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 الشكر والتقدير

 

لسالم على من ال لصالة وااو ه،الحمد هللا وحد

 ...نبي بعد

ال يسعنا في هذا المقام اال ان نتوجه بخالص 

وااليمان بالصبر  أمدناالذي الشكر هلل عز وجل 

 ...بنعم ال تعد وال تحصى وأكرمنا ،والقوة

 

من باب العرفان بالفضل نتقدم بجزيل الشكر 

 "طاري عبد القادر"الفاضل واالمتنان ألستاذنا 

ح ائنصلنا من  على ما قدمه، وشرافلقبوله اإل

 .لقد كان نعم المرشد وإرشادات، اتتوجيهو

 ...جزاه هللا خير عن كل خير

 

 

 

 



 إهداء

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 اْلَغْيبِ  َعاِلمِ  ِإَلى   َوَستُ َردُّونَ  ۖ  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن  "
 .من صورة التوبة( 501)ية اآل " تَ ْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  ِبَما فَ يُ َنبُِّئُكم َوالشََّهاَدةِ 

 ،ال يطيب الليل إال بشكرك إلهي

 بطاعتك،وال يطيب النهار إال 

 ،وال تطيب اللحظات إال بذكرك

 ،آلاخرة إال بعفوك وال تطيب

 وال تطيب الجنة إال برؤيتك " هللا عز وجل"

 ...الحمد هلل وحده الذي ال يدوم غيره والصالة والسالم على من ال نبي بعد

كل من يحمل هذه املذكرة بين كفيه ويمد  ي إلىهذا وحصاد مشوار  ينهدي ثمرة جهد

 ...ويتصفح أوراقها عنوانهابصره على 

كر هما ألابوان ملا لهما من الفضل ما يبلغ عنان السماء؛  الكريمان، أولى الناس بالشُّ

 فوجودهما سبب للنجاة والفالح في الدينا وآلاخرة.

 
 
هًدا في سبيل إسعادي على ، فضلها على نفس يإلى من أ خر ج  ت من أجلي ولم تدَّ فلقد ضحَّ

وام  ي الغالالدَّ ِّ
م 
 
مرها. جميلة يةأ  أطال هللا في ع 

ستنير
 
ل في بلوغي التعليم  ،إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر امل فلقد كان له الفضل ألاوَّ

مره. قدوري العربيوالدي الحبيب  العالي  أطال هللا في ع 

 .أسامة وإسراء أعتمد عليهم في كل كبيرة وصغيرةالذين إلى إخوتي 

 .تكوك محمد زوجي لي والسندإلى من كان العون الدائم 

 .أسماءو  زبيدة ،أميرة قندوز العزيزات إلى صديقاتي 

هدي لكم بحث تخرجي...............إلى كل هؤالء كلية...بإلى أساتذتي 
 
 .أ

 



 إهداء

 

جد إلانسان على وجه البسيطة، ولم يعش بمعزل عن باقي البشر، وفي جميع مراحل  و 

ون  ناس يستحقُّ
 
وجد أ كرالحياة، ي  ا الشُّ  منَّ

  ...الجأش وجعلتني رابط ...إلى من وضعتني على طريق الحياة
ً
أمي  ...وراعتني حتى صرت كبيرة

مرها. رشيدةالغالية   أطال هللا في ع 

أبلغ إلى الذي رباني وأرادني أن  ... بش يء عنيولم يبخل  ...إلى الذي تكفل املشقة في تعليمي

مره. قندوز عبد القادروالدي ....  املعالي  أطال هللا في ع 

وإلى  سميةو بالل، إيمان  ...من كان لهم بالغ ألاثر في كثير من العقبات والصعاب ...إلى إخوتي

 .إلياسو أنس، سامي، إيمان، صوفيا، لين  ...أوالدهم وبناتهم

 .صديقي العزيز ب.مصطفىماء، و ، أس، زبيدةقدوري يسرى إلى أصدقائي ألاعزاء 

 كلية....إلى أساتذتي في 

هدي لكم بحث تخرجي...
 
 أ
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 عامة:مقدمة    

و كذا الدولة ، القرارات املناسبة اتخاذتعد املحاسبة من اهم الوسائل التي يعتمد عليها املسيرون في  

املحاسبة داخل املؤسسات من خالل قسم املحاسبة تمارس ، و في تحديد الوعاء الضريبي للمكلفين بالضريبة

من بينهم محافظ الحسابات    ،الخاص بهمكت  امللكن هناك اشخاص يمارسونها باستقاللية في . واملالية

عتبر من اهم املهن التي توفر للمؤسسة نوعا من الصدق والشرعية على القوائم املالية التي تقوم تالذي 

 الداخلي و ترتكز اساس على الابالغ عن الاخطاء او الغش. بإعدادها و مراقبة النظام

فقد اصبح من الضروري وجود طرف اخر محايد و مؤهل للحكم على مدى تعبير مخرجات النظام 

بحيث اصبح محافظ الحسابات يلع  دورا مهما في الاوساط املالية  ,املحاسبي على الواقع الفعلي للمؤسسة 

وعلى هذا الاساس يمكن طرح  . سابات و اصدار التقارير النهائيةو الاقتصادية من خالل املصادقة على الح

 ؟ ما مدى اهمية محافظ الحسابات في تعزيز جودة و مصداقية الكشوف املالية  : الاشكالية كما يلي

  :التاليةفرعية السئلة لا درج تنشكالية هذه الا  تحت

 ماهي مهمة محافظ الحسابات ؟ -

 و اهميتها ؟ ,ماهية الكشوف املالية  -

 ما دور محافظ الحسابات في مصداقية الكشوف املالية ؟ -

 ماهي الخطوات التي يتبعها محافظ الحسابات لتدقيق الكشوف املالية ؟ -

 :التاليةلإلجابة عن هذه ألاسئلة نطرح الفرضيات 

 ؛و جودة القوائم املالية يهصدقمتدعم  تان استقاللية محافظ الحسابا -

 محاسبية؛يقيم محافظ الحسابات نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة من خالل طرق و اسالي   -

 وللمؤسسة.طراف ذات املصالح لل لوضعية املالية املرآة العاكسة لتعتبر الكشوف املالية  -
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  البحث:اهمية 

فهو  ،لعمليةاتي تشمل كل من الجوان  العلمية و تمكن اهمية البحث بانه من اهم املواضيع النظرية ال

يقة في العالم فهي عر يسعى الى تسليط الضوء على مهمة محافظ الحسابات في الجزائر كونها تعتبر من املهن ال

 اسبية.دقة املعلومات املحداة الاساسية في التحقق من صحة و الا تعد الركيزة و

  : اهداف البحث

 وواجبات ومسؤوليةبيان مدى استجابة مهنة مراجعة الحسابات ملتطلبات مستخدمي القوائم املالية  -

 ؛املتطلبات وتحقيق تلكمحافظ الحسابات ملقابلة 

 ؛ابراز الدور الذي يلعبه محافظ الحسابات في تقييم لنظام الرقابة الداخلية -

عن الوضعية املالية الحقيقة  ومدى تعبيرها املالية(،التعرف على مخرجات النظام املحاسبي املالي )القوائم  -

 ؛تزوي الاطراف املستخدمة لها بمعلومات عن الوضعية املالية للمؤسسة ودورها فيللمؤسسة 

 ميدانيا.ط الضوء على ما هو مدروس نظريا بما هو موجود تسلي -

 ما يلي: منهانذكر  أسباب عديدة أدت إلى اختيار هذا املوضوع هناك :البحث اختيار أسباب 

 موضوعية:سباب لا 

لتأكيد عمليتها قصد اخراج كشوف مالية  اصبحت كل املؤسسات الجزائرية ملزمة بالتدقيق الخارجي  -

 تتميز باملصداقية 

 تعتبر دراسة املراجعة بمثابة املرحلة النهاية في مجال الدراسات املحاسبية  -

على الواقع العلمي باعتبار ان مقياس املراجعة تم تناوله من الجان  النظري  أكثر محاولة الاطالع  -

 .فقط دون الجان  التطبيقي

          الذاتية:سباب لا 

  ؛والتدقيقمجاالت املتعلقة باملحاسبة  والتخصص فيالرغبة في اكتساب معارف جديدة  -

  ؛نظام الرقابة الداخلية ومدى تطبيقعلى عمل محافظ الحسابات  أكثر التعرف  -

 .امليدان العملياهمية املوضوع في  -

  :الدراسةحدود 

تطبيق القوانين  وتزامنا مع  -مستغانم-حراق( اطار الدراسة في مكت  محافظ الحسابات )قودار  دتحدي

املؤرخ  01-10املشرعية حديثا من اجل تنظيم مهنة محافظ الحسابات في الجزائر و لعل اخرها القانون 

 .6101يوليو 62بتاريخ 
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  املتبع:املنهج 

عتبر من املناه  الاكثر باملدخل محافظة الحسابات وي املرتبطةالوصفي في الاجزاء  نج امل نااستخدم

امليدانية  الحقيقيةراسة الحالة لنكشف من خاللها الابعاد ودالى املنج  التحليلي  باإلضافة ا،استخدام

 خالل تدقيق مؤسسة اقتصادية.ملحافظة الحسابات 

  البحث:هيكل 

هنة محافظ الحسابات في الجزائر من ملفي الفصل الاول  تطرقنا بحيثالبحث الى فصلين  بتقسيمقمنا 

املهام املوكلة  ،خصائصهواملتمثل في التعاريف املختلفة و ملحافظ الحسابات  املفاهيم إلاطارخالل التطرق الى 

تنظيم  القانوني ملهنة محافظ الحسابات فقد شملت إلاطار اما  .معايير ممارسة املهنة املتعارف عليهااليه و 

ية حس  الكما تطرقنا الى القوائم امل ت.مسؤولية محافظ الحساباكذا املهنة وشروط وموانع ممارستها و 

طراف املستخدمة لها وكذا دور محافظ الحسابات في توفير الا خصائصها وو تعريفها  ي.النظام املحاسبي املال

 .XXXXXعلى املؤسسة  امليدانيةللدراسة  فقد خصصناه الثانيالفصل  في لها. امااملصداقية 

 السابقة:الدراسات  

دراسة حالة من  –واقع املمارسة املهنية ر تحت عنوان " مراجعة الحسابات و دراسة لقليطي لاخض .0

، 9002باتنة سنة ، جامعة الحاج لخضر ماجستير،خالل استبيان موزع على مكاتب الخبرة " مذكرة 

تشخيص الواقع العلمي للمراجعة في الجزائر من اجل محاولة تصنيف بين الاطراف  هدفت الدراسة الى

التقارب و  مهنة املراجعة في الجزائر  املشاكل التي تواجهمعرفة املصاع  و ، و املهتمة بمراجعة الحسابات

تطوير مهنة . وخلصت الدراسة إلى أن هتمة بمهنة املراجعة في الجزائرجهات النظر بين الاطراف املفي و 

وجود ، و واسبابها وطرق عالجهامراجعة الحسابات في الجزائر يتطل  التعرف على مشاكل مهنة املراجعة 

عدم وجود رضا عن مهنة مراجعة و  املالية.البيانات  وبين مستخدمي املراجعتين،تضارب بين وجهة النظر 

 الجزائري.الحسابات في الواقع 

دراسة بن يخلف امال تحت عنوان "املراجعة الخارجية في الجزائر " مذكرة مقدمة لنيل شهادة  .6

الاجراءات املتبعة من طرف محافظ  عرض الىة هدفت الدراس ،9009 -3-املاجستير  جامعة الجزائر

الخارجية في الجزائر و تنظيمها وكذا حدود مهمة املراجع الخارجي خصائص املراجعة و الحسابات 

عن درجة تقييم املراجع الخارجي لنظام الرقابة الداخلية يفصح أن  توصلت الدراسة الىو  منهاجيتهو 

مل ، وأن عالى الزوال مآلهاالتحكم في العمليات التي  تقوم بها الشركة و ان الشركة التي ال تراق  نفسها 

  .مراجعة الخارجي يعطي الصفة القانونية للعمليات املالية و املحاسبية التي تقوم بها املؤسسة
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دراسة  –ابة الداخلية في املؤسسة دراسة تواتي بالل تحت عنوان " دور التدقيق في تفعيل نظام الرق .3

التعرف على  هدفت الدراسة الى، 9009جامعة سطيف  مذكرة ماسترحالة من خالل مكاتب الخبرة " 

مدى اعتماد املدققين على ، و واقع الاهتمام بنظام الرقابة الداخلية في املؤسسة الاقتصادية الجزائرية

ملحافظ الحسابات دور كبير في زيادة أن بحيث توصلت الى . نظام الرقابة الداخلية اثناء ادائهم ملهامهم

  .فعالية تسيير املؤسسات وبتالي زيادةفعالية نظام الرقابة الداخلية 

الثقة باملعلومة املحاسبية مذكرة  تأكيدحت عنوان دور املراجع الخارجي في تموالي نصيرة دراسة  .4

ابراز ضرورة  هدفت الدراسة الى، 9009لنيل شهادة املاستر غير منشورة جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

الخارجي في ظل املؤسسات الافتراضية و التي تنشر بياناتها و معلوماتها امللحة لتطوير دور و اداء املراجع 

همية املراجع الخارجية و الدور الكبير الذي ، والتأكيد على أالعامليةاملحاسبية على الشبكة املعلوماتية 

اثر الاصالح ، وكذا في النهوض بمصداقية املعلومة املحاسبية ,يقوم به مراجع الحاسبات الخارجي 

تهدف  ،ملراجعة الخارجية هي عملية هادفةأن ا توصلت الى. و املحاسبي املالي على مهنة املراجعة الخارجية

ايصال هذا الراي الى من سالمتها وفقا ملعايير موضوعية مع ضرورة  للتأكدابداء راي في القوائم املالية الى 

بمهن الخبير املحاس  و محافظ الحسابات و املحاس  املتعلق  10-01ان القانون ، و اطراف معنية

باستثناء ما ورد بخصوص تشكيلة املجلس الوطني  10-10ال يختلف كثيرا عن القانون  ,املعتمد 

يقوم املراجع الخارجي في املؤسسة بوظيفة كمراجع ، حيث ي و تقسيمهللمحاسبة وحل املصف الوطن

ديم بل يكتفي بالتبليغ عنها و ال القيام بتق ,و ال يتعدى حدود ذلك الى تصحيح الاخطاء املحاسبية  ,فقط 

انما دوره يكمن في اعطاء راي فني و محايد عن مدى صدق و داللة القوائم  ,اقتراحا ت للمؤسسة 

تطبيق املعايير املتعارف عليها ال يتم التقيد في الجزائر بمعايير املراجعة الجزائرية فحس  بل يتم . و املالية

   .ال يعتبر ذلك مخالف توج  العقوبةقبوال عاما و املقبولة و 

لقوائم تحت عنوان " دور املراجعة املحاسبية في اضفاء مصداقية على ا، ة اوصالح محمددراس .5

لقد كانت الدراسة مبنية على جملة من الاهداف و ، 9002بسكرة  ،املالية" جامعة محمد خيضر

الساحة  والاستمرارية فيارادت ضمان البقاء  إذاابراز حتمية تطبيق املراجعة من قبل املؤسسة  منها

الاشارة الى وجود مصادر واملراجعة الخارجية في جودة القوائم املالية  تأثير تشخيص مدى ، اديةالاقتص

خارجية دقيقة للعمليات التي تقوم بها املؤسسة من اجل تنظيم معلومات دقيقة بفضل وجود مراجعة 

راجعة تهدف الى التحقق من املو  املاليمحور التقرير تعتبر القوائم املالية أن  توصلت الى. حيث الرقابة

. في حين النتيجة املسجلةتمثيلها للمركز املالي للمنشاة و مدى صحة وصدق البيانات املحاسبية و 

املالية املعدة من طرف  وصحة القوائمالتحقق من سالمة  واساس ي فيللمراجعة املحاسبية دور جوهري 

 الادارة.
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 تمهيد:

 القرارات،همية خاصة في ترشيد أ احتاللهلى إلقد شهد تدقيق الحسابات تطورا ملحوظ أدى 

 .لجأ اليه مختلف الهيئات التي تستخدم الكشوف املاليةن املسيرين،حيث انه وسيلة ملراقبة اعمال 

 .رأي فني محايد حول صدق الحسابات التي تتضمنها الكشوف املالية إلبداءبحيث تهدف 

على نظام رقابة داخلي  الاحتفاظتعرض إلادارة الكشوف املالية بصورة عادلة تتضمن مسؤولية 

 بأنعلى املعايير املذكورة لتأكد  استنادارأيه حولها  بإبداءكما يقوم محافظ الحسابات  خاص،

 .كذا تدفقاتها النقديةأداء املؤسسة و الكشوف املالية تعكس املركز املالي و 

طار النظري إلا يجمع بين مهمة محافظ الحسابات و في هذا الفصل الذي إليه سنتطرق هذا ما 

 ستكون دراستنا وفق التقسيم التالي:للكشوف املالية حيث 

 نظرة عامة عن محافظ الحسابات :ألاول مبحث  -

 النظري للكشوف املالية إلاطار  مبحث الثاني: -
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 نظرة عامة عن محافظ الحسابات املبحث ألاول:

يهدف هذا املبحث إلى توضيح جوانب القانونية ملهنة محافظ الحسابات من تعريف املهنة وتعريفه 

 .وشروط ممارسة هذه املهنة

  محافظ الحساباتاملحافظة و مفهوم مهنة : املطلب ألاول 

 : مفهوم مهنة محافظة الحسابات اوال:

أطراف  وهذا باختالفلقد تعددت الجوانب التي تم التطرق إليها في تعاريف مهنة محافظ الحسابات 

 :ومنهابين املفاهيم إال أنها تشير إلى نفس الهدف  ورغم الاختالفالصادرة عنها 

هي عملية منظمة يقوم بها املراجع املستقل بغرض إبداء رأي منهي في مجموعة القوائم املالية  :ألاول  تعريف

 .معينة مع توصيل النتائج للمستخدمين ذوي الاهتمام اقتصاديةالتي تخص وحدة 

هي عملية فحص ملجموعة من املعلومات تقوم على استقصاء بهدف التحقق من سالمة  :الثانيتعريف 

القوائم املالية وفقا ملجموعة من املعايير املوضوعة التي تعكس احتياجات مستخدمي تلك القوائم مع ضرورة 

وتحديد مدى إيصال هذا الرأي لألطراف املعنية ملساعدتها في الحكم على مدى جودة ونوعية هذه املعلومات 

 1.الاعتماد على تلك القوائم

منظما خاص بإعطاء رأي  انتقادياهي عملية فحص البيانات واملستندات والحسابات فحصا : الثالث تعريف

 2.محايد عن مدى داللة القوائم املالية على الوضع املالي للمؤسسة

 : محافظ الحسابات ثانيا: مفهوم

 ومنها: محافظ الحساباتتعددت املفاهيم التي تناولت مفهوم 

: "الشخص الذي  على أنه 4 مكرر  715عرف القانون التجاري محافظ الحسابات حسب املادة :ألاول  التعريف

،  وفي الوثائق  ، حسب الحالة يدقق في صحة املعلومات املقدمة في تقرير مجلس إلادارة أو مجلس املديرين

،  ويصادق على انتظام الجرد  وحسابات  مؤسسة و حساباتهااملرسلة إلى املساهمين حول الوضعية املالية لل

 املؤسسة و املوازنة وصحة ذلك  ويتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبدأ املساواة بين املساهمين". 

محافظ املتعلق بمهن الخبير املحاسب و  97907-70-92في املؤرخ  10-01حسب املادة  :الثاني التعريف

واملحاسب املعتمد على أنه: "كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته، الحسابات 

 3املعمول به.م التشريع مهمة املصادقة على صحة حسابات املؤسسات والهيئات وانتظامها ومطابقتها ألحكا

                                                           
  011ص  ،الجزائر 9770 ،مطبوعات بريتي القانون التجاري  ،الجمهوية الجزائرية الدمقراطية الشعبية 1 

 0، ص  99املادة  29العدد 9707جويلية 92املؤرخ في  01/10القانون رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2 

 0، ص  99املادة 29العدد 9707جويلية 92، املؤرخ في  01/10القانون رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1  
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من خالل هذه التعاريف نستخلص أن: محافظ الحسابات هو الشخص املؤهل علميا وعمليا لتدقيق 

 الداخلية والسجالتويتمتع باستقاللية تامة، ويقوم عادة بتدقيق نظام الرقابة ، حسابات املؤسسة

 املحاسبية تدقيق انتقادي قبل إبداء رأيه في عدالة املركز املالي.

  موانع ممارسة املهنةشروط و  :املطلب الثاني

 : شروط ممارسة املهنة: أوال

 تعين الجمعية العامة أو الجهاز املكلف باملداوالت بعد02-20من القانون رقم   01،01حسب املواد  

، وعلى أساس دفتر الشروط ، محافظ الحسابات من بين املهنيين املعتمدين واملسجلين في  موافقتها كتابيا

، تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم، وتحدد عهدة محافظ  الغرفة الوطنية جدول 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ال يمكن تعيين نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين   3الحسابات بثالث

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

 قليميا بذلك.، يتعين على محافظ الحسابات إعالم وكيل الجمهورية املختص إ متتاليتين خالل سنتين ماليتين

 :تعين محافظ الحسابات وفقا لدفتر الشروط كما يلي00-30وصدر املرسوم التنفيذي رقم 

 خالل أجل أقصاه شهر بعد اقفال آخر دورة لعهدة محافظ أو محافظي الحسابات، يتعين على مجلس -0

 ظ أو محافظيإلادارة أو املكتب أو املسير أو الهيئة املؤهلة إلعداد دفتر الشروط بغية تعيين محاف

 الحسابات من طرف الجمعية العامة.

 أن يتضمن دفتر الشروط على الخصوص ما يأتي: يجب  -9

 عرض عن الهيئة أو املؤسسة وملحقاتها املحتملة ووحداتها وفروعها في الجزائر وفي الخارج، -

ملخص املعاينات واملالحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة التي أبداها  -

، وكذا محافظ أو محافظو الحسابات للفروع إذا كان عهدتهممحافظو الحسابات املنتهية  محافظ أو

 بإدماج الحسابات، الكيان يقوم

 العناصر املرجعية املفصلة ملوضوع مهمة محافظ الحسابات والتقارير الواجب إعدادها، -

 الوثائق إلادارية الواجب تقديمها، -

 نموذج رسالة الترشح، -

 صريح الشرفي بعدم وجود مانع يحول دون ممارسة املهنة،نموذج الت -

 املؤهالت وإلامكانيات املهنية والتقنية. -

 يتحصل محافظ الحسابات املترشح من الكيان على ترخيص مكتوب لتمكينه من القيام بتقييم مهمة -3

 على ما يلي: باالطالع لهمحافظة الحسابات، يسمح 
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 تنظيم الكيان وفروعه، -

 الحسابات للسنوات املالية السابقة،تقارير محافظي  -

 معلومات أخرى محتملة ضرورية لتقييم املهمة. -

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

 دفتر الشروط.

 ضعية الكيان الذييلزم محافظ الحسابات ومساعدوه بالسر املنهي عند اطالعهم على الوثائق وعلى و  -2

 يعتزمون إخضاعه ملهمة محافظة الحسابات.

 ما يأتي: أعاله،استنادا إلى العناصر املذكورة في املادة  العرض،يوضح محافظ الحسابات في  -5

 املوارد املرصودة، -

 املؤهالت املهنية للمتدخلين، -

 برنامج عمل مفصل، -

 الخاصة والختامية الواجب تقديمها، التمهيدية،التقارير  -

 آجال ايداع التقارير. -

 يجب أن تتوافق آلاجال والوسائل التي يجب أن يرصدها محافظ الحسابات للتكفل باملهمة مع ألاتعاب  -1

 ( سنوات مالية متتالية موافقة لعهدة محافظة3) املناسبة التي تكون محل تقييم مالي للمهمة ملدة ثالث

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

 العرض التقني إطار يمكن أن ترتب على عدم احترام الالتزامات من قبل محافظ الحسابات املعين في  -0

 العقوبات املالية املنصوص عليها في دفتر الشروط.

 يجب أن يحدد دفتر الشروط إمكانية ترشح املهنيين كأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين كما يجب -1

 ينتمي املتعهدون  أال على الخصوص توضيح إلزامية احترام حاالت التنافي ومبدأ الاستقاللية كما يشترط 

 املعنيون إلى نفس املكتب أو إلى نفس الشبكة املهنية طبقا لألحكام التشريعية املعمول به.

 بإعداد دفتر شروطال تلزم الهيئة أو املؤسسة  عهدته،في حالة تجديد عهدة محافظ الحسابات املنتهية  -2

 جديد.

 جب أن يتضمن دفتر الشروط كل التوضيحات التي تسمح بتنقيط العرض التقني والعرض املالي مني  -07

 سلم التنقيط إلاجمالي.3/0 يجب أال يقل العرض التقني عن ثلثي أنه،غير  أجل اختيار محافظ الحسابات.

 أو أكثر بتشكيل لجنة تقييم العروض. قوم الهيئات واملؤسسات امللزمة بتعيين محافظ الحساباتي  -00
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 على جهاز التسيير املؤهل للقيام التنازلي،حسب الترتيب  العروض،تقوم اللجنة بعرض نتائج تقييم  -

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

 املنتقين مسبقا؛ الحسابات

 مرات عدد 3 محافظي الحسابات املزمع استشارتهم على ألاقل ثالثغير أنه يجب أن يعادل عدد  -

 محافظي الحسابات املزمع تعيينهم.

 خالل املعنية،رسل محافظ الحسابات املقبول رسالة قبول العهدة للجمعية العامة للهيئة أو املؤسسة ي  -09

 بعد تاريخ وصل استالم تبليغ تعيينه. أيام، 8 أجل أقصاه ثمانية

 إذا فشلت املشاورات أو لم تتمكن الجمعية العامة التجاري،من القانون  0مكرر  101م املادة طبقا ألحكا  -03

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

 الهيئة أو املؤسسة بناء على عريضة من املسؤول ألاول للكيان.

 1الحساباتموانع تعيين محافظ ثانيا: 

 :من القانون التجاري ال يجوز تعيين محافظ الحسابات في الحاالت التالية 1مكرر 101املادة 

ألاقرباء وألاصهار لغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمين باإلدارة وألعضاء مجلس املديرين  -

 .مراقبة املؤسسة ومجلس

املراقبة وأزواج القائمين باإلدارة وأعضاء القائمون باإلدارة وأعضاء مجلس املديرين أو مجلس  -

رأس مال املؤسسة أو إذا كانت هذه املؤسسة 10/0املديرين أو مجلس املراقبة التي تملك عشر مجلس

 2رأس مال هذه املؤسسات.00/0عشر نفسها تملك

أزواج ألاشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط محافظ الحسابات على أجرة أو  -

 من القائمين باإلدارة أو أعضاء مجلس املدرين أو مجلس املراقبة. إمامرتبا، 

ألاشخاص الذين منحتهم املؤسسة أجرة بحكم وظائف غير وضائف محافظ الحسابات في أجل  -

 سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء وظائفهم. خمس

ديرين، في أجل ألاشخاص الذين كانوا قائمين باإلدارة أو أعضاء في مجلس املراقبة أو مجلس امل -

 وحدد القانون حاالت التنافي، يجب عدم توفر ما يلي: سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء وظائفهم. خمس

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

 ،كل عمل مأجور يقتض ي قيام صلة خضوع قانوني 

                                                           
  .1مكرر  101املادة  ،الجزائري القانون التجاري الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية 1  

 00، مرجع سابق، صالقانون التجاري لجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية ا 2 
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 لس مراقبة املؤسسات التجارية املنصوص عليها في القانون كل عهدة إدارية أو العضوية في مج

 التجاري،

  الجمع بين ممارسة مهنة الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات والحاسب املعتمد لدى نفس

 الهيئة، املؤسسة أو

 ،كل عهدة برملانية 

 ،كل عهدة انتخابية في الهيئة التنفيذية للمجالس املحلية املنتخبة 

  املنتخب لعضوية البرملان أو لعضوية الهيئة التنفيذية ملجلس محلي منتخب، يتعين على املنهي

يتم تعيين  ،عهدتهمن تاريخ مباشرة  0 التنظيم الذي ينتمي إليه في أجل أقصاه شهر واحد إلبالغ

 يتولى تصريف ألامور الجارية ملهنته. الستخفافهمنهي 

 الحسابات أو املحاسب املعتمد مهام التعليمال تتنافى مع ممارسة مهنة الخبير املحاسب أو محافظ 

 والبحث في مجال املحاسبة بصفة تعاقدية أو تكميلية.

 :من الحسابات محافظ یمنع

 القيام بمراقبة حسابات املؤسسات التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، .0

 عن املسيرين، القيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة أو باملساهمة أو إلانابة .9

 مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيير، ،مؤقتةقبول ولو بصفة  .3

 قبول مهام التنظيم في محاسبة املؤسسة أو الهيئة املراقبة أو إلاشراف عليها، .2

 ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى مؤسسة أو هيئة يراقب حساباتها، .5

 من انتهاء عهدته.  سنوات3))  الهيئة التي راقبها بعد أقل من ثالث شغل منصب مأجور في املؤسسة أو  .1

 :واملوانع التنافي حاالت على زیادة

 .مباشرة غير أو مباشرة مصالح فیھا هل تكون  التي املؤسسات في مھمة بأیة القیام الحسابات محافظ یمنع .0

 لنفس تابعين يكونوا ال  أن یجب هؤالء فإن أكثر، أو للحسابات ينمحافظ ھیئة أو مؤسسة استقدمت إذا .9

 مؤسسة نفس إلى منتمين يكونوا الو  مصلحة أية تربطهم وال السلطة

 .الحسابات محافظة .3

 مؤقتة بصفة منافیا نشاطا یمارس أن املعتمد املحاسب أو الحسابات محافظ أو املحاسب الخبير أراد إذا .2

 بنشاطھا بدایة تاریخ من واحد شھر أقصاه أجل في الاعتماد لجنة لدى الجدول  من إغفالھا طلب هعلی یتعين

 .للمھنة ألاخالقیة باملصالح بطبیعتھا تمس ال للمھني الجدیدة املھمة كانت إذا املوافقة الاعتماد لجنة وتمنح
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 لدى مباشرة غير أو مباشرة بصفة السعي املعتمد واملحاسب الحسابات ومحافظ املحاسب الخبير یمنع  .5

 الزبائن عن البحث من یمنعون  كما القانونیة، اختصاصاتكم ضمن تدخل وظیفة أو مھمة لطلب الزبون 

 لدى إلاشهار أشكال من شكل أي استعمال وكذا أخرى  امتیازات أو تعویضات منح أو ألاتعاب بتخفیض

 .الجمھور 

  الحسابات ومسؤوليات محافظاملطلب الثالث: مهام 

 محافظ الحسابات اوال: مھام

 1تتمثل مھام محافظ الحسابات فیما یلي: 

املنصرمة وكذا  یشھد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحیحة ومطابقة تماما لنتائج عملیات السنة -0

 .ألامر بالنسبة للوضعیة املالیة وممتلكات املؤسسات والھیئات

یقدمھا املسيرون  لذيیفحص صحة الحسابات السنویة ومطابقتھا للمعلومات املبنیة في تقریر التسیير ا -9

 .للمساھمين أو الشركاء أو حاملي الحصص

مجلس إلادارة  في شكل تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة املصادق علیھا من هیبدي رأی -3

 .ومجلس املدیرین أو املسيرین

أو بين  یقدر شروط إبرام الاتفاقیات بين املؤسسة التي یراقبھا واملؤسسات أو الھیئات التابعة لھا -2

مصالح مباشرة أو غير  املؤسسات والھیئات التي تكون فیھا القائمين باإلدارة أو املسيرین للمؤسسة املعنیة

 .مباشرة

، ومن هاعلي یعلم املسيرین والجمعیة العامة أو الھیئة املداولة املؤھلة بكل نقص قد یكتشفھا أو اطلع -5

 .الھیئةأن یعرقل استمرار استغالل املؤسسة أو  هاطبیعت

للقواعد  وتخص ھذه املھام فحص قیم ووثائق املؤسسة أو الھیئة ومراقبة مدى مطابقة املحاسبة

 ،مدعمةمدمجة أو حسابات  املؤسسة أو الھیئة حسابات وعندما تعد املعمول بھا، دون التدخل في التسیير

املدعمة واملدمجة وصورتھا الصحیحة وذلك  یصادق محافظ الحسابات أیضا على صحة وانتظام الحسابات

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

 :إعداديترتب عن مهمة محافظ الحسابات 

و أ الصحيحة،تقرير املصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورتها 

  .رفض املصادقة الاقتضاءعند 

 عند الاقتضاء املدمجة،تقرير املصادقة على الحسابات املدعمة أو الحسابات  -

                                                           
 9772مراجعة املعامالت املالية ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، عمان ،نواف محمد عباس الرماحي ، 1 
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 تقرير خاص حول الاتفاقيات املنظمة، -

 ،تخمسة تعويضاتقرير خاص حول تفاصيل أعلى  -

 تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية، -

 .استمرارتقرير خاص في حالة مالحظة تهديد محتمل على  -

 مسؤوليات محافظ الحسابات ثانيا:

 :هناك ثالثة أنواع من املسؤوليات وهي

تنعقد املسؤولية املدنية بنوعيها العقدية أو التقصيرية ضد محافظ الحسابات يجب  املدنية:املسؤولية  -0

 :وهيتوافر ثالث أركان 

 .حصول إهمال وتقصير من جانب محافظ حسابات في أداء واجباته املهنية -

 .وقوع ضرر أصحاب الغير نتيجة إهمال وتقصير محافظ الحسابات -

 .رابطة سببية بين الضرر الذي لحق بالغير وبين إهمال وتقصير محافظ الحسابات -

هي التي تتمثل في ارتكاب محافظ الحسابات لبعض التصرفات الضارة بمصلحة  املسؤولية الجزائية: -9

ومن هذه التصرفات أو ألافعال التي تترتب عليها املسؤولية الجزائية ملحافظ  عمد،املؤسسة عن 

 :الحسابات هي

تآمر محافظ الحسابات مع إلادارة على توزيع أرباح صورية على املساهمين حتى ال تظهر نواحي  -

 .إلاهمال في إدارة املؤسسة

نة في ظاهرها أنها في مصلحة تآمر محافظ الحسابات مع مجلس إلادارة في مجال اتخاذ قرارات معي -

 .املؤسسة ولكن في حقيقتها فيها كل الضرر بمصلحة املؤسسة أو املساهمين

 .تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة -

 .بعض الانحرافات التي ارتكبها بعض املسؤولين في املؤسسة وتغاضيه عنإغفال محافظ الحسابات  -

 .صة باملؤسسةعدم احترام سر املهنة في حالة تسريب أسرار خا -

يتحمل محافظ الحسابات املسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس  :التأديبيةاملسؤولية  -3

عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد  مهامهم،الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من 

 .املهنية عند ممارسة وظائفهم

 :في خطورتها،وفق ترتيبها التصاعدي حسب  اتخاذها،تتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن  

 الانذار، -

 التوبيخ، -
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 أشهر، 1التوقيف املؤقت ملدة أقصاها ستة  -

 .الشطب من الجدول  -

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

 املعمول بها.

  املالية لكشوفالنظري ل إلاطار املبحث الثاني: 

تعتبر العمليات املالية مدخالت للنظام املحاسبي حيث بعد املعالجة يتم الحصول على مخرجات أال 

العالقة موقفا في وهي الكشوف املالية التي تكون بها معلومات هامة وتتصف بالثقة التي تعطي لألطراف ذات 

 اتخاذ القرار.

وتعتبر القوائم املالية من أهم مصادر املعلومات التي يعتمد عليها املستثمرون واملقرضون واملحللون 

املتعلقة باملنشأة ألن  الاقتصاديةاملاليون وغيرهم من ألاطراف املهتمة بأمر املنشأة في عملية اتخاذ القرارات 

ر الرئيس ي للمعلومات عن نتيجة نشاط املنشأة خالل فترة مالية سابقة، وتعتبر من القوائم املالية تمثل املصد

فهي عرض منظم للبيانات واملعلومات املالية التي تقدم للمستفيدين منها  ،املحاسبيأهم مخرجات النظام 

 بما في ذلك من لهم قدرة محدودة على فهمها. ،ومستوياتهم بمختلف تخصصاتهم

 ية الكشوفات املالية ماه :ألاول املطلب 

 تعريف الكشوف املالية أوال:

 هناك العديد من التعاريف للكشوف املالية سنكتفي بثالث تعاريف املتمثلة كما يلي:

)معايير املحاسبة الدولية/معايير الدولية  IFRS1/IASعرفت الكشوف املالية حسب معيار  ألاول: تعريف

والتي  ,هي الوسائل ألاساسية في الاتصال باألطراف املهتمة بأنشطة الوحدة  على انها, إلعداد التقارير املالية(

من خاللها ستتمكن تلك ألاطراف من التعرف على العناصر الرئيسية املؤثرة على املركز املالي للمنشأة وما 

 1حققته من نتائج.

ارجية وعلى الرغم من أن هي وسائل أساسية لتوصيل املعلومات املحاسبية لألطراف الخ التعريف الثاني:

إال أن النظم املحاسبية  ،املحاسبيةالقوائم املالية قد تحتوي على معلومات من مصادر خارج السجالت 

 2املصروفات...(.  ،إلايرادات ،الخصوم ،ألاصول مصممة بشكل عام على أساس القوائم املالية )

                                                           
 .07ص ،9770الجامعية ، الاول، الدار الجزء  ،مصر ،الاسكندرية ،والافصاح املحاسبيالقياس  عبد الوهاب نصر علي،1 

 .23ص ،9773الدار الجامعة ، ،مصراسكندرية،  ،املحاسبة املالية مبادئ ،احمد محمد نور 2 
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 ناجعتهو ة وفية الوضعية املالية للكيان هي تلك الكشوف املالية التي يجب أن تعرض بصف التعريف الثالث:

كما تضبط تحت مسؤولية املسيرين وتعد في أجل أقصاه أربع أشهر من  ،املاليةوكل تغيير يطرأ على حالته 

 تاريخ إقفال السنة املالية املحاسبية.

وتجدر إلاشارة إلى إلزامية  ،السابقةارنات مع السنة املالية توفر الكشوف املالية معلومات تسمح بإجراء مق 

 1عرض الكشوف املالية بالعملة الوطنية.

هي نتاج للمحاسبة بعد معالجة  :يليمن التعاريف السابقة نستخلص تعريفا شامال للكشوف املالية كما 

اتق مسؤولية إلادارة خالل على ع والتي تقع وقواعد محددةالعمليات املالية اليومية للمؤسسة وفق أسس 

اتجاه ألاطراف ذات  والخلفية للمؤسسةفهي تعطي الصورة ألامامية  ،الحساباتأربع ألاشهر املوالية إلقفال 

 خارجية( خاصة في عملية اتخاذ القرار  ،داخلية)املصالح 

فالنظام املحاسبي املالي يبين  ،وثيقةكما بين إلاطار العام لتقديم الكشوف املالية وما يتطلبه محتوى كل 

الكشوف املالية الواجب على الوحدة إنجازها سنويا تعد طبقا للفروض واملبادئ املحاسبية املتعارف عليها 

وتهدف أساسا إلى إعالم ألاطراف الخارجية والداخلية وتسمح بإعطاء صورة صادقة للوضعية املالية 

 2 :للمؤسسة وتتمثل هذه الكشوف في

 2..........................................................أنظر امللحق رقم ............ ........ ة )قائمة املركز املالي(امليزاني 

  07أنظر امللحق رقم..............................................................الدخل(جدول حسابات النتائج )قائمة 

  03.......................أنظر امللحق رقمالخاصة )قائمة التغير في حقوق امللكية(جدول تغيرات ألاموال 

  02...........................................أنظر امللحق رقم )الخزينة )قائمة التدفقات النقديةجدول سيولة 

 امليزانية وجدول  امللحق يبين القواعد والطرق املحاسبية املستعملة ويقدم معلومات تكميلية على

  .حسابات النتائج

  الكشوف املالية ثانيا: خصائص

 للمقارنة.مة املوثوقية القابلية ئلفهم املال االقابلية  صفات هي:تتمثل الخصائص في اربعة 

يقصد بالقابلية للفهم خلو البيانات من الغموض بحيث يسهل فهمها لتحقيق الفائدة  :الفهمالقابلية  .0

 منها. 

يجب أن تكون املعلومات املقدمة في الكشوف املالية مالئمة الحتياجات متخذي القرار من  :املالئمة .9

 وفي الوقت املناسب من جهة أخرى  ،جهة

                                                           
 32ص ،9779الدار الجامعة ،، مصر، والعرض والتحليلاسس الاعداد –املالية  التقارير حماد، طارق عبد العال 1 

 .23ص ،9772 الجزائر ،لخضر باتنةالعقيد الحاج  ستر، جامعةرسالة ماجي، الجزائريةالقوائم املالية في املؤسسات  تكييفالكريم، شناي عبد 2 
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حتى تكون املعلومات مفيدة يجب أن تكون موثوقة ويعتمد عليها وتمتلك املعلومات خاصة  :املوثوقية .3

املوثوقية إذا كانت خالية من ألاخطاء الهامة والتحيز وكان بإمكان املستخدمين الاعتماد عليها 

وحتى تتسم املعلومات  ،عنهكمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو من املتوقع أن تعبر 

  :املالية بصفة املوثوقية يجب أن تكون 

 .يجب أن تعبر بصدق عن العمليات وألاحداث ألاخرى  :الصادقالتمثيل  -

 .الحياد: يجب أن تكون محايدة خالية من التحيز -

 الضرورية. الحيطة والحذر: يعني تبني درجة من الحذر والاحتراس في اتخاذ ألاحكام -

لواردة في القواتم املالية كاملة دون أي حذف لبعض الاكتمال: حيث يجب أن تكون املعلومات ا -

 .املعلومات

املعلومة الظاهرة بالكشوف املالية تسمح ملستعمل القيام بمقارنات داخل  القابلية للمقارنة: .2

املؤسسة نفسها وما بين املؤسسات كما سمح لها نسبيا بتقييم وضعيتها املالية وأدائها وتغيرات 

جبر املؤسسات على إعالم املستعملين بالطرق املحاسبية املستعملة وكل تغيير وهذا ي ،املاليةوضعيتها 

 مس هذا الطرف إن وجد واثار هذا التغيير 

  والكشوفات املاليةاهداف  ثالثا:

تعتبر الكشوف املالية جزء من عملية التقرير املالي ويهتم إلاطار الفكري الصادر عن لجنة معايير 

التي تعدها  ,مشتملة على الكشوف املالية املوحدة , بالكشوف املالية ذات الغرض العاماملحاسبة الدولية 

 1.سواء في القطاع العام أو الخاص ,الوحدات التجارية والصناعية واملالية

كما تهدف إلى عرض املعلومات املتعلقة باملوقف املالي ونتائج ألاعمال والتغيرات في املركز املالي من اجل 

 هذه املعلومات في اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية ملستخدمي هذه الكشوف.  استخدام

 : 2يمكن تلخيص بعض هذه ألاهداف في العناصر التالية

إلافصاح عن نتيجة النشاط الذي قامت به الوحدة الاقتصادية خالل الفترة املالية )سواء كان النشاط  -

 جاريا أو عرضيا( والبنود التي تؤثر في عملية تحديده؛ 

تتيح القائمة إمكانية حذف أو إلغاء بنود غير ذات أهمية ملستخدمي القائمة؛ أي يمكن إلايجاز أو  -

 ستخدام؛ التفصيل حسب الغرض والا 

                                                           
 التسيير، تخصصماجستير في علوم رسالة ، الدوليةالتدفقات النقدية في ظل اعتماد الجزائر معايير املحاسبة  قائمةالدينوري، سالمي محمد 1 

 .95ص، 9772، لخضر، باتنة، الجزائر العقيد الحاج  محاسبة، جامعة

 91ص، 9777املصارف العربية ، اتحاد ، بيروت، لبنانللبنوكاملالية  وتصوير القوائماعداد  قواعدحماد، عبد العال  الشاهد، طارق سمير محمد 2 
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إن القوائم املالية املعدة لهذا الغرض تحقق الحاجات العامة لغالبية املستخدمين ولكن القوائم املالية  -

ألن  ،الاقتصاديةعلى كل حال ال توفر كافة املعلومات التي يمكن أن يحتاجها املستخدمين لصنع القرارات 

 سابقة وال توفر بالضرورة معلومات غير مالية؛ هذه القوائم تعكس إلى حد كبير آلاثار املالية لألحداث ال

وهؤالء  ،إليهاأو محاسبة إلادارة عن املوارد التي أوكلت  ،إلاداريةتظهر القوائم املالية كذلك نتائج الوكالة  -

املستخذين الذين يرغبون في تقييم الوكالة إلادارية أو محاسبة إلادارة إنما يقومون بذلك من اجل صنع 

قرارات الاحتفاظ باستثماراتهم في املؤسسة أو بيعها أو ما إذا  ،املثالية تصنع على سبيل قرارات اقتصاد

 كانوا سيعيدون تعيين إلادارة أو إحالل إدارة أخرى مكانه.

 

:
ً
 القياس واساليب املاليةمستخدمي الكشوفات  رابعا

كما  املالية،تتعدد الاطراف املستفيدة من املعلومات التي تقدمها القوائم : مستخدمي الكشوفات املالية .0

تتنوع اغراض استخداماتهم لتلك املعلومات وذلك وفقا لتنوع عالقاتهم باملؤسسة من جهة ولتنوع 

القوائم املالية  مستخدمو قرارتهم املبنية بناء على تلك املعلومات املقدمة من جهة اخرى. يشمل 

املستثمرين الحاليين واملحتملين واملوظفين واملقرضين واملوردين والدائنين التجاريين آلاخرين والعمالء 

والحكومات ووكاالتها والجمهور ويستخدم هؤالء القوائم املالية إلشباع بعض حاجاتهم للمعلومات والتي 

 تشمل ما يلي

خاطر ومستشاريهم باملخاطرة واملصاحبة الستثماراتهم يهتم مقدمي رأس املال امل :املستثمرون -أ

واملتأصلة فيها والعائد املتحقق منها أنهم يحتاجون ملعلومات تعينهم على اتخاذ قرار الشراء أو 

الاحتفاظ باالستثمار أو البيع؛ كما أن املساهمين يهتمون باملعلومات التي تعينهم على تقييم قدرة 

  .ألاسهماملشروع على توزيع أرباح 

يهتم املوظفون واملجموعات املمثلة لهم باملعلومات املتعلقة باستقرار وربحية أرباب  املوظفون: -ب

كما أنهم يهتمون باملعلومات التي تمكنهم من تقديم وتقييم الكيان على دفع مكافآتهم  ،ألاعمال

 وتعويضاتهم ومزايا التقاعد لهم وتوفير فرص العمل.

ن باملعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما إذا كانت قروضهم والفوائد املقرضو  يهتم املقرضون: -ت

 املتعلقة بها سوف تدفع لهم عند الاستحقاق '.

يهتم املوردون والدائنون آلاخرون باملعلومات التي تمكنهم  آلاخرون:املوردون والدائنون التجاريون  -ث

ويهتم الدائنون التجاريون على  ،ستحقاقالا من تحديد ما إذا كانت املبالغ املستحقة لهم ستدفع عند 

ألاغلب بالكيان على مدى أقصر من اهتمام املقرضون إال إذا كانوا معتمدين على استمرار الكيان 

 كعميل رئيس ي لهم. 
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خصوصا عندما يكون لهم ارتباط  ،الكيانيهتم العمالء باملعلومات املتعلقة باستمرارية  العمالء: -ج

هم بحاحة الى معلومات متعلقة باستقرار وربحية املنشاة من  عليها،طويل املدى معها أو الاعتماد 

 ومنافع التقاعد وتوفير فرص العمل.  التعويضات، املكافآتاجل معرفة قدرة املنشاة على دفع 

ما بعملية توزيع املوارد املالية وبالتالي تهتم الحكومات ووكاالته ومؤسساتها:الحكومات ووكاالتها  -ح

وتحديد السياسات  ،ألانشطةأنشطة الكيانات كما يتطلبون معلومات من أجل تنظيم هذه 

 وكأساس إلحصاءات الدخل القومي وإحصاءات مشابهة. ،الضريبية

لها ومنها وله اهتمامات مختلفة بالشركات منها ما يتعلق باستيعاب ألايادي العاملة وتشغي :الجمهور  -خ

ما يتعلق بدور الشركات الاجتماعي والتنموي ومنها ما يتعلق بسلوك الجمهور الاستهالكي استنادا إلى 

 جودة مخرجاتها من السلع والخدمات. 

من الجدير ذكر أن فئات مستخدمي القوائم املالية تتسع لتشمل جميع من لهم مصلحة في املؤسسة 

إدارة  نجد:ذكرها ضمن إلاطار املفاهيمي  بين الفئات التي لم يردسواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومن 

 .املنافسون  ،املاليالسوق  ،املاليون املحالسون واملستشارون  ،املؤسسة

القياس هو عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التي سيعترف بها في الكشوف املالية  :القياس اساليب .9

 .1للقياسويتضمن ذلك اختيار أساس محدد  ،الدخلوتظهر بها في امليزانية العمومية وقائمة 

يستخدم عدد من ألاساس املختلفة للقياس وبدرجات مختلفة في تشكيالت متفاوتة في الكشوف املالية  - 

 :2وهذه ألاسس تشمل

التكلفة التاريخية: هي القيمة املقدمة في تاريخ الاقتناء وخاصة بقيمة الحصول على املوجودات في  -

 تاريخ نشوئها.  عباء والنواتج فيوألا تاريخ الشراء وكذا القيمة التي تسجل بها عناصر الخصوم 

التكلفة الجارية: هي القيمة املكافئة لحيازة ألاصل أو التي ستسدد للوفاء بدين في تاريخ التقييم؛  -

فاألصول تسجل بمبلغ النقدية أو النقدية املكافئة لحيازة ألاصل أو التي ستسدد مقابل ألاصل 

 غير املحنية للنقدية الخاصة بتسديد الالتزام فورا.املتحصل عليه حاال أما الخصوم فتسجل باملبالغ 

وبمعنى أن يتم التقييم بالقيمة ألاكبر  ،التنازل قيمة التحقيق(: معناه قيمة )للتحصيل القيمة القابلة  -

 . وقيمة الاستخدامبين سعر البيع الصافي 

املحنية(: هي التقدير الحالي للقيمة املحنية للتدفقات املقبلة في أموال  قيمة)الاستخدام قيمة  -

 الخزينة ضمن املسار العادي للنشاط.

 

 

                                                           
 .23ذكره، صسبق  مرجع والعرض والتحليل،الاعداد  اسس-املالية تقاريرحماد، طارق عبد العال 1 
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  للعملية التمهيدية والخطواتقبول املهمة  الثاني:املطلب 

:
ً
 قبول املهمة اوال

ال بد أن تتوفر لديه النية في القيام بهذه العملية  ،التدقيققبل أن يقوم املدقق بتخطيط عملية 

ويتحقق هذا الشرط وفقا ملجموعة من العناصر كتوفر الوقت املناسب لتخطيط  ،املهمةواملتمثلة في قبوله 

أي معرفته باملهمة قبل وقت كاف ما يتيح أيضا للمدقق فرصة تفادي التعامل مع أشخاص  ،التدقيقعملية 

فهناك عدد من  ،املتوقعوحتى يتفادى هذا ال بد أن يفحص بدقة سمعة العميل  ،ستقامةوالا تنقصهم ألامانة 

واملتمثلة فيما ، الخطوات التمهيدية التي يتعين على املدقق مراعاتها قبل الشروع في تنفيذ إجراءات التدقيق

 1يلي:

 والذي يتم وفقا للشكل القانوني للمؤسسة موضوع التدقيق  :تعيينهالتحقق من صحة  -0

السلوك املنهي فيتحرى منه عن سبب عدم تجديد  بأدوهي قاعدة من قواعد  :السابقالاتصال باملدقق  -9

فقد يجد من املبررات وألاسباب ما يمنعه كمنهي محايد من قبول املهمة « تعيينه أو عزله أو استقالته

  .املعروضة عليه

 .التدقيقالتأكد من نطاق عملية  -3

إذ يتعرف املدقق من خالل هذه الخطوة على املسؤولين  :التدقيقاتصاالت أولى مع املؤسسة محل  -2

كما يقوم بزيارات ميدانية يتعرف  ،معهمومسيري مختلف املصالح ويجري حوارا معهم ومع من يشتغل 

ه أن يغتنم الفرصة والاستفادة من زيارة وعلي ووحداتها،نشاطاتها  ،املؤسسةمن خاللها على أماكن 

 2 .فقد يتعذر عليه تكرارها هذه،العمل 

يقوم املدقق بدراسة النظام املحاسبي املطبق فعال في املؤسسة وفق  :املحاسبيفحص وتقييم النظام  -5

 3مجموعة من العناصر أهمها: 

  .املخطط املحاسبي الوطني والقطاعي -

  .كيفية القدد والترحيل -

  .دقة السجالت وكفايتها -

  .استخالص أهم العمليات التي تقوم بها املؤسسة -

  .طرق إلاهتالك املنتهجة -

 .طريقة تقييم املخزونات -

 العمليات بالعملة الصعبة إن وجدت.  - 

                                                           
 139 ، ص9772دار املستقبل للنشر والتوزيع،  ،0 ط، علم تدقيق الحسابات النظري والعملي الرفاعي،خالد راغب الخطيب، خليل محمود 1 

  12ص  ،9775الجزائر،  الجامعية،ديو ان املطبوعات  ،9ط التطبيق،املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى  بوتين،محمد 2 
3 Robert OBERT، Révision et certification des comptes، Dunod، Paris، 1995، p40. 
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فعليه أن يطلع على الحسابات الختامية وامليزانية العمومية  :سابقةالاطالع على القوائم املالية لسنوات  -1

ويفحص بنفسه أية تحفظات وردت  ،السابقويطلع على تقرير املدقق  السابقة،التي أعدت عن السنة 

 .في تقرير املدقق السابق ودراسة تقرير مجلس إلادارة

 ،واملوظفينمنوحة للمدراء حيث يتعرف املدقق من خالله على السلطات امل :إلاداري فحص التنظيم  -0

من  وصورة منهم،ومدى الاختصاص لكل ، واملسؤولين باملؤسسةفعليه طلب كشف بأسماء املوظفين 

  .وتوزيع السلطات واملسؤوليات باملؤسسة ،توقيعاتهم

رغم أن الناحية الضريبية ليست التزاما مباشرا للمدقق إال أنه يتعين عليه الاطالع على  :الضريبيالنظام  -1

وعليه  ،السابقةوكذا معاينة التقارير الضريبية للسنوات  ،التدقيقالناحية الضريبية للمؤسسة محل 

ذا وإذا لم تسدد هل تم تكوين مخصص كافي يعادل ه ،املستحقةأيضا أن يتأكد من سداد الضرائب 

 الالتزام الضريبي.

:
ً
  التدقيق مخطط ثانيا

 إلاجراءات إلتمام وملساعديه له عمل خطة بوضع املدقق یقوم ،التمهيدية الخطوات كافة من انتهائه عقب

 مرسوم، برنامج وفق الخطة هذه وتترجم التدقيق، لعملية الفنية

  1یلي ما یتضمنه ما بين ومن

 تحقیقها؛ الواجب ألاهداف -

 ألاهداف؛ لتحقیق إتباعها الواجب الفنیةوإلاجراءات  الخطوات -

 ؛إجراء و   خطوة كل من لالنتهاء الالزم التقدیري  الوقت تحدید -

 ؛إجراء و   خطوة كل في فعال املستنفذ الوقت تحدید -

 ؛نفذتالتي  جراءإلا و خطوة كل عن املسؤول الشخص مالحظات -

 .إلاجراء إنجاز عن املسؤول الشخص توقیع -

 ملستویات مبادئ وفق محددة أهداف قيلتحقألاطراف  محكمة خطة هو بل لخطوات، سردا لیس البرنامج       

 فنية وتعليمات املدقق به یقوم أن یجب ملا ملخص فهو أغراض، عدة یخدم والبرنامج عليها، متعارف مهنیة

 وعدد التدقيق عملیة تتبع على املدقق تساعد وتخطیط رقابة أداة فالبرامج ،لتنفيذها ملساعدته وتفصيلية

  2.عملية كل في املستنفذة الساعات

 لو حتى بتدقیقها یقوم التي املؤسسات كامل في البرنامج نفس بتطبیق املدقق یقوم أن املمكن غير من أنه كما       

 حتى أو الهدف مستوى  على سواء خصوصیاتها مؤسسة لكل ألنه القطاع، نفس في تنشط املؤسسات هذه كانت

                                                           
 .023خالد راغب الخطيب، خليل محمود الرفاعي، مرجع سبق ذكره، ص 1 

 202رجع، ص نفس امل2 
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 وما بها الخاصة العمل ظروف مؤسسة فلكل بها، املتواجدة املحاسبیة واملعلومات املعطیات حجم مستوى  على

 :هما التدقیق مجابر  من نوعين تصنیف یمكنو  .غيرها عن یميزها

 مقدما؛ مرسومة أو ثابتة تدقیق مجابر  -

 .متدرجة تدقیق مجابر  -

  التدقیق مهمة على إلاشراف :ثالثا

 كل فرقته أعضاء بين للمهام وتقسیمه التدقیق لعملیة املدقق متابعة هو التدقیق في إلشرافا معنى

 مطالب هو بل طرفهم، من كاملة املهمة إنجاز أو لهم السلطة تفویض دون  وتخصصه، وكفاءته خبرته حسب

 .التدقیق بعملیة ألاول  واملعني املسؤول باعتباره ،بها یقومون  التي ألاعمال على املستمر باإلطالع

  1:یلي فیما إلشرافا نقاط أهم تلخیص یمكن 

 التدقیق؛ أهداف تحقیق نحو املدققين توجیه -

 بكفاءة؛ إنجازها على القادر الشخص إلى التدقیق مهام من مهمة كل تسند أن على حرصه -

 التدقیق؛ فریق بين النظر وجهات في اختالف من ینشأ قد ما لةاز  إ -

 ألاولویات؛ حسب املهام ترتیب -

 بغرض التدقیق فرقة ألفراد الیومي ألاداء وتحلیل وفحص ،املنتهي العمل فحص -

 للطاقات؛ ألامثل الاستغالل -

 الزیادة؛ أو العجز لتفادي للمساعدین املالئم العدد توظیف على حرصه -

 للمساعدین املستمر التوجیه خالل من التكلفة،و  الوقت عاملياحترام  على حرصه -

 مهامهم؛ أداء في تماطلهم لتفادي -

 .مؤهالتهم كل من الاستفادة بغرض املساعدین على) الترقیة (واملعنوي  املادي التحفيز عاملي طرح -

 العمل أوراق تكوین :بعاار

 ومدى وتوقيت طبیعة على للتدليل املدقق بها یحتفظ التي امللفات أو السجالت هي التدقيقأوراق 

الالتزام  عليها، الحصول  تم التي املعلومات ،املتبعةإلاجراءات  من ،التدقيق عملية خالل املنفذةالاختبارات 

 عند وترشيده املدقق مساعدة هو التدقيقأوراق  من ألاساس ي الهدف .التدقيق عملية ونتيجة ،بالسياسات

 2 .رأيه تدعم التي وإلاثباتات ألادلة وتوفير الفحص، ممارسة

                                                           
 79 ، ص9772، الطبعة ألاولى، دار الراية للنشر، ألاردن، مراجعة الحسابات والتدقيقزاهرة عاطف سواد، 1 

 .17املرجع، ص  نفس2 
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 بإبداء له تسمح التيوالقرائن  ألادلة مختلف توفير وكذا ،نشاطاته بتنظيم للمدقق العملأوراق  تسمح

 1 :هما نقطتين وفق التدقيقأوراق  بين التمیيز ویمكن ،املحاسبي املعلومات نظام مخرجات حول  النهائيرأيه 

 أن كما الالحقة،الدورات  في لالستعمال الصالحة املؤسسة في ألاساسية الوثائق یشمل الدائم: امللف -0

 آلخر، تدقيق مكتب ومن أخرى  إلى مؤسسة من تختلف امللف هذا محتويات

 2:على امللف هذا أن یشتمل یمكن وعموما

 حصة بیان مع املساهمون  بين وتوزيعها ألاسهم وعدد التأسيس بعقود یتعلق ما كل تشمل :عموميات -

 ألاساسية التصنيعومراحل  وأنشطتها عملياتها یصف ما وكل ،للمؤسسة الداخلي والنظام مساهم كل

 التقنية والوسائل داخلها املسؤولون  ألاشخاص مراكزو  أسماء ذكر مع ،التنظيمية والخریطة داخلها

 .قبلها من املرسومة إلانتاجية الخطة بتحقيق الكفيلة

 الرقابة بنظام املتعلقة التقارير كل على البند هذا يشتمل :الداخلية الرقابة بنظام تتعلق وثائق -

 مستوى  الالتزام بإجراءاتها على ومدى ملقوماتها مدقق وصف تقديم مع ،املاضية للسنوات الداخلية

 . والوظائف املدیریات

 أصول  من باملؤسسة املتعلقة الحسابات كل على العنصر هذا یحتوي  :والتقارير السنوية الحسابات -

 الثالث للسنوات بالنسبة التدقيقبرامج  ،النتائج حسابات ،وألاعباء النواتج حسابات وخصوم،

 .املؤسسة بحسابات املتعلقة والاستثنائية والخاصة العامة التقارير وكذا ،املاضية

 التحاليل ببعض الدائم ملفه في املدقق یحتفظ أن املفید من یكون  :للحسابات الدائمة التحاليل -

 السنة معطيات وأخذ السابقة بالسنوات مقارنتها بغیة ،الحسابات بعض على أجريت التي الهامة

 ،ألاسهم ،باملصاريف إلاعدادية املتعلقة الحسابات تحاليل تستخدم ما عادة ،للمقارنة كسنة الحالية

 التي الحسابات من ذلك غير والى املخزونات ،املوردون  ،املؤونات الزبائن ،ألاجل طویلة الديون  ،القروض

 .املؤسسة نشاط طبیعة من انطالقا أهميتها املدقق یرى 

 الضرائب والدالة إدارة من الواردة بالوثائق املدقق یحتفظ :والاجتماعي الجبائي بالجانب یتعلق ما كل -

 الجبائیة بالرقابة تعلق ما وكل لها الخضوع الواجب املعدالت وعلى إتباعه الواجبالتصاريح  نظام على

  الاجتماعي الضمان والاشتراك في جبائیة والشبه -
 
 املتعلقة للوثائق بالنسبة الشأن وكذلك ،ألهمتها نظرا

 .داخلها الاجتماعي والنظام املؤسسة داخل العمالية املنظمات مع بالعالقات

                                                           
 .27 ، صذكرهمحمد بوتين، املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، مرجع سبق 1 

ائر، محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة وتدقيق الحسابات )إلاطار النظري واملمارسة التطبيقية(، ديوان املطبوعات الجامعية، الجز 2 

 128-130 ، ص9773
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 للمؤسسة، القانوني للشق املكونة العناصر على النقطة هذه تحتوي  :القانوني بالجانب یتعلق ما كل -

 عقود أو التأمين كعقد املؤسسة مع املبرمة العقود وكذلك إلادارة، ملجلس الاجتماع محاضر مثل

 .القانونية بالتقارير یتعلق وما تراعالاخ ببراءة املتعلقة والوثائق الصفقات

 موضوع الدورة وثائق ویتضمن ،الحالية بالسنة امللف هذا یتعلق: ) الحالية الدورة فمل (الجاري  امللف -9

 على امللف هذا یشتمل أن ویمكن ،املدقق جمعها التي إلاثبات أدلة مع واملحاسبة منها املالیة التدقيق

  :1التالیة الوثائق

 ؛التدقيق لعملیة تفصیلي برنامج -

 ألرصدتها؛ املدعمة التحلیالت وكذا للمؤسسة السنوية الحسابات -

 ؛التدقيق موضوع بالدورة املتعلقة والخاصة العامة التقارير -

 الوسائل لذلك، املدعم والتقریر الداخلية الرقابة نظام لتقییم املتبعة الخطوات -

 التقییم؛ في املستعملة -

 املفحوصة؛ الحسابات عن الناجمة املالحظات -

 العمالء، ،كالبنوك املؤسسة خارج منأطراف  مع تمت التياملراسالت  كل -

 واملوردون؛ -

 .مهمته أداء أثناء املدقق صادفت التي املشاكل -

 جمع أدلة إلاثباتو  الداخلية الرقابة نظام :الثالث املطلب

 أنها ولو عنها الصادرة الجهات باختالف الداخلية الرقابة نظام تخص التي التعاريف واختلفت تعددت

   .املضمون  نفس في تصب كانت

 التي الضمانات مجموع هو الداخلیة الرقابة نظام" الفرنسیين املحاسبةخبراء  مجلس تعریف فكان

 جانب ومن ،املعلومة نوعیة وكذا لألصول  الحمایة بتأمين املتعلق الهدف لتحقیق املؤسسة، في التحكم في تساهم

 .2النجاعة وتحسين إلادارة تعلیمات تطبیق ضمان آخر

إلاجراءات  مجمل من مشكل نظام بأنه الفرنسية الحسابات ملحافظي الوطنیة املنظمة عرفته حين في

 :من التحقق أجل من مسؤوليتها تحتوحراستها  وتطبقها بتعرفها إلادارة تقوم والتي یلیه، وما املحاسبية والرقبات

 ألاصول  حمایة -

         عنها الناتجة السنویة والحسابات املحاسبیة التسجیالت وصحة صدق -

                                                           
 030محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص 1 

2  Reda KHELASSI، L'audit interne-audit opérationnel، HOUMA، Alger، 2005، P71. 



 املالية الكشوفات ومصداقية جودة تعزيز في الحسابات محافظ دور              الفصل ألاول                               

 

25 
  

       املؤسسة لعمليات وبنجاعة  املنظم التسیير -

  إلادارة سیاسة القرارات مع تطابق -

 الخطوات من بجملة املدقق یلتزم الداخلیة، الرقابة نظام على والحكم التقییم في املتمثلة مهمته إطار في

  :1یلي فیما تلخیصها یمكن

 إلاجراءات؛ جمع -

 ؛التطابقالاختبارات  -

 الداخلیة؛ الرقابة لنظام أولي تقییم -

 الاستمرارية؛الاختبارات  -

 .الداخلي الرقابة لنظام نهائي تقییم -

 ،املختلفةيقوم املدقق بجمع املعطيات )القوانين  ،مكتوبةسواء كانت مكتوبة أو غير  :إلاجراءات جمع -0

(، و معرفة أكبر قدر ممكن من املعلومات عن نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، وذلك  طرق العمل....

لتكوين بعض آلاراء عن النظام و مقارنة  ذلك ببعض املعايير، كما يتم استخراج بعض املعلومات من 

ط أو فحص بعض خرائط سير العمليات لبعض النظم املطبقة املجلدات و ألارشيف ووضع خرائ

، فهذا يساعد على سير املعلومات بطريقة أفضل من الطرق إلانشائية و املتمثلة في تجميع  باملؤسسة

 .إجابات من املعاملين باملؤسسة

سهولة أو  ةواملسؤولين ملعرفتبين ألادبيات املحاسبية طريقة عمل كتبها الخبراء  التطابق:الاختبارات  -9

ة الاعتماد، يجب أن تدعم باختبار النظام للتأكد من جصعوبة تطبيق إلاجراءات، فليتأكد املدقق من در 

مالحظتها خالل مرحلة الفحص يتم تطبيقها بالفعل كما هو مذكور  والتي تمتأن إلاجراءات التي ذكرت 

  .والعامليناملسؤولين تمت مع  واملحادثات التيفي خرائط سير العمليات، الوصف الكتابي، 

إذا تمكن املدقق من الحصول على معلومات كافية حول نظام  :الداخلية الرقابة لنظام أولي تقییم -3

الرقابة الداخلية، يمكنه أن يعطي تقييما أوليا لهذه النظام، فإن كان النظام يعمل بطريقة محددة 

، في حين إن أدت عملية الفحص إلى الاستنتاج بأن النظام غير ومصداقيتهيؤكد قوته  وجيدة فهذا

أخطاء مع  وثغرات تخلقمرض ي وأنه يجب عدم الاعتماد عليه فهذا يؤكد وجود يؤكد وجود نقائص 

 احتمال وجود تالعب وغش.

 طريقتين:هناك  ونقاط الضعففالستخراج نقاط القوة 

 ؛قوة وضعف النظام والبحث عنألاولى تمكن في فحص نظام الرقابة الداخلية  -

                                                           
1 J. E. Combes et M. C Labrousse Publi، Audit Financier et Contrôle de Gestion، Union éditions، 1997، P 17. 
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والثانية أكثر شكلية وتتمثل في طرح بعض ألاسئلة مجمعة في قوائم تدعى قوائم استقصاء  -

 الرقابة الداخلية.

يتأكد املدقق من خالل هذا النوع من الاختبارات من أن نقاط القوة املتوصل إليها  الاستمرارية:الاختبارات  -2

 .ودائمة وبصحة مستمرةفي التقييم ألاولي للنظام نقاط قوة فعال، أي مطبقة غي الواقع 

التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية باعتماده على اختبارات  : الداخلي الرقابة لنظام نهائي تقییم -5

ستمرارية السابقة الذكر، يتمكن املدقق من الوقوف على ضعف النظام وسوء سيره، عند اكتشاف الا 

سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة، هذا باإلضافة إلى نقاط الضعف )ضعف التصور( التي توصل 

ونقاط القوة(  إليها عند التقييم ألاولي لذلك النظام، باالعتماد على النتائج املتوصل إليها )نقاط الضعف

يقدم املتدخل حوصلة في وثيقة شاملة مبينا أثر ذلك على املعلومات املالية مع تقديم اقتراحات قصد 

تمثل وثيقة الحوصلة هذه في العادة تقريرا حول املراقبة الداخلية يقدمه املدقق إلى « تحسين إلاجراءات

 إلادارة، كما تمثل إحدى الجوانب إلايجابية ملهمته. 

أو يصعب فحص الحسابات والقوائم املالية حسب مدى جودة املراقبة الداخلية، بتعبير آخر إن  يسهل

وتحرياته املباشرة وأن ضعفه يجعله يتعمق أكثر في  تحقيقاتهجودة هذا النظام تجعل املدقق يخفف 

 ذلك. 

 وضوح:يتميز النظام الجيد بتنظيم داخلي جيد يظهر ويحدد بكل 

 في شكل مكتوب إن كان ذلك ممكنا، ومفهوم من طرف الجميع املؤسسةكل فرد في وظيفة ومسؤولية  -  

نظام يعطي الرخص الالزمة ويراقب كل العمليات في شكل إجراءات وطرق العمل التي ينبغي إتباعها  -  

عند إنجاز كل عملية من العمليات التي تقوم بها املؤسسة؛ كما يعطي كيفية معاملتها وإدخالها في نظام 

 املعلومات الذي يمثل الصورة للنظام الحقيقي املتمثل في املؤسسة

وجود موظفين ذوي كفاءات عالية  وتطبيق محتواهتحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية ينبغي ل-

 العمل يؤمنون أن تحقيق هذه ألاخيرة ألهدافها تحقيق ألهدافهم. وإخالص في

:
ً
  أدلة إلاثبات تجميع ثانيا

ليها عملية أن املهم في عملية إلاثبات التي تنطوي ع 122حسب ما نص عليه معيار التدقيق الدولي رقم 

وأن وظيفة إلاثبات ال تنطوي على  ،إثباتهالتدقيق توافر الارتباط بين ألادلة املختلفة وبين الغرض املطلوب 

 1 .تجميع ألادلة فحسب بل تلك ألادلة التي ينبغي أن تخضع باستمرار لعمليات الدراسة والتقييم

                                                           
 .320ص 1991ألفين أرنيز وجیمس لوبك، املراجعة مدخل متكامل، ترجمة محمد عبد القادر الدیسطي، دار املریخ للنشر، السعودیة،1 
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تعريف ألادلة لكنها جميعها تشترك في أنها: لقد تعددت التعاريف التي تناولت  : إلاثباتطبيعة أدلة  .0

"حصول محافظ الحسابات على أدلة تمكنه من استخالص رأي فني محايد على القوائم املالية التي يقوم 

مثل عند قيام  ,وقد يتضمن دليل إلاثبات في تدقيق الحسابات على درجة عالية من إلاقناع بتدقيقها

كما قد ينطوي  ,محافظ الحسابات بنفسه بحصر عدد ألاوراق املالية اململوكة للمؤسسة كاالستثمارات

الدليل على درجة منخفضة من قوة إلاقناع لديه مثل حالة الاعتماد على إجابات أسئلة موجهة للعاملين 

الحسابات في القوائم املالية تنقسم  ويمكن القول أن أدلة إلاثبات التي تدعم رأي محافظ ,في املؤسسة

أما الثاني فيتضمن كل  ,بصفة عامة إلى قسمين رئيسيين. ألاول يشتمل على البيانات املحاسبية ألاساسية

فالبيانات املحاسبية ألاساسية تنطوي على كافة البيانات املتعلقة بالدفاتر  ,معلومات إلاثبات ألاخرى 

فهي سجالت تدعم 1, 3لسجالت الرسمية املختلفة لدى املؤسسةاملحاسبية بأنواعها فضال عن كل ا

أما أدلة إلاثبات ألاخرى فهي الزمة أيضا لتدعيم القوائم املالية نظرا ألن  ,القوائم املالية بصورة مباشرة

 أكبر بصورة البيانات املحاسبية ألاساسية ال تكفي وحدها في هذا الشأن فالقوائم املالية يجب أن تدعم

 2التدقيق إلجراءات اتطبیقھ  خالل من الحسابات محافظ بواسطة جمعھا یتم مختلفة إثبات أدلة لخال من

 یستنتج أن یستطیع لكي ومالئمة كافیة إثبات أدلة على یحصل أن الحسابات محافظ على ویجب

 من إلاثبات أدلة على الحصول  یتم حیث ، املھني ارأیھ اعلیھ یبني الذي ألاساس لتكوین معقولة استنتاجات

 والسجالت املستندات مصادر إلاثبات أدلة وتشمل الجوھریة وإلاجراءات الرقابة اختبارات من مناسب مزیج

 الرقابة باختبارات ونعني3 ألاخرى، املصادر من املؤیدة واملعلومات املالیة للبیانات املتضمنة املحاسبیة

 املحاسبي للنظام الفعال والتشغیل التصمیم بمالئمة املتعلقة إلاثبات أدلة على للحصول  املنجزة الاختبارات

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

 : نوعين على وھي املالیة البيانات في الجوھریة ألاخطاء تكتشف التي

  .وألارصدة للمعامالت التفصیلیة الاختبارات -

  .جوھریة تحلیلیة إجراءات -

 على الحصول  واجراءات الالتزام مدى إجراءات من لكل هبمزاولت إلاثبات أدلة على الحسابات محافظ یحصل

 :آلاتية إلاثبات أدلة

  ت:إلاثبا أدلة على الحصول  إجراءات

 درجة في تختلف أدلة ذلك ویوفر امللموسة وألاصول  واملستندات السجالت اختبار ھو :املادي الفحص -

                                                           
 30، ص.مرجع سابق مد السید سرایا، مح-1 

 010یوسف محمود جربوع، مرجع سابق، ص .2 

 010،013رأفت سالمة محمود وآخرون، مرجع سابق، ص ص .3 
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 وتشغیلھا إعدادھا في املطبق الداخلیة الرقابة نظام فاعلیة ومدى ومصدرھا طبیعتھا بحسب علیھا الاعتماد

 بالضرورة یقدم ال اولكنھ ألاصل لوجود بالنسبة اعلیھ الاعتماد یمكن دلیال امللموسة لألصول  الفحص ویوفر

 موضوعیة وسیلة املادي الفحص أن عامة بصفة القول  ویمكن ،التقییم أو للملكیة بالنسبة قوي  إثبات دلیل

 الحالة أو الجودة تقییم في یفید الحاالت بعض في هأن كما ألاصل، ووصف مقدار من كل حول  املزاعم من للتحقق

 .ألاصل علیھا التي

 من أو املؤسسة داخل من سواء معرفة ذوي  أشخاص من سلیمة معلومات على الحصول  ھو  :املصادقات -

 على إلیھا ینظر الحسابات، محافظ عن مستقل مصدر من املصادقات على الحصول  یتم ألنه ونظرا خارجھا،

 هإلی التوصل عند نسبیا مكلفا دلیال املصادقات وتكون  ،املحافظين بواسطة كثيرا هاستخدام ویتم قوي  دلیل أنھا

 كل في املصادقات استخدام یتم ال لذلك املصادقات على الرد ألافراد بعض من یطلب أن مالئما یكون  ال وقد

 شفویة استجابة ولیس كتابیة استجابة على بالحصول  عادة یقوم حیث ، فیھا تطبیقھا یصلح ال التي الحاالت

 ضروریا كان متى هل أكثر تدعیما تعطي أنھا عن فضال فحصھا یسھل املكتوبة فاملصادقات ممكن، ذلك كان كلما

 في ألاخذ بد فال الحسابات  تدقیق في إثبات كأدلة املصادقات استخدام وعند بشأنھا، الواردة املعلومات توضیح

 استخدامھا الحسابات ملحافظ یمكن املصادقات من أنواع ثالثة وتحدد للعمیل، الداخلیة الرقابة نظام الاعتبار

 من الطلب خاللھا من یتم والتي املصادر من معلومات طلب مع الایجابیة املصادقة في ألاول  النوع ویتمثل

 ویتمثل ألاحوال، كافة في علیھا الرد بعد الحسابات محافظ إلى بإرسالھا یقوم بأن املصادقة تسلم الذي الشخص

 على الحسابات محافظ ،ویعتمد علیھا املصادقة یجب معلومات تضمینھا مع إلایجابیة املصادقة في الثاني النوع

 بفحص یھتم أن دون  ویعیدھا علیھا یوقع أن املصادقة ملستلم یمكن حیث ألاول  النوع من أقل بدرجة النوع ھذا

 املصادقة مستلم من تتطلب ألنھا ، قلیلة تكون  ألاول  للنوع الاستجابة معدالت أن البحوث وأظھرت  ، املعلومات

 من الطلب فیھا ویتم السلبیة املصادقة في الثالث النوع ویتمثل ، املصادقة اتمام و الستفاء جھدا یبذل أن

 حالة في فقط  هب یؤخذ دلیال تعتبر املصادقات ألن ونظرا ، املعلومات صحة عدم حالة في فقط یرد أن املستلم

  1الایجابیة املصادقات من صالحیة أقل السلبیة املصادقات تعد الرد

 املعلومات تدعم التي العمل ودفاتر مستندات بفحص الحسابات محافظ قیام في التوثیق یتمثل :التوثیق -

 لتقدیم العمیل یستخدمھا التي السجالت كافة  بفحصه  یقوم الذي التوثیق ویتمثل ،املالیة بالقوائم املدرجة

 ألاكثر ألادلة من كنوع التوثیق استخدام ویتم ،منتظمة صورة في تم قد العمل أداء أن إلى تشير التي املعلومات

 نظام إغفال عدم یجب كما املراجعة عملیة كل في واسع نطاق على أنش ئ قد املستند ھذا كان لو مما اقناعا

                                                           
 001،00ألفين أرنيز وجیمس لوبك، مرجع سابق، ص ص.1 
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 بالفحص عادة ذلك إلى یشار الحسابات محافظ قبل من التوثیق استخدام حال وفي الداخلیة الرقابة

 .1املستندي

 أدلة املالحظة توفر آخرین، قبل من أداؤه یتم إجراء أو عملیة مشاھدة من املالحظة تتكون  :املالحظة  -

 إجراء أن بحقیقة كذلك ، فیھا تمت التي الزمنیة بالنقطة محدودة لكنھا ، إجراء أو عملیة أداء بشأن التدقیق

 الحسابات ملحافظ كافیة تعتبر ال ذاتھا حد في املالحظة فإن وعموما ، العملیة أداء كیفیة على یؤثر قد املالحظة

 من به یقومون  ما ملالحظة یحضر سوف بأنه علم على یكونون  العمیل أفراد أن في مخاطر من بھا یحیط ملا

 للسیاسات وفقا أعمالھم ینفذون  فعال بأنھم توھم إذا الحسابات محافظ تضلیل إلى یؤدي قد مما أعمال

 ذلك عكس الحقیقة في ھم بینما املوضوعة

 املؤسسة داخل في مطلعين أشخاص من مالیة وغير مالیة معلومات طلب من الاستفسار یتكون  :الاستفسار  -

 ألداء مكمال یكون  ما وكثيرا ،التدقیق أثناء واسع نطاق على یستخدم إجراء ھو والاستفسار ،خارجھا أو

 وتقییم ،شفویة رسمیة غير إلى كتابیة رسمیة من الاستفسارات تتراوح وقد ،ألاخرى  التدقیق إجراءات

 على الحسابات محافظ یحصل ما وبعد ، الاستفسار عملیة من یتجزأ ال جزء لالستفسارات الاستجابات

 باستخدام وذلك الداخلیة الرقابة فيفاعليته  مدى على للوقوف إلاجراءات ھذه یختبر أن بد ال الالزمة إلاجابات

 .أخرى  إثبات أدلة

 الحساب إعادة إجراء ویمكن ،السجالت أو للمستندات الحسابیة الدقة فحص تتضمن :الاحتساب إعادة  -

 .امللف تلخیص دقة لفحص الحاسب بمساعدة التدقیق أسالیب استخدام من

 في البحث نتائج ضمنھا ومن املھمة، واملؤشرات النسب التحلیلیة إلاجراءات تشمل :التحلیلیة إلاجراءات  -

 التحلیلیة إلاجراءات وتستخدم العالقة، ذات أخرى  معلومات مع متعارضة تكون  التي والعالقات التقلبات

 .نسبیة أھمیة لھا لیس التي الحسابات حالة في كبير بشكل

 تقرير محافظ الحسابات: طلب الرابعامل

 :التالیة الحسابات محافظ مھام على08- 93 و 08-91 القانونين في الجزائري  املشرع أكد

 .السنونة الحسابات على املصادقة -

 .الحسابات تلك مع املدیرین طرف من املقدم التسیير تقرير في املحتوات املعلومات وتطابق صدق تدقيق -

  املسؤولين طرف من قانونا، املحددة الاتفاقيات إبرام شروط حول  الرأي إعطاء -

  2النشاط في الاستمرارية تھدد أن املمكن النقائص عن إلاعالن -

                                                           
 118ألفين أرنيز وجیمس لوبك، مرجع سابق، ص1 

  2احمد حلمي جمعة مرجع سابق ص 25
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 وتقرير الحسابات، على للمصادقة بالنسبة عام تقرير كتابة والثانیة ألاولى املھمة نھایة في املحافظ وعلى

  .القانونية الاتفاقيات إبرام حول  خاص

 یفضل كلمة إلقاء املراجع على كما للمساهمين العامة الجمعية إلى ویوجھا وإلامضاء التاریخ یحمالن التقريران إن

 :التالیة النقاط الكلمة تلك وتتضمن ،السنوية الحسابات حول  اجتماعها في إلادارة مجلس على مكتوبة تكون  أن

 مهمتها في املراجع طبقھا التي الفنية وألاساليب املھني ألاداء معایير -

 عملها أثناء علیھا وقف التي الداخلية املراقبة نظام ضعف نقاط -

  .علیھا تعدیالت إدخال ینبغي والتي املالیة القوائم احتوتھا التي العناصر -

  .املالیة القوائم تحضير وطرق  املتبعة التقییم طرق  حول  مالحظات -

  .املكتشفة الشرعية غير وألاعمال ألاخطاء -

  قيامها بمهامها أثناء واجھھا التي والقيود العراقيل -

 .النتيجة على ذلك آثار وخاصة سبق ما لكل حوصلة -

  السنوية الحسابات على املصادقة حول  العام التقرير اوال:

 :یلي ما التقریر ھذا یتضمن    

  .الحسابات محافظ تعیين وتاریخ بكیفیة التذكير -

  .املراجعة موضوع والدورة املؤسسة على التعرف -

 .كمالحق بالتقریر وترفق تمض ي أن یجب والتي للمراجعة خضعت التي املالیة الوثائق -

   املھمة ھذه في احترامھا ومدى وأھدافھا، املھني ألاداء بمعایير التذكير -

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

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

 .املجلس ھذا من طلبها التي إلاضافية

 تبيان مع املالیة القوائم إظهار وطرق  التقییم في املتبعة الطرق  تخص والتي املحتملة التعديالت أسباب -

 .القوائم ھذه على ذلك أثار

 یرفض أو بتحفظ أو تحفظ بدون  الحسابات على فیھا یصادق الحسابات ملحافظ واضحة خاتمة -

 .بأدلة املصادقة

  :حول  خاصة بصفة رأيه إعطاء املراجع لىع

 .املراقبة الدورة خالل واملدفوعة املؤسسة في الكبيرة ألاجور  ذوي  ألاوائل املوظفين 10 ال أو5 ال قائمة -

  .النشاط في الاستمراریة تھدد أن املمكن ألاوضاع -
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  .وجدت إن ،املؤسسة بھا قامت التي أخرى  شركات أموال رؤوس في املساهمات -

 للوكي بھا التصريح ینبغي التي الشركة في موظف وأي املجلس أعضاء طرف من املرتكبة املخالفات -

  الجمهورية

 الشرعية من عال بمستوى  تتصف مراجعتها تمت التي املالیة القوائم أن تحفظ بدون  املصادقة تعني

 لهذه یكون  أن ودون  للمساهمين أكثر الشرح بھدف بمالحظات املصادقة من النوع ھذا یرفق أن ویمكن والصدق،

 تعطي املالیة القوائم وأن والصدق ةيبالشرع تتصف ألاخيرة ھذه إذ الحسابات حقيقة على أثر املالحظات

 تم التي والنقائص ألاخطاء أن بتحفظ املصادقة وتعني النتيجة ةيووضع املؤسسة نشاط عن الصادقة الصورة

 واقتراح كالتحفظ بوضوح یذكر أن على ، الحسابات وصدق بشرعية تمس ال املراقب طرف من علیھا الوقوف

 التي والنقائص ألاخطاء أن فیعني املصادقة رفض أما نتیجتھا و الدورة حسابات على أثرھا یتالش ى حتى الحلول 

 طرف من الحسابات على املصادقة رفض یأتي وقد وصدقھا شرعیتھا الحسابات یفقد مما خطيرة اكتشافھا تم

 :یلي ملا نتيجة املراجع

 .بمهمته القیام املراقب استطاعة دون  حالت عراقيل وجود -

  .املراجع طرف من املقترحة بالتعديالت القیام القاطع املسئولين رفض -

 یتسنى حتى وذلك بالتفصيل املعلومات وكل والبراھين ألاسباب تقديم املصادقة رفض حالة في املراجع على

 .الالزمة القرارات التخاذ الحقیقة معرفة للمساھمين

 :ھما اثنين لسببين یكون  الحسابات على املصادقة رفض إن

 ،صادقة وغير  شرعية غير الحسابات یجعل مما كبيرة علیھا الوقوف تم التي الالشرعیة درجة :املوافقة عدم .0

 .صادقة غير املعنیة املؤسسة ونتائج للذمة املالیة والوضعية الفوتوغرافية الصورة وأن

 تعیين مثل الظروف من إما املالیة والقوائم الحسابات على املصادقة من التمكن عدم ینجم قد :الیقين عدم .9

 إدارة موقف من ینجم قدم كما املحاسبية الوثائق أتلف حریق ،مراقبتها املراد الفترة انتھاء بعد املراجع

 باملعلومات تزویده على وامتناعها الخارجية للمصادقات املراجع لجوء ألاخيرة ھذه كرفض نفسھا املؤسسة

 .داخلیا الكافیة

: التقریر
ً
 الخاص ثانيا

 غير أو مباشرة بصفة قانونا، بھا واملسموح الدورة خالل املبرمة، باالتفاقيات فیتعلق الخاص التقریر أما

 :یلي ما آلاخر ھو ویتضمن للمراجع بھا صرح التي الغير، ومع املؤسسة في املسئولين مع مباشرة

 العامة الجمعية طرف من علیھا للمصادقة املقدمة ،وموضوعھا طبیعتھا ،الاتفاقيات قائمة -

  .منھا املستفیدین قائمة، و للمساھمين

 .حولھا الرأي، و إبرامھا شروط -
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 على هاطالع بعد وذلك بھا یخبر لم أخرى  اتفاقيات وجود عدم من التأكد الخاص التقریر كتابة قبل املراجع على

 مبرمة اتفاقيات على عثوره حالة وفي الجاریة والحسابات القروض حسابات وكذا ، إلادارة مجلس محاضر

 على الاتفاقيات غالب في فحتى یكن ومھما الحسابات حول  السابق العام تقريره في ذلك تبيان  هعلی ، ممنوعة

 حدث لكل خاص تقرير كتابة كذلك املراجع وعلى  هفی غیابھا وذكر الخاص التقریر كتابة الحسابات محافظ

 تقریر ، ألارباح حول  تسبیقات توزیع حول  وتقریر املال رأس زیادة حول  كالتقرير استثنائية قرارات عن ناتج خاص

 .الخ... للشركة القانوني الشكل تغیير حول 

  ي:ھ أخرى  تقاریر املراجع یكتب) الخاصة التقارير وأ (الخاص والتقریر العام التقریر إلى باإلضافة

 املراقبة نظام تقییم من انتھائه بعد الحسابات محافظ طرف من یقدم تقریر :الداخلية املراقبة حول  تقریر

 طبیعة بوضوح یبين مختصر تقریر الغالب في وھو النظام مشاكل إلى املسئولين انتباه لفت بھدف ،الداخلیة

 .حلول  اقتراحات مع ذلك عن الناتجة ألاخطار ،املكتشفة الضعف نقاط

 البورصة في املقیمة الشركات تصدرھا التي إلاعالمية النقاط حول  تقریر في تتمثل :الحسابات محافظ تأشيرة

 إلزامي قرض إلى كلجوئھا

 مستوى  وعلى املجمع مستوى  على التجمیع عملیة حول  هاورأي ،هافي یشرح :املجمعة الحسابات حول  تقریر

 .املؤسسة

: التصریح
ً
  الشرعیة غير باألعمال ثالثا

 مصالح على ودفاعا حمایة واملراقبة املراجعة أثناء ةيشرع غير أعمال على الحسابات محافظ یعثر قد 

 في یحقق أن للعدالة مساعدا باعتباره املراجع، على املعنیة املؤسسة مع واملتعاملين املستخدمين املساھمين،

 للجمعية سیقدم الذي العام تقریره في ینشرھا أن على ممكن وقت أقرب في الجمھوریة وكیل ویخبر القضیة

-93 ، املرسوم من 10 الفقرة مكرر  715 املادة حسب یعرض فإنه إلابالغ عن هامتناع حالة وفي للمساھمين العامة

  20.000 بين تتراوح مالیة وغرامة ، سنوات5 و سنة بين ما تتراوح ملدة السجن لعقوبة سابقا إليه املشار 08

 .إحداهما أو دينار 500.000و

 مع بالعمل الفاعل قیام أي إرادي وعنصر مادي عنصر عنصران هافي یتوفر أن یجب الغش عمل إن

 :من یتأكد هاعلي القضیة املراجع یدرس وحتى املنجز للعمل الشرعیة غير بالصفة والشعور  إلارادة

 .مرتكبه طرف من سھوا أو خطأ لیس هوأن معتبر العمل أن -

 .منه والھدف الفعل آثار -

 ارتكابها عن املسئولين ألاشخاص على التعرف -

 .وقبضھا وصولھا یثبت وصل مقابل هاطرف من وممضاة مؤرخة رسالة بواسطة كتابیا الجمھوریة وكیل یبلغ
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 الفصل:خالصة 

حافظ الحسابات هي فحص الحسابات من خالل هذا الفصل توصلنا إلى أن مهمة الرئيسية مل

القواعد املالية  بقصد التحقق من تطبيق مبادئ و املعايير املهنية بطريقة صحيحة و تحقق من صدق و 

تقرير يتضمن رأيه املنهي على الكشوفات البيانات املحاسبية و املالية ، و الغرض من هذه املهمة هي إعداد 

مراجع و تعلق بمهن خبير املحاسب املالية و مدى تمثيلها للمركز املالي للمؤسسة ، كما أعطى القانون الصادر امل

الحسابات واملحاسب املعتمد صورة جديدة ملمارس ي املهنة في الجزائر ، حيث قام بتحديد شروط التي يجب 

ات من أجل التمكن من ممارسة مهنته ، و بين مهام ومسؤولياته كما يشترط أن توفرها في محافظ الحساب

 
 
 .ذو خبرة و كفاءة مهنية تضمن له ألاحقية في ممارسة املهنة  ،يكون مستقال

بحيث محافظة الحسابات هي الوسيلة القادرة على حكم مدى تعبير الكشوف املالية للمؤسسة عن 

فالكشوفات املالية لم تعد تهم  الحسابات،على التقرير الذي يعده محافظ  ادوذلك باالعتمالواقع الفعلي لها 

   .واملتوقعينعدة جهات في مقدمتهم املستثمرين الجدد  فقط بل واملساهمين الحالييناملالكين 

 جهة من املالیة القوائم جودة تحقیق عنه یترتب والذي ،املالیة الكشوف إعداد عن مسؤولة إلادارة وتعتبر

 .أخر جهة من القرارات اتخاذ على واملساعدة
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 تمهيد:

 

من وبعد ان تناولنا الجانب النظري كان البد  ،همية موضوع هذه الدراسة واتساعهانظرا لأ

فقمنا بإجراء دراسة ميدانية بهدف التحقق من الاستنتاجات التي تم توصل اليها  إسقاطه على الواقع.

والتي تشير الى دور الذي يلعبه محافظ الحسابات في تعزيز موثوقية  ،في الدراسة النظرية للبحث

فعال في تحقيق وملحافظ الحسابات تاثير ايجابي وأ .ا والالتزام بمتطلبات قانونية القوائم املحاسبية

جودة املعلومات املحاسبية بمفهومها الشامل،الذي يعتمد على املعايير الصادرة عن مجلس معايير 

أخطا الفروض التي يقوم عليها البحث.وأ وكذلك بهدف اختبار صحة ا املحاسبية الدولية،

أ:أما يلي ان نقسم هذا الفصل الى ارتأينابناءا على ما سبق وأ

أ ؛املؤسسة محل الدراسةوأ تقديم مكتب محافظ الحسابات  :أاملبحث الاولأ -

أ ؛الاجراءات املتبعة ملحافظ الحسابات لتدقيق املؤسسة :بحث الثانيامل -

أ.اعداد التقرير النهائي :أاملبحث الثالث -
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 الدارسة محل واملؤسسة الحسابات محافظ مكتب تقدیم :ألاول  املبحث

 باملكتب التعریف  :ألاول  املطلب

 الوطنیة املحاسبة شركة مسمى تحت 1997 في ومحافظ الحساباتأسس قودار حراق مكتب محاسبة 

 الخبرة اعتماد على حصوله بعد وذلك القضائية املحاسبةوأ القضاء میادین إلى املكتب عمل تطورأ 2007 غایة إلى

 الخارجیة املراجعة إلى املكتب في العمل مجال توسع 2010 سنة من سبتمبر شھر في أما .املجلس من القضاة

أ .الحسابات محافظة اعتماد على الحصولأ بعد الوطنية للشركات

 الاقتصادية املؤسسات منوأ .بالبنوك الخاصة قتصاديةالا التقنيات بمهمات املكتب یقوم ذلك على زیادة

 :الحسابات محافظة وأ الجباية وأ العامة املحاسبة سواء مجاالت كل في املكتب معھا تعامل التي

  ألاسهمالشركات ذات  

  املحدودة املسؤوليةالشركات ذات 

  املحدودة املسؤوليةذات  الوحيدذات الشخص  الوحيدةالشركات 

 شركات التضامن  

 أشخاص طبیعیين 

 .1-2رقم  الشكل في مبين وھ كما تخصصه حسب وكل البشرية املوارد من معتبر عدد املكتب یمثل
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أاملكتب بھا یقوم التي الخدمات :الثاني املطلب

أمنها: ،واملالياملحاسبي كل من مجال امليدان  الخدمات فييقوم املكتب بالعديد من 

 ويقوم بإعداد خبرات قضائية في مجال محاسبة وهذا بناءا على حكم قضائي صادر من املحكمة أ .1

 .املجلس يتم من خالله تعيين خبير في قضية ما

 وألاشخاصوالصيدلي، ة واملحاسبية لألشخاص الطبيعيين كاملحامي مسك املحاسبة واملتابعة الجبائي .2

امليزانيات الختامية والقوائم املالية  وإعدادالجبائية الشهرية، والتصريحات  كاملؤسسات،املعنويين 

 .لزبائنه ألاعمال الدوريةوكل 

 ودة أيقوم املكتب باملصادقة على حسابات املؤسسات سواء كانت مؤسسة ذات مسؤولية محدوأ .3

 .مهرجانات والئية وأ اجتماعية، ثقافية،جمعيات  ومؤسسة مساهمة أ

 والتحقق السنوية صحة الحسابات على بشهادته باإلدالء وذلك املستقلة القانونية الرقابة بعملية یقوم .4

 املؤسسة، تسیير في التدخل دونأ وذلك الخاص بالتسیير، إلادارة مجلس تقرير في املعطاة املعلومات من

 .مثال كاإلفالس أخرىأ لسبابوأ أ إداريا نشاطها أنهت التي للمؤسسات التصفية خدمات إلى باإلضافة

 دائرة،كما تتضمن عمليات الطعن لدى مختلف اللجان ) جبائيهتقديم خدمات تتمثل في استشارات  .5

 .) وطنية والية،

 XXXXX للمؤسسة عام تقدیم :الثالث املطلب

:
ً
 تعريف املؤسسة اوال

 بدأت نشاطها برأسمالوأ، 2001بمستغانم تحت شكل قانوني شركة ذات أسهم في  XXXXXتأسست املؤسسة 

 د.ج  000000000د.ج ثم انتقل ل  00000000إجمالي يقدر ب 

كما سمحت الاستثمارات الجارية للمؤسسة بزيادة طاقتها إلانتاجية مما أدى لرفع رأسمال إلاجمالي في وقت 

أالسنة. كله في نفسد.ج وهذا  000000000قصير ل: 

:
ً
 أهداف املؤسسة ثانيا

 ؛والبيعإلانتاج تعظيم  -

 عامة؛تخفيض التكاليف بصفة  -

 الربح؛تعظيم  -

 إيجاد مركز تنافس ي جيد في السوق؛  -

 الاستثمار؛زيادة  -
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 ؛والخارجة الداخليةنشاطاتها من خالل ألاسواق  زيعوأت -

 للمتخرجين؛توفير مناصب شغل  -

 ؛للبلد الجديدخلق قیمة مضافة واملساهمة في نجاح النموذج الاقتصادي  -

أاستثماراتها.  تحديدللمؤسسة من خالل  إلانتاجيةرفع الفائض املالي والرفع من القدرة  -

:
ً
طبيعة النشاط املمارس  ثالثا  

  املالحمة -

  حقن البالستيك -

  صفيحات معدنية -

  اثاث املكتب -

  والاستعماالتألاشكال التجهيزات املعدنية بمختلف  -

  إشارات السكك الحديدية -

  تصنيع امليكانيكي -

أطالء الزنك -

 ةياملستقبل ألافاق :رابعا

 الجانب وكذا املالیة صورتها تحسين إلى الاقتصادية الخاصة املؤسسات من كغيرها املؤسسة هذه تطمح

 :یلي فیما لها الاقتصادية ألاهمیة وتكمن الجید والتسیير والكفاءة باالنضباط املتميزة إدارتها بفعل إلاداريأ

 

 باإلنتاج؛ املتعلقة التكاليف وتقليص املبيعات حجم تعظیم -

 الحالیة؛ التكنولوجيا ومواكبة إلانتاج حجم من للزيادة املعدات وتحدیث ،جدیدة ورشات إنشاء -

 املناسب؛ الوقت في القرارات وأخذ املشاكل بضبط یسمح داخلیة مراقبة نظام وضع -

 القطاع؛ في الزمیلة املؤسسات مع التجارية العالقات وتطوير ،جدیدة لسواق الدخولأ -

 هذا كونأ السوقیة الحصة زیادة قصدأشكالها التجهيزات املعدنية بمختلف  إنتاج نشاطات على التركيز -

 كبير؛ اهتماموأ ذ أصبح املجال

 دراسة بعد التصدير إلى الخروج خالل من بعيدا الذهاب ال وملا نطاق أكبر على وجعله املشروع توسيع -

 .الوطنية الحاجيات لسد كافي الداخلي إلانتاج أن
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 الاقتصادية ألاهمیة :خامسا

 ذات الخاصة املؤسسات مع تتعامل فهي ،معها املتعاملة ألاسواق طبيعة الدراسة في محل املؤسسة أهمية تتجلى

امليكانيكية  املعدات بیع في املختصة عالیة سوقیة حصة لكسب البیع تطوير نشاطات أجل من الكبير الحجم

 .واملعدنية والبالستيكية

  ملؤسسة التنظيمي الهيكل :سادسا
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 مؤسسة لتدقدق الحسابات ملحافظ إلاجراءات املتبعة :الثاني املبحث

  مؤسسة لتدقيق ألاوليةإلاجراءات  :ألاول  املطلب

 شرعية: وجبات ثالث حولأ الحسابات محافظي مهام تتمحورأ

 .السنوية الحسابات ومصداقية انتظام مراقبة -

 .مراقبة املؤسسة حياة تسير التي والقانونية إلاجراءات الشرعية احترام من التأكد -

 .املعينة للسلطات ألاحيان بعض وفي املراقبة املؤسسة لجهزة ومالحظته برأيها بالتعريف الخاصة املهام -

 املعلومات لكتلة جدا محدود أجل في ويقدر يتعرف أن الحسابات محافظ على املسطرة ألاهداف لبلوغ -

 .ومختلفة مهمة جد هي التي

 وينذر الحذرين املهنيين يلزم لذلك كنتيجة لها املحدد الوقت وضيق ،املعلومات لكتلة وتعقد حجم -

 .رأيه عن للتعبير الالزمة ألادلة من ممكن عدد أكبر بجمع له تسمح والتي ،عقالنية طريقة باتخاذ

 آلاتية: على إلاجراءات تتركز الطريقة هذه

 .املهنة إلى الدخولأ إجراءات .1

 .عامة بصفة املراقبة املؤسسة على التعرف .2

 .املراقبة الداخلية وتقييم فحص .3

أ .الحسابات مراقبة .4

 عامة املراقبة بصفة املؤسسة على التعرف :أوال    

 املحاسبية والقانونية واملالية الاقتصادية الوقائع معرفة الحسابات محافظ على مراقبة الحسابات بداية قبل

املراقبة  املؤسسة لخصوصيات الكافية املفاهيم على الحصولأوأ ه املرحلة هذه من والهدفاملراقبة  للمؤسسة

 :ما يليب

 أ الحسابات على التأثر بإمكانها املراقبة التي املؤسسة بخصوصيات املتعلقة العامة ألاخطار تحديد -

 .املهمة وتخطيط اتجاه علىوأ

 قطاع ،النشاط طبيعة :التالية املجاالت تخص التي املعلومات عن يبحث أن الحسابات محافظ على -

 على والاطالع واملحاسبي، إلاداريأ التنظيم ،السياسات ،العام التنظيم ،املؤسسة هيكلة ،النشاط

 .ألاساس ي القانونأ

 ملحة ،الوحدات عنوان ،العامة الهيكلة املراجع، ،الاجتماعية التسمية :عامة بصفة املؤسسة تقديم -

 .املؤسسة في بها يتصل التي وألاشخاص املسيرين ،تاريخية
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 :الداخلية املراقبة وتقييم فحص :ثانيا

 شرعيتها يضمن أن الواجب من التي ألاحداث نظرا لعدد ماديا محدودة الحسابات محافظ إمكانيات إن

 بأحوال القيام على وقدرتها املراقبة للمؤسسة املحاسبي الجهاز كفاءات من مسبقا يتحقق أن يجب ،ومصداقيتها

 يخص فيما) وادارية محاسبية منظماتوأ أ (املحاسبي الجهاز من كافية ضمانات على للحصولأ ،ناجحة مالية

 الشرعية ألاشكال احترام :التالية النقاط على التركيز الحسابات محافظ واجب من الحسابات ومصداقية شرعية

 .الداخلية املراقبة نوعية مستوىأ ،والقانونية

 والتحديث التوقيعات مسك من يتحقق أن الحسابات محافظ على :والقانونية الشرعية ألاشكال احترام

 سجل ،اليومية ،ألاجورأ دفتر ،الجرد دفتر ،العامة اليومية :منها والقانونية الشرعية والسجالت للدفاتر املستمر

 القانونأ طرف من املفروضة السجالت كل ،الحراسةوأ أ إلادارة مجلس تداوالت سجل ،العامة املجالس تداولأ

 الحاالت، حسب الحراسةوأ أ إلادارة ملجلس الحضورأ لسجل املنتظم املسك من يتحقق ،به املعمولأ

  املهنية، واملخططات املالي املحاسبي النظام في املنشورة والتقييم التقديم قواعد احترام من يتحقق -

 القانونأوأ أ املالي املحاسبي النظام طرف من سواء عليها املنصوص ألاساسية القواعد احترام من يتحقق -

 عدم ،التاريخية التكلفة ،الاستغالل استمرارية ،النشاطات استقاللية ،الطرقأ دوام :سيما ال التجاريأ

 .التعويض الحذر

 الداخلية الرقابة نظام وتقییم فحص :الثاني املطلب

 لعدد ماديا محدودة الحسابات محافظ إمكانيات إن
ً
 شرعيتها يضمن أن الواجب من التي ألاحداث نظرا

 بأحوال القيام على وقدرتها املراقبة للمؤسسة املحاسبي الجهاز كفاءات من مسبقا يتحقق أن يجب ،ومصداقيتها

 يخص فيما) وادارية محاسبية منظمات وأ (املحاسبي الجهاز من كافية ضمانات على للحصولأ ،ناجحة مالية

 الشرعية ألاشكال احترام :التالية النقاط على التركيز الحسابات محافظ واجب من الحسابات ومصداقية شرعية

أ.الداخلية املراقبة نوعية مستوىأ والقانونية،

 وكذا الداخلي، الرقابة نظام بفحص قمنا 2013 الختامية للسنة الحسابات محافظة مهمة إطار فيو

 الحالي وإلاداريأ املحاسبي بالتنظيم املنجزة الحسابات وصدق شرعية لضمان وهذا ةياملحاسبإلاجراءات 

أ XXXXXمؤسسة  مستوىأ على املفعولأ والساريأ

 :والقانونية الشرعية احترام ألاشكال (1

الشرعية  والسجالت للدفاتر املستمر والتحديث التوقيعات مسك من يتحقق أن الحسابات محافظ على -

 سجل العامة، تداول املجالس سجل اليومية، ألاجور، دفتر الجرد، دفتر العامة، اليومية :منها والقانونية
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 من يتحقق به، املعمولأ القانونأ طرف من املفروضة السجالت كل والحراسة، أ إلادارة تداوالت مجلس

 الحاالت، الحراسة حسبوأ أ إلادارة ملجلس الحضورأ املنتظم لسجل املسك

 املهنية، واملخططات املالي املحاسبي النظام في املنشورة والتقييم التقديم قواعد احترام من يتحقق -

القانون وأ أ املالي املحاسبي النظام طرف من سواء عليها املنصوص ألاساسية القواعد احترام من يتحقق -

 عدم التاريخية، التكلفة الاستغالل،استمرارية  النشاطات، استقاللية الطرق، دوام :سيما ال التجاريأ

 .الحذر التعويض،

 :الداخلية املراقبة وتقدير الفحص (2

 التي مالية أحوال منها يتولد التي املراقبة املؤسسة وإجراءات ألانظمة إمكانية الحسابات محافظ يقدر -

 .املصداقية من عالي تقدم مستوىأ

طريق  عن التحقيق بمبادئ البعض يرتبط :أمرين في تتمثل الداخلية رقبة ا الم لها تخضع التي الحتميات -

التعريف  لقواعد آلاخر البعض الخاصة، اواسترداداته تسجيالتها من تأخذ بدورها التي وإلاجراءات ألانظمة

 .املؤسسات بحجم مكيفة وهي إلادارية والتقنية للتطبيق ستبث التي واملسؤوليات املهام وفصل

 يرتكز التي املراقبات الداخلية تعريف :الحسابات ملحافظ يسمح أن يجب الداخلية رقبة ا الم تقدير إن -

 .املناسبة الحسابات مراقبة برنامج تقليص أجل من املعطيات معالجة في الغلطات نسبة عن عليها، الكشف

التوثيق  نظام التنظيم، نظام :آلاتية ألاساسية املكونات على يرتكز املراقبة الداخلية دراسة وتقييم إن -

  .املراقبة نظام املوظفين، للحماية، املادية الوسائل ألادلة، نظام وإلاعالم،

املهام التي يجب أن تقوم على أساس التنفيذ  املسؤوليات، تفرقةتعريفات  في:يتمثل  التنظيم:نظام أ(   

إلانتاج تفرقة املهن التي تقوم على عدم إلاجماع بين العملي مثل املصلحة التجارية ومصلحة  للمهمة،املتبادل 

وصف املهن  التسجيل، الصيانة،الحارس  املخزن،أمين  الصندوق،الاحتفاظ مثل أمين و الحماية أ وإلاشهارأ

كيفية  معالجتها،التي تتمثل في الدقة مكتوبة على مستوى التنفيذ كل من مصدر املعلومات املستوجب 

أ  املعالجة. معالجتها، مدة

إجراءات  يلي:لكي يكون نظام التوثيق وإلاعالم مقنعا يجب عليه أن يتضمن ما  والتوثيق:نظام إلاعالم ب( 

  وثائق إلاجراءات. إلاعالم،الوثائق دعائم  بوضوح،مكتوبة مستحدثة يوميا والتي تحدد 

 وتنفيذ وتسجيل إالأ بتجنيد،يسمح  أالأيجب على هذا النظام أن يسمح بالتأكد من  ألادلة:نظام ج( 

ن آلاجال. التسجيل مكشوفة في أحسوأ كل صفقات الانطالق والتنفيذ أ واملناسبة،الصفقات التنظيمية   
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تنظيم  (،املتبادلة للمهام )فصل املهام ةمقنعا: املراقبنظاما  نظام ألادلةإن العناصر التالية تكون من 

التقاربات ترتيب  للنسب،املراقبة التلقائية  املقتطفات،شبه ترقيم ومراقبة  آلالي،وسائل إلاعالم  املحاسبة،

   الوثائق.

الخزائن املخصصة للسهولة الدخول  الحواجز، ألابواب، الجدران، في:تتمثل  للحماية:الوسائل املادية د( 

أالخسائر، التبذير... السرقة،املحمي تكون وسائل مباشرة للحماية ضد 

 الوثائق، ة،املاديالوسائل  الجسدية،الوسائل  الحماية:غير مباشرة إلى وأ إذن كل الوسائل التي تهدف مباشرة أ 

قاعات إلاعالم آلالي. بطاقات،   

من ثقة  ذوي الضمير املنهي يزيد بها،املوظفين ذوي الكفاءة واملكونين للقيام باملهام املكلفين  املوظفين:ه( 

يجب على  املوظفين،للتأكد من كفاءات  للفحص،محافظي الحسابات حول ألاحوال املالية التي تعرض عليه 

املراقبة والتقييم  ألاجور،سياسة  واملستمر،إجراءات التجديد التكوين ألاولي  يلي:ما  الحسابات تقييممحافظ 

أالدوري للنشاط.

  املراقبة:نظام إلاشراف على و( 

تأكيد الفهم بواسطة  املهمة،فهم ووصف ألانظمة  آلاتية:تقييم املراقبة الداخلية يمر على ألاحوال  -

التقييم النهائي  القوية،التحقق من سير ودوام النقاط  ألانظمة،نقاط قوى وضعف  تحليالت، إبرازأ

  .والتأثر حول مهمة التلخيص

النقائص امللحوظة على السير )حول إلادراك  يلي:يشير التلخيص حول تقييم املراقبة الداخلية إلى ما  -

التأثير حول  السنوية،التأثيرات املمكنة حول الحسابات  وإلاجراءات،إذا ما اقتض ى ألامر( لألنظمة 

  .برنامج مراقبة الحسابات

يجب أن تكون نتائج دراسة وتقييم املراقبة الداخلية مسجلة في ملفات العمل وفي تقرير موجه إلى  -

  .املؤسسة املراقبة مسيريأ

يجب على التقرير حول املراقبة الداخلية املوجه إلى مسيري املؤسسة املراقبة أن يبرز انحالل  -

 كلما كان ذلك ضروريا. والنصائح،والنقائص امللحوظة باإلضافة إلى اقتراحات التحسين 

رأي  ية،السنوأنتيجة وتأثير هذا الضعف على الحسابات  الضعف،يجب أن يعالج وصف نقاط  -

 املكان والتاريخ وإلامضاء محتمل،مرفق  عليها،ونصائح تسمح التغلب 

قد يجد محافظ الحسابات نفسه يستخلص عند وصوله إلى هذا املستوى من املهمة إلى رفض  -

إذا كانت املراقبة الداخلية تحتوي على نقائص من ألاحوال املالية املنتجة عديمة  شهادة الحسابات

 املصداقية
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 الحسابات مراقبة :الثالث املطلب

 السنوية الحسابات حولأ ريأ أ إلبداء كافية مقنعة عناصر جمعوأ ه املهمة املرحلة هذه من الهدف إن

 للمصادقة النهائي املالي التقرير إلعداد الحسابات ملحافظ إلادارة طرف من الوأ أ املالیة الكشوف إرسال سواء تم

أ:كاالتي الطريقة هذه سنعرض الغرض ولهذا بها الواردة املعلومات وجودة صحة على

أاملعتمد واملحاسب الحسابات محافظ مكتب

أ:xxx ألاستاذ

أمستغانم 

أ:التالية املحاسبة امللفات تحضير منكم نطلب ،2019 لسنة الحسابات محافظ مهمة إطار في عليكم، السالم

 : 2019ألاصول 

 ؛إلاهتالكات جداولأ مع الجديدة بالتثبیتات الخاصة الشراء فواتير -

 الدفع؛ ووسائل 2019 ودیسمبر جوان بشهر الخاصة الشراء فواتير -

 ؛2019 ودیسمبر أفریل بشهر الخاصة املبيعات فواتير -

 ؛2019 جوان بشهر الخاصة الصندوقأ یومیة -

 ؛2019 البنكي التقارب جداولأ مع وحساباته البنك كشوف -

 2019:  الخصوم

 ألاجل؛ قصيرة الديونأ  2019الجديدة عقود -

 املرتبطة؛ الحالیة 456و 455 حسابات مستخرج -

 

 2019:  املنتجات

  2019. املنح تفاصيل -

 2019: ألاعباء

  2019 .السادسة املجموعة حسابات مستخرج -

 :أخرى  طلبات

 2019.ألاجورأ على إلاجمالي الدخل على الضريبة تفاصيل -

 2019. لسنة G50 وثائق سجل -

 2019.ألاجورأ سجل -
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  2020/04/10أالحسابات: ملراقبة الزبارة إجراء موعد

  والتقدير الشكر خالص منا لكم

 إلامضاء         

 

إن امتداد طبيعة املراقبات املستعملة في الحسابات تعود للمرحلتين السابقتين املعرفة العامة  -

  .للمؤسسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية

ممتدا حسب درجة الثقة التي يمنحها محافظ وأ ا أيجب على برنامج مراقبة الحسابات أن يكون مخفف -

 بها.وإلى ألانظمة وإلاجراءات املعمول  املحاسب،الحسابات إلى آلة 

قائمة املراقبات لإلنجاز يجب أن  يلي:كما  خاصة ومنظمةيمكن تحرير برنامج املراقبة على ورقة عمل   -

امتداد النموذج مع مراعاة  تنفيذها،بتكون هذه املراقبات معالجة بالتفصيل حتى يتمكن املساعدين 

املشاكل  املراقبة،مرجع في ورقة العمل أين تم اسناده إلى  املراقبة،إلاشارة إلى انجاز  ،املفهوم عتبة

 .املتعرض لها الاشارة إليها ضرورية أثناء املراقبة

بحوزة محاسبة الحسابات مختلف  الرأي،للحصول على العناصر وألادلة الضرورية للتعبير عني  -

 في: املفتشيةالجزء املراقب تتمثل وأ يوحدها حسب الحسابات أوأ التقنيات والتى يجب عليه أن يتركها أ

فحص  إلاجراء،مراقبة طريقة تنفيذ وأ املادية واملالحظة والتي تقوم بفحص ألاصول والحسابات أ

 الفحص التحليلي. وتقسيمات،تقارب  تقييمات، التحليالت، العددية،املراقبات الجبرية  املستندات،

يجب أن تسمح مراقبة الحسابات من التأكد على أن كل العناصر صحيحة ودقيقة ومطبقة حسب  -

 املبادئ املتعارف عليها. 

يجب على محافظ الحسابات التأكد من أن الحسابات السنوية موافقة  رأيه،حتى يتمكن من إبداء   -

وإنها تبرز بطريقة صحيحة قرارات املسيرين وتعطي صورة مخلصة  ؤسسة،بامل ومعرفته خالصاتهمع 

 لنشاطه وحالته املالية.

وهي مقدمة حسب مبادئ  املحاسبة،حسابات النتيجة واملرافق تتطابق مع معطيات  امليزانية،إن  -

 النشاط. املحاسبة والقانون الساري املفعول مع ألاخذ بعين الاعتبار ألاحداث السابقة لتاريخ انتهاء

   النهائي التقرير إعداد :الثالث املبحث

 سطرناه الذي البرنامج ننفذ حيث املحاسبية والعمليات الدفاتر تدقيقبإجراءات  املرحلة هذه في نقوم سوف    

 .املالية القوائم في املثبتة البيانات صحة مدى حولأ سليم ريأ أ إبداء من لتمكيننا وذلك مسبقا

  :يما يل على تحتويأ التقرير محتويات وبالتالي ،املؤسسة مسير إلى الحسابات محافظ تقرير تقديم يتضمن   
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 .السنوية الحسابات على املصادقة تقرير (1

 .املالية القوائم تقديم (2

  .) املالحظة (املالية القوائم على التعليق (3

 الحسابات على املصادقة تقرير :ألاول  املطلب

 والئحة التجاريأ القانونأ من 680 للمادة وفقا ،شركتكم إلينا أوكلتها التي القانونية املراجعة للجنة تنفيذا         

 : یضم والذي للمؤسسة املالیة البيانات عن تقریرنا لكم نقدم بأن نتشرف ،الشركة

  السنوية الحسابات تدقيق -

 31 إلى 2019   جانفي 1 من للفترة القانونأ بموجب املطلوبة املحددة واملعلومات التحقق عمليات -

 2019 دیسمبر

 :يالنحو التال على هذا الحسابات على املصادقة تقرير ميتصم تم

 .محددة ومعلومات الخاصة والتقارير السنوية الحسابات الرأي في -

  2019/12/31. في املغلقة املالیة البيانات -

 املالیة للبيانات الرئيسة البنود على تعليقات -

 منكم نتمنى كما التقرير هذا محتوىأ بشأن فيها ترغبونأ قد معلومات بأي لنزودكم تصرفكم تحت نظل     .

أ.الطلب حالة في باملعلومات تزويدنا

 .تحياتنا أطیب عن التعبير سیدي تتقبلوا أن وأرج

 السنوية الحسابات حول  نظر وجهة

 .الشركة إنشاء حالة :إشارة

 القانونیين؛ للمدققين املهنية وإلاجراءات املعایير بشأن 1994/04/02في الصادر    SPM /103رقم القرار  -

أاملالي؛ املحاسبي النظام 2010 من ألاولأ التطبيق تحمل 2009/10/29رقم  التعليمات -

أ.2010لعام  املالي املحاسبي النظام لتطبيق التفصيلية القواعد تحدد التي املنهجية املذكرة -

أ:سیدي

 القانونیين املدققين مهمة لنا عهد قد كنت بموجبها والتي السنوية العادية العامة الجمعيةلقرار  وفقا

أ.2019دیسمبر 31 في املالیة القوائم على التالي التقریر لتقدیم شرف لدینا بك، الخاصة للشركة

 املحاسبة تضمن قد وبالتالي عليها، املتعارف رجعة ا الم ملعایير وفقا املالیة البياناتمراجعة  تنفيذ تم

أمهمتنا. سير ضروري لحسنوأ ه نظرنا ألاخرىأ الرقابة وإجراءاتالرأي  استطالعات
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 ونحن التقریر، هذا في وضعت تحديدها تم التي واملالحظات الاختبارات أساس على بها قمنا لإلجراءات التي وفقا

 2019/12/31 في السنوية املالیة البيانات بأن قيالتصد على قادرة تكونأ أن نعتقد

 املحاسبة ملبادئ وفًقا 2019 في املنتهية للسنة العمليات لنتائج وعادلة حقيقية رؤية وتعطي وصادقة منتظمة

 .الجديد املالي املحاسبي النظام أحكام إلى بالرجوع عموما املقبولة

أبها  املسموح الاتفاقیة(  08/93املرسوم  628  املادة : (املنظمة اتفاقیات : خاص تقریر

أXXXXXملؤسسة  2019السنة  محل اتفاقیات أي توجد لم

 :سابقا املعتمدة بالنتائج تذكير -1

أ.2018 السنة لهذه   العادیة العامة الجمعیة قبل من املعتمدة والحسابات ، 2007 التجاريأ السجل في مسجلة

 :واملشاركة التابعة الشركات -2

أ.أخرىأ شركة أي في ملكیة وأ مشاركة أيXXXXX  مؤسسة تمتلك ال

 6)؛ 5؛  4؛ 3؛ 2؛ 1 رقم امللحق ر أنظ (

 املالیة القوائم تقديم :الثاني املطلب

 XXXXX ملؤسسة) ألاصول  )42112-  مليزانية (: جدول 1-2الجدول )

 2018 2019 املبلغ إلاجمالي ألاصول 

أمبلغ الصافيأ مبلغ الصافيأالقيم واملؤونات وخسائرأ إلاهتالكاتمخصصات أ

أأأ    أأأصول ثابتة غير متداولة

أ     0,00أ    0,00أ      0,00أ      0,00أأصول غير جارية 

أ1238147599,93أ1229288229,72أ2001911755,12أ3231199984,84أأصول جارية 

أ1183212000,00أ1183212000,00أ0,00أ1183212000,00أألاراض ي  

أ 1806606,80أ1182292,47أ478773759,87أ     479956052,34أ  املباني    

أ53128993,13أ44893937,25أ1523137995,25أ      1568031932,50أاستثمار عقاريأ

أ   0,00أ     0,00أ      0,00أ      0,00أأخرىأ أصول جارية

    أتثبيتات في شكل ممتاز

أ1509380,00أ1509380,00أ     0,00أ1509380,00أالتثبيتات جاري إنجازها

أ   0,00أ    0,00أ    0,00أ      0,00أ التثبيتات املالية

أ   0,00أ    0,00أأأحقوق امللكية )سندات(

أخرى سندات مساهمة 

أالدائنة وحسابات

أ    0,00أ     0,00أ     0,00أ    0,00

أ    0,00أ    0,00أ    0,00أ    0,00أسندات مثبتة أخرىأ

أ   0,00أ    0,00أ    0,00أ    0,00أمالية غير ملموسة قروض وأصولأ

أ22982235,24أ20940559,50أ    0,00أ20940559,50أأصول ضريبية مؤجلة
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أ1262639215,17أ1251738169,22أ2001911755,12أ3253649924,34أملموسة ألاصول غيرأمجموع 

أأأأأأصول متداولة

أ258132772,28أ278921270,98أ11964376,18أ297885647,16أاملخزونات من البضائع

أ210904768,23أ338469451,83أ830872,72أ339300324,55أمتشابهة الغير وحقوقأحسابات 

أ66230457,45أ199172702,07أ830872,72أ200003574,79أزبائن

اخرى  )حساباتمدينون اخرين 

أاملدينة(

أ127897971,53أ118127112,84أ   0,00أ118127112,84

أ16766339,25أ21169636,92أ    0,00أ21169636,92أالضرائب

أ    0,00أ     0,00أ     0,00أ     0,00أأصول متداولة اخرىأ

أ53376885,33أ30489018,03أ    0,00أ30489018,03أشابه التوفر وما

املالية  استثمارات وألاصولأ

أاملتداولة الاخرىأ

أ    0,00أ     0,00أ     0,00أ     0,00

أ53376885,33أ30489018,03أ   0,00أ30489018,03أالخزينة العمومية

أ522414425,84أ647879740,84أ19795248,90أ667674989,74أمجموع أصول متداولة

أ1785053641,01أ1899617910,06أ2021707004,02أ3921324914,08أمجموع الكلي لألصولأ

 املكتب وثائق على باالعتماد الطالبتين إعداد من :املصدر
 

 XXXXX ملؤسسة )الخصوم( 2019  جدول مليزانية  : (2-2الجدول  )

أ2018 صافي            أ2019صافي            أ

أأأأموال خاصة

أ      1418600000,00أ      1418600000,00أحسابات إلاستغاللوأ رأسمال الصادر أ

أأأرأسمال الصادر غير مطلوب

أ          171372,44أ          171372,44أاملوحدة إحتياطات- عالوات وإحتياطات

أأأفارق إعادة التقييم

أأأفارق التقييم

أ48157542,35-أ      33096119,45-أنتيجة الصافية

أ                  0,00أ              0,00أالروابط بين الوحدات

أ           204282160,65-أ     252439702,99-أرؤوس أموال أخرىأ

أأأالشركة املندمجةحصة 

أأأحصة ألاقلية

أ       1166331669,45أ      1133235550,00أ1مجموع

أأأالخصوم غير جارية

أ        391000000,00أ       519991870,00أاملالية القروض والديونأ

أأأالضرائب

أ         110393835,52أ       110655465,52أديون أخرى غير جارية

أ واملنتوجاتاملؤونات 
ً
أ          35981035,94أ       29640634,74أاملدرجة في الحسابات سلفا

أ       537374871,46أ      660287970,26أمجموع الخصوم غير جارية
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أأأالخصوم الجارية

أ      23296559,38أ      50139859,31أامللحقة املوردون والحسابات

أ       16482075,84أ      37857550,35أالضرائب

أ     41568464,88أ      18096980,14أديون أخرىأ

أ         0,00أ            0,00أدائنون آخرين

أ        0,00أ           0,00أخزينة الخصوم

أ    81347100,10أ     106094389,80أمجموع الخصوم الجارية

أ      1785053641,01أ       1899617910,06أاملجموع الكلي للخصوم

أعلى وثائق املكتب باالعتمادمن إعداد الطالبتين  املصدر:

 

 XXXXXؤسسةمل   2019 حسابات النتائج   (: جدول 3-2الجدول )

أ                  2018أ               2019أ

أ       262814244,83أ     387615481,65أرقم ألاعمال

أ         32214783,63أ       9396515,50-أالتنفيد النهائي وقيدإلانتاج مخزن 

أأأإعانات إلاستغالل

أ        295029028,46أ      378218966,15أإنتاج السنة املالية

أ       204076298,30أ      250580974,93أ املشتريات املستهلكة

أ       26637752,04أ       28098206,36أاخرين خارجية ومستهلكينخدمات 

أ     230714050,34أ      278679181,29أإستهالك السنة املالية

أ      64314978,12أ       99539784,86أ(1-2) لالستغاللالقيمة املضافة 

أ      171774177,04أ       118686377,24أأعباء املستخدمين

أ 4249704,65أ    7230013,38أاملماثلة الضرائب والرسوم واملدفوعات

أ  111708903,57-     أ  26376605,76-        أالفائض إلاجمالي عن إلاستغالل

أ    18347576,19     أ9023978,31   أالاخرىأ العملياتية-املنتجات

أ         3349519,94أ      2507883,22      أالاخرىأ العملياتية-ألاعباء

أ  1588073,749      أ 24986770,37   ألإلهتالكات واملؤوناتاملخصصات 

أ75407369,52أ14129607,29أالقيمة واملؤوناتإستئناف من خسائر 

أ       37192551,54-أ       30717673,75-أالنتيجة العملياتية

أ       411881,57أ       148910,03أاملنتوجات املالية

أ      13527268,11أ        485679,99أألاعباء املالية

أ       13115386,54-أ         336769,96-أالنتيجة املالية

أ      50307938,08-أ      31054443,71-أالنتيجة العادية قبل الضرائب

أ            0,00أ                  0,00أالضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

أ       2150395,73أ        2041675,74أالنتائج العاديةالضرائب املؤجلة )تغيرات( حول 



  بمستغانممحافظ الحسابات بمكتب  دراسة ميدانية                                                           ثانيالفصل ال

 

 

50 
 

أ     389195855,74أ      401521461,78أمجموع النتيجة العادية

أ    437353398,09أ     434617581,23أمجموع املصاريف ألانشطة العادية

أ     48157542,35-أ      33096119,45-أالنتيجة الصافية لألنشطة العادية

أأأمنتجات-العناصر الغير عادية  

أأأألاعباء -العناصر الغير عادية 

أأأالنتيجة الغير عادية

أ     48157542,35-أ      33096119,45-أالنتيجة الصافية للسنة املالية

أأأصافي نتائج الشركات املماثلة

أ           0,00أ            0,00أصافي الدخل املوحد

أأأحصة ألاقلية

أأأحصة املجموعة

 من إعداد الطالبتين باإلعتماد على وثائق املكتب املصدر:

 XXXXX ملؤسسة 2019 النقدية تدفقات (: جدول 4-2الجدول )

أ              2018أ              2019أ

أأأتدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية

أ         451623868أ     305280163,12أالنقدية املقبوضة من العمالء

أ     511190196,81-أ     467726749,86-أ النقدية املدفوعة للموردين

أ     20756367,62-أ       1216577,59-أ الرسوم املالية الاخرى املدفوعةوأ الفوائد 

أ     24097463,00-أ      13708751,00-أ دفع ضرائب الدخل

أ      21761466,95-أ      14537553,26-أالعاديةالتدفقات النقدية قبل بنود غير 

أ   696860345,19أ    179184583,72أ النقدية الواردة من القروض

أ    521196356,79-أ     50842163,31-أ السداد من القروض

أ        2864976,67أ     25380213,74أالتدفق النقدي من العناصر غير العادية

أ 52347338,73أ      38186834,44-أ( A) من ألانشطة التشغيليةصافي التدفق النقدي 

أأأ التدفقات النقدية من ألانشطة الستثمارية

أ              0,00أ       1125963,86-أ غير ملموسةوأ املدفوعات على الاستحواذ على ألاصول امللموسة أ

أأأ غير ملموسةوأ التحصيالت عند التخلص من ألاصول امللموسة أ

أأأ املصروفات على إقتناء ألاصول املالية

أأأ تحصيل ألاصول املالية الثابتة

أأ      16424931,00أ تحصيالت أخرىأ

أأأ الفوائد املستلمة على الاستثمارات املالية

أأأحصة النتائج املتلقاةوأ توزيعات ألارباح 

أ              0,00أ      15298967,14أ(  B )صافي التدفقات النقدية من ألانشطة الاستثمارية

أأأالتدفقات النقدية من ألانشطة التمويلية

أأأ التحصيالت بعد إصدار ألاسهم

أأأتوزيعات ألارباح والتوزيعات الاخرىأ
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أ    296000000,00أ      22000000,00-أ املقبوضات النقدية من القروض

أ     488870000,00أ      22000000,00أ الديون الاخرى املماثلةوأ سداد قروض أ

أ     192870000,00أ             0,00أ(  C )صافي التدفقات النقدية من ألانشطة التمويلية

أأأالنقد املعادلوأ أثار تغيرات أسعار الصرف على النقد 

أ   245217338,73أ    22887867,30أ(A+B+C )التغيير في التدفق النقدي خالل الفترة

أ    191840453,40-أ      53376885,33أالنقد املعادل في بداية السنة املاليةوأ النقد 

أ     53376885,33أ       30489018,03أالنقد املعادل في نهاية السنة املاليةوأ النقد 

أ    245217338,73أ        22887867,30-أتغير التدفق النقدي للفترة

 من إعداد الطالبتين باإلعتماد على وثائق املكتب املصدر:

 XXXXX ملؤسسة 2019ألاموال الخاصة  تغير (: جدول 5-2الجدول )

أ                  2018أ               2019أ

أ239783353,31-أ1418600000,00أ31/12/2017 الرصيد في

أأأتغيير في طريقة املحاسبة

أأأتصحيح ألاخطاء البارزة 

أأأإعادة تقييم ألاصول الثابتة

أ10, 35672565أأألارباح أ والخسائر غير معترف بها في بيان الدخل 

أأأألارباح املوزعة

أأأزيادة رأسمال 

أ48157542,35-أأنتيجة الصافية للسنة املالية

أ252268330,56-أ     1418600000,00أ31/12/2018 الرصيد في

أأأتغيير في طريقة املحاسبة

أأأتصحيح ألاخطاء البارزة 

أأأإعادة تقييم ألاصول الثابتة

أأأألارباح أ والخسائر غير معترف بها في بيان الدخل 

أأأألارباح املوزعة

أأأزيادة رأسمال 

أأأزيادة فجوة الاحتياطي

أ33096119,45-أأنتيجة الصافية للسنة املالية

أ285364450,01-أ1418600000,00أ31/12/2019 الرصيد في

أمن إعداد الطالبتين باالعتماد على وثائق املكتب :املصدر

أ،  2019/12/31 إلى   2019/01/01 امليزانية من أصولأ إجمالي بلغ امليزانية:دراسة 

أمن قبل املحاسبة الرئيسية كمايلي :  مفصل 1899617910,06صافي املبلغ :

 ألاصول  إجماليمن   65,89٪ يعادلما  دج اي 1201330100,22املعنوية: ألاصول  -

 ألاصولأ إجمالي من 34,10 ٪دج اي ما يعادل   647879740,84 املادية:ألاصول  -

أألاصول  إجمالي من   0,07 ٪دج اي ما يعادل   1509380,00 إلانجاز:ألاصول املادية قيد  -
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أألاصول   إجمالي من  0,00 ٪دج اي   0,00 املالية:ألاصول  -

أ 14,68      ٪ دج اي ما يعادل   278921270,98 املخزونات: -

 ألاصولأ إجمالي من 6,21 ٪يعادل دج اي ما  118127112,84 املماثلة: والاستخداماتاملدينة الذمم  -

أألاصولأ إجماليمن  1,60 ٪يعادل دج اي ما  30489018,03املماثلة : والاستخداماتاملتوفرات  -

 املالیة)املالحظات(. القوائم على التعليقات :الثالث املطلب

  ألاصول  حسابات :أوال

 XXXXXيوضح الاصول الثابتة غير الجارية ملؤسسة ل (: جدو (2-6الجدول 

أالفارقأأ2018/12/31 2019/12/31أالبيان

أ(10901045.95-)أ1262639215.17أ1251738169.22أالاصول غير امللموسة

أ    125465315أ522414425.84أ647879740.84أالاصول الثابتة

أ              -أ            -أ-أاصول اخرىأ

أ           0أ1509380.00أ1509380.00أاصول مادية قيد الانجاز

أ114564269.1أ1786563021أ1901127290أأصولأ صافي إجمالي

أباإلعتماد على وثائق املكتب من إعداد الطالبتين :املصدر

 :التحقق وبعد

  املطبق؛ إلاهتالك وكذا للملكية املحاسبة املبادئ اتساق من التحقق -

أ.حسابیا الاهتالك حساب من تحقق -

  ) ملموسة والغير امللموسة (واملعنویة املادیة ألاصول  بشأن استنتاج-1

أاملبالغأالبیان

أ1251738169.22أامللموسة غير ألاصولأ صافي إجمالي

أ امللموسة غير لألصولأ الجديدة امللكية تبرير :التعليق
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  : من  ويتكونأ 12/31/ 2018 في الثابتة ألاصول 

 XXXXXجدول یوضح ألاصول الثابتة غير امللموسة  ملؤسسة  (2 -7 ) :الجدول 

 البیان )دج( املبالغ

 اراض ي 1103212000.00

 املباني 1102202.43

 معدات الصناعية 23000000.00

 معدات إلاسقاط 020420.00

 مجموع املعدات الفنیة 1184446721

 اثاث املكتب 12040.43

 املعدات املكتبیة 140000.00

 معدات الاتصال 4000.00

 معدات للبيع 4400330.03

 ألاخرىأ امللموسة الثابتة ألاصولأ مجموع 4622279.34

 امللموسة الثابتة املعدات صافي إجمالي 1189069000

أعلى وثائق املكتبباإلعتماد  من إعداد الطالبتين:  املصدر

أ:إلانجاز قید املادیة التثبیتات

 XXXXXإلانجاز ملؤسسة  قید املادیة التثبیتات جدول یوضح (2 -9 ) : الجدول 

أاملبالغأالبیان

أ1000300.00أإلانجاز قید املادیة التثبیتات

أباإلعتماد على وثائق املكتب من إعداد الطالبتين : املصدر

أمقارنة بالسنة السابقة . 23300000.021بفارق  24000330.33إلاهتالكات ب تقدر  : إلاهتالكات

 :أیلي كما ھم املوضوع ھذا حولأ التحفظات: املخزونات

 تجدروأ , القیمة إخفاض إلخبار تخضع ال امليزانیة في مسجلةوأ  املخزنة العناصر كل -

 إلاجمالیة القیمة من  51 % تمثل) الصلبوأ  الحدید صفائح  (الرئیسیة ألاولیة املواد أن إلى إلاشارة -

 2019/12/31 في الشركة ملخزونات

 .ثابتة كنفقات املوظفين تكالیف مجموع أخد یجب إلانتاج كلفة تحدید أجل من -

 :یلي كما ھي املوضوع ھذا حولأ التحفظات : الزبائنو   الذمم

 الغير جاریة ألاصولأ في إدراجھا یتم لم السنة تجاوزت فترات في املجمع على الاستحقاقات -

 :أدناه املدرجة بالوثائق تنظیمھا یعاد أن یجب بصحتھا املشكوك الاستحقاقات ملفات -

 للبیع ألاصلیة الفاتورة 
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 الزبونأ طرف من موقع الطلبیة وصل 

 الزبونأ طرف من مؤشر التسلیم وصل 

 أالبیع عقد

 أالجزئي للدفع مبررة وثائق

 الحسابات في املنقولة بالعملیات ألامر ویتعلق مسحھا یتوجب التي القدیمة العملیات استحقاقات تشملوأ 

أ:التالیة

أاملبالغأتعيينأأأأ

 35672565,10أاملنتج لتلقي

أ60641,02أمقدم من املخزونات

أ35672206,12أاملجموع

 باإلعتماد على وثائق املكتب من إعداد الطالبتين : املصدر

 السنة خالل الاجتماعیة الخدمات لتمویل مساھمة دفعت الشركة ان إلى إلاشارة تجدروأ 

 82 املرسوم من 17 املادة أحكام مع یتعارض ما مراجعتھا املراد - 1982 - بتاریخ 303

 الشھورأ امتالك في تتم الاجتماعیة الخدمات تمویل عملیة أن على تنص التيوأ 091-  11

 املالیة السنة من ألاولى

 دج4030000.00  بقیمة تسبیق لھا منح املالیة السنة خالل لوحظ فقد ذلك على زیادةوأ 

  السنة نفس خالل جزئیا یسدد الاجتماعیة الخدمات شركة لحساب كقرض الشركة حساب من

 املحددة 1002-00-10بتاریخ  130-02 رقم املرسوم إلى إلاشارة الضروريأ منوأ

  0املادة  الذي ينصه في الجتماعیة الخدمات تمویل ملحتوىأ

 سنویة بمساھمة لھا التابع الاجتماعیة الخدمات صندوقأ املستخدمة الھیئة تمویل -

 التعویضاتوأ  العالوات ذلك في بما ألاجورأ كتلة من 3 % نفسیة أساس على تحسب

أ. املنصرمة السنة حسابات على اعتمادا أنواعھا اختالف على

 : الخصوم
ً
أثانيا

 للسنة للعجز املالي نتیجة ولدت دج 33096119.45 بقیمة سلبي تغیير من عانى الشركة رأسمال : ألاموال رؤوس

  2010  املالیة

 العملیات یتضمن محتجزة الذي أرباح " 110 الحساب رصید مصير تقررأ أن العامة الجمعیة على یجب -

أ PCNالى  SCFمن  باملرور املتعلقة

                                                           
  303ـ28 المرسوم من 71 المادة1 
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یوم  قرض بأخد قام القرض مؤسسات لدى الاقتراضات 16400 الحساب رصید :جاریة الغير الخصوم -

 أعقاب في BEAالخارجي الجزائري  البنك من القرض ھذا تموأ دج 519991000بقیمة  1231-2010

 املؤسسة  تطویروأ الصحي خدمة الصرف اجل من 2010/أ03/أ23بتاریخ  124\ 0رقم  القرار

 املالیة والكشوف التقییم واملحاسبة لقواعد املحدد 2000-03-20مرسوم  أحكام مع یتفق ال القرض ھذا تقییم

 الخصوم لكل املھتلكة للقیم الكیان تقییم على والذي ینص سيرھا وقواعد الحسابات مدونة وكذلك وعرضھا

 في ألاصلي إدراجه عند املالي الخصم تقییم به تم الذي املبلغ ھي مالي لي خصم املھتلكة التكلفة" املالیة

أ" الرئیسیة التسدیدات من منقوصا الحسابات

 بقیمة قبلنا من تم تقییمھا قدوأ املخصومة املستقبلیة نقدیة( )دفعات املصروفات تظھر املھتلكة القیم

 الفرقأ" أعاله املذكورة لألحكام وفقا 3.5 % املعدل التعاقدي یطبق 12/2010/ 31:بتاریخ دج 490491325.12

 تم املدفوع القرض مبلغوأ "الفعل الفائدة معدلوأ أ السوقأ في الفائدة معدل حسب یخصم القرض مبلغ بين

 یشكل ایجابي وأ سلبي كان سواء الاختالف ااملعنیة( ھذ الاقتراضات) 10   الحساب وحدات إحدى في تسجيله

أالقرض مدة خالل مھتلكة سداد منحة

 في علیھا املنتجات املنصوص مع التكالیف مطابقة مبدأ تطبیق إلى تھدف التقییم في الطریقة ھذه -

أ.املالي املحاسبي النظام

 املحدد 2000-03- 20 أمر لحكام تقییمھا یتمولم  بالورو املقومة املوردین دیونأ :الجاریة الخصوم -

 التي سيرھا وقواعد الحسابات مدونة وكذلك وعرضھا املالیة والكشوف واملحاسبة التقییم لقواعد

 في وباقیة الصعبة بالعملة مقومة خصوم( نقدیة، أصول،) املالیة العناصر تكونأ عندما :على تنص

 في الصرف سعر أساس على ألاولى التسجیل تصحیح یتم املالیة السنة اختتام تاریخ غایة إلى امليزانیة

 .التاریخ ذلك

 الجدول  :التالیة الحسابات على تصحیحھا املراد السابقة العملیات دیونأ تشملوأ  -

أاملبالغأتعيين

 58572,54أدائني الخدمة

أ24100,00أأجور املوظفين

أ1191754,78أالرسوم والضرائب أخرى؛حقوق 

أ1274427,32أاملجموع

أباإلعتماد على وثائق املكتب من إعداد الطالبتين :املصدر                        أ

أ

أ

أ



  بمستغانممحافظ الحسابات بمكتب  دراسة ميدانية                                                           ثانيالفصل ال

 

 

56 
 

أ

 :خالصة

املالي الذي قمنا بإعداده  على التقريرأ وبناءا xxxxxمن خالل الدراسة التطبيقية لشركة 

بالتنسيق مع محافظ الحسابات توصلنا الى ان محافظ الحسابات له دور فعال في موثوقية هذه 

أالنهائي.فني محايد في تقريره  رأي صحتها وابداءالقوائم املالية من خالل املصادقة على 

 ق املبادئ املحاسبيةبحيث يؤكد على ضرورة حرص مسؤولي املؤسسة بإعداد القوائم املالية وف

ألن القوائم املالية اليوم تمثل املرأة العاكسة للوضعية املالية للمؤسسة. النظام املحاسبي املالي.وأ

أ
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 :عامة خاتمة

للمؤسسة  بالنسبة واملحاسب املعتمد ومحافظ الحساباتنظرا ألهمية مهن الخبير املحاسب 

ي لمالع إلاطار والذي يضبط على مراجعة الحسابات النظري  إلاطار قمنا بدراسة كل من  ككل. والدولة

ي ظل التغيرات الجديدة في الاقتصاد فو .املتكامل لتطبيق هذا العلم عمليا بحيث انه متكامل بذاته

 ،لثقةوامهمة في خلق اعتقاد رشيد من الضروري اعتماد مراجعة الحسابات كمهنة لكونها  أصبح

مصداقية املعلومات املحاسبية املتواجدة في الكشوف  تعزيزن دور محافظ الحسابات في مكبحيث ي

وفية للحالة املالية  واعطاء صورةات السنوية راي منتظم حول صحة الحسابداء بمن خالل ا .املالية

 للمؤسسة.

وني قان وتعيينه كممثلنظرا ألهمية محافظ الحسابات قام املشروع الجزائري بتفويضه و 

وكانت  اختبار الفرضيات استطعناخالل الدراسة امليداني من و  .على املؤسسات ومحاسبي مستقل

 :النتائج كما يلي

بدون تحيز عند اداء ستقاللية من خالل تصرفه بنزاهة و يتمتع محافظ الحسابات بال  :ألاولى الفرضية

املصداقية في املعلومات املحاسبية املتضمنة في ما يدعم عملية اضفاء الثقة و  املهنية، وهذاالخدمات 

 وهذا ما يثبت صحة الفرضية. ،القوائم املالية

لرقابة الداخلية بالضرورة ان يقوم محافظ يتطلب التقييم السليم لنظام ا :الثانية الفرضيةأما  

الرغم ان معظم املعلومات املتعلقة بالرقابة الداخلية سيتم  للنظام وعلىبدراسة منظمة الحسابات 

 اساليب محاسبية.ل على اجوبة عليها من خالل طرق و الحصو صول عليها عن طريق طرح الاسئلة و الح

للمحاسبة بعد معالجة الكشوف املالية هي نتاج الدراسة على أن  تأكدتي ال :الثالثة الفرضيةحين في 

التي تقع على عاتق مسؤولية الادارة قواعد محددة و الية اليومية للمؤسسة وفق اس  و العمليات امل

الخلفية للمؤسسة اتجاه تعطي الصورة الامامية و  فهي .الحساباتشهر املوالية فققفال الا  أربعل خال

كما تعتبر املادة الخام التي  ،د القرار( خاصة في عملية اتخاخارجيةو اخلية دالاطراف ذات املصالح )

 .هذا ما يثبت صحة الفرضيةفقعداد التقرير املالي النهائي و يبني عليها محافظ الحسابات رايه 
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 :التالية النتائجخلصت الدراسة إلى  ألاخيروفي 

اتخاد القرارات مرهونا بالكشوف املالية والتي هي نتاج يعتبر نجاح املؤسسات الاقتصادية في  -

 ؛لسياستها

 ألاساس يالجوهر وبالتالي فاملدقق يعتب . ضرورة وجود التدقيق في املؤسسة مهما كان نوع نشاطها -

  .العملية املحاسبيةفي 

ولكن على  ،املصداقية بهاعة القوائم املالية تعزز الثقة و ان قيام محافظ الحسابات بمراج -

التأكد املطلق محافظ الحسابات ل يوفر الضمان و ئم املالية معرفة ان الاطراف املستعملة للقوا

 ؛بصحة ما ورد بالقوائم املالية

الخطوات التي يتبعها محافظ الحسابات اثناء قيامه بعملية التدقيق هي مجموعة من اجراءات  -

نظام مراقبتها الداخلي وهو  عنها، ثمتمهيدية تتمثل في املعرفة العامة للمؤسسة قصد تكوين فكرة 

املالية واخيرا اعداد التقرير النهائي الذي يبين  وصحة العملياتاهم مصدر في الحكم على صدق 

 .الوضعية املالية للمؤسسة

 الاقتراحات:نطرح بعض  املوضوعبكل جوانب  ولإلحاطة

التي نراها مناسبة للعمل بها مسبقا.  النقاطعض ببناءا على النتائج التي تم الوصول اليها نقترح  

تهدف من خاللها الى ضرورة تدعيم اعمال محافظي الحسابات وهذا يصب في الهدف النهائي وهو حيث 

 الاقتصادية ويمكنالحصول على معلومات ذات مصداقية وتعتبر عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة 

  :ما يليالاقتراحات فيايجاز هذه 

 ؛املصداقية بالقوائم املاليةمحافظي الحسابات لتعزيز الثقة و  ضرورة تدعيم استقالل -

 التحديد الواضح للدور الذي تقوم به املنظمات املهنية في تدعيم استقالل محافظي الحسابات  -

ر اداء خدمات غير املراجعة على استقالل محافظ وضع الاجراءات الازمة بهدف تفادي تأثي -

  ؛الحسابات

الالتزام العمل على تفعيله ولية في كل املؤسسات الاقتصادية و ضرورة اقامة نظام رقابة داخ -

 ؛ارم بإجراءات هذا النظام الرقابيالص

توسيع مسؤولية محافظ الحسابات بهدف تمكين مستخدمي الكشوف املالية من الثقة في آرائهم  -

 ؛عدالة الكشوف املالية للمؤسسةو  عن صدق
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من  التأكدتوظيف لجان خاصة تهتم بفحص الكشوف املالية وتقارير محافظي الحسابات بغية  -

 ؛ي تطبق في تدقيق الكشوف املاليةقوانين املعمول بها والتالبمعايير املهنية و  التزاماتهم

موثوقية وتأكيدية اجبارية ايداع تقرير محافظي الحسابات لدى مصالح الضرائب من اجل زيادة  -

 ؛الكشوف املالية

نقترح على املنظمات املهنية القيام بفحص مختلف حالت الغش والتصرفات الغير قانونية وذلك  -

وكذا الطرف التي اتبعت  التالعب في القوائم املالية اءفقجر بهدف معرفة الاساليب التي استخدمت 

 ؛ذلك فقخفاء

 الدراسة:فاق ا

طرحا يتعلق بعملية املراجعة التي يقوم بها محافظ  ،لقد تناولنا من خالل دراستنا لهذا املوضوع

باملؤسسة الثقة واملصداقية يمكن زيادة  حيث ،والتي اصبحت ضرورية لكل املؤسساتالحسابات 

املتمثلة في القوائم املالية نتيجة ملراجعتها من طرف اد على مخرجات نظامها املحاسبي و وزيادة الاعتم

يمكن ان تكون دراسات  غير اننا لم نتناول جوانب مهمة في هذه الدراسة. شخص محايد ومستقل

 :مستقبلية من طرف الباحثين وهي كما يلي

 ؛لحسابات في ظل اقتصاد العوملةالواقع املستقبلي ملهنة محافظ ا -

 ؛فعالية تقرير محافظ الحسابات في توصيل رايه ملختلف مستخدميه -

 ؛نزاهة محافظ الحسابات في تحسين مصداقية الكشوف املالية أثر  -

 .محافظ الحسابات بتطبيق معايير التدقيق الدولية على عملية املراجعة إلزام أهمية -

 

 م الذي يحقق الغرض املعد من اجله.اختيار املوضوع وعرضه بالشكل املالئواخيرا تأمل اننا وفقا في 
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 :امللخص

   19ـ 80تهدف الدراسة إلى معرفة دور محافظ الحسابات في تعزيز موثوقية القوائم املالية و هذا ما جاء في القانون 

حيث   .9898جوان  91املؤرخ في   98 ـ 89 املتعلق باملهنة محل الدراسة وألغي هذا القانون بالقانون  9119الصادر سنة 

 .عمله إلتمامفعندما يقوم بمهمته عليه املرور بمراحل معينة  ٬ومهامه ومسؤولياته تناولت الدراسة مفهوم محافظ الحسابات 

 ملحافظي الشخصية املقابالت وبعضملحافظ الحسابات  والتقارير املاليةعلى القوائم املالية  دراستنا فيكما اعتمدنا 

  الحسابات.

 أهم ومن ،ومحاسبيين معتمدين حسابات محافظي من املهنيين بعض أداء من الشخصية املقابالت مكنتناكما 

  NAAالجزائرية التدقيق ومعايير ISA الدولية التدقيق معايير منها املهمة تمس التي الجوانب

 

 املصادقة خالل من وذالك املالية، القوائم موثوقية تعزيز في فعال دور  له الحسابات محافظ أنتوصلت الدراسة إلىى 

 الحسابات. محافظ به يقوم الدور الذي هذا وبذلك يبرز عليها املصادقة عدم أو الحسابات هذه على

 

 

 
Abstract:  

 
The study aims to know the role of the auditor in enhancing the reliability of the 

financial statements and this is what was stated in Law 08-91 issued in 1991 related to the 

profession under study and Law 01-10 of June 29, 2010 repealed this law. Where the study 

dealt with the concept of the auditor, his missions and responsibilities when he performs his 

task, he has to go through certain stages to complete his work, as we have relied in our study 

on the financial statements and financial reports of the account auditor and some personal 

interviews of the account auditor. 

The personal interviews also enabled us to perform some of the professionals from 

auditor and certified accountants, and one of the most important aspects that affect the task is 

the international auditing standards ISA and the Algerian auditing standards NAA. 

 

The study concluded that the account auditor has a role in the reliability of financial 

statements, by approving these accounts or not certifying them, thus highlighting this role 

played by the account auditor. 

 

 

 




