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  :تمهيد

حدى الميادين الواسعة التي شهدت تطورا كبيرا بشكل إالمراجعة الخارجية من بين  عتبرتالقد      

ملحوظ ومتواصل أدت بها الى أن تحتل أهمية بالغة في ترشيد القرارات، وقد جاءت بغية حماية ممتلكات 

المالك ليسوا دوما هم المسيرين،  وألن .األفراد عن طريق مراقبة األعمال ومنع االختالس بشتى أشكاله

لى وجود المراجعة لتقف بينهما في الحياد وتراقب عمل المسير، وتعمل على تأكيد مدى إدعت الضرورة 

  .صحة البيانات المالية ومدى تصويرها للمركز المالي للمؤسسة

         :كالتاليلى ثالث مباحث هي إا الفصل ذولفهم الكثير عن المراجعة الخارجية تم تقسيم ه     

  .عموميات حول المراجعة  : المبحث األول •

   .ماهية المراجعة الخارجية:  المبحث الثاني •

  .ماهية المراجع الخارجي:  المبحث الثالث •
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  عموميات حول المراجعة:األوللمبحث ا

وقد  والغش والتالعب، األخطاءكتشاف إظهرت الحاجة لعملية المراجعة كما هي معروفة بهدف      

 أحجامكبير  بسببوذلك  وتطورت وزادت فعاليتها بعد الحرب العلمية الثانية، إليهازدادت الحاجة إ

  .والتغيرات التكنولوجية المتسارعة اإلدارةالشركات وتوسعها الجغرافي وزيادة التعقيد في العمليات والمركزية 

  نشأة ومفهوم المراجعة :األولالمطلب 

  1نشأة المراجعة :أوال

ن نبين هذه المراحل أويمكن ، اآلنن تصبح بالشكل الذي هي عليه أمرت المراجعة بعدة مراحل قبل      

  :في شكل فترات كاآلتي

 :م1500 لىإالفترة من العصر القديم  - 1

كانت المراجعة غير معروفة ويستعاض عنها بأن يحتفظ بمجموعتين منفصلتين من دفاتر        

المحاسبة تسجيل فيها نفس العمليات المحاسبية من قبل محاسب كل مجموعة وفي تلك الفترة كان 

وكان الهدف  االهتمام منصبا على المخزون السلعي حيث تجرد البضاعة عدة مرات في الفترة الواحدة،

  .غش في الدفاتر أوتالعب  أيفي هذه الحقبة من التاريخ هو توخي الدقة ومنع  اسياألس

الرومانية فقد كانت الدفاتر المحاسبية على مسمع من الحاكم وبحضور  اإلمبراطوريةفي عهد  أما      

  .غش أوتالعب  أيكتشاف إل مستشاريه

عملية المراجعة  إلىظهرت الحاجة  دويالت، إلىالرومانية ايطاليا وقسمت  اإلمبراطوريةوبعد سقوط      

ستخدام المراجعين ألول مرة لتدقيق العمليات المسجلة بالدفاتر ففي إنتشار التجارة حيث تم إخاصة بعد 

 وعموما .المراجعين في مراجعة الحسابات الحكومية) ايطاليا( بيزاستخدمت حكومة مدينة أ 1394سنة 

القائمين على الشؤون المالية وكانت هذه العملية  أمانةكان الهدف من عملية المراجعة هو التأكد من 

 .معرفة نظم الرقابة الداخلية أومع عدم وجود  %100تفصيلية 

 

                                                           
  .14ص  ،1996، بيروت،دار النهضة ،المراجعة معايير وٕاجراءات ،عبد السالم شتيوي إدريس  1
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 :م1850 إلىم 1500الفترة من  - 2

نه حدثت أتغيير يذكر غير  آيلم يكن هناك  األهدافلم تختلف الفترة هذه عن سابقتها فمن حيث      

  :بعض التغيرات وهي

 .زدياد الحاجة الماسة للمراجعينإ إلى أدىمما  اإلدارةنفصال الملكية عن إ  - أ

 .كتشاف نظرية القيد المزدوجإتبني فكرة النظام المحاسبي وخاصة بعد    - ب

ستمرت عملية إك ورغم ذل ظهور نوع من الرقابة الداخلية على عمليات المشروع، إلى أدىوهذا مما      

  .المراجعة تنقد بصورة تفصيلية

 1م1905 إلىم 1850الفترة من  - 3

هذا ما  خاصة مع ظهور شركات المساهمة الكبيرة، قتصاديا كبيرا،إنموا المراجعة هذه الفترة شهدت      

 اإلداريةستلم المتخصصون الوظائف إحيث  واإلدارة" المشروع أصحاب"نفصال النهائي بين إلا إلى أدى

 أموالهموظهرت الحاجة من طرف المساهمين وبشكل ملح في المحافظة على  في شركات المساهمة،

قتناع المساهمين بضرورة وجود طرف إاللجوء للمراجعة كمهنة خاصة بعد  إلىهذا كله أدى  المستثمرة،

 أصبحهذه الفترة وممتلكاتهم، وفي أواخر  أموالهمثالث ومحايد تكون مهمته تبيان مدى أمانة القيمين على 

مرة المراجعة  ألولالمراجعون يعتمدون على نظم الرقابة الداخلية في عمليات المراجعة وبذلك عرفت 

كتشاف إقل تفصيال وكان الهدف الجوهري في نهاية هذه الفترة هو أالمراجعة  أصبحتختيارية وبذلك إلا

  .في تطبيق المبادئ المحاسبية أوفنية  سواء كانت األخطاءكتشاف إبالدفاتر من خالل  التالعب أوالغش 

 وقتنا الحاضر إلىم 1905الفترة من  - 4

الرقابة الداخلية بشكل كلي في عملية المراجعة وفي أواخر  أنظمةفي هذه الفترة المراجع يعتمد على      

عملية  أصبحتومن ثم  في عمليات المراجعة، اإلحصائيةيسمى بأسلوب العينات  ما ظهرهذه الفترة 

 إماالحكم الشخصي للمراجع،  أساسالمراجعة تعتمد على العينات المختارة على أساس علمي وليس على 

رأي فني محايد حول عدالة القوائم المالية وتمثيلها للمركز  إعطاءالهدف الرئيسي في هذه الفترة كان 

                                                           
1
  .15ص  ،مرجع سابق ،الم الشتيويإدريس عبد الس  
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المراجع ليس مسؤوال عن عدم كتشاف الغش والتزوير فإالشركات، بدل العمل على  أعمالالمالي ونتائج 

 .وجه أكملقام بعمله على  إذاالغش  أوكتشاف التالعب إ

  مفهوم المراجعة:ثانيا

التي تسعى  األهدافأن جميعها يتفق في مضمون  إال التي تناولت المراجعة، التعاريفرغم تعدد      

  :التعاريف أهموفيما يلي نوجز  تحقيقها، إلىالمراجعة 

ختبار تقني صارم وبناء بأسلوب من طرف مهني مؤهل ومستقل، إ« :أنها على المراجعةت لقد عرف     

وعلى مدى  رأي معلل على نوعية ومصداقية المعلومات المالية المقدمة من طرف المؤسسة، إعطاءبغية 

ادئ حترام القواعد والقوانين والمبإهذه المعلومات في كل الظروف وعلى مدى  إعدادحترام الواجبات في إ

   » في الصورة الصادقة على الموجودات وفي الوضعية المالية ونتائج المؤسسة المحاسبية المعمول بها،

المراجعة تمثل عمليه الفحص لمجموعة من المعلومات تقوم على االستقصاء بهدف التحقق من  "    

حتياجات مستخدمي تلك إتعكس  وذلك وفقا لمجموعة من المعايير الموضوعة، سالمة القوائم المالية،

لمساعدتها في الحكم على مدى جودة ونوعية  طراف المعنية،األ إلىهذا الرأي  إيصالالقوائم، مع ضرورة 

  1 ." هذه المعلومات وتحديد مدى االعتماد على تلك القوائم

الرأي حول  إلبداءمراجعة الحسابات هي فحص من قبل شخص مؤهل ومستقل " :تعرف أيضا كما يلي

   2".نتظام وعدالة الميزانية العمومية وحسابات النتائج في مؤسسة معينةإمدى 

عملية تجميع وتقييم األدلة المتعلقة بالمعلومات والمعايير المعتمدة، : "ويمكن تعريف المراجعة بأنها     

  3."من قبل جهة كفؤة ومستقلة تنفيذهاوالمراجعة يجب أن يتم 

  :أنهاالجمعية المحاسبية األمريكية المراجعة على  وعرفت     

                                                           
  .10 ، ص2002/2003، الدار الجامعية، اإلسكندرية، نظرية المراجعة وآليات التطبيقمحمد سمير الصبان،  1

2
 Mokhtar Belaiboud, pratique de l’audite conforme aux normes IAS /IFRS et auSCF, Bert Edition, Alger, 2011, 

p10 . 
3

� ا��ر�	 ����ر، �
�ن، ا�ردن، ا�	��ل �دا�� و�طورا�د��ق ا���م 	�� ���طر ا���ب �ظ
	 ا�راھ�م،  ��
���� ا�
  . 17، ص2009، 
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وتقييمها بطريقة  قتصاديةالاعملية منتظمة للحصول على القرائن بالعناصر الدالة على األحداث " 

 إلىموضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعية ثم توصيل نتائج ذلك 

  1".األطراف المعنية

ستخالص أن المراجعة تتركز على ثالث نقاط مهمة والتي إمن خالل التعاريف السابقة يمكن      

  2:تتمحور حولها المراجعة عادة وهي

فحص البيانات والسجالت المحاسبية للتأكد من صحة وسالمة العمليات التي تم  يقصد به: الفحص -أوال

قتصادية إلتسجيلها وتحليلها وتبويبها، أي فحص القياس المحاسبي وهو القياس والنقدي لألحداث ا

  .الخاصة بنشاط المؤسسة

كتعبير سليم ألعمال المؤسسة يعني إمكانية الحكم على صالحية الكشوف المالية النهائية : التحقيق -ثانيا

  .بفترة مالية معينة

وهو بلورة نتائج الفحص والتحقيق وٕاثباتها في تقرير يقدم لمن يهمه األمر داخل المؤسسة  :التقرير -ثالثا

  .وخارجها وهو ختام عملية التدقيق من خالل الرأي الفني للمدقق

  أنواع المراجعة  :الثانيالمطلب 

المراجعة  إلزامية إلىينظر المشرع الجزائري من خالل القانون التجاري 3:القانوني اإللزاممن زاوية   - 1

غيرها من مؤسسات  إلىالمراجعة  إلزاميةلبعض مؤسسات الشركات كشركة المساهمة وعدم 

لذلك سنميز نوعين من المراجعة في  ،الشركات كشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة تضامن

  :هذا البند

حيث نص المشرع من خالل نصوصه  ،وهي المراجعة التي يحتم القانون بها :اإللزاميةالمراجعة   - أ

  .تعيين مراجع يقوم بالوظائف المنوطة من خالل القانون المعمول به إلزاميةعلى 

                                                           
 ديوان المطبوعات الجامعية، ،المراجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبيقية مسعود صديقي، محمد التهامي طواهر، 1

  .09 ،  ص2003الجزائر،
  

، تخصص تدقيق محاسبي، قسم العلوم رمحاضرة ملقاة على الطلبة السنة الثانية ماست الحسابات،التدقيق ومحافظة  اسما عين جوامع، 2

  .2013/2014بسكرة، السنة الجامعية  جامعة محمد خيضر، التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  .21، 20ص ص ،مرجع سابق لصديقي،امسعود ، تهامي طواهرالمحمد  3
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المؤسسة  أصحابقانوني وبطلب من  إلزاموهي المراجعة التي تتم من دون  :المراجعة االختيارية   -  ب

على صحة المعلومات المحاسبية الناتجة عن نظام المعلومات  طمئنانالابغية  اإلدارةأو مجلس 

  .يالمركز المال أعمالالمحاسبية وعن نتائج 

  1 .من زاوية نطاق أو مجال المراجعة  - 2

وال  يؤديه، يذالطارا غير محدد للعمل إوهي المراجعة التي تخول للمراجع : المراجعة الكاملة  - أ

تعني فحص كل عملية تمت من خالل فترة محاسبية معينة، وٕانما تخضع المراجعة للمعايير أو 

المستويات المتعارف عليها، ويتعين على المراجع في نهاية األمر أن يقدم الرأي الفني المحايد 

عن مدى عدالة وصحة التقارير المالية ككل بغض النظر عن نطاق الفحص والمفردات التي 

ختباراته، حيث أن مسؤولياته تغطي جميع المفردات حتى تلك التي لم تخضع للفحص إها شملت

ولذلك تناسب . ه الحالة أن للمراجع الحرية في تحديد مفرداته التي تشملها اختباراتهذويالحظ في ه

ا ذه المراجعة المنشآت الصغيرة أو تلك التي ال يعتمد نظامها على الرقابة الداخلية أو ضعف هذه

 .ختباراتهإالنظام الذي يعني توسع المراجع في 

هي العمليات التي يقوم بها المدقق وتكون محدودة الهدف أو موجهة لغرض  :المراجعة الجزئية  -  ب

معين كفحص العمليات النقدية خالل فترة معينة أو فحص حسابات المخزون والتأكد من جرد 

تبعت والنتائج إر المتضمن خطوات التي الحصول على التقري إلىويهدف هذا النوع  المخزون،

الحصول على رأي فني محايد على مدى عدالة القوائم  إلىالفحص وال يهدف  إليهاالتي توصل 

ويجب على  كما هو في التدقيق الكامل، األعمالالمالية ومدى داللتها للمراكز المالية ونتيجة 

المهمة المطلوب قيامه بها ليحمي المدقق في التدقيق الجزئي الحصول على عقد كتابي يوضح 

 .األداءتقصيره في  إليهنفسه وال ينسب 

  2من زاوية مدى الفحص أو حجم االختبارات - 3

 يقوم المراجع في ظلها إذتعتبر المراجعة الشاملة نوعا تفصيليا  ):التفصيلية(المراجعة الشاملة   - أ

بفحص جميع القيود والدفاتر والسجالت والمستندات والسياسات المحاسبية، وهذا النوع قد يكون 

يقتضيه  بند معين وقد يكون شامال لجميع عمليات المؤسسة، على حسب ما إلىشامال بالنسبة 

 .المؤسسة وأصحابالعقد المبرم مابين المراجع 
                                                           

  .11، ص2000، دار الصفاء للنشر، عمان، األردن، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات أحمد حلمي جمعة، 1
  .28،29ص، ص مرجع سابق مسعود الصد يقي، محمد تهامي طواهر، 2
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ختيار جزء من المفردات من الكل مع تعميم نتائج هذا إيستند هذا النوع على  :المراجعة االختيارية  -  ب

الفحص للمفردات المختارة على كل أو مجموع المفردات بيد أن هذا النوع يتجلى خاصة في 

 .مؤسسات كبيرة الحجم والمتعددة العمليات التي تصعب فيها المراجعة الشاملة

   1:من حيث موعد القيام بالمراجعة - 4

ختبارات على مدار السنة إلا وٕاجراءهي المراجعة التي تتم عمليات الفحص  :مراجعة مستمرة  - أ

 إجراءالمالية للمنشأة، وعادة يتم ذلك بطريقة منتظمة ووفقا لبرنامج زمني مسبقا، مع ضرورة 

 إلعدادالدفاتر في نهاية السنة المالية للتحقق من التسويات الضرورية  إقفالمراجعة أخرى بعد 

 .يةالقوائم الختام

الحسابات  وٕاعدادنتهاء السنة المالية إوتتميز هذه المراجعة بأنها تتم بعد  :المراجعة النهائية  -  ب

هذا األسلوب عادة في المنشآت صغيرة  إلىويلجأ المراجع الخارجي  والقوائم المالية الختامية،

 .الحجم والتي ال تتعدد فيها العمليات بصورة كبيرة

  2:حيث القائم بعملية المراجعة من  - 5

تعرف المراجعة الداخلية بأنها الفحص المنظم للمشروع ودفاتره وسجالته  :المراجعة الداخلية  - أ

كموظفين للمشروع، ولعل السبب في نشأة هذا النوع من بواسطة جهة داخلية أو مراجعين تابعين 

بتعاد إللياتها المالية وكذا اكبر حجم الِمؤسسات وتعدد وتنوع عم إلىالمراجعة يرجع أساسا 

العليا للمشروع عن تفاصيل تنفيذ السياسات والخطط الموضوعة، األمر الذي  لإلدارةالتدريجي 

أو  إتمامهاوقائية ورقابية تضمن التحقق من عمليات المؤسسة وجديتها فور  إدارةستلزم وجود إ

 .حدوثها

جهة مستقلة من خارج المؤسسة وقد تكون مكتب من مكاتب  تقوم بها :المراجعة الخارجية  -  ب

 .المحاسبة والمراجعة بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص والجهاز المركزي بالنسبة للقطاع العام

حيث أن الوظيفة األساسية للمراجع الخارجي هي فحص مستندي لدفاتر وسجالت المؤسسة 

سليمة وصحيحة تثبت  إجراءات إطارمت فعال في فحصا فنيا دقيقا ومحايدا للتحقق من أنها قد ت

 .جديتها 

  بشكل أكثر تفصيال في المباحث  إليهاوألن المراجعة الخارجية هي محور دراستنا سنتطرق 
                                                           

  .48ص، 2004 الدار الجامعية، اإلسكندرية، ) األسس العلمية والعملية(أسس المراجعة محمد سمير الصبان، عبد الفتاح الصحن،1
  .مرجع سابق التدقيق ومحافظة الحسابات، اسما عين جوامع، 2
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  .يلي جدول يبين أهم الفروق الموجودة بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية وفيما .القادمة

  التمييز بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية:  1 الجدول رقم

  المراجعة الداخلية  المراجعة الخارجية  

خدمة طرف :الهدف الرئيسي- 1   الهدف-1

الرأي  إبداءعن طريق )المالك(ثالث 

في سالمة وصدق تمثيل القوائم 

عن نتيجة  اإلدارةالمالية التي تعدها 

  .األعمال والمركز المالي

كتشاف إ :الثانويالهدف - 2

األخطاء والغش في حدود ما تتأثر 

  . به التقارير والقوائم المالية

 اإلدارةخدمة  :الرئيسيالهدف 

عن طريق التأكد من أن نظام 

المعلومات المحاسبية كفء ويقدم 

، لإلدارةبيانات سليمة ودقيقة 

وبذلك ينصب الهدف الرئيسي 

كتشاف ومنع األخطاء إعلى 

عن السياسات  نحرافإلوالغش وا

  .الموضوعة

نوعية من يقوم  - 2

  .بالمراجعة

شخص مهني مستقل من خارج 

  .المشروع يعين بواسطة المالك

 موظف من داخل الهيكل

التنظيمي للمشروع ويعين بواسطة 

  .اإلدارة 

درجة االستقالل  - 3

 وٕابداءفي أداء العمل 

  .الرأي

في  اإلدارةستقالل كامل عن إيتمتع ب

  .الرأي وٕابداءعملية الفحص والتقييم 

فهو  ستقالل جزئي،إيتمتع ب

ولكنه  اإلداراتمستقل عن بعض 

 اإلداراتيخدع رغبات وحاجات 

  .األخرى

ومن ثم يقدم  مسؤول أمام المالك،  المسؤولية- 4

تقريره عن نتائج الفحص ورأيه الفني 

  .عن القوائم المالية إليهم

أمام اإلدارة ومن ثم يقدم  مسؤول

تقرير بنتائج الفحص والدراسة 

  .إلى المستويات اإلدارية العليا

يحدد ذلك أمر التعيين والعرف   نطاق العمل- 5

السائدة ومعايير المراجعة المتعارف 

تنص عليه القوانين  عليها، وما

  . المنظمة ألعمال المراجعة الخارجية

نطاق عمل المراجع  اإلدارةتحدد 

الداخلي فيقدر المسؤوليات التي 

 للمراجع الداخلي، اإلدارةتعهد بها 

  .يكون نطاق عمله
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يتم الفحص غالبا مرة واحدة في نهاية   األداءتوقيت - 6

السنة المالية وقد يكون في بعض 

األحيان على فترات منقطعة خالل 

  .السنة

يتم الفحص بصورة مستمرة على 

  .السنةمدار أيام 

 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،المراجعة وتدقيق الحساباتمسعود الصديقي،  محمد تهامي طواهر،: المصدر

  .34،35صص ،  2010الجزائر،

  أهمية المراجعة وأهدافها: لثالمطلب الثا

  1أهمية المراجعة: أوال

كما تعود أهمية المراجعة إلى كونها  قتصاديةإلتلعب المراجعة دورا هاما في األوساط الحكومية ا     

تخاذ إوسيلة ال غاية وتهدف الوسيلة إلى خدمة عدة طوائف تستخدم القوائم المالية المدققة تعتمدها في 

المستثمرين، البنوك، الهيئات  طائفة الموردين، :قراراتها ورسم سياساتها ومن أمثلة هذه الطوائف والفئات

  .عمال وغيرهاالحكومية المختلفة ونقابات ال

عتمادها من قبل مراجع إتعتمد إدارة المشروع على البيانات المحاسبية التي تتم  :إدارة المشروع - 1

 .عتماد عليهاإلالحسابات المستقل والمحايد مما يزيد الثقة في هذه البيانات كما يزيد درجة ا

بعد الحرب العالمية أ أو أوروبا .م.أدى ظهور الشركات والمصانع الكبيرة في الو :المستثمرون - 2

مما  نفصال الملكية عن إدارة الشركة،إ الثانية وتوزيع رأس مالها على عدد كبير من المساهمين و 

جعل الحاجة الماسة إلى تعيين مراجع حسابات قانوني مستقل ومحايد بحيث يطمئن المستثمرين 

والسرقة نتيجة قيام المراجع بمراقبة تصرفات إدارة  ختالسإبأن أموالهم سوف ال تتعرض إلى 

 .نتهاك عقد الشركة األساسي وقانون الشركاتإالشركة والتأكد من عدم 

                                                           
 -االسمنت شركة الزغيبات لصناعة:دراسة حالة(، دور المراجعة الخارجية في تحسين المعلومة المحاسبية بالمؤسسة االقتصاديةوفاء بن كحلة 1

تدقيق محاسبي، قسم  :،تخصص)غير منشورة(في العلوم المالية والمحاسبية  مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات لنيل شهادة الماستر) والية الوادي

  .2012/2013 الجامعية السنة العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
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فهي تعتمد على القوائم المالية المدققة من قبل هيئة فنية محايدة عنه فحصها للمراكز  :البنوك - 3

قتصاد إلئتمانية منها وكذلك نجد رجال اإالمالية للمشروعات التي تتقدم بطلب قروض وتسهيالت 

 .قتصاديإيعتمدون هذه القوائم في تقديرهم للدخل القومي وفي تخطيط 

تعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات التي تصدرها المشروعات في العديد  :الهيئات الحكومية - 4

دولة أو فرض اقتصادية للإلقتصادي أو رسم السياسات اإلمن األغراض منها مراقبة النشاط ا

الضرائب وال يمكن للدولة القيام بتلك األعمال دون بيانات موثوق فيها أو معتمدة من جهات 

 .محايدة تقوم بفحص هذه البيانات فحصا دقيقا وٕابداء الرأي الفني المحايد والعادل عليها

  أهداف المراجعة:ثانيا

مة لها يظهر لنا جليا تطور أهداف هذه انطالقا من التطور التاريخي للمراجعة والتعاريف المقد     

األخيرة من حقبة زمنية إلى أخرى نتيجة للتطور الذي عرفته المؤسسة من جهة ونتيجة لتعدد األطراف 

المستعملة للمعلومات المحاسبية من جهة أخرى، لذلك سنورد األهداف المتوخاة من المراجعة في النقاط 

  1:التالية

قتصادية إلى التأكد من أن جميع إليسعى مراجع الحسابات في المؤسسة ا: الوجود والتحقق -أوال 

األصول والخصوم وجميع العناصر الواردة في الميزانية وفي القوائم المالية الختامية موجودة فعال، حيث 

أن المعلومات الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبية تقر مثال بالنسبة إلى المخزون السلعي مبلغ معين 

ند تاريخ معين وكمية معينة، فيسعى المراجع من هذه المعلومات من خالل الجرد الفعلي أو المادي ع

  .للمخزونات

تعمل المراجعة في هذا البند إلى إتمام البند السابق من خالل التأكد من أن  :الملكية والمديونية  -ثانيا 

تواجدة في المخزونات أو الحقوق هي فالوحدات الم .لتزام عليهاإاألصول هي ملك للمؤسسة والخصوم 

حق شرعي لها والديون هي مستحقة فعال ألطراف أخرى، فالمراجعة بذلك تعمل على تأكيد صدق وحقيقة 

المعلومات المحاسبية الناتجة عن نظام المعلومات المولد لها، والتي تقوم إلى أطراف عدة سواء داخلية أو 

  .خارجية

                                                           
1
  .16،17 ص ص ،مرجع سابقمسعود صديقي،  محمد تهامي طواهر، 
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ا إن الشمول هو من بين أهم الخصائص الواجب توافرها في المعلومة بات بم :الشمولية والكمال -ثالثا 

من الضروري على نظام المعلومات المحاسبية توليد معلومات معبرة وشاملة على كل األحداث التي تمت 

حتواء هذه المعلومة المقدمة على المعطيات والمركبات األساسية التي تمد بصلة إلى أحداث، إمن خالل 

وصول إلى الشمولية ينبغي التأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والسجالت بغية ال

من جهة و من جهة أخرى العمل على تجهيز هذه البيانات بشكل يسمح من توفير المعلومات الشاملة 

اء المصداقية والمعبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة، والذي يعتبر من بين أهم أهداف المراجعة  إلعط

  .لمخرجات نظام المعلومات المحاسبية

تهدف المراجعة من خالل هذا البند إلى ضرورة تقييم األحداث المحاسبية وفقا : التقييم والتخصيص -رابعا

استثمارات أو إطفاء المصاريف اإلعدادية وتقييم إلهالك اإللطرق المحاسبية المعمول بها كطرق 

نسجام مع المبادئ المحاسبية المقبولة إثم تخصيص هذه العملية في الحسابات المعنية، وب المخزونات

  :لتزام الصارم بهذا البند من شأنه أن يضمن األتيإلقبوال عاما إن ا

 .رتكاب األخطاء والغشإتقليل فرص  -

 .لتزام بالمبادئ المحاسبيةإلا -

 .ثبات الطرق المحاسبية من دورة إلى أخرى -

تسعى األطراف الطالبة للمعلومات المحاسبية إلى الحصول على معلومات : عرض واإلفصاحال -خامسا 

ذات مصداقية ومعبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة من خالل إفصاح هذه األخيرة على مخرجات نظام 

تجهيزها  المعلومات المحاسبية والمتمثلة في المعلومات، التي أعدت وفقا للمعايير الممارسة المهنية، وتم

إن هذه المعلومات تعتبر قابلة للفحص من طرف المراجع . بشكل سليم يتماشى و المبادئ المحاسبية

ليثبت صحة الخطوات التي تمت داخل النظام المولد لها من جهة ومن جهة أخرى ليتأكد من مصداقيتها 

  .من خالل التمثيل الحقيقي لوضع معين داخل المؤسسة

يسعى المراجع من خالل عملية المراجعة إلى إبداء رأي فني محايد حول : إبداء رأي فني - سادسا 

تمليه  ، وفي إطار مارمولد لها، لذلك ينبغي على األخيالمعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام ال

  :المراجعة القيام بالفحص والتحقق من العناصر اآلتية

 .التحقق من اإلجراءات والطرق المطبقة -
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 .عناصر األصول مراقبة -

 .مراقبة عناصر الخصوم  -

 .التأكد من التسجيل السليم للعمليات -

 .التأكد من التسجيل السليم لكل األعباء والنواتج التي تخص السنوات السابقة -

 .و األخطاء الغش، التالعبمحاولة كشف أنواع  -

 .تقييم األداء داخل النظام والمؤسسة ككل -

 .تقييم األهداف والخطط -

 .الهيكل التنظيمي تقييم -

انطالقا مما سبق ذكره نستطيع أن نقول بأن المراجع يستطيع أن يبدي رأي فني محايد حول مدى      

لتزام بتطبيق المبادئ المحاسبية وعن صدق ومصداقية وصراحة المعلومات الناتجة عن نظام إلا

  .المعلومات المحاسبية

  ماهية المراجعة الخارجية :لمبحث الثانيا

تناول المراجعة  باإلمكانبعد التعرف على بعض العموميات حول المراجعة بصفة عامة صار      

والمعايير التي تضبط ممارستها  وأنواعها وأهدافها، وذلك من خالل تعريفها، الخارجية كعملية مستقلة،

  .العملية

  تعريف المراجعة الخارجية :المطلب األول

فحص القوائم المالية، يشتمل على بحث وتقييم وتحليل للسجالت "الخارجية بأنها  تعرف المراجعة     

المستخدمة في تلخيص  لألدلةنتقادي إمع تحليل  ونواحي الرقابة المحاسبية للمشروع، واإلجراءات

 توب،الذي يقوم به المراجع بتقرير مكالعمليات المختلفة والتقرير عنها في القوائم المالية، وينتهي الفحص 

  1". يوضع تحت تصرف الجهات التي تعتمد على القوائم المالية التي يعطي المراجع رأيه المهني فيها

تلك العملية المنظمة التي تؤدي عن طريق مراجع مؤهل وحيادي للتحقق من صحة  " :تعرف أيضا     

مع معايير  قتصاديةإلاومعلومات ومزاعم قابلة للتحقق منها تتعلق بأنشطة وأحداث مالية ومطابقة نتائجها 

                                                           
  .06، ص  1990الدار الجامعية للطباعة والنشر، االسكندرية، مصر، ،)قيمن النظرية الى التطب(مراجعة الحسابات  احمد نور،  1
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راف مقررة عن طريق جمع و تقيم أدلة إثبات المراجعة مع التقرير عن نتائج تلك العملية لألطمحاسبية 

  1."  قراراتهتخاذ إاستخدامها في إلالمستخدمة لتلك المعلومات 

الموضوعية المتعلقة بالتأكد من األحداث عملية منظمة للحصول على األدلة والقرائن  :"وتعرف أيضا     

وتوصيل نتائجها  ،وتحديد مدى اإلتساق بين هذه التأكيدات والمعايير الموضوعة، االقتصاديةواألنشطة 

  2".لألطراف المستخدمة لهذه المعلومات 

عملية منهجية منظمة تقوم على تقييم  :"يتضح من خالل هذه التعريفات بأن المراجعة الخارجية هي ∗

والتأكد من  ،اإلقتصاديةموضوعي ألدلة اإلثبات المتعلقة بتأكيدات خاصة بالتصرفات واألحداث 

 ". المعنيينوتوصيل النتائج للمستخدمين  ،المقررةدرجة التطابق بين تلك التأكيدات والمعايير 

  ةأنواع المراجعة الخارجي: المطلب الثاني

والقانون هو الذي يجبر المؤسسة على أن يكون لها  ،يقوم بها محافظ الحسابات :المرجعة القانونية  - أ

وتنتهي بغية  ،محافظ حسابات على األقل واحد وذلك حسب حجم المؤسسة والقطاع التابعة لها

رأيه الفني حول الحسابات والقوائم المالية للمؤسسة موضوع المراجعة وعن مدى  فيهيدلي تقرير 

 .صدقها وشرعيتها 

شخص خارجي محترف يطلب منه من طرف أعوان  هي مهمة يقوم بها: ختياريةإلاالمراجعة   -  ب

 ،فقط ستثماراتإلاالمؤسسة إجراء مراجعة جزئية حول جزء من أجزاء ممتلكات المؤسسة كأن يراجع 

خبير  :ختيارية أو تعاقدية ألنه يتم إبرام عقد بين طرفينإو تدعى مراجعة  الخ...أو الخزونات 

 .محاسبي خارجي و الشركة 

ص الجدول التالي بين هي التي يقوم بها محترف خارجي يطلب من المحكمة ويلخ :الخبرة القضائية  - ت

 ). القضائيةالخبرة  ،التعاقدية ،المراجعة القانونية( :هذه األنواع

 

                                                           
 االسكندرية، الدار الجامعية، ،مسؤوليات واجراءات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المحاسبية الخاطئة أمين السيد أحمد لطفي، 1

  .02ص ،2005مصر،
 ،01،2007ج،رالجامعية، مص ،الدار)شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية( موسوعة معايير المراجعة عال حماد،طارق عبد ال2

  .27ص
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  الفرق بين أنواع المراجعة الخارجية: 2الجدول رقم 

  

  

  خبرة قضائية  مراجعة تعاقدية   مراجعة قانونية

طابع ذات  مؤسساتية،  طبيعة المهمة 

  .عمومي

تحدد بكل دقة من طرف   تعاقدية 

  المحكمة

من طرف المديرية العامة   من طرف المساهمين  التعيين

  أو مجلس االدارة

  من طرف المحكمة

على الشرعية  المصادقة  الهدف 

الحسابات  ووصف

والصورة الفوتوغرافية 

الصادقة، تدقيق معلومات 

  .مجلس االدارة

المصادقة على شرعية 

  .الحسابات

 وٕارشادهاعالم العدالة إ

حول أوضاع مالية 

تقويم  ومحاسبية،

  .باألرقامالمؤشرات 

مهمة دائمة تغطي مدة   التدخل

  .التعيين الشرعية

مهمة محددة حسب 

  .تفاقيةإلا

مهمة ظرفية يحدد 

  .القاضي مدتها

دارة إلتامة تجاه مجلس ا  ستقالليةإلا

  .والمساهمين

  .فرادألتامة تجاه ا  .تامة من حيث المبدأ

  

مبدأ عدم التدخل في 

  التسيير

يحترم مبدئيا لكن له تقديم   .حترامه تماماإيجب 

  .رشادات في التسييرإ

  .حترامهإينبغي 

الجمعية  دارة،إلمجلس ا  لىإرسال التقرير إ

وغير  عادية،(العامة 

  ).عادية

المديرية العامة، مجلس 

  .دارةإلا

الى القاضي المكلف إ

  .بالقضية

التسجيل في الجمعية   شروط ممارسة المهنة

 ،الوطنية لخبراء المحاسبة

  .محافظي الحسابات

التسجيل مبدئيا في 

  .الجمعية الوطنية

التسجيل في قائمة خبراء 

المحاسبة لدى مجلس 

  .القضاء
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خبار وكيل الجمهورية إ

  .غير شرعية باألعمال

  غير معني  ال  نعم

الوسائل أو بحسب بحسب   بحسب الوسائل  لتزامإل ا

  النتائج حسب نوع المهمة

  .بحسب النتائج مبدئيا

  .تأديبية جنائية، مدنية،  .تأديبية جنائية، مدنية،  .تأديبية جنائية، مدنية،  المسؤولية

عادة من  مهمة تأسيسية،  التسريح

طرف القضاء بعد طلب 

  .المؤسسة

من طرف القاضي   .محددة في العقد

  .المشرف على الخبرات

قتراح من الخبير يحدد إ  .محددة في العقد  .قانون رسمي  األتعاب 

  .من طرف القاضي

تقييم  جراءات،إلتقييم ا  .طريقة العمل المتبعة

المراقبة الداخلية، مراقبة 

  .مراقبة قانونية ،الحسابات

تقييم  اجراءات،إلتقييم ا

المراقبة الداخلية، مراقبة 

  .الحسابات

تتماشى وحاجة  طريقة

  .الخبرة القضائية المطلوبة

ص  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،التطبيق إلىالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية  محمد بوتين، :المصدر

18.  

  معايير المراجعة الخارجية: المطلب الثالث

شكل المعهد األمريكي للمحاسبين حيث  أ في أوائل الخمسينيات،.م.ظهرت معايير المراجعة في الو     

. وذلك بهدف وضع وصياغة تلك المعايير" المراجعة إجراءاتلجنة " لجنة تسمى ،) AICPA(القانونيين 

وقد تعرضت تلك المعايير لكثير من الدراسات والبحوث من جانب العاملين في ميدان المحاسبة 

المعايير ووضع التفسيرات الصحيحة  ستهدفت تلك البحوث تحديد المقصود بتلكإوالمراجعة، حيث 

العمل على تطوير تلك المعايير  إلى باإلضافة المالئمة لها، والتغلب على مشاكل التطبيق العلمي لها،

  .وتوسيعها 
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وفي  للمحاسبين القانونيين قائمة بتسع معايير للمراجعة، األمريكيصدر المعهد أ 1947 وفي سنة     

وقد تضمن هذا الكتيب معايير ".معايير التدقيق المتعارف عليها " صدر كتيب تحت عنوان 1954سنة 

  :ثالث مجموعات رئيسية هي  إلىالتدقيق المتعارف عليها مقسمة 

  القواعد العامة: أوال

 اء المطلوب،تهتم المعايير العامة بالتأهيل والصفات الشخصية للمراجع وعالقتها بجودة ونوعية األد     

كانت هذه المعايير يمكن  إذانه يجب على المراجع قبل التعاقد على مهمة المراجعة أن يقدر ما إومن ثم ف

  .عند أداء هذه المهمة ستفاؤهاإ و  تحقيقها،

  ):التدريب والكفاءة(التأهيل العلمي والعملي   -1

الحسابات الخارجي المنتقل يشمل منهاجا موسعا تليه دراسة  التدريب الالزم لمهنة مدقق إن     

ويتطلب التدريب المهني المالئم مواصلة الدراسة  .مهنية شاملة في المحاسبة والمواد المرتبطة بها

البيانات، والنطوق التي تصدر عن  والنشرات، طالع على المجالت المهنية،إلوالمداومة على ا

نتظام إشتراك بإلكما ينطوي التدريب على ا. سمية التي تعني بالمحاسبةمختلف الهيئات المهنية والر 

بالعلوم  وٕانمااجتماعات والندوات التي تعقدها المنظمات المهنية التي تهتم ليس فقط بالمحاسبة إلفي ا

فبالنسبة لمن يزاولون المهنة  .وغيرها واإلحصاء قتصاد،إل، وااألعمال كإدارةذات العالقة بالمحاسبة 

 .وألصحاب مكاتب التدقيق، ينبغي أن تكون مثل هذه المداومة بمثابة واجب يلتزمونه فة فردية،بص

على عاتق أصحاب تلك  على األقل، أما بالنسبة لموظفي مكاتب التدقيق فهي واجب يقع جزء منه،     

أن هذا التدريب يبقى قاصرا بوجه عام ما لم ترافقه الخبرة العلمية واألساس العلمي على  إال المكاتب،

  1.زم ليفي بمسؤولية مدقق الحساباتالسواء كي يجوز على مستوى الكفاءة الال

 

 

  

                                                           
  .41ص ،2012دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ، ،التدقيق والرقابة في البنوك ،خالد أمين عبد اهللا 1
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 ):أو الحياد(االستقالل   -2

و ذلك حتى يتمكن من أداء مهمته  و حياديته،ستقالليته إبالتمسك  يتطلب هذا المعيار من المراجع     

ومن ثم  أو الزاوية بالنسبة لمهنة المراجعة، األساسستقالل يمثل حجز إلبموضوعية و دون تحيز، فهذا ا

عند اإلشراف و متابعة أداء فإنه يجب تأكيد هذا المعيار في برامج تدريب المراجعين فضال عن تأكيده 

قتصاديا إذا كان المراجع غير مستقل إجتماعيا و إ قيمة له أي أن رأي المراجع يكون ال مهمة المراجعة،

  .عن عميله 

 ):الحذر المهني المعقول(العناية الواجبة -3

على المدقق أن يبذل العناية الواجبة في عملية التدقيق وفي وضع التقرير النهائي وهذه العناية      

واألحكام التي يقررها  على العمل الذي يتم، اشرافإلنتقادية لكل مستوى من مستويات اإتتطلب مراجعة 

وفي هذا  .اثباتإلالمساعدين، كما تتطلب عناية الزمة بأوراق عمل المدقق وحصوله على أدلة وقرائن ا

ستعمال إأخذ على عاتقه واجب  ،وقبلت خدماته كل من عرض خدماته على الغير،" :كوليالصدد يقول 

  ."ذلك بالقدر المعقول من العناية والجهدما لديه من مهارة في العمل المطلوب و 

كما و أنه يكون مسؤوال أمام من  .ن ما يتعهد به هو حسن النية واألمانة ال العصمة عن الخطأإ     

  .همال وسوء النية  وعدم األمانة ال عن أية خسائر قد تنتج عن مجرد خطأ في القريرإليستخدمه عن ا

فبالنسبة ألوراق  .تتعلق بما يؤديه المدقق من عمل وبدرجة حسن أدائه لهن مسألة العناية الواجبة إ     

وما يصرح به عن تتطلب هذه العناية أن تكون محتويات تلك األوراق كافية لدرجة تدعم رأيه  العمل مثال،

 .تطبيقه لقواعد التدقيق

  القواعد المتعلقة بالعمل الميداني :ثانيا

كما تبرز لنا هذه المعايير  الفنية، واإلجراءات التنفيذ عملية المراجعة،ترتبط هذه المعايير بخطوات      

  .اختبارات إلومن ثم تحديد حجم ا أهمية دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية،

  :ويشمل هذا المعيار على ثالث معايير هي
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  واإلشرافالتخطيط  - 1

صحيحا في مكتب المدقق وبين موظفيه وذلك التخطيط السديد العائد لمهمة التدقيق يوفر تنظيما       

كلما زادت الحاجة الى دقة  ية التدقيق،ما زاد األفراد القائمين على عملوكل .لضمان حسن سير العمل

صاحب المكتب في حالة  بإشرافهذا كما يجب أن تجري كعملية تدقيق . تحديد السلطات والمسؤوليات

 .ليه سلطة الشريك ومسؤولياتهإأحد الشركاء، أو أي شخص أخر أسندت  بإشرافأو  الملكية الفردية،

وتظل المسؤولية على عاتق صاحب المكتب الفردي أو الشريك في تأمين القدر الكافي من المراجعة 

كما أنه عليه التوقيع على جميع التقارير والوسائل التي تشكل ، إدارتهللعمل الذي يقوم به مرؤوسه تحت 

  1.بقاء على مسؤوليتهإلأو تكليف غيره بتوقيعها مع ا رأي مدقق الحسابات،تعبيرا عن 

  الضبط الداخلي - 2

يعتبر نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة أهم محدد لنوعية المراجعة المتبناة ولحجم المفردات المراد      

لذا  ،على درجة أثره على نوعية ومصداقية المعلومات الناتجة عن النظام المولد لها عتماداإ ختبارها،إ

رات عالية لتقييمها من طرف المراجع اوبغية تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي يحتاج الى خبرات ومه

  :الطرق التالية بإحدىلتزام إلخير األوالحكم عليها بات من الضروري على هذا ا

 .صاء عن طريق األسئلةطريقة االستق •

 .طريقة التقرير الوصفي لنظام الرقابة الداخلية •

 .طريقة الملخص الكتابي •

  معيار كفاية األدلة - 3

 بداء رأي فني محايد حول مدى وصحة المعلومات المحاسبية،إمسعى المراجع الهادف الى  طارإفي      

عتمادا على التأكد من أن كل البيانات إيقوم هذا األخير بالبحث عن األدلة الكافية المدعمة لهذا الرأي 

ومن خالل التأكد من سالمة المعالجة المحاسبية للبيانات وعرض  المسجلة لها مستندات تثبت صحتها،

توفر للمراجع أساسا ستفسارات والمصادقات التي إلالمعلومات، وكذا من خالل الفحص والمالحظة وا
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بداء رأي فني محايد حول القوائم المالية الختامية موضوع إمعقوال وقاعدة متينة يستطيع على ضوئها من 

  .المراجعة

  :يمكن تقسييم األدلة بوجه عام الى نوعين هما

تشمل على كل الدفاتر والسجالت المحاسبية والشيكات والمستندات وأوامر الشحن  :داخلية ∗

 .وطلبات الشراء وكل ما يتم اعداده داخل المؤسسة

ستفسارات التي تجري إلتشتمل على المصادقات من العمالء والموردين والمالحظات وا :خارجية ∗

لى غير ذلك من األطراف إ الضرائب و  وٕادارةخارج المؤسسة في البنوك ووكاالت التأمين 

لى أنه يجب أن تكون األدلة التي يقوم بجمعها المراجع مالئمة من إوفي األخير نشير  .الخارجية

رتباطا وثيقا بموضوع المراجعة وكافية من حيث جمع كل البيانات إحيث أن تكون مرتبطة 

  1.المتعلقة بموضوع الفحص

  التقرير إعدادمعايير  :ثالثا

فهو يمثل المعلومات المبلغة من المراجع  تقرير المراجعة يمثل المنتوج المادي األساسي للمراجعة، إن     

بهذا التقرير بقدر  الالزمةومن ثم فانه يكون من المهم توفير كافة المعلومات  ألغلب المستخدمين،

متطابقا مع النموذج الذي كونه  إلى باإلضافة، كما أنه يجب أيضا أن يكون واضحا ومختصرا اإلمكان

  .يتبع عادة بمهنة المراجعة

  2:تقرير المراجعة وهي إعدادوقد حدد مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي أربعة معايير تحكم 

  :المبادئ المحاسبية المتعارف عليها - 1

سم عن قواعد و أصول محاسبية تطبق في مختلف الحاالت التي يواجهها المحاسب في إوهي      

صادق عليها مؤلفون وهيئات يعتبرون مرجعا موثوقا به محاسبيا على أنها تمثل توجيها  العمل، والتي

ويقصد بالمبادئ هنا ليس فقط القوانين والنصوص العريضة . القرارات المالية إلىسليما في التوصل 
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هذا أيضا على المدقق اإللمام التام ليس فقط  طرق تطبيق تلك المبادئ أيضا، ويحتم وٕانما إتباعهاالواجب 

  .معرفة المبادئ البديلة أيضا التدقيق، وٕانمابالمبادئ المتبعة في المؤسسة تحت 

  :ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية -2

كانت هذه المبادئ قد طبقت في الفترة الحالية المعمول عنها  إذاوهنا يجب أن يبين التقرير ما        

أو  ،ستعمال المبادئإريقة الفترة السابقة وهنا يجب على المدقق أن يذكر في تقريره ثبات الحساب بنفس ط

استبدال أثار جوهرية إلمبدأ متعارف عليه بمبدأ أخر متعارف عليه كلما ترتب على هذا استبدال اواقعة 

ابات بأن ومثل هذا التحفظ في التقرير ضروري لكي يعلم من يطلع على الحس في الحسابات المعنية،

تخاذ إوألن عدم اإلفصاح عن حدوث التغيير قد يؤدي إلى  تغييرا طرأ على المبادئ المحاسبية المستعملة،

  .قرارات خاطئة من جانب اللذين يعتمدون في قراراتهم على تلك البيانات المحاسبية

  ):ظهار الواقع في التقاريرإ(كفاية المعلومات  - 3

ويفصح عن كل واقعة  أمانة المعلومات المقدمة في البيانات المالية، يجب على المدقق أن يتأكد من      

فصاح عن األمور التي تقضي بذكرها القوانين إلكما يجب ا لى تضليل القارئ،إغفالها إجوهرية قد يؤدي 

والمصطلحات المستعملة  ويدخل في نطاق هذه القاعدة شكل البيانات الحسابية وترتيبها، المحلية السارية،

و  وااللتزامات الطارئة، و األسس التي بنيت عليها الحسابات المدرجة فيها، ا والمالحظات المرفقة بها،فيه

ويعني هذا المعيار أيضا بنطاق  .حقوق الغير في الموجودات، وحصص األرباح الممتازة المتأخر دفعها

لم يتبع قواعد التدقيق المتعارف عليها، وجب عليه االفصاح  فإذا الفحص الذي يجريه المدقق المستقل،

  1.عن ذلك في فقرة النطاق من التقرير

  :بداء الرأيإ - 4

يجب أن يتضمن تقرير المراجع رأيه في القوائم المالية ككل وحينما ال يمكنه التعبير عن رأي شامل      

وحدود المسؤولية التي شارة واضحة لعمل المراجع إفيجب ذكر األسباب كما يجب أن يحتوي التقرير على 

ن تقارير المراجعة التي يتم صياغتها بصورة جيدة تدل على درجة المسؤولية التي يتحملها إ .يتحملها

  .المراجع
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  1: وتتكون معايير التقرير من البنود التالية

  نظيف؛رأي  :األولالنوع 

  رأي مقيد؛ :الثانيالنوع 

  رفض إبداء رأي؛ :ثالنوع الثال

  .عدم القدرة على إبداء الرأي :النوع الرابع

ستنتاجه بأن القوائم تعبر بصورة حقيقية إرأي نظيف في حالة  بإبداءيقوم المراجع  :التقرير النظيف  - أ

يشير الرأي النظيف ضمنيا، بأن أية تغيرات في  كذلك .التقارير المالية المعين إلطاروعادلة، ووفقا 

عنها بشكل مناسب  واإلفصاحقد تم تحديدها  لكذوتأثيرات  المبادئ المحاسبية أو في طريقة تطبيقها،

 2 .في القوائم المالية

ف خالل عملية صاد إذا يقوم مراجع الحسابات باإلدالء برأي متحفظ،: رأي مقيد أو التقرير التحفظي  -  ب

فيكون تقريره في هذه  أو في البيانات والمعلومات الواردة في القوائم المالية ما يقيد رأيه،المراجعة 

ليها، مثل وجود إشارة إلنتقاداته التي يرى من الضرورة اإعتراضاته أو إتمثل  الحالة مقيدا بتحفظات 

ومن الضروري  .اقيود على نطاق عملية المراجعة أو تعديل تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليه

أي أن تكون التحفظات هامة وبدرجة كافية  مالحظة األهمية النسبية للتحفظ الوارد في تقرير المراجع،

تبرر ذكرها في التقرير، كما يجب أن يشمل التقرير الذي ينطوي على تحفظ فقرة مستقلة توضح 

 .أسباب التحفظ

يصدر هذا الرأي عندما يتأكد المراجع من القوائم المالية ال  :الرأي أو التقرير السالب إبداءرفض   -  ت

تمثل الواقع الصحيح للمؤسسة سواء من حيث المركز المالي أو نتيجة األعمال طبقا للمبادئ 

مثل هذا  إلصداروتقع على المراجع مسؤولية بيان األسباب المؤدية   المحاسبية المتعارف عليها،

 .الرأي من أدلة وبراهين مع ذكرها
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يعتبر الرأي السلبي أمرا نادر الحدوث ألن المراجع يقدم عادة مجموعة من التوصيات قبل تقريره      

  .السلبي وغالبا ما تلتزم الشركات بتنفيذ هذه التوصيات

 إعطاءالحسابات ال يستطيع الرأي أي مراجع  إبداءامتناع عن إليعني ا: الرأي إبداءمتناع عن إ –د     

يكون ذلك بناء على ظروف معينة يمكن توضيحها  المراجعة، وقدرأي فني عن القوائم المالية موضوع 

  :يليفيما 

وذلك بعدم تمكينه من حضور  الشركة، إدارةوجود قيود مفروضة على عمل المراجع تفرض عليه من  ∗

بالعمالء المدنيين للحصول على مصادقات بصحة  تصالإلعملية الجرد أو عدم تمكينه من ا

 .أرصدتهم مع الشركة

مثل دعاوي  وجود أحداث مستقبلية ال يمكن التكهن بنتائجها المستقبلية قد تؤثر على القوائم المالية، ∗

أو قضية من عمال الشركة  ختراع لشركة أخرى،إلقضائية مرفوعة ضد الشركة كتعديها على حقوق ا

 .وغيرها...ويضاتهم يطالبون بدفع تع

 إبداءفي هذه الحالة يمتنع عن  .في حالة قيام زميل آخر للمراجع الرئيسي بتدقيق بعض القوائم المالية ∗

 .الرأي عليها

نه إرأيه، ف بإبداءالكافية والمالئمة والتي تسمح  اإلثباتعندما يتعذر على المراجع الحصول على أدلة  ∗

 .يمتنع عن ذلك

تضيق نطاق الفحص الذي يجريه المراجع، أو  إلىالرأي  إبداءمتناع عن إلاغالبا ما ترجع أسباب  ∗

بسبب وجود عناصر هامة ال يمكن التأكد من صحتها ولها تأثير جوهري على القوائم المالية التي 

 .سيبدي المراجع رأيه فيها

  أوراق العمل في المراجعة الخارجية :المطلب الرابع

وتقييم الخطر المالزم وخطر  ختيار،إ و  بتجميع األدلة التي تؤيد فحص،يجب على المراجع أن يقوم      

 .فصاحات المبينة في القوائم الماليةإلا ختيارات الفحص األساسية التي يجري مباشرة على القيم وإ الرقابة و 

  .هذه األدلة يتم تجميعها في سجالت أوراق عمل المراجعة
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  تعريف أوراق العمل: أوال

يمكن للمراجع القيام بالفحص بشكل مناسب والحصول على التأييد الكافي لرأيه فانه يجب عليه  حتى     

  :والتي تعرف بأنها أوراق عمل للمراجعة، إعداد

والمعلومات  ،إجرائهاختبارات التي تم إلوا التي تم تنفيذها، لإلجراءاتسجالت يحتفظ بها المراجع  "     

  1."في مهمة المراجع إليهاستنتاجات المالئمة التي تم التوصل إلوا التي تم الحصول عليها،

ومن خالل التعريف نستنتج أن أوراق العمل هي عبارة عن أدلة مادية أي مكتوبة وملموسة يتم      

ومن ثم تشتمل على  تجميعها من طرف المراجع الخارجي خالل القيام بإجراءات المراجعة وٕاعداد التقرير،

  .والنتائج التي توصل إليها تبعها،إوالطرق التي  ومن ثم الحصول عليه، بإعداده،كل ما قام 

لتزام بمعايير إلحيث أن إعداد أوراق العمل بشكل مناسب يعتبر ضروريا للمراجع إلظهار مدى ا     

ستخدام برامج إأساسا عن طريق (فيجب أن تبين هذه األوراق كيف تم التخطيط للعمل  الفحص الميداني،

مثل (ويجب أن تشمل على األدلة الكافية والمالئمة  ومدى اإلشراف على أعمال المساعدين،) المراجعة

  2.التي يستند إليها الرأي) ومذكرة تسوية البنك ومصادقات من الدائنيين، تقدير خطر الرقابة،

  أغراض أوراق العمل: ثانيا

  3:من أوراق العمل للمراجعة في النقاط التالية يمكن أن تحدد األغراض المتوخاة     

توضح أوراق العمل فصول أطوار عملية المراجعة وكذا األسس و  :دليل للعمل المنتهي  - أ

 .لتزام بمعايير المراجعة المتعارف عليهاإللى النتائج ومدى اإجراءات المتبناة للوصول إلا

توضح لنا أوراق العمل الطريقة المتبناة لتقييم نظام الرقابة الداخلية  : تقييم نظام الرقابة الداخلية  - ب

 .بغية توجيه عملية المراجعة والنتائج المتوصل اليها من ذلك،

 .نتهاءإللى غاية اإتمدنا بسجل يوضح العمل الذي تم تأديته : جراءات المراجعةإتنفيذ   - ت
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عدادها من جهة و من إالنظر في كيفية  بإعادةأوراق العمل  تسمح :االختيارعادة النظر في إ  - ث

 .ختبارات الضرورية لعملية المراجعةإلجراء اإجهة أخرى في كيفية 

 .ستنادا عليهاإهذه األوراق ركيزة يستطيع المراجع كتابة التقرير  تعتبر :عداد التقريرإ  - ج

جديدة بدراسة يقوم المراجع عادة عند البدء في مراجعة سنة : دليل للمراجعة في السنوات القادمة  - ح

 واإلجابةبغية أخذ فكرة عن المؤسسة وعن عملية المراجعة السابقة  أوراق العمل للسنة الماضية،

 .دارة المؤسسة إستفسارات التي من الممكن أن يقدمها الى إلعن ا

  أنواع أوراق العمل :ثالثا

يحتفظ المراجع بنوعين من سجالت أوراق العمل أحدهما يسمى سجل المراجعة الدائم أو  عادة     

  .وغالبا يطلق على اآلخر سجل المراجعة للسنة الحالية المستمر،

 الملف الدائم  - 1

والجداول وغيرهما من البيانات التي ستكون ذات  يشتمل سجل المراجعة الدائم على المستندات،     

  .تمرة لعمليات المراجعة الخاصة بعدة سنواتأهمية دائمة ومس

  :حيث يحتوي الملف الدائم على العناصر التالية

تشتمل هذه النقطة على كل ما يتعلق بعقود التأسيس وعدد األسهم وتوزيعها بين  :عموميات  - أ

المساهمين مع بيان حصة كل مساهم والنظام الداخلي للمؤسسة، وكل ما يصف عملياتها 

ل التصنيع األساسية داخلها والخريطة التنظيمية مع ذكر أسماء ومراكز وأنشطتها ومراح

 .داخلها والوسائل التقنية الكفيلة بتحقيق الخطة اإلنتاجية المرسومة من قبلها األشخاص المسؤولين

يشتمل هذا القسم على وصف لبيئة  :اإلجراءات المحاسبية وهيكل الرقابة الداخلية بالشركة   -  ب

وقوائم االستقصاء الخاصة بنظام  وٕاجراءات المحاسبة وٕاجراءات الرقابة، الرقابة لدى العميل،

 أو أي تشكيلة من هذه العناصر، وجدول القرارات، وخرائط تدفق العمليات، الرقابة الداخلية،

 1 .تساعد المراجع في فهم إجراءات الشركة

                                                           
  .100ص  ،مرجع سابق عوض لبيب، محمد الفيومي، 1
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بالمؤسسة من  تعلقةميحتوي هذا العنصر على كل الحسابات ال :ة والتقاريرالحسابات السنوي  -  ت

بالنسبة للسنوات  موجودات ومطاليب وحسابات النواتج واألعباء وحسابات النتائج وبرامج المراجعة

 1.المتعلقة بحسابات المؤسسة  ستثنائيةإلاوكذا التقارير العامة والخاصة و  ،ةالثالثة الماضي

غالبا أن يحتفظ المراجع في السجالت  يكون من المفيد،: التحليالت المستمرة لحسابات معنية  -  ث

لقيم أو مبالغ معينة وبعض التحليالت الدائمة على جداول مجمعة أو مرحلة من سنة إلى أخرى 

 الهامة التي أجريت عليها وذلك لمقارنتها بالسنوات السابقة بدال من إعداد مثل هذه الجداول كل

وشروط أو  والديون طويلة األجل، ويمكن أن تستخدم التحليالت المستمرة ألسهم رأس المال، .سنة

المرحلة من صافي الخسائر التشغيلية بوالجداول الخاصة  القروض، بإنفاقاتقواعد اإللتزام 

و نسب إجمالي الربح بمختلف أنواع  الشركة من أرباح الفروع، السنوات السابقة، وحصة

 2.المنتجات الرئيسية

دارة الضرائب إيحتفظ المراجع بالوثائق الواردة من  :جتماعيإليتعلق بالجانب الجبائي وا كل ما  - ج

وكل ما يتعلق  ،وعن المعدالت الواجب الخضوع لها تباعهإوالدالة عن نظام التصاريح الواجب 

نظرا ألهميتها وكذلك الشأن  جتماعيإلشتراكات في الضمان اإلبالرقابة الجبائية وشبه جبائية وا

جتماعي إلبالنسبة للوثائق المتعلقة بالعالقات مع المنظمات العمالية داخل المؤسسة والنظام ا

 .داخلها

تحتوي هذه النقطة على العناصر المكونة للشق القانوني  :كل ما يتعلق بالجانب القانوني  - ح

المبرمة مع المؤسسة كعقد التأمين دارة وكذا العقود إلجتماع لمجلس اإلللمؤسسة، مثل محاضر ا

  .يتعلق بالتقارير القانونية ختراع وماإلأو عقود الصفقات والوثائق المتعلقة ببراءة ا

أو الملف الجاري وهو عكس الملف الدائم حيث تشتمل ملفات  :ملف المراجعة للسنة الحالية - 2

من عمليات  إليهاالمراجعة الخاصة بالنسبة على األدلة التي تم تجميعها والنتائج التي تم التوصل 

ومذكرات بأعمال  وتشمل أيضا على جداول وتحليالت للحسابات، الفحص الخاصة بهذه السنة،

وبرنامج  حلول لها، وٕايجادومشاكل المراجعة التي تم دراستها  المراجعة المنجزة في مجاالت معينة

البنوك، العمالء، الدائنون،المستشار (المراجعة والمراسالت التي تمت مع الطرف الثالث 

 إلى إضافة وغير ذلك من البيانات، والتي تؤيد صحة األرصدة والعمليات المالية،) الخ ...،القانوني

                                                           
  .129ص  ،مرجع سابقمسعود الصديقي، محمد تهامي طواهر، 1
  .101ص ،مرجع سابق ،محمد الفيومي ،عوض لبيب 2
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وتعد معظم  وغير ذلك من المستندات، مهمة المراجعة من قبل المراجعين،جدول بالوقت المستنفذ في 

ستخدام المتزايد لهذه األجهزة في مجال إلأوراق العمل على أجهزة حاسبات آلية صغيرة بسبب ا

 1.المراجعة

نجازه وتساعد في تحديد ما إأن أوراق العمل دليل على العمل الذي قام المراجع ب إلىوفي األخير نشير 

وتعتبر أيضا من  كانت ستظهر مشاكل فيما بعد بخصوص القوائم المالية التي تم مراجعتها، ذاإ

ألنها يمكن أن تستخدم في هذا النزاع كدليل ضد  المستندات الهامة جدا في أي نزاع قانوني الحق،

  .المراجع أو كدليل للدفاع عنه

  ماهية المراجع الخارجي: المبحث الثالث

التعاريف التي تناولت موضوع المراجع الخارجي أي محافظ الحسابات وسنتطرق في هذا لقد تعددت      

كون . ومسؤولياته مهامه ،حقوقه، واجبات المبحث لتعريف محافظ الحسابات وتحديد كل من صفاته،

  .محافظ الحسابات هو الشخص المعني بالمراجعة الخارجية في الجزائر

  )محافظ الحسابات(الخارجي تعريف المراجع  :المطلب األول

 08_93المرسوم التشريعي رقم ( 4 مكرر 715 عرف القانون التجاري محافظ الحسابات في مادته     

  :كما يلي) 1993أبريل  25المؤرخ في 

تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثالث سنوات تختارهم من "     

ستثناء أي تدخل في إب وتتمثل مهمتهم الدائمة، لمسجلين في جدول المصف الوطني،بين المهنيين ا

  2."نتظام حسابات الشركة وصحتهاإللشركة وفي مراقبة  في التحقيق في الدفاتر واألوراق المالية، التسيير،

 1991 أفريل 27المؤرخ في  08_91من قانون  27ويعرف المراجع الخارجي أيضا حسب المادة      

  :يجي والمحاسبين المعتمدين كما يلالمتعلق بممارسة مهنة الخبراء المحاسبيين والمراجع الخار 

                                                           
  .102ص  ،مرجع سابق ،لبيبمحمد الفيومي ،عوض  1
  .184ص ،1993ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، ،القانون التجاري 2
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سمه الخاص وتحت إيعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية ب" 

  1."المعمول بهنتظامية حسابات الشركات والهيئات بموجب أحكام التشريع إمهنة الشهادة بصفة مسؤوليته 

ذلك الشخص الذي يقوم بمراجعة حسابات  "ومن خالل التعريفين نستنتج أن المراجع الخارجي هو     

القرارات السليمة  تخاذإلمساعدتها في  اإلدارةبطلب من  أوالشركات بطلب من الجمعية العامة للمساهمين 

  ."وفي أحيان أخرى من طرف متعاملين خارجيين كما يقوم بمراجعة حسابات المؤسسة الفردية

  صفات محافظ الحسابات  :المطلب الثاني

المهنة فقد تم تنظيمها وذلك بوضع شروط معينة سوى من ناحية  الكبيرة التي تتميز بها ألهميةلنظرا      

لممارسة  08ة حيث تنص المادة مهنيالتأهيل العلمي أو من ناحية الكفاءة المهنية أو األخالقية لممارسة ال

  :أن تتوفر الشروط التالية مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد،

 .جزائري الجنسيةأن يكون  -1

 .أن يكون حائزا الشهادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف بمعادلتها -2

 .والسياسيةأن يتمتع بجميع الحقوق المدنية  -3

 .رتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنةإأن ال يكون قد صدر في حقه حكم ب -4

في المصف الوطني للخبراء  أن يكون معتمدا من الوزير المكلف بالمالية و أن يكون مسجال -5

المحاسبيين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في المنظمة الوطنية للمحاسبين 

 .المعتمدين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

أقسم باهللا العلي العظيم :"يلي حيث تنص على ما 06أن يؤدي اليمين المنصوص عليه في المادة  -6

أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأن أكتم سر المهنة وأسلك كل أن أقوم بعملي 

 ".واهللا على ما أقول شهيد األمور سلوك المتصرف المحترم الشريف،

أعاله من معهد التعليم المختص التابع للوزير المكلف  02المذكورة في البند  واإلجازاتتمنح الشهادات 

  .طرفه أو المعاهد المعتمد من لية،بالما

                                                           
  .11،ص2002طبعة  منشورات الساحل، ،مجموعة النصوص القانونية السريعة المتعلقة بضبط مهنة المحاسبة 1
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لتحاق بمعهد التعليم المختص أوالمعاهد المعتمدة إال بعد إجراء مسابقة للمترشحين إلحيث ال يمكن ا     

  1.ختصاص تحدد عن طريق التنظيمإلالحائزين على شهادة جامعية في ا

  حقوق ووجبات محافظ الحسابات :المطلب الثالث

  .الحقوق والواجبات مرتبطة بمتطلبات عملهوهذه  لمحافظ الحسابات حقوق وعليه واجبات،     

  حقوق محافظ الحسابات :أوال 

 الكافية،رأيه في القوائم المالية على أساس سليم مدعم باألدلة  إعطاءليتمكن المراجع الخارجي من      

  :يكفل له القانون المنظم للمهنة مجموعة من الحقوق يمكن تلخيصها فيما يلي

طالع على جميع دفاتر والسجالت المحاسبية والموازنات والمراسالت والمحاضر إليحق للمراجع ا -

 .الخاصة بالشركة محل المراجعة وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة لها 

أيضا  وبإمكانهواألعوان والتابعين للشركة كل التوضيحات والمعلومات  باإلدارةيطلب من القائمين  -

 .التي يراها ضرورية القيام بكل التفتيشات

للمساهمين لدعوتهم  اإلدارةحق الحصول على صور من جميع المراسالت والبيانات التي ترسلها  -

 .الجمعية العمومية إلىللحضور 

 .لكن دون التخلص من مسؤولياته ستعانة بخبراء متخصصين عند الحاجة،إلحق ا -

 .ستثنائيةإلنتقاد في بعض الحاالت اإلحق دعوة الجمعية العامة ل -

 .اإلدارةجتماعات مجلس إحق المشاركة في  -

حيث تحدد الجمعية العامة أو الهيئة المؤهلة والمكلفة  الحق في الحصول على مقابل ألتعابه، -

 .أتعاب محافظ الحسابات في بداية مهمته بالمداوالت،

  واجبات محافظ الحسابات :ثانيا

 .القيام بالفحص والتدقيق الفعلي لحسابات المؤسسة ودفاترها وما تحتويه -

                                                           
المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ  ،2010يونيو سنة 29المؤرخ في  01_10القانون رقم  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1

  .05، ص2010الجزائر،  ،42العدد  الحسابات والمحاسب المعتمد،
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 .ستقالل والضمير المهني مع زبائنه أو موكلهإلوا واإلخالصيجب أن يمتاز باألمانة  -

 .التزامات المختلفة بطريقة التحقق المناسبةإلالتحقق من القيم المسجلة لعناصر األصول وا -

 .يتعلق بعمل محافظ الحسابات في كل ما وآدابهي لتزام بقواعد السلوك المهنإلا -

 ستفسارات المساهمين حول ماإجتماع السنوي للجمعية العمومية والرد على أية إليجب عليه حضور ا -

 .ورد في تقريره وفي القوائم المالية وملحقاتها

  مهام ومسؤوليات محافظ الحسابات:طلب الرابع مال

  1مهام محافظ الحسابات: أوال

  :يضطلع محافظ الحسابات بالمهام التالية     

يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة وكذا  ∗

  .األمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركة والهيئات

ذي يقدمه يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير ال ∗

 . المسيرون للمساهمين أو شركاء أو حاملي الحصص

 اإلدارةالرقابة الداخلية المصادق عليها من مجلس  إجراءاتيبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول  ∗

 .ومجلس المديرين أو المسير

تفاقيات بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات أوالهيئات التابعة لها أوبين إلا إبراميقدر شروط  ∗

أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو  باإلدارةلمؤسسات والهيئات التي تكون فيها للقائمين ا

 .غير مباشرة

بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه، ومن  يعلم المسيرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة، ∗

 .ستغالل المؤسسة أو الهيئةإستمرار إطبيعته أن يعرقل 

هذه المهام فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول  وتخص

 .التدخل في التسيير بها، دون

  
                                                           

  .08،ص، مرجع سابق،  01_10من القانون رقم  23المادة 1
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  مسؤوليات محافظ الحسابات: ثانيا

محافظ الحسابات يمارس مهنته تحت مسؤوليته الخاصة، وعلى كل من يعملون تحت مسؤوليته من      

  :لى ثالثة أنماط من المسؤولياتإومن هنا يخضع محافظ الحسابات  يختارهم هو،خبراء  مساعديه،

 المسؤولية المدنية، •

 المسؤولية الجزائية، •

 .المسؤولية التأديبية •

 :المسؤولية المدنية  - أ

 متناعإما بالعميل أو طرف ثالث أو إتنتج المسؤولية المدنية لمدقق الحسابات عن أضرار لحقت      

جتماعية أو إلتزام نشأ عن سياسات إالضرر أو عدم الوفاء ب إللحاقالمدقق عن تنفيذ العقد أو التعمد 

كذلك يعتبر المدقق مسؤول أمام الطرف الثالث عن الغش  .وشروط العقد معا إقتصاديةسياسية أو 

  1.واإلهمال

ويلتزم بتوفير الوسائل دون ويتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته         

 2.النتائج

وعليه تعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحق  ويكون المراجع مسؤول تجاه الشركة وتجاه الغير،     

ثبات أن الضرر ناتج بصفة مباشرة أو غير إغير أنه البد من  رتكاب أخطاء وتقصير،إبهؤالء في حالة 

  .مباشرة من تلك األخطاء وذلك لتقصير

  3:ومن أهم نواحي القصور التي تعرض المراجع للمسؤولية المدنية نجد

 همال المراجع في قيامه بأداء عمله وعدم بذل العناية المهنية الالزمة؛إحالة  �

 حالة وقوع المراجع في بعض األخطاء أثناء مراجعته؛ �

 .عدم قيامه أصال بالمراجعة �

                                                           
  .99ص ،2006دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، االردن، ،تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظريةغسان فالح المطارنة،  1
  .10ص ،مرجع سابق ،01-10من القانون  59المادة  2
 ،رمص دار الجامعية االسكندرية، ،)المعايير والقواعد ومشاكل التطبيق العملي( وقواعد المراجعة والتدقيق الشاملأصول  ،محمد السيد السريا 3

  .66ص ،2007
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 :المسؤولية الجزائية  -  ب

عند مخالفته بعض نصوص قانون العقوبات في الحاالت  مسؤوال جزائيا،قد يجد المراجع نفسه      

  :ذا استثنينا حالة عدم التصريح باألعمال غير شرعية لوكيل الجمهوريةإوهذا  التالية،

 تقديم معلومات كاذبة حول وضعية المؤسسة؛ �

 1.حترام سر المهنةإعدم  �

 :المسؤولية التأديبية  -  ث

ستقالته من إيتحمل محافظ الحسابات أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد      

  .مهامه عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظيفته

  :تخاذها وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها فيإتتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن 

 نذار؛إلا •

 التوبيخ؛ •

 أشهر؛) 06(التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة  •

 .الشطب من الجدول •

القانونية  لإلجراءاتطبقا  يقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام الجهة القضائية المختصة،     

   2.المعمول بها

ويتمتع بمجموعة من  وعليه نجد أن محافظ الحسابات شخص مستقل له مهمة ابداء رأي فني محايد،     

  .أنه مسؤول عن كل تقصير في أداء واجبه إالالحقوق 

 

 

 

 

                                                           
  .37ص ،مرجع سابق ،محمد بوتين 1
  .10،صمرجع سابق  ،01-10من القانون  63 المادة 2
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  الفصل األول خالصة

لى ثالثة إحاطة عامة حول المراجعة الخارجية والذي تم تقسيمه إلقد تطرقنا في هذا الفصل الى     

مراحل نشأة لى إمباحث كان األول تمهيدا لعموميات حول المراجعة بصفة عامة حيث تم التطرق 

وقد تم ضبط تعريف لها من خالل عرض مجموعة من التعاريف ثم عرض أهدافها وأهميتها  ،المراجعة

  .وتحديد أنواعها حسب مختلف التصنيفات

أنواعها  وذكرأما في المبحث الثاني فقد تم التركيز على المراجعة الخارجية من حيث تعريفها     

الدولية المتعارف عليها والتي تخضع لها المراجعة  المعاييرثم عرض  عتبارها صنف قائم بذاته،إب

ثم عرض  معايير العمل الميداني ومعايير التقرير، الخارجية والمتمثلة في المعايير العامة أو الشخصية،

  .عداد تقريرهإأوراق العمل وملفات المراجعة والتي يستعملها المدقق في 

لى الشخص الذي يقوم بعملية المراجعة الخارجية والتي إالتطرق  أما في األخير أي المبحث الثالث تم    

كفؤ ومستقل محل المراجعة بحيث  أنها تعبر عن شخص مؤهل، إالتعددت أسماؤها ورغم تعدد التسميات 

تقرير يتضمن رأيه حول مدى مطابقة القوائم المالية للمؤسسة لمركزها المالي  بإعداديقوم هذا الشخص 

  .الحقيقةوصورتها 

المراجع الخارجي من حقوق وما عليه من واجبات وكل تقصير في  لى صفات وما يتمتع بهإوتعرفنا      

 .مدنية أو جزائية حسب حجم الخطأ أو المخالفة المرتكبة ما تأديبية،إهذه األخير يعرضه للمسؤولية 
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  :تمهيد 

لى إنتشار الشركات المتعددة الجنسيات في العالم وزيادة نشاطاتها الدولية واتساع رقعة أعمالها، أدى إمع      

يضا على المحاسبة في أينطبق  ا ماذوه .مشاكل محاسبية عديدة عجزت محاسبة المؤسسة عن حلهاظهور 

قتصاد الموجه، إلعداده في ظل مبادئ اإيتم  الذيالجزائر وخصوصا المخطط المحاسبي الوطني الجزائري 

  .وبالتالي بات من الضروري توفير أسس وقواعد ومفاهيم محاسبية تتماشى مع التطورات الجديدة

هي أعمال نهاية السنة والتي يقوم المحاسب  يمكن للمؤسسة تجاهلها ومن بين األعمال المحاسبية التي ال     

ميزان المراجعة والكشوف المالية الختامية بهدف تحديد  وٕاعدادنجازها والمتمثلة في عمليات الجرد والتسوية إب

  .والخصوم الفعلية ومعرفة المركز المالي للمؤسسةاألصول 

ا الفصل التعرف على وظيفة ذخالل هوبما أن دراستنا تتمحور على المراجعة الخارجية سنحاول من      

  .نتهاء المحاسب من عملهإلك بعد ذالمراجع الخارجي في أعمال نهاية السنة و 

  :ا الفصل على المباحث التاليةذوسوف نتطرق في ه

 .ويضم تعريفه، خصائصه، مبادئه، أهدافه وأهميته: ماهية النظام المحاسبي المالي •

ميزان المراجعة والكشوف  وٕاعدادالجرد والتسوية، تصحيح األخطاء،  ويتناول عمليات: اعمال نهاية الدورة •

 .المالية

ويتناول تقييم نظام الرقابة الداخلية، التحقق من حسابات : اجراءات المراجعة الخارجية في أعمال نهاية الدورة •

 .عداد تقرير المراجع الخارجيإالتسيير والميزانية، ثم 
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  ماهية النظام المحاسبي المالي: األول المبحث

النظام المحاسبي المالي يمثل خطوة هامة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر في ظل متطلبات      

قتصادية عكس إلعتبار أن هذه المعايير تستجيب لمتطلبات العولمة اإقتصاديات بإلقتصاد السوق وعولمة اإ

  . المخطط المحاسبي الوطني

حيث أصبح النظام المحاسبي المالي قائما على مجموعة من المعايير واألسس المتعارف عليها دوليا      

  .بغرض التوحيد المحاسبي بين الدول وتسهيل التعامالت والصفقات الدولية

  تعريف النظام المحاسبي المالي وخصائصه:المطلب األول 

  تعريف النظام المحاسبي المالي :أوال 

  :بأنه 03النظام المحاسبي المالي في المادة رقم  2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07عرف القانون      

 ،وتصنيفها، وتقييمها المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية،" 

ووضعية  لكيان، ونجاعتها،وتسجيلها وعرض الكشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات ا

  1."خزينته في نهاية السنة المالية

تسمح  ،طارا تصوريا للمحاسبة المالية ومعايير محاسبة ومدونة حساباتإويتضمن النظام المحاسبي المالي      

طار التصوري من بين إلويعتبر هذا ا قوائم مالية على أساس المبادئ المحاسبية العامة المعترف بها، بإعداد

  .المفاهيم الجديدة التي جاء بها هذا النظام

عداد القوائم المالية حيث يوضح إطار التصوري مختلف المفاهيم التي تشكل أساس إلويعرف هذا ا     

تمثلة في األصول الفرضيات والمبادئ المحاسبية التي يتعين التقيد بها وتعطي هذه التعاريف لعناصر القوائم الم

  2.والتكاليف واإليراداتل والخصوم ورؤوس األموا

  

                                                           

ص  ،25/11/2007الصادرة في  74العدد  ،لنظام المحاسبي المالي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالمتضمن  7/11المؤرخ في  07القانون رقم  1

03.  
بن  ،الساحة المركزية ديوان المطبوعات الجامعية، )وأليات سير الحسابات وفق النظام المحاسبي المالي أصول ومبادئ(المحاسبة العامة  كتوش عاشور، 2

  .21ص ،2011،عكنون الجزائر
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  خصائص النظام المحاسبي المالي: ثانيا

  :يتميز النظام المحاسبي المالي بعدة خصائص أهمها

عتماد الحل الدولي الذي يقرب التطبيق المحاسبي الجزائري للتطبيق العالمي والذي يسمح للمحاسبة إ �

 .معلومة مفصلة  وٕانتاجقتصاد الجديد إلبالسير مع قاعدة تصورية ومبادئ أكثر تكيفا مع ا

توضح المبادئ والقواعد التي يجب أن تسير التطبيق المحاسبي السيما تسجيل المعامالت، وتقييمها  �

 .القوائم المالية وٕاعداد

الحالية والمحتملة، اللذين يملكون معلومة مالية عن المؤسسات على حد  تياجات المستثمرين،حإالتكفل ب �

 .تخاذ القرارإ قابلة للقراءة وتسمح بالمقارنة و  السواء منسقة،

 .مكانيات المؤسسات الصغيرة تطبيق نظام معلوماتي قائم على محاسبة بسيطة إ �

 .ترقية النظام المحاسبي الجزائري ليواكب ويتوافق مع األنظمة المحاسبية الدولية �

 .تسيير الشفاف للمؤسساتسد الثغرات بوضع أدوات مالئمة لجميع المعطيات وتحليلها بشكل يرسخ ال �

1.قابلية المقارنة بين المؤسسات على المستوى المحلي والدولي �
 

  مبادئ النظام المحاسبي المالي  :المطلب الثاني

كشوف  بإعدادطارا تصوريا ومعايير محاسبة ومدونة حسابات تسمح إيتضمن النظام المحاسبي المالي      

  2.مالية على أساس المبادئ المحاسبية المتعارف عليها

تسجل الحقوق الناتجة عن الصفقات سواء الخاصة بالسلع أو الخدمات حسب قاعدة  :محاسبة التعهد - 1

وتظهر في القوائم المالية ضمن  نتظار تدفقها النقدي،إعتراف بالحقوق في الوقت الذي تطرأ فيه دون إلا

  .النشاط المرتبطة به

ستمرار ولمدة أطول وينبغي عليها التطلع إتنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها ب :استمرارية االستغالل - 2

فتراض أن إعداد البيانات المحاسبية والقوائم المالية بإلذا يتم  لى مستقبل خال من التوافق أو التصفية،إ

 .نشاط المؤسسة مستمر في المستقبل 

                                                           

  .20ص  ،مرجع سابق كتوش عاشور، 1
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيالملتقى الوطني حول واقع وأفاق النظام المحاسبي المالي في  عابي خليدة، فاتح سردوك، ربيع بوصبيع العايش، 2

  .06/05/2013 – 05يومي  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، ،متطلبات التوافق والتطبيق ،الجزائر
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ثبوتية مؤرخة تضمن يجب أن تكون المعلومات المالية والبيانات المحاسبية مبينة على وثائق  :الداللة - 3

 .مصداقيتها وذات معلومات متبوعة بدالئل حول العملية

يقصد بالفهم هي فهم البيانات من حيث المستخدمين بحيث يفترض توفر مستوى مقبول  :قابلية للفهم - 4

 .من المعرفة لديهم

ن تمنح القوائم المالية صورة صادقة للحالة المالية للمؤسسة وأن تمثل المعلومات يجب أ :المصداقية - 5

بصدق العمليات المالية واألداءات األخرى التي من المفروض أنها تمثلها أو تعبر عنها بشكل معقول 

 .عتراف المعمول بهاإلعتمادا على مقاييس وأسس اإ

وتظهر ضمن  واإليراداتل والخصوم وكذا التكاليف تسجل محاسبيا عناصر األصو  :التكلفة التاريخية - 6

 .عتمادا على تكلفة الحصول عليهاإمختلف القوائم المالية بقيمتها التاريخية أي 

على المؤسسة تطبيق نفس الطرق وأساليب تقييم األصول حتى تكون بيانات الكشوف  :قابلية للمقارنة - 7

 1.المالية للسنوات المختلفة منسجمة وقابلة للمقارنة

يعتبر هذا المبدأ جديد في الجزائر، بحيث ينبغي  :أسبقية الواقع االقتصادي على المظهر القانوني - 8

فمثال من خالل  مالي وليس حسب المظهر القانوني،قتصادية حسب الواقع الإلالتعامل مع األحداث ا

  2.يجار ضمن عناصر الميزانيةإلهذا المبدأ يمكن تسجيل قرض ا

  أهداف وأهمية النظام المحاسبي المالي:المطلب الثالث 

  :أهداف النظام المحاسبي المالي:أوال 

لى النظام إنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلهناك العديد من األهداف المرجوة تحقيقها من خالل ا     

  :المحاسبي المالي الجديد، ويمكن ايجازها فيما يلي

 ترقية النظام المحاسبي الجزائري ليواكب ويتوافق مع األنظمة المحاسبية الدولية؛ •

 األجنبية؛قتصادية الوطنية والمؤسسات إليسهل مختلف المعامالت المالية والمحاسبية بين المؤسسات ا •

 لى الشفافية في عرض المعلومات؛إالعمل على تحقيق العقالنية من خالل الوصول  •

 جعل القوائم المحاسبية والمالية وثائق دولية تتناسب مع مختلف الكيانات األجنبية؛ •

                                                           

  .07ص الجزائر، ، دار النشر حيطلي،)وفق النظام المحاسبي المالي(المحاسبة العامة  عبد الرحمان عطية، 1
  .مرجع سابقعابي خليدة،  فاتح سردوك، ربيع بوصبيع العايش، 2
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 عطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية واألداء وتغيرات الوضعية المالية عن المؤسسة؛إ •

 مؤسسة لنفسها عبر الزمن وبين المؤسسات على المستويين الوطني والدولي؛قابلية مقارنة ال •

قتصادية إلالمؤسسات من خالل تمكينها من معرفة أحسن اآلليات ا مردوديةالمساعدة على نمو  •

 والمحاسبية التي تشترط نوعية وكفاءة التسيير؛

مصداقيتها وشرعيتها  يسمح بمراقبة الحسابات بكل ضمان للمسيرين والمساهمين اآلخرين حول •

 ؛وشفافيتها

 تخاذ القرارات وتسيير المخاطر لكل الفاعلين في السوق؛إليساعد في فهم أحسن  •

 ثمرين وتسمح لهم بمتابعة أموالهم؛موثوق بها وشفافة تشجع المست عطاء معلومات صحيحة وكافية،إ •

التصاريح الجبائية  بإعداديسمح بتسجيل بطريقة موثوق بها وشاملة مجموع تعامالت المؤسسة بما يسمح  •

 بموضوعية ومصداقية؛

النظام المحاسبي المالي يتوافق مع الوسائل المعلوماتية الموجودة التي تسمح بأقل التكاليف من تسجيل  •

 1.ئق التسيير حسب النشاطالقوائم المالية وعرض وثا وٕاعدادالبيانات المحاسبية 

  أهمية النظام المحاسبي المالي :ثانيا

  :تكمن أهمية النظام المحاسبي المالي فيما يلي

 بتوفير معلومة مفصلة ودقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية المالية للمؤسسة؛ يسمح �

 ،عداد القوائم الماليةإتوضح المبادئ المحاسبية الواجب مراعاتها عند التسجيل المحاسبي والتقييم وكذا  �

 مما يقلص من حاالت التالعب؛

 المقارنة؛ بإجراءكما أنه يسمح  حتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية،إليستجيب  �

تخاذ القرار إليساهم في تحسين تسيير المؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات التي تشكل أساس  �

 بالمعلومة المالية؛تصالها مع مختلف األطراف المهتمة إوتحسين 

 ستثمار ويدعم القدرة التنافسية للمؤسسة؛إليسمح بالتحكم في التكاليف مما يشجع ا �

 يسهل عملية مراقبة الحسابات التي ترتكز على مبادئ محددة بوضوح؛ �

 احتياجات المستثمرين األجانب؛إلستجابته إلستثمار األجنبي المباشر نظرا إليشجع ا �

                                                           

الملتقى الدولي األول حول االطار  مداخلة مقدمة، ،تحديات وأهداف النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر، أبحري سفيان، أيت محمد مراد، 1

  .07ص  جامعة البليدة، ، IFRS-IAS المحاسبية الدوليةالمفاهيمي للنظام المحاسبي المالي في أليات تطبيقه في ظل المعايير 
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وتكريس الثقة  مما يدعم شفافية الحسابات، المحاسبية الدولية المتعامل بها دوليا،يضمن تطبيق المعايير  �

 في الوضعية المالية للمؤسسة؛

 يؤدي الى زيادة ثقة المساهمين بحيث يسمح لهم بمتابعة أموالهم في المؤسسة؛ �

معتمدة في المخطط لى التكلفة التاريخية الإ باإلضافةيعتمد على القيمة العادلة في تقييم أصول المؤسسة  �

 مما يسمح بتوفير معلومات مالية تعكس الواقع؛ المحاسبي الوطني،

ستحداث قوائم مالية جديدة، تتمثل في إتقديم صورة وافية عن الوضعية المالية للمؤسسة من خالل  �

 جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة؛ إلى باإلضافة قائمتي سيولة الحزينة وتغيير األموال الخاصة،

 1.مالية وافية من قبل المؤسسةحسين تسيير القروض من طرف البنوك من خالل توفير وضعية ت �

  أعمال نهاية الدورة: المبحث الثاني

خر السنة المالية آمجمل العمليات المحاسبية التي يقوم بها المحاسب في  تعتبر أعمال نهاية السنة المالية،     

وتعتبر هذه األعمال من جهة . وتنظيم الميزانية الختامية للمؤسسة المالية،بغرض البحث وتحديد نتيجة الدورة 

  .وقاعدة أساسية للتحليل المالي قتصاديون بصفة دورية،إلالمتعاملون ا عالمية تخبر المسيرون العمال،إخدمة 

لوعاء  تمثل خدمة قانونية بحيث توفر معطيات من شأنها تحديد القاعدة الحسابية و من جهة أخرى،     

  2.الواجب توزيعها وفقا للقوانين التأسيسية لألرباحوالحصص النظامية  ،رباحألالضريبة على ا

  3:وتتمثل هذه األعمال في

 تجرى عمليات الجرد المادي والمحاسبي؛ .1

 في دفتر اليومية ثم ترحيلها لدفتر األستاذ العام؛ وكذا قيود التسوية، جراء قيود نهاية السنة،إ .2

 المراجعة بعد الجرد؛عداد ميزان ’ .3

 قفال في اليومية العامة ثم ترحيلها لدفتر األستاذ؛إلتسجيل قيود ا .4

 .عداد القوائم الماليةإ .5

                                                           

االطار المفاهيمي للنظام المحاسبي  ،الملتقى الدولي  )مداخلة مقدمة(االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي الماليناصر مراد، 1

  .07، 06ص ،ص2009ائر،،جامعة البليدة ،الجز IFRS-IAS المالي في ظل المعايير المحاسبية الدولية
  .213،ص مرجع سابق كتوش عاشور، 2
  .90،91ص  ، ص 2010الجزء األول، ،بدون نشرIFRS-IAS سبة المالية وفق المعايير الدوليالواضح في المحابن ربيع حنيفة ، 3
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  عمليات الجرد والتسوية:المطلب األول 

جراء إلى معرفة تحديد وضعيتها المالية، لذلك يتطلب عليها إقتصادية من وقت آلخر إلتحاول المؤسسات ا     

لى مجموعة إعمليات التعديل لمعرفة القيم الحقيقية لكل حساب من حسابات األصول والخصوم وتلجأ أيضا 

والهدف األساسي منهما هو مراجعة معظم سم الجرد والتسوية إالعمليات في نهاية السنة المالية التي يطلق عليها 

موجود فعال نتيجة الجرد الفعلي ثم تحديد الفرق  الحسابات الواردة في الدفاتر المحاسبية ومقارنتها مع ماهو

  .بينهما والبحث عن أسبابها

  الجرد: أوال

عداد إنتهاء من إليعرف الجرد بأنه عملية مالية ومحاسبية تقوم بها المنشأة في نهاية السنة المالية بعد ا     

لى تصوير إضافة إال السنة المالية بدقة عداد القوائم المالية، وذلك بهدف تحديد نتيجة أعمإميزان المراجعة وقبل 

تتضمن فحصا شامال لجميع ولهذا نجد أن عملية الجرد  المركز المالي الحقيقي للمنشأة في نهاية تلك السنة،

الحسابات التي يتضمنها ميزان المراجعة في نهاية السنة المالية في ضوء المبادئ المحاسبية المتعارف عليها 

  .والمقبولة قبوال عاما

   1:ويوجد نوعان من الجرد في المؤسسة وهما

وهو نظام متبع في المؤسسات التي تتميز مبيعاتها بتكلفة مرتفعة نسبيا، ويكون عدد  :نظام الجرد المستمر.  1

وهذه حالة  ولهذا يكون من السهل التعرف على تكلفة كل عنصر مباع، عمليات البيع كل يوم محدود،

تسجيل تكلفة البضاعة  بإمكانو سيارات حيث أالتلفاز  كالثالجات، األجهزة المعمرة،المؤسسات التي تبيع 

لذا يسمى هذا  وتسجل في حساب المخزون كل وحدة تضاف له أو تسحب منه يوميا، المباعة لكل عملية بيع،

المباعة خالل الفترة يمكن أن نحدد بسهولة تكلفة البضاعة  عداد القوائم المالية،إالنظام المخزون المستمر عند 

  .عن طريق تجميع التكاليف المسجلة يوميا عن الوحدات المباعة

كما  ذ يناسب المؤسسات التي تبيع بضائع متنوعة ومتعددة،إ هو النظام األكثر تداوال، :نظام الجرد الدائم.  2

فقد تبيع المؤسسة لزبون  ت،يكون سعر الوحدة فيها منخفضا، وهذه مساحات بيع المواد الغذائية مثال أو الصيدليا

عتبار هذه العملية تتكرر في اليوم عدة مرات، فال يعقل أن نرجع للسجالت إو ب من البضائع،واحد عدة أنواع 

                                                           

  .136، 135 ص ص ،مرجع سابق بن ربيع حنيفة، 1



الخارجي في مراقبة أعمال نهاية الدورة  دور المراجع                                     الفصل الثاني    

 

46 

 

لهذا عادة ما ينتظر حتى نهاية الدورة المحاسبية لتحديد  في كل مرة لمعرفة وتسجيل تكلفة كل وحدة مباعة،

  .تكلفة البضاعة المباعة

  التسوية: ثانيا 

ستقاللية السنوات المالية وتحميل كل سنة بأعبائها يتم القيام عادة في نهاية الدورة بمختلف إتحقيقا لمبدأ      

  .هتالكات وتخصيص المؤوناتإلالتسويات المحاسبية كتسجيل أقساط ا

  مختلف عمليات الجرد والتسوية لحسابات الميزانية: ثالثا

  1:المؤونات – 1

ستحقاقها أو إخصوم يكون تاريخ  بأنها 15/عرف النظام المحاسبي المالي مؤونات األعباء ح 125في المادة 

  :ن مؤونة األعباء تسجل بالحسابات في الحاالت التاليةإ. مبلغها غير مؤكد

أو ضمني أو  قانوني أي بموجب نص قانوني أو عقد مع الغير،(لتزام راهن إعندما يكون للكيان  - 

 ناتج عن حادث مضى؛) نظام جرت المؤسسة على تطبيقهبموجب 

 ؛لتزامإلاهذا  باإلطفاءعندما يكون من المحتمل أن يكون خروج موارد أمرا ضروريا  - 

 .لتزام تقديرا موثوقا منهإلعندما يمكن القيام بتقدير هذا ا - 

أي (والمادة نفسها نصت على أن تكوين المؤونة يكون في نهاية السنة وعلى أساس أفضل تقدير للنفقات 

ستعمال المؤونة يكون فقط للنفقات إكما أن مراجعة وتعديل المؤونة يكون كذلك في نهاية السنة، وأن ) لألعباء

  .المخصصة لها أصال

  :لىإ وقد صنف النظام المحاسبي المالي مؤونات األعباء

 خصوم غير جارية؛ -مؤونات لألعباء •

 .خصوم جارية -مؤونات لألعباء •

لى أن تحقق األعباء الخاصة إن تصنيف هذه المؤونات ضمن الخصوم غير الجارية يعود إ  15الحساب .أ .1

  .بها قد يكون بعد فترة تزيد عن السنة

                                                           

  .75،ص2011الجزائر، برج بوعريريج، بدون دار نشر، الطبعة االولى، ،المحاسبي الماليالمحاسبة المعمقة وفق النظام  عبد الرحمان عطية، 1
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  :يلي ومن الحسابات الفرعية لهذا الحساب نذكر ما

  التزامات المماثلة؛إلللمعاشات واالمؤونات .153

  مؤونات الضرائب؛.155

  ؛)متيازإلا(تثبيتات مؤونات لتجديد ال.156

  .الخصوم غير الجارية –مؤونات أخرى لألعباء .158

  1:وتكون كما يلي:خصوم غير جارية –المعالجة المحاسبية للمؤونات 

 صول غير جارية أوأ–هتالك ومؤونة إمخصصات  681في نهاية السنة نجعل الحساب :تكوين المؤونة  •

  .دائنا  15 هتالك ومؤونة العناصر المالية مدينا والحسابإمخصصات  686الحساب 

 :في نهاية السنة التالية تتم مراجعة المؤونة ومنه تعديلها كالتالي :تعديل المؤونة •

 .ويكون بقيد مماثل لقيد تكوينها :زيادة قيمة المؤونة عند الحاجة - 

ستغالل إلسترجاعات اإ 781مدينا والحساب  15حيث نجعل حساب  :إلغائهامؤونة أو ال تخفيض قيمة - 

 .سترجاعات مالية عن خسائر القيمة والمؤونات دائناإ 786عن خسائر القيمة والمؤونات أو الحساب 

 .لغاءإلالتخفيض في المؤونة أو بقيمتها الكلية في حالة ا بقيمة

 .في حالة تحقق األعباء التي كونت من أجلها المؤونة، يتم ترصيد المؤونة مباشرة :استخدام المؤونة •

  2 :خصوم غير جارية -مؤونات لألعباء -481الحساب . ب.  1

ستحقاقها خالل إيكون مبلغها غير مؤكد والتي من المحتمل أن يقع قفال الحسابات فان الخصوم التي إعند      

  .مدينا بقيمة المؤونة 685دائنا وحساب  481تسجيل محاسبي، فنجعل ثني عشر شهرا، تكون موضوع إ

ن المعالجة المحاسبية للمؤونة من حيث زيادة أو تخفيض أو إ :المعالجة المحاسبية للمؤونات خصوم جارية

  .681بدل  685ستخدام الحساب إمع مراعاة  15ستخدام المؤونة تكون كما رأينا لدى دراسة الحساب إ

  

                                                           

  .76ص  ،مرجع سابق عبد الرحمان عطية، 1
  .78ص  ،مرجع سابق عبد الرحمان عطية، 2
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  :هتالكاتإلا.  2

  .أو القدمستخدام أو التآكل إلاستثمارات نتيجة اإلنخفاض قيمة اإهتالك هو إلن اإ     

أو معنوي، قتصادية المرتبطة بأصل عيني إلستهالك المنافع اإهو : أما النظام المحاسبي المالي عرفه على أنه

  .الكيان لنفسهذا كان مدمجا في القيمة المحاسبية ألصل أنتجه إ إالويتم حسابه كعبء 

  :هتالك وهيإلهناك ثالث طرق ا :هتالكإلطرق وأساليب ا. أ 

  .هتالك المتزايدإلوأسلوب ا –هتالك المتناقص إلأسلوب ا –أسلوب القسط الثابت 

وميزة هذا  هتالك الخطي،إلاقساط المتساوية وبأسلوب األيعرف أيضا بأسلوب ا :أسلوب القسط الثابت.1.أ 

  .األقساط السنوية هي متساويةاألسلوب هو أن 

  تكلفة شراء أو انجاز األصل  

 = هتالك السنوي إلقسط ا

  استخدام بالسنواتإلفترة ا                               

  .هتالكإلتكلفة شراء أو انجاز األصل في المعدل السنوي ل=     

  1                                : حيث أن 

  = هتالك إلالمعدل السنوي ل

  ستخدام بالسنوات إلفترة ا                         

  :وهو األسلوب الوارد في قانون الضرائب المباشرة وتبعا لهذا األسلوب فان :أسلوب القسط المتناقص.2.أ 

                                               1        

  = هتالك إلالمعدل السنوي ل

  استخدام بالسنوات في المعاملإلفترة ا                              
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سنوات  4أو  3ستخدام األصل، إعلى التوالي وتبعا لطول فترة  2.5أو  2أو  1.5لى إحيث أن المعامل يساوي 

  .سنوات 6أو أكثر من 

  :تبعا لهذا األسلوب فان :أسلوب القسط المتزايد. 3. أ 

  ن                                                   

  ستثمار في التكلفة ا= هتالك إلالقسط السنوي ل

  م                                                   

  :حيث

  .هي الفترة الفاصلة مابين تاريخ شراء التجهيزات ونهاية السنة المعنية :ن

  .ستخدامإلهي المجموع الحسابي لسنين فترة ا :م

 ن جرد التثبيتات المعنوية يتم كما رأينا لدى دراسة الجرد الخاص بالتثبيتات العينية،إ :التثبيتات المعنوية. ب 

قتناء والتي يمكن أن تخصص لها خسارة إلمع مالحظة أن بعض األصول ال تهتلك مثل المحل التجاري وفارق ا

هتالك التثبيتات المعنوية خالل فترة ال إيوصي بوالنظام المحاسبي المالي  .سترجاعإلنخفاض القيمة غير قابلة لإ

أو  280مدينا و حساب  681هتالك يكون في نهاية السنة بجعل حساب إلسنة وتسجيل قسط ا 20تتجاوز 

  .دائنا 290

  1:التثبيتات المالية. ج 

المالية لسندات أساسا تلك السندات المثبتة التي يختلف التسجيل المحاسبي لديها عن تلك القيم ويقصد بها      

شهرا  12فهي عبارة عن أصول طويلة األجل تتعدى مدة بقائها داخل المحفظة المالية للمؤسسة ل التوظيف،

  :وهي نوعان

                                                           

  .110 ، 108ص ص ،، مرجع سابقكتوش عاشور 1
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ويمثل هذا الحساب التثبيتات المالية الناتجة عن المجمع والفروع  :مساهمات وحقوق ملحقة بمساهمات. 1.ج 

جتماعية المحتجزة إلو الحصص ا وتصنيفها يوحي بأنها تلك المساهمات، والمساهمات فطابعها سندات مساهمة،

  .قراضات المقدمة للشركات التي يكون فيها المقرض مالكا لمساهمةإلفي سبيل السيطرة وكذا ا

ويثبت في هذا الحساب كل األصول المالية والسندات األخرى غير سندات  :تثبيتات مالية أخرى. 2.ج 

فهي بطبيعتها كل ) مساهمات وحقوق ملحقة بمساهمات(اباتها في الحساب السابق المساهمة المفتوح حس

السندات المثبتة األخرى والمصنفة ضمن المساهمات الموظفة ألجل طويل والسندات ذات التوظيف الطويل 

  .األجل كذلك

  1:المخزون . 3

  :ن جرد المخزون يشمل على العمليات التاليةإ

حيث تقوم المؤسسة بالتعداد المادي للمخزون من مواد وبضاعة ومنتجات على  :الجرد المادي للمخزون. أ 

جرائها بصورة دقيقة إعطاء كل العناية لهذه العملية بهدف إويجب  مختلف أنواعها ثم تحديد هذا المخزون،

  .الفعليةذلك ألن كل تضخيم لقيمة مخزون آخر المدة سيجعل نتيجة الدورة تظهر أقل من قيمتها  وسليمة،

  :وهناك نوعين من جرد المخزون هما

ن رصيد الحساب يظهر قيمة إنسجل محاسبيا كل التغيرات اليومية للمخزون وهكذا ف :الجرد الدائم. 1. أ 

هامة بين الجرد المادي والجرد المحاسبي للمخزون في والمفروض أن ال تكون هناك فروقا  المخزون المعني،

  .للمخزونحالة تطبيق الجرد الدائم 

لكن تتابع  ن الحركة اليومية للمخزون ال تتابع محاسبيا،إوفي هذا الجرد ف :الجرد المتناوب للمخزون.2.أ 

وفي هذا األسلوب نسجل عمليات شراء  بواسطة بطاقة المخزون والتي تمسك من قبل مسيري هذه المصلحة،

بيع البضاعة والمنتجات في قيد واحد كذلك نسجل عمليات  البضاعة والمواد في قيد واحد يخص عملية الشراء،

لغاء إوفي نهاية السنة نسجل القيود الخاصة بجرد المخزون والمتمثلة في تخفيض أو ) ذ نسجل فقط قيد البيعإ(

ثبات مخزون آخر السنة الذي حدده الجرد المادي والذي يتم إ وترصيد حسابات المشتريات و  مخزون بداية الدورة،

  ).على األقل مرة واحدة في السنة(ه بصفة دورية جراؤ إ

                                                           

  .41،42،43 ص ص، ، صمرجع سابقعبد الرحمان عطية،  1
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  تسوية حسابات المخزون في نهاية السنة.ب 

في حالة  :تسوية الفارق العادي في المخزون بين الجرد المادي والجرد المحاسبي في نهاية السنة.1. ب

عتبار إوفي حالة  ما تبين في نهاية السنة أن الجرد المادي كان مغايرا للجرد المحاسبي، وٕاذاتطبيق الجرد الدائم 

  :الفارق بين الجردين فارقا عاديا، فان تسوية هذا الفارق تتم كالتالي

  :هذه الحالة تتم تسويتها بالقيد التالي الجرد المادي أكبر من الجرد المحاسبي للمخزون، :1الحالة 

  

  

30  

31  

32  

35  

  

  

  

  

  

  

600  

601  

602  

72  

  ن/31/12

  

  مخزون بضاعة/من ح

  مواد و لوازم/ ح    

  تموينات أخرى /ح    

  منتجات/ح    

  مشتريات بضاعة مباعة/الى ح                     

  مواد أولية مستهلكة/ح                          

  تموينات أخرى مستهلكة/ ح                          

  انتاج بالمخزون/ ح                          

  تسوية الفارق بين الجرد المادي والمحاسبي

    

تتم تسوية الفارق بتسجيل قيد معاكس للقيد المسجل  :د المادي أقل من الجرد المحاسبي للمخزونالجر  :2حالة 

  .أعاله

  تسوية الفارق غير العادي في المخزون بين الجرد المادي والجرد المحاسبي  2.ب 

ستثنائية للتسيير إأعباء  657في هذه الحالة نجعل الحساب  :الجرد المادي أقل من الجرد المحاسبي:1حالة 

  .وحساب المخزون المعني دائنا الجاري مدينا بالفارق،

في هذه الحالة نجعل المخزون المعني مدينا  :ن الجرد المحاسبيالجرد المادي للمخزون أكبر م: 2حالة 

  .ستثنائية من عمليات التسيير دائناإنواتج  757والحساب 
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  حسابات العمالء. 4

  :يلي وتشمل ما

  :حسابات دائنة - العمالء/ح 4197تسوية حسابات العمالء التي لها رصيد دائن مع الحساب .أ 

كان رصيد أحد هذه الحسابات  فإذا .الحاالت العادية، تكون أرصدة حسابات العمالء مدينة في نهاية السنة في

حسابات  - العمالء/ح 4197فهذا يعني أن هذا الحساب ضمن الخصوم وهذا بعد دمجه في الحساب  دائنا،

وفي  دائنا، 4197/وهذا بجعل حذن في نهاية السنة نجعل حسابات العمالء ذات الرصيد الدائن مدينة إدائنة، 

والذي نقول عنه أنه حساب تسوية يفتح في  4197وبهذا يرصد حساب  بداية السنة الموالية نسجل قيدا معاكسا،

  .نهاية سنة ما ليرصد في بداية السنة الموالية

مدينا بقيمة النواتج التي  418في نهاية السنة يجعل الحساب  :منتجات لم تعد فواتيرها بعد. الءعم/ح418. ب

لى إ وٕارسالهاعداد الفواتير إوخالل السنة الموالية وبعد  .عداد فواتيرها بعد والتي تجعل حساباتها دائنةإلم يتم 

  .بجعله دائنا وجعل حسابات الغير معنية مدينة 418يتم ترصيد الحساب  العميل،

في نهاية السنة تقوم المؤسسة بدراسة الوضعية المالية  :خسائر القيمة عن حسابات الغير-49 الحساب. ج

  .للمدينيين، وتسجل خسارة عن قيمة كل دين يحتمل أن ال يحصل بصورة كاملة

خسائر القيمة عن حسابات الزبائن فيجعل دائنا و  491تسجل خسارة القيمة لحسابات العمالء بالحساب _ 

  .هتالكات ومؤونات وخسائر قيمة األصول الجارية مديناإخصصات م 685بجعل 

  ) 416/ح(لدى جرد العمالء من األفضل فتح حساب فرعي لتسجيل الديون الشكوك في تحصيلها _ 

نه يتم إذا تم تحصيل الدين الذي خصصت له خسارة عن القيمة فإ: ستخدام خسائر القيمة لديون العمالءإ_ 

  .كليا أو جزئيا تبعا لسنة تحصيل الدينترصيد هذه األخيرة 

خسائر القيمة عن حسابات الزبائن مدينا وحساب  491لغاء أو تخفيض خسارة القيمة نجعل الحساب إعند _ 

  .سترجاعات خسائر قيمة أصول جارية دائناإ 785

مدينا  685لحساب ن زيادة قيمة خسارة القيمة تكون في نهاية السنة وبقيد مماثل لقيد تكوينها أي نجعل اإ_ 

  .دائنا بمبلغ زيادة خسائر القيمة 491والحساب 
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  :حسابات الموردين.  5

  :جرد الموردين في القيام بالعمليات التاليةتتمثل عملية 

 وٕاعادةلتزامات المؤسسة نحو الغير وكذلك تصحيح أي خطأ في مبالغها إمراجعة الوثائق التي تثبت _ 1

  .ستحقاقهاإلى خصوم غير جارية وأخرى جارية وهذا تبعا لتاريخ إتصنيفها 

فالمنطقي أن  حيث أن حسابات الموردين هي حسابات خصوم، :تسوية األرصدة المدينة لحسابات الموردين_ 2

يحدث أن أرصدة بعض الموردين تكون مدينة  لكن .رصيد هذه الحسابات يجب أن يكون دائنا في نهاية السنة

 - الموردين/ ح 4097مثل هذه الحاالت غير العادية تتطلب التسوية وذلك بجعل الحساب  في نهاية السنة،

ويظهر الحساب  ،دائنة وبهذا ترصد هذه األخيرة مدينا وحسابات الموردين ذات الرصيد المدين،مدينة، حسابات 

هو حساب تسوية مؤقت يتم ترصيده في بداية السنة الموالية بكتابة  4097ب ن الحساإ .ضمن األصول 4097

  .للقيد المسجل في نهاية السنةقيد معاكس 

  :مختلف عمليات الجرد والتسوية لحسابات التسيير: رابعا

   والمنتوجاتتتكون حسابات التسيير من األعباء 

  :األعباء_ 1

قتصادية خالل الدورة في شكل تدفقات إلنخفاض في المنافع اإتعرف األعباء بأنها  :تعريف األعباء 1_1

ونجد  لى تخفيضات في األموال الخاصة،إلتزام والتي تؤدي إأو زيادة  خارجة، أو نقص في قيمة األصول،

  .سائر القيمةخهتالكات والمؤونات و إلضمن األعباء وا

ن تعريف األعباء يضم كل من األعباء التي تنشأ في دورة النشاط العادية والخسائر التي قد تنشأ إوبالتالي ف     

  1. في دورة النشاط العادية للمؤسسة 

ن المؤسسة تقوم إفي نهاية السنة وحتى تحمل الدورة بأعبائها الفعلية ف :تسوية األعباء في نهاية السنة 2_1

  :بتسوية األعباء وتتمثل في

                                                           

  . 254 ص ،مرجع سابق حنيفة بن ربيع، 1
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يكون مبلغها معروفا بما فيه الكفاية وقابال  شريطة أن تسجيل األعباء التابعة للسنة الحالية وغير المسددة بعد،_ 

 حيث نجعل حساب المصاريف المعنية مدينا والحساب المناسب من المجموعة الرابعة موردون، للتقدير،

  .أو الدولة دائنا مستخدمون،

أعباء مقيدة سلفا مدينا وحساب األعباء المناسب  486نجعل الحساب المصاريف المسددة سلفا حيث  تخفيض_ 

  1.دائنا بقيمة المصاريف المسددة خالل السنة الحالية والتابعة للسنة القادمة

  المنتوجات_ 2

قتصادية خالل الفترة المحاسبية والتي تتمثل إلبأنه الزيادة في المنافع ا باإليراديعرف  :تعريف المنتوجات 1_2

أو نقص في قيمة الخصوم التي ينتج عنها زيادة حقوق  التدفقات الداخلية أو الزيادة في قيمة األصول،في 

  2.الملكية بخالف الزيادة الناتجة عن مساهمات الشركاء

ن على إف الحقيقيةتستفيد كل دورة من نواتجها  وحتىفي نهاية السنة  :تسوية النواتج في نهاية السنة 2_2

  :بتسوية النواتج وهذه العملية تتمثل فيالمؤسسة القيام 

تج المعني دائنا والحساب اوهذا بجعل حساب النو  تسجيل النواتج التابعة للسنة الحالية والغير محصلة بعد،_ 

  .المناسب من المجموعة الرابعة أو الثانية مدينا

أي أن النواتج التابعة السنة القادمة والمحصلة خالل السنة الحالية يجب أن  :تخفيض النواتج المحصلة مقدما_ 

في  فإنناولتحقيق ذلك  ل دورة من نواتجها وتحملها األعباء الخاصة بها،كستفادة إتخفض وهذا تطبيقا لمبدأ 

بقيمة النواتج النواتج المحصلة سلفا دائنا /ح 487نجعل حساب النواتج المعني مدينا وحساب ) ن(نهاية السنة 

  3).ن(يرصد في بداية السنة الموالية يعكس القيد المسجل في نهاية السنة 487ن الحساب إ.المحصلة مقدما 

  

  

                                                           

  .59 ص ،مرجع سابق عبد الرحمان عطية، 1
  .204 ص ، مرجع سابق حنيفة بن ربيع، 2
  .64 ص ،مرجع سابق عبد الرحمان عطية، 3
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  تصحيح األخطاء المحاسبية: المطلب الثاني

رتكاب بعض األخطاء بمختلف التسجيالت المحاسبية والتي يجب إيقوم المحاسب أثناء قيامه بعمله ب     

  .كتشافهاإتصحيحها عند 

  1ألخطاءاتعريف : أوال

سقاط عملية إتعرف األخطاء بأنها عبارة عن القيام بعملية أو جزء منها تخرج عن القواعد والتعليمات أو      

نطالقا من عدم إلى مصداقية المعلومات المحاسبية إ تسيءقد  األخطاءن إبكاملها بحسن نية أي غير قصد، 

كتشافها إرتكاب األخطاء تساعد على إن معرفة أسباب إ .تخاذ القرارات المناسبةإلتمثيلها للحقيقة وعدم مالءمتها 

  :سباب تتلخص في العناصر التاليةألومن ثم تصحيحها وهذه ا

  .الجهل بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها_ 

  .ل موظفي دائرة المحاسبة في أداء األعمال المعهود بها اليهمالسهو أو عدم بذل العناية المهنية من قب_ 

  أنواع األخطاء: ثانيا

  :هناك عدة أنواع من األخطاء نذكر منها

ثبات عملية بأكملها أو أحد طرفيها عند التسجيل إتكون هذه األخطاء عند عدم  :وأخطاء الحذف أو السه_ أ

  .لى حساباتها الخاصةإحداهما إاألولي لها في اليومية المساعدة أو عدم ترحيل طرفي العملية أو 

الخطأ بهذا الشكل ال يؤثر على توازن ميزان المراجعة كون الحذف مس طرفي  :السهو أو الحذف الكلي_ ب

ستعمال وسائل الحصول على إكتشافه صعب لكن ليس مستحيال وذلك بإلذا ف القيد أو التسجيل المحاسبي له،

  .ثبات سواء بالمراجعة المستندية أو القياسية أو المطابقاتإلأدلة ا

مما يسمح  لقيد معين يعطي لنا ميزان مراجعة غير متزن،ن وقوع حذف جزئي إ :السهو والحذف الجزئي_ ج 

   .الجزء المحذوف بإثباتكتشاف هذا الخطأ عن طريق المراجعة الحسابية وتصحيحه إمن 

                                                           

  .141، ص 2003ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،المراجعة وتدقيق الحسابات مسعود الصديقي، محمد تهامي طواهر، 1
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عداد المستندات إويمكن أن يكون الخطأ عند  تحدث هذه األخطاء في العمليات المحاسبية، :رتكابيةإأخطاء _ د 

  .أو عند المعالجة المحاسبية لها

على توازن ميزان المراجعة فعند حدوث أخطاء  ن هذه األخطاء قد تؤثر وقد ال تؤثرإ :أخطاء حسابية_ ه 

الخطأ على توازن المراجعة، لكن  الجمع مثال في حساب مجموع المبلغ بكل الرسوم في فاتورة معينة ال يؤثر هذا

كتشافه عن طريق إونستطيع . ستخراج رصيد معين يؤثر على توازن ميزان المراجعةإحدوث خطأ حسابي في 

  .المصادقاتالمراجعة المحاسبية أو 

عند التسجيل المحاسبي للعمليات وعند ترحيلها الى دفتر األستاذ، تحدث هذه األخطاء عادة  :أخطاء رقمية_ ع 

زبون معين بقيمة حقيقية ب لى إدج مثال يتمثل في بيع منتوجات  540000بقيمة ثبات مستند معين إفعند 

تسجيل مبالغ مختلفة في طرفي القيد المحاسبي دج فهذا الخطأ ال يؤثر على ميزان المراجعة لكن  450000

ستعمال المراجعة المستندية والحسابية إكتشافه والوقوف على تصحيحه بإونستطيع  يؤثر على ميزان المراجعة،

  .والمصادقات

فعند حدوث خطأ  يقصد بها تلك األخطاء التي تتكافأ مع بعضها البعض، :معوضةأخطاء متكافئة أو _ و 

عملية معينة يحدث خطأ آخر ويعوض مقدار الفرق في التسجيل األول بحيث ال يؤثر على  معين في تسجيل

دج وقام المحاسب  5000 لى زبون معين بقيمة إحدثت عملية بيع منتوج ما  فإذا .توازن ميزان المراجعة

المحاسب دج وقام  3250لى نفس الزبون بقيمة إوحدثت عملية بيع أخرى  دج، 5250بتسجيل العملية بقيمة 

ستعمال إكتشافه بإدج فهذا الخطأ ال يؤثر على توازن ميزان المراجعة ألنه خطأ تعويضي ويمكن 3000بتسجيل 

  1.المراجعة المستندية والمصادقات

تعتبر أخطاء فنية كل األخطاء التي تحدث بسبب عدم الدقة في عمليات التسجيل، الترحيل  :أخطاء فنية_ ي

  2.لمام بالمبادئ المحاسبيةإلابسبب عدم  أو أو الترصيد،

  3تصحيح األخطاء: ثالثا

  :الطرق التالية بإحدىويمكن تصحيح األخطاء 

                                                           

  .142،143 ص ، صمرجع سابقمحمد تهامي طواهر،  1
  . 111ص ،مرجع سابق حنيفة بن ربيع، 2
  .244 ص ،مرجع سابق كتوش عاشور، 3
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  :لغاء القيدإطريقة _ أ

تسجل  10/06/2011بتاريخ  380ثر عملية بيع بضاعة بموجب فاتورة مبلغها إعلى  :أخطاء في المبالغ_ 1

  :القيد التالي

  

411  

  

  

  

700  

10/06/2011  

  العمالء

                  

  المبيعات من البضائع

  10/06/2011بتاريخ (...) بيع بضاعة بموجب فاتورة رقم 

  

350  

  

  

  

350  

  :لغاء القيد السابق كالتاليإويتم تصحيح الخطأ اما عن طريق 

  

700  

  

  

411  

  تاريخ تصحيح القيد

  المبيعات من البضائع

  العمالء

  .10/06/2011 بتاريخ(...) بيع بضاعة بموجب فاتورة 

  

350  

  

  

350  

411  

  

  

700  

  العمالء 

  المبيعات من البضاعة

  .بتاريخ تصحيح القيد(...) بيع بضاعة بموجب فاتورة رقم

380    

380  

  :يلي أو تسجيل قيد واحد مكمل فقط كما

  

411  

  

  

700  

  تاريخ التصحيح

  العمالء 

  المبيعات من البضاعة

  10/06/2011 بتاريخ(...) بيع بضاعة بموجب فاتورة رقم

  

30  

  

  

30  
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يظهر ميزة تسجيل أنه  من عدم سرعة التسجيل غيرخالل التصحيح األول نالحظ بأنه بالرغم  من     

جمالي لدفتر إلنه يضخم في النهاية المبلغ اأ إال .جمالي للفاتورةإلالتصحيح بكامله في دفتر اليومية وكذا المبلغ ا

  .اليومية

  1:أخطاء في الحسابات المدينة والدائنة_  2

ستبداله بالقيد الصحيح كما يمكن أحيانا تصحيح الخطأ عن طريق تسجيل قيد إ لغاء القيد الخاطئ و إيتم      

  .واحد فقط 

  :وسجل القيد التالي 14/05/2011دج في  2000 بقيمة) س(شراء بضاعة على الحساب من المورد  :مثال

  

380  

  

  

401  

14/05/2011  

  بضائع مخزنة

  )ص(المورد

) ص(من المورد (...) شراء بضاعة على الحساب بموجب فاتورة رقم

  .14/05/2011بتاريخ 

  

2000  

  

  

2000  

  :ولتصحيح الخطأ يسجل

  

401  

  

  

401  

  تاريخ التصحيح

  ) ص(المورد

  )س(المورد 

) س(من المورد (...) على الحساب بموجب الفاتورة رقم  ةشراء بضاع

  بتاريخ التصحيح

  

2000  

  

  

2000  

  

  

  2:طريقة المتمم الصفري_ ب

ذا إن المتمم الصفري للعدد هو العدد المعاكس، ومعنى ذلك هو أن المتمم للصفر لعدد هو عدد آخر إ     

  .لى األول كانت النتيجة صفراإأضيف 

                                                           

  .244،245ص ص ،مرجع سابق كتوش عاشور، 1
  .246، 245ص ص ،مرجع سابق كتوش عاشور، 2
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ويعتبران ) 3450-(له متمم للصفر العدد ) 3450(وكذا العدد ) 38- (له متمم للصفر العدد ) 38(العدد  :مثال

  .غير أنه يمكن كتابتهما بشكل آخر أعداد سالبة،) 3450-( ،)38- (العددان 

  .10000- 6550) = 3450( :مثال

 16550تدل على أن كل أرقام العدد  1الموجودة فوق (َ ) والعالمة الصغيرة 16َ550:والذي يكتب كما يلي     

  .فيعتبر سالبا 1موجبة ماعدا الرقم 

  نتبع الطريقة التالية  3450لعدد للصفر لوبعبارة أخرى يمكن القول أنه للبحث عن متمم 

  :على النحو التالي 9من ...) أي العشرات والمئات(والباقي  10من  3450نطرح أحاد العدد _ 

10 9 9 9  

0  5 4 3  

0  5 5 6  

فتصبح  للداللة على أنه سالب،(َ ) من اليسار مصحوبا من األعلى بالعالمة  1لى النتيجة الرقم إونضيف _ 

  .16550هو العدد  3450لدينا متمم العدد 

  كان الناتج صفرا 16َ550مع العدد  3450 ذا جمعنا العددإوهكذا _ 

16َ550  

3450  

00000  

  . 162للصفر هو  38متمم العدد  فإذن

  .مزايا هذه الطريقة أنها ال تغير مجموع دفتر اليومية وبالتالي مجموع العمليات المرحلة في الحسابات ومن
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  بعد الجرد وضع ميزان المراجعة: المطلب الثالث

: ميزان المراجعة هو أداة لمراقبة ومراجعة مدى تطبيق مبدأ القيد المزدوج في كل مراحل المعالجة المحاسبية     

الطرف المدين (الترحيل، الترصيد، ويكون في شكل جدول تظهر فيه كل مجاميع طرفي الحسابات  ، التسجيل

 شهر،(أو أرصدة هذه الحسابات في نهاية فترة معينة /الموجودة بدفتر األستاذ و ) والطرف الدائن لكل حساب

  1.مع ترتيب العناصر تصاعديا حسب أرقام حساباتها) أو سنة مالية ثالثي،

  تعريف ميزان المراجعة: أوال

يعرف ميزان المراجعة بأنه أداة للرقابة والتأكد من صحة المعلومات والحسابات، كما يساعد المؤسسة على      

  2.لى دفتر األستاذإكتشاف األخطاء سواء في اليومية أو عند الترحيل إ

  :الخطوات التالية بإتباعويعد ميزان المراجعة 

  .األستاذ مع تحديد األرصدةقفل الحسابات لدفتر _ 

لى الميزان بخاناتها إنقل كل الحسابات حسب تسلسلها بمجاميعها المدين والدائن و أرصدتها من دفتر األستاذ _ 

  .المناسبة

  :تحديد مجاميع الخانات من المبالغ واألرصدة حيث البد أن يكون_ 

  .مجموع المبالغ الدائنة= مجموع المبالغ المدينة 

  و

  . مجموع األرصدة الدائنة= مجموع األرصدة المدينة 

  

  

  

                                                           

  .103ص ،مرجع سابق حنيفة بن ربيع، 1
  .19، ص 2008غرناطة للنشر وتوزيع الكتب، الجزائر،  )مواضيع، ومسائل محلولةدروس، ( المحاسبة العامة حواس صالح،  2
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  1.أهمية ميزان المراجعة: ثانيا

يستخدم ميزان المراجعة كأداة لقياس التوازن الحسابي للتأكد من صحة وسالمة تسجيل العمليات المالية بدفتر _ 

لى الحسابات المختصة في دفتر األستاذ إاليومية، وكذلك التأكد من صحة ترحيل هذه المبالغ من دفتر اليومية 

  .ستخراج األرصدة وتسجيلها في الجانب المناسبإالعام، ثم التأكد من صحة 

التحقق من العمليات السابقة الذكر، يسمح بالحصول على أرصدة صحيحة لمختلف الحسابات وهذا تمهيدا _ 

الميزانية الختامية في  وٕاعدادن ربح أو خسارة، عداد الحسابات الختامية للمؤسسة بهدف معرفة نتائج أعمالها مإل

  .نهاية الدورة المحاسبية

  .عدادهإيتم تصنيف موازين المراجعة حسب الشكل وحسب مرحلة  :أنواع موازين المراجعة: ثالثا

  2:حسب الشكل_ 1

هو جدول يحتوي قائمة كل حسابات دفتر األستاذ بجانبيها المدين والدائن لفترة  :ميزان المراجعة بالمجاميع_أ

  .ستخراج األرصدةإمعينة التي تنقل فيها مجاميع الحسابات قبل 

هو جدول مكون من عمودين يخصص أحدهما لألرصدة المدينة واآلخر  :ميزان المراجعة باألرصدة_ ب

  .في دفتر األستاذ ولفترة معينة ةاردو لألرصدة الدائنة لكل الحسابات ال

زيادة في الحرص على المراجعة والتحقق يعد في الحياة العملية  :ميزان المراجعة بالمجاميع وباألرصدة_ ج

  :جدول للميزانين معا أي ميزان مراجعة بالمجاميع وميزان مراجعة باألرصدة فيكون شكله كالتالي

  رصدةميزان المراجعة بالمجاميع واأل  3رقمالجدول 

  األرصدة  المجاميع  رقم الحساب  رقم الحساب

  دائنة  مدينة  دائنة  مدينة    

            

    )1(  )2(  )3(  )3(  

                                                           

  .104، 103 ص ،ص مرجع سابق حنيفة بن ربيع، 1
  .105، 104 ص ، صمرجع سابقحنيفة بن ربيع،  2
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  :تحقيق مبدأ القيد المزدوج يشترط تحقيق المساواة التالية

  .المجاميع الدائنة= المجاميع المدينة  )       2(مجموع ) = 1(مجموع 

  .الدائنة األرصدة= األرصدة المدينة )       4(مجموع ) = 3( مجموع

  .مجموع اليومية العامة) = 2(مجموع ) = 1(مجموع 

  1موازين حسب مرحلة االعداد_ 2

  :عداد نذكرهاإلهناك ثالث موازين حسب مرحلة ا

انتهاء من إلمجرد اجراء بعض الخطوات المحاسبية، أي إعداده قبل إويتم  :ميزان المراجعة قبل الجرد_ أ

  .لى دفتر األستاذإالتسجيل اليومي في اليومية ثم الترحيل 

ميزان المراجعة قبل  وٕاعدادلى دفتر األستاذ إفي اليومية ثم الترحيل  التسجيلبعد  :ميزان المراجعة بعد الجرد_ ب

جرد  وٕاجراءجراء قيود التسوية وتصحيح القيود الخاطئة إالجرد، تقوم المؤسسة بخطوة أخرى ضرورية تتمثل في 

هو موجود فعال، يتم  هو مسجل في دفاتر المؤسسة وما لمجموع موجودات المؤسسة، فقد يكون فرق بين ما

  .عداد الميزانية الختاميةإالجرد ويعتمد عليه في تسوية الفروقات الموجودة، يليها ميزان المراجعة 

قفال التي تكون كآخر التسجيالت في اليومية، يليها إلتتبع قيود التسوية بقيود ا :ملخصميزان المراجعة ال_ ج

  2.فيكون ميزان المراجعة هذا ملخص لكل الحسابات التي ستظهر فيما بعد في القوائم المالية الترحيل، الترصيد،

  عداد الكشوف الماليةإ: المطلب الرابع

تتمثل أهم مخرجات النظام المحاسبي في مجموعة من القوائم المالية األساسية على شكل جداول وبيانات      

حيث تقدم . قتصاديةإلتخاذ قراراتهم اإحتياجات مستخدميها لمساعدتهم في إلى تلبية إمترابطة ومتكاملة، تهدف 

ة وممتلكاتها ونجاعتها ووضعية خزينتها القوائم المالية معلومات وصورة صادقة حول الوضعية المالية للمؤسس

تخاذ القرارات إفي نهاية السنة المالية، هذه المعلومات تكون مفيدة لمجموعة واسعة من المستخدمين في عملية 

  .قتصادية المتعلقة بالمؤسسةإلا

                                                           

  .19، ص مرجع سابقحواس صالح،  1
  .106، ص مرجع سابقحنيفة بن ربيع،  2
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  :ونذكر القوائم المالية التي أوجب النظام المحاسبي المالي وهي

  .الميزانية_ 

  .لنتائججدول حسابات ا_ 

  .جدول تدفقات الخزينة_ 

  .جدول تغيرات األموال الخاصة_ 

ضافة الى المعلومات التوضيحية عن الميزانية إالذي يشمل السياسات والطرق المحاسبية المستعملة ( الملحق _ 

  ).وحساب النتائج

  الميزانية: أوال

  :تعريف الميزانية_ 1

يقصد بالميزانية ذلك الجدول الذي يشكل قائمة ذات جانبين، يظهر أحدهما موجودات المؤسسة ويظهر      

فيظهر في الجانب األول أصول المؤسسة وفي الجانب اآلخر . وهذا في لحظة زمنية معينة لتزاماتهماإاآلخر 

  1.اتها هي خصومهالتزامإ ن موجودات المؤسسة هي أصولها و إوبعبارة أخرى ف. المقابل يظهر خصومها

  :عناصر الميزانية_ 2

  .تتكون عناصر الميزانية في جانب األصول وجانب في الخصوم بصفة منفصلة في الميزانية

  :وتتمثل فيما يلي :األصول_ أ

  :األصول غير الجارية 1_ أ

  .التثبيتات المعنوية_ 

  .التثبيتات العينية_ 

  .هتالكات إلا_ 

                                                           

  .40، صمرجع سابقعاشور كتوش، 1
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  .المساهمات_ 

  .الماليةاألصول _ 

  .األصول الجارية 2_أ

  .الجاري انجازه واإلنتاجالمخزون _ 

  ).مع تمييز الضرائب المؤجلة( أصول الضرائب _ 

  .واألصول األخرى المماثلة اآلخرينالزبائن والمدنيين _ 

  .شابهها الخزينة الموجبة وما_ 

  :يلي وتشمل ما :الخصوم_ ب

  .األموال الخاصة 1_ب

  .رأس المال_ 

  .حتياطاتإلا_ 

  .الخصوم غير الجارية 2_ب

  .المؤونات_ 

  .القروض والديون المالية_ 

  .الخصوم الجارية 3_ب

  .اآلخرونالموردون والدائنون _ 

  ).مع تمييز الضرائب المؤجلة( خصوم الضرائب _ 

  ).ايرادات مثبتة مسبقا( مؤونات األعباء والخصوم المماثلة_ 

     .الخزينة السالبة وما شابهها_ 
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  1.حساب النتائج: ثانيا

توجات التي أنجزها الكيان أثناء المدة المعنية نجمالي لألعباء والمإكشف  هو: تعريف حسابات النتائج_ 1

  .ختالف تبرر النتيجة الصافية لهذه المدةإلوعلى سبيل ا

وال يأخذ في  ويعرف أيضا أنه بيان ملخص لألعباء والمنتوجات المنجزة من الكيان خالل السنة المالية     

الكسب أو /الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب ويبرز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة المالية الربح 

  .الخسارة

  :المعلومات المقدمة في حساب النتائج_ 2

  :والمعلومات الواجب تقديمها في جدول حسابات النتائج نذكرها فيما يلي     

جمالي،القيمة إلالهامش ا: اآلتيةالذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية  تحليل األعباء حسب طبيعتها،_ 

  .ستغاللإلاجمالي عن اإلالمضافة، الفائض ا

  .منتجات األنشطة العادية_ 

  .المنتوجات المالية واألعباء المالية_ 

  .أعباء المستخدمين_ 

  .الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة_ 

  .ت ولخسائر القيمة التي تخص التثبيتات العينيةهتالكاإلالمخصصات ل_ 

  .هتالكات ولخسائر القيمة التي تخص التثبيتات المعنويةإلالمخصصات ل_ 

  .نتيجة األنشطة العادية_ 

  ).منتجات و أعباء( العناصر غير العادية_ 

  .النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع_ 

                                                           

  .24،25 ص ، مرجع سابق، ص2008يوليو  26الموافق ل  1429رجب 23مؤرخ في قرار  1



الخارجي في مراقبة أعمال نهاية الدورة  دور المراجع                                     الفصل الثاني    

 

66 

 

  .لى شركات المساهمةإالنتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة _ 

  .حصة المؤسسات المشاركة والمؤسسات المشتركة المدمجة حسب طريقة المعادلة في النتيجة الصافية_ 

  .حصة الفوائد ذات األقلية في النتيجة الصافية_ 

  .جدول سيولة الخزينة: ثالثا

  : تعريف جدول سيولة الخزينة_ 1

يعتبر جدول تدفقات الخزينة قائمة مالية أساسية من القوائم المالية التي نص عليها المعيار المحاسبي      

محتواه وطريقة عرضه، وهو " قائمة التدفق النقدي " الدولي األول، ولقد حدد المعيار المحاسبي الدولي السابع 

مستعملي القوائم المالية  بإعطاءالمساهمين ألنه يسمح ضروري للعديد من الفئات كالمسيرين والمحللين الماليين و 

ستخدام هذه التدفقات إأساس لتقييم مدى قدرة المؤسسة على توليد النقدية والنقدية المعادلة وكذا المعلومات حول 

  1.النقدية

السنة  ويعرف أيضا بأنه يقدم جدول سيولة الخزينة مداخيل ومخارج الموجودات المالية الحاصلة أثناء     

  2.المالية حسب منشئها أي مصدرها

عطاء مستعملي القوائم المالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان على إوالهدف من جدول سيولة الخزينة هو     

  .ستخدام هذه السيولة الماليةإتوليد األموال ونظائرها وكذالك المعلومات بشأن 

لى أنشطة تشغيلية، أنشطة إحاصلة أثناء الدورة مصنفة ويقدم جدول تدفقات الخزينة التدفقات النقدية ال

  3.ستثمارية، أشطة تمويليةإ

ستثمارية واألنشطة إليرادات وال تكون مرتبطة باألنشطة اإوهي األنشطة التي تولد  :األنشطة التشغيلية_ أ

  .التمويلية 

وهي األنشطة التي تأتي من عمليات الصرف أموال من حيازة أصول طويلة األجل  :أالستثماريةاألنشطة _ ب

  .أو عملية تحصيل أموال عن بيع أصول طويلة األجل
                                                           

  .436، الجزء الثاني، ص مرجع سابقحنيفة بن ربيع،  1
  .26، صمرجع سابق ،2008يوليو 26الموافق ل  1429رجب  23قرار مؤرخ في  2
  .437، ص مرجع سابقحنيفة بن ربيع،  3
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  .وهي أنشطة ينتج عنها تغير في حجم وبنية األموال الخاصة أو القروض :األنشطة التمويلية_ ج

لى إمالية  ةى حدى وترتب بصورة دائمة من سنالتدفقات المتأتية من فوائد وحصص األسهم، تقدم كال عل_ 

  .ستثمار أو التمويلإلأخرى األنشطة في العملياتية ل

  1.عرض جدول تدفقات الخزينة_ 2

  .ما الطريقة المباشرة أو الطريقة الغير مباشرةإيتم عرض جدول تدفقات الخزينة بطريقتين 

  :أ الطريقة المباشرة_2

براز تدفق إقصد  ....)الزبائن، الموردين، الضرائب(جمالية إلوخروج األموال اتقديم الفصول الرئيسية لدخول  •

 .مالي صاف

 .لى النتيجة قبل ضريبة الفترة المقصودةإدفق المالي الصافي تهذا التقريب  •

  :ب الطريقة الغير مباشرة_2

 ...).تغيرات الموردينهتالكات، تغيرات الزبائن، المخزونات، إ(أثار المعامالت دون التأثير في الخزينة  •

 ).ضرائب مؤجلة( التفاوتات أو التسويات  •

وهذه التدفقات ) قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة( ستثمار أو التمويل إلالتدفقات المالية المرتبطة بأنشطة ا •

 .تقدم كال على حدى

  جدول تغير األموال الخاصة: رابعا

تغير األموال الخاصة تحليال للحركات التي أثرت في كل  يشكل جدول :تعريف جدول تغير األموال الخاصة_ 1

  .فصل من الفصول التي تتشكل منها رؤوس األموال الخاصة للكيان خالل السنة المالية

  وهي  :المعلومات الواجب تقديمها في جدول تغير األموال الخاصة _2

 .النتيجة الصافية للسنة المالية •

 .األخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموالتغيرات الطريقة المحاسبية وتصحيحات  •

                                                           

  .27، صمرجع سابق ،2008يوليو 26الموافق ل  1429رجب  23قرار مؤرخ في  1
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 .طار تصحيح أخطاء هامةإالمنتوجات واألعباء األخرى مباشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن  •

 ...).نخفاض، التسديدإلرتفاع، اإلا( عمليات الرسملة  •

 .توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خالل السنة المالية •

  1ملحق القوائم المالية: خامسا

الملحق هو وثيقة تلخيصية تعد جزء من القوائم المالية وهو يوفر التفسيرات الضرورية من أجل فهم أفضل      

  .قتضت الحاجة المعلومات المفيدة لقارئ الحساباتإللميزانية وحساب النتائج، ويتم كلما 

القوائم  بإعدادقائمة توضيحية ال يشترط أن تكون في شكل جدول، يحتوي على كل التفاصيل المتعلقة  هو_ 

كما تعد عناصر ...) يضاحات التفسيرية األخرىإلالطرق والسياسات المحاسبية، طرق التقييم، ا( المالية السابقة 

  .أعدت بها القوائم المالية األخرىالمعلومات العددية الواردة في ملحق وفق نفس المبادئ والطرق التي 

ويشمل الملحق على معلومات تخص النقاط التالية حين تكون هذه المعلومات تكتسي طابعا هاما أو كانت      

  :هذه المعلومات مفيدة لفهم العمليات الواردة في القوائم المالية

  .م الماليةعتماد القوائإ القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة و _ 

المعلومات المكملة والتي تعتبر ضرورية أحسن فهم الميزانية وحساب النتائج وجدول التدفقات الخزينة وجدول _ 

  رات األموال الخاصةتغي

قتضاء إلالمعلومات التي تخص المؤسسات المشاركة والفروع أو الشركة األم وكذلك المعامالت التي تتم عند ا_ 

  .ريهامع هذه الكيانات أو مسي

 .المعلومات ذات الطابع العام والمتعلقة ببعض العمليات الخاصة والضرورية للحصول على الصورة الصادقة_ 

  جراءات المراجعة الخارجية في أعمال نهاية الدورةإ: المبحث الثالث

من بين  تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثالث سنوات تختارهم     

ستثناء أي تدخل في التسيير، في إالمهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني، وتتمثل مهمتهم الدائمة، ب

كما يقوم المدقق . نتظام حسابات الشركة وصحتهاإالتحقيق في الدفاتر واألوراق المالية للشركة وفي مراقبة 
                                                           

  .445، ص مرجع سابقحنيفة بن ربيع،  1
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أو مجلس المديرين حسب الحالة، وفي الوثائق  دارةإلبتدقيق في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس ا

نتظام الجرد وحسابات إويصادقون على  .حول الوضعية المالية للشركة وحساباتها لى المساهمين،إالمرسلة 

حترام مبدأ المساواة بين المساهمين، ويجوز له أن يجري طيلة السنة إويتحقق من . الشركة والموازنة وصحة ذلك

  .نعقاد في الحاالت الضروريةإلستدعاء الجمعية العامة لإكما يمكنه  الرقابات التي يراها مناسبة،التحقيقات أو 

وفي هذا المبحث سوف نقوم بدراسة وظيفة المراجع الخارجي في نهاية السنة واألعمال التي يقوم بها بعد      

لرقابة الداخلية، مراجعة حسابات الميزانية، أن يتم تعيينه والتعرف على المؤسسة محل المراجعة بدءا بتقييم نظام ا

  .عداد التقريرإو أخيرا  التحقق في حسابات التسيير،

  تقييم نظام الرقابة الداخلية: المطلب األول

  .نظام الرقابة الداخلية بعد أن يتم تعيينه وتعرفه على المؤسسة يقوم المراجع الخارجي بتقييم     

  :نظام الرقابة الداخلية تعريف_ أوال

دارة لحماية أصول المنشأ إلوالطرق التي تتخذها ا واإلجراءاتتعتبر الرقابة الداخلية مجموعة النظم      

لتزام إلعتماد عليها، وزيادة الكفاءة التشغيلية وضمان اإلوزيادة درجة ا ولضمان دقة وسالمة البيانات المالية

  . دارة الموضوعةإلبسياسات ا

دارة المنشأة إوعرف أيضا بأنه نظام الفحص الداخلي والتدقيق الداخلي المطبق من طرف المنشأة ولتمكن      

  1.من السيطرة على النشاطات التشغيلية والمالية والتي تكون من مسؤولياتها

  2.ويعتبر أيضا بأنه مجموعة من ضمانات في التحكم في المؤسسة

  :خطوات نظام الرقابة الداخلية:ثانيا

يمكن أن يقوم المراجع بدراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة محل الفحص من خالل الخطوات      

  :التالية

                                                           

  .207، ص 2006دار النشر والتوزيع والطباعة، األردن، )الناحية النظرية (تدقيق الحسابات المعاصرغسان فالح المطارنة،  1
  .43ص  ،مرجع سابقمحمد بوتين،  2
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في هذه الخطوة يجب على المراجع أن يحقق المعرفة الكافية  :فهم هيكل نظام الرقابة الداخلية _الخطوة األولى

ستفسار من األشخاص في المستويات المختلفة وداخل المؤسسة، إلعن نظام الرقابة الداخلية، وذلك عن طريق ا

للحصول على فهم كاف لى المستندات التي توصف نظام الرقابة الداخلية، والوظائف إلى الرجوع إ باإلضافة

  .خرائط التدفق وغيرها ستقصاء،إلاستخدام العديد من األساليب كقوائم إلهيكل الرقابة الداخلية ويستطيع المراجع 

عتماد عليها في عملية التوقف، غير أنه إلوالهدف من هذه الخطوة هو تحديد النواحي التي يرغب المراجع ا     

عتماد على بعض العناصر في نظام الرقابة الداخلية ألسباب معينة كوجود تصميم غير محكم إلعدم ا بإمكانه

  1.طمئنان ودقة البيانات المحاسبيةإلمما يترتب عليه عدم ا

في هذه الخطوة يتم تحديد مخاطر الرقابة ويمكن لمدقق الحسابات أن  :تحديد مخاطر الرقابة _الخطوة الثانية

كذلك يجب أن توثق  والقوة ويجب تسجيلها وتوثيقها وضمها ألوراق التدقيق،يقوم بذلك عن طريق نقاط الضعف 

سم ألنها تربط نتائج تقييم النظام إلا اوسميت بهذ يسمى بأوراق التدقيق الجسر، نقاط القوة والضعف في ما

  2.الالحقة للتدقيق باإلجراءات

الهدف من هذه الخطوة هو التحقق من أن أساليب الرقابة في المؤسسة تطبق  :لتزامإل ختبارات اإ _الخطوة الثالثة

دارة المؤسسة إجراءات وأساليب الرقابة، ويجب إبنفس الطريقة التي وضعت بها، وأن الموظفين ملتزمون بتطبيق 

  3.أن تحث موظفيها على ذلك من خالل تدريبهم وأداء المهام المخصصة لكل واحد منهم

  مسؤولية المراجعة في تقييم نظام الرقابة الداخلية: ثالثا

حول  ن مسؤولية المراجعإوضبط داخلي، ف وٕاداريةبما أن نظام الرقابة الداخلية يتكون من رقابة محاسبية      

  :هذا النظام تكون على هذه النواحي التالية

يعتبر مدقق الحسابات مسؤوال عن نظام الرقابة المحاسبية كونها : المسؤولية بالنسبة للرقابة المحاسبية_ 1

ومدى  عتماد عليها،إلمكانية اإذات صلة بعملية التدقيق ومدى دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر ومدى 

داللة القوائم المالية للوضع المالي الفعلي للمؤسسة عن الفترة المالية محل الفحص، كذلك حماية أصول المنشأة 

                                                           

مذكرة مكملة لنيل  ،المعلومة المحاسبية بالمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة من خالل االستبيانأثر المراجعة الخارجية على مصداقية عمر ديلمي،  1

كلية العلوم التجارية واالقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  تخصص محاسبة،) غير منشورة(شهادة الماجستير في علوم التسيير 

  .48، ص 2008/2009
  .215، ص مرجع سابق غسان فالح المطارنة، 2
  .48، صمرجع سابقعمر ديلمي، 3
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كتشاف األخطاء، كذلك يجب على مدقق الحسابات أن يبذل إ ختالس والتالعب، و إلالنقدية وغير النقدية من ا

لذلك أوضحت معايير التدقيق على . تدقيق المرتقبةعناية خاصة لهذا النظام كونه ذات أثر جوهري في عملية ال

والتعرف على تصميم  المدقق فهم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية لغرض التخطيط لعملية التدقيق،

  :النظام المحاسبي وطرقة عمله ويجب على المدقق أن يحصل على فهم النظام المحاسبي لتشخيص وفهم

  .ية لعمليات المنشأةطوائف المعامالت الرئيس_ أ

  .كيف بدأت هذه المعامالت_ ب

  .السجالت المحاسبية المهمة والمستندات المساندة والحسابات التي تتضمنها البيانات المالية_ ج

طريقة معالجة التقارير المحاسبية والمالية، منذ نشوء المعامالت الهامة والحاالت األخرى لغاية تضمينها في _ د

  1.البيانات المالية

ال يعتبر مدقق الحسابات مسؤوال عن دراسة وتقييم نظام الرقابة  :اإلداريةالمسؤولية بالنسبة للرقابة _ 2

دارية إلالسياسات ا لى تنفيذإفي المؤسسة محل الفحص، حيث أن هذا النوع من الرقابة يهدف  واإلداريةالداخلية 

دارية سيوسع من مسؤولياته إلنظام الرقابة الداخلية ا لزام المدقق بفحصإن إوفقا للخطة التي تم وضعها، وعليه ف

دارية ال يؤثر على برنامج التدقيق الذي يقوم إويلقي عليه عبئا كبيرا خاصة وأن وجود أو عدم وجود نظام رقابة 

  2.بوضعه مدقق الحسابات

ن المراجع مسؤول عن فحص وتغيير إفيما يخص بالضبط الداخلي ف: المسؤولية بالنسبة للضبط الداخلي_ 3

أنظمة الضبط الداخلي، فنظام الضبط الداخلي هو أنظمة الضبط والرقابة في العمليات اليومية للمؤسسة والذي 

لى إن ذلك يؤدي أكماله والتحقق من صحته من قبل موظف آخر حيث إلى أن عمل أي موظف يتم إيؤدي 

نه إختالس فإلكتشاف األخطاء والغش واإراجع مسؤول عن عملية كتشاف األخطاء والغش بسهولة، وبما أن المإ

  .يعتبر مسؤوال عن فحص نظام الضبط الداخلي

  مراجعة حسابات الميزانية: المطلب الثاني

  :يقوم المراجع بالتحقق من صحة عناصر حسابات الميزانية بشطريها األصول والخصوم كما يلي

                                                           

  .214، 213 ص ، صمرجع سابقغسان فالح المطارنة،  1
  .49، ص مرجع سابقعمر ديلمي،  2
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  التحقق من التثبيتات: أوال

ن هذه العناصر تعتبر قليلة الحركة المحاسبية في المؤسسة إستثمارات، إلهذه النقطة على عناصر اتشتمل      

ستعمالها أو بعض التنازالت إلهتالكات السنوية المقابلة إلكونها تمتاز بالدوام لعدة سنوات داخلها عدا تسجيل ا

  .التي تخص جزء من عناصرها

التحقق من هذه العناصر وفحص العمليات خالل الدورة يعتبر بالنسبة انطالقا مما سبق يمكن أن نقول بأن      

  :األخرى، فيقوم بالتحقق منها كالتالي للمراجع سهال مقارنة ببقية العناصر

يقوم المراجع في هذا العنصر بالتأكد من أن المعلومات المقدمة في القوائم المالية الختامية بالنسبة : الكمال_ 1

وذلك من خالل التأكد من األرصدة األولية والقيام بالمراجعة المستندية  قع الحقيقي لها،لكل عنصر تعكس الوا

ضافات الجديدة للعنصر، وحذف كل التنازالت خالل الدورة مع تتبع خطوات إلوالحسابية للتأكد من تسجيل كل ا

العنصر موضوع المراجعة،  المعالجة المحاسبية للحصول على الحكم النهائي للمعلومات المحاسبية المقدمة على

ستخدام العنصر وتسجيلها، ومدى تحميل إلهتالكات المقابلة إلينبغي أن يتأكد المراجع من صحة حساب اكما 

  .كل عنصر لألعباء المتعلقة به وعدم تحميله للمصاريف األخرى

يقوم المراجع بالتحقق من األصول الثابتة المسجلة في القوائم المالية الختامية، من أنها موجودة : الوجود_ 2

هالكها، حيث يتم التأكد من هذا الوجود من خالل المقارنة بين الجرد الفعلي إستعمالها ال يتنافى مع إبالفعل وأن 

  .ت للمؤسسة محل المراجعةهو مسجل فعال في الدفاتر والسجال الذي يقوم به المراجع وبين ما

يتأكد المراجع من ملكية المؤسسة لألصول الثابتة المسجلة في دفاتر وسجالت المؤسسة والتي هي : الملكية_ 3

  .ظاهرة في القوائم المالية من خالل فواتير الشراء، أو عقود تثبت ملكية األصل موضوع المراجعة

ستثمارات المنشأة من طرف إلالمحاسبة بتكلفة شرائها، أما تلك استثمارات تسجل في إلن اإ: التقيييم_ 4

  .نجازها من طرف المؤسسةإلنه يتم تسجيلها محاسبيا بالتكلفة الحقيقية إالمؤسسة في حد ذاتها، ف

ويتم ذلك عن طريق التأكد من صحة التقييم األولي لألصل من خالل تسجيل ثمن شرائه زائد مصاريف 

ثابت، متزايد، (هتالك المحددة إلهتالكاته تبعا لطرق اإقق من صحة الحساب وتسجيل الحصول عليه، كما يتح

وكذلك طرف تقييم األصول الثابتة  هتالك من سنة ألخرى،إلستخدام طرق اإة الثبات في اومراع) متناقص

  ).التقييم على أساس سعر السوق أو التكلفة التاريخية(
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التأكد من أن المعالجة المحاسبية تمت وفق المبادئ المحاسبية  يعمل المراجع على: التسجيل المحاسبي_ 5

  .المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاما، وأن كل الوثائق المثبتة في التسجيالت موجودة ومرفقة معه

  1التحقق من المخزونات: ثانيا

أو النصف المصنعة  تشتمل المخزونات على كل العناصر التي تمر على المخزن، سواء المنتجات التامة     

نه من الضروري أن يتحقق إنتاجية كالمواد األولية، وبالتالي فإلأو المشتريات المخصصة لتموين العمليات ا

  .المراجع من هذه العناصر نظرا لكون هذه العناصر تعتبر ذات حركة كبيرة ومستمرة

  : والمخزونات تتم فيها عملية المراجعة من خالل النقاط التالية

تظهر القوائم المالية معلومات محاسبية حول مخزون آخر المدة، لذا يقوم المراجع بالتحقق من أن : كمالال_ 1

هذه المعلومات كانت وفق معالجة محاسبية سليمة، مفادها أن كالعمليات المتعلقة بالمخزون ثم تسجيلها محاسبيا 

حجة على التأكيد بصحة المعلومات التي ولم يلمسها أي حذف أو نسيان من طرف المحاسب، ليكون للمراجع ال

  .يولدها هذا النظام ومدى تمثيلها للعنصر موضوع المراجعة

لى التأكد من أن المخزون موجود فعال، من خالل التحقق من أن المخزون موجود إيسعي المراجع  :الوجود_ 2

تشريعات المعمول بها، كما يعمل لى عملية الجرد وتوجيهها وفق ما تنص عليه الإفعال بالمخازن وذلك بالوقوف 

على التأكد من أن كل عنصر من عناصر المخزون يوافق التسجيل على القائمة النهائية للعناصر المخزنة، وأن 

القائمة النهائية والتي ينبغي تأشيرها من طرف شخص مخول له ذلك  وٕاعداديقوم أشخاص آخرون بعملية الجرد 

  .قانونيا

تعتبر عناصر المخزون داخل المؤسسة ملك لها حتى يثبت العكس، ولذلك فعلى المراجع أن يتأكد  :الملكية_ 3

نطالقا من مراجعة العمليات المختلفة والمتعلقة بالمخزون، كما يجب أن يتأكد إ، من ملكية المؤسسة للعناصر

  .من ملكية المؤسسة للعناصر المخزنة خارجها

أن يتأكد من صحة التقييمات التي قامت بها المؤسسة من خالل التأكد من ينبغي على المراجع : التقييم_ 4

  .وتبني طريقة واحدة لتقييم المخرجات من المخزونات. ثبات طرق تقييم المخزونات من سنة ألخرى

                                                           

1
  .65، ص مرجع سابقعمر ديلمي،   



الخارجي في مراقبة أعمال نهاية الدورة  دور المراجع                                     الفصل الثاني    

 

74 

 

لى التأكد من أن كل العمليات المتعلقة بالمخزونات قد تم تسجيلها إيسعى المراجع : التسجيل المحاسبي_ 5

ا وفق الطرق المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاما، وأن كل الوثائق المدعمة لهذا التسجيل موجودة فعال محاسبي

  .ومرفقة به

   1التحقق من الحقوق والديون: ثالثا

على المراجع التحقق من الحقوق والديون ومن أرصدتها، كالحقوق التي تتكون مثال من حسابات  يجب     

، والديون التي تتكون من الديون القصيرة والمتوسطة والطويلة ...العمالء وحسابات الخزينة، الصندوق، البنك

  :ويمكن أن يتحقق المراجع من النقاط التالية. األجل

لى مستعمليها، معلومات حول الديون والحقوق إمات المقدمة من طرف المؤسسة تظهر المعلو : الكمال_ 1

نطالقا من تفاعل العمليات المختلفة إ ظهار األرصدة المالية لكل حساب على حدى،إالمتعلقة بها من خالل 

و أخذ الرصيد األولي لكل حساب، لذا وجب على المراجع أن يتحقق من التسجيل  يجاباإسواء سلبا أو 

  .لمحاسبي لكل العمليات من أجل الحصول على معلومات صحيحة وصادقةا

يعمل المراجع على التأكد من الوجود الفعلي للحقوق والديون من خالل القيام بالمقاربات الضرورية، : الوجود_ 2

والموردون المصادقات من طرف العمالء عتماد طريقة إك لغيرامسجل عند  هو وماهو مسجل محاسبيا  بين ما

  .من أجل الوقوف على األرصدة الحقيقية من طرف المراجع 

ن الحقوق والديون المسجلة في سجالت ودفاتر المؤسسة يجب أن تتعلق بها، فال يصح تسجيل إ :الملكية_ 3

  .أي شيء ال يكون المؤسسة طرف فيها

نه على المراجع أن يتأكد من أن كل الديون والحقوق المسجلة في القوائم المالية الختامية لها إوبالتالي ف     

  .لتزام عليها والحقوق حق لهاإعالقة مباشرة مع المؤسسة فالديون 

يستعمل المراجع المراجعة المستندية والمراجعة الحسابية من أجل الوقوف على تقييم الحقوق والديون  :التقييم_ 4

عتماد أي طريقة أخرى إكأنه يعتمد طريقة التقييم وفق سعر السوق أو . ؤسسة وفق طرق معتمدة للتقييمللم

  .معتمدة من طرف المؤسسة، وكذلك من طرف الجهة األخرى سواء المدينة أو الدائنة للمؤسسة

                                                           

  .66، ص مرجع سابقعمر ديلمي،  1
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قوق والديون يجب التأكد على أنه يتم تسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بالح: التسجيل المحاسبي_ 5

لى إقبولة قبوال عاما، من أجل أن يستند هذا التسجيل موال ومعالجتها وفق الطرق المحاسبية المتعارف عليها

  .ثبات لتبرر العملية المحاسبية والتسجيل إلمجموعة كافية من أدلة وقرائن ا

  1التحقق من رؤوس األموال: رابعا

نشاء مؤسسة بشكل قانوني إلى إستثمار في قطاع معين يؤدي ال محالة إلن تفكير المستثمرين بالنشاط واإ     

طار يقدم المساهمون أموالهم إلمعروف وبعقد تأسيسي يضمن حقوق كل األطراف المساهمة فيها، ففي هذا ا

لى أسهم تكون حصة كل واحد منهم بقدر مساهمته ويحدد في ظلها عدد أسهمه، لذا يجب على المراجع إوتقسم 

من أسهم الشركاء وعددها ومن تقييمها بشكل سليم وتسجيلها بما يتوافق مع المبادئ المحاسبية، وكذا  التحقق

تتبع تداول أسهم المؤسسة في السوق المالية والتأكد من التوزيع السليم لألرباح والخسائر الناتجة عن الدورة 

دارة والقانون المعمول به، ومما إلاحتياطات بما يتفق مع قرارات مجلس إلموضوع المراجعة وكذا تخصيص ا

  :سبق يمكن سن أحكام عامة للتحقق من رؤوس األموال على النحو التالي

التأكد من العقد االبتدائي والقانون المنظم للمؤسسة موضوع المراجعة لمعرفة رأس المال وأنواع االسهم _ 

  .الوحقوق المساهمين من ناحية الربح ورد رأس الم) ممتازة، العادية(

دارة والجمعية العامة بخصوص التخصيص وزيادة أو خفض رأس المال إلطالع على قرارات مجلس اإلا_ 

  .وتعديل حقوق المساهمين

  تتاب والتخصيص والسداد الكلي لهمكإليفحص المكتتبون في األسهم ويطلع على جميع المستندات المؤيدة ل_ 

  .تجاه المؤسسةإيتحقق من أن المساهمين قد سددوا ما عليهم _ 

فحص سجل المساهمين والبيانات الواردة فيه من حيث عدد وقيم وشهادات األسهم وكل ما يرتبط _ 

  .بالمساهمين

  .في حالة عدم سداد رأس المال بالكامل يجب أن يظهر ذلك في القوائم المالية الختامية للمؤسسة_ 

  

                                                           

  .157، 156صص ، مرجع سابقصديقي مسعود، محمد تهامي طواهر،  1
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  مراجعة حسابات التسيير: المطلب الثالث

 النتائج،األساسية لجدول حسابات النتائج وبتفاعلها تنتج حسابات ت النواتج واألعباء المكونة تعتبر حسابا     

عتبار أن رصيد السنة الماضية ال يمكن نقله الى السنة إفتتميز هذه الحسابات برصيد أولي يساوي الصفر ب

المؤسسة خالل الدورة دارة إموضوع المراجعة، كون هذه الحسابات تصف أسلوب التسيير المتبني من طرف 

  .نفسها

  :ن التحقق من المعلومات المحاسبية المنطوية في حسابات النتائج واألعباء يكون كالتاليإوعلى العموم ف

ينبغي أن تعبر المعلومات المحاسبية عن كل العمليات المختلفة والمتعلقة بها سواء كانت أعباء أو  :الكمال_ 1

لتدخل ضمن تجهيز البيانات المختلفة والمتعلقة بالحسابات، كأن تعالج نواتج، وأن يتم تسجيلها محاسبيا 

مجموعة من البيانات التي تتعلق بعمليات بيع مختلفة قامت بها المؤسسة ولم يدرج فيها بيانات أخرى تتعلق 

وجب  لى معلومات محاسبية ال تعبر عن الوضعية الحقيقية للنواتج، لذاإبالبيع، فيخلص بعد عملية المعالجة 

 إلعطاءتسجيل كافة النواتج واألعباء وتجهيز كل البيانات المتعلقة بالعنصر في الدورة موضوع المراجعة 

  .معلومات محاسبية شاملة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة

طار على التحقق من أن النواتج واألعباء تتعلق مباشرة بالمؤسسة، أي إليعمل المراجع في هذا ا :الوجود_ 2

ستعمال المراجعة المستندية من حيث أن لكل عملية مستند تقوم عليه وأن يتأكد إويكون ذلك ب. طرف فيهاتكون 

  .من الوجود الفعلي للعملية

تظهر النواتج واألعباء بأرصدة نهائية في القوائم المالية الختامية، ينبغي على المراجع أن يتحقق  :التقييم_ 3

  .لى أخرىإحة معالجتها وتقييمها، وفقا لطرق واضحة وثابتة من سنة من صحة تقييمها من حيث تبويبها وص

لى التحقق من سالمة تسجيل األعباء والنواتج والتقيد بالمبادئ إيسعى المراجع  :التسجيل المحاسبي_ 4

ينتظر ذ يجب تسجيل األعباء والنواتج حال وقوعها وفق للمستند المدعم لذلك وال إالمحاسبية المقبولة قبوال عاما، 

  .المحاسب تسوية الدين أو الحق الناتج عن العملية في الدورة موضوع المراجعة
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  عداد التقرير النهائي للمراجعةإ: المطلب الرابع

ينبغي على مراجع الحسابات، أن يحدد الشكل الذي سيقدم فيه نتائج عمله للمهتمين بأعمال المؤسسة التي      

تقديم هذه النتيجة في شكل تقرير يرفق بالقوائم المالية المنشورة ويعتبر جزء ال يتجزأ يقوم بمراجعتها، وعادة يتم 

  .منها

  تعريف تقرير المراجع الخارجي: أوال

ليه مراجع الحسابات ومن خالل إخالصة ما توصل " تقرير المراجع الخارجي بأنه " هادي التميمي"عرف      

ستفسارات والمالحظات واألدلة المؤيدة إلاألدلة والمستندات وا مراجعته والتعرف على أنشطة المؤسسة وفحص

  1"ليها لتحديد مسؤولية المراجعإويعتبر التقرير الوثيقة المكتوبة التي البد من الرجوع األخرى التي يراها ضرورية، 

وثيقة مكتوبة تصدر عن شخص مؤهل علميا وعمليا، يبدي فيه رأيه الفني : " ونستطيع تعريفه على أنه     

ستخدامه من طرف إالمحايد حول مدى داللة القوائم المالية الختامية للمؤسسة لوضعيتها المالية الحقيقية، لغرض 

  .لماليةتخاذ على ضوئه قرارات تؤثر على وضعيتهم اإلجهات خارجة عن المؤسسة 

  خصائص تقرير المراجع الخارجي: ثانيا

  2:يتصف تقرير المراجع الخارجي بجملة من الخصائص نذكرها فيما يلي

تصال الرئيسية بينه وبين مختلف المستخدمين من أصحاب المصلحة إليعتبر تقرير مراجع الحسابات وسيلة ا_ أ

  .في المؤسسة

  .حسابات المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا قفالإعداده في وقت مبكر بعد إمن الضروري _ ب

  .يجب أن يكون التقرير منظما ومعروضا بطريقة سليمة، وينطوي على الحقائق الهامة والمعبرة والمفيدة_ ج

  .نما يجب أن تكون العبارات مختصرة وشاملةإال ينبغي أن يشمل التقرير أي مالحظات غامضة، _ د

                                                           

  .161ص ، 2006، دار وائل للنشر، عمان، األردن،، الطبعة الثانيةمدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعمليةهادي التميمي،  1
 ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علومتقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائرحكيمة مناعي،  2

، تخصص محاسبة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )غير منشورة(التسيير 

  .57ص ،2008/2009
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في التقرير حقيقية ومدعمة بأوراق المراجعة التي يحتفظ بها المراجع،  ويجب أن تكون جميع العبارات الواردة_ ه

  .ومعروضة بطريقة تمنع أي تأويل أو تحريف غير مقصود

  مراحل اعداد تقرير المراجع الخارجي: ثالثا

عداد تقرير نهائي للمراجعة والفحص الذي قام إوهنا تكمن المرحلة النهائية لمهمة المراجع الخارجي في      

  :ليه، هذه المرحلة تتم في جزأين متتاليين ومتكاملين هماإبهما طيلة فترة المهمة التي وجهت 

تتجلى أهمية . ويضم كل من المراجع والعميل، وكذا المسيرين ومختلف المسؤولين: االجتماع النهائي_ 1

التي تحصل عليها المراجع أثناء مهمته، مركزا بذلك  واإلثباتاتجتماع في عرض وتوضيح كل النقاط واألدلة إلا

  .لى األولويات ودرجة األهميةإستنادا إعلى المشاكل والتوصيات، 

  .مناقشتها وٕامكانيةجتماع للعميل بالتعرف على شكوك وتحقيقات المراجع إلويسمح هذا ا 

تحضير الجيد من ناحية العرض أو عند جتماع أو المقابلة النهائية على الإلوبناءا على ذلك يتوقف نجاح ا     

  .مناقشة التوصيات

وبيانات، فال داعي ستدالالت إيكشف من خالله المراجع على كل نقاط القوة والضعف مرفقة ب :العرض 1_1

  .من تحقيق المراجعة ثبات ودليل مستمدإللتأكيد والحكم دون 

حسب تخصصه ومسؤوليته، فهكذا يكون العرض كل  جتماع،إلاأثناء العرض يتدخل جميع المشاركين في      

  .حيويا واضحا وشفافا

نتهاء من العرض تأتي مرحلة حساسة ودقيقة والمتمثلة في نقد ومناقشة توصيات ومالحظات إلبعد ا     

  .نتقاداتإلالمراجع، والتي غالبا ما تكثر فيها المعارضات وا

  :لعميل، يجد نفسه أمام حالتين هماعندما يصادف المراجع معارضة من طرف ا :المعارضة 2_1

  .حكمه ونتائجه، وفي هذه الحالة تنتهي المعارضة مباشرة إلثباتستدالل إلما أن يكون المراجع قادرا على اإ _أ

لم يحضر (ستدالل بها إلأن يمتنع المراجع لعدم وجود أدلة كافية أو عدم تصنيفها وترتيبها كفاية ل وٕاما _ب

ه الحالة من األفضل عدم ذكر تلك المالحظة أو النقطة المنتقدة في تقرير المراجع، ، وفي هذ)جتماع جيداإلل
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جتماع وتأجيله ريثما إليقاف اإذا كان المشكل خطير ومعتبر فمن المستحسن إأما . وذلك لصالح الطرفين

  .دالء بالحكم النهائيإليتحصل المراجع على األدلة والقرائن الكافية قبل ا

  تقرير المراجعة عدادإ: ثانيا

ذ ليس من الممكن تصور مهمة مراجعة بدون إ. فتقرير المراجع هو الشكل النهائي والكتابي لمهمة المراجعة     

 .تقرير يكشف عن حكم المراجع في وضعية المؤسسة
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  :الفصل الثاني الصةخ

صالحات شملت مختلف الميادين ومن بينها تبني نظام محاسبي مالي قائما إلقامت الجزائر بمجموعة من ا     

على مجموعة من المبادئ واألسس تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية بهدف تحقيق التوحيد المحاسبي بين 

وقد جاء لتغطية النقائص التي كانت في المخطط المحاسبي . الدول وتسهيل التعامالت والصفقات الدولية

ستقاللية إكما أنه يرتكز على مجموعة من المبادئ منها . صبغة الدولية للقوائم المالية وٕاعطاءالوطني السابق 

قتصادي إلأسبقية الواقع ا ومبدأ، مبدأ التكلفة التاريخية، والحذرالدورات المالية، مبدأ عدم المقاصة، مبدأ الحيطة 

  .على الجانب القانوني

األعمال التي حققتها المؤسسة يقوم المحاسب بمجموعة من األعمال في نهاية الدورة لتحديد ولمعرفة نتائج      

والقيام بعمليات  ن كان المسجل في الدفاتر هو نفسه الموجود فعالإلك للتأكد ما ذبدقة ما للمؤسسة وما عليها، و 

حاسبية وتسوية الحسابات للتأكد من هو مسجل بالدفاتر الم الجرد الفعلي ومطابقة النتائج المتحصل عليها مع ما

لغاء القيد أو إما عن طريق إكتشاف األخطاء المحاسبية المرتكبة خالل الدورة يتم تصحيحها إصحتها، وعند 

الكشوف المالية  وٕاعدادعداد ميزان المراجعة بأرصدة جميع الحسابات إوبعدها يتم  .تباع طريقة المتمم الصفريإ

ميزانية وحساب النتائج وجدول سيولة الخزينة وتغير األموال الخاصة على الترتيب ثم الختامية والمتمثلة في ال

  .ضافة المالحظات والتوضيحات في ملحق الكشوف الماليةإ

لك بعد قبوله للمهمة وتعرفه على المؤسسة ذوبعد أن ينتهي المحاسب من عمله يبدأ دور المراجع الخارجي و      

ه المؤسسة ذمن األعمال في نهاية الدورة متمثلة في تقييم نظام الرقابة الداخلية لهمحل المراجعة يقوم بمجموعة 

ثم التحقق من  جراءات القائمة، من حيث تحديد نقاط القوة والضعف،إلختبارات اإوالمتابعة الشخصية لجميع 

رأيه  بإبداءصحة وسالمة حسابات الميزانية وحسابات التسيير ومصداقيتها وفي األخير يقوم المراجع الخارجي 

  .عداد التقرير النهائي لعملية المراجعة التي قام بها في المؤسسةإعن طريق 
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      : تمهيد

قتصادية، إلاضفاء المصداقية على بيانات وكشوفات المؤسسة إيعتبر دور المراجع الخارجي مهم جدا في      

والمتمثلة في مؤسسة الفنون  قتصاديةإلالمؤسسات ا إلحدىنجاز دراسة ميدانية إلك الدور تم ذولتوضيح 

  .ا بالتنسيق مع مكتب محافظ الحسابات المشرف على مراجعة حساباتهاذالمطبعية والخدمات المكتبية وه

  :ينالتالي حثينلى المبإا الفصل ذوسوف نتطرق في ه

  .وهيكلها التنظيمي لى نشأتها، وتعريفهاإتقديم مؤسسة الفنون المطبعية والخدمات المكتبية بالتطرق  -

نطالقا من تقييم نظام الرقابة الداخلية وعمليات الجرد والتسوية إأعمال المراجع الخارجي في نهاية الدورة  -

  .عداد التقرير النهائي للمراجعةإالى غاية 
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  تقديم مؤسسة الفنون المطبعية والخدمات المكتبية: المبحث األول

قتصادية، تهتم بطباعة مختلف الكتب إتعتبر مؤسسة الفنون المطبعية والخدمات المكتبية وحدة عمومية      

شهارية وغيرها من الطباعات، وسيتم تقديم المؤسسة محل الدراسة من خالل إلجالت، وطباعة الملصقات اوالم

  .تعريفها ودورها وشرح هيكلها التنظيمي

  ن المطبعية والخدمات المكتبيةمؤسسة الفنوتعريف  :األولالمطلب 

الرباعي الثاني للتنمية  بمقتضى المخطط ) (EAGBلفنون المطبعية والخدمات المكتبية مؤسسة ا أنشأت     

ه ذ، وأصبحت ه1981سبتمبر   1وكانت بداية العمل لها في  1979المحلية، وقد أنشأت قانونيا في مارس 

  .2012من سنة  بتدءاإالمؤسسة ذات مسؤولية محدودة 

عامل مابين دائم  12دج، ويشرف على تسييرها  77,697,000,00ه المؤسسة ب ذيبلغ رأس مال ه     

  .ومتعاقد

  :يلي ويتمثل نشاطها الرئيسي في الطباعة الصناعية وأهم نشاطاتها ما     

 طباعة جميع أنواع الكتب والمجالت؛ �

 . )....البلدية ، الوالية،(دارية والمؤسساتية والجماعات المحلية إلطباعة مختلف الوثائق ا �

 .شهاريةإلطباعة الملصقات ا �

 .ة بطاقات التهنئة وبطاقات الزوارطباع �

 :تحتوي مؤسسة الفنون المطبعية والخدمات المكتبية على كفاءات بشرية أخرى مادية حيث نجد •

 .عالية وي كفاءاتذفريق عمل مؤهل متكون من تقنيين وأعوان  �

 .سنة في الميدان 22للمؤسسة خبرة أكثر من  �

  .جودة الخدمات وثمن مضمون �

  الهيكل التنظيمي لمؤسسة الفنون المطبعية والخدمات المكتبية : المطلب الثاني

يمكن التعرف على مختلف مصالح وأقسام مؤسسة الفنون المطبعية والخدمات المكتبية من خالل التعرف      

  :اخلي وتحديد مهام كل مصالحها وأقسامها، والشكل التالي يوضح هيكلها التنظيميعلى تنظيمها الد
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  لمؤسسة الفنون المطبعية والخدمات المكتبيةالهيكل التنظيمي : 1 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المصلحة التقنية والتجارية

 الفرع التقني

لمدير العاما  

 األمانة

 مصلحة االدارة والمالية المخزن

 الفرع التجاري المحاسبة العامة الموارد البشرية

 الطبوغرافية اليدوية

 المخبر والصورة

 التصميم

 األفسات

 التجليد والتكميل
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  : تعليق على الهيكل التنظيمي للمؤسسة

الخدمات المكتبية على عدة مصالح مكملة لبعضها البعض ونذكرها تحتوي مؤسسة الفنون المطبعية      

  : بالترتيب كما يلي

  .وتتكون من المدير العام واألمانة  :دارة العامةإلا -1

  :يلي هو المسؤول األول على تسيير المؤسسة، ومن مهامه ما :مهام المدير العام

 .المسؤول األول على السير واإلنفاق المالي �

 .دارة الموارد البشريةإله السلطة القانونية في  �

 .له حرية القرارات ومراقبة مجلس االدارة �

 .متابعة مخطط تسيير الموارد البشرية ومحاسبة أصول القطاع �

  :يلي ما نذكرهي حلقة وصل أو الرابطة بين المدير العام ومصالح المؤسسة، ومن بين مهامها  :مهام األمانة

 .الت من صادر ووارداالشراف على المراس �

 .عرض البريد على المدير للتأشيرة عليه �

 .لوارد لمصالح المؤسسةلصادر و اتوزيع البريد ا �

 .الرد على المكالمات الواردة �

 .ترتيب مواعيد المدير �

 .كرات المديرذكتابة وطباعة م �

ه المصلحة نائب ذفيها فرع المحاسبة العامة وفرع الموارد البشرية، ويشرف على ه :دارة والماليةإلمصلحة ا -2

  :ه المصلحة باألعمال التاليةذالمدير المكلف بالمحاسبة والمالية، وتقوم ه

عداد مخطط الموارد البشرية ومراقبة ومتابعة جميع المصالح من إ السهر على مصلحة المستخدمين و  �

 .)....الترقية، العطل المرضية والغير المرضية، التقاعد(ال حيث المسيرة المهنية للعم

 .نفاق وعمليات تموين المصالح األخرىإلتقوم بالسهر على متابعة وتسيير الميزانية وكيفية ا �

 .تحضير حيز التطبيق وفقا لميزانية المؤسسة �

 .يرادات المؤسسةإتسيير نفقات و  �
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 .موظفتحضير حالة األجور والمرتبات الخاصة بكل  �

ه ذوتنقسم هلى منتوج تام إستقبال طلب الزبون وتحويل إيتم فيها  وهي مصلحة :المصلحة التقنية والتجارية -3

  :المصلحة الى فرعين

ا الفرع كل من رئيس المصلحة التقنية والتجارية والكاتبة التجارية حيث يتم ذيشرف على ه :الفرع التجاري .1

 :اذه

 .ستقبال طلب الزبونإ �

 .تكلفة المنتوجتحديد  �

  .القيام بإجراءات التسليم والفوترة �

نتاج ومعالجتها وتهيئتها حسب إلستقبال طلبات الزبائن من طرف مسؤول اإا الفرع ذيتم في ه :الفرع التقني .2

 .نجاز بعدة مراحل إللى منتوج تام وتتم عملية اإرغبتهم وشروطهم وتحويلها 

ا ذنهائي حسب رغبة الزبون وه نموذجلى إوهي أول مرحلة حيث يتم فيها تحويل الطلب  :التصاميم •

لك بتحرير وثيقة تدعى بالبطاقة الفنية أو التقنية حيث يسجل فيها ذعالم اآللي و إلستعمال جهاز اإب

 ت التي تستعمل، العمال المسؤولين،آلالنتاج كل من مواصفات الطلب، نوعية الورق، ااإلالمسؤول 

 .الكمية التي ستنتج

وهنا يتم تحويل المنتج المصمم والنهائي من طرف مسؤول المصنع وفقا لرغبة الزبون  :المخبرة والصور •

لكي تستعملها فيما بعد الطباعة  (polymère ) البوليمارلى لوحة تستعملها طابعة األسفات أو طابعة إ

 .الطبوغرافية

ي الطباعة حيث يتم تصفيف حروفها يدويا وتحضير لوحة وهي طريقة قديمة ف :الطبوغرافية اليدوية •

 .والرموز المختلفة لطباعتها واإلطاراتالطباعة المتكونة من الحروف 

 .طريقة حديثة في مجال الطباعة ويتم فيها تثبيت اللوحة على اآللة ثم يبدأ بالطباعة :طباعة األفسات •

ويشرف في  الذكره المرحلة تستلم األوراق المطبوعة وفقا للمراحل المسبوقة ذفي ه :التكميل والتجليد •

 . أعمال تكميلها حسب الطلب والمعطيات المخططة مسبقا ضمن البطاقة الفنية للمنتوج ذتنفي

 ذاتكل المطبوعات المنتجة  وكذلك باإلنتاجهو مكان خاص يرتب فيه كل المواد األولية الخاصة  :زونخالم

التي يكثر طلبها لعدة مرات  )كالبلدية والوالية (المحلي المستعمل من طرف الجماعات المحلية إلداري،االطابع 
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المجموعات المحلية ا لضمان تلبية طلبات ذوه نماذجهامجموعة من  ذمخزون تلقائيا بعد نفاالويتم تجديد 

  .ستمرارإب

  لمحة تاريخية عن مراجع الحسابات: المطلب الثالث

  . دج 300000جتماعي قدره إوبرأسمال  01/01/2002للتدقيق ومحافظة الحسابات في  مكتبنشاء إتم 

  :والشكل التالي يوضح هيكلها التنظيمي لها

  التدقيق ومحافظة الحسابات مكتبالهيكل التنظيمي ل :)2 (الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  الهيكل التنظيمي لغرفة التدقيق ومحافظة الحساباتالتعليق على 

  :تتمثل فيما يلي

على جميع  المسؤول عن المؤسسة ككل، ويشرف وهو واحد ويضم محافظ الحسابات :محافظ الحسابات �

 .تقارير المصادقة وتقارير الخاصة وٕاعدادالمؤسسة األعمال، كما يقوم بمراقبة مختلف حسابات 

تصاالت مع المتعاملين وحفظ البريد الصادر إلمختلف ا وٕاجراءوتتولى أمور الطباعة والكتابة  :مكتب األمانة �

 .عالم اآلليإللى جهاز اإالمعلومات  وٕادخالوالوارد 

مختلف الميزانيات للمتعاملين الخواص، وتصحيح األخطاء  بإعدادويتولى هو اآلخر  :مكاتب المحاسبة �

 .محاسبينضم ية، و وتحديد المبالغ الضريبية المستحق

 

 محافظ حسابات

 األمانة

1محاسب  2محاسب    
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  :ه الغرفة فيذوتتجلى أهمية ه

  .عداد ميزانية الخواصإ •

  .محافظة الحسابات •

جراء تربص ميداني في مؤسسة الفنون المطبعية والخدمات المكتبية إوعليه ومن خالل ما سبق نجد أنه تم      

  .ونفس الوقت تم القيام بمراجعة تلك األعمال في محافظية الحسابات 2012طالع على أعمال نهاية الدورة إلل

  دور المراجع الخارجي في نهاية أعمال الدورة: المبحث الثاني

تقرير يلخص فيه ما  بإعدادوم قيتمثل عمل المراجع الخارجي في فحص البيانات والتحقق من صحتها ثم ي     

  .ليها من خالل تحرياتهإنجازه ووضع النتائج التي توصل إقام ب

  تقييم نظام الرقابة الداخلية: المطلب األول

نقاط الضعف لى إالمطبعية والخدمات المكتبية تم التوصل  عند تقييم نظام الرقابة الداخلية لمؤسسة الفنون     

  : التي تعتبر هامة على الصعيد التنظيمي في الواقع وهي

  .د هيكل تنظيمي رسمي ومناسب للمؤسسةعدم وجو  -

 .عدم وجود وظيفة تحكم في المؤسسسة -

  .أن المحاسب هو نفسه أمين الخزينة وهو من يقوم بالدفع للبنك ذإهناك تداخل في المهام  -

  .عدم وجود جرد مادي للموجودات والمطلوبات للشركة -

  .وقد لوحظ عدم التوافق خصوصا في مجال المحاسبة وتمويل الخدمة -

 .غياب مالحظات في ملحق الميزانية -

 .عدم وجود مالحظات حول الميزانية المحاسبية والميزانية الجبائية -
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  التسويات الجردية للمراجعة: المطلب الثاني

  :وتتم وفق العناصر التالية

  الجرد: الفرع األول

ا بحضور ذن وه/31/12على نظام الجرد السنوي أي مرة في نهاية السنة المالية في  EURLتعتمد مؤسسة      

  : محافظ الحسابات وتشكيل فرق للقيام بعملية الجرد كما يلي

تاريخ عملية الجرد ثم تتم تهيئة كل األوضاع للقيام بالعملية قبل حضور دارة إلجتماع مجلس اإيتقرر في      

ختيار فريقين للعد وفريق ثالث للمراقبة والتأكد من صحة إ تب خاص به للعمل، و محافظ الحسابات وتجهيز مك

  .ليهاإالنتائج المتوصل 

 :بالنسبة للجرد المادي للتثبيتات -1

كل فريق مكون من شخصين يقوم كل فريق بالعد على حدا بحيث يعثر على  )ب(و )أ(يقوم به فريقان      

وفي آخر عملية الحساب  .ورقة جرد تحتوي بيان التثبيت ورقمه التسلسلي حسب المخطط المحاسبي للمؤسسة

يقوم المسؤول عن الجرد المادي للتثبيتات بمراقبة عمل الفريقين والتأكد من صحة النتائج المحصل عليها 

وبعدها يضع مسؤول فريق المراقبة تقريره النهائي حول . لك بحصول الفريقين على نفس العددذابقتها و ومط

  .التثبيتاتعملية جرد 

هنا يقوم  "ب"ليها الفريق إمع النتيجة التي توصل  "أ"ي تحصل عليه الفريق ذوفي حالة عدم مطابقة العدد ال     

الشخصي والتأكد من سبب الخطأ ويتم تصحيحه، ويتم  وبحضورهالمراقب بالتأكد بنفسه بطلب العد من جديد 

  .تسجيل كل العملية والنتائج المتحصل عليها

  :بالنسبة للجرد المادي للمخزون -2

ى المؤسسة يوم لإنفس العملية تحدث عند القيام بالجرد المادي للمخزون حيث يأتي محافظ الحسابات      

نطالق ثم يشرف على مراقبة العملية والتأكد من تصريحات الجرد والعملية ككل وهل إلشارة ا إلعطاءالجرد 

  .حضر الفريقان كما هو مفترض وهل قام كل فريق بعمله
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عينات من الماديات حسب  بأخذكتفاء إلالمغادرة وا بإمكانهلى غاية نهاية عملية الجرد كما إوله أن يحضر      

  .لكذتقديره الخاص وله الحرية في 

 :بالنسبة للجرد المحاسبي -3

ستعمال الحاسوب والملفات والدفاتر المحاسبية وترصيد إالجرد المحاسبي يقوم به محاسب المؤسسة ب     

ان هناك تطابق بين ن كإثم يقوم بمقارنتها مع نتائج الجرد المادي لمعرفة . الحسابات ووضع النتائج النهائية

ن المحاسب يجب عليه أن يجد النتائج نفسها، وفي حالة إختالف أو تباين بينهما وعليه فإالنتائج أو هناك 

ن لزم األمر يطلب إ التباين يتأكد من نتائجه ثم يطلب من مسؤول المخزن التأكد من البيانات الموجودة عنده و 

  .ستعمال العينات العشوائيةإختبارها بإ لحسابات بفحص النتائج و ثم يقوم محافظ ا. عادة عملهإمن فريق الجرد 

 :التسوية وتصحيح األخطاء المحاسبية -4

 بإدخاليقوم محاسب المؤسسة  ذإبالنسبة للتسوية بصفة عامة تجري عن طريق برنامج االعالم اآللي      

عالم عن وجود الخطأ ونادرا ما تستعمل طريقة إللى الكمبيوتر والبرنامج يقوم بالتصحيح التلقائي أو اإالبيانات 

ستعمال طريقة القيد العكسي كي ال يظهر الحساب المراد تصحيحه في الطرف اآلخر إالمتمم بالصفر ويتفادى 

  .كأن العملية تمت ولكنها لم تتم

  التسوية: الفرع الثاني

  .هتالكات والمؤوناتإلتتم عملية التسوية في ا

  :بالنسبة للمؤونات

  :هتالكاتإلبالنسبة ل

هتالك طريقة القسط السنوي الثابت إلتستعمل مؤسسة الفنون المطبعية والخدمات المكتبية في حساب ا     

  .سنوات  4هتالك هي إل، أي أن مدة ا%25للتثبيتات العينية بمعدل 

  :هتالك فيحسب كما يليإلأما القسط السنوي ل

  عدد االشهر*هتالكإلمعدل ا*القيمة األصلية =هتالك إلالقسط السنوي ل

                                                                12  
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  لى ميزان المراجعةإنقل الحسابات واألرصدة المتحصل عليها : الفرع الثالث

  :تم وضع أرصدة الحسابات المتحصل عليها في ميزان المراجعة وتعتمد المؤسسة على نوعين هما

لى الحساب إولكن بستة أرقام على األكثر لتصل ويحتوي على جميع حسابات الميزانية  :العام الميزان •

 .الرئيسي برقمين كما هو مسجل في النظام المحاسبي المالي

 .وهو ميزان مراجعة خاص بحسابات الغير وله نفس شكل ميزان المراجعة العام :الميزان الخاص •

  :يضمن الحسابات التالية من المجموعة األولى 31/12/2012بتاريخ ميزان المراجعة العام للمؤسسة  نأخذ

  ميزان المراجعة العام لحسابات رؤوس األموال :4رقم الجدول 

    البيان  الحساب

 دائن  مدين

101000  
105000  
105100  
106000  
110000  
120000  
158000  
168000  

  رأس المال الصادر

  فرق اعادة التقييم

  احتياطات

  جديد رصيد مدينالترحيل من 

  نتيجة السنة

  

  

  

  

  

5019631988  
9895624  

7769700000  
888432909  

15742188  
535800000  

  

  

24660000  
1040100000  

  5244907485    المجموع  1

  .عتماد على الوثائق المقدمة من طرف المؤسسةإلعداد الطالبة باإ :المصدر

  وضع الميزانية النهائية: المطلب الثالث

بمؤسسة  2012القيام بمراجعة الحسابات والقيام بالتسويات تم الحصول على الميزانية الختامية لدورة  بعد

  :الفنون المطبعية والخدمات المكتبية والمتمثلة في الجدول التالي
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  31/12/2012أصول ميزانية السنة المالية المقفلة في  :5رقم  الجدول

  صافي N-1  صافي N  اهتالك رصيد N  االجمالي N  األصل

  اصول غير جارية

  تثبيتات غير معنوية

  التثبيتات العينية 

  أراضي

  بناءات

  التثبيتات العينية األخرى

  التثبيتات الجاري انجازها

التثبيتات المالية األخرى 

الحسابات الدائنة األخرى 

  المثبتة

  
14200000  

  
8908871418  
3372797303  

  
5244263302  

  

  
30264973  

  
9199700  

  

  
3320741163  

  
5356969330  

  

  
5000300  

  
8908871418  

52056140  
  

112706028-  
    

  
30264973  

  
5000300  

  
8908871418  

52056140  
  

112706028-  
  

  
30264973  

  8883486803  8883486803  8686910193  17570396996  مجموع األصول الغير الجارية

  األصول الجارية

  المخزون من البضائع

  زبائن

  مدينون آخرون 

  الضرائب

  الخزينة

  
1027013617  
1320731869  

903942168  
  

93238403  
13661832-  

  
107978629  
435492027  

  

  

  
919034988  
885239842  
903942168  

  
93238403  
13661832-  

  
938205864  
920774713  

1302988648  
  

133033981  
3944542-  

  3291058664  2787793569  543470656  3331264225  مجموع األصول الجارية

  12174545467  11671280372  9230380849  20901661221  المجموع العام لألصول
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  .31/12/2012في خصوم ميزانية السنة المالية المقفلة : 6رقم  الجدول

  N N-1  الخصوم

  رؤوس األموال الخاصة

  رأس المال الصادر

  احتياطات

  فرق اعادة التقييم

  نتيجة صافية

  )ترحيل من جديد(أموال خاصة رؤوس

  

7769700000  
535800000  
904175097 

  

499613600-  
5029527612-  

  

  

  

7769700000  
535800000  
904175097  

 

1969341408-  
3060186204-  

  4180147485  3680533885  )1(المجموع

  الخصوم غير الجارية

مؤونات ال اقتراضات أخرى وديون مماثلة

  األخرى لألعباء

  

1040100000  
246600000  

  

1040100000  
246600000  

  1286700000  1286700000  )2(مجموع الخصوم غير الجارية 

  الخصوم الجارية 

  موردون وحسابات ملحقة

  ضرائب

  ديون أخرى

  خزينة سالبة

  

1104770081  
2911293682  
2564116462  

123866262  

  

1161019221  
2970643695  
2309264686  

266770380  

  6707697982  6704046487  )3(الخصوم الجارية مجموع

  12174545467  11671280372  مجموع عام للخصوم

لمؤسسة الفنون المطبعية والخدمات المكتبية، وتطابق النتائج  2012ثبت صحة حسابات خصوم ميزانية سنة  

  .التي حصل عليها المحاسب مع النتائج بعد المراجعة

نخفض إنجد أن مجموع األصول والخصوم قد  31/12/2012عند فحص الميزانية الختامية المقفلة بتاريخ      

  .دج 503265095ب  2011مقارنة بسنة  2012نسبيا في سنة 



.دراسة ميدانية لدى محافظ الحسابات                                                     الفصل الثالث       

 

94 

 

بقية الكشوف المالية التي جاء بها النظام المحاسبي  بإعدادن المحاسب يقوم إلى الميزانية فإ باإلضافة     

ويشمل مختلف  ي يضم حسابات التسيير، جدول سيولة الخزينةذجدول حسابات النتائج وال: لة فيالمالي والمتمث

     .ضافة الى ملحق الكشوف الماليةإرؤوس األموال الخاصة، في التدفقات التي طرأت على الخزينة، وجدول تغير 

الداخلية وتحديد نقاط الضعف بعد أن يتم المراجع من فحص نظام الرقابة  : اعداد التقرير: المطلب الرابع

  :كما يلي العام هونقاط القوة وفحص حسابات الميزانية وجدول النتائج يقوم بإعداد تقرير 

  التقرير العام :3الشكل رقم 

  مكتب محافظ الحسابات

  : ../../....بسكرة في

  السادة أعضاء الجمعية العامة لمؤسسة الفنون                                                               

  المطبعية والخدمات المكتبية                                                            

  التقرير العام

الحسابات قمنا بفحص الجداول المالية المرفقة لمؤسسة الفنون  في اطار المهمة المسندة الينا والمتعلقة بتدقيق     

المتضمنة الميزانية، جدول النتائج، جدول سيولة  2012ديسمبر  31المطبعية والخدمات المكتبية للدورة المقفلة بتاريخ 

المحاسبي الخزينة، جدول تغير األموال الخاصة، ملحق الكشوف المالية، والحصيلة المنصوص عليها في النظام 

  .المالي

 وٕاجراءاتلقد تمت فحوصاتنا حسب قواعد التدقيق المعمول بها عموما والتي تضمنت عمليات السير المختلفة      

  .أخرى للرقابة التي رأيناها ضرورية ومناسبة

  :يلي وعند تشخيصنا لنظام الرقابة الداخلية وجدنا بعض نقاط الضعف، نذكر منها ما

 ذ أن المحاسب هو نفسه أمين الخزينة وهو من يقوم بالدفع للبنك؛إهناك تداخل في المهام  •

 عدم وجود جرد مادي للموجودات والمطلوبات للشركة؛ •

 غياب مالحظات في ملحق الميزانية؛ •

 .عدم وجود مالحظات حول الميزانية المحاسبية والميزانية الجبائية •

السابقة الذكر، نشهد على صحة ودقة نظامية وسالمة الجداول المالية لمؤسسة الفنون المطبعية  ستثناء التحفضاتإب

  .31/12/2012والخدمات المكتبية المقفلة بتاريخ 

  _بسكرة_ محافظ الحسابات
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  :الفصل الثالث خالصة

المراجع الخارجي  بعدما يقوم المحاسب بإعداد مختلف التسويات المحاسبية والكشوف المالية، وقبول     

للمهمة، يقوم بالتعرف على المؤسسة من خالل نشأتها، وهيكلها التنظيمي، يقوم المراجع بعمله والمتمثل في 

تقييمه لنظام الرقابة الداخلية والتأكد من أن المؤسسة تتماشى وفق المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها، 

للتثبيتات والمخزونات والتحقق من حسابات الميزانية وحسابات التسيير،  وٕاجراء مختلف التسويات والجرد الفعلي

  .وأخيرا يقوم بإبداء رأيه الفني حول األعمال التي قام بمراجعتها في شكل تقرير
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  :خاتمة

حاولنا من خالل تناولنا لموضوع المراجعة الخارجية ألعمال نهاية الدورة في ظل النظام المحاسبي المالي      

التعرف على المراجعة والمراجعة الخارجية، وقيام الجزائر بتبني النظام المحاسبي المالي وذلك بهدف تحقيق 

فبعد أن ينهي المحاسب أعمال نهاية الدورة التوحيد المحاسبي بين الدول الذي يتوافق مع المعايير الدولية، 

الكشوف المالية التي جاء بها  وٕاعدادوالمتمثلة في عمليات الجرد والتسويات المحاسبية ثم وضع ميزان المراجعة 

هذا النظام والمتمثلة في الميزانية، جدول النتائج، جدول سيولة الخزينة، جدول تغير األموال الخاصة ثم ملحق 

  .لية الذي يضم مالحظات ومعلومات تخص القواعد المحاسبية وغيرها من التوضيحاتالكشوف الما

براز الدور الذي يلعبه المراجع الخارجي في القيام بمراقبته ألعمال نهاية الدورة والمتمثلة في فحص إيأتي       

ت الميزانية وحسابات وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة محل المراجعة ثم التحقق من صحة ودقة حسابا

من حيث وجودها، ملكيتها وشموليتها، وفي األخير يبدي رأيه حول مدى مصداقية المعلومات والنتائج  التسيير

  .ليها في شكل تقريرإالمتوصل 

ميدانية لمؤسسة الفنون المطبعية والخدمات  لى دراسة إحاطة الشاملة للموضوع تم التطرق إلولتحقيق ا     

على الكشوف  واإلطالعلمعرفة هذه األعمال  2012نهاية الدورة لسنة  تم القيام بدراسة أعمال  المكتبية أين

لى مكتب إأما فيما يخص بجانب المراجعة الخارجية فقد تم الذهاب . المالية للمؤسسة وهذا في جانب المحاسبة

توضيحات وتفاسير وتوجيهات تخص  على محافظ الحسابات لمراقبة أعمال نهاية الدورة بالمؤسسة للحصول

  .الموضوع

  :ختبار الفرضيات التاليةإومن خالل القيام بهذا البحث تم 

كتشاف الغش واألخطاء وذلك بفحص الحسابات والقوائم المالية بقصد إالمراجعة الخارجية تنحصر في  •

لى أخرى، إة من سنة بطريقة سليمة ومتجانس واإلجراءاتالتحقق من تطبيق المبادئ والمعايير المهنية 

عداد تقرير يتضمن رأيه الفني على القوائم المالية يوضع تحت إالمهمة هو  ويكون الغرض من القيام بهذه

وبذلك يعتبر تقرير المراجع بمثابة وسيلة االتصال بينه وبين مستخدمي . تصرف مستخدمي هذه القوائم

وبتعبير واضح وبلغة مفهومة من طرف قراءه  القوائم المالية، ويكون التقرير في صورة واضحة وبسيطة

 .وأمينا على ما أسفرت عليه عملية المراجعةوصادق 
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يتضمن النظام المحاسبي المالي مجموعة من المبادئ المحاسبية التي يعتمد عليها المحاسب في تسجيل  •

مختلف العمليات المالية التي تقوم بها المؤسسة التي تفرض عليه القيام بعمليات التعديل والجرد والتي تعرف 

عن الوضعية المالية للمؤسسة، ظهار صورة حقيقية وواضحة إلى إبأعمال نهاية الدورة تهدف من خاللها 

عداد الكشوف إكل من حسابات الميزانية وحسابات التسيير ثم وتبدأ بعملية الجرد المادي وبعد ذلك التسوية 

 .المالية خاصة الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج

 .مالية نتاج معلومات محاسبية صادقة وسليمة على شكل قوائمإلى إتؤدي أعمال نهاية الدورة  •

  :ليهاإالنتائج المتوصل 

  :لى النتائج التاليةإلى الجانب النظري والجانب التطبيقي للبحث تم التوصل إبعد التطرق 

تعمل المراجعة الخارجية للحسابات على زيادة القدرة على توصيل المعلومات المحاسبية وهذا من خالل  

والذي يحتوي على مدى االفصاح عن كل المعلومات التي تتضمنها عداد التقرير النهائي للمراجع إ

 .تخاذ القرارات سواء لألطراف داخل أو خارج المؤسسةإالقوائم المالية التي تستخدم في 

يعتبر النظام المحاسبي في المؤسسة األول في توليد المعلومات التي يتخذ عليها األطراف القرارات  

 .المختلفة

عليها يوفر درجة عتماد إلخلية له دور كبير وفعال في عملية تدقيق الحسابات، حيث انظام الرقابة الدا 

كتمال البيانات المحاسبية، والتي تأخذ كأساس للحكم على مدى فعالية النتائج إ من التأكيد على صحة و 

 .التي ستظهرها القوائم المحاسبية المالية وعلى المركز المالي

 .الجرد على األقل مرة واحدة في السنةعلى كل مؤسسة القيام بعملية  

  .     المؤسسة محل المراجعة وٕادارةال يجب على المراجع التدخل في شؤون تسيير  

  :التوصيات واالقتراحات

  :عطاء مجموعة من التوصيات واالقتراحات التاليةإيمكن 

 .تطويرهاعطاء أهمية بالغة لمهنة المراجعة الخارجية، األمر الذي يساعد على إضرورة  �

 .لى المعايير المحاسبية الدولية عند عدم وجود بنود ينص عليها النظام الماليإضرورة الجوء  �
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كتفاء المحاسب بعمله وتنصيب موظف يشغل مهمة أمين إ لزامية تحديد المهام وتخصيص المسؤوليات و إ �

  .المخزون

  :أفاق الدراسة

اية الدورة وفق النظام المحاسبي المالي تبين لنا أنه من خالل دراستنا لموضوع المراجعة الخارجية ألعمال نه

موضوع يفتح آفاق لدراسات مستفيدة لجزئياته ومكملة أمام الطلبة والباحثين الراغبين في التطرق لذلك، وعليه 

  : يمكن أن نطرح المواضيع التالية كمشاريع للدراسة

 .دور المراجعة الخارجية في تقييم نظام الرقابة الداخلية •

 .تخاذ القرارات الماليةإر محافظ الحسابات في دو  •

  .دور محافظ الحسابات في تقييم أدلة االثبات •
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