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وقل اعملوا فسیرى هللا عملكم ورسولھ والمؤمنون [
كم بما كنتم عالم الغیب والشھادة فینبئ إلىوستردون 

 .]تعملون
 104سورة التوبة اآلیة: 



 :اإلهداء

الحمد هلل الذي قدرنا على إتمام هذا العمل المتواضع الذي تعجز الكلمات عن حمده وشكره، فيارب لك الحمد  
 كما ينبغي لجالل وجهك و لعظيم سلطانك.

الكريم سيدنا محمد   إلى منارة العلم و اإلمام المصطفى إلى األمي الذي علم المتعلمين إلى سيد الخلق، إلى رسولنا
 صلى هللا عليه و سلم.

مصدر    إلى،    في كنفهما  ترعرعتمن    إلىفعلماني الوفـاء ،    أوفيامن    إلىفعلماني العطاء ،    أعطيامن    إلى
 .عزوجل –وحفظها هللا    أدامهاالحنونة    أمي إلى،  من جعل هللا الجنة تحت قدميها    إلىالحنان والعطف ،

من كان رمز    إلىمن كان رمز الصمد والعطاء ،    إلىمن كان السند القوي في السراء والضراء ،    إلى
 . -عزوجل –وحفظه هللا    أدامهالعزيز  ،  أبي إلى،    واألخالقمن كان قدوة في التربية    إلىالقوة والنقـاء ،  

هللا في    أطالالغالية ،    األمجدتي    إلىوالحنان ،    األمانرياض    إلىحبيبة قـلبي ،    إلى،  إنسانة وأغلىاعز    إلى
 عمرها .

 ".أسماء" أختي" مهدي ، محفوظ ، وفـاق ، لطفي ، نبيل ، دراجي" والى   إخوتيجميع    إلى

 "عدنان ، مريم ، ومحمد".  األحفـادوالى الكتاكيت    إخوتيزوجات    إلى

 خاالتي " سعاد ،عائشة وسميحة " إلى،    وأوالدهمسعيد "وزوجاتهم   "خذير ، لزهر ، قويدر ، الطاهر ،  أخوالي إلى

 عائلتهم.  أفرادعماتي وكافة    إلىعائلته ،  أفرادعمي جمال وكافة    إلى

خص بالذكر  صلة رحم بالعائلة وأ   كل من له  إلى"،الكتاكيت " محمد قـاسم ، بسام شهاب الدين ، فرح ، مرام    إلى
 كل من عائلة بوبكر وسعيدون .

هجيرة  ، ، عائشة ، حنان    أسيا،فـاطمة ،عزيزة ، هاجر ،  مسعودة ، فـاتن ، نريمان ،  كل صديقـاتي " ابتسام ،  إلى
 .ريمة..هناء،، ،يسمينة  

كافة زمالء    إلىعائلته ،  أفرادمنى وكافة    وأختهالزميل رضا الذي ساعدني وقدم لي مختلف النصائح والدعم    إلى
 وكل من علمني حرفـا وطالب العلم.  أساتذتيجميع    إلىطولقة ،  أوالدراسة سواء في بسكرة  

 .كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي وحصاد عنائي  إلى



 شكر وتقدير :
الحمد هلل الذي من علي بكرمه وعظيم قدرته وأعانني على إتمام هذا العمل المتواضع ، 

 .أجمعينسيدنا محمد وعلى اله وصحبه    والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين

 "ولئن شكرتم الزيدنكم "لقوله تعالى : بعد شكر هللا عزوجل والثناء عليه  

الكرام وعلى    أساتذتيكافة    إلىبجزيل الشكر وعظيم التقدير واالمتنان    أتقدم أنيشرفني  
على هذا العمل    اإلشرافالمشرفة "زاوي صورية ' التي شرفتني بقبولها الكريم    األستاذة رأسهم

 لها    ادعواانت خير معين ، والتي  بصبر ، فك  تعهد تنيجهد بل    وأالمتواضع ، ولم تبخل علي بوقت  
 يديم عليها الصحة والعافية وان يجزيها خير الجزاء  أن

الثاني    األببلوفي عبد الحكيم والذي كان بمثابة    األستاذكل من    إلىبالشكر    أتقدم اكم
في مشواري الجامعي ، و األستاذ شويخي إسماعيل ، واألستاذ لقويرة مصطفى واألستاذ رابح عامر  

بخالص الشكر واالمتنان على   واألستاذ دبابش نجيب  ا عينواألستاذ جوامع اسم واألستاذ الحاج عامر  
وقوفهم بجانبي ، وشجعوني على إتمام هذا العمل ، وتعلمت منهم أن كل شيء مهما عظم واستعصى  

 سيتفكك ويذوب أمام لغة العقـل وأدواته.

 المناقشة لجنة ألعضاء ترامحال ا و التقدير عبارات سمى بأ أتقدم كما

 .المذكرة هذه مناقشة قبلوا الذين
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 الملخص:

ختلف الخدمات تقد�م مو  ،تعتبر التثبیتات العین�ة عنصر أساس�ا لق�ام المؤسسة �أنشطتها المختلفة

 لجأتالعكس لذا  أو، لكن ال تخلو هذه التثبیتات من األخطاء والغش سواء �طر�قة م�اشرة والمنتجات 

 المراجعة الخارج�ة �غ�ة التحقق من صدق حسا�اتها. إلىالمؤسسة 

 في حسا�ات األخطاءكشف الغش واالختالس ومختلف  أدواتمن  أداةالمراجعة الخارج�ة  تمثل

الرقا�ة الداخل�ة والب�انات والمستندات  أنظمةتعنى �فحص  ومن بینها التثبیتات العین�ة ، فهي  ،المؤسسة

  مصداق�ة التثبیتات العین�ة . معرفة مدىل ،قصد الخروج برأي فني محایدوالحسا�ات والدفاتر 

 .ةالخارج� ةتقار�ر المراجعالمراجعة الخارج�ة ، ، ، التثبیتات العین�ة اهتالك التثبیتات :  الكلمات المفتاح�ة

  Résumé : 
 

  les immobilisations se considère comme un élément essentiel pour la mise 
en place de l'institution et l'application de diverses activités, pour fournir divers 
services et produits, mais ces installations ne s'éloignent pas d'erreurs, de triche  et 
les fraudes soit d 'une manière directe, ou non, pour cela l’institution recours à un 
audit externe afin de vérifier la véracité de leurs comptes. 

L’audit externe représente un outil pour détecter la fraude, détournement de 
fonds, et diverses erreurs dans les comptes d'institution, parmi lesquels, les 
immobilisations ils sont préoccupés par la vérification de système du contrôle 
interne, des données et des documents, comptes, livres….  afin de sortant  par une 
 avis technique neutre, et  pour connaitre  la crédibilité des immobilisations. 
Mots clés : Amortissement des immobilisation ; les immobilisations corporelles ; 
L’audit externe ; report  L’audit externe . 
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مختلفة  إصالحاتلى عدة إمن الثمانینات من القرن الماضي  خیرة و�دا�ةالجزائر في العقود األ لجأت

الحدیث الذي �قوم  قتصاداال أولى اقتصاد السوق إالتوجه  إطارفي ، االقتصاد�ة  اإلصالحات أبرزهامن 

 األداءدة لمراق�ة وتقی�م عدی على طرق  �اعتمادهاوذلك ألجنب�ة ، االقطاع الخاص وجذب االستثمارات  بتشج�ع

  .ةالمختلفمن مدى التزام العاملین �الس�اسات واللوائح والتعل�مات  والتأكدصولها المملوكة أجل حما�ة أمن 

صحة لضمان  ،تحقیق التنم�ة إلىوتواكب هذا التطور للوصول  تسایرن أسسة ؤ قد وجب على المف

التقی�م عن طر�ق  تمثلالتي  ،المراجعة  �اعتمادها على فضل النتائجأالمستخدمة والحصول على  المعلومات

تزو�د تتم عن طر�ق  ، والمسطرة  األهدافوالخطط الموضوعة للمضي قدما نحو تحقیق  اإلجراءاتمراق�ة 

فال �مكن لها  ،التي تعتمد علیها األساس�ةالمؤسسة �مختلف وضعها االقتصادي ونتائج نشاطها ومعرفة العوامل 

 .�األصولو ما �عرف أام الوسائل والتجهیزات والمعدات ن ت�اشر نشاطها دون استخدأ

 التي تعود �الفائدةالمؤسسة موارد  همن أ موالتي تعتبر العین�ة  التثبیتاتصول في عناصر تتمثل األ

 ، میزانیتها�الغة وكبیرة  في  أهم�ةتحتل  فهيوتقد�م الخدمات ،  اإلنتاجحیث یتم استعمالها كوسیلة في  ،علیها 

والمل�سات  األخطاءلجأت المؤسسة االقتصاد�ة �اعتماد المراجعة الخارج�ة على هاته العناصر لتجنب مختلف ف

 .تعود علیها �الر�ح �غرض تحقیق منافع اقتصاد�ة ومعرفة مدى مصداقیتها ،التي �مكن للمحاسب الوقوع فیها

 التال�ة : اإلشكال�ة�مكن لنا طرح  المطلقومن هذا  

في المؤسسة  العین�ةالتثبیتات  مصداق�ة في إبراز الخارج�ةالمراجعة  ما مدى مساهمة 

 ؟االقتصاد�ة 

 نطرح التساؤالت الفرع�ة التال�ة : اإلشكال�ةومن 

 . هي المراجعة ؟ وماهي المراجعة الخارج�ة ؟ما •

 .ماهي التثبیتات ؟ وما هي التثبیتات العین�ة ؟  •

لمراجعة التثبیتات العین�ة لمؤسسة مطاحن المت�عة من طرف المراجع الخارجي  اإلجراءات أهمماهي  •

 ؟ األصیل

  ؟.األصیلهل المراجعة الخارج�ة تضفي المصداق�ة على التثبیتات العین�ة للمؤسسة مطاحن  •

 .داخل المؤسسة ؟العین�ة لعناصر التثبیتات الخارج�ة كیف تتم عمل�ة المراجعة  •

 

 
 أ 
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 .: فرض�ات ال�حث

 ال تعتبر المراجعة الخارج�ة التي تقوم بها مؤسسة مطاحن األصیل فعالة. -

، عند المصداق�ة على التثبیتات العین�ةال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائ�ة للمراجعة الخارج�ة في إضفاء  -

 ).0.05(مستوى الداللة 

 مبررات اخت�ار الموضوع :

 الرغ�ة في دراسة موضوع المراجعة وأنواعها. -

 ارت�اط الموضوع �المحاس�ة و�التخصص . -

 الدراسة : أهداف

 الخارج�ة والمراجعة  المراجعة أهم�ة  تطبیق •

 .األسس النظر�ة للمراجعة الخارج�ة  إبراز •

 . األصیلمطاحن  مؤسسةتعرف على التثبیتات العین�ة في ال •

 . في مؤسسة مطاحن األصیل ةالخارج� التعرف على ك�ف�ة المراجعة •

التعرف على أهم�ة المراجعة الخارج�ة في إضفاء المصداق�ة على التثبیتات العین�ة �مؤسسة مطاحن  •

 .األصیل 

مصداق�ة التثبیتات العین�ة في مؤسسة مطاحن  تقد�م اقتراحات لتفعیل مساهمة المراجعة الخارج�ة في •

 .األصیل 

 ال�حث : أهم�ة
تعالج  أنهاهم المواض�ع النظر�ة الملموسة عمل�ا من حیث أهم�ة الدراسة في كونها موضوعا من أ تكمن 

التي �موجبها  بیتات العین�ة وك�ف�ة مراجعتها خارج�ا ، وهذه األخیرة التي تعتبر أهم األدواتمصداق�ة التث إشكال�ة

ا�ات الرقاب�ة على الحس األنظمةالمرجوة لها، وذلك من خالل تقو�ة وتعز�ز  األهدافتحقق  أنسسة تستط�ع المؤ 

 . لألنشطة، و�التالي سالمة وحسن التسییر 

الدراسة في توض�ح الدور الفعال الذي تلع�ه المراجعة الخارج�ة في تقو�م عناصر  أهم�ةكما تتمثل 

نافع للمؤسسة مصالحة ومالئمة لتحقیق ال معلومات ذات مصداق�ة ، إلىالتثبیتات العین�ة وك�ف�ة الوصول 

 االقتصاد�ة .

 
 ب 
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 :منهج الدراسة 

نهج الوصفي التحلیلي من اجل مال نااعتماد الدراسة  واخت�ار صحة الفرض�ات إشكال�ةعلى  لإلجا�ة

، مختلف المفاه�م المتعلقة �المراجعة الخارج�ة وكذا التثبیتات العینة ومختلف المفاه�م المتعلقة بها توض�ح وفهم 

في الجانب النظري للدراسة  إل�هم التطرق مجمل ما سیت إسقاطمنهج دراسة الحالة من اجل  كما اعتمدنا على

 .محل الدراسة  مؤسسةعلى ال

 الدراسات السا�قة :

حك�مة مناعي ، تقار�ر المراجعة الخارج�ة في ظل حتم�ة تطبیق المعاییر المحاسب�ة الدول�ة في الجزائر  .01

تطبیق المعاییر  تأثیرمعرفة مدى  ، تدور الدراسة إلى 2009-2008جامعة �اتنة ، ،ذكرة الماجستیر،م

 بإجراءقامت ال�احثة حیث  ، في الجزائر المحاسب�ة على شكل ومضمون تقار�ر المراجعة الخارج�ة مستق�ال

انه ال توجد معاییر واضحة في الجزائر ، وقد توصلت إلى استب�ان ، ) 42استب�ان وجه للمراجعین وزعت (

 انه ال یوجد تقید للمراجعین بذلك . إالو�الرغم من توحید شكل التقر�ر 

فاتح سردوك ، دور المراجعة الخارج�ة في النهوض �مصداق�ة المعلومة المحاسب�ة ، مذكرة الماجستیر ،  .02

، تناول ال�احث في هذه الدراسة على مدى دعم مراجعة الحسا�ات كمهنة  2004-2003جامعة المسیلة ، 

مدى ض�ط  إلىلمستفیدة من المعلومة المحاسب�ة ، كما تطرق ا األطرافمستقلة في تطبیق وتلب�ة حاجات 

جعة الخارج�ة �غ�ة الوصول إلى الوصول إلى إبداء رأي محاید وموضوعي حول مصداق�ة الممارسة المهن�ة للمرا

المعلومات المحاسب�ة ، كما عالج في الجانب التطب�قي اإلجراءات التفصیل�ة لعمل محافظ الحسا�ات خالل ق�امه 

 .اجعة القوائم المال�ة�مر 

،  2002، المراجعة الخارج�ة في الجزائر ، مذكرة الماجستیر ، جامعة الجزائر ،  أمالبن یخلف  .03

كل خصائص المراجعة الخارج�ة  وتنظ�مها وحدود مهمة المراجع الخارجي ومنهج�ة عمله ،  إلىتطرقت ال�احثة 

خالل مهمته ، مما ساهم ة من طرف محافظ الحسا�ات المت�ع اإلجراءات إلىالجانب التطب�قي  إلىكما تطرقت 

إلى توصلنا إلى حملة من النتائج من أهمها تقی�م المراجع الخارجي لنظام الرقا�ة الداخل�ة ، ومدى اعتماد 

 المراجع الخارجي على اعمال الراجع الداخلي في المؤسسة. 

 

 

 
 ج 
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 :الدراسةتقس�مات 

 :حیث �حتوي  مقدمةتس�قهم  فصول،ثالث  إلىتم تقس�م ال�حث 

كما یلي : ثالث م�احث مقسمة و�تضمن  ،المراجعة الخارج�ة عموم�ات علىالمعنون بـــــ : األولالفصل 

الم�حث األول �حوي ماه�ة المراجعة �صفة عامة ، الم�حث الثاني فهو یخص ماه�ة المراجعة الخارج�ة ، أما 

 ي المراجعة الخارج�ة.الم�حث الثالث فتناول أوراق العمل وأدلة اإلث�ات ف

  المصداق�ة على التثبیتات العین�ة ، إضفاءمساهمة المراجعة الخارج�ة في المعنون بـــ :و الفصل الثاني 

ماه�ة التثبیتات العین�ة ، الم�حث الثاني  إلى األولم�احث ، حیث خصص الم�حث  وتناول هذا الفصل ثالث 

وخسارة الق�مة في التثبیتات العین�ة ، وأما الم�حث الثالث فتنول عالقة المراجعة الخارج�ة على عناصر  اهتالك

 التثبیتات العین�ة .

ب النظري على مؤسسة التطرق إلى إسقاط الجان تمحیث  للدراسة المیدان�ة  الفصل الثالث فكان أما

تأكید الثقة وٕابراز المصداق�ة لعناصر التثبیتات  التعرف على مساهمة المراجع الخارجي فيو  مطاحن األصیل

تقد�م مجموعة من  إلى �اإلضافة إلیها، �اإلضافة إلى الخاتمة التي تضمنت النتائج التي توصلنا العین�ة 

 التوص�ات التي تخص الموضوع .
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 تمهيد :
وذلك لتلبية  ،جتماعيا عبر العصورا  قتصاديا و إة لقد ظهرت المراجعة وتطورت تبعا لتطور حياة البشري 

ر مختلف مدى مصداقية وسالمة تسيي ات والبيانات الموثقة والعادلة علىحاجة المجتمع المتزايدة من المعلوم
 ا بغية اتخاذ القرارات المناسبة.، ومدى تحقيقها ألهدافها التي أنشأت من أجلهأنشطة المؤسسات 

لذا تلعب المراجعة الخارجية باعتبارها مستقبلة عن المؤسسة حيادية لالحداث المختلفة وتقييمها لغرض 
 من درجة مسايرتها للمعايير الموضوعية بغية توصيل النتائج لإلطراف المعنية .التاكد 

كثر تطبيقا من طرف جعة التي تعد النظام األنواع المراأهم أ حد أفالمراجعة الخارجية هي عبارة عن 
من  ل عرض صورة واضحة ومبسطة لهاسنحاو والمراجعة الخارجية  ونظرا ألهمية المراجعةغلب المؤسسات ، أ 

 خالل:
 . المبحث األول: ماهية المراجعة

 .: ماهية المراجعة الخارجية لثانيالمبحث ا
 . المراجعة الخارجيةوراق العمل وأدلة اإلثبات في أ: الثالثالمبحث 
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 : ماهية المراجعةولالمبحث ال 
هميتها أ  ظهرت  ،فهي ميدان واسع ومتشعب ،ه المكمل للعمل المالي والمحاسبيتعتبر المراجعة الوج 

لى زيادة ادى أمما  دية والمالية المستعملة ،لماالمؤسسات وضخامة الوسائل البشرية ؛ سبب كبر حجم اب
 دى الى الزاميتها.، مما أخطاء والغش والتالعب وظهور مختلف األ ، ي مختلف العملياتات والملبسات فالتعقيد

ة ومفهوم المراجعةأول : نشالمطلب ال 
 ة المراجعة أنش وال :أ

و أف رؤوساء القبائل وذلك بغية بسط الرقابة من طر  جاءت المراجعة نتيجة الحاجة الماسة اليها ، 
P0Fبالموارد  حتفاظالدفع واإل ،على الذين يقومون بعملية التحصيلاب المال و الحكومات صحأ وأالجماعات 

1
PR .

 

، حيث كان "ستماعاإل"وتعني  audire من التعبير الالتيني auditing تشتق كلمة المراجعة أو التدقيق
ع، وبعد الجلسة يقدم مرتفستماع العامة والتي يتم فيها قراءة الحسابات بصوت يستمع في جلسة اإل راجعالم
مع مالحظة أن عملية التسجيل كانت تتم بطريقة بدائية، وتحسنت عمليات التسجيل  ،تقاريرهم راجعينالم

1Fالمراجع قبل حددةحسابات على أساس الطريقة المبعد تنظيم ال والتدقيق

2. 
 مراجعةيث لم يبرز ببعض العمليات بحفي صورة جهود فردية للقيام  مراجعةبدأت مهنة المحاسبة وال   

 يرجعو  ،شاطفي أي ن ألنهما عمليتان مترابطتان البد من وجوداهما معا، الحسابات إال بعد ظهور المحاسبة 
حيث كان الموظفون واليونان  واالمبراطوريات القديمة في بابل وروما لمصر مراجعةر مهنة المحاسبة والظهو 

صحة  لتأكد من، بغية اوتدبير األموال  والمصروفات داتالعموميين فيها يحتفظون بسجالت لمراقبة اإليرا
 في تطور المراجعة التاريخي. ولىترة األفالبمايعرف  اهذو  ا،وسالمته العامة الحسابات

حدوث  إلى،  من التطور وهي الفترة الثانية أدى ظهور نظرية القيد المزدوج في القرن الخامس عشرفقد   
حاسبي بصورة دارة وتبني فكرة النظام المنفصال الملكية عن اإلإالتي سبقتها ك بعض التغييرات ميزتها عن الفترة

انتشار  سهولة و تبسيطدى الى أمما  خلية اصبح هناك نوع من الرقابة الدأه المتغيرات ذبدائية ، وكنتيجة له
P2F.مراجعةتطبيق المحاسبة وال

3 
لى ظهور إ دىأمما  إنبالج الثورة الصناعيةك بعد وذل ،قتصاديا كبيراإما المرحلة التالية فقد شهدت نموا أ

وظهرت بذلك حاجة المساهمين ، ، وقد تم االنفصال النهائي بين الملكية واالدارة شركات المساهمة الكبيرة 
المراجعون يعتمدون  صبحأو  صبح الجو مهيئا للمراجعة كمهنة ،أموالهم المستثمرة فأالملحة في المحافظة على 

 .وأكثر دقةقل تفصيال أصبحت المراجعة أوبذلك  خلية في عملياتهم ،ابة الدعلى نظم الرقا

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، (سة التطبيقية ر االطار النظري والمما)الحسابات المراجعة وتدقيق مسعود صديقي ،  محمد التهامي طواهري ،   1

 . 6، ص2003
 .18، ص  2000، دار وائل للنشر،عمان،  علم تدقيق الحسابات مين ،أخالد   2
3
 . 17، ص2006عمان، للنشر والتوزيع ،دار وائل  ، الثالثة ، الطبعة مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعمليةهادي التميمي ،   
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صبح المراجع أوالتي  ،خليةانظمة الرقابة الدأالكبيرة وتبني  مؤسساتخيرة ، وبظهور الوفي المرحلة األ
ئم المالية حول مدى عدالة القوا ،ي فني محايدأجل الخروج بر أيعتمد عليها اعتمادا كليا في عملية المراجعة من 

  .3F1 مؤسسةلل عمالأ وتمثيلها للمركز المالي ونتائج 
 الجدولمن خالل  ،ناأل عليه ن تصبح بالشكل الذي هيأقبل  المراجعة  تطور مراحليمكن تلخيص  لهذا   

 : التالي
 مراحل التاريخية للمراجعةال (:01الجدول رقم)

 
 اهداف المراجعة المرحع مر بالمراجعةاآل المدة

قبل المسيح  2000من
 ميالدي 1700الى 

الملك ،امبراطور ،الكنيسة 
 ،الحكومة

معاقبة السراق على اختالس  رجل الدين ،كتاب
 موالحماية األ االموال ،

الحكومة ،المحاكم  1850لى إ 1700من
 التجارية والمساهمين

منع الغش ،ومعاقبة فاعليه  المحاسب
 ،حماية االصول

شخص مهني في  مساهمينالحكومة وال 1900لىإ1850من
 المحاسبة او قانوني

تجنب الغش وتاكيد مصداقية 
 الميزانية

شخص مهني في  الحكومة والمساهمين 1940لى إ 1900من
 المراجعة والمحاسبة

تجنب الغش واالخطاء 
،الشهادة على مصداقية القوائم 

 المالية التجارية
شخص مهني في  والمساهمين الحكومة 1970لىإ 1940من

 راجعة والمحاسبةالم
الشهادة على صدق وسالمة 
 انتظام القوائم المالية التاريخية

هيئات اخرى  الحكومة ، 1990لىإ 1970من
 والساهمين

ني في شخص مه
 المراجعة والمحاسبة 

 واالشارة

الشهادة على نوعية نظام 
الرقابة الداخلية واحترام 

المعايير المحاسبية ومعايير 
 المراجعة

خرى أالحكومة ،هيئات  1990ابتداءا من 
 والمساهمين

ي في شخص مهن
المراجعة والمحاسبة 

 واالشارة

الشهادة على الصورة الصادقة 
للحسابات ونوعية نظام الرقابة 

الداخلية في ضل احترام 
 المعايير ضد الغش العالمي .

 .8-7محمد التهامي طواهري ، مسعود صديقي ، مرجع سابق ، ص ص  المصدر :
 
 

                                                 
 .  17ص - 15، ص 1996، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، المراجعة معايير واجراءاتادريس عبد السالم اشتيوي ،  1
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 مفهوم المراجعة  ثانيا:
لس ومن قبل العديد من الهيئات والمجا، تم تعريف المراجعة من قبل العديد من رواد الفكر المحاسبي      

لى إهداف التي تسعى ن جميعها يتفق في مضمون األأال إالمهنية ، وبالرغم من وجود التعاريف العديدة 
 .تحقيقها
كيدات خاصة بتصرفات أتتعلق بت، دلة اثبات بشكل موضوعي أم عملية منتظمة لجمع وتقيي"هي المراجعةف    

المقررة وتبليغ  كيدات مع المعاييرأكيد على وجود درجة تطابق بين تلك التأبهدف توفير ت حداث اقتصادية ،أو 
 P4F1" .لى المستخدمين المعنيينإتلك النتائج 

عطاء رأي محلل على نوعية إ غية ختبار تقني صارم  من طرف مهني مؤهل ومستقل بإ نهاأكما تعرف ب
حترام القواعد والقوانين و المبادئ إومصداقية المعلومات المالية المقدمة من طرف المؤسسة ، وعلى مدى 

P5Fالمحاسبية المعمول بها ، من أجل تمثيل هذه المعلومات للصورة الصادقة وللوضعية المالية ونتائج المؤسسة".

2 
عملية منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة " ن المراجعة هيكية فإمريحسب جمعية المحاسبة األو 

كد من درجة مسايرة هذه ألغرض الت، حداث االقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية ناصر الدالة على األعبال
 P6F3".ل نتائج ذلك الى االطراف المعنية يثم توص العناصر للمعايير الموضوعة ،

مكانية إثباتية لتحديد دراسة المسائل اإلنها "أب  GAASيير الدولية للتدقيق المعاحسب وتعرف المراجعة 
تفاقيات أو تقويم حد اإلأمتثال للقواعد أو السياسات أو شروط أو التأكد من اإل ،عتماد على أحد السجالتاإل
P7F."ذلك

4 
ف المؤسسة نتقادي يسمح بتدقيق المعلومات المقدمة من طر إفحص نها "أالمراجعة ب يضاأتعرف و 

P8Fنتجت تلك المعلومات".أوالحكم على العمليات التي جرت والنظم المقامة التي 

5 
لفحص القوائم المالية عن طريق تقييم منتظمة و موضوعية  عملية عبارة عنن المراجعة إوبصفة عامة ف    

عن مدى صحة  بغية الخروج برأي فني محايد ،ومستقل من قبل شخص مؤهل ،والحساباتوتحليل السجالت 
 . في نهاية الفترة النهائي لى التقريرإللوصول ، ومصداقية الوضع المالي للمؤسسة 

 
 
 
 

                                                 
  . 18ص ، 2006 الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، ،المراجعة بين النظرية والتطبيق أمين السيد احمد لطفي ،   1
  .9، ص محمد التهامي طواهري ، مسعود صديقي ، مرجع سابق 2

3
 American Accounting Association ,report of the committee on basic auditing conccpte ,the Acconting 

revien (supplement to vol XL .VII.0972) P18. 
، بحث مقدم لنيل شهادة المحاسبة القانونية ، هيئة األمناء في المعهد  بي الحسابات باخالقيات مهنة التدقيقمدى التزام مراق وسن قاسم قاصد الديراوي ، 4

 .15، ص  2010البصرة ، العربي للمحاسبيين القانونيين ،
  .11ص ،2008 ،الجزائر ية ،ديوان الطبوعات الجامع الطبعة الثالثة ، ،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق  محمد بوتين، 5
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 P9F1:على ثالث خطوات تتمثل في  المراجعة عتمدت   
كد من صحة وسالمة العمليات التي تم أويقصد به فحص البيانات والسجالت المحاسبية للت الفحص : -

قتصادية حداث اإلاس المحاسبي وهو القياس الكمي والفني لألي فحص القيأ تسجيلها وتحليلها وتبويبها ،
 الخاصة بنشاط المؤسسة .

 عمال المؤسسة،أ دة للتعبير السليم لنتيجة أيقصد به الحكم على صالحية القوائم المالية الختامية ك التحقيق : -
 عينة. في فترة زمنية م لهاوعلى مدى تمثيل المركز المالي للوضعية الحقيقية 

سواء كانت ، طراف المعنية يقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق في شكل تقرير يقدم الى األ التقرير : -
 خيرة من المراجعة وثمرتها.و خارجها ، فالتقرير هو العملية األأداخل المؤسسة 

P10F2:للمراجعة خصائص تميزها تتمثل فيما يلين أمن خالل ما سبق نستنتج 
P  

 ؛سلوب منهجي منطقي أعلى اجعة عملية منتظمة تعتمد لمر عملية ا -
 ؛دلة هو جوهر عملية المراجعة ن تجميع وتقييم األإ -
حداث االقتصادية التي حدثت خالل ت واألامن مدى الطابق بين نتائج العملي قدلة للتحقتستخدم األ -

 ؛ الفترة
تصال من خالل التقرير الذي ا اإلهذ، ويتحقق طراف المعنية يقوم المراجع بتوصيل نتائج المراجعة لأل -

 يعده المراجع في نهايةعملية المراجعة .
 نواع المراجعة أ المطلب الثاني :

 P11F3:نواع وفقا لعدة معايير الى ألى عدة إيمكن تقسيم المراجعة    
 قسم الى :نت المراجعة من حيث الحدود : .1

وال يعني فحص كل  دد للعمل الذي يؤديه ،طار غير محوتتمثل في إعطاء المراجع إ المراجعة الكاملة: - أ
 ،و المستويات المتعارف عليهاأنما تخضع المراجعة للمعايير ا  و  عملية تمت خالل فترة محاسبية معينة ،

ي الفني المحايد عن مدى عدالة وصحة التقارير المالية رأن يقدم الأمر األ ويتعين على المراجع في نهاية
وهذا  و تلك التي يعتمد نظامها على الرقابة الداخلية ،أالصغيرة  لمؤسسات اناسب هاته المراجعة تككل ، 
 أو ضعف قوةن ذلك يتوقف على إالمراجعة فالكبيرة عندما تعتمد على هذا النوع من  مؤسساتن الأيعني 

P12F4 لها نظام الرقابة الداخلية
P. 

و مجال المراجعة بحيث أنطاق  هي المراجعة التي تتضمن وضع بعض القيود على :المراجعة الجزئية  - ب
وتحدد الجهة التي تعين المراجع تلك العمليات على  ، هايقتصر عمل المراجع على بعض العمليات دون غير 

لك يتعيين وجود و نطاق المراجعة المحددة، لذأمجال ي تنحصر مسؤولية المراجع في أ سبيل الحصر ،

                                                 
1
  .44 -43ص ص ،2004،سكندرية دار الجامعية ، اإلال ،أسس المرجعة السس العلمية والعملية عبد الفتاح الصحن وأخرون ،   

 . 11، ص 1998، المكتب الجامعي الحديث االزاريطة ، االسكندرية ،أصول المراجعة محمد الفيومي ، عوض لبيب ،   2
 .   41، ص   1990، الدار الجامعية ، بيروت ، المراجعة بين النظرية والتطبيقالصبان ، محمد الفيومي ، محمد سمير   3
   . 43، ص  2009 ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،  كيد الحديثألى التدقيق والتإالمدخل  أحمد حلمي جمعة ، 4 



.............عموميات حول المراجعة الخارجية........................ول ........................................الفصل األ  
 

 

7 

ن يبرز أكما يتعين على المراجع  الهدف المراد تحقيقه ،و عقد كتابي يبين حدود ونطاق المراجعة و أتفاق إ
وما يرتبط به من  ،في تقريره تفاصيل ما قام به من عمل لتحديد مسؤوليته بوضوح لمستخدمي ذلك التقرير

P13Fقوائم ومعلومات

1
P .  

 : لىإتنقسم  :دى الفحصالمراجعة من حيث م .2
وفيها يقوم المراجع بمراجعة وفحص  ، دة في البدايةوهي المراجعة التي كانت سائ المراجعة التفصيلية : - أ

كما  ،نها صحيحةأنتظام و إن جميع العمليات مقيدة بأكد من أللت ،جميع القيود والدفاتر والسجالت والمستندات
الصغيرة على  المؤسساتولذلك تتناسب هذه المراجعة مع  و التالعب ،أالغش و خطاء نها خالية من األأ

عباء المراجعة فضال عن تعارضها مع عاملي الوقت أ لى زيادة دي إؤ نها ستأل، يرة الكب المؤسساتعكس 
P14Fستمرارإتهما باحرض المراجع على مراع، التي يوالتكلفة

2
P. 

 ع بصحة وسالمة نظام الرقابة الداخلية ،قتناع المراجإجعة التي تعتمد على هي المرا : المراجعة االختبارية  - ب
 سلوبين :حد األأع المراجع وتتم هذه المراجعة باتبا

  .ول : التقدير الشخصيسلوب األاأل
  .العينات االحصائية سلوب الثاني :األ

ساس السائد في العمل الميداني فهي األ، ختبارية هي مراجعة تقوم على مراجعة الجزء من الكل فالمراجعة اإل
حصايئة الهامة اإلمفاهيم للمام باإلومدى ا ساليب فانه يعتمد على الخبرةاأل حدفعند اتباع المراجع أل، ن األ
P15Fوكذلك طرق اختيار العينات االحصائية...( ،التوزيع الطبيعي التشتت، ،الحسابي الوسط العينة،كا)

3
P. 

P16F4:وتنقسم الى:  المراجعة من حيث التوقيت .3
P  

 بات والقوائم المالية الختامية ،عداد الحساا  و ، نتهاء السنة المالية إهي مراجعة تتم بعد  : المراجعة النهائية - أ
 .فيها العمليات بصورة كبيرة تكون  والتي ال، الصغيرة  لمؤسساتكما تتم في ا

ختبارات على مدار السنة جراء اإلا  وفي هذا النوع من المراجعة تتم عمليات الفحص و  المراجعة المستمرة : - ب
جراء إقا مع ضرورة بامج زمني محدد مسوعادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة ووفقا لبرن ؤسسةالمالية للم
عداد القوائم قفال الدفاتر في نهاية السنة المالية للنتحقق من مستويات الضرورية إلإخرى بعد أمراجعة 

لى المراجعة إنتقادات التي وجهت فالمراجعة المستمرة تعمل على معالجة العيوب واإل ،المالية الختامية 
 النهائية .

  :لى يمكن تقسيمها إ :استقالل االقائم بعملية المراجعةالمراجعة من حيث اال .4
لى إ ولىوتهدف بالدرجة األطرف من داخل المؤسسة ،  ةتتم بوساطهي مراجعة  المراجعة الداخلية : - أ

المراجعة  لتمثو  ،دارةن النظام المحاسبي كفؤ ويقدم بيانات سليمة ودقيقة لإلأكد من أعن طريق الت خدمتها
                                                 

 .44لصحن وأخرون ، مرجع سابق، ص  عبدالفتاح ا1
 . 28 ص  ، التهامي طواهري ، مسعود صديقي ، مرجع سابقمحمد  2
 . 29، ص   2002 جامعة الجزائر ،تخصص نقود ومالية ، ، مذكرة الماجستير في علوم التسيير ،  المراجعة الخارجية في الجزائربن يخلف أمال ،  3
  .44-43ص ص  أحمد حلمي جمعة ، مرجع سابق ،  4
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كتشاف إدارة تعمل على مدها بالمعلومات المستمرة بهدف داة في يد اإلأ، و ع الرقابة الداخليةحد فرو أ الداخلية
 .نحراف عن السياسات المرسومة واإلخطاء والتالعب ومنع األ

 هانشطتها كخدمة لتنظيمألفحص وتقييم المؤسسة نشاط تقييمي مستقل يوجد في داخل  "نها أتعرف بو 
P17F1"مراقبة مدى كفاية وفعالية )مالئمة( الرقابة الدخلية، خرى )الفحص والتقييم(أشياء أوتشمل وظائفها من بين 

P. 
 ؛ هامستقال عنطة طرف من خارج المؤسسة، و هي مراجعة تتم بوسا :المراجعة الخارجية  - ب

، تتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة استنتاجا كيد )معقولة( يبدي فيها المراجعأنها "عملية تأوتعرف ب
P18Fمصمما لرفع درجة ثقة المستخدمين المقصودين يكون مستقال عن االدارة ؛ ، حيث

2
P . 

ن كل منهما يمثل أ  والذي يكمن في، الداخلية  بين المراجعة الخارجية و وعلى الرغم من وجود تشابه
عداد إ في  عتماد عليهالى توفير المعلومات الضرورية والتي يمكن الثقة فيها واإلإيهدف  ،نظام محاسبي فعال

قالل المراجع إن وجود نظام جيد للمراجعة الداخلية يعني أكما يوجد تعاون بينهما حيث  ،التقارير المالية
فضال عن كفاءة  ،وبالتالي توفير وقت وجهد المراجع، الخارجي لكمية االختبارات التي يقوم بها عند الفحص 

خلية اليغني عن المراجعة الخارجية وهذا يؤكد صفة ن وجود نظام مراجعة داأكما  ، النظام الكلي للمراجعة
 جدول التالي :في ال توضيحهن كمختالف بينهما يإن هناك أال إ ،التكامل

 (:الفرق بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية02الجدول رقم)
 

 المراجعة الخارجية المراجعة الداخلية البيان
نشطة التعارف عليها تقويم األ الهدف

 ....الخ المؤسسةخل دا
عملية يبدي فيها الممارس استنتاجا 
مصمما لرفع درجة ثقة المستخدمين 

 المقصودين...الخ
و معنوي مهني من أيعي طب شخص "تابع" ؤسسةموظف من داخل الم ؤسسةالعالقة بالم

 "مستقل". ؤسسةج المر خا
تحدد االدارة نطاق عمل المراجع  نطاق وحدود المراجعة

راجع عمل الميعة ن طبإكما  ،
الداخلي يسمح له بتوسيع 

عمليات الفحص واالختبارات لما 
مكانيات تساعده ا  لديه من وقت و 
جميع عمليات  على مراجعة

 .ؤسسة الم

يتحدد نطاق وحدود العمل وفقا للعقد 
والمراجع الخارجي  ؤسسةملالموقع بين ا

 ومعايير المراجعة ، ،والعرف السائد ،
المنظمة لمهنة  نوما تنص عليه القواني

المراجعة وغالبا ما تكون المراجعة 
و اختبارية وفقا أالخارجية تفصيلية 

محل  ؤسسةلطبيعة وحجم عمليات الم
                                                 

 .  15جع سابق ، صمحمد الفيومي، عوض لبيب ، مر  1
، مجلة اإلصالحات  نظرة حول التدقيق المالي في الجزائر في ظل التغيرات االقتصادية الداخلية والخارجيةناصر دادي عدون ، رابح تالهوبري ،  2

 . 87، ص 2008اإلقتصادية واالندماج لالقتصاد العالمي ، المدرسة العليا للتجارة ،الجزائر،العدد الرابع ،
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 المراجعة
يتم الفحص بصورة مستمرة * داءالتوقيت المناسب لأل

 طوال السنة المالية 
 ؤسسة .اختبارية وفقا لحم الم*

 و خاللأ يتم الفحص مرة واحدة 'نهائية'
و غير دورية طوال السنة أفترة دورية 

 المالية 'مستمرة'.
 جزء . وأقد يكون كامل 

 الزامي وفقا للقانون السائد
 المستخدمين المقصودين ؤسسةادارة الم المستفيدين

 .48ص مرجع سابق ، ي جمعة ،محمد حلأالمصدر:
 

P19Fو تنظيم حكومي معينأوتقوم بها جهة حكومية  المراجعة الحكومية : - ج

1
P،  نواع المراجعةأوالشكل التالي يوضح 

 :من حيث الجهة القائمة بها
 

 لداخلية والمراجعة الحكوميةا بين المراجعة الخارجية، الفرق (:01الشكل رقم)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .17مرجع سابق، ص  ،عوض لبيب ،محمد الفيومي  المصدر:

                                                 
1
  16ص مرجع سابق ، عوض لبيب ، لفيومي،حممد ا 

 المراجعة

 المراجعة الخارجية المراجعة الداخلية المراجعة الحكومية

تشتمل على أنواع 
مختلفة من المراجعة 

،ولكن معضمها 
 مراجعة القوائم المالية

تشتمل على كل من 
مراجعة االلتزام 

 ومراجعة العمليات

تشتمل على كل من 
المراجعة المالية ،مراجعة 
 االلتزام،مراجعة العمليات

يقوم بها العاملين 
 بالوحدات الحكومية

يقوم بها موظفي 
 المؤسسة

م بها مراجع يقو 
خارجي مستقل على 

 أسس تعاقدية
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 :لى إتنقسم : المراجعة من حيث االلزام  .5
قوانين  وفقا للقانون السائد )قانون الشركات ، تلتزم بها المؤسسةوهي المراجعة التي  زامية :لالمراجعة ال  - أ

وقد  ،عابهتأالتي تقدر  وهي، مة اويتم تعيين المراجع من خالل الجمعية الع قانون االستثمار(، الضرائب ،
ضرورة تعيين مندوب الحسابات في على  (609)مرقمادته وفي  قانونه التجاري  في نص المشرع الجزائري 

P20Fموالاألسيس بالنسبة الى شركات المساهمة أو أقانون الت

1
P. 

 ابهمر تقرير القيام أويرجع  ، كون اختياريةت أن صل في المراجعةاأل (:ةختياريزامية )اللالمراجعة غير ال  - ب
صحاب أو بطلب من أ لزام قانوني يحتم القيام به،إوهي المراجعة التي تتم دون  ، ؤسسةصحاب المألى إ

P21Fشخاصالفردية وشركات األ المؤسساتوبخاصة  و مجلس االدارة ،أالمؤسسة 

2
P.  

 P22F3:نواع رئيسيةأقسم الى ثالث نوت ناتايث نوع البيالمراجعة من ح .6
عايير مو الأمريكا أتتناسب على مبادئ المحاسبة المقبولة قبوال عاما في :  نات الماليةامراجعة البي - أ

 نات المالية.ان تقرير المراجع يتضمن عدالة البيأكما  ،عداد التقارير الماليةالدولية إل
مدى  ، وتتضمن التقرير عننظمةدارية والقوانيين واألالسياسات اإل مراجعة علىتقوم : لتزام مراجعة ال   - ب

 . فيها االلتزاموجود 
، وتتضمن التقرير عن دارة هداف الموضوعة بواسطة اإلاأل مراجعة على تقوم:  المراجعة التشغيلية  - ت

 .فيها الكفاية والفعاليةتحقيق مدى 
 هداف المراجعةأهمية و أالمطلب الثالث :

 همية المراجعةأوال :أ
صادية ، وذلك لكونها وسيلة ال غاية همية بالغة ودورا هاما في مختلف البيئة االقتأ تلعب المراجعة 

تخاذ ي إفويعتمدون عليها ، طرف الذين يستخدمون البيانات المحاسبية شخاص و األلى خدمة األإتهدف 
 P23F4:شخاص والمؤسسات التي يهمها عمل المراجع نجد، ومن هؤالء األ القرارات ورسم الخطط المستقبلية

داء األطريق وضع الخطط ومراقبة  حسن ،عنقصد التسيير األ المعلوماتمسيرو المؤسسة:  يعتمدون على  -
 ؛ت والمعلوماتانيوالحرص على مراجعة الب

جل منح أالمدققة من طرف هيئة محايدة من  القوائم الماليةفي المستقاة معلومات التعتمد على  البنوك: -
 ؛القروض والتسهيالت االئتمانية

 ...االعانات، الرقابة  ، تخطيطلغراض كثيرة كاأ قة في دقمالدولة : تعتمد على القوائم المالية ال -
 ؛ الهتمون بمشاكل التسيير والنتائج المتوصل اليها العمال : -

                                                 
 . 21محمد التهامي طواهري ، مسعود صديقي ، مرجع سابق ، ص  1
  . 17ص  ،  1999 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ، ساسيات التدقيق في ظل معايير المريكية والدولية أ حسن القاضي ، ، حسن دحدوح2
   .50أحمد حلمي جمعة ، مرجع سابق ، ص  3

4
قتصاد وتسيير ا في علوم التسيير، تخصص، مذكرة الماجستر  دء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصاديةأدور المراجعة في تقييم  عزوز ميلود ،  

 .  9 -8ص ص ، 2007- 2006سكيكدة ، 1955وتأ 20جامعة  المؤسسات ،
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 كد من :أنتائج المراجعة وهذا للتب مالك المؤسسة : يهتم المساهمينالمساهمين و  -
 ؛سيير الناجعتقدرة المسؤولين على ال 
 ؛جديدة ترة قبل االلتزام بقراراموال المستثممثل لألاالستغالل الجيد واأل  
  خطاء الغش ومنح حدوثها.أالكشف عن 

ساسي أضمان لهم المؤسسة معلومات دقيقة ك حيث تتقدم ،صحاب المدخراتأساهمين المحتملين : وهم مال -
و في حالة استثمارات جديدة لطلب أو قرارات االفالس أفي حاالت العسر المالي  لطلب القروض

 ؛مساهماتهم
 والتي تتم بين المؤسسة ،ن سالمة المركز المالي يعطي الثقة المطلوبة في المعلوماتإون والموردون : ئناالد -

 كز المالي.لمراجع في القوائم المالية والمر ي اأنوا بر ين يستعأحيث يمكن  ،ومتعامليها ودائنيها
 : ت عن المؤسسةطراف الطالبة لخدمات المراجعة والمعلوماهم األأ وفي ما يلي شكل يوضح        

 
 طرف المستفيدة من المراجعة(:األ02الشكل رقم) 

 
 خرى أشعوب             

 سياسيون 
 جنيبةأدول 

 موردين      جمعيات الدفاع 
 

 زبائن                                                                                                           السكان
 .10ص  مرجع سابق ، ن ،محمد بوتي صدر:مال

 
 

 .10ص  مرجع سابق ، ن ،محمد بوتي صدر:مال المصدر :

 ، كما نظار مجموعة من المالحظين والمتعاملين أنقطة تمركز  المؤسسة تعتبرالشكل نالحظ أن ومن 
، والتي تساعد المراجع في ختلفة أنها تخضع لجملة من الرقابات كالرقابة الداخلية ، المالية و مراقبة العمليات الم

 .لى هدفه والخروج بالتقرير النهائي إالوصول 
 
 
 
 

 المالك                       ارة      االد                      
                                                                               

 
 ،جمعياتنوادي                                                                اطارات

 
 
 

 عمال واداريون                      والنقابة  مهارةال                

    
 المؤسسة    
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 هداف المراجعةأثانيا:
وفقا لبرنامج يوضع عناصر القوائم المالية و نظام الرقابة الداخلية  فحصلى إ مراجعةعملية الهدف ت

وفقا  مؤسسةالمالية المعدة من قبل ال ناتوذلك بغرض تمكينه من إبداء رأيه حول البيا ،راجعمسبقا من قبل الم
وكذلك ما إذا كانت المصروفات التي أنفقت والمبالغ التي حصلت مقيدة بالدفاتر  ،للسياسات المحاسبية المحددة 

 لمؤسسةتقرير ما إذا كانت او رة أشمل وما إذا كانت األصول قد قيمت تقييما صحيحا و بصو ، بصورة صحيحة 
و ما إذا ، المقبولة قبوال عاما  ا و تمسك دفاترها و سجالتها وفقا لمبادئ المحاسبةتحفظ حساباتها و بياناته

المالي بصورة صحيحة وعادلة لذلك فإن دور التدقيق هو بمثابة  هاسابات و البيانات تمثل وضعكانت هذه الح
P24F. إبداء رأي أكثر من كونه تأكيد للحقائق أو شهادة

1 
خرى نتيجة للتطور الذي عرفته المؤسسة من جهة ألى من حقبة زمنية إجعة خي للمرايطور التار لتونظرا ل

تعددت أهداف المراجعة، نذكر أهمها خرى ، أطراف المستعملة للمعلومات المحاسبية من جهة ونتيجة لتعدد األ، 
P25F2: في

P  
ع الخصوم وجميصول و ن جميع األأكد من ألى التإع الحسابات في المؤسسة يسعى مراج الوجود والتحقق : -

 .مالية موجودة فعال القوائم الالعناصر الواردة في 
صول هي ن كل عناصر األأكد من أجعة في البند السابق من خالل التتعمل المرا الملكية والمديونية :  -

 ملك المؤسسة والخصوم التزام عليها.
المعلومة بات من  فرها فيهم الخصائص الواجب تو أ ن الشمول هو من بين أبما  : و الكمالأالشمولية  -

 المعطيات حتوائها هذه المعلومة المقدمة علىإم المعلومات المحاسبية التي من خالل الضروري على نظ
 .لى الحدثإساسية التي تمد بصلة األ
 ة وفقا للطرق المحاسبيةيحداث المحاسبالى ضرورة تقييم األتهدف المراجعة  التقييم و التخصيص :  -

و اطفاء المصاريف االعدادية وتقييم المخزونات ثم تخصيص هذه أق اهتالك االستثمارات كطر  ،المعمول بها
 سجام مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما.نإوب العملية في الحسابات المعنية ،

 لى الحصول على معاومات ذات  إسبية طراف الطالبة للمعلومات المحاتسعى األ :العرض واالفصاح  -
م خيرة على مخرجات نظمن خالل افصاح هذه األ، ومعبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة  مصداقية  

وتم تجهيزها بشكل  لمعايير الممارسة المهنية،أعدت وفقا التي  ،لمحاسبية والمتمثلة في المعلوماتالمعلومات ا
 سليم يتماشى والمبادئ المحاسبية .

د حول المعلومات ي فني محايأبداء ر لى إإمراجعة لاة ل عملييسعى المراجع من خال : ي فنيأبداء ر إ  -
القيام ، وفي اطار ما تمليه المراجعة خير لذلك ينبغي على هذا األ عن النظام المولد لها ،المحاسبية الناتجة 

      م المعلومات المحاسبية.ومات الناتجة عن نظبالفحص والتحقق من صدق و صراحة المعل

                                                 
1
  . 89محمد الفيومي ، عوض لبيب ، مرجع سابق ، ص  

  .17 -16ص ص مرجع سابق ، ديقي ،صمسعود  التهامي طواهري ، محمد 2 
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عن طريق  ت ،كتشاف التالعب والغش في مختلف الحساباإي للمراجعة هو ساسن الهدف األإف وعموما
ي فني محايد حول القوائم أعطاء ر جل إ أمن  ،المؤسسةقابة الداخلية المطبقة فعال في عتماد على نظم الر اإل

 عمال.المالية ومدى عدالتها في تمثيل المركز المالي ونتائج األ

 معايير المراجعة المطلب الرابع :
وكيفية يجب أهداف نوعية أ فهي تمثل  ، عداء المراجأ م للحكم علىاتبر معايير المراجعة مقياس عتع 

خدم كنموذج للحكم ستوت ،ةمهملدائه لأثناء أن يحتذى بها المراجع أنماط التي يجب األحيث تعبر عن  ،ستيفائهاإ
يتم  ،عشرة معايير متعارف عليهانها ثابتة نسبيا خالل الزمن وهناك أوتتميز ب، على جودة العمل المؤدى 

مريكين عن طربق مجلس معايير وذلك حسب الجمعية العامة للمحاسبين األ لى ثالث مجموعاتإتصنيفها 
P26F1:تتمل في  ASBالمراجعة

P  
 ومعايير وهي مجموعة عامة لكونها تعد لمقابلة معايير العمل الميداني  المعايير الشخصية )العامة(: -1

 .  ت الشخصية للمراجعنها تحتوي على الصفانها شخصية ألأه توصف بنأكما  ،التقرير
P27F2:تتمثل في ،وتتكون هذه المجموعة من ثالث معايير

P  
 شخاص أو أداء المراجع بواسطة شخص أن يتم أيجب : هيل العلمي و الكفاءة المهنيةأالتمعيار  - أ

 ؛و كمراجعينألفنية المالئمة للعمل كمراجع تتوفر لديهم المهارة او ، حصلوا على مستوى مالئم من التدريب 
 لى :وينقسم هذا المعيار إ

 ؛ و الدراسيأهيل العلمي أالت  
 ؛و خبرة المهنيةأهيل العملي أالت 
 داء المهني.ومتطلبات األهيل العلمي والعملي أالربط بين الت 

 ،ل في االتجاه الذهنين تتوفر في المراجع خالل كافة مراحل العمل االستقالأيجب : معيار االستقالل   - ب
 بعاد ثالثة هي :أويتضمن هذا المعيار 

 اعداد برنامج المراجعة.في  لستقالاإل 
 التحقق"الفحص"ستقالل في اإل. 
 اعداد التقرير.ستقالل في اإل 

 
 

                                                 
 . 55أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق ، ص  1
،  دارة أعمال ،  جامعة ورقلةإ، مذكرة الماجستير في علوم التسيير، تخصص  دور المراجعة في تفعيل الرقابة داخل المؤسسةغولي محمد بشير ،  2

 . 11، ص  2002/2003
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همية كبيرة في زيادة ثقة أ والذي يكتسي  ،هم معايير المراجعةأ يعتبر هذا المعيار من  : العناية المهنية معيار -2
عداد معايير العمل الميداني ومعايير إ  ، وأي خلل فيه يؤثر علىي المراجع وتقريره النهائي ألجمهور في ر ا

P28Fالتقرير

1
P. 

 كما تبرز ،جراءات الفنيةواإل ،قيق التد تبط هذه المعايير بخطوات تنفيذ عملية وتر  : معايير العمل الميداني -3
ن هذه المجموعة  ثالثة وتتضم ،حجم االختبارات  ومن ثم تحديد  ،همية دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية أ 

 P29F2:معايير هي
صيص المهام على المساعدين و االشراف يجب أن يتم تخطيط العمل و تخ:  التخطيط واالشراف رامعي - أ

يرتكز هذا المعيار عموما على عنصر الوقت من حيت توقيت تعيين المدقق و،  عليهم على نحو مالئم
 جراءات .اإلفيذ ت تنوتوقي القيام بالتدقيق تقيو وتي الخارج

و  مراجعةللرقابة الداخلية لتخطيط ال فهم كافى يجب التوصل ال: دراسة وتقييم نظام الرقابة الدخليةر ياعم  - ب
دراسة و تقييم نظام الرقابة  راجعويمكن للم ،القيام بها  ختبارات التي يجبتحديد طبيعة و توقيت و مدى اإل

 : بالوسائل التالية ؤسسةالمعلومات عن الم ية من خاللالداخل
 ؛الوصف الكتابي لنظام الرقابة الداخلية  -
 ؛لوصف نظام الرقابة الداخلية مراجعةخرئط ال ستخدامإ -
 ستقصاء عن نظام الرقابة الداخلية.لإلعداد القوائم إ  -

 : ويقوم المراجع باعداد ورقة عمل تتضمن
 .بة الداخلية نظام الرقا أو الضعف فينقاط القوة  -
و أجراءات المراجعة إو تضييق أتوسيع مما يترتب عليها محل المراجعة ت المقترحة للمؤسسة التوصيا -

 عمال المراجع الداخلي .أ االعتماد على 
مالحظة لدلة الكافية من خالل الفحص وايجب الحصول على األ:  دلة والبراهين الكافيةاألمعيار   - ج

ي في البيانات المالية محل ألى ر إساس مناسب للتوصل أحتى يتوفر ، ل المصادقات رساستفسار وا  واإل
 المراجعة.

وتشتمل على  عداد التقرير النهائي للمراجع ،إ ترتبط هذه المعايير بكيفية  :معايير التقريراتقرير المراجع -4
P30F3:ربعة معايير تتمثل فيأ

P  
تتفق مع المبادئ ذا كانت البينات  المالية إقرير ما ن يحدد التأيجب : عرض القوائم المالية معيار  - أ

 :ثالث مجموعات لىإويمكن تصنيف هذه المبادئ  ،المحاسبية المتعارف عليها 

                                                 
1
جامعة  في العلوم االقتصادية ، علوم طروحة دكتوراهأ ،)دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية( التنظيم المهني للمراجعة ،شريقي  عمر  

 . 65ص  ، 2012 -2011، 1سطيف 
2
 . 34ص ،2011اض،الري دار المريخ للنشر ، ، المدخل الى معاينة المراجعة القباني ، يتعريب ثناء عل خرون ،آراي وينتنجن و   

3
جامعة الشرق  الماجستير في المحاسبة ، مذكرة ، همية استخدام االجراءات التحليلية في مراحل التدقيق من قبل المراقبين الماليينأ ساري حامد العبدلي ،  

  .  56  -55 ص ص ، 2011الكويت ، ، وسطاأل
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  أمبد ،  الشمول أمبد ، الثبات أمبد ،الحيطة  أمبد  جمالها في :إالمبادئ العامة ويمكن  :01المجموعة 
 االفصاح. أمبد ، همية النسبيةاأل

 ية، نتيجة لقيام العديد من المؤسساتمن المعلومات المحاسبأخر جديد يتعلق بآ أاضافة مبدكما يمكن 
والناتجة عن اسخدام تكنولوجيا ، من خالل ما يسمى بالتجارة االلكترونية ، عمال محاسبية أ بتطبيق 
 .المعلومات

 التكلفة في  أمبد، ق االيرادتحق أمبد جمالها في :إويمكن  المبادئ العلمية المرتبطة بالربح :02المجموعة
  .مقابلة االيرادات بالنفقات أمبد،   قياس النفقة

  التكلفة  أمبد جمال هذه المبادئ في :إويمكن المبادئ العلمية المرتبطة بالمركز المالي  :03المجموعة
Pالقيمة المنتظر تحقيقها مستقبال. أمبد،  التاريخية ناقص االستهالك

  
، المتعارف عليها  ةمبادئ المحاسبيالتطبيق بالتقرير حاالت عدم الثبات في  ن يذكرأيجب : الثباتمعيار   - ب

 بين الفترة الحالية والفترة السابقة.
ما لم يذكر عكس ذلك في تقرير المراجع يعد االفصاح والشفافية بالقوائم المالية :  االفصاح الكافي معيار -ج

Pكافيا.

  
  يه في القوائم المالية ككلأالتقرير على تعبير المراجع عن ر ن يحتوي أيجب : ي المراجعأر  معيار  - د
ي في القوائم أوعندما ال يمكن التعبير عن الر  ي،أثرت على عدم ابداء الر أيه عن بعض العناصر التي أو على ر أ

ة لى درجا  لى طبيعة عمل المراجع و إشارة إن يحدد في التقرير على نحو قاطع أالمالية المرفقة بالتقرير يجب 
ي بدون تحفظ)مع وجود أر  نواع منها:ألى إي المراجع أقسيم ر وبناءا على هذا المعيار يمكن ت ،مسؤوليته 
Pي معاكس)مخالف(أر ، ي االمتناع أر ، ي بتحفظ أر  ، مالحظات(

 
31F

1
P. 

ل و تطبيقها المراجع في مهنته للوصجماال تمثل ظوابط ومقاييس يلتزم بإن معايير المراجعة إوعموما ف
 هذه هملتالي يبين ملخص ألاوالشكل  ،المؤسسة هدف المسطرة من قبل وذلك لتحقيق األ، النتائج  لفضألى إ

 تعارف عليها :مالالمعايير 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
  . 06ص  ، 25/11/2007المؤرخة في  74رقم الجريدة الرسمية  ،محاسبي الماليالمتضمن النظام ال ، 11-07القانون رقم  من  31المادة رقم  1
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 تعارف عليهاممعايير المراجعة ال (:03الشكل رقم)
 معايير المراجعة

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 في العلوم التجارية، رت، مذكرة الماسU كيد الثقة بالعلومة المحاسبيةأارجي في تدور المراجع الخU  ، المصدر : موالي نصيرة
 . 35ص  ، 2012جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، تخصص درسات محاسبية وجبائية معمقة، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معايير 
 الشخصية

 التقريرمعاييراعداد انالميد العملر معايي

تدريب ومهارة  -
 مالئمين

 حياد االتجاه الذهني -
بذل العناية المهنية  -

 الطلوبة.

 التخطيط واالشراف الالئمين -
 الفهم الكافي للرقابة الداخلية -
 دلة المراجعة الكافيةأجمع  -

مدى اتفاق القوائم المالية مع *
 مبادئ المحاسبة المتعارف عليها

مدى ثبات التطبيق لمبادئ *
 المحاسبة

 مدى كفاية االفصاح االعالمي*
ي االجمالي في القوائم أبداء الر إ

 . المالية
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 ماهية المراجعة الخارجية المبحث الثاني :
لى فحص القوائم إهدف داة مستقلة وحيادية تأ و ، الخارجية فرع من فروع المراجعة تعتبر المراجعة 

نظمة واالجراءات المعنية بحماية ي موضوعي في التقارير واألأبداء ر فهي  تمثل نظام إل ،ؤسسةالمالية في الم
لهذا سنتطرق في المبحث الثاني لماهية المراجعة  ،ويقوم بها شخص مستقل  ،محل المراجعةالمؤسسة ممتلكات 

 المفاهيم المتعلقة بها .هم أ الخارجية ومعرفة 
 مفهوم المراجعة الخارجية نشأة و ول:المطلب ال 

 ة المراجعة الخارجية في الجزائرأنش وال :أ
وذلك بتكوين  القواعد التي توجه عمل المراجع ، رساء مجموعة من القوانين وإلقد قام المشرع الجزائري ب

د مرت المراجعة الخارجية في الجزائر بجملة من فق وترفع من مستواه ، لذلكيه هيئات مهنية تشرف عل
 P32F1:صالحات في المراحل التالية اإلوتبرز هذه  صالحات المعتمدة من قبل الدولة ،اإل
المتعلق  31/12/1969المؤرخ في  69/107مر رقم بواسطة األ  1970في سنة   : 1988الفترة ما قبل   -1

' من هذا القانون 39ادة 'حيث جاء في الم لشركات الوطنية ،تم تكريس مراقبة ا 1970بقانون المالية لسنة 
المؤسسات  ،لوطنية"يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط بتعيين محافظين للحسابات في الشركات اما يلي

و هيئة عامة حصة في أوفي الشركات التي تملك فيها الدولة  ، "ذات الطابع االقتصادي والتجاري "العمومية 
 صولية والخصومية.ا بغية ضمان انتظامية ونزاهة حساباتها وتحليل حالتها األسمالهأر 

تم تحديد واجبات ومهام محافظي الحسابات في  ، 16/11/1970المؤرخ في  70/173وفي المرسوم رقم 
الحسابات بصفته مراقبا دائما للتسيير في هذه  وقد كرس النص محافظ المؤسسة العمومية وشبه العمومية ،

 لى موظفي الدولة الذين يتم تعيينهم من قبل وزير المالية من بين :إولى في مادته األ مسندا مهمته ؤسسات ،الم
 موظفون مؤهلون من وزارة المالية بصفة استثنائية . ، مفتشون ماليون ، مراقبون  ،مراقبون عامون للمالية 

يخضع في  عتبر كموظف عام في الدولة ،أ فقد  محافظ الحسابات في شركات القطاع العام وشبه العام، ماأ
 ومن بين ما تميزت به هذه المرحلة نجد مايلي :وترقيته وعالوته لقوانين الدولة ، تعيينه 

 عمال الموكلة لكل منهم من جهة ،لى تركم األإدى أمما  عدم كفاية الموظفين المؤهلين لممارسة المراجعة ، -
 الوطنية وتنامي حجمها من جهة ثانية ، يد عدد المؤسسةالمراجعة بفعل تزا وعدم القدرة على ضمان

 قل كفاءة .أشخاص أستخدام ا  و 
ذ يعد محافظ الحسابات شخصا مهنيا مستقال له قواعد إ ي تحدد معايير الدخول الى المهنة ،االدارة هي الت -

 ومعايير تحكمه.

                                                 
1
، تخصص   تسيير، مذكرة الماجستر في ال ارير المراجعة الخارجية قي ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية قي الجزائرقت حكيمة مناعي ،  

 . 36 – 34ص  ، 2009-2008باتنة ، جامعة الحاج لخضر ، ،محاسبة 
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دى الى زيادة معتبرة في عدد أ عادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات الوطنية في مطلع الثمانيناتإ  -
نشاء عدة هيئات إوترجم ذلك ب التعاقدية في وظيفة المراقبة ، أخذ بمبدلى األإدى أمما  المؤسسات الوطنية ،

وكلت له صالحية رقابة المؤسسات العامة التي تستفيد من أمجلس المحاسبة الذي  لمراقبة المؤسسات منها ،
نشاء المقرر إل 01/03/1980المؤرخ في  80/05بمقتضى القانون رقم والذي  المساعدة المالية للدولة،

P33Fبة مجلس المحاس

1
P وضمنيا المرسوم رقم  ،69/107مر من األ '39' لغى هذا  القانون صراحة المادةأقد ، ف

لمجلس المحاسبة االختصاص  80/05عطى القانون أ حيث  الخاص بمحافظي الحسابات ، 70/173
موال ممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسيير األداري والقضائي لاإل

"مجلس المحاسبة يراقب  05وقد جاء في مادته رقم  القانوني ، مهما يكن وضعها ،و تستفيد منهاأالعمومية 
ونيتها ين تتم مراقبة صحتها وقانأمختلف المحاسبات التي تصور العمليات المالية والمحاسبية ، 

 ومصداقيتها.
ليها في ظل الملكية إالجزائر كان بطيئا نتيجة غياب الحاجة في ن تطور المراجعة إ :1988فترة ما بعد -2

 88/01بعد صدور القانون رقم  ،1988لى غاية إحتكار الدولة للحياة االقتصادية ا  و  ،العامة لوسائل االنتاج
الذي حرر  االقتصادية العمومية ، ي للمؤسسات قانون التوجيهالمتعلق بال 12/01/1988المؤرخ في 

هيل أان هذا التنظيم يلزم ضرورة ت المؤسسة من كل القيود االدارية والبيروقراطية المالزمة لها في الماضي ،
في الحياة االقتصادية وبما يسمح مزاولة الرقابة على هذه  المراجعة الخارجية بما يمكنها من مواكبة التغيير

وفي هذه الفترة عولجت المراجعة بعدد من النصوص المتتالية التي تهدف الى تغطية النقص ، المؤسسات 
Pدواره المنوطة به.أداء أجل تمكين المراجع من أفي االطار التشريعي والقانوني من 

  
 المراجعة الخارجية مفهوم ثانيا:

ميزانية وحسابات النتائج والجدوال الفحص االنتقادي للقوائم المالية كال" نهابأتعرف المراجعة الخارجية 
P34Fموضوع المراقبة" ومالي في تقرير مجلس ادارة المؤسسةوكل ما هو محاسبي  الملحقة بها،

2
P  

المراجعة التي تتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة بغية فحص البيانات والسجالت "كما تعرف بأنها 
ي فني محايد حول صحة وصدق المعلومات أبداء ر إجل أ قوف على تقييم الرقابة الداخلية منو وال ،المحاسبية

عطائها المصداقية حتى تنال القبول وذلك إل المحاسبية الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبية المولد لها ،
P35F3"البنوك( المستثمرون ، طراف الخارجية خاصة )المساهمون ،مستعملي هذه المعلومات من األ والرضى لدى

P. 

                                                 
أكتوبر  27مؤرخة في  43 رقمالجريدة الرسمية  المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، ،  05-80قانون رقم ،  40-39المادة   1

 .1488، ص  1981
 . 29 محمد بوتين، مرجع سابق ، ص  2
 . 30محمد التهامي طواهري، مسعود صديقي ، مرجع سابق ، ص 3
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ي الفني أء الر أبدإهدف ب ،تم تنفيذها من قبل هيئة خارجية مستقلة عن المؤسسةها "عملية يوتعرف بأن
P36Fحايد عن صدق وعدالة التقارير المالية للمؤسسة خالل فترة معينة"مال

1
P. 

كون هو الذي ين أة طشري للمعلومات من طرف شخص خارجي ،فحص  "كما تعرف أيضا بأنها 
P37F2"زيادة منفعة المعلومات للمستعملبهدف  و استعملها ،أحضرها 

P10T. 
لى فحص البيانات و إنظام يهدف ن المراجعة الخارجية هي عبارة عن أمن التعاريف السابقة يتضح لنا ب

من خارج المؤسسة وذلك  من طرف شخص مستقلومحايد، ي موضوعي ألى ر إجل الوصول أمن ، السجالت 
 . اسبيةكد من صحة ومصداقية المعلومات المحأللت

 P38F3: تتمثل فيالتي و خصائص المراجعة الخارجية و أهم سمات أ نستخلص  من خالل ما سبقو 
 طة عمل مسبقة.لية منتظمة وبالتالي يستوجب وضع خعملية المراجعة هي عم -
 ي ذاتية المراجع القائم بالعملية .أية تقييم الموضوعي و الخالي من الذاتضرورة ال -
 ن .دلة  والقرائالمراجع بمجموعة من األل اليها نقرير النتائج التي يتوص -
حداث االقتصادية محل الدراسة والنقييم من طرف المراجع مع المعايير ضرورة تطابق العمليات و األ -

ي واصدار حكم موضوعي أبداء الر إوضرورة وجود هذه المعايير حتى يتمكن المراجع من الموضوعة ، 
 حول البيانات التي يقوم بدرستها .

  طراف الطالبة لتقييم المراجع.ي األأالمعنين  نلى المستعمليمإيصال نتائج الفحص والدراسة إ -
 39F4:لتأدية عدة وظائف أهمهالى شخص حر عن المؤسسة يتعاقد معها إالخارجية  وظيفة المراجعة مهام توكل

 إذا كانت مصداقيتها  وتزداد ،ستخدمهااختبار الوثائق المحاسبية و المالية المحضرة ومنحها الثقة إل
 المراقبة الداخلية متواضعة بشكل صحيح ؛

  لى جانب توفر االجراءات إ كوكذل ،منة بفضل التنظيم الذكي و المنقطآالسهر على مراقبة داخلية
 للوثائق المحاسبية؛ نظمخاصة المدعمة ببرنامج داخلي عام مال

 مفتشية الحسابات مهمتها فحص  نحيث أ تطبق من طرف مفتشي الحسابات ، المراجعة الخارجية
 كيد صدق وقانونية الحسابات؛أومراجعة الوثائق المنجزة لغرض ت

 رائه وتوصياته حول أن مفتش الحسابات ملزم بتشكيل ملف حول عملية المراجعة بطريقة يدلي فيها إ
 جراء المراجعة االختبارية وليست الشاملة.إاالجراءات التفصيلية و التحليلية وذلك ب

 

                                                 
تخصص دراسات مالية ومحاسبية  ، مذكرة الماجستر في العلوم التجارية ، رباحدور التدقيق المحاسبي في تفعيل الرقابة على ادارة ال ،  ةحمز بوسنة  1

 . 17، ص  2011/2012جامعة فرحات عباس ، سطيف ، معمقة ،
2 Bénédict.G ; Keravel.R et Poisson M ,L’Audit dans le secteur public,Clet,Paris,1986,P21. 

  .12حكيمة مناعي ، مرجع سابق ، ص 3
4
 . 22ص -21ص مرجع سابق ، عزوز ميلود ،  
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  المراجعة الخارجيةنواع أ: نيمطلب الثاال
P40F1:نفرق بينها فيما يلي  المراجعة الخارجية نواع منأهناك ثالث 

P  
عمال المراقبة السنوية أ تي يفرضها القانون ، و تتمثل في لي اأ :( Audit légal)المراجعة القانونية -1

 جبارية التي يقوم بها محافظ الحسابات .اإل
طراف األحد أبطلب من  مؤهلشخص التي يقوم بها  :((Audit contractuel المراجعة التعاقدية -2

 .ية( المتعاملة مع المؤسسة والتي يمكن تجديدها سنويا )الداخلية والخارج
 طلب من المحكمة.خارجي ب مؤهلشخص التي يقوم بها  :((Expertise judiciaire الخبرة  القضائية -3

 جدول التالي :نواع في الن نفرق بين هذه األأويمكن 
 نواع الثالثة للمراجعة الخارجيةمقارنة بين األ (:04الجدول رقم )

 
 الخبرة  القضائية المراجعة التعاقدية المراجعة القانونية المميزات

 ذات مؤسسساتية، طبيعة المهمة
 طابع عمومي

بكل دقة من طرف  تحدد  تعاقدية
 المحكمة

 من طرف المحكمة رية العامةمن طرف المدي من طرف المساهمين التعيين
المصادقة على شرعية  الهدف

 وصدق الحسابات
المصادقة على شرعية 

 وصدق الحسابات
 اعالم العدالة وارشادها

مهمة دائمة تغطي  التدخل
 مدة التعيين الشرعية

مهمة محددة حسب 
 االتفاقية

مهمة ظرفية يحدد القاضي 
 مدتها

تجاه مجلس  تامة االستقاللية
 و المساهميناالدارة 

 طرافتامة تجاه األ تامة من حيث المبدا

عدم التدخل  أمبد
 في التسيير

يحترم مبدئيا لكن له  يجب احترمه تماما
تقديم ارشادات في 

 التسيير

 حترامهإينبغي 

ارسال التقارير 
 لى:إ

مجلس 
الالدارة،الجمعية 

 العامة

الديرية العامة،مدلس 
 االدارة

لى القاضي المكلف إ
 بالقضية

شروط ممارسة 
 المهنة

التسجيل في الجمعية 
الوطنية لخبراء 

المحاسبة ،محافظي 

التسجيل مبدئيا في 
 الجمعية العامة

التسجيل في قائمة خبراء 
المحاسبة لدى مجلس 

 القضاء
                                                 

1
 . 27ص مرجع سايق ، محمد بوتين ،  
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 الحسابات

اخبار وكيل 
الجمهورية 

 ش   -باالعمال غ 

 م -غ  ال نعم

بحسب الوسائل  بحسب الوسائل االلتزام
ب النتائج حسب ،اوبحس

 نوع المهة

 بحسب النتائج مبدئيا

 مدنية،جنائية ،تادبية مدنية،جنائية ،تادبية مدنية،جنائية ،تادبية المسؤولية
مهمة تاسيسية ،عادة  التسريح

كم طرف القضاء بعد 
 طلب المؤسسة

من طرف القاضي المشرف  ددة في العقدمح
 على الخبرات

اقتراح من الخبير يحدد من  قدمحددة في الع قانون رسمي االتعاب
 طرف القاضي

طريقةالعمل 
 المتبعة

تقييم االجراءات ،تقييم 
المراقبة الدخلية 

،مراقبة الحسابات 
 ،مراقبة قانونية

تقييم االجراءات،تقييم 
المراقبة الداخلية ، مراقبة 

 الحسابات

طريقة تتماشى وحاجة الخبرة 
 القضائية المطلوبة

 .28ص مرجع سايق ، محمد بوتين ، المصدر:
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  المراجعة الخارجية هدافأهمية و أ: ثالثالمطلب ال

 همية المراجعة الخارجيةأوال :أ

 من لها هر من حاجات متزايدةلما ظ ،االقتصاديكبرى في الواقع  ةأهمي الخارجيةأصبح للمراجعة لقد 
يجابية على طريقة إله آثار  الخارجية ةأي مؤسسة للمراجع عتمادا إن ، لذلك فرجهااداخل المؤسسة ومن خ

 ،لها الكلية  األهدافالنتائج وتحقيق  أفضل إلىللوصول التعامل مع قوائمها المالية، التي يبنون عليها قراراتهم، 
P41F1:يلي المراجعة الخارجية  في ما أهميةوتتمثل 

P  

المعلومات الكافية وبالتالي تجنب لدى مستخدمي المعلومات عم طريق تزويدهم ب التأكدتخفيض مقدار عدم  -
 القرارات؛ اتخاذ مخاطر

عليها من تقرير المراجعة  يحصلون قرار معين، وذلك من خالل المعلومات ذات القيمة التي  يستلزم التخاذ  -
 معينة؛ أهدافوالتي ترتبط بتحقيق 

 ا.تجنب النتائج غير المرغوب فيه إلىموقف مناسب يؤدي  التخاذتكون باعثا ودافعا   -

 ف: هناك نوعين من األهدا:  المراجعة الخارجية هدافأ ثانيا :
  42F2:هداف فيو تتمثل هذه األ  األهداف التقليدية - أ

ي الفني المحايد على صدق تعبيير القوائم أساسي من عملية المراجعة  الخارجية هو ابداء الر ن الهدف األإ -
 ليها والمقبولة قبوال عاما.عادئ المحاسبية المتعارف وفقا للمب عمال و المركز المالي ،المالية المنتجة أل

وذلك من خالل  امداد ادارة المؤسسة بالمعلومات عن نظام الرقابة الداخلية وبيان وجه القصور فيه ،  -
 داء هذا النظام.أجل تحسين أالتوصيات التي يقدمها المراجع في تقريره من 

و الدائنيين و البنوك و الدوائر الحكومية المعنية و غيرهم  امداد مستخدمي القوائم المالية من المستثمرين -
 .بالبيانات المالية الموثوقة ، لتساعدهم في اتخاذ القررات المناسبة 

P43F :همها فيأ تتمثل (  المتطورة)األهداف الحديثة   - ب

3 
 ؛عالجتهاومتابعة تنفيذها ومدى تحقيق األهداف وتحديد االنحرافات وأسبابها وطرق م طـمراقبة الخط -

                                                 
1
، يير ر في علوم التستجسمامذكرة ال ،(سة مقارنة حالة الجزائرادر  ) مراجعة الحسابات لبن المعايير العامة و المعايير الدولية محي الدين محمود عمر ،  

 . 12، ص  2008-2007بالمدية، الجامعي زالمرك ،تخصص مالية و محاسبة 
2
، 2009سكندرية، اإل، ، الدار الجامعية  موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية االمريكية عبد الوهاب نصر علي،  

 .29ص 
3
 . 21ص  ، ابقمرجع س شريقي ، عمر  
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 ؛تقييم نتائج األعمال ووفقا للنتائج المرسومة -
 ؛تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع اإلسراف في جميع نواحي النشاط  -
  .تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد المجتمع  -

 دلة االثبات في المراجعة الخارجيةأوراق العمل و أالمبحث الثالث: 
صول على جل الحأالعمليات بشكل مناسب ومن  بفحص مختلف ه عند قيام المراجعنأمما ال شك فيه  

حداث التي يتسنى من ورائها ثبات األلى تكوين ملف للعمل وتحديد الوسائل الكفيلة إلإ أنه يلجفإ ،يهأييد لر أت
ر القوائم والقيام بفحص العمليات التي تقوم بها المؤسسة والتحقق من عناص، خطاء والغش األمختلف كشف 

ية أبصورة قطعية خالية من دلة مقنعة أوراق العمل تحوي أاعداد مجموعة من  وذلك من خالل، المالية لها 
  نسب .األتخاذ القرارات لى اإوذلك للوصول ، نحرافات مادية ا

 ورق العمل في المراجعة الخارجيةأول : المطلب ال 
لذلك يجب االهتمام  ثناء عملية المراجعة ،أالمستغرق  وراق العمل دليال فعليا وحجة تبرز الوقتأتعتبر 

 عداد التقرير.ا  وراق كركيزة مهمة لكتابة و بهذه األ
 وراق العمل أوال : تعريف أ

دلة والقرائن التي يتم تجميعها بواسطة المراجع وراق التي تشمل كل األ"األنهاأوراق العمل على أتعرف 
يكون  وبواسطتها ليها ،إوالنتائج التي توصل  ،تبعهاي واإلجراءات التي إطرق التوال ظهار ما قام به من عمل ،إل

والدليل على اتباع  عداد التقرير والقرائن لمدى الفحص الذي قام به ،إ ليها في إسس التي يستند لدى المراجع األ
P44Fثناء عمليات الفحص"أالعناية المهنية 

1 
دالل عن طبيعة و توقيت التي يحتفظ بها المراجع لإل فأوراق العمل هي عبارة عن السجالت أو الملفات

P45Fختبارات المنفذة خالل عملية المراجعة  ومدى اإل

2
P فهي تبين المعلومات التي تم الحصول عليها ومختلف ،

وترشيده عند ممارسة عملية الفحص  هدفها األساسي مساعدة المراجعاالستنتجات بخصوص كل القوائم المالية و 
 .التي تدعم رأيه  ة االثباتدلأوتوفير 
P46Fفيما يلي الخارجية وراق العمل في المراجعةأنواع أتكمن  وراق العمل أ نواعأثانيا :

3
P: 

 P47F4:ويحتوي هذا الملف على العناصر التالية الملف الدائم : -1
 ؛عموميات  -
 ؛وثائق تتعلق بنظام الرقابة الداخلية -

                                                 
  . 126حمد التهامي طوهري ، مسعود صديقي ، مرجع سابق ، صم 1 

، دار المريخ للنشر ، الرياض ، المراجعة بين النظرية والتطبيق وليام توماس، امرسون هناي ، تعريب ومراجعة أحمد حامد حجاج ، كمال الدين سعد ،   2
 . 277، ص 1989

 . 128ص محمد التهامي طواهري ،مسعود صديقي ، مرجع سابق ،   3
يضر، ، محاضرات السنة الثانية ماستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خ تدقيق ومحافظ الحسابات اسماعين جوامع ، 4 

 .    40 -39 ص ، ص 2014 -2013بسكرة، 
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 ؛الحسابات السنوية والتقارير -
 ؛دائمة للحسابات التحاليل ال -
 ؛كل ما يتعلق بالجانب الجبائي و االجتماعي  -
 .كل ما يتعلق بالجانب القانوني  -
في كونه يخص جمع  ،الدائم الملف يختلف ملف الدورة الحالية عن :"الملف السنوي"ملف الدورة الحالية  -2

P48F1:علىدلة والقرائن المبررة للعمليات التي تم تسجيلها ، ويحتوي هذا الملف كافة األ
P  

 ؛برنامج تفصيلي لعملية المراجعة  -
 ؛رصدتها الحسابات السنوية للمؤسسة وكذا التحليالت المدعمة أل -
 ؛المتعلقة بالدورة موضوع المراجعة التقارير العامة والخاصة  -
 ؛مالتقييدعم لذلك والوثائق المستعملة في والتقرير الم ،ةالخطوات المتبعة لتقييم نظام الرقابة الداخلي -
 ؛المالحظات الناجمة عن الحسابات المفحوصة  -
 ؛..العمالء والموردون . طراف من خارج المؤسسة كالبنوك ،أكل المراسالت التي تمت مع  -
 داء مهمته .أثناء أالمشاكل التي صادفت المراجع  -

لقانون ن تبقى داخل مكتب المراجع ، و ينص اأيجب   ن المعلومات المحتواة في ملفات العمل سرية وإ  
 سنوات . 10لمدة ال تقل عن  المؤسسة رشيفأن تحفظ هذه الوثائق في أعلى  ( 12المادة التجاري في) 

 دلة وقرائن االثبات في المراجعة الخارجيةأ المطلب الثاني :
الرأي في عدالة القوائم المالية يجب أن يقوم بجمع األدلة التي يطلق عليها )أدلة الخارجي ليبدي المراجع 

على الخارجي ة  الحصول المراجع ضرور  للمراجعة قد بين المعيار الثالث من معايير العمل الميداني، ف ثبات(اإل
 ي السليم.أبداء الر قرائن كافية ، وذلك إل

 دلة االثبات في المراجعة الخارجيةوال : تعريف أأ
لومات التي يحصل عليها المراجع المع"نهاأثباب في المراجعة بدلة اإلأعرف المعيار الدولي للمراجعة  لقد  

ثبات مصادر المستندات و السجالت دلة اإلأالمهني ، وتشمل ه يأساسها ر ألى استنتاجات يبني على إللتوصل 
P49F."خرى المحاسبية المتضمنة للبيانات المالية و المعلومات المؤيدة من المصادر األ

2 
أدلة و قرائن محاسبية تساعده في تدعيم رأية ن يحصل علية المراجع من أتعني كل ما يمكن  نهاأ اكم

ما القرائن فتستعمل أاإلثبات بينة قاطعة بحد ذاتها،  ، لذلك يعتبر دليل الفني المحايد حول صحة القوائم المالية
كبر عدد ممكن من القرائن في الحاالت التي أإليها المراجع عن طريق جمع  أبحيث يلج ،بدال عن دليل اإلثبات

 .يه وجود دليل إثبات قاطعيستعصى عل
 

                                                 
  . 317ص  مرجع سابق ، حسين القاضي ، حسين دحدوح ،  1
 . 306ص  سابق ، مرجع حمد حلمي جمعة ،أ 2 
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 50F1:يلي اأنواع أدلة اإلثبات فيمأهم تتمثل :  في المراجعة الخارجية أنواع أدلة الثبات ثانيا:

وهو أكثر أدلة  الوجود،دليل إثبات قوي على  ةيعتبر الوجود الفعلي لعناصر األصول الثابت :الفعليالفحص  -1
حالته نه وسيلة لتقييم أكما  األصلية للتحقق من كمية ووصف فهو وسيلة موضوع فيها،المراجعة الموثوق 

 .وجودته
تمثل المصادقات إيصال أو رد كتابي أو شفوي من طرف ثالث محايد للتحقق من دقة  : المصادقات  -2

ونظرا ألنه يتم الحصول على المصادقات من مصدر مستقل عن المراجع  ،المعلومات التي يطلبها المراجع
 .كثيرا بواسطة المراجعين لى أنها دليل قوي ويتم استخدامهر إليها عينظ ،

المدرجة في المعلومات يتمثل التوثيق في قيام المراجع بفحص مستندات ودفاتر العمل التي تدعم  :التوثيق  -3
ويشمل التوثيق الذي يقوم بفحصه المراجع كافة السجالت التي يستخدمها العميل لتقديم  القوائم المالية ،

 .قد تم في صورة منظمة العمل أداء أن إلى التي تشير ،اتالمعلوم
 لذا الواسع، وتوجد طوال المراجعة لتقييم األمور على مدى  معينة،يتم استخدامها لتقييم أنشطة : المالحظة -4

ومع ذلك تعد المالحظة أمرا  تدعمه، أخرى  أنواعتكفي المالحظة بمفردها فمن الضروري الحصول على 
 .المراجعةجزاء مفيدا في معظم أ

شفوية من العميل كرد  أويتم من خالل االستفسار الحصول على معلومات كتابية  االستفسار من العميل : -5
ر، فال نه يتم التوصل إلى قدر معقول من األدلة عن طريق االستفساأوعلى الرغم من  ،على أسئلة المراجع
ن أن يوجد بها تحيز لصالح صدر محايد ويمكيل حاسم ألنه ال يتم التوصل إليه من ميمكن النظر له كدل

 .العميل
وتحويل المعلومات التي قام بها  ،فحص عينة من العمليات الحسابية إعادةيتم من خالل  : لالتشغي إعادة -6

وتتضمن  ،ختبار الدقة الحسابية لدى العميل، ويتمثل في إعادة االعميل خالل الفترة التي تتم المراجعة عنها 
 ...عمليات الجمع في دفاتر اليومية رحيل فواتير البيع والمخزون ،إجراءات مثل ت

استخدام المقارنات والعالقات لتحديد مدى منطقية رصيد حساب ما أو يتم من خاللها :  الجراءات التحليلية -7
 الدليل الوحيد المطلوب في حالة الحسابات التي ليس لها أهمية نسبية. مكن أن تكون وي أي بيان أخر،

 

                                                 
 -245ص ،  2005، دار المريخ للنشر، الرياض ،  المراجعة مدخل متكامل ترجمة محمد محمد عبد القادر الديسطي، جميس لوبك ، رينز ،ألفين أ 1

 .249ص
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 في المراجعة الخارجية  الثبات أدلةوسائل الحصول على  الثالث:لمطلب ا

المقدمة ، المعلومات المحاسبية  من صحة التأكدبغية  اإلثبات أدلةعلى الخارجي يعمل المراجع 
 اإلثبات أدلةنميز بين وسائل الحصول على لذا  ،القرارات التخاذ ومالئمتها مؤسسة للوضعية الحقيقية لل

  51F1:اليةالت
يتطلب الجرد  ، حيث اإلثبات أدلةالوسائل التي تمكن من الحصول على  أهمحد أ : يعتبر الجرد الفعلي -1

ن إ، بعملية العد أو القياس أو الوزن حسب طبيعة العنصر محل الفحصالخارجي الفعلي قيام المراجع 
وى وجود األصول محل الجرد الفعلي ال يثبت شيئًا سف ،استخدام هذه الطريقة ينحصر على األصول

 .أما بالنسبة لملكية األصول وصحة تقويمها فإنه يستلزم استخدام وسائل أخرى ، الفحص
فحص المستندات والدفاتر وفق هذه الوسيلة بالتحقق و الخارجي يقوم المراجع :  المراجعة الحسابية -2

،  صحتها من الناحية الحسابيةبهدف التأكد من  ،والسجالت والكشوف التحليلية والقوائم والتقارير المالية
 .هذا األسلوب أو اإلجراء يعطي دليال على الدقة الحسابية للعمليات المثبتة بالدفاتر

عتماد التسجيل خالل إ من  ،دلة االثباتالمراجعة المستندية للحصول على أ تستخدم : المراجعة المستندية -3
تبر ائل اإلثبات استخدامًا ألن المستندات تعتعتبر من أكثر وسذ إ المستندات ، ىالمحاسبي للعمليات عل

بين أكد من عملية التطابق الهدف من المراجعة المستندية هو الت، و نتشارإمن أكثر أنواع أدلة اإلثبات 
 المستندات والعمليات المطبقة.

 ليها المراجع بغية الحصول على نتائج معينة في وقت قياسي.هي وسيلة يلجا إ:  المراجعة القياسية -4
و عدم الدائنين والمدينين بصحة الرصيد أوشهادات من طرف هي عبارة عن اعترافات أ : المصادقات -5

 وأنجح وسائل الحصول على أدلة اإلثبات إذا ُأتبعت إجراءات رقابية سليمةقوى أوهي وسيلة من  ، صحته
ون الرد موجه ن يكأعلى الخارجي من طرف المؤسسة محل المراجعة بطلب من المراجع  ايتم اعداده ،
  52F2:شكال تتمثل فيأخذ المصادقات ثالث أوت ليه مباشرة ،إ
لى الطرف الخارجي الذي تجري معه المصادقة المؤسسة إ رسال خطاب منتتم بإو  مصادقات ايجابية : - أ

 يذكر فيه رصيد حسابه ويطلب منه اقرارا كتابيا بالمصادقة على صحة هذا الرصيد .
الرصيد المبين في المصادقة  أخر التقرير على خطا طلب من الطرف األمصادقات سلبية : ويتم فيه  - ب

 في حالة صحته . وعدم التقرير

                                                 
 .                  138ص  -136 محمد التهامي طواهري ، مسعود صديقي، مرجع سابق ، ص 1 

 .202، ص 2008، )د . د . ن ( ، القاهرة ،  أساسيات المراجعة ومعاييرهاغ ،وأخرون ، أحمد عبد المولى الصبا  2
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خر التقرير عن الرصيد يتم اعداد المصادقة بدون رصيد وبطلب من الطرف األ :بيضاءمصادقات  -ج
  المتواجد في دفاتره.              

 أوكتابية كانت شخص لديه معلومات  إلىلموجهة ا األسئلةعبارة عن مجموعة من  هي :الستفساراتا -6
 أدلة تستعمل هذه الوسيلة في الحصول علىو  ، ل جانب معين من جوانب نشاط المؤسسةحو  شفوية
و االلتزام  األهدافمن مدى العمل على تحقيق  والتأكد، صحة المعلومات المتحصل عليها  إلثبات

 53F1.بالخطط 
محاسبيا من العمليات ،  تسجيلهتثبت صحة ما تم  أدلةفي الحصول على : تستعمل هذه الوسيلة المقاربات -7

كافة المعطيات المتاحة من  ستعمالباات المحاسبية من صحة المعلوم التأكدوتكمن فعالية هذه الوسيلة في 
كبر وقبوال واسعا لدى قراء أوتضفي هذه الوسيلة على المعلومات المحاسبية مصداقية  ، األطرافقبل 
 . ةم المالية للمؤسسالقوائ

على الحكم  فهي تساعده في عبارة عن معلومات مقنعة لمراقب الحسابات ،هي دلة االثبات أن إفوعموما 
ي على القوائم المالية أبداء الر إتتصف بالمالئمة حتى يستطيع   نهاألصحة مختلف المعلومات المحاسبية 

 وااليضاحات المتممة لها محل المراجعة .
 المراجعة الخارجية  جراءات تنفيذخطوات وا  بع : المطلب الرا

  خطوات تنفيذ المراجعة الخارجية وال :أ
مكملة لبعضها ساسية أفرض عليه ثالث خطوات ذلك ي نالخارجي بعملية المراجعة فإ عند قيام المراجع
ة وتتمثل هذه هدافها بكفاءة وفاعليأ جل تحقيق أ، وذلك من كدته معايير المراجعة العامةأالبعض، حسب ما 

 P54F2:الخطوات في 
عمال المراجعة هم الخطوات التنفيذية ألأ والتي تعتبر من  : الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة -1

في المؤسسة دون تخصيص وقت لجمع  الخارجية نه ليس من الممكن تصور المراجعةأذ إ الخارجية ،
طالقته في تنفيذ لمهامه بالحصول على معرفة ان أبدتمعلومات عامة هذه المؤسسة ، فالمراجع الخارجي 

ن وذلك من خالل قيامه بجمع المعلومات والمعطيات العامة لها، أل عامة حول المؤسسة محل المراجعة ،
هذه الخطوة خطوات على ضوء هذه الخطوة يحدد المراجع تفاصيل الخطوات الالحقة لمهامه، وتتضمن 

 ل التالي :فرعية نوضحها في الجدو 
 .خطوات الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة ( :05ل رقم )جدو  

 .التعرف على الوثائق الخارجية للمؤسسة  - مع المؤسسة  أوليةواتصاالت  أعمال
  .التنظيم المهني -

                                                 
  . 336، ص مرجع سابق  وليام توماس،  1
2
تخصص محاسبة  العلوم التجارية ، فيرسالة الماجستر  ، ل بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجيةماكالتبو سرعة ،أيد ععبد السالم عبد هللا س 

  . 77 -76ص ص  ، 2010-2009 ،3عة الجزائرمجاقيق ،  وتد
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 .عناصر المقارنة بين المؤسسات -
 .لين و حوار مع المسؤ  -
 .زيارات ميدانية  -
 .التعرف على الوثائق الداخلية -

 .ين الملف الدائمتكو  - األعمالانطالق 
 .األوليبرنامج المراجعة  إعداد -

 .68مرجع سابق ، ص  المصدر :محمد بوتين ،
المعتمدة من  واإلجراءاتيتضمن نظام الرقابة الداخلية كل السياسات : فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية  -2

 ، األعمالم وكفاءة انجاز النظاأن هذا عن طريق التحقق من  للمساعدة في تحقيق األهداف ، اإلدارةمجلس 
 : األتي لجدولكم تتضمن هذه الخطوة خطوات فرعية تظهر في ا

 (:خطوات فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية06الجدول رقم) 
استعمال خرائط تتابع الوثائق مابين المصالح  اإلجراءاتجمع  -

 الكبيرة األدلةملخصات  ، إجراءاتملخصات 

 تتبع بعض العمليات بهدف فهم النظام وحقيقته اختبارات التطابق )الفهم( -

 نقاط ضعف النظام –نقاط القوة  - لنظام الرقابة الداخلية  أوليتقييم  -

من تطبيق نقاط القوة في  للتأكداختبارات  - اختبارات االستمرارية  -
 الواقع

ضعف وقصور النظام _  –نقاط القوة  - نهائي لنظام الرقابة الداخلية تقييم -
 النتائج

 71محمد بوتين ، مرجع سابق ، ص  :صدرالم
P55Fفحص الحسابات والقوائم  -3

1
P:  النهائي لنظام الرقابة  من الدراسة والتقييم الخارجي ن ينتهي المراجعأبعد

 :التالي جدولجراءات المتعلقة بفحص الحسابات والقوائم المالية والموضحة في الفي القيام باال أيبد الداخلية،
 

 راءات فحص الحسابات والقوائم ج(:إ07رقم) جدول 
 اعادة النظر في برنامج المراجعة: ثار تقييم نظام الرقابة الداخليةأتحديد 

 تخفيف البرنامج -

                                                 
.  82ص -78ص  د هللا ابو سرعة  ، مرجع سابق ، عبد السالم عب  1
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 تدعيم البرنامج باجراءات اضافية -
 اختبارات التطابق بواسطة الوثائق  اختبارات السريانية والتطابق

 اختبارات التطابق بواسطة المصادقات الخارجية
 رات التطابق بواسطة المشاهدة الماديةاختبا

 كد من مدى توفر مبادئ المحاسبةأالت انهاء عملية المراجعة
 فحص االحداث مابعد الميزانية

 القوائم المالية والمعلومات االضافية  فحص تقديم
 وراق العملاعادة النظر في أ

 ي .اصدار الرأ
 . 83ص  مرجع سابق ، محمد بوتين ، المصدر:

 جراءات المراجعة الخارجية ثانيا:إ
بتنفيذ عملية المراجعة فعليا ، الخارجي  تعتبر اجراءات المراجعة الوسيلة التي من خاللها يقوم المراجع      
هداف المراجعة أ ناسبا في سبيل تحقيق مما يراه ضروريا و  يختار وحكمه الشخصي ،ه تعود لتقدير التي 

جراءات المراجعة التي يجب ، فليس هناك قائمة محددة تبين إعليها  عايير المقبولة والمتعارف وتطبيقا للم
ة نظام جراءات التي تتبعها االدارة ومعرفبكل اإل يهتم الخارجي  المراجعف ، تباعها في كل عملية مراجعةإ

 56F1:جراءات فيهذه اإلهم أ وتتمثل  ،الرقابة الداخلية المرتبط بهذه االجراءات

جراء المراسالت مع الي التي تتم بواسطة العاملين بالمؤسسة، و عملية الجرد الفعلحضور  -1  مؤسسةا 
لك لتحديد مواعيد زيارات و ذ المعنية؛المستهدفة بالمراجعة الخارجية بهدف التنسيق مع الجهات 

، الوثائق المطلوب مراجعتها، مقابلة مستويات مختلفة من المسئولين عن اإلدارة و المراجعة المراجع
 .الداخلية

إجراء زيارة المراجعة في توقيت محدد و متفق عليه، و القيام بعمليات الفحص المختلفة و التي تشمل   -2
 فحص الوثائق و مطابقتها بالواقع العملي لهيئة العمل.

 المراجعة الخارجية حسب المواصفات الفنية و المعيارية. إعداد تقرير  -3

للحصول  الخارجي  التي سوف يطبقها المراجع المراجعة هي الخطوات التفصيلية إجراءات وعموما فان
ن اإلجراءات يتم تصميمها وتحديدها ومن ثم فإ على األدلة والبراهين التي يبني عليها رأيه في القوائم المالية ،

، كما ظروف الحال أو الموضوع محل الفحصتبعا ل والتي تختلف وتحقيقها ،الخارجية لمقابلة أهدف المراجعة 

                                                 
مع تطبيقات عملية على معايير المراجعة المصرية )دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعة شحاتة السيد شحاتة ،  حمد البديوي ،أمنصور  1

 . 45 -44 ص ، ص 2003-2002السكندرية ،االجامعية ،  ، الدار(والدولية
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مناسبة وضرورية في  رآهاالتي  جراءاتاإلاستخدم  بأنهيذكر في تقريره  أن  يالخارج جعالمرا يجب على
 عملية المراجعة . إلتمامالظروف المحيطة 

 
 

 :خالصة 
التي يجب على المؤسسة أخذها  عماللسجالت المحاسبية من أهم األتعتبر مراجعة الحسابات وا

عتماد عليها في عملية التخطيط واتخاذ لدقيقة والتي يمكن اإلت المالية الحصول على البياناذلك لبالحسبان، و 
 القرارات ، وتشجيع الكفاية اإلنتاجية ، وأن العاملين ملزمين بمختلف السياسات التي وضعتها اإلدارة . 

يبدأ عند نهاية عمل المحاسب، حيث يقوم المراجع الخارجي بفحص وتقييم  الخارجي عمل المراجعف
ات المحاسبية والممارسات الخاصة بالمؤسسة، لتحديد مدى عدالة القوائم المالية طبقا لمعايير السجالت والمستند

، المراجعة المتعارف عليها، بغية الوصول إلى قناعة معقولة بأن القوائم المالية عادلة من كافة النواحي الجوهرية
 .عليها عارفوتتفق و معايير المحاسبة المت

جية بالدرجة األولى إلى السهر على حماية أصول المؤسسة وممتلكاتها من كما تهدف المراجعة الخار 
الضياع واإلهمال ، وذلك من خالل دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية عن طريق تحسين وتعديل اإلجراءات 

 الرقابية الموضوعة من طرف اإلدارة .
 
 



 

 الثاني    فصلال

المراجعة الخارجية في    أهمية  
المصداقية على    إضف اء

 التثبيتات العينية

  



 المراجعة الخارج�ة في اضفاء المصداق�ة على التثبیتات العین�ة اهم�ة .......................الفصل الثاني ....
 

 تمهید :
على مهنة المراجعة من سائر  ازداد الضغط منذ مطلع القرن الحادي والعشر�ن وحتى یومنا هذا

عدم ف ،وغیرها من االطراف اإلعالم و  والجهات الحكوم�ة  المحللین المالیین ، واالدارة ، و كالمالكین طراف،األ
التركیز على ترتب لالأخالق�ة ، مما أدى إلى المعاناة من العمل�ات ا االخطاء في القوائم المال�ةكتشاف إ

من قبل شخص من خالل فحص مختلف الحسا�ات التي تخص المؤسسة �صفة خاصة  المراجعة الخارج�ة
وذلك من أجل الحصول على قوائم مال�ة موثوقة، تعبر عن عدالة وصدق المواقف المال�ة، �غ�ة االعتماد ، محاید

حسا�ات الصنف الثاني والتي تتمثل في  القوائم المال�ة حسا�اتعلیها في اتخاذ مختلف القرارات ومن هذه 
 التثبیتات .

كبر من االهتمام في المیزان�ة ، وقد تكون تعتبر التثبیتات من أهم أصول المؤسسة التي تأخذ الجانب األ
 و عین�ة وهي موضوع دراستنا .أمعنو�ة ، مال�ة 

والعالقة التي  وفي هذا الفصل سنحاول التطرق إلى مختلف الجوانب إلي تخص التثبیتات العین�ة ،
 كمایلي : ةحث، مقسمام� ثالث وذلك من خالل تر�طها �المراجعة الخارج�ة

 لعین�ة .ماه�ة التثبیتات ا -
 هتالك وخسارة الق�مة في التثبیتات العین�ة .إ  -
 التثبیتات العین�ة .مصداق�ة � عالقة المراجعة الخارج�ة  -
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 لتثبیتات العین�ة ماه�ة ا ول :الم�حث األ 
  الوسائل و الق�م الثابتة مختلف التي تعبر عنالقوائم المال�ة للمؤسسة و عناصر  حدأتعتبر التثبیتات  

هداف األو�التالي المساهمة في تحقیق ، ستعمالها في االنتاج وتقد�م الخدمات واالیجارإ، �غرض  حوزهات التي
  المرجوة .

 مفهوم التثبیتات العین�ةول : المطلب األ  
  العین�ةوال : تعر�ف التثبیتات أ

 . التثبیتات �صفة عامةشروع في التثبیتات العین�ة ومعرفة كل ما یتعلق بها البد من المرور على قبل ال
 وهي كل العناصر المعدة لخدمة نشاط المؤسسة �شكل دائم ، �قصد �التثبیتات األصول الثابتة ،

منافع اقتصاد�ة  ان توفر لهحداث ماض�ة والموجهة ألأ�فعل  "الموارد التي تسرها المؤسسة �أنهاوقد عرفت 
 1". مستقبل�ة

تمثل في االصول الملموسة مهما كانت طب�عتها ، نها "كل ما یأ� المحاسبین القانونین كما عرفها معهد
ومهما كان نوع المؤسسة التي تستخدمها، لما �مزها بخاص�ة االحتفاظ بها �قصد الحصول على ایرادات من 

 .2"استخدامها ول�س ب�عها أثناء النشاط العادي للمؤسسة 
 . ، تثبیتات مال�ةمعنو�ة  ، تثبیتاتتثبیتات عین�ة  :وهي ثالث أنواع  

من طرف  ةو مستعمل ةمراق� ،ةوغیر ماد� ةللتحدید غیر نقد� ةقابلالل و صاأل " المعنو�ة حیث �قصد �التثبیتات
المحالت  ،و اجازات االستعمالأوهي التي تحتوي على العموم تراخ�ص  نشطتها العاد�ة ،أطار إالمؤسسة في 

مصار�ف  لیف ،أحقوق الت براءات االختراع ، ، البرامج المعلومات�ة ،�ة المكتس�ة ، العالمات التجار�ةتجار ال
 .3"موجه لالستغالل التجاري  و شهرة المحل ...أفارق االقتناء  ،حقوق االیجار التطو�ر الخاصة �الق�م الثابتة ،

 التنوي المؤسسةالتي  ،خرى سندات المساهمة وحافظة السندات األ" وتعرف التثبیتات المال�ة �أنها  
لكي �ضم هذه  27لمدة طو�لة ولقد خصص النظام المالي حـ/ ان ت�قى في خوزتهأو�فترض ، التخلي عنها 

 . 4الحافظة �مختلف حاالتها "
 
 
 

 . 13ص،   25/11/2007المؤرخة في  27رقم الجر�دة الرسم�ة  ،المتضمن النظام المحاسبي المالي ، 11-07القانون رقم  من  20المادة رقم   1
، 2011الجامعة االسالم�ة ، غزة ،  فاق للط�اعة والنشر والتوز�ع ،آ، مكت�ة  -اطار فكري تحلیلي وتطب�قي  –النظر�ة المحاسب�ة علي عبد هللا شاهین ،   2

 . 139ص 
في المؤرخة  الجر�دة الرسم�ة، وقواعد سیرها قواعد التقی�م المحاسبي ومحتوى الكشوف المال�ة وعرضها وكذا مدونة الحسا�اتلـالمتصن  ، 11-07لقانون ا 3 

 . 08، ص  19، العدد  25/03/2009
، الملتقى الدولي حول االطار المفاهمي للنظام  المعالجة المحاسب�ة لالصول الثابتة حسب النظام المالي الجدید عوادي مصطفى، صر،رحال ن  4

-13 المركز الجامعي الوادي ، والعلوم التجار�ة وعلوم التسییر،كل�ة العلوم االقتصاد�ة المحاسبي المالي وال�ات تطب�قه في ظل المعاییر المحاسب�ة ،
 . 12، ص 2009 دسمبر14
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 ما التثبیتات العین�ة والتي هي موضوع درستنا فتعرف كالتالي :أ
بها  صول ملموسة یتم االحتفاظأ"نها : أالممتلكات والمصانع والمعدات � IAS16عرفها مع�ار المحاس�ة 

كثر من ستعمالها أل، و�توقع إغراض ادار�ة و ألأو تأجیرها لغیر أو الخدمات أستخدامها في انتاج ال�ضائع إل
�منافع اقتصاد�ة مستقل�ة ن تعود على المؤسسة أذا كان من المرجح و�تم اإلعتراف بها كأصل إ سنة واحدة ،

ولي في عند االدراج األ و المصانع و المعداتأ، وتشمل تكلفة الممتلكات و�مكن تحدید ق�متها �شكل موثوق 
 ،مسترجعة �عد اقتطاع الحسومات والخصوماتالغیر ا فیها رسوم االستراد والضرائب سعر شرائها �م�الحسا�ات 

 1."و الترم�مولي لتكالیف التفك�ك ،االزالة أصل للموقع والتقدیر األ�ة تكالیف تنسب �شكل م�اشر الحضار األأو 
من أجل اإلنتاج و تقد�م  مؤسسةذلك األصل الذي هو في حوزة ال "أنها�العین�ة التثبیتات تعرف كما 

عد السنة �فترض أن تستغرق مدة استعماله إلى ما �الخدمات و اإلیجار و االستعمال ألغراض إدار�ة ، و الذي 
 2." ةالمال�

كثر أضي والم�اني ، وتكون فترة استخدامها أصل مادي مثل التجهیزات واألرا نها "�أ تعرف أ�ضاكما 
ییر المحاسب�ة الدول�ة لجنة المعا وتعرفها3و استئجاره "أمن سنة وهو مراقب من قبل المؤسسة ، نظرا لشرائه 

مورد یخضع لس�طرة المؤسسة نتیجة األحداث السا�قة ، وتتوقع المؤسسة أن تحصل منه على منافع  �أنها"
 . 4قتصاد�ة مستقبل�ة "إ

قتنائها إیتم  صول ذات طب�عة ماد�ة ملموسة ،أن التثبیتات العین�ة هي أمن التعار�ف السا�قة نستنتج 
 .كثر من فترة محاسب�ة نتاج�ة ألللمساهمة في العمل�ة اإل المؤسسةمن قبل 

 في :تتمیز �مجموعة من الخصائص أهمها ن األصول الثابتة أومما سبق نالحظ 
 دمها في النشاط التشغیلي ، ول�س اعادة الب�ع.یتم اقتناؤها ألغراض استخ -
 تتمیز األصول الثابتة (التثبیتات) �أنها طو�لة األجل وعادة ما تستهلك. -
 لها ك�ان ملموس . -

 
 
 

كل�ة العلوم  ول حول المحاس�ة والمراجعة في ظل بیئة االعمال الدول�ة ،، المؤتمر الدولي األ محاس�ة التثبیتات حسب مكونتهارفیق یوسفي ،   ،رجنینة عم1
 .10، ص  2012د�سمبر 05-04جامعة المسیلة ،االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر ، 

ول حول االطار المفاهیي للنظام المحاسبي المالي وال�ات تطب�قه في ظل ، الملتقى الدولي  األ المعالجة المحاسب�ة لالصول الثابتةمحمد لعر�بي ،  3
 . 02ص.، 2010الجزائر  العلوم االقتصاد�ة ،جامعة خم�س مل�انة ،كل�ة  المعاییر المحاسب�ة ،

 .72ص  ، 2011الجزائر ، دار النشر ج�طلي ، ،2، ط المحاس�ة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمان عط�ة ، 4
 . 183،ص  2008، دار الثقافة ،عمان ،  المحاس�ة الدول�ة ومعاییرها حسین قاضي ، مأمون حمدان ، 2
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  1:نواع نوجزها ف�ما یليألتثبیتات العین�ة عدة :   نواع التثبیتات العین�ةأثان�ا : 
  2:نجدحیث راضي حسب نوعها وغرض استعمالها لألتختلف المعالجة المحاسب�ة  :راضياأل  211 /حـ .1
 العقار�ة حیث تعالج �صفتها مخزون راضي تشترى �غرض الب�ع خاصة في الوكاالت أ . 
 راضي تقتنى لوجود مناجم فیها ، كالحجارة والمقالعأ . 
 رض ن األرض والمبنى ، ألراضي وجدت لغرض اقامة م�اني صناع�ة ، وهنا وجب الفصل بین ق�مة األأ

 غیر قابلة لالهتالك عكس الم�اني .
حداث التي ال تدخل ضمن �سجل في هذا الحساب األ  : راضيعمل�ات ترتیب وتهیئة األ  212حـ/  .2

حیث �عالجها النظام المحاسبي كتثبیتات �حد ذاتها  �ار م�اه السقي ،آراضي كحفر ة اقتناء األتكلف
 وتدخل ضمن هذا الحساب .

تمثل العقارات المستحدثة والمقتناة لغرض تحصیل التدفق النقدي ، وتضم : البناءات  213حـ/ .3
 :3الحسا�ات التال�ة 

  /م�اني صناع�ة. 21311حـ 
  /م�اني ادار�ة . 21315حـ 
  /خرى .أم�اني  21218حـ 
  /تركی�ات عامة وتهیئات للم�اني . 2135حـ 
 /ت قاعد�ة .آمنش 2138حـ 

تتمثل في المعدات الصناع�ة والتركی�ات  : دوات الصناع�ةواألالتركی�ات التقن�ة والمعدات  215حـ/ .4
راضي كش�كات العتاد المختلفة المتعلقة �االنتاج الى الحسا�ات التقن�ة التي �صعب فصلها عن األ

 :4التال�ة
  /معدات صناع�ة .  2154حـ 
  /دوات صناع�ة . أ 2155حـ 
  /دوات الصناع�ة تهیئات وتركی�ات للمعدات واأل 2157حـ. 

ثاث و أعمال الترتیب والتهیئات ، معدات النقل ، أ : تتمثل في خرى التثبیتات العین�ة األ 218حـ/ .5
 5غلفة القابلة لالسترجاع .لي واألمعدات المكتب ، معدات االعالم األ

 
 

 .  42، ص  2010، مكت�ة الشركة الجزائر�ة ، الجزائر ،  1،ج  -ط�قا للمعاییر المحاسب�ة الدول�ة  –محاس�ة المؤسسة شعیب شنوف ،    1
 . 245، ص  2010العالمة الزرقاء ، متیجة للط�اعة ، الجزائر ، ، نظام المحاس�ة المال�ة وسیر الحسا�ات وتطب�قهالخضر عالوي ،   2
 . 172عبد الرحمان عط�ة ، مرجع سابق ، ص  3
  74-73عبد الرحمان عط�ة ، نفس المراجع ،   4
 . 247، ص  لخضر عالوي ، مرجع سابق  5
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 المطلب الثاني : طرق ح�ازة التثبیتات العین�ة.
 : 1نمیزها ف�ما یلي للح�ازةو حاالت ألتثبیتات العین�ة عدة طرق 

 و في حالة ز�ادةأ ،س�س المؤسسة أعند ت:  2 العین�ة عن طر�ق المساهمات العین�ة ح�ازة التثبیتات -1
صل عیني ول�س نقدي ، واذا أس مال على شكل أساهمون الجدد بر مو الأسمالها تقدم صاحب المؤسسة أر 

ن تكون الق�مة أنه �ق�م �الق�مة العادلة ، والغالب تات الملموسة فإیثبالتصل العیني من عناصر كان األ
 وتسجل على النحو التالي : صول ،السوق�ة لتلك األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الماد�ة من سعر الشراء �ما فیها التثبیتات تتكون تكلفة شراء : 3ح�ازة التثبیتات العین�ة عن طر�ق الشراء -2

، وكل التكالیف الم�اشرة  الحقوق الجمرك�ة والرسوم غیر المستوردة و�عد تخف�ض الحسومات وحسم التسو�ة
ن خرى إأوكذا تكالیف  صل في حال االستعمال وفقا لالستخدام المتوقع ،جل وضع األأد بها من هالمتع

تكالیف التفك�ك  تراض ،تكالیف االق و العموالت ومصار�ف العقود ،أتعاب حقوق تحو�ل األ وجدت مثل :
نتاج للتجهیز و اإلألى الشراء ن تضاف إأوتكلفة تجدید موقع یجب أ ،نشاءات في نها�ة مدة المنفعةلإل

 شكل التزام للمؤسسة .المعني، إذا كان هذا التفك�ك �
لتي واصل قتناء األالیف التي ال تشكل جزء من تكلفة إقتناء وهي كل التكمن تكلفة اإل نقصوهناك تكالیف ت

ع�اء ومن ال �مكن ر�طها �شكل م�اشر �التكالیف الضرور�ة لكي �ص�ح األصل جاهزا لإلستعمال وتسجل في األ
 مثلة هذه التكالیف نذكر ما یلي :أ

، الملتقى الدولي االول حول النظام المحاسبي المالي في ظل معاییر  المحاس�ة  ئرالنظام المحاسبي المالي في الجزاتطبیق ، واخرون الز�ن یونس   1
  . 09،ص  2010جانفي ، 18-17،  يالدول�ة (تجارب ، طب�قات وافاق )،  معهد العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر ، المركز الجامعي �الواد

  .293-292، ص ص  2010مط�عة دار هومة ،الجزائر ، ، المعاییر الدول�ة الواضح في المحاس�ة المال�ة وففقحن�فة بن ر��ع ،2
-2009دیوان المطبوعات الجامع�ة ،  ، IAS/IFRSلمحاس�ة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجدید والمعاییر المحاسب�ة الدول�ة اهوام جمعة ، 3 

  . 47، ص  2010

 
 

21 

 
 
  

101 

 -----------/التاریخ / -----------

  تثبیتات العین�ة حـ/ال
 حـ/رأس المال الصادر             

 الوعد �المساهمة             

 
XXXX 

 
 

XXXX 

 
 

21 

 
 
 
 

465 
 

 -----------/التار�خ / -----------
 حـ/التثبیت العیني

 س المالأحـ/ الشركاء العمل�ات على ر             
 اث�ات المساهمة             

 
 

XXXX 

 
 
 
 

XXXX 
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 ؛فتتاح انشاء جدیدتكالیف إ 
  خرى أالتكالیف االدار�ة ومصار�ف عامة. 

كخسائر ، في العمل  أصل قد بدكان األ عندما التكالیف التي تحملتها المؤسسة ع�اء كذلك تسجل في األ
 . نشطة المؤسسةوالخسائر التشغیل�ة ، تكالیف اعادة الترتیب واعادة التنظ�م أل االسغالل البدائ�ة

  :1المتمثلة في  وتختلف المعالجة المحاسب�ة لعمل�ة الشراء حسب اختالف طرق التسدید
لذلك   ،تثبیت مع التسدید الم�اشر دون مرور مهلةي أن تشتري أ�مكن للمؤسسة  حالة التسدید الم�اشر : -

 ن تستفید من خصم تعجیل الدفع وتكون قیود االقتناء كالتالي :أ�مكن 
 
 
 

21 

 
 
 
 

404 

 -----------/التاریخ / -----------

 حـ/االتثبیتات العین�ة
 حـ/موردو التثبیتات             
 استالم الفاتورة              

 
 

XXXX 

 
 
 

XXXX 

 
404 

 
 
 
 

53 
512     

 

 -----------/التار�خ / -----------
 حـ/موردو التثبیتات 

 حـ/ البنك"ش�ك"او  حـ/ الصندوق"نقدا"            
  تسدید الفاتورة         

 
XXXX 

 
 

XXXX 

 
لو  كما، سعره�صل عندما یؤجل التسدید لفترات غیر معتادة "طو�لة" �سجل األ حالة الشراء على الحساب : -

 . تم الدفع عند الشراء والفرق �عتبر كمصار�ف مال�ة تحمل لفترات القرض
ل على تكلفة التثبیتات الملموسة بتحیین (تقی�م حالي ) و حصیتم الذا لم �حدد السعر الموافق لتار�خ الشراء إ

مساو�ة للق�مة الحال�ة قتناء في هذه الحالة هي الق�مة العادلة الوتكلفة اإل، مسددة �معدل قرض مكافئ للدفعات ال
 تي :و�كون التسجیل المحاسبي كاأل ،عند تار�خ الشراء لدفعات التسدید في تار�خ الحق

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

404 

 -----------/التاریخ / -----------

 حـ/االتثبیتات العین�ة
 حـ/موردو التثبیتات             
 استالم الفاتورة              

 
XXXX 

 
 

XXXX 

.  12 -11ص ص  جنینة عمر ، رفیق یوسفي ،  مرجع سابق ،   1  
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661 

 
 
 

404 
 

 -----------/التار�خ / -----------
 حـ/مصار�ف الفوائد 

 حـ/ موردو التثبیتات            
 تسجیل فوائد التاخیر للدورة          

 
XXXX 

 
 

XXXX 

 
 

404 

 
 
 
 

53 
 وأ

512 
 

 -----------/التار�خ / -----------
 حـ/موردو التثبیتات 

 حـ/ الصندوق"نقدا"            
 البنك"ش�ك"حـ/      

 تسدید الفاتورة              

 
XXXX 

 
 
 
 

XXXX 
 

XXXX 

 
 جب التمییز بین نوعین منهاقبل المعالجة اللمحاسسب�ة لالعانات ی:  عن طر�ق االعانات تح�ازة التثبیتا -3

 :1هما
، تعو�ض النقص في �عض نواتج االستغالل تي تستفید منها المؤسسة من أجل هي ال االستغالل عاناتإ  . أ

 وتسجل عند الحصول علیها م�اشرة كمایلي  :
 
 

512 

 
 
 
 

74 

 ---------/  التاریخ/-----------
 حـ/البنك

 عانات االستغاللحـ/ إ                 
  عاناتالحصول على إ            

   
 

XXXX 

 
 
 

XXXX 

 
 عانات حسب النظام المحاسبي المالي في حسابین :ه اإلهذتتمثل عانات االستثمار : إ  . ب

 ؛اعانات التجهیز 131حـ/ . 
 .خرى اعانات االستثمار األ 132حـ/ . 

 االستثمارعن طر�ق إنشاء هذا  سواء كانت صول عین�ة معینة ،أ المؤسسة من استفادةوكالهما �مثل 
على العمل  هاتسترجع وهي تفید في تشج�ع المن الدولة تستفید منها المؤسسة والتي  بواسطة الم�الغ المحصلة 

و أ ،�غ�ة تغط�ة النقص والخسارة المحققة  ،وتكون إما م�اشرة بتقد�م منح أو غیر م�اشرة كاإلعفاء الضر�بي
 التسجیل المحاسبي �كون على الشكل التالي :ستثمارات جاهزة في شكلها العیني ، و الحصول على هذه اال

 

 45هوام جمعة ، مرجع سابق ، ص  1
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441 

 
 
 

131 
 

13 

 -----------/التاریخ / -----------

 حـ/الدولة و ج ع اعانات مستحقة
 حـ/اعانات االستثمار             

 حـ/ اعانات التجهیز        وأ    
 الوعد �االعانة              

 
XXXX 

 
 

XXXX 
 
 
 
 

XXXX 
 

21 
 
 
 

441 
 

 -----------/التار�خ / -----------
 حـ/ق�م ثابتة 

 حـ/ الدولة و ج ع اعانات مستحقة            
 ق�ض االعانة              

 
 

XXXX 

 
 
 

XXXX 

 
 :1�كون التسجیل كما یلي ف ، ةمر �ق�ض اعانة مال�ذا تعلق األما إأ
 
 
 

5x       
    

 
 
 
 

441 
 

 -----------/التار�خ / -----------
 حـ/الحسا�ات المال�ة 

 حـ/ الدولة و ج ع اعانات مستحقة            
 ق�ض اعانة مال�ة              

 
 

XXXX 

 
 
 

XXXX 

 
وفق النمط  و�تم استرجاع ق�متها سنو�ا كما یوجد اعانات لالستثمارات لتمو�ل المشار�ع طو�لة المدى ،

�حیث تقسم االعانة المستلمة على عمر  وتعامل محاسب�ا معاملة حصص االهتالك ، المعمول �ه في المؤسسة،
 ثم تسجل كل حصة سنو�ة في شكل ایراد سنوي �سجل محاسب�ا على النحو التالي: دعمه ،االستثمار المراد 

 
 
 

131 
 

132 

 
 
 
 
 
 

754 
 
 

 -----------/التار�خ / -----------
 حـ/اعانات االستثمار

 حـ/ اعانات التجهیز  
 قساط اعانات االستثمار والمحولة             أحـ/             

 لنتیجة الدورة             

 
 

XXXX 
XXXX 

 
 
 
 

              
XXXX 

 
 

، مذكرة الماستر في العلوم المال�ة والمحاسب�ة ، جامعة محمد  التقی�م والمعالجة المحاسب�ة للتثبیتات العین�ة وفق النظام المحاسبي الماليفارس زو��ة ،   1
 .  61 - 60ص ص ، 2012-2011خ�ضر ، �سكرة ،
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�ص�ح كال الحسابین حـ/  ،اهتالك الق�مة الكل�ة لالعانة خالل مدة المشروع المراد دعمه و في حالة أ
 اعانات االستثمار وحـ/ اعانات التجهیز الوجود لهما في المیزان�ة .

صل ن تكلفة االنتاج ألفإ حسب النظام المحاسبي المالي ،:  االنتاجح�ازة التثبیتات العین�ة عن طر�ق  .4
 1:عن طر�ق اضافة العناصر التال�ة  امعین یتم الحصول علیه

 .ول�ة تكلفة شراء المواد األ - أ
 .التكالیف الم�اشرة لالنتاج  - ب
 غیر الم�اشرة لالنتاج الثابتة والمتغیرة.التكالیف  - ت

 وتستثني من تكلفة االنتاج:
 .االدار�ة والعامة المصار�ف - ث
 .غیر الم�اشرة ع�اء االضاف�ة النواتج واأل - ج

،  ساسها تكلفة التثبیتات التي تم اقتناؤهاألتثبیتات العین�ة وفقا للم�ادئ التي تحدد على لتحدد تكلفة االنتاج 
 :2 و�كون التسجیل المحاسبي كالتالي

 
21 

 

 
 

404 

 -----------/التاریخ / -----------

 حـ/االتثبیتات العین�ة
 حـ/موردو الق�م الثابتة             
               

 
XXXX 

 
 

XXXX 

 
 :�كون التسجیل المحاسبي كالتالينجازه بوسائلها الخاصة أما إذا قامت المؤسسة بإ

 
 

6 

 
 
 
 

512 
 

53 

 -----------/التاریخ / -----------

 ع�اء(حسب الطب�عة)حـ/األ
 حـ/البنك             

 حـ/الصندوق  
              

 
XXXX 

 
 

XXXX 

 
 وعند جاهز�ة التثبیت في نفسس السنة تسجل كالتالي :

 
21 

 
 
 
 

732 
 

 -----------/التاریخ / -----------

 حـ/االتثبیتات العین�ة
 صول الماد�ةحـ/انتاج مثبت لأل             
               

 
XXXX 

 
 

XXXX 

 . 48سابق ، ص  هوام جمعة ، مرجع  1 
 . 67فارس زو��ة ، مرجع سابق ، ص   2

 
40 

                                                 



 المراجعة الخارج�ة في اضفاء المصداق�ة على التثبیتات العین�ة اهم�ة .......................الفصل الثاني ....
 

شخص �عرف امت�از الخدمة �انه عقد �ستند �موج�ه  : 22حـ/ح�ازة التثبیتات العین�ة في شكل امت�از  .5
مقابل حق اقتضاء  (مانح االمت�از ) ، یلتزم هذا االخیر بتنفیذ خدمة لمدة محددة وطو�لة على مسؤولیته

  1. اتاوى من المستفید
�صلة الى االمت�از  ، مثل عقود االیجار  العقود التي تمدعلى  قواعد المحاس�ة في هذا المجال ،  "وتطبق

 .2الزراع�ة ، والعمل�ات المتعلقة بهذا االمت�از تدرج في حسا�ات صاحب االمت�از "
  3:وتتمثل الحسا�ات المستعملة في هذا النوع من المعامالت في

 /؛راضي تحت التوكیل أ 221حـ 
  /؛ راضي تحت التوكیلتنظ�م وتهیئة األ 222حـ 
  /؛بناءات تحت التوكیل 223حـ 
  /؛تركی�ات تقن�ة تحت التوكیل 225حـ 
  /خرى تحت التوكیل ؛أق�م ثابتة ملموسة  228حـ 
  /حقوق مانح االمت�از. 229حـ 

  4:نصادف حالتین 22 حـ/ وعند التسجیل المحاسبي لـ
العین�ة في شكل امت�از في التثبیتات  22�سجل حـ/ : التثبیتات الممنوح امت�ازها �صفة مجان�ة  حالة . أ

 كما یلي : حقوق مانح االمت�از ، 229الطرف المدین و�قابلها حـ/ 
 

 
22 

 

 
 

229 

 -----------/التاریخ / -----------

 حـ/االتثبیتات العین�ة في شكل امت�از
 حـ/حقوق مانح االمت�از             

 اث�ات وجود تثبیتات ممنوحة في شكل امت�از   
               

 
 

XXXX 

 
 
 
 

XXXX 

 
تاوة أو�قوم المستفید من االمت�از بدفع  قد ،عساس مدة الأتاوت في نها�ة كل دورة مال�ة على یتم تسجیل األ

 و�كون التسجیل كما یلي : 651االمت�از في العقد �مقابل حـ/ 
 
 

 .  10واخرون، مرجع سابق ، ص الز�ن یونس   1
 . 124، ص  2010، دار الحدیث للكتاب لللط�اعة والنشر والتوز�ع ، برج الك�فان ، الجزائر ،  الجدید النظام المحاسبي الماليمصطفى طو�ل ،  2 

 . 46، مرجع سابق ، ص 19الرسم�ة العدد ،الجر�دة  11-07القانون   3
  . 250لخضر عالوي ، مرجع سابق ، ص  4
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651 
 

 
 
 
 
 

53 
512 

 -----------/التاریخ / -----------

المترت�ة على االمت�ازات والبراءات والرخص تاوى حـ/األ
 والحقوق والق�م المماثلة و�رامج المعلومات�ة

 حـ/الصندوق              
 حـ/البنك  وأ         

               

 
 
 

XXXX 

 
 
 
 
 

XXXX 
 
 

 / :31/12ل قسط االهتالك في �سج
 
 

229 
 

 
 
 
 

282 

 -----------/التاریخ / -----------

 حـ/حقوق مانح االمت�از
 حـ/اهتالك تثبیتات االمت�از             

      تسجیل اع�اء اهتالك تثبیت في اطار االمت�از    

 
 

XXXX 

 
 
 

XXXX 

 
مع ح/البنك  تثبیتات في شكل امت�از ، 22التثبیتات الممنوح امت�ازها عن طر�ق الشراء : �سجل حـ/ حالة . ب

 كما یلي : المال�ة �سجل قسط السنوي لالهتالك ،خر الدورة أوفي  و الصندوق ،أ
 
 

22 
 

 
 
 
 

512 
53 

 -----------/التاریخ / -----------

 حـ/االتثبیتات العین�ة في شكل امت�از
 حـ/البنك             

 حـ/ الصندوق  
 تسجل الحصول على تثبیت في اطار االمت�از

               

 
 

XXXX 

 
 
 

XXXX 
XXXX 

 : 31/12االهتالك في سجل قسط �
 
 
 

682 
 

 
 
 
 
 

28 

 -----------/التاریخ / -----------

حـ/مخصصات االهتالك وم خ ق للسلع موضع 
 االمت�از

 حـ/اهتالك تثبیتات االمت�از             
 تسجل اع�اء اهتالك تثبیت في اطار االمت�از

               

 
 

XXXX 

 
 
 
 
 

XXXX 
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وج�ه یجار ع�ارة عن اتفاق یتنازل �م�عتبر عقد اال العین�ة بواسطة عقود االیجار:ح�ازة التثبیتات  .6
و دفعات عدیدة حسب أمقابل دفعة واحدة  ،صلجر لمدة محددة عن حق استعمال األأالمؤجر للمست

 1: حد المؤشرات التال�ةأوهو  عقد تمو�لي اذا توفر على  االتفاق ،
 صلي الى المستعمل.من المالك األ نها�ة العقدصل في و انتقال ملك�ة األأتحو�ل  - ح
   .أقلصل من طرف المستعمل له �سعر وجود خ�ار امكان�ة شراء األ - خ
 الملك�ة . كبر من مدة الح�اة االقتصاد�ة لألصل اذا لم �كن هناك تحو�لتغطي الجزء األ االیجارمدة  - د
 المؤجر.صل في بدا�ة العقد تكون التسدیدات مساو�ة للق�مة العادلة لأل - ذ
هذا دون ادخال تغییر معتبر  خر ،آصل محل االیجار للمستعمل استعماله لوحده دون تسمح طب�عة األ - ر

 صل .على األ
ن أجر �عد مدة االیجار ، ال�مكن أراضي التي ال تؤدي الى نقل الملك�ة الى المسعقود ایجار األان 

الق�ام بها �مقتضى هذه العقود تمثل ایجارات صل�ة التي �حتمل والمدفوعات األ، تشكل عقود ایجار تمو�ل 
 مس�قة تهتلك على مدى عقد ط�قا للمنافع المكتس�ة.
 2: أما التسجیل المحاسبي لعقد االیجار یتكون من جانبین

الحق�ق�ة أو  �ق�متهفي المیزان�ة ل عقد االیجار التمو�لي �سج جر :أالمعالجة المحاسب�ة في دفاتر المست - أ
قل ثمنا،حیث تندرج في أ�الق�مة المحینة للمدفوعات الدن�ا �مقتضى االیجار اذا كانت هذه الق�مة األخیرة 

 شراء في نها�ة االیجار .الالق�مة المحینة العادة  المدفوعات الدن�ا
 و�كون التسجیل المحاسبي كما یلي:

 
 
 613 

442 

 
 
 
 
 
 

512 
 

 -----------/التاریخ / -----------

 اتیجار احـ/ 
 الدولة والضرائب والرسومحـ/ 

 حـ/ بنوك الحسا�ات الجار�ة              
 تسدید مبلغ االستحقاق            

 
 

XXXX 

 
 
 
 
 

XXXX 

 و�كون قید تسو�ة االهتالك كالتالي : 
 
 

682 
 

 
 
 
 

28 

 -----------/التاریخ / -----------

 الغیر جار�ة     حـ/مخصصات االهتالك وم خ ق
 حـ/اهتالك تثبیتات االمت�از                       

 تسجل اع�اء اهتالك

 
 

XXXX 

 
 
 
 
 

XXXX 

 . 19، مرجع سابق ، ص 19، الجر�دة الرسم�ة العدد  135.1المادة   1
، مذكرة الماستر في العلوم المال�ة والمحاسب�ة ، تخصص فحص  المعالجة المحاسب�ة لعقود االیجار التمو�لي وفق النظام المحاسبي الماليمكي نبیل ،    2

 . 98، ص 2014-2013محاسبي، جامعة محمد خ�ضر ، �سكرة ، 
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 بینما قید خسارة الق�مة ف�كون :
 
 

682 
 

 
 
 
 

29 

 -----------/التاریخ / -----------

 الغیر جار�ة     حـ/مخصصات االهتالك وم خ ق
 حـ/ خسارة الق�مة عن التثبیتات العین�ة         

 تسجل خسارة الق�مة

 
 

XXXX 

 
 
 
 
 

XXXX 

 
نقل �شكل جوهري المخاطر  ي،یتم �موجب عقد االیجار التمو�ل لمعالجة المحاسب�ة في دفاتر المؤجر :  - ب

االیجار المستحقة الق�ض ن دفعة متعلقة �الملك�ة القانون�ة من المؤجر إلى المسأجر وهكذا فإوالمنافع ال
ن استثماره ع ة المؤجرأومكاف لتعو�ض صلي ودخل تمو�لينها سداد للمبلغ األأى تعامل من المؤجر عل

   2: ، و�كون القید كمایلي 1وخدماته
 
 

512 
 

 
 
 
 

274 

 -----------/التاریخ / -----------

 حـ/بنوك الحسا�ات الجار�ة  
حـ/القروض و ح. دائنة المترت�ة على عقد       

 االیجار التمو�ل
 ق�ض دفعة االیجار

 
 

XXXX 

 
 
 
 
 

XXXX 

 
 وفي حالة رفع الشراء :

 
 

682 
 

 
 
 
 

28 
274 

 -----------/التاریخ / -----------

 التثبیت المعنيحـ/ 
 اهتالك التثبیتحـ/         

  حـ/ القروض وح دائنة المترت�ة على عقد 
 يالتمو�لایجار 

 ع�اء اهتالكأ ل یتسج        

 
 

XXXX 

 
 
 
 
 

XXXX 

 
 
 
 

 . 59مرجع سابق ،ص ،  19الجر�دة الرسم�ة العدد ،  11-07القانون   1
 . 109، ص مرجع سابق  مكي نبیل ،  2
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 المطلب الثالث : التثبیتات الجاري انجازها 
/ نس�ة 31/12وتتعلق �العناصر التي لم تبلغ بتار�خ  ،نجازنها التثبیتات في طور اإلأ� ا�ضأوتعرف 

صول المؤسسة في أ، لذلك تسجل ضمن لغیر من قبل او أا تم انتاجها من قبل المؤسسة ءسو  ،%100انجاز 
 .1شغال�ق�مة الفواتیر المتضمنة تقدم األ�التكالیف المتراكمة لالنتاج أو  23حـ/

 2:یتضمن هذا الحساب حسا�ات فرع�ة تتمثل في حیث  
 التثبیتات الجاري انجازها . 232حـ/
 التثبیتات المعنو�ة الجاري انجازها . 237حـ/
 الحسا�ات الدفوعة عن طل�ات التثیبتات .التسب�قات و  238حـ/

و الحصول أو التحصیل والتي لم یتم انجازها أصول التي هي في طور االنجاز و�سجل في هذا الحساب األ
الحسا�ات و اكتمال انجازه وذلك �استعمال أصل علیها في نها�ة الدورة ، و�رصد هذا الحساب عند اقتناء األ

 المعن�ة للق�م الثابتة .
 توزع، و�شغال ثناء األأن �سجل لها نقص ق�مة تقدیر�ة أن التثبیتات الجار�ة ال تهتلك ، وانما �مكن أعلما  

 :3حساب التثبیتات الجاري انجازها الى 
ن أ�عد  في هذه الحالة �سجل االستثمار :بوسائل المؤسسة الخاصة  (التثبیت)تم انجاز االستثمار  . أ

 تي :كاأل الصنف السادسع�اء حسب طب�عتها في تسجل األ
 

 
 

23x 

 
 
 
 

73x 

 -----------/التاریخ / -----------

 التثبیتات الجاري انجازها  حـ/
              انتاج الق�م الثابتة حـ/              

 
 

XXXX 

 
 
 
 

XXXX 

 
 
 
 
 
 

جامعة ورقلة ،  ،، غیر منشورة  ( طل�ة السنة االولى علوم اقتصاد�ة ) النظام المحاسبي المالي محاضرات في المحاس�ة المال�ة  حسبمداني بلغیث ،   1
 . 05ص  ، 2010اكتو�ر 

 . 74مرجع سابق ، ص  عبد الرحمان عط�ة ،  2
 . 45شعیب شنوف ، مرجع سابق ، ص  3  
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  1:من طرف الغیر و�كون التسجیل كالتالي (التثبیت )تم انجاز االستثمار . ب
 
 

23x 
 

 
 
 
 

4x    

 -----------/التاریخ / -----------

 حـ/التثبیتات الجاري انجازها 
 حسا�ات الغیر حـ/              

 اث�ات وجود التثب�ات الممنوحة في شكل امت�از
               

 
 

XXXX 

 
 
 
 

XXXX 

 
 و�كون التسجیل كمایلي: جل الحصول على التثبیتات ،أیتم دفع تسبیق من  . ج

 
 

238 
 

 
 
 
 
 

40x 

 -----------/التاریخ / -----------

التسب�قات والحسا�ات المدفوعة عن طل�ات حـ/
 التثبیتات

            الموردون والحسا�ات الملحقةحـ/                

 
 

XXXX 

 
 
 
 
 

XXXX 

 
 الم�حث الثاني : اهتالك وخسارة الق�مة للتثبیتات العین�ة 

في العمل�ة االنتاج�ة، مما  ق�متها نتیجة الستعمالها المتكررلى نقص في العین�ة إتتعرض التثبیتات 
و�واسطة االهتالكات تقوم المؤسسة �شراء تثبیتات جدیدة لتعوض  ، حها مع مرور الوقت لى عدم صالیؤدي إ

من خالل كل  الح�طة والحذر، أوذلك عمال �مبدص�حت غیر صالحة لالستعمال ، أالتي تم استهلكها كل�ا والتي 
العین�ة بهدف جرد �ستوجب على المؤسسة اث�ات االهتالك السنوي لكل عنصر من عناصر التثبیتات  عمل�ة

كما قد تتعرض هذه التثبیتات الى خسارة وانخفاض في ق�متها ، مما یؤدي الى  ،اظهاره في صورته الصادقة 
  .انخفاض الق�مة الحال�ة عن الق�مة المحاسب�ة المسجلة في الدفاتر 

 ول : اهتالك التثبیتات العین�ة  المطلب األ 
 وال : مفهوم االهتالك أ

 هتالك تعر�ف اال  -1
استهالك المنافع االقتصاد�ة  "�أنهاالهتالك   7-121�عرف النظام المحاسبي المالي في المادة  

م�اشرة  ة العنصر المثبت على المساهمة �صورةر ي استهالك قدأ،  و معنوي أالمستقبل�ة المرت�طة �أصل عیني 
، اي یتم حسا�ه كعبء اال اذا كان مدمجا في الق�مة و غیر م�اشرة في تدفقات الخز�نة لفائدة المؤسسةأ

 .2"المحاسب�ة الصل انتجته هذه المؤسسة لنفسها

 . 10مرجع سابق ، ص  ،واخرون الز�ن یونس    1
  . 126سابق ، ص عبد الرحمان عط�ة ،مرجع   2
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صول على مدى مدته المقدرة حسب مخطط أالتوز�ع النظامي للمبلغ المهتلك من  نه"أ�ضا �أ و�عرف
 1لة من االصول �عد هذه المدة."ممرعاة الق�مة ال�اق�ة المحت ل�ههتالك وعالا

عموما �اختالف هذه العناصر و العین�ة : تختلف معدالت اهتالك عناصر التثبیتات معدالت االهتالك -2
 :في الجدول التالي�مكن عرض معدالت اهتالك هذه التثبیتات 

 ) : معدالت اهتالك التثبیتات العین�ة.07الجدول(
 %20معدات النقل:  %20-10المعدات واالدوات: من %5 -2من  الم�اني :

  %10 -5هیئات وتركی�ات: من % 10معدات المكتب :
 .01مداني بلغیث ، مرجع سابق ، ص المصدر : 

 

 س�اب االهتالكأثان�ا : 
 :2 أهمهاس�اب متعددة و�عود ذلك أل ،راضين تتعرض لتناقص ما عدا األأ العین�ة عناصر التثبیتاتل�مكن 

و مع استعمالها في نشاط المؤسسة ،أ �التدرج العین�ة تعود الى التدهور في التثبیتات العوامل الماد�ة : . أ
 مع مرور الزمن .

العیني قد�ما مع ظهور تثبیت أكثر العوامل التقن�ة : تتعلق �التطور التكنولوجي الذي یجعل  التثبیت  . ب
 داء ومردود�ة.أ

ذواق المستهلكین ، وتؤدي الى ضرورة ألى تطور احت�اجات الز�ائن وتغیر إ العوامل االقتصاد�ة : تعود . ج
 تطو�ر التثبیتات �الحصول على تلك التي تسمح بتلب�ة الحاجات الجدیدة للز�ائن والمستهلكین عموما .

حما�ة قانون�ة محدودة ل�عض التثب�ات ، مثل حما�ة االمت�ازات والحقوق  العوامل القانون�ة : تعود الى . د
 المماثلة ، البرءات والرخص التي تكون محدودة زمن�ا.

  االهتالكحساب ثالثا :العناصر المرت�طة �
 : 3لحساب اهتالك التثبیتات العین�ة هناك عدة عناصر التي لها عالقة بذلك ، تشمل

ساس ق�مته عند ، على أبتكلفته التار�خ�ة العیني : تمثل سعر شراء التثبیت  vcصل�ة الق�مة المحاسب�ة األ -
 تار�خ معاینته (في تار�خ اجراء عمل�ة الشراء او الح�ازة).

عند التنازل عن المؤسسة: هي المبلغ الصافي من تكالیف الخروج ، تتحصل عل�ه   VRالق�مة المت�ق�ة  -
 .حدد وفقا لظروف السوق الحال�ة اصل في نها�ة االستخدام ، فهي تت

، یوزع المبلغ و الق�مة المحاسب�ة�ق�ة المحتملة له تهو الفرق بین الق�مة الم: MA المبلغ القابل لالهتالك -
 القابل لالهتالك �صورة مطردة على دوام نفع�ة التثبیت المعني .

 الق�مة المت�ق�ة . –المبلغ القابل لالهتالك = الق�مة المحاسب�ة       

 . 81مرجع سابق ، ص،  19الجر�دة الرسم�ة العدد ،  11-07القانون   1
 . 72، ص  2007الدنمارك ، ، منشورات االكاد�م�ة العر��ة المفتوحة  ، 2، ج صول المحاس�ة المال�ةأولید ناجي الح�الي ،   2
  . 02مداني بلغیث ، مرجع سابق ، ص  3
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استعمال تثبیتات  یها المؤسسةرتقب في المدة التي تأ ،العیني النفع�ة للتثبیت : هي المدة Nمدة المنفعة  -
 على االصول المعتبرة. لحصولوحدات المماثلة  ل�ضا �عدد المهتلكة، وقد تحدد المدة النفع�ة أ

على مدى مدته المقدرة  عیني ما المهتلك من تثبیتهو التوز�ع النظامي للمبلغ  :  An  قسط االهتالك -
 : 1سنوي و�حسب كمایليالهتالك الحسب مخطط ا

 قسط االهتالك = المبلغ القابل لالهتالك / مدة المنفعة .    
 كمایلي : يالمعن : �حسب في غالب االح�ان انطلقا من مدة منفعة التثبیت Tمعدل االهتالك  -

 / مدة المنفعة . 100معدل االهتالك =              
ولي في دفاتر المحاس�ة ساسه تقی�م التثبیت عند ادراجه األأ: هي المبلغ الذي تم على  VNCق�مة الصاف�ة ال -

 صل�ة له ، منقوصا منها االهتالك المجمع.ي الق�مة المحاسب�ة األأ
 مجموع االهتالكات . –ة االصل�ة الق�مة الصاف�ة المحاسب�ة = الق�مة المحاسب�    

 : 2 العین�ة أهمها التثبیتات هتالكلحساب ا هناك عدة طرق :  را�عا : طرق االهتالك
 صل .االهتالك الخطي : �قود الى عبء ثابت على المدة النفع�ة لأل 
 صل النفع�ة.لى عبء متناقص على األاالهتالك المتناقص : یؤدي إ 
 صل.عبء یتنامى على المدة النفع�ة لأللى االهتالك المتزاید: یؤدي إ 
 مال أو االنتاج المنتظر من األصلاهتالك وحدات االنتاج: یترتب عل�ه عبء �قوم على االستع. 

في حالة عدم التمكن من تحدید هذا ، و�نصح النظام المحاسبي المالي �اعتماد طر�قة االهتالك الثابت 
و�جب أن تدرس دور�ا طر�قة اإلهتالك، مدة ، للمنافع االقتصاد�ة �صورة صادقة مؤسسةاستهالك الالتطور في 

 .ن�ةوالق�مة المت�ق�ة في أعقاب المدة النفع�ة المط�قة على التثبیتات العی ،النفع�ة
، و�تمثل كثرها شیوعاأسهل الطرق و أوهي طر�قة تعد من  : 3)االهتالك الخطي( طر�قة القسط الثابت - أ

 هتالك على أساس مدة االستعمال ، حیثهذه الطر�قة في التوز�ع المتساوي لق�مة أقساط االاالهتالك وفق 
 وفقا لطر�قین :، صل على كل فترة یتم استخدامه فیها یوزع جزء من تكلفة األ

 الخردة )/ العمر االنتاجي . –صل طر�قة المعادلة : قسط االهتالك السنوي =( تكلفة األ
في نها�ة عمره االقتصادي ( مهما استهلك االصل واص�ح استخدامه في حیث تمثل الخردة االصل 

 االنتاج عد�م الفائدة اال انه �ظل له ق�مة ضئیلة تسمى ق�مة الخردة )
 صل * معدل االهتالك السنوي .س�ة : قسط االهتالك السنوي = تكلفة األطر�قة الن

 
 

 . 128مرجع سابق ، ص عبد الرحمان عط�ة ،   1
 .  04ص .،مرجع سابقمحمد لعر�بي ،    2
 . 02مداني بلغیث ، مرجع ساببق ، ص   3
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 و�كون جدول االهتالك كما یلي :
 الق�مة ال�اق�ة االهتالك المتراكم االهتالك أصل المبلغ  nالسنوات

     
 

تعني تناقص تكالیف ت�عا لمبدأ مقابلة االیرادات �النفقات فان هذه الطر�قة  :1ط المتناقصطر�قة القس  - ب
و�طبق االهتالك التنازلي على التجهیزات التي االهتالك السنوي فترة �عد فترة حتى انعدام الق�مة ال�اق�ة ، 

م�اشرة في االنتاج داخل المؤسسة من غیر الم�اني السكن�ة والورشات والمحالت المستعملة في تساهم 
 سلوب فان :سلوب  وارد في قانون الضرائب وت�عا لهذا األأع�ارة عن  وهي،  ممارسة نشاط  هذه المؤسسة
 االهتالك . * معامل  n/1= معدل االهتالك السنوي 

حد أعن طر�ق حاصل ضرب معدل االهتالك الخطي للتثبیت في یتم الحصول على معدل االهتالك 
 المعامالت التي تظهر في الجدول التالي : 

 المتناقص ) : معامالت االهتالك08الجدول رقم(
 المعامل الضر�بي لالهتالك المتناقص المدة النفع�ة لالستعمال

 1.5 سنوات 4و أ3
 02 سنوات 6و أ 5

 2.5 سنوات 6كثر من أ

 .16 ، صمرجع سابق جنینة عمر ، رفیق یوسفي ،   :المصدر 
 

المبلغ القابل لالهتالك في بدا�ة كل سنة هو الق�مة المحاسب�ة الصاف�ة في نها�ة السنة السا�قة ، وهذه 
 الحالة �كون فیها المبلغ القابل لالهتك في بدا�ة كل سنة �كون متغیرا .

/ عدد السنوات المت�ق�ة ) یتم االنتقال الى طر�قة االهتالك الخطي 100المعدل المتناقص اقل او �ساوي (
 و�حسب القسط للسنوات المت�ق�ة كما یلي : 

 الق�مة المحاسب�ة الصاف�ة / عدد السنوات المت�ق�ة
 و�كون جدول االهتالك كالتالي : 

 الق�مة المحاسب�ة في نها�ة السنة االهتالك المجمع قسط االهتالك السنوي  أساس االهتالك  السنة

     

 

 . 129عبد الرحمان عط�ة ، مرجع سابق ، ص  1
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،  تخضع لهذه الطر�قة األصول التي تتآكل وتتناقص �صفة متزایدة مع الزمن : طر�قة القسط المتزاید  - ج
 : 1ید كما یلي المتزاب معدل االهتالك �حس

 
 
 
 

 قسط االهتالك = المبلغ القابل لالهتالك * معدل االهتالك    
 و�كون جدول االهتالك كالتالي :

 خر السنةأالق�مة المت�ق�ة في  هتالكقسط اال المعدل صل�ة الق�مة األ السنوات
     

 
نص علیها النظام المحاسبي المالي ، و�تطلب هذا سالیب التي حد األأهو :  2 طر�قة وحدات االنتاج  - د

 خالل فترة استخدام. دیر حجم االنتاج سلوب تقاأل
 و�كون حساب قسط االهتالك كمایلي :

 القسط السنوي = تكلفة شراء التثبیت * معدل االهتالك     
 حیث : 

 معدل االهتالك = حجم االنتاج السنوي / حجم  االنتاج الكلي .           
 االهتالك كالتالي :  �كون جدولو 
 

 قسط االهتالك حجم االنتاج الفعلي السنة
   

 
�كون   وعلى الرغم من تنوع طرق االهتالك فان التسجیل المحاسبي  الذي �كون في نها�ة الدورة المحاسب�ة

 كالتالي :

 ،الجزائر ،  الجامع�ةالط�عة الثالثة،  دیوان المطبوعات  ، -أعمال نها�ة المدة ،التنظ�م المحاسبي –محاس�ة عامة منصور بن عوف عبد الكر�م ،   1
 .10، ص  1998

 . 132عبد الرحملن عط�ة ، مرجع سابق ، ص 2

    )n+1صل (عمر األ               
                      2                              
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68X 
 

 
 
 
 

28X 

 -----------/التاریخ / -----------

 غیر جار�ة.حـ/ مخصصات اهتالك األصول 
 حـ/ اهتالك التثبیتات             

 تسجیل اقساط االهتالك .         

 
 

XXXX 

 
 
 
 

XXXX 

 
 خسارة الق�مة للتثبیتات العین�ةالمطلب الثاني : 

 التثبیتات العین�ة  ق�مةأوال : مفهوم خسارة 
النظام المحاسبي من  7-112حسب المادة تعرف خسارة ق�مة التثبیتات :  تعر�ف خسارة الق�مة  -1

  9 -119ما المادة أ�أنها " فائض الق�مة المحاسب�ة لألصول عن ق�متها الواج�ة التحصیل "،  المالي
و تخف�ضها أصل وهذا بهدف ز�ادة ق�مة الخسارة أعلى مراجعة الخسارة المدرجة �النس�ة كل  فتنص

 1ي نها�ة السنة "والتي تكون ف، ت�عا لتطور الق�مة القابلة للتحصیل لالصل المعني 
محاسب�ة ، تقوم  في نها�ة كل دورةالحسا�ات  عند ا�قاف  : التثبیتات ق�مةمؤشرات انخفاض   -2

 من ق�متها وذلك من خالل عدة مؤشرات ، تقد فقد ت التثبیتاتما اذا كانتقدیر بالمؤسسة 
 :  2أهمها     
 تتمثل في : : داخل�ة مؤشرات . أ

 . للؤسسة متوقع في المخطط االبتدائيظهور تدهور أو اتالف مادي غیر  -
 .صلو مسقبل�ة لها اثر سلبي على استخدام األأحدوث تغیرات هامة في طر�قة االستخدام قد تكون حال�ة  -
  یجب أن تكون األداءات أقل من القدیرات . -

 خارج�ة : نذكر أهمها في:مؤشرات   . ب
 خالل الدورة .لالصل انخفاض الق�مة السوق�ة  -
هامة لها اثر سلبي على المؤسسة ، حدثت خالل الدورة او ستحدث في المستقبل القر�ب في حدوث تغیرات  -

 المح�ط التقني ،االقتصادي او القانوني .
 ئدة خالل الدورة ، مما یؤدي الى احتمال تخف�ض من الق�م الب�ع�ة �شكل هام .ارتفاع معدل الفا -
 تشرع في اخت�ار الخسارة في الق�مة.جب على المؤسسة أن اذا تحققت احد هذه االدلة ، و  -
 
 
 

�ة ، مذكرة الماستر في الدراسات المحاسب�ة والج�ا صول الثابتة وفق النظام المحاسبي المالي في المؤسسة االقتصاد�ةتقی�م األعبد الكر�م تواتي ،  1
 . 10، ص  2013-2012ورقلة ،  المعمقة ، جامعة 

 . 59هوام جمعة ، مرجع سابق ، ص   2 
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 : 1اخت�ارات خسارة الق�مة -3
الق�مة  تمثل في مقارنة الق�مة المحاسب�ة(نها تفإ SCF النظام المحاسبي المالي  من 10-121حسب المادة 

ذا حال�ة ( ق�مة االصل الحال�ة في السوق ) ، فإصل مع ق�مته اللأل القابلة لالستهالك ) حاسب�ة الصاف�ةالم
 ن المؤسسة تشرع في تثبیت الخسارة في الق�مة . اف�ة فإقل من الق�مة المحاسب�ة الصأخیرة كانت هذه األ

 ن خسارة الق�مة هي ع�ارة عن :أومما سبق نستنج  
 الق�مة المحاسب�ة الصاف�ة. –خسارة الق�مة = الق�مة الحال�ة 

 و�كون التسجیل المحاسبي كمایلي :
 
 

68X 
 

 
 
 
 

29X 

 -----------/التاریخ / -----------

 حـ/ مخصصات اهتالك األصول غیر جار�ة.
 حـ/ اهتالك التثبیتات             

 .خسارة الق�مة  تسجیل         

 
 

XXXX 

 
 
 
 

XXXX 

 
  استرجاع خسارة الق�مة -4

للتحصیل لتثبیت ما ، عندها �كون استرجاع خسارة الق�مة القابلة في رتفاع إ عند حدوثنها�ة السنة ،  تكون في
 . 2یجیلهاسن یتجاوز ق�مة الخسارة السابق تأالق�مة الذي سبق تخص�صه لهذا التثبیت ، وال �مكن 

فالمؤسسة تقدر عند اقفال حسا�اتها ما اذا كان هناك مؤشرات تدل على خسارة ق�مة مدرجة في 
عند توفر هذا المؤشر فان ، و لم تعد موجودة انخفضت أو سا�قة صل خالل السنوات المال�ة ال�ات لألاالحس

صل القابلة للتحصیل، كما یؤخذ بخسارة الق�مة المثبتة ألي أصل خالل السنوات المال�ة المؤسسة تقدر ق�مة األ
 ق�مته المحاسب�ة ، وحینها القابلة للتحصیل أكبر من ت النتائج ، عندما تص�ح ق�مته�ااضمن المنتجات في حس

صل �ما یناسب ق�مته القابلة للتحصیل ، لكن دون تجاوز الق�مة المحاسب�ة لى ز�ادة الق�مة المحاسب�ة لأل�عمد إ
في الحسا�ات �النس�ة الى هذا  ي خسارة ق�مةأالصاف�ة التي قد یتم تحدیدها في حالة ما اذا لم یتم ادارج  

 .3صل خالل السنوات المال�ة السا�قة األ
 
 
 
 

 .  60هوام جمعة ، مرجع سابق ، ص   1
 . 135عبد الرحمان عط�ة ، مرجع سابق ، ص   2
  . 11، ص مرجع سابقعبد الكر�م تواتي ،   3 
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 1:التسجیل المحاسبي كمایليو�كون 
 
 

29X 

 
 
 
 

781 

 -----------/التاریخ / -----------

 حـ/ خسائر الق�مة عن التثبیت العیني 
 حـ/ استرجاع االستغالل عن خسارة الق�مة            

 استرجاع خسارة الق�مة .        

 
 

XXXX 

 
 
 
 

XXXX 

 
 المطلب الثالث : التنازل عن التث�ات العین�ة .

 : 2تعر�ف التنازل .1
تقوم فیها �االستغناء عن التثبیتات لسبب من االس�اب كتغییر استثنائ�ة في ح�اة المؤسسسة ،هو عمل�ة  

  و�تم االستغناء عنها إما �الب�ع ، الشطب أو االستبدال ؛ طرق االنتاج، التقادم ، او عدم الكفاءة االنتاج�ة،
یجب تحو�ل حساب االهتالك  ، ب�عهتم عند التنازل عن تثبیت ما و  تنتهي �فائض ق�مة او ناقص ق�مة ،

في حال وجودها الى حساب التثبیت المعني ، مما یؤدي الى  ذلك حساب خسارة الق�مةالمتعلق �ه ، وك
 و نقص الق�مة المطلوب اث�اته في حساب النتائج .  أحتى �مكن تحدید فائض ، انخفاض لق�مته 

 ق لحالتین:ن �كون التنازل وفأ�مكن 
 خروج اخت�اري : ه�ة ، رمي كنفا�ة...  . أ

 خروج اج�اري : نزع الملك�ة (مصادرة)، اخراج (ا�عاد) ، هدم ، سرقة...   . ب
 العین�ة: تنازل عن التثبیتات مالتسجیل المحاسبي لعمل�ة ا .2

عند ق�ام المؤسسة �التنازل(الخروج) عن التثبیت العیني تلزم بتسجیل العمل�ة عند تار�خ وقوعها ، مما 
 : 3یترتب عل�ه تحو�ل ملك�ة االصل حیث یختلف هذا التار�خ حسب الحالة 

  .حالة التنازل عن التجهیزات ، فهو تار�خ دخوله للمشتري الجدید 
   . حالة المصادرة ، فهو تار�خ تحدید التعو�ض النهائي 

 
 
 
 
  

 ، الجزائر، دیوان الطبوعات الجامع�ة ،  scfاصول وم�ادئ وال�ات سیر الحسا�ات وفقا للنظام المحاسبي المالي  –المحاس�ة العامة عاشور كتوش ،  1 
 .15، ص  2011

 . 61هوام جمعة ، مرجع سابق ، ص   2
 . 135عبد الرحمان عط�ة ، مرجع سابق ، ص  3
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، ر�ح ق�متها المحاسب�ة الصاف�ة ، این ینتج عنه ن عمل�ة التنازل عن الثبیتات قد تكون �سعر أكبر من إ
غیر مال�ة ، اما اذا تمت عمل�ة التنازل �سعر أقل من ض ق�مة خروج اصول ثابتة فائ 752و�سجل في حـ/ 

نواقص ق�مة خروج  652خسارة والتي تسجل في حـ/ذي تم ب�عه ، فانه ینتج عنه صاف�ة لالصل الالق�مة ال
 . 1مال�ة غیرصول ثابتة أ

 : كمایلي المتنازل عنه المحاسب�ة لالصلتحدد الق�مة 
 الق�مة المحاسب�ة للعنصر المتنازل عنه = الق�مة االجمال�ة .      العنصر الذي ال یهتلك 

مجموع  أقساط  –العنصر الذي یهتلك       الق�مة المحاسب�ة للعناصر المتنازل عنها = الق�مة االجمال�ة 
 .االهتالك

أما مصار�ف ،  عن طر�ق تسو�ته(المعالجة المحاسب�ة) : هو سعر مذكور في العقد ، مستقل سعر التنازل -
   تسجل في حسا�ات االع�اء حسب طب�عتها .ف التنازل 

 تحدد حسب المعادلة التال�ة : فوائض ونواقص الق�مة فأما  -
 الق�مة الصاف�ة للعنصر المتنازل عنه . –فائض أو نقص الق�مة = سعر التنازل  

 : 2كما یلي  تسجیل المحاسبيو�كون ال
 21الق�مة األصل�ة حـ/ –) 291+ حـ/  281= مبلغ الب�ع +( حـ/ 752في حالة فائض الق�مة حـ/ - أ
 
 

462 
 512أو

281 
291 

 
 
 
 
 
 
 
 
21 
752 

 -----------/التاریخ / -----------

الحسا�ات الدائنة عن العمل�ات التنازال عن / حـ
 التثبیتات

 حـ/ البنوك والحس�ات الجار�ة
 العینة. تحـ/ اهتالك التثبیتا

 حـ/خسائر الق�مة عن التثبیتات العینیىة
 حـ/ الثبیت العیني

                          حـ/ فوائض الق�مة عن خروج االصول المثبتة 
 غیر المال�ة

تسجیل عمل�ة التنازل عن تثبیت عیني (حالة فائض 
 ق�مة).

 
 

 مبلغ البیع
 

اهتالكات 
 متراكمة

 خسائر ق�مة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الق�مة االصل�ة
 فائض الق�مة

 
 

 . 62هوام جمعة ، مرجع سابق ، ص   1
 . 16ص  – 14ص محمد لعر�بي ، مرجع سابق ،   2
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وجعله مدین �مبلغ ناقص  652ب حـ/ 752ستبدال حـ/إق�مة : لها نفس التسجیل مع الفي حالة نقص  -ب
 الق�مة ، وتكون المعادلة: 

 .21الق�مة األصل�ة حـ/ –) 291+ حـ/281= مبلغ الب�ع + (حـ/ 652نقص ق�مة حـ:
 و�ظهر التسجیل كالتالي: 

 
 

462 
 
 512أو

281 
291 
652 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 

 -----------/التاریخ / -----------

الدائنة عن العمل�ات التنازال عن حـ/ الحسا�ات 
 التثبیتات
 حـ/ البنوك والحس�ات الجار�ة
 حـ/ اهتالك التثبیتات العینة.

 حـ/خسائر الق�مة عن التثبیتات العینیىة
الق�مة عن خروج االصول المثبتة غیر  نقصحـ/

 المال�ة

 حـ/ الثبیت العیني
 نقصتسجیل عملیة التنازل عن تثبیت عیني (حالة 

 قیمة).

 
 

 مبلغ البیع
 
 

 اهتالكات متراكمة
 خسائر ق�مة

 ق�مة نقص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الق�مة 
 االصل�ة

 
 

ن وجد بنفس طر�قة تسجیل إوال أقبل تسجیل التنازل یتم تسجیل االهتالك المكمل لسنة التنازل 
 االهتالك.
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 لتثبیتات العین�ة ا مصداق�ة�  المراجعة الخارج�ة عالقةالم�حث الثالث : 
لى مر وارد یرجع السبب ف�ه إأو مل�سات �المستندات والسجالت المحاسب�ة أخطاء أحتمال وجود إن إ

، و  صدار القوائم النهائ�ةوصوال إلى إ ةكثیر  يیدأوتنقلها بین  التي تمر بها مختلف العمل�ات المراحل المتعددة
قها وذلك بواسطة مدقق لى فحصها وتدق�ات تم اللجوء إالتالع�هذه خطاء ومختلف كتشاف هذه األجل إأمن 

، وتفهمه لطب�عتها وأنوعها وموطنها رتكابها س�اب إألمام �خطاء عن طر�ق اإلخارجي �ساهم في كشف هذه األ
   .من اجل اضفاء المصداق�ة علیهاوطرق تصح�حها 

المحاسب�ة والمال�ة من قبل المعلومات الحسا�ات و القدرة على اعتماد "نها أتعرف المصداق�ة �و 
مستخدمیها �أقل درجة خوف ممكنة ، وترى لجنة المعاییر المحاسب�ة أن خاص�ة الوثوق �المعلومة خاص�ة 
مهمة، فالحسا�ات یجب أن تكون موثوقة و�عتمد علیها ، وتمتلك الحسا�ات خاص�ة الوثوق اذا كانت خال�ة من 

ن تكون قابلة لالث�ات وأنه �االمكان التحقق من سالمتها وهو ما األخطاء والتحیز ، ولتحقیق الثقة �ستوجب أ
من خالل اإلطاللة یتطلب وجود درجة عال�ة من التطابق بین ماهو مدون في الوثائق وماهو موجود فعل�ا ، 

 .1"جعتهااعلى مختلف الوثائق والسجالت ومر 
  الداخل�ة  و المراجعة نظام الرقا�ة وتقی�م دراسة ول :المطلب األ 

  2: وجود المقومات في هتتمثل هذوال : مقومات نظانم الرقا�ة الداخل�ة أ
اللوائح التنظ�م�ة ، وجود لجنة للمراجعة ، التكالیف ؤسسة و�تمثل في اله�كل التنظمي ، تنظ�مي للم بناء -

 المع�ار�ة ، الموازنات التخط�ط�ة ، التقار�ر ودراسة الحركة والوقت .
مجموعة دفتر�ة كاملة ومستندات داخل�ة كاف�ة ، نماذج ومستندات مصممة محاسبي و�تمثل في نظام  -

�صورة جیدة ، دلیل حسا�ات مبوب ومفصل لكل حساب ، دلیل للس�اسات واالجراءات المحاسب�ة ، 
 نظام محاس�ة التكالیف في المؤسسات الصناع�ة ونظام ض�ط داخلي كفء .

 مراجعة داخل�ة .  -
 التدر�ب وس�اسة التوظیف. -
 دء.معاییر ومستو�ات األ -
صول المؤسسة ضد المخاطر المختلفة ، الجرد المفاجئ و أمین على أجراءات الوقائ�ة ومنها : التاإل -

 المستمر . 
ن أف�قدر قوة الرقا�ة الموجودة وضعفها �ستط�ع  ،تعتبر الرقا�ة الداخل�ة مهمة �النس�ة للمراجع الخارجي 

الخارجي ن عمل المراجع ة الداخل�ة قو�ة وسل�مة ومط�قة فإ�اقر ا كانت الذ�حدد مدى إمتداد فحصه وطر�قته ، فإ

ماجستیر في  مذكرة،  في تحسي مصداق�ة المعلومات المحاسب�ة في بیت الزكاة الكو�تيثر مدقق الحسا�ات الخارجي أولید خالد حمید العازمي،   1
 . 39ص   ، 2012وسط ، المحاس�ة ،جامعة الشرق األ

ص ،  2002،  ، دار الجامع�ة ،االسكندر�ة اصول و قواعد المراجعة والتدقیق الشامل (المعاییر والقواعد ومشاكل التطبیق العلم�ةمحمد السید سر�ا ،   2 
206 . 
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ما إذا كان النظام ضع�فا ومفككا أو كان موجودة بدون أ ،لى المسائل ذات الطب�عة الفن�ة في المراجعةینصرف إ
 .1ع�ائه الروتین�ة في المراجعة تزداد تطبیق فإن أ 

 ثان�ا : دراسة نظام الرقا�ة الداخل�ة 
الى اخت�ار�ة تقوم على تحولت من كاملة تفصیل�ة الخارج�ة لمراجعة ن عمل�ة اهم الخطوات ألأ بر من تتع

لوب العینات االحصائ�ة واالخت�ارات ، وتتوقف كم�ة االخت�ارت وحجم العینة على درجة متانة نظام الرقا�ة أس
كان �قوم �عمل�ة ، لذا على المراجع الخارجي مراعاة جم�ع هذه النواحي اذا لداخ�ة المعتمد من قبل المؤسسة ا

، �استثناء االطالع على الحسا�ات الختام�ة للفترات السا�قة ، وعند تكرار تعیینه ولى األللمرة  المراجعة للمؤسسة
 .2 ات التي تكون قد طرات على المؤسسة�قتصر عمله على التغیر 

 ة لألصول الثابتة الرقا�ة الداخل� ثالثا:
 3:ع�ارة عن خطة تنظ�م�ة ومقای�س معتمدة داخل المؤسسة مصممة لتحقیق يه 

 حما�ة األصول. -
 اخت�ار دقة ودرجة االعتماد على الب�انات المحاسب�ة . -
 تشج�ع العمل �كفاءة . -
 تشج�ع االلتزام �الس�اسات االدار�ة.  -

على كفا�ة ممكنة من الموارد المتاحة والتي أ صول الثابتة الى الحصول على تهدف الرقا�ة الداخل�ة على األ
و أسس ن یتوفر في نظم الرقا�ة الداخل�ة األأوضعت تحت تصرف االدارة �المؤسسة ، ولذلك یجب 

 :4العناصر التال�ة 
تغطى عدة فترات ات�اع أسلوب المیزان�ات التقدیر�ة ، وذلك بوضع میزان�ة تقدیر�ة لالضافات الراسمال�ة  - أ

مستقبل�ة �حیث �مكن عن طر�قها تقدیر وتحدید احت�اجات المؤسسة ف�ما یتعلق �المشار�ع االستثمار�ة 
�ما في ذلك األصول الثابتة ، و�التالي تخط�ط االحت�اجات النقد�ة وتوقیتها �ما یتالئم ومقابلة التوسعات 

 االستثمار�ة .
 ها رقا�ة جیدة .ض�ط حسا�ات األصول الثابتة ومراقبت -ب
تحدید شخص أو أكثر تكون لهم صالح�ة اعتماد جم�ع العمل�ات المتعلقة �األصول الثابتة مثل: الشراء  - ج

 والب�ع واالستبدال واالست�عاد وغیرها .
اعداد التقار�ر الدور�ة من أجل أحكام الرقا�ة على العمل�ات المختلفة ألي مؤسسة ، لذلك یجب تبني نظام  -د

 قار�ر الدور�ة والخاصة �األصول الثابتة .متكامل للت

 . 119، مؤسسة ش�اب الجامعة للنشر ، بدون سنة نشر ، ص  علما وعمال–م�ادئ وأسس المراجعة عبد الفتاح الصحن ،   1
،  عمالمذكرة الماجستیر في ادارة األ ، دور المراجعة الخارج�ة للحسا�ات في النهوض �مصداق�ة المعلومات المحاسب�ةفاتح سردوك ، سردوك ،    2

 . 75، ص  جامعة محمد بوض�اف ، المسیلة
 . 84محمد التهامي طواهري ، مسعود صد�قي ، مرجع سابق ، ص    3
 . 125، ص مرجع سابق، ادر�س عبد السالم اشتوي   4
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 ات�اع نظام الجرد الدوري (الفعلي) ومقارنته �الدفاتر. -ه
 ات�اع اجراءات الرقا�ة على المشتر�ات من األصول الثابتة . -و
 : العالقة بین المراجعة الداخل�ة والمراجعة الخارج�ة  ر�عا

 المراجعة الداخل�ة ، ونظام الرقا�ة الداخل�ة (الض�ط الداخلي�ستوجب على المراجع الخارجي ان �قوم بتقی�م 
خذ نتائج  التقی�م عند اعداد الخطة أ) ، و�الذي یتمثل في ض�ط وحما�ة الموجودات من السرقة وسوء االستعمال

و�ة ن هناك عالقة قأسالیبها ، ومما الشك ف�ه أوتصم�م برامجها واخت�ار الخارج�ة التنظ�م�ة لعمل�ة المراجعة 
وجه التنسیق بینهما ما أهم أ الداخل�ة والمراجعة الخارج�ة تتمثل في التنسیق والتعاون بینهما ، ومن بین المراجعة 

  1:یلي
  یزود المراجع الداخلي المراجع الخارجي بنسخة من خطة و�رامج المراجعة ، و�عض التقار�ر التي یرفعها

 الى ادراة المؤسسة .
  والتي یجب ان تلقى االهتمام من المراجع  ،و السلب�ات في المؤسسةأوجه القصور أالتشاور في

 الخارجي.
  ثار جوهر�ة على المركز المالي ونتائج االعمال والتي آدراسة مواطن المخاطر في المؤسسة والتي لها

 االهتمام االوفى.الخارجي یجب ان �عطیها المراجع 
 تقی�م القوائم المال�ة الدارة المؤسسة التخاذ االجرءات  تحلیل وتقی�م االحداث الهامة التي حدثت �عد تار�خ

 واعتمادها .
و�قدم له االخیر اال�ضاحات المراجع الخارجي مختلف مالحظات المراجع الداخلي ، یناقش  اكم

 والمعلومات االضاف�ة .
 بها المتعلقةالمشاكل المحاسب�ة  ولتثبیتات العین�ة ل الخارج�ةمراجعة ال اجرءاتالمطلب الثاني :

  لتثبیتات العین�ةالخارج�ة  مراجعةالوال :  اجراءات أ
لى وال إالمراجعة وص في تنفیذ عمل�ة جراءات التفصیل�ة التي یتخذها المراجع الخارجيتتمثل في اإل

 قبل عمل�ة المراجعة . األهداف التي سبق له تحدیدها 
 2:مایلي الخارجي جراءات التي �مكن أن یت�عها المراجع ومن اإل
 صول الثابتة الظاهرة �قائمة المركز المالي .التحقق الحسابي من صحة أرصدة األ .1
لى حسا�ات األستاذ العام لألصول الثابتة من لقیود المرحلة إأو عینة من االتحقق المستندي لجم�ع  .2

 خالل الرجوع الى القیود كفواتیر الشراء .
 �مایلي : الخارجي�قضي ذلك �أن �قوم المراجع التحقق من الوجود الفعلي لألصول الثابتة ، و  .3

 . 96ص  كل�ة التجارة ،جامعة االزهر، بدون سنة نشر، ،-مع اطاللة اسالم�ة  –أصول المراجعة والرقا�ة حسین حسین شحاتة ،   1
. 127ادر�س عبد السالم اشتوي ، مرجع سابق ، ص  2  
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مالحظة عمل�ة الجرد الفعلي لألصول الثابتة أو اخت�ار كشوف جرد األصول الثابتة ومطا�قتها �ما  - أ
 ورد �السجالت والدفاتر .

الحصول على شهادات الخارجي اذا كانت �عض األصول الثابتة في ح�ازة الغیر ، على المراجع   - ب
 ذلك .من الغیر لتاكید 

جراءات و من بین اإلصل �الضرورة ملكیته صول الثابتة ، حیث ال �عني وجود األألالتحقق من ملك�ة ا .4
 لتحقق من ذلك مایلي:الخارجي التي �قوم بها المراجع 

 االطالع والتحقق من فواتیر الشراء �النس�ة لآلالت واألثاث. - أ
االطالع والتحقق من عقود أو مستندات الملك�ة �النس�ة للم�اني واألراضي والحصول على ما یثبت   - ب

 ملكیتها من الجهات الرسم�ة في الدولة .
 االطالع و التحقق من مستندات الملك�ة �النس�ة للس�ارات على أن تكون مسجلة �اسم المؤسسة.  - ج
دم وقوع أي تصرف على األصول الثابتة أثناء السنة الحصول على شهادات من الجهات الرسم�ة تفید ع  - د

 أو عدم وجود أي رهونات علیها .
 التحقق من تقی�م األصول الثابتة . .5
 مراجعة عمل�ات است�عاد األصول الثابتة من االنتاج أو العمل خالل السنة. .6
 مرجعة ایرادات �عض األصول المؤجرة للغیر . .7
 وال زالت تستخدم في االنتاج أو العمل.  التحري عن أي أصول ثابتة استهلكت كل�ا .8
 التحقق من تبو�ب األصول الثابتة في قائمة المركز المالي . .9

 :للعین�ةلتثبیتات الخارج�ة لمراجعة الوالشكل التالي یوضح أهم خطوات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59 



 المراجعة الخارج�ة في اضفاء المصداق�ة على التثبیتات العین�ة اهم�ة .......................الفصل الثاني ....
 

 لتثبیتات العین�ةالخارج�ة ل لمراجعةل) : مخطط انس�ابي 05الشكل رقم(
  
  
 

 نعم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 100ص  ،، مرجع سابق فاتح سردوك المصدر : 

 
 
 
 
 
 

اي  هل وضعت االدارة
صعو�ات او عراقیل امام 

 النتثبیتات  عمل�ة مراجعة
ب�ان الصعو�ات او العراقیل 

واالمتناع عن ابداء الراي او التحفظ 
 حسب اهم�ة النسب�ة

من الخارجي هل تاكد المراجع 
العین�ة  تثبیتاتالوجود الفعلى لل

 عن طر�ق المشاهدة 

هل تاكد المراجع 
الخارجي من ملك�ة 

 التثبیتاتالمؤسسة لهذه 
االمتناع او اعطاء راي متحفظ 

عن ابداء الراي حسب االهم�ة 
 النسب�ة

 اعطاء راي متحفظ او االمتناع
كد المراجع من أهل ت

صحة تقی�م التثبیتات 
 مع دراسة السوق 

 هل الخبیر في التقی�م
�حیث یؤثر على  كفء

سالمة المركز المالي 
 

ي متحفظ او أاعطاء ر  ي مطلقأر 
 معاكس  حسب االهم�ة

 اعطاء رأي مطلق
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 الثبیتات العین�ة �مراجعة المشاكل المحاسب�ة المتعلقة :ثان�ا
طلب المؤسسة ابداء رأي فني ح�ال و عند أصول الثابتة ، ق�امهم �التحقق من بند األ ثناءأیواجه المراجعون 

 1:، من بینها �عض المشاكل المحاسب�ة  هذه األصول
اسبدال األصول الغیر النقد�ة : في هذه الحالة یجب أن تثبت في الدفاتر على أساس الق�مة السوق�ة  . أ

ناتجة عن عمل�ة االستبدال یجب أخذها في االعت�ار واث�اتها  بها ، وأي أر�اح أو خسائرصول المستبدل لأل
 في الدفاتر ، وفي حالة عدم معرفة الق�مة السوق�ة لألصل المعطى تستخدم الق�مة السوق�ة لألصل المستلم.

تار�خ�ة هي االساس التكالیف والمصروفات المختلفة الداخلة في تحدید تكلفة األصل الثابت : التكلفة ال . ب
في تقی�م االصول الثابتة ومن ثم اث�اتها في الدفاتر ، وتقاس التكلفة التار�خ�ة �ما دفع من  المتعارف عل�ه

 نقد�ة او ما �عادلها .
اقتناء أصل ثابت دون مقابل : حدث أح�انا ان تقوم المؤسسة �اقتناء أو اعطاء أصل بدون مقابل أي على  . ج

المت�ادلة ، ممایؤدي الى مشكلة ك�ف�ة اث�اته في الدفاتر ، ألن  شكل ه�ة أو هد�ة أو ما �سمى �العمل�ة غیر
تكلفة الحصول عل�ه تساوي صفر ، لذا قد أجمع المحاسبون على أن تكون تكلفة الق�مة السوق�ة لألصل هو 

 المبلغ الذي یثبت �ه األصل المستلم .
 المطلب الثالث : تقر�ر المراجع الخارجي للتثبیتات العین�ة

راجع الخارجي مهمة المصادقة على مختلف مستندات وسجالت القوائم المال�ة ، �غ�ة الخروج یتولى الم
الذي صدر من قبل  ،عن طر�ق التقر�ر النهائي ،الذي تعتمد عل�ه المؤسسة في مختلف قراراتها، و ي محایدأبر 

 .، وكذلك من قبل لجنة التدقیق الدول�ة AICPAمدققي الحسا�ات االمر�ك�ة  جمع�ة 
، والذي العمل الذي �قوم �ه المراجع الخارجي ع�ارة على خالصة  هو : تقر�ر المراجع الخارجي تعر�فوال : أ

 .مصداق�ة وصراحة وعدالة القوائم المال�ة یبین را�ه حول 
 : 2: �شمل تقر�ر المراجع الخارجي عدة عناصر اهمها  جيعناصر تقر�ر المراجع الخار ثان�ا : 
  : و�كون �ع�ارة " تقر�ر المراجع الخارجي المستقل " .عنوان التقر�ر 
  : القانون الى مساهمي المؤسسة محل المراجعة .حسب یوجه التقر�ر الجهة الموجهة لها التقر�ر 
 ل�ة المعن�ة فقرة افتتاح�ة : یتم فیها االشارة الى القوائم المال�ة التي تمت مراجعتها ، وكذا السنة الما

المراجع الخارجي في هذه الفقرة �ان القوائم المال�ة قد اعدت من طرف ادارة  یوضح�المراجعة ، حیث 
 الشركة فهي مسؤولیتها ، بینما تنحصر مسؤولیته في ابداء الراي عنها .

 
 

 .144ص اشتوي ، مرجع سابق ، ادر�س عبد السالم  1
 تخصص تدقیق محاسبي ،  ، مذكرة الماستر في العلوم المال�ة والمحاسب�ة ، دور المراجع في تحدید كفا�ة ومالئمة  ادلة االث�اتخیرة بن ع�اس ،   2

 .25، ص   2013-2012ر �سكرة ، جامعة محمد خ�ض
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  : فقرة النطاق : هي فقرة الثان�ة االساس�ة ، والتي یجب ان تشمل على مایلي 
 قد تمت ط�قا لمعاییر المراجعة المعمول بها. أنهاالمراجعة وذلك بتوض�ح وصفا لنطاق  -
االشارة الى تمكین المراجع الخارجي من اداء االجراءات التي راها ضرور�ة في ظل الظروف المح�طة  -

 ها الزمة للمراجعة.الب�انات ومختلف اال�ضاحات التي رآ ، مع حصوله على 
كیدات مناس�ة أللحصول على ت تنفذن عمل�ة المراجعة خططت و أ� طاق ع�ارة تفیدمن فقرة النتضن أ -

كیدا أن المراجعة ال تقدم تأو الجوهر�ة ، مما �عني أفات المؤثر ن مدى خلو القوائم المال�ة من االنحراع
و التالعب فقط تلك أو الغش أخطاء ف األمراجع الخارجي مسؤول عن اكتشان الأمطلقا وانما نسب�ا ، و 

 االعتماد على القوائم المال�ة.التي تؤثر تاثیرا جوهر�ا على امكان�ة 
 ي �استخدام العینات .الخارج�ة فحصا اخت�ار�ا أكما تشیر الفقرة ف�ما اذا تضمنت المراجعة  -
ساسا أعمال المراجعة التي قام بها المراجع الخارجي توفر أ ن أن تتضمن الفقرة ع�ارة تفید �أیجب  -

 لى القوائم المال�ة.عي أمناس�ا البداء الر 
  الخارجي عن صحة وعدالة تمثیل القوائم المال�ة لحق�قة اوضاع ي المراجع أ: تتضمن ر  يأفقرة الر

 المؤسسة محل الدراسة .
راجع من �قدمها الالتي �مكن أ نواع متعددة من التقار�رأیوجد :  ثالثا : أنواع تقار�ر المراجع الخارجي

 : 1همهاأ  الخارجي
ن أالتقر�ر النظیف : �طلق عل�ه التقر�ر المطلق او التقر�ر غیر المقید بتحفظات و�بین هذا التقر�ر  .1

ل�ة تعرض �عدالة ونتائج العمل�ات والتدفقات النقد�ة �االنسجام مع الم�ادئ المحاسب�ة المقبولة امالقوائم ال
اسب�ة وطرق تطب�قات االفصاح عنها ، كما �شیر الى انه قد تم تحدید تاثیر التغیرات في الم�ادئ المح

 �شكل مناسب.
التحفظي : وهو ع�ارة عن امتداد معدل للتقر�ر النظیف ، كونه �شیر الى �عض التحفظات یراها  التقر�ر .2

 المراجع ضرور�ة للوصول الى معلومات معبرة عن الوضع�ة الحق�ق�ة للمؤسسة ، لذا �شیر المراجع
ثیرها على الوضع�ة الحق�ق�ة وعلى القوائم أح وصراحة و�حدد تلى هذه التحفظات �كل وضو إ الخارجي

 س�اب التحفظات على النحو التالي: أهم أ المال�ة للمؤسسة والمركز المالي لها ، و�مكن ذكر 
 قیود على نطاق المراجعة.  -1
 عدم ات�اع الم�ادئ المحاسب�ة . -2
 عدم كفا�ة االفصاح . -3
  .المحاسب�ة المقبولةعدم االستمرار في تطبیق الم�ادئ  -4
 كد .أعدم الت -5

تخصص تدقیق  ، مذكرة الماستر في العلوم المال�ة والمحاسب�ة ،  مراجعة الحسا�ات ودورها في استمرار�ة المؤسسة االقتصاد�ةفت�حة بن عبد الواحد ،   1 
 . 48، ص   2013- 2012�سكرة ،  جامعة محمد خ�ضر ،محاسبي ، 
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 . كد من استمرار المؤسسةأعدم الت -6
ن أى �أالتقر�ر السالب : �صدر هذا التقر�ر اذا قام المراجع الخارجي �عمل�ة المراجعة وفقا لمعاییرها ور  .3

في  عن النظام المولد لها لم یتم اعدادها وفقا لمعالجة سل�مة ولم یراعي المعلومات المحاسب�ة الناتجة
أي العكسي لر اثیر السلبي الذي یتركه أ، و�حكم التئ المحاسب�ة المقبولة معالجتها وعرضها تطبیق الم�اد

ن هناك خطورة على عدم تطبیق أي اال اذا اعتقد فعال أن �صدر هذا الر أفانه ین�غي على المراجع 
 الم�ادئ المحاسب�ة .

من تطبیق  الخارجي فیها التي ال یتمكن المراجعحوال ي : و�تم اصداره في األأتقر�ر عدم ابداء الر  .4
�ه في القوائم أدلة الالزمة البداء ر ي یراها ضرور�ة للحصول على األتال الخارج�ة اجراءات المراجعة

 المال�ة.
  1:تتمثل ف�ما یلي:  : مراحل اعداد التقر�ر را�عا

المیداني من حیث ضرورة مالئمة التقر�ر  �ة المهن�ة الكاف�ة في كتا�ة التقر�ر و�معاییر العملانالعمراعاة  -1
 وتمثیله الدلة االث�ات المتوفرة.

راجعة تقر�ر �النتائج التي توصل الیها مدعمة �الدالئل المن �عد في نها�ة كل مهمة أالمراجع  یجب على  -2
 المراجعاجعة لمناقشة ما توصل ال�ه خرى ، و�تم عقد اجتماع في نها�ة مهمة المر و المهن�ة األأالنظام�ة 

ن أو�ما یوفر الضمان � من مالحظات ونتائج مع المسؤولین �المؤسسة للتعرف على وجهة نظرها ،
 موضوع�ة ومكتملة . الخارجي تقار�ر المراجع

ومن ثم تمر�ر ،  الخارجي وراق العمل الخاصة بها واستخراج مسودة التقر�رأیتم ادخال المالحظات و  -3
قوم �مراجعة ومناقشة المالحظات المكتشفة مع المراجع ، حیث ت، �ر الى مشرف الفرقة المختصة التقر 

للمدیر العام العتماده  ، من رف �ارساله من خالل النظام الى مدیر االدارة للمراجعة شو�عد ذلك �قوم الم
 وتمر�ره للمستوى االداري المناسب لتبل�غه الى المؤسسة .

عة الحكوم�ة ر المتطل�ات التي حددتها معاییر المراجعند اعداد التقر�الخارجي ن یراعي المراجع أیجب  -4
 وتتلخص خطوات مرحلة اعداد التقر�ر في الشكل التالي :لشكل ومضمون التقر�ر، 

 
 
 
 
 
 
 

 . 35، دیوان المراق�ة العامة ، المملكة العر��ة السعود�ة ، بدون سنة نشر، ص دلیل مراجعة حسا�ات الشركات أسامة بن جعفر فق�ه ،  1
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 ) :خطوات مرحلة اعداد التقر�ر06الشكل(                 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 35، ص مرجع سابقسامة بن جعفر فق�ه ، أالمصدر :

 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اعداد التقر�ر

 التقريرمتطلبات شكل 

 عنوان مناسب للتقرير   

 ان يكون على اوراق املراجع 

كتابة التقرير ابجياز ووضوح واستخدام 
 اجلداول والرسوم البيانية والصور

توجيه التقرير اىل جهات 
 حمددة

توثيق التقرير من صاحب 
 الصالحية

 حتديد الفرتة الزمنية للمراجعة 

 حتديد اهداف املراجعة ونطاقها وأسلوهبا  

 متطلبات مضمون التقرير  

االشارة للقيود اليت فرضت على املراجعني اثناء 
 الفحص

االشارة اىل جوانب القصور يف نظام الرقابة 
 الداخلية

 االشارة اىل عدم االلتزام ابللوائح واالنظمة 

اشتمال كل املالحظات على عناصر 
:احلالة واملعيار االثر النتيجة التالية 

 والسبب
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 خالصة :
ن عمل المراجع ذو الطب�عة الرقاب�ة أذ إ رت�اط بین المحاس�ة والمراجعة ،إن هناك أمما الشك ف�ه          
،  نشائ�ةعمله من حیث ینتهي المحاسب ذو الطب�عة اإل أي فني محاید ، یبدأعطاء ر إ لى إیهدف الذي التحلیل�ة 

لمالي ، فمنذ صدوره وحتى تطب�قه و�ظهر هذا االرت�اط من خالل تاثر المراجعة الخارج�ة �النظام المحاسبي ا
ئص الممیزة ، خصامكانة خاصة �المقارنة �ما كانت عل�ه فاص�حت تتسم �قدر معقول من ال إحتلت المراجعة

 �غ�ة الوثوق بها واالعتماد علیها في عمل�ات التخط�ط والرقا�ة واتخاذ القرارات المعلومات  مصداق�ةفهي تضمن 
 ، ومن بین هذه المعلومات ؛ معلومات من حسا�ات التثبیتات.

�ات افهو �ساهم في تاكید موثوق�ة مختلف حس المستقل ن المراجع الخارجي هو الطرف الخارجيأو�ما 
وكشف مختلف االخطاء و الغش التي قد تتعرض لها التثبیتات العین�ة من خالل سع�ه الى رفع مستوى الشفاف�ة 

 .الحسا�ات في المؤسسة هذه 
�ه لإسقاط ما توصلنا إهم�ة المراجعة الخارج�ة في تدقیق التثبیتات العین�ة للمؤسسة سنحاول أ ظهار او 

لمعرفة مساهمة المراجعة الخارج�ة في  مطاحن االصیل على الجانب المیداني للمؤسسةفي الجانب النظري 
  كثر.أحاطة �الموضوع ضفاء المصداق�ة على التثبیتات العین�ة لإلإ

 
65 



 

 الفصل الثالث  

دور المراجع الخارجي في إضف اء  
المصداقية على التثبيتات  

  مؤسسة مطاحن األصيللالعينية  

 

 



على التثبیتات العینیة في مؤسسة مطاحن األصیل ةالفصل الثالث....دور المراجعة الخارجیة في إضفاء المصداقی  
 

 تمهید :

مما ال شك ف�ه أن للمراجعة الخارج�ة أهم�ة �الغة لما تقدمه من خدمات للمؤسسة من خالل إضفاء 
لها عن طر�ق التأكد من مدى  المصداق�ة �الدرجة األولى لمختلف حسا�ات القوائم المال�ة وٕاعطاء صورة حق�ق�ة

صحة الب�انات المال�ة وتمثیلها للمركز المالي ، ومدى تطبیق اإلجراءات اإلدار�ة لتفادي مختلف األخطاء 
 المحاسب�ة ومنع حاالت الغش والتالعب.

لذا سنحاول في هذا الفصل إسقاط كل ما توصلنا إل�ه في الجانب النظري من الدراسة ومطا�قته على 

المیداني لمؤسسة مطاحن األصیل وذلك �التنسیق مع مكتب محافظ حسا�ات المشرف على مراجعة الجانب 

 . تثبیتات العین�ة للمؤسسةلتت�ع ك�ف�ة مراجعة حسا�اتها 

إلى جانب االستعانة �أداة ال�حث االستب�ان لمعرفة دور المراجعة الخارج�ة في إضفاء عنصر المصداق�ة 

 على التثبیتات العین�ة. 
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 مطاحن األصیل مؤسسةتقد�م الم�حث األول: 

برغم من أن عمل�ة المراجعة تتم �مكتب محافظ الحسا�ات ، لكن و�ما أننا سنقوم بدراسة عالقة المراجعة 

من  مؤسسة الخارج�ة بإضفاء المصداق�ة على تثبیتات مؤسسة مطاحن األصیل، فإننا سنحاول التعرف على هذه

 عدد اكبر وجذب السوق  اكتساح أهمها ومن ،خالل إعطاء نبذة عن نشأتها واهم األهداف التي یترتب تحق�قها

 المصالح أهم یبین والذي مطاحن األصیل لمؤسسة التنظ�مي اله�كل إلى سنتطرق  كما .الز�ائن من ممكن

 .األداء سیر حسن لضمان والرقا�ة االتصال عمل�ات تسهیل قصد ال�عض �عضها مع المرت�طة

 األصیل مؤسسة ومفهوم نشأة  :األول المطلب

 تأسست وقد ،إنتاج الفر�نة في SARL محدودة مسؤول�ة ذات شركة شكل على خاص، طا�ع ذات مؤسسة هي

دج) ، تأسست حدیثا  120000.00جزائري( األصیل، برأس مال قدره مئة وعشرون ألف دینار مؤسسة مطاحن 

 هذه تشتهر حیث �سكرة بوال�ة سیدي عق�ة ببلد�ة منطقة التجهیزات  الجغرافي موقعها ، 2013-02-11في 

عامل في سنة  35،  2013عامل في سنة  25ــ ب المؤسسة عمال �قدر كما ،الصناع�ة �النشاطات البلد�ة

ها فقد عرف أما رقم أعمال ،ث تكمن طب�عة العمال في توز�عهم لمادة الفر�نة �اإلضافة إلى المخابز حی،  2014

  عما كان في بدا�ة نشاطها كما هو موضح في الجدول التالي: 2014تطور سنة 

 ) : رقم أعمال مؤسسة مطاحن األصیل09جدول رقم (
  الوحدة : الدینار الجزائري                       

2013 2014 

 نخالة فر�نة نخالة فر�نة

13605000 21182400 177148000 27880000 

 المصدر: من إعداد الطال�ة �االعتماد على وثائق المؤسسة.

، حیث انعقد اجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة �مقر شركاء 5ء) فیبلغ االمساهمین فیها (الشركعدد أما و 

والتي ترأسها مسیر الشركة ط�قا للصالح�ات المخولة له من طرف القانون  الشركة "ش.ذ.م.م "مطحنة صا�ادور،

  :حیث كانت حصة كل شر�ك كما في الجدول التالياألساسي للشركة ، 
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     األصیل حصص الشركاء في مؤسسة مطاحن  ):10جدول رقم(

 % الحصص الشركاء
01 24000 20  
02 24000 20 
03 30000 25 
04 18000 15 
05 24000 20  

 %100 120000 المجموع
 المصدر: من إعداد الطال�ة �االعتماد على وثائق المؤسسة.

  .صناعة الحلو�اتصناع�ة السمید،  : أما أفاقها المستقبل�ة فتسعى المؤسسة إلى 

 وأحدث أجود تمتلك والتي عالم�ة ماركة من فهي والحداثة �العصرنة " المطحنة " اإلنتاج تجهیزات تتمیزو  

 أن إلى اإلشارة مع ، )قنطار/ یوم�ا 570(النظر�ة اإلنتاج طاقة وتقدر العالم، في الحبوب طحن تكنولوج�ا أنواع

 .  % 26فهي لنخالة و الفضالتا لمطحنة النظر�ة الطاقة أما ،% 74الفر�نة تقدر 

 مطاحن األصیل ل التنظ�مي المطلب الثاني: اله�كل

 نشاطها تمارس التي،  الخاصة المتوسطة المؤسسات مناألصیل  مطاحن مؤسسة تعتبر

 للمؤسسة الحسن السیر أجل من وهذا ومصالح، مدیر�ات عدة إلى تتقسم التنظ�م�ة الناح�ة من فهي،  الصناعي

 ، الوحدة هذه ومدیر�ات مصالح عن رئ�سي �شكل �عبر للمؤسسة التنظ�مي واله�كل، الرقا�ة عمل�ات وتسهیل

  والموضح في الشكل التالي:
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 ): اله�كل التنظ�مي لمؤسسة مطاحن األصیل06الشكل (

 

 

 

 

  

 

   

 

 المصدر : من إعداد الطال�ة �االعتماد على محافظ حسا�ات .

 :  مصالحهذه ب لتعر�فوف�ما یلي ا

 و المناس�ة األوقات في الالزمة القرارات اتخاذ و تقن�ا و إدار�ا المؤسسة تسییر �حسن مكلف وهو  دیر:الم 

 .المؤسسة مصالح مختلف بین التنسیق

 استق�ال كذا و الوارد، و الصادر البر�د تسجیل فیها �ما األمانة شؤون  بتسییر مكلفة  :العامة مانةاأل 

 المدیر�ات مختلف بین وتحو�لها الهاتف�ة المكالمات واستق�ال �المسیر، االتصال لتسهیل والزوار العمالء

 .المصالح مختلف إلى المعلومات وتبل�غ،  والمصالح

 ومراق�ة لإلنتاج الحق�قي الوزن  مراق�ة و الجودة ناح�ة من خصوصا اإلنتاج على تشرف :اإلنتاج مدیر�ة 

 :التال�ة المصالح المدیر�ة هذه تحت وتندرج ، المنتج نوع�ة

 على والمحافظة المنتج نوع�ة ومراق�ة الجودة ناح�ة من لإلنتاج الحسن السیر على تشرف  :اإلنتاج مصلحة 

 :التال�ة �المهام المصلحة هذه تقوم الجودة، مستوى 

 ؛األول�ة المادة استق�ال -

  ؛لطحنه بنوع�ه القمح تنظیف و تحضیر -

 ؛األك�اس استق�ال -

 (المدیر)المسیر

 األمانة

 والص�انة اإلنتاج والمال�ة اإلدارة مصلحة التجارة

مصلحة 

 المستخدمین

مصلحة 

 المحاس�ة
 التخز�ن الب�ع

 اإلنتاج الص�انة
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 ؛المنتج تصر�ف و تخز�ن -

 ؛الفن�ة و الوقائ�ة الص�انة -

 ومراق�ة النوع�ة والجودة . األجهزة تحضیر -

 والتجهیزات النقل ووسائل اإلنتاج، تجهیزات كل ومراق�ة �ص�انة المصلحة هذه وتهتم :الص�انة مصلحة 

 .�المؤسسة الخاصة

 التال�ة المصالح وتشمل : التجارة مدیر�ة:  

 حجم عن ب�انات إرسال یتم حیث اإلنتاج، ومصلحة التجارة مصلحة بین التنسیق یتم  :التجارة مصلحة · 

 :�مهامها الق�ام التجارة لمصلحة یتسنى لكي النهائي المنتج من والمخزون  اإلنتاج

 الطلب�ة بدراسة المصلحة تقوم إذ اإلنتاج، حجم �فوق  الطلب ألن األولو�ة حسب المنتج بتوز�ع تقوم حیث

 للعمیل، �النس�ة المعامالت حجم الطلب�ة، تار�خ یتضمن الطلب�ات سجل في یوضع حیث األولو�ة حسب وترتبها

 .الطلب�ات وحجم المنتج من المخزون  كم�ة بین التوازن  لتحقیق وذلك الحقوق، حجم

 :یتضمن خاص ملف إحضار منه تطلب ثم الز�ون  نوع�ة تحدید وكذلك الز�ائن، �استق�ال أ�ضا وتقوم

 ؛ الج�ائي الرقم �طاقة من نسخة -

  ؛الس�اقة رخصة أو الشخص�ة ال�طاقة من نسخة -

  ؛الختم مع فارغ طلب�ة وصل -

  د ؛الم�ال شهادة من نسخة -

 ؛ي التجار  السجل من مستخرجة نسخة -

 . استق�ال وصل -

 وز�ائن  جدیدة أسواق عن وال�حث الطلب�ات، تحدید وكذا التجار�ة الصفقات تحقیق التجارة مصلحة في یتم كما

 العمل�ات هذه على المصلحة رئ�س �شرف إذ ، المب�عات من قدر أكبر وتحقیق المنافسین مواجهة على والعمل جدد

 والق�ام الفواتیر تحر�ر وكذلك عمیل لكل المؤسسة حقوق  ومتا�عة الب�ع عمل�ات على �شرفون  فإنهم األعوان أما،

 المحاس�ة لمصلحة شهري  تقر�ر تقد�م ثم یوم�ا المخزن  من خرجت التي المنتجات �كم�ة الخاصة �الحسا�ات

 .الشهر خالل المحررة الفواتیر عن بنسخ مصحو�ا

 تطبیق في وتساهم للمؤسسة والمال�ة الحساب�ة العمل�ات كل �مراق�ة تقوم :والمال�ة المحاس�ة مدیر�ة  

 :عنها وتتفرع التجاري  البرنامج وٕانشاء

 التال�ة �المهام تقوم  :المال�ة و العامة المحاس�ة مصلحة: 

  .المال�ة القوائم وٕاعداد المحاسبي التقیید -

  .التقدیر�ة والمیزان�ات المال�ة البرامج إعداد -
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  .المحاسب�ة العمل�ات جم�ع تسییر -

  الحسا�ات أرصدة وتت�ع والسنو�ة الشهر�ة والتصر�حات المال�ة العمل�ات ومراق�ة تنظ�م على العمل -

 .البنك�ة              

  .�الخز�نة الخاصة العمل�ات تنفیذ ومراق�ة تأمین -

  .�المؤسسة الخاصة المهام متا�عة -

  .الموردین دیون  تسدید أجل من الصكوك تحر�ر و الشراء فواتیر مراق�ة -

 كشف وٕانشاء ،)وخروج دخول( المواد لتحركات الیوم�ة �المتا�عة تتكفل :المواد محاس�ة مصلحة 

 .للمب�عات التجار�ة والحالة والب�ع الشراء وجدول المب�عات

 المداخیل ق�ض و العمال أجور تسدید وكذا المؤسسة وأع�اء مصار�ف بتسدید �قوم  :الصندوق  أمین 

 للمؤسسة النقد�ة

 دخول بتسجیل كذلك وتقوم للمؤسسة، �النس�ة األمن على الحرص مهمتها  :)األمن خل�ة( األمن مصلحة 

 وصل في المدونة الكم�ة مع الحمولة كم�ة مطا�قة لضمان معبئة و فارغة وحمولتها الشاحنات وخروج

 .المشتراة الحمولة

 الب�ع ونقاط العمالء إلى الطلب�ات وٕا�صال المؤسسة حظیرة بتسییر المصلحة هذه وتقوم :النقل مصلحة 

 .المؤسسة عمال نقل وكذلك

 المصالح تحتها وتندرج وض�طها القوانین تطبیق على المدیر�ة هذه تحرص  :العامة اإلدارة مدیر�ة  

 :التال�ة

 وتراقب القانون  وتطبیق العمال ملفات حفظ على المصلحة هذه تحرص :المستخدمین تسییر مصلحة 

 ملفات من العمال �شؤون  مختصة المصلحة هذه فان و�التالي مسؤولیتها، تحت الفروع عمل�ات كل

 .الغ�ا�ات حیث من العمال مراق�ة و التشغیل عقود وكذا والتسر�ح التشغیل

 جم�ع وٕاعداد وحسابها، تحدیدها حیث من األجور إعداد على المصلحة هذه تحرص: األجور مصلحة 

 .االجتماعي �الضمان الخاصة التصر�حات
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 لمؤسسة وأهداف أهم�ة :لثالثا المطلب

 .المؤسسة أهم�ة :أوال

 طا�ع ذات أساس�ة منتجات بإنتاج تقوم أنها أساس على متمیزة اقتصاد�ة أهم�ة ذات المؤسسة تعتبر

 من عالي مستوى  تقد�م خالل من المستهلكین من واسعة فئات إلى المنتجات هذه وتتوجه واسع، استهالكي

 المؤسسة فأهم�ة وعموما ، المتطورة اإلنتاج تقن�ات في التحكم نتیجة وهذا ، األخرى  المنتجات �ه تنافس الجودة

 :خالل من تتجسد أن �مكن

  .للمستهلك وضرور�ة أساس�ة المؤسسة منتجات تعتبر -

  .السوق  حاج�ات من كبیرا جزءا المؤسسة تغطي -

   .ال�طالة من جزء وامتصاص شغل مناصب توفیر -

 _ .أخرى  �مناطق االتصال من �مكنها مما اإلستراتیجي الجغرافي الموقع -

 .المؤسسة أهداف:ثان�ا

 بها خاصة تنافس�ة میزة تحقیق تستط�ع ولكي ف�ه، تنشط الذي المح�ط بخطر المؤسسة لشعور نتیجة

 التركیز مع والقصیر، الطو�ل األجلین في األهداف من مجموعة سطرت الز�ائن، من ممكن قدر أكبر وجذب

 :نجد األهداف هذه بین ومن والز�ون، المنافسة جانب على

 ؛.الغذائ�ة المنتجات من السوق  احت�اجات توفیر على العمل -

  ؛ق السو  متطل�ات مع متطا�قة إنتاج�ة س�اسات وضع -

  ؛المنافسة مواجهة على قادرة تجار�ة س�اسات وضع -

 ؛نشاطها مجال في الز�ادة موقع ضمان -

 ؛والخلفي األمامي التكامل إلى الوصول أجل من والعمل اإلنتاج وحدات وتطو�ر توس�ع -

  .تنافس�ة أسعار على الحصول أجل من الحجم اقتصاد�ات من �االستفادة اإلنتاج تكالیف تخف�ض -
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  لمؤسسة مطاحن األصیل لتثبیتات العین�ةة لالخارج� ةالمراجعالم�حث الثاني : 

 االنحرافاتب�ان س اإلنذار الم�كر ، كونها تهتم ب�مثا�ة جر  في مؤسسة األصیل ةالخارج� ةالمراجعتعتبر  

، من خالل التحقق من مجوداتها وكشف مواطن الضعف والخلل في إدارة المؤسسة في  اإلدار�ة أوالمال�ة 

الرقا�ة والحد من  ، مما �ساهم في ز�ادة الوقت المناسب، والق�ام بوضع الطرق المثلى لمعالجتها قبل انتشارها

 .والتزو�ر الغش

�مراجعة تثبیتات ، �ناءا على قرار مجلس اإلدارة و  30/03/2015 بتار�خ الخارجي قام المراجعحیث  

قام بها المراجع الخارجي  التيسنحاول في هذا الم�حث تت�ع الخطوات  لذلك ،�ة نالمؤسسة ومنها التثبیتات العی

  .2014لمراجعة التثبیتات العین�ة للمؤسسة لسنة 

 األول: التثبیتات العین�ة في مؤسسة مطاحن األصیلالمطلب 

جل استخدامها في الق�ام أتمتلك مؤسسة مطاحن األصیل مجموعة من التثبیتات العین�ة ، وهذا من 

على  حسا�هتت�ع أما إهتالك هذه التثبیتات فإن المؤسسة ...الخ، الم�اني، بنشاطها مثل : اآلالت والمعدات،

 سنوات  10، أي مدة اهتالك التثبیتات العین�ة في المؤسسة تقدر بـ  %10طر�قة القسط الثابت (السنوي) �معدل 

  .عدد األشهر xتالك االهمعدل  x= الق�مة األصل�ة  :   قسط االهتالككما یلي و�حسب 

   12 

 التالي :في الجدول  2014و�مكن توض�ح التثبیتات العین�ة للمؤسسة لسنة  
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  الوحدة: الدینار الجزائري                                    31/12/2014) : جدول االهتالك لسنة 11الجدول رقم (

تار�خ شراء  الب�ان الرقم
 التثبیت

الق�مة المحاسب�ة  االهتالك المبلغ
بدا�ة  الصاف�ة

2014 
قسط 

 االهتالك
 المجموع

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 معدات وأدوات
 طحن القمح معدات 

 مولد كهر�ائي
 محول كهر�ائي
 معدات تزو�د

 أجهزة كهر�ائ�ة
معدات التركیب 

 والتطو�ر الكهر�ائي
 المیزان

 معدات النقل
معدات نقل 

 )sonacomشاحنة(
معدات نقل 

 )renaultشاحنة(
 

 
01/04/2013 
01/04/2013 
01/04/2013 
01/04/2013 
01/04/2013 
01/04/2013 

 
16/03/2014 

 
 

01/04/2013 
21/08/2013 

15134213 
8000000 
220000 
1599920 
1316474 
1141077 
536741 

 
2320000 
1110000 

 
560000 
550000 

7846329 
4666666 
128333 
1079946 
888620 
760718 
322044 

 
000 

559999 
 

559999 
36666 

1281421 
8000000 
220000 
1599920 
1316474 
1141077 
536741 

 
000 

110000 
0000 

110000 

9127750 
5466666 
150333 
1239938 
1020267 
874826 
375719 

 
000 

706665.6 
 

559999 
146666 

6006462.4 
2533333.3 
69666.67 
359982.00 
296206.69 
266251.35 
161022.44 

 
2320000 

403333.33 
 

1.00 
403333.33 

 ).02على وثائق المؤسسة(الملحق رقم  �االعتمادمن إعداد الطال�ة المصدر: 

وذلك ألنها في  2014المالحظ  من الجدول أن  مؤسسة مطاحن األصیل ال تمتلك أراضي وال م�اني في سنة 

  . طور االنجاز، أما األرض المشید علیها المؤسسة فهي مؤجرة من طرف البلد�ة

 مطاحن األصیل .مؤسسة ل: تقی�م نظام الرقا�ة الداخل�ة الثانيالمطلب 

، وذلك  األصیلبتقی�م نظام الرقا�ة الداخل�ة المت�ع في مؤسسة مطاحن  أولىقام المراجع الخارجي وكخطوة 
  :�مراق�ة التالي

 ؛�المؤسسة ةالخاص للتثبیتات العین�ة الدائمة المتا�عة مار تاح -
 ؛ نهایتها إلى بدایتها من المال�ة العمل�ات حول والشدید التام الحرص -
 ؛ الشركة محاسب لدى دفتر في الج�ائ�ة و المحاسب�ة العمل�ات جم�ع تسجیل -
 مراق�ة وسائل اإلنتاج من ناح�ة ص�انتها. -
 مراق�ة مدى االستغالل لوسائل  ومعدات اإلنتاج في المؤسسة. -
 مراق�ة التنظ�م لمختلف األقسام ( األرشیف مثال). -

 
75 



على التثبیتات العینیة في مؤسسة مطاحن األصیل ةالفصل الثالث....دور المراجعة الخارجیة في إضفاء المصداقی  
 

 التأكد من الناح�ة األمن�ة (السالمة داخل المؤسسة) -

 خضوع المؤسسة لتأمین (داخلي والخارجي) . -

 مؤسسةالالتثبیتات العین�ة في الوثائق الثبوت�ة ونظام جرد  مراجعةالمطلب الثالث :  

 تثبیتات العین�ة للمؤسسةلل الثبوت�ة وثائقالأوال : مراجعة 

ات د�عد تقی�م نظام الرقا�ة الداخل�ة المت�ع في المؤسسة، قام المراجع الخارجي �مراجعة الوثائق والمستن
، أو وثائق التنازل  في حالة التثبیتات المتنازل علیها اقتنائهاالثبوت�ة المتعلقة �التثبیتات العین�ة للمؤسسة  كفواتیر 

للتأكد من صحة معالجتها وتسجیلها في الدفاتر والسجالت  ص�ادور لصالح المؤسسة، من قبل مؤسسة
 المحاسب�ة، لذلك �قوم المراجع الخارجي �مراجعة عدة عناصر تتمثل في:

  توار�خ وم�الغ المستندات تتطابق مع التوار�خ والم�الغ المقیدة في الدفاتر. التأكد من أن  -
 المستندات مستوف�ة لجم�ع التوق�عات . نالتأكد من أ -
المنشاة محل الفحص احد طرفي المستندات على األقل وان المستندات  وأالمؤسسة  أنالتأكد من  -

 تخصها وفي نطاق عملها ونشاطها.
 التوج�ه المحاسبي المقید في الدفاتر لهذه المستندات. ةمالتأكد من صحة وسال -
 نه ال یخص فترة سا�قة.أالمستندات تخص الفترة محل الفحص و  أنالتأكد من  -
 لتأكد من تواجد جم�ع المستندات وتسلسلها.ا -
 ة".فحص الدفاتر والسجالت والكشوفات والقوائم المال�ة من الناح�ة الحساب�ة "الرقم� -
لتثبیتات العین�ة لتأكیدات الخاصة �افحص وتقدیر المخاطر الضمن�ة ومخاطر الرقا�ة المتعلقة �ا -

  .الكتوالتأكیدات المرت�طة �مجمع اإله
الك السنة الحال�ة �السنة السا�قة والتحقق من تالك للسنة الحال�ة عن طر�ق مقارنة طرق إهتحساب اإله  -

الك للمجموعات الرئ�س�ة من األصول تمدى االتساق بینهم وٕاجراء اخت�ار شامل لمصروفات اإله
  .وفحص أي انحرافات هامة

التأكد من مصار�ف الحصول و  مقارنة أسعار الشراء الظاهرة على العقود �التي سجلت في المحاس�ة،  -
وط البد من مقارنة سعر الب�ع مع الشر علیها قد سجلت ، وفي حالة التنازل عن األرض خالل الدورة 

 الظاهرة.
في مؤسسة مطاحن األصیل �قوم �مراجعة جم�ع وثائقها �غ�ة ن المراجع الخارجي إوعموما ف

 الوصول إلى إبداء رأي فني محاید في تقر�ره. 
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  التثبیتات العین�ة للمؤسسة : مراجعة نظام الجردثان�ا 

قبل المراجع  العین�ة من لتثبیتات�ا الوثائق المتعلقة وفحص�عد مراجعة نظام الرقا�ة الداخل�ة 

 :، قام هذا األخیر �مراجعة نظام جرد عناصر التثبیتات العین�ة، حیث وجد أن الخارجي

 ، 31/12�كون في نها�ة السنة المال�ة الذي السنوي و على نظام الجرد تعتمد  األصیلمؤسسة مطاحن   -

تشكیل فرق مخصصة للق�ام �عمل�ة الجرد ، حیث تقرر ذلك في اجتماع منه ب المراجع الخارجي تأكد

 . اإلدارةمجلس 

مختلف الب�انات الخاصة �التثبیت ورقمه التسلسلي على مراجعة  �االعتمادلتثبیتات العین�ة یتم جرد ا -

ي للتثبیتات الجرد الماد� الخارجي المراجعقام  هذه الخطوة أخرحسب النظام المالي المحاسبي، وفي 

  .نتائج المحصل علیهاوالتأكد من صحة ال العین�ة

  الخارجيتقر�ر المراجع نتائج المراجعة الخارج�ة للتثبیتات العین�ة و : الرا�عالمطلب 

 لمؤسسة مطاحن األصیل لنتائج المراجعة الخارج�ة للتثبیتات العین�ة :  أوال

ت والمعلومات واهم الحسا�ات الخاصة �مؤسسة مطاحن األصیل اتتمثل التسو�ة في إدخال مختلف الب�ان

بتصح�حه و�قوم مراجع الحسا�ات الخارجي  إلعالم عن الخطأافي جهاز الكومبیوتر، حیث أن البرنامج �قوم �

 الخارجي.على البرنامج الخاص �المراجع  �االعتماد

جم�ع عمل�ات  أن الخارجيجع وجد المرا ،�عد االنتهاء من إجراءات المراجعة الخارج�ة للتثبیتات العین�ة
انه اكتشف خطا واحد فقط والمتمثل  إالسل�مة ،  أسسالمؤسسة الخاصة �التثبیتات العین�ة صح�حة وتتم على 

 : أنفي 

 ، بل: وهي أصول غیر مملوكة لمؤسسة مطاحن األصیل ) 221(حـ/القطع األرض�ة الممنوح امت�ازها

قام المحاسب بتسجیلها في المیزان�ة �الق�مة الصاف�ة، أي    من طرف هیئة مانحة لهذا الحق ، موكل استخدامها

 تهتلك،  إال أن األراضي الممنوح إمت�ازها تثبیتات تهتلك أي تخضع لتطبیق قام بتوض�حها على أساس أنها ال

ال تؤثر على النتیجة النهائ�ة  إال أنهاو�الرغم من وجود الخطأ فیها  حسب المراجع الخارجي ، اإلهتالك علیها،

 للمؤسسة.
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 :لمعالجة المحاسب�ة لهذا الحساب كما یلي �ا تسو�ة هذا الخطأ  تكون و�التالي 

 

614 

 

 

512 

----------- /31/12/2014 /----------- 

 حـ/األع�اء االیجار�ة وأع�اء الملك�ة المشتركة

 حـ/البنك             

 

387750 

 

 

387750 

 

221 

 

 

229 

 

-----------/      ///----------- 

 الممنوح امت�ازها  األرض�ةحـ/القطع 

 حـ/ حقوق مانح االمت�از            

 

387750 

 

 

387750 

 

229 

 

 

282 

 

-----------/        ///----------- 

 حـ/ حقوق مانح االمت�از

 حـ/ اهتالك التثبیتات الموضوعة موضع امت�از          

 

11750 

 

 

11750 

  

 محسوب كما یلي :) 221حیث قسط االهتالك  لألراضي الممنوح امت�ازها (حـ

  

 

 

 " تمثل عدد سنوات الكراء .33حیث "

 

 

 

 

 = قسط االهتالك       387750

    33   

 11750= 
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 تقر�ر المراجع الخارجي حول التثبیتات العین�ة للمؤسسة ثان�ا :

 ): التقر�ر العام للمراجع الخارجي 07( الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    31/12/2014مكتب محافظ الحسا�ات                                            �سكرة في :   

 السید مدیر مؤسسة مطاحن األصیل                                                                     

 التقر�ر العام لمؤسسة مطاحن األصیل

في إطار المهمة المسندة إلینا والمتعلقة �مراجعة حسا�ات التثبیتات العین�ة و الجداول المرفقة 
، المتضمنة المیزان�ة ، جدول حسا�ات النتائج ، جدول  31/12/2014لمؤسسة األصیل للدورة المقفلة 

المتمثلة أساسا في  سیولة الخز�نة ، جدول تغیر األموال الخاصة ، ملحق الكشوف المال�ة ، وكل الوثائق
 القوائم المال�ة للمؤسسة المنصوص علیها في النظام المالي المحاسبي المالي .

لقد تمت فحوصنا حسب القواعد والقوانین المنصوص علیها والمعمول بها ، والتي تضمنت عمل�ات 
 السیر المختلفة من فحص وتدقیق للحسا�ات ، و جل اإلجراءات التي رأینها ضرور�ة .

د تشخ�صنا لنظام الرقا�ة الداخل�ة للمؤسسة ومراجعة كل ما یتعلق بها ، نشهد على صحة ودقة وعن
نظام�ة وسالمة مختلف الوثائق  المقدمة ، ومصداق�ة حسا�ات التثبیتات العین�ة في مؤسسة مطاحن األصیل 

 . 31/12/2014المقفلة في 

 .-�سكرة  –محافظ الحسا�ات                                                                    
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 االستب�ان  وتحلیل الم�حث الثالث: دراسة

سنحاول في هذا الم�حث معرفة  �عد تت�ع عمل المراجع في مواجهة حسا�ات التثبیتات العین�ة للمؤسسة ،

المصداق�ة على حسا�ات  إضفاءهل المراجعة الخارج�ة التي تمت للتثبیتات العین�ة للمؤسسة ساهمت في 

  المتمثلة في االستب�ان . اإلحصائ�ة األداةالتثبیتات العین�ة، ولمعرفة ذلك استخدمنا 

 منهج�ة الدراسة :المطلب األول 

 هما:، سوف �عتمد ال�حث على نوعین أساسیین من الب�انات مصادر جمع الب�انات: -1

لمختلف جوانب الدراسة، و�غ�ة اإلحاطة ب�عض الجوانب الدق�قة �شكل أكثر  استكماال :الب�انات األول�ة -أ

تفص�ال، ف�ما یتعلق بدور المراجعة الخارج�ة في إضفاء المصداق�ة على التثبیتات العین�ة، قمنا بإعداد االستب�ان 

حددت  قدو لملحق بهذه الدراسة ، �غ�ة توجیهها لمختلف األفراد الذین لهم عالقة �المؤسسة محل الدراسة،  ا

 .وفقرات أسئلة صورة في ص�اغتها وتم، الدراسة فرض�ات ضوء في مجتمع الدراسة،  من جمعها المطلوب الب�انات

 علىحصول المقابلة لما لها من أهم�ة في تأكید المعلومات، وال تم اللجوء إلى االستب�انإضافة إلى 

موضوع الدراسة، مع محافظ الحسا�ات الذي قام بإجراء المراجعة حول  االستب�انلم ترد في معلومات أخرى 

 الخارج�ة لتثبیتات المؤسسة.

  واإللكترون�ة، والرسائل الجامع�ة قمنا �مراجعة الكتب والدور�ات والمنشورات الورق�ة  :الثانو�ة الب�انات -ب

 .سواء �شكل م�اشر أو غیر م�اشر، والتي ساعدتنا في جم�ع مراحل ال�حث

 تممن خالل تصم�م إست�انه، وتوز�عها على مجتمع الدراسة،  الحصول على الب�انات�عد أسلوب التحلیل: -2

 اإلحصائي Spss. 17   package for social science) (statisticialبرنامج �استخدامتفر�غها وتحلیلها 

بهدف ، معامل بیرسون،  ألفا كرون�اخ كالمتوسط الحسابي، معامل، اإلحصائ�ة المناس�ة االخت�ارات و�استخدام

 ق�مة، ومؤشرات تدعم موضوع ال�حث. الوصول إلى دالالت ذات

له عالقة �مؤسسة مطاحن األصیل �سیدي مجتمع الدراسة على كل من  شتمل� :مجتمع الدراسة وعینته -3

وقد تم عق�ة و�تعامل معها، من موردین ،عمالء، بنوك، مساهمین أو أصحاب المؤسسة، مصالح الضرائب، 

إست�انة صالحة للتحلیل اإلحصائي، و�التالي فإن نس�ة  30إست�انة، استرد منها  38 عینة تتكون من توز�ع

من استرداد  وكان سبب عدم تمكن الطال�ة نس�ة جیدة ألغراض ال�حث العلمي، وهي ،%78.9االستجا�ة بلغت 

 �متطل�ات العمل أو لتحفظ �عضهم لالهتماماألطراف السا�قة من تعبئتها نتیجة  النس�ة المت�ق�ة هو اعتذار
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(فعال�ة في إطار الدراسة المیدان�ة و�هدف اخت�ار العالقة المفترضة بین متغیري ال�حث :لدراسةأداة ا-4
المصداق�ة على  إضفاءالمراجعة الخارج�ة في ) تم اخت�ار االست�انة كوسیلة لق�اس "دور المراجعة الخارج�ة

، وقد انقسمت است�انة ال�حث إلى ث�اتها"حیث تم الق�ام �عدة خطوات تنفیذ�ة لضمان صدقها و التثبیتات العین�ة
 قسمین رئ�سیین:

 وهي: الجنس، العمر، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. ینث: الخاص �الب�انات الشخص�ة للم�حو 01
و�حتوي على �فعال�ة المراجعة الخارج�ة خاص  : الخاص �محاور اإلست�انة، و�تكون من جزأین: الجزء األول02
تحدید و  أ�ضاات ع�ار  05و�حتوي على �مصداق�ة التثبیتات العین�ةثاني فهو خاص ، أما الجزء الاتع�ار  05

الم�حوثین لفقرات  لق�اس استجا�ات ل�كرت الخماسي"وقد تم استخدام مق�اس " ، النسب�ة لكل فقرةاألهم�ة 
 التالي: كما هو موضح في الجدول االست�انة 

 ل�كرت الخماسي : درجات مق�اس)12الجدول (
 موافق بشدة موافق محاید غیر موافق غیر موافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة
، مذكرة الماجستیر في  المالي في المؤسسات االقتصاد�ة صابر ع�اسي، أثر التسییر الج�ائي على األداء المصدر:

 .130، ص2012،العلوم التجار�ة، تخصص محاس�ة وج�ا�ة، جامعة قاصدي مر�اح، ورقلة

 :ط�قًا للمق�اس التالي األهم�ة النسب�ةو�تّم تحدید 

 

 

 

والمتمثلة في الواحد الصح�ح  ،المق�اسو�عد ذلك یتم إضافة الق�مة المحصل علیها إلى أقل ق�مة في  

طول الخال�ا وفقا لمستو�ات الق�اس الموضوعة  و�ذلك �كون وذلك لتحدید الحد األعلى للفئة ( الخل�ة) األولى، 

 :كما یلي

 .2.33إلى  1من  منخفضالمستوى  -

 .3.67إلى  2.34 المستوى متوسط من  -

 فما فوق. 3.67 من مرتفعالمستوى  -

 

 األهم�ة النسب�ة =
 الحد األدنى البدیل  –الحد األعلى البدیل 

 عدد مستو�ات الق�اس

 الحد األدنى البدیل  –الحد األعلى البدیل 

 عدد مستو�ات الق�اس

 األهم�ة النسب�ة =
5 – 1 

3 
 =1.33 
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  أداة الدراسة صدق وث�ات المطلب الثاني:

تعمل على ق�اسها، وأن  التيمع متغیرات الدراسة  االستب�ان�قصد بها مدى مالئمة وتناسق فقرات  

ا مع مراجعتهمضمونها یتفق مع الغرض الذي صممت من أجله، لذا وللتحقق من صدق محتوى أداة ال�حث تم 

إلبداء رأیهم فیها، من حیث عدد لمحاس�ة مجال ا في األكاد�میینعرضها على هیئة من المحكمین المشرفة و 

، وقد تم التأكد من أو أي مالحظات أخرى یرونها مناس�ة الع�ارات، شمولیتها، تناسب محتواها الص�اغة اللغو�ة،

في  االستب�انلنصل إلى ،  ظاهر�ا، واألخذ �آرائهم بتعدیل وتغییر وٕاعادة ص�اغة �عض الع�ارات االستب�انصدق 

 .))  01( أنظر الملحق رقم (  شكلها النهائي

إ�قاء ال�احث على إجابته دون تغییر، إذا أعید المق�اس عدة مرات �مختلف �ه  �قصدأما ث�ات الدراسة ف

كما هي موضحة في ، ألفا كرون�اخمعامل  الخت�ارمعامل الث�ات ط�قا  استخراجالطرق والع�ارات، وقد تم 

 الجدول التالي:

 ) : ق�مة معامل الث�ات ألفا كرون�اخ13رقم (الجدول 

عدد  المحور
 الع�ارات

معامل 
 الث�ات

 0.77 05 فعال�ة المراجعة الخارج�ة
  0,6 05 مصداق�ة التثبیتات العین�ة

 0.80 10 المجموع
 SPSS. V17ت برامج االطال�ة �االعتماد على مخرج د: من إعداالمصدر

لّكل ) 0.77-0.6(الحظ من النتائج الموّضحة في الجدول أن ق�مة معامل ألفا كرون�اخ تراوحت بین �

، وهذا �عنى أن معامل )0.80(متغیر من متغّیرات اإلست�انة، و�لغت ق�مة معامل ألفا لجم�ع فقرات اإلست�انة 

مما یّدل  هاوث�ات هاو�ذلك تّم التأكد من صدق قابلة للتوز�ع،و وتكون اإلست�انة في صورتها النهائ�ة  الث�ات مرتفع،

 . فرض�اتها �عض أسئلة الدراسة واخت�ار �عض على صالحیتها لتحلیل النتائج واإلجا�ة على

على مجتمع الدراسة، كان هذا األخیر یتمیز �عدة  االستب�ان�عد توز�ع  وصف مجتمع الدراسة:  -01

 ف�ما یلي:خصائص، نعرضها 

لقد تّم استخدام اإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات، والنسب المئو�ة لوصف نوع مجتمع الدراسة،  :النوع-أ

 كما �مّثله الجدول التالي:
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 النوعتوز�ع العینة حسب  ):14الجدول رقم(                                 

 

 

 

 

 و�مكن تمثیل النسب المئو�ة لوصف العّینة �الشكل التالي:

 لنوعاتوز�ع أفراد العینة حسب  ) :18الشكل رقم (

 

 

 .كانت من الذكور)%50(من أفراد عینة ال�حث من اإلناث، في حین أن ) %50(أن والشكل یبین الجدول

لقد تّم استخدام اإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات، والنسب المئو�ة لوصف نوع مجتمع  :العمر: -ب

 الدراسة، كما �مّثله الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

 انثى ذكر

 النس�ة التكرار النوع

 50 15 ذكر

 50 15 انثى

 %100 30 المجموع

 spss�االعتماد على مخرجات برنامج ة من إعداد الطال� المصدر:

 

 spss�االعتماد على مخرجات برنامج ة من إعداد الطال� المصدر:
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 ): توز�ع العینة حسب العمر15الجدول رقم(       

 

 

 

 

 و�مكن تمثیل النسب المئو�ة لوصف العّینة �الشكل التالي:

 العینة حسب العمرأفراد ): توز�ع 18رقم( الشكل

          

 

بلغت نسبتهم  )سنة 30أقل من (ینتمون إلى الفئة العمر�ة الذینمن الجدول والشكل نالحظ أن 

في حین  )،% 30( )سنة40إلى  31من (، بینما تراوحت نس�ة الم�حوثین ضمن الفئة العمر�ة )36.6%(

من أفراد  )%20(وفي األخیر  ،)%13.3()سنة50إلى  41من(الفئة العمر�ة ضمننس�ة الم�حوثین تراوحت 

 الش�ابفئة تنتج أن غالب�ة الم�حوثین هم من . وعل�ه نس)سنة فأكثر 50(عینة ال�حث بلغت أعمارهم 

والنسب المئو�ة لوصف نوع مجتمع  لقد تّم استخدام اإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات، سنوات الخبرة: -ج

 الدراسة، كما �مّثله الجدول التالي:

 

 

36.6% 

30% 

13% 

30% 

 50اكثرمن  50الى41من 40الى31من 30اقل من

من  أكثر
50 

 إلى 41من 
50 

 إلى 31من 
40 

قل من أ 
 العمر 30

 التكرار 11 9 4 6

 النسبة 36,6 30 13,3 20

 spss�االعتماد على مخرجات برنامج ة من إعداد الطال� المصدر:

 

 spss�االعتماد على مخرجات برنامج ة من إعداد الطال� المصدر:
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 سنوات الخبرة توز�ع العینة حسب ) :16ول رقم (دالج

                               

   

 

 

 و�مكن تمثیل النسب المئو�ة لوصف العّینة �الشكل التالي:

 سنوات الخبرة توز�ع أفراد العینة حسب ) :10الشكل رقم (

 
 

من  )%16.6(سنوات، و 5تقل خبرتهم عن  )%36.6(وعند مالحظة سنوات الخبرة لدى الم�حوثین نجد أن 
من أفراد عینة  )%16.6(، في حین نجد )سنوات 10إلى  6(أفراد عینة ال�حث سنوات خبرتهم تتراوح ما بین 

 فقد) سنة فأكثر 16(، أما الم�حوثین الذین بلغت خبرتهم)سنة 15إلى  11(ال�حث سنوات خبرتهم تتراوح ما بین 

 ).%30(حددت نسبتهم بـ 

لقد تّم استخدام اإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات، والنسب المئو�ة لوصف نوع مجتمع  :المؤهل العلمي-د
 الدراسة، كما �مّثله الجدول التالي:

 

 

 

 

36.6% 

16.6% 
16.6% 

30% 
 سنة 5اقل من 

 10الى  6من

 15الى  11من

 سنة 16اكثر من

من  أكثر
16 

 11من 
 إلى
 سنة15

 إلى 6من 
10 

 سنوات
 5اقل من 
 الخبرة سنوات

 التكرار 11 5 5 9

 النسبة 36,6 16,6 16,6 30

 spss�االعتماد على مخرجات برنامج ة من إعداد الطال� المصدر:

 

 spss�االعتماد على مخرجات برنامج ة من إعداد الطال� المصدر:
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 : توز�ع العینة حسب المؤهل العملي )17الجدول رقم( 

 

 

 

 

 

 و�مكن تمثیل النسب المئو�ة لوصف العّینة �الشكل التالي:

 المؤهل  العلميتوز�ع أفراد العینة حسب  :11الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

منهم ) %36.6(أن نس�ة )04-10(الجدول�النس�ة لمتغیر المؤهل العلمي للم�حوثین یتضح من 

كانت نس�ة حاملي شهادة  بینما ،شهادة الثانوي حاصلون على ) %20(، و تقني ساميحاصلون على شهادة 

المؤسسة االقتصاد�ة وعل�ه ف )،%16.6بلغت ( ماجستیر ، أما نس�ة الحاصلین على شهادة)%10( ل�سانس

-07والشكل (توظیف الموارد ال�شر�ة المؤهلة التي تمتلك المهارات والقدرات الالزمة لشغل الوظائف.تعمل على 

 .یوضح هذا )04

 

 

 ثانوي لیسانس  ماجستیر
تقني 
 سامي

المؤھل 
 العلمي

 التكرار 11 6 5 8

 النسبة 36,6 20 10 16,6

 spss�االعتماد على مخرجات برنامج ة من إعداد الطال� المصدر:

 

36.6% 

20% 

10% 

 تقني سامي 16.6%

 ثانوي 

 لیسانس

 .ماجستیر

 spss�االعتماد على مخرجات برنامج ة من إعداد الطال� المصدر:
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 واخت�ار الفرض�ات تحلیل محاور االستب�ان المطلب الثالث :

 تحلیل االستب�ان  .1

 المحور األول : فعال�ة المراجعة الخارج�ة 

الوسط الحسابي واالنحراف المع�اري إلجا�ات أفراد عینة الدراسة بخصوص محور فعال�ة ): 18جدول رقم(

 المراجعة الخارج�ة

رقم 
 الع�ارة

المتوسط   الب�ان
 الحسابي

 االنحراف
 المع�اري 

 النسب�ة األهم�ة

مهمة المراجع الخارجي المصادقة على صحة  01
 مختلف بنود القوائم المال�ة.

 مرتفع 1.03 4.37

یراعي المراجع الخارجي االستقالل�ة والنزاهة  02
 والح�اد أثناء ق�امه �مهمته .

 مرتفع 0.82 4.57

�شیر المراجع الخارجي في تقر�ره على مختلف  03
 االتالع�ات واألخطاء �كل أنواعها.

 مرتفع 1.08 4.17

�عتمد المراجع الخارجي على معاییر وأسس   04
 تجعل من عمله أكثر دقة .

 مرتفع 0.73 4.53

تقدیر المراجع الخارجي نقاط الضعف لنظام  05
 الرقا�ة الداخل�ة في المؤسسة.

 مرتفع 0.71 4.20

 مرتفع 0.87 4.36 المتوسط العام 06
 SPSS. V17ت برامج ا: من إعداد الطال�ة �االعتماد على مخرجالمصدر

، �انحرافات مع�ار�ة  )4.57و( )4.17) أن المتوسطات الحساب�ة تتراوح بین(21الجدول رقم (�ظهر 
بدرجة تقدیر�ة بین موافق وموافق �شدة ، أما المتوسط العام للمجال كلل فقد بلغ  )1.08و( )0.71تتراوح بین(

، مما �شیر إلى أهم�ة المراجعة الخارج�ة �المؤسسة ) ،  و�أهم�ة نسب�ة مرتفعة0.87�انحراف مع�اري ( )4.36(
   وفعالیتها . االقتصاد�ة
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 العین�ة  التثبیتاتالمحور الثاني : مصداق�ة 

المع�اري إلجا�ات أفراد عینة الدراسة بخصوص محور فعال�ة  الوسط الحسابي واالنحراف): 19جدول رقم( 

 .المراجعة الخارج�ة

المتوسط  الب�ان رقم الع�ارة
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 األهم�ة
 النسب�ة

ض�ط حسا�ات األصول الثابتة ومراقبتها رقا�ة  01
 جیدة.

 مرتفع 0.62 4.60

حكمه الشخصي في  �عتمد المراجع على 02
 مراجعة الحسا�ات.

 متوسط 1.23 2.58

مراق�ة ق�م على  ةالخارج� ةالمراجع تعتمد 03
�غ�ة  االقتصاد�ةالمؤسسة  اإلهتالكات في

 .لتفادي تضخ�مها التثبیتات تقی�مإعادة 

 مرتفع 0.86 4.27

مالحظة عمل�ة الجرد الفعلي لألصول الثابتة  04
 والدفاتر.ومطا�قتها �ما ورد �السجالت 

 مرتفع 0.57 4.50

یتحقق المراجع الخارجي من مستندات الملك�ة  05
�النس�ة للم�اني واألراضي والحصول على ما 
 یثبت ملكیتها من الجهات الرسم�ة في الدولة.

 مرتفع 0.63 4.57

 مرتفع 0.78 5.3 المتوسط العام 06
 . SPSS. V17 ت برامج االطال�ة �االعتماد على مخرج د: من إعداالمصدر

) ، �انحرافات مع�ار�ة تتراوح 4.6) و(2.58) أن المتوسطات الحساب�ة تتراوح بین(22الجدول رقم (�ظهر  
) 5.3) بدرجة تقدیر�ة بین موافق وموافق �شدة ، أما المتوسط العام للمجال كلل فقد بلغ (1.23) و(0.57بین(

مما �شیر إلى مصداق�ة التثبیتات العین�ة �مؤسسة مطاحن  ) ،  و�أهم�ة نسب�ة مرتفعة،0.78�انحراف مع�اري (
 األصیل . 
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على التثبیتات العینیة في مؤسسة مطاحن األصیل ةالفصل الثالث....دور المراجعة الخارجیة في إضفاء المصداقی  
 

 اخت�ار الفرض�ات: .2
 لقد تم استخدام قاعدة القرار التال�ة في اخت�ار الفرض�ات وهي:

 كلما زادت نس�ة موافقة العینة على آل�ة تطبیق المراجعة الخارج�ة في المؤسسة، * �النس�ة للفرض�ة األولى:
 كّلما كان ذلك دلیل على فعالیتها. 

 الثان�ة:  ة* �النس�ة للفرض�

 .0.05" إذا كانت الق�مة المعنو�ة أكبر من H0تقبل الفرض�ة " -

 .0.05" إذا كانت الق�مة الق�مة المعنو�ة أقل من H0ترفض الفرض�ة " -

 بها مؤسسة مطاحن األصیل فعالة "" ال تعتبر المراجعة الخارج�ة التي تقوم  :H0الفرض�ة العدم�ة األولى *

أن الموسط الحسابي لمحور المراجعة الخارج�ة كله كان مرتفع ، مما نجد ) 21لجدول رقم(ا�الرجوع إلى نتائج 

یدل على فعال�ة المراجعة الخارج�ة و�التالي نرفض الفرض�ة العدم�ة ونقر �فعال�ة المراجعة الخارج�ة لمؤسسة 

 مطاحن األصیل. 

"ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائ�ة للمراجعة الخارج�ة في إضفاء المصداق�ة على  :H0 الثان�ةلعدم�ة الفرض�ة ا*
 والنتائج كما یوّضحها الجدول التالي: ) "،0.05(التثبیتات العین�ة عند مستوى الداللة 

 العدم�ة الثان�ة نتائج اخت�ار الفرض�ة ):20الجدول رقم (

t ) المعنو�ةSig-t( 
 معامل

 Rاالرت�اط 

معامل 

 R2التحدید 
 H0 نتیجة

 رفض 1.34 0.67 0.043

 )Spss(برنامج نتائج : من إعداد ال�احثة �االعتماد على المصدر                                 

إذ أظهرت النتائج وجود تأثیر ذي  یوّضح الجدول العالقة بین مصداق�ة التثبیتات العین�ة والمراجعة الخارج�ة،
؛ 1.34أما معامل التحدید فقد بلغ  0.67و�لغ معامل االرت�اط  %،95داللة إحصائ�ة للمتغّیر�ن عند مستوى ثقة 

وعلى  المراجعة الخارج�ةناتج عن التغّیر في  مصداق�ة التثبیتات العین�ةمن التغّیرات في  1.34أي ما ق�مته 
 ومنه نرفض الفرض�ة العدم�ة ونقرالمراجعة الخارج�ة ومصداق�ة التثبیتات العین�ة، العموم هناك أثر قوي بین 

 المراجعة الخارج�ة ومصداق�ة التثبیتات العین�ة. بوجود عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین
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على التثبیتات العینیة في مؤسسة مطاحن األصیل ةالفصل الثالث....دور المراجعة الخارجیة في إضفاء المصداقی  
 

 خالصة :

صیل �سیدي عق�ة بوال�ة �سكرة من خالل الدراسة التطب�ق�ة التي تمت على مستوى مؤسسة مطاحن األ

و�ناءا على مختلف المعط�ات التي تخص المؤسسة ، تبین أن للمراجعة الخارج�ة دور فعال وجوهري في صحة 

وسالمة حسا�ات التثبیتات العین�ة �صورة خاصة وحسا�ات القوائم المال�ة �صفة عامة ، فأي خطا أو خلل في 

ئ�ة للمؤسسة �صفة تلقائ�ة في القوائم المال�ة الختام�ة  ، لذلك �قوم هذه الحسا�ات  یؤثر على النتیجة النها

المراجع الخارجي �التأكد والتحقق من صحتها واكتشاف أي خلل أو غش �مكن الوقوع ف�ه من خالل تقی�م نظام 

مال�ة حق�ق�ة الرقا�ة الداخل�ة والتقید �مختلف القواعد والقوانین الموضوعة من قبل االدراة ، للوصول إلى وضع�ة 

 وصح�حة. 

كما تناول هذا الفصل عرض وتحلیل استب�ان للتأكد من مدى مساهمة المراجعة الخارج�ة في إضفاء 

المصداق�ة على التثبیتات العین�ة ، والتي خلصت إلى إبراز دور المراجع الخارجي الفعال في الحد والتقلیل من 

 التثبیتات العین�ة  .التي تواجه المؤسسة وتأكید مصداق�ة  المخاطر
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 األساتذة المحكمین :

 المنطقة  األستاذ
 �سكرة األستاذة زاوي صور�ة

 �سكرة   األستاذ حاج عامر
 �سكرة األستاذ بن ع�شي عمار
 �سكرة األستاذة كردودي سهام

 �سكرة األستاذ شناي عبد الكر�م
 �سكرة األستاذ جوامع اسماعین
 �سكرة األستاذة بوسكار ر��عة 

 �سكرة نجیب  األستاذ د�ا�ش
 طولقة األستاذ لقو�رة مصطفى

 

 



 

 
 

 الخاتمة  
 

 

 



 خاتمة عامة :

األلف�ة الثالثة بدأت بوادر الس�اسة االقتصاد�ة والمال�ة تتضح وذلك �سبب التطور االقتصادي منذ مطلع 

الذي حدث في مجمل اإلصالحات وظهور أعمال ومهن جدیدة ،مما أدى إلى ظهور عمل�ات وأحداث 

  درامات�ك�ة في كل جوانبأحدثت العولمة تغیرات التي شملت جدیدة ، ومنا ابرز هذه االصالحات 

  الح�اة ، فخلقت العدید من التحد�ات التي تواجهها مهنة المحاس�ة والتدقیق

  منذ مطلع القرن الواحد والعشر�ن ، تتمثل أساسا �النس�ة للجزائر التغییر

  و 1976الجذري للمخطط الوطني للمحاس�ة الذي كان معموال �ه ابتدءا من سنة 

  مع المعاییر المحاسب�ة الدول�ة، فتخصص المحاس�ة �فرضالذي أص�ح ال یتماشى 

  على المتا�عة اللص�قة لما �حدث ، �حیث نجعله یتوافق مع ما هو مطلوب عالم�ا

 
 
 

 

موضوع المراجعة الخارج�ة من المواض�ع التي نالت اهتماما كبیرا من ال�احثین والمهنیین  �عتبر

 من القوائم التأكدلحاجتها إلیها �غ�ة  ،هامة في المؤسسة ،حیث شهدت تطورا سر�عا  خولها تبوأ مكانة

، وهذا في ظل تمتع  �صورة عامة التي تعكس صورة صادقة عن المركز الماليو  المال�ة �صورة خاصة،

المراجع الخارجي �االستقالل�ة والح�اد من اجل  ضمان مصداق�ة أكثر للحسا�ات وتمثیلها العادل لوضع�ة 

 المؤسسة .

المصداق�ة على التثبیتات  إضفاءتناولنا لموضوع مساهمة المراجعة الخارج�ة في من خالل 

معالجة إشكال�ة ال�حث التي تدور حول مدى مساهمة المراجعة الخارج�ة في تحقیق تم ، العین�ة 

الدراسة النظر�ة من جهة التي تناولت فصلین � ، ومن اجل هذا قمنا المصداق�ة على التثبیتات العین�ة 

جمعت شقي الموضوع ، شق للمراجعة والمراجعة الخارج�ة وشق للتثبیتات العین�ة ، والدراسة المیدان�ة من 

 جهة أخرى والتي تناولنا فیها هي األخرى أهم ما جاء في الجانب النظري على مؤسسة مطاحن األصیل

 مدعمة �استب�ان لتأكید المصداق�ة.

  نتائج الدراسة النظر�ة :



 :لنا إل�ه من خالل تحلیلنا للجانب النظري للموضوع ما یلي من أهم ما توص

 من مدى مصداقیتها .والقوائم المال�ة �قصد التحقق راجع الخارجي فحص الحسا�ات من مهام الم  -

�عتبر وجود نظام سل�م وقوي للرقا�ة الداخل�ة في المؤسسة �مكن من حما�ة أصول وممتلكات  -

والتالع�ات لضمان تحقیق السیر الحسن لتنفیذ القرارات المرت�طة المؤسسة من حدوث األخطاء 

 بتحقیق األهداف المحددة .

تعتبر المراجعة الخارج�ة أداة إلزالة جل االختالفات والفوارق الموجودة في نظام المؤسسة لما لها   -

  أهم�ة �الغة في اكتشاف مختلف األخطاء والتالع�ات. من 

المراجعة الخارج�ة عمل�ة فحص وتقی�م لمجموعة من الب�انات والمعلومات المتعلقة  تمثل -

والمال�ة وفق معاییر وأسس بهدف التحقق من صحة وسالمة هذه الب�انات �العمل�ات المحاسب�ة 

 المؤسسة. إ�صال التقر�ر إلى كل من یهمه أمر مع ضرورة 

  

  نتائج الدراسة المیدان�ة واخت�ار الفرض�ات :

والتي مكنتنا من اخت�ار الفرض�ات التي تم اعتمادها في بدا�ة  المیدان�ة،الدراسة  نتائج أما 

واخت�ار الفرض�ات  االستب�ان اورمن خالل دراستنا لمؤسسة مطاحن األصیل وتحلیلنا للمحو  ال�حث،

 یلي:ما نستخلص  الخارج�ة،في فعال�ة المراجعة  أولهاوالمتمثل 

تم  التي الفرض�ة المتمثلة في فعال�ة المراجعة الخارج�ة في المؤسسة االقتصاد�ة، بخصوص

والمتمثلة في المحور األول والتي كانت  05إلى  01�االعتماد على األسئلة الممتدة من  هااخت�ار 

 نتائجها كالتالي:

  دقة.�عتمد المراجع الخارجي على معاییر وأسس تجعل من عمله أكثر  -

قرائن إث�ات �غ�ة إضفاء المصداق�ة وٕاعطاء  و جع الخارجي رأي فني مدعم �أدلةالمرا�قدم   -

 .لمختلف الحسا�ات الصورة الحق�ق�ة 

تبل�غ المراجع الخارجي عن مختلف األخطاء المكتشفة والمشار إلیها في تقر�ره الن تقر�ر المراجع  -

 الخارجي له دور مهم في إعطاء المصداق�ة في القوائم المال�ة.



ترتكز المصداق�ة على اكتشاف المراجع الخارجي لألخطاء والمخالفات الموجودة �القوائم المال�ة  -

 لإل�الغ عنها في تقر�ره المقدم للمؤسسة.

�االعتماد  ها تم اخت�ار ، في مصداق�ة التثبیتات العین�ة   ةوالمتمثل ةالثان� الفرض�ة وصخصب أما

  مثلة في المحور الثاني والتي كانت نتائجها كالتالي:والمت 05إلى  01على األسئلة الممتدة من 

تقوم المراجعة الخارج�ة �مراق�ة حسا�ات التثبیتات العین�ة عند إعداد القوائم المال�ة للمؤسسة وذلك  -

 عن طر�ق اكتشاف الغش واألخطاء  الجوهر�ة التي تواجه المراجع الخارجي أثناء أداءه لمهمته . 

یتأكد تعتبر التثبیتات العین�ة أصول ملموسة تستخدمها المؤسسة ألكثر من فترة لتحقیق المنافع  -

 .المسطرة من قبل المؤسسة صول إلى األهدافمن صحتها المراجع الخارجي للو 

ثائق العین�ة الموجودة في و  في حسا�ات التثبیتاتعند اكتشاف فوارق على المراجع الخارجي  -

  في الدفاتر المحاسب�ة. معالجتها �عد التحقق من صحتها�قوم � أنالمؤسسة 

�التالي �مكن القول �ان هناك أهم�ة �الغة للمراجعة الخارج�ة في إضفاء المصداق�ة للتثبیتات العین�ة 

 من خالل إبراز صحة وصدق الحسا�ات المال�ة في الدفاتر المحاسب�ة  ومعالجة األخطاء والتالع�ات

المكتشفة ، الن ارت�اط مصداق�ة التثبیتات العین�ة �المراجعة الخارج�ة قوي جدا لما تقدمه المراجعة 

المسؤول األساسي  االخارج�ة من صورة صادقة على مختلف الب�انات والمعلومات المحاسب�ة �اعت�اره

 على اكتشاف األخطاء وٕابراز المصداق�ة.

 توص�ات ال�حث :

في الدراسة �مكن ص�اغة جملة من التوص�ات  إل�هعلى ضوء نتائج الدراسة و�ناءا على ما توصل 

 كما یلي :

لتقلیل  من قدرته والتأكد ا�ات الخارجيلمؤهل العلمي المناسب لمراجع الحسمن ا التأكدالعمل على  -

  .خطر وجود األخطاء في القوائم المال�ة من 

 الداخل�ة �المؤسسات �صفة عامة  وتكی�فه مع اإلطار العمليالعمل على تحسین نظام الرقا�ة  -

 . الداخلي والخارجي

 ز�ادة استقالل�ة ونزاهة المراجع الخارجي �غ�ة الوصول إلى مصداق�ة أكثر في الحسا�ات.   -



إبراز دور الفعال للمراجع الخارجي في التقلیل من األخطاء والحد من التالع�ات داخل المؤسسة  -

 ة للمراق�ة  ورمزا  لز�ادة الثقة  .�اعت�اره أدا 

العمل على رفع ق�مة عمل المراجع الخارجي وكفاءته ، والموازنة بین المصالح المشتركة بینه  -

 و�ین المؤسسة محل المراجعة.

 

 

 



 قائمة المراجع
 

 الكتب  أوال

 المراجع �العر��ة :الكتب  - أ
النشر  الصفاء  ،دار-ونتائج  أدلةالدولي  اإلطار-الحدیث  والتأكیدالتدقیق  إلىحمد حلمي جمعة ،المدخل أ .1

 . 2009والتوز�ع ،الط�عة االولى ،عمان ،االردن ،
هضة العر��ة للط�اعة ،الط�عة الرا�عة، دار الن وٕاجراءاتعبد السالم اشتیوي ،المراجعة معاییر  إدر�س .2

  . 1996والنشر، بیروت ،
، دیوان المراق�ة العامة ، المملكة العر��ة السعود�ة ، دلیل مراجعة حسا�ات الشركات بن جعفر فق�ه ، أسامة  .3

 .بدون سنة نشر
  . 2006،مصر ، اإلسكندر�ةالمراجعة بین النظر�ة والتطبیق ،الدار الجامع�ة ، السید احمد لطفي ، أمین .4

،مؤسسة  األولىوالدول�ة ،الط�عة  األمر�ك�ةالتدقیق في ظل معاییر  أساس�اتحسن القاضي ، حسن دحدوح، .5
 .1999الوراق للنشر والتوز�ع ،عمان ،االردن،

زهر، دون ، كل�ة التجارة ،جامعة األ- إسالم�ة اللةإطمع  –حسین حسین شحاتة ، أصول المراجعة والرقا�ة  .6
 .سنة 

 . 2008ا ، دار الثقافة ،عمان ، حسین قاضي ، مأمون حمدان ، المحاس�ة الدول�ة ومعاییره .7
 . 2010مط�عة دار هومة ،الجزائر ،حن�فة بن ر��ع ،الواضح في المحاس�ة المال�ة وففق المعاییر الدول�ة ،  .8
 .2000علم تدقیق الحسا�ات ، دار وائل للنشر،عمان، ، أمینخالد   .9

معاینة المراجعة ، دار المر�خ للنشر  إلى، تعر�ب ثناء على الق�اني ، المدخل  وآخرون راي و�نتنجن  .10
  .2011،المملكة العر��ة السعود�ة ،،الر�اض 

ئر�ة مكت�ة الشركة الجزا ، 1،ج  -ط�قا للمعاییر المحاسب�ة الدول�ة  –شعیب شنوف ، محاس�ة المؤسسة  .11
 . 2010بوداود ،الجزائر ، 

وم�ادئ وال�ات سیر الحسا�ات وفقا للنظام المحاسبي المالي  أصول –عاشور كتوش ، المحاس�ة العامة  .12
scf  2011فبرایر  الجامع�ة للنشر ، شلف ، المطبوعات، دیوان . 

، 2نشر ج�طلي ، طالمحاس�ة العامة وفق النظام المحاسبي المالي ، دار ال عبد الرحمان عط�ة ، .13
 . 2011الجزائر ،

 ة ش�اب الجامعة للنشر ، دون سنةعلما وعمال ، مؤسس–عبد الفتاح الصحن ، م�ادئ وأسس المراجعة  .14
 . نشر

 اإلسكندر�ةالعلم�ة والعمل�ة ،الدار الجامع�ة ، األسسالمرجعة  أسس، وآخرون عبد الفتاح الصحن  .15
     . 2004،مصر ،

عبد الوهاب نصر علي، موسوعة المراجعة الخارج�ة الحدیثة وفقا لمعاییر المراجعة العر��ة والدول�ة  .16
  .2009، اإلسكندر�ة–، الدار الجامع�ة  األمر�ك�ة
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، مكت�ة آفاق للط�اعة  -فكري تحلیلي وتطب�قي  إطار –علي عبد هللا شاهین ، النظر�ة المحاسب�ة  .17
 .2011، غزة ،  اإلسالم�ةوالنشر والتوز�ع ، الجامعة 

قاء ، متیجة للط�اعة ، لخضر عالوي ، نظام المحاس�ة المال�ة وسیر الحسا�ات وتطب�قها ، العالمة الزر  .18
 .2010 الجزائر ،

النظري والممارسة  اإلطار–محمد التهامي طواهري ،مسعود صد�قي ،المراجعة وتدقیق الحسا�ات  .19
 2003بن عكنون ، الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامع�ة ،الساحة المركز�ة ، ،-التطب�ق�ة 

 أصول و قواعد المراجعة والتدقیق الشامل (المعاییر والقواعد ومشاكل التطبیق العلم�ةمحمد السید سر�ا ،  .20
 . 2002،  ، دار الجامع�ة ،اإلسكندر�ة

، اإلسكندر�ةطة ، جامعي الحدیث االزار�محمد الفیومي ، عوض لبیب ، أصول المراجعة ، المكتب ال .21
 . 1998مصر ،

، اإلسكندر�ةالمراجعة ،المكتب الجامعي الحدیث االزار�طة ، أصولمحمد الفیومي ،عوض لبیب ، .22
1998 . 

 المطبوعاتالتطبیق ،الط�عة الثالثة ،دیوان  إلىمحمد بوتین،المراجعة ومراق�ة الحسا�ات من النظر�ة  .23
 .2008،الجزائر  بن عكنون  الجامع�ة ،

والنشر والتوز�ع ، برج  للط�اعةمصطفى طو�ل ، النظام المحاسبي المالي الجدید ، دار الحدیث للكتاب  .24
 .   2010الك�فان ، الجزائر ، 

، دیوان  -أعمال نها�ة المدة ،التنظ�م المحاسبي –منصور بن عوف عبد الكر�م ، محاس�ة عامة  .25
 . 1998ة، بن عكنون،ة الثالثالمطبوعات الجامع�ة، الط�ع

  2004هادي التم�مي،مدخل الى التدقیق من الناح�ة النظر�ة والعلم�ة،الط�عة الثان�ة،دار وائل للنشر ، .26
العر��ة المفتوحة في الدنمارك  األكاد�م�ة، منشورات  2ولید ناجي الح�الي ، أصول المحاس�ة المال�ة ، ج .27

 ،2007.  
الدنمارك ، العر��ة المفتوحة  األكاد�م�ةمنشورات  ، 2، ج المال�ةصول المحاس�ة أولید ناجي الح�الي ،  .28

 ،2007. 

 الكتب �الغة االجنب�ة :  - ب
- American Accounting Association ,report of the committee on basic auditing 

conccpte ,the Acconting revien (supplement to vol XL .VII.0972). 
- Bénédict.G ; Keravel.R et Poisson M ,L’Audit dans le secteur public, Clet, 

Paris,1986. 
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 ثان�ا : القوانین والمراس�م 

المحدد لقواعد التقی�م  2008یولیو  26المؤرخ في  الد�مقراط�ة الشعب�ة ، القرار الجزائر�ةالجمهور�ة  .01
 المحاسبي ومحتوى الكشوف المال�ة وعرضها وكذا مدونة الحسا�ات وقواعد سیرها ، الجر�دة الرسم�ة

 1.  19، العدد  25/03/2009الصادرة في 
مؤرخة في  10وزارة المال�ة الجر�دة الرسم�ة عدد  03/1980/ 01ممضي في  05-80قانون رقم    .02

،  09/1981/ 26ممضي في  03-81المعدل و المتمم �األمر رقم  338، ص 1980/ 04/03
 . 40-39، المادة 1981أكتو�ر  27مؤرخة في  43الجر�دة الرسم�ة عدد 

،  2008مایو  26الموافق  1429عام  األولىجمادى  20مؤرخ في  156-08مرسوم تنفیذي رقم  .03
نوفمبر  25الموافق  1428ذي القعدة  15المؤرخ في  11-07القانون رقم  أحكامیتضمن تطبیق 

 .20،  المادة   27والمتضمن النظام المحاسبي المالي ، الجر�دة الرسم�ة رقم  2007
 31المتضمن النظام المحاسبي المالي ،المادة رقم  2007مبر نوف 25المؤرخ في  11-07انون رقم الق .04

 .36 إلى
حدد قواعد التقی�م والمحاس�ة ومحتوى الكشوف المال�ة وعرضتها الجر�دة الرسم�ة � ، 11-07القانون  .05

 .  2009مارس  25،الموافق ل1430ر��ع األول  28، الصادرة بتار�خ  19،العدد
 

 الملتق�ات والمؤتمرات ثالثا : 
وتدهور ق�م التثبیتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجدید  اإلهتالكاتجمال عمورة ، مداخلة �عنوان  .01

)SCF لنظام المحاسبي المالي وآل�ات تطب�قه ، جامعة سعد  يالمفاه�م اإلطار) ، الملتقى الدولي �عنوان
 دحلب ، البلیدة ، الجزائر .

الدولي األول  جنینة عمر، رفیق یوسفي ، مداخلة �عنوان محاس�ة التثبیتات حسب مكونتها ، المؤتمر .02
 .2012حول المحاس�ة والمراجعة في ظل بیئة االعمال الدول�ة ،جامعة المسیلة ، د�سمبر

صول الثابتة حسب النظام المالي المعالجة المحاسب�ة لألرحال ناصر، عوادي مصطفى، مداخلة �عنوان  .03
ل�ات تطب�قه في ظل المعاییر آالجدید ، الملتقى الدولي حول االطار المفاهمي للنظام المحاسبي المالي و 

 المحاسب�ة ، المركز الجامعي الوادي ، بدون سنة .

، الملتقى الدولي االول حول النظام  تطبیق النظام المحاسبي المالي في الجزائر، واخرون الز�ن یونس  .04
المحاسبي المالي في ظل معاییر  المحاس�ة الدول�ة (تجارب ، طب�قات وافاق )،  معهد العلوم 

  .2010جانفي ، 18-17،  يقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر ، المركز الجامعي �الواداال

 
96 



 قائمة المراجع
 

محمد لعر�بي ، مداخلة �عنوان المعالجة المحاسب�ة لالصول الثابتة ، الملتقى الدولي  األول حول االطار  .05
علوم االقتصاد�ة المفاهیي للنظام المحاسبي المالي وال�ات تطب�قه في ظل المعاییر المحاسب�ة ، كل�ة ال

 . 2010،جامعة خم�س مل�انة ، الجزائر 

 المذكرات و الرسائل را�عا :

بن یخلف أمال ، المراجعة الخارج�ة في الجزائر ، مذكرة الماجستیر في علوم التسییر ، جامعة الجزائر  .01
،2002. 

في العلوم  الماجستیر،مذكرة  األر�اح إدارةبوسنة ع�اس ،دور التدقیق المحاسبي في تفعیل الرقا�ة على  .02
 . 2011/2012التجار�ة ،جامعة فرحات ع�اس ،سطیف ،

المراجعة الخارج�ة قي ظل حتم�ة تطبیق المعاییر المحاسب�ة الدول�ة قي الجزائر ،  تقار�ر حك�مة مناعي ، .03
 . 2009-2008�اتنة ، في المحاس�ة ،جامعة الحاج لخضر ، الماجستیرمذكرة 

، مذكرة الماستر في العلوم المال�ة  اإلث�ات أدلةدور المراجع في تحدید كفا�ة ومالئمة   خیرة بن ع�اس ،  .04
 . 2013-2012والمحاسب�ة ، جامعة محمد خ�ضر ، �سكرة ، 

 التحلیل�ة في مراحل التدقیق من قبل المراقبین المالیین ، اإلجراءاتاستخدام  أهم�ةساري حامد العبدلي ، .05
  2011الكو�ت ، ،األوسطاس�ة ، جامعة الشرق رسالة الماجستیر في المح

صابر ع�اسي، أثر التسییر الج�ائي على األداء المالي في المؤسسات االقتصاد�ة، دراسة تحلیل�ة ق�اس�ة  .06
لعینة من المؤسسات في وال�ة �سكرة، مذكرة الماجستیر في العلوم التجار�ة، تخصص محاس�ة وج�ا�ة، 

 .2012،جامعة قاصدي مر�اح، ورقلة
عبد السالم عبد هللا سعید ابو سرعة ،التكامل بین المراجعة الداخل�ة و المراجعة الخارج�ة ، رسالة  .07

  .  2010-2009 ،3جامعة الجزائر قسم العلوم التجار�ة ، الماجستیر
عبد الكر�م تواتي ، تقی�م األصول الثابتة وفق النظام المحاسبي المالي في المؤسسة االقتصاد�ة ، مذكرة  .08

 .2013-2012الماستر في الدراسات المحاسب�ة والج�ا�ة المعمقة ، جامعة قاصدي مر�اح ، ورقلة ، 
ء نظام الرقا�ة الداخل�ة للمؤسسة االقتصاد�ة ،جامعة ادأعزوز میلود ،دور المراجعة في تقی�م  .09

  2007-2006سك�كدة ، ،1955اوت20
ه علوم في العلوم االقتصاد�ة ، كل�ة العلوم دكتورا  أطروحةعمر شر�قي ، التنظ�م المهني للمراجعة ،  .10

 . 2012-2011، 1االقتصاد�ة والتجار�ة و علوم التسییر ، جامعة سطیف 
غولي محمد �شیر ، دور المراجعة في تفعیل الرقا�ة داخل المؤسسة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة   .11

وم التسییر ،جامعة الماجستیر في علوم التسییر، كل�ة الحقوق والعلوم االقتصاد�ة قسم عل
    2002/2003ورقلة،

فاتح سردوك ، دور المراجعة الخارج�ة للحسا�ات في النهوض �مصداق�ة المعلومات المحاسب�ة ، مذكرة  .12
 .، جامعة محمد بوض�اف ، المسیلة  الماجستیر في ادارة األعمال
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المحاسبي المالي ، مذكرة الماستر  فارس زو��ة ، التقی�م والمعالجة المحاسب�ة للتثبیتات العین�ة وفق النظام .13
    .2012-2011في العلوم المال�ة والمحاسب�ة ،جامعة محمد خ�ضر ، �سكرة ،

فت�حة بن عبد الواحد ، مراجعة الحسا�ات ودورها في استمرار�ة المؤسسة االقتصاد�ة ، مذكرة الماستر في   .14
 .2013- 2012�سكرة ،  العلوم المال�ة والمحاسب�ة ، جامعة محمد خ�ضر ،

دراسة مقارنة حالة  -محي الدین محمود عمر ، مراجعة الحسا�ات لبن المعاییر العامة و المعاییر الدول�ة .15
مذكرة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماجستر في علوم التسییر،معهد العلوم االقتصاد�ة  ،-الجزائر

  .2008-2007والتجار�ة وعلوم التسییر،المركز الجامعي �المد�ة،
مكي نبیل ،  المعالجة المحاسب�ة لعقود االیجار التمو�لي وفق النظام المحاسبي المالي ، مذكرة الماستر  .16

 .2014-2013في العلوم المال�ة والمحاسب�ة ، جامعة محمد خ�ضر ، �سكرة ، 
في العلوم  رتة المحاسب�ة، مذكرة الماس�المعلومالثقة  تأكیدموالي نصیرة، دور المراجع الخارجي في  .17

 .2012جامعة قاصدي مر�اح ، ورقلة ، التجار�ة،
مدى التزام مراقبي الحسا�ات �اخالق�ات مهنة التدقیق ، �حث مقدم لنیل  وسن قاسم قاصد الدیراوي ، .18

 2010ال�صرة ، شهادة المحاس�ة القانون�ة ، هیئة األمناء في المعهد العر�ي للمحاسبیین القانونیین ،
ازمي، أثر مدقق الحسا�ات الخارجي في تحسي مصداق�ة المعلومات المحاسب�ة في ولید خالد حمید الع .19

 . 2012جامعة الشرق األوسط ،  بیت الزكاة الكو�تي ، رسالة ماجستیر في المحاس�ة ،

 محاضرات ودروس خامسا: 

 مداني بلغیث ، محاضرات في المحاس�ة المال�ة  حسب النظام المحاسبي المالي  ، جامعة ورقلة ، .01
 . 2010 أكتو�ر
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 المالحقق ائمة  
 

 

 

 



 )01الملحق رقم(

 –�سكرة  –جامعة محمد خ�ضر 

  كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر

 قسم العلوم التجار�ة 

 تخصص : فحص محاسبي                                  

 

 الدراسة است�انة

 الفاضل.... األخ

 الفاضلة..... األخت

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته 

 �عد .... أما

المصداقیة  إضفاءمدى مساھمة المراجعة الخارجیة في   "إلى التعرف على  یھدف ھذا االستبیان
، من متطلبات شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة  كجزءوذلك   –"على التثبیتات العینیة 

 تخصص فحص محاسبي .

كافة المعلومات التي  أنالمرفقة ، مع العلم  األسئلةعلى  باإلجابةلذلك نرجو من سیادتكم التكرم 
البحث العلمي فقط ، وستكون دقة  ألغراضم الحصول علیھا سوف تعامل بسریة تامة وستستخدم تسی

 وذات داللة علمیة نتائج موضوعیة  إلىومساھمتكم عونا كبیرا لنا في التوصل  إجاباتكم

 شاكرین لكم حسن تعاونكم

 وتقبلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام 

 

 الباحثة                                                                                                 
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 .2014/2015السنة الجامع�ة : 

 األول : الب�انات الشخص�ة والوظ�ف�ة  الجزء

 ) في االخت�ار المناسب :xنرجو تعبئة الب�انات التال�ة ، وذلك بوضع إشارة (

 النوع :

 أنثى                               ذكر 

 العمر:

 40 -31من                                                  30قل من أ

 50من  أكثر                                               50 - 41من 

 المؤهل العلمي:

 ثانوي                                                          تقني سامي

                 ماجستیر                                                           ل�سانس

 المكتس�ة :سنوات الخبرة 

 سنوات  10 إلى 5سنوات                                             من  5قل من أ

 سنة  15من  أكثرسنة                                              15ىال 10من 

 الجزء الثاني : محاور االستب�ان 

 .المراجعة الخارج�ة  فعال�ةالمحور األول : 

 �شدة غیر  موافق غیر موافق محاید  موافق �شدة موافق ب�انال
جي المصادقة على مهمة المراجع الخار 
  .القوائم المال�ة صحة مختلف بنود

     

     یراعي المراجع الخارجي االستقالل�ة 
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 .والنزاهة والح�اد أثناء ق�امه �مهمته 
�شیر المراجع الخارجي في تقر�ره على 

واألخطاء �كل  مختلف االتالع�ات
 أنواعها .

     

�عتمد المراجع الخارجي على معاییر 
 دقة . أكثرتجعل من عمله  وأسس 

     

نقاط الضعف  المراجع الخارجي تقدیر 
 لنظام الرقا�ة الداخل�ة في المؤسسة.

     

 مصداق�ة التثبیتات العین�ة. : المحور الثاني 

 :یتم االستفادة من المراجعة الخارج�ة في 

غیر  محاید  موافق  موافق �شدة الب�ان 
 وافقم

 غیر موافق
 �شدة 

ض�ط حسا�ات األصول الثابتة 
 ومراقبتها رقا�ة جیدة.

     

 �عتمد المراجع على حكمه الشخصي
 في مراجعة الحسا�ات.

     

مراق�ة على  ةالخارج� ةالمراجع تعتمد
المؤسسة  ق�م اإلهتالكات في

 التثبیتات تقی�مإعادة  �غ�ة االقتصاد�ة
 .لتفادي تضخ�مها

     

لألصول الفعلي مالحظة عمل�ة الجرد 
الثابتة ومطا�قتها �ما ورد �السجالت 

 والدفاتر.

     

من مستندات  المراجع الخارجي یتحقق
 واألراضيالملك�ة �النس�ة للم�اني 

والحصول على ما یثبت ملكیتها من 
 الجهات الرسم�ة في الدولة. 

     

 واالحترام.شكر لكم حسن تعاونكم وتقبلوا مني أسمى ع�ارات التقدیر أاألخیر  وفي

 3 
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