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 مقدمة:                    

املؤسسة عبر الزمن وكذا التطور في مجال العالقات الاقتصادية  تهالذي شاهد إن التطور الكبير                 

وتوسيع نطاق املبادالت التجارية وتشابكها ، جعل املؤسسة تتعامل مع عدة أطراف مختلفة و هيئات لها 

مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر في املؤسسة ، الش يء الذي نجم عنه أثر محاسبي مما أوجب على املؤسسة 

من خدمات مهنة تسمح لها بإبالغ كل هؤالء املتعاملين بكل التطورات داخل املؤسسة وكذا الاستفادة 

أو الغش الذي يؤثر على التالعب  النشاطات التي تقوم بها والتي ترتكز أساسا على إلابالغ عن ألاخطاء أو 

بهذه املهمة على السيرورة الحسنة ملصالح املؤسسة و الصدق و الشرعية على هاته الحسابات ولكي تقوم 

أكمل وجه وجب أن تتمتع هذه املهمة بصفة الحياد و املوضوعية في إيصال مختلف التقارير ملن يهمهم ألامر 

 ،وعلى هذا ألاساس نشأت محافظة الحسابات ملساعدة املؤسسة على تلبية هذه املتطلبات .

من الصدق و الشرعية على القوائم وتعتبر مهنة محافظ الحسابات من أهم املهن التي توفر للمؤسسة نوعا 

ية التي تقوم بإعدادها حيث يقوم محافظ الحسابات حسب التشريع الجزائري بالقيام باسمه الخاص املال

وتحت مسؤوليته مهمة املصادقة على الحسابات وحتى يقوم بممارسة هذه املهمة ، وجب عليه إتباع طرق 

 ومناهج تساعده على التعبير عن رأيه .

 

 شكالية الرئيسية :لا -1

 من خالل ماسبق يمكن طرح إلاشكالية التالية :

 ؟ أعمال الدورة املحاسبية  ظ الحسابات ب املحاسبة التابعةمحافماهي عالقة التدقيق املكلف به 

 ألاسئلة الفرعية:-2

 تندرج ضمن هذه إلاشكالية الفرعية التالية :

 ماهو التدقيق؟

 من هو محافظ الحسابات؟

 ما هي مهام ومسؤوليات محافظ الحسابات ؟ 

 ما هي أعمال الدورة املحاسبية ؟

 كيف تكون التقارير املقدمة من طرف محافظ الحسابات ؟

 فرضيات الدراسة :-3

 من أجل إلاجابة على إلاشكالية تم طرح الفرضيات التالية :

سالمة سير املؤسسة حيث يتم محافظ الحسابات هو الشخصية قانونية تحكم على -:ألاولىالفرضية 

 املصادقة على الكشوف املالية من خالل إلاطالع على السندات املحاسبية للمؤسسات .

تكمن صالحية محافظ الحسابات من بداية تعيينه مرورا بأتعابه وبيان مسؤولياته -:الثانيةالفرضية 

 القانونية مع تحمل آلاثار الناتجة  عن  هذه املهمة .

 يتبع محافظ الحسابات منهج منتظم لتقييم مختلف عمليات املؤسسة .:لثةالثا الفرضية

 تكون التقارير املقدمة من محافظ الحسابات في بلورة نتائج الفحص و التحقيق . :الرابعة الفرضية 

 ترجع أسباب اختيار املوضوع لعدة أسباب نختصر فيما يلي : أسباب اختيار املوضوع:-4
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 .يعتبر احد مواضيع الاختصاص -

 محاولة تسليط الضوء على هذا املوضوع ملعرفة العالقة بين كل من محافظ الحسابات و أعمال الدورة -

 املحاسبية .

 التعرف على مهمة محافظ الحسابات .

 امليول الشخص ي ملواضيع التدقيق و الرغبة في إلاطالع على كل ماهو جديد فيما يخص املوضوع .-

 : مية املوضوعأه-5

 تبرز أهمية املوضوع في النقاط التالية :

توضيح مسؤوليات وواجبات محافظ الحسابات و عالقة محافظ الحسابات باملؤسسة أو أعمال املؤسسة  -

ونظرا الهتمام املؤسسات بصحة القوائم املالية و املراقبة الداخلية تساعد هذه الدراسة وتشجع الباحثين 

 كثر عمقا لتوصل إلى نتائج أكثر دقة .على إجراء دراسة أ

 أهداف الدراسة :-6

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ألاهداف التالية :

 التعريف باإلطار القانوني و التشريعي ملهنة محافظ الحسابات و التدقيق .-

 شروط ممارسة مهنة محافظ الحسابات .التعرف على -

 الحسابات .التعرف على التقارير النهائية ملحافظ -

 توضيح الدور الفعال الذي يلعبه مدقق الحسابات .

 الدراسات السابقة:--7

 معظم الدراسات التي اطلعنا عليها تركز على محافظ الحسابات :

بوزواوي رتيبة و تبان تفاحة  "دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة 

-8102املحاسبة جامعة بوضياف باملسيلة أكاديمي في العلوم املالية و  مقدمة لنيل شهادة ماستر -مذكرة "

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة محافظ الحسابات وشروط ممارسة املهنية ومعايير تطرقت الدراسة إلى  8102

 ألاداء املنهي في الجزائر ، مهام ومسؤولياته ،دوره في تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة ،حيث يعتبر 

فحص وتقييم هذا النظام من أهم عمل محافظ الحسابات باعتباره أداة للحفاظ على أموال و أصول 

،واكتشاف نقاط القوة الضعف في نظام الداخلية من واجبات محافظ الحسابات ، باعتبار أن هذا املؤسسة 

 النظام مرتبط باستقرار املنشأة وتطورها .

تعزيز  موثوقية القوائم املالية وفق نظام املحاسبي املالي  حاج هللا شاوش:"دور محافظ الحسابات في

وهدفت الدراسة إلى الدور الذي يلعبه  8102-8108مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير جامعة ورقلة ،"

محافظ الحسابات في اكتشاف حالة الغش و الخطاء لتصرفات الغير قانونيا التي تؤثر على الثقة في القوائم 

معرفة مدة مساهمة املنهجية التي تقوم عليها عمل محافظ الحسابات في تعزيز الثقة باملعلومة املالية ، 

املحاسبية املتضمنة القوائم املالية ، وكانت نتائج الدراسة هي أن عملية تحديد مسؤولية محافظ الحسابات 

ون اكتشاف بخصوص الغش أمر صعب نظرا لوجود جوانب قصور متأصلة في عملية املراجعة تحول د

حاالت الغش و الخطأ في بعض الحاالت، فتحمل محافظ الحسابات املسؤولية يجب أن يتصف باملعقولية ملا 

 يمكن اكتشافه من ألاخطاء و الغش .
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 منهج الدراسة :-8

 ملعالجة موضوع دراسة اعتمدنا على منهج الوصفي في الجانب النظري و املنهج التحليلي في الجانب التطبيقي .

 من أجل معالجة إلاشكالية في هذا املوضوع تم تحديد إلاطار العام وحدود البحث كاألتي :حدود الدراسة :-9

 الحدود املكانية :-

 تتمثل الحدود املكانية لدراستنا التطبيقية في إحدى مكاتب محافظ الحسابات في والية مستغانم .

 الحدود الزمنية:-

 8181-8102تقرير محافظ الحسابات لدورة فيما يخص الجانب الزمني قمنا بدراسة 

 صعوبات الدراسة :-11

 . عدم وجود عالقة واضحة بين محافظ الحسابات و أعمال الدورة املحاسبية 

 ظرا الختالف الدراسة النظرية ملا هو معمول صعوبة إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي ن

 به في الجانب التطبيقي و الفعلي للدراسة .

 محتويات املوضوع :-11

انطالقا من حجم وعمق املوضوع و املعلومات املتوفرة حوله و بناءا على أهمية املوضوع إلى ثالثة فصول وهي 

 كالتالي :

 إلاطار املفاهيمي ملحافظ الحسابات .الفصل ألاول :

 أعمال الدورة املحاسبية .الفصل الثاني :

 فظ الحسابات .دراسة الحالة امليدانية ملحا الفصل الثالث :

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول :اإلطار المفاهيمي لمحافظة الحسابات 
 

 
5 

 تمهيد الفصل :

إن ظهور التطور العلمي أدى إلى تغير كل ألافكار و املبادئ الاقتصادية التي كانت سائدة قبل ذلك ،من               

تنظيمها وعملها بحيث يظهر هذا جليا من خالل انفصال امللكية عن التسيير على خالف ما كان سابقا فلم 

ثله في تدقيق حسابات يعد للمالك أي دخل في تسيير املؤسسة بل له الحق في تعيين شخص مستقل يم

 املؤسسة ،ومن هنا ظهر التدقيق مما أدى إلى ظهور محافظ الحسابات. 

إن محافظ الحسابات يباشر مجموعة من إلاجراءات الفنية يطلق عليها التدقيق املحاسبي               

 ابقة تلك البيانات .للمستندات و السجالت و القوائم املالية ليتمكن من إبداء رأيه الفني و املحايد عن مط

 مما سبق ،تم تقسيم هذا الفصل كما يلي :           

 : عموميات حول التدقيق املبحث ألاول                                 

 :الجانب القانوني ملهنة ملحافظ الحسابات . املبحث ألاول                                 

 :منهجية مهمة محافظ الحسابات . ملبحث الثانيا                                 
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 املبحث ألاول :عموميات حول التدقيق   

إن عملية التدقيق في سالمة و انتظام حسابات الشركة بات أمرا حتميا وملزما على بعض ألانواع من 

 و أنواعها ، و أهدافها .، وستقوم خالل مبحثنا هذا إلى إعطاء مفهوم التدقيق الشركات كشركات املساهمة 

 املطلب ألاول :ماهية التدقيق

 أوال :مفهوم التدقيق 

 وردت تعاريف عدة للتدقيق ال تختلف كثيرا في مضمونها بالرغم من اختالف الجهات الصادرة عنها حيث:

دلة و ( التدقيق على أنه " عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم ألا AAAأ(عرفت جمعية املحاسبة ألامريكية )

القرائن بشكل موضوعي والتي تتعلق بمزاعم عن أحداث و أنشطة اقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق و 

 1التطابق بين هذه املزاعم وبين املعايير املقررة وتوصيل نتائج هذه املراجع إلى ألاطراف املعنية ".

ؤسسة تعك  صورة صادقة ب( كما عرف التدقيق بأنه "فحص انتقادي موجه للتأكد من أن حسابات امل

 2عن نشاطها ، وكذا مدى الالتزام بتطبيق املبادئ و القوانين املتعارف عليها .

فحص انتقادي يسمح بتدقيق املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة و الحكم ج(ويعرف التدقيق أيضا بأنه "

 3على العمليات التي جرت و النظم املقامة التي أنتجت تلك املعلومات .

د(جاء في تعريف  للتدقيق على أنه " اختبار تقني صارم  وبناء أسلوب منظم من طرف منهي مؤهل ومستقل ، 

بغية إعطاء رأي معلل على نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة ،وعلى مدى احترام 

لقواعد  و القوانين و املبادئ الواجبات في إعداد هذه املعلومات في كل الظروف ، وعلى مدى احترام ا

 4املحاسبية املعمول بها في مدى تمثيل هذه املعلومات للصورة الصادقة و الوضعية املالية ونتائج املؤسسة.

من خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص تعريفا للتدقيق بقولنا هو عبارة عن نظام مدخالته املعلومات 

(، و املعلومات الخارجية ) التي يتحصل عليها املدقق من الغير ( هاته الداخلية ) املقدمة من طرف الكيان 

يقوم بها شخص محايد ومستقل عن املعلومات تخضع للمعالجة )الفحص و التحقق من مدى صحتها (

 الكيان بهدف الخروج برأي فني محايد يعبر عنه بتقرير مكتوب يعتبر كمخرجات لهذا النظام .

  معايير التدقيق( ثانيا : قواعد التدقيق )

                                                                                           
عبد الفتاح محمد الصحن ، حسن أحمد عبيد ، شريفة علي حسن ، أس  املراجعة الخارجية ، مكتب الجامعي الحديث إلاسكندرية ، مصر ، 1

 .72، ص7002
2 Khalassi Redh,,Précis  d’audit  fiscal de l’’entreprise .Berti Edition .Alger .2003.p47. 

 .71،ص7002، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 7محمد بوتين ، املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق ، الطبعة  3
4 Bernard Germond, Audit Financière , Guide pour L’ Audit de  l’information Financière  des entreprises, 1ere  édition i, paris , 1991,p28 , 
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(  قواعد وتوصيات و إرشادات يقتدي بها 70( عسرة )AICPAلقد وضع املعهد ألامريكي للمحاسبين القانونيين )

املدقق في ممارسة مهمته ، تعتبر اللبنة ألاولى و إلاطار العام ملمارسة مهنة التدقيق و أصدرت تحت اسم معايير 

 1في الشكل التالي : ( نوجزهاGAASالتدقيق املتعارف عليها )

 (:GAAS( : تصنيفات معايير التدقيق املتعارف عليها  )7-7كل رقم )شال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طارق عبد العال حماد ، موسوعة معايير املراجعة ) شرح معايير املراجعة الدولة و ألامريكية و املصدر : 

العربية(، نقال عن :بهلولي نور الهدى : أثر تبني معايير التدقيق الدولية في تطوير مهنة التدقيق املحاسبي 

، أطروحة دكتورا ، جامعة سطيف كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير ن  بالجزائر 

 .71، ص : 7072

 أ(املعايير العامة :

 تتعلق القواعد العامة بمؤهالت املدقق ونوعية العمل الذي يقدمه وتتمثل فيما يأتي :

 . من ألاشخاص املدربين وذو كفاءة عاليةق (يجب أن يكون املدق7

                                                                                           
سطيف ، كلية العلوم الاقتصادية و بهلولي نور الهدى أثر تبني معايير التدقيق الدولية في تطوير مهنة التدقيق املحاسبي بالجزائر ، أطروحة دكتوراه ، جامعة  1

 .71،ص : 7072العلوم التجارية وعلوم التسيير ، 

 
 معايير التدقيق  املتعارف عليها                   

 معايير إعداد التقارير  العامة  املعايير معايير العمل امليداني 

 

كفاءة وتدريب -

 مناسب 

 استقاللية املدقق -

العناية املهنية -

 الواجبة 

التخطيط و إلاشراف -

 املالئمين 

الفهم الكافي للرقابة -

 الداخلية 

  جمع أدلة التدقيق الكافية-

الاتفاق مع مبادئ -

 املحاسبة املتعارف عليها 

أسباب تغيير املبادئ 

 املحاسبية املتعارف عليها

مالئمة إلافصاح عن -

  املعلومات

إبداء رأي املدقق عن -

 القوائم املالية  
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 (أن يكون محتفظا بشخصيته وتفكيره املستقل بعيدا عن أية مؤثرات قد تؤثر في نوعية عمله .7

 يجب أن يبذل كل الجهد و العناية في قيامه بعملية التدقيق و أن يكون حذرا عند ممارسته للمهنة .(3

ارسة مهنة محافظ الحسابات تجدر إلاشارة هنا أن القانون الجزائري تطرق إلى املؤهالت العلمية املطلوبة ملم

منه على أنه :"يجب 07، حيث نصت املادة  7077فيفري 71املؤرخ في  27-77،وذلك بموجب املرسوم رقم 

على املترشحين للتكوين الحصول على شهادة خبير محاسب ومحافظ الحسابات التي ينظمها معهد التعليم 

من الوزير املكلف باملالية أن يكونوا حائزين على املتخصص ملهنة املحاسب أو من قبل كل معهد أخر معتمد 

 1شهادات جامعية أو أجنبية معترف بمعادلتها قصد قبولهم للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين ."

إن بعض أنواع املعارف التي تخص التدقيق ، كالصعوبات و التعقيدات املحاسبية و املعارف القطاعية 

 2طريق الخبرة .،وثقافة ألاعمال تكتسب عن 

 3تتمثل في ألاتي :ب( قواعد العمل امليداني :

 (وضع خطة لعملية التدقيق و إلاشراف على املساعدين الذين يستعين بهم املدقق على نحو مالئم وذلك :7

 وفق حكمة و فطنة املدقق في تقسيمات ألافراد و تشكيل فرق التدقيق .

 معرفته للقدرات املهنية ملساعديه .

 قوم املدقق بدراسة و افية و شاملة لنظام الداخلي في املؤسسة لتحديد مدى إمكانية الاعتماد عليه .(أن ي7

(يجب على املدقق أن يتحصل على أدلة إثبات جديرة بالثقة و كافية وذلك عن طريق الفحص ،الاستفسار ، 3

 ي في القوائم املالية املدققة .املالحظة ،التحقيق ، الاحتساب و املقاربة ، حتى يتوصل إلى أساس لبناء رأ

 ج(قواعد إعداد التقارير :

 وتتمثل في مجموعة من النقاط التي على املدقق أن يبينها في تقريرها :

(أن الحسابات قد تم إعدادها على أساس مبادئ و قواعد املحاسبة املتعارف عليها و أنها مقيدة بشكل 7

 املدقق في تقريره .منسجم من سنة ألخرى و أن وجد تباينا يوضحه 

(أن إلافصاح في الحسابات و املعلومات قد تم بالشكل الصحيح و إلافصاح الكافي عن أية بيانات جوهرية 7

 التي يرى املدقق ضرورية إظهارها في الحسابات الختامية أو تقريره .

                                                                                           
، يحدد الشهادات الجامعية التي تمنح حق املشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم املتخصص ملهنة 7077فيفري  71مؤرخ في  72- 77مرسوم تنفيذي  رقم  1

 .2،ص 77، العدد 7املحاسب ، املادة 
علوم الاقتصادية و التجارية و ريقي عمر ، التأهل العلمي و العملي ملراجع الحسابات في بلدان املغرب العربي ، مجلة البحوث في العلوم املالية و املحاسبة ، كلية الش 2

 ,8، ص 07/7071علوم التسيير ، جامعة محمد بوضياف املسيلة ، العدد 
 بتصرف  782-788ص ، ص :7002مصر ، –ة الدار الجامعية إلاسكندرية أمين السرايا أحمد لطفي ،فلسفة املراجع 3
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 ( تضمن التقرير نطاق و طبيعة عملية التدقيق التي قام بها .3

 لحسابات الختامية و يظهر مالحظات حولها .(أن يبين رأيه حول ا4

(أن يكون تقريره بتحفظات أو بدونها ، و إذا امتنع املدقق عن إبداء الرأي يجب أن يوضح سبب ذلك في 2

 تقريره .

 املطلب الثاني : أنواع التدقيق و أهدافه 

 أو ال : أنواع التدقيق 

تعددت أصناف التدقيق بح  الزوايا التي ينظر منها فهناك من يأخذ بالحسبان التصنيف من زاوية إلالزام 

القانوني فيقسم التدقيق إلى إجباري و اختياري ، وهناك من ينظر إلى التدقيق من حيث الهدف منه فيصنفه 

دقيق فيقسم التدقيق إلى تدقيق إلى تدقيق مالي و أخر عملياتي،وهناك من يأخذ بمعيار ميدان تطبيق الت

و جبائي ...، و باعتبار موضوع بحثنا يتطرق إلى مهنة محافظ الحسابات أردنا أن نستعرض اجتماعي ، وبيئي ، 

 القسم ألاخر الذي يصنف التدقيق من حيث الجهة القائمة به فيقسم التدقيق إلى :

ها داخل املنشأة كخدمة للمنشأة ، تشمل هو وظيفة تقويم لألنشطة املتعارف عليأ(التدقيق الداخلي :

 1وظائفه ألاشياء ألاخرى كالفحص و التقييم و مراقبة مدى كفاءة و فعالية و مالئمة الرقابة الداخلية .

يقوم بها شخص داخل املؤسسة وينتمي إليها ، ووظيفته مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة ، ويعمل 

 تحت سلطة إلادارة العليا .

 قيق الخارجي :ب(التد

البيانات و السجالت املحاسبية و الوقوف على *هو الذي يتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة ، بغية فحص 

تقييم نظام الرقابة الداخلية ، من أجل إبداء رأي فني محايد حول صحة و مصداقية املعلومات املحاسبية 

املصداقية حتى تنال القبول العام و الرضا لدى  الناتجة عن النظام املحاسبي املولد لها ، وذلك إلعطائها 

مستعملي هذه املعلومات من ألاطراف الخارجية ) املساهمين ، املستشارين ن البنوك ، و إدارة الضرائب و 

 2الهيئات أخرى (.

*هو)هو مهمة فحص ميداني للنظر في مصداقية و عدالة الحسابات ، يتم من طرف منهي مستقل عن 

 3املؤسسة ...(

                                                                                           
ص  7007كمال الدين مصطفي الدهراوي ، محمد السيد سرايا ، دراسات متقدمة في املحاسبة و املراجعة ، الدار الجامعية ، بيروت ، لبنان ن  1

717. 
لخارجية على أداء الرقابي ، مداخلة مقدمة إلى املؤتمر العلمي الدولي حول ألاداء املتميز صديقي مسعود ، براق محمد ، انعكاس تكامل املراجعة الداخلية و ا 2

 .72,ص 7002مارس  02و08للمنظمات و الحكومات " كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة ,
3  
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 وينقسم إلى :

يفرضه القانون كحال القانون القانوني الجزائري الذي يفرض على شركات املساهمة تعيين تدقيق قانوني :-1

من القانون التجاري  102مندوب حسابات في قانونها التأسيس ي مهمته تدقيق الحسابات ، وهذا طبقا للمادة 

 الجزائري .

إذا كان بطلب من املؤسسة ملدقق بأن يقوم بتنفيذ أعمال يعتبر التدقيق تعاقدي ، تدقيق تعاقدي :-2

التدقيق لحساب املؤسسة نفسها أو أحد فروعها أو مؤسسو أخرى تنوي حيازتها ، كما يمكن أن يكون بطلب 

 1من أحد ألاطراف ذوي الصلة باملؤسسة كالزبائن ، املوردون ، البنوك .... إلخ .

كمة لالستعانة بها لحل بعض النزاعات العالقة بين املؤسسة و تكون بطلب من املحالخبرة القضائية :-3

 تعامليها ن ويقوم بها شخص منهي محترف و خارجي .

 ثانيا :أهداف التدقيق 

 2في تحديده لألهداف على نقطتان أساسيتان : 700لقد ركز املعيار الدولي للتدقيق رقم 

بداء رأيه فيما إذا كانت البيانات قد أعدت من كافة *إن هدف تدقيق البيانات املالية هو تمكين املدقق من إ

 النواحي الجوهرية و فقا لألطر املحددة .

 *تأكيد استمرارية املنشأة في كفاءة تسير أمور املنشأة .

 ويمكن تقسيم أهداف التدقيق كما يلي :

 (ألاهداف الرئيسية :1

  السجالت .التأكد من صحة البيانات املحاسبية املثبتة بالدفاتر  و 

 . معاونة القائمين على إدارة الوحدة الاقتصادية على تحقيق أكبر كفاية إنتاجية 

  . الحصول على رأي فني محايد مستند إلى أدلة إثبات قوية 

 ( ألاهداف الثانوية :2

 . اكتشاف ما قد يوجد من أخطاء أو غش أو تزوير في الدفاتر و السجالت 

 ش و التزوير تقليل فرص ارتكاب ألاخطاء و الغ 

 :ب(ألاهداف الحديثة 

                                                                                           
1  
2  
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  مراقبة الخطة و متابعة تنفيذها ومدى تحقيق ألاهداف و تحديد الانحرافات و أسبابها وطرق

 معالجتها .

  تقليل فرص ارتكاب ألاخطاء و الغش ووضع الضوابط و إلاجراءات التي تحول دون ذلك أي التأكد

 من صحة القيود املحاسبية .

 بات و تقييمها بشأن تأكيدات إلادارة .الحصول على أدلة إث 

 . اعتماد ألاداة على التقارير في رسم السياسات إلادارية و اتخاذ قرارات الحاضر و املستقبل 

 , تقييم نتائج ألاعمال وفقا للنتائج املرسومة 

 . تحقيق أقص ى كفاية إنتاجية 

 . التحقيق من العرض و إلافصاح للقوائم املالية 
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 :الجانب القانوني ملهنة محافظ الحسابات  الثاني املبحث

 :مفهوم محافظ الحسابات وشروط ممارسة املهنة.ول املطلب ألا 

 أوال:مفهوم محافظ الحسابات

 تعددت املفاهيم التي تناولت مفهوم محافظ الحسابات نبين منها :

نه :الشخص الذي يدفق في صحة على أ 4مكرر 272(عرف القانون التجاري محافظ الحسابات حسب املادة7

املعلومات املقدمة في تقرير مجل  املديرين ، حسب الحالة ،وفي الوثائق املرسلة إلى املساهمين حول الوضعية 

املالية للمؤسسة وحساباتها ،ويصادق على انتظام الجرد وحسابات املؤسسة و املوازنة ، وصحة لذلك 

 1.م مبدأ املساواة بين املساهمين ويتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترا

املتعلق بمهن الخبير املحاسب و محافظ  72/02/7070املؤرخ في  07-70من القانون  77( حسب املادة 7

الحسابات و املحاسب املعتمد على أنه :"كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته 

 .2 بهئات و انتظامها و مطابقتها ألحكام التشريع املعمول ،مهمة املصادفة على صحة حسابات املؤسسات و الهي

من خالل هذه التعاريف نستخلص أن :محافظ الحسابات هو الشخص املؤهل علميا لتدقيق حسابات 

املؤسسة،ويتمتع باستقاللية تامة ،ويقوم عادة بتدقيق  نظام الرقابة الداخلية و السجالت املحاسبية تدقيق 

 في عدالة املركز املالي .انتقادي قبل إبداء 

 ثانيا:شروط ممارسة املهنة

 3:آلاتيةملمارسة مهنة محافظ حسابات يجب أن تتوفر الشروط 

 أ(أن يكون جزائري الجنسية.

 ب(أن يحوز شهادة ملمارسة املهنة على النحو آلاتي:

  املحاسبية أو شهادة معترفا بالنسبة ملهنة الخبير املحاسب ،أن يكون حائزا على شهادة جزائرية للخبرة

 بمعادلتها،

  محافظ الحسابات ،أن يكون حائزا على شهادة جزائرية ملحافظ الحسابات أو شهادة  ملهنةبالنسبة

 معترفا بمعادلتها .

 ج(أن يتمتع بجميع الحقوق املدنية و السياسية .

 .د( أن ال يكون صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف املهنة 

                                                                                           
 .788،الجزائر ص 7002،مطبوعات بيرتي ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون التجاري 1
 .2،ص 77، املادة 47ن العدد 7070جويلية 72املؤرخ في  07-70الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، القانون رقم 2

 .2،ص 8املرجع نفسه ،املادة  3
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ه(أن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية و أن يكون سجل في الصف الوطني للخبراء املحاسبين أو في 

 الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات وفق الشروط املنصوص عليها في هذا القانون .

في املنظمة  أو في الغرفة الوطنية  أو يؤدي اليمين بعد الاعتماد و قبل التسجيل في املصف الوطني  إن و(

ملحل تواجد مكاتبهم إقليميا املجل  القضائي املختص  أمامعمل ,اليمين  بآيالوطنية وقبل القيام 

 بالعبارات التالية :

اكتم سر  أنوظيفتي و  تأديةاخلص في  أن أتعهدقيام و  أحسنبعملي  أقوم أناقسم باهلل العظيم 

 شهيد. أقول سلوك املتصرف املحترف الشريف,و هللا على ما  ألامور املهنة و اسلك في كل 

 املطلب الثاني:تعيين وموانع تعيين محافظ الحسابات

 :تعيين محافظ الحساباتأوال

الجهاز املكلف باملداوالت بعد موافقتها  أو تعين الجمعية العامة 07ـ70من القانون رقم71,72حسب املواد

جدول  افظ الحسابات من بين املهنيين املعتمدين و املسجلين فيدفتر الشروط ,مح أساسكتابيا ,وعلى 

عهدة محافظ الحسابات  تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم ,و تحدد الغرفة الوطنية ,تحدد كيفية

للتجديد مرة واحدة ,ال يمكن تعيين نف  محافظ الحسابات بعد عهدتين  (سنوات قابلة3بثالث)

الهيئة املراقبة   آو (سنوات,في حالة عدم املصادقة على حسابات املؤسسة 3بعد مض ي ثالث) إال متتاليتين 

 إقليمياوكيل الجمهورية املختص  إعالم(ماليتين متتاليتين,يتعين على محافظ الحسابات 7خالل سنتين)

 بذلك.

 1تعين محافظ الحسابات وفقا لدفتر الشروط كما يلي:37ـ77وصدر املرسوم التنفيذي رقم

حافظي الحسابات ، يتعين على مجل  م أو ر دورة لعهدة محافظ آخ إقفالشهر بعد  قصاهأ(خالل أجل 7

إلادارة أو املكتب أو املسير أو الهيئة املؤهلة إلعداد دفتر الشروط بغية تعيين محافظ أو محافظي 

 الحسابات من طرف الجمعية العامة.

 يلي : أن يتضمن دفتر الشروط على الخصوص ما (يجب7

  عرض عن الهيئة أو املؤسسة و ملحقاتها ووحداتها و فروعها في الجزائر و في الخارج. 

  ملخص املعاينات واملالحظات و التحفظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة التي أبداها

،وكذا محافظ  أو محافظو الحسابات  للفروع  عهدتهممحافظ أو محافظو الحسابات املنتهية 

 ن يقوم بإدماج الحسابات إذا كان الكيا

 . العناصر املرجعية املفصلة ملوضوع مهمة محافظ الحسابات و التقارير الواجب إعدادها 

 . الوثائق إلادارية الواجب تقديمها 

                                                                                           
 .74، 73،ص 72إلى  3، املواد من 2، العدد 7077جانفي  72مؤرخ في  37-77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، املرسوم التنفيذي رقم  1
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 . نموذج رسالة الترشح 

 . نموذج التصريح الشرفي بعدم وجود مانع يحول دون ممارسة املهنة 

  التقنية .املؤهالت و إلامكانيات املهنية و 

من الكيان على ترخيص مكتوب لتمكينه من القيام بتقييم مهمة  املتر شح( يتحصل محافظ الحسابات 3

 يلي: محافظة الحسابات ،يسمح له باإلطالع على ما

 . تنظيم الكيان و فروعه 

 . تقرير محافظي الحسابات للسنوات املالية السابقة 

  محتملة ضرورية لتقييم املهمة آخري معلومات . 

يتم إلاطالع على العناصر املذكورة أعاله في عين املكان ،دون نقل الوثائق أو نسخها ، خالل آجل يحدده 

 دفتر الشروط .

(يلزم محافظ الحسابات ومساعدوه بالسر املنهي عند إطالعهم على الوثائق و على وضعية الكيان الذي 4

 يعتزمون إخضاعه ملهمة محافظ الحسابات .

 يأتي :  على العناصر املذكورة في املادة أعاله ،ما استناداالحسابات في العرض، (يوضح محافظ 2

 . املوارد املرصودة 

 . املؤهالت املهنية للمتدخلين 

 . برنامج عمل مفصل 

 . التقارير التمهيدية، الخاصة و الختامية الواجب تقديمها 

 . آجال إيداع التقارير 

يجب أن يرصدها محافظ الحسابات للتكفل باملهمة مع ألاتعاب  (يجب أن تتوافق آلاجال و الوسائل التي1

( سنوات مالية متتالية موافقة لعهدة محافظة 3املناسبة التي تكون محل تقييم مالي للمهمة ملدة ثالث)

 الحسابات مع مراعاة الحفاظ على املعايير القاعدية التي تم على أساسها التقييم املبدئي .

العرض التقني  إطار الالتزامات من قبل محافظ الحسابات املعين في  احترامم (يمكن أن ترتب على عد2

 العقوبات املالية املنصوص عليها في دفتر الشروط.

معنويين كما يجب  أشخاص أوطبيعيين   كأشخاصترشح املهنيين  إمكانيةيحدد دفتر الشروط  أن(يجب 8

ال ينتمي املتعهدون  أنالاستقاللية كما يشترط  أومبداحترام حاالت التنافي  إلزاميةعلى الخصوص توضيح 

 . التشريعية املعمول بها لألحكامف  الشبكة املهنية طبقا ن أونف  املكتب  إلىاملعنيون 

دفتر شروط  بإعداداملؤسسة  أو ( في حالة تجديد عهدة محافظ الحسابات  املنتهية عهدته ,ال تلزم الهيئة 2

 جديد . 
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يتضمن دفتر الشروط كل التوضيحات التي تسمح بتنقيط العرض التقني و العرض املالي من  أنيجب  (70

 اجل اختيار محافظ الحسابات.

 . إلاجمالي( سلم التنقيط 7/3يقل العرض التقني عن ثلثي ) أال غير انه,يجب    

 77) تقييم  بتشكيل لجنة أكثر  أوتقوم الهيئات و املؤسسات امللزمة بتعيين محافظ الحسابات

 العروض .

  تقوم اللجنة بعرض نتائج تقييم العروض,حسب الترتيب التنازلي ,على جهاز التسيير املؤهل للقيام

محافظي  أو بمعاينتها و عرضها على الجمعية العامة قصد الفصل في تعيين محافظ الحسابات 

 الحسابات املنتقين مسبقا.

  ( مرات عدد 3ثالث) ألاقلمع استشارتهم على يعادل عدد محافظي الحسابات املز  أنغير انه يجب

 محافظي الحسابات املزمع تعيينهم .

 املؤسسة  أو (يرسل محافظ الحسابات املقبول رسالة قبول العهدة للجمعية العامة للهيئة 77

 ,بعد تاريخ وصل استالم تبليغ تعيينه . أيام( 8ثمانية) أقصاهاملعنية ,خالل اجل 

 لم تتمكن الجمعية العامة أو فشلت املشاورات  إذامن القانون التجاري , 4مكرر 272املادة  ألحكام(طبقا 73

من تعيين محافظ الحسابات ألي سبب كان يعين محافظ الحسابات بموجب أمر من رئي  محكمة مقر 

 ول للكيان .املسئول ألا الهيئة أو املؤسسة بناء على عريضة من 

 ثانيا: موانع تعيين محافظ الحسابات 

 1يجوز تعيين محافظ الحسابات في الحاالت التالية : من القانون التجاري ال 1مكرر  272دة املا

ومجل   املديرين(ألاقرباء و ألاصهار لغاية الدرجة الرابعة ،بما في ذلك القائمين باإلدارة و ألاعضاء مجل  7

 مراقبة املؤسسة 

أو مجل  املراقبة و ألازواج القائمين باإلدارة و أعضاء مجل   املديرين(القائمون باإلدارة و أعضاء مجل  7

( رأس مال املؤسسة أو إذا كانت هذه املؤسسة نفسها 7/70مجل  املراقبة التي تملك عشرة ) أو املديرين 

 ( رأس مال هذه املؤسسات .7/70تملك عشر)

مرتبا ،  أو ابات على أجرة الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط محافظ الحس ألاشخاص أزواج( 3

 مجل  املراقبة . أو أعضاء مجل  املدرين  أو إما من القائمين باإلدارة 

حافظ الحسابات في أجل خم  سنوات ابتدءا م وظائفالدين منحتهم املؤسسة أجرة بحكم  ألاشخاص( 4

 . وظائفهم انتهاءمن تاريخ 

                                                                                           
 . 782الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، القانون التجاري مرجع سابق الذكر ، ص 1
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ل  املديرين ، في أجل خم  جل  املراقبة أو مج( ألاشخاص الذين كانوا قائمين باإلدارة أو أعضاء في م2

 . وظائفهم انتهاءمن تاريخ  سنوات ابتدءا

 1و حدد القانون حاالت التنافي ، يجب عدم توفر ما يلي :         

 وكيل مكلف باملعامالت التجارية و املهنية  أو يما في شكل وسيط كل نشاط تجاري ، ال س ( أ

 كل عمل مأجور يقتض ي قيام صلة خضوع قانوني  ( ب

ج( كل عهدة إدارية أو العضوية في مجل  مراقبة املؤسسات التجارية املنصوص عليها في القانون 

 التجاري .

املؤسسة  نف د( الجمع بين ممارسة مهنة الخبير املحاسب و محافظ الحسابات و الحاسب املعتمد لدى 

 الهيئة . أو 

 انية .هــ( كل عهدة برمل

 في الهيئة التنفيذية للمجال  املحلية املنتخبة  انتخابيةو( كل عهدة 

التنفيذية ملجل  محلي منتخب ، إلبالغ  الهيئةلعضوية  أو يتعين على املنهي املنتخب لعضوية البرملان      

منهي ( من تاريخ مباشرة عهدته، يتم تعيين 7الذي ينتمي إليه في أجل أقصاه شهر واحد ) التنظيم

 يتولى تصريف ألامور التجارية ملهنته . الستخالفه

املحاسب املعتمد مهام التعليم و  أو محافظ الحسابات  أو ال تتنافى مع ممارسة مهنة الخبير املحاسب      

 البحث في مجال املحاسبة بصفة تعاقبية أو تكميلية .

 و يمنع محافظ الحسابات من : 

 غير مباشرة . أو ؤسسات التي تملك فيها مساهمات بصفة مباشرة القيام منهي بمراقبة حسابات امل ( أ

 ين .ر باملساهمة أو إلانابة عن املسي أو القيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة  ( ب

 قبول و لو بصفة مؤقتة ، مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيير . ( ج

 شراف عليها .قبول مهام التنظيم في محاسبة املؤسسة أو الهيئة املراقبة أو إلا  ( د

 هـ( ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى مؤسسة أو هيئة يراقب حساباتها .

 عهدته  انتهاء( سنوات من 03و( شغال منصب مأجور في املؤسسة أو الهيئة التي راقبها بعد أقل من ثالث )

 زيادة على الحاالت التنافي و املوانع : 

                                                                                           
 .77،  70، ص ، ص 20إلى  14، مرجع سابق ، املواد  من 07-70الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، القانون رقم  1
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م بأية مهمة في املؤسسات التي و املحاسب املعتمد، القيا محافظ الحساباتيمنع الخبير املحاسب و  ( أ

 تكون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة .

( للحسابات أو أكثر ،فإن هؤالء يجب أن ال يكونوا تابعين 7مؤسسة أو هيئة محافظين ) استقدمتإذا  ( ب

 إال نف  مؤسسة محافظ الحسابات .لنف  السلطة و أال تربطهم أية مصلحة و أال يكونوا منتمين 

يمارس نشاطا منافيا بصفة  أناملحاسب املعتمد  أو إذا أراد الخبير املحاسب أو محافظ الحسابات  ( ت

( واحد من 7شهرا ) أقصاهفي آجل  الاعتمادمؤقتة يتعين عليه طلب إغفاله من الجدول لدى لجنة 

كانت املهمة الجديدة للمنهي ال تم  بطبيعتها  املوافقة إذا الاعتمادتاريخ بداية نشاطه ،وتمنح لجنة 

 باملصالح ألاخالقية للمهنة .

بصفة مباشرة أو غير مباشرة  السعييمنع الخبير املحاسب و محافظ الحسابات و املحاسب املعتمد  ( ث

القانونية ، كما يمنعون من البحث  اختصاصاتهملدى الزبون لطلب مهمة أو وظيفة تدخل ضمن 

أي شكل من  استعمالأخرى و كذا  امتيازاتيض ألاتعاب  أو منح تعويضات أو عن الزبائن بتخف

 أشكال إلاشهار لدى الجمهور 

 املطلب الثالث :مهام و مسؤوليات محافظ الحسابات 

 أوال:مهام محافظ الحسابات 

 1تتمثل مهام محافظ الحسابات فيما يلي :

تماما لنتائج عمليات السنة املنصرمة يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة  ( أ

 وكذا ألامر بالنسبة للوضعية املالية و ممتلكات املؤسسات و الهيئات .

يفحص صحة الحسابات السنوية و مطابقتها للمعلومات املبنية في تقرير التسيير الذي يقدمه  ( ب

 املسيرون للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص 

و  إلادارةالرقابة الداخلية املصادق عليها من مجل   إجراءاتاص حول في شكل تقرير خ رأيهج(يبدي 

 املسيرين . أو مجل  املديرين 

بين  أو الهيئات التابعة لها  أو التي يراقبها و املؤسسات الاتفاقيات بين املؤسسة  إبرامد(يقدر شروط 

 أو ة املعنية مصالح مباشرة املسيرين للمؤسس أو  باإلدارةاملؤسسات والهيئات التي تكون فيها القائمين 

 غير مباشرة. 

اطلع عليه ,و  أو الهيئة املداولة املؤهلة بكل نقص قد يكتشفه  أو ه(يعلم املسيرين و الجمعية العامة 

 الهيئة . أو يعرقل استمرار استغالل املؤسسة  أنمن طبيعته 

املحاسبة للقواعد ومراقبة مدى مطابقة الهيئة  أو وتخص هذه املهام فحص قيم ووثائق املؤسسة 

 املعمول بها ,دون التدخل في التسيير .

                                                                                           
 . 2ص،  72، 74، 73مرجع سابق ،املواد  07-70لجمهورية الجزائرية ،القانون رقم الجريدة الرسمية ل 1
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حسابات مدعمة ,يصادق محافظ الحسابات  أو عمة الهيئة حسابات مد أو عد املؤسسة و(عندما ت

 أساسعلى صحة  و انتظام الحسابات املدعمة و املدمجة و صورتها الصحيحة و ذلك على  أيضا

 الكيانات التابعة لنف  مركز القرار. أوات لدى الفروع الوثائق املحاسبية و تقرير محافظي الحساب

 د: ي(يترتب عن مهمة محافظ الحسابات إعدا

  بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية  أو تقرير املصادقة بتحفظ

 عند الاقتضاء ,رفض املصادقة املبرر. أو وصورتها الصحيحة ,

  الحسابات املدمجة , عند الاقتضاء. أو تقرير املصادقة على الحسابات املدعمة 

 . تقرير خاص حول الاتفاقيات املنظمة 

  خم  تعويضات . أعلىخاص حول تفاصيل 

 .تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية 

 في حالة مالحظة تهديد محتمل على استمرار . تقرير خاص 

 ثانيا:مسؤوليات محافظ الحسابات.

 وليات وهي :من املسؤ  أنواعهناك ثالثة       

تنعقد املسؤولية املدنية بنوعيها العقدية او التقصيرية ضد محافظ الحسابات يجب (املسؤولية املدنية :1    

 1وهي: أركانتوافر ثالث 

  واجباته املهنية  أداءحصول إهمال وتقصير من جانب محافظ حسابات في 

  الغير نتيجة إهمال و تقصير محافظ الحسابات  أصحابوقوع ضرر. 

  و تقصير محافظ الحسابات إهمالرابطة سببية بين الضرر الذي لحق بالغير و بين 

محافظ الحسابات لبعض التصرفات الضارة بمصلحة  ارتكابهي التي تتمثل في (املسؤولية الجزائرية:2

ظ الجزائرية ملحاف التي تترتب عليها املسؤولية   ألافعال أواملؤسسة عن عمد ,ومن هذه التصرفات 

 2سابات هي:الح

في  إلاهمالتظهر نواحي  على املساهمين حتى الصورية  أرباحمحافظ الحسابات مع  إلادارة على توزيع  مرتأ أ(

 املؤسسة . إدارة

في مصلحة  أنهافي مجال اتخاذ قرارات معينة  في ظاهرها  إلادارةمحافظ الحسابات مع مجل   تآمر ب( 

 املؤسسة او املساهمين.  بمصلحة الضرر املؤسسة و لكن في حقيقتها فيها كل 

 تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة .ج(

                                                                                           
 ..738،ص 7000يوسف محمود جريرع، مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق ، مؤسسة الوراق ، عمان ،ألاردن ، 1
 .24، ص 7007صر ، محمد السيد سرايا، أصول قواعد املراجعة و التدقيق ، دار املعرفة ، إلاسكندرية ، م 2
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 عن بعض الانحرافات التي ارتكبها بعض املسؤولين في املؤسسة  تغاضيهإغفال محافظ الحسابات و د(

 خاصة باملؤسسة. أسرار عدم احترام سر املهنة في حالة تسريب ه(

بعد (املسؤولية التأديبية :يتحصل محافظ الحسابات املسؤولية التأديبية للمجل  الوطني للمحاسبة حتى 3

 استقالتهم من مهامهم عن كل مخالفة أو تفسير تقني أو أخالقي في القواعد املهنية عند ممارسة وظائفهم .

 تها ،في :تتمثل العقوبات التي يمكن اتخاذها ، وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطور 

 . إلانذار 

 . التوبيخ 

 ( أشهر .1التوقف املؤقت ملدة أقصاها ستة ) 

 . الشطب من الجدول 

يقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمان الجهة القضائية املختصة ،طبقا لإلجراءات القانونية 

 1املعمول بها .

 :منهجية مهمة محافظ الحسابات لثاملبحث الثا

الحسابات بتنفيذ مهمته عليه أن يجمع بمختلف جوانب عمله ،حيث أنه يباشر  قبل أن يصادق محافظ

مهمته بإتباع منهجية البد من القيام بها و هي التخطيط لعملية التدقيق وجمع أدلة إلاثبات و إعداد التقرير 

 النهائي الذي يكمل مهمته ، وهو ما سنتطرق إليه في هذا البحث .

 ية التدقيق .املطلب ألاول :التخطيط لعمل

و التخطيط لعملية التدقيق ، ألن التخطيط املالئم لعمل  صص محافظ الحسابات وقتا معينا إلعداديخ

محافظ الحسابات يساعد في التأكد من أن العناية املالئمة قد أعطيت مجاالت هامة في عملية التدقيق ، 

عمل الذي من قبل املحافظين آلاخرين و ويساعد على توزيع ألاعمال بشكل مالئم على املساعدين وتنسيق ال

الخبراء ،إن مدى التخطيط يختلف استنادا إلى حجم املؤسسة و تعقيدات التدقيق وخبرة محافظ الحسابات 

 مع املؤسسة ومعرفته بطبيعة العمل .

ا إجراءات التدقيق املتوقعة وتوقيعها ومدهعامة ومنهج تفصيلي لطبيعة  إستراتيجيةويعني التخطيط :وضع 

،ويخطط محافظ الحسابات لتأدية عملية التدقيق بكفاءة و في الوقت املناسب ، ويكون التخطيط واسما في 

 2حالة ما إذا كان التدقيق يتم ألول مرة.

 

                                                                                           
 .70، ص 13، املرجع سابق ،املادة  07-70الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، القانون رقم  1
 .747حسين أحمد دحدوح وحسين يوسف القاض ي ،مرجع سابق ، ص 2
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 أوال :خطة التدقيق

على محافظ الحسابات وضع و توثيق خطة التدقيق الشاملة واصفا املدة املتوقع من عملية التدقيق وكيفية 

وفي الوقت الذي يجب أن تحتوي مذكرة خطة التدقيق الشاملة على تفاصيل كافية لالسترشاد بها  تنفيذها

عند وضع برنامج التدقيق ، فإن التحديد الدقيق لشكل ومضمون الخطة استنادا إلى حجم املؤسسة و 

 تعقيدات عملية التدقيق ،و املنهجية التقنية الخاصة املستعملة من قبل محافظ الحسابات .

 1وبالتالي ألامور التي تأخذ بعين الاعتبار عند القيام محافظ الحسابات بوضع خطة التدقيق الشاملة هي :

 املعرفة بطبيعة العمل : ( أ

 العوامل الاقتصادية العامة و ظروف القطاعات الاقتصادية التي تأثر في أعمال املؤسسة 

  وملتطلبات إلافصاح ،ومن ضمنها التغييرات الصفات املميزة للمؤسسة و ألعمالها وألدائها املالي

 منذ تاريخ التدقيق السابق .

 . املستوى العام لكفاءة إلادارة 

 ب(فهم نظام املحاسبي ونظام الرقابة الداخلية :

 . سياسات املحاسبية املطبقة من قبل املؤسسة و التغيرات الجارية على تلك السياسات 

 ظام املحاسبي و لنظام الضبط الداخلي،والتأكيدات املناسبة املعرفة املكتسبة ملحافظ الحسابات للن

 املتوقع وضعها على اختبارات الرقابة و إلاجراءات الجوهرية .

 ،تأثير إلاقرارات الجديدة في مجالي املحاسبة والتدقيق 

 ج(الخاطر و ألاهمية النسبية :

  ق التدقيق املهمة .الالزمة ومخاطر الرقابة ،وتحديد مناطالتقديرات املتوقعة للمخاطر 

  وضع مستويات لألهمية النسبية ألغراض التدقيق ،إمكانية وجدود أخطاء جوهرية ، ومن ضمنها

 الخبرة من الفترات السابقة أو الاحتيال .

 . تحديد مجاالت محاسبية معقدة من ضمنها تلك التي تحتوي على تقديرات محاسبية 

 د(طبيعة إلاجراءات وتوقيتها :

 ر التأكيدات على املجاالت خاصة للتدقيق .إمكانية تغيي 

 . عمل التدقيق الداخلي و تأثيره على إجراءات التدقيق الخارجي 

 . تأثير تقنية املعلومات على عملية التدقيق 

 ه(التنسيق و التوجيه و إلاشراف و املتابعة :

                                                                                           
1 http:/www.sqarra.wordpress.com/isas2000/.11/03/2012.13:01. مدونة صالح محمد القرا 
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  الفروع أو ألاقسام ،مشاركة محافظين آخرين في تحقيق ألاقسام التابعة مثال :املؤسسات التابعة أو 

 . متطلبات التوظيف 

 . إشراك الخبراء 

 . عدد املواقع 

 و(ألامور آلاخرى:

 . إمكانية الشك في فرضية استمرار املؤسسة 

 . طبيعة وتوقيت التقارير أو وسائل إلابالغ ألاخرى في املؤسسة 

 . ظروف تتطلب اهتمام خاص مثل وجود أطراف ذات عالقة 

 ستعانة بمساعدين في عملية التدقيق يجب علي محافظ الحسابات :وعندما يستدعي ألامر الا 

  أن يأخذ في الاعتبار عدد ونوعية مقدرة املساعدين املطلوبين للعمل ،وتوقيت زيارتهم امليدانية

 للمؤسسة ،أخذا في الحسبان توقيت إعداد القوائم املالية بواسطة إدارة املؤسسة .

  أن يصف املؤسسة ونشاطها وتنظيمها ،و أهداف التدقيق و أساليب وطرق و إجراءات التي سيتم

 فريق التدقيق الذين تتم الاستعانة بهم .إتباعها من قبل أفراد 

  أن يحدد مدى إلاشراف الالزم على أعضاء فريق التدقيق بعد ألاخذ في الحسبان صعوبة ألاعمال

 لفريق .املكلف بها كل عضو من أعضاء ا

 و إذا كان هناك محافظ حسابات آخر يشارك في عملية التدقيق ،فيجب عليه :

 . أن يكون على دراية تامة بنطاق ومسؤوليات مهمته 

 . التشاور مع محافظ الحسابات آلاخر لتحديد مسؤولية كل منهما و إجراءات التدقيق التفصيلية 

  التدقيق وبرنامج التدقيق كلما دعت الحاجة يجب على محافظ الحسابات إعادة النظر في خطة

 لذلك خالل فترة التدقيق .

 ثانيا:برنامج التدقيق

يحتاج محافظ الحسابات عند القيام بالتخطيط لعملية تدقيق البيانات املالية إلى تصميم برنامج 

ت بعد التدقيق ،لذلك يعرف بأنه :"خطة مرسومة على هدى النتائج التي توصل إليها محافظ الحسابا

 1دراسته وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية وذلك بهدف تدقيق البيانات املالية .

ويمكن أن يعد برنامج التدقيق املكتوب في شكل عام ألية عملية تدقيق الحسابات ألي مؤسسة بغض 

برنامج تدقيق النظر عن حجمه ، وإن كان بعض املحافظين يرون أنه لي  من الضروري إعداد 

رسمي بالنسبة لفحص املؤسسات الصغيرة ،إال أن هناك اتفاقا عام بين املحافظين على أن  الحسابات

                                                                                           
 .727،ص 7002ي جمعة ،مدخل إلى التدقيق و التأكد الحديث ،دار صفاء للنشر  والتوزيع ،عمان ، ألاردن ، أحمد حلم  1
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البرنامج الرسمي لتدقيق الحسابات يكون ذا فائدة كبيرة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة و املتوسطة الحجم 

كانت عمليات  ، ويكون هذا البرنامج أمرا ضروريا بالنسبة لعمليات تدقيق الحسابات الكبيرة وخاصة إذا

املؤسسة منتشرة بشكل كبير ويتطلب عدد كبير من املستخدمين ، ويمكن القول أنه مفيد بالنسبة ألي 

نوع من املؤسسات نظرا ألنه يوفر الخطوط ألاساسية للعمل الذي ينبغي القيام به ،ويشجع على فهم 

قابة العمل وتحديد املسؤولية تنظيم املؤسسة و الظروف التي يعمل فيها ،ويساعد هذا البرنامج على ر 

،ويوفر ضبطا تلقائيا لألخطاء املمكنة ،و يوفر سجال للعمل املنجز ويعمل على تدقيق الحسابات وفحص 

املوازنة التقديرية عملية تدقيق الحسابات ذاتها ،ويمكن القول أن برنامج تدقيق الحسابات هو بمثابة 

الفعلي ويوفر ألاساس للمقارنة  مع ألاداء الفعلي لعملية الفحص فهو يخدم كموجه وكمرشد لألداء 

،ويمكن أن يشتمل على خانة يظهر بها  توقيع كل من قام بأداء عملية معينة من ألاعمال الواردة  في 

البرنامج وتاريخ القيام بذالك العمل ولهذا فإن هذا البرنامج ال يظهر فقط ألاعمال التي ينبغي القيام بها و 

ألاداء الفعلي بالنسبة للمهام املختلفة ، ولهذا فإنه يفيد في تحديد مدى التقدم  في عملية إنما يظهر أيضا 

التدقيق .ويعد برنامج التدقيق الحسابات متاحا الستخدام محافظ الحسابات وموظفي مكتبه فقط 

ا البرنامج ،بمعنى أنه ال ينبغي أن يكون متاحا للعاملين باملؤسسة التي يتم فحصها ،وينبغي أن يكون هذ

مكتوبا على آلالة الكاتبة وموقعا من محافظ الحسابات الذي قام بإعداده ، وكذلك توقيع من قام 

 1بتدقيقه املسؤول الذي اعتمده مع تاريخ كل توقيع من تلك التوقيعات .

 2ية:لذلك يتضح أن هدف تصميم برنامج التدقيق يتضمن العناصر التال

برنامج التدقيق ينبغي أن يغطى إلاجراءات املتعلقة بتقييم تحديد خطوات الفحص الذي يغطيه  (7

نظام الرقابة الداخلية و إلاجراءات املحاسبية املستخدمة بواسطة املؤسسة ،ويجب أن تنتج بنتائج 

 مرضية في هذا املجال بأقل جهد وتكلفة ممكنة .

 توقيت أداء و إنجاز كل خطوة من هذه الخطوات . (7

 طوات و إجراءات التدقيق .هدف كل خطوة وإجراء من خ (3

 تحديد نطاق و إطار العمل املطلوب حفاظا على وقت محافظ الحسابات . (4

عن تنفيذ مرحلة من املراحل التي يتكون منها البرامج تحديد مسؤولية كل محافظ من املساعدين  (2

 عندما يتولى تنفيذه من املحافظين 

 ثالثا :أوراق العمل 

لسجالت التي يحتفظ بها محافظ الحسابات و التي تشمل إلاجراءات التي تم تعرف أوراق العمل على أنها :"ا

تطبيقها ، و املعلومات التي تم الحصول عليها ،و الاستنتاجات ذات الصلة التي تم التوصل إليها خالل أداء 

 3عملية التدقيق .

                                                                                           
 .742، 744رأفت سالمة محمود و آخرون ،مرجع سابق ،ص،ص  1
 .747محمد السيد سرايا ، مرجع سابق ن ص  2
 .3000، ص 7007ادر الديسطي ، دار املريخ للنشر ، السعودية ، ألفين أرنيز وجيم  لوبك ،املراجعة مدخل متكامل ، ترجمة محمد عبد الق 3
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ناسب بأن التدقيق قد يتمثل الهدف العام ألوراق العمل في مساعدة محافظ الحسابات على تقديم تأكيد م

تم أدائه وفقا ملعايير التدقيق املتعارف عليها ، وتحديدا توفر أوراق العمل التي تتعلق بمراجعة القوائم املالية 

في العام الحالي ، أساسا للتخطيط ، سجال لألدلة التي تم جمعها ونتائج الاختبارات ،بيانات تحدد نوع تقرير 

ص الذي يقوم به املشرفون و الشركاء لعمل أعضاء الفريق ، عندما يخطط التدقيق املالئم ،وأساسا للفح

محافظ الحسابات ألداء التدقيق عن السنة الحالية على نحو مالئم ، يجب أن تتاح املعلومات الضرورية التي 

، تستخدم كإطار مرجعي في أوراق العمل ،وتتمثل هذه املعلومات في معلومات وصفية عن الرقابة الداخلية 

 1وقت املوازنة في كل جانب بالتدقيق ،برنامج التدقيق ،ونتائج التدقيق عن السنة السابقة .

 وتتكون أوراق العمل من ملفين رئيسيين ملف دائم وملف سنوي :

امللف الدائم :يحتوي هذا امللف على عموميات حول املؤسسة ،وثائق تتعلق بنظام الرقابة الداخلية  ( أ

لتقارير ،التحاليل الدائمة للحسابات ، كل ما يتعلق بالجانب الضريبي و ، الحسابات السنوية و ا

 الاجتماعي و القانوني ،و الخصوصيات الاقتصادية .

امللف السنوي :يحتوي هذا امللف على مصادقات العمالء و شهادات البنوك ،برنامج التدقيق ، أي  ( ب

مة من العقود و املحاضر و الارتباطات املختلفة ، البيانات املستخدبيانات خاصة بتحليل الحسابات 

، الحسابات الختامية و امليزانية العمومية عن الفترة الحالية ، حيث املعلومات املحتواة في امللفات 

 2العمل يجب أن تكون سرية .

 املطلب الثاني :تجميع أدلة إلاثبات .

التي تنطوي عليها عملية التدقيق توافر أن املهم في عملية إلاثبات  200نص عليه معيار التدقيق الدولي رقم 

الارتباط بين ألادلة املختلفة وبين الغرض املطلوب إثباته ، وأن وظيفة إلاثبات ال تنطوي على تجميع ألادلة 

 فحسب بل تلك ألادلة التي ينبغي أن تخضع باستمرار لعمليات الدراسة و التقييم .

 أوال : طبيعة أدلة إلاثبات 

يف التي تناولت تعريف ألادلة لكنها جميعها تشترك في أنها :"حصول محافظ الحسابات لقد تعددت التعار 

 3على أدلة تمكنه من استخالص رأي فني محايد على القوائم املالية التي يقوم بتدقيقها ".

عالية من إلاقناع ، مثل عند قيام محافظ وقد يتضمن دليل إلاثبات في تدقيق الحسابات على درجة 

بنفسه يحصر عدد ألاوراق املالية اململوكة للمؤسسة كاالستثمارات ، كما قد ينطوي الدليل على  الحسابات

درجة منخفضة  من قوة إلاقناع لدبه مثل حالة الاعتماد على إجابات أسئلة موجهة للعاملين في املؤسسة ، 

لية تنقسم بصفة عامة إلى ويمكن القول أن أدلة إلاثبات التي تدعم رأي محافظ الحسابات في القوائم املا

قسمين رئيسيين ، ألاول يشتمل على البيانات املحاسبية ألاساسية ، أما الثاني فيتضمن كل معلومات إلاثبات 
                                                                                           

 . 340ألفين أرنيز وجيم  لوبك ، مرجع نفسه ، ص  1
 .340محمد السيد سرايا ، مرجع سابق ، ص  2
 .724يوسف محمود جربوع ، مرجع سابق ،ص  3
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املتعلقة بالدفاتر املحاسبية بأنواعها فضال  ألاخرى ،فالبيانات املحاسبية ألاساسية تنطوي على كافة البيانات

لدى املؤسسة ن فهي سجالت تدعم القوائم املالية بصورة مباشرة ،أما  عن كل السجالت الرسمية املختلفة

أدلة إلاثبات ألاخرى فهي الزمة أيضا لتدعيم القوائم املالية نظرا ألن البيانات املحاسبية ألاساسية ال تكفي 

م جمعها وحدها في هذا الشأن ، فالقوائم املالية يجب أن تدعم بصورة أكبر من خالل أدلة إثبات مختلفة يت

 1بواسطة محافظ الحسابات من خالل تطبيقه إلجراءات التدقيق .

ويجب على محافظ الحسابات أن يحصل على أدلة إثبات كافية و مالئمة لكي يستطيع أن يتوصل إلى  

استنتاجات معقولة لتكوين ألاساس الذي يبني عليه رأيه املنهي ،حيث يتم الحصول على أدلة إلاثبات من مزيج 

من اختيارات الرقابة و إلاجراءات الجوهرية وتشمل أدلة إلاثبات مصادر املستندات و السجالت  مناسب

املحاسبية املتضمنة للبيانات املالية و املعلومات املؤيدة من املصادر ألاخرى ن ونعني باختبارات الرقابة 

التشغيل الفعال للنظام املحاسبي  الاختبارات املنجزة للحصول على أدلة إلاثبات املتعلقة بمالئمة التصميم و 

الضبط الداخلي ،كما تعني إلاجراءات الجوهرية الاختبارات التي تنجز للحصول على أدلة إلاثبات التي ونظام 

 2تكتشف ألاخطاء الجوهرية في البيانات املالية وهي على نوعين :

 . الاختبارات التفصيلية للمعامالت و ألارصدة 

 إجراءات تحليلية جوهرية . 

  ثانيا :كفاية ومالئمة أدلة إلاثبات

يقصد بكفاية ألادلة حجم ألادلة أو كمية ألادلة التي يجمعها محافظ الحسابات لتدعيم رأيه ،وكفاية ألادلة 

يتم قياسها بحجم العينة التي يختارها ،حيث أنه كلما زاد حجم العينة املختارة عند تنفيذ إجراء ما من 

ية بين حجم العينة وكفاية ألادلة ،أما إجراءات التدقيق كانت ألادلة أكثر كفاية ،أي أنه توجد عالقة طرد

، أن مالئمة وثوقيتها م مالئمة ألادلة فيقصد بها القياس النوعي ألدلة إلاثبات ومدى صلتها بتوكيد خاص و 

ألادلة ال تتأثر بحجم العينة أو بمفردات املجتمع الذي سحبت منه العينة ،إنما تتأثر باختيار محافظ 

اعده على تحقيق خاصية أو أكثر من خصائص الدليل املالئم ،ولكي يتصف الحسابات إلجراءات معينة تس

 3دليل ما بأنه مالئم يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :

يجب أن يتناسب الدليل مع هدف التدقيق الذي يقوم محافظ الحسابات باختياره حتى يمكن أن  (7

 يتحقق الاقتناع به .

الذي يحصل عليه محافظ الحسابات من ألاطراف أن يكون مصدر الدليل مستقل ، فالدليل  (7

 الخارجية أكثر مالئمة من الدليل الذي يحصل عليه من داخل املؤسسة .

أن تكون الرقابة الداخلية في املؤسسة فعالة ، حيث يكون الدليل الذي يتم الحصول عليه موثوقا  (3

 به ،ويعتمد عليه وال ينظر إليه على أنه دليل ضعيف .
                                                                                           

 .724،723رأفت سالمة محمود و أخرون  ،مرجع سابق ، ص ،ص ،  1
2 http://www.sqarra.wordpress.com/isas2000/.11/03/2012.14:20.  مدونة صالح محمد القرا 

 .371حسين أحمد دحدوح و حسين يوسف القاض ي ،مرجع سابق ، ص  3

http://www.sqarra.wordpress.com/isas2000/.11/03/2012.14:20
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الحسابات على الدليل مباشرة ،ألن الدليل الذي يحصل مباشرة يكون أكثر  أن يحصل محافظ (4

 صالحية من الدليل الذي يحصل عليه بطريقة غير مباشرة .

 أن يكون مصدر الدليل من قبل أشخاص مؤهلين للقيام بذلك . (2

تي تغطيها أن يكون توقيت الحصول على الدليل مالئما ،سواء في ما يتعلق بجمعه أم الفترة الزمنية ال (1

أعمال التدقيق ، ويكون الدليل اقتناعا لحسابات امليزانية عندما يتم التوصل إليه في تاريخ قريب من 

 إعداد امليزانية بقدر إلامكان .

يمكن أن يتم تقويم مدى إقناع أن يأخذ محافظ الحسابات ألاثر املشترك لهذه الشروط ،حيث أنه  (2

ألاول و الكفاية و التوقيت معا ،ولكن تكون العينة ذات الدليل فقط بعد دمج أثر كل من الشرط 

 الحجم الكبير و الصالحية العالية مقنعة ما لم تكن مناسبة لهدف التدقيق الذي يتم اختياره .

وفي الختام تبقى عملية تحديد كفاية و مالئمة ألادلة مرتبطة باجتهاد محافظ الحسابات و أن اجتهاد يتأثر بما 

 1يلي:

  الخطورة التي تنتج من الخطأ ،وهذه الخطورة تتأثر بطبيعة البند ،طبيعة نشاط املؤسسة ، درجة

 سالمة الرقابة الداخلية ، مركز املؤسسة املالي ، الحاالت التي يكون لها تأثير غير عادي على إلادارة .

 . ألاهمية النسبية للبند منسوب إلى القوائم املالية ككل 

  البند من خالل التدقيق السابق .الخبرة املكتسبة عن 

 . نتائج إجراءات التدقيق 

 . نوع البيانات املتاحة 

 . يجب أن يكون هناك تقييم لتكلفة الحصول على دليل بالنسبة لفائدته 

  عند وجود شك لدى محافظ الحسابات بالنسبة ملوضوع هام ومؤثر يجب عليه العمل للحصول على

 ك وإن لم يستطع فيجب عليه عدم إصدار تقرير بدون تحفظات .أدلة سليمة وكافية إلزالة هذا الش

 ثالثا: إجراءات الحصول على أدلة إلاثبات 

يحصل محافظ الحسابات على أدلة إلاثبات بمزاولته لكل من إجراءات مدى الالتزام و إجراءات الحصول على 

 أدلة إلاثبات آلاتية :

ت و ألاصول امللموسة ويوفر ذلك أدلة تختلف في درجة هو اختبار السجالت و املستنداالفحص املادي :أ(

الاعتماد عليه بحسب طبيعتها ومصدرها ومدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية املطبق في إعدادها وتشغيلها ، 

ويوفر الفحص لألصول امللموسة دليال يمكن الاعتماد عليه بالنسبة لوجود ألاصل ولكنه ال يقدم بالضرورة 

ي بالنسبة للملكية أو تقييم ،ويمكن القول بصفة عامة أن الفحص املادي وسيلة موضوعية دليل إثبات قو 

                                                                                           
و املراجعة في ضوء املعايير و عناصر إلافصاح في القوائم املالية ، منشأة توزيع املعارف ، إلاسكندرية  محمود محمد عبد السالم البيرومي ، املحاسبة 1

 781، 782، ص ، ص 7003,مصر ، 
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للتحقيق من املزاعم حول كل من مقدار ووصف ألاصل ، كما أنه في بعض الحاالت يفيد في تقييم الجودة أو 

 1الحالة التي عليها ألاصل .

ي معرفة سواء من داخل املؤسسة أو هو الحصول على معلومات سليمة من أشخاص ذو املصادقات : ب( 

من خارجها ، ونظرا ألنه يتم الحصول على املصادقات من مصدر مستقل عن محافظ الحسابات ،ينظر إليها 

على أنها دليل قوي ويتم استخدامه كثيرا بواسطة املحافظين ، وتكون املصادقات .لذلك ال يتم استخدام 

طبيقها فيها ، حيث يقوم عادة بالحصول على استجابة كتابية ولي  املصادقات في كل الحاالت التي ال يصلح ت

أنها تعطي تدعيما أكثر استجابة شفوية كلما كان ذلك ممكن ، فالصادقات املكتوبة يسهل فحصها فضال عن 

له متى كان ضروريا توضيح املعلومات الواردة بشأنها ، وعند استخدام املصادقات كأدلة إثبات في تدقيق 

ت فال بد ألاخذ في الاعتبار نظام الرقابة الداخلية للعميل ، وتحدد ثالثة أنواع من املصادقات يمكن الحسابا

ملحافظ الحسابات استخدامها ويتمثل النوع ألاول في املصادقة الايجابية مع طلب معلومات من املصادق 

ها إلى محافظ الحسابات بعد والتي يتم من خاللها الطلب من الشخص الذي تسلم املصادقة بأن يقوم بإرسال

املصادقة إلايجابية مع تضمنها معلومات يجب املصادقة  الرد عليها في كافة ألاحوال ،ويتمثل النوع الثاني في

محافظ الحسابات على هذا النوع بدرجة أقل من النوع ألاول حيث يمكن ملستلم املصادقة أن عليها ، ويعتمد 

يوقع عليها ويعيدها دون أن يهتم بفحص املعلومات ،و أظهرت البحوث أن معدالت الاستجابة للنوع ألاول 

، ويتمثل النوع تكون قليلة ، ألنها تتطلب من مستلم املصادقة أن يبذل جهدا الستفاء وإتمام املصادقة 

فيها الطلب من املستلم أن يرد فقط في حالة عدم صحة املعلومات ، ونظرا الثالث في املصادقة السلبية ويتم 

ألن املصادقات تعتبر دليال يؤخذ به فقط في حالة الرد تعد املصادقات السلبية أقل صالحية من املصادقات 

 2الايجابية .

م محافظ الحسابات بفحص مستندات ودفاتر العمل التي تدعم املعلومات : يتمثل التوثيق في قياالتوثيق ج(

املدرجة بالقوائم املالية ، ويتمثل التوثيق الذي يقوم بفحصه كافة السجالت التي يستخدمها العميل لتقديم 

لة املعلومات التي تشير إلى أن أداء العمل قد تم في صورة منتظمة ، ويتم استخدام التوثيق كنوع من ألاد

ألاكثر إقناعا مما لو كان هذا املستند قد أنش ئ على نطاق واسع في كل عملية التدقيق ، كما يجب عدم إغفال 

محافظ الحسابات يشار إلى ذلك عادة بالفحص نظام الرقابة الداخلية وفي حال استخدام التوثيق من قبل 

 3املستندي .

راء يتم أداؤه من قبل آخرين ن توفر املالحظة أدلة تتكون املالحظة من مشاهدة عملية أو إجاملالحظة : د(

التدقيق بشأن أداء عملية أو إجراء ، لكنها محدودة بالنقطة الزمنية التي تمت فيها ، كذلك بحقيقة أن إجراء 

املالحظة قد يؤثر على كيفية أداء العملية ، وعموما فإن املالحظة في حد ذاتها ال تعتبر كافية ملحافظ 

ا يحيط بها من مخاطر في أن أفراد العميل يكونون على علم بأنه سوف يحضر ملالحظة ما الحسابات مل

                                                                                           
 .203، ص 7002طارق عبد املال حماد ، موسوعة معايير املراجعة ، الدار الجامعية ، الجزء الثاني ، إلاسكندرية ،مصر ،  1
 .742، 741، مرجع سابق ، ص ،ص  كم  لوبألفين أرنيز  و ج 2
 742ألفين أرنيز  و جم  لوبك ، مرجع سابق ، ص  3
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يقومون به من أعمال مما قد يؤدي إلى تضليل محافظ الحسابات إذا توهم بأنهم فعال ينفذون أعمالهم وفقا 

 1للسياسات املوضوعة بينما هم في الحقيقة عك  ذلك .

طلب معلومات مالية وغير مالية من أشخاص مطلعين  في داخل  يتكون الاستفسار منالاستفسار : ه(

ما يكون مكمال املؤسسة أو خارجها ، و الاستفسار هو إجراء يستخدم على نطاق واسع أثناء التدقيق ، وكثيرا 

ألداء إجراءات التدقيق ألاخرى ، وقد تتراوح الاستفسارات من رسمية كتابية إلى غير رسمية شفوية ، وتقييم 

ستجابات لالستفسارات جزء ال يتجزأ من عملية الاستفسار ، وبعد ما يحصل محافظ الحسابات على الا 

إلاجابات الالزمة ال بد أن يختبر هذه إلاجراءات للوقوف على مدى فاعليته في الرقابة الداخلية وذلك 

 2باستخدام أدلة إثبات أخرى .

دات أو السجالت ، ويمكن إجراء إعادة الحساب تتضمن فحص الدقة الحسابية للمستنإعادة الاحتساب:و(

 3من استخدام أساليب التدقيق بمساعدة الحاسب لفحص دقة تلخيص امللف .

:تشمل إلاجراءات التحليلية النسب و املؤشرات املهمة ، ومن ضمنها نتائج البحث في  إلاجراءات التحليلية(ي

التقلبات و العالقات التي تكون متعارضة مع املعلومات أخرى ذات العالقة ، وتستخدم إلاجراءات التحليلية 

 4بشكل كبير في حالة الحسابات التي لي  لها أهمية نسبية .

 ارير املبحث الثالث :إعداد التق

يعد التقرير آخر مرحلة من مراحل محافظ الحسابات في عمله ، والذي يعتبر عن :"وثيقة مكتوبة صادرة عن  

شخص منهي يكون أهال إلبداء رأي فني محايد عن ما إذا كانت البيانات املالية التي أعدتها املؤسسة تعطي 

 5."لسنة املالية محل التدقيق صورة صحيحة عادلة عن املركز املالي لها ونتائج أعمالها في ا

 وفيها يلي نبين إعداد التقرير ، و ألانواع .

عند إعداد تقرير محافظ الحسابات ، يعتمد على فرض العرض العادل والصادق القوائم  (إعداد التقرير :7

 6املالية ، وهذا يعني ما يلي :

 ضمنها استخدام قواعد ومبادئ املحاسبة املتعارف عليها .يعني  ( أ

 هوم العرض الصادق و العادل .مف ( ب

 يعني إلافصاح املناسب صدق و أمانة القوائم املالية في : ( ت

 . التعبير عن حقيقة املوارد املالية للمؤسسة 

                                                                                           
 . 372أحمد حلمي جمعة ، مرجع سابق ،ص 1
 .371املرجع نفسه ،ص  2
 .337حسين أحمد دحدوح  وحسين يوسف القاض ي ، مرجع سابق ، ص  3
 .337املرجع نفسه ، ص  4
 .420أحمد حلمي جمعة ،مرجع سابق ، ص  5
 .342، 348محمد السيد سرايا ، مرجع سابق ، ص ،ص  6
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 . التعبير عن الالتزامات الحقيقة لحظة معنية 

 . التغيرات التي حدثت في هذه املوارد أو الالتزامات خالل فترة زمنية معينة 

 التدقيق و ألامانة و إلاخالص في :د(يعني التزامات 

 . بذل العناية املهنية الواجبة 

 . تحمل مسؤولية الحكم على إلافصاح املالئم للبيانات املالية 

ه( النتائج الاقتصادية ملا تم من عمليات و أنشطة تعكسها البيانات الاقتصادية و أنها داخل القيود و الحدود 

ملحاسبية بصورة معقولة ومقبولة من جهة نظر محافظ الحسابات في املفروضة طبقا للقواعد و املبادئ ا

إطار هذه القيود ،وهذا يعني أن القوائم املالية ال يمكن اعتبارها دقيقة تمام في التعبير عن هذه النتائج 

 الاقتصادية بصورة كاملة ومثالية .

 1:هناك نوعان من التقارير : ( أنواع التقارير7

 يتضمن هذا التقرير ما يلي :حول املصادقة على الحسابات السنوية :التقرير العام أ( 

 . التذكير بكيفية وتاريخ تعيين محافظ الحسابات 

 .التعرف على املؤسسة و الدورة موضوعة التدقيق 

 . الوثائق املالية التي خضعت للتدقيق و التي يجب أن تمض ي وترفق بالتقرير كمالحق 

 ي و أهدافها ، ومدى احترامها في هذه املهمة .التذكير بمعايير ألاداء املنه 

 . عرض لألخطاء و النقائص املكتشفة بكل وضوح مع ذكر آثار باألرقام على النتيجة 

  املصادقة على املعلومات املقدمة من طرف مجل  إلادارة و الخالفات املحتمل أن تكون حول

املعلومات إلاضافية التي طلبها من هذا  املعلومات املجل  إلادارة و الخالفات املحتمل أن تكون حول 

 املجل  .

  أسباب التعديالت املحتملة و التي تخص الطرق املتبعة في إظهار القوائم املالية مع تبيان آثار ذلك

 هذه القوائم .على 

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

 املصادقة بأدلة .

 . ألاوضاع املمكن أن تهدد الاستمرارية في النشاط 

 . املساهمات في رؤوس أموال مؤسسات آخري  التي قامت بها املؤسسة إن وجدت 

  املخالفات املرتكبة من طرف أعضاء املجل  وأي موظف في املؤسسة التي ينبغي التصريح بها لوكيل

 الجمهورية .

                                                                                           
 .27-48محمد بروتين ، مرجع سابق ، ص ،ص  1
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تحفظ أن القوائم املالية التي تم تدقيقها يتصف بمستوى  على محافظ الحسابات في حالة املصادقة بدون 

عال من الشرعية  والصدق ، ويمكن أن يرفق هذا النوع من املصادقة بمالحظات بهدف الشرح أكثر 

 للمساهمين وبدون أن يكون لهذه املالحظات أثر على حقيقة الحسابات .
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 شهادة بدون تحفظموذج تقرير  ( ن2-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوزارة املالية ، املديرية العامة للمحاسبة ،املجل  الوطني للمحاسبة ،مجموعة النصوص  املصدر :

 .84، ص 7007التشريعية القانونية املتعلقة بضبط مهنة املحاسبة ، منشورات الساحل ، الجزائر ،

بشرعية وصدق واملصادقة بتحفظ أن ألاخطاء و النقائص التي تم الوقوف عليها من طرف املراقب ال تم  

  ورة ونتيجتها.الحسابات ، على أن يذكر بوضوح كل تحفظ واقتراح الحلول حتى يتالش ى أثرها على حسابات الد

تطبيقا للمهمة التي كلفت بها من طرف الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ ....،يشرفني أن أقدم لكم 

 تقريري حول الحسابات السنوية للنشاط املغطي للفترة من ....إلى...

 : (تقرير املراقبة و الشهادة1

 أ(قمت بمراقبة الحسابات السنوية ملؤسستكم لهذا النشاط.

 الحظات وتصريحات حول عدم الدقة وعدم الشرعية املحتملين اللتين ال تعارضا الشهادة" ."م

ب( قمت بالتحقيق حول مصداقية املعلومات املتعلقة بالحالة املالية و بالحسابات املعطاة في 

 املستندات املوجهة إلى ذوي ألاسهم أو ووضعت تحت تصرفهم بمناسبة الجمعية العامة .

 معلومات إضافية محتملة ."" مالحظات و 

ج(نظرا لالجتهادات التي قمت بها وفقا لتوصيات املهنة ،بإمكاني الشهادة بأن الحسابات السنوية كما 

تظهر في الصفحات ....لهذا التقرير شرعية وذات مصداقية كما أنها تعطي صورة وفية لنتيجة عمليات 

 كات مؤسستكم في نهاية النشاط.النشاط املاض ي ،باإلضافة إلى الحالة املالية وممتل

 (معلومات :7

 طبقا للقانون أعلمكم باألمور آلاتية :

 تم في .....                                                                   

 يوم  .....                                                                            

 إلامضاء....                                                                          

 يجب تأثير الحسابات السنوية من قبل محافظ الحسابات ومرفقة إلى التقرير. مالحظة :
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 : نموذج تقرير  شهادة  بتحفظ (3-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 .82وزارة املالية ، مرجع سابق ، ص  املصدر :

ألاخطاء و النقائص التي تم اكتشافها خطيرة مما بفقد الحسابات شرعيتها وصدقها أما رفض املصادقة يعني 

يجب عليه في حالة رفض ، وقد يأتي رفض املصادقة على الحسابات من طرف محافظ الحسابات ، وبالتالي 

املصادقة تقديم ألاساليب و البراهين وكل املعلومات بالتفصيل وذلك حتى يتمنى املساهمين معرفة الحقيقة 

 اتخاذ القرارات الالزمة .

 

طبقا للمهمة التي كلفت بها من طرف الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ .... يشرفني أن أقدم تقريري حول 

 ى ....الحسابات السنوية للنشاط املغطي للفترة من .....إل

 : (تقرير املراقبة والشهادة1

 أ( قمت بمراقبة الحسابات السنوية ملؤسستكم لهذا النشاط .

 " مالحظات وتصريحات حول عدم الدقة وعدم الشرعية املحتملين اللتين ال تعارضا الشهادة ".

في املستندات  ب( قمت بالتحقيق حول مصداقية املعلومات املتعلقة بالحالة املالية و بالحسابات املعطاة

 املوجهة إلى ذوي ألاسهم أو التي وضعت تحت تصرفهم بمناسبة الجمعية العامة .

 " مالحظات ومعلومات إضافية محتملة ".

ج(يجب على أن أبدي تحفظات حول النقاط آلاتية :تحت التحفظات املشار إليها أعاله ، ونظرا لالجتهادات 

ه بإمكاني الشهادة أن الحسابات السنوية كما هي مقدمة في التي أديتها طبقا لتوصيات املهنة أقدر أن

الصفحات ...لهذا التقرير ،منتظمة وصادقة ومصداقية ، وتعطي صورة وفية لنتيجة عمليات النشاط 

 السابق أيضا الحالة املالية وممتلكات مؤسستكم في نهاية النشاط ؟

 :  ( معلومات2

 طبقا للقانون أعلمكم باألمور آلاتية :

 تم في .....                                          

 يوم .....                                         

 إلامضاء .....                                       

 يجب تأثير الحسابات السنوية من قبل محافظ الحسابات ومرفقة التقرير . مالحظة :
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 : نموذج رفض الشهادة لعدم الدقة و الشرعية .(4-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .81وزارة املالية ، مرجع سابق ، ص  املصدر :

املؤسسة ، ومن بين هذه  باإلضافة إلى هذه النماذج يقوم أيضا محافظ الحسابات بإعداد تقرير اتفاقية مع

 النماذج .

 

املنعقدة ب....يشرفني أن أقدم لكم تقريري طبقا للمهمة التي كلفت بها من طرف جمعيتكم العامة 

 حول الحسابات السنوية للنشاط املغطي للفترة من ....إلى ....

 :(تقرير املراقبة و الشهادة7

 أ( قمت بمراقبة الحسابات السنوية ملؤسستكم لهذا النشاط .

 شهادة "." مالحظات وتصريحات حول عدم الدقة وعدم الشرعية املحتملين اللتين ال تعارضا ال

 أثناء قيامي بعمليات املراقبة بانتقاء املالحظات التالية :

" إلاشارة ووصف عدم الدقة و الشرعية ومصداقية الحسابات السنوية ،كما هي مقدمة في 

الصفحات ...لهذا التقرير ، والتي ال تعطي صورة وفية لنتيجة عمليات النشاط السابق ، أيضا 

 ستكم في نهاية للنشاط .الحالة املالية وممتلكات مؤس

ب( قمت بالتحقيق حول مصداقية املعلومات املتعلقة بالحالة املالية و بالحسابات املعطاة في 

 املستندات املوجهة إلى ذوي ألاسهم أو املوضوعة تحت تصرفهم بمناسبة الجمعية العامة .

 ال أستطيع تأكيد مصداقية هذه املعلومات .

 ( معلومات :7

 أعلمكم باألمور آلاتية :طبقا للقانون 

 الجزائر في ....                                                                

 يوم ....                                                                   

 ..إلامضاء ..                                                                  

 يجب تأشير الحسابات السنوية من طرف محافظ الحسابات ومرفقة إلى التقرير.مالحظة : 
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 :نموذج رفض إلادالء بالشهادة بسبب عائق في املهنة .(5-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .82وزارة املالية ، مرجع سابق ، صاملصدر :

 

 

 

تنفيذا للمهمة التي كلفت بها من طرف جمعيتكم العامة ب...يشرفني أن أقدم لكم تقريري حول 

 الحسابات السنوية للنشاط املغطى للفترة من ....إلى ....

 : (تقرير املراقبة و الشهادة7

 أ( قمت بمراقبة الحسابات السنوية ملؤسستكم لهذا النشاط 

 " مالحظات وتصريحات عدم الدقة وعدم الشرعية املحتملين واللتين ال تعرضا الشهادة ".

 تتضمن فحص ي املراقبين التي اعتبرتها ضرورية نظرا للتوصيات املهنة ما عدا النقاط آلاتية :

 شهادة "."وصف حدود لنشاط املهمة التي تعارض ال

إن ألاساليب املعروضة أعاله تؤدي  إلى رفض الشهادة على الشرعية ومصداقية الصورة الوفية 

 للحسابات السنوية ، كما هي مقدمة في الصفحات ...لهذا التقرير .

ب(قمت بالتحقيق حول مصداقية املعلومات املتعلقة بالحالة املالية و حالة الحسابات املعطاة في 

 املوجهة إلى ذوي ألاسهم أو املوضوعية تحت تصرفهم بمناسبة الجمعية العامة .املستندات 

 ال أستطيع تأكيد مصداقية هذه املعلومات .

 (املعلومات :2

 طبقا للقانون أعلمكم باألمور آلاتية :

 يوم ....

 إلامضاء .....

 تقرير .يجب تأشير الحسابات السنوية من طرف محافظ الحسابات ومرفقة إلى المالحظة: 
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 اتفاقيات أو اتفاقيات غير مكشوفة .:نموذج غياب (6-1م)الشكل رق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .88ة املالية ، مرجع سابق ، ص وزار  املصدر :

:نموذج اتفاقيات مبرمة أثناء النشاط و اتفاقيات مبرمة أثناء نشاطات سابقة و التي (7-1)الشكل رقم 

 . استمر تنفيذها

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 . 82وزارة املالية ، املرجع سابق ، ص  املصدر :

و املؤرخ  22-22، املعدل و املتمم لألمر  7223أفريل 08/72-23من املرسوم التشريعي رقم  178إن املادة 

و املتضمن القانون التجاري ، ينص على أن كل اتفاقية بين مؤسسة و احد  7222سبتمبر  71في 

تصرفيها إلاداريين ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق شخص معترض ،يجب أن تعرض 

 مسبقا إلذن الجمعية العامة العادية للمساهمين  .

يطبق نف  إلاجراء بالنسبة لالتفاقيات املبرمة بين الشركة ومؤسسة أو أحد متصرفيها إلاداريين و شريك 

 ،متصرفين إداريين أو مديرين .

طبقا لهذا ألاحكام ، أعلمكم بأنني لن أحاط علما باالتفاقيات املنصوص عليها في املادة املشار إليها.  

 إن رئي  مجل  إلادارة ، لم يشير لي إلى أية اتفاقية تدخل في هذا إلاطار .

                                                                                                                                  

حرر في ....                                         

                                                                                                                                  

يوم ...            

                                                                                                                                  

إلامضاء ...                 

طبقا ألحكام املرسوم التشريعي املشار إليه أعاله ، نحيطكم علما باالتفاقيات التي تم ترخيصها مسبقا 

 من قبل مجلسكم إلاداري .

نشاط :(اتفاقيات مبرمة أثناء ال7  

 )ترقيم وتحديد كل اتفاقية (

( اتفاقيات مبرمة أثناء النشاطات السابقة و التي استمر تنفيذها أثناء النشاط.7  

 )التذكير باالتفاقيات وطرق التنفيذ أثناء النشاط (

حرر في.....                                                               

يوم....                                                                                                     

إلامضاء ....                                                                                          
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أما التقرير الخاص فيتعلق باالتفاقيات املبرمة ، خالل الدورة و املسموح بها قانونيا ، الخاص :التقرير ب(

بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع املسؤولين في املؤسسة ومع الغير ، التي صرح بها ملحافظ الحسابات ، 

 ويتضمن هو آلاخر ما يلي :

 طرف الجمعية العامة للمساهمين . قائمة الاتفاقيات ، طبيعتها وموضوعها / املقدمة من 

 . قائمة املستفيدة منها 

 . شروط إبرامها 

 . الرأي حولها 

على محافظ الحسابات قبل كتابة التقرير الخاص التأكد من عدم وجود اتفاقيات أخرى لم يخبر بها وذلك 

حالة عثوره على بعد إطالعه على محاضر مجل  إلادارة ، وكذا حسابات القروض و الحسابات الجارية ،وفي 

ومهما يكن فحتى في حالة اتفاقيات مبرمة ممنوعة عليه تبيان ذلك في تقرير عام السابق حول الحسابات ، 

غياب الاتفاقيات على محافظ الحسابات كتابة التقرير الخاص وذكر غيابها فيه ،عليه كتابة تقرير خاص لكل 

أس املال ، تقرير حول توزيع تسبيقات ألارباح ، تقرير حدث ناتج عن قرارات استثنائية كالتقرير حول زيادة ر 

 حول تغيير الشكل القانوني للمؤسسة ....إلخ .

 باإلضافة إلى التقرير العام و التقرير الخاص يكتب محافظ الحسابات تقارير آخري :

 . تقرير حول املراقبة الداخلية 

  تأشيرة محافظ الحسابات 

 . تقرير حول الحسابات املجمعة 
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 خالصة الفصل :

من خالل هذا الفصل نستنتج أن مهنة محافظ الحسابات هدفها ألاساس ي هو التحقيق من صحة    

وصدق البيانات املالية و املحاسبية ، وذلك عن طريق إعطاء رأي فني محايد حول القوائم املالية ومدى 

من طرف محافظ الحسابات الذي يشترط  عدالته في تمثيل املركز املالي ونتائج ألاعمال للمؤسسة وذلك

فيه أن يكون مستقال و محايدا عن املؤسسة وذو كفاءة مهنية وخبرة ، وال بد عليه أثناء تأدية مهامه أن 

يحترم املعايير املتعارف عليها في التدقيق مما يسهل للمحافظ القيام بمهمة التدقيق ، ز الوصول إلى إقناع 

 املؤسسة . ألاطراف ذات املصالح بوضعية
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 تمهيد:

يعتمد وجود املحاسبة على توفر العمليات املالية في املنشأة أو في الشركة ،حيث تقوم املؤسسة أو            

جميعا العمليات املالية  الشركة بشراء السلع أو بيعها و عملية الدفع الرواتب و أشياء أخرى ، ويطلق عليها

للمنشأة التي تقوم بها عند أداء النشاط وممارسة نشاطه ،ويجب تحديد املحاسب و الدورة املحاسبية التي 

 تشمل العمليات املالية للمنشأة ، حيث يمكنكم معرفة موضوع الدورة املحاسبية و أعمال نهاية السنة

 تم تقسيم الفصل إلى قسمين:

 املبحث ألاول الدورة املحاسبية                       

 ملبحث الثاني :أعمال نهاية الدورة املحاسبية ا                  
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 :الدورة املحاسبية  ألاول املبحث 

 1الدورة املحاسبية :املطلب ألاول :ماهية 

املالية للشركة ،من وقت حدوث الدورة املحاسبية هي عملية شاملة لتسجيل و معالجة جميع املعامالت         

املعاملة إلى تمثيلها في البيانات املالية إلى إغالق الحسابات ،حيث أنه واحدة من املهام الرئيسية ملسك الدفاتر 

هو متابعة الدورة املحاسبية  الكاملة من البداية إلى النهاية ،تكرر الدورة نفسها كل سنة مالية طاملا ظلت 

 الشركة تعمل .

لدورة املحاسبية هي عملية خطوة بخطوة لتسجيل وتصنيف وتلخيص املعامالت الاقتصادية لألعمال ا     

يولد معلومات مالية مفيدة في شكل بيانات مالية بما في ذلك بيان الدخل ،وامليزانية العمومية ، وبيان  ،حيث 

 التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق امللكية .

الزمنية أن تقوم الشركة بإعداد بياناتها املالية على أساس دوري ، لذلك يتم إتباع الدورة يتطلب مبدأ الفترة 

املحاسبية مرة واحدة خالل كل فترة محاسبية ، تبدأ الدورة املحاسبية من تسجيل املعامالت الفردية وتنتهي 

 بإعداد البيانات املالية و إغالق القيود .

و الخصم و ألارصدة و تعديل  Tسابات و إدخاالت دفتر اليومية و حسابات تتضمن الدورة املحاسبية جميع الح

 إلادخاالت على مدار دورة كاملة .

 خطوات الدورة املحاسبيةاملطلب الثاني :

تمر العملية املالية بمجرد حدوثها على مجموعة من الخطوات و املراحل لتتم معالجتها خالل فترة زمنية معينة 

ملتخذي القرارات ،وتسمى هذه الخطوات و املراحل بالدورة والوصول فيما بعد إلى املعلومات املالية املناسبة 

 املحاسبية وهي كالتالي :

تبدأ املعامالت املالية العملية فإذا لم تكن هناك معامالت مالية ، فلن يكون  :املعامالت الخطوة ألاولى هي 

هناك ش يء لتتبعه قد تتضمن املعامالت مكافأة الدين أو أي مشتريات أو شراء أصول أو إيرادات مبيعات أو 

 أي نفقات يتم تكبدها .

خطوة التالية هي تسجيل هذه بعد إجراء املعامالت تكون ال :الخطوة الثانية إدخاالت دفتر اليومية 

إلادخاالت في دفتر يومية الشركة بترتيب زمني ، كما أنه عند الخصم من حساب واحد أو أكثر ، يجب أن تكون 

 الحسابات املدينة و الدائنة متوازنة دائما .

                                                             
 902، ص 9002كمال الدين مصطفى الدهراوي ، محمد السيد سرايا ، دراسات متقدمة في املحاسبة و املراجعة ، املكتب الجامعي ، بدون نشر ،  1
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إلى دفتر  يتم بعد ذلك نشر إدخاالت دفتر اليومية: (GLالترحيل إلى دفتر الحسابات العام )الثالثة الخطوة 

 الحسابات العام حيث يمكن إلاطالع على ملخص لجميع املعامالت إلى الحسابات الفردية .

أو شهرية أو سنوية في نهاية الفترة املحاسبية )التي قد تكون ربع سنوية  :ميزان املراجعة الخطوة الرابعة 

 حسب الشركة ( ، يتم احتساب إجمالي الرصيد للحسابات .

عندما ال تتطابق الخصومات و الائتمانات في ميزان املراجعة  ،يجب على : ورقة العمل الخطوة الخامسة 

 كاتب الحسابات البحث عن ألاخطاء و إجراءات التعديالت التصحيحية التي يتم تتبعها في ورقة العمل .

إلادخاالت إلى في نهاية الفترة الحاسبية للشركة ،يجب ترحيل تعديل :تعديل املدخالت خطوة السادسة ال

 حسابات الاستحقاقات و التأجيالت .

يمكن إعداد امليزانية العمومية و بيان الدخل و بيان التدفقات النقدية : البيانات و املالية  الخطوة السابعة

 باستخدام ألارصدة الصحيحة .

و تسجيلها صفرا يتم إغالق حسابات إلايرادات و املصروفات : إغالق القيود أو الختام الخطوة الثامنة 

للدورة املحاسبية التالية ، وذلك ألن حسابات إلايرادات و املصروفات هي حسابات بيان الدخل ،والتي تظهر 

ألاداء لفترة محددة  ،كما أنه ال يتم إغالق حسابات امليزانية العمومية ألنها تظهر املركز املالي للشركة في وقت 

 معين .

 1ومقوماتها املحاسبية  توقيت الدورة املطلب الثالث : 

 توقيت الدورة املحاسبية :-1

يتم بدأ الدورة املحاسبية و إكمالها أثناء الفترة املحاسبية ، وتعتبر الفترة فترة زمنية محددة سلفا تضم كل 

 .شهر ، وكل ربع وكل سنة مالية ، ويتم إضافة املعامالت أثناء

  مقومات الدورة املحاسبية :-2

الدورة املحاسبية و إصدار التقارير املالية يعتمد املحاسب في أدائه املنهي على الوثائق الثبوتية من أجل تحقيق 

 بما يعرف باملستندات باإلضافة إلى الدفاتر املحاسبية القانونية .

يعتبر السند بمثابة وثيقة يستفاد منها كدليل موضوعي مؤيد لحدوث معاملة مالية  أ املستندات ) الوثائق ( :

مثل الشيكات و الفواتير و املستندات أنواع فمنها الداخلية و هي محررة من املؤسسة مثل فاتورة البيع و صل 

                                                             
 92،ص 9022-9022د.صالح ربيعة محاضرات في مقياس املحاسبة العامة جامعة أمحمد بوقرة بومرداس كلية العلوم الاقتصادية و التجارية ،  1
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إلادخال و إلاخراج ومنها الخارجية والتي تحرر من طرف الغير مثل فواتير الشراء و الخدمات كما تكمن أهمية 

بين املؤسسة والغير وهي أساس القيد دفاتر  املستندات في أنها دليل إثبات في حالة نشوء منازعات قضائية

 املحاسبية كما يتم استخدامه في تدقيق املحاسبات .

حيث يجب على املؤسسات الخاضعة لقواعد النظام املحاسبي املالي مسك الدفاتر الدفاتر املحاسبية :ب (

 21و 2الجزائري فيه مادتي املحاسبية .التي تشمل دفتر اليومية ،دفتر ألاستاذ و لقد حدد القانون التجاري 

تسجيل محاسبي )  وثائق إلاثبات عند كل اعتمادالدفاتر املحاسبية و شروط مسكها والتسجيل فيها و إلزام 

سنوات وتتمثل الدفاتر املحاسبية  20...(، وكذا الاحتفاظ بهذه الدفاتر و الوثائق ملدة عقود  فواتير ، سندات ،

 فيما يلي :

 هو دفتر رسمي إجباري مرقم وعليه ختم املحكمة تسجل فيه يوميا كل العمليات التي  :دفتر اليومية

و  تقوم بها املؤسسة حسب تسلسلها الزمني ووفقا ملبدأ القيد املزدوج مع إلاثبات بواسطة السندات

 :التالي (2-9)وتأخذ اليومية الشكل يتها ،الوثائق املحتفظ بها لضمان صدق

 املبالغ التاريخ رقم الحساب 

 الدائن املدين  الدائن املدين

XXX  

XXX 

 من ح/الحسابات املدينة 

 إلى ح/الحسابات الدائنة             

              البيان أو شرح العملية 

XXX  

XXX 

  دفتر ألاستاذle grand livre :: 

أرصدتها ،كما أنه إلزامي و هو دفتر يضم كل الحسابات التي استعملتها املؤسسة خالل الدورة و استخراج 

ضروري بالنسبة للمؤسسة ، ويتم ترحيل الحسابات من دفتر اليومية إلى دفتر ألاستاذ, ويعتبر أهم من اليومية 

 لسير عمليات املختلفة للمؤسسة .

 : دفتر ألاستاذ املبسط (9-9)شكل

 

                                        رقم الحساب /اسم الحساب                                                 الدائن

                                                                                                املدين
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 املجموع  املجموع 

 

 دفتر الجرد املحاسبي: 

 . N/29/12هو دفتر تسجل فيه امليزانية الختامية وحسابات النتائج في نهاية الدولة املحاسبية أي  

 : ميزان املراجعة 

هو ليس دفترا محاسبيا بل عبارة عن جدول اختياري يتم إعداده ضروريا ويحتوي جميع الحسابات املوجودة 

قياس و  التي قامت بها املؤسسة ، فهو أداةفي دفتر ألاستاذ و التي استخدمت خالل الدورة ملراجعة العمليات 

.كما يعتبر ميزان املراجعة تسجيلو الترصيد و ال خدم من اجل التأكد من صحة الترحيلتوازن حسابي يست

أداة للمراقبة و التأكد من صحة املعلومات والحسابات ،كما يساعد املؤسسة على اكتشاف ألاخطاء سواء في 

اليومية أو عند الترحيل إلى دفتر ألاستاذ .ويحتوي على أسماء جميع الحسابات الواردة في دفتر ألاستاذ .وتكمن 

 أهميته فيما يلي :

  من صحة تنظيم ألاوراق الثبوتية للقيود .التأكد 

 . التأكد من صحة قيود دفتر اليومية 

  قيود اليومية إلى حساباتها في دفتر ألاستاذ .التأكد من صحة ترحيل 

 . التأكد من صحة الترصيد و تجميع الحسابات 

 نوعيين من ميزان املراجعة :للتمهيد لعملية إعداد امليزانية الختامية و حساب النتائج .ويمكن التميز  بين 

 ميزان املراجعة قبل الجرد -

 ميزان املراجعة بعد الجرد -

ويمن الفرق بينهما في كون أن ميزان املراجعة بعد الجرد يحتوي على عمليات نهاية السنة و التسوية املرفقة 

 لها .

 ي بالضرورة عدم وجود أخطاء.ال يعنإذا توفرت شروط املساواة بين مجموع ألارصدة مليزان املراجعة فهذا 

 عند إعداد ميزان املراجعة البد من التأكد مما يلي 

 املجاميع :مجموع املبالغ املدينة =مجموع املبالغ الدائنة 
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 مجموع ألارصدة املدينة =مجموع ألارصدة الدائنة ألارصدة

  الحسابات املرصدةكما يتم ترحيل الحسابات من دفتر ألاستاذ إلى ميزان املراجعة بما فيها 

 :ميزان املراجعة.. (1-9الشكل)

 ألارصدة  املبالغ  البيان  رقم الحساب 

 دائن  مدين دائن  مدين 

      2مج

      9مج

      1مج

      4مج

      5مج

      2مج

      2مج

 XXX XXX XXX XXX املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحاسبيةالدورة املبحث الثاني :أعمال نهاية 
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 ألاول :مفهوم أعمال نهاية الدورة املحاسبية املطلب

 دورة املحاسبية:تعريف أعمال نهاية ال(2

على امتداد دورة الاستغالل تمتد أشغال التسجيل املحاسبي ملختلف العمليات الجارية للمؤسسة ،و التي يتم 

،وترجمتها حسب زمن وقوعها مثال ،ثم تسجيلها بدفتر اليومية وهذا حسب السندات املبررة لها و تحليلها 

نقلها إلى دفتر ألاستاذ كي تراجع بعدها بميزان املراجعة ،وهي إجراءات بمراحل ألاعمال الروتينية للمحاسبة 

حيث يبدل املحاسب قصار جهده من حيث التنظيم و الدقة واملوضوعية )وجود مستندات ترتيبها ،دراستها ، 

 ا يجب في ألارشيف ( .تسجيلها ، و الاحتفاظ بها كم

 دورة املحاسبية :دور أعمال نهاية ال(9

املطابقة بين القواعد الجبائية و القواعد املحاسبية التي تفرض على املؤسسة ،تحضير و تقديم جرد كامل و 

 ( .N/12/29مفصل ألمالكها في نهاية الدورة بتاريخ )

 ت الالزمة .وضع املوافقة على ألارصدة املحاسبية وضبط كل التصحيحا

 تحديد الحسابات السنوية و الوثائق امللحقة وإعطاء ختم للمصادقة .

 :وتتمثل فيما يلي :  أهداف أعمال نهاية الدورة املحاسبية(1

 تبرير كل العمليات املسجلة و املقيدة محاسبيا .

 التأكد من وجود القيم الثابتة .

التجهيزات غير الصالحة لالستعمال و املخزونات التأكد من مصداقية وجود املخزونات من أجل تحديد 

 التالفة .

 إنجاز املقارنات املادية و البطاقات املتعلقة بتجهيزات واملخزونات .

ربط التكاليف و النواتج بالدورة .
1 

 

 أعمال الجرداملطلب الثاني :

                                                             
 شهادة عبد الكامل بن عمر ، املعالجة املحاسبية لألصول غير الجارية )التثبتات(وفق النظام املحاسبي املالي ، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات 1

 .22، ص 9024ماستر أكاديمي ، جامعة الوادي 
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اكتشاف ألاخطاء املرتكبة تتمثل أعمال الجرد في البحث عن هذه العمليات بنوعيها و (تعريف أعمال الجرد : 1

 و احتراما ملبادئ املحاسبة ألاساسية ) مبدأ استقاللية الدورات ، مبدأ الحيطة و الحذر (

 بهدف تسوية الوضعية :

 تسجيل ما يعود إلى الدورة ولم يسجل .-

 تسوية ما سجل وال يعود إلى الدورة .-

 تصحيح ألاخطاء املرتكبة .-

 )امليزانية ، حساب النتائج ،جدول حركات عناصر الذمة (.ثم إعداد الوثائق الشاملة -

 ( أنواع الجرد :2

 وهي العملية التي تجعل باإلمكان الوقوف على وضعية املؤسسة في زمن ما .الجرد الدائم :

 :وهو الجرد الذي يتم بصفة متقطعة .الجرد الدوري

 1ة واحدة كل سنة .:وهو الجرد الذي يتم في نهاية السنة إي يتم مر  الجرد النهائي

 ( طرق الجرد وزمن الجرد :3

 /طرق الجرد تنقسم إلى قسمين هما :2

الجرد الطبيعي ) املادي أو الفعلي (:تجرد عناصر امليزانية ) الاستثمارات ، املخزونات ،الحقوق ، ألاموال  2-2

عن مقارنة ما هو الخاصة و الديون (جردا طبيعيا ، مرة في السنة على ألاقل وتستخرج الفروق الناتجة 

 مسجل بالدفاتر )الجرد املحاسبي ( بما هو موجود من خالل )الجرد الفعلي( .

الجرد املحاسبي ) قيود تسوية الحسابات (:يتم من خاللها تسجيل قيود التسوية الناتجة عن الجرد  2-9

الحسابات املادي بعد املرافقة بين معطيات الجرد املادي ملختلف حسابات املؤسسة وبين أرضية هذه 

 2املسجلة في دفاتر املؤسسة .

 /زمن الجرد :2

جرت العادة أن يكون موعد الجرد نهاية السنة املالية ،وتحديدا بعد إعداد ميزان املراجعة قبل 

 1التسويات الجردية وقبل إعداد الحسابات الختامية و امليزانية العمومية .

                                                             
 .922،ص9005محمد بوتين ، املحاسبة العامة املؤسسة ، الطبعة الخامسة ، ديوان املطبوعات الجامعية ،بن عكنون ، الجزائر 1

 .29، ص9002رضوان محمد العناتي ن مبادئ املحاسبة وتطبيقاتها ، الطبعة الخامسة ،دار صفاء للنشر و التوزيع عمال ،  2
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 املطلب الثالث :جرد وتسوية مختلف الحسابات 

 . وتسوية حسابات ألاصول  جرد-1

 تعريف التثبيتات :1-1

 تعريف القيم الثابتة العينية :

التثبيتات العينية أو ألاصول امللموسة هي ممتلكات أو موجودات املؤسسة استحدثت أو طورت لالستخدام 

بهدف تحقيق ليس بيعها هو املستقبلي كاالستثمارات ، لذلك فالغرض من شرائها أو إنتاجها من قبل املؤسسة 

 الربح .

 2من حسابات التثبيتات . 92حسب مخطط النظام املحاسبي تدرج التثبيتات العينية في الحساب 

 تعريف القيم الثابتة املعنوية :

يقصد بالتثبيتات املعنوية ، ألاصول غير امللموسة غير النقدية ، غير املادية و القابلة للتحديد والقياس و 

 استخدامها في النشاط إلانتاجي أو تأجيرها للغير و ألغراض إدارية.املراقبة ، تسجل لغرض 

 دراسة إلاهتالك وخسارة القيمة :1-2

 تعريف إلاهتالكات :

يعرف إلاهتالك بأنه التثبيت املحاسبي لنقص قيمة التثبيتات ، وهو الذي يسمح بإعداد تمويليها ، بحيث 

 3الخاضع للضريبة .يعتبر تكلفة قابلة للحسم عند تحديد الربح 

 حساب الاهتالك وتسجيله محاسبيا : 1-3

 4قبل تحديد إلاهتالك يجب معرفة العناصر التالية : مكونات حساب قسط إلاهتالك :

ه بداية تشغيله )نقل تركيب تشمل ثمن الشراء +مختلف املصاريف التي صرفت علي تكلفة شراء ألاصل :-1

 العقد مصاريف الخبير ( مصاريف

 وهو الزمن )سنوات ساعات ( الذي يحدده الخبراء و الذي يبقى فيه ألاصل صالح الاستعمال .: ألاصلعمر 

                                                                                                                                                                                              
 .29رضوان محمد العناتي  مرجع سبق ذكره ص 1
 .952،ص 2222بويطوب عبد الكريم ،أصول املحاسبة العامة)وفق (. الطبعة الثانية ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2
 .12ص ،9002حميدة بوزيدة ، التقنيات الجبائية ،ديوان املطبوعات الجزائرية ، بن عكنون الجزائر سنة  3
 .1،ص 2221عبد الكريم ، محاسبة عامة أعمال نهاية املدة التنظيم املحاسبي ، الطبعة الثالثة ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر  4
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 على عمر ألاصل . 200هو نسبة مئوية لتحديد قسط إلاهتالك السنوي بقسمة معدل إلاهتالك :

موع مخصصات لألصل )تكلفة الشراء ( وبين مج الاسمية:وهي الفرق بين القيمة القيمة املحاسبية الصافية 

 إلاهتالك .

 21/إثبات قسط الاهتالك السنوي فيتم جعل ح/12/29:يتم سنويا بتاريخ  التسجيل املحاسبي لإلهتالك

 إهتالك السنوي دائنا  91مخصصات الاهتالك و املؤونات وخسائر القيمة جعل ح/

 1: (4-9الشكل رقم :) حسب القيد التالي

 

X219 

 

 

X91 

                            12/29  /N 

 ح/مخصص إلاهتالك و املؤونات وخسائر القيمة 

 ح/إهتالك التثبيتات           

 إثبات القسط السنوي                

 

XXX 

 

 

XXX 

 : خسارة القيمة :1-4

 مفهوم خسارة القيمة :

يحدث في بعض ألاحيان أن يتم تدهور قيمة احد التثبيتات ) القابلة لإلهتالك أو غير القابلة (على إثر حادث 

مخطط إلاهتالك للتثبيت القابل لإلهتالك ( ، وبالتالي تصبح قيمته أو ظرف غير مرتقب أصال ) حين تنظيم 

املحاسبية ،وهذا الفارق السلبي لقيمة التثبيت الحالية أقل من قيمته املحاسبية الصافية املسجلة في الدفاتر 

 2غير مرتقب أو غير املحتسب ضمن مخطط إلاهتالك يعترف به على أساس أنه تدهور .

خسائر القيمة بوضعه دائنا ، ووضع حساب  92لقد اعتمد النظام املحاسبي املالي ح/التسجيل املحاسبي :

مخصصات إلاهتالك و 21إلاستثمارية املعنية ل ح/ مخصصات عناصر إلاستغالل أو العناصر املالية أو 

 (: 5-9الشكل رقم :) املؤونات وخسائر القيمة .

 

68X 

 

 

29X 

12/29/N 

 ح/مخصصات إلاهتالك و خسائر القيمة 

 ح/خسائر القيمة عن التثبيتات 

 

XXX 

 

 

XXX 

 : إعادة تقييم التثبيتات :1-5

                                                             
حاسبي املالي في نقل لعريبي محمد ، املعالجة املحاسبية لألصول الثابتة ) التثبتات( مداخلة مقدمة ،امللتقى الدولي ، إلاطار املفاهيمي حول النظام امل 1

 .1ص 02/9020/-21-22املعايير املحاسبة الدولية ، مركز خميس مليانة 
 .292،291، ص، ص9001كتوش عاشور ، محاسبة معمقة وفق املخطط املحاسبي الوطني ، الطبعة الثانية ، ديوان املطبوعات الجزائر ، 2
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 : تعريف إعادة تقييم التثبيتات

التقييم لتثبيت ما ،هو تحديد قيمته الحالية اعتمادا على ألاسعار الحالية للتثبيتات املعنوية ، أو إن إعادة 

على أساس معامالت إعادة التقييم الرسمية و التي تنشرها السلطات املخولة بذلك قانونا مثل وزارة املالية أو 

 املديرية العامة للضرائب .

 (2-9الشكل رقم ): املعالجة املحاسبية إلعادة التقييم

 فارق التقييم موجب :الحالة ألاولى:

التقييم " دائن وفي املقابل حسابات  إعادةفارق  205عندما يكون فارق إعادة التقييم موجب نجعل ح/

  1التثبيتات املعنية مدينة".

 

2 

 

 

105 

12/29/N 

 ح/التثبيت املعني 

 ح/فارق إعادة التقييم 

 

XXX 

 

 

XXX 

  :فارق إعادة التقييم سالب : الحالة الثانية

) إعادة تقييم سلبية ( فإن هذه الخسارة في القيمة إذا أبرزت عملية إعادة تقييم وجود خسارة في القيمة     

تنسب على سبيل ألاولوية إلى فارق إعادة تقييم سبق إدراجه في الحسابات كرؤوس أموال خاصة في هذا 

 .  من ألاعباء كعبءألاصل نفسه ، ويقيد الرصيد املحتمل ) فارق التقييم السلبية املتبقية الصافية ( 

 

212 

 

 

 

92 

12/29/N 

ح/مخصصات إلاهتالكات و املؤونات 

 وخسائر القيمة لألصول غير التجارية 

 ح/خسائر القيمة عن التثبيتات 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

فارق إعادة تقييم سالب وسابقة موجب.وتكون املعالجة في هذه الحالة بتسجيل عكس القيد الحالة الثالثة : 

وحسابات التثبيتات املعنوية دائنة و الفارق يعتبر  فارق إعادة التقييم مدينا 205إلايجابي أي جعل الحساب 

  2خسارة قيمة .

 

205 

 

 

 

2X 

12/29/ 

 ح/فارق إعادة التقييم 

 ح/التثبيت املعني 

 

XXX 

 

 

 

XXX 
                                                             

 .921، ص9022سبي املالي ، الطبعة ألاولى ، برج بوعريريج ، سنة عبد الرحمان عطية ، املحاسبة املعمقة وفق النظام املحا 1
 .942حميدة بوزيدة ، مرجع سابق ذكره،ص 2
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212  

 

92 

ح/مخصصات إلاهتالكات و املؤونات 

 وخسائر القيمة لألصول الغير تجارية 

 ح/خسائر القيمة عن التثبيتات 

XXX  

 

XXX 

 وتسوية املخزونات :جرد -2

 ويتم تمييز املخزون من عدة جوانب منها:

الفترة التي يستخدم فيها ألاصل ، فإذا كانت فترة استخدامه أقل من سنة فيعتبر كمخزون ، أما إذا كان أكثر 

 من سنة فيعتبر ضمن التثبيتات .

 عملية جرد املخزونات :1-2

املخزون من مواد وبضاعة على مختلف أنواعها ، ثم تحديد حيث تقوم املؤسسة بالتعداد املادي لعناصر 

قيمة هذا املخزون ، ويجب إعطاء كل العناية لهذا العملية بهدف إجرائه بصورة دقيقة وسليمة ،ذلك ألن كل 

تضخيم لقيمة مخزون آخر املدة سيجعل نتيجة الدورة تظهر أقل من قيمتها وهو عملية ضرورية إلنجاز 

 1القوائم املالية .

 (7-2الشكل رقم ) تسوية الفرق الجرد املادي و الجرد املحاسبي :

  :فارق عادي في حالة كون الجرد املادي أكبر من الجرد املحاسبي  باعتباره

 

10 

12 

19 

 

 

 

 

200 

202 

209 

 

 ح/الصناعة املخزنة 

 ح/مواد ولوازم 

 ح/تموينات أخرى 

 ح/مشتريات بصناعة مباعة 

 ح/مواد أولية )مستهلكة (

 ح/تموينات أخرى )مستهلكة (

  

 : تسوية الفارق بين الجرد املادي و الجرد املحاسبي

الفرق  باعتبارهفي حالة الجرد املادي أقل من الجرد املحاسبي : تتم تسوية الفارق عكس القيد املذكور أعاله 

 االجرد املادي أقل من الجرد املحاسبي . استثنائيغير عادي 

  12/29/   

                                                             
 .942محمد بوتين ، مرجع سابق ذكره،ص 1
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252  

 

 ح/أعباء استثنائية للتسيير الجاري 

 ح/الحساب املعني 

 تسوية الفرق الغير عادي للمخزون 

  الجرد املادي أكبر من الجرد املحاسبي :

  

 

252 

12/29/ 

 ح/الحساب املعني 

 ح/نواتج استثنائية 

 تسجيل الزيادة في قيمة املخزون 

  

 جرد وتسوية باقي ألاصول:-2

 وتسويتها :جرد حسابات الغير 2-1

 1حسابات العمالء .

يكون الطلب مدينا بسعر البيع ) أي سعر البيع +الرسوم (للبضاعة و املنتوجات التي باعتها املؤسسة  تعريف :

 إلى عمالئها دون تحصيل لثمنها بجعل أحد الحسابات دائنة .

حتمل عدم تحصيلها بجعل الزبائن املشكوك فيهم مدينا بالديون امل 422الحساب يكون ذلك بجعل التسوية :

دائنا ،وهذا التسجيل يهدف إلى فصل الديون املؤكد تحصيلها ، والتي ال تحتاج إلى متابعة  422حساب 

 وتسيير خاص عن الديون املشكوك في تحصيلها و التي تتطلب املتابعة املستمرة وتكوين مؤونة خاصة بها .

الوضعية املالية للمدينين ، وتسجيل خسارة عن قيمة  في نهاية السنة تقوم املؤسسة بدراسةتكوين مؤونة :

كل دين يحتمل أن ال يحصل بصورة كاملة ،وتسجل الخسارة عن قيمة كل دين يحتمل أن ال يحصل بصورة 

خسائر القيمة عن حسابات الزبائن )  422كاملة ، وتسجيل خسارة القيمة لحسابات العمالء بالحساب 

 مخصصات إهتالك و املؤونات وخسائر ألاصول الجارية مدينا . 215ب عمالء( فيجعل دائنا بجعل الحسا

 تعديل مؤونة :

 : أ الحالة ألاولى 

' خسائر القيمة لديون 422إللغاء أو تخفيض خسارة القيمة ) املؤونة ( نجعل حساب 'التخفيض أو إلغاء :

 خسارة قيمة أصول جارية دائنا . استرجاع 215العمالء مدينا وحساب 

                                                             
 242عبد الرحمان عطية ،مرجع سابق ذكره ، ص  1
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 الحالة الثانية :ب 

" 422" مدينا حساب "215إن زيادة خسارة القيمة تسجيل بقيد مماثل لقيد تكوينها أي جعل حساب "زيادة :

 دائنا بمبلغ زيادة خسارة القيمة ويتم ذلك في نهاية السنة .

يرة إذا تم تحصيل الدين الذي خصصت له خسارة في القيمة فإنه يتم ترصيد هذه ألاخاملؤونة : استخدام

 دائنا . 21مدينا وحساب  422الدين وذلك بجعل حساب  استرجاعكليا أو جزئيا ،تبعا لنسبة 

 1جرد الحسابات املالية وتسويتها :3

 السندات : 3-1

القابلة للمفاوضة و املقيمة بالقيمة السوقية في تاريخ إلاقفال .و الفرق بين هذه  التوظيففي حالة سندات 2

 بية للسندات يسجل كما يلي :القيمة و القيمة املحاس

 القيمة الزائدة لسندات التوظيف دائنة . 225مدينا وحساب  50Xيجعل الحساب الفرعي 

 القيمة الناقصة لسندات التوظيف مدينا . 225دائنا وحساب   50Xيجعل حساب 

يجعل مدينا وسعر التنازل دائنا مقابل  50Xفإن رصيد حساب  التوظيففي حالة  التنازل عن سندات -9

إيرادات مالية دائنا في حالة   222مدينا في حالة الخسارة ،ويجعل حساب  222جعل ألاعباء املالية حساب 

 الربح .

ويتم جرد البنك بالتأكد من أن رصيد حساب البنك لدى املؤسسة هو نفسه الرصيد جرد البنك : 3-2

 . نبين املذكوريحساالمذكرة مقارنة بين  تقوم املؤسسة بإعداد،ولهذا الغرض املوجود في حسابها لدى البنك 

هو معرفة السيولة املوجودة بالخزينة ،ويتم ذلك في فترات زمنية معينة و الهدف من :جرد الصندوق  3-3

 مطابقا لرصيد الصندوق بدفتر ألاستاذ .وراء ذلك التحقق من أن الصندوق الفعلي بعد الجرد 

 تسوية الصندوق كما يلي :ويتم 

 دائنا . 252مدينا و  51إذا كان هناك فائض في الصندوق فيعالج على أنه نواتج استثنائية فيجعل حساب -

 دائنا . 51مدينا وحساب 252أما في حالة العجز فيعالج على أنه تكاليف استثنائية ويسجل حساب -

 

                                                             
 .242عبد الرحمان عطية ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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 (8-2الشكل رقم ) 1( :591)ح//خسائر في القيم على ألاصول املالية الجارية 4

ويسجل ضمن هذا الحساب جميع الخسائر في القيمة التي تطرأ على ألاصول املالية الجارية املتماثلة في قيم 

 الصندوق و إذا حدث أن تمت خسارة في القيمة .-التوظيف املنقولة أو البنك وما شابهه أو 

 القيد املحاسبي كتالي :1-4

 الشكل رقم  الزيادة في املؤونة :في حالة تكوين أو -

 

212 

 

 

 

522 

12/29/ 

 املؤونات. وح/مخصصات إلاهتالك 

 وخسائر القيمة في ألاصول .

ح/خسائر في القيم على ألاصول املالية 

 الجارية 

  

 في حالة وقوع الخسارة و تأكدها :

 

522 

 

 

 

 

12/29/ 

ح/خسائر في القيم على ألاصول املالية 

 الجارية 

 ح/الحسابات املالية الجارية 

  

  أما في حالة عدم وقوع الخسارة كليا أو جزئيا وتحصيل املبالغ تلغي املؤونة باملبلغ املحصل كما يلي :

 

522 

 

 

 

215 

12/29 

ح/خسائر القيم على ألاصول املالية 

 الجارية

ح/إسترجاعات إلاستغالل على الخسائر 

 القيمة و املؤونات 

  

 فيها الخسارة أكثر من املؤونة فيسجل الفارق على النحو التالي :في حالة تكون 

 

215 

 

 

 

522 

12/29/ 

ح/مخصصات إلاهتالك و املؤونات 

 وخسائر القيمة في ألاصول الجارية 

ح/خسائر في القيم على إلاصول املالية 

 الجارية 

  

                                                             
 .221،ص 9001عالم الكتاب الحديث ، عمان ، سنة فليح حسن خلف ، املالية العامة ،  1
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 جرد وتسوية حسابات الخصوم وحسابات إلايرادات و ألاعباء  -5

  الخصوم وتسويتها :جرد 1-5

:ونعني به املبلغ الذي قدمه املساهمون للشركة وقت التأسيس ، إضافة إلى  جرد حسابات رؤوس ألاموال2-5

الجزء الذي اكتسبته الشركة نتيجة ممارستها لنشاطها في فترات سابقة ،وهذا ما يتعلق بحقوق املساهمين 

عاتق املؤسسة وتستثمر في زيادة القدرة للشركة ويمكن  أما ما يتعلق بااللتزامات فهي كل الديون التي على

 1اعتبارها بلغة التسيير املالي الذي بيني على أساسه هذا النظام املحاسبي بالرأس املال ألاجنبي .

 (:9-2الشكل رقم ) تسوية الخصوم : 3-5

:عند إقفال حسابات الفترة فإن الخصوم التي يكون مبلغها غامضا والتي قد  مؤونة الخصوم الجارية3-5-1

 2خالل إثني عشر شهرا ،يكون موضوع التسجيل املحاسبي آلاتي : استحقاقهايقع 

 عند تشكيل املؤونة 

 

215 

 

 

 

412 

12/29/ 

املؤونات وخسائر  ح/مخصصات إلاهتالك و

 القيم في ألاصول الجارية 

 ح/املؤونات ، الخصوم الجارية 

 تكوين املؤونة 

  

 حالة وقوع املؤونة بأكثر من املبلغ املخصص بعد مدة :)املؤونة غير الكافية (.

 

412 

2 

 

 

 

 4أو5

12/29/ 

 الخصوم الجارية –ح/املؤونات 

 أحد حسابات ألاعباء املعنية بالخسائرح/

ح/الحسابات املالية أو املتعاملين )طريق 

 الدفع (

 تسوية املؤونة              

  

 حالة وقوع املؤونة بأكثر من املبلغ املخصص :

 

412 

 

 

12/29/ 

 الخصوم الجارية -ح/املؤونات

  

                                                             
 .152، ص 9024، الصفحات الزرقاء ، الجزائر  SCFعالوي لخضر ، املحاسبة املعمقة وفق النظام الجديد  1
 152نفسه ،ص  2
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 4أو 5 

 

21 

ح/الحسابات املالية أو املتعاملين )طريق 

 الدفع (

ح/استرجاع إلاستغالل على الخسائر ق .م 

 أصول جارية 

 تسوية املؤونة          

 عدم وقوع املؤونة :)إلغائها عدم جدوى منها (:حالة 

 

412 

 

 

21 

12/29/ 

 الخصوم الجارية –ح/املؤونات 

ح/استرجاع إلاستغالل على خسائر ق .م على 

 ألاصول الجارية 

 تخفيض أو إلغاء مؤونة        

  

 

:تسجل مؤونات ألاعباء و الخسائر عن الخصوم غير الجارية  الخصوم غير الجارية–مؤونات ألاعباء  3-5-2

والتي يتوقع أن تتحملها املؤسسة خالل الدورات القادمة ، لقد خص النظام املحاسبي املالي تسجيل مؤونات 

 ويكون التسجيل املحاسبي ملؤونات ألاعباء . 25ألاعباء عن الخصوم غير الجارية الحساب ح/

 عند تكوين املؤونة:

 

21 

 

 

 

25 

12/29/ 

ح/مخصصات إلاهتالك و املؤونات وخسائر 

 القيمة 

 الخصوم الغير الجارية -ح/املؤونات لألعباء

 تكوين مؤونة

  

 تعديل املؤونة:تتم مراجعة املؤونة بتعديلها أو إلغائها كاألتي :

 

25 

 

 

215/221 

12/29/ 

 ح/مؤونات ألاعباء

 ح/استرجاع خسائر القيم و املؤونات

 إلغاء املؤونةتعديل أو 
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 1: تسوية حسابات ألاعباء و إلايرادات-2

إن الغرض من إجراء تسوية حسابات إلايرادات و ألاعباء هو إظهار الحسابات النهائية لإليرادات املحققة خالل 

الدورة املحاسبية ، سواء قبضت هذه إلايرادات أو لم تقبض وكذلك إظهار ألاعباء امللفات التي يجب تحميلها 

 . للحسابات النهائية الخاص بتلك الدورة سواء دفعت أو لم تدفع

 (11-2الشكل رقم ) تسوية حسابات ألاعباء :-3

يتم تسجيل نفقات الدورة التي لم تسجل مثل خدمات مقدمة للغير لم تدفع بتاريخ : حالة زيادة التكاليف-أ

 / يتم تسجيلها كما يلي :12/29

 

22 

 

 

402 

12/29/ 

 ح/الخدمات الخارجية 

 ح/موردو املخزونات و الخدمات 

  

 

:في هذه الحالة يتم حذف نفقات ثم تسجيلها خالل الدورة ولكنها ال تعود لهذه    التكاليففي حالة نقص -ب

 الدورة حسب القيد التالي :

 

412 

 

 

2 

12/29/ 

 ح/ألاعباء املعاينة سلفا

 ح/العبء املعني 

  

 في بداية الدورة املقبلة .412ويتم ترصيد الحساب 

 تسوية حسابات إلايرادات :-4

:يتم حذف إيرادات دورات مقبلة تم تسجيلها في الدورة الحالية فتتم التسوية  إلايراداتحالة نقص -أ

 كالتالي:

2  

412 

 ح/إلايراد املعني 

 ح/حواصل املعاينة سلفا 

  

 

  ح/املبيعات البضائع أو ح/املبيعات من   200/202

                                                             
 .914كتوش عاشور،مرجع سابق ذكره،ص 1
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4 

 املنتجات املصنعة 

 ح/الزبائن الدائنون 

 في بداية السنة املوالية . 412ويتم ترصيد الحسابين 

: في هذه الحالة تتم تسوية إلايرادات املتحصل عليها و التي تعود للفترة الحالية  حالة زيادة إلايرادات-ب

 ولكنها لم تقبض بعد فتسجل وفق القيد التالي :

402  

25 

 ح/املوردون املدينون 

 ح/املنتجات العملياتية ألاخرى 

  

أما في حالة عدم إعداد الفواتير املرفقة ملبيعات البضاعة أو مبيعات  402ح/وعند قبض إلايرادات يرصد 

 وفق القيد التالي : 422املنتجات التامة أو الخدمات التي تمت خالل الدورة فيستعمل ح/

422 

 

 

 

200 

202 

22 

ح/الديون الدائنة عن أشغال أو خدمات 

 جار إنجازها 

 ح/املبيعات من البضائع 

 ح/املبيعات املنتجات املصنعة 

 ح/الخدمات الخارجية

  

 املطلب الرابع :تصحيح ألاخطاء و امليزانية الختامية وكيفية حساب نتيجة الدورة :

 دراسة ألاخطاء وتصحيحها :-1

 دراسة ألاخطاء :

يمنع القانون استعمال املمحاة أو الكشط أو تصحيح ألارقام أو الكتابة عليها ،تحدث في بعض ألاحيان أخطاء 

 أثناء عملية التسجيل بدفتر اليومية أو الترحيل إلى دفتر ألاستاذ.

 1أنواع ألاخطاء :

:تحدث هذه ألاخطاء ، عندما ال يسجل املحاسب إحدى العمليات إطالقا وبذلك ال يظهر لها  أخطاء الحذف-

 أثر في اليومية أو في دفتر ألاستاذ .

:تحدث هذه ألاخطاء في إحدى عناصر القيد عند إثباته في اليومية ، أو عند ترحيله إلى دفتر  أخطاء إرتكابية

 ألاستاذ .

                                                             
 .914-911، ص 9009طبوعات الجامعية ، الجزائر ،شباكي سعدان ، تقنيات املحاسبة حسب املخطط املحاسبي الوطني ، ديوان امل 1
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ء عندما ال يكون املحاسب ملما إملاما دقيقا بتقنيات املحاسبة كان يخلط : تحدث هذه ألاخطا أخطاء فنية

 بين التسديد بشيك بنكي و التسديد بأوراق الدفع .

وهي ألاخطاء التي تعوض بعضها ، فال يظهر الخطأ إال عند املراجعة و الجرد ومقارنة الفواتير أخطاء معوضة :

 باملوجود و الصادر و الوارد .

التقييد في اليومية العامة ثم الترحيل إلى دفتر ألاستاذ ثم إعداد ميزان تلمراجعة قد تحدث أخطاء إن عملية 

في بعض ألاحيان ، وبما أن القانون قد منح تصحيح ألاخطاء بالكتابة على الجانب أو الكتابية فوق قيد أخر و 

 عليه فهناك طريقتين لتصحيح ألاخطاء .يتم تصحيح ألاخطاء بطريقتين :

 1القيد الخاطئ و إعادة تصحيحه بتسجيل قيد جديد . إلغاء:هو  القيد العكس ي

 2يتم بمقتضاه إلغاء العملية الخاطئة بمبلغ يتممه إلى الصفر .املتمم الصفري :

 تحديد نتيجة الدورة و امليزانية الختامية و إقفال الحسابات :-2

 تحديد نتيجة الدورة : 2-1

حساب النتائج هو بيان ملخص لألعباء و املنتوجات املنجزة من الكيان خالل السنة املالية و ال يأخذ في 

حساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب و بتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية التي تمثل الفرق بين نواتجها 

 3.و أعبائها 

 حسابات النتائج :(22-9شكل جدول )

 املبالغ البيان  ح

20 

29 

21 

24 

 املبيعات و املنتوجات امللحقة

 إلانتاج املخزن 

 إلانتاج املثبت

 إعانات إلاستغالل 

 

  إنتاج السنة املالية  2

20 

22 

 املشتريات املستهلكة 

 الخدمات الخارجية 

 

                                                             
 .29رضوان محمد العناتي ،مرجع سبق ذكره، ص1

 .915شباكي سعدان مرجع سبق ذكره ، ص  2
 .92، 95، ص 9002، يتضمن النظام املالي الجديد ، سنة 22الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد  3
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 الاستهالكات ألاخرى  29

  استهالك السنة املالية  9

  9-2قيمة الاستهالك املضافة  1

21 

24 

 أعباء العاملين 

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املتشابهة 

 

  الفائض إلاجمالي من إلاستغالل  4

25 

25 

21 

21 

 املنتجات العملياتية ألاخرى 

 ألاعباء العملياتية ألاخرى 

 املخصصات إلاهتالكات و ألارصدة

 استرجاع عن خسائر القيمة و ألارصدة 

 

  النتيجة العملياتية  5

22 

22 

 املنتجات املالية 

 ألاعباء املالية 

 

  النتيجة املالية 2

  (2-5النتيجة العادية قبل الضرائب ) 2

 221و 225

 

 212و 229

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية الضرائب 

 الضرائب املؤجلة حول النتائج العادية 

 

  النتيجة الصافية لألنشطة العادية  1

22 

22 

 املنتجات–العناصر الغير عادية 

 ألاعباء-العناصر الغير عادية

 

  النتيجة الغير العادية 2

  صافي نتيجة السنة املالية 20

 14-11(صSCFاملصدر منشورات الصفحات الزرقاء و العاملية ،نظام املحاسبة املالية )

 امليزانية الختامية : 2-2

:تصنف بصفة مفصلة عناصر ألاصول وتبرز بصورة منفصلة على ألاقل الخصوم )أي  تعريف امليزانية1

 العناصر (التالية عند وجود عمليات تتعلق بهذه العناصر :

في ألاصول :التثبيتات املعنوية ،التثبيتات العينية إلاهتالكات املساهمات ألاصول املالية املخزونات ،أصول -أ

 صول ألاخرى املماثلة آلاخرين و ألا الضريبة املدينين 
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في الخصوم :رؤوس ألموال الخاصة قبل عمليات التوزيع املقررة )مع تمييز رأس املال الخاص و الاحتياطات -ب

و النتيجة الصافية للسنة و العناصر ألاخرى ( الخصوم غير الجارية ،املوردون و الدائنون آلاخرين خصوم 

 1ثلة الخزينة السلبية .الضريبة املؤونات ألاعباء و الخصوم املما

 الشكل العام للميزانية الختامية :2

 (امليزانية الختامية ) ألاصول(.29-9جدول رقم)

املبلغ الصافي للسنة  إهتالك أرصدة الفترة  إجمالي السنة املالية  ألاصول املالية

 السابقة

أصول غير جارية)فارق 

 اقتناء(

 تثبيتات معنوية

 

 تثبيتات عينية

 

 يجرى إنجازهاتثبيتات 

 تثبيتات مالية 

سندات موضوعية )موضع 

 معادلة (

902 

 

 (902)خارج 90

  

 (992)خارج 99/92

 

91 

 

925 

9102/9202 

 

 (9102)خارج910

 (9202)خارج920

912/919 

922/929 

921 

 

وحسابات  أخرى مساهمات 

 دائنة ملحقة بها 

 سندات أخرى مثبتة

القروض و أصول مالية 

 أخرى غير جارية 

 (925/922)خارج92

 

922/929/921 

924/925/922 

  

    مجموع ألاصول الجارية

مخزونات ومنتجات قيد 

حسابات دائنة  التنفيذ

 واستخدامات مماثلة

 الزبائن

 11إلى10منح/

 

 

 (422)خارج42

12 

 

 

422 

 

  آخرونمدينون 

 

 مدين

402/49/412/44 

 422و425

 

 

                                                             
 .255،252، ص 9002نظام املالي الجديد ، دار النشر ، الجزائر ، عطية عبد الرحمان ، املحاسبة العامة ووقف ال 1
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 الضرائب

 ألاصول ألاخرى الجارية 

 املوجودات وما يماثلها 

توظيفات و أصول مالية 

 جارية أخرى 

 أموال خزينة

 441و444خارج

 41مدين

 

وغيرها  502خارج50

من املدينين 

52/59/51/54 

 

 

 

 

 

52 

    مجموع ألاصول الجارية 

    املجموع العام لألصول 

 124الجزائر صاملصدر:عالوي لخضر ،املحاسبة املعمقة  وفق النظام الجديد 

 ( امليزانية الختامية )الخصوم (.13-2جدول رقم )

املبلغ الصافي للسنة  السنة الجارية الخصوم 

 املالية

 املالحظة

 رؤوس ألاموال الخاصة 

 رأس املال الصادر 

 رأس املال املطلوب 

 عالوات وإحتياطات 

 فارق إعادة التقييم 

 (2فارق املعادلة )

 النتيجة الصافية 

( رؤوس 2املجمع )حصة 

 ألاموال الخاصة

آلاخرى، ترحيل من 

 جديد 

حصة الشركة 

 (2املدمجة)

 (2حصة ذوي ألاقلية )

ال يستعمل إال في تقديم 2

 الكشوف املالية املدمجة

 الخصوم الغير الجارية

 القروض والديون املالية

الضرائب )املؤجلة و 
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يون املرصود لها ( د

أخرى غير جارية مؤونات 

املدرجة في  جاتو منتا

 الحسابات السالفة

الغير  مجموع الخصوم

 جارية

   

 لخصوم الجاريةا

املوردون و الحسابات 

 امللحقة الضرائب 

 ديون أخرى 

 خزينة الخصوم

   

    مجمع الخصوم الجارية

    املجموع العام للخصوم

 .124-122الصفحات الزرقاء، الجزائر،ص SCFلخضر ،املحاسبة املعمقة وفق النظام الجديد املصدر : عالوي 

 إقفال و إعادة فتح الدفاتر و الحسابات : 9-3

على افتراض أننا نواصل تسجيل عمليات كل دورة جديدة على :أ إقفال و إعادة فتح الدفاتر اليومية 

 1عمليات الدورات السابقة دون توقف ودون عملية استخراج ألارصدة .

املسجلة في منه و املسجلة في له من كل حساب إلى درجة يصعب فيها العمل ،ترحيل فإننا سوف نضخم املبلغ 

مبالغ كبيرة جدا من صفحة إلى صفحة أخرى من اليومية ،استهالك صفحات عديد إلعداد ميزان املراجعة 

 باإلضافة إلى تعدد ألاخطاء بتعدد و ضخامة ألارقام املستعملة .

 ورة من الدورات ألاخرى ،بهدف تحليل النتائج و الحكم على التسيير .من جهة أخرى يجب فعل عمليات كل د

بغض النظر عن النتيجة القانونية و مبادئ املحاسبة ،فإنه من الناحية العملية يجب تسجيل عمليات كل 

يرحل دورة على إنفراد في دفاتر خاصة بها ،بحيث تفتح دفاتر وحسابات الدورة في بدايتها وتقفل في نهايتها و ما 

 إلى حسابات و دفاتر الدورة الجديدة إلى ألارصدة فقط .

 إقفال و إعادة فتح الحسابات :-ب

                                                             
 .921محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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يقفل الحساب باستخراج الرصيد و تسجيله في الطرف ألاصغر و نسبه للطرف ألاكبر،يجمع الطرفان ،بعد 

فه املدين )منه ( إذا ذلك و يكونان متساويين يفتح الحساب في بداية الدورة الجديدة بتسجيل الرصيد في طر 

 كان الرصيد مدينا و في الطرف الدائن إذا كان الرصيد دائنا بإضافة عبارة "الرصيد املرحل".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة:

املالية التي تقوم بها املؤسسة حسب تتضمن أعمال نهاية السنة مجموعة من إلاجراءات في تسجيل العمليات 

املبادئ املحاسبية ، بهدف إظهار صورة حقيقية عن الوضعية املالية للمؤسسة عن طريق القيام بأعمال 
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الجرد لعناصر الخصوم و ألاصول  ثم تسوية كل من حسابات امليزانية ، وما يساهم في إعداد القوائم خاصة 

 خيرا إقفال الحسابات ، ختامية و أجدول حسابات النتائج و امليزانية ال
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 تمهيد : 

كان لنا التوفيق في نهاية تربصنا بإطالعنا على مثال حي في مهنة محافظ الحسابات و تمكنا من دراسة حالة قيد 

املراجعة مما سهل لنا تقريب صورة مصغرة عن تقرير محافظ الحسابات الذي لخص لنا ما تطرقنا إليه في 

لها  الوطنية التي أشرنا الاقتصاديةالشركات الفصول ألاربعة السابقة وتم ذلك بمراجعة القوائم املالية إلحدى 

بالحرف "س" خالل السنة املالية و التي هي ألاخرى كان رمزيا إليها هو حرف "ن" و ذلك حفاظا على خصوصيات 

املهنة املذكورة سابقا و أيضا خصوصيات املكتب املعني بهذه املراجعة الذي وثق فينا و لم يبخل علينا باملعلومات 

 لى ترجمتها على ألارض الواقع أمال منه أن نكون حاملي الشعلة مستقبال.و أطلعنا ع
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 املبحث ألاول :ماهية مكتب محافظ الحسابات 

 1نبذة تاريخية عن مكتب محافظ الحساباتاملطلب ألاول :

املستوى الوطني و لقد قمنا بتربصنا التطبيقي خالل فترة التمهين في أحد أفضل مكاتب محافظي الحسابات على 

هذا راجع لوزن الشركات املطلوب منه مراجعتها و إلى الشركات و الخبرة املحصل عليها املسؤول ألاول في املكتب 

 دون أن ننس ى طريقة العمل و حتى طريقة املعاملة التي يتميز بها املعني .

مسمى شركة املحاسبة الوطنية تحت  8991مكتب السيد قوادر حراق هو مكتب للمحاسبة و الجباية منذ سنة  

 اعتمادتطور عمل املكتب إلى ميادين القضاء و املحاسبة القضائية و ذلك بعد حصوله على  7002إلى غاية 

 الخبرة القضائية من املجلس 

توسع مجال العمل في مكتب إلى مراجعة الخارجية للشركات الوطنية بعد  7080أما في شهر سبتمبر من سنة 

 /محافظة الحسابات  اداعتمحصول على 

 الخاصة بالبنوك . الاقتصاديةزيادة على ذلك يوم املكب بمهمات التقنيات 

املتعامل معها من طرف املكتب سواءا كانت في مجال  الاقتصاديةو من خالل تربصنا الحظنا تنوع املؤسسات 

 املحاسبة العامة أو الجبائية أو محافظة الحسابات و هي : 

 * الشركات ذات ألاسهم 

 * الشركات ذات املسؤولية املحدودة 

 * الشركات الوحيدة ذات الشخص الوحيد ذات املسؤولية املحدودة 

 *شركات التضامن 

 * أشخاص طبيعيين

و يمثل هذا املكتب عدد معتبر من املواد البشرية و كل حسب تخصصه كما هو مبين في الهيكل التنظيمي في 

 الشكل التالي :

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 .26،ص 6102-6102بوقندرة عبد القادر  محافظ الحسابات مذكرة تخرج  لنيل شهادة تقني سامي تخصص محاسبة و التسيير –خويدمي بالل 
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 (:8-3الشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساباتح محافظ               

 

 

 

 

 األمانة

 

 

 

 

 المحاسب الرئيسي

 

 

 

 

المحاسبة مصلحة  

 

 

 

 

القضائية المصلحة  

 

 

 

 

عون مختص 

 بالشؤون القضائية 

 

 

 

 

محاسب 

 فرعي

محاسب 

 فرعي

 

 متربص
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 الثاني:الخدمات التي يقوم بها املكتباملطلب 

 1إن املكتب ينشط في مجال امليدان املالي و املحاسبي ، بحيث يقوم بما يلي :

مسك املحاسبة و املتابعة الجبائية و املحاسبة لألشخاص الطبيعيين كاملحامي و الصيدلي ، و ألاشخاص -1

و إعداد امليزانيات الختامية و القوائم املالية وكل املعنويين كاملؤسسات ، و التصريحات الجبائية الشهرية ، 

 ألاعمال الدورية لزبائنه.

 تقديم خدمات تتمثل في استثمارات جبائية كما تتضمن عمليات الطعن لدى مختلف اللجان )دائرة ن والية (.-2

ؤسسة يقوم املكتب باملصادقة على حسابات املؤسسات سواء كانت مؤسسة ذات مسؤولية محددة أو م -3

 مساهمة أو جمعيات ثقافية ،اجتماعية ،أو مهرجانات والئية .

يقوم بإعداد خبرات قضائية في مجال املحاسبة وهذا بناءا على حكم قضائي صادر من املحكمة أو املجلس يتم -4

 من خالله تعيين خبير في قضية ما .

بشهادته على صحة الحسابات و التحقق من كما يقوم بعملية الرقابة القانونية املستقلة وذلك باإلدالء -5

املعلومات املعطاة في تقرير مجلس إلادارة الخاص بالتسيير ، وذلك دون التدخل في تسيير املؤسسة ، باإلضافة إلى 

 خدمات التصفية للمؤسسات التي أنهت نشاطها إداريا أو ألسباب أخرى كاإلفالس مثال .

 ملالية السنوية لحسابات اا: تقرير شرح  املطلب الثالث

 سيدي الرئيس :

 السادة أعضاء الجمعية العامة العادية

عية العامة العادية خاصة باملجلس يشرفنا أن نقدم إليكم تقريرنا على موفق املهمة املوكلة إلينا من قبل الج

بارة عن شركة ذات عن( خاصة باملؤسسة )س( و التي هي ) 38/87)ن( إلى  08/08القوائم املالية السنوية )ن( 

 أسهم 

 الوثائق الالزمة الخاصة بعملنا * جميع الدفاتر و و 

 القرار  اتخاذ* أجرينا مختلف التحقيقات التي نعتبرها ضرورية  لتقييم بيانات املحاسبة و املالية التي تساعد في 

تشير  7082أبريل لسنة  71 اجتماعالتي وافق عليها مجلس إلادارة في حضورنا في  7083* الحسابات املالية لسنة 

 إلى ما يلي : 

  8199182980.01تم تسجيل أصول امليزانية بمبلغ قدره  -8

  33091889023حساب نتيجة السنة املالية سجل خسارة فيه خسارة بقيمة  -7

بية التي تضم ملخص السياسات املحاس املالحظات/ن و 38/87لقد دفعنا البيانات املالية املتوفرة املتوقفة في 

 ة و التوضيحات ألاخرى .مالها

                                                             
 6102-6102كرة لنيل شهادة الماستر في العلوم التجارية  جامعة سعيدة محاري على دور محافظ الحسابات في تفعيل المعلومة المحاسبية  مذ 1

 .81-98 ص،ص :
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يجب أن توضح إدارة املؤسسة املسؤولة في إنشاء و عرض البيانات املالية الدقيقة وفقا لنضام املحاسبة املالية و 

تشمل هذه املسؤولية تصميم و تنفيذ و رصد رقابة داخلية ذات صلة في إعداد و عرض بيانات املالية الخالية من 

كانت بسبب غش أو أخطاء في اختبار و تطبيق السياسات و املحاسبية املناسبة وتحديد أخطاء جوهرية سواء 

 التقديرات املحاسبية املعقولة في مثل هذه الظروف.

مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات املالية للشركة بناء على قاعد خاصة وفقا للمعايير املهنة ، هذه املعايير 

د ألاخالقية و أيضا لتخطيط و تنفيذ عملنا للحصول على تأكيد معقول مفاده أن تتطلب منا الامتثال للقواع

الوثائق املستعملة خالية من أخطاء جوهرية  تتضمن املراجعة القيام باإلجراءات للحصول على أدلة تخص 

 ألارقام و املعلومات الواردة في البيانات املالية .

املستقل فضال عن تقييم املخاطر من أن كشوف املالية قد تحتوي  تستند إلاجراءات املختارة على حكم املراجع

أو خطأ و عند تقييم تلك املخاطر يأخذ محافظ  احتيالعلى بيانات غير صحيحة سواءا كانت ناشطة عن 

يساعد على إلاعداد و العرض العادل للبيانات املالية و ذلك و ذلك ما  الاعتبار الحسابات املراقبة الداخلية بعين 

 تحديد إجراءات التدقيق املناسبة .ل

تتضمن املراجعة كذلك تقييم املبادئ املحاسبة املتبعة و التقديرات الهامة التي قامت بها إلادارة و كذلك عرض 

 البيانات املالية ككل .

 1و نحن نعاقد أن املراجعة التي قمنا بها تعطينا قاعدة معقولة إلبداء رأينا .

 السنوية :الرأي على الحسابات  1-1

 /ن 38/87لقد فحصنا البيانات املالية للشركة )س( ذات ألاسهم للسنة املالية املنتهية 

أجريت أعمال املراقبة كجزء من خطة شاملة و أجريت وفقا للتقنيات ألانسب نظرا للظروف فأحيانا بشكل 

التحفظات و املالحظات و  ار تبعالا منهجي و دقيق و أحيانا عن طريق السير على أساس الضوابط و ألاخذ بعين 

 التعليقات على حساب الشركة للسنة املالية )ن( املحددة أدناه :

نحن نشهد أن البيانات املالية التي قدمت للموافقة عليها خالل السنة املالية )ن ( صادقة و منتظمة و أنا صورة 

 ) س ( ذات ألاسهم . حقيقية لنتائج العمليات و الوضع املالي للسنة املراد مراجعتها للشركة

 و التعليقات على البيانات املالية للسنة املالية : املالحظاتالتحقيقات ، النتائج ،  1-2

 أصول الغير جارية :  1-2-1

 3738.899.912،12/ن إلى املبلغ التالي 38/87بلغت التثبيتات املادية و الغير املالية التي تظهر في امليزانية املنتهية في 

 دج 

 التحفظات على مثل هذه ألامور في امليزانية كما يلي : 

                                                             
 .27بوقندور عبد القادر مرجع سابق الذكر ،ص –خويدمي بالل  1
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/ن يسلط الضوء على فارق سلبي 38/87التقارب بين الجرد املادي و الجرد املحاسبي  للتثبيتات املسجلة لغاية  -

ريقة محاسبة ( و هذا الفارق مفصل بط8/)ن+01/03دج )محضر لجنة الجرد بتاريخ  33087093،71بقيمة 

 (:8-3رقم )جدول كالتالي في ال

 (:7-3)مفصلة أدناه : في الجدول القيمة املحاسبة للفارق 

ECARTS INVENTAIR 

PHYSIQUE 

INVENTAIR 

COMPTABLE 

DESIGNATION 

-2799886.95 1308931210.26 1336931097.21 215300 MATERRIEL INDUSTRIEL 

-520428.99 64867519.00 65387947.99 215300 MATERRIEL DE 

PROJECTION 

-12048.47 13494965.86 13507014.33 215500 MOBILIER DE BUREAU 

-14500.00 278117.11 292617.11 215510  MOBILIER DE BUREAU 

-4900;00 115213;95 120113;95 215560 Equipment DE 

COMMUNICATION 

-4460330;87 98304450;03 102764780;90 215900 MATERRIELS DETENUS 

POUR LA VE.TE 

-33012095;28 1485991476;21 1519003571;41                               Total 

VNC Amortissement au 

31/12/2013 

Valeur  comptable 

            brute 

DESIGNATION 

43.00 2799843.95 2799886.95 215300 MATERRIEL INDUSTRIEL 

- 520428.99 520428.99 215300 MATERRIEL DE PROJECTION 

2102.89 9945.58 12048.99 215500 MOBILIER DE BUREAU 

2107.87 12392.13 14500.00 215510  MOBILIER DE BUREAU 

437.64 4462.36 4900.00 215560 Equipment DE 

COMMUNICATION 

- 4460330.87 4460330.87 215900 MATERRIELS DETENUS POUR 

LA VE.TE 

4691.40 33007403.88 33012095.28                               Total 
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و قرر تعيين مكتب خارجي مهمته "الخبرة املحاسبية للفوارق " و   8/ن+72/03مجلس إدارة الشركة بتاريخ  اجتمع

 "Zيتضمن التقرير من طرف هذا املكتب السيد "

 التالية :  الاستنتاجات

 الفوارق الناتجة عن عملية الجرد في السنة املالية "ن" هي فوارق حقيقية و صحيحة .* 

إجراءات تسيرا العناصر  احترام* لم يتم الكشف عن هذه الفوارق في عمليات الجرد السابقة حصرا بسبب عدم 

 و املمتلكات .

 * يمكن للشركة تقديم تسوية الفوارق ملكتب الخبرة .

دج فيبقى  8311182،18 :ـ بـ املقدر  دج أما الفارق  38273210،18أجل الفارق املقدر بــ : * وضع التقرير من 

 بدون تبريرات .

* تم تصحيح القيم املحاسبية لحسابات التثبيتات العقارية ) أراض ي + مباني ( للشركة لم تتم تسويته بعد ما 

 يعني أنه ليس للشركة حق ملكيتها .

 نية .و ألاراض ي املب بين ألاراض ي الشاغرة*لم يتم التمييز محاسبيا 

تتعلق بالتسبيقات املمنوحة لبائعي  8309310،00* حساب التثبيتات الجارية يحتوي على مبلغ إجمالي قدره 

 ( و يجب أن تتخذ قرارات بشأن هذه التسبيقات . 3-عام )ن جالبرام

 ألاصول التجارية :  1-2-2

 ــ املخزونات : 

 حول هذا املوضوع هم كما يلي :  تالتحفظا

و تجدر إلاشارة إلى أن املواد ألاولية الرئيسية  ضإخفا * كل العناصر املخزنة و مسجلة في امليزانية ال تخضع إلخبار 

 / ن .38/87من القيمة إلاجمالية ملخزونات الشركة في   %38) صفائح الحديد و الصلب ( تمثل 

 ب أخذ مجموع تكاليف املوظفين كنفقات ثابتة .* من أجل تحديد كلفة إلانتاج يج

 و الزبائن :  الذممــــ 

 التحفظات حول هذا املوضوع هي كما يلي : 

 على املجمع في فترات تجاوزت السنة لم يتم إدراجها في ألاصول الغير جارية  الاستحقاقات*

 املشكوك بصحتها يجب أن تعتاد تنظيمها بالوثائق املدرجة أدناه :  قاقاتحالاستملفات 

 الفاتورة ألاصلية للبيع  -

 وصل الطلبية موع من طرف الزبون -

 وصل التسليم مؤشر من طرف الزبون -

 عقد البيع  -

 وثائق مبررة للدفع الجزئي  -



الفصل الثالث :دراسة حالة ميدانية لمحافظ الحسابات                                                    

 

 
72 

ة في الحسابات التالية العمليات القديمة التي يتوجب مسحها و يتعلق ألامر بالعمليات املنقول استحقاقاتو تشمل 

 (:3-3رقم ) : الجدول 

MONTANTS DESIGNATION 

35672565;10 448100 PRODUITS A RECERVOIR 

60641,02 409300 AVENCE SUR STOCKS 

35733206,12          TOTAL 

 

خالل السنة املراد مراجعتها ما  الاجتماعيةو تجدر إلاشارة إلى أن الشركة دفعت مساهمة لتمويل الخدمات 

و التي تنص على أن عملية تمويل 1 8917-88-09بتاريخ  303-17من ملرسوم  82يتعارض مع أحكام املادة 

 الشهور ألاولى من السنة املالية  امتالكتتم في  الاجتماعيةالخدمات 

دج من حساب الشركة  2030000.00* و زيادة على ذلك فقد لوحظ خالل السنة املالية منح لها تسبيق بقيمة 

 يسدد جزئيا خالل نفس السنة . الاجتماعيةكقرض لحساب شركة الخدمات 

 يةالاجتماعاملحدد ملحتوى تمويل الخدمات  8917-03-83بتاريخ  829-17و من الضروري إلاشارة إلى املرسوم رقم 

  1 الذي ينصه في املادة

التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نفسية  الاجتماعيةتمويل الهيئة املستخدمة صندوق الخدمات -* 

على حسابات السنة  اعتماداو التعويضات على إخالف أنواعها  الواتالعمن كتلة ألاجور بما في ذلك   3%

 . املنصوص

  الخصوم 1-3

 ــ رؤوس ألاموال : 

 دج ولدت نتيجة للعجز املالي للسنة املالية "ن"  33091889.23* رأسمال الشركة عانى من تغيير سلبي بيمة 

محتجزة " الذي يتضمن العمليات  أرباح"  880* يجب على الجمعية العامة أن تقرر أن مصير رصيد الحساب 

   SCFإلى  PCNاملتعلقة باملرور من 

 الغير جارية :  ــــ الخصوم

دج و  389998000ن بقيمة - 87-38لدى مؤسسات القرض قام بأخذ يوم  الافتراضات 81200الحساب  رصيد

من أجل خدمة  8-/ن72/03بتاريخ  1/872في أعقاب القرار رقم  BEAتم هذا القرض من البنك الخارجي الجزائري 

 الصرف الصحي و تطوير املؤسسة 

                                                             
1

و التي تنص على أن عملية التمويل الخدمات االجتماعية تتم في امتالك الشهور األولى من  0896-00-18بتاريخ  313-96من المرسوم 02المادة 

 السنة المالية 
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املحدد لقواعد التقييم و املحاسبة و الكشوف املالية  7001-02-71تقييم هذا القرض ال يتفق مع أحكام مرسوم 

و عرضها و كذلك مدونة الحسابات و قواعد سيرها و الذي ينص على : تقيم الكيان للقيم املهتلكة لكل الخصوم 

في  خصم مالي هي املبلغ الذي تم به تقييم الخصم املالي عند إدراجه  ألاصلي ألياملالية "التكلفة املهتلكة 

 الرئيسية " التسديداتالحسابات منقوصا من 

القيم املهتلكة تظهر املصروفات ) دفعات نقدية ( املستقبلية املخصومة و قد تم تقييمها من قبلنا بقيمة 

( وفقا لألحكام املذكورة أعاله " الفرق بين  % 3.3التعاقدي )/ن يطبق املعدل 38/87دج بتاريخ  290298373.87

مبلغ القرض يخصم حسب معدل الفائدة في السوق أو معدل الفائدة الفعلي " و مبلغ القرض املدفوع تم 

سواءا كان سلبي أو إيجابي يشكل  الاختالفاملعنية ( هذا  الافتراضات) 81تسجيله في إحدى وحدات الحساب 

 القرض منحة سداد مهتلكة خالل مدة 

إلى تطبيق مبدأ مطابقة التكاليف مع املنتجات املنصوص عليها في النظام  * هذه الطريقة في التقييم تهدف

 املحاسبي املالي .

 ــــ الخصوم الجارية :

املحدد لقواعد التقييم و املحاسبة و  7001-02-71* ديون املوردين املقومة  باليورو ولم يتم تقييمها ألحكام أمر 

املالية و عرضها كذل مدونة الحسابات و قواعد سيرها التي تنص على :" عندما تكون العناصر املالية )  الكشوف

السنة املالية يتم  اختتامنقدية ، أصول ، خصوم ( مقومة بالعملة الصعبة و باقية في امليزانية إلى غاية تاريخ 

 تصحيح التسجيل ألاول على أساس سعر الصرف في ذلك التاريخ .

 (:2-3رقم ) على الحسابات التالية : الجدول و تشمل ديون العمليات السابقة املراد تصحيحها  *

 

Observations  MONTANTS DESIGNATION 

2002 58572.54 401611   Créditeurs de services/ Retenues de 

garantie 

2011-2012 24100.00 421000 Remuneration du personnel  

2010-2012 1191754.78 447440 Autres droits .imports et taxes 

 1274427.32                                             Total 

 

 عمليات أخرى مختلفة : -2

 النظام الضريبي :  2-1

( موضوع على أساس نقدي و هذا يتعارض مع  TAPنهي )التصريح برقم ألاعمال املوضوع على الرسم على نشاط امل

مكرر من قانون الضرائب املباشرة و التي تنص على : "أن يشتمل الحدث املنش ئ للرسم على  778أحكام املادة 

 النشاط املنهي من التسليم القانوني أو املادي للبضاعة " 



الفصل الثالث :دراسة حالة ميدانية لمحافظ الحسابات                                                    

 

 
74 

 القوائم املالية : 2-2

 الدقة املطلوبة .ــ لم يتم تأسيس جدول التدفقات النقدية حسب 

 النزاعات في القضايا املرفوعة :  2-3

* قرارات قضائية في القضايا املرفوعة من قبل املوظفين املتعاقدين من الشركة قضيت لصالح املتقدمين بمبلغ 

 التي قامت بها الشركة  الاستئنافدج كتعويضات مستحقة و تجري حاليا إجراءات  80111723إجمالي مقدر 

 7001-02-71من املرسوم الصادر في  8-873* ال يم تسديد املبلغ املذكور أعاله على النحو املنصوص في الفقرة 

املحدد لقواعد التقييم و املحاسبة و الكشوف املالية و عرضها و كذلك مدونة الحسابات و قواعد سيرها الذي 

 ينص على ما يلي : 

 أو مبلغها غير مؤكد و تدرج في الحسابات في الحاالت التالية :  استحقاقهامؤونات ألاعباء هي خصوم يكون 

 راهن ) قانوني او ضمني ( ناتج عن حادث قد مض ى  التزامعندما يكون للكيان  -

  الالتزامعندما يكون من املحتمل خروج موارد أمرا ضروري إلضفاء هذا  -

 . تقديرا موثوقا منه الالتزامعندما يمكن القيام بتقدير هذا  -

 املبحث الثاني : التقارير الخاصة 

 :وحول التفاصيل عن أعلى خمسة رتب تقرير خاص من محافظ الحسابات حول تقرير إلادارة  املطلب ألاول :

 تقرير خاص حول تقرير  إلادارة : 8

 سيدي الرئيس 

 السادة : أعضاء الجمعية العامة العادية 

 املوضوع : تقرير خاص من محافظ الحسابات حول تقرير إلادارة 

املعدل و املكمل للمرسوم 1 73/02/8993من  93/01من املرسوم التشريعي رقم  7فقرة  2مكرر  283وفقا للمادة 

تتعلق املهن خبير قضائي  79/01/7080من  08-80في القانون التجاري رقم  71/09/8923من  19-23رقم 

 ابات املحاسب املعتمد محافظ الحس

ألاثر  باستثناءلقد قمنا بمراقبة املعلومات الواردة في التقرير للسنوي ملجلس إلادارة و ذلك للتحقق من صحتها ،

/ن ليس لدينا أي تعليقات 38/87الاحتياطات الناتج و املالحظات و التعليقات على البيانات املالية للسنة املنتهية 

في البيانات املالية و املعلومات الواردة في التقرير السنوي ملجلس إلادارة و الوثائق التي  الاتساقتتعلق بالدقة و 

 أرسلت إلى املساهمين بشأن الوضع املالي و الحسابات السنوية للشركة .

 تقرير خاص من محافظ الحسابات حول التفاصيل عن أعلى خمسة رواتب  : - 2

 سيدي الرئيس 

 العامة العادية  السادة : أعضاء الجمعية

                                                             
من  10-01في القانون التجاري رقم  62/18/0822من  28-22المعدل و المكمل للمرسوم رقم  62/17/0883من  83/19المرسم التشريعي رقم  1

 تتعلق المهن خبير قضائي محافظ الحسابات المعتمد  68/12/6101
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   املوضوع : تقرير خاص من محافظ الحسابات حول التفاصيل عن أعلى خمسة رواتب

 23املعدل و املكمل للمرسوم رقم  73/02/8993من  01-93من املرسوم التشريعي رقم  3الفقرة  110وفقا للمادة 

 79/01/7080من  08-80قانون رقم من ال 2من الفقرة  73في القانون التجاري و املادة  71/09/8993من  39 -

 . 1تتعلق باملهن خبير قضائي ، محافظ الحسابات ، محاسب قانوني

دقيقة تبين املبلغ السنوي إلاجمالي للرواتب الخمس ألاعلى في املؤسسة و التي وصل مجموعها إلى  إثباتلدينا 

صلة على النحو دج و هي مف 2202230ي و خمسون دينار جزائر  أربعمائةأالف و  أربعةأربعة ماليين و سبعمائة و 

 (:3-3رقم )التالي : الجدول 

 

وعلى تطور النتيجة املالية   نشاط الشركة استمراريةرير خاص من محافظ الحسابات حول تق املطلب الثاني :

 للسنوات الخمس السابقة :

 نشاط الشركة :  استمراريةتقرير خاص من محافظ الحسابات حول  - 1

 سيدي الرئيس 

 السادة : أعضاء الجمعية العامة العادية 

  نشاط الشركة استمراريةاملوضوع : تقرير خاص من محافظ الحسابات حول 

القضائي ، محافظ و تتعلق باملهن : الخبير  79/01/7080من  08-80من القانون  1الفقرة  73وفقا للمادة 

 2من القانون التجاري املعدل : 88مكرر  23املحاسب املعتمد و املادة 

 نشاط الشركة للخطر . استمراريةبيان ، وقائع او دالئل تعرض  أينبين أنه من خالل مهمتنا لم يكن لدينا 

 ة املالية للسنوات الخمس السابقة  : جتقرير خاص من محافظ الحسابات على تطور النتي -2

                                                             
ي القانون التجاري ف 71/09/8993من  39 - 23املعدل و املكمل للمرسوم رقم  73/02/8993من  01-93من املرسوم التشريعي رقم  3الفقرة  110للمادة  1

 . 1تتعلق باملهن خبير قضائي ، محافظ الحسابات ، محاسب قانوني 79/01/7080من  08-80من القانون رقم  2من الفقرة  73و املادة 
من القانون  88كرر م 23تتعلق باملهن : الخبير القضائي ، محافظ و املحاسب املعتمد و املادة  79/01/7080من  08-80من القانون  1الفقرة  73ملادة  2

 التجاري املعدل

Salaire Brut Poste Nom et prename N 

d'ordere 

2087657;00 PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Z. A 1 

726391;00 CHEF DE SERVICE FINANCE ET COMPTABILITIE H. H 2 

643588;00 AGENT DE SECURITE O . A  3 

641388;00 AGENT DE SECURITE T . M  4 

605426;00 CHAFDE DEPARTEMENT CONTROLE QUALITE B . N  5 

4704450;00           TOTAL   
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 سيدي الرئيس 

 السادة : أعضاء الجمعية العامة العادية 

 ة املالية للسنوات الخمس املاضيةجاملوضوع : تقرير خاص من محافظ الحسابات على تطور النتي

املكمل للمرسوم رقم املعدل و  73/02/8993بتاريخ : 01-93من املرسوم التشريعي رقم  1الفقرة  121وفقا للمادة 

 7080-01-79بتاريخ  08-80من القانون رقم 1الفقرة  73في القانون التجاري و املادة  71/09/8923بتاريخ  23-39

أحدثكم عن آالف من الدنانير نتيجة  1على املهن محافظ الحسابات و الخبير القضائي و املحاسب املعتمد

 (:1-3رقم )التالي : الجدول  هي على النحو  السنوات الخمس ألاخيرة و التي

 

RESULTATS EXERCICES 

34935127;40 * 2008 

12939802;56 * 2009 

242860;09 * 2010 

-63647462;96 * 2011 

- 48157542;34 * 2012 

 املطلب الثالث :تقرير خاص ملحافظ الحسابات عن الاتفاقيات املنظمة و حول إجراءات الرقابة الداخلية:

 املنظمة  :  الاتفاقياتتقرير خاص ملحافظ الحسابات عن  - 1

 سيدي الرئيس 

 السادة : أعضاء الجمعية العامة العادية 

 املنضمة  الاتفاقياتاملوضوع : تقرير خاص ملحافظ الحسابات عن 

 39-23م املعدل و املكمل للمرسوم رق 73/02/8993بتاريخ  01-93من املرسوم التشريعي رقم  120وفقا للمادة 

 73املادة  08-80من القانون رقم  3و في الفقرة  2الفقرة  73في القانون التجاري و املادة  71/09/8923بتاريخ 

 :  2تتعلق باملهن : الخبير القضائي و محافظ الحسابات و املحاسب املعتمد 79/01/7080بتاريخ 

معنا بأي عقد  الاتفاقملية السنة املالية "ن" أو حصل لنا الشرف أن نبلغ مجلس إدارتكم أنه لم يتم إبالغنا في ع

 من طرف مؤسستكم أو العمل لحسابها أو ألعضائها مجلس إدارتها أو عقد مصلحة مباشرة معهم .

 تقرير خاص ملحافظ الحسابات حول إجراءات الرقابة الداخلية :  -2

                                                             
في القانون  71/09/8923بتاريخ  39-23املعدل و املكمل للمرسوم رقم  73/02/8993بتاريخ : 01-93من املرسوم التشريعي رقم  1الفقرة  121للمادة  1

 ات و الخبير القضائي و املحاسب املعتمدعلى املهن محافظ الحساب 7080-01-79بتاريخ  08-80من القانون رقم 1الفقرة  73التجاري و املادة 
في القانون التجاري و  71/09/8923بتاريخ  39-23املعدل و املكمل للمرسوم رقم  73/02/8993بتاريخ  01-93من املرسوم التشريعي رقم  120للمادة  2

تتعلق باملهن : الخبير القضائي و محافظ الحسابات و املحاسب  79/01/7080بتاريخ  73املادة  08-80من القانون رقم  3و في الفقرة  2الفقرة  73املادة 

 املعتمد
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 سيدي الرئيس 

 السادة : أعضاء الجمعية العامة العادية 

 املوضوع : تقرير خاص ملحافظ الحسابات حول الرقابة الداخلية  
تتعلق بمهن  79/01/7080بتاريخ  08-80من القانون رقم  2الفقرة  73و املادة  3الفقرة  73وفقا ألحكام املادة 1

في خبير قضائي محافظ الحسابات و املحاسب القانوني درسنا إجراءات الرقابة الداخلية و يتم عرض النتائج 

 التقرير املؤقت ملحافظة الحسابات من السنة املالية "ن " 

 و يمكن تلخيص املعلومات و املالحظات ذات الصلة لتقييم إجراءات الرقابة الداخلية على النحو التالي : 

ـــ و تجدر إلاشارة إلى أن املراجعة الداخلية يجب أن تكون نشاط مستقل و موضوعي و يجب أن تكون مصممة 

الشركة تأكيد على درجة السيطرة على عملياتها و يعطيها كذلك النصائح و إلارشادات للتحسين و  لتعطي

املساهمة في التطور و ينبغي أن يساعد الشركة على تحقيق أهدافها من خالل التقييم و من خالل نج منظم و 

وحدة التدقيق  و فعالتها و ينبغي تعزيز  كفاءتهاو الحوكمة و تقديم مقترحاتها لتعزيز  للحد من املخاطر منضبط

 فين مؤهلين تأهيال عاليا .ظالداخلي من قبل مو 

 مين برامج املحاسبة فإنه يمكن حذف معلومات أو حدوث أخطاء من املصدر أ* لم يتم ت

من  880-09املحاسبة كما هو مطلوب بموجب أحكام املرسوم التنفيذي رقم  ج* لم يتم تحديد مستخدمي البرام

مسك الدفاتر و شروط املحاسبة من خالل أنظمة الكمبيوتر و الذي تنص فيه املادة  تإجراءاوضع  7009فريل أ

لبرامج املحاسبة متبعا بإجراء تعريف هوية املستخدم تليها املصادقات  استخداميكون كل  نأعليه " يجب  82

 على املوافقات التي منحت له " 

ر على كفة أجهزة الشركة في ظل غياب مضاد الفيروسات ذو قواعد * كما لوحظ وجود فيروسات الكمبيوت

 إلى مخاطر فقدان البيانات  تالوردابيانات محدثة و هذه الحالة تعرض 

واجهات و هذا راجع إلى نص كفاءة البنية التحتية و لسياسية  * تشغيل التطبيقات البرمجية الحاضرة دون 

ت الحقيقية لنظام املعلوماتية الحديث في الواقع البرامج املتاحة في املنتهجة التي تتراجع بخطوات عن التحديا

بتسجيل أي نوع من الشركة ال تعمل بنظام الواجهة مع املحاسبة يجب رفع هذا النقص للسماح للمحاسبة 

 التدفقات في الوقت الحقيقي 

مبدأ الفصل بين الواجبات و القاعدة هي أنه  احترام* تتم إدارة رأس مال من قبل قسم املحاسبة و بالتالي عدم 

 كل املسؤولية عن جميع مراحل العملية بما في ذلك :  مسئوال ال يجوز ألي شخص أو مؤسسة أن يكون 

 عمليات التسيير  -

 عمليات املحاسبة  -

                                                             
تتعلق بمهن خبير قضائي محافظ الحسابات و املحاسب القانوني  79/01/7080بتاريخ  08-80من القانون رقم  2الفقرة  73و املادة  3الفقرة  73املادة  1

 تقرير املؤقت ملحافظة الحسابات من السنة املالية "ن " درسنا إجراءات الرقابة الداخلية و يتم عرض النتائج في ال
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 للرقابة الداخلية  ل ألاو الصارم ملبدأ الفصل بين املهام الغير متوافقة هو القياس  فاالمتثال

الذي يلبي املتطلبات الحديثة  DOS* البرمجيات املستخدمة من طرف الشركة لحساب املرتبات يعمل بتنظيم 

  CD  ،USBو النسخ عن طريق وسائل إعالم آمنة مثل :  الاحتياطيإلعادة إلاعالن عن البيانات و التسجيل 

* ال تتم مراقبة الرواتب من طرف قسم املالية و املحاسبة قبل الدفع النهائي و هي حالة تؤكد نقاط ضعف في 

 نظام املراقبة الداخلية أدناه : 

 لم يتم أي ذكر للمراقبة و التحقيق على الرواتب الشهرية  -

ملنحة ال تحتوي أي توقيع من طرف هذه ا املدفوعة و الوثائق املستخدمة لحساب التقاعدلم يتم مراقبة منحة  -

 مسؤول معتمد من قسم املحاسبة و املالية .

 . املوظفينغياب التحقيق و املوافقة على الدفع يمكن أن يسبب أخطاء في تحديد رواتب  -

 و في هذه الحالة كان رأينا : 

املحاسبة و املالية ، املدير ننصح بالتأكد من وثائق الدفع و ذلك بعرضها على املسؤولين ) شؤون املوظفين ،  -

 العام (

الوقت و آلاجال املحددة ملثل  -يجب على املؤسسة أن تحترم الشروط السنوية في عملية الشراء كما في ذلك :  -

 هذه العقود 

 تأشيرة لجنة ألاسواق  -

" " عنابة " على أساس العديد من طلبيات  TRANSGLOBZمة نقل صفائح معدنية مقدمة من شركة " دخ -

منها تم تنفيذه في أواخر جوان " ن " مع  30 %/ن ، 38/87دج في  80389200حدد بقيمة  إلاجمالي الشراء مبلغه

 دج املحددة في إجراءات الشراء للمؤسسة . 2000000دج مقارنة بالعتبة  8111700.00وجود فائض بقيمة 

 ملحافظ الحسابات على استحقاقات املوظفين وحول املشاركة في رأس املال :املطلب الرابع :تقرير خاص 

 املوظفين  :  استحقاقاتتقرير خاص ملحافظ الحسابات على  -1

 سيدي الرئيس 

 السادة : أعضاء الجمعية العامة العادية 

 املوظفين  استحقاقاتاملوضوع : تقرير خاص ملحافظ الحسابات على 

املتعلقة باملهن ، الخبير القضائي  79/01/7081بتاريخ  08-80رقم  1من القانون  3الفقرة  73وفقا للمادة   

املؤسسة : " س " و ذلك في  موظفو محافظ الحسابات ، محاسب املعتمد نعلمكم أن هناك مزايا معينة يتمتع بها 

 السنة املالية " ن " و هي كالتالي : 

 دج لرئيس الشركة  2000مالي قيمته  متمثلة في مبلغ ثابتةتخصيص منحة شهرية  -

  لرئيسهاالوقود للسيارة املؤسسة املخصصة  استهالكتحمل تكلفة  -

                                                             
المتعلقة بالمهن الخبير القضائي محافظ الحسابات ، محاسب المعتمد نعلمكم أن هناك  68/12/6102بتاريخ  10-01من القانون رقم  2الفقرة 62المادة  1

 مزايا معينة يتمتع بها موظفو المؤسسة "س" وذلك في السنة المالية "ن" 
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كما يلي :  38/87/7083ية و التعهدات من الشركة كما هو مبين في البيانات املالية لسنة املنته الالتزامات -

 (:2-3رقم )الجدول 

 

 * قد ال يكون دفع رسوم املكاملات الهاتفية املذكورة أعاله معتمدا من قبل الشركة 

  دج لكل مسؤول  8300تم تحديد مبلغ مكافأة بقرار من أعضاء مجلس الجمعية العامة العادية بقيمة

 دج  100000حيث بلغ العبء الذي تتحمله الشركة بهذا القرار إلى 

  اتفاقياتو العمليات املذكورة أعاله لم يكشف تدقيقا عن وجود  الاتفاقياتعالوة على ذلك و بعيدا عن 

 في نطاق التشريع املذكور أعاله .أو صفقات أخرى 

 تقرير خاص ملحافظ الحسابات حول املشاركة في رأس املال   :  -7

 سيدي الرئيس 

 السادة : أعضاء الجمعية العامة العادية 

 املوضوع : تقرير خاص ملحافظ الحسابات حول املشاركة في رأس املال   

املعدلة نعلمكم أن مؤسستكم لم تتخذ أي حصة للمشاركة في 1من القانون التجاري  8مكرر  23وفقا للمادة  -

 رأس مال شركة في الجزائر خالل سنة " ن" املالية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
من القانون التجاري المعدلة نعلمكم أن مؤسستكم لم تتخذ أي حصة للمشاركة في رأس مال شركة في الجزائر خالل سنة "ن"  0مكرر  23المادة  1

 المالية .

 تتحمل العملية الخصوم  طبيعة التكلفة 

 828137.13 78029.97 إتاوات الهاتف النقال 

السكن  -الكهرباء  استهالك

 الخدماتي 

323.39 81723.23 

 2299.08 8872.99 السكن الخدماتي  -املاء  استهالك

 812392.39 77218.30 املجموع 
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  :الخاتمة 

 

من خالل قيامنا بإجراء الدراسة امليدانية في مكتب محافظ الحسابات تعرفنا على طريقة عمله و كيفية اعداد 

املسطرة ، حيث الحظنا أن وجود محافظ الحسابات يساعد املؤسسة في القوائم املالية من أجل تحقيق ألاهداف 

 تقييمها من خالل إظهار نقاط القوة و نقاط الضعف .
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 الخاتمة:

"محافظ الحسابات و أعمال الدورة املحاسبية "لقد سعينا إلى ل من خالل بحثنا املتواضع                     

إلاحاطة ب الدورة املحاسبية "و التركيز على "محافظ الحسابات "الذي يؤدي دورا فعاال في تقييم أعمال 

املؤسسات وهذا بالتعرف على مختلف العناصر التي يركز عليها محافظ الحسابات و كانت هذه الدراسة 

 و التساؤالت املرفقة لها بين إلاطاريين  محاولة التوافق 

توصلنا في هذا العمل إلى أن محافظة الحسابات هي عملية منتظمة تنطوي على تجميع وتقويم موضوعي  

من درجة توافق هذه  التحقيقلألدلة املتعلقة بمعلومات مقدمة عن أحداث وتصرفات اقتصادية ،وذلك 

مهمة محافظ  ، ولكي تتحقق الاهتماماملعلومات و املعايير املوضوعية مع توصيل النتائج للمستخدمين ذوي 

الحسابات يجب أن يقوم بها شخص مؤهل وعلى مستوى معين من الثقافة و املعرفة والتحلي بالصبر و اللباقة  

 اله من حقوق وما عليه من واجبات .ى دراية تامة بكل محتى يتمكن من أداء مهامه ، كما يجب أن يكون عل

وبذلك يكون تقرير محافظ الحسابات بمحتواه املعلوماتي أداة اتصال فعالة ، قانونية تساهم في تخفيف من 

عدم تماثل املعلومات حسب نظرية الوكالة ، والتي تتميز بآثار بالغة على ممارسات املسيرين و شفافية سلوكهم 

تج عنها على نتائج املؤسسة وحقوق مختلف ألاطراف ذات املصلحة من جهة ، ويقدم إشارات حول ، وما ين

ضبط إدارة املؤسسة و التزامها بأحكام التشريعات املنظمة لنشاط املؤسسة ، وكذلك حول جودة التسيير 

 فيها من جهة أخرى .

من خاللها يتم إلابداء لى معلومات ، كما يقدم محافظ الحسابات في الجزائر جملة من التقارير  تحتوي ع

بالرأي املنهي حول صحة وانتظام القوائم املالية ،تمتد إلى إلافصاح عن مؤشرات تطور ألاداء ، وفعالية نظام 

الرقابة الداخلية ،حيث يقوم املدقق بإبداء رأي يفيد بثقته في املعلومات املقدمة من املحاسب على شكل 

 الحسابات من فحصها من كل الجوانب .تقارير بعد انتهاء محافظ 

 اختيار فرضيات البحث :

محافظ الحسابات هو شخصية قانونية تحكم على سالمة سير املؤسسة حيث يتم الفرضية ألاولى : 

املصادقة على الكشوف املالية من خالل إلاطالع على السندات املحاسبية للمؤسسات "فقد خلصت دراستنا 

املبحث الثاني إلى صحة الفرضية حيث محافظ الحسابات هو الشخص املؤهل علميا للفصل ألاول بداية من 

و عمليا لتدقيق حسابات املؤسسة ، ويتمتع باستقاللية تامة ، ويقوم بفحص السجالت املحاسبية وفقا 

ذه لتدقيق انتقادي قبل إبداء رأيه في عدالة الكشوف املالية في شكل تقرير يسلم لألطراف املستفيدة من ه

 ألاخيرة ، وهذا ما يثبت صحة الفرضية .
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صالحية محافظ الحسابات من بداية تعيينه مرورا بأتعابه و بيان مسؤولياته   تكمنالفرضية الثانية : 

الناتجة عن هذه املهمة "من خالل الفصل ألاول يتضح أن محافظ الحسابات إطار  آلاثار القانونية مع تحمل 

 ولياته .ن تعيينه ، أتعابه ، حقوقه وواجباته ، و أخيرا مهامه ومسؤ عام لصالحياته يتحدد بداية م

يتبع محافظ الحسابات منهج منتظم لتقييم مختلف عمليات املؤسسة "حيث كان " الفرضية الثالثة :

املبحث الثالث ضمن الفصل ألاول حيث أن محافظ الحسابات يكون يسير على طريقة عمل ممنهجة وحذرة 

ر التدقيق املتعارف عليها ، منذ قبول التوكيل و الاتصال بالشركة بعدها املعرفة الشاملة وترتكز على معايي

)جبائيا ،محاسبيا ، إداريا ، قانونيا ( لهذه الشركة ثم يليها تقييم لنظام الرقابة الداخلية وجمع أدلة إلاثبات 

 املختلفة و أخيرا إعداد التقرير النهائي .

محافظ الحسابات يعزز من ثقة مستخدمي القوائم املالية وهذا ما تنطوي عليه إن تقرير :الرابعةالفرضية 

نقاط تبرز مدى مطابقة القوائم املالية للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها ومدى مطابقة القوائم املالية 

 لتي يقدمها .للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها ومدى عدالة الصورة التعبيرية لها باإلضافة إلى التوصيات ا

 نتائج البحث:

 -. مراجعة الحسابات تطورت أهدافها و زادت أهميتها ، وهذا نتيجة توسع امليدان املنهي 

 - محافظ الحسابات يتم تنظيم املهام املوكلة له و إلاجراءات التي يتبعها في التخطيط لعملية التدقيق

 حتى يتوصل إلى إبداء رأيه و يكون صحيح .

 - للتقارير التي يلجأ إليها محافظ الحسابات في نهاية املهمة وذلك حسب القوائم توجد عدة أنواع

 املالية التي قام بمراجعتها .

 - ال تنحصر مهمة محافظ الحسابات في مراقبة الحسابات فقط و إنما يعتبر أيضا صمام أمان وجهاز

حاسبية ، التي تساعد واقي ضد أي تالعب قانوني أو اختالس ، وطرف فعال في اكتشاف ألاخطاء امل

 على استمرار الشركة و تحمي مصالح ألاطراف املستعملة للمعلومة املحاسبية 

  املصادقة على املعلومات املالية و املحاسبية تمثل الضمان الذي يعتمد عليه مستخدمي هذه

 املعلومات .

 -ملخالفات التي توجد ترتكز جودة القوائم املالية  على درجة اكتشاف محافظ الحسابات لألخطاء و ا

 بالقوائم املالية و التقرير عنها.

 - يمر محافظ الحسابات بمراحل أوال وهو التعرف باملهمة و اتجاهها العام و الثانية تتمثل في فحص

 مراقبة الحسابات وتقييم نظام الرقابة الداخلية ، وفي ألاخير كتابة تقرير .
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 التوصيات :

 ام معالجة املعلومات املالية وذلك لتفادي ألاخطاء قبل فوات ضرورة توعية املؤسسات إلى وضع نظ

 ألاوان .

 .ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات في املؤسسات نظرا لألهمية البالغة له 

  الاهتمام بالتقارير التي يعدها محافظ الحسابات و ألاخذ بالتوصيات و الحلول التي تساعد املسيرين

 في اتخاذ القرارات .

 

 الدراسة:أفاق 

في نهاية هذه الدراسة و املتمثلة في مهمة محافظ الحسابات الذي يعتبر الشخص الوحيد املخول له قانونيا 

بفحص و إبداء رأي فني عن القوائم املالية و هو الوحيد املؤمن للمصادقة على أعمال الدورة املحاسبية  

مين بهذا املوضوع إشكاليات و أفاق لدراستها في للمؤسسة و ملزيد من البحث في هذا املجال نقترح على املهت

 املستقبل على ألاشكال التالية :

 . إلى أي مدى قد تساعد محافظة الحسابات في تطوير وتحسين الاقتصاد الوطني 

  كيف تكون التغيرات التي تسيطر على املراجعة بصفة عامة و على املحافظة بصفة خاصة من خالل

 النظام املحاسبي املالي .
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 صادر و املراجع:قائمة امل                                                                      

 الكتب :

ألاردن  أحمد حلمي جمعة ،مدخل إلى التدقيق و التأكد الحديث ،دار صفاء للنشر  والتوزيع ،عمان ، .1

 ،9002. 

ألفين أرنيز وجيمس لوبك ،املراجعة مدخل متكامل ، ترجمة محمد عبد القادر الديسطي ، دار املريخ  .9

 .9009للنشر ، السعودية ، 

 .9002مصر ، –أمين السرايا أحمد لطفي ،فلسفة املراجعة الدار الجامعية إلاسكندرية  .3

( ، الطبعة الثانية ، ديوان املطبوعات pcnبويطوب عبد الكريم ، أصول املحاسبية العامة وفق ) .4

 .1222الجامعية ، الجزائر 

حميدة بوزيدة ، التقنيات الجبائية ، ديوان املطبوعات الجزائرية ، بن عكنون ، الجزائر ، سنة  .5

9002. 

رضوان محمد العناتي مبادئ املحاسبة وتطبيقاتها ن الطبعة الخامسة ،دار صفاء للنشر و التوزيع  .6

 .9002عمال ، 

شباكي سعدان ، تقنيات املحاسبة حسب املخطط الوطني ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  .2

9009. 

طارق عبد املال حماد ، موسوعة معايير املراجعة ، الدار الجامعية ، الجزء الثاني ، إلاسكندرية  .8

 ، 9002،مصر ، 

 9002الجديد ، دار النشر ، الجزائر عبد الرحمان عطية ، املحاسبة العامة و وقف النظام املالي  .2

عبد الفتاح محمد الصحن ، حسن أحمد عبيد ، شريفة علي حسن ، أسس املراجعة الخارجية ،  .10

 .7002 مكتب الجامعي الحديث إلاسكندرية ، مصر ،

 .9014الصفحات الزرقاء ، الجزائر ،  SCFعالوي لخضر ، املحاسبة املعمقة وفق النظام الجديد  .11

 .9008ف ، املالية العامة ، عالم الكتاب الحديث ، عمان ، سنة فليح حسن خل .19

كتوش عاشور ، محاسبة معمقة وفق املخطط املحاسبي الوطني ، الطبعة الثانية ، ديوان  .13

 .9008املطبوعات الجزائر ، 

كمال الدين مصطفي الدهراوي ، محمد السيد سرايا ، دراسات متقدمة في املحاسبة و املراجعة ،  .14

 . 9001الجامعية ، بيروت ، لبنان الدار 

 .9009محمد السيد سرايا، أصول قواعد املراجعة و التدقيق ، دار املعرفة ، إلاسكندرية ، مصر ،  .15
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محمد بوتين ، املحاسبة العامة املؤسسة ، الطبعة الخامسة ، ديوان املطبوعات الجامعية ،بن  .16

 9005عكنون ، الجزائر 

للمؤسسة ، الطبعة الخامسة ، ديوان املطبوعات الجامعية ، بن محمد بوتين ، املحاسبة العامة  .12

 9005عكنون ، الجزائر ، 

، ديوان املطبوعات 9محمد بوتين ، املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق ، الطبعة  .18

 .9005الجامعية ، الجزائر ، 

املعايير و عناصر إلافصاح في  محمود محمد عبد السالم البيرومي ، املحاسبة و املراجعة في ضوء .12

 ، 9003القوائم املالية ، منشأة توزيع املعارف ، إلاسكندرية ,مصر ، 

منصور عبد الكريم ، محاسبة عامة أعمال نهاية املدة التنظيم املحاسبي ، الطبعة الثالثة ،ديوان  .90

 .1228املطبوعات الجامعية ، الجزائر 

النظرية و التطبيق ، مؤسسة الوراق ، عمان ،ألاردن  يوسف محمود جريرع، مراجعة الحسابات بين .91

،9000، 

 

 الرسائل الجامعية :

  محافظ الحسابات ودوره في تعزيز جودة ومصداقية الكشوف املاليةبلخرشوش سيف الدين  .1

،دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات ،قسنطينة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر ظن قسم 

 .9018/9012العلوم املالية و املحاسبة  تخصص محاسبة وتدقيق  جامعة أم بواقي ،

بن شيخ كريمة ، بن موس ى رحماني سهام ، أعمال نهاية السنة مع تحديد النتيجة الجبائية دراسة  .9

سة الخرسانة العطاف ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر ،قسم العلوم املالية و حالة بمؤس

 .9018/9012املحاسبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير  جامعة خميس مليانة ،

بهلولي نور الهدى أثر تبني معايير التدقيق الدولية في تطوير مهنة التدقيق املحاسبي بالجزائر ، - .3

وحة دكتوراه ، جامعة سطيف ، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير ، أطر 

9012 . 

جغدم جمال ،دور ومسؤولية محافظ الحسابات في تحسين نظام الرقابة الداخلية ، مذكرة مقدمة  .4

صادية و لنيل شهادة املاستر ،غير منشورة ، قسم لعلوم املالية و املحاسبة ، كلية العلوم الاقت

 .  9015/9016التجارية وعلوم التسيير ،مستغانم ،تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير ،
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خرف هللا محمد راسم ،دور محافظ الحسابات في تأكيد موثوقية املعلومات املحاسبية الواردة في  .5

جدول سيولة الخزينة ،دراسة لعينة من محافظي الحسابات في واليتي بسكرة و الجزائر العاصمة 

،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر ،غير منشورة، قسم علوم التسيير ، كلية العلوم الاقتصادية و 

 .9014/9015التجارية وعلوم التسيير ، بسكرة ،فحص محاسبي ،

بوقندرة عبد القادر  محافظ الحسابات مذكرة تخرج  لنيل شهادة تقني سامي –خويدمي بالل  .6

 .29،ص 9012-9016تخصص محاسبة و التسيير 

دحمان عبد الرحمان ، ريحان محمود  دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية  .2

للمؤسسة الاقتصادية  دراسة حالة مكتب محافظ الحسابات بعين الدفلى مذكرة مقدمة لنيل 

يس شهادة املاستر ، قسم علوم التسيير ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير خم

 .9016/9012مليانة،

صديقي مسعود ، براق محمد ، انعكاس تكامل املراجعة الداخلية و الخارجية على أداء الرقابي ، - .8

مداخلة مقدمة إلى املؤتمر العلمي الدولي حول ألاداء املتميز للمنظمات و الحكومات " كلية الحقوق و 

 . 9005ارس م 02و08العلوم الاقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة ,

عبد الكامل بن عمر ، املعالجة املحاسبية لألصول غير الجارية )التثبتات(وفق النظام املحاسبي املالي ،  .2

 .12، ص 9014مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي ، جامعة الوادي 

النظام املحاسبي املالي ، عبد الكامل بن عمر ، املعالجة املحاسبية لألصول غير الجارية )التثبتات(وفق  .10

 .9014/9015مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي ، جامعة الوادي 

عمر جمال "ضرورة إصالح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر وتكييفها مع املعايير الدولية للمراجعة   .11

عة سعد دحلب ، البليدة ورقة بحثية كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير جام

9016/9012. 

منانة إبراهيم ندور محافظ الحسابات في تعزيز موثوقية القوائم املالية وفق النظام املحاسبي و املالي  .19

، دراسة ميدانية ملؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي بوالية الوادي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة 

ارية و علوم التسيير ، املاستر ، غير منشورة ، قسم علوم التسيير  ، كلية العلوم الاقتصادية والتج

 .9014/9015الوادي تدقيق محاسبي ،

 ألاوراق البحثية :

شريقي عمر ، التأهل العلمي و العملي ملراجع الحسابات في بلدان املغرب العربي ، مجلة البحوث في  .1

العلوم املالية و املحاسبة ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد 

 ،01/9016ياف املسيلة ، العدد بوض
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محمد بشير غوالي "دور مراجعة الحسابات في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم املالية " مجلة  .7

 .9013جامعة ورقلة  19الباحث ، العدد 

 :املدخالت العلمية 

.صالح ربيعة محاضرات في مقياس املحاسبة العامة جامعة أمحمد بوقرة بومرداس كلية العلوم  .1

 96،ص 9012-9016الاقتصادية و التجارية ، 

 :القوانين و املراسيم 

 

 ،الجزائر 9002الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون التجاري ،مطبوعات بيرتي ،- .1

 

 ، 9002، يتضمن النظام املالي الجديد ، سنة 12الجزائرية ، العدد  للجمهورية الجريدة الرسمية .9

من القانون التجاري املعدلة نعلمكم أن مؤسستكم لم تتخذ أي حصة للمشاركة  1مكرر  23املادة  .3

 في رأس مال شركة في الجزائر خالل سنة "ن" املالية

املعدل و املكمل للمرسوم رقم  95/04/1223بتاريخ  08-23من املرسوم التشريعي رقم  620للمادة  .4

من القانون رقم  3و في الفقرة  4الفقرة  93في القانون التجاري و املادة  96/02/1225بتاريخ  25-52

تتعلق باملهن : الخبير القضائي و محافظ الحسابات و  92/06/9010بتاريخ  95املادة  10-01

 املحاسب املعتمد

املعدل و املكمل للمرسوم  95/04/1223من  08-23من املرسوم التشريعي رقم  3الفقرة  680للمادة  .5

 01-10من القانون رقم  4من الفقرة  95القانون التجاري و املادة  في 96/02/1223من  52 - 25رقم 

 تتعلق باملهن خبير قضائي ، محافظ الحسابات ، محاسب قانوني. 92/06/9010من 

املعدل و املكمل  95/04/1223بتاريخ : 08-23من املرسوم التشريعي رقم  6الفقرة  628للمادة  .6

من القانون رقم 6الفقرة  95القانون التجاري و املادة  في 96/02/1225بتاريخ  52-25للمرسوم رقم 

 على املهن محافظ الحسابات و الخبير القضائي و املحاسب املعتمد 9010-06-92بتاريخ  10-01

املتعلقة باملهن الخبير القضائي  92/06/9016بتاريخ  01-10من القانون رقم  5الفقرة 95املادة  1 .2

نعلمكم أن هناك مزايا معينة يتمتع بها موظفو املؤسسة "س"  محافظ الحسابات ، محاسب املعتمد

 وذلك في السنة املالية "ن"

ن العدد 9010جويلية 92املؤرخ في  01-10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، القانون رقم - .8

 9، املادة 49

تتعلق بمهن  92/06/9010بتاريخ  01-10من القانون رقم  2الفقرة  95و املادة  3الفقرة  93املادة  .2

خبير قضائي محافظ الحسابات و املحاسب القانوني درسنا إجراءات الرقابة الداخلية و يتم عرض 

 النتائج في التقرير املؤقت ملحافظة الحسابات من السنة املالية "ن " 



 المصادر و المراجع 
 

 
90 

جانفي  92مؤرخ في  39-11ة للجمهورية الجزائرية ، املرسوم التنفيذي رقم الجريدة الرسمي -

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  .94، 93،ص 15إلى  3، املواد من 2، العدد 9011

 20إلى  64، مرجع سابق ، املواد  من 01-10القانون رقم 

الشهادات الجامعية التي تمنح حق ، يحدد 9011فيفري  16مؤرخ في  92- 11مرسوم تنفيذي  رقم - .10

 .11، العدد 9املشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم املتخصص ملهنة املحاسب ، املادة 

، يحدد الشهادات الجامعية التي تمنح حق 9011فيفري  16مؤرخ في  92- 11مرسوم تنفيذي  رقم - .11

 11، العدد 9ة املحاسب ، املادة املشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم املتخصص ملهن

 الانترنت : مواقع 

http:/www.sqarra.wordpress.com/isas2000/.11/08/2090.13:01.مدونة صالح محمد القرا 
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 :امللخص 

 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة محافظ الحسابات و شروط ممارسة املهنة و معايير ألاداء املنهي في الجزائر ، مهامه

ومسؤولياته ،ودوره في تدقيق الحسابات حيث يعتبر فحص وتقييم و إبداء الرأي حول القوائم املالية من أهم 

 أعمال محافظ الحسابات باعتبارها أداة للحفاظ على أموال و أصول املؤسسة. 

هي عالقة تكميلية أي أن  استنتجنا عالقة بينها و التدقيق و الدورة املحاسبية كما درسنا جوانب أخرى هي 

 هي مهنة مالزمة للمحاسبة الن املراجعة تهدف للتأكد من صحة ألاعمال املحاسبية بالفحص التدقيق

هو سبية من كافة الجوانب الن املدقق أما املحاسبة هي كافة العمليات التي يقوم بها املحاسب خالل الدورة املحا

لى شكل تقارير بعد انتهاء محافظ لومات  املقدمة من املحاسب عاملسؤول عن إبداء رأي يفيد بثقته في املع

 من فحصها من كل الجوانب  الحسابات

مختلف إلاجراءات التي يتبعها و التقارير  نية بمكتب محافظ الحسابات وتناولنابإجراء الدراسة امليداو أخيرا قمنا 

 التي يتوجب عليه القيام بها . 
 

 الدورة املحاسبية  .   -محافظ الحسابات-الكلمات املفتاحية:  التدقيق  

Résumé: 

Cette étude visant a connaitre les portefeuilles de Comptes ,les conditions d’exercice de la 

profession et les normes de performance professionnelle en Algérie ,ses devoirs et 

responsabilités ,et son rôle dans l’audit des comtes ,car l’examen ,l’évaluation et l’expression 

d’opinions sur les états financiers est l’un des travaux les plus importants des portefeuilles de 

préservation des fonds et actifs de l’institution . 

    En étudiant d'autres aspects, à savoir l'audit et le cycle comptable, nous avons conclu une 

relation entre eux, qui est une relation complémentaire, c'est-à-dire que l'audit est une profession 

associée à la comptabilité car l'audit vise à garantir la validité de l'activité comptable par examen. 

Quant à la comptabilité, ce sont toutes les opérations que l'expert-comptable effectue pendant le 

cycle comptable de tous côtés car l'auditeur est chargé d'exprimer une opinion confirmant sa 

confiance dans les informations fournies par l'expert-comptable sous forme de rapports après que 

les portefeuilles comptables ont fini de les examiner de tous côtés. 

Enfin , nous Avon mene l’étude terrain au Bureau de Gouverneur des Comptes et traite les 

différentes procédures qu’ elle suit et les rapports qu’ elle est tenue de faire. 

Mots  Clés:   Audit – Commissaires aux comptes- Accounting Cycle 


