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  الشكر والعرفان

نشكر اهللا عز وجل الذي أهدنا بالقوة والعزمية والصرب إلمتام هذا العمل نتوجه بالشكر اجلزيل 

ملساعدتنا يف إجناز هذا العمل املتواضع من خالل مساندته " بن زيدان احلاج " واخلالص إىل الدكتور 

هودات اليت بذهلا طيلة السنة ، مث أتقدم ودعمه إلينا من  خالل توجيهاته ونصائحه القيمة وعلى ا

بالشكر اجلزيل إىل كل من قدم لنا يد العون من األساتذة الكرام وإىل كل من ساعدنا من قريب أو 

  .بعيد يف إجناز هذه املذكرة 

  .، وال ننسى كل عمال املكتبة  كما ال يفوتين أن أتوجه بالشكر والتقدير إىل أعضاء جلنة املناقشة

م وإىل كل من  2021/ 2020كما أتوجه بشكر إىل زمالئي ختصص تدقيق ومراقبة التسيري دفعة 

  .نسيهم قلمي ويتذكرهم عقلي 

والشكر العميق لكل من ساهم من قريب أو من بعيد يف إمتام هذا العمل املتواضع ، أقول لكل هؤالء 

  .جزاكم اهللا خري وشكرا 

  

  

  

 



 

 

  اإلهداء

احلمد هللا الذي أكرمين وقدرين على إمتام عملي هذا أهدي مثرة جهدي إىل أعزما أملك يف 

حممد "الوجود أمي وأيب أطال اهللا يف عمرمها إىل من هم مصدر سعاديت إخويت األعزاء 

  العمارية ، خدجية ،لكحل ، عبد القادر ، وفاطمة ،

  .وإىل الكتكوت الصغري إلياس وأخيه إسالم 

  .مرمي ، حليمة ، شهرية ، وفاء ، وأمال : إىل مجيع أصدقائي وزمالئي منهم 

  " .جهيدة " إىل من وقفت معي يف هذا العمل بذل جهدها 

 .إىل كل من ساعدين يف اإلجناز هذا العمل 

  زهرة

  

  

  

  



  

  

  اإلهداء

احلمد هللا على كل شيء وعلى نعمة عليا ، وعلى إمتام عملي هذا وأهدي مثرة جهدي 

  وعملي إىل أعز ما أملك يف هذه احلياة

  .إىل أمي وأيب أطال اله يف عمرها ، وجديت العزيزة 

  .املالك و عبد القادر إىل مصدر سعاديت زوجي العزيز وأخيت وأبنائها عبد 

  .إىل صديقيت العزيزة والوحيدة واليت وقفت معي يف هذا العمل وفاء رمحي 
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ال االقتصادي و دلك بظهور العديد من املؤسسات الكبرية و  اشهد العامل تطورات كبري  يف القرن املاضي يف ا

العمالقة منها و مبرور الوقت ظهرت مفاهيم جديدة كانفصال امللكية عن التسيري و دلك لتعظيم املنفعة و كدا 

شـخص مسـتقل عـن املؤسسـة ليعطـي  إىلمصاحلها و مـن هنـا  ظهـرت احلاجـة  ةاخلدم األخرحاجة كل منهما 

 الالزمـنيحمايد يتم االستعانة بـه مـن طـرف املالـك حيـث يتمتـع هـدا الشـخص بـاخلربة و املهـارة و التـدريب  رأي

لس  اإلداريةاملالية و احملاسبة حىت  األمورملراقبة و تقيييم مجيع  ا ا و دلـك مـن اجـل احلفـاظ  اإلدارةاليت يقوم 

يت هلا عالقة باملؤسسة و كدا من اجل اسـتمرارها و توثيـق مصـداقية نتائجهـا احملاسـبة و ال األطرافمصاحل  على

  .يدعى باملتفق اخلارجي او حمافظ احلسابات  األخريهدا 

ــالتعريف مبهمتــه عــن طريــق معرفــة  ــة فيبــدأ أوال ب ــه عليــه املــرور مبراحــل معين عنــدما يقــوم حمــافظ احلســابات مبهمت

  النتيجة احملاسبية و بعدها إصدار التقارير النهائي املؤسسة و حميطها مث تقييم

ــربح و تعــد تتوجيــا للمؤسســة   و تعتــرب النتيجــة احملاســبية مثــرة نشــاط خــالل دورة معينــة و بــاخلص عنــد حتقيــق ال

  .نتيجة قيامها بنشاط استغاليل خالل الثورة املالية و اليت تظهر خالل القوائم املالية 

  :حتديد صيغة اإلشكالية 

  :هذا املنطلق و على ضوء ما سبق ذكره فان إشكالية البحث ميكن صياغتها ضمن السؤال التايل من

  ؟ما دور حمافظ احلسابات يف توثيق املصداقية النتيجة احملاسبية  
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  :الفرضیات 

محــافظ الحســابات یمكــن المســؤولین مــن اتخــاذ القــرارات الســلیمة و المصــادقة علــى القــرارات 
  المالیة 

  یعمل محافظ الحسابات على اكتشاف نقاط القوة و تحسینها و نقاط الضعف و تصحیحها 

  توثیق مصداقیة النتیجة المحاسبیة  

  أهمیة الموضوع 

  التعرف على محافظ الحسابات من خالل التطرق إلى من یقوم بتعیینه و مهامه و مسؤولیته 

  الدور الذي یلعبه محافظ الحسابات في توثیق مصداقیة النتائج المحاسبیة 

  أهداف الدراسة 

  إبراز اهمیة النتائج المحاسبة 

  إبراز عملیة إعمال نهایة السنة 

  .وثیق مصداقیة النتائج المحاسبیة لتحقیق نتائج جیدة توضیح أهمیة محافظ الحسابات في ت
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  :أسباب اختیار الموضوع 
االهتمـام بالمعلومــة مـن حیــث دقتهــا حیـث یعمــل محـافظ الحســابات علــى التأكـد مــن ســالمة و 

  دقة النتائج المحاسبیة 

  الرغبة في التعرف أكثر على محافظ الحسابات 

  االهتمام الشخصي نظرا الرتباطه بتخصص التدقیق المحاسبي 

  الرغبة في اكتساب معارف جدیدة في التخصص 

  المیول الشخصي الحتراف مهنة التدقیق 

  منهج الدراسة 

اإلجابــة علــى التســاؤالت المطروحــة و اختیــار صــحة الفرضــیات المتبنــاتین اعتمــدنا األســلوب 
  الوضعي و المنهج التاریخي 

  عوائق البحث 

  تدعم بحثنا  بسبب جائحة كورونا إلى نستطع إیجاد معلومات عمیقة

  عدم وجود كتب بسبب غلق كلي للمكتبات 

  عدم توفر النقل 
 



 

 

 

  الفصل األول
.توثيق مصداقية النتائج المحاسبية دور محافظ الحسابات في 
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  :تمهید 

المجــال النتــائج المحاســبیة ضــمن  وانصــهار انفتــاحدور فــي  االقتصــادیةكانــت لتطــورات        

التكــتالت العالمیــة ، ممــا أدى إلــى عولمــة النتیجــة المحاســبیة تمثلــت فــي إنشــاء معــاییر محاســبیة 

زومــا وجــود فأصــبح بــذلك لدولیــة هــدفها توحیــد قواعــد وأســس معالجــات والممارســات المحاســبیة ، 

المحاسبیة دور هام یوضح النتائج  قواعد عامة ، تعالج المسائل المتشابهة ، فكان للجنة المعاییر

النتائج المحاسبیة مكانة خاصة بالمقارنـة مـع  احتلتظام منذ صدور هذا النالمحاسبیة بحیث زن 

، النتیجة المحاسبیة تتسم بقدر معقول من الخصائص النوعیة الممیزة  أصبحتما كانت علیه إذ 

ن درجــة عالیــة مــن الموضــوعیة فهــي تضــمن المصــداقیة لیكــون بإمكانیــة واالعتمــاد علیهــا تضــم

  .وقابلیة المقارنة 

إن مصداقیة النتائج المحاسبیة لها أهمیة كبیـرة إلـى مسـتخدمي النتیجـة المحاسـبیة وهـذا مـن      

  .خالل المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في القوائم المالیة ولملحقاتها 

ولتوضــیح الجانــب النظــري النتیجــة المحاســبیة أعمــال نهایــة الســنة قســمنا هــذا الفصــل إلــى      

 : المباحث التالیة 
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  .النتائج المحاسبیة : المبحث األول 

  .أعمال نهایة السنة : المبحث الثاني 

  .أعمال الجرد : المبحث الثالث 

  .النتائج المحاسبیة : المبحث األول 

تعمــل المحاســبة علــى تــوفیر المعلومــات والبیانــات التــي تظهــر النتــائج الخاصــة بالمؤسســة        

وتقــدیمها مــن خــالل القــوائم مالیــة تصــدرها المؤسســة لكــل األطــراف التــي لهــا فائــدة مــن اإلطــالع 

على هذه المعلومات ، بغیة تقدیم صورة صادقة وحقیقیة عن وضعیتها المالیة ونتائجها عـن فتـرة 

عینة تكون عادة تاریخ نهایة الـدورة المالیـة ، بـذلك تعتبـر المحاسـبة التقنیـة مسـاعدة فـي المیـدان م

 .والقانون ، وهناك من یعتبرها علما من العلوم  االقتصاد
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  .النتیجة المحاسبیة : المطلب األول 

  الفرع األول: 

حیـــث تلعـــب النتیجـــة المحاســـبیة دورا أساســـیا فـــي تولیـــد المعلومـــات الالزمـــة لـــدعم اتخـــاذ        

  .القرارات 

وتولیــد المعلومــات وهــي خلــق للمعرفــة، أي كشــف لحقــائق تــرتبط بالظــاهرة التــي تقــدمها        

روف تـــرتبط  مـــثال بمـــوارد المنشـــأة ، وباآلثـــار التـــي تركتهـــا األحـــداث والظـــ( المعلومـــات عنهـــا 

والمســتخدم یكتســب ) المحیطــة بالمنشــأة فــي نتــائج أعمالهــا ، أو فــي مركزهــا المــالي وغیــر ذلــك 

  .معرفة جدیدة عند حصوله على المعلومات المولدة ، یستخدمها التخاذ قراراته 

المعرفــة المولــدة هنــا تــرتبط بالممارســة العملیــة ، وهــي تولــدت باســتخدام معــارف أساســیة        

رجعیا عند تولید هـذه المعـارف ، هـي المعـارف المحاسـبیة التـي یجـب أن یكتسـبها كانت أساسا م

  .الممارس قبل ممارسة العمل المحاسبي 

والنتیجــة المحاســـبیة هـــي الحقـــائق والقـــوانین التـــي ترافـــق العمـــل المحاســـبي وتنظمـــه ، إنهـــا       

بالعمــل المحاســبي ، وهــي  بالتحدیــد كافــة المعلومــات المتاحــة للممارســین التــي تمكــنهم مــن القیــام

  .1بذلك المرجعیة األولى واألخیرة

                                                             
  .غيادي حممد ملني ، مذكرة خترج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري   1
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) المصــــطلحات وتعریفهــــا ( تطبیــــق العملــــي تتمثــــل هــــذه النتیجــــة بمجموعــــة المفــــاهیم لل       

بالفروض والمبادئ والمعاییر والقواعد وغیرها ، وهي تشـكل بمجموعهـا مجـاال معرفیـا متخصصـا 

بإشـــباع احتیاجـــات المســـتخدمین إلـــى المعلومـــات أخـــتص " المحاســـبیة " أطلـــق علیـــه مصـــطلح 

  .المحاسبیة لتمكینهم من اتخاذ القرارات االقتصادیة السلیمة 

ولكـون المعـارف المحاسـبیة غیــر متكاملـة ولـم تتأصــل علمیـا بمـرور الــزمن ، فإنهـا لـم تــرق      

لدرجة أن تكون معارف علمیة فالمعارف المحاسبیة المسـتخدمة فـي التطبیـق العملـي ال تـزال فـي 

مرحلــــة الــــنهج ، وهــــي تنمــــو وتزایــــد وتتــــراكم بشــــكل مســــتمر وســــریع ، بفعــــل التغیــــرات الســــریعة 

ـــم تأخـــذ حتـــى اآلن الوقـــت الكـــافي اوالعلمیـــة والتقنیـــة ، هـــذه  واالجتماعیـــة ةاالقتصـــادی لمعـــارف ل

للتحقیـــق مـــن مـــدى موضـــوعیتها ومـــن عـــدم تأثرهـــا بعـــاملي الزمـــان والمكـــان وبالمســـتوى الثقـــافي 

للمتعاملین بها لهذا فإن النتیجة المحاسـبیة تفتقـر إلـى الموضـوعیة العلمیـة وهـي لـذلك غیـر فعالـة 

   .تماما 

  :عرف أیضا وت

ـــــة المتعلقـــــة بالوحـــــدات       ـــــاس وتســـــجیل وتوصـــــیل المعلومـــــات المالی ـــــة تحدیـــــد وقی هـــــي عملی

 .االقتصادیة إلى المستخدمین المهتمین بتلك النتائج المحاسبیة 
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  الفرع الثاني: 

  :یمكن حصر أهم أهداف المحاسبیة فیما یلي        

غــي عــالم األعمــال ، حیــث اســتخدامها ومــن طبیعــي أ، تشــكل وســیلة إثبــات : وســیلة إثبــات  .1

دیون ، مع القدرة على إثبات ذلك ، وألزم مرسوم / التجار منذ لتحدید مالهم وما علیهم ، حقوق 

م على مسك  دفاتر حسابات واحترام قواعد معینة في إعـداد الحسـابات حتـى 1673لولبرت سنة 

 .تكتسب القوة القانونیة في الحالة المنازعات 

یة المالیة للمؤسسة ، ومـن نتیجـة تیجة المحاسبیة معلومات عن الوضعتقدم الن: ة وسیلة مراقب .2

ثـــروات لنشـــاطها فـــي فتـــرة معینـــة ، فهـــي تـــوفر القاعـــدة التـــي یـــتم علـــى أساســـها مراقبـــة تقســـیم ا

المالیــة لألجــزاء ، ومراقبــة الوعــاء الضــریبي والتحقــق مــن 1واالشــتراكات كالحصــص المســاهمین 

بیة المراقبـــة تهـــدف الجراســـة والعقـــاب ، إذ تعتمـــد علیهـــا فـــي عملیـــة صـــحة التصـــریحات الضـــری

  .المراقبة لمراقبة الغش واألخطاء ومنه فهي أداة للمراقبة القانونیة 

تســاعد النتیجــة المحاســبیة فــي إتخــاذ القــرارات ســواء فــي المؤسســة أو المتعــاملین الخــارجیین ،  .3

ي عملیــة القیــادة وتســییر نشــاطات المؤسســة ویعتمــد المســیرون أساســا علــى النتیجــة المحاســبیة فــ

كــذلك تــوفر النتیجــة المحاســبیة معلومــات مهمــة للتســییر الیــومي للزبــائن ، المــوردون، واالختیــار 

                                                             
  .نفس املرجع السابق   1
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االســتثمارات والتمــوین وتعتمــد علیهـــا البنــوك لتقــدیم قــروض للمؤسســـات وســلطات العمومیــة فـــي 

 .سدید دیونها تقدیم اإلعالنات والموردون لمعرفة قدرة المؤسسة على ت

 االقتصـــادیةیـــیم الكفــاءات والمخـــاطرة ســبیة المعالجـــة بطریقـــة مناســبة بتقتســمح البیانـــات المحا .4

والمالیــة والتقیـــیم المـــالي للمؤسســـة ، وذلـــك باســتخدام التحلیـــل المـــالي الموجـــه لمتابعـــة اإلنجـــازات 

 .ومقارنتها بالتقدیرات داخل المؤسسة 

ئیین والمحاسـبین الـوطنیین لآلحصـا األولیـةتشكل النتیجة المحاسـبیة مصـدرا ممیـزا للمعلومـات  .5

الكلــي عــن طریــق التحقیقــات الســنویة أو الوثــائق  باالقتصــادالتقــدیرات المتعلقــة  بإعــدادین المكلفــ

 .المحاسبیة 

ت العمـل بـین وذلك من خالل توفیر الثقة فـي عالقـا اجتماعیةتقوم النتیجة المحاسبیة بوظیفة  .6

ى حاســبیة علــى التعبیــر عــن الواقــع إلــ، والتــي تتبــع بقــدرة المعلومــات الم االقتصــادیینالمتعــاملین 

 اتفاقـاتفي المؤسسة ، تستعمل في البحـث عـن  األفرادجانب كونها تعتمد في الحواریین مختلف 

یســـتخدمها بـــین المســـییرن وممثلـــین العمـــل ، وتحدیـــد فعالیـــة سیاســـیة التســـییر فـــي المؤسســـة ، ف

 .1المسیرون في الدفاع عن سیاستهم 

 

 
                                                             

  .م 2007وليد ناجي احلبايل ، منشورات األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك   1
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  .خصائص النتیجة المحاسبیة :الفرع الثالث 

  :یمكن تلخیص الخصائص في اآلتي 

 :أساسیة  خصائص  . أ

 .المالئمة )1

 .الموثوقیة  )2

 .خصائص فرعیة القابلیة للمقارنة   . ب

 ارتبـــاطیقصـــد بهــا أن تكـــون المعلومــات التـــي تظهــر فـــي القــوائم المالیـــة ذات أو : المالئمــة   )1

تكلفـة  اخـتالفتخـذ قـرار بصـدد دراسـة م( خذي القرار ، مثال بالقرار أي أنها ذات تأثیر على مت

، ) المــوارد وتحدیــد مصــادر أخــرى للمــوارد ، تعتبــر تكلفــة أجــور العمــال معلومــات غیــر مالئمــة 

ومــن عناصــر مالئمــة للوقتیــة بمعنــى أن تــأتي المعلومــات فــي الوقــت المناســب ، فتــأخر وصــول 

 ).المناقصة (المعلومات بصیغ الكثیر من الفرص 

ــــة  أو إمكانیــــة  )2 یعنــــي أن تتصــــف النتیجــــة المحاســــبیة : ت علــــى المعلومــــا االعتمــــادالموثوقی

 ) .ال تخدم فئة معینة من المستخدمین ( بالحیادیة 
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یقصد بهـا إمكانیـة إجـراء مقارنـة لـنفس المنشـأة بـین فتـرات زمنیـة مختلفـة أو : القابلیة للمقارنة  )3

 إجــراء مقارنــات بــین المنشــآت المتماثلــة فــي نفــس النشــاط وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إمكانیــة إجــراء

   1.المقارنات بین الفترات المالیة لنفس المنشأة بمدى في إتباع الطرق المحاسبیة 

   .النهائیة النتیجة : المطلب الثاني 

هــي الفــرع الــذي یهــتم بتحلیــل وتســجیل العملیــات المالیــة وتلخیصــها یهــدف قیــاس نشــاط المنشــأة 

خــالل فتـــرة زمنیــة معینـــة فــي قائمـــة الــدخل وقائمـــة المركــز المـــالي هــي النتیجـــة النهائیــة للمنشـــأة 

  .الخارجیة  لألطرافویرتكز اهتمامها على تقدیم المعلومات المالیة 

 ة في عدة فروع وهي كاآلتي ویمكن حصر النتیجة النهائی:  

الفــرع الــذي یهــدف لتــوفیر المعلومــات النتیجــة النهائیــة الخاصــة بالوحــدات واإلدارات الحكومیــة  .1

 .للتأكد من تحقیق الرقابة على األموال العامة للدولة سواء اإلیرادات أو المصروفات الحكومیة 

النهائیـة ، والمسـتقلة عنهـا فـي نفـس تعد المراجعة أحد الوظائف وثیقة الصلة بوظائف النتیجـة  .2

الوقت ، وتهـدف المراجعـة إلـى تحقیـق دقـة النتیجـة والنهائیـة بغـرض إیـداء فنـي محایـد عـن مـدى 

 .عدالة القوائم المالیة لمنشأة 

                                                             

  .، مسامهة يف تقييم النتائج احملاسبية للمؤسسة ، مرجع سبق ذكره  غيادي حممد ملني   1 
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ــــة بــــدأ باســــتخدام تكــــالیف المنتجــــات فــــي اتخــــاذ  .3 حیــــث أن االســــتخدام اإلداري للنتیجــــة النهائی

ــــة التــــي تخــــدم اإلدارة ألي  القــــرارات اإلداریــــة وتطــــور لیشــــمل جمیــــع المعلومــــات النتیجــــة النهائی

 .التخطیط والرقابة وقیاس األداء 

تقـــوم بتســـجیل العملیـــات بعمـــالت مختلفـــة و إعـــداد القـــوائم المالیـــة فـــي ظـــل اخـــتالف القـــوانین  .4

 .والعمالت المتداولة 

 .االقتصادیة تقوم بقیاس تكالیف والمزایا االجتماعیة وبیان أثرها على الوحدة  .5

 .تقوم بقیاس التكالیف التي یتحملها المجتمع نتیجة تلوث المیاه أو الهواء  .6

تنظم النتیجة النهائیة المجموعة المستندیة والدفتریة والتقاریر المالیة للوحـدة ویسـتعان بالوسـائل  .7

 1.اإللكترونیة 

  من أهم المبادئ التي ترتكز علیها النتیجة النهائیة هي: 

العملیــات المالیــة فــي الوحــدة االقتصــادیة بتكلفتهــا فــي تــاریخ حــدوثها إلــى حــین  تعنــي تســجیل .1

 .انتهاء عمرها اإلنتاجي 

 .تسجیل بالدفاتر إال بعد أن یتحقق فعال ویتم تحقق اإلیرادات عن تبادل السلعة أو خدمة  .2

االعتبار الخسـائر المتوقعـة عـن طریـق تكـوین مخصـص لمقابلـة الخسـائر في  األخذحیث یتم  .3

ن كانت مؤكدة  األرباحالسنة المالیة أما  أرباحبحجز من   .المتوقعة فیتم تجاهلها حتى وإ

                                                             
  .وليد ناجي احلبايل ، نفس املرجع السابق   1
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 .التي ترفق بها  اإلضافاتاء في القوائم المالیة أو یتم اإلفصاح عن النتیجة النهائیة سو  .4

لیب أو السیاســات المحاســبیة خــالل الفتــرات المالیــة المتتالیــة الثبــات فــي تطبیــق الطــرق واألســا .5

إلـى تغییـر إحـدى السیاسـات  األمرحتى یسهل عمل المقارنات بین فترة وأخرى ، إال أنه إذا دعا 

 .المستخدمة وذلك في اإلیضاحات الملحقة بالقوائم المالیة 

لتحدیــد صــافي دخــل النتیجــة یتطلــب  األمــرنتیجــة لتقســیم حیــاة المنشــأة إلــى فتــرات دوریــة فــإن  .6

النهائیــة أن یحمــل إیــراد الفتــرة بجمیــع المصــروفات التــي ســاهمت فــي تحقیــق هــذا اإلیــراد بغــض 

جـراءات المحاسـبیة التـي تـرتبط إلالنظر عن وقعة هذا المصـروف والتـي تعتمـد علیهـا كثیـر مـن ا

 1. في نهایة النتیجة النهائیة  األعمالبتحدید نتائج 

إجراء أو أسلوب محاسـبي معـین  بإتباعأنه عند القیام المنشأة النتیجة النهائیة یعني هذا المبدأ  .7

یســاعد مســتخدمي  ألنــههامــا  مبــدأ، وبعــد مبــدأ الثبــات  ألخــرىفإنــه یجــب أن ال یغیــر مــن فتــرة 

القــوائم المالیــة علــى تفســیر التغیــرات فــي النتیجــة النهائیــة فــي قائمــة الــدخل ویمكــن تصــور مــدى 

 األســـــالیبالغمــــوض الـــــذي ینــــتج إذا تجاهلـــــت النتیجـــــة النهائیــــة المنشـــــأة مبـــــدأ الثبــــات وغیـــــرت 

یــادة ز  ا أن تــؤثر فــي صــافي الــربح مــن ســنة ألخــرىمنشــأة یمكنهــ أيالمحاســبیة كــل فتــرة ، فــإن 

الثبـات ال یعنــي أن المنشــأة ال  مبــدأســبیة المتبعـة ویالحــظ االمح األســالیبونقصـها بمجــرد تغییـر 

یـوفر المعلومـات أكثـر  األسـلوبالمحاسـبیة المتبعـة إذا كـان هـذا  أسالیبهایمكنها مطلقا أن تغییر 

                                                             
  .نفس املرجع السابق   1
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عـن ذلـك علـى  الجـاري للنتیجـة النهائیـة یجـب الثبـات باألسـلوبفائدة بالنسبة للمستخدمین مقارنة 

 1 .الجدید  األسلوب

  .أعمال نهایة السنة: المبحث الثاني 

  .مفهوم أعمال نهایة السنة ومراحلها : المطلب األول

تمتـــد أشـــغال التســـجیل المحاســـبي لمختلـــف العملیـــات الجاریـــة  االســـتغاللعلـــى امتـــداد         

للمؤسســـة والـــذي یـــتم تســـجیلها فـــي دفتـــر الیومیـــة وهـــذا حســـب الســـندات المبـــررة لهـــا وتحلیلهـــا ، 

وترجمتها حسب زمن وقوعها ، ثم نقلها إلى دفتر األستاذ كي تراجع بعدها في میزان المراجعة ، 

المراجعـة میـزان ومـن ثـم منولهـا ب  n/12/31إلـى غایـة وهـي إجـراءات تسـجیل المحاسـبة العامـة 

قبــل الجـــرد یطلـــق علـــى هــذه اإلجـــراءات باألعمـــال الروتینیـــة للمحاســبة ، حیـــث یبـــدل المحاســـب 

وجـــود مســـتندات ، ترتیبهـــا ، دراســـتها ، ( قصـــار جهـــده مـــن حیـــث التنظـــیم والدقـــة والموضـــوعیة 

  ).تسجیلها ، واالحتفاظ بها كما یجب في األرشیف 

ال تنتــه المحاســبة العامــة عنــد تســجیل مختلــف العملیــات فحســب ، بــل تتعــد كــذلك إلـــى        

تحدیــد نتیجتهــا ثــم إعــداد میزانیتهــا ، وللوصــول إلــى ذلــك ال بــد مــن القیــام بــبعض قیــود التســویة 

لبعض العملیات التي أجریت خالل الدورة المحاسبیة ، والتي یحتاج بعضها أي تعـدیل أو تكملـة 

ن القیــام بهـا إال فــي آخـر الســنة ، كمـا أن هنــاك عملیـات تعــود إلـى دورة ولــم تســجل أو ، ال یمكـ

                                                             
  .نفس املرجع السابق   1
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عملیــات ســجلت وال تعــود إلیهــا ، كمــا أن هنــاك أخطــاء ارتكبــت أثنــاء التســجیل وبهــدف تســویة 

  :الوضعیة یجب 

  تسجیل ما یعود إلى الدورة ولم یسجل ، وتسویة ما سجل وال یعود إلى الدورة. 

 المرتكبة  تصحیح األخطاء. 

  إعداد الوثائق الشاملة 

وبهذا العمـل یحضـر میـزان المراجعـة قبـل الجـرد والـذي تعتبـر نتائجـه مؤقتـة ویجـب إعـادة النظـر 

ثـم إعــداد  ، مـن ن خــالل عملیـة الجـرد وتصـحیح األخطـاءفیهـا للوصـول إلـى الصـورة الحقیقیـة مـ

  .میزان المراجعة بعد الجرد 

نهایــة الســنة علــى أنهــا فــن إجــراءات تصــویر صــافي المركــز ومنــه نســتطیع أنــه نعــرف أعمــال 

   .یوضح كیفیة تنظیم أعمال نهایة السنة أو أعمال الجرد : المالي المخطط التالي 

  العناصر التي مقارنتها مع الدورة                          الدورة السابقة للدورة الحالیة   
           
 تسویات الجرد               الدورة التي یتم إقفالها                                           

     
 جرد المادي لعناصر الذمة المالیة للمؤسسةال 

 

 

قیود التسویة                    
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قیود التجمیع للحسابات من أجل تحدید النتیجة        

 

إعداد القوائم المالیة                    

  تتم أعمال نهایة السنة وفق المراحل التالیة: 

  تصویر میزان المراجعة قبل الجرد. 

  التسویة تسجیل مختلف عملیات. 

 دي لممتلكاتها إقامة جرد ما. 

  تمثل میزان المراجعة عند الجرد. 

  تحویل وتركیز الحسابات الفرعیة األساسیة. 

  نتیجة الدورة تحدید. 

  إعداد میزان المراجعة بعد الجرد. 

  عداد القوائم المالیة  1.تصویر المیزانیة الختامیة وإ

 

 

                                                             
  .نفس املرجع ذكر سابق   1



دور محافظ الحسابات في توثیق مصداقیة النتائج المحاسبیة:                        الفصل األول   
 

16 
 

 .دور أعمال نهایة السنة : المطلب الثاني 

  المطابقة بین القواعد الجبائیة والقواعد المحاسبیة التي تفرض على المؤسسة. 

 12/31وتقدیم جرد كامل ومفصل ألمالكها في نهایة الدورة  تحضیر/n. 

  المحاسبیة وضبط كل التصحیحات الالزمة  األرصدةوضع الموافقة على. 

  تحدید الحسابات السنویة والوثائق الملحقة و إعطاء ختم المصادقة . 

 :اإلهتالكات   . أ

  ع االقتصــادیة التــي أي أصـل هــي انعكــاس تطـور اســتهالك الكیــان للمنـاف:طریقـة اإلهــتالك

 .یدرها أو ینتجها ذلك األصل 

  المبلــغ القابـــل لإلهـــتالك : أمــا قســـط االســـتهالكx  المبلـــغ لإلهـــتالك = معــدل اإلهـــتالك )

 .المدة منفعة أو االستخدام ) القیمة األصلیة 

  .مجموع األقساط  –مدة المنفعة ، اإلهتالك المتراكم / 100 –معدل اإلهتالك 

 ) .في حالة اإلهتالك الخطي( المدة  xقسط اإلهتالك 
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  التسجیل المحاسبي: 

  

681 

 

  

                

280            

281  

 ن/12/ 31
 

مخصصــــــــات اإلهــــــــتالك والمؤونــــــــات / مــــــــن د

    .وخسائر القیمة 

  إهتالك التثبیتات المعنویة / إلى د

  إهتالك التثبیتات المادیة / إلى د

          "إثبات تسجیل قسط اإلهتالك  "       

  

xxx 

  

  

  

xxx 

xxx 

  

یجب أن تدرس دوریا طریقة اإلهتالك مدة النفعیة والقیمة المتبقیة في أعقاب المدة النفعیـة       

المطبقـــة علـــى التثبیتـــات العینیـــة ، فـــي حالـــة حـــدوث تعـــدیل مهـــم للـــوتیرة المنتظـــرة مـــن المنـــافع 

  .تلك األصول ، تعدیل التوقعات والتغیرات لكي هذا التغیر في الوتیرة  االقتصادیة الناتجة عن

 :خسائر القیمة   . ب

  القیمــة  –) صـافي سـعر بیـع أو القیمــة النفعیـة أیهمـا أقـل ( القیمـة التحصــیل  –خسـارة القیمـة

 .المحاسبیة الصافیة 

   تكالیف الالزمة إلتمام عملیة البیع  –صافي سعر البیع. 
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  المبلــغ الممكــن الحصــول علیــه مــن بیــع أي : القیمــة العادلــة أو ثمــن البیــع الصــافي لألصــل

العادیـة بـین أطـراف علـى أصل عند إبرام أیة معاملة ضمن ظروف المنافسة العادلة بین أطراف 

 .علم تام وتراضي مع طرح منه تكالیف الخروج 

   مــوال المســتقبلیة المنتظـرة مــن اســتعمال هــي القیمـة المحنیــة لتقــدیر سـیولة األ: القیمـة النفعیــة

 1.األصل بشكل متواصل والتنازل عنه في نهایة مدة اإلنتقاءیة

  التسجیل المحاسبي: 

  

681  

  

  

  

  

290  

291  

  ن/31/12

  

مخصصـــــات اإلهـــــتالك والمؤونـــــات / مـــــن د

  وخسائر القیمة لألصول غیر الجاریة 

  خسارة القیمة عن التثبیتات المعنویة / إلى د

  خسارة القیمة التثبیتات المادیة / إلى د

  " إثبات تسجیل خسارة القیمة "       

  

  

XXX 

 

 

 

 

XXX  

XXX 

 

   

                                                             
  نفس املرجع ذكر سابقا   1
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  زیادة خسارة القیمة عندما تكون الخسارة الحالیة أكبر من خسارة المسجلة سابقا. 

 

  

681  

  

  

  

  

290  

291  

  ن/31/12

  

مخصصـــــات اإلهـــــتالك والمؤونـــــات / مـــــن د

  وخسائر القیمة لألصول غیر الجاریة 

  خسارة القیمة عن التثبیتات المعنویة / إلى د

  خسارة القیمة التثبیتات المادیة / إلى د

  " إثبات تسجیل خسارة القیمة "       

  

  

XXX 

 

 

 

 

XXX  

XXX 

  

  استرجاع جزء أو كل خسارة القیمة. 

  

  

290  

291  

  

  

  

  

  2+ن /31/12

  

  خسارة القیمة عن التثبیتات العینیة  /من د

  خسارة القیمة عن التثبیتات المادیة / إلى د

  

  

XXX 
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اســـــترجاع االســـــتغالل عـــــن خســـــائر / إلـــــى د  781

  القیمة والمؤونات عن األصول غ الجاریة  

خسـارة اسـترجاع جـزء أوكـل  إثبات تسجیل"  

  " القیمة 

XXX  

XXX 

 

  .أهداف أعمال نهایة السنة : المطلب الثالث 

  تبریر كل العملیات المسجلة والمفیدة محاسبیا. 

  التأكد من وجود القیم الثایتة. 

  التأكد من مصداقیة وجود المخزونات. 

  التسجیل والمعاینة المادیة للتجهیزات والمخزونات آلجل. 

  التجهیزات الغیر صالحة لالستعمال. 

 :طرق تقییم المخزونات  )1

التــي تشــمل أســعار الشــراء وكــل المصــاریف  االقتنــاءتقیــیم المخزونــات بتكلفــة الشــراء أو        

الملحقــة بعملیــة الشــراء مثــل مصــاریف اإلدارة والمالیــة والمصــاریف العامــة ، وعمومــا یــتم تقیــیم 

المخزونـــات إمـــا بتكلفـــة الشـــراء أو بتكلفـــة اإلنتـــاج وهـــذا حســـب طبیعـــة المخـــزون ، وفـــي بعـــض 

 .ة عندما تكون قیمة المخزون غیر قابلة للتحقیق ، یمكن أن تقیم بسعر البیع الحاالت الخاص
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 :مؤونة تدهور قیم المخزونات )2

یعتمــد هــذا المخصـــص فــي حالـــة مــا إذا ظهـــر نقــص أو تـــدهور فــي قـــیم المخــزون هـــذا        

الجـرد الفعلـي األخیر الذي یتم تقویمه بناءا على مقارنة القیم المحاسبیة الصافیة المسـتخرجة مـن 

  1.بالقیم الحقیقیة 

 تكوین مؤونة في نهایة السنة ن: 

      
681  

  
  
  
  

392-391 -
390  

  ن/31/12
  

مخصصـــــــــــات اإلهــــــــــــتالك / مـــــــــــن د
 -والتموینــــــــــــات وخســــــــــــائر القیمــــــــــــة 

  لألصول 
  

 خسارة القیمة عن المخزونات / إلى د
  

  
  

XXX 

 
 
 
 
  

XXX  
 

 

 

 

 

 
                                                             

  معلومات مستخرجة من املوقع   1
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 زیادة مبلغ خسارة القیمة في السنة ن: 

      
681  

  
  
  
  

391 - 
392  
390 -  

  1+ ن/31/12
  

مخصصـــات اإلهـــتالك والتموینـــات / مـــن د
  لألصول  -وخسائر القیمة 

  
 خسارة القیمة عن المخزونات / إلى د

  

  
  

XXX 

 
 
 
 
  

XXX  
 

 

  إلغاء أو إنقاص مبلغ خسارة القیمة: 

        
390 – 391 -
392   

  
  
  

781  
  

  1+ ن/31/12
  

  خسائر القیمة عن المخزونات / من د
إســـترجاعات االســـتغالل عـــن / إلـــى د

 أصول جاریة   –خ ق والمؤونات 
 
 
 
 
  

  
  

XXX 

 
 
 
 
  

XXX  
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  1:بخسارة القیمة )  بیع أو استهالك( إخراج المخزونات المعلبة 

        

  

30-31-32 

  

39  

  

  

  1+ ن/31/12

  خسائر القیمة عن المخزونات / من د

بضـــــــاعة ، مـــــــواد أولیـــــــة أو / إلـــــــى د

  تموینات 

  

XXX 

 

 

XXX  

 

 :المخزونات في نهایة السنة جرد )3

هو الفرق بین مبلغ المخزون المادي والمقدر بشـكل خـارج عـن المحاسـبة وبـین المخـزون        

المحاسبي وذلك عندما تطبق المؤسسة طریقـة الجـرد الـدائم وفـرق الجـرد قـد یكـون مبـررا أو غیـر 

  .مبرر وقد یكون سالبا أو موجبا 

 

المخــــــــزون  –المخــــــــزون المــــــــادي = فــــــــرق الجــــــــرد                

  المحاسبي 

 

 

                                                             
  نفس املرجع السابق   1
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 :في حالة طرق الجرد لمبرر 

  إثبــات الكمیــات الزائــدة فــي :الجــرد المــادي أكبــر مــن الجــرد الــدفتري : الفــارق موجــب

  .دفاتر المؤسسة 

  

        

30-31-

32 

  

600-

601-602  

  

  1+ ن/31/12

بضـــاعة مـــواد أولیـــة ، تموینـــات / مـــن د

  أخرى 

بضاعة ، مواد أولیة أو تموینات / إلى د

  أخرى

إثبـــــات الكمیــــــات الزائــــــدة حســــــب الحــــــد "

  "المادي 

  

XXX 

 

 

XXX  

 

  

  تخفیض الكمیـات الناقصـة فـي : الجرد المادي أقل من الجرد الدفتري : الفرق سالب

  .الدفتر المؤسسة 
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600-

601-602  

        

 

  

  

32-31-

30  

  1+ ن/31/12

بضــاعة مــواد أولیــة ، تموینــات / مــن د

  أخرى 

بضــــــــاعة ، مــــــــواد أولیــــــــة أو / إلــــــــى د

  تموینات أخرى

  "تخفیض الكمیات الناقصة"

  

XXX 

 

 

XXX  

 

 

  في حالة طرق الجرد غیر مبررة: 

  غثبـات الكمیـات الزائـدة فـي :الجرد المـادي أكبـر مـن الجـرد الـدفتري : الفارق موجب

 .دفاتر المؤسسة 

    

32-31-

30  

    

 

  

  

757  

  

  1+ ن/31/12

بضــاعة مــواد أولیــة ، تموینــات / مــن د

  أخرى 

المنتوجــــــات االســــــتثنائیة عــــــن / إلــــــى د

  عملیة التسییر 

  

XXX 

 

 

XXX  
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إثبـــات الكمیــــات الزائــــدة حســــب الجــــرد "

  "المادي 

 

  
  تخفیض الكمیات الناقصة فـي الـدفاتر : الجرد المادي أقل من الجرد الدفتري : الفارق سالب

 .المؤسسة 
 
    

657  
      

 
 
 

  
  
  

32-31-
30  

  1+ ن/31/12
األعبـــــاء اإلســـــتثنائیة للتســـــییر / مـــــن د

  الجاري  
  

بضـــــــــاعة ، مـــــــــواد أولیـــــــــة ، / إلـــــــــى د
  تموینات أخرى 

  "تخفیض الكمیات الناقصة " 

  
XXX 

 
 
  

XXX  
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 :تسویة حسابات المشتریات  )4

  فـــي هـــذه الحالـــة تكـــون  :واللـــوازمحالـــة اســـتالم الفـــاتورة دون اســـتالم البضـــاعة أو المـــواد

یكــون  38المؤسســة قــد اســتلمت الفــاتورة الخاصــة بالمشــتریات ولــم تســتلم المخزونــات ، فرصــید 

 :مدینا وتتم تسویته كالتالي 

 

    

37  

    

 

 
 
 
 

  

  

38  

  

  ن/31/12

  المخزونات الخارجیة / دمن 
  

  الحساب المعني  –مشتریات / إلى د
  
  "ترصید حساب المشتریات المدین" 

  

XXX 

 

 

XXX 
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  فـي هـذه الحالـة تكـون المؤسسـة قـد  :البضـاعة أو المـواد واللـوازم دون قـاتورة  استالمحالة

یكون دائنا وتتم تسـویته  38استلمت المخزونات ولم تستلم الفاتورة الخاصة بها ، ترصید حساب 

 :كالتالي 

   

    
37  

    
 

  
  
  

38  

  ن/31/12
  المخزونات الخارجیة / دمن 

  
  الحساب المعني  –مشتریات / دإلى 

  "الدائنترصید حساب المشتریات " 

  
XXX 

 
 
  

XXX  
 

 
  
 :تسویة المبیعات  )5
  تسلیم الفاتورة دون تسلیم البضاعة: 

    
60  
 

  
  
  

31-32  

  ن/31/12
  بضاعة مستهلكة/ من د

  
بضـــــاعة ، مـــــواد أولیـــــة ، / إلـــــى د

  تموینات 
  

  
XXX 

 
 
  

XXX  
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  الفاتورة تسلیم البضاعة دون تسلیم: 
    

418  
 

  
  
  

700  

  ن/31/12
المنتجـــــات التـــــي لـــــم تعـــــد / مـــــن د

  فواترها بعد 
  

  مبیعات بضاعة / إلى د
  

  
XXX 

 
 
  

XXX  
 

  
  .أعمال الجرد : المبحث الثالث 

یقـیم المخـزون بتكلفـة شـراء أو "  02"عند إعداد القوائم الملیة وبموجب المعیار الـدولي رقـم      

تحویل بالقیمة الصافیة القابلة للتحقیـق أیهمـا أقـل حیـث أن القیمـة الصـافیة القابلـة للتحقیـق تتمثـل 

 في سعر البیع المقدر للمخزون ویطرح منه 

 .وتكالیف البیع المقدرة  التكالیف المقدرة إلتمام عملیة الصنع
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  .تعریف الجرد وأنوعه : المطلب األول 

  تعریف الجرد : الفرع األول. 

عینا ونوعا وقیمتا المؤسسة وخصومها  أصولهو مجموعة العملیات التي تتمثل في حصر      

حصــاء المســتندات الثبوتیــة علــى األقــل  مــرة عنــد تــاریخ اســتنادا علــى عملیــات الرقابــة المادیــة وإ

  .واحدة خالل الدورة 

  أنواعه : الفرع الثاني. 

  :تتمثل أنواعه كالتالي        

  ثبــــات مختلــــف عناصــــر أصــــول وخصــــوم : الجــــرد المــــادي هــــو فحــــص مــــادي أي معاینــــة وإ

 .المؤسسة ومراجعة الوثائق الثبوتیة

  الــدورة أي تســجیل القیــود الجردیــة وفقــا للنتــائج التــي أســفرت عنهــا عملیــات : الجــرد المحاســبي

 : وفق المراحل التالیة 

  إعداد میزان المراجعة فبل الجرد. 

  تسجیل فروق الجرد والمستویات الالزمة. 

  إعداد میزان المراجعة بعد الجرد. 

  1 .إعداد القوائم المالیة 

                                                             
  .دليل احملاسب معايري مالية الدولية حديثة : طارق جد املال محد   1



دور محافظ الحسابات في توثیق مصداقیة النتائج المحاسبیة:                        الفصل األول   
 

31 
 

  :طرق الجرد : المطلب الثاني 

یقصـد بــذلك المعالجـة المحاســبیة لكــل مـن المــدخالت والمخرجــات باإلضـافة إلــى المخــزون       

  .آخر المدة 

I.  اإلدخاالت: 

یـتم الجــرد الـدائم لفتــرة معینـة یحســب فیهـا ســعر التكلفـة ویعتبــر مخـزون أول هــذه الفتـرة هــو      

نــوعین مـن اإلدخــاالت  إدخـال وفــي نفـس الوقــت مخـزون آخــر للفتـرة الســابقة ، یمكـن التمییــز بـیم

التــي تــأتي مــن خــارج المؤسســة كالمشــتریات والتــي ثــاني مــن قســم اإلنتــاج فــي المؤسســة ، ونجــد 

هناك عدة طـرق فـي تقیـیم اإلخراجـات وهـي مسـتعملة حسـب أهـداف واختیـارات المؤسسـة ویمكـن 

جـرد طـریقتین لطـرق ال SCFو) 02( تقسیمها إلى نوعین وحسب المعیار المحاسبي الدولي رقـم 

.  

بــالتمییز الفعلــي یمكــن اســتخدامها عنــد إمكانیــة الفصــل تعــرف عــادة : طریقــة التمییــز العینــي  .1

مــابین أنــواع المخزونــات باإلضــافة إلــى قلتهــا أي یمكــن تمییــز كــل عنصــر علــى آخــر باإلضــافة 

إلـى توجیــه كـل مخــزون إلـى عملیــة محـددة ویمكــن اسـتعمال هــذه الطریقـة فــي المنشـأة األخــرى ، 

 ".حقیقیة " بة التطبیق غیر أنها تعتبر من أحسن الطرق تصبح صع
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حسـب هــذه الطـرق یعتمــد علــى  2ولحسـاب تكلفــة المخـزون خاصــة مــخ : الطـرق االفتراضــیة  .2

التقـدیرات الشخصـیة ومهمـا یكـن وفـي حالـة عـدم إمكانیـة تطبیـق الطریقـة األولـى یلجـأ إلـى طـرق 

 . االفتراضیة المعتمدة من طرق النظام الجزائري 

 : FIFOلوارد أوال الصادر أوال ا  . أ

نعتبر على أساس هذه الطرقة أثنـا تسـتعمل المـوارد التـي تخـرج مـن المخـزون نفـس ترتیـب       

التي دخلت به ، أي أن المواد األولى التي دخلت تخرج أوال ، ثم یتبـع الخـروج حسـب األقـدم فـي 

اسـتعمالها فـي مثـل ذات التــأثیرات الـدخول إلـى أن یصـل إلــى إخـراج اإلدخـاالت األخیـرة ، یمكــن 

  1.الزمنیة السریعة 

 : LIFOالوارد خیر الصادر أوال   . ب

حســب هــذه الطریقــة كــل مخــزون ورد أخیــرا یجــب إخراجــه أوال غیــر أن هــذه الطریقــة ال         

تتماشى مع القیمة العادلة حیث المخزون یقـیم بالقیمـة الدفتریـة فـي حـین تكلفـة البضـاعة المباعـة 

باألسعار الجاریة وهذا غیر معقول لهذا تستعمل هذه الطریقة في فترات التضـخیم و بالتـالي تقیم 

  .تؤدي إلى تخفیض 

                                                             
  .اصر دالي مدونن  1
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األربــاح الخاضــعة للضــرائب وثمــة الضــرائب المســتحقة مــن هــذا باإلضــافة إلــى أن كــل أن       

مرفوضــة كــل األنظــار تتجــه مــن تكلفــة األخیــرة إلــى قیمــة العادلــة ولهــذا أصــبحت هــذه الطریقــة 

  .2005لسنة " 2" قانونیا خاصة بعد تعدیل المعیار الدولي رقم 

II.  طریقة التكلفة الوسیطیة المرجعیة: 

تأخذ بعین االعتبار قیمة اإلدخاالت وكمیتهـا وذلـك بضـرب كـل تكلفـة وحـدة لكـل إدخـال ،     

وتــرجح بتـاریخ معـین فــي عـدد الوحــدات التـي دخلــت فـي هــذا التـاریخ ومجمــوع هـذه لقیمــة تقسـم 

  :أنواع وهي " 2" بالكرات وفي هذه الطریقة 

بهــــذه الطریقــــة فــــإن تقیــــیم مجمــــوع : التكلــــف المتوســــطة للوحــــدة لمجمــــوع اإلدخــــاالت الفتــــرة  )1

اإلخراجــات یكــون بتكلفــة واحــدة مشــتركة ، تحســب بعــد دخــول كــل مشــتریات أو إنتــاج فتــرة ، لــذا 

آخــر الفتــرة عنــد حصــر كــل اإلدخــاالت فــإن اإلخراجــات تســجل أثنــاء إخراجهــا بالكمیــات فقــط ، و 

تحســـب بهـــا التكلفـــة الوســـیطیة المرجحـــة ، وتقیـــیم بهـــا اإلخراجـــات وتحســـب تكلفـــة الوحـــدة وفـــق 

 : العالقة التالیة 

الشـــــــــــهر اإلدخـــــــــــاالت ( بالقیمـــــــــــة 

               ) مجموع

الشـــــــــــهر اإلدخـــــــــــاالت ( بالقیمـــــــــــة 

    )مجموع
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  اإلدخاالت التكالیف        

 اإلدخاالت كمیة        

  

تسـتعمل فـي حسـاب تكلفـة : التكلفة المتوسطة للوحدة اإلدخـاالت مـع مخـزون أول مـدة  )2

الوحــــدات المصــــرفیة فــــي المؤسســــة ، ونالحــــظ أن هــــده الطریقــــة بحســــابها لمجمــــوع اإلدخــــاالت 

لتغیــرات الغنــي یمكــن أن تخضــع لهــا ومخــزون أول المــدة فإنهــا تســاهم فــي تخفــیض مــن تیــارات ا

اإلخراجــات بــنفس تكلفــة الوحــدة ، وبالتــالي تســمح بالحصــول كلفــة اإلدخــاالت وتحســب مجمــوع ت

فـي المؤسسـات  استعمالهاعلى سعر تكلفة أقل تأثیرا بهذه التغیرات وهي الطریقة الغني یستحسن 

 :الوطنیة وتحسب بالعالقة التالیة 

) مــــدة أول المخــــزون + اإلدخــــاالت مجمــــوع ( 

  تكلفة 

كمیة ) مدة أول مخزون + مجموع  اإلدخاالت( 
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  .أنواع الجرد وأهدافه : المطلب الثالث 

  .أهداف الجرد : أوال 

تهــدف عملیــة الجــرد مــن خــالل عملیــة جــرد المخــزون إلــى تســویة وتعــدیل أرصــدة حســابات      

  .المخزون المسجلة في الدفاتر مع ما یوجد من قیمة حقیقیة 

ــــدائم للمخــــزون بمتابعــــة الموجــــودات بالمخــــازن بصــــفة مســــتمرة تســــتطیع       ویســــمح الجــــرد ال

ثــم تقــوم بالمقارنــة مــع الموجــود فعــال بالمخــازن بجــرد دوري نهایــة الســنة المالیــة المؤسســة القیــام 

 اتالسرعة في العمل وتحدي الدقـة فیـه ویعتبـر جـرد المخزونـیجب تفادي  األخطاءب نجنتولكي 

ألنـه مـن الضـروري إعـداد قائمـة تأخـذ بعـین االعتبـار كـل صـنف  يادمـن الجـرد المـق أطول وأد

  .1من البضائع واللوازم وكل العناصر التي تكون المخزونات 

  .أنواع الجرد : ثانیا 

  :هناك نوعین من الجرد من حیث طریقة القیام بها      

صـحیحة عـن طریـق مراجعـة  ویعنـي التأكـد مـن أن الحسـابات) : الـدفتري ( الجرد المحاسـبي   . أ

 .التسجیل والترحیل ووجود المستندات واستنادا إلى ذلك یتم إجراء عملیة الستویات الجردیة 

                                                             
  .معلومات مستخرجة من املوقع   1
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لي ویتم بعیدا عن الـدفتر المحاسـبیة ویهـدف إلـى ویسمیه البعض بالجرد العم: لفعلي الجرد ا  . ب

حصـــائها بصـــورة مادیـــة عـــن طریـــق القـــیم بعملیـــات  القیـــاس والعـــد حصـــر مخزونـــات المؤسســـة وإ

 .والوزن ثم تقویمها وذلك بإعداد قوائم الجرد لكل محزونات 

جــرد دائــم دوري والفــرق بــین النظــامین یتمثــل فــي : أمــا مــن حیــث الوقــت هنــاك أســلوبین        

أســـلوب متابعــــة حركــــة الصــــنف ففــــي نظــــام الجــــرد الــــدوري والــــذي یــــتم أساســــا ألغــــراض إعــــداد 

  .1قیق من رصیدالحسابات الختامیة ویكتفي بالتح

  كمیــة المخزونــات  ألهمیــةیحــدد تــاریخ الجــرد بحیــث یجــب أن یــدرس بصــفة جیــدة وذلــك وفقــا

الموجودة لدى المؤسسة ، وكذا عدد المخازن الموجودة بها ، فـإذا عـدد المخـازن الموجـودة بهـا ، 

الجرد بیرة من المخزونات وجب علیها أن نبدأ عملیة انت مؤسسة كبیرة وتتعامل بكمیات كفإن ك

 . هافي وقت مبكر بالمقارنة مع تلك التي تتمیز بصغر حجم مخزونات

  31/1تاریخ نهایة الجرد یبغي دائما محددا فيé  ویمكن القول بأنـه تـاریخ إقفـال الـدورة وحتـى

عملیــة الجــرد قــد تــم اإلعــداد لهــا بصــفة جیــدة ، البــد مــن توقیــف حركــات الــدخول والخــروج أثنــاء 

 .سریان عملیة الجرد 

 إن تقییم المخزونـات تتـواله عـادة إدارة المالیـة والمحاسـبیة ، ومـن أجـل ضـمان : رحلة التقییم م

لمصداقیة هـذه المرحلـة مـن أعمـال الجـرد ، یـتم تحدیـد فریـق ینتمـون مـن محاسـب  األقصىالحد 

                                                             
  .احملاسبة الدولية ومعايري : قضين حسني ال  1
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المســـؤول وأمـــین المخـــزون وكـــذلك عـــون مســـؤول عـــن مصـــلحة شـــراء لتحدیـــد قیمـــة المخزونـــات 

 .المؤسسة الموجودة داخل 

 كــل المعلومــات علیهــا فــي مــن عملیــة الجــرد تكــون  االنتهــاءیعــد : لــة إعــداد وثــائق الجــرد مرح

  1.الوثائق الجردیة بصفة مكتوبة في شكل تقاریر مفصلة تعدها الجهة المخولة لذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .نفس املرجع السابق   1
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: خالصة الفصل األول    

نجاح أو فشل األنشطة التي تمارسها یعتبر تنظیم النتائج المحاسبیة هو مفتاح أساس من مفاتیح 
المؤسسات و دلك من خالل ما یساهم فیه من تدعیم عملیات التنسیق و الدعم المعلوماتي 

للعملیات اإلداریة في جمیع المستویات التنظیمیة هدا باإلضافة إلى النتائج المحاسبیة مفیدة كما 
من العوامل االقتصادیة االجتماعیة  أن مفاهیم جودة النتائج المحاسبیة تؤثر و تتأثر بمجموعة

القانونیة باإلضافة الى مجموعة من العوامل المتعلقة بالنتائج المحاسبیة قسمها و نتیجة لتزاید 
.الطلب   

 

 

  



 

 

  

    

  

  الفصل الثاني
  .محافظ الحسابات في الجزائر 
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  :تمهید 

إن ظهـور مهنــة محــافظ الحسـابات وتطورهــا ووصــولها إلـى مــا هــي علیـه اآلن كــان أمــرا         

الـذي زاد مـن  األمـروظائفها مـع زیـادة تعقـدها وتفرعهـا ، بسبب توسع المؤسسة وتشعب  حتمیا ،

صعوبة مراقبة المالك لتسییر المؤسسة من جانب التـدفقات النقدیـة والمالیـة ، فضـال عـن الحاجـة 

  .إلیها في مدى األطراف المختلفة باآلراء التي تعتبر مدخال أساسیا للقرارات المراد اتخذها 

  :من هذا المنطلق تم تقسیم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث رئیسیة ستتناول في        

  .عمومیات حول مهنة محافظ الحسابات :  المبحث األول

  .الخصائص العامة المتعلقة بمحافظ الحسابات :  المبحث الثاني

  . اإلجراءات القانونیة والمالیة المتعلقة بمحافظ الحسابات :  المبحث الثالث
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   .عمومیات حول مهنة محافظ الحسابات : المبحث األول 

یخــتص هــذا المبحــث بإعطــاء نظــرة عــن األوضــاع المالیــة لمهنــة محــافظ الحســابات مــن        

ناحیــة تعریفهــا حســب المشــرع الجزائــري ومــن ناحیــة اإلعــداد العلمــي والمهنــي لمحــافظ الحســابات 

من خالل رأي في محاید ومستقل بخصوص األرقام ،لما یقوم به من تلبیة حاجات تلك األطراف 

   .والبیانات المالیة التي تعرضها إدارة المؤسسة 

  .تعریف محافظ الحسابات : المطلب األول 

  :تعدد مفاهیم التي تطرقت إلى مفهوم محافظ الحسابات نبین منها 

 :حسب القانون التجاري .1

المرسوم التشریعي رقم  4مكرر  715مادته عرف القانون التجاري  محافظ الحسابات في       

  :م كما یلي 1993أفریل  26المؤرخ في  08 -93

) 3(منـــدوبا للحســـابات أو أكثـــر لمـــدة ثـــالث  تعیـــین الجمعیـــة العامـــة العادیـــة للمســـاهمین       

ســنوات تختــارهم مــن بــین المهنیــین المســجلین علــى جــدول المصــنف الــوطني ، وتتمثــل مهمــتهم 

اء أي تــدخل فــي التســییر فــي التحقیــق فــي الــدفاتر األوراق المالیــة للشــركة ومراقبــة الدائمــة باســتثن

  .انتظام حسابات الشركة وصحتها 
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كمـا یــدققون فــي صـحة المعلومــات المقدمــة فــي تقریـر مجلــس اإلدارة أو مجلــس المــدیرین        

حســب الحالــة ، وفــي الوثــائق المرســلة إلــى المســاهمین حــول الوضــعیة المالیــة للشــركة وجلســاتها 

ویصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشركة والموازنة ، وصحة ذلك مندوبو الحسـابات إذا مـا 

  .1ام مبدأ المساواة بین المساهمین تم احتر 

 .01-10من القانون  22حسب المادة .2

یعنـي محــافظ الحســابات فــي مفهــوم هــذا القـانون كــل شــخص یمــارس بصــفة عادیــة باســمه       

الخــاص وتحــت مســؤولیة مهمــة المصــادقة علــى صــحة حســابات الشــركات والهیئــات وانتظامهــا 

  2.ومطابقتها ألحكام التشریع المعمول به 

فــإن التعــاریف الســابقة أعطتنــا صــورة واضــحة عــن محــافظ الحســابات ، والتــي یمكــن أن ومنــه  

تستخلص منها أن محافظ الحسابات هو كل شخص یمارس مهنة التدقیق بصـفو مسـتقلة وتحـت 

مسؤولیة ، وذلك عن طریق فحص ومراقبة حسـابات المؤسسـات ومختلـف القـوائم المالیـة السـنویة 

 عیة هذه الحسابات من ثم إلبداء رأیه الفني المحاید في شكل تقاریر ویصادف على صدق وشر 

  

                                                             
، املتعلق مبهن اخلبري  2010يوليو سنة  29املؤرخ يف  01-10، القانون رقم  42اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد رقم   1

  .07: ، ص220وحمافظ احلسابات املعتمد ، املادة 
املايل واإلداري ، مداخلة مقدمة إىل  يل حممدي ، دور حمافظ احلسابات يف تفعيل آليات حوكمة البنوك للحد من الفساداعبد الع  2

: م ، ص2012ماي  07و  06حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري ، جامعة اجلزائر يومي " امللتقى الوطين حول 
04.  
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  .شروط وصفات محافظ الحسابات : المطلب الثاني 

  .شروط محافظ الحسابات : الفرع األول 

  : لممارسة مهنة محافظ الحسابات یجب أن تتوفر الشروط التالیة 

  أن یكون جزائري الجنسیة. 

  الجزائریة لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف بمعادلتها أن یكون حائزا على الشهادة. 

  أن یتمتع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة. 

  أن ال یكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جنایة أو جنحة مخلة بشرف المهنة. 

  أن یكــون معتمــدا مــن الــوزیر المكلــف بالمالیــة وأن یكــون مســجال ف الصــف الــوطني للخبــراء

في الغرفـة الوطنیـة لمحـافظي الحسـابات أو الشـركة الوطنیـة للمحاسـبین المعتمـدین المحاسبین أو 

 .وفق الشروط المنصوص علیها في هذا القانون 

  ي الخبیـر المحاسـب ومحـافظ الحسـابات دیـؤ " 6"أن یؤدي الیمین المنصـوص علیـه فـي المـادة

غرفـــة الوطنیــــة أو وقبــــل التســـجیل فــــي الصـــف الــــوطني أو ال االعتمـــادوالمحاســـب المعتمـــد بعــــد 

ل أن یـــؤدي الیمـــین أمـــام المجلـــس القضـــائي المخـــتص لمنظمـــة الوطنیـــة و قبـــل القیـــام بـــأي عمـــا

بعملــي أحســن  أقــومأقســم بــاهللا العلــي العظــیم أن :"  اآلتیــةإقلیمیـا لمحــل تواجــد مكــاتبهم بالعبــارات 
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ســلوك  وراألمــم ســر المهنــة وأســلك فــي كــل أن أخلــص فــي تأدیــة وظیفتــي وأن أكــت قیــام وأتعهــد

 .1 "المتصرف المحترف الشریف ، واهللا على ما أقول شهید 

ولمزاولــة نشــاطه علــى أكمــل وجــه ، علــى محــافظ الحســابات أن یتمتــع بالتأهیــل العلمــي والعملــي 

  :واكتساب معارف مختلفة منها 

  معرفة معمقة في المحاسبة والتمكن الكبیر بالتنظیم المحاسبي وتقنیات المراجعة. 

  االقتصاد العام والمؤسسات التي تساعده على فهـم المؤسسـة فهمـا جیـدا لـیس فقـط معارف في

 .من الناحیة المحاسبیة ولكن على مستوى أنظمتها والتنظیم العام ومحیطها 

  معــارف كاملــة فــي القــانون األعمــال حتــى یعــرف حــدود مهنتــه ومســؤولیاته مــن جهــة التــدقیق

 .ؤسسة ومدى تأثیره وانتظامیة القوائم المالیة المعمق في الجانب القانوني والتشریعي للم

  .صفات محافظ الحسابات : الفرع الثاني 

لممارســة مهنــة محــافظ الحســابات وجــب علــى الشــخص القــائم بهــا التحلــي بعــدة صــفات        

 :نذكر منها 

 

 

  

                                                             
  .5: ، مرجع سبق ذكره ، ص42اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية ، العدد   1
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 :االستقاللیة والموضوعیة )1

یمنـع محـافظ الحسـابات  م ، فإنـه1991المـؤرخ فـي افریـل  08-91من قـانون  94حسب المادة 

  :مما أتي 

  أن یقوم برقابة شركات یملك فیها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مساهمات. 

  أن یمارس وظیفة مستشار جبائي أو خبیر قضائي لدى هیئة یراقب حساباتها. 

  سنواته بعد وكالته  3أن یشغل منصب مأجور في شركة أو هیئة راقبها قبل اقل من. 

  افظ الحســابات ألیـة ضــغط مـن طــرف اإلدارة عنـد أداء مهامــه ممـا یــؤثر وان ر یعتـرض محـ

 . على تقدیم رأیه بموضوعیة ، حول سالمة الدفاتر وانتظامه و دقة القوائم المالیة 

 :النزاهة واألمانة  )2

ل حقــه الــوافي وأن علـى محــافظ الحسـابات أن یكــون أمینـا ونزیهــا فـي عملــه وأن یعطـي هــذا العمـ

طاقاته العلمیة والفنیة في تنفیذ ما یكلـف بـه مـن  أقصىي من ضمیره وأن یبذل یقوم بالعمل بوح

دون تحریـــف أو تمویـــه ، وأن ال  وأمانـــةعمـــل ، وان یعـــرض النتـــائج التـــي یوصـــل غلیهـــا بدقـــة 

  .1حقق ما صحتها متها ، والحقائق التي تیتضمن تقریره سوى البیانات التي یثق في سال

  

  

                                                             
  .56: ، ص34، املادة 20اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية ، مرجع سبق ذكره العدد   1
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  .محافظ الحسابات مهمة : المطلب الثالث 

م یعـــد محـــافظ 1991أفریـــل  27المـــؤرخ فـــي  08 -91مـــن القـــانون  27حســـب المـــادة         

الحســـابات فـــي مفهـــوم هـــذا القـــانون كـــل شـــخص یمـــارس بصـــفة عادیـــة باســـمه الخـــاص وتحـــت 

حســابات الشــركات التجاریــة بمــا فیهــا شــركات رؤوس  وانتظامیــةمســؤولیة مهنــة الشــهادة بصــحة 

  .والنقابات  االجتماعیةالقانون التجاري وكذا لدى الجمعیات والتعاضدیات  ألحكاموفقا  األموال

مــن هـــذا التعریـــف نســـتنتج أن لمحـــافظ الحســـابات مجموعـــة مـــن المهـــام التـــي یمكـــن ترتیبهـــا فـــي 

  :صنفین أساسیا 

المهمــة األساســیة تتمثـــل فــي مراجعـــة دائمــة تــؤدي إلـــى المصــادقة علـــى شــفافیة وســـالمة  .1

 .الحسابات 

 .مهام قانونیة خاصة تتعلق ببعض العملیات  .2

وخاصــة ، ) مســتمرة ودائمــة ( ومــن ثمــة یمكــن ترتیــب مهــام محــافظ الحســابات إلــى مهــام عامــة 

  :یمكن شرحها بإیجاز فیما یلي 

   :المهام العامة 

إن المهمـة األساسـیة والعامـة هـي مراجعـة محاســبة الشـركات التجاریـة عـن طریـق فحــص        

مهـــا وممتلكاتهـــا ، أي أن هـــذه المراقبـــة هـــي مراجعـــة خارجیـــة قانونیـــة إجباریـــة یـــنص دفاترهـــا وقی

  .من القانون التجاري الجزائري  828المادة 
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أمــا عــن غایــة هــذا الفحــص فهــي مصــادقة علــى الحســابات ، أي إصــدار رأي فــي محایــد        

وعملیـــة الجـــرد وكـــل  المیزانیـــة وجـــدول حســـابات النتـــائج( عـــن ســـالمة وشـــفافیة القـــوائم المالیـــة 

، ومـن ثمـة فمحـافظ الحسـابات یفحـص ویتأكـد مـن احتـرام التعلیمـات ) الجداول الملحقـة األخـرى 

القانونیة والتشـریعیة وطـرق تقیـیم بنـود المیزانیـة وجـدول حسـابات النتـائج لتقـدیم رأي إلـى الجمعیـة 

یة المضـمنة فـي القــوائم العامـة للمسـاهمین یعبـر عـن قناعتـه العمیقـة بسـالمة المعلومـات المحاسـب

یئـات المختصـة اختبـار توصـي بهـا و تحبـذها الهعمل مهنیة ومعـاییر  ألسسالمالیة ، وهنا وفقا 
1.  

  : وهذه المهمة تسمح كذلك ب

  مـن قـانون  28المادة ( تأكید وتكمیل المعلومات المالیة المتضمنة في تقریر المدیرین بنص

 ).2السطر  08 -91

  االتفاقیـــات بــین الشــركة الخاضــعة للمراقبـــة والمؤسســات أو الهیئــات التـــي تقیــیم شــروط عقــد

 28( تتعامل معها ، أو المؤسسات التي تكون فیها مصلحة المسـیرین فـي الشـركة بـنص المـادة 

 ).2السطر  08-91من القانون 

  إعالم المسیرین والجمعیة العامة بكل النقائص التي یمكن أن استمرار نشاط المؤسسة بنص

 ) .3السطر  08 -91من القانون  28( لمادة ا

                                                             
  .58: ص –م 1998 –      ع .و د     م .تطبيقات يف أصول املراجعة ل د  1
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  تقییم فعلیات المراقبة الداخلیة بما فیها نشطات المراجعة المالیة والمحاسبیة الداخلیة. 

   والمشاكل المكتشفة  األخطاءالتنبیه إلى. 

هذه المهمة تنتهـي بإعـداد تقریـر یقـدم إلـى الجمعیـة العامـة یبـین فیـه محـافظ الحسـابات العناصـر 

   08-91من القانون  29نص المادة (التي توصل إلیها بصدد تنفیذه للعقد الذي یربطه بالشركة 

  :المهام الخاصة 

لحـارس اآلمـین المشرع الجزائري كلف محافظوا الحسابات بمهام متعددة خاصة حتى یجعل منه ا

على تطبیق القوانین داخل المؤسسة ، هذه المهام الخاصـة والمتعـددة ذات الطـابع الظرفـي یمكـن 

  :كمها ما یلي 

 .أخطاء الجمعیة العامة للمؤسسة بكل المخالفات التي اكتشفها   )1

 ) .بالزیادة أو التخفیض ( التدخل في حالة تغیر رأس المال االجتماعي  )2

ـــم بهـــا أخطـــار وكیـــل الجمهوریـــ )3 مـــن  13مكـــرر  715المـــادة ( ة بالوقـــائع اإلجرامیـــة النـــي عل

 ).القانون التجاري الجزائري 

 ) .723المادة ( المصادقة على المیزانیة التي تسمح بتقدیم تسبیقات على األرباح   )4

 ) .715المادة (تقییم اقتراحات تعدیل األشكال والطرق الخاصة لحسابات النتائج والمیزانیة  )5

 .لحق التفضیلي لالكتتاب ممارسة ا )6

 ) .750المادة ( فحص متطلبات التنازل و الدمج واالنفصال وتصفیة الشركات  )7
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 .الخصائص العامة المتعلقة بمحافظ الحسابات : المبحث الثاني 

تعــــرف مهنــــة محــــافظ الحســــابات بعــــض الممیــــزات خصصــــها المشــــرع الجزائــــري فـــــي         

  : المجاالت معینة ونذكر أهمها فیما یلي 

  .تعیین موانع محافظ الحسابات : المطلب األول 

  .تعیین محافظ الحسابات :  الفرع األول

عامــة أو الجهــاز تعیــین الجمعیــة ال 01 -10مــن القــانون رقــم  27، 26حســب المــادتین        

وعلى أساس دفتر الشروط ، محافظ الحسابات مـن بـین المكلف بالمداوالت بعد موافقتها كتابیا ، 

المهنیـین المعتمـدین والمسـجلین فـي جـدول الغرفـة الوطنیــة ، تحـدد كیفیـة تطبیـق هـذه المـادة عــن 

  .طریق التنظیم 

  .مرة واحدة سنوات قابلة للتجدید ) 3(تحدد عهدة محافظ الحسابات بثالث 

) 3(ال یمكـن تعیــین نفــس محـافظ الحســابات بعــد عهــدتین متتـالیتین إال بعــد مضــي ثــالث       

سنوات في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أو الهیئة المراقبة المختص إقلیمیـا بـذلك ، 

  .وفي هذه الحالة ال یجرى تحدید عهدة محافظ الحسابات 

  : یتم تعیین محافظ الحسابات وفقا لدفاتر الشروط كما یلي  32 -11وحسب المرسوم التنفیذي 
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خالل أجل أقصاه شهر بعد إقفال آخـر دورة لمحـافظ الحسـابات أو محـافظي الحسـابات ، یـتم  )1

تعیین على مجلس اإلدارة أو المكتب المسـیر أو الهیئـة المؤهلـة إعـداد دفتـر الشـروط بغیـة تعیـین 

 .1محافظ الحسابات من طرف الجمعیة العامة 

 :یجب أن یتضمن دفتر الشروط على الخصوص ما یأتي  )2

  عن الهیئة أو المؤسسة وملحقاتها المحتملة ووحداتها وفروعها في  الجزائر و الخارج عرض 

  ملخــص المعاینــات و المالحظــات والتحفظــات الصــادرة عــن حســابات الــدورات الســابقة النــي

محافظ أو محافظو الحسابات المنتهیة عهـداتهم ، وكـذا محـافظ الحسـابات للفـروع إذا كـان  أبداها

 .ماج الحسابات الكیان یقوم بإد

 العناصر المرجعیة المفصلة لموضوع مهمة محافظ الحسابات والتقاریر الواجب إعدادها. 

  الوثائق اإلداریة الواجب تقدیمها. 

  نموذج رسالة الترشح. 

  نموذج التصریح الشرفي الذي یبین وضعیة االستقاللیة تجاه الكیان طبقا لألحكام التشریعیة 

 دم وجود مانع یحول دون ممارسة المهنة نموذج التصریح الشرفي بع. 

  المؤهالت واإلمكانیات المهنیة والتقنیة. 

                                                             
املتعلق مبهن اخلبري وحمافظ احلسابات  2010يوليو سنة  29املؤرخ  يف  01-10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، القانون   1

  . 8 -7: ، ص ص eواحملاسب املعتمد العدد 
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محــافظ الحســابات المترشــح مــن الكیانــات علــى تــرخیص مكتــوب لتمكینــه مــن القیــام یتحصــل  )3

 :بتقییم مهمة محافظ الحسابات ، یسمح له باإلطالع على ما یأتي 

  تنظیم الكیان وفروعه. 

 للسنوات المالیة السابقة  تقریر محافظي الحسابات. 

 ةمعلومات أخرى محتملة ضروریة لتقییم المهم . 

یتم اإلطالع على العناصر المذكورة أعاله في عین المكان ، دون نقل الوثـائق أو نسـخها ، مـن 

  .خالل أجل قیم تحدیده دفتر الشروط 

الموافـــق  1431رجـــب عـــام  16المـــؤرخ فـــي  01-10مـــن القـــانون  71طبقـــا ألحكـــام المـــادة  )4

والمذكور أعلى ، یلزم محـافظ الحسـابات ومسـاعدوه بالسـر المهنـي عنـد  2012یولیو سنة  29ل

 .إطالعهم على الوثائق وعلى الكیان الذي یعتزمون إخضاعه لمهمة محافظ الحسابات 

أعـاله مـا  5یوضح محافظ الحسابات في العرض ، استنادا إلى العناصر المذكورة فـي المـادة  )5

 :یأتي

  المؤهالت المهنیة للمتدخلین. 

  برنامج عمل مفصل. 

  التقاریر التمهیدیة ، الخاصة والختامیة الواجب تقدیمها. 

  آجال إبداع التقاریر. 
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یجــب أن تتوافــق اآلجــال والوســائل التــي یجــب أن یرصــدها محــافظ الحســابات للتكفــل بالمهنــة   )6

سـنوات متتالیـة موافقـة ) 3(لمـدة ثـالث مع األتعاب المناسبة التي تكون محل تقییم مـالي للمهمـة 

لعهـدة محــافظ الحسـابات مــع مراعـاة الحفــاظ علـى المعــاییر القاعـدة التــي تـم علــى أساسـها التقیــیم 

 1.المبدئي 

حســابات المعــین فــي إطــار یمكــن أن تترتــب علــى عــدم احتــرام االلتزامــات مــن قبــل محــافظ ال )7

 .دفتر الشروط ني العقوبات المالیة المنصوص علیها في العرض التق

ــــة ترشــــح المهنیــــین كأشــــخاص طبیعیــــین أو أشــــخاص  )8 ــــر الشــــروط إمكانی یجــــب أن یحــــدد دفت

معنــویین كمــا یجــب علــى الخصــوص توضــیح إلزامیــة احتــرام الحــاالت التنــافي ومبــدأ االســتقاللیة 

كمــا یشــترط أن ال ینتمــي المتعهــدون المعنویــون إلــى نفــس المكتــب أو إلــى نفــس الشــبكة المهنیــة 

 .حكام التشریعیة المعمول بها طبقا لأل

عـداد تلتزم الهیئة أو المؤسسة بإ في حالة تجدید عهدة محافظ الحسابات المنتهیة عهدتها ، ال )9

 .دفتر شروط جدید 

یجــــب أن یتضــــمن دفتــــر الشــــروط كــــل التوضــــیحات التــــي تســــمح بتنقــــیط العــــرض التقنــــي  )10

 .محافظ الحسابات  اختیاروالعرض المالي من أجل 

                                                             
  .مرجع سبق ذكره   1
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ات والمؤسســات الملزمــة بتعیــین محــافظ الحســابات أو أكثــر بتشــكیل لجنــة تقیــیم تقــوم الهیئــ )11

العروض ، تقوم لجنة بعرض نتائج تقییم العروض حسب الترتیب التنـازلي علـى الجهـاز التسـییر 

المؤهـــل للقیـــام بمعاینتهـــا وعرضـــها علـــى الجمعیـــة العامـــة فصـــد الفصـــل فـــي تعیـــین محـــافظ أو 

 .سبقا محافظي الحسابات المنتقین م

یرسل محافظ الحسابات المقبول رسالة قبول العهدة للجمعیة أو الهیئة أو المؤسسـة المعنیـة  )12

 .أیام ، بعد تاریخ وصل االستالم تبلیغ تعینه ) 8(، خالل أجل أقصاه ثمانیة 

مكـرر مـن القـانون التجـاري ، إذا فشـلت المشـاورات أو لـم تـتمكن  715طبقا ألحكام المادة  )13

من تعیین محافظ الحسابات ألي سـبب كـان ،  یعـین محـافظ الحسـابات بموجـب  الجمعیة العامة

 .أمر من رئیس محكمة مقر الهیئة أو المؤسسة بناءا على عریضة من المسؤول األول للكیان 

ال تكــون أحكــام هــذا المرســوم قابلــة للتطبیــق فــي حالــة مــا إذا تــم تعیــین محــافظ الحســابات عــن 

ق القضـاء طبقـا لألحكــام التشـریعیة و التنظیمیـة المعمـول بهــا طریـق محـافظ الحسـابات عــن طریـ

.1 

 

 

  

                                                             
  .7،8: ، ص ص eاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، مرجع سبق ذكره العدد   1
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  .موانع تعیین محافظ الحسابات : الفرع الثاني 

من القانون التجاري ال یجوز تعیین محافظ الحسابات في الحـاالت  6مكرر  715المادة        

  : التالیة 

  :كالتالي  70 -64وحدد القانون حاالت التنافي في المواد 

لتحقیق ممارسة مهنة الخبیر المحاسب ومهنة محافظ الحسابات ومهنـة المحاسـب المعتمـد : أوال 

  :بكل إستقاللیة فكریة وأخالقیة ، یعتبر متنافیا مع هذه المهن في مفهوم هذا القانون 

 وكیل مكلف بالمعامالت التجاریة والمهنیة , كل مشاط تجاري ال سیما في شكل وسیط أ. 

  یقتضي قیام صلة خضوع قانون كل عمل مأجور. 

  كــل عهــدة إداریــة أو العضــویة فــي مجلــس مراقبــة المؤسســات التجاریــة المنصــوص علیهــا فــي

 .46القانون التجاري ، غیر تلك المنصوص علیها في المادة 

  الجمع بین ممارسة مهنة الخبیر المحاسب ومهنة محافظ الحسابات ومهنـة المحاسـب المعتمـد

 .الهیئةلدى نفس الشركة أو 

  ، یتعــین علــى المهنــي المنتخــب لعضــویة البرلمــان أو الهیئــة التنفیذیــة لمجلــس محلــي منتخــب

 .من تاریخ مباشرة عهدته  ) 1(إبالغ التنظیم الذي ینتمي إلیه في أجل أقصاه شهر واحد 

  7المادة  ألحكامالجاري لمهنته ، طبقا  األموریتولى تصریف  الستخالفهیتم تعیین مهني . 
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 تنافى مع ممارسة مهنة الخبیر المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد مهـام ال ت

التعلــیم ولبحــث فــي مجــال المحاســبة بصــفة تعاقدیــة أو تكمیلیــة ، طبقــا للتشــریع الســاري المفعــول 

 .من القانون  52 – 46تین لحاالت المذكورة في المادوكذا ا

  :یمنع محافظ الحسابات من : ثانیا 

 م مهنیـــا بمراقبـــة حســـابات الشـــركات التـــي یمتلــك فیهـــا مســـاهمات بصـــفة مباشـــرة أو غیـــر القیــا

 .مباشرة 

  1.القیام بأعمال التسییر سواء بصفة مباشرة أو المساهمة أو اإلنابة المسیرین 

  القیام ولو بصفة مؤقتة مهام المراقبة القبلیة على أعمال التسییر. 

 أو هیئة المراقبة أو اإلشراف علیها  قبول مهام التنظیم في محاسبة المؤسسة. 

  ممارسة وظیفة مستشار جبائي أو مهمة خبیر قضائي لدى شركة أو هیئة یراقب حساباتها. 

  ســنوات مــن ) 3(شــغل منصــب مــأجور فــي الشــركة أو الهیئــة التــي راقبهــا بعــد اقــل مــن ثــالث

 .انتهاء عهدته 

 6مكـرر  715علیها خصوصا في المـادة زیادة على حاالت التنافي والموانع المنصوص  :ثالثا 

الطبیعیین أو المعنویین الذین تحصلوا أجر أو  األشخاصمن القانون الجزائري ، ال یمكن تعیین 

                                                             
،  15 – 3املواد  7م ، العدد 2011/ 01/  27املؤرخ يف  32 – 11اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية ، مرسوم تنفيذي رقم   1
  .24: ص
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أخـرى ، ال ســیما فـي شــكل قـروض أو تســبیقات أو ضـمانات مــن الشــركة أو  امتیــازاتأتعـاب أو 

  .كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة أو الهیئة  األخیرةسنوات ) 3(خالل ثالث الهیئة 

ة فـي بـأي مهمـیمنع الخبیر المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد ، القیـام  :رابعا 

  .المؤسسات التي تكون لها فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة 

أن یمارس نشـاط  المحاسب المعتمد المحاسب أو المحافظ الحسابات أو إذا أراد الخبیر: خامسا 

ة كمــا هــو منصــوص علیــه فــي المــواد أعــاله ، یتعــین علیــه طلــب إغفالــه مــن تــمنافیــا بصــفة مؤق

واحــد مــن تــاریخ بدایــة نشــاطه ، وتمــنح ) 1(شــهر  أقصــاهفــي أجــل  االعتمــادالجــدول لــدى لجنــة 

 خالقیـةاألالجدیدة للمعنـي ال تمـس بطبیعتهـا بالمصـالح  إذا كانت المهمة الموافقة  االعتمادلجنة 

  .للمهنة 

معتمـــد الســـعي بصـــفة أو محـــافظ الحســـابات أو المحاســـب الیمنـــع الخبیـــر المحاســـب : سادســـا 

  .القانونیة  اختصاصاتهممباشرة أو غیر مباشرة لدى الزبون لطلب مهمة أو وظیفة تدخل ضمن 

  1.تطبق هذه الموانع أیضا على الشركات والتجمعات الممارسة للمهنة 

 

 

  

                                                             
  .مرجع سبق ذكره   1
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نهاء مهام محافظ الحسابات :  المطلب الثاني   .مهام وإ

   .مهام محافظ الحسابات : الفرع األول 

ثنــاء قیامــه بمراقبــة الحســابات ، فإنــه یقــوم بمجموعــة مــن المهــام والتــي       محــافظ الحســابات وإ

  :وهي  01 -10نص علیها لقانون 

  یشــــهد بــــان الحســــابات الســــنویة منظمــــة وصــــحیحة ومطابقــــة تمامــــا لنتــــائج عملیــــات الســــنة

 .األمر بالنسبة الوضعیة المالیة وممتلكات الشركات والهیئات المنصرمة وكذا 

 التســـییر الـــذي  یفحـــص صـــحة الحســـابات الســـنویة ومطابقتهـــا المعلومـــات المبنیـــة فـــي تقریـــر

 .أو حاملي الحصص  یقدمه المسیرون للمساهمین أو الشركات

  یبدى رأیه في شكل تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة المصادق علیها مـن مجلـس

 .اإلدارة أو مجلس المدیرین أو المسیر 

 االتفاقیــات بــین الشــركة التــي یراقبهــا والمؤسســات والهیئــات التابعــة لهــا أو  یقــدر شــروط إبــرام

لقـائمین بـاإلدارة أو المسـیرین للشـركة المعنیـة مصـالح بین المؤسسـات والهیئـات التـي تكـون فیهـا ل

 .مباشرة أو غیر مباشرة 

  یعلـم المسـیرین و الجمعیــة العامـة أو هیئــة المداولـة المؤهلـة بكــل مقـص قــد یكتشـفه أو أطلــع

 .علیه ، ومن طبیعة أن یعرقل استمرار استغالل المؤسسة أو الهیئة 
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  عندما تعد الشركة أو الهیئة حسابات مدمجة أو حسابات مدعمة یصادق محـافظ الحسـابات

أیضا على صحة و انتظام الحسابات المدعمة والمدمجة وصورتها الصحیحة وذلك علـى أسـاس 

 الوثائق المحاسبیة وتقریر محافظي الحسابات لدى الفروع أو الكیانات التابعة لنفس مركز القرار 

 هنة محافظ لحسابات إعداد یترتب على م : 

  تقریـــر المصــــادقة بــــتحفظ أو بـــدون تحفــــظ علــــى انتظــــام وصـــحة الوثــــائق الســــنویة وصــــورتها

 1.الصحیحة أو عند االقتضاء نفس المصادقة المبرر 

  تقریر المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة عند االقتضاء. 

  تقریر خاص حول االتفاقیات المنظمة. 

  تعویضات ) 5(تقریر خاص حول تفاصیل إلى خمس. 

  تقریر خاص حول االمتیازات الخاصة الممنوحة للمستخدمین. 

  تقریــر خــاص حــول تطــور نتیجــة الســنوات الخمســة األخیــرة والنتیجــة حســب الســهم أو حســب

 .الحصة االجتماعیة 

 

 

                                                             
  .3: ، مرجع سبق ذكره ، ص 38 -31املواد من  01-10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، القانون   1
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  تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة. 

  مالحظة تهدید محتمل على استمرار االستغالل تقریر خاص في حالة. 

  لـــى شـــكال وآجـــال إرســـال التقـــاریر إلـــى الجمعیـــة العامـــة وإ  األطـــرافتحدیـــد معـــاییر التقریـــر وإ

 . المعنیة عن طرق التنظیم 

  .إنهاء مهام محافظ الحسابات :الفرع الثاني 

ص یمكن حصرها في إن أسباب تتوقف أداء مهام محافظ الحسابات المحدودة في النصو        

  :سببین 

  ونعنـــي بهـــا إنهـــاء عهـــدة محـــافظ الحســـابات ویحـــدد ذلـــك بعـــد اجتمـــاع : األســـباب العادیـــة

 .الجمعیة العامة عند نهایة السنة الثالثة لعهدة محافظ الحسابات 

 الــخ ، حیــث ... االســتقالة المــوت ، عــدم القــدرة ، : مثــل :  االســتثنائیةالفجائیــة أو  األســباب

قیل دون أنه یمكـن لمحـافظ الحسـابات أن یسـت على 08 – 91من القانون رقم  46 صت المادةن

القانونیـة ، ویجـب علیـه أن یقـدم إشـعارا مسـبقا مدتـه ثـالث أشـهر و تقریـرا  التزامـاتالتخلص من 

 التزاماتــهالــتخلص مــن  االســتقالةعــن المراقبــات واإلثبــات الحاصــلة ، و ال یمكــن أن یكــون ســبب 

 .القانونیة 
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 ت یمكـن أن یتوقـف عـن ممارسـة وظیفتـهالحسـابا على غرار أیـة مهنـة أخـرى فـإن موظـف      

سواء كـان السـبب هـو المـوت ، أو كـان محـافظ الحسـابات هـو السـبب ، أو كانـت المؤسسـة هـي 

  .السبب ، أو كان حلها هو السبب ، أو المنظمة التي ینتمي إلیها هي السبب 

  التزاماتــه القانونیــة ، ل دون أن یــتمكن مــن الــتخلص مــن یمكــن لمحــافظ الحســابات أن یســتقی

شــعارا بــذلك قبــل ثالثــة أشــهر ، كمــا یتوجــب علیــه أن یقــدم تقریــرا حــول المراقبــة وعلیــه أن یقــدم إ

 األضرار بالشركة ینبغي أن ال یكون الهدف من ورائها  االستقالةوالمعاینات التي قام بها ، وهذه 

 فظ الحسابات لدى الشركة بواسـطة الجمعیـة العامـة فـي حالـة یمكن فسخ العقد إنهاء مهام محا

 .وجود خطأ في تنفیذ مهمته أو لتدخله في لتسییر أو بسبب مانع جسدي 

   الشـركة  انحـاللحسـابات أو بمـوت محـافظ ال األمـرأحد طرفـي العقـد لعقـد ویتعلـق  اختفاءإن

مهــام محــافظ الحســابات ، لكــن تصــفیة الشــركة ال  انتهــاءمحــل المراجعــة یــؤدي بالضــرورة إلــى 

قع سوى إلى تعقید مهام محافظ الحسابات وفـي هـذه الحالـة ال تنتهـي مهمتـه بشـكل ایؤدي في الو 

 . أتي
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   مـــارس عملهـــا تحـــت لـــواء القـــانون وت األساســـيتفقـــد قانونهـــا  ابتالعهـــاإن الشـــركات التـــي تـــم

هــذه تنفــي مهــام محــافظ الحســابات ، كمــا تنتهــي  ، وعملیــة القــیم ابتلعتهــاللشــركة التــي  األساســي

 1.إذا قامت الشركة بتغییر شكلها القانوني  األخیرمهام هذا 

  .حقوق وواجبات محافظ الحسابات : المطلب الثالث 

یمكن لمحافظ الحسابات أداء مهمته بكل فعالیة إذا كان على درایة بـالحقوق التـي خولهـا        

  .لتي فرضها علیه القانون له القانون ، والواجبات ا

  .حقوق محافظ الحسابات  :الفرع األول 

حتى یؤدي محافظ الحسابات على أكمل وجه خول له القانون كمجموعـة مـن الحقـوق التـي      

  : وهي كاآلتي  01- 10نص علیها القانون 

  یمكـن لمحـافظ الحسـابات اإلطـالع فـي أي وقــت وفـي عـین المكـان علـى السـجالت المحاســبیة

والموازنات والمراسالت والمحاضر وبصفة عامـة كـل الوثـائق والكتابـات التابعـة للشـركة أو الهیئـة 

، ویمكنـه أن یطلـب مـن القـائمین بـاإلدارة و األعـوان التـابعین للشـركة أو الهیئـة كـل التوضــیحات 

 .ت التي یراها مناسبة لومات وأن یقوم بكل التفتیشاوالمع

  هلـــة الحصـــول فـــي مقـــر الشـــركة علـــى األجهـــزة المؤ یمكـــن لمحـــافظ الحســـابات أن یطلـــب مـــن

 .مؤسسات أخرى لها عالقة مساهمة معها  معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة بها أو
                                                             

،  2018 – 2017بن جبو سهيلة ، واقع ممارسة مهنة حمافظ احلسابات يف اجلزائر ، نيل شهادة ماسرت تدقيق مراقبة التسيري ،   1
  .11: ص
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  لمحــافظ الحســابات كشــفا  األقــلعلــى  أشــهر) 6(یقــدم القــانون بــاإلدارة فــي الشــركات كــل ســتة

 .محاسبیا ، یعد حسب مخطط الحصیلة والوثائق المحاسبیة التي ینص علیها القانون 

  یعلــم محــافظ الحســابات كتابیــا فــي حالــة عرقلــة ممارســة مهنــة هیئــات التســییر قصــد تطبیــق

 .أحكام القانون التجاري 

 ن الــوزیر المكلــف بالمالیــة ، مــع مراعــاة معــاییر التــدقیق والواجبــات المهنیــة الموافــق علیهــا مــ

یحدد محافظ الحسابات مدى وكیفیات أداء مهمة الرقابة القانونیة للحسابات وسیرورتها في إطار 

 .رسالة مرجعیة یحددها دفتر الشروط الذي تعهد نشأته 

 أســـاس تقریـــره ، ل علـــى جمعیـــات العامـــة كلمـــا تســـتدعي للتـــداو یحضـــر محـــافظ الحســـابات ال

 .في الجمعیة المتعلقة بأداء مهمته فظ بحق التدخل ویحت

  تحـدد الجمعیـة العامـة أو الهیئـة المكلفـة بالمـداوالت أعـاب محـافظ الحسـابات فـي بدایـة مهمتـه

.1 

  یمكن لمحافظ الحسابات أن یستقیل دون التخلص من التزاماته القانونیة. 

المراقبـــات و أشـــهر ویقـــدم تقریـــرا عـــن ) 3(ویجـــب علیـــه أن یلتـــزم بإشـــعار مســـبق مدتـــه ثـــالث 

 .اإلثباتات الحاصلة 
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  .واجبات محافظ الحسابات : الفرع الثاني 

  :تتمثل الواجبات المفروضة على محافظ الحسابات ألداء مهمته فیما یلي      

 یقوم محافظ الحسابات بالمصادقة علـى حسـابات المؤسسـة باسـمه :  األداء الشخصي للمهمة

 .خر غیره آالخاص وتحت مسؤولیته ، فال یمكن توكیل المهمة لشخص 

 ــي ـــزام بالســـر المهنـ خـــص القـــانون محـــافظ الحســـابات بإمكانیـــة اإلطـــالع علـــى كافـــة :  االلت

د مهامــه ، وال یتقیــد معلومــات الخاصــة بالمؤسســة بــم فــي ذلــك مــا یعتبــر بمثابــة أســرار فــي حــدو 

 : في الحاالت التالیة  01 – 10القانون  72بالسر المهني بنص المادة 

  فتح بحث أو تحقیق قضائیین. 

  بمقتضى واجب إطالع اإلدارة الجبائیة على الوثائق المقررة. 

  بناء على إدارة موكلیه. 

 مــن  5فــي المــادة  عنــدما یــتم اســتدعائهم للشــهادة أمــام لجنــة االنضــباط والتحكــیم المقــررة

 . 01 – 10القانون 

  أ، محـافظ  01- 10مـن القـانون  23وهذا ما نصـت علیـه المـادة  :عدم التدخل في التسییر

الحســــابات یقــــوم بفحــــص حســــابات ووثــــائق الشــــركة ومراقبــــة مــــدى مطابقــــة المحاســــبیة للقواعــــد 

 .المعمول بها ، دون التدخل في التسییر 
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   علـى محـافظ الحسـابات التمنـع بالكفــاءة العلمیـة والعملیـة واكتسـابه معـارف مختلفــة  :الكفـاءة

فــي مجــال المحاســبة وتقنیــات المراجعــة ، كــذلك الجانــب الضــریبي والجبــائي لمعرفــة حــدود مهنــة 

 . ومسؤولیة وفهمه ألنظمة المؤسسة وما یحیط بها

 ة ، أي مكونــات القـــوائم تنظــیم وفحــص وتقـــویم وتحلیــل المحاســـبة ومختلــف حســابات المؤسســـ

  1.المالیة

  إعداد خالصة نتیجة أعماله وتتمثل في تقریر یقدم لمن یهمه األمر. 

  اكتشافهاالتي تم  األخطاءمعالجة وتصحیح . 

  فیـذ عملیـة ة المقبولـة والمتعـارف علیهـا عنـد تنمحافظ الحسابات بمعاییر المراجعـ التزامضرورة

 .التدقیق 

  وسلوكها في كل ما یتعلق بعمله  وآدابهابقواعد قانون الشرف المهني  االلتزامضرورة. 

  210واجباته حسب المعیار الجزائري للتدقیق : 

  إذا توقــع عــدم قدرتــه علــى تقــدیم رایــة حــول الكشــوف المالیــة بــافتراض عــدم اجتمــاع الشــروط

 .المسبقة ، فإنه یتوجب علیه مناقشة األمر مع اإلدارة 

  معالجة األمر یرفض المهمة إال إذا كان القانون یمنع ذلك في حالة عدم. 

                                                             
  .8:مرجع سبق ذكره ، ص  1
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  المصادقة على رسالة المهمة األولیـة المعـدة مـن طرفـه فـي السـنة األولـى مـن المهمـة ، وذلـك

 .قبل الشروع في أعمال الفحص والمراقبة 

  1.أن یدون في ملف عمله كل اختالف محتمل 

  .لیة المتعلقة بمحافظ الحسابات اإلجراءات القانونیة والما: المبحث الثالث 

علـى عملـه وأمـام المجتمـع أیضـا ، تتعلـق بإصـدار تتمثل اإلجراءات القانونیة بمسـؤولیاته        

تقریــــره حــــول مراقبــــة الحســــابات الســـــنویة للنشــــاط و المالحظــــات والتصــــریحات حــــول دقتهـــــا و 

ذوي الحقوق على األخطـاء ، إلى جانب هذا فإن على المراتب إبالغ ل) أو عدمها ( مشروعیتها 

والغش المكتشفة خالل ممارسته لمهنته ، باإلضافة إلجـراءات المالیـة فـي األعبـاء التـي یتحصـل 

علیها المراجـع مـن جـراء قیامـه بعملـه ، وقـد وضـع المشـرع الجزائـري بعـض القـرارات التـي تطبـق 

 .علیة في إطار المهام العادیة التي تستند إلیه 

   .لیات محافظ الحسابات مسؤو : المطلب األول 

  :لمحافظ الحسابات ثالث أنوع من المسؤولیات وهي        

ـــة .1 یتحمـــل الخبیـــر : " فإنـــه  01 – 10مـــن القـــانون  63حســـب المـــادة  :المســـؤولیة التأدیبی

المحاســــب ومحــــافظ الحســــابات والمحاســــب المعتمــــد المســــؤولیة التأدیبیــــة أمــــام اللجنــــة التأدیبیــــة 

                                                             
  .8: ، مرجع سبق ذكره ، ص 38 -31، املواد  01 – 10مهورية اجلزائرية ، القانون جاجلريدة الرمسية لل  1
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للمجلس الوطني للمحاسبة حتـى بعـد اسـتقالتهم مـن مهـامهم ، عـن كـل مخالفتـه أو تقصـیر تقنـي 

 .رسة وظائفهم أو أخالقي في القواعد المهنیة عند مما

  :وتتمثل العقوبات التأدیبیة التي یمكن اتخاذها ، وفق ترتیبها التصاعدي حسب خطورتها في 

  اإلنذار والتوبیخ. 

  أشهر ) 6(التوقیف المؤقت لمدة أقصاها ستة. 

  الشطب من الجدول. 

إلجــراءات ا لیقــدم كــل طعــن ضــد هــذه العقوبــات التأدیبیــة أمــام الجهــة القضــائیة المختصــة طبقــ

  .والعقوبات التي تقابلها عن طرق التنظیم  درجات األخطاءالقانونیة المعمول بها ، تحدد 

 : تعرف المسؤولیة بأنها االلتزام بتعویض الضرر ، وهي نوعان  :المسؤولیة المدنیة .2

 .تقوم على اإلخالل بااللتزام عقدي : مسؤولیة عقدیة 

هـو االلتـزام بعـدم االلتزام القـانوني واحـدا ال یتغیـر تقوم علـى اإلخـالل بـ: مسؤولیة تقصیریة   

 .اإلضرار بالغیر 

  : وتتوافر في هذه المسؤولیة ثالث أركان أساسیة 

  1.خطأ بصدر من محافظ الحسابات أو إهماله أو إخالله بواجباته 

  ضرر یصب المدعي نتیجة خطأ محافظ الحسابات أو إهماله أو إخالله بواجباته. 

                                                             
  .7: نفس املرجع ، ص  1
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  بین خطا محافظ الحسابات الذي أصاب المدعي رابطة نسبیة. 

قــد یحـــد محــافظ الحســـابات نفســه مســـؤوال جنائیــا عنـــد مخالفــة بعـــض  :المســؤولیة الجنائیـــة .3

نصــوص قــانون العقوبــات ، فــي الحــاالت التالیــة إذا ســتثنینا حالــة عــدم تصــریح باألعمــال غیــر 

 . الشرعیة لوكیل الجمهوریة 

 المؤسسة  تقدیم معلومات كاذبة جول وضعیة. 

  عدم احترام سر المهنة. 

  . تقریر محافظ الحسابات: المطلب الثاني 

یعتبر تقریر محافظ الحسابات ملخصا كامال وواقیا لمحتوى المعلومات التي تؤكد نشـاط         

المؤسســة وصــحة هــذه المعلومــات التــي تعكــس الوضــعیة الحقیقیــة للمؤسســة ، وفــي هــذا المطلــب 

  .م التقریر وأنواعه سنتناول كل من مفهو 

  .مفهوم تقریر محافظ الحسابات  :الفرع األول 

ثباتها في تقریر یقدم إلـى كافـة مـا یهمـه األمـر التقریر یقصد به بلورة نتائج الفحص  و التحقیق وإ

داخل المؤسسة وخارجها وهو ختام لعملیة المراجعة ، حیـث یبـین فیـه المـدقق رأیـه الفنـي المحایـد 

المالیــة مــن حیــث تصــویرها للمركــز المالیــة للمؤسســة وبیــان عملیاتهــا بصــورة ســلیمة فــي القــوائم 

  .وعادلة 
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وثیقـة صــادرة عــن شــخص مهنـي یكــون أهــال إلبــداء رأي فنــي : " كمـا یعــرف أیضــا بأنــه        

محاید عن ما إذا كانت البیانات المالیة الني أعدتها المؤسسة تعطي صورة صحیحة وعادلة عن 

  .لي لها ونتائج أعماله في السنة المالیة محل التدقیق المركز الما

  . أنواع التقریر: الفرع الثاني 

توجد هنـاك عـدة تقسـیمات للتقـاریر منهـا مـن حیـث االلتـزام فـي إعـدادها ، ومنهـا مـن حیـث      

  1.إبداء الرأي 

 :حیث االلتزام في إعدادها  )1

  فإنه یترتب على محتفظ الحسابات إعداد  01- 10من القانون  25حسب ما جاءت به المادة 

  تقریـــر المصــــادقة بــــتحفظ أو بـــدون تحفــــظ علــــى انتظــــام وصـــحة الوثــــائق الســــنویة وصــــورتها

 .الصحیحة ، أو عند االقتضاء ، رفض المصادقة المبرر 

  المدمجة ، عند االقتضاء تقریر المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات. 

   تقریر خاص حول االتفاقیات المنظمة. 

  تقریر خاص حول تفاصیل أعلى خمس تعویضات. 

  تقریر خاص حول االمتیازات الخاصة الممنوحة للمستخدمین. 

                                                             
بوبكر عمريوش ، دور املدقق اخلارجي يف تقييم املخاطر وحتسني نظام الرقابة الداخلية لعمليات املخزون داخل املؤسسة ، مذكرة   1

  .38: م ، ص2011خترج لنيل شهادة املاجستري ، جامعة سطيف ، 
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  تقریــــر خــــاص حــــول تطــــور النتیجــــة الســــنوات األخیــــرة و النتیجــــة حســــب الســــهم أو الحصــــة

 .االجتماعیة 

 راءات الرقابة الداخلیة تقریر خاص حول إج. 

  1.تقریر خاص في حالة مالحظة تهدید محتمل على استمرار االستغالل 

 :من حیث إبداء الرأي  )2

  أثنـاء  اقتراحـاتویصدر هذا الرأي عندما ال یجد المحافظ أي مالحظـات أو : الرأي المطلق

المالیـــة  ممثلـــة لواقـــع قیامـــه بعملیـــة التـــدقیق تـــؤثر علـــى صـــحة القـــوائم المالیـــة ، أي أن القـــوائم 

المشروع ، وأن المحافظ كون هذا الرأي بعـد قیامـه بعملیـة التـدقیق وفقـا للمعـاییر المتفـق علیهـا ، 

 .وأن تلك المبادئ طبقتها  السنة السابقة ، وأنها تحتوي كافة المعلومات اإلضافیة الالزمة 

  ــــد وجــــود بعــــض التحفظــــات مــــن مال :الــــرأي المحــــتفظ حظــــات و ویصــــدر هــــذا الــــرأي عن

مالیة إن أمكن ، أما إذا على القوائم ال وأثرهوهنا ال بد ذكر موضوع التحفظ و أسبابه  اعتراضات

بمـا كــان حـین یــؤثر علـى صــحة البیانـات إلــى درجـة كبیــرة فـال بــد مــن  األهمیــةكـان الــتحفظ مـن 

عــن إبـداء الــرأي أو إعطـاء رأي معــاكس إذا مـا تكونــت القناعـة لــدى المحـافظ بــأن ذلــك  االمتنـاع

                                                             
: ، ص 2014دة املاسرت ، جامعة املسيلة العناق مراد ، دور حمافظ احلسابات يف احلد من الفساد املايل ، مذكرة خترج لنيل شها  1

35.  
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الـتحفظ یجعــل القــوائم المالیـة غیــر ممثلــة لواقــع المشـروع ، ویــذكر الــتحفظ عـادة فــي فقــرة وســیطة 

 1.نطاق والرأي بین فقرتي ال

  دلة وعرائق ویصدر هذا الرأي عندما ر یحصل محافظ على أ ) :المعاكس ( الرأي المضاد

إثبات كافیة إلبداء رأي فني محاید في القـوائم المالیـة ، سـواء مـن حیـث المركـز المـالي أو نتیجـة 

المحاســـبیة المتعـــارف علیهـــا و تقـــع علـــى محـــافظ الحســـابات مســـؤولیة  األعمـــال طبقـــا للمبـــادئ

 .األسباب المؤدیة إلصدار مثل هذا الرأي وذكرها 

  وباســتطاعته أیضـا أن یعطـي رأي حیــادي ویصـدر هنـا التبریــر : االمتنـاع عـن إبــداء الـرأي

عادلـة وتعـرض  فسه بان القوائم المالیةاالقتناع نعندما یكون المحافظ غیر قادر على إرضاء أو 

 2.ادل وصحیح الوضع المالي بشكل ع

  .أتعاب محافظ الحسابات : المطلب الثالث 

تحـــدد الجمعیــة العامـــة أو : " ا یلــي علـــى مــ 01 – 10مـــن القــانون  33نصــت المــادة         

  3" .الهیئة المؤهلة المكلفة بالمداوالت أتعب محافظ الحسابات في بدایة مهمته

وال یمكن احتسـاب األتعـاب فـي أي حـال مـن األحـوال ، علـى أسـاس النتـائج المالیـة المحققـة مـن 

  .الشركة أو الهیئة المعنیة 
                                                             

  . 07: ، مرجع سبق ذكره ، ص 25املادة  1à – 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، القانون   1
  . 11 – 10: ، مرجع سبق ذكره ، ص  ص  01 – 10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، القانون   2
: م ، ص 2014العناق مراد ، دور حمافظ احلسابات ، يف احلد من الفساد املايل ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ، جامعة املسيلة   3

31 .  
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بــالغ التــي یتقاضــاها نظیــر قیامــه بعملیــة المــدقق تعــرب أتعــاب محــافظ الحســابات علــى أنهــا الم" 

لحسـابات المؤسســة ، ویــتم تحدیــد األتعــاب بموجــب العقــد الــذي یــتم بــین المؤسســة محــل الفحــص 

وبین محافظ الحسابات وفقا للزمن الـذي تسـتغرقه  عملیـة التـدقیق والخدمـة المطلوبـة منـه وحاجـة 

  :ظ الحسابات یجب مراعاة النقاط التالیة عملیة التدقیق للمساعدین وعند تحدید أتعاب لمحاف

  الوقت المطلوب للتخطیط و تنفیذ برنامج المراجعة. 

  عدد المساعدین الذین سیقومون بعملیة المراجعة. 

  حجم المؤسسة الخاضعة للمراجعة. 

  عدد التقاریر المطلوبة للعمیل. 

  1.طبیعة عمل المؤسسة ومدى حاجتها لخبرات وكفاءات متخصصة 

  : ومنه یتم حساب أتعاب محافظ الحسابات وفق سلم األتعاب التالي 

  :  سلم أتعاب محافظي الحسابات ) : 1(جدول رقم 

ـــــغ اإلجمـــــالي الخـــــام  عـــــن المبل
االســتثمارات (الموازنــة الســنویة 

غیــــر معــــادة التقــــویم وعائــــدات 
  )االستغالل 

  
  العدد العادي لساعات العمل 

  
 دج : األتعاب حسب كلم 

                                                             
م ، 2018قوعيش فاطمة الزهراء ، حمافظ احلسابات ودوره يف الرقابة الداخلية ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ، جامعة مستغامن ،  1
  .40: ص
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   120إلى أقل من  80من    240إلى أقل من  160من   ملیون دج  200أقل من 
   170إلى أقل من  120من    340إلى أقل من  240من   دج  200إلى أقل من  100
  400إلى أقل من  200من   400إلى أقل من  200من   دج  400إلى أقل من  200
  400إلى أقل من  200من   400إلى أقل من  200من   دج  800إلى أقل من  400
  400إلى أقل من  200من   400إلى أقل من  200من   دج  1600إلى أقل من  800

 3200إلــــى أقــــل مــــن  1600
  دج 

  400إلى أقل من  200من   400إلى أقل من  200من 

 6400إلــــى أقــــل مــــن  3200
  دج 

  400إلى أقل من  200من   400إلى أقل من  200من 

 12800إلــى أقــل مــن  6400
  دج 

  400إلى أقل من  200من   400إلى أقل من  200من 

إلـــــــــــــى أقـــــــــــــل مـــــــــــــن  12800
  دج  25600

  400إلى أقل من  200من    400إلى أقل من  200من 

ملیــــــــــــــون دج  25600مــــــــــــــن 
 2ســـاعة  2400یضـــاف إلیـــه 

ســاعة لكــل حصــة  48أي  %
ملیون دج حتى         5000إضافیة 
  .ساعة  4500

  
  ساعة  4500حد أقصى 

  
  ساعة  2250حد أقصى 

  دج  500یحصل علیها بضرب عدد ساعات في معدل الساعات بمبلغ. 
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  :خالصة الفصل 

هو التحقق مـن صـحة  األساسيمن خالل هذا الفصل نستنتج أن مهنة محافظ الحسابات هدفها 

ودقة البیانات المالیـة والمحاسـبیة ، وذلـك عـن طریـق إعطـاء رأي فـي محایـد حـول القـوائم المالیـة 

لمؤسســة ، حیــث یشــترط فــي محــافظ ا األعمــالومــدى عــدالتها فــي تمثیــل المركــز المــالي ونتــائج 

 بـــد علیـــه  الحســابات أن یكـــون مســـتقال و محایــدا عـــن المؤسســـة وذو كفـــاءة مهنیــة و خبـــرة ، وال

ممــا یســهل للمحــافظ القیــام  أثنــاء تأدیــة مهامــه أن یحتــرم المعــاییر المتعــارف علیهــا فــي التــدقیق

ثبــات التــي تــدعم بــذلك رأیــه إالتــدقیق ، ویكــون إعطــاء رأیــه فــي شــكل تقریــر مــدعم بأدلــة  لمهمــة

  . ذات المصالح  لألطرافالنهائي الذي یصدره ، وذلك لشرح وضعیة المؤسسة 
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  الخاتمة 

من خالل الدراسة التي قمنا بها یتجلى دور محافظ الحسـابات فـي تحقـق مـن صـحة و صـدق 

البیانات المالیة و النتائج المحاسبیة في تطور و استمرار المؤسسات حیث أنها تساعد مـالكي 

رؤوس األمــوال و المســاهمین مــن المحافظــة علــى مصــالحهم و أمــوالهم حیــث یتطلــب القیــام 

الوظیفیة أشخاص مؤهلین علمیا و عملیا حیث قام بمراقبتها هدا الـرأي مـن شـانه یسـاعد بهده 

فـي اتخــاذ الحســابات حتـى یكــون عملــه منظمــا و دقیقـا أدانــه انــه یبـدأ بتحضــیر ملخــص حــول 

  .المؤسسة و تقییم النتیجة المحاسبیة في تولید النتیجة النهائیة لوضعیة المؤسسة 

ـــائ ـــا موضـــوع النت ـــي تعـــد تتویجـــا للمؤسســـة نتیجـــة قیامهـــا بنشـــاطها كمـــا تناولن ج المحاســـبیة الت

االستغاللي خالل الدورة المالیـة و التـي تطهـو مـن خـالل قوائمهـا المالیـة همـا النتیجـة النهائیـة 

فهــي النتیجــة المحاســبیة المعدلــة وفــق نصــوص و قــوانین یرجــع االخــتالف بــین النتیجتــین إلــى 

المــالي الــذي یســعى الــى تعزیــز الشــفافیة و المصــداقیة فــي االســتقاللیة بــین النظــام المحاســب 

عـــرض القـــوائم المالیـــة و التـــي تســـعى إلـــى تعظـــیم إیـــرادات الدولـــة فیـــؤدي عـــدم التوافـــق بـــین 

  .النتیجتین إلى التأثیر على الوعاء الضریبي

  

 



  :قائمة المصادر و الراجع 

بــن جبــو ســهيلة ، واقــع ممارســة مهنــة محــافظ الحســابات فــي الجزائــر ، نيــل شــهادة ماســتر تــدقيق  )1

  ،  2018 – 2017مراقبة التسيير ، 

، دور المـــدقق الخـــارجي فـــي تقيـــيم المخـــاطر وتحســـين نظـــام الرقابـــة الداخليـــة  بـــوبكر عميـــروش )2

ــل شــهادة الماجســتير ، جامعــة ســطيف ،  ــات المخــزون داخــل المؤسســة ، مــذكرة تخــرج لني لعملي

  م 2011

   –م 1998 –  ع .و د     م .تطبيقات في أصول المراجعة ل د )3

  42الجمهورية الجزائرية ، العدد الجريدة الرسمية  )4

  34لجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ، المادة ا )5

/ 01/  27المــؤرخ فــي  32 – 11الجريــدة الرســمية الجمهوريــة الجزائريــة ، مرســوم تنفيــذي رقــم  )6

  ،  15 – 3المواد  7م ، العدد 2011

  ، مرجع سبق ذكره  38 -31المواد من  01-10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، القانون  )7

 2010يوليــو ســـنة  29المـــؤرخ  فــي  01-10الرســمية للجمهوريـــة الجزائريــة ، القــانون الجريــدة  )8

  .المتعلق بمهن الخبير ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد العدد 

  .eالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، مرجع سبق ذكره العدد  )9

 الحبالي ، منشورات األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك )10

  .المحاسبة الدولية ومعايير : حسين القضني  )11

 .دليل المحاسب معايير مالية الدولية حديثة : طارق جد المال حمد  )12



لي محمـدي ، دور محـافظ الحسـابات فـي تفعيـل آليـات حوكمـة البنـوك للحـد مـن اعبد الع )13

ليـة للحـد حوكمة الشـركات كآ" الفساد المالي واإلداري ، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول 

  م ، 2012ماي  07و  06من الفساد المالي واإلداري ، جامعة الجزائر يومي 

العناق مراد ، دور محافظ الحسابات ، فـي الحـد مـن الفسـاد المـالي ، مـذكرة تخـرج لنيـل  )14

  م  2014شهادة الماستر ، جامعة المسيلة 

رة تخــرج لنيــل العنــاق مــراد ، دور محــافظ الحســابات فــي الحــد مــن الفســاد المــالي ، مــذك )15

  2014شهادة الماستر ، جامعة المسيلة 

  ، مساهمة في تقييم النتائج المحاسبية للمؤسسة غيادي محمد لمين )16

تخفـــيض الكميـــات : الجـــرد المـــادي أقـــل مـــن الجـــرد الـــدفتري : الفـــارق ســـالب  )17

 .الناقصة في الدفاتر المؤسسة 

فاطمة الزهراء ، محافظ الحسابات ودوره في الرقابة الداخلية ، مذكرة تخرج لنيل  قوعيش )18

  م 2018شهادة الماستر ، جامعة مستغانم ،

  .معلومات مستخرجة من الموقع )19

  .اصر دالي مدونن )20

  وليد ناجي الحبالي  )21
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