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قدمـــةقدمـــةاملامل

الجزائري االقتصادية المؤسسة ومجملةشهدت االقتصادية، التحوالت ظل في صعبة وضعية
والسياسية االجتماعية علىالتحوالت حولالمؤثرة والتحاليل اآلراء تعددت ولقد الوطني، االقتصاد

بعض يرجع حيث الوضعية، لهذه المؤدية واألسباب الالخبراء الوضعية هذه المنهجالمحللين ى
الناحية من المؤسسات تجاوب عدم إشكالية الى يرجعها من ومنهم االستقالل، بعد المتبع االقتصادي

االقتصاديةةالتنظيمي البيئة متغيرات لمختلف المحللينوالقانونية أغلب فان التحاليل هذه ظل وفي ،
اإلص مجمل من الهدف وتحول التسيير، إشكالية الى الوضعية هذه منهايرجعون تستفيد التي الحات

حلها وليس األزمة لتسيير محاولة الى المؤسسات .هذه

الطرح هذا مناألخيرويجسد بالرغم الجزائرية، االقتصادية المؤسسة وضعية تدهور زيادة
خالل من منها استفادت التي اإلصالحات المالية،امجموعة واالستقاللية المالي منفبالرغملتطهير

الىالطاألموال الدولة وجهتها التي وائلة اإلصالحات الماليةهذه األعباء من المؤسسة تخليص
ديونها كاهلهاومجمل تثقل لهاالتي تتيح كي االستقاللية ومنحها أكبر، مختلفالمجاال تخاذ

متغيراتها بمجمل بها المحيطة البيئة مع يتوافق فيما بقيتالقرارات المؤسسات هذه وضعية أن إال ،
وهذاتشه االقتصادية، الحياة جوانب مختلف على انعكست متدهورة وضعية المستمرد التدهور

أساس عدمايرجع رأسهاهذهتأهيلالى وعلى المجاالت جميع في بوضعيتها والنهوض المؤسسات
تبن أجل من التسييري، العتماديالجانب والمعتمد الواضح والتوجه الجديدة االقتصادية التغيرات

وصادقتاال االتفاقياتهتجسدهذاالحر، المجالمختلف هذا في إمضاءالمبرمة مؤخرا فيها بما
واإللغاء األوروجزائرية، الشراكة المؤسساتابروتوكول يضع مما الجمركية للقيود لتدريجي

السوق آليات ويقر واالنفتاح بالمخاطرة يتسم جديد بمحيط حرة منافسة في الجزائرية االقتصادية
والتكويتط الوقت في وباالقتصاد السريع التجاوب منلفة،لب المعلومات أنظمة توفره ما وهذا

أو للمؤسسة الداخلي المستوى على سواء منها المستفيدين حاجيات لجميع وملبية فعالة معلومات
والمتمثل الخارجي المستوى الشركاتةعلى وكذلك المختلفة الحكومية والجهات الضرائب في

معينةالمنافسة منفعة المعلومات هذه لهم تحقق من من وغيرهم . والشركاء

في إليها الماسة والحاجة للمعلومات، الفعال الدور الحالية االقتصادية البيئة ظل في يظهر
نظر وجهة من األعمال إدارة تعرف حيث األعمال، إدارة مجال في القرارات مختلف اتخاذ

تحويل عملية أنها على يطلالمعلومات ما هي األفعال وهذه أفعال، شكل في المعلومات قوترجمة
والموجه المقوم تعتبر أنها على التعريف هذا ومن المعلومات الى ينظر حيث بالقرارات، عليها

أساسا، منها يتكون والذي المعلوماتللقرار، توفره ما كوهذا وضمان أمن ضروريةمن متطلبات
األعمال، عالم تطالفي مركزهاوبالتالي عن معبرة معلومات بتوفير االقتصادية المؤسسات ب

وهذا أعمالها، ونتائج المالمالي المعلومات نظام يوفره باعتبارهاما محاسبية معلومات من حاسبية
األطرافوسيلة مختلف اتجاه المؤسسةاإلثبات مع وذلكالمتعاملة ونتائج، المالي مركزها حول

المعأعمالها هذه وباعتبار اإلداري، النظام مخرجات هي الجهاتلومات مختلف منها .المستفيدة
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الغير اتجاه إثبات وسيلة المحاسبية المعلومات اعتبار الىإن للتسيير،إضافة وسيلة كونها
المالية الوضعية عن العادل وتعبيرها والصحة بالمصداقية المعلومات هذه تتميز أن يتطلب

المال الى إضافة وهذا والتجاوبللمؤسسة، منهاحتياجاتامختلفمعئمة المستفيدة ،األطراف
أجل من المختلف القرارات اتخاذ مجاالت مختلف في المعلومات هذه اعتماد عند الثقة فيها ويبعث

المرجوة األهداف .تحقيق
نظام عمل على رقابية أدوات فرض يتطلب والمصداقية الصحة بخاصية المعلومات تمتع إن

ف الداخليةالمعلومات سواء المراجعة أعمال مختلف توفره ما وهذا للمعلومات، العام النظام إطار ي
الخارجي إالةأو المعلومات، نظام مخرجات مصداقية حول أكبر ضمان تمثل الخارجية المراجعة أن

الرأي في والحياد باالستقاللية الخارجي المراجع تمتع ظل في وهذا الكبيالمحاسبية، واعتمادها ر،
المنشآت، لوضعية العادل وتمثيلها المحاسبية المعلومات لمصداقية كمعيار الدولي المستوى على
دعم الى إضافة لها النظري لألساس الدقيق التحديد أجل من المتعددة الجهود ظل في وكذلك

المهنية .الممارسات
أنظ ضعف ظل في الجزائر مستوى على الخارجية المراجعة الى الحاجة الرقابةوتظهر مة

الالداخلية مما األنظمة، هذه وسياسات بإجراءات األخيرة هذه تقيد وعدم المؤسسات، مختلف لدى
توفيرريوف أجل من المؤسسات، بهذه المحاسبية المعلومات لنظام والدعم الرقابة من الكافي القدر

الثق من المطلوب القدر مع منها المستفيدة األطراف حاجيات تلبي وتمكنمعلومات محتوياتها في ة
والتكلفة الوقت حيث من مناسبة قرارات اتخاذ على الحصول . من

بالمؤسسة التسيير لتحسين وسيلة رقابية، وسيلة كونها الى إضافة الخارجية المراجعة توفر
اإلداريمنةالمؤسسوتأهيل عناصرالجانب مختلف اكتشاف خالل من وهذا وظائفة، بمختلف

واأل الالخلل في وتجنبها المدخطاء العكسيةقورات التغذية اعتماد خالل من Feed(بلة back(،
أجل من الجزائرية االقتصادية المؤسسة تتطلبه ما وهذا دوريا، الخلل وعناصر األخطاء وتصحيح

الحالية البيئة تميز التي المتغيرات مختلف مع للتجاوب بوضعيتها والنهوض .تأهيلها

أص فقد اإلداري،وبالتالي للنظام كمخرجات المحاسبية المعلومات ومصداقية صحة بحت
المراجعين التزام ومدى المستقلة، الخارجية الحسابات لمراجعة النظام هذا تبني مدى على تعتمد
أصبحت فلقد المهنية، ممارستها وتنظم تحكمها التي المعايير ولمختلف العلم، لهذا النظرية بالؤسس

الحسابات الماليمراجعة للمركز والعادل الصحيح للتمثيل مقياسا محايدا مستقلة جهة كشهادة
يتطل ما وهذا أعمالها، ونتائج المباديءبللمؤسسة ومختلف العلم هذا لمعايير الدقيق التحديد

تحكمه التي منوالؤسس للمراجعة العالمية المنظمات مستوى على المتعددة الجهود تبرزه ما وهذا ،
التحديد يتعلأجل ما لكل آلياتقالدقيق مختلف توحيد وراء السعي وكذلك ومهنة، كعلم بالمراجعة

. المراجعة

سب ما مجمل اإلجابةقومن المذكرة هذه تحاول الذي األساسي السؤال يمكنعليه،فان
التاليصياغته النحو : على
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النهوض في للحسابات الخارجية المراجعة تساهم أن يمكن مدى أي بمصداقيةالى
المحاسبية وبعدالةمثيلهاوت،المعلومات أعمالهالبصحة ونتائج للمؤسسة المالي ،لمركز

لو المعلوماتمالءمتها هذه من المستفيدة الجهات .جميع

الى يقود بدوره الرئيسي التساؤل يليأسئلةعدةطرحوهذا كما :فرعية

مراجمدىما-1 عليه تقوم الذي النظري األساس تطبيقهادعم في مستقلة، كمهنة الحسابات عة
اتخاذ مجاالت مختلف في المحاسبية المعلومات من المستفيدة األطراف جميع حاجيات وتلبية

الحتياجات واستجابتها .للتسييرحديثةالاالتجاهاتالقرار،

يمكن-2 مدى أي الوصوالى أجل من الحسابات، الخارجية للمراجعة المهنية الممارسة الىضبط ل
لإبداء المستقل الخارجي المحاسبيةالمراجع المعلومات مصداقية حول وموضوعي محايد رأي

لها، الحقيقية للوضعية وتمثيلها للمنشأة

يمكن-3 حد أي وتحديدالى الخارجيةوطرقإجراءاتتنظيم للمراجعة العملية الممارسة
الم النظام عمل تقييم أجل من المحاسبية، بالمؤسسةللمعلومات انتاجحاسبي في فعاليته ودعم

منها المستفيدين ثقة تكسب .معلومات

األسئلةولإلجابة هذه مجمل الفرضيةعلى من االنطالق سيتم التاليةفانه :الرئيسية

نظري إطار وجود ظل في للحسابات الخارجية للمراجعة االقتصادية المؤسسة تبني إن
مجموعة على يقوم للمراجعة السليم والمعايير والمباديء الفروض والمقبولةممن عليها تعارف

فعاليتها، ويدعم تطبيقها وينظم للمراجعة المهنية والممارسة العملي الجانب يدعم عاما، قبوال
والعدالة بالمصداقية تتسم محاسبية معلومات على الحصول من الوضعيةفويمكن عن التعبير ي

للمؤ وسالحقيقية منهاتسة، المستفيدين مختلف حاجيات .لبي

يلي كما الفرعية الفرضيات صياغة يمكن فانه الرئيسية الفرضية هذه من :انطالقا

النظريإن-1 المرجوةلحساباتللخارجيةالمراجعةلاإلطار األهداف تحقيق ويضمنمنهايدعم
خالل من وهذا وفعاليتها، تنظمها التي المعايير البيئةتستجيبمجموعة متغيرات لمختلف

المحاسبيةاالقتصادية المعلومات من وحاجياتها ،.

لمجمل–2 الدقيق التحديد لدعميعتبر سليما نظريا أساسا الحسابات مراجعة ومعايير مباديء
أطراف لعدة خدمات تقدم بذاتها، مستقلة كمهنة الحسابات مراجعة موحدةممارسة لؤسس وفقا

عليها .ومتعارف
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عملية-3 تنظيم تدعم التي اإلجراءات، من مجموعة الحسابات لمراجعة المهنية الممارسة تنظم
نظام فعالية وفحص الداخلية، الرقابة أنظمة فعالية من التحقق خالل من تنفيذها، وتخطيط المراجعة

مخرجاتهالمحاسبيةالمعلومات ومصداقية .  وصحة

دراست أجل من الموضوع هذا اختيار اعتباراتإن لعدة نتيجة كان بل الصدفة، وليد يكن لم ه
الى إضافة التسيير، مجال في الحديثة المستجدات حول أساسا تتمحور والتي موضوعية، وأسباب

العلمي البحث المجالمتطلبات هذا .في
يلي فيما المبررات هذه أهم اختصار :ويمكن

االق-1 المؤسسة تعيشها التي الحالية الوضعية للنهوضإن الرامية المساعي ومختلف تصادية،
الوطني، االقتصاد يشهدها التي التغيرات لمختلف لالستجابة وتأهيلها المؤسسات، هذه بوضعية
المجال في المؤسسات هذه تأهيل مجاالت أحد الى ولو التطرق ومحاولة البحث على تبعث

أن،المحاسبي تعتبرحيث الخصوص على آلياتمنالمراجعة .هأهم

أصبحت-2 عامة، بصفة والمحاسبة المراجعة أعمال في واالنسجام للتوحيد الدولية المساعي إن
لمراجعة الدقيق التحديد يتطلب ما وهذا السوق، اقتصاد على االنفتاح ظل في إجباريا مطلبا

الوطنيالحسابات المستوى على وكمهنة المجاورةكعلم الدول باقي تشهده ما غرار على وهذا
وتونس كالمغرب لذلك السباقة كانت . والتي

وفعالة،-3 دقيقة معلومات على الطلب وازدياد الوطني لالقتصاد الحديثة المتطلبات كرستإن
المعلومات هذه مصداقية على وكشاهد تسيير كوسيلة الحسابات مراجعة اعتماد الى . الحاجة

أب-4 بمختلف دراسة كميدان األعمال إدارة مجال حولإن للدراسة واسعا مجاال يفتح عاده،
بالمعلومات يربطها لما للدراسة خصبا ميدانا الحسابات مراجعة وتعتبر أبعادها، بمختلف المعلومات

ومتجددا محدودا غير مجاال يفتح حيث للعمل، األولية والمرونةللبحثكالمادة التغيرات ظل في
كمهنة الحسابات مراجعة آليات بها تتمتع تتطلب،التي نظريةهوما ؤسس .من

الملموسة النظرية المواضيع أهم من يعتبر موضوعا تعالج كونها في الدراسة أهمية تكمن
في المحاسبية المعلومات مصداقية إشكالية تعالج أنها حيث من الساعة موضوع تعتبر والتي عمليا،

أهم من فيها المعلومة أصبحت والتي الحالية البيئة تحكمهاالمتغيراظل التي .ت

وتتبعا الموضوع، لهذا تطرقت التي الدراسات سلسلة من حلقة الدراسة هذه تعتبر كما
حيث الحسابات، مراجعة تشهدها التي والتطورات مراجعةللمستجدات ميدان في البحث يعتبر

الموضوع يعطي ما وهذا المهنية، والممارسة العلمية الدراسات بين الوصل نقطة أهميةالحسابات
األكاديمي والجهات المهنية الهيئات لدى جوانبهةنسبية مختلف في البحث محاولة على ويبعث ،

الحسابات لمراجعة العملية للممارسة كدعم . النظرية
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الدراسة أن كما المجال، هذا يشهده الذي الجمود لكسر محاولة الموضوع هذا في البحث يعتبر كما
المجا هذا إمكانيةلفي الموضوعتتيح في البحث . مواصلة

هذاو والتهيئةايهدف الحسابات، مراجعة مجال على الغموض بعض ولو إيضاح الى لبحث
لدراسات العمليأخرىوالتمهيد واإلطار النظرية الؤسس وتوضيح المجال، هذا ومحاولةفي ،
من بينهما الحالتوفيق مراجعة تحققه ما بين التوفيق تحقيق الى الوصول تنتظرهأجل ما وبين سابات

يعتبراألطرافمختلف ما وهو التوقعية، الفجوة من التقليص بمحاولة عليه يطلق ما وهذا منها،
بذاته مستقل دراسة . ميدان

تقويم في الحسابات مراجعة تلعبه الذي الفعال الدور توضيح الى الموضوع هذا يهدف كما
وتل بالمؤسسة، المحاسبية المعلومات صالحةنظام مصداقية ذات لمعلومات المتزايدة الحاجات بية

للتسيير الجديدة للنظم المتزايدة المتطلبات ظل في المالءمة القرارات اعتمادالتخاذ ظل وفي ،
الحديثة التقنيات من لجملة .المراجعة

الرقابة أنظمة وضعف الجزائرية االقتصادية المؤسسة تشهدها والتي التسيير لمشاكل ونظرا
المراجعة دعم وسائل أهم من تعتبر والتي الداخلية للمراجعة المنخفض واالعتماد بها، الداخلية

فان التياألالخارجة، المهن كأهم المهنة هذه جوانب لمختلف وشامال دقيقا تحديدا يتطلب مر
المعلوماتية ومراجعة األمن مراجعة المحيط، كمراجعة المجاالت جميع .اكتسحت

أجل طرحهاجابةاإلمن تم التي التساؤالت الفرضيات،على اعتمادالمتبناة،واختبار سيتم
التطورات مجمل على الوقوف أجل من التاريخي المنهج في تتمثل والتي البحث مناهج من مجموعة

مراجعة شهدتها التي وسيتمالتاريخية شهدتها، التي التطورات ومجمل معاييرها وتطور الحسابات
الم عليهاعتماد تقوم الذي والعملي النظري اإلطار وفهم توضيح أجل من التحليلي الوصفي نهج

ممارس وطرق وإجراءات معايير من الحسابات الحالةالتهامراجعة دراسة منهج سيعتمد كما مهنية،
الدراسة محل الشركة على للدراسة النظري الجانب في إليه التطرق تم ما مجمل إسقاط أجل من

الشركة لأللمنيوموهي . )ALGAL(الجزائرية

اشتملت خاتمة وتعقبهم مقدمة تسبقهم فصول، ثالثة خالل من الموضوع هذا تناول سيتم
إليها، التوصل تم التي النتائج معلى ضروريةنومجموعة تبدو التي .التوصيات

األول للمعلو: الفصل مدخل فيها سيعتمد والتي الحسابات، لمراجعة النظري المحاسبية،اإلطار مات
التطور تتبع سيتم كما لها، المولد والنظام المحاسبية المعلومات حول العامة المفاهيم مجمل يتضمن

يتضمن الحسابات لمراجعة مدخل خالل من الحسابات لمراجعة ومجملكذلكالتاريخي تعاريفها أهم
المراجعةومبادئهاخصائصها تصنيفات مختلف الى التطرق مع محددة،وفروضها، لؤسس وفقا

مجموعات تمثل والتي الحسابات، مراجعة عليها تقوم التي المعايير مجموعات أهم تحديد الى إضافة
والتي عليها المتعارف عاماتلقىالمعايير . قبوال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



و

الثاني الحسابات،: الفصل لمراجعة العملي مراحلاإلطار مختلف تتبع خالله من سيتم والذي
الخارجية المراجعالمراجعة لمكتب الداخلي التنظيم من انطالقا وهذا المهنية والممارسة للحسابات

لمجمل الدقيق التحديد وكذلك الداخلية الرقابة نظام وتقييم بدراسة مرورا المساعدين، على وإشرافه
الى الفصل هذا خالل من التطرق سيتم كما رأيه، الحسابات مراجع عليها يقيم التي والقرائن األدلة

دوليا المعتمدة المعايير ظل في المراجعة نتائج عن التقرير وكذلك المالية، القوائم عناصر . مراجعة

الثالث لأللمنيوم: الفصل الجزائرية الشركة حالة بالشركة)ALGAL(دراسة التعريف سيتم حيث ،
على الوقوف خالل من وهذا ميتانوف، لمجموعة وتبعيتها نشأتها حيث من الدراسة الصفةمحل

انتاج تتبع وسيتم لها، التابعة الوحدات بمجموعة المعتمد والتنظيم مهاما ومجمل للشركة القانونية
المالية القوائم إلنتاج التجميع عملية الى وصوال حتى الشركة مستوى على المحاسبية المعلومات

القوائ عناصر مراجعة لعملية والتحليل التتبع ذلك بعد ويتم المراجعة، رأيمحل وفحص المالية م
المحاسبية للدورات دعم2001و1999،2000المراجعة مدى على الوقوف أجل من وهذا

الدراسة محل آلقال لشركة المحاسبية المعلومات لمصداقية للحسابات الخارجية . المراجعة
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األول لمراجعة: الفصل النظري الحساباتاإلطار

االستراتيجيإن الدور نمو هو المعلومات نظم في المعاصرة االتجاهات المعلوماتأهم لنظم
استخدام على ال،الحاسوبالمبنية جزءا المعلومات أصبحت نسيجيتجزأفقد وموردااإلدارةمن

اإلداأساسيا العملية تدعيم في عليه منتجاتتعتمد تقديم في ومساعدتها اإلدارية القرارات واتخاذ رية
هو،جديدة اإلدارة أمام الكبير والتحدي التكاليف، وتخفيض األداء جودة وتحسين جديدة أسواق واكتساح

استراتيجية كأداة المعلومات مورد استخدام .كيفية
كحيث المحاسبية المعلومات من مجموعة على المنشأة إدارة النشاطاتتعتمد عن تعبير

بالمنشآت المتعلقة تلك وكذلك المالي، ومركزها للمنشأة سواءالمختلفة المؤسسة مع المرتبطة األخرى
المنافسة أو المدينة أو صادقةالدائنة معلومات توفر يتطلب ما وهذا القرار اتخاذ عمليات ظل في

.وصحيحة
واالستفادة للمعلومات المتزايد االستخدام ظل منوفي فانه المجاالت، مختلف في منها

لمختلف صحيحة كقاعدة فيها والثقة ومصداقيتها المعلومات هذه مالءمة وبالتاليالمجاالت،الضروري
الى الحاجة منذ ظهرت المعلومات هذه وصحة مصداقية على تشهد مستقلة جهة الى الحاجة فان

هذهالمحاسبة صدق على تأكيدا تعطي الحسابات فمراجعة من، أكبر مجاال وتتيح األمانالمعلومات
والمستقلوتقليل الثالث الطرف تمثل المراجعة أن اعتبار على المعلومات هذه استخدام عند المخاطر

موضوعية بكل رأيه بإبداء يقوم العمليوالذي جانبه وتدعم العلم هذا تنظم التي المعايير ظل .في
كب اهتماما الحسابات مراجعة شهدت المتقدملقد العالم دول جميع في الجهود،يرا وظهرت

التعامل ولغة المراجعة عمل وتنميط المحاسبي التوحيد الى العالميةالرامية المنظمات بظهور
عاماللمراجعة قبوال تلقى والتي عليها والمتعارف النظري األساس تمثل التي المعايير أن حيث ،

نوع تطور ظل في للبحث خصبا مجاال المراجعةأصبحت مهنة توفرها أن يجب التي الخدمات ية
وأساليب فلسفة في والتطورات االقتصادية التغيرات نتيجة وهذا لذلك، الالزم النظري واألساس
العملي الجانب لدعم سليم نظري أساس توفر الضروري من أصبح التغيرات هذه ظل وفي اإلدارة،

الحسابات مراجعة معلومالممارسة الى محاسبيةوالوصول قاعدةت وتعتبر المراجعة لعملية خضعت
االقتصادي للنشاط الحديثة والمتطلبات االستخدامات لمختلف .صحيحة

النظري اإلطار الى الفصل هذا في التطرق الحساباتسيتم الوقوفلمراجعة خالل من وذلك ،
الم والنظام المحاسبية المعلومات وهي المراجعة لعملية الخام المادة اعتمادعلى سيتم أنه كما لها، ولد

واألهداف الحسابات مراجعة شهدته الذي التطور الى فيه التطرق يتم الحسابات لمراجعة مدخل
منها، ينظرالمرجوة الذي المنظور حسب الحسابات مراجعة أنواع مختلف الى كذلك التطرق وسيتم

إليه وتد،منها تنظم التي المعايير أهم الى التطرق سيتم الحساباتكما مراجعة استقاللية وممارستهاعم
المرجوةالمهنية األهداف .منهاوتدعم
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المحاسبيةالمعلوماتإلىالمدخل:األولالمبحث

أطراف بتدخل أو تشغيلي الخلل هذا كان سواء المحاسبية المعلومات نظام في الخلل يعتبر
المؤ تواجه التي المشاكل من للعديد سببا منمعينة النظام هذا مخرجات كون االقتصادية، سسات

المحاسبي يجةالمعلومات ما من مستخدميها حاجيات تلبي ال بالضرورة المعلومةبتكون في يتوفر أن
بالنسبة وكذلك المنشأة مستوى على تشغيلية مشاكل عدة الى هذا يؤدي وبالتالي معينة، خصائص من

المع هذه من المستفيدة األخرى القراراتلألطراف مختلف في . لومة
ال فمن علىضوبالتالي الوقوف لروري العامة والقيمة،لمعلوماتالمفاهيم الخصائص حيث من

يكتسيه وما وأعمالها المنشأة نشاط عن الرئيسي المعبر كونها األولى بالدرجة المحاسبية والمعلومات
المحاسبيةال المعلومات نظام وهو لها المولد أهميةنظام معلومات،من تتيح النظام هذا فعالية كون

األطراف لمختلف بالنسبة وهذا ومالئمة وصحة دقة من فيها المطلوبة بالخصائص تتمتع محاسبية
من خارجهاهاالمستفيدة أو المنشأة داخل .سواء

المعلومات:األولالمطلب حول عامة مفاهيم

قاعدةتعتبر الالمعلومات القرارات المؤسسةالتخاذ داخل اإلدارة،مختلفة وظائف حيث من
المؤسسة طرفوخارج التيمن المؤسسةاتوعالقمصالحلهاالجهات مع التي،معينة لألهمية ونظرا

القرارا مختلف التخاذ كقاعدة المعلومات هذه عامةطرقتالسيتمفتتكتسيها منبصفة المعلومات إلى
الدوحيث .والخصائصمةقيوالرالمفهوم،

المعلومات:أوال مفهوم

عدة المعلوماتRESEAUفحسبللمعلومات،فتعاريهناك مجموعة”فإن عن عبارة هي
معين موضوع حول مطلوبة معارف تحمل األخبار العملية،من صبغة تأخذ فهي األخبار-إذا -عمل

مضمون اإلخبارما-وتحمل للمحيط-بهيتم جيد فهم إلى الوصول أجل من 1.“وهذا

شوقي محمد الدكتور عرف والتي”المعلوماتبشاديكما باألحداث المرتبطة الحقائق مجموعة إنها
وقياسها عليها التعرف بعضها،يمكن عن مستقلة تكون ما 2.“وغالبا

معينة بحقيقة وتتعلق توصيلها يتم التي المعرفة أشكال كل أنها على المعلومات عرفت حدثوكما أو
هي،بذاته والبحوثأو االتصال عمليات خالل من سواء عليها نحصل التي المعارف مجمل عن عبارة

والثقافة المعرفة مصادر من غيرها أو التعليم 3.والعملأو

التعممجلالتطرقومن هذه الىاريفل الوصول تيمكن التاليةتمحورأنها العناصر يليحول :كما
القرالمعلوماتتستخدم- اتخاذ مجاالت ال،معلوماتبالإلدارةابتزويدارفي المتاحةبدائلحول

ال اختيار اجل .األمثلبديلمن
لالتصال- وسيلة المعلومات مح،تعتبر مع التفاعل من المؤسسة الخارجييطتمكن اجل،ها من

وتحقيق نشاطها بيأهدافها،ممارسة االتصال ضمان لحسنوكذلك المؤسسة داخل األنظمة جميع ن
العمل .داخلهاسير

1 RESEAU Martine : économie d’entreprise, organisation, gestion, stratégie d’entreprise، édition eska,
paris, 1993, p71.

شوقي2 اإللكتروين،:شاديحممد احلاسب و احملاسبية املعلومات نظم احملاسبية، النظم يف العربيةدراسات النهضة .36ص،1998،بريوت،دار

املصري3 حممد احلديثة،: أمحد اجلامعة،اإلدارة شباب ص2000،القاهرةمؤسسة ،205 .
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تكمت كونها في المعلومات فعالية المتاحةتن البدائل مختلف بين للمقارنة المجال بمعنىأو،يح
كونها القراراتآخر مختلف التخاذ تاماد،قاعدة المعلومات هذه ومتمت والدقة بالمصداقية لجمصف

فيها المطلوبة الج،الخصائص مختلف تتطلبه ما مع المعلومات هذه تجاوب ها،منالمستفيدةهاتوكذلك
فيكونها النوعيتستخدم الجانب وكذلك الحسابي وكونهالجانب كمعيارا، أحداثتستخدم على للحكم

.معينةوإجراءات

المعلومات: ثانيا دور

خالل يمكنالتطرقمن المعلومات دورإلىالوصوللمفهوم عامةالمعلوماتأن وبصفة ،
رئيسيينكمي عنصرين في :ن

للربطالمعلوماتتعتبر- المنشأةنالتووسيلة وأقسام وظائف مختلف بين .سيق
بالنسبةتعتبر- سواء القرار اتخاذ في األساسية الركيزة ذاتهالمنشأةلالمعلومات حد أو،في

أوةبالنسب السلعية سواء المؤسسة هذه لمخرجات المستخدمة .المعلوماتيةللجهات

التطرقكما حددهاأكثربتعمقلوماتالمعدورإلىيمكن رئيسيةأربعةفيCHOKRONكما أدوار
1:وهي

التسيي-1 لمسارات ودعم أداة : رالمعلومات
والقرارات األنشطة مختلف بين والتوفيق الربط عملية عن عبارة التسيير مسار بغية،يعتبر

و وبهذا المؤسسة، طرف من مضافة قيمة مسارضخلق أمام أنفسنا نجد لتنظيمموين،للتمينا مسار
يتطلبالزبائن،طلبات وهذا اإلنتاج طلبات لترتيب للمسارمختلفمنومسار المكونة نأالعمليات

بينها فيما مترابطة تخزن،تكون معلومات وتستعمل تنتج النظاموتوزع،وتعالجمادامت يتشكل بحيث
الممعلوماتيلا بهذا المتعلقة المعلومات رسالة من المسار التي،سارلهذا والسجالت الملفات وكذلك

.المعلوماتهذهعلىتحتوي
تعتبر التسييرةالمؤسسحيث مسارات من مجموعة عن الكافية،عبارة بالمعلومات اإلمداد تضمن التي

من استمراريةأوالمالئمة ضمان .المؤسسةجل

كأداة-2 المؤسسةالمعلومات داخل : لالتصال
المعلومفل دور أصبح االتصالقد مجال في الحديثةضحواات التقنيات ظل في خاصة ففي،ا

المعلومات الن بينها والربط المؤسسة ونشاطات أطراف مختلف بين التنسيق تساعدإطار اإلدارةكذلك
يحي ما تصور منطعلى يحدمواقف،بها ما الدقيقثوتفسير التنبؤ إلى وصوال وأحداث ظواهر من

ا في يحدث أن يمكن االتصاالتبما إجراء على قدراتها لتعظيم لإلدارة الفرصة تتاح ثم ومن لمستقبل
والمالئمة 2.الكافية

فيلو خاصة الجانب هذا إبراز إلي االتصال مجال في الحديثة التقنيات أدت :ظلقد
المكتبية- .)bureautique(علم
البيانات- les(قواعد bases des données(مثل)ACCESS.(
الحديثة- التقنيات ظل في االتصال برامج .مختلف

1
CHOKRON Reix : planification des système d’information et stratégie d'entreprise, dans : la revue française

de gestion, n° 61 ،paris ،jan/fev 1987, p87.
املصريأ2 حممد .206ص،سابقالاملرجع،محد
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المختلفة- االتصال االتصال( شبكات Local-شبكات area net work-االتصال شبكة ،
-Wide Area network-البروتوكول ،-Sistubued système-(.1

فتحت العنكبوتيةكما المعلوقفوثورة)INTERNET(الشبكة مجال في نوعية ،واالتصاالتماتيةرة
مقايي حيث وال،الوقتسمن ومالتكلفة .األمانالئمة

الفردية-3 الخبرات لدعم كأداة :بالمؤسسةالمعلومات
ال المعرفيةتساهم القدرات رفع في المؤسسةدفراأللمعلومات يشكلون تستمدو،الذين التي

وذكائها المعرفية l’intéligence(قدرتها de l’entreprise(مجمل أفرادهامن وقدرات معارف
المؤسسة ذكاء تحسين القدرات،ككلوبالتالي دعم الضروري من التجميع،مجالفييةدالفرفأصبح
المعلومات ومعالجة تكنولوجي،التصفية دعمت واوقد خاصة الطرح هذا األأالمعلوماتية تمكن رادفنها

كونها ذلك :مايليلهمتتيحمن
الم- تخزين الحاجةإمكانية عند واستعمالها زمنية لمدة .علومات
التدابير- اتخاذ على يساعد الوظائف متعدد وجوديفالمالئمةنظام توضظل علىينماذج حيه

العمليات .توجيهيةإرشاداتكذلكو،مختلف

المحيط-4 مع ربط كأداة :المعلومة
مجمل المرافللمعلومات،السابقةاالستخداماتإن فيوالتكنلوجيا فقط تقتصر ال لها قة
الداخلي مستوىاالستعمال المحيط،لمنشأةاعلى مستوى على ومؤشرا مهما دورا للمعلومة فإن

المثالمختلفةطرقةعدبوللمنشأةالخارجي سبيل على :منها
معين- منتوج في مزدوجة للمنتوج(كمعلومة المعلوماتية المركبات فأو،)ضمن اءضتخصيص
وفياإلطالعلتسهيلتنترنياالصفحاتفي تكلفة وبأقل المستهلكين مختلف طرف من قلأعليها

.وقت
شبكات- شكل مناالفي المختلفة المؤسسات يبين المعلومات ألنظمة أو/وإنشاءجلأتصال
التنافسييريتغ للمركز دعما جديدة .لمنشأةلعالقات

المعلومات:ثالثا قيمة

مهالمعلوماتتلعب الفردمادورا لدى المعرفية والقيمة القدرات زيادة عليهاو،في يحصل الذي
أو معين بتصرف القيام من يتمكن وحتى معين، قرار المعلوماتياتخاذ قيمة تحديد عادة بدقة،صعب

باستخدامها تقوم التي والجهة الفرد نظر جهة من عادة المعلومات قيمة المستخدم،وتحدد فالطرف
ال هو هذهللمعلومة طريق عن المعرفة من عنه يتحصل الذي المقدار تحديد يستطيع الذي وحيد

إلىوتجدر،المعلومات القيمةنأاإلشارة الجانبهذه عن ما نوعا وبعيدة تقديرية عادة تكون
.عيوالموض
المعلوماتقإطارالتطروفي الضروري،لقيمة من تكلفتهاالفانه إلى KHENETHوحسب،تطرق

J.ARROW.”أوفإن معاينة تكلفة أو اتصال تكلفة تكون أن يمكن المعلومة طرفتكلفة من إطالع
المنشأة أعضاء نقلها،كل كمعدل معين معدل أو لمقياس نخضعهم أن يمكن الذين

–taux de transmission -الدقةأو taux-والضبطمعدل de précision–في التكاليف وهذه
تكا هي منها األكبر المالالجانب رأس في 1.“ليف

السيد1 اإلدارية،: إمساعيل القرارات الختاذ املعلومات احلديث،نظم العريب نشر،اإلسكندرية،املكتب تاريخ .84-80صبدون
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المعلومات:رابعا خصائص

المعلومات قيمة تقدير صعوبة من ما قدر إلى يقلص قد المعلومات خصائص إلى التطرق ،إن
في الخصائص هذه وتتمثل االعتبار بعين الخصائص هذه أخذت 2:تياآلإذا

إلى-1 الوصول :المعلوماتإمكانية
هذ عنهوتعبر فيالخاصية والسرعة علىالسهولة سرعةالمعلومات،الحصول قياس ويمكن

الزمن هذا تحويل ثم استهالكه يتم الذي بالزمن المعلومات على وحدإلىالحصول من يعادله تاما
.نقدية

:الشمول-2
في الكمال درجة إلى الخاصية هذه أمراأوبماالمعلومات،وتشير ليست الشمول خاصية ن

والرقابةمطلقا المعدلة األنظمة اعتماد مهمأوالمراجعة،فإن أيمنمر إغفال عدم ضمان آجل
لكل وتغطيتها المعلومات شمول على يؤثر مما البيانات في .األحداثتسجيالت

:والصحةالدقة-3
الخطأ من المعلومات خلو مدى إلى الخاصية هذه المعروف،تشير نوعأومن هناك منانن

واألخطاءاألخطاء النسخ أخطاء وهي البيانات من كبير عدد تناول عند ترتكب قد وفيالحسابية،التي
الحظل المسطرةااستخدام والبرامج والتحليللسوب خاص،لقياس تحديد السهل من الدقةيأصبح ة

كاستخداميكموالصحة اإلحصائيةا، هذاالبرامج ماالمجال،في األخطاءتوعادة 3:ليماينتيجةكون

البيانات- وجمع لقياس دقيقة غير طريقة .استخدام
في- النجاح المعلوماتإنتاجعدم من .البيانات
أو- البيانات كل تشغيل .بعضهاإهمالعدم
البياناتأخطاء- تسجيل .في
المعلومات- حفظ ملف في .الخطأ
المعلومات- البياناتالعمديتغيير في التزوير أي ،.
الداخليةوبالتا الرقابة دور هنا يظهر وبالتالي األخطاء، هذه اكتشاف يستطيع ال المستخدم فان لي

المعلومات في للمستخدمين الثقة من معينة درجة تعطي والتي والخارجية، الداخلية والمراجعة
.المستخدمة

:مةءالمال-4
الخاصية هذه مالتعبر مدى مستخدميهاءعن الحتياجات المعلومات المالئمة،مة وتختلف

للمعلومة أساسبالنسبة فيهعلى تستخدم الذي عادة،الغرض يصعب .قياسهاوبالتالي
في والتأثير التغيير على قادرة كانت إذا مالءمة المعلومة على،القراراتوتعتبر الكبير التأثير ويظهر

الش بقرارات يتعلق فيما البورصة في المعلومات من المستفيدين والبيعقرارات 1.راء

1
KENNETH J.arrow : Théorie de l'information et des organisation, édition dunod ، paris، 2000، p 31.

وآخرون2 مجعة إبراهيم بدون:إمساعيل اجلامعية، الدار التجارية، البنوك و التأمني شركات يف احملاسبية املعلومات نـشرنظم ومكان نشر ،تاريخ

.25-23ص

مسلم3 اهلادي عبد اإلدارية: علي السمة مركز التطبيقات، و املبادئ اإلدارية، املعلومات نظم يف .99ص،1994،اهرةالق،مذكرات
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:التوقيت-5
الخاصية هذه علعنتعبر التشغيلية العمليات وإجراء البيانات إلدخال المستغرق ،هايالوقت

تخفيض ويتعين مستخدميها إلى النتائج خاصيةوتقرير فعالية يزيد مما المعلومات على الحصول زمن
.التوقيت

:الوضوح-6
درج إلى الخاصية هذه المعلةتشير منخلو المالغموضومات قياس،همةبوالعناصر ويمكن

مقا طريق عن الوضوح تعديلرنقيمة تكلفة بقياس .التقاريرتها

:المرونة-7
واحد مستخدم من أكثر طريق عن المعلومات استخدام إمكانية المرونة تتيح،تعني ما هوهذا

بدرجة الحديثة االتصال هذكبيرة،شبكات قياس عادة .الخاصيةهويصعب

:للتحققالقابلية-8
مبد الخاصية هذه درجف،انسبيءاتعتبر إلى تشير بينةهي مستخدمياالتفاق من عدد

المعلوماتبصددهموالذينالمعلومات نفس .فحص

:التحيزعدم-9
عد الخاصية هذه تحريموتعني أو تغيير أي المعلوماتعمديفوجود التضليل،في بغرض

معينةأو أوجهة شخص على أوتستخدمالتأثير معينة قرارات اتخاذ اجل من المعلومات مالقياهذه
وإجراءات .معينةبتصرفات

التحيزتساهم عدم المعلومةخاصية مصداقية زيادة في معينة الجهاتبدرجة مختلف ثقة زيادة وبالتالي ،
منها .المستفيدة

المحاسبية المعلومات الخاصية هذه األكثروتخص المعلومة تعتبر لكونها ذلك األولى، بالدرجة
منها المستفيدة الجهات لدى وفعالية االدارياستخداما النظام مخرجات عن المعبر وكونها ،.

الثاني المحاسب: المطلب المعلومات المحاسبيةينظام المعلومات وتوليد ة

للمعلومات العام النظام منيشمل كاتمعلومالنظمةأمجموعة معلوماتالنظامالفرعية
المحاسبيةالماليةمعلوماتالنظام،سييريةالت المعلومات معالجة،ونظام تبويب، بجمع، يقوم والذي

و ماليةتحليل قوائم شكل في المعلومات األخرىالميزانية،(تقديم والمالحق النتائج حسابات الى)جدول
مختل مجاالت في منها المستفيدة الجهات الشكل،فةمختلف مايوضحه .)01(رقموهذا

التطرقوس المحاسبيتم المعلومات نظام ويإلى المحاسبمخة المعلومات من منط،ةيرجاته تمثل قلوالتي
لها المستخدمة الجهات مختلف من القرار الجهاتب،التخاذ فيها تشمل،الرقابيةالخارجيةما والتي

الحسابات .الخارجيمراجع

ن:أوال المحاسبيةظتعريف المعلومات ام

1 NACIRI Ahmed et GED Alain : la bourse et la comptabilité, la revue française de la comptabilité,
N°175, jan1987, paris, p61.
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المحاسبية المعلومات نظام للمعلوماتبيعرف العام للنظام فرعي نظام عدة،كونه وهناك
المحاسبيةاريفتع المعلومات س،لنظام اليتملذلك بعض إلىتعاريفعرض عناصرأوالوصول .هاهم

دعرفقدف المقصود عبد السيد المحاسبيةيانبالدكتور المعلومات المعلومات”نظام نظام إن
المفيدةيالمحاسبية المعلومات تلقائيا تنتج التي الرسمية االتصال شبكة المنو،مثل تساعد فيفالتي ذين
األ التنظيمتحقيق خالل من مقدما المحددة والفرعية االساسية 1.“.هداف

من كل يعرف .C)كما Grenier et J.Bonne bouche )المحاسبانظام ةيلمعلومات
للمعلومات كنظام عامة نظامأعلىوالمحاسبة بـلنه يسمح المالية المعلومات 2 :تنظيم

مشفرة- بقاعدة البيانات ، تسجيل ، ترتيب ، .)مرقمة( إدخال
المعلومات- من مجموعة على للبيانات المناسبة المعالجة بعد حاجات،الحصول مع تتوافق التي

المعلومات .مستخدمي
اأومن ضمان المعلوماتالشمولولنوعيةجل مافافي احترام يجب :يلينه

المبادئ- المحاسبية( احترام .)المبادئ
ال- يستجيب والفحصالمعتمدميظتنأن الرقابة متطلبات .إلى
الطريتوضبالقيام- وتحديدهاقح اإلجراءات .و
مصطلحات- .حدةمواستخدام

ا عبد الدين صالح الدكتور عرف أنهولقد على المحاسبية المعلومات نظام مبارك ذلك”لمنعم
الكمية البيانات واسترجاع وتخزين وتشغيل بتجميع يختص الذي الكلي المعلومات نظام من الجزء

التنظيم خالل من القرار لمتخذي المعلومات توفير ألغراض النقدية وغير 3.“. النقدية

هذ خالل التعاريفومن العناصرالوصوليمكنفإنهه :التاليةإلى
والمعتمديعتبر- بالمؤسسة الرئيسية االتصال شبكة المحاسبية المعلومات .رسمياةنظام
إلى- المحاسبية المعلومات نظام الالزمةارةداالتزويديهدف المؤسسةلبالمعلومات نشاط سير

ومتابعتهاوقياس .نتائجها
نظام- خصوصية المحاسبيةتتمثل كونهالمعلومات خاصةفي معلومات المعلومات،يعالج وهي
ماليةحاسبيةالم تدفقات عن تعبر .والتي
مختلف- يمد فأنه المؤسسة داخل للمعلومات مصدر المحاسبة المعلومات نظام كون إلى إضافة

التي المحاسبية بالمعلومات الخارجية القراراتتستغلهااألطراف اتخاذ .متنوعةمجاالتفيفي

د1 املقصود عبد اإلسكندرية،: يانبالسيد اجلامعة، شباب مؤسسة املالية، املنشأة يف احملاسيب النظام .6ص،1987تصميم
2 C. Grenier et J. Bounne bouche : Système d'information comptable, édition foucher , paris , 1998,
p25.

مبارك3 املنعم عبد الدين اإلسكندرية،: صالح اجلديدة، اجلامعية الدار واإلدارية، احملاسبية املعلومات نظم ص2001اقتصاديات ،69.
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للمعلومات) :.01(رقمالشكل العام النظام من فرعي كنظام المحاسبية المعلومات .نظام

المحاسبية:ثانيا المعلومات نظام ومقومات مبادئ

وم مبادئ عدة على المحاسبية المعلومات نظام أساسفعاليتهمتدعوالتي،قوماتيقوم وتضمن
سلي المهنيةنظري الممارسة أجل من .م

المحاسبية-1 المعلومات نظام :مبادئ
وهي المبادئ من مجموعة على المحاسبية المعلومات نظام 1:يقوم

امحد1 بسكرطبي: لعماري خيضر، حممد جامعة اإلنسانية، العلوم جملة احملاسبية، املعلومات نظام وأمهية نوفمرب01العددة،عة ،2002،

.59-57ص

ا&)'%#"!ت -+!م

ا&1124/. ا&)'%#"!ت 6-+!م

ا&19!دة -+!م

ا&#4;1: -+!م

ا&)!&61 ا&)'%#"!ت -+!م

ا&)'%#"!ت -+!م
6ا&)<!3>1

DOURNEAU .J.P : pertinence et amélioration du système d'information

comptable dans les PME, dans : la revue française de la comptabilité, n° 204,

paris, sept 1989, p63.

:ا&)ABر
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المناسبة-أ التكلفة .مبدأ
التقارير-ب إعداد في الثبات .مبدأ
التقارير-ج إعداد في اإلنساني العمل .مبدأ
.الهيكلةمبدأ-د
الضبط-ه .الداخليةةبقاروالمبدأ
.المرونةمبدأ-و
التقارير-ز إعداد .مبدأ

المباديءوس لهذه التطرق .باختصاريتم

التكلف-أ :المناسبةةمبدأ
التيهذايعتبر المبادئ أهم من لإلدارةالمبدأ المعلوماتتوفر من لها،احتياجاتها وتحقق

ال لحجم ومناسبة معقولة بتكاليف الداخلية وإمكانياتهاالرقابة .الماليةمؤسسة

إعداد-ب في الثبات :التقاريرمبدأ
نظام يجباإن المحاسبية الختاميةنألمعلومات المالية التقارير من مخرجاته معدة،تكون

المقارنة إمكانية ليعطي الدورات كل في وثابتة موحدة .بطريقة

إعداد-ـج في اإلنساني العمل :التقاريرمبدأ
أي يعممادام ال خالللنظام من بل وبواسطتهمتلقائيا مراعاة،األفراد الضروري من فإنه

اإلنسانية العالقات توفيوذلك،جانب على المالئمةظرالربالتركيز المحفزوف مهامهمةو ألداء لألفراد
.جماعيبشكل

:الهيكلةمبدأ-د
يراعىأيجبحيث مافين المحاسبية المعلومات نظام منهنيتضمتصميم التنظيمي الهيكل

والمسؤوليةلخطوط والرقابة،لسلطة الضبط أساليب تحدد تدالداخلية،والتي مسار كذلك فقوتحدد
المعلومات نظام وإلى من والمعلومات .المحاسبيةالبيانات

والرقابة-هـ الضبط :الداخليةمبدأ
علىأيجب المحاسبية المعلومات نظام يتوفر منن ،متكاملةالتنظيميةالجراءاتإلامجموعة

ووالتي دقة المحاسبيةصتضمن المعلومات سليمة،حة كقاعدة القراراتفيلتكون وتجدر،اتخاذا
مفهوم أن إلى مفهوماإلشارة من نطاقا أضيق الداخلي الداخليةالضبط يوفرالرقابة التيألنه األساليب

البيانات صحة من التلقائي التحقق على الداخليكو،تساعد الضبط على حساباتيظهرمثال استخدام
المادي الفعلي والجرد المستمر الجرد ونظام كمالمراقبة المؤسسةا، داخل الداخلية الرقابة تتطلب

بين الفصل تحقق سليمة تنظيمية خطة وجود تحديد،والمسؤولياتالوظائفضرورة إلى إضافة
المسؤوليات و 1.السلطات

:المرونةمبدأ-و
أن المحاسبييتصفيجب لمختلفبالمرونةالنظام يستجيب التيكي فيالتغيرات تحدث

ال،المستقبل مبدأ مراعاة مع البياناتثولكن عرض في واالستمرار .بات

دبيان1 املقصود عبد حممدوالسيد الفيومي اجل: حممد شباب مؤسسة احملاسيب، املعلومات نظام اإلسكندرية،تصميم ص1993امعة، ،28.
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إعداد-ز :التقاريرمبدأ
المحاسبية المعلومات لنظام األساسية المخرجات هي التقارير يجب،تعتبر يكوننأوبالتالي

قادرا النظام بينهذا االتصال وسيلة تعتبر والتي والخارجية الداخلية التقارير إصدار مختلفعلى
المؤسسةتوياتسالم داخل تأويجب،اإلدارية هذهتن أساسالتقاريرصف تكون كي والمصداقية ابالدقة

بين المتاحةمختلفللمفاضلة القراراتالبدائل .الئمةالمالتخاذ

المحاسبيةمقوم-2 المعلومات نظام ات
التي المقومات من مجموعة على المحاسبية المعلومات نظام فيمايعتمد منتتكامل جلأبينها
أو الداخلية سواء االستخدامات مختلف في فعالة معلومات على هذهمنو،الخارجيةالحصول اهم

1:مايليالمقومات

المستندات-أ
الترميز-ب
الحسابات-ج دليل
المحاسبينمكن-د العمل ة
التقارير-ه
المحاسبي-و النظام في الرقابة دور

:المستندات-أ
الماليةتمثل المحاسبالعمليات المعلومات نظام السجالتو،ةيمدخالت في تسجيلها يتم التي

المستنداتويعتبر،المحاسبية هيتوفر كونها التشغيلضروريا يتم 2.بموجبهاالتي

هذ المبادئتحكم من مجموعة المستندات :وهيه
المستنداتأاستخدام- من عدد .قل
ه- ما كل وإهمال المستندات تصميم في والوضوح المعلوماتوالتبسيط من ضروري .غير
المستند- نفس من صور عدة .استخدام
وتسجيل- البيانات جمع في االزدواج .العملياتمنع
المستنداتيجب- هذه تستجيب .الرقابةلمتطلباتأن

المن دورتها في المستندات جمعتوتعتبر في عليها يعتمد حيث المحاسبي للنظام هامة أداة ظمة
والمعلوماتا .لبيانات

:الترميز-ب
على الترميز تعريف أوأيمكن أرقام وضع أونه هجائية أوحروف أوعالمات ألوانصور

مفرداتيلتم عنكليز األغراض،غيرهاعنصر الترميز :التاليةويحقق
المعلوماتتسهيل- تجميع .عملية
إنجاز- في والسرعة االتصال عملية .العملياتتسهيل
في- الوقوع احتماالت .الخطأتقليل
أنظمةتسهيل- Les(البياناتقواعداعتمادو،الحاسوبإدخال bases des données(.

:الحساباتدليل-ـج
الدل المحاسبييعرف سماهنأعلىللحساباتيل وتحديد اختيار المعتعملية عنبالحسابات رة

صالرجعاملمحد،ألعماري1 .62-59سابق،

دبيان،2 املقصود عبد .8-7ص،سابقالرجعاملالسيد
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المالية بالوحدةو،المعامالت تتم وفرعيةالمحاسبية،التي رئيسية مجموعات في وتسويتها وتجميعها
رموزامتجانسة، وإعطائها عام إطار في وضعها منهاوأرقاماثم لكل .مميزة

العمل-د :سبيالمحامكننة
جوانب جميع شملت والتي المعلوماتية مجال يشهدها التي والثورة الحديثة للتطورات نظرا

وإضافاالقتصاديالنشاط والتحليالتمحجكبرإلىة، البيانات إلى الحاجة وازدياد صورةبالمشروعات
ومفصلة استخداموسريعة،دقيقة منالحاسوبفإن يوفره لما نظرا ضروريا أمرا كثيرةأصبح ميزات

الفائقة والسرعة معلومات،كالدقة على بناءا المختلفة القرارات اتخاذ في اإلدارة يساعد الذي األمر
وقت وفي .قصيرجاهزة

واألنظمة التجهيزات هذه مثل أن وهي هامة نقطة إيضاح اآلليأنظمة(ويجب لن) اإلعالم
األساسية المحاسب مهام سوف،تلغى إليهابل وتصميممتضيف األنظمة تحليل 1.البرامجهام

:التقارير-هـ
و اإلدارية المستويات مختلف بين االتصال أداة التقارير منتعتبر الرقابتعد وسائل ة،يأهم

يجب هذهأوبالتالي إعداد يتم فن المناسبيالتقارير فيهاأو،الوقت الواردة المعلومات تكون ن
وقابلة نمطية واضحة، بلغة ومعروضة يجعلهاأللفهم مالئم بتميز تقسم أيأكثرن إخفاء دون وضوحا

مهمة .تفاصيل

المحاسبية-و المعلومات نظام في الرقابة : دور

من الداخلية الرقابة متطلبات المحاسبية المعلومات نظام :خالليلبي
2

النشاطاتالمستندات- لمجمل والشاملة الكافية .الداخلية
guide(اإلجراءاتدليل- des procédures(اإلجراءاتوالذي والسياساتقالطرويوضح

المنشأةالمحاسبية في .المعتمدة
التنفيذ- ومتابعة للعمليات تفصيلية تخطيطية موازنات .إعداد

الثالث المحاسب:المطلب ةيالمعلومات

حاجيات تلبي محاسبية معلومات توليد إلى المحاسبية المعلومات نظام األطرافيهدف مختلف
منها المؤسسةالمستفيدة داخل خارجهسواء المحاسبيةعتبروت،اأو اتجاهالمعلومات اإلثبات وسيلة

ويكمن اإلداري، النظام مخرجات تعتبر كونها اإلداريةنبياالختالفالغير، عامةةصوربالمعلومات
تعبر اإلدارية المعلومات كون المحاسبية األوالمعلومات مختلف بنشاطعن المتعلقة والعمليات حداث

عامةالمؤسسة المحاسب،بصفة المعلومات تتعلقيبينما أوبة أحداث عن ناتجة ومالية حقيقية تدفقات
مادي اقتصادية نقديةةحركات بوحدات عنها فويعبر تعتبر، المحاسبية والتيالمعلومات خاصة معلومات

بمتدفقا معينةماليتتتعلق برموز عنها المحاسبةويعبر في معتمدة ).الحساباتأرقام(ة
مجاالت مختلف في المحاسبية المعلومات ألهمية القراراتونظرا مختلف المستوىاتخاذ على القرار

مجاالتاخليالد لمختلف صالحة وصحيحة مفيدة كمعلومة الضروريلذلكالتسييروالخارجي فمن
معالجتها مراحل .منهاالمستفيدةوالجهاتتتبع

دبيان1 املقصود عبد حممدوالسيد الفيومي .5صسابق،الرجعامل،حممد
نفسه2 صاملرجع ،222.
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المحاسب: أوال المعلومات ةيمعالجة

اآلليإن المحاسبيةاإلعالم المعلومات ومعالجة المحاسبي العمل طرق جذريا غير أن،قد إال
األساسية هالمبادئ األوليتبقى العمليةيالمنطلق التقليديةف،لهذه الطرق معالجة(معرفة نظم

المحاسبية عنها) المعلومات غنى وال ضرورية المحاسبتعتبر المعلومات نظام فهم اآللييفي ظل( ة في
الحاسوب كمايلي)استخدام المحاسبية المعلومات لمعالجة التطرق سيتم ولذلك ،:

المحاسبة-1 للمعلومات التقليدية المعالجة
المحاسبية-2 للمعلومات اآللية الحاسوب(المعالجة استخدام ظل )في

للمعلوما-1 التقليدية لمعالجة المحاسبةا :ت
استخدام المحاسبيةيعد المعلومات لمعالجة التقليدية المعالجةاستخداماالطرق إطار في مبدئيا

المحاسبيةيدويال للمعلومات قابليتها،ة حسب وتنقسم تختلف الطرق تقسوهذه خالليإلمكانية العمل م
إدخال بيوميةالبيانات،مرحلة يتميز الكالسيكي بيومياتأموحيدة،فالنظام فتتميز األنظمة بقية ا

ومتعددة فيالمعالجةتتمثل، التاليةالتقليدية :األنظمة
الكالسيك-أ .يالنظام
المساعدة-ب اليوميات ذات .األنظمة

الكالسيك-أ : يالنظام
األستاذ ودفتر العامة اليومية يمسك الذي هو واحدا شخصا فان النظام هذا يسجل،في فيهاحيث

المثبتةايومي الوثائق من انطالقا المؤسسة بها قامت التي التسجيالتلها،العمليات ترحيل يومياويتم
دفتر إلى اليومية .األستاذمن

تعليمية قيمة سوى له ليس النظام هذا فان الحالي الوقت نظريويعتبروفي 1.فقطكأساس

با)02(رقموالشكل المحاسبية المعلومات معالجة كيفية النظاميوضح .الكالسيكيستخدام

رقم الكالسيكي:)02(الشكل المحاسبيةالنظام المعلومات لمعالجة

النظ هذا في التالية العناصر مالحظة يمكن :وهيماوباختصار
2

األولى- بالدرجة النظام هذا للمحاسبةيفيساهم التعليمي حياةالمنفصيبقىولكن،الجانب عن
وت .يرهايسالمؤسسة

النظام- هذا جدايستعمل الصغيرة المؤسسات في .فقط
النظام- هذا وقديميعتبر مختصر مع،معجم تتجاوب وال قديمة النظام هذا مفردات أن أي

وت المؤسسة البيئةيرهاسيمتطلبات ظل .المتغيرةفي

1 KHAF Rabi Med zine : Technique Comptable, Berti édition, 4ème édition, Alger, 1999, P16.
2 C.Grenier et J.Bonne bouche, opcit, P327.

AD42(&ا&1#"61ا /4E43!ذدGا /4EاندI1"
ا&)/ا;'6

KLا&9#ا
ا&)!&61

بوتين: المصدر المط: محمد ديوان للمؤسسة، العامة الجامعيةالمحاسبة . 63ص،1992،الجزائر،بوعات
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اآلليةإن- العمليات في االستنباط عمليات تعقد النظام هذا في .البسيطةاإلجراءات

المساعدة-ب اليوميات ذات : األنظمة

من أساسا األنظمة هذه تصميم تم تجألقد الكالسيكيءمساونبجل على،يالتنظيم ركزت وقد

:نيالتاليالهدفينتحقيقأولوية
1

إدخال- مستوى على العمل تقسيم .البياناتإمكانية
التجمتقليص- أجراء طريق عن البيانات .لمرحلياعيحجم

األنظمةنإ المساعدةفهم اليوميات الحاليفيذات هذهتعتمدحيث،الصعوباتبعضتتخللهالوقت
المحاسبييتمبيئةفياألنظمة العمل مسك وميدويا،فيها محاسن أن جليةالحاسوبزاياوحيث

إ نقلنوواضحة أصبحتلم دوكبديهيةأنها الحقيقي الوقت وفي يوميا الحسابات بعمليةمسك القيام ن
فييخلقذافه،الخ...الترحيل األنظمةأنتصورصعوبة الواقعيتتولىكانتهذه والعمل المهمة

.للمحاسبةوالملموس
يو األنظمال هذه تجاهل حيثةمكن مبادئهاأكليا، فان األولي شكلها في مستخدمة تكن لم وإن حتى ،نها

األ في متواجدة تبقي ومصطلحاتها اآلليةأبجدياتها يساعد،نظمة األنظملالتطرقكما تسهيلفيةهذه
المحاسب األنظمة في المستخدمة البرامج مهام مختلف المستخدمةيفهم .للحاسوبة

كمايلي المساعدة اليوميات ذات لألنظمة التطرق :سيتم
المركزي- .النظام
المساعدة- اليوميات ذو الكالسيكي .النظام

:المركزيالنظام-
النظامميقو وتركيزههذا بتجميعه القيام ذلك بعد و العمل تقسيم وهما متكاملتين فكرتين على

)Centralises(.
أو المجال وفي الزمن في المرة نفس في يتم العمل تقسيم حيثإن وتظهرالحيز، األعمال بوضوح

أدائها يتم التي وشهرياالمهام عالقة(يوميا ذات ليست السنة نهاية العمل،)مباشرةأعمال تقسيم يتم كما
حيث المجال متجانسةأفي مجموعات طريق عن يتم العمليات تسجيالت مبيعات(ن ) .الخ...مشتريات،

المساعدةوذلك باليوميات تسمى مختلفة يوميات عدة .في
الدفاتر من بمجموعة الواحد اليومية دفتر استبدال أساس على يقوم المركزي إذ،فالنظام

في الكثيرةتخصص الواحدة الطبيعة ذات المحاسبية للعمليات مساعدة يومية النظام 2.والمتكررةهذا

للمعلومات بالنسبة إال تتم وال شهر كل تتم فإنها التجميع عملية .المجمعةأما
المرك النظام والتصنيفففي الترتيب فان جداللوثائقاألوليزي مهما دورا يلعب نأحيث،المحاسبية

العمليات) الخ...شيكاتفواتير،(المحاسبيةقوثائال خصائص أساس على تجميعها يتم ثم ترتيبها يتم
نتجت مساعدةعنها،التي يومية لها تسند و تخصص متجانسة مجموعة .وكل

المساعدة- اليوميات ذو الكالسيكي :النظام
هذا نفسالنظاميقوم النظامعلى إالمبادئ إلىالمركزي، الترحيل علىيالحساباتأن حتوي

.تفصيليةمعلومات
المساعدةإن عبارةاليوميات تقسيمهي الكالسيكاعن النظام في الوحيدة التجميع،يليومية فعملية

اليوميات مجاميع تأخذ يالمساعدة،الشهرية و القانونية المتطلبات مع يتوافق اإلجراء عملياتتوهذا يح
ميزان مع والمقارنة .جعةالمراالرقابة

1 Ibid, P327.
بوتني2 صالرجعامل،حممد .64سابق،
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أساسالحاسوبطرقتقوم المحاسبية النظم في هذااالمعتمدة .ماظنالعلى
إلىوتجدر النظامأالمالحظة النظامين من كل في اليومياتالمركزينه ذو الكالسيكي والنظام

تكرار تجنب أجل من ودقة بعناية يحدد أن يجب الحسابات دليل وكذلك اليوميات تنظيم فإن المساعدة
.التسجيل

لألنظمة يمكنوكخالصة المساعدة اليوميات ذات إلىالمحاسبية :التاليةالعناصرالوصول
للعملتمكن- والمناسب الجيد التقسيم من األنظمة .هذه
األنظمة- هذه التتيح والحسابات جماعيةكذلكفردية .حسابات
األنظمةالحساباتتعتبر- هذه للمعلوماتهيفي األساسية .الدعامات
فان- األنظمة هذه والمجديةباعتماد المفيدة الوثائق هي األستاذ ودفتر الشهري المراجعة ميزان

أو للمسير .الحساباتمراجعبالنسبة
النتمك- من األنظمة والتنظيمهذه للعمل أسسهدقيق .وضع

المحاسبية-2 للمعلومات اآللية استخدام( المعالجة ظل ):الحاسوبفي
الم اآلتتيح التقاريرلعالجة ومختلف المالية للقوائم ودقيقا سريعا إعدادا المحاسبية للمعلومات ية

يوضحهالمالية كما البيانات قواعد واعتماد اآللية المعالجات خالل بمن العام رقمالنموذج .)03(الشكل
بالفترة الخاصة اليومية قيود بيانات تجميع يتم التسالمالية،حيث قيود فيوكذلك إعدادها يتم التي ويات

اليوميةالفترة،نهاية عمليات ملف على بواسطة،وتخزينها البيانات معالجة إلعدادالحاسوبويتم
دليل وملف اليومية عمليات ملف على المخزنة البيانات باستخدام المالية وملفالحسابات،التقارير

المالية التقارير وبرنامج العام Financial(األستاذ statements file(،رقمو الشكل )04(يوضح
للمعلومات اآللية المعالجة ظل في المالية التقارير مختلف منالمحاسبيةإعداد لكل ملفات باعتماد

التقارير مختلف على الحصول أجل من وهذا للحسابات وملف األستاذ دفتر اليومية، عمليات
النت(المالية حسابات جدول العامة، األخرىالميزانية التقارير ومختلف المعالجة)ائج تتم أن بعد وهذا ،

الملفات هذه تحديث وإجراءات البيانات قواعد اعتماد ظل في المعلومات لهذه .اآللية
المعالجة هذه للبياناتإلىاآلليةتحتاج مستقلة أخرى الفرعيةوذلك،معالجات األستاذ ملفات لتحديث

ويتم...والمخزونكالعمالء معالجةالخ، بانتهاء األستاذ ملفات وتحديث المطلوبة المالية التقارير إعداد
ملف العامبيانات واألستاذ اليومية 1.عمليات

أ1 سيمكن. ستيفن ج مارك و ترمجة: موسكوف وتطبيقات، مفاهيم القرارات، الختاذ احملاسبية املعلومات الد:نظم داكمال سـعيد، املـريخرين

الرياض، ص2002للنشر، ،210 .
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رقم المحاسبية:)03(الشكل للمعلومات اآللية للمعالجة نموذج

:عامنموذج
?Gا&)<!3>61ا Aاث

OL!Qتو!<QRا

ا&)'!&ــــــــــــــTـ6

FEC
FC

AUة

ا43W/;!ع
ا&'/ض

اRدZ!ل
)ا&]4!=!ت( 

C
.
Grenier et J. Bounne bouche : système d'information comptable, édition : المصدر

Foucher, paris, 1998, p330.

FEC : fichier des écritures comptables

FC : fichier des comptes
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رقم البيانات):04( الشكل المختلفةمعالجة القوائمبالحاسوبالمحاسبية مختلف الماليةإلعداد
.والتقارير

المحاسبيةاآلليةالمعالجةإن مزاياتتيحللمعلومات التطرقو،عدة ومسيتم المعالجة توفرلهذه منها
خاللمزايا من :مايليلها
.اناتيالبإدخال-أ
البيانات-ب .استغالل

:البياناتإدخال-أ
على- تعتمد التي المحاسبية البيانات تسمحوثائقإن بطريقة إدخالها يتم المحاسبية اإلثبات

أخرى تطبيقات مباشرةبإجراء .وبطريقة
القيود- حفظ المحيتم القيود ملف fichier)اسبيةفي des écritures comptables)،هذا ويتم
اآلليةدبع الرقابة عمليات من .)األوتوماتيكية( مجموعة
المصادقة- معالجة )إن Traitement de Validation للعكستجعل( قابل غير القيود حفظ

الحساب في باعتماده .النهائيوتسمح

ملف
عمليات

ملفميةاليو
الحسابات دليل

ملف
العام األستاذ
المحدث

ملف
العاماألستاذ

لمعالجة المركزية الوحدة
البيانات

المالية( التقارير )برنامج

جدول
حسابات
النتائج

-61ا&)I1ا
ا&'!"6

تقارير
مالية
أخرى

أ: المصدر ج. ستيفن ومارك مفـاهيم: سيمكن. موسكوف القـرارات، التخـاذ المحاسبية المعلومات نظم
ترجمة دا:وتطبيقات، سعيد، الدين الرياض،ركمال للنشر، ص2002المريح ،210 .
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ااضعهووالحساباتتحديثيتم- ملف Fichier)لحساباتفي des coptes)بعد هذا ويتم ،
القيود على .المصادقة

:البياناتاستغالل-ب
المعالجات مإن اآللية المعالجة نظام في تتم تسمحوالرقابةاإلدخال،نالتي والمصادقة بتغذية

سيتم التي المحاسبية البيانات قاعدة أجلاستعمالهاإمداد :من
منشورات- على الميزاناليوميات،(مطبوعةالحصول و ).الحسابات
شاشة- على .العرضالتفحص
من- مجموعة .حقهالأخرىمعالجاتإجراء

واستغالهاتو البيانات إدخال بين االنفصال إلى هنا اإلشارة اعتمادوالناتججدر البياناتقواعدعن
المحاسب،المحاسبية النظم بين االنفصال في األساس تمثل الحاليةوالتي والنظم التقليدية .ية

المحاسبيةتتطلبو للمعلومات اآللية 1:مايليالمعالجة

التفصيل- الدقيقللمشاكليالتحليل المطلوبلوالتحديد .تنفيذهاألعمال
على- المنجزة العمل مراحل مختلف يحدد وظيفي تنظيم .اآللةوضع

فعاليةكما في هاما دورا المحاسبية البرامج المحاسبيةتلعب بهذهيو،األنظمة برامجالبرامجقصد
الالمخصصةاتالتطبيق تسيير( المحاسبيلعملتطبيقات التسيير، اتالمقاربالمخزون،الفوترة،
جاهزة) الخ...البنكية تكون البرامج مخصصةلالستعمالوهذه معينةلكبرامج محاسبية في،مهمة أو
شامـبرنام un(لـج progiciel(.

المحاسبية:ثانيا المعلومات استعمال

الغير،المحاسبيةالمعلوماتتعتبر اتجاه اإلثبات علىفوسيلة الداخلي االستعمال إلى إضافة
المنشأة منها،مستوى الطالبةتستفيد الجهات خارجمختلف والمنشأةلها مختلفةفيلها يتموس،مجاالت

للجهات المعلوماتمنمستفيدةالتعرض استخدامهاومجاالهذه .ت
الجهات صنفينمنالمستفيدةإن إلى تصنف العموم على المحاسبية مستفيدونوهمامعلومات

نجديون،خارجمستفيدونوداخليون أخرى جهة ومستفيدينومن كمامستفيدينمباشرين مباشرين غير
هذ)01(رقمالجدوليوضحه وفق المحاسبية المعلومات استعمال إلى التطرق وسيتم كما، التصنيفات ه

:يلي
والخارجيونالمستفيدون-1 .الداخليون
المباشرينالمستفيدون-2 والغير .المباشرون

1 ABDALLAH. Bougheba : Comptabilité générale approfondie, Berti édition, Alger, 2001, p40.
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HAMMID: المصدر Temar: Doctrine et Méthodologie de la Comptabilité de

 L’entreprise, OPU, Alger, 1983, p03

الجهات):01(رقمالجدول اتصنيف من المحاسبيةالمستفيدة لمعلومات

نيوخارجالونالمستفيدنوداخليالونالمستفيدالتصنيف
أعضائهالطا بمختلف اإلداري قم

نومباشرالالمستفيدون
نيالماليلونالمحل
)الداخليون(للمنشأةونالتابع

ر-1 المالأأصحاب س
الدائنون-2
رونمالمستث-3
الممولون-4
الموردون-5
الضرائب-6 مصلحة
المستشارون-7
لنقابيةاتااالتحاد-8

نيمباشرالغيرالمستفيدون

لاالعم-1

النقابات-2

الوصية-1 الوزارات
العمالء-2
الماليةالس-3 وق
المالية-4 النشرات
ونالمحتملونالدائن-5
ونالمحتملونالمورد-6

والخارجيونفيدالمست-1 الداخليون :ون
التطرق سيتم فانه التصنيف لهذا وإلىوفقا كمايلياالستعمال المعلومات من :االستفادة

المحاسبيةمنالداخليونالمستفيدون-أ .معلومات
اونالخارجيالمستفيدون-ب المحاسبيةمن .لمعلومات

المحاسبية-أ معلومات من الداخليون :المستفيدون
هذه االمستفيدةالجهاتوتتمثل داخلالمحاسبيةلمعلوماتمن وتسييرطاقمكالمنشاةمن إدارة

وال وفقييذالمؤسسة المعلومات توليد في المحاسبية األداة 1.اإلدارةلتوجيهاستخدم

ال فان العموم للمعلوماتيالداخلمستعملينوعلى يتمثلونين :فيالمحاسبية
2

المؤسسةاإلداريةالقيادةهيكل- .في
المد- المؤسسةيمختلف منها تتكون التي .ريات

المحاسبيةالمستفيدون-ب المعلومات من :الخارجيون
المحاسبيةيتمثل المعلومات من الخارجيون عنالمستفيدون الخارجية األطراف مختلف في

المطلوبة المعلومات نوع عن النظر بغض الذيوالالمؤسسة فيهتمجال .ستخدمها
التالية األطراف في الخارجيون المستفيدون :يتمثل

1 SACI Djelloul : comptabilité d’entreprise et le système économique, l’expérience algérienne, OPU,
Alger, 1991, p72.
2 Ibid, p74.
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المساهمون-
البورصة-
الضرائب- إدارة
الحكومة-
المستثمرون-
الدائنون-
الحساباتاومراجعوامراقبو-
ا- للمعلومات المستخدمة األخرى لمحاسبيةاألطراف

:المساهمون-
األسهم بشراء المتعلقة القرارات مختلف اتخاذ على المساهمين تساعد المحاسبية المعلومات إن

اإلداريأحيثبيعها،أو النظام مخرجات خالل من المؤسسة إدارة عمل تقييم دائما يحاول المساهم ن
المعلومات في أساسا بالرفيما،ةيالمحاسبوالمتمثلة المركزيتعلق وسالمة إمكانيةالمالي،بحية وكذلك

المؤسسةبالتنبؤ لهباستمرارونشاط المتوقع ظلهواالتجاه بهامعطياتفي تتواجد التي الحالية البيئة
المؤسسة للمساهمينهذه تتيح المحاسبية فالمعلومات كاآلتيالتنبؤإمكانية، متعددة مجاالت 1:وفي

السهم- بربح Le(التنبؤ bénéfice d’action(.
الوفاء- على بالقدرة ).La solvabilité(التنبؤ
السداد- على بالقدرة ).La solvabilité(التنبؤ

أصبح بالتالي الضروريو المؤسسةمن عن واضحة صورة على المساهمين خاللوذلكحصول من
والتقاريرمختلف ومركزهالقوائم المؤسسة وضعية عن تعبر والتي الماليالمختلفة أن،ا وحيث

خ ذوي كلهم ليسوا الخبراءبالمساهمين إلى الماسة الحاجة هنا تظهر فإنه ميدانية وكفاءات رات
و ومصداقيةيمراجعالمحاسبين دقة حول والمعلل المحايد الفني رأيهم إبداء أجل من الحسابات

ي مما المؤسسة، لوضعية الحقيقية للصورة وتمثيلها المحاسبية معينالمعلومات مستوى للمساهمين تيح
المختلفة القرارات اتخاذ عند الثقة .من

: البورصة-
تطرح التي المؤسسات في المحاسبية المعلومات نظام ينتجها التي المحاسبية المعلومات إن

في اآلالبورصة،أسهمها الوضعية البورصة،نتمثل في األسهم أسعار تعكسها والتي المؤسسات لهذه ية
تعتب أإذ البورصة في المؤسسات أسهم أسعار المؤسساتلمركزمقياسفضلر وهذهذه اونجاحها،

المؤسسات هذه أن اعتبار وآباتبورصالتزودعلى كافية لهانمعلومات تسمح محدودة فترات في ية
أسعار مجال في المحاسبية المعلومات من احتياجاتها .األسهمبتلبية

الضرائب- :إدارة
القإن الماليةمختلف والتقارير المالحق( وائم ومجمل النتائج حسابات جدول الميزانية،
تتضمن،)األخرى محاسبيةهوما معلومات الضريبيمن الوعاء تحديد في والدقيقة الفعالية الوسيلة يمثل

أساسهمنشأةلل على الموضوعيةوالذي من قدر بأكبر المؤسسة لها تخضع التي الضرائب حساب 2.يتم

المحاسبيةةإدار المعلومات على تعتمد منللمنشأةالضرائب التأكد أجل التزاممن بالقوانينهامدى
و منالجبائية،المالية فيأكذلك العدالة ضمان علىفجل المختلفة الضرائب .المؤسساترض

1 Séminaire Animé par Mr : MELIANI Hakim et BERRAGI Tidjani, ayant pour thème “L’utilité de
l’information comptable ”, tenue au département science de gestion Université de Biskra, 29-30
Octobre 2002.
2 SACI Djelloul, opcit, p118.
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:الحكومة-
الذي األساس الواحدة الدولة في المختلفة للمؤسسات المحاسبية المعلومات اعتمادهتعتبر فييتم

المحاسبة معلومات .الوطنيةصياغة

:المستثمرون-
المحاسبية المعلومات بالنسبةللمنشأةتعتبر القرار التخاذ فيلقاعدة االستثمار في يرغبون لذين

والمخاطرالمنشأة،هذه المستقبلية باألرباح التنبؤ إمكانية من المستثمرين تمكن المعلومات فهذه
.المحتملة

:الدائنون-
الدائنة األطراف مختلف إلىللمنشأةتسعى لها علىوالممولة سداداالطمئنان إمكانية و قابلية

لديونها الحقيقيم،المؤسسة المالي الوضع توضح التي المحاسبية المعلومات خالل .المدينةللمنشأةن

:الحساباتوومراجعومراقب-
الحساب ومراقب مراجع أداء إطار والمحايدفي الفني الرأي إبداء في أساسا والمتمثلة لمهامه ات

تقدمها التي المالية القوائم ومصداقية صحة المحاسبيةالمؤسسة،حول المعلومات على يعتمد فإنه
ألداء .مهامهكمنطلق

األخرى- مناألطراف :المحاسبيةلمعلوماتاالمستفيدة
المستخدمة األطراف مختلف إلى نجدباإلضافة ذكرها سبق والتي المحاسبية للمعلومات

والهيئات والمحللون،االعليالمنظمات األخرىالعمالية،والنقاباتالماليون،والعدالة والمؤسسات
.وغيرها

والغيرفيدوالمست-2 المباشرون :المباشرينن
المستفيدين في المحاسبية المعلومات من المباشرون المستفيدون لديتمثل مصالحالذين يهم

المؤسسةمعمباشرة المؤسسةكنشاط والمستثمر،إدارة المال رأس والموردينونوالممولونأصحاب
.والعمالء

المؤسسةالمستفيدينأما مع مباشرة عالقة لهم ليست الذين فهم مباشرين نشاطهم،الغير يرتبط وال
كبيرا المؤسسةبارتباطا العماليةكنشاط البحثومنوالشركاءالنقابات وهيئات كزاومرالعلمي،ظمات

و واإلحصاء المحتملينالالبحث والموردين االجتماعييندائنين .عامةبصفةوالشركاء

الحسابات:ثالثا المحاسبيةكمعيارلمراجعة المعلومات مصداقية

اليومية االقتصادية الحياة مظاهر من قديتضح المحاسبية المعلومات الذيأن األساس أصبحت
الحاجةعليهعتمدي أصبحت لذلك ونتيجة االقتصادية، بالنشاطات المتعلقة القرارات مختلف اتخاذ في

ضروريا،تأكيدإلى أمرا المعلومات هذه مصداقية حول فاوكافي الحساباتنلذلك مراجعة عملية
المحاسبية)المستقلة(الخارجية قصوىأصبحتللمعلومات أهمية لذات الجهبالنسبة اتمختلف

من المعلومات،المستفيدة معلوماتهذه من إليه توصل ما بتقديم الحسابات مراجع عادة يقوم حيث
من صارمة بطريقة المنفذة األعمال مجموعة على محتواه في ويعتمد رسمي تقرير طريق عن ونتائج

الحاصلي العاملين من مجموعة المجالنقبل هذا في معين مهني تقدير اعتعلى على وهذا أن، بار
الحسابات رأيهومراجع بإعطاء يقوم المعنية، المنشأة عن مستقل خارجي حولالفنيالهطرف محايد

للمنشأة المالي . المركز
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الفعالية، من معين قدر ضمان أجل ومن والمتنوع المحاسبية للمعلومات المتزايد االستخدام هذا ظل في
م كل لدور واضحة صورة هناك تكون أن يجب الجهاتفانه عنؤالمسن واستخدامولة ومراجعة إعداد

تكون،المعلوماتهذه اإلدارة فان مستقل خارجي مراجع وجود عدم ظل كاملةةمسؤوليمسؤولةففي
تقدمهعن المحاسبيةما المعلومات وإجراءاتيو،محتويات قرارات اتخاذ اإلدارة من هذا رقابيةتطلب

رقمويوضحدقيقة، غيابالمسؤ)05(الشكل ظل في المحاسبية المعلومات عن لإلدارة الكاملة ولية
الخارجية .المراجعة

رقم فيالمنشأةدارةإلالكاملةمسؤوليةال):05(الشكل المحاسبية المعلومات غيابعن ظل
الخارجية المراجعة

مراج أن المعلوماتكما سقوطالمحاسبيةعة يعني ال المستقل الخارجي المراجع طرف من
عن محلحيث،اإلدارةمسؤوليتها للمؤسسة المحاسبية المعلومات حول الحسابات مراجع رأي يعتبر
مقياس واللمدىاالمراجعة اعتمادالصحة في والثقة المعلوماتمصداقية ومنهذه المجاالت مختلف في

اطرف بثقة،لجهاتمختلف المحاسبية المعلومات استخدام فرصة الحسابات مراجعة لهم تتيح حيث
وتعطيحيثبأكثر، توفر للمؤسسة المالية العمليات أن تفيد منطقية تأكيدات المراجعة عملية توفر

وعادلة صحيحة ونتائج)صادقة(صورة المؤسسة ميزانية مراجعأعمالها،حول رأي فان وبالتالي
تقريرهالحسابا يترجمه والذي المستقل الخارجي المحاسبية،ت المعلومات لمصداقية مقياس يمثل

والمعايير المحاسبية للمباديء وفقا معدا ذلك كل يكون أن على للمؤسسة الحقيقية للصورة وتمثيلها
عاماالمتعارف قبوال مستخدميوالتيوالمقبولة ثقة من وتزيد الحسابات مراجعة عملية تعزز

تحريفال أو مادية أخطاء تتضمن ال بأنها المحاسبية افتراضمعلومات وإطالعاستقاللمع هالمراجع
المعلومات أعمالالعلى عن المراجعكافية تمتع إلى إضافة متطلباتالمؤسسة، تنفيذ في عالية بخبرة

والبيانا التقارير .الماليةتإعداد

القانونيين: المصدر للمحاسبين العربي المجمع مجلة:جمعية المالية، البيانات استخدام دليل
العدد عمان، العربي، القانوني سبتمبر74المحاسب ص1996أكتوبر/، ،16.

مسؤولة كاملةاإلدارة مسؤولية
المحاسبيةنع المعلومات

المحاسبية المعلومات
بها المرتبطة والمالحظات

الصادرة المحاسبية المعلومات استخدام أخرى وفئات والمستثمرون البنوك موظفو يستطيع
االقتصادية القرارات اتخاذ بغرض اإلدارة هذه،عن أن على منطقي تأكيد غياب مع ولكن

األخطاء من خالية المحاسبية .فالتحريأو/والمعلومات
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إلى الحسابات مراجع عالتأكيداليسعى عادلةمنطقي بطريقة معدة المحاسبية البيانات أن لى
من 1:خاللوصادقة

أن- من فيالتأكد إدراجها تم قد المالية البيانات في تسجيلها الواجب المالية والمبالغ المعامالت
المالية بالبيانات الملحقة .التقارير

كمنالتحقق- المالية البيانات في المدرجة والمطلوبات الموجودات تاريخأن في موجودة انت
هذهالميزانية، تغطيها التي الفترة خالل وقعت قد المدرجة المعامالت .البياناتوأن

أن- من لهاالتأكد مملوكة المؤسسة حتى،أصول المؤسسة بها المدينة المطلوبات مجمل وكذلك
التقارير في ذكرها تم قد الميزانية .الماليةتاريخ

من- واالتأكد القيم الماليةأن البيانات في المدرجة والعائداتوالمستحقاتالموجودات،( لمبالغ
مع) لمصاريفا ومنسجمة مناسبة بصورة وتقييمها تقديرها تم .المحاسبيةالمباديءقد

من- بصورةالتحقق عنها واإلفصاح ووضعها تصنيفها تم قد المالية البيانات ومبالغ قيم أن
األصو مع ومنسجمة .المحاسبيةلمناسبة

المراجع قيام خالل من تتحقق المحاسبية للمعلومات بالنسبة التمثيل في والعدالة المصداقية أن حيث
والمعايير للمباديء احترامه ظل في العناصر هذه عليهابمجمل قبوالالمتعارف .عاماالمقبولة

رقمو الشكل مص)06(يوضح على موضوعي كتأكيد الحسابات مراجع تقرير داقيةدور
المحاسبية .المعلومات

رقم في):06( الشكل الحسابات مراجع تقرير المحاسبيةمصداقيةدور .المعلومات

القانونينيمج1 للمحاسبني العريب امع املالية،:عية البيانات استخدام العريبدليل القانوين احملاسب أكتوبر/سبتمرب،74العدد،عمان،جملة

.17-16ص،1996

عن مسؤولة اإلدارة
المحاسبية المعلومات

مراجع تقرير
المستق لالحسابات المحاسبية المعلومات

المرتبطة والمالحظات
بها

المحاسبية المعلومات استخدام أخرى وفئات والمستثمرون البنوك موظفو يستطيع
برأ والمقترنة اإلدارة، عن االقتصاديةالصادرة القرارات اتخاذ بغرض المراجع ،ي

األخطاء من خالية المحاسبية المعلومات هذه أن على منطقي تأكيد توفر مع
.والتحريف

من نوعا المراجع يضيف
للمعلومات المصداقية

فحص طريق عن المحاسبية
الهامة األدلة وتدقيق

المراجعة تقرير وإصدار

القانونيين:صدرالم للمحاسبين العربي المجمع مجلة:جمعية المالية، البيانات استخدام دليل
العدد عمان، العربي، القانوني سبتمبر74المحاسب ص1996أكتوبر/، ،17.
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الحسابات:الثانيالمبحث مراجعة في المدخل

من العديد كمهنة الحسابات مراجعة والتطوالمشاكلتواجه التغيرات عن والناتجة البيئية، رات
نظريا أساسا تتطلب العملي الجانب من الحسابات مراجعة تشهدها التي التغيرات هذه ومجمل المحيطة،
األولى الحضارات منذ ظهرت والتي الحسابات مراجعة ماشهدته وهذا التغيرات، هذه لمختلف يستجيب

كعل الحسابات فمراجعة أعوانهم، أعمال مراقبة الى الحكام حاجة نظريوبداية بأساس تتمتع متطور م
من جملة باعتماد المتغيرة البيئة هذه ظل في العمل امكانيات عليهيتيح تقوم التي مراجعةاالفروض

تحديد أجل من منها المرجوة األهداف وتحديد لها، الميداني العمل وتدعم النظري الجانب من الحسابات
األهداف هذه لتحقيق المطلوبة والتقنيات .الوسائل

النظري للجانب الحساباتوكمدخل شهدتهلمراجعة الذي التاريخي التطور تتبع الضروري من فانه
وكذلك المختلفة، المهنية المنظمات طرف من للمراجعة اعطيت التي التعاريف وأهم الحسابات مراجعة

أهدافها وتطور أهميتها على .الوقوف

األول ال:المطلب لمراجعة التاريخي حساباتالتطور

تقدمت فكلما الحضارة لتطور العاكسة المرآة عن عبارة التاريخ عبر المحاسبة تطور يعتبر
تطبيقها وطرق أساليبها وتطورت فيها مهمة مكانة المحاسبة وجدت أهميتها،الحضارات وأصبحت

مهمة معلوماتها إلى للتأوواضحة،والحاجة طريقة إيجاد ضرورة إلى الحاجة نشأت هنا منومن كد
السجالت تقدمها التي المعلومات ومصداقية المراجع،سالمة تطور كان بتطورةوبالتالي مرتبطا

قراراته اتخاذ في عليها تعتمد التي لمراجعةالمختلفةاالمحاسبة التاريخي للتطور التطرق سيتم لذلك ،
العالمي المستوى على الجزمعالحسابات مستوى على كذلك التطورات هذه .ائرتتبع

التاريخ:أوال العالميللمراجعةيالتطور المستوى على

الحساباتإلىالحاجةظهرت الحكوماتمراجعة لدى موظفيهاوذلك،أوال لمراقبة لحاجتها
نيابة والمدفوعات المتحصالت بتنفيذ يقومون .عنهاالذين

على التاريخية الوثائق تدل تمحيث المراجعةأنه قفياستخدام المصريينحكومات اليونانييندماء ،
حساباتهمو تنظيم بدقة اشتهروا الذين اف،اإلغريقيين الحساباتواستخدمقد صحة من للتأكد المراجعين

والسجال،العامة للفاتر المثبتة القيود إلى يستمع وقتها المراجع صحتهاتوكان مدى على ،للوقوف
تدقيقأحيث كلمة ال)Auditing(ن الكلمة من يستمع)Audire(ةالتينيمشتقة 1.ومنعاها

مملو ليشمل المراجعة ونطاق مجال اتسع نظرا،لكاتتقد الخاص القطاع ومشاريع منشآت
اإلدارة عن الملكية وانفصال الخارجية التجارة وانتشار الداخلية التجارة مجال الحاجة،التساع فازدادت

ر أصحاب لصالح اإلدارة أعمال ويراقب يراجع من .المالسأإلى
المزدوجريعتب القيد نظام اكتشاف بفضل المحاسبة علم شهده الذي فيالتطور كبيرا مساهما

وضعت فلقد المراجعة، علم طرفأسسهتطور Lucaمن Pachilioحدد الممبدأالذي زدوجـالقيد
موسوعته Summa-في di Arithmetica, Géométrica, proportioni et proportionalita-

.1494نةس
2

اهللا1 عبد أمني احلسابات:خالد تدقيق والعمليةةالناحي،علم . 17ص،2000،نعما،النشرلوائردا،النظرية
2 LIONEL Collins et GERARD Valin : Audit et Contrôle interne, principes objectifs et méthodes,
Dalloz, 3ème édition, paris, 1986, p10.
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وبالتاليلقدو المحاسبة استعمال تسهيل إلى المزدوج القيد نظام استعمال الحاجةانتشارها،أدى وازدياد
محاسبية ومعلومات بيانات من المحاسبة مخرجات الفردية،لمراجعة الملكية اتساع بعد خاصة

األسهم شركات وظهور المساهمة( والجماعية الملكية) شركات فصل جسدت والحاجةالتي اإلدارة عن
أعمال لمراقبة المساهمين عن كوكالء والمراجعين الحسابات يراجع من .اإلدارةإلى

مهولقد تنظيم كمهنبدأ المراجعة القرننة منذ حرة مهنيةةعدبظهورعشرالتاسعة منظمات
والمراجعة المحاسبة مجال حيثفي ميدان، في مهنية منظمة أول إيطالمراجعةظهرت وهياليافي

COLLEGIO DEL ROXANTI-LI-عام فينسيا إلى،1581في أنشئتإضافة التي ميالن مدرسة
.م1739عام

بذاتها مستقلة مهنة الحسابات مراجعة مهنية1854سنةمنذوبالتحديدأصبحت منظمة أقدم أنشئت حيث
:وهيحالية

)- L’institute of chartered accountants in Scotland-القانونييننظمةم فيالمحاسبين
مه،)بريطانيا الحسابات مراجعة مهمة أصبحت بذاتهانحيث مستقلة 1.ة

وانتشارهلو الحسابات مراجعة بمهنة االهتمام ازداد عامخاصةاقد الشركات قانون بظهور
المستوم1867 حماية أجل من بالمراجعة القيام إلزامية على ينص الشرثالذي تالعب من كاتمرين
2.بأموالهم

عام كفرنسا أخرى دول عدة عام،م1881وتلتها األمريكية المتحدة تمحي1882والواليات إنشاءث
القانونين للمحاسبين األمريكي AICPA-American(المعهد institute of certified public

accountants(عام،1916سنة عامم،1896وألمانيا ولندنم1904عامواستراليام1902وكندا
الوم،1911عام منتوبهذه المهنية والمنظمات المراجعة مهنة أصبحت حتى فيتيرة .الدولجميعشرة

للمراجعة التقنية النصوص أول طرفظهرت عام-Auditing–بعنوانDickseeمن
le–بعنوانSavignyكذلكوم،1895 contrôle des comptes-م1901عام.
سنة الخارجيم1941منذ الحسابات مراجع تقرير األمريكيةفان المتحدة الواليات يتضمنفي أصبح

عاما قبوال المقبولة المحاسبية المباديء احترام بضرورة وفيمالحظة إنشاءفرنسا، مجلستم
OECCA-Ordre(خاص des expert comptable et commissaire aux comptes(وهو
ومحمجلس المحاسبيين والمحاسبينالخبراء الحسابات المشرفةباعتبارهالمعتمدينافظي الرسمية الجهة

سنة المراجعة البورصةإنشاءتمم1967سنةفي.وسنة،1945على أعمال la( لجنة commission

des opérations de bourse(الفرنسيةبفرنسا المنظمة معايير نشر تم أنه كما الحسابات، لمحافظي
)CNCC- Commission national des commissaires aux comptes (سنة منذ وذلك

.م1969
اقتراح1978سنةفي قانونية،تم الغير األعمال محاربة أجل من الداخلية المراجعة طرفمعايير من

األمريكية The( المنظمة foreign corrupt practice act(USA)(.
المدولق لمعايير الدولية اللجنة إنشاء أجل)IASC(حاسبةتم من الدولية المساعي تزايد ظل في

موحدةوضع سمهنةلمعايير والمراجعة االتحادم،1973نةالمحاسبة إنشاء تم المساعي هذه إطار وفي
للمحاسبين IFAC-International(الدولي federation of accountants(م1977سنة.

شاهني1 عثمان الثانية،،املراجعة: إبراهيم الطبيعة والنشر، للطباعة اهلاين دار عملية، وحاالت معاصرة .41ص،1981،ةالقاهردراسات

2
LIONEL Collins et GERARD Valin : Audit et Contrôle interne, principes objectifs et méthodes, opcit,

p10.
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للمراجعة الدولية والمنظمات الهيئات تعدد المراجعةمع بين والفرق العالقة تحديد على االتفاق تم
سنة نهاية في للمراجعة االستشارية مكاتب1980والخدمات معظم طرف من اعتمادها وتم م،

المراجعومنظمات يقدمها التي االستشارية الخدمات مجال وتحديد .المراجعة
لمتطلإن نتيجة كانت الحسابات مراجعة شهدتها التي االقتصاديةالتطورات الحياة وهذابات ،

المهنية الممارسة ومتطلبات النظرية الؤسس بين التوفيق إطار مع،في المراجعة،تجاوبا أهداف تطور
رقم الجدول يوضحه ).02(كما

رقم الحسابات):02(الجدول لمراجعة التاريخي التطور

بالمراجعةالفترة المراجعةالمراجعاآلمر أهداف

قبلسنة2000من-1
سنة إلى م1700الميالد

،الكنيسةاإلمبراطورالملك،
،الحكومة

أو الدين رجل
الكاتب

األموال مختلسي معاقبة
الممتلكات وحماية

التجاريةم1850الى700من-2 الحكومة،المحاكم
والمهمين

ومعاقبةمنعالمحاسب الغش
وحماية المختلسين

الممتلكات

والمسم1900الى1850من-3 مهنيااهمينالحكومة خبير شخص
قانوني أو

من والتأكد الغش تجنب
الميزانية مصداقية

والمساهمينم1940الى1900ن-4 مهنياالحكومة خبير شخص
المحاسبةفي

والمراجعة

واألخطاء الغش تجنب
مصداقية القوائموتأكيد
التاريخية المالية

البنوم1970الى1940من-5 كالحكومة،
والمساهمين

خبي مهنياشخص ر
المحاسبة في
والمراجعة
واالستشارة

عل مصداقيةىالشهادة
المالية القوائم وعدالة

التاريخية

المنظماتم1990الى1970من-6 الحكومة،
والمساهمين

مهنيا خبير شخص
المحاسبة في
والمراجعة
واالستشارة

على نوعيةالشهادة
واحترام الداخلية الرقابة

المراجعة معايير
ةوالمحاسب

سنة-7 المنظماتم1990بعد الحكومة،
والمساهمين

مهنيا خبير شخص
المراجعة في
واالستشارة

الصورة على الشهادة
ونوعية للحسابات الصادقة
ظل في الداخلية الرقابة
والحماية المعايير احترام
المستوى على الغش ضد

العالمي

LIONEL:المصدر Collins et GERARD Valin : Audit et Contrôle interne, Aspects

financiers, opérationnels et stratégiques, 4
ème

édition, Dalloz, Paris, 1992, p17.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



األول ملراجعة: الفصل النظري احلساباتاإلطار

26

الجزائر: ثانيا في المراجعة تطور

الحساباتسيت مراجعة شهدته الذي التطور تتبع الجزائرم التيفي التشريعات مجمل خالل من
عاما قبوال والمقبولة عليها المتعارف المعايير ظل في المهنة هذه .تنظم

اعتمدت منالجزائرفلقد فيماالمجموعة المراجعينينظمتشريعات وواجبات ،ينالخارجيمهام
ا حالة في يتمثلون المحاسبي،لجزائروالذين والخبير الحسابات محافظ االهتمامفي تطور ويظهر

التشريعات خالل من كمهنة 1:التاليةبالمراجعة

رقم- تنفيذي يحد1992يناير13فيمؤرخ02-92مرسوم للخبراءدم، الوطنية النقابة تشكيل
وقواعد اختصاصه ويضبط المعتمدين والمحاسبين الحسابات ومحافظي .عملهالمحاسبين

في- مؤرخ محافظيم،1994نوفمبر7قرار أتعاب بسلم .الحساباتيتعلق
االجازات- تقدير معايير نشر كيفية يتضمن مهنةقرار لممارسة الحق تخول التي خبيرالوالشهادات

والمحاسبيمحاسبال الحسابات .المعتمدومحافظ
رقم- تنفيذي في136-96مرسوم قانونم،1996أبريل15مؤرخ خبيرأخالقياتيتضمن مهنة

والمحاسب الحسابات ومحافظ .المعتمدمحاسب
رقم- تنفيذي في318-96مرسوم الوطنيم،1996سبتمبر25مؤرخ المجلس إحداث يتضمن

.وتنظيمهللمحاسبة
رقم- تنفيذي في431-96مرسوم الحساباتم،1996نوفمبر30مؤرخ محافظي تعيين بكيفيات يتعلق

ا ذات العمومية المؤسسات والتجاريفي الصناعي الضمان،لطابع وهيئات والتنمية البحث مراكز
التجاري الطابع ذات العمومية والدواوين غير،االجتماعي العمومية المؤسسات .المستقلةوكذا

رقم- تنفيذي في457-97مرسوم المادةم،1997ديسمبر01مؤرخ رقم11يتضمن القانون من
في91-08 بمهنةوالمتم1991أبريل27المؤرخ محاسبالعلق والمحاسبي،خبير لحسابات محافظ

.المعتمد
رقم- تنفيذي في458-97مرسوم التنفيذيوالذيم،1997ديسمبر01مؤرخ المرسوم ويتمم يعدل

المحاسبينم،1992يناير13المؤرخ20-92رقم للخبراء الوطنية النقابة تشكيل يحدد الذي
المعتمدين والمحاسبين الحسابات عملهومحافظي وقواعد اختصاصاته .ويضبط

رقم- فيSPM/103/94مقرر لمحافظم،1994فبراير02المؤرخ المهنية باالجتهادات المتعلق
.الحسابات

في- مؤرخ والشهاداتم،1999مارس24مقرر االجازات على الموافقة شروط،يتضمن وكذا
المهنية الحقالخبرة تخول مهنةلالتي المحاسبممارسة والمحاسبمحا،الخبير الحسابات فظ

.المعتمد
رقم- تنفيذي في351-01مرسوم المادةم،2001نوفمبر10مؤرخ أحكام تطبيق من101يتضمن

رقم في11-99القانون لسنةم،1999ديسمبر23المؤرخ المالية قانون والمتعلق2000والمتضمن
أو للجمعيات المحلية الجماعات أو الدولة إعانات استعمال .المنظماتبكيفيات

رقم- تنفيذي في421-01مرسوم رقمم،2001ديسمبر20مؤرخ التنفيذي المرسوم ويتمم -92يعدل
في20 والمتممم،1992يناير13المؤرخ يحددوالمعدل للخبراءالذي الوطنية النقابة مجلس تشكيل

عمله وقواعد اختصاصاته ويضبط المعتمدين والمحاسبين الحسابات ومحافظي .المحاسبين
سب ما خالل وأساليبهاقومن المحاسبة بتطور مقرنا كان الحسابات مراجعة تطور أن فتطورتنجد
وتقنياتها، كالمراجعةاكتسحتومعاييرها مجاالت وغيرهااإلدارية،عدة عدةدخلتأوواالجتماعية

1
Ministre des finances, direction général de la comptabilité, Recueil de textes législatif et réglementaires relatifs

a la normalisation de la profession comptable, dans : collection comptabilité, n°01, Alger, 2002, p1-2.
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ممارساتها على حديثة باستخدام،أساليب والمراجعة التحليلية وإدخالصائية،اإلحالتقنياتكالمراجعة
خاللالحاسوبتقنيات .المختلفةبرامجالمن

الثاني الحسابات:المطلب مراجعة تعريف

المعلومات،تتعددلقد سيتموتعاريف تعاريفالتطرقلذلك أهم الحساباتإلى مراجعة
عناصرها أهم على الحساباتوالوقوف لمراجعة الدقيق التحديد أجل من .وذلك

منعرف Lionelكال et Gérardعلىمراجعة والفحص”نهاأالحسابات االختبار عن عبارة
ومستقل كفء مهني به يقوم الميزانيةأمن،الذي ومصداقية وعدالة دقة على المعلل رأيه إبداء جل

بالنسبة النتائج بالمراجعةالمنشأةوحسابات .“.المعنية
1

علمحمديوسفالدكتورعرفكما المراجعة أنهاالجربوع المالية”ى القوائم في،فحص وهي
المركز وقائمة الدخل قائمة الداخليةالمالي،الغالب الرقابة وأنظمة والسجالت للدفاتر انتقادات وعمل

المالي المركز وقائمة الدخل قائمة بنود أرصدة من الكافية،والتحقق األدلة على والمالئمةوالحصول

على المحايد الفني الرأي القوائمإلبداء وسالمة .“. الماليةصدق
2

ف اهللا عبد أمين خالد الدكتور المراجعةلأما عرف أنهاقد الرقابة”على أنظمة الداخلية،فحص
تحتتالبيانا بالمشروع الخاصة والدفاتر والحسابات بقصدمنظما،اانتقاديحصافالتدقيقوالمستندات

القوائ داللة مدى على محايد فني برأي نهايةالخروج في المشروع لذلك المالي الوضع عن المالية م

معلومة زمنية خسار،فترة أو ربح من أعماله لنتائج تصويرها الفترةةومدى تلك .“.عن
3

عن الصادر التعريف هو للمراجعة الحديث التعريف المراجعةيعتبر مفاهيم المنبثقةو،لجنة
األمريكية المحاسبة جمعية المراجعن عرفت بأنهاحيث على”عة للحصول وموضوعية منظمة عملية

إثبات تلك،أدلة من للتحقق وذلك اقتصادية، وأحداث وقائع حول بحقائق يتعلق فيما لحقائقاوتقويمها

وإيصاوالمعايير مستخدملالمحددة، إلى التحقيقيالنتائج بذلك المهمتين .“.المعلومات
4

يمك فانه األخير التعريف هذا النقاطتحدنوحسب في الحسابات مراجعة ماهية :التاليةيد
منظمة- عملية الحسابات أنمراجعة يعني وهذا يتم، الحسابات مراجع به يقوم الذي الفحص
المعدفقو المراجعة .مسبقابرنامج
لتقيمها- االقتصادية األحداث على الدالة األساسية األداة اإلثبات أدلة .موضوعيةصورةبتمثل
للمراجعالحكميمثل- الفحصدوراالشخصي محل العناصر بين التطابق إجراء في أساسيا

المالية التقارير في الجوهرية األخطاء ماهية وتحديد الموضوعية، .والمعايير
المراجعة- عملية جوهر الحسابات مراجع تقرير الرسالة،يعد الوسيطألنه أو بيناالتصالية

الحساباتامر(المرسل من(مستلموال) جع يظهرها)المعلوماتالمستفيدين التي النتائج أن كما ،
كبيرا تأثيرا تكتسي المحايد الفني وذلكعلىالرأي المحاسبية، المعلومات من المستفيدين سلوك

القرارات اتخاذ في وتوجيههم أحكامهم ترشيد حيث .من
الخارج- المراجعة هي المجال هذا في المراجعة بعملية مراجعالمقصود بها يقوم التي أي ية

خارج من المقدمةتويالمنشأة،الحسابات للمعلومات االنتقادية الدراسة في هنا المراجع دور مثل
الثقة من قدر إعطاء بغرض بالنسبةفيإليه المحاسبية المعلومات ومالئمة ومصداقية دقة

.منهاللمستفيدين

1
LIONEL Collins et GERARD Valin : Audit et Contrôle interne, principes, objectifs et méthodes, opcit, p21.

اجلربوع2 حممد مؤسس:يوسف والتطبيق، النظرية بني احلسابات عمان،مراجعة للنشر، الوراق ص2000ة ،7.
اهللا3 عبد أمني احلسابات:خالد تدقيق والعمليةةالناحي،علم السابقالنظرية املرجع .13ص،،

مجعة4 حلمي دا: امحد احلسابات، لتدقيق احلديث عمان،راملدخل للنشر، .8-7ص،2000صفاء
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الحسابات للمراجعة السابقة التعاريف مجمل ترمن أساسية عناصر ثالثة استخالص كزتيمكن

وهي الحسابات مراجعة :عليها
1

الفحص-
التحقيق-
التقرير-

:الفحص-
بنشاط الخاصة المالية لألحداث والنقدي الكمي القياس وهو المحاسبي القياس فحص به ويقصد

ا،المنشأة قياس وسالمة صحة من للتأكد المحاسبية السجالت فحص تسجيلهاأي تم التي لعمليات
وتسويتها المختلفةوتحليلها اإلثبات وقرائن أدلة إلى بالرجوع وهذا الكميللتأكد، القياس سالمة من

المالية لألحداث . والنقدي

:التحقيق-
بالتحقيق أعماليقصد لنتيجة سليم كتعبير الختامية المالية القوائم صالحية على الحكم إمكانية

لوضعيةوالمنشأة، المالي المركز تمثيل مدى محددةالمنشأةعلى زمنية فترة في بصورةو،الحقيقية
.وصادقةصحيحة
وأنيظهرو هما والتحقيق الفحص وظيفتي من ومتكاملتينظيفتينكال إلى،مترابطتين يهدفان

إ أدت المالية لألحداث القياس عمليات كانت إذا ما حول رأيه إبداء من المراجع انعكاستمكين لى
لنتيجة وسليمة صحيحة .الماليومركزهاالمنشأةصورة

) الرأيإبداء(التقرير-
خالل من رأيه بإبداء المراجع عبارةوالذي،التقريريقوم بلورةعنهو مراجععملية لرأي

مكتو تقرير شكل في لوبالحسابات العادل وتمثيلها المالية القوائم مصداقية حول المعنية ضعيةللجهات
إلى استنادا وهذا الفحصالمنشأة، مننتائج المراجعوالتحقيق فالتقريرطرف يعد، يعدالذي المراجع ه

تستخدمه والذي المراجعة لعملية النهائي المنتج محلبمثابة المعلومات من المستفيدة الجهات مختلف
سواء األطراالمنشأةداخلفاألطراالمراجعة، ع،الخارجيةفأو المعلوماتكشهادة هذه مصداقية .لى

الثالث الحسابات:المطلب مراجعة ومبادئ فروض

المبادىء من مجموعة على يقوم نظريا أساسا الحسابات لمراجعة العملية الممارسة يدعم
مختلف فهم تتيح والتي الحسابات لمراجعة المهني لألداء األساس بمثابة تعتبر والتي والفروض،

تط وتتبع .وراتهاعناصرها

الحسابات: أوال مراجعة .فروض

الي علىفعرف وتستخدأرض العملي التطبيق عن وتعبر عام، بقبول تحظى قاعدة حلمنه في
ترشي أو المشاكل من معين .السلوكدنوع

حرة ومهنة مستقل الحساباتكعلم مراجعة والميداني،الىتستند النظري جانبيها تدعم فروض عدة

هذ أهم الفروضومن :مايليه
1

ص1 السابق، املرجع اجلربوع، حممد .7يوسف
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عدم-1 التأكدفرض
استقالل-2 المراجعفرض
خاص-3 تأهيل توافر للمراجعفرض
الداخلية-4 للرقابة كاف نظام توافر فرض
التقارير-5 محتويات في الصدق فرض

عدم-1 :التأكدفرض
األسباب إلى المحاسبي المجال في التأكد عدم :التاليةيرجع

في- التكامل البياناتعدم .المحاسبيةاستخدام
تق- على القدرة اتخاذدعدم عند المستقبلية الظروف كافة .القراراتير
جيد- نظام فيلغياب .التنظيميالهيكلالتصال
فرض- التأكديجسد منعدم الكافية اإلثبات أدلة من مجموعة وجود ضرورة إلى جلأالحاجة

التأكد عدم حالة .إزالة

استق-2 :المراجعاللفرض
المحايد الفني رأيه على يعتمد الذي الحكم عن عبارة الحسابات مراجع فإن الفرض هذا حسب

من به كلف المقوماتمهام،فيما من نوعين على الحسابات مراجع استقالل فرض :وهماويعتمد
والع:الذاتيةالمقومات- العلمي وتكوينية الحسابات مراجع بشخصية تتعلق التي .مليوهي
م:الموضوعيةالمقومات- عن عبارة الهيجملوهي تصدرها التي منئالتشريعات المهنية ة

وقوانين .وضماناتأحكام
الدفاتر مختلف على اإلطالع في الحسابات مراجع حق يجسد الفرض المحاسبيةووهذا السجالت

من الالزمة البيانات مختلف على الوبالمراجعة،المعنيةالمنشأةوالحصول هذا يفسر حقفكذلك رض
الحسابات فيمراجع المعارض الرأي إبداء .التقريرفي

خاص-3 تأهيل توفر :للمراجعفروض
هذا علميالفرضيفسر قدر توفر عملهلدىضرورة ألداء الحسابات المراجع،مراجع ألن ذلك
حكم أدهيستخدم عند ل،لمهامهائهالشخصي متكامل إطار غياب ظل المراجعةانظريةوفي في إلثبات

مشاكل لعدة يتعرض ضريبي/ومحاسبيةقد .فنيةأو/وةأو

للرقابة-4 وسليم كاف نظام وجود :الداخليةفروض
داخل العمل سير لحسن الداخليةالمنشأةضمانا الرقابة نظام وضع يشمل،تم نظام وهو

اخت إلى تهدف التي المحاسبية المراقبة عمليات من االعتمادمجموعة ودرجة المحاسبية البيانات دقة يار
كفاعليها، أعلى تحقيق إلى تهدف التي اإلدارية الرقابة وضمانءوعمليات ممكنة إدارية و إنتاجية ة

للخطط وفقا اإلدارية السياسات أصولالمرسومة،سير حماية إلى الداخلية الرقابة نظام يهدف كما
سرقالمنشأة أو اختالس أي سةمن الضبطءوأو طريق عن وهذا تقسيمالداخلي،استخدام وسائله ومن

االختصاصات وتحديد .والمسؤولياتالعمل

تقرير-5 في والعدالة المصداقية :المراجعفرض

مجعة1 حلمي احلسابات: امحد لتدقيق احلديث صاملدخل السابق، املرجع ،20.
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الثقة محل الحسابات مراجع وباعتبار الفرض هذا جميعحسب لهماألفرادمن مصلحةالذين
داخل التقريرخارجها،أوالمنشأةفي يقدمهفإن الصدقالمراجعالذي فيه األساس،يفترض ويعتبر

في منه ينطلق األرباحالذي اإلقرارتوزيع قبول .الضريبيو

الحسابات:ثانيا مراجعة مبادئ

تعميما أو نتائج عن عبارة المبدأ عمليةتإن مفاهيم من الحسابات،تدقيقالمشتقة ومراجعة

ت المبادئ وهذه مبادئ عدة على وهيتقوم المراجعة عملية أركان حسب مجموعتين إلى :نقسم
1

ب-1 مرتبطة .والتحقيقالفحصركنمبادئ
بركن-2 مرتبطة .التقريرمبادئ

الفحص-1 بمركز المرتبطة :والتحقيقالمبادئ
مايلي في المباديء هذه :تتمثل

الرقابي-أ اإلدراك تكامل .مبدأ
االختياري-ب الفحص مدى في الشمول .مبدأ
الفحص-ج في الموضوعية .مبدأ
اإلنسانية-د الكفاية مدى فحص .مبدأ

الرقابي-أ اإلدراك تكامل :مبدأ
أحداث بطبيعة الكاملة المعرفة المبدأ بهذا علىآوالمنشأةيقصد والمحتملة الفعلية المنشأةثارها

األطر مختلف احتياجات وتحديد ومعرفة جانب، من األخرى باألطراف منافوعالقتها المستفيدة
جانبال من المحاسبية .خرآمعلومات

االختياري-ب الفحص مدى في الشمول : مبدأ
أهداف جميع يشمل أن يجب الفحص فإن المبدأ هذا الفرعيالمنشأةوحسب أو الرئيسية ،ةسواء

بواسطة المعدة المالية التقارير مختلف إلى األالمنشأة،إضافة االعتبار بعين األخذ لهذهمع النسبية همية
.والتقاريرهدافألا

الفحص-جـ في الموضوعية :مبدأ
الفحص عملية أثناء الشخصي والتقرير الحكم استبعاد ضرورة المبدأ هذا ذلكيتحققو،ويعني

المراجع رأي تدعم التي اإلثبات وقرائن أدلة من الكافي العدد إلى واالستناد الرجوع طريق عن
تع،وتؤيده إذا الكبيرةخاصة األهمية ذات بالعناصر األمر الخطأنسبيا،لق حدوث احتمال يكون والتي

كبير .نسبيافيها

اإلنسانية-د الكفاية مدى فحص :مبدأ
وجوب إلى المبدأ هذا فيفحصيشير اإلنسانية الكفاية الكفايةالمنشأةمدى فحص إلى باإلضافة

ف،اإلنتاجية كبير لحد تساهم ألنها أحداثنظرا عن الحسابات مراجع لدى الصحيح الرأي تكوين ي
السلوكيهوهذ،المنشأة للمناخ مؤشر هي هوالمؤسسةالكفاية تحتويهوالذي ما على تعبير عن عبارة

والمشاركة واالتصال والحوافز والسلطة للقيادة نظام من .المنشأة

مجعة1 حلمي احلسابات،: امحد لتدقيق احلديث السابقاملدخل .24-23ص،املرجع
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بركن-2 المرتبطة :التقريرالمبادئ
ف المباديء هذه :يتتمثل

االتصال-أ كفاية . مبدأ
اإلفصاح-ب .مبدأ
اإلنصاف-ج .مبدأ
السببي-د .ةمبدأ

كفاية-أ :االتصالمبدأ
االعتبار بعين األخذ إلى المبدأ هذا الحساباتأيشير مراجع تقارير صورةتعتبرن لنقل أداة

االقتصادية العمليات عن وعادلة الجهاتلمنشأةلصادقة ثقتهممعهاالمتعاملةلجميع على بها،لتبعث
الم األهداف تحقيق أجل هذهرجومن من التقاريرة

مبدأ ميعتبر ألنمبادئأهمناالتصال نظرا التقرير الحساباتركن مراجع تعتبرتقارير

والمساهمين الحسابات مراجع بين الوحيد .االتصال
1

:اإلفصاحمبدأ-ب
مراعاة إلى المبدأ هذا تكونأيشير تنفيذن مدى توضح الحسابات مراجع تقرير محتويات

والتغيالمنشأةأهداف المحاسبية واإلجراءات المبادئ تطبيق ومدى .فيهاري،
هذا الضعفإظهارضرورةعلىاإلفصاحينص الداخليةنقاط الرقابة أنظمة والدفاتر،في المستندات
.والسجالت

:اإلنصافمبدأ-ـج
ي فإنه المبدأ هذا منصفةأجبحسب الحسابات مراجع تقرير وعناصر محتويات تكون ن
ب المرتبطة الجهات لجميع أو،المنشأةوعادلة الداخلية األطراف .الخارجيةسواء

:السببيةمبدأ-د
السببية مبدأ يجبأعلىينص يشأنه الحساباتملتن مراجع تفستقرير لكليعلى واضح ر

بهت يواجه عادي غير توأو،صرف علىعضن .موضوعيةأسبابأساساالقتراحات
فقد عامة للمحاسبينبصفة الدولي االتحاد للمراجعة)IFA(حدد العامة علىو،المبادئ نأأكد

الم بها لمهامهراجعيلتزم أدائه : وهيأثناء
2

االستقاللية-
الكرامة-
الموضوعية-
والعناية- المهنية المطلوبةالكفاءة
السرية-
المهنيال- سلوك
الفنية- المعايير

1 LIONEL Collins et GERARD Valin: Audit et Contrôle interne, Aspects financiers, opérationnels et
stratégiques, 4ème édition, Dalloz, Paris, 1992, p350.

مجعةأ2 حلمي احلسابات: محد لتدقيق احلديث صاملدخل السابق، املرجع ،25.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



األول ملراجعة: الفصل النظري احلساباتاإلطار

32

الرابع الحسابات:المطلب مراجعة أهداف

خالل لمراجعةاتتبعمن التاريخي أالحساباتلتطور انتقلتفأهدانيتضح الحسابات مراجعة
النظام مخرجات في والعدالة والمصداقية الدقة على البحث إلى والغش األخطاء اكتشاف مجرد من

المحاسبيةالأيلمحاسبيا رقم(معلومات الجدول يوضحه .))03(كما
اإلنجليزيولقد القضاء المراجعةفياكبيراتغيرأحدث أهداف وتحول قضيةتطور خالل من
األقطان القاضيم1896خليج قال حيث ،LOPASEالحسابات مراجع وصف في المشهورة عبارته

ال” بكلب شبيه لمهامه، أدائه في الحسابات مراجع كلبحراسةإن القتاوليس قوية شم حاسة آثارفذا اء

.“رمينجالم
1

السبعيإلىاإلشارةمع بداية منذ االهتمامنأنه اتجه ظلإلىات في الحسابات مراجعة أهداف تحقيق
الحاسوب .استخدام

المراجعة)03(الجدول عملية ألهداف التاريخي التطور

ا مراجعةإن أهداف تطور منأنحيوضالحسابات،ستعراض المرجوة أصبحتاألهداف ها
نوا عدة كمايليتشمل سردها ويمكن :حي،

ت- هو الحسابات لمراجعة الرئيسي الهدف القوائمحإن تمثيل ومصداقية دقة مدى للمركزالماليةديد
األعمال ونتيجة الغرضأيأالمنشأة،المالي اعتمادن فيالحساباتةمراجعمن أساسا إظهاريتمثل

سليمةالمنشأةنتائج المركزو،بصورة .لهاالسليمالماليإبراز
1

مجعةأ1 حلمي احلسابات: محد لتدقيق احلديث صاملدخل السابق، املرجع ،9.

المراجعةالفترة عملية من الفحصمدىالهدف

التالعبالكشف-م1500-1850 بالتفصيل-عن

واألخطاءعنالكشف-م1850-1905 التالعب
بعض- وظهور بالتفصيل

االختبارات

م1905-1933
المركز- تقرير وصحة مدى تحديد

المالي
واألخطاءبالتالععنالكشف-

بالتفصيل-
اختباريه- مراجعة

م1933-1940
مدى- ومصداقيةتحديد تقريرصحة

المالي المركز
واألخطاءتالعنالكشف- العب

اختباريه- مراجعة

من م1940انطالقا
تقرير- ومصداقية صحة مدى تحديد

المالي المركز
اختباريه- مراجعة

Lionel Collins et Gérard Vallin : Audit et Contrôle interne, principes : المصدر
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édition, paris, 1986, p19.
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التي- العناصر وجميع والخصوم األصول جميع أن من القوائموبقيةالمنشأةميزانيةتشملهاالتأكد
منفعال،موجودةالمالية مثال امتلكتهاأكالتأكد التي األصول جميع فيظهرتقدالمنشأةن

ومناسبة حقيقية وقيمة بكمية المح،السجالت القواعد مع يتماشى بما بعينالمعتمدة،اسبيةوقدرت أخذا
المعايير تنوع .تقيمهافيالمستخدمةاالعتبار

من التأكد طريق عن المديونية و الملكية جانب في المراجعة تحقق حقوقأكما جميع المنشأةن
مخز إلى ومثبتاوإضافة قانونيا حقا تمثل ديونأو،ناتها جميع هيالمنشأةن المختلفة األطراف اتجاه

ف التاريخمستحقة وفي بالقيمة الصورةالمحدد،عال إعطاء في المراجعة هدف تجسد اإلجراءات فهذه
الم األطراف لمختلف المنشأة لوضعية والسليمة .المنشأةوضعيةبنيةعالصادقة

المنشأة- أحداث لجميع وشاملة كاملة صورة على فيأمن،الحصول الشمولية إلى الوصول جل
يولدها التي وبتبويحيثلمعلوماتي،االنظامالمعلومات بتنظيم المراجع بعدبيقوم المعلومات هذه

د من الحقالتأكد وغيرهاسابيةتها سجالت من المتوفرة اإلثبات أدلة يجعلها،بمختلف شكل في وذلك
الحقيقة الوضعية عن ومعبرة .للمنشأةشاملة

المحاسبية- األحداث مختلف تقييم إلى المراجعة اإلعداديةفاءطإك،تهدف وامتالكالمصاريف
المحاسبيةاالستثمارات، المبادئ مع وانسجاما محاسبيا بها المعمول الطرق أساس قبوالعلى المقبولة

الحساباتعاما، في الدقة اجل من .المعنيةوهذا

لع- واإلدارية االقتصادية الكفاءة من المستقل الحيادي الموضوعي التحقق إلى المراجعة ملياتتهدف
األهدا،المنشأة مع 2.الموجودةفومطابقتها

الهدف هذا عنيدعم وخروجه المراجع سلطةاستقالل .المراجعةمحلالمنشأةدارةإمجال

الداخلية- الرقابة نظام على االعتماد االختوذلك،زيادة النظامببعد هذا على إجرائها يتم التي ارات
قياسأمن طريق،متانتهجل عن اإلجراءاتوكذلك مختلف .والمهامتتبع

تحقيق- طريق عن اإلسراف من وأالتقليل الكفاية من قدر .المسؤولياتتحديدكبر

حققت- ما على والتعرف تنفيذها ومتابعة الخطط أهدافهمراقبة التي،من األسباب دراسة وكذلك
األهدافحالت إلى الوصول فيالمحددةدون االعتبار بعين عن،المستقبلألخذها طريقوكذلك

منها مستهدفا كان لما بالنسبة األعمال نتائج .مقارنة

إستراتيجيأاإلشارةرتجد- بعد ذات أهداف عدة الحسابات لمراجعة إبداءن والتوقعومنها الرأي
نشاطب استمرار منالمنشأةإمكانية نشاطها زيادةوآفاق أو .مستقبليانقصان

الحساباتأهم:الخامسالمطلب مراجعة ية

ال وسيلة كونها إلى الحسابات مراجعة أهمية عدةغاية،ترجع خدمة إلى الوسيلة هذه وتهدف
مختلفة وتدقيقهامنتستفيدجهات مراجعتها تمت التي المالية القوائم اتخاذ،مختلف في وتعتمدها

أو القصير المدى على سواء و،البعيدقراراتها سياساتها رسم هذه،اإستراتيجيتهوكذلك أمثلة ومن

1
الصحن- الفتاح اجلامعة،:عبد شباب مؤسسة وعمال، علما املراجعة وأسس .21ص،1993اإلسكندرية،مبادئ

سرايا2 السيد حممد و الدهراوي مصطفى الدين بريوت،: كمال اجلامعية، الدار املراجعة، و احملاسبة يف متقدمة ص2001دراسات ،189.
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فئة نجد أوالمديرين،الجهات الحاليين سواء المستثمرين ووفئة األعمال رجال و والبنوك المستقبليين
والباحثين العمال ونقابات المختلفة الحكومية والهيئات في،االقتصاد تجد التي الجهات من وغيرهم

المختلفة المحاسبية مروالمعلومات تمت والمصداقية،اجعتهاالتي بالدقة تتسم البيانات من قاعدة
.والعدالة

يلي كما خدماتها من المستفيدة الجهات أساس على الحسابات مراجعة ألهمية التطرق 1:سيتم

ؤسسةالمإدارة-
المستثمرون-
البنوك-
الحكومية- الجهات

المؤسسة: أوال إدارة

ت أن المشروع إدارة في وضعيفترض في المحاسبية المعلومات على كليا اعتمادا عتمد
و تقييمالسياسات و ومراقبة فعلاألداء،الخطط االفتراض هذا أنأنالمنشأةىومن على تتمتحرص

المعلومات تلك المستقلمراجعة الحسابات مراجع في والمتمثلة محايدة فنية هيئة قبل ،)الخارجي(من
مراجع استقالل فإن عليهاحساباتالوبالتالي واالعتماد المعلومات هذه في الثقة درجة من يزيد .وحياده

المعلومات هذه أن إدارةالمحاسبيةكما على للحكم وسيلة تعتبر مراجعتها تمت منالمنشأةالتي
التزامها استبدالهماإلدارةمجلسلويتيح،ةالمسطرباألهدافحيث أو انتخابهم بإعادة القرار .اتخاذ

المستثمرون:ثانيا

مراجعتها تمت التي المالية القوائم على المستثمرين فئة المتعلقةفيتعتمد القرارات اتخاذ
واالستثمارات المدخرات من،بتخصيص األمثل البديل اختيار ظل في ممكن عائد أكبر لهم تحقق بحيث

اعتبار مع المتاحة البدائل هذهتوفرمجمل مصداقية في .وماتالمعلالثقة
منفا المختلفة القرارات اتخاذ في المخاطرة نسبة من تقلل مراجعتها تمت التي المحاسبية لمعلومات

المستثمرين .طرف
ومحايد مستقل قانوني حسابات مراجع تعيين بأن،يعتبر المستثمرين ثقة ويزيد يطمئن أمرا

تتعر ال سوف بمرضأموالهم المراجع قيام نتيجة والسرقة الشركةلالختالس إدارة تصرفات اقبة
القانونية العقود ومختلف الشركات وقانون األساسي الشركة عقد انتهاك وعدم احترام من والتأكد

.األخرى

البنوك:ثالثا

التمويل على الحصول إلى المؤسسات معظم وضمانالالزمتسعى نشاطها مزاولة أجل من
تستفاستمراره، و قروض على الحصول بطلب الماليةقوم والمؤسسات البنوك من بنكية وقبل،هيالت

المركز وتحليل بفحص تقوم فإنها القروض تلك منح على البنوك هذه توافق األعمالالماليأن نتيجة و
المؤسسات في،لتلك فوائدها مع القروض تلك سداد على المؤسسات هذه قدرة ضمان أجل من وهذا

.المحددةاآلجال

السابق،1 املرجع اجلربوع، حممد .9-8صيوسف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



األول ملراجعة: الفصل النظري احلساباتاإلطار

35

مصداقي أهمية للتجارةازدادت الكبير باالنتشار األخيرة اآلونة في خاصة المعلومات ة
ظل في البنوك طرف من التمويل عمليات وتعقد المحاسبيةالاإللكترونية المعلومات دقة وعدم غموض

اإللكترونية التجارة تمارس التي المؤسسات هذه التمويلوبالتالي،حول مخاطر ظلازدادت في
اإللكترونية .التجارة

الىحيث المجال هذا في لدراسات بعض للتجارةتشير المحاسبية المعلومات غموض
ظل في عبرهاااللكترونية المالية األوراق و باألسهم والتعامل اإللكترونية علىتوأكد،البورصة

طالت التي التمويل موضة بسببه الجديد االقتصاد أسواق منها عانت التي والمخاطر شركاتالمشاكل
مدروساإلنت غير بشكل غموض،رنت ظل التجارةوفي في المتداولة المحاسبية المعلومات

.االلكترونية
1

الحكومية: ثالثا الجهات

قاعدةالمعلوماتتعتبر المختلفة المشروعات تصدرها التي عليهالبياناتلالمحاسبية تعتمد
أغراض عدة في الدولة أجهزة أوف،بعض االقتصادي النشاط أوركمراقبة المختلفة الضرائب سمرض

للدولة االقتصادية .السياسات
األعمال بهذه القيام للدولة يمكن تقومبدونوال محايدة جهات من معتمدة و فيها موثوق بيانات قاعدة

العادل و المحايد الفني الرأي وإبداء دقيقا فحصا البيانات هذه .حولهابفحص
المعلو مجموعة البيانات بقاعدة منطقيةويقصد بطريقة سجالت في وهيكلتها تصنيفها تم التي مات

في،متناسقة الحكومية الجهات بعض تستعملها إذ القرارات، مختلف في البيانات هذه استخدام ويتم
لبعض اإلعانات تقرير و األسعار .الخ...الصناعاتتحديد

تعتمدجميعخدمتالمحاسبةأصبحتلقد حيث المختلفة، المجتمع المختلفةفئاتفئات المجتمع
المؤسسات عن الصادرة المالية القوائم اشتمالها التي المحاسبية المعلومات على االقتصادية قراراتها في

المختلفة االقتصادية .والمشاريع
هيئة تكلف أن يجب فإنه وحقيقية فعالة المجتمع لفئات المحاسبة تقدمها التي الخدمة هذه تصبح لكي و

شخمستقلةخارجية مستقلصأو الخارجي(محايدطبيعي انتقاد)المراجع فحصا البيانات تلك يابفحص
ودقيقا الفني،منظما الرأي والوإبداء المعلوماتموضوعيالمعلل هذه ومصداقية صحة مدى حول

االعتماد ودرجة وضععليها،المحاسبية تمثيل في المالية القوائم عدالة ونتائجالمنشأةومدى المالي
.اطهانش

الحساباتتصنيف:الثانيالمبحث مراجعة

وتفتصنييمكن تصنيفات عدة إلى الحسابات أنواعبتوكل،ويباتبمراجعة يتضمن ويب
وصفي تنوع هو والتعدد التنوع هذا أن إال الحسابات، مراجعة لعملية أنه،مختلفة إالالأي يتعرض

للمراجعة الوصفي األفقط،للجانب مستويات واحدةولكن تبقى األنواع هذه جميع تحكم التي .داء
الحساباتأحيث مراجعة مفهوم التيومبادئهن الزاوية باختالف تختلف ال إلىيالعلمية منها نظر

المراجعة .عملية

حممد1 االلكترونيةتاالتصاال:إبراهيم وا:والتجارة االقتصاد الكويت،ألعمال،جملة املصرفية، العربية أغسطس،260عدداملنشأة ،2001،

.54ص
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كمايلييمكنو الحسابات مراجعة أنواع :تقسيم
1

حيث- نطاقالمن
الوقت- حيث من
حيث- المسؤوليةمن
درجة- حيث اإللزاممن
التنفيذوالشمولحيثمن- في المسؤولية

إلى اإلشارة فيأمع للتبويب أساس من أكثر استخدام يمكن .واحدآننه

األول الحسابات:المطلب مراجعة حيثتصنيف نطاقالمن

نطاقهأنيمكن أو مجالها حسب الحسابات مراجعة :إلىاتقسم
كاملةمراجعة-
جزئيةمراجعة-

الكاملة: أوال المراجعة

المراجعةالمراجعةتعرف بأنها تالكاملة للعملخالتي محدود غير إطارا الحسابات لمراجع ول
يؤديه معينة،الذي محاسبية فترة خالل تمت عملية كل فحص هذا يعني .وال

تفصيليال كامال المراجعة من النوع هذا كان القي،قد يفحص الحسابات مراجع كان والعملياتحيث ود
والنشاط، الحجم صغيرة حساباتها مراجعة يتم التي المؤسسات كانت يوم شاملة هذاثمبصفة تحول

للتط نتيجة االختيارية الكاملة المراجعة إلى األعمالورالنوع عالم في حدث منالذي ذلك صاحب وما
المساهمة والشركات الكبيرة الصناعات .ظهور

ال أسلوب إتباع زاد اهتمامولقد من واالختبار االختياراتالمنشأةعينة كمية ألن الداخلية الرقابة بأنظمة
درجة على يعتمد كان العينات الداخليةمتاوحجم الرقابة أنظمة بزيادة،نة الحسابات مراجع يقوم حيث

االختال وكثرة النظام هذا ضعف حالة في اختباراته .بهتالنسبة
الحسابات مراجع اعتمد علالإذا يتعين فإنه الكاملة الأيهمراجعة الرأي يقدم المحايدفن مدىحولني

ككل المالية التقارير وعدالة اختباراته،غبو،صحة شملتها التي والمفردات الفحص نطاق عن النظر ض
للفحصأحيث تخضع لم التي تلك حتى المفردات جميع تغطي المراجع مسؤولية الحالة،ن هذه وفي

ا لمراجع مسيترك عن التخلي دون وذلك اختباراته تشملها التي المفردات تحديد حرية وليتهؤلحسابات
جميع عن .المفرداتالكاملة

الجزئية:ثانيا المراجعة

العملياتيقصد بعض على المراجع عمل فيها يقتصر التي المراجعة الجزئية بالمراجعة
ال،المعينة المراجعة من النوع ذلك بمثابة توضأوهي المراجععذي فحص نطاق على القيود بعض فيه

االعتبار بعين األخذ مع المالية، العملياتأللعمليات تحدد التي هي الحسابات مراجع تعين التي الجهة ن
الحصر سبيل على وتدقيقها مراجعتها .المطلوب

اهللا1 عبد أمني احلسابات:خالد تدقيق والعمليةةالناحي،علم صالنظرية السابق، املرجع ،27.
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ت المراجع مسؤولية فإن الحالة هذه المكلفنوفي المراجعة مجال في ينسوحتبها،حصر ال إلىبى
يجب فإنه مهمته أداء في بالتقصير اتهام أي كتابيأالمراجع اتفاق هناك يكون عمليةحوضين نطاق

منها،المراجعة والنتائجأنهووالهدف اتبعت التي الخطوات عن التقرير من الحسابات مراجع يتمكن
توصل .إليهاالتي

جزئي أو كاملة كانت سواء الحسابات مراجعة علىةإن القانونيتتوقف المؤسساتاإللزام لهذه
بالمالك ت،وعالقتها المساهمة الشركات فإن الكاملتولذلك المراجعة لبينماةبع شركاتبالنسبة

الشركة وعقد االتفاق طبيعة على يتوقف ذلك فإن الفردية والمؤسسات لتحديد) األشخاص(األشخاص
وحدودها المراجعة 1.طبيعة

الثاني الحسابات:المطلب مراجعة الوقتتصنيف حيث من

منظور من بها،الوقتانطالقا المرتبطة األعمال ومختلف الحسابات مراجعة فيه تتم فانالذي
إلى تنقسم الحسابات 2:نوعينمراجعة

المستمرة- المراجعة
النهائية- المراجعة

المستمرة: أوال المراجعة

المستمر الحسابات مراجعة فيهاهيةتعتبر يتم التي بأولالمنشأةحساباتتتبعالمراجعة أوال
إلى وقت من المنشأة على بالتردد الحسابات مراجع يقوم حيث السنة، دوريةآخالل فترات وعلى خر

التيأو المحاسبية العمليات بفحص للقيام دورية السنةتمتغير .الماليةخالل
مناسبا يعتبر المراجعة من النوع هذا التياألموال،لشركاتإن والشركات المؤسسات من وغيرها

طويل وقت إلى يحتاج حيث العمليات من ضخم بعمل المستمرةنأكمالفحصها،تقوم وفرتالمراجعة
خالل الكافي الوقت مهمتهللمراجع عمليةفترة في التوسع على يساعده تؤديالمراجعة،مما وبالتالي

ا ارتكاب فرص من التقليل والتالعبإلى األخطاء،لغش اكتشاف سرعة إلى .إضافة
الجزائر حالة خاللوالقانونإنفوفي الحساباتموادعدةمن محافظ وهما،المحاسبيوالخبيرمكن

فيةنمهيمارساناللذان ومختلفالجزائر،المراجعة والموازنات السجالت مختلف على اإلطالع من
الرقابة نظام يشملها التي .الداخليةاإلجراءات

من المواد نصت لـ08-91القانون39إلى35حيث على27/04/1991الموافق صالحياتم
لهالحساباتمحافظ الداخليةلتسهل الرقابة نظام الذي،فهم العمل برنامج وفق المراجعة أداء اجل من

.بوضعهقام
المادةماذلكومثال في القانون35ورد هذا الح”:من لمحافظي وفيمكن يطلعوايسابات إن وقت أي

السجالت والمراسالت،على عامةوالموازنات بصفة التابعةوالمحاضر الكتابات وكل الوثائق كل على
3.“...للشركة

أن من استخدامهبالرغم تدعم مزايا عدة له المراجعة من النوع فإنفهذا الوقت نفس في
مخاطرهاستخدام عدة التطوعيوبتحيطه سيتم كمايليلذلك بالتفصيل لها :رق

مجعة1 حلمي احلسابات:امحد لتدقيق احلديث صاملدخل السابق، املرجع ،12.

الفتاح2 صالصحن،عبد السابق، .48املرجع

اجلزائرية3 للجمهورية الرمسية ل20العدد:اجلريدة املوافق 27.ص،1991أفريل27،
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المراجعة-1 :المستمرةمزايا
ذاته حد في والمراجع المراجعة محل للمنشأة المزايا من مجموعة المستمرة المراجعة توفر

:كمايلي
الحسابات- لمراجع الكافي الوقت المستمرة المراجعة بصورةلتوفر المنشأة على وبماأفضل،لتعرف
يتحأ الحسابات مراجع فين المراجعة مسؤولية فيالمنشأةمل المسؤولية مراكز من مركز يعتبر فإنه

والمنشأة فيهباعتبار، المسؤولية مراكز من األخرى،المنشأةمركز المسؤولية مراكز كباقي ملزم فانه
يعلى وعرفتأن المنشأة نشاط جوانب جميع منهاأهدافعلى فعله عليه ما الىجلأوكل الوصول

.المسطرةاألهداف
1

المراجعة- ذلكتساعد ترك من بدال قصير وقت في والغش األخطاء اكتشاف سرعة على المستمرة
السنة نهاية .الماليةحتى

منتظمإن- بشكل العمل سير إلى يؤدي المراجعة لعملية واسع زمني مجال وبوجود المراجعة مكتب
تجنبككل،المنشأةفي طولالموسميقاإلرهاوبالتالي على العمل .السنةوتوزيع
منلقلت- المستمرة الحسابات بالدفاترصرفمراجعة للزيارات،التالعب طرفالمتكررةلما من

الحسابات موظفيأمنالمراجعةمحلالمنشأةمراجع على نفسي .المنشأةثر
والتالعب،و الغش من التقليل مجال في المستمرة المراجعة مزايا لكثرة هذههفاننظرا على يطلق

وقت في والمصححة المانعة بالمراجعة .واحدالمراجعة
2

المراجعة-2 :المستمرةعيوب

العمل أن إال المستمرة المراجعة مزايا من الرغم ومنبهاوعلى عيوب عدة يبرز :أهمهاقد
3

موظفي- قيام أوقفحذأوبتغييرالمنشأةاحتمال بعيأرقام والسجالت بالمستندات مراجعتها،دود
بقص أو نية بحسن ذلك كان لتغطيةدسواء علىاختالس،الغش يقوأاعتمادا ال الحسابات مراجع من

المستندات تلك .والسجالتبمراجعة
المستمرة- الحسابات مراجع زيارات يكولمنشأةلإن ما بمراجعة ليقوم أخرى إلى فترة اثبتنمن قد

تعطيل إلى تؤدي والسجالت مصلحةبالدفاتر موظفي .المحاسبةعمل
زيارة- آخر في مفتوحة تركها التي األمور بعض إتمام عن المراجع سهو .منشأةللاحتمال
وصداقة- تعارف صالت نشوء احتمال تطرح الحسابات لمراجع المتكررة الزيارات وبينبينهإن

وضغطا،المنشأةموظفي حرجا له يسبب أونفسيا،مما للغش اكتشافه دفاترءأخطاعند ،المنشأةفي
كتابأو .لتقريرهتهعند
احتمال- رتيبعمليةتحوليوجد آلي روتيني عمل إلى المستمرة .المراجعة

التي العيوب هذه من المراجعةتعكروبالرغم الحسابات،عملية مراجع بإمكان بعدةتجنبهافإن
:كمايليإجراءات

برنامج• إعداد الحسابات مراجع العملليستطيع مواعيد مراعاة أساس على .لمراجعة

عالمات• وضع للمراجع البياناتأيمكن أمام معينة تمتلتحديدورموز التي الحسابات

1 MEZACHE Ali : L'entreprise publique algérienne et les nouvelles reformes économiques éléments
d'analyse d'une nouvelle dynamique de gestion، Thèse doctorat en sciences économiques، sous la
direction de : A. Boukhezar, faculté des sciences économiques et des sciences de gestion، université
d’Alger, Alger, 1999, p521.

مجعة2 حلمي احلسابات:امحد لتدقيق احلديث السابقاملدخل املرجع .15ص،،
أمني3 اهللاخالد احلسابات:عبد تدقيق والعمليةةالناحي،علم صالنظرية السابق، املرجع ،29-30.
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مراجعتهاأمن،مراجعتها علمية بعد تغيرها احتمال تجنب المراجعةلغايةجل لتجنبوكذلك،تاريخ
.النسيان

النهائية:ثانيا المراجعة

النهائيةاتمدتع والمتوسطةافيلمراجعة الصغيرة عملهالحجم،لمنشآت يبدأ المراجع ألن وذلك
ترصيد و الدفاتر أقفال للبياناتالحسابات،بعد تعديل أي حدوث لعدم ضمان هذا مراجعتها،عدبوفي

عدأكما إلى يؤدي داخلمنه العمل في ارتباك ومساعد،المنشأةحدوث المراجع تردد لعدم يهوذلك
إلىالمنشأةعلى باإلضافة المراجعةأ، بعملية القائمين جانب من السهو احتماالت تخفيض إلى يؤدي .نه
المستمرةتعتبر بالمراجعة مقارنة نسبيا منخفضة النهائية المراجعة . تكاليف

االحتماالت حدوث خطر هناك أن إال النهائية، المراجعة بها تتمتع التي المزايا هذه من :التاليةبالرغم
النتائج- .تأخر
المراجعة- مكتب في ارتباك الموسمينظرحدوث للضغط المراجعةالناتجا .عن
الغش- اكتشاف والتالعب،عدم .األخطاء
المرغوب- المستوى على بالفحص الحسابات مراجع قيام .عدم

مر بعملية للقيام الالزمة الزمنية الفترة قصر إلى االحتماالت هذه ألنوترجع وذلك السحابات، اجعة
الشركات لقانون وفقا محدد تاريخ في المحايد الفني الرأي وإبداء المراجعة عملية بإنهاء يلتزم المراجع

أومافيأوالشركة،ونظام واحدة للشركات المالية السنة نهاية تواريخ كانت نتيجةمتقاربة،إذا وكذلك
مكتب في العمل .المراجعةضغط

الث الحسابات:الثالمطلب مراجعة حيثتصنيف المسؤوليةمن

تقسيم الحساباتيمكن منمراجعة أو المؤسسة داخل من تنفيذها على المسؤولة الجهة حسب
المستقل، الخارجي المراجع في أساسا والمتمثلة وهماخارجها نوعين :إلى

الداخلية- المراجعة
الخارجيةالمراجعة-

الداخلية: أوال المراجعة

داخلية هيئة الداخلية بالمراجعة الشركلمنشأةلتابعيننمراجعيأويقوم من،ةأو جلأوذلك
أموال و،هاأهدافوتحقيقالمنشأةحماية والخطأ الغش اكتشاف رفعباإلضافة،تهالجمعابواسطة إلى

اإلنتاجية تقاووالضياع،اإلسرافعلىوالقضاءالكفاءة على لإلدارةإلشراف الالزمة المالية البيانات ديم
القرارا واتخاذ التخطيط في .تالستخدامها

المعلوماتتمثل على اإلدارة لحصول ووسيلة الداخلية الرقابة عناصر أحد الداخلية المراجعة
المختلفة األقسام في الهام تنفيذ كفاءة حول المحاسبيلمنشأةلالمستمرة النظام علىشكمؤ،وكفاءة ر

المحاسبيةةصح علىالمعلومات الحصول أجل ومن صحيحة، الماليلصورة ونتائجللمنشأةلمركز
.أعمالها

الخارجية:ثانيا المراجعة

هذه وتعتمد اإلدارة إلشراف تخضع وال المنشأة، عن مستقلة جهة بها تقوم التي المراجعة وهي
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المساالمراجعة عن كوكيله المساهمة الشركات في الشركةتطبقو،همينخصوصا هذهإدارة
أساسالمراجعة وكذلكعلى لها، األساسي ببالقانون المعمول الشركات .هقانون

الأويجب جيدين نظام وجود أن األذهان إلى الخارجيةلتبادر المراجعة عن يغني الداخلية لمراجعة
وذوه لإلدارة بالتبعية خاضع الداخلي المراجع ألن أهدافهايا يتمتعبي،خدم الخارجي المراجع نما
أصحايعتبرحيث،يةاالستقاللخاصيةب أو المساهمين مجموعة عن بأجر وكيل هنا بالمراجع

.المشروع
الخارجية للمراجعة مساعد عامال الداخلية المراجعة فإنالمراجعةبوجودنهأحيث،تعتبر الداخلية

حسابات ومصداقية صحة نوعية إلى الثقة من نسبة فيها بصورة ينظر الحسابات المنشأةمراجع

الداخليةهبإمكانبلونتائجها، المراجعة إجراءات و أعمال بعض على يعتمد .أن
1

هناكيمكنوبالتالي بأنها المراجعةتكاملالقول من كل يلوالخارجيةالداخليةبين فيما :يويتمثل
الخارجيوجود- المراجع بها يقوم التي االختيارات حجم تقليص يعني الداخلية للمراجعة جيد نظام
والجهديوفتو الوقت .ر
الداخليإن- المراجعة التكاملةوجود صفة ويؤكد يجسد وهذا الخارجية المراجعة عن يغني ولكنال ،

من وابالرغم الداخلية المراجعة بين المتكامل والتعاون إالالتشابه الخارجية عدةألمراجعة هناك ن
رقمايوضحهكما(بينهمااختالفات النواحيحتوضيويمكن،))04(الجدول من االختالف :التاليةهذا

الهدف• حيث من
ب• العالقة حيث المنشأةمن
لألداء• المناسب التوقيت حيث من
المستفيدين• حيث من

1
JAQUES Renard : Théorie et pratique de l’audit interne, édition d’organisation, 3ème édition, paris, 1987, P69.
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رقم والخارجية):04(جدول الداخلية المراجعة بين االختالف

الخارجيةالمراجعةلداخليةاالمراجعةالبيان

من-دفــاله1 وإنتاجية إدارية كفاءة أعلى تحقيق
اإلسراف على القضاء واكتشاف،خالل
الحسابات في والتالعب .الغش

المقدمةا- المعلومات صحة من لتأكد
رسم في بها لالسترشاد ،الخططلإلدارة

وتنفيذها القرارات واتخاذ

حول المحايد الفني الرأي إبداء
التقارير وعدالة صحة مدى

معينة محاسبية فترة عن ،المالية
الفئات الى النتائج وتوصيل

منها . المستفيدة

القائ2 مــعالقة
لمراجعةابعملية
.بالمنشأة

المنشاة داخل مهني)تابع(موظف معنوي و أ طبيعي شخص
المنشأةم خارج .)مستقل(ن

وح3 دودـنطاق
المراجعة

كما المراجع، عمل نطاق اإلدارة تحدد
الداخلي المراجع عمل طبيعة سمحتأن

واالختبارات الفحص عمليات بتوسيع له
وإمكانيات وقت من لديه للقياملما

المنشأةب عمليات جميع .مراجعة

للعقد وفقا العمل نطاق يتحدد
ال بين والمراجعالموقع منشأة

السائد والعرف الخارجي،
المتعارف المراجعة ومعايير
القوانين عليه تنص وما عليها

ما وغالبا المراجعة لمهنة المنظمة
تفصيلية الخارجية المراجعة تكون

اختباري وطبيعةةأو لحجم وفقا
المراجعة محل المنشأة . عمليات

المناسب4 التوقيت
لألداء

الفحص- طواليتم مستمرة بصورة
المالية .السنة

المنشأة- لحجم وفقا اختياريا

واحدة- مرة الفحص )نهائية(يتم
غير أو دورية فترة خالل أو
المالية السنة خالل دورية

.)مستمرة(
جزئيا- أو كامال يكون .قد
السائد- للقانون وفقا .إلزاميا

المدونــالمستفي5 التقا-نشأةـــإدارة الماليةقراء .رير
المصالح- .أصحاب
المنشأة- .إدارة

الرابع الحسابات:المطلب مراجعة االلزامتصنيف درجة حيث من

الحسابات مراجعة تقسيم درجةإن بهااإللزامحسب القيام وهمايظهرعلى رئيسيين :نوعين
اإللزامية- المراجعة
االختيارية- المراجعة

جمعة: المصدر حلمي دا: أحمد الحسابات، لتدقيق الحديث عمان،رالمدخل للنشر، ص2000صفاء ،18  .
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اإل: أوال لزاميةالمراجعة

وفقا المنشأة بها تلتزم التي المراجعة هي اإللزامية المراجعة القوانينألإن قوانين( حكام مثل
قواني أو وغيرهانالشركات .)الضرائب

تقدر التي وهي العامة الجمعية خالل من الحسابات مراجع تعيين تعددأتعابه،ويتم حالة وفي
مس فإنهم يعيناواستثناءبالتضامن،ولينؤالمراجعين ذلك األولمؤسسومن المراجع ومن،الشركة

اختباريه كاملة الحالة هذه في المراجعة تكون أن .الضروري
وقوع المراجعة بهذه القيام عدم على يترتب فإنه وبالتالي اإللزام بعنصر تتميز اإللزامية المراجعة إن

العقاب طائلة تحت .المخالف
أمثلةلبالنسبة فمن نصتلجزائر كما المساهمة شركات حسابات مراجعة اإللزامية، المراجعة

التجاري4مكرر715المادة القانون لـ08-93لمرسوم ما27/04/1993الموافق على نصت والتي
ثالث”:يلي لمدة أكثر أو للحسابات مندوبا للمساهمين العادية العامة الجمعية تختارهمسنوات،تعين

المهنيي بين المصفالمنمن جدول على فيالوطني،سجلين تدخل أي باستثناء الدائمة مهمتهم وتمثل

للشركةالتسيير، المالية األوراق و الدفاتر في التحقيق ذلكوالموازنة،في .“وصحة
1

الرأي وإبداء والمراجعة الفحص حيث من المراجع عمل مجال إلى واضحة إشارة المادة هذه وفي
ضرور على التأكيد المراجعوكذلك دور أن أي التسيير في تدخله وعدم الرأي إبداء في المراجع حياد ة

دورا يعتبر .استشارياهنا
رقملقد المادة التجاري القانون في الجزائري المشرع مراجع609نص تعيين إلزامية على

قانونا بها المكلف بالوظائف للقيام ا،الحسابات قانون في حسابات مندوب تعيين لتأسيسوضرورة
المساهم األموال .ةلشركات

في” األولون الحسابات ومندوبوا األولون الرقابة مجلس وأعضاء األولون باإلدارة القائمون يعين
2.“.األساسيةالقوانين

االختيارية:ثانيا المراجعة

أصحاب إلى بها القيام قرار ويرجع اختيارية، تكون أن هو المراجعة في األصل أوالمنشأةإن
مناإلدارة،مجلسءأعضا غيرهم إلزاموإلى يوجد ال االختيارية المراجعة ففي فيها المصالح أصحاب

القيام يحتم جزئيبها،قانوني أو كاملة تكون المراجعة ظروفةوهذه .المنشأةحسب
ا تناسبإن االختيارية الفرديةشركاتلمراجعة والمنشات ت،األشخاص المراجعة الثقةفألن زيادة في يد

المع الحسابات إلى االنضمامواالطمئنان عند المتضامنين الشركاء تحديد عند الحسابات مراجع من تمدة
االنفصا عن،لأو المراجع من المعتمدة المالية التقارير إلى البنوك اطمئنان مندكذلك االستفادة طلب

للضرائب المنشأة من المقدمة اإلقرارات قبول في األمل عن فضال االئتمانية والتسهيالت القروض

الت واعتمادهاوعدم فيها .عديل
3

نشاطات مختلف على المراجعة من النوع هذا تطبيق ومراجعةالمنشأةويمكن الجبائية كالمراجعة
وغيرها البشرية .الموارد

الرمسي1 العددةاجلريدة اجلزائرية، .32ص،1993أبريل27لاملوافق،27للجمهورية

مربوك2 التجاري،:حسني القانون يف اجلزائر،الكامل دحلب، .281ص،2000منشورات

مجعة3 حلمي احلسابات:أمحد لتدقيق احلديث صاملدخل السابق، املرجع ،20.
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المادة خالل من وذلك اختيارية بصفة المراجع تعيين إلى الجزائري التجاري القانون أشار 584وقد

للحسابا مندوب تعيين على نصت أيوالتي إليه الحاجة عند اختياريةبصفت .ة
1

الخامس الحسابات:المطلب مراجعة التتصنيف في والمسؤولية الشمول حيث نفيذمن

الم هذا فإنهنمن الحساباتطور العناصرومراجعة لمختلف الفحص شمول مدى أساس على
المنشأة أساسها،في على المراجع عاتق على تقع التي تنقسموالمسؤولية وهما، نوعين :الى

العادية- المراجعة
معين- لغرض الفحص

العادية: أوال المراجعة

والدفاتر بالسجالت المثبتة البيانات فحص أنها من إليها اإلشارة سبقت التي المراجعة وهي
ومدى المالية القوائم صحة من الماليلتمثيلهاوالتأكد والمركز األعمال المرا،نتيجة رأي جعوإبداء

ذلك حول المحايد .الفني
مس ويعتبر االختيارية، المراجعة إتباع إلى المراجع ويلجأ يرجح ما علىبوالؤوغالبا إهمالأيالطبع

تقصي ممارسرأو المهنيتهفي يزاول،لحذره عادي شخص من المتوقعة المعقولة للعناية أدائه أي
في القائمة والظروف األحوال نفس في .المراجعةمحلالمنشأةالمهنة

معين:ثانيا لغرض معين(المراجعة لغرض )الفحص

الى المراجعة من النوع هذا يستهدفهايهدف معينة نتائج إلى والوصول معينة حقائق عن البحث
بهدف،الفحص عادية مراجعة مراجعتها سبقت قد المراجعة موضوع والبيانات الحسابات تكون وقد

ومعل محايد فني برأي ونتائجحلالخروج المالي المركز .الماألعول
على األمثلة معين،من لغرض التعرفالمراجعة أو ما غش كشف بهدف والسجالت الدفاتر فحص

أسباب بغرعلى أو معين، انضماضاختالس أو شريك خروج حال في الشهرة لتحديمتحديد أو دآخر
حالة في السهم علىفيأوالدمجقيمة تشمل تركه حساب ذلكحالة وغير .أسهم

لألذهانأويجب يتبادر ال أوأنن المراجعة ووجود عادية مراجعة وجود بين تعارض أي هناك

معينغلصالفح مألرض كال مختلفنن غرض إلى يهدف .هما
2

معينيختلف لغرض تشترطالفحص ال معين لغرض المراجعة ألن الجزئية المراجعة نأعن
بنشاطات خاص لغرض بناءاالمنشأةتكون الجزئية المراجعة تتم بينما إدارتها، من طلب على وبناءا

من طلب المنشأةعلى مجلإدارة الشركةسأو يهدف،إدارة معينكما لغرض إظهارالفحص إلى
المستخدم الداخلية الرقابة أنظمة في الضعف .المنشأةبةجوانب

يعتبرإن ال ثبالمسؤوالمراجع ما إذا العادية المراجعة فيفي المهني حذره مارس قد انه ت
للتقريرهقيام وإعداده الفحص،بعمله حالة في معينأما إهماللغرض كل عن مسؤول تقصيفهو رأو

الطرفين بين المبرم العقد في عليها المتفق للشروط تنفيذه عدم عن هناؤمسفينشأ الكبرى .تعاقديةوليته

مربوك،1 صحسني السابق، .263املرجع

اهللا2 عبد أمني الناحي:خالد احلسابات تدقيق والعمليةةعلم السابق،النظرية املرجع . 32ص،
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الحسابات:الثالثالمبحث مراجعة معايير

مستويا أو معايير عدة على المتطورة والمهن العلوم كمختلف الحسابات مراجعة أداءتتقوم
في يعملون المهنة، لهذه الممارسين بين عليها ومتعارف احترامهاوأطرهامعينة على فييسهرون

العملية العملالممارسة مراحل كافة .في
الحسابات مراجعة معايير فيالتعتبر عليها المرشدمتعارف محاسبيا المتقدم العالم بلدان معظم

وللدارسين للمهنة والممارسين وللمحاكم المعاييرو،والعملالعلملهذانالمدرسيأوللقضاء لهذه وفقا
األطرافيتحقق مختلف وحاجيات لمتطلبات تستجيب محاسبية معلومات منتوفير على،هاالمستفيدة

صادقة صورة تعطي أنها الواعتبار الحقيقيةعن .لمنشأةلضعية
معينة أداء معايير وضع على جاهدا عمل من أول القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد يعتبر

في بعنوانم،1954صدرت كتاب عليها-ضمن المتعارف المراجعة قد-معايير الكتابهذاتضمنو
رئيسي مجموعات ثالث إلى مقسمة عليها المتعارف المراجعة معايير وهيعلى 1: ة

عامة- الشخص:معايير أو الذاتي بالتكوين تتعلق المعايير من مجموعة سيزاولونيوهي لمن
المراجعة الشخص،مهنة المعايير البعض عليها أطلق المنطلق هذا من .ةيو

العم- عملية:الميدانيلمعايير تنفيذ بإجراءات المتعلقة المعايير مجموعة عن عبارة وهي
.المراجعة

التقرير- إعداد ذلك:معايير شروط و التقرير بإعداد المتعلقة التقارير مجموعة عن عبارة وهي
.التقرير
هذه العالمالمعاييروتعتبر دول معظم في بها تقريبا،المعمول المثلى المستويات بمثابة تعتبر .ألنها

األول الشخصية:المطلب ) العامة(المعايير

ا من المجموعة هذه الميدانيتوصف العمل معايير لمقابلة تعد لكونها عامة بأنها لمعايير
كمارالتقريمعاييرو توصفأ، الصفابالنها على تحتوي ألنها الحساباتتشخصية لمراجع الشخصية

المعايي تتكون و الشخصيرالخارجي، أو كاآلةالعامة معايير ثالثة : تيمن
والعالتأهيل- با: مليالعلمي يقوم أن أويجب شخص التدريبلمراجعة على حائزون أشخاص

الحسابات مراجعة في الالزمة والكفاءة المالئم .التقني
الحسابات:االستقالل- مراجع التيأعلى األمور جميع في تفكيره باستقالل دائما يلتزم ترتبطن
.ابهالمكلفالمهمةب

المالئمة- المهنية الحسابات:العناية مراجع عمليةأعلى في الواجبة المهنية العناية يبذل ن
التقرير ووضع .المراجعة

الحساباتمعيار: أوال لمراجع والعملي العلمي التأهيل

علمي منهاجا يشمل المستقل الخارجي الحسابات مراجع لمهمة الالزم التدريب تلبية،موسعااإن
المرتبطة والمواد المحاسبة في شاملة مهنية اإلشارةهبدراسة وتجدر منأا، المطلوب من ليس نه

الحسابات أوأمراجع خبيرا يكون أوباملمن معين المعرفةتخصص فروع من آخر القانون،بفرع مثل
إذااغيرهأواإلحصاءأو يستطيعأ، المراجع التيأن المجاالت في المتخصصة بالخبرات يستعين ن

ومن إليها، اأعليهالمتفقيحتاج تعليم مسؤولين على ينطوي وتدريبهم مسؤوليةوشخصيةةلمراجعين

اهللا1 عبد أمني الناحي:خالد احلسابات تدقيق والعمليةةعلم السابق،النظرية املرجع .55ص،
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يرغب من ناحية فمن ينبغيأمهنية، مراجعا يكون االستعدادأن لديه يتوفر والرغبةون السليم التفكير
ال ممارسة كمراجععفي عات،مل على يقع فإنه المهنية الناحية تدريبقومن الخبرة ذوي المراجعين

العهد حديثي أعمالهم،المراجعين على السليم واإلشراف التوجيه عملية خالل .من
تعليم مجال في كبيرا دورا العالم دول معظم في المهنة على تشرف التي المنظمات تلعب

تقدم ما طريق عن أعضائها خبرة تدرهوزيادة برامج وبحوث،يةبيمن وتوصيات كماوتوجيهات
بان االشتراك على المراجعة في التدريب التييشمل والندوات االجتماعات في وتعقدهاتظام تنظمها

وا بالمحاسبة فقط ليس تهتم التي المهنية باالمنظمات األعمالنما كإدارة بالمحاسبة العالقة ذات لعلوم
وغيرها .واإلحصاء

المحاسب المعلومات نظام التقنيةأجبيةيفمراجع ومهاراته خبراته ينمي مستمرةن ،بطريقة

الحديثةاوبتجا(وتحديثها االتجاهات المستمر)مع المهني التكوين طريق ..والمناسبعن
1

آ فقد الجزائر حالة مراجعشوفي في العلمي التأهيل توفر ضرورة إلى الجزائري القانون ار
المحاسبي والخبير الحسابات محافظ في يتمثل والذي من،الحسابات في يشرط مهنةيإذا مارس

التاليالمراجع : ةالشروط
2

والعملي- العلمي المترشالتأهيل يكون أن يجب حيث العاليح، التعليم شهادات إحدى على متحصال
أو معادلةأياآلتية أجنبية :شهادة
المالية• العلوم في .ليسانس
ومحاسبة• مالية فرع للتجارة( ليسانس العليا .)المدرسة

يشترط- الشهادات هذه إلى يزاأإضافة تدريبماولن سنتانامهنياا مدته محاسب بشهادةلكخبير يتوج
القانوني التدريب قدرها،نهاية خبرة تدريب10أواثبات ومتابعة والمالي المحاسبي الميدان في سنوات

مدته .اشهر6مهني
العملية بالخبرة مقرونة أخرى شهادات عدة الجزائري القانون حدد .وقد

بينأنالحظيو ترابط والعمليهناك العلمي بإثباإذالتأهيل أو الخبرة بتربص الشهادات ربط تيتم
الميدان في الخبرة .سنوات

سبق وهيمكنيومما المعيار هذا عناصر أهم على :الوقوف
الدراس- أو العلمي .يالتأهيل
المهينة- والخبرة العملي .التأهيل
األ- ومتطلبات والعملي العلمي التأهيل بين المهنيالربط .داء

المراجعمعيار:ثانيا استقالل

وموضوعية بنزاهة العمل على القدرة باالستقالل الحساباتف،يقصد مراجع دائماأعلى يلتزم ن
األمور جميع في تفكيره بباستقالل .ابهالمكلفالمهمةالمرتبطة

فيا هو التفكير في حالةالستقالل الحساب،فكريةاألساس مراجع على خاللإذ من رأيه يكون أن ات
التفكير في عليه،والعملاستقالله شأنهاأكما من عنها غنى ال ضرورة االستقالل هذا يعتبر تزيدأنن

رأيه فيها المراجع يبدي التي المحاسبية المعلومات مصداقية و،من والمستثمرينأخاصة الدائنين ن
األطراف من وغيرهم الحكومية منوالجهات رأياالمستفيدة على يعتمدون المحاسبية لمعلومات

مستقال خبيرا بصفته الحسابات .محايداومراجع
ظو مستقال الحسابات مراجع يكون أن يكفي االستقالاال توفر يجب بل على،الواقعيلهريا يعتمد وهذا

1 Http: // WWW.ISACA.ORG/ STANDARD / STAND 2.HTM, Copyright © 2002, ISACA, Information
systems Audit and control association.

الرمسي2 اجلزائرية،ةاجلريدة ل،32العددللجمهورية .5ص،1999ماي01ـاملوافق
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األخالقيىمستو .المراجع
1

والنقاش الجدل من الكثير المراجع وحياد استقالل معيار والمراجعينآثار المحاسبين بين
الجه من بالمراجعةاتوغيرهم االستقالل،المهتمة لمفهوم ومحدد دقيق تعريف وضع لصعوبة وذلك

للمراجع الذهنية بالحالة المفهوم هذا ارتباط نتيجة .والحياد
بأكما المراجع تربط التي المالية العالقات ماالمنشأةن إلى باإلضافة بمراجعتها يقوم عليهالتي يطلع

قد بالسرية تصنف أمور شكوكاتمن المختلفةلدىثير تدر،الجهات ال تلككوالتي حيازة أهمية
الضوابط وال مراجعالمعلومات طرف من استخدامها على أساسالحساباتالموضوعة هحيادعلى

النقاطهواستقالل خالل من استقالليته تدعم التي العناصر ألهم التطرق سيتم لذلك :التالية،
أنأيجب- ويجب عليه تعرض التي األمور جميع في بالحياد المراجع يتصف بالعدالةتميزتن أعماله

ال باألمانة المراجع فتميز المختلفة، والفئات األطراف غيريهنيةملجميع آراءه جهةةمتحيزجعل ،ألي
مستخدمو يقتنع أن الماليةاويجب فالوجودباستقاللالقوائم علىالمراجع يعتمد المراجعة لمهنة الحقيقي

فإناهذ المراجعين استقالل في المالية القوائم مستخدمو شك فإذا تكونآراءهماالقتناع، قيمة،لهاال
لخدمات حاجة هناك ن تكو ال استقاللالمراجعين،وبالتالي في المالية القوائم مستخدمو يثق ولكي
تجنيب هؤالء على يجب فإنه فيالمراجعين، الشك إلى تدعو التي والظروف العالقات .استقاللهمجميع

من- المستفيدة الجهات جميع ثقة من يعزز والحياد االستقالل بمظهر الحسابات مراجع ظهور إن
المستقل المظهر ولعل التام، باالستقالل تمتعه من التحقق من ذلك ويمكن مناماهتماينالخدماته

الأكثرالجمهور الحالة كمامن تمكأنعقلية، الحسابات مراجع لعمل السلوكية تحديدنالنظرة من
وبالتالي التام، االستقالل من وتخرجه وحياده استقاللية على تضغط قد التي علىيمكنالمؤشرات بناءا

المراجع الستقالل معايير وضع الضغوط .هذه
مجلالمنشأةإدارةتمثل- الضغطسأو مصدر تمثل الشركة مراجعإدارة على كما،الحساباتاألكبر

القوائم مستخدمي ثقة لعدم مصدرا تشكل نفسه الوقت في الضغوطالمالية،أنها إلى التطرق ويمكن
التاليةا العناصر في المستقل الحسابات مراجع على اإلدارة تمارسها :لتي

واإلجراءا• لالختبارات وتحديده المراجعة برنامج بوضع المراجع قيام بهاعند القيام ووقت ت
التركي على الشركة إدارة نقازفتحرص دونطعلى مناألخرى،معينة المراجع تمكن ال أنها كما

والمالئمة الكافية اإلثبات أدلة على يرىو،الحصول الحصولالمراجعالتي نظرا،عليهاضرورة
حرصهخوفل أو تالعبها اكتشاف من األسراراا بعض 2.على

المر• قيام وعند الفحص بعملية والسجالتااجع للدفاتر الالزمة االختبارات أنظمة،جراء وانتقاد
للت الضرورية باإلجراءات وقيامه الداخلية لهاحققالرقابة ملكيتها ومن المنشأة أصول وجود من

مرهونا وجود القوائمتوعدم لعمل الالحقة األحداث ومتابعة الغير، لصالح حيثالمالية،عليها
التتدخل بعض على يركز وتجعله المراجع عمل في المنشأة األخرىبإدارة دون .نود

الحسابات• مراجع رأي تعديل في ورغبتها التقارير بكتابة المراجع قيام عنهإحجامأوعند
المالية القوائم مستخدمي من الثالث الطرف تهم التي المالية الحقائق بعض عن .اإلفصاح

المراجعضمانا لحياالستقالل الحساباتإنفدهوحفظا مراجع تسييرأعلى في يتدخل ال ن
الالمنشأة بمعنى بالتسييرت، تتعلق التي اإلجراءات في المباشر والتطرق مسندةوالتيدخل أصال

المختلفة والمراسيم للتشريعات وفقا .لإلداريين

اهللا1 عبد أمني الناحي:خالد احلسابات تدقيق والعمليةةعلم صالنظرية السابق، املرجع ،57.
2 Société national de comptabilité: relations dirigeants d'entreprise et commissaires aux comptes،
dans: la Revue Algérienne de Comptabilité et d’audit ،n°1, 1ère trimestre 1994، Alger, p36.
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كبيرة أهمية االستقالل معيار عنصرا،يكتسي االستقالل عنصر يعتبر ثقةحيث في مهما
أن يجب وبالتالي بمراجعتها الحسابات مراجع قام التي المعلومات في المحاسبية المعلومات مستخدمي

التعرف والتيعلىيتم الحسابات مراجع لها يتعرض التي الضغوط الفنيتأهم رأيه على رتعتبو،ؤثر
مجلالمنشأةإدارة منسأو الشركة يمكنمهأإدارة التي الحساباتأنالجهات مراجع على ،تضغط

مباشر تأثيرا كان مباشرأواسواء التيبمختلفغير الضغط المراجتؤثروسائل على اإلدارة ،عبها
أوالتوالتي التعيين طريقة في أساسا تحديلزعتمثل المراجعاألتعابدأو الستقاللية التطرق سيتم لذلك ،

مايلي خالل :من
1

التعيين-1
عزلال-2
عاباألت-3
المنشأة-4 إدارة مع اقتصادية مصالح وجود
بقي-5 المراجع اإلداريةبام الخدمات لمنشأةلعض

:التعيين-1
قياما يالمنشأةن الحسابات مراجع مادامتعبتعيين عليه الضغوط بعض لممارسة الفرصة طيها

بحوزة التعيين و،إدارتهاسلطة المجال هذا نجدلوفي الضغط هذا بوأتجنب فين المالية األوراق رصة
األمريكية المتحدة المستقلدعمجلأومن)SEC(الواليات الخارجي الحسابات مراجع فقد،استقالل

ب الخارجية المراجعة لجنة إلى األتعاب وتحديد التعيين حق أيالمنشأةأوكلت إداراتها تمارس ال حتى
المراجع على .ضغط

كيفية الجزائري التجاري القانون المادةحدد خالل من الحسابات مراجع 04ررمك715تعيين

التشريعي( في08-93المرسوم العامةتعين”)25/04/93مؤرخ مندوباالجمعية للمساهمين العادية

أو المسجلينو،سنواتثالثلمدةأكثرللحسابات المهنيين بين من الوطنيبتختارهم المصف .“جدول
2

الجيو التجاري القانون أن اإلدارةالحظ مجلس إلى الخارجي المراجع تعيين حرية ترك هذاو،زائري
المراج على للضغط معين مجال يمنحها .عما

:عزلال-2
إدارة تمتع تهديدالمنشأةإن مصدر يمثل المستقل الخارجي الحسابات مراجع عزل بصالحية

إذا المراجع بعزل اإلدارة تقوم بحيث المراجع، وحياد مطالبهالمالستقاللية توجيهاتها،يتبعويلبي
المجال هذا في عزلهأنويوصي أسباب على للوقوف القديم بالمراجع باالتصال الجديد المراجع ،يقوم

إدارة مارستها لضغوط برفضه تتعلق كانت إذا عوضاالمنشأةوما تعيينه قبل واستقالله حياده على
ها،عنه دورا المهينة والمؤسسات الجمعيات اإلجراءاتوتلعب هذه على التأكيد في .ما

الجزائريت التجاري القانون العاديةالىطرق الحالة في الحسابات مراجع مهمة انتهاء
وهي له الموكلة المهمة مدة بانتهاء لهاثالثوالمتمثلة تطرق والتي العزل حاالت إلى إضافة سنوات،

المادتين خالل من التجاري يمثلون9رمكر8،715مكرر715القانون الذين للمساهمين أعطت والتي ،
األ بطلب) ½(لقعلى المختصة الجهات طريق عن العدالة إلى اللجوء حق الشركة، مال رأس من

مبررة أسباب على بناءا مهامه وإنهاء المراجع .عزل
3

السابق،1 املرجع اجلربوع، حممد .45-43صيوسف

مربوك،2 السابق،حسني .337صاملرجع
نفسه3 .340ص،املرجع
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: األتعاب-3

تحكم لتالمنشأةيعتبر المراجع يعرض عامال الخارجي المراجع أتعاب تحديد أتعابهفي خفيض
نجد لذلك اإلدارة، وتعليمات مطالب بتنفيذ يقم لم بموجبأإذا فينتوصيانه المالية األوراق بورصة

األمريكي المتحدة الخارجيةأفقدةالواليات الشؤون لجنة إلى الخارجي المراجع أتعاب تحديد حق ،سند
ضمان فيلاوذلك اإلدارة تدخل وحمايةتحديدعدم المراجع وحيادهيتلأستقالأتعاب .ه

المادة خالل من الجزائري القانون رقم44أشار القانون في03-91من م27/08/91المؤرخ
تنأإلى الحسابات مراجع معحأتعاب باالتفاق للمساهمين العامة الجمعية أشارت،المراجعددها وقد

إلى المادة أجرأهذه أي الحسابات مراجع يتلقى أن يمكن ال كانامتوأنه شكل أي تحت .ياز
1

إدارة-4 مع اقتصادية مصالح :المنشأةوجود

الهامة األمور من الخارجي المراجع استقالل في المحاسبية المعلومات مستخدمي ثقة تعتبر
الحسابات األشخاصالخارجي،لمراجع نظر في االستقالل هذا في تطعن أدلة بأي تهتز قد الثقة وهذه

يكوالعاديين، مستقالفلكي يكون أن عليه يجب مستقال المراجع باستقاللنهائيا،ن االعتراف يتم ولكي
العميلأجبيالمراجع تجاه التزامات أي من حرا يكون حساباتهالذين للمراجعأو،يراجع تكون أن

أو اإلدارة في .الملكيةمصلحة

عضواإن هو يكون شركة حسابات يراجع الذي الخارجي الحسابات إدارتهامراجع مجلس في
بصفة يقبلوا أن المالية القوائم مستخدمي من ينتظر ال ولكن الذهنية، الناحية من مستقال يكون قد

اتخاذها في جزئيا هو ساهم قد قرارات يراجع أصبح األمر حقيقة في المراجع ألن هذه .االستقالل
نجد الصدد هذا علىأوفي نصت قد العالم دول في القوانين معظم مصالحضرورةن وجود عدم

اقتصادي أو مالية كانت سواء إدارةةمشتركة و الحسابات مراجع الشركالمنشأةبين راجعيالتيةأو
العم،حساباتها أو أسهم الحصوالمنشأةلدىلكامتالك منهالأو قرض .على

الجزائرينص التجاري مصالحالقانون وجود حالة في الحسابات مراجع تعيين عدم على

له التاليةالمنشأةفياقتصادية الحاالت : في
2

الرابعة- الدرجة لغاية واألصهار فياألقرباء اإلدارةبما مجلس أعضاء و باإلدارة القائمين ذلك
.لشركةلرقبةالمومجلس

و- المديرين مجلس وأعضاء باإلدارة مجلأزواجهم،القائمين التيسأو للشركات ملكتالمراقبة
الشركةرأس) 10/1( إذ،مال تملكاأو نفسها الشركة هذه الشركات) 10/1(كانت هذه .رأسمال
مرتب- أو أجرة الحسابات مراجع نشاط غير دائم نشاط بحكم يحصلون الذين األشخاص ،اأزواج
أعضاا أو باإلدارة القائمين من الرقابةءما مجلس أومن المديرين .مجلس

منحتهم- الذين فيأالمنشأةاألشخاص الحسابات مراجع وظائف غير وظائف بحكم جلأجرة
خمس وظائفهمقدره إنهاء تاريخ من ابتداء .سنوات

أعضا- أو باإلدارة قائمين كانوا الذين المرءاألشخاص مجلس مجلاقبةفي في،المديرينسأو
وظائفهمقدرهجلأ إنهاء تاريخ من ابتداء سنوات .خمس

بقي-5 المراجع الخدمابام اإلداريةعض :لمنشأةلت

اإلدارية الخدمات ببعض المراجع قيام أهمليعتبر من حساباتها بمراجعة يقوم التي لمنشأة
بمعيار المتعلقة العملية التطبيقية التساؤلاالستقالل،المشاكل يطرح المجال هذا كونوفي قيامحول

اجلزائرية1 للجمهورية الرمسية ل20عدد،اجلريدة املوافق .656ص،1411شوال16ـ،
السابق،2 املرجع مربوك، .339-338صحسني
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للمعلومات المستخدمة الجهات مختلف يجعل الخدمات بتلك منالمراجع والمستفيدة المراجعةالمحاسبية
واستقالله حياده في .تشك

مجتمعة الكبرى المراجعة مؤسسات سنةأصدرت عمم1991في الموضوعلورقة هذا لبحث
صحيح غير االعتقاد هذا بأن تخدم،لقناعته والعمالء والمساهمين العموم احتياجات فان العكس وعلى

خ يقدم الحسابات مراجع كان إذا اإلداريةأفضل الضريبية واالستشارات المراجعة فيها بما متعددة دمات

الممكنة .والتنظيمية
1

القانونيين للمحاسبين األمريكي للمجمع التابعة المهنة أخالقيات لجنة ترى المجال هذا قيامأ،وفي ن
يؤ ال الخدمات بتلك المراجعثالمراجع استقالل على نظريا الأطالما،ر المراجع القراراتتخذين

طالما انه الكتاب بعض يرى كما المالية، القوائم على الموضوعي الحكم يفقد وال المراجعأاإلدارية، ن
خدماته القراراتهيتعتبر اتخاذ في يساهم وال واالستشارة النصيحة لن،مجرد وحياده استقالله فإن

.يتأثر
أنه اإلقركما بإعداد الخارجي الحسابات مراجع قيام يراجععند الذي العمل عن الضريبي ار

حسبهحسابات األرباح المراجع فيه يعرض اإلقرار هذا بأن الضرائب مصلحة إلى ضمانا يقدم ،
لصالح الشك يفسر الضريبية الخدمات تقديم عند انه كما المطلوبة، هناكأطالماالعميلالتعليمات ن

قانونيا مبررا
الموقف هذا يؤيد .مقبوال

المالئمةرمعيا: ثالثا المهنية العناية بذل

أداء في المهني السلوك بقواعد وااللتزام المناسبة المهينة العناية بذل المعيار بهذا يقصد
للتقرير، أعداده وفي المراجعة لعملية هذاوالمراجع على يطلق من والمختصين الكتاب بعض من هناك

المه بالحذر .المعقولنيالمعيار
2

فمت العموم يلوعلى فيما تتمثل المعيار هذا :يطلبات
كافية- وبطريقة منه المطلوبة المهنية العناية يبذل أن المستقل الخارجي الحسابات مراجع على يجب

المالية،ومالئمة والقوائم والسجالت والدفاتر الداخلية الرقابة أنظمة وانتقاد بفحص قيامه عند
إدارة من عليه الشركالمنشأةالمعروضة عليهالمراجعة،محلةأو يجب جميعأكما من يتحقق ن

المالية القوائم ومختلف النتائج وحسابات الميزانية .بنود
أن- بالدراسةيستدليجب المناسبة المهينة العناية مستوى تحديد في الخارجي الحسابات مراجع

القانونية لمسؤولياته .ةنيوالمهوالفهم
للمراجعالتيالقانونيةالمسؤوليةتعتبر القانون يجببمثابةيحددها التي المهنية للعناية األدنى الحد

أعمال في المسؤوليةأمابوالمراجعة،توافرها للعنايةمهنيةالن األدنى الحد مهمةالمهنيةتحدد فان
تحدد وما مسؤوليةفوتهالمراجعة من يحتمرضه الذي الحد ذلك عن المهنية العناية رفع هتحاول

.القانون
عملية- لتنفيذ مالئمين وبرنامج خطة وضع الخارجي الحسابات مراجع من المهنية العناية تتطلب

المساعدين على التام واإلشراف المفوضةوذلك،المراجعة المهام أداء في تقدمهم متابعة طريق عن
.لهم

حمم1 الديندفؤاد العريب،: عالء القانوين احملاسب االستشارية، واخلدمات احلسابات القانونيني،ةمجعيمدقق للمحاسبني العريب عمان،امع

آذار77العدد .20ص،1993نيسان،/،

اهللا2 عبد أمني الناحي:خالد احلسابات تدقيق والعمليةةعلم السابقالنظرية املرجع ص، ،57.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



األول ملراجعة: الفصل النظري احلساباتاإلطار

50

الداخليةتعتبر- الرقابة نظام وتقييم المندراسة العناية متطلبات أهم المالئمةأحد حيث،مهنية
أساس الداخلية الرقابة لنظام والتقييم الدراسة هذه التياتعتبر والفحوص االختبارات مدى لتحديد

كما المراجعة، إجراءات لتطبيق مجاال قوأستكون أو ضعف فقطةن يحدد ال الداخلية الرقابة نظام
درج أيضا يحدد وإنما المراجعة، في األدلة على الحصول تلكطبيعة فحص في المطلوبة العمق ة

المراجعة،األدلة بإجراءات للقيام المالئم الوقت أيضا النسبي،ويوضح التركيز درجة يحدد علىكما
اإلجراءات .مختلف

والمالئمة- الكافية اإلثبات أدلة مختلف على الحصول الخارجي المراجع من المهنية العناية تتطلب
والمالح الفحص عملية خالل اإلجراءاتمن ومختلف مالئمأمن،ظة أساس توفير الرأيالجل بداء

القوائم مختلف والنوعالمالية،حول الكم حيث من كافية األدلة تلك تكون أن الضروري .ومن

أنه الى اإلشارة المهنيةتبقىتجب إلىالعناية وصوال المراجعة مراحل جميع لتشمل مستمرة
التقرير تعتبر،إعداد العامةالمعحيث العشرةمنايير المعايير تلكأإذللمراجعة،أهم أحد توفر عدم ن

بدون المعايير باقي يجعل وغيرالمعايير علمياموضوعية،معنى مؤهل غير شخص بالمراجعة قام فإذا
بشكل لعمليةأمالئم،ومهنيا معنى هناك يكون لن فإنه المالئمة المهنية العناية يبذل أولم مستقل وغير

المعاييرال باقي توافر مع منها،مراجعة المرجوة األهداف المراجعة تحقق .وال

الثاني الميداني:المطلب العمل معايير

المعايير هذه على بالجانببيطلق ترتبط تنفيذية معايير تمثل ألنها نظرا الميداني العمل معايير
لعمل التنظيمييالتنفيذي بالجانب وليس المراجعة للمراجعةوالمرتب،ة العامة بالمعايير .ط

الميدانيتتمثل العمل معاييرمعايير ثالثة يلكفي :يما
1

مخطط:واإلشرافالتخطيط- وضع المراجع على يجب المراجعةشاملإذا يجب،لعملية عليهكما
بهم يستعين قد الذين المساعدين على بدقة .اإلشراف

وتق- الداخليةمييدراسة الرقابة بدراسةي:نظام القيام المراجع على الرقابةوجب لنظام شامل تقييم
منطلق ليكون المعتمد المراجعاأساسواالداخلية قيام أثناء عليه .بمهمتهيعتمد

اإلثبات- قرائن ال:أدلة اإلثبات عناصر إلى التوصل بالمعاينةجديرةيجب وذلك المالحظةوبالثقة
واإلثبات أنو،التحري شانه من والمعللالذي المحايد الفني الرأي إلبداء ومبررا معقوال أساسا يكون

المحاسبية المعلومات .حول

واإلشرافمعيار: أوال التخطيط

و المراجعة لعملية السليم التخطيط المعيار بهذا المساعديناإلشرافيقصد أعمال على إذ،الجاد
المراجهذايتطلب عملية تنفيذ ضرورة الحسابات مراجع لخطةمن وفقا هذامالئمة،عة يتطلب كما

السل التخصيص اإلداريةيالمعيار و الفنية للوظائف لخطةبم وفقا المراجعة يتطلبمالئمة،مكتب كما
وكذلك الفنية للوظائف السليم المراجعلإلداريةاالتخصيص المراجعة،مكتب عملية إنجاز على والقادرة

ا جميع حل مع الثقة يكسب مهني العالقبمستوى مساعديةلمشاكل واالطمئنانالمنشأةوإدارةهبين
المرسومة الخطة حسب إليهم الموكلة للمهام .ألدائهم

مهمةيتطلب وتخطيط منتوجيه الحساباتالمراجعة علىأنمراجع شاملة صورة يأخذ
مهمتهكي،المنشأة توجيه من أساستمكنه فيعلى المختلفة الالمنشأة،األنظمة هذه وكهدفمن وجهة

اهللا1 عبد أمني الناحي:خالد احلسابات تدقيق والعمليةةعلم السابقالنظرية املرجع ص، ،58.
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يمكنأ الحسابات مراجع فان لوسائلأولي األولية البرمجة وكذلك الحسابات عن أولية صورة يأخذ ن

مهم في سيعتمدها التي والتخطيط والتيتهالرقابة مايليالالحقة له :تتيح
1

درجةمجالتحديد- من أساس على والرقابة .الثقةالفحص
تنفيذ- منتنظيم له الموكلة اكبرأجلالمهمة مع المراجعة من المرجوة األهداف إلى الوصول
المدةدق واحترام الفعالية من .عليهاتفقالمر

مهمةالسديدالتخطيطيوفرنأيفترض تنظيمالتنفيذ ولمالئماالمراجعة المراجع التنسيقمكتب
العملوهفيوظمبين سير حسن لضمان م،ذلك على القائمين األفراد عدد زاد كوكلما المراجعة مالهمة

والمسؤولياتزادت السلطات تحديد دقة إلى يجب،الحاجة تجرأكما بإشرافالأعمالكلىن مراجعة
الفردية الملكية حالة في المكتب بإشراصاحب أوفأو الشركاء آخرأحد شخص سلطةأسندتأي إليه

ومسؤوليت الفرديةالمسؤوليبقىوت،هالشريك المكتب صاحب عاتق الكافيفيعلى القدر ضمان
به يقوم الذي للعمل المراجعة من تحتاسوشخصوالالزم الحساباتهنأكماإدارته،ه مراجع على

رأيهتوقيع عن تعبيرا تعتبر التي التقارير أو الرسائل تكليجميع علىفأو اإلبقاء مع بتوقيعها غيره
.القانونيةهمسؤوليت

تخطييلك المراجعة عملية تخطيط وكافيايتم سليما بالخطوات،ط القيام الحسابات مراجع على يتوجب

:ةالتالي
2

السابق- الخارجي الحسابات بمراجع .االتصال
و- أعماله طبيعة وفهم المشروع عن المعلومات الذيجمع إليهيالقطاع .نتمي
المحاسبية- واإلجراءات والسياسات المحاسبي النظام عن معلومات على .الحصول
تق- المحاسبيةيإجراء الداخلية الرقابة ألنظمة مبدئي عليهاتالو،يم االعتماد المراجع ينوي .ي
األهمية- لمستويات مبدئية تقديرات ألغراضإجراء عنصرالمراجعةعمليةالنسبية وتحديد ،

محددة بمدة مهمته الرتباط نظرا عل،الوقت باالعتبالذلك الوقت عنصر أخذ الحسابات مراجع رى

حيث :من
3

الخارجي• الحسابات مراجع تعين .توقيت

بالمراجعة• القيام .توقيت

المراجعةت• عملية إجراءات .وقيت
تسوية- إلى تحتاج أن المنتظر من التي المالية القوائم بنود .تحديد
تقديمها- المتوقع التقارير .طبيعة
مسؤوليت- يراهدراسة الذي العميل تجاه حساباتهالقانونية .جع
لها- المجتمع احترام وزيادة المهنة شأن رفعه اجل من المهنية مسؤوليته .دراسة

وتقسمعيار:ثانيا الداخليةيدراسة الرقابة نظام م

الداخليةييحتو الرقابة التيعنظام واألساليب الطرق مجمل فيااهتتبنلى بما المنشأة إدارة
و إدارتها مجلس ومويرمسيذلك معقواللهارفلتو،ياظفها :التاليةالمنشأةأهدافبتحقيقتأكيدا

أصول- وقالمنشأة،حماية فور واكتشافها واألخطاء الغش وقوع من السجالتهعووالحد ودقة ا
.واكتمالهاالمحاسبية

1 Société national de comptabilité : mission de commissariat aux comptes، dans : la Revue Algérienne de
Comptabilité et d’audit, n°14, 2ème trimestre 1997, Alger, p 10.

اجلربوع2 حممد السابق:يوسف .58-57ص،املرجع

مجعة3 حلمي احلسابات:أمحد لتدقيق احلديث صاملدخل السابق، املرجع ،27.
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الظرو- أو والعمليات األحداث وكفاءة المففاعليته استخدام ذلك في بما المنشأة بها تتأثر واردالتي
وبشكل وزيادةمبكفاءة .اإلنتاجيةالئم

التعليماالتقيد- التيتباألنظمة، أهدافتتبناهاوالسياسات لتحقيق وبطريقةبالمنشأةاإلدارة كفاءة
.منظمة

المحاسبين للخبراء الفرنسية المنظمة الحساباتوعرفت إجراءاتوطرق)OECCA(محافظي
علوأساليب الداخلية أنهاالرقابة المستخدمةى الوثائق ومختلف المهام تنفيذ تعليمات مجموعة عن عبارة

يج وما بها واالحتفاظ توزيعها تحتويه،بوكيفية ومعالجةوأن وتسجيل واعتمادها، العمليات ترخيص

الستمرارية الالزمة .ومراقبتهاالمنشأةالمعلومات
1

ومال صالحية مدى تحديد الحسابات مراجع على لتحديدينبغي كأساس الداخلية الرقابة نظام ئمة
واالختمدى إجراءاتبالفحوص تطبيق مجال ستحدد التي ضعفالمراجعة،ارات كون إلى فإضافة
أدلةوأوق طبيعة يحدد النظام هذا يحددالمراجعة،ة والتوافإنه األدلة هذه فحص في المطلوب قيتلعمق

ا التركيز ودرجة المراجعة إلجراءات اإلجراءاتنسبيلالمالئم .على
الحسابات مراجع في وتقأويفترض فحص يواصل اإللمامين يستطيع حتى الداخلية الرقابة نظام يم

تستخدمها التي واألساليب يركأوينبغيالمنشأة،باإلجراءات النظامزن عناصر مختلف على الفحص
وعدم الخلل عناصر .المالئمةلمعرفة

نظام تقييم خاللويتم من الداخلية أساسيةثالثالرقابة :وهيخطوات

الأ- الداخلية الرقابة نظام عن شاملة صورة داخلمتخذ والمالحظةالمنشأةبع المتابعة طريق ،عن
االستقصاء قائمة باستخدام عادة هذا التي) بيانستإال(ويتم يعمتحددالنموذجية التي نظاملالكيفية بها

الداخلية المراجعيكما،الرقابة أخرىعدةستخدم الداخليةلطرق الرقابة نظام عن المعلومات جمع

خرائك أو الوصفي .التدفقطالتقرير
2

اإلجراءات- لتلك المثلي بالنماذج الداخلية الرقابة نظام في والمستخدمة الموضوعة اإلجراءات مقارنة
األخذ مع المستخدمة اإلجراءات هذه ودقة مالئمة مدى الواقعيةلتحديد الظروف االعتبار عين في

.لمنشأةل
الواقع- في والمطبقة الداخلية الرقابة لنظام الفعلية العمل طريقة تحديد إلى أنه،الوصول ونتيجةحيث

تط عدم إلى هذا يؤدي قد النظام لعمل المطلوبة باإلجراءات العاملين بعض إلمام عليهبلعدم نص ما يق

ال الرقنالجانب لنظام نشاططري في أي الواقع في الداخلية .الحقيقيالمنشأةابة
3

االخت اإلجراءات مختلف إطابإن في المراجع بها يقوم التي نظامرارات مالئمة مدى دراسة
النظام هذا بها يوصف التي األولية الحالة عن اختالف إظهار إلى تؤدى قد الداخلية بدور،الرقابة هوهذا

بر تعديل المراجع من ويقتضي المراجعة واتنقيحهنامج التعديل هذا يؤدي وقد مجاللتن، توسيع إلى قيح
مراحلباخت بين النسبيين والتركيز األهمية في والتغير المراجعة يمكنالمراجعة،ارات تؤديأكما ن

تعدي أو تغير المراجعةلإلى إجراءات .توقيت

اإلثباتمعيار:ثالثا وقرائن أدلة

المعيار هذا كيعبر قدر على المراجع حصول ضرورة اإلثـعن وقرائن أدلة من باتـاف

1
Http: //WWW.SOCPA.ORG.SA/AU-05/INDEX.HTM, Copyright © 2002, SOCPA, Saoudi

organization for certified public accountants.
2 OECCA : Le Contrôle interne, édition Comptable Malshebre, Paris, 1977, P 73.

اجلربوع،3 حممد السابقيوسف .102ص،املرجع
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سليماألتكون،المالئمة المحايديساسا الفني رأيه إبداء عند عليه الماليةحولالمعللورتكز ،التقارير
كالفحص طرق عدة يعتمد المراجع فإن الغرض الحسابيالمستندي،ولهذا ةواالنتقاديةوالمراجعة

والمصادقاتاووالمالحظة .وغيرهاالستفسارات

إلى عامة بصفة والقرائن األدلة هذه تقسيم :كمايليفئتينويمكن
1

الداخلية- داخل:األدلة موجود هو ما كل نجد الداخلية األدلة أمثلة الحسابات،المنشأةومن دفاتر مثل
الش وأوامر القيد ومستندات وحنوالشيكات العمل وبطاقات البضائع البنوكوطلبات حسابات قوائم

وملفات الرسائلوالعقود الهيئا،حفظ أو اإلدارة مجلس جلسات للمساهمينتومحاضر العمومية
اللجان .ومختلف

الخارجية- متشمل:األدلة المصادقات الخارجية والقرائن ونتائجوالموردين،العمالءناألدلة
المالحظ أو التجاريةاإلطالع الةواالستفسارات تحتخارج المصادقات،المراجعةمشروع إلى إضافة
المد عن أويالصادرة الحكوميةنالدائنينين والسجالت البضاعة أسعار وقوائم المحامين ،ورسائل

لها تخضع التي األنظمة .المراجعةمحلالمنشأةوكذلك
ت والكما األدلة هذه الداخليةنرائقستخدم البيانات وتأبيد تدعيم في .يزهاوتعزالخارجية

والأيجب األدلة تكون األولىيالتينرائقن بالدرجة مالئمة بجمعها الحسابات مراجع قوم
المراجعةفثانيا،وكافية بموضوع وثيقا ارتباطا مرتبطة تكون التي تلك هي المالئمة واألدلة القرائن

مناسبة األدلة تلك جمع في المستعملة الوسيلة والبكذلك،وان األدلة كفاية لتقديرأما عائد فهذا يانات
وحكمة علىإذالشخصي،المراجع باالعتماد والبيانات األدلة تلك تقييم الحسابات مراجع على يجب

المهنيتبرخ وتقديره .ه

الثالث التقرير:المطلب إعداد معايير

ال هذه وتشتمل الحسابات لمراجع النهائي التقرير إعداد بكيفية المعايير هذه علىترتبط معايير
معايير :أربعة

المحاسب- المبادئ المتعارفياحترام المالية:عليهاة القوائم كانت إذا ما التقرير يبين أن يجب إذا
والمقبولة عليها المتعارف المحاسبية للمبادئ وفقا .عاماوالقبوالمعدة

المبادئ- تطبيق ال:المحاسبيةإثبات التقرير يوضح أن أدظروفيجب تطبيقتالتي عدم إلى
س من وبثبات متجانسة بطريقة المحاسبية األخرىنالمبادئ .ة

أو:المعلوماتكفاية- المالية الحقائق عن الكامل اإلفصاح التقرير يبين أن غيريجب إلى اإلشارة
.ذلك
المالية:الرأيإبداء- القوائم حول والمعلل المحايد الفني المراجع رأي التقرير يبين أن وفي،يجب

عل تعذر المراجعحالة التقريراى في األسباب ذكر عليه يتوجب رأيه .بداء

عليهامعيار: أوال التعارف المحاسبية المبادئ احترام

عليها المتعارف المحاسبية للمبادئ طبقا أعدت قد المالية التقارير كانت إذا ما عن التقرير يجب
قبوال .عاماوالمقبولة

المبادئان يواجههاهذه التي الحاالت مختلف في تطبق محاسبية أصول و قواعد عن عبارة هي
العمل في وأكاديميو،المحاسب مؤلفون عليها صادق يعتبرونوالذين،معمدةومنظماتوهيئاتنوالتي

اهللا1 عبد أمني احلسابات:خالد تدقيق والعمليةةالناحي،علم السابق،النظرية املرجع .59ص،
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موثوقا علىهبمرجعا القراراتأمحاسبيا إلى التوصل في سليما توجيها تمثل .الماليةن
1

هذه كقواعدالمبادإن اعتمادها يمكن ال والقواعد بدطبيعية،ئ من انطالقا البحث نتيجة اتيهينشأت
العلوم في عليها المتعارف المبادئ في كما دائمة ليست ألنها ومسلمات تالتجريبية،أساسية هذهتبل غير

المحاسبية والممارسة السلوك لتعميم كحصيلة .المبادئ
2

يقكما اتال على المعيار هذا المحاسبيةصر المبادئ اعتماد مدى من يتالمستخدمة،لتحقق إلىعولكن داه
المبادئ تلك بها تطبق التي الطرق قبول مدى من والتحقق المعيار، هذا يتطلب أنمنال يقومالمراجع
المستخدمة والطرق المحاسبية بالمبادئ قائمة كانت،بإعداد إذا فيما الرأي بإبداء فقط يطالب ولكن

مقبولةالمباد والميزانية للنتائج الختامية الحسابات إلى الوصول في المستخدمة .الأمئ

المتعارفتقسم المحاسبية المبادئ أساسعليهاهذه التاليذهعلى المجموعات إلى المعيار :ةا
3

العامة- هذه:المبادئ اآلتيتتمثل في :المبادىء

الحم• طةيبدأ
الثباتم• بدأ
الشموم• لبدأ
النسبيةم• األهمية بدأ
اإلفصاحم• بدأ

المرتبطة- العلمية األتي:بالربحالمبادئ في إجمالها :ويمكن

تحققم• داإليرابدأ
النفقةم• قياس في التكلفة بدأ
بالنفقاتم• اإليرادات مقابلة بدأ

المالي- بالمركز المرتبطة العلمية فيما:المبادئ المجموعة هذه : يليتتمثل

االستهالك• ناقصا التاريخية التكلفة مبدأ
مستقبال• تحقيقها المنتظر القيمة مبدأ

المحاسبيةمعيار:ثانيا المبادئ تطبيق ثبات

المبادئأينبغي تطبيق في والتجانس الثبات مدى إلى تقريره في الحسابات مراجع يشير ن
المعي هذا ويهدف أخرى، إلى فترة من وبيانالمحاسبية للمقارنة المالية القوائم قابلية ضمان إلى ار
المحاسبية المبادئ على طرأت التي التغيرات القوائموتأثيطبيعة على .الماليةرها

متعارفأيجب أخر بمبدأ عليه متعارف مبدأ استبدال حاالت إلى تقريره في الحسابات مراجع يشير ن
جو،عليه أثار االستبدال هذا عن ترتب المعنيةكلما الحسابات في التقرير،هرية في التحفظ هذا ومثل

من حساباتأضروري على يطلع من يعلم أن المحاسبيةالمنشأةجل المبادئ على طرأ قد تغيرا بأن
الجهات،ةالمعتمدة طرف من خاطئة قرارات اتخاذ إلى يؤدي قد التغيير حدوث عن اإلفصاح عدم وألن

المع هذه تستخدم الالتي اتخاذومات في .القراراتلمحاسبية

اهللا1 عبد أمني احلسابات:خالد تدقيق والعمليةةالناحي،علم السابق،النظرية املرجع .60ص،
2 SACI Djelloul, opcit, p82.

مجعة3 حلمي احلسابات:امحد لتدقيق احلديث السابق،املدخل املرجع .29-28ص،
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يع اآلالت استعمال زيادة نتيجة االهتالك معدالت في التعديل فإن ذلك على نظامتوكمثال في تغيرا بر
يعتبرالعمل، المتناقص إلى الثابت القسط طريقة من االهتالكات حساب في المتبعة الطريقة تغيير ولكن

المبادئ استخدام في الثبات مبدأ عن مبدألمحاسبية،اخروجا عن الخروج على أخر الثباتوكمثال
طريقة من وتسعيرة السلعي المخزون جرد طرق دتغيير دخلما ما طريقة إلى أوال خرج أوال خل

أوال خرج -LIFO)أخرا FIFO)∗.
فيكمت الثبات معيار أهمية يعطأن المنشأةينه المالية القوائم مقارنة إلمكانية كافيا وأساسا ضمانا

سنوات عدة مقارنته،خالل الماليةاأو القوائم مماثلةلمع .مؤسسات

المعلوماتمعيار:ثالثا كفاية

عنه تعبر كما اإلفصاح مالئمة مدى من يتحقق أن الحسابات مراجع من المعيار هذا يتطلب
يجالمالية،القوائم ما كل على تحتوي المالية القوائم تلك كانت إذا ما تشبوكذلك بياناتأن من مله

مومعلومات، يتحقق أن الحسابات مراجع القوائمنفعلى تقدمها التي المعلومات نأوالمالية،صدق
أو المالية القوائم هذه مستخدم تضليل إلى تؤدي إلى العمليات كل في والمراجعة الفحص على يعتمد

أمور هذ،عمليةإخفاء تحدداتدعم والتي المعتمدة القوانين هذهالمعيار في توفرها الواجب العناصر
.القوائم

فيهاتتش المستعملة والمصطلحات وترتيبها المحاسبية البيانات شكل على القاعدة هذه مل
التي واألسس بها المرفقة فيهابنيوالمالحظات المدرجة الحسابات عليها االلتزامات،ت ةالطارئوكذلك

الممت األرباح وحصص الموجودات في الغير توزيعوحقوق على حصر وأي دفعها المتأخرة ازة

وبحقوقاألرباح،حصص األجل طويلة بااللتزامات المتعلقة المناسبة .المساهمينوالمعلومات
1

اإلفصاح تقتضي التي األهمية ذات المعلومات تحديد في للمراجع الفني الشخصي التقدير جانب يظهر
تتط،عنها التي للعناصر النسبة األهمية أن فقطكما العنصر أهمية على تتوقف ال عنا اإلفصاح لب

الجهات لمختلف المحاسبية المعلومات أهمية على كذلك فيولكن منها اتخاذالمستفيدة مجاالت مختلف
.القرار

الرأيمعيار:رابعا إبداء

ككل المالية القوائم في المعلل الفني رأيه يبدي أن المستقل الحسابات مراجع على فيو،ينبغي
في يدرج أن عليه فيتوجب معينة عناصر في رأيه إبداء عن فيها يمتنع التي األسبابتقريرهالحاالت

يجب كما الرأي، إبداء عدم إلى أدت الفحصأالتي طبيعة قاطعه بطريقة تقريره في المراجع يوضح ن
يتحملها التي المسؤولية ودرجة به قام الحما،الذي من نوعا المعيار هذا الحساباتويعطى لمراجع ية

قبل التي المسؤولية تحديد حيث الماليةبهامن القوائم على مصادقته على أقر قد .مادام
الحساباتتنحصرو مراجع طرف من الرأي إلبداء يليحاالت :فيما

تحفظات- دون رأي نظيف(إبداء )رأي
التحفظات- مع رأي مقيد(إبداء )رأي
رأي- عكسإبداء رأي أو )معارضرأي(يمخالف
الرأي- إبداء عن سلبي(االمتناع )رأي

المعاييرتو السابقةمثل والمقاييالعشرة يحبسالضوابط الحساباتأالتي مراجع بها يلتزم ن
أد األمريكيةائهفي المتحدة الواليات في عليها المتعارف المعايير هي وهذه معظمأوال،لمهمته، وفي

∗ - LIFO: Last in first out. - FIFO: First in first out.
اهللا1 عبد أمني احلسابات:خالد تدقيق والعمليةةالناحي،علم السابق،النظرية املرجع .61ص،
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محاسبي المتقدمة الجزائرتثبيتتمقدواالدول فيها بما الدول معظم في المعايير اإلشارةولكن،هذه مع
كقانونإلى وليس كعرف الدول هذه في تم قد المعايير هذه تبني الهيئاتيوبالتالي،أن دور هنا ظهر

المعايير لهذه اإللزام صفة لتعطي المهنية إلىوتجدر،والمنظمات تتطلبأاإلشارة المعايير هذه ن
التحليلالم و الدراسة من التقنياتواإللزامزيد اعتماد من المراجعة علم يعرفها التي للتطورات نظرا

يتطلب مما اإلحصائية، الطرق واعتماد الحاسوب استخدام ظل في والرقابة والتحليل للمعالجة الحديثة
الحالية المهنية الممارسة بيئة مع وتنظيمها المعايير هذه .توافق

استخدام:رابعالالمبحث ظل في التحليليةالحاسوبالمراجعة واإلجراءات

بيئة في المراجعة تنفيذ يتم عندما تتغير ال المراجعة عملية ونطاق الشاملة األهداف إن
للبيانات اآللية إجراءوبالعموم،المعالجة تطبيق فيفان النظر المراجع من يتطلب قد المراجعة ات

تستخدم التي أداةالحاسوبالطرق .للمراجعةباعتباره
المبكر واالكتشاف اإلثبات وقرائن أدلة على للحصول أكبر مجاال التحليلية اإلجراءات تتيح كما

باالحاسوبويضيف،لألخطاء التحليل مجال في البرامج مختلف استخدام في أكبر ستخدامدفعا
وس التحليلية، لعمليتماإلجراءات المتجددة المتطلبات ظل في المتزايدة ألهميتها نظرا لها التطرق
ظل في الخارجي التحليليةالحاسوباعتمادالمراجع اإلجراءات .واستخدام

فيو المراجع يتحملها التي والمسؤولية وأهميتها االلكترونية المراجعة ماهية الى التطرق سيتم
االلكترونية المراجعة مراحل مختلف أداء في المتبعة الطرق ومختلف االلكترونية للمراجعة منأدائه ،

في المعتمدة التحليلية اإلجراءات مجمل الى إضافة االستخدام، هذا متغيرات جميع على الوقوف أجل
.المراجعة

األول اإللكترونية: المطلب المراجعة وأهميتهاماهية

الم أنظمةتشهد توفر مع تسايرا مهما تطورا خاصة بصفة والمراجعة عامة بصفة حاسبة
أهدافها وعززت المراجعة مهنة سهلت والتي الحديثة والتقنيات بهما المعتمدة اآللي ظل،اإلعالم وفي

االلكترونية المراجعة فان المؤسسات أغلب تعتمدها أصبحت والتي للبيانات االلكترونية المعالجة بيئة
البيئةأ هذه ظل في حتمية .صبحت

للتطبيقات الخاصة المراجعة هذه الى والحاجة االلكترونية المراجعة لتعريف التطرق سيتم
.االلكترونية

المراجعة:أوال االلكترونيةتعريف

يمكن وبالتالي للبيانات االلكتروني التشغيل ظل في حتى نفسها تبقى المراجعة أهداف إن
المراجع االلكترونيةتعريف استخدام(ة ظل التالي) الحاسوبفي النحو وتقييم”على جمع عملية هي

الكمبيوت استخدام كان إذا ما أصولرلتحديد حماية في سالمةالمنشأة،يساهم ويحققبياناتها،ويؤيد

بكفاءةبفعالية،أهدافها مواردها .“ويستخدم
1

االلك المراجعة أن التعريف هذا خالل من اليدويةيتضح المراجعة أهداف نفس تحقيق إلى تسعى ترونية

:حيثمن
2

املرجع1 اجلربوع، حممد صيوسف .387السابق،

نفسه2 صاملرجع ،388.
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الرأي- إبداء
اإلدارة- خدمة

فإن االلكترونية المعالجة إلى اليدوية المعالجة من المراجع فيها يعمل التي البيئة تغير من وبالرغم
ال هي وإجراءاتها المراجعة أساليب ولكن هي، كما تبقى الخارجية المراجعة إلىأهداف تحتاج تي

وصوال أساسية المراجعةالىتعديالت أهداف . تحقيق
1

أن نظامحيث وتقييم فحص على يركز أن يجب التشغيلي النظام هذا ظل وفي الخارجي المراجع

الداخلية تشمل،الرقابة التي مراجعته نطاق تحدد المهمة هذه أن أساس التاليةعلى :العناصر
2

إدخال- نظام ومراجعة اآلليفحص للحاسب البيانات
ب- البيانات إعداد ومراجعة الحاسوبفحص
النتائج- ومراجعة فحص

االلكترونية:ثانيا للتطبيقات خاصة مراجعة إلى الحاجة

من الرغم إالفيتفاقاالعلى االلكترونية والمراجعة اليدوية المراجعة بين يوجدأاألهداف نه
بيالعديد االختالفات المحاسبية،نهممن للتطبيقات خاصة مراجعة وجود يتطلب األمر فإن ولذلك

االلكترونية
التغيراتو أهم على الوقوف سيتم الحساباتبالتالي مراجعة تتخلل المعالجةالتي بيئة ظل في

للبيانات :كمايليااللكترونية
3

المراجعة-1 مسار في حدثت التي التغيرات
في-2 حدثت التي الداخليةالتغيرات الرقابة طرق
الناتجة-3 المراجعةالحاسوباستخدامعنالتغيرات في
كمايليو شرحها سيتم والعناصر الجوانب من مجموعة التغيرات هذه تشمل

المراجعة-1 مسار في حدثت التي : التغيرات
يلي فيما التغيرات هذه :وتتمثل

األوراق- على المعتمد العمل تخفيض أو إلغاء
األوراق- في التعاقب تخفيض أو إلغاء

الداخلية-2 الرقابة طرق في حدثت التي :التغيرات
التاليةوتتمثل النقاط في التغيرات :هذه

للبيانات-أ المجمع اإلدخال على :الرقابة
مايلي خالل من :وتتم

التخزين- وسائل تعدد خالل من المجاميع توازن باستخدام .الرقابة
للمجموعةالرق- الكلية بالقيم األصول(ابة )مجموعة

الفيومي1 املستخدم:حممد احملاسبية النظم اإلسكندرية،ةمراجعة للنشر، اإلشعاع ص1993للحاسب، ،303.

نفسه2 .301ص،املرجع

مجعة1 حلمي للحسابات: امحد احلديث عمان،،التدقيق والتوزيع، للنشر الصفاء ص1999دار ،192.
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رقم- لكل وهذا المراجعة، حرف لحساب خاص برنامج خالل من التدقيق حرف باستخدام الرقابة
للمنشأة االلكتروني المحاسبي النظام في .حساب

نظم-ب على :المباشرةاإلدخالالرقابة
التالية النقاط في :وتتمثل

لمد- األولية البياناتالرقابة مايلي: خالت الرقابة هذه :وتشمل

المرئي• العرض وحدة الى بالنظر .الرقابة

أو• المفاتيح لوحة باستخدام التدقيقالرقابة .آلة

المباشر- اإلدخال نظم على عمليات: الرقابة تتيح التي البرامج تتبع خالل من الرقابة هذه وتتم
للبي المباشر واإلدخال اناتالتحويل

المراجعة-3 في الحاسوب استخدام عن الناتجة التغيرات
للمراجعة بالنسبة األعمال إنجاز في السرعة إلى االلكتروني الحاسب استخدام يؤدي حيث

خالل من عنها التعبير يمكن :والتي
التدقيق- لعينات العشوائي االختبار
المصادقات- طباعة
الجوهر- البنود لملفات مسح الماليةعمل بالقوائم .ية
للمخزون- البطيء التحرك واختبار .فحص
أعدمت- أو استحقت التي المدينين حسابات واختبار .فحص
السابقة،- المالية السنوات بيانات مع الحالية السنة بيانات ومقارنة واالتجاهات، النسب فحص

ببيا الرقابية والمعايير التخطيطية الموازنات بيانات الفعليومقارنة األداء .نات

كماأكما السابقة التغيرات إلى التالية التغيرات إضافة يمكن :يلينه

البيانات- حفظ في الحادثة التغيرات
المراجعة- فريق من كجزء األخصائيين األفراد كفاءة في التغيرات
المراجعة- عملية تخطيط في التغيرات
المخاطر- تحديد في التغيرات
المراجعةالتغ- إجراءات في الحادثة يرات

الثاني استخدام:المطلب ظل في المراجع الحاسوبمسؤولية

جميع للبيانات المحاسبية المعالجة في الحاسوب استخدام ظل في المراجع مسؤولية تشمل
المراحل حيث من المعالجة بهذه المتعلقة المبوالنواحي التأثير ذات األطراف ومختلف علىالبرامج اشر

للبيانات اآللية المعالجة ظل في المراجعة لمسؤولية التطرق ويمكن للبيانات، االلكترونية المعالجة عملية
خالل :من
اخت- في الحسابات مراجع االلكترونيبمسؤولية المحاسبية البيانات معالجة نظم ةار
الحاسوب- وأجهزة برامج اتجاه المراجع مسؤولية
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مرا:أوال اختمسؤولية في الحسابات المحاسبيةبجع البيانات معالجة نظم ةااللكترونيار

اخت مسؤولية الحسابات مراجع عاتق على الكترونيابيقع المحاسبية البيانات معالجة نظم وقد،ار
رقمبأوصت المراجعة معايير نشرة القانونينعوالصادرة،)20(ها للمحاسبين األمريكي المجمع ن

(AICPA)تخ وكذاوالتي الداخلية الرقابة نظام في الضعف نقاط تحديد عن المراجع بمسؤولية تص
كالتالي نصها كان والتي المنشأة، إدارة إلى ذلك عن التقرير عن :مسؤوليته

الرقابة” نظام في جوهرية ضعف مواطن بأي المنشأة إدارة يبلغ أن الحسابات مراجع على يجب

التقار فحص عمليات أثناء فحصهاالداخلية قبل معالجتها يتم لم والتي المالية .“ير
1

المخاطر تحليل أسلوب استخدام خالل من الداخلية الرقابة نظام بتحليل يقوم أن الحسابات مراجع فعلى
منالمحتملة،والخسائر نوع لكل وقائية رقابة أساليب إنشاء ضرورة بمدى القرار اتخاذ يتم كما

في،المخاطر تتمثل :يتاآلوالتي
2

و- الموظفين النظاماألجهزة،مشغلالبرنامج،معد(المبرمجينأخطاء ) مستخدم
والبرامج- األجهزة ) األجهزةالصيانة،البرامج،( خلل
والتالعبا- البرنامجالتجسس،الملفات،ةمصادراختالس،( لغش ) تعديل
االتصال- خطوط في الكهرباء(خلل )خطوط
والتخر- المعتمدالحرائق يب
الطبيعية- )البرقفيضانات،زلزال،( الكوارث

الحاسوب:ثانيا وأجهزة برامج اتجاه المراجع مسؤولية

البيانات معالجة قسم رئيس للبيانات(إن االلكتروني صاحب) التشغيل النهائيةايعتبر لمسؤوليته
معالجة في المستخدمة الحاسوب برامج كافة اختيار .بياناتالفي

والتعديل البرامج العتماد سليمة إجراءات وجود من التحقق في مسؤوليته فتتمثل المراجع فيها،أما
المحاسبيةالتأكدو البيانات معالجة عمليات خالل اإلجراءات هذه يتبعون المحاسبة مصلحة موظفي أن

للخطوات وفقا :التاليةوذلك
3

ال- في التعديالت كافة إثبات من البرامجالتأكد تعديل طلب نموذج على .برامج
البرامج- تكلفة حساب من التعديالتبدقة،التأكد اعتماد تم لجنةالوأنه بواسطة التكلفة مرتفعة

.متخصصة
مواصفات- نموذج الحاسوب نظام ومستخدمي البرامج معدي من كل اعتماد من البرامج،التأكد

البرام بإعداد تصريح بمثابة تعتبر أووالتي .تعديلهاج
البيانات- معالجة في استخدامه الجاري البرنامج مع البرنامج في التعديالت فيوالموجودةمقارنة

برامج .الحاسوبمكتبة
تعديل- أو إعداد مستندات مع البرامج توثيق مستندات مطابقة من .البرامجالتأكد
مكتبة- عن المسؤول وظيفة المتعلقالحاسوب،مراجعة تعديلوخاصة طلبات توثيق بمستندات ة

.البرنامج

صيو1 السابق، املرجع جربوع، حممد .388سف

نفسه2 صاملرجع ،389.

نفسه3 صاملرجع ،203-204.
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لضمان الوقائية الرقابة أنواع من نوعا اإلجراءات أو الخطوات بهذه المراجع قيام ويعتبر
المحاسبية البيانات معالجة مراحل من المرحلة هذه في مالئمة رقابية منالكترونياوسائل يتطلب وهذا ،

بالم المحيطة المخاطر جميع معرفة األطرافعالجةالمراجع ومختلف المحاسبية، للبيانات االلكترونية
وما األنظمة لهذه والحماية الوقاية عنصر تمثل التي األطراف الى إضافة األخطاء هذه تحدث التي

رقم الجدول في النقاط هذه تلخيص وسيتم البرامج، أو األجهزة سواء منه الوقوف)05(تتكون أجل من ،
ا الخطر بين العالقة المنشأةعلى في الموظفين ومختلف االلكترونيةلمحتمل المعالجة في المشاركين
المراجعة محل .للمعلومات

رقم المراجعة):05(الجدول في المنشأة أطراف ومختلف المخاطر بين االلكترونيةالعالقة

والحماية المتسببالوقاية
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الـن خطرـوع

األجهزة√√ خطر

√√√√
لألجهزةاألعطال الوظيفي والخلل

األساسية والبرامج

المعلومات√√√√√ واستعمال نقل إدخال، أخطاء

االستغالل√√√ أخطاء

والتحقيق√√√√ التصميم أخطاء

األجهزة√√√√√√√√ وتخريب سرقة

األجهزة√√√√√√√√ وتهريب الغش

المعلومات√√√√√√ واختالس السرية عدم

البرامج√√√√√√√ بها(اختالس مصرح غير )نسخ

اآللي√√√ اإلعالم دائرة مستوى على إضراب

LIONEL Collins et GERARD Valin : Audit et Contrôle Aspects Financiers

Opérationnels et stratégiques, Dalloz, 4
ème

édition, paris, 1992, p190.

:المصدر

ETU : personnels d’études informatiques اآلليا( اإلعالم بدراسات المكلفين )لموظفين
SYS : personnels de l’équipe système باألنظمةنالموظفي( )المكلفين
EXP : personnels d’exploitation باالنالموظفي( )ستغاللالمكلفين
UTI : personnels utilisateurs باالستعمالنالموظفي( )المكلفين
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الثالث بمساعدة:المطلب المراجعة الحاسوبطرق

المراجعةسيتم طرق إلى الدوليالحاسوببمساعدةالتطرق المراجعة معيار عليها نص كما
بمساعدة،)16(رقم المراجعة لطرق وصفا تضمن استخداماتالحاسوبالذي االعتباراتومختلفهاثم

بها القيام وطرق االلكترونية المراجعة اعتماد عند .المتخذة

بمساعدة:أوال المراجعة طرق الحاسوبوصف

الى التطرق الحاسوبسيتم بمساعدة المراجعة طرق من حيثنوعين أكثر، من األنواعيعتبران

وهما الحاسوب بمساعدة المراجعة لطرق :الشائعة
1

بالمراجعةالحاسوببرامج-1 الخاصة
االخت-2 المراجعةببيانات ألغراض المستخدمة ار

تعميم رقمتضمنهماويمكن الدولي المراجعة إرشادات) 16(معيار هذينمن جميعالحول على نوعين
بمساعدة المراجعة .الحاسوبأنواع

:بالمراجعةالخاصةالحاسوببرامج-1
برامج منالحاسوبتتكون كجزء المراجع يستخدمها آلية برامج من بالمراجعة الخاصة
المراجعة في ا،إجراءاته النظام ضمن للمراجعة الخاصة األهمية ذات البيانات لمعالجة لمحاسبيوذلك

إلى،للمنشأة تصنيفها يمكن فإنه العموم وهيثالثةوعلى :أنواع
2

المتكاملة-أ البرامج
محددة-ب ألغراض المعدة البرامج
المساعدة-ج البرامج

المتكاملة-أ : البرامج
برامج رغبةالحاسوبوهي وفق البيانات معالجة بمهام للقيام والمصممة العامة الصيغة ذات

ع،راجعالم برامج الكبيرة المراجعة ومكاتب المراجعة شركات من العديد تعد فياحيث الستخدامها مة
يستخدم الذي العميل .الحاسوبحاالت

عملمن في المراجع لمساعدة البرامج هذه توفرها التي األساسية اإلمكانيات المراجعةةيأهم

:مايلي
3

ا- عن والبحث المعلومات ملفات إلى واستخراجهاالوصول .لبيانات
رياضية- لمشاكل حلول .إيجاد
اخت- منطقيةبإجراء .ارات
المراجع- يطلبها معينة تقارير .إنتاج

القانونيني1 للمحاسبني العريب امع احلاسب:مجعية مبساعدة املراجعة يفاآليلطرق العـدد: ، العريب، القانوين احملاسب آذار89جملة نيـسان-،

ص1995 ،16.
العر2 امع القانونينيمجعية للمحاسبني ص:يب السابق، املرجع اآليل، احلاسب مبساعدة املراجعة .16طرق

احلسابات3 تدقيق علم اهللا، عيد أمني العملية،خالد عمان،الناحية للنشر، وائل .337ص،1999،دار
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في- اإلحصائية العينات استخدام في والمساعدة العشوائية العينة حجم .المراجعةتحديد

الدولي المستوى على الجاهزة المراجعة برامج أهم :مايليومن
1

- AUDASSIST

- AUDITAPE

- AUDITPAK II 

- AUDITRONICS 32.

- STARTA

- SYSTEM 2190

ألغراض-ب المعدة :محددةالبرامج
برامج محددةالحاسوبوهي ظروف في المراجعة أعمال لتنفيذ المراجع،المصممة يقوم وقد
البرام هذه خارجبإعداد بمبرمج االستعانة أو بإعدادها المنشأة تقوم لذلكأو المراجع يعينه .جي

مناسبة المعدل أو األصلي وضعها في للمنشأة الحالية البرامج أن المراجع يجد قد الحاالت بعض في
مهمته في و،الستخدامها وغيرها الرواتب و الفوائد احتساب سبقللبرامجباستعمالهأنهمثل التي

برامج إلعداد المطلوبين والجهد الوقت يوفر العميل عميلهوأعدها حالة على وتنطبق بعمله .خاصة
2

:المساعدةالبرامج-جـ
البرامجتستخدم معالجةطرفمنهذه مهام لتنفيذ مثلالالمنشأة العامة حداثاوالفرزبيانات

.البياناتوطبع
ألغراض مصممة غير البرامج هذه فإن عامة علىالمراجعة،وبصفة تحتوي ال قد فإنها وبالتالي

المراقبةمعينةخصائص مجاميع أو اآللية التسجيل عدادات .مثل

:ارباالختبيانات-2
البيانات إدخال خالل من المراجعة إجراءات تنفيذ في االختبار بيانات منك( تستخدم عينة

نظام) العمليات محددة،الحاسوبفي بنتائج عليها الحصول تم التي النتائج .مسبقاومقارنة
الطريقة هذه الكترونياط(وتهدف العمليات اختبار وتحديد)ريقة العميل برامج صحة مدى اختبار إلى

الصحيحة وغير الصحيحة العمليات بين والتمييز األخطاء اكتشاف على .قدرتها
3

االختبار بيانات طريقة جميعتتطلب على لالختبار تخضع التي الصورية العمليات تحتوي أن
فياأنواع وقوعها المحتمل العملياتألخطاء من النوع هذا منالفعلية،مثل المراجع يتمكن حتى وذلك

برنامج تصميم في تدخل التي الوضعية الرقابة إجراءات كماالعميلتقييم معالجة، تتم أن بعد يجب
العادي المعالجة بأسلوب االختبار ألغيتللمنشأة،ةبيانات قد االختبار عمليات أن من المراجع يتأكد أن

المحاسبيةتلقائيا السجالت .للمنشأةمن

المراجعة:ثانيا طرق استخدام عند المتخذة الحاسوبباالعتبارات

مناسبة مجموعة استخدام باعتباره يأخذ أن المراجعة لعملية التخطيط عند المراجع على يجب

مجعة1 حلمي للحسابات،:امحد احلديث السابقالتدقيق .208ص،املرجع

عب2 أمني اهللاخالد احلسابات: د تدقيق العملية،،علم السابق،الناحية .342صاملرجع

نفسه،3 .338صاملرجع
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بمساعدة المراجعة وطرق اليدوية الطرق كاالحاسوب،من إذا فيما المراجع يقرر سيستخدموعندما ن
بمساعدة المراجعة العواملالحاسوبطرق باعتباره يأخذ أن عليه :التاليةفإن

بوخبرةمعرفة- .الحاسوبالمراجع
المراجعة- طرق توفر الحاسوبمدى .المناسبةالحاسوبولواحقبمساعدة
اليدوية- لالختبارات العملية الجدوى عدم
الكفاءة- و الفاعلية
التوقيت-

بمساعدة:ثالثا المراجعة طرق الحاسوباستخدامات

بما المراجعة، إجراءات من العديد تنفيذ عند الحاسوب بمساعدة المراجعة طرق استخدام يمكن

إجراءاتتحتويه :كاآلتيمن
1

برامجاختبارات- كاستخدام واألرصدة العمليات أجلالحاسوبتفاصيل من بالمراجعة الخاصة
مننأوعي(جميعباراخت ملف) ة في الحاسوبالعمليات
التحليلية- المراجعة برامج،إجراءات استخدام تحديدالحاسوبمثل أجل من بالمراجعة الخاصة

غير البنود أو .العاديةالتقلبات
للبياناتباخت- اآللية للمعالجة العامة بالضوابط االلتزام من،ار االختبار بيانات استخدام اجلمثل

مكتبات إلى الوصول إجراءات .البرامجاختبار
للبيانات- اآللية المعالجة تطبيق بضوابط االلتزام من،اختبارات االختبار بيانات استخدام مثل

المبرمج اإلجراء عمل كيفية اختبار .أجل

الحاسوبحولالمراجعة:رابعا خالل من والمراجعة الحاسوب

المالتطرقإطارفي الحاسوبلطرق بمساعدة االلكترونية(راجعة الضروريفإن)المراجعة من ه
وهماميتبعهالذينمنهجينلاتوضيح الحاسوب العميل فيها يستخدم التي الحاالت في المراجع :ا

عليها: الحاسوبحولالمراجعة-1 الحاسوبويطلق بدون الرقابة Test(اختبارات of the control

without the computer(.
خاللالمراجعة-2 عل: الحاسوبمن بالحاسوبيهاويطلق الرقابة Test(اختبارات of the control

with the computer(.

حول-1 :الحاسوبالمراجعة
تعريف الحاسوبيمكن حول أنهاالمراجعة البيانات”على دخول نقطة المراجعة مسار تتبع

أجهزة خالحاسوب،في نقطة عند متابعتها مطبوعةثم ورقية تقارير شكل في األجهزة من .“.روجها
2

الحاسوبتتم حول خاللالمراجعة :اآلتيمن
األصلية- المستندات .مراجعة
المدخالا- إعداد خطوات من بالشكلوتلتحقق البيانات إدخال صحة .المالئمفي

القانونيني1 للمحاسبني العريب امع ص:مجعية السابق، املرجع اآليل، احلاسب مبساعدة املراجعة .19طرق

مجعةأمح2 حلمي ص:د السابق، املرجع للحسابات، احلديث .197التدقيق
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مخرجات- من الحاسيقومحيث،الحاسوبالتحقق مخرجات بمطابقة نتائجالمراجع مع وب
الكترونيا البيانات معالجة لصحة كاختبار البيانات مداخالت لنفس اليدوية الحسابية .العمليات

ما- تحديث صحة من للتأكد تحديثه وبعد قبل الرئيسي الملف محتويات ومقارنة وفحص مراجعة
بيانات من .معلومات/ يحتوي

خالل-2 من :الحاسوبالمراجعة
خإن من تعنيالمراجعة الحاسوب مرحلة”الل في الحاسوب خالل من المراجعة خطوات تتبع

الكترونيا المحاسبية البيانات لمعالجة الداخلية الحاسوب الرقابة،عمليات أساليب فحص بهدف وذلك

محاسبيا أدائها صحة من والتحقق البيانات معالجة .“.على
1

ما استخالصمن يمكن الحاالمراجعةأنسبق خالل علىسوبمن :تعتمد
االختبارية- العمليات من خاصة مجموعة إعداد
نفسها- الحاسوب برامج صحة من التحقق
المتكاملة- االختبارات شبكة المراجـع،استخدام تمكن الحاسوب خالل من للمراجعة طريقة وهي

عملي بيانات معالجة خالل المستخدمة واإلجراءات المحاسبية الخطوات كل اختبار المنشأةمن .ات

المراجعةاستخدام:الرابعالمطلب في التحليلية اإلجراءات

المراجع استخدام من الهدف أن إلى اإلشارة تجدر فإنه التحليلية المراجعة إلى التطرق قبل
االكتشاف مخاطر تخفيض هو التحليلية Detection(لإلجراءات Risk(والت عنهاي، التعبير يمكن

:التاليبالنموذج
2

DR =AR/( IR×CR)

:أنحيث
االكتشاف- :DRخطر Detection Risk. (Le Risque de détection)

المراجعة- :ARخطر Audit Risk.(Le Risque d’audit)

الجوهري- :IRالخطر Inherent Risk.(Le Risque Inhérent)

:CRالرقابةخطر- Control Risk.(Le Risque de Contrôle)

مخاطر فإن تعتمدوبالتالي التخطيطاالكتشاف مستوى وعلى األولية المراجعة إستراتيجية على
.الجوهريةلالختبارات

التطرق سيتم فانه المراجعة عملية لتسهيل مزايا من التحليلية اإلجراءات تتيحه لما طونظرا بيعةإلى
و التحليلية المراجعةأهماإلجراءات في .استخدامها

التحليلية:أوال اإلجراءات طبيعة

أهميتها وكذلك وأهدافها ماهيتها خالل من التحليلية اإلجراءات طبيعة إلى التطرق .سيتم

مجعةأمح1 حلمي ص:د السابق، املرجع للحسابات، احلديث .199التدقيق

نفسه2 صاملرجع ،256.
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التحليلية-1 اإلجراءات :وأهدافهاماهية
رقم الدولي المعيار لها أشار ع)520(كما للمحاسبينالصادر الدولي االتحاد )IFAC(ن

النهائية والمراحل التخطيط مرحلة في التحليلية اإلجراءات استخدام المراجع على يجب أنه حيث

األخرى المراحل في تستخدم وربما .للمراجعة
1

المهمةباقصدي النسب تحليل األولى بالدرجة التحليلية نتائج،إلجراءات اتجاهات تشمل والتي
ا أوالفحص األخرى المناسبة المعلومات مع المتعارضة والعالقات المبالغاالنحرافلمتأرجحة عن

.بهاالمتنبأ
أساسيالوقتوفي ومطلب ملحة ضرورة التحليلية المراجعة بإجراءات القيام أصبح الحالي

المنشأةالجهات،لمختلف وإدارة المالي والمجتمع نفسه الحسابات مراجع في 2.الخ...مةوالحكومتمثلة

إستراتيجيإن بعد ذات تكون أن يمكن المراجعة الخطط،أهداف رسم في المساعدة حيث من
األهداف إلى الوصول دون حالت التي األسباب ودراسة الرأيالمسطرة،والسياسات إبداء وكذلك

من المنشأة نشاط استمرار إمكانية حول اإلجراءاتمستقبليا،توقفهوتقلصهوالتوقع تخدمفإن التحليلية
التطور نتيجة كانت التي الحديثة األهداف أو اإلستراتيجية األهداف المتسارعهذه .االقتصادي

األهداف تحقيق في اإلجراءات تستخدم 3:التاليةكما

جوهر- في المراجع األخرىالتخطيط،مساعدة المراجعة إلجراءات والنطاق .الوقت

جوهري- وكفاعن) Substantive(كإجراء فعالية أكثر استخدامها يكون االختباراتءدما عن ة
االكتشاف خطر لتخفيض بيانات) DR(التفصيلية .معينةمالية) قوائم(لتأكيد

شاملة- Overall(كمعاينة Pervious(،العرضاستعراض مرحلة في المالية النهائيللقوائم
.للمراجع

حسب تختلف التحليلية اإلجراءات أهداف يمكنإن وبالتالي فيها، تستخدم التي المراجعة مرحلة
كمايلي منها المرجوة المرحلية واألهداف اإلجراءات هذه فيها تتم التي للمراحل 4:التطرق

وتوقيت- ومدى طبيعة تحديد في لتساعد األولى التخطيط مراحل في التحليلية اإلجراءات تتم
األمو تحديد وفي األخرى، المراجعة أثناءإجراءات خاص اهتمام الى تحتاج التي الخاصة ر

والفحص .المراجعة
لمراجعة- إتباعها الواجب باإلجراءات يتعلق فيما الفحص تنفيذ أثناء التحليلية اإلجراءات تطبق

المالية للمعلومات فردية .عناصر
الم- للمعلومات شاملة كمراجعة الفحص من االنتهاء عند التحليلية اإلجراءات .  حاسبيةتعتمد

التحليلية-2 اإلجراءات : أهمية
أن التنبيهويجب البياناتيتم بين العالقات على يعتمد التحليلية اإلجراءات تطبيق أن إلى أوال

الظروف في المعلومات غياب ظل في العالقات هذه واستمرار النظامالمضادة،الموجودة فمخرجات
وجود ظل وفي ومعلومات بيانات من للمراجعةالمحاسبي كأدلة وصحة دقة أكثر تصبح العالقات .هذه

مجعة1 حلمي ص: أمحد السابق، املرجع للحسابات، احلديث . 255التدقيق

اجلربوع،2 حممد صالرجعامليوسف .295سابق،

مجعة3 حلمي السابق:أمحد املرجع للحسابات، احلديث صالتدقيق ،258.

اهللا4 عطاء شوقي املراجعة،: حممد يف متقدمة القاهرة،امكتبةدراسات .87ص،1994لشباب،
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علىإن االعتماد لخطر المراجع تقدير على تعتمد سوف التحليلية اإلجراءات نتائج أهمية
التحليلية العالقات،اإلجراءات تحدد ربما الحقيقةالمتوقعة،والتي تكونإنوفي المادية األخطاء

.موجودة
االعتماد مدى أن اإلكما التحليليةعلى العواملوجراءات على يعتمد المراجع يحدده الذي

1:التالية

للمفرداتا- النسبية .المعالجةألهمية
أهداف- لنفس مباشرة الموجهة األخرى المراجعة .المراجعةإجراءات
اإلجراءات- تطبيق من المتوقعة بالنتائج التنبؤ .التحليليةدقة
الجو- للمخاطر المراجع ومخاطرتقديرات .الرقابةهرية

اعتماد أن االعتمادجراءاتاإلكما في أكبر ثقة للمراجع تكون عندما تزداد وأهميتها التحليلية
اإلجراءات نتائج في وبالتالي المعلومات المعلوماتالتحليلية،على على الرقابة اختبارات فإن وكذلك

المحاسبييمكنهاالماليةغير الرقابة اختبارات بهامالزمة المرتبطة على،ة الرقابة ذلك على وكمثال
المباعة الوحدات على بالرقابة مقترنة تكون التي البيع .المسجلةفواتير

المالئمة المعلومات مع المتفقة غير العالقات أو التقلبات تحديد في التحليلية اإلجراءات أهمية وتزداد
المبا عن االنحراف أو عليها الحصول تم التي المتنبأاألخرى وبالتاليلغ فيبها، المراجع دور يكون

الدليل وإقامة الكافية التفسيرات على والحصول الفحص هو الحالة .المناسبهذه

المراجعة:ثانيا في التحليلية اإلجراءات استخدام

المراجعة معايير بيان أكد القانونييـن)56(رقملقد للمحاسبين األمريكي المعهد عن الصادر
)AICPA (عام أنم1988في نوعينعلى خالل من يتم أن يجب عليه الحصول يمكن الذي الدليل

أوله اإلجراءات، التفصيليةامن وثانيهوالمراجعة واألرصدة العمليات تشمل التحليليةاالتي اإلجراءات
والمحاسبية المالية 2.للمعلومات

للمعل التحليلية اإلجراءات فإن سبق ما على بعضوبناءا باستخدام المراجع قيام بها يقصد المالية ومات
مااألساليب كاستخدام والتغيرات االتجاهات تحليل في والمهنية :يليالعلمية
المحاسبيةالنسب-
المالية- القوائم بعناصر التنبؤ نماذج
الرياضية- أمثلتها:واإلحصائيةاألساليب :مايليومن

االنحدارأ• تحليل سلوب

الحرجلا• مسار

الزمنيةا• لسالسل

الخبيرةا• لنظم

مجعة1 حلمي السابق:أمحد املرجع للحسابات، احلديث .261ص،التدقيق

نفسه2 صاملرجع ،263.
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التحذير عالمات أو المؤشرات بعض عن الكشف إلى التحليلية اإلجراءات Warning(تهدف

Signs(،يتوق استخدامهافكما أهدافتوقيت أهميةالمراجع،على تكتسي اإلجراءات هذه أن حيث
التخطيط مرحلة في الحسابلكبيرة مراجعة أخرىعملية جهة ومن اإلجراءاتةإستراتيجيدمعتمتات

تنح والتي الشمولية على :فيرصالتحليلية
للوحدة- والربحية المخاطر .دراسة
الرأسي- والتحليل األفقي الماليةالتحليل .للقوائم

والربحية-1 المخاطر :للوحدةدراسة
اال النظم أصبحت وتطورها المشاريع حجم زيادة ظل وتتأثرفي تؤثر مفتوحة نظم قتصادية

المخاطربالبيئة، من لنوعين يخضع سوف اقتصادي نشاط أي فإن :وهماوبالتالي
االقتصاديةالمخاطر-أ
المالية-ب المخاطر

االقتصادية-أ المخاطر

بالعوامل االقتصادية المخاطر تتأثر 1:التاليةحيث

المعل- توفر عدم عن الناتج التأكد متخذيعدم لدى الكاملة االقتصاديةومات .القرارات
النشاط- في:االقتصاديطبيعة تتمثل والتي

عاليةأ• مخاطر ذات المستهلكين( نشطة ).أذواق

منخفضةأ• مخاطر ذات العامة( نشطة ).المنفعة
والقانونية– والسياسية االقتصادية بـ،البيئة العامل هذا : ويتأثر

الجغرا• للوحدةلموقع افي

للدولةا• والسياسي االقتصادي لنظام

الساريةا• لقوانين
االقتصادي المخاطر زادت كلما الحكومي التدخل زاد كلما العموم .صحيحوالعكسةوعلى

المالية-ب : المخاطر

أإن وكما المالية PATRICE(لهاشارالمخاطر VIZZAVONA(أن حيث من الفرق،
تكلفة بين الخاصةاألساسي الخارجيةاألموال باألموال الخاصة األولى) الديون(وتلك أن في يكمن

للمؤسسة الصافية المحاسبية النتيجة كانت حال في أمتعوض مهمااربح، تسدد أو تعوض فهي الثانية
ربح سواء النتيجة االستدانةةخسارأوكانت على طويلة لمدة المؤسسة باعتماد فإنها) القروض( و

ماليةستتح مصاريف بالتالي تحملهاالثقيلةمل للتمويل،يمكن اإلجمالي الهامش فإن الفرضية لهذه ووفقا
ستحاول وبالتالي الذاتي التمويل من للمؤسسة يمكن ال المالية بالمصاريف والمقيد المضغوط الذاتي

اإل حتى الحلقة هذه وتستمر جديدة مالية مصاريف وتحمل جديدة قروض على 2.فالسالحصول

المال رأس الى القروض نسبة آخر بمعنى أو للوحدة التمويلي الهيكل على تعتمد المالية فالمخاطر

مجعة1 حلمي السابق:أمحد املرجع للحسابات، احلديث صالتدقيق ،264-265.
2 PATRICE Vizzavona: Gestion Financière, Berti edition, 9ème Edition, Alger, 1999، P 81.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



األول ملراجعة: الفصل النظري احلساباتاإلطار

68

األجل( الجل–قصيرة األجل–متوسطة )طويلة
التحكم يمكنها ولكن االقتصادية المخاطر في التحكم يمكنها ال الوحدة أن يتضح فإنه تقدم ما مجمل ومن

أل المالية المخاطر بالوحدةفي خاصة بعوامل مرتبطة .نفسهانها

التحليل-2 و األفقي :الرأسيالتحليل
المقارنة عملية تتيح التي الوسائل أهم من والرأسي األفقي التحليل القوائميعتبر مستوى على

للمنشأة النشاط،،المالية قطاع نفس من مشابهة لمؤسسات المالية القوائم مع تتبعوالذيأو يتيح
عاديةال الغير والتقلبات .تغيرات

:األفقيالتحليل-أ
األفقيإن السنواتالتحليل من عدد على معينة لشركة المالية المئوية النسب دراسة من( يعني

سنوات عشر الى الميزانية،)خمس في كبيرة انحرافات أي أو عادية غير أخطاء أي الكتشاف وذلك
حسابات 1.النتائجوجدول

النو خارجهذا من المالي المحلل غرض من أكثر الحسابات مراجع غرض يالئم التحليل من ع
المئويةالمؤسسة، النسب بعض في انحرافات أي المراجع اكتشف تتكونأنأدرك،فإذا التي الحسابات

مراجعتها يجب أخطاء على تحتوي هذامنها أسباب الى أنالخطأ،والوصول المراجع وجد إذا فمثال
ا أهناك المراجع أدرك السابقة السنوات عن المراجعة موضوع للعام الربح مجمل نسبة في ننحراف

أو المبيعات في خطأ من ينتج أن يمكن الخطأ هذهالمشتريات،هذا جميع أو المدة آخر بضاعة أو
.مجتمعةالحسابات

:الرأسيالتحليل-ب
الرأسي بالتحليل سيقصد في المالية الشركة نسب مماثلةدراسة أخرى شركات مع معينة نة

ولهذا السنة، لنفس المجال نفس في منفتعمل النوع هذا يولي الشركة خارج من المالي المحلل أن
مع بالمقارنة نجاحها عدم أو الشركة نجاح مدى يعكس ألنه األول النوع من أكثر خاصة أهمية التحليل

المجال نفس في تعمل مماثلة أخرى .شركة
القو إلىيمكن يرشده أوليا استطالعا يشكل للحسابات المئوية للنسب المراجع استخدام أن بنودل

فيالميزانية النتائجأو حسابات مو،جدول أكثر عناية يوليها أن يجب والتي انحرافات أية بها نالتي
والمراجعة الفحص في بطر،غيرها ومعالجتها االنحرافات هذه إلى أدت التي األسباب يقةالكتشاف

. سليمة

ص1 السابق، املرجع اجلربوع، حممد .304يوسف
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الثاني الحسابات: الفصل لمراجعة العملي اإلطار

اللقد األولفيتطرقتم الميدانيالفصل العمل معايير اساسو،الى تتمثل الممارسةتنظيمالتي
حيث من االشرافالمهنية و الداخلية،الخطيط الرقابة نظام وتقييم االثباتودراسة ادلة على الحصول
والمالئمة االكافية وعلى المعايير، هذه ضوء في يعمل أن الميداني(لمراجع العمل تنفيذ)معايير في
المراجعة، بمثابةوالتيعملية منتعتبر كبيرا تطورا شهد الذي المراجعة لعلم التطبيقي للجانب المنظم

مج في الحديثة التقنيات بظهور العملي الجانب واحيث كرست والتي متعددة الممارسةبسطتالت
ف المراجعةالمهنية مهمة تنفيذ مجال المحاسبية،ي المعلومات مصداقية حول الراي ابداء في والمتمثلة

جلياوهذا يظهر والتكلفةالتحسن الوقت مقاييس حيث .من
على فان محددة، ومسؤولية معينة شروط ظل وفي محدة فترة خالل المراجع بها مكلف كمهمة

المرا عملية بتنفيذ يقوم أن بتنظيمالمراجع يقوم أن المراجع من هذا يتطلب كما مالئمة، لخطة وفقا جعة
المراجعة عملية انجاز على والقادرة واالدارية، الفنية للوظائف السليم التخصيص أساس على مكتبه

ثقة يحوز مهني تسهلبمستوى االعتبار بعين األمور هذه كل وأخذ المراجعة، أعمال من المستفيدين
وضع المراجع مهمتهعلى ألداء .برنامج

الداخلية الرقابة نظام باختبار يقوم أن المراجعة على فان المراجعة عملية في أولية وكمرحلة
المنشأة داخل المراجعةالمعتمد محل المنشأة عن شاملة صورة ياخذ أن بعد دراسةوهذا تعتبر حيث ،

ير التي االنطالق نقطة بمثابة الداخلية الرقابة نظام الحساباتوتقييم مراجع عليها المستقلتكز الخارجي
مج ستكون التي والفحوص بها، سيقوم التي التي االختبارات وتحديد المراجعة، لبرنامج اعداده الاعند

المراجعة اجراءات .لتطبيق
المنشأة أن النظامتكما هذا أجلعتمد من المسطرة السياسات اساس على العمل ضمان أجل من
األ الى المرجوة،الوصول تحددفانهداف والقوة الضعف حيث من النظام لهذا والتنقييم الدراسة نتائج

في يستمر ان المراجع وعلى االثبات، وقرائن أدلة على الحصول حتىطبيعة النظام هذا وتقييم فحص
با االلمام الى مراجعةأليصل عملية يسهل مما وهذا المنشأة، تستخدمها التي واالجراءات ساليب

الحقيقية للوضعية وتمثيلها المالية القوائم مصداقية صحتها عن التقرير أجل من المالية القوائم عناصر
المنتج المستقل الخارجي الحسابات مراجع تقرير يمثل حيث اعمالها، ونتائج للمنشاة المالي للمركز

ل المحاسبية المعلومات حول رأيه فيه يبدي والذي المراجعة لعملية المراجعةالنهائي محل . لمنشأة
التالية العناصر تناول سيتم فانه السابقة الخطوات مجمل من العملي الجانب لمايتطلبه ونظرا
المراجعة عملية تخطيط خالل من الحسابات لمراجعة الميدانية الممارسة يمثل الذي الفصل هذا في

الداخل الرقابة نظام وتقييم ودراسة المساعدين على عمليةواالشراف تنفيذ في المؤشرات كأهم ية
والتي المراجعة في والمالئمة الكافية االثبات ادلة على الحصول كيفية تناول سيتم كذلك المراجعة،

المراجعأ رأي ثمتدعم المالية القوائم عناصر مراجعة طرق على الوقوف سيتم ذلك الى اضافة ،
في عنها سنالتقرير وبالتالي المراجعة عملية بالمراجعةهاية التقرير أنواع مختلف الى النطرق يتم

مهمته نهاية في المراجع يصدرها التي الراي أنواع .ومختلف
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األول المساعدين:المبحث على اإلشراف و المراجعة عملية تخطيط

المراجعة مهمة يكلفوان الحساباتبالتي مراجع أنها لمنشاةيمكن حديثاتكون أو،ؤنشئت
أوعزلهنشاةلم أواسقالته تعيينة اعادة لعدم سواء حساباتها مراجع استبدال وتم نشاطها في مستمرة
.فاتهواو

بدئ اثناء التمهيدية الخطوات من جملة اتخاذ المراجع على فإن الحاالت هذه جميع المراجعة،هفي لعملية
استعيوما يقتضيه وما لألداء، وبرنامج للعمل خطة رسم من ذلك واإلحتفاظتطلبه وعالمات ألوراق ماله

المعينةاتبمذكر المراجعة بعملية خاصة .وملفات
وسيتموبالتالي المراجع مكتب تنظيم كيفية الى بإختصار التطرق الى اضافة والنواحي النقاط هذه تناول

ألهمي وذلك فيه البشري حدتالعنصر في المراجعة عملية نجاح في .اتهاذة

األول المراجعالت:المطلب لمكتب الداخلي نظيم

آلخر شخص من يختلف للمكتب الداخلي التظيم وطبيعته،) جعاالمر(إن العمل لحجم تبعا وذلك
لوحد عمله يمارس المراجع كان فإذا ذاته، حد في للمكتب القانوني للشكل تبعا فيهوكذلك يجمع فإنه

الوظائف كل .أدائه
حالة لشرفي ملكا المكتب كان اذا المراجعينما من يظمحافو/وأالخبراءالمحاسبين(كة

يكوننفإ) الحسابات عامة بصفة التالينه الرئيسين القسمين الى :مقسما
1

الفني- بمخت: القسم المحاسبة و والضرائب المراجعة أعمال مختلف انواعهاليشمل .ف
الداخلية: االداريالقسم- المكتب وادارة المستخدمين مختلف .يشمل

لمهمتهوي ادائه وفي المراجع مكتب في البشري العنصر المدةسواءلعب حيث من اختلفت
حيث التكوينالطبيعةأومن ذوي االشخاص من مجموعة تتطلب المراجع مهمة ان حيث هاما، دورا

، والمالي جداوالذينالمحاسبي مختلفة ترتيبية مستويات .يملكون

والصادريتموس التالي الترتيب المحاسبيناعطاء للخبراء الفرنسي المعهد ماك∗)IFEC(عن

: يلي
2

األول- المحاسبيين( الشركاء: المستوى Associé-)الخبراء ( partner )

الثاني- القسم: المستوى Chef-مدير de groupe ou mission

( managers )

الثالث- األول: المستوى التأطير( المساعد Assistant d’encadrement-)مساعد (senior )

الرابع- مثبت( المساعد: المستوى Assistant-)مساعد confirmé ( semi senior )

الخامس- التدريب: المستوى تحت المساعدون
مبتدى(  )ءمساعد

-Assistant débutant (junior )

اهللا1 عبد أمني احلسابات: خالد تدقيق عمان،النظريةالناحية،علم للنشر، وائل دار ص1999، ،204.

∗ IFEC : Institut français des experts Comptable
2 MOKHTAR Belaiboud : guide pratique d'audit financier et comptable, la maison des livres, Alger,
1982, p88.
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المحاس(الشركاء: أوال )بيينالخبراء

مالك عدة لها يكون التي المكاتب حالة في يكون المستوى هذا فيأوإن وكذلك شركاء،
المحاسبية المراجعة لوظيفة مدير فيها يكون التي .المؤسسات

تقسيم الخبراءيمكن الشركاءمهام يشكلون الذين كمايليالمحاسبيين مستويات عدة :على
المراجعة-1 مكاتب في
المؤسس-2 اتفي

مكاتب-1 :المراجعةفي
كمايلي مكاتبهم في الشركاء مهام :تتمثل

البحوث-
األعمال- مجمل ومراقبة التقارير على التوقيع
المكتب- تسيير

المؤسسات-2 :في
مكلفين المحاسبيين الخبراء فان مكتبهم، مستوى على الشركاء بها المكلف المهام الى إضافة

مهامبأداء كمايليعلىعدة بمراجعتها يقومون التي المؤسسات :مستوى
الخاصة- اللجان ومختلف الوظيفية المركزية والهياكل العامة اإلدارة مع العالقات
البرامج- تحديد
التقارير- على والتوقيع المختلفة األعمال مراقبة
البشري- العنصر )المستخدمين(تسيير

ألقساماراءمد:ثانيا

من الفئة أنهذه حيث الرئيسي، الهيكل تشكل هماألشخاص األقسام اإلطاراتمدراء مجموعة
الرقابة برامج مسؤولية لهم الذين المستوى هذا والتقرير،في مرؤوسيهم أعمال على اإلشراف وكذلك

له يخضعون الذين اإلداري المستوى الى األعمال وتعهدعن المكتب في رئيسيا مراجعا عادة ويكون ،
بع بحيثإليه الشركاء واجبات تزداد فعندما والصالحيات، السلطات بعض يخول حيث األعمال ض

فيفوضون قبلهم من المكتب نشاط أوجه كافة على سيطرتهم األقسامتنعدم مديري الى ذلك من .جزءا

)التأطيريمساعد(ائلاألوونالمساعد:ثالثا

انه حيث الميدان رجل عن عبارة هو القسم مدير القسمإن في المساعدين مجموع على يشرف
لمهامهم إكمالهم يشرف،في القسم مسفمدير ويكون قسمة برامجؤعلى وتنفيذ العمل إنجاز عن وال

أعماالمراجعة، على التام اإلشراف منلمع الشائك في يرجع ولكنه دونهم، ومن األول المساعدين
الشركاء إلى والمها،األمور الهامة األعمال األقلوتوكل المهام أما األوائل المساعدين الى الخطيرة م

المساعدين الى فتوكل .خطورة

التدريب:رابعا تحت والمساعدين المثبتين مبتدئين(المساعدين )مساعدين

إشر تحت والمراجعة لإلعادة القابلة المهام بمختلف يقومون الذين البرامج منفذي مدراءاوهم ف
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فيهاألقسام تشترط وال للمراجعة، بالنسبة متخصصة مهنية دراسة . م
قسم وجود ظل أحدفي عادة يكون مدير قبل من الواحد القسم على اإلشراف يتم فإنه إداري وقسم فني

داخلها،الشركاء في األقسام تتفرع ألعمالأيضا،وبالتالي شعب إلى يتفرع قد المراجعة البنوك،فقسم
.الخ...الضرائبالتأمين،

حالة لمكتبوفي العامة السياسات يرسم الذي الشركاء مجلس إداريا يشكلون فإنهم الشركاء تعدد
بروبكامله،المراجعة المدير الشريك يقوم التي السياسات .تنفيذهايةؤتلك

رقمو الحسابات)07(الشكل مراجعة مكاتب من المكتب هذا لمثل اإلداري التنظيم .يوضح

رقم الحساباتالتنظيم):07(الشكل مراجعة لمكتب اإلداري

ا*)&آ#ء

ا*)&آ#ء ,./1

ا*235& ا*)&62

إداري :<> &231 ?@B :<> &231 ?@B :<> &231

أول 3F#<1

3F#<1ون

HJL 3F#<1ون
M23رO*ا

أول 3F#<1

3F#<1ون

HJL 3F#<1ون
M23رO*ا

PQOآ
R#<K#ت

PQOآ
P*S

=L&U#رT2ن

PQOآ
VX)أر

اهللاخ: ا*3Y5ر عبد أمين للنشر،: الد وائل دار النظرية، الناحية الحسابات، تدقيق ص1999عمان،علم ،205 .
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التنظيم من الحالة هذه إلى الذيناوبالرجوع األشخاص مختلف إلى فباإلضافة المراجعة لمكتب إلداري
الحسابات مراجع مكتب منهم :وهميتكون

الشركاء-
القسم- مدير
لائاألوالمساعدون-
تحت- مرينالتالمساعدون
اإلداري- القسم موظفو

المراجعةهفإن بعمليات يتعلق فيما للضرائب خبراء الكبيرة المكاتب في يكون المحامين،قد أحد وكذلك
مس المكتبؤليكون قضايا عن .القانونيةوال

الحسابات:الثانيالمطلب مراجعة عملية في التمهيدية اإلجراءات

وأمن المراجعة فعالية تحسين كفاءتهاجل المراجع،تحسين على اإلجراءاتأفإنه بعض يتبع ن

وهي الجديدة المراجعة بعملية للقيام :كالتاليالمهنية
1

مراجعا- تعيينه صحة من .للحساباتالتأكد
عملية- نطاق من .المراجعةالتأكد
عن- تمهيدية معلومات على .المنشاةالحصول
ب- استطالعيةالقيام .لمنشاةلزيارة
المحاسبي- النظام .لمنشاةلفحص
للفترات- المالية القوائم و الختامية الحسابات على .السابقةاإلطالع
في- العاملين على منهمالمنشاةالتعرف كل مسؤولية .ومدى
مراكز- الضريبيةالمنشاةفحص الناحية .من
الداخلية- الرقابة نظام وتقييم .دراسة

هذهتميوس إلى الشرحالتطرق من بعض مع .اإلجراءات

للحسابات:أوال مراجعا تعيينه صحة من التأكد

شكل باختالف التعيين صحة من التأكد النحوالمنشاةويختلف :التاليعلى
2

أو:األفرادمنشآت- اتفاق عقد بموجب التعيين أصحابيتم من مكتوب .المنشأةتكليف
الشرك:المساهمةتآمنش- كانت عقدفإذا على اإلطالع المراجع على فإن جديدة الشركةة

المراجع اسم يرد حيث الداخلي من،والنظام التأكد للمراجع فيمكن مستمرة الشركة كانت إذا وأما
ذلك يثبت الذي العامة الجمعية قرار إلى بالرجوع .تعيينه

المراجعة:ثانيا عملية نطاق من التأكد

المرا عملية نطاق تحديد أويجب شاملة تكون فقد فيجعة نطاقها تحديد من البد ولكن جزئية،

شهوان1 سعيد ا: حممد وتدقيق مراجعة يف املطابع،ةمجعيحلسابات،الوجيز نشربدونالقاهرة،عمال .56-55ص،تاريخ

مجعة2 حلمي احلسابات،: امحد لتدقيق احلديث السابقاملدخل .129ص،املرجع
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وعميل المراجع بين المبرم الفرد،هالعقد والمشاريع األشخاص شركات في شركاتيةهذا في أما
لنطاق تحديد فيها وليس إلزامية ففيها .المراجعةالمساهمة

المنشاة:ثالثا عن تمهيدية معلومات على الحصول

يتأيجب علىن المراجع مراجعتها،المنشاةعرف له أسندت هذاوالتي بحسبالعمليختلف
للمنشاة القانوني الداخلي،الشكل والنظام التأسيسي العقد على يطلع أن عليه المساهمة شركات ففي

ورأسمالها وغرضها الشركة ومدة القانوني، ومركزها الشركة مقر على للتعرف وذلك للشركة،
ا علىوالسلطات والتصويت العامة الهيئة بانعقاد الخاصة واألحكام اإلدارة مجلس ألعضاء لممنوحة

االحتياطيات وأحكام األرباح، وتوزيع المالية القوائم وإعداد المالية بالسنة الخاصة والقوانين .قراراتها،
المال رأس لمعرفة الشركة عقد على اإلطالع المراجع فعلى األشخاص شركات في أما

مناإل المراجع تمكن التي األخرى المعلومات وكل باإلدارة تقوم التي والجهة شريك كل وحصة جمالي
المنشأة عن شاملة صورة على . الحصول

للمنشاة:رابعا استطالعية زيارة

بزيارة القيام المراجع اإلنتاجالمنشاةعلى من الفنية والنواحي فيها العمل سير على ليطلع
العملياتوالتخزين القيام،وتسلسل ذلك بعد عليه يسهل المراجعةبإعدادبحيث يتفهمبرنامج أن بعد

وعملي المشروع .تهاطبيعة

للمنشاة:خامسا المحاسبي النظام فحص

المراجع أوأعلى دفتريا سواء المتبع المحاسبي النظام بدراسة يقوم على،آليان واإلطالع
اإللزام والدفاتر واالختياريةالسجالت واية والترحيلبإللمام، التسجيل ذلكخطوات الى ملزم،وما ألنه

بإصدارفي والسجالتالنهاية الدفاتر انتظام مدى حول الحكم يتضمن محايد .رأي

السابقة:سادسا للفترات المالية والقوائم الختامية الحسابات على اإلطالع

كانتيتمو إذا اإلطالع الماليقائمالمنشاةهذا المركز لمعرفة وذلك ومستمرة .وتطورهة
قد ما وفحص اإلدارة مجلس وتقارير السابقة المراجعة تقارير على اإلطالع المراجع على فإنه كذلك

بدقة تحفظات من فيها السنة،ورد في عدمه من قائمة زالت ما التحفظات هذه كانت إذا عما للتأكد

يراجع سوف التي .حساباتهاالمالية
1

منهم:سابعا كل ومسؤولية المنشاة في العاملين على التعرف

المراجع بأسماءأفعلى كشف على يحصل منهاو،ن الهامة خصوصا التواقيع عن صورة
قانونا، للشركة والمسؤوليةوالملزمة السلطة حدود .بهاومعرفة

الضريبية:ثامنا الناحية من المنشاة مركز فحص

شهوان1 سعيد السابق،حممد .57ص،املرجع
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الم يتأكد كي منوذلك الماليةصحةراجع بالقوائم الواردة بذلكالبيانات المراجع يقوم حيث ،
الضريبية االقتطاعات كفاية من . ليقتنع

الداخلية: تاسعا الرقابة نظام وتقييم دراسة

من اختأهموتعتبر إلى تفصيلية كاملة من تحولت المراجعة عملية الن تقومبالخطوات ارية
العينات أسلوب متانة،واالختباراتصائيةاإلحعلى درجة على العينة وحجم االختبارات كمية وتتوقف

المعتمد الداخلية الرقابة . نظام

للمرة للمشروع المراجعة بعملية يقوم كان إذا النواحي هذه جميع مراعاة المراجع فعلى وهكذا
الختامية الحسابات على اإلطالع باستثناء وعاألولى، السابقة، عملهللفترات يقتصر تعيينه تكرار ند

سابقا المذكورة النواحي هذه في المشروع على طرأت قد تكون التي التغيرات .على

المراجعة:الثالثالمطلب برنامج

عمليات بجميع يفي موحد برنامج وضع الممكن غير اإلجراءاتيالمراجعة،من حوي
حتى المؤسسات كل وتناسب تطبيقها الممكن منهاوالخطوات لها،المماثلة مؤسسة كل ألن وذلك

اإلداري والتنظيم العمل وظروف القانوني الشكل حيث من الخاصة .الخ...ظروفها
المرجو األهداف العموم على المراجعة برنامج الخطةةويشمل إلنجاز الالزم والزمن تحقيقها

الفنية .والتعليمات

المراجعة:أوال برنامج تصميم اعتبارات

المراجععل المراجعةأى برنامج تصميم عند التالية االعتبارات عينه نصب يضع :وهين

أم- كانت كاملة المراجعة عملية بنطاق .جزئيةالتقيد
الداخلي- النظام كفاية المراجعة،مدى عملية نطاق يحدد ضوئه .وعلى
ي- التي غايةهدفاألهداف وليس وسيلة المراجعة ألن تحقيقها .إلى
.المراجعةوسائلاستخدام-
كل- ظروف تالئم التي المراجعة طرق .حالةاتساع

يمكن انه النوع هذا عيوب ويأومن روتيني عمل إلى المراجعة عمليات يحول االبتكارجن .مد

العمل:ثانيا برنامج تقسيم

بصفة يقسم أن يجب السنوي البرنامج كعامةإن للرقابة جزئية برامج ثالثة .اآلتيإلى
1

المالية- والتقارير الحسابات .مراجعة
النتائج- حسابات النتائج( مراجعة حسابات جدول يشملها )التي
ودورات- والعمليات الحسابات للتقارير، والدقيقة المنتظمة إنتاج(العلمياتالمراجعة بيع، )شراء،

كل أن يجبكما جزئي ثالثةينأبرنامج في وهيتمثل :أجزاء

1 MOKHTAR Belaiboud, opcit, p92.
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الرقابةد- نظام وتقييم .الداخليةراسة
اجلتحديد- من .تتبعهااألهداف
والفح- الرقابة مكتبصإجراءات طرق من .المراجعةالمعتمدة

من تمتد بها الخاص البرنامج ووضع المراجعة عملية لتنفيذ المناسبة للفترة جويلية( وبالنسبة
ديسمبر ومع،)إلى االعتبار بعين األخذ عند اكتظاظاوهذا و أعماال اقل تعتبر الفترة هذه فإن الخبرة

بالنسبة سنة كل من جوان إلى جانفي من الفترة في تتم األعمال وأغلب المهم الجزء أن حيث
بتاريخ االجتماعية دورتها تنهي التي المؤسسات ألغلبية سنة31للمراجعين كل من لةاح( ديسمبر

.)الجزائر

المر:ثالثا برامج اجعةأنواع

المراجعة برامج تصنيف يمكن العموم أساسيةالىعلى أنواع :وهيثالثة
1

النموذجية-1 البرامج
التنفيذ-2 أثناء تعد متدرجة برامج
أو-3 ثابتة مسبقابرامج محددة

:النموذجيةالبرامج-1
الممكن المراجعة وإجراءات ألهداف الشاملة البرامج فيوهي معينتطبيقها مننوع

المماثلة للعملييتمانموذجيابرنامجالمراجعفيضع،المنشآت التعديلقافوةالتحضير إجراء مع له
من عليه يحصل لما .معلوماتمراعاة
أ يمنع انه النوع هذا يوميزة ضرورييلغو إجراء عن السهو يتصفأهوعيبهأماو،والزماحتمال نه

في التطورات مسايرة وعدم المراجعةاةالمنشبالجمود علم يبحدأوفي انه المالحظة وتجدر حنصذاته
من النوع هذا إتباع عدم .البرامجبشدة

أثناء-2 تعد متدرجة :التنفيذبرامج
وتو التفاصيل أما المراجعة لعملية العريضة الخطط على البرامج هذه االختباراتحتوي

القيام أثناء أن،بالمراجعةفتقرر البرامج هذه المجالوميزة الحسابات مراجعة مكتب لموظفي تترك ها
الفنية خبرتهم .الستخدام

أو-3 ثابتة :مسبقامحددةبرامج
التقيد المساعدين من يطلب الخطوات كل بها ثابتة مطبوعة تفصيلية نماذج عن عبارة وهي

.بها
2

مزاياولهذا والنوع :أهمهاعديدة
البرامجتعتبر- واهذه صريحة لخطواتتعليمات .العملضحة
البرامج- هذه خطةإن ألحكام المتبعة الكبيرة المشاريع في .العملضرورية
الثابتةتساعد- ومساعديهالبرامج المراجع بين العمل تقييم .على
البرامجتساعد- عدمهذه احتمال إلغاء على .السهوالمراجع

اجلربوع،1 حممد السابقيوسف .71-69ص،املرجع

شهوان2 سعيد .57ص،سابقالرجعامل،حممد
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البرامجتساعد- علىهذه العمل تسهيل .المساعدينعلى

الحسابات:الرابعالمطلب مراجعة عملية وعالمات وملفات سجالت

المراجعة عملية عمل أوراق المراجعة وعالمات وملفات سجالت عليهاتيوال،تعتبر يعتمد
ك يستخدم المراجع فإن ولذلك المحايد، الفني رأيه إبداء في فيالمراجع ما والملفاتل السجالت

عمليوالعالمات في فيالمعتمدة تتمثل والتي المراجعة :ة
المالحظات- سجل
المراجعة- ملفات
المراجعة- عالمات

المالحظات:أوال المراجع(سجل ) مذكرات

فيو المراجعتتمثل تعترض التي واستفساراتاألمور إيضاحات لها المالحظات،ويريد ومن
مالحظاته سجل في المراجع يدونها :مايليالتي

غي- أوالمستندات الموجودة المكتملةر .غير
غير- إجراءات عن .واضحةاإليضاحات
تم- التي .اكتشافهااألخطاء
التالعب- يخشى التي الحسابات .فيهاأرصدة
الداخلية- الرقابة نظام في الضعف .نقاط
برنامج- لتعديل إدخالها المراجع يرى التي .المراجعةاالقتراحات
المقار- مذكرة من لحساببصورة البنكية .البنكة
أصحاب- إلى بشأنها الرجوع المراجع يرغب التي .الشأنالمراجع
التي- أثناءلمالبيانات عليها الحصول من المراجع .المراجعةيتمكن

المراجعة:ثانيا ملفات

لعملية والجارية الدائمة والبيانات المستندات و األوراق الملفات هذه لذااتنظم و يفهلمراجعة

الملفات من نوعين إلى :وهيتنقسم
1

الدائم-1 الملف
الجاري-2 الملف

:الدائمالملف-1
عل سنواتيهيطلق لعدة يستمر سوف بيانات من يحتويه ما الن نظرا الدائم تطرأ،الملف لم ما

الواردة البيانات على التغييرات أوبهبعض الدائمة البيانات ويضم مستن، من وهيالثابتة وبيانات :دات
2

المنشاة-أ حالة عن :نبذة
اإلداري-ب التنظيم عن نبذة

اجلربوع،1 حممد السابقيوسف .73-72ص،املرجع
نفسه2 .72ص،املرجع
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متنوعة-ج أخرى بيانات

المنشاة-أ حالة عن :نبذة
عن النبذة هذه فيحالةوتتمثل التاليةالمنشاة :العناصر

وعنوان- مصانعهاالمنشاةاسم .وفروعهاو
الت- وتاريخ السجل ورقم القانوني .أسيسالشكل
بالتوقيع- المفوضين وتوقيعات .أسماء
والسجالت- بالدفاتر .المستخدمةقائمة
للسنوات- المالية القوائم عن .السابقةصور
الثابتة- واألصول والسندات المال رأس .بيان

التنظيم-ب عن :اإلدارينبذة
في ويتمثل اإلداري بالتنظيم المتعلقة العناصر كل : التاليةالنقاطويشمل

والمسؤولية- االختصاص حدود يوضح .ملخص
الموظفين- .المسؤولينأسماء
توقيع- .المسؤولينصورة
كل- وصالحيات لمسؤوليات .مسؤولملخص

أخرى-جـ :متنوعةبيانات
في تتمثل والتي للمراجعة الدائم الملف يشملها والتي األخرى البيانات في :وتتمثل

ال- قرارات المؤملخص العامة الحساباتثهيئة على رة
عل- المؤثرة اإلدارة مجلس قرارات الحساباتىملخص
المنشأ- بها والمرتبطة اآلجل طويلة االلتزامات ةملخص

:الجاريالملف-2
ما ويشمل المراجع بها يقوم التي المراجعة بعملية مرتبطة جارية بيانات :يليويشمل

من- أوا( التعيينقرارنسخة الشركاتلعقد حالة العامة الهيئة )قرار
السابقين- المراجعين بأسماء بيان
حساباته- يراجع الذي العميل مع مراسالته من نسخة
الداخلية- الرقابة نظام وتقييم دراسة عن تقريره من نسخة
العملية- لهذه أعد الذي المراجعة برنامج من نسخة
مجلس- جلسات محاضر من السنةملخص خالل العامة الهيئة و اإلدارة
الشهرية- المراجعة وموازين النهائي المراجعة )الدورية(ميزان
و- المصروفات لبنود التحليلية الميزانيةاالكشوف وعناصر إليرادات
الفترة- نهاية في أجريت التي التسويات لقيود ملخص
الج- خال...ماراتثاستبضاعة،المختلفة،درمحاضر
والدفاتر- الحسابات بفحص المرتبطة ومساعديه للمراجع الدورية التقارير عن نسخة
النهائي- المراجع تقرير من نسخة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



الثاين احلسابات: الفصل ملراجعة العملي اإلطار

79

المراجعة:ثالثا عالمات

يستخدم المراجعة، لبرنامج وفقا مراجعتها تم التي والخطوات العمليات بين التمييز أجل من
المراجع

أ الرموز أو العالمات المراجعةهذه بعملية القائم سرية على حفاظ وذلك التوقيعات، يمكنولذلك،و

التالية الطرق :استخدام
1

الرموز-1 :طريقة
تش :مايليعلىملتو

:الحروف-أ
في التاليةوتتمثل ،األحرف ب AZأ

:األرقام-ب
األرقام في 09وتتمثل

:العالمات-جـ
التاليةوتت الرموز في ،¥،‰€،@،&،$،#،>،<،-،+:مثل

الخ...®،©،¢

مراعاة فقطأنيجب ومساعديه للمراجع معروف خاص معنى الرموز لهذه يتحتم،يكون بحيث
موظفي عن ومعناها بسريتها خوفالمنشاةاالحتفاظ غشمنا، أو تالعب إلخفاء .تقليدها

حد على رمز كل استخدام المراجىويمكن لرغبة وفقا مجتمعة استخدامها .عموماعويمكن

:التوقيعطريقة-2
يسار أو يمين أو أسفل أو أعلى توقيعاتهم ومساعديه المراجع فيها يستخدم التي الطريقة وهي

العمليات مراجعة على للداللة .المختلفةالعمليات
المراجع على يقومأويجب فين أخرى إلى مراجعة من التوقيعات نظام أو الرموز بتغيير

الملونة األقالم نظام استخدام عند يراعي كذلك التالية، معينأالسنة لتسلسل وفقا ذلك يتم حتىلن أللوان
السنةالمنشاةموظفييتنبأال في المراجع يستخدمها سوف التي .التاليةلأللوان

المراجع إدارةأوعلى يعلم أقالمواستخدميالأنبالمنشاةن أو لماارموزا هومشابهة يستخدمه
.ومساعدوه

سب ما كل إلى وملفاتمنقوباإلضافة المراجعةوعالمات،مسجالت مكاتب بعض أن -نجد
أمريكا في المراجعةباستعمالتقوم–خاصة بأنهملخص يعرف شامل”والذي سجل عن عبارة

ورصأوالمنشاةبحسابات مندتها عليها تم ميزانتسويات،ما في وردودها حسب المراجعة،مرتبة

الميزان في يحمله الذي الدليل رقم حساب رقم كل .“ويحمل
2

المالية القوائم حول محايد برأي والخروج المراجعة عملية إتمام في الملخص هذا ملك،يساعد وهو
.والمالحظاتالسجالتكباقيهوحدللمراجع

مجعة1 حلمي احلسابات،: امحد لتدقيق احلديث السابقاملدخل .46ص،املرجع

اهللا2 عبد أمني احلسابات: خالد تدقيق النظرية،،علم .218ص،سابقالرجعاملالناحية
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الداخلية:انيالثالمبحث الرقابة نظام وتقييم دراسة

في الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة من المراجعة إجراءات يترتب،المنشاةتنطلق ألنه ذلك
مراجع به يقوم الذي الفحص ونطاق مدى تحديد التقييم هذا نتيجة هذاالحسابات،على أساس وعلى

للمراجع اتضح إذا فإنه اأالتقييم نظام كبيران جزء يختصر أن يستطيع فإنه وفعال سليم الداخلية لرقابة
المراجعة برنامج لتوسيعالمستندية،من مضطرا يكون المراجع فإن النظام هذا فعالية عدم حالة في أما

الموكلة المهام ألداء الفحص ونطاق سه،إليمدى مفاهييتمولذلك إلى الرقابةمالتطرق نظام حول عامة
و الخارجيالداخلية المراجع بأداء وعالقتها تقييمه .لمهامهطرف

وأنواعه:األولالمطلب وأهدافه الداخلية الرقابة نظام مفهوم

الرقابة مصطلح األةالصياغهذهفي)Contrôle(إن بالمعنى غلوساكسونينمأخوذ
)Maîtrise(السيطرة التحكمأي بمعنىو الفحص)Vérification(وليس .قيقوالتحأي

المحاسبين للخبراء األمريكي المعهد عرف أكثر،( AICPA)وقد يبدوا والذي بالشكل الداخلية الرقابة
ي”شموال الداخلية الرقابة التيعبفنظام المنسقة واإلجراءات الطرق وكل التنظيم بخطة عنه ر

المحاسب البيانات وسالمة دقة ولضمان أصولها لحماية المشروع إدارة درجةتستخدمها وزيادة ية

الموضوعةعليها،االعتماد اإلدارية بالسياسات االلتزام وضمان التشغيلية الكفاءة .“ولزيادة
1

العموم الداخليةاألهداففانوعلى للرقابة يليالرئيسية فيما :تتمثل
2

والمسؤوليات- والصالحيات السلطات لتوضيح المشروع .تنظيم
اال- من المشروع أصول علىحماية المحافظة مع والتالعب الغيرختالس .بالمشروعحقوق
والقرارات- السياسات رسم في عليها االعتماد يمكن حتى المحاسبية البيانات دقة من التأكد

.اإلدارية
اإلنتاجية- الكفاية مستوى رفع
اإلدارية- والقرارات بالسياسات االلتزام تشجيع

األهد هذه تحقيق ضمان أجل األقسامومن إلى الداخلية الرقابة تقسيم من البد كان :التاليةاف
اإلدارية- الرقابة
المحاسبية- الرقابة
الداخلي- الضبط

اإلدارية:أوال الرقابة

تعريف اإلداريةويمكن التاليالرقابة النحو التنظيمية”على الخطة تشمل اإلدارية الرقابة
واإلجراءات التنسيق اإلنتاجيةووسائل الكفاية من ممكن قدر أكبر لتحقيق االلتزام،الهادفة تشجيع مع

كالكشوفات متعددة وسائل أهدافها تحقيق سبيل في تعتمد وهي اإلدارية كدراسةاإلحصائية،بالقرارات

1 Société national de la comptabilité : Contrôle interne dans l’entreprise, audit interne et commissariat
aux comptes, dans : la revue algérienne de comptabilité et d’audit, N° : 1, Alger, mars 1995, p42-43.

اهللا2 عبد أمني احلس: خالد تدقيق النظرية،،اباتعلم السابقالناحية .29ص،املرجع
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وتقارير والحركة امواستخدالمعيارية،والتكاليفالتقديرية،والموازناتالجودة،ورقابةاألداء،الوقت

للمستخدمين المتنوعة التدريب وبرامج البيانية والرسوم .“الخرائط
1

منهاالرقابةأنويالحظ المحاسبية بالسجالت مباشرة غير بطريقة .والماليةمرتبطة

المحاسبية:ثانيا الرقابة

المحاسبيةتشمل الالرقابة واإلجراءات التنسيق وسائل وجميع التنظيمية اختيارالخطة إلى هادفة
االعتماد ودرجة والحسابات الدفاتر في المثبتة المحاسبية وسائلعليها،البيانات عدة النوع هذا ويضم

سبي على ال :الحصرلوهي
2

المزدوج- القيد نظام .إتباع
نظام- .المصادقاتإتباع
موظف- من التسوية قيود .مسؤولاعتماد
مستندي- نظام .سليموجود
المراجعةإتب- نظام .ةالداخلياع
باإلنتاج- المتعلقة الواجبات عن الحسابات بموظف الخاصة الواجبات .والتخزينفصل

الداخلي:ثالثا الضبط

الداخلييشمل حمايةالضبط إلى الهادفة واإلجراءات التنسيق وسائل وجميع التنظيمية الخطة
أو والضياع االختالس من المشروع االأصول تحقيق،ستعمالسوء سبيل في الداخلي الضبط ويعتمد

تقسي على المراقبةمأهدافه مع آخر،الذاتيةالعمل موظف لمراجعة موظف كل عمل يخضع حيث
والسلطات االختصاصات تحديد على أساسا يركز انه كما العملية تنفيذ .والمسؤولياتيشاركه

وإج:الثانيالمطلب الداخلية الرقابة نظام تنفيذهمقومات راءات

فعاليته تدعم والتي المقومات من مجموعة على الداخلية الرقابة نظام األهدافيقوم وتكرس
خالل من تحقيقها األساليبهالمرجوة مختلف وإجراءاتباعتماد الكفء، التنظيم واعتماد والسياسات

المالية القوائم في ورد ما من اإلجراءاتالتحقق من مجموعة تعتمد كما يتضمن، ما النظامهلتنفيذ .هذا

الداخليةمقومات: أوال الرقابة نظام

توف ضرورة على الباحثون الداخليةريجمع الرقابة نظام في والمقومات الدعائم من مجموعة

السابق التعريف من استخالصها يمكن :كالتاليوالتي
3

الكفءالتنظيم-1
األصول-2 حماية وإجراءات سياسات

اجلربوع1 حممد السابق،يوسف .121ص،املرجع

اهللا2 عبد أمني النظرية،: خالد الناحية احلسابات تدقيق .230ص،سابقالرجعاملعلم

نور3 اإلسكندرية،: أمحد اجلامعة، شباب مؤسسة احلسابات، .181-170ص،1992مراجعة
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المحاسبية-3 والتقارير البيانات صحة من التحقق إجراءات
الموضوعة-4 بالسياسات االلتزام وتشجيع الكفاءة زيادة إجراءات

الكفء-1 :التنظيم
الرقابة عملية أساس الكفء التنظيم المختلفةأذلك،يعتبر المسؤوليات يحدد الجيد التنظيم ن

لبدقة، الالزم بالقدر السلطة هذهبالمسؤولية،لنهوضويفوض أساس على الحساب المسؤولية،ويتم
الجيدلكو من كان كلما واضحة المختلفة المستويات بين والعالقات بدقة محددة الواجبات كانت ما

للرقابة جيد نظام على المؤسساتالداخلية،الحصول في خاصة ضروريا يعتبر التنظيمي والهيكل
تتعذر التي الكبيرة فرعيةرأدوالمشاريع أدارت وجود من البد بل الشخصي االتصال طريق عن اتها

ومسؤوليات صالحيات ضمن المشروع إدارة تتولى علىمعينة،متعددة التنظيمي الهيكل شكل ويتوقف
المنشاة تطوراتنوع أي لمواجهة والمرونة البساطة فيه تراعى أن البد و القانوني وشكلها وحجمها
المستقبل .في

أنيكذلك التنظيميجب الهيكل اإلدارااالستقالليحقق بالعملتبين تقوم واإلدارات،التي
ع المحاسبة فيها تتم التي وتلك باألصول تحتفظ العملياتنالتي هذاواألصول،تلك من والهدف

احتماللاالستقال إلغاء الصعبأهو من يجعل مما النشاط نواحي جميع بمراقبة واحد شخص يقوم ن
الغشأحيانامستحيلالأو حاالت .والتالعباكتشاف

استقالل جانب إلى يتوفر أن يجب أوالوظائف،كما قسم كل داخل المسؤوليات وتفويضتحديد إدارة
معلطاتالس تصدرهالمسؤوليات،بالتناسب مطبوع دليل طريق عن عادة هذا الشركةأوالمنشاةويتم

ومرجعا مرشدا المختصلليكون أوحتىينجميع تضارب أي يحدث أوال .لالختصاصاتخلاتدتكرار

حماية-2 وإجراءات :األصولسياسات
هو الداخلية الرقابة لنظام الثاني األساس تضعهإن بقصدالمنشاةما وإجراءات سياسات من

والسياسا المحاسبية والتقارير البيانات صحة ولضمان اختالسها ومنع لألصول الكافية الحماية تتوفير
.واإلجراءات

أشارت ما المحاسبينمنظمةإليهوحسب فاألساليب،)OECCA(الفرنسيةالخبراء
هي لحيا”واإلجراءات الضرورية البيانات ومحتوياتها المستخدمة الوثائق المهام، أداء المنشاةةتعليمات

.”ومراقبتها
1

وسارضفوي وجود ضرورة وحداته وانتشار المشروع حجم إنجازكبر من للتأكد رقابية ئل
المستويات مختلف في المختلفة التنظيماإلداريةالقرارات حالة في الوسائل تلك أهمية وتزداد ات،

تلك،ةالالمركزي وتتطلب القرار، اتخاذ موقع عن بعيدة مسافة على الفعلية العمليات تكون حيث
اإلد األهداف لترجمة الوسائل بعض توفير ضرورة قابلالتنظيمات عمل إلى حيارية أنثللتنفيذ،

السياسة بها تنفذ التي الطريقة يمثل فهو اإلجراء أما المحددة األهداف عن تعبير هي السياسة

.المسطرة
2

وتطوير والتيالفإنشاء فعالية األدوات أهم يمثل المنتشرةتسياسات األنشطة لرقابة اإلدارة ستخدمها
.الضخمللتنظيم

التح-3 والتقاريرإجراءات البيانات صحة من :المحاسبيةقق

1 O.E.C.C.A, opcit, P43.
السابق،2 املرجع نور، .172صأمحد
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التقارير نشر وكذلك للمحاسبة الشمول وخاصية مصداقية يضمن الداخلية الرقابة نظام إن

والمنتظمة الصادقة .والدقيقةالمالية
1

من فانه المختلفة القرارات تنفيذ بمناطق العليا اإلدارة تربط التي الشخصية العالقة ضعف ظل ففي
وبطريقةالضروري لتحدد والبيانات التقارير على كبيرة درجة إلى تعتمد أن اإلدارة كيفمنتظمةعلى
تنفيذ أنالمسؤوليات،يتم التقتشملوينبغي غيرحولشرحعلىريراتلك واألداء المالئم األداء
وتحديدالمالئم، المالية القوائم صحة من التحقق الداخلية للرقابة الرئيسية األهداف االعتمادومن درجة

البيانات،عليها دقة على تعتمد النهائية التقارير دقة أن فيه شك ماال فياألولية،ومن الدقة وعلى
الدور في المختلفة البيانات التي،المحاسبيةةمعالجة تشغيلتواإلجراءات في الدقة لزيادة ستخدم

جزئياوالبيانات إلى العمل علىتتقسيم يراجع جزء وكل أوصغيرة آلية بطريقة السابق الجزء
العملية لصحة ضمانا وذلك .كلهاروتينية

الموضوعة-4 بالسياسات االلتزام وتشجيع الكفاءة زيادة :إجراءات
في المختلفة العمليات كفاءة زيادة بالسياساتالمنشاةتعتبر االلتزام على العمال وتشجيع

الرقا لنظام الرئيسية المهام أهم من الداخليةالموضوعة أن،بة البيهوذلك كون من المحاسبيةابالرغم نات
والتقاري للمواردرسليمة استخدام وسوء إسراف هناك يكون قد فإنه ودقيقة .المتاحةكافية

أو المهمة هذه تولتحقيق يجب فإنه المختلفةحالهدف والمراكز األقسام على وتوزيعها المسؤوليات ديد
للت،المنشاةفي نظام األداءووضع مقاييس مراجعة ويكفل فرعية مسؤولية وحدة كل أداء يقيس قارير

إلى الحاجة عدت كلما وتغييرها وتطويرها .ذلكباستمرار
في عنها التعبير وكيفية قياسها وسائل وتحديد بالكفاءة المقصود تحديد الضروري من فإنه ولذلك

.المختلفةالتقارير
أ حيث الفعالية، عن الكفاءة مطلوبتختلف معين هدف تحقيق تعني الفعالية أماتحقيقه،ن

المداخال عناصر بين المثلى العالقة تحقيق تعني فإنها المخرجات) المستخدم(تالكفاءة عناصر وبين

.)النتائج(
2

األداء ومتابعة قياس عند أساسيتين نقطتان هناك فإن :وهماوباختصار
3

اإلداري- المستوى المدير( هل ؟فعا) رأي ل
أو- المدير ؟هل كفء المعين اإلداري المستوى

اإلنتاج أهداف بتحقيق يتعلق األول بالعالقوالربح،فالسؤال يختص فإنه الثاني بينةأما المثلى الهندسية
المدخالت .والمخرجاتعناصر

وأسسها:ثانيا الداخلية الرقابة خصائص لتحقيق التنفيذية اإلجراءات

مقوماتا تحقيق كالتالين اإلجراءات من مجموعة تتطلب الداخلية الرقابة :نظام
4

وإدارية-1 تنظيمية إجراءات
محاسبية-2 إجراءات
عامة-3 إجراءات

1 Association suisse des banque : Directive pour le contrôle interne, sans cité l’édition, La suisse, Juin
2002, P04.

نور،2 صالرجعاملأمحد .178سابق،

نفسه3 .179ص،املرجع

اهللا4 عبد أمني احلسابات: خالد تدقيق النظرية،،علم السابقالناحية .236-233ص،املرجع
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وإدارية-1 تنظيمية :إجراءات
تشمل اإلجراءاتو :التاليةالنواحيهذه

التدخل- لعدم ضمانا واألقسام اإلدارات اختصاصات .تحديد
الواجبات- الموظفيتوزيع آخرنبين موظف رقابة تحت موظف كل عمل يقع .بحيث
تبع- تحديد على يساعد واضح بشكل المسؤوليات واإلهماليتوزيع الخطأ .ة
الفصل- يتم بحيث والوظائف اإلدارات بين العمل الوظائفتقسيم :التاليةبين

عليها• والموافقة بالعمليات التصريح وظيفة
العمل• تنفيذ ياتوظيفة
األصولو• بعهدة االحتفاظ ظيفة

واحد- مكان في واحد عمل في المشتركين الموظفين يجتمع بحيث األقسام .تنظيم
الشخصي- للتصرف تجنبا بالتفصيل عملية كل خطوات يتضمن معين روتين .فيهاإيجاد
من- المستندات صورأاستخراج وعدة بصور،صل إدارة كل تختص ألوان عدة بلونوةوأحيانا

.معين
واحدة- دفعة السنوية بإجازته موظف كل قيام احتمال،ضرورة أي الكتشاف .تالعبوذلك

محاسبية-2 :إجراءات
علىملتوتش اإلجراءات :التاليةالنواحيهذه

حدوثها- فور بالدفاتر العمليات إثبات بوجوب تعليمات فر،إصدار من يقلل هذا الغشصألن
المعلومات على اإلدارة حصول في السرعة إلى يؤدي و .اآلنيةواالحتيال،

بالوثائق- مرفق وغير المسؤولين الموظفين من معتمد غير مستند أي إثبات بعدم تعليمات إصدار
.المؤيدة

قام- عمل أي مراجعة في موظف أي اشتراك .بهعدم
اآل- اإلعالم وتقنيات المحاسبية اآلالت الخطأاستعمال احتماالت لتقليل سرعة،لي وزيادة

.اإلنجاز
المراجعة- كموازين الدوري المحاسبي التوازن وسائل .العامةاستعمال
بين- دورية مطابقة الواردةإجراء كحالةالكشوف والسجالت الدفاتر في واألرصدة الخارج من

البنكية .مثالالمقارنة
ل- دوريا مفاجئ بجرد األرصدةالقيام مع ذلك ومطابقة واالستثمارات والبضاعة .الدفتريةلنقدية

:عامةإجراءات-3
العامةوتضم :التاليةالنواحياإلجراءات

طبيعتها- حسب المحتملة األخطار جميع ضد المشروع ممتلكات على .التأمين
عهد- بحوزتهم الذين الموظفين على أوأو،نقديةةالتأمين مالبضائع خيانةأوراق ضد وغيرها ية

.األمانة
الوارد- البريد لمراقبة سليم رقابي نظام .والصادروضع
الحدية- الرقابة وسيلة معبجعل،اعتماد متمشية االعتماد .المسؤولياتسلطات
الهامة- للعمليات بالنسبة المزدوجة الرقابة وسائل خزائن،استعمال وعهدة الشيكات كتوقيع

.النقدية
األصولا- طبيعة تستدعيها التي الحاالت في بالمشروع خاص قسم بمعرفة التفتيش نظام عتماد

واالختالس للتالعب معرضة تكون الداخلية،التي المراجعة قسم السلطة بهذه يكلف ما .وغالبا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



الثاين احلسابات: الفصل ملراجعة العملي اإلطار

85

الداخلية: ثالثا الرقابة ألنظمة بالنسبة الخارجي الحسابات مراجع مسؤولية

المستم التطور أوإن التنظيمي الجانب من سواء الرقابة نظام يشهده والذي إلىر أدى التقني
الخارجي الحسابات مراجع اعتماد درجة التطرقكماوعليه،زيادة الرقابةسابقاإليهتم نظام فإن

والرقابة اإلدارية الرقابة يضم الداخليالمحاسبية،الداخلية الضبط مراجعوبالتاليوأنظمة على فإن
وحجمالح المراجعة مجال تحديد اجل من الداخلية الرقابة نظام وتقييم بدراسة يقوم أن الخارجي سابات

والعينات المستوياتاالختيارات هذه على ،.
بدرجة التأكد مبدأ على يعتمد الخارجي المراجع فإن المجال هذا معقوليةااعترافمعقولة،وفي بعدم منه

الداخ الرقابة نظام تكلفة منهزيادة تحقيقها المتوقع المنافع قيمة عن .لية
1

القانونين للمحاسبين األمريكي المعهد تطرق المجالوقد هذا في المراجع تحديدامعطيالمسؤولية

للمسؤولية :كآالتيوتقسيما
2

للرقابة-1 بالنسبة اإلداريةالمسؤولية
المحاسبيةالمسؤولية-2 للرقابة بالنسبة
بالنس-3 الداخليالمسؤولية للضبط بة

اإلدارية-1 للرقابة بالنسبة :المسؤولية
وتقييمب فحص عن مسؤوال يعتبر ال الخارجي الحسابات مراجع فإن اإلدارية للرقابة النسبة

الداخلية الرقابة جوانب من الجانب هذا ومقاييس إنتاجية،وسائل كفاية أكبر تحقيق إلى أساسا يهدف ألنه
ال تنفيذ وضمان الرقابةممكنة هذه أنظمة وجود فإن كذلك المرسومة، للخطة طبقا اإلدارية سياسات

أو علىاإلدارية مباشرا تأثيرا يؤثر ال داللةعدمه أومدى الختامية محلالحسابات المالية القوائم
أو نتيجالمراجعة والمركزةعلى يجاألعمال واألنظمةبالمالي، الوسائل تلك دراسة .وتقييمهاعندها

المحاسبيةالمسؤولية-2 للرقابة :بالنسبة
مسؤوال يعتبر الحسابات مراجع فإن المحاسبية للرقابة بالنسبة فحصمسؤوليةأما عن كاملة

وسائ الداخليةلوتقييم الرقابة جوانب من الجانب هذه أوللما،وأنظمة األنظمة تأثيرلالوسائهذه من
المراج عمل بطبيعة وثيق وارتباط المراجعةمباشر عملية من تحقيقها الواجب واألهداف الخارجي ع

ومقاييسه بوسائلها المحاسبية فالرقابة المحاسبيةالمتعددة،االخارجية، البيانات دقة اختيار إلى تهدف
االعتماد ودرجة الختامية والحسابات الدفاتر في المحاسبيةعليها،المسجلة البيانات هذه أن شك وال

األخ من درجوخلوها على وواضحا مباشرا تأثيرا يؤثر والقوائمةطاء الختامية الحسابات في اإلفصاح
المراجعة أهداف من أساسيا هدفا تعتبر والتي المالي والمركز األعمال نتيجة على داللتها ومدى المالية

أو،الخارجية المحاسبية للرقابة الوسائل هذه وجود عدم أن علىوكما منها المستخدم تحقيقتصور
االخت حجم زيادة إلى سيؤدي المسطرة يتوسعباألهداف وبالتالي الخارجي المراجع طرف من ارات

والسجالت للدفاتر مراجعته في .المراجع

الداخلي-3 للضبط بالنسبة :المسؤولية

في المستعملة ومقاييسه الداخلي الضبط أنظمة وتقييم فحص عن مسؤوال المراجع يعتبر

سرايا1 السيد حممد و الدهراوي مصطفى الدين السابق،كمال املرجع .247ص،

اهللا2 عبد أمني احلسابات: خالد تدقيق النظرية،،علم السابقالناحية .238-237ص،املرجع
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إلىمحلالمنشاة ذلك سبب ويعود أساساأالمراجعة، يهدف الداخلية الرقابة جوانب من الجانب هذا ن
أصول حماية أوالمنشاةإلى اختالس أي ضد أوومملكاتها استعمالتالعب .سوء

وموجوداتاوالمر التزامات تحقيق إليه يطلب حيث الهدف هذا تحقيق عن مسؤوال يعتبر الخارجي جع
احتماالهفانولهذاالمشروع، من التقليل عليه الوسائلتلزاما تلك ومراجعة فيها، واالختالس الغش

الداخلي الضبط تحقيق نحو .الهادفة

الداخلية:الثالثالمطلب الرقابة أنظمة وتقييم فحص ووسائل طرق

وضعت ما على فقط يقتصر ال مؤسسة ألي الداخلية الرقابة أنظمة وتقييم فحص منهإن اإلدارة
يستخدمهودليل،شوراتمن التي الطرق ومن اإلجراءات لمختلف التنفيذ عمليات تتبع إلى يمتد انه ابل

نظام لدراسة الداخليةالمراجعون فيالرقابة فعاليتهالمنشاةالمطبق مدى :مايليوتقييم
1

.االستبيان-
التذكيري- .الملخص
الوصفي- .التقرير
التنظيمية- الخرائط .دراسة
المحاسبي- النظام .فحص

االستبيان:أوال

الرقابة عليه تكون أن يجب لما السليمة األسس على تحتوي كتابية استفسارات على ويشمل
موظفي،الداخلية إلى األسئلة من القائمة هذه إلىالمنشاةوتقدم وإرجاعها عليها لإلجابة المختصين

اإلجا من بالتأكيد بدورة يقوم الذي درجةالمراجع على للحكم وذلك والعينة االختبار طريق عن بات
النظام نجاحالمستعمل،متانة الطريقةويتوقف تصاغهذه أن يجب حيث األسئلة صياغة كيفية على

اإلجاباتفنية،بطريقة تدل واإلجابة) نعم(بحيث للرقابة دقيقة أنظمة أو) ال(على ضعيفة أنظمة على
النةوجودمغير تلك في .احيةأصال

وعيوب مزايا عدة الطريقة هذه استعمال .ويتخلل

االستبيان-1 :مزايا

وهي مزايا عدة الطريقة :كالتاليلهذه
2

المؤسسات- لمختلف بالنسبة التطبيق .سهولة
مؤسسة- ألي المحاسبي النظام خصائص معظم إبراز يضمن بما األسئلة .مرونة
يستغن- حيث الوقت عنيتوفير منفردةالمراجع مراجعة عملية لكل جديد برنامج .إنشاء
حيث- عادة تطبيقها على يعترضون ال العمالء بأن الطرق باقي عن تتميز االستبيان طريقة إن

المراجعة إجراءات من كجزء يعتبرونها .المعتادةأنهم
هذا- إغفال عدم إلى بالمراجعة القائمين نظر يلفت سنويا االستبيان استخدام أن سنوياكما األمر

وأخرى سنة بين عليه تطرأ قد التي التغييرات .ومراعاة

االستبيان-2 :عيوب

شهوان1 سعيد .51-49ص،سابقالرجعامل،حممد

اهللا2 عبد أمني احلسابات: خالد تدقيق النظرية،،علم السابقالناحية .239ص،املرجع
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لهذ ما من نقاطهوبالرغم عدة عليها يعاب فإنه مزايا من :وهيالطريقة
1

وذلك- مؤسسة بكل الخاصة الظروف مراعاة موحدةأعدم بصيغة مطبوعة النماذج .ن
الدقيق- األمور في التغلغل مؤسسةعدم بكل الخاصة الرقابة لنظم .ة
وعدم- به باالكتفاء اإلتكالية إلى يقود االستبيان وجود إن استفساريةإجراءكما .إجراءات

أو العيوب هذه على آثرهاوللتغلب من نوعفبامكانالتقليل بكل خاصة استبيانات تحضير المراجع
على المؤسسات من االستبياحدة،معين عن االستبيانالموحد،نواالبتعاد مراجعة المراجع على وكذلك

.سنوياوتعديله

التذكيري:ثانيا الملخص

هنا المراجع أوعوضببقوم أسئلة تحديد دون وذلك سليم داخلية رقابة نظام وأسس قواعد
االستبيان في هو كما معينة النقاطو،استفسارات إغفال دون الوقت في االقتصاد الطريقة هذه ميزة

هذ،الهامة على تقوأالطريقةهويعاب ال علىدنها مراجع لكل متروك الملخص وهذا كتابي تدوين إلى
.حدة

الوصفي:ثالثا التقرير

في المتبعة اإلجراءات بوصف المراجع يقوم والدورةالمنشاةحيث الرقابة نظام وصف مع
إالمستندية، والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات مناسبة طريقة حدوهي الوصفيخلويما،لى التقرير ص

ومحاسبتها المستعملة النظم في الضعف نقاط تحديد إلى
تغطية من التأكد وصعوبة الرقابة لنظام المطاول الشرح تتبع صعوبة في يتلخص الطريقة هذه وعيب

ذلك في الرقابة نظام جوانب .التقريرجميع

التنظيمية:رابعا الخرائط دراسة

المراجع وتقييمهيقوم الداخلية الرقابة نظام دراسة،بدراسة خالل التنظيميةامن لخرائط
عمليات،المنشاةبالمستعملة لمختلف المستندية الدورات وخرائط العامة التنظيمية الخريطة المنشاةمثل
.الخ...واألجوركالمبيعات

الطريقةتعتمد الخرائهذه رسم أجل من واألشكال الرموز من وخرائطمجموعة التنظيمية، ط
وهذ المستندية، يتطلاالدورات هذهبما أهم عرض وسيتم كبير، بشكل المستخدمة الرموز هذه توحيد

الحسابات لمحافظي الوطني المجلس أصدرها كما وهذا) CNCC(الرموز يوضحبفرنسا، الجدولهما
.)06(رقم

الطريقة هذه على كماأيعاب طويال، وقتا يتطلب إعدادها إذاأن الفهم صعبة تكون قد نها
كبيرة أهمية ذات تعتبر قد والتي االستثنائية اإلجراءات تبين ال أنها عن فضال كثيرة، تفاصيل تضمنت

الداخلية الرقابة نظام تقييم .في
2

شهوان1 سعيد .50ص،سابقالرجعامل،حممد

اجلربوع2 حممد السابق،يوسف .114ص،املرجع
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انـالبيكالـاألش

بيانات-

وثيقة- ال(إنشاء نسخ عدد يمثل اليسار على )وثيقةالرقم

وثيقة- النسخة(دوران رقم يمثل اليمين على )الرقم

معالجة- عملية

مرن- )Disquette(قرص

متعددة- وثائق

وثائق- Circulation(دوران physique(

معلومات- )Circulation d’information(دوران

بيانات- قاعدة

المحاسبي:خامسا النظام فحص

المحاسبيفي النظام منشئفحص وأسماء السجالت بفحص المراجع وعهدتهاييقوم ها
المتتبع،ومراجعيها النظام متانة على يحكم ثم المستندية والدورة المستندات .وكذلك

طريقة المحاسبيتتميز النظام بكلفحص الخاصة الظروف على تركز ويعابمؤسسة،بأنها
فيأيهاعل مطولة تصبح قد الموظفيننها بخصوص بالتحري المراجع قام إذا خاصة الكبيرة المنشآت

.وغيرهاوالسجالت

المراجعة):06(رقمالجدول في والمعتمدة التدفق خرائط رسم في المستخدمة الرموز أهم

N°

N°:

RAYMOND:المصدر Bethoux : Expertise comptable, établissement des comptes

Annuels, édition CLET, paris, 1987, p141-143.
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وسلتين بين يجمع أن المراجع بإمكان أنه اإلشارة الرقابةوأوتجدر أنظمة دراسة وسائل من أكثر
على المراجع مقدرة في يتمثل المهم الجزء الن عادي إجراء مجرد الوسيلة تبقى ولكن الداخلية،

والخروجاست اإلجراء ذلك نتائج الرقابةبعراض نظام حول دقيق .الداخليةحكم
على األساليبيعاب و الطرق وأهمهاهذه نقاط : عدة

من- معين لمشروع الرقابة تقييم نتائج .آلخرمراجعاختالف
أسلو- تطبيق ذاتهبسوء لذا،التقييم طويال وقتا يستغرق التقييم المراجعينفألن بعض ينهونأن

بسرعة .العمل
وصف- عنها يعبر حيث التقييم في الموضوعية وجيدانقص ممتازة مثل .الخ...ةوإنشائيا

وبالتالي الموضوعية نقص وهي مطروحة تبقى والتي الكبيرة المشكلة فإن عامة بصفة
الرقابة نظام فعالية على الحكم في الموضوعية له تحقق أداة إلى بحاجة .يةالداخلفالمراجع

خ الدكتور يمكناوحسب االستبيان استعمال فإن اهللا عبد أمين قيمألد أعطيت ما إذا ذلك يحقق ن

ويتم المختلفة، خالللعناصره :التاليةبالخطواتمن
1

في- الداخلية الرقابة نظام نواحي لجميع شامل استبيان المنشاةتصميم
األسئلةأمراعاة- جميع على اإلجابة تكون )ال(أو)نعمب(ن
مثلسيتق- متخصصة مجاالت إلى االستبيان الخ...المشترياتالمبيعات،م
أي- الداخلية الرقابة لمجاالت نسبية أهمية .درجاتإعطاء
أي- لألسئلة نسبية أهمية .درجاتإعطاء

القيم من معين مدى يستعمل أن المراجع على الضروري االستبيان) النقاط( ومن بحيث،ألسئلة
األهمية ذات لألسئلة الكبيرة لقيم ا تعطى بحيث النسبية أهميته مع سؤال لكل المقررة لقيمة ا تتناسب

الرقابة لفعالية العالية أن،النسبية األسئلة جميع صياغة في اإلجابتينتويراعى إحدى أو( حتمل نعم
معينة) .ال بناحية خاص االستبيان أقسام من قسم تعبئة من االنتهاء الداخليةوبعد الرقابة يقوم،من

بنعم لإلجابات المقررة القيم بإعطاء واحدالمراجع بالبالرقم لإلجابات مجموع،وصفرا يستخرج ثم
و المعطاة ليالقيم للمجال لقياسية ا لقيمة ا إلى ذلكينسبه في الداخلية الرقابة فاعلية درجة على حصل

المجال

ب المجال فعالية درجة حساب يتم التاليوبالتالي :القانون
2

االختبار نتيجة المجال ألسئلة المعطاة القيم مجموع
الفاعلية 100×= للمجالدرجة

القياسية القيمة

اهللا1 عبد أمني احلسابات: خالد تدقيق النظرية،،علم السابقالناحية .243-242ص،املرجع

ص2 نفسه، .243املرجع
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المراجعة:الثالثالمبحث في والمالئمة الكافية اإلثبات أدلة على الحصول

وكما المراجع مهمة سابقاتتمتتلخص له عدالةفياإلشارة حول والمعلل الفني الرأي إبداء
ب الخاصة الحسابات المراجعةالمنشاةومصداقية النقطتين،محل على يركز أن المراجع فعلى وبالتالي

:ليتينالتا
1

الموضو- وفهم الداخليةعمعرفة المراجعة نظاممحل دراسة خالل من كبيرة بدرجة يتضح وهذا
بالمنشأةالرقابة المعتمد .الداخلية

لدعم- الالزمة والقرائن األدلة .وتبريرهالمراجعرأيجمع

تعتبر والتي الوثائق جميع على المراجع يحصل أن الضروري ثباتاإلوقرائنأدلةفمن
موضوع العنصر حسب والقرائن األدلة هذه وتختلف المنشأة، بنشاط المرتبطة العمليات لمختلف
تحديد هناك يكون أن الضروري فمن وبالتالي المنشأة، خارج أو داخل من كونها وكذلك المراجعة

الوث مجمل من وهذا إثبات وقرائن كأدلة المراجع طرف من اعتماده يتم أن يمكن لما المتعلقةواضح ائق
المنشأة .بنشاط

وأنواعها:األولالمطلب اإلثبات وقرائن أدلة مفهوم

ال المنشأة نشاط عن الناتجة المحاسبية الوثائق كثرة وقرائنان أدلة تعتبر كلها أنها يعني
تإثبات حيث وهذا، المراجعة، مرحلة وكذلك المراجعة محل العنصر حسب والقرائن األدلة هذه ختلف

يتطل فيبما المراجع يعتمدها التي األنواع ومختلف اإلثبات، وقرائن أدلة من كال لمفهوم دقيقا تحديدا
للمنشأة المالي للمركز وتمثيلها المالية القوائم وعدالة صحة حول باصداره يقوم الذي الرأي .تبرير

اإلثبات:أوال وقرائن أدلة مفهوم

اإلثبات وقرائن أدلة ماان كل وغيرهانيمكهي محاسبية أدلة من المراجع عليه يحصل ،أن
المالية القوائم ومصداقية صحة حول المحايد الفني رأيه بها .ليدعم

قاطعة بينة هو اإلثبات في عددبحدوالدليل تجميع يتم حيث الدليل عن بها يستعاض القرينة بينما ذاتها

قرائن إليجاد الحقائق من .اإلثباتأكبر
2

ت أنهويمكن على اإلثبات أدلة أو”اعريف األسس تحويلتلك في تساعد التي األساليب

أو افتراضاتاالدعاءات إلى المزعومة .“.مثبتةاالعتقادات
3

أنهاتعرفو على اإلثبات أو”قرينة ثابت أمر نتيجة أواستنباط الستخالصحقيقة حقائق جملة

ه عن باإلفصاح واالقتناع معينة مسألة في الرأيرأي .“.ذا
4

1 J.Raffegeau et autre : Audit et contrôle des comptes, Publi union, paris, 1979, P 34.
اجلربوع2 حممد السابق،يوسف .175ص،املرجع

مجعة3 حلمي احلسابات،:امحد لتدقيق احلديث السابقاملدخل .161ص،املرجع

اجلرب4 حممد السابق،وعيوسف .175ص،املرجع
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عندم أدلة القرائن تعتبر أواوعموما معينة حقيقة إثبات في الدليل درجة إلى القرائن هذه تتعدد
رأ إلى موضوعيالوصول .محددفي

اإلثبات:ثانيا وقرائن أدلة أنواع

المراجع في وقرائنها اإلثبات أدلة أنواع من العديد :أهمهاوةهناك
1

.الفعليالوجود-1
الدفاتر-2 في المثبتة للعمليات المؤيدة المختلفة .المستندات
الدفات-3 في المثبتة للعمليات والحسابية الفنية .والسجالترالدقة
خارج-4 من المراجع عليها يحصل التي الكتابية .المنشاةاإلقرارات
من-5 المراجع عليها يحصل التي .اإلدارةالشهادات
يح-6 التي باالستفسارات العاملين من المراجع عليها .المنشاةصل
في-7 الداخلية الرقابة نظام .المنشاةدقة
الحسابات-8 أقفال لتاريخ التالية األعمال تتبع .نتائج
والنسب-9 والمقارنات .الماليةاالرتباط

:الفعليالوجود-1
المر عليها يعتمد التي واألدلة القرائن أهم من الفعلي الوجود عناصريعد بفحص القيام عند اجع

معناهالميزانية، ليس لألصول الفعلي الوجود أن االعتبار في األخذ فإنالملكية،مع ذلك على وبناءا
دفتر حساب رصيد مع الخزينة في الموجودة المبالغ يطابق أن يجب للخزينة الفعلي الصندوق،الجرد

الى قإضافة مع المخزون حسابات دفاتر أرصدة جردتطابق األصول،البضاعةوائم لجميع وهكذا
.الثابتةخاصة

في-2 المثبتة للعمليات المؤيدة المختلفة :الدفاترالمستندات
القيد دليل المستند إثباتالمحاسبي،يعتبر وأدلة كقرائن المستندات أنواعفيوتتخذ ثالثة

:وهي
2

خارج- معدة االمنشاةمستندات كفواتير داخلها .مثاللشراءومستعملة
داخل- معدة إيصاالتالمنشاةمستندات و لبيع كفواتير الخ...القبضومستعملة
داخل- ومستعملة معدة الحسابيةالمنشاةمستندات .المختلفةكالدفاتر

في-3 المقيدة للعمليات والفنية المحاسبية :الدفاترالدقة
في المقيدة للعمليات والفنية المحاسبية الدقة صحةتعتبر على دليل و قرينة والسجالت الدفاتر

ودقة الدفاترالبيانات،العمليات في المسجلة العمليات إلى المراجع رجوع خالل من يتحقق وذلك
وموازين األستاذ ودفاتر .التحليليةوالكشوفالمراجعةوالمستندات

المراج-4 عليها يحصل التي الكتابية خارجعاإلقرارات :المنشاةمن
علىتعد للحكم المنشاة خارج من المراجع عليها يحصل التي األدلة من الكتابية اإلقرارات

مجعة1 حلمي احلسابات،:امحد لتدقيق احلديث السابقاملدخل .170ص،املرجع

اهللا2 عبد أمني احلسابات: خالد تدقيق النظرية،علم السابق،الناحية .180ص،املرجع
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المدنيينةصح حسابات هذ،أرصدة على موافقتهم تفيد التي و بالدفاتر مدونة هي كما منها هوالتأكد
.األرصدة

إدارة-5 من المراجع عليها يحصل التي :المنشاةالشهادات
يحصل التي الشهادات علىتعد الحكم عليه يصعب عندما والقرائن األدلة من اإلدارة من عليها

المدة آخر البضاعة وتقييم جرد كشهادة الدفاتر في المثبتة المحاسبية هذهمثال،البيانات كانت ولما
إخفاء من خوفا فيها والتفكير النظر يراجع أن عليه يجب المراجع فإن اإلدارة بمعرفة تحرر الشهادة

الح مرغوببعض الغير .فيهاقائق

العاملين-6 من المراجع عليها يحصل التي :بالمنشاةاالستفسارات
المقابلة خالل من االستقصاء تشابه وهي اإلثبات وقرائن أدلة من االستفسارات وهذه،تعد

أحكامه من العديد في المراجع تفيد تركاالستفسارالشخصية،االستفسارات الذين العاملين عدد كواعن
بصفة العمل وضغوط .عامةالعمل

في-7 الداخلية الرقابة نظام :المنشاةدقة
فيه شك ال ومحاسبيةوبما إدارية رقابة من تتطلبه وما تنظيمية خطة وجود داخلي،إن وضبط
وسجالت أصول يمثلالمنشاةلحماية هذا فإن الرقابةكله، نظام وجود على قاطعا .الداخليةدليال

الجودة تو تعني االختضيهنا توسيع وعدم الفحص نطاق عملية،اراتبيق جودة .المراجعةوبالتالي

إقفال-8 لتاريخ التالية العمليات :الحساباتنتائج
العمليات إثبات بعد يتم إنما المراجع عمل أن المعروف بعدأأي،من يبدأ المراجع عمل ن

ل النتائج وحسابات الميزانية بعضوهذ،لمنشاةإعداد يحدث قد المدة هذه وخالل معينة مدة يستغرق ا
أو صحة على إثبات دليل تكون قد التي بعضالعمليات وحساباتالعناصرخطأ بالميزانية الخاصة

بفحصهاو،النتائج المراجع يقوم قيام،التي ذلك على وبالتاليالمنشاةوكمثال المبيعات رقم بزيادة
بداية في تقوم ثم األرباح إلظهارتضخيم اإلجراء هذا إلى وتلجأ المبيعات، هذه رد بإثبات الجديدة السنة

سوء لتخفي الصورية .إدارتهااألرباح

والنسب-9 والمقارنات :الماليةاالرتباطات
مثل معينة عناصر بين االرتباط الزيادةوالمشترياتالمبيعات،يعتبر حيث من المخازن

صح،والنقص على إثبات فيالعملةدليل المثبتة وكذليات الحساباتكالدفاتر، أرصدة بين المقارنة تعد
أو العام نفس آخرمن دليال السابقة لبعضلإلثبات،السنوات المالية للنسب المراجع استخدام يفيد وكذلك

أوك،المفردات السنة نفس في األداء وتقييم والربحية السيولة درجة إلثبات عام بسنواتةمقارندليل
.أخرى

أخرى إثبات وأدلة قرائن عدة يليوتوجد فيما تتمثل :والتي
1

الرياضي- الدليل
الشفوي- الدليل
اإللكتروني- الدليل
التحليلي- الدليل
المصادقات-

مجعة1 حلمي احلسابات،:امحد لتدقيق احلديث السابقاملدخل .12ص،املرجع
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وحجيتها:الثانيالمطلب اإلثبات وقرائن أدلة كفاية

يتضمنه الذي رأيه لتبرير وقرائنه اإلثبات أدلة من ممكن قدر أكبر بجمع يقوم أن المراجع على
هناالتقرير، وتظهر عوامل، عدة حسب والقرائن األدلة هذه من اإلكثار أو اإلقالل الى مضطر وهو

مد تحديد في للمراجع المهنية الرأيىالخبرة تبرير في واعتماده الدليل . قوة

اإلثبات:أوال أدلة كفاية

كفاي على تؤثر عوامل عدة وكميتهاةهناك اإلثبات :وهيأدلة
1

الهدف- لتحقيق القرينة وكفاية شمول فعلى،مدى يكن لم وإذا الهدف يحقق واحد دليل يكون فقد
والقرائن األدلة جمع .الكافيةالمراجع

أو- القرينة مالئمة الفحصمدى لطبيعة أن،الدليل العنصرأي باختالف تختلف والقرائن .األدلة
المراجع- يقوم الذي للعنصر بالنسبة المراجعبفحصه،األهمية زاد كلما مهما العنصر كان فكلما

األدلة جميع في .نشاطه
عنصر- لها يتعرض التي الخطر المراجعةالفحص،درجة موضوع العنصر تعرض فكلما

المراجع من تطلب كلما االختالس والقرائنألخطر األدلة من كمية اكبر يجمع نأالحظيلذا،ن
فتؤخذ البضاعة أما كاملة تكون النقدية .عيناتمنهامراجعة

أو- الدليل على الحصول منالقرينة،تكلفة اكبر الدليل على الحصول تكلفة تكون ال انه حيث
.المرجوةالمنفعة

الرقابة- أنظمة كفاية كاالداخلية،درجة ذلكفكلما انعكس كلما سليمة الداخلية الرقابة أنظمة نت
االخت وحجم أدلة كمية .اراتبعلى

والقرائن:ثانيا األدلة حجية

باعتماد المراجع واألدلةهإن القرائن حجة قوة يقدر ان يستطيع مهنته في ومهارته خبرته على

المستخدموتعتمد األساليب األدلةةبعض بين المفاضلة يليفي :كما
2

القرينة- على الحصول في يتبع الذي فقد،األسلوب تراعى لم وإذا وقواعده أحكامه أسلوب ولكل
حج تتطلبيالدليل الخارجية واالقتراحات الفعلي الجرد يستلزم الفعلي الوجود فمثال ته،
.المصادقات

حسبالقرينة،مصدر- القرينة خارجفمصدرها،وتتفاوت مصادر من المستمدة أكثرالقرينة ية
و التواطؤ لصعوبة غيرها من .الغشثقة

فمنوعيوالقرائنطبيعة- الفعليتها، الوجود مثل فاإليجابية والذاتية اإليجابية والمستندات،نها
أوتعتبر بالتأويل تأخذ ال ألنها غيرها من الحجية في تعتمد،التفسيرأقوى التي فهي الذاتية أما

من الشخصي االستفسار .جعالمراعلى
يحصل- التي من حجتها في أقوى بنفسه عنها يحصل التي فالقرينة القرينة على الحصول كيفية

من .الغيرعليها
محل- بالعملية الدليل ارتباط الحجيةالفحص،مدى كانت كلما قويا االرتباط كان .اكبرفكلما

شهوان1 سعيد السابق،حممد .34ص،املرجع

اهللا2 عبد أمني احلسابات: خالد تدقيق النظرية،،علم السابقالناحية .187-184ص،املرجع
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على- للحصول المناسب عندالقرينة،التوقيت مهم قبلفالقرائن،فالوقت القرينة على حصل إذا
استعما على الوقت فات إذا من أكثر مجدية تكون األوان .هالفوات

منها- تستقي التي الخارجية المصادر في والمعرفة الثقة الثقةفالقرائن،توافر درجة توافرت كلما
تلك حجية زادت .اإلقراراتكلما

جمع- في نفسه المراجع يكونلألدلة،هسلوك أن يجب جمعإذ في مستقال األدلةالمراجع ه
جمعها التي األدلة فقدت وإال .حجيتهاوالقرائن

اإلثبات:الثالثالمطلب وقرائن أدلة على الحصول وسائل

والتنوع التعدد هذا ويرجع اإلثبات وقرائن أدلة على للحصول الالزمة األساليب وتتعد تتنوع
اإلثبات وقرائن أدلة تعدد له،إلى دليل الفنيفكل ذاتالمالئم،أسلوبه االستنتاجات على للحصول ذلك

الفنيليعبراإلقناع رأيه عن .النهائيالمراجع

علىفإنهوبالتالي الحصول اإلثباتيمكن وقرائن خاللأدلة التاليةمن والوسائل :األساليب
1

والمعاينة- الفعلي الجرد
المستنديةالمراجعة-
الحسابية- المراجعة
الفنية- المراجعة
المصادقات-
االنتقادية- المراجعة
)االستقصاء( االستفسارات-
والمقارنات- االرتباط
المالي- التحليل
الرسمية- الكتابات

والمعاينة:أوال الفعلي الجرد

المهنية والمنظمات التشريعات في الرأي في اتفاق يوجد فإن العموم من،على ليس انه على
فيما مهمته تقتصر بل لألصول الفعلي بالجرد القيام المراجع :يلياختصاص

الموضوعة- اإلجراءات دقة من اإلجراءاتللجرد،التحقق بهذه بالجرد القائمين التزام .ومدى
أث- ما حالة االختباراتافي ببعض القيام بإمكانه فإن المراجع شكوك الجرد مرحلة .رت
تقييم- عملية سنةمراجعة من تقييمها أسس على الخروج عدم من والتأكد األصول

األخرى

الشروط بعض توافر يجب فإنه هدفه الفعلي الجرد أسلوب يؤدي :وهيوحتى
2

أو- المراجع يكون الجردبحاضراهمندوبيأحدأن .عملية
يكون- أولأن القدرةللمراجع الجردعلىمندوبيه موضوع األصول حالة .تقدير
ي- للشيأن والتمييز التعرف على قادرا المراجع بجردهءكون يقوم .الذي

مجعة1 حلمي احلسابات،: امحد لتدقيق احلديث السابقاملدخل .174ص،املرجع

شهوان2 سعيد .37ص،سابقالرجعامل،حممد
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المخزون وأمين الجرد لجنة أعضاء عليه يوقع الجرد بنتيجة محضر وضع بضرورة يوصي أنه كما
.والمراجع

المستنديةالمراجعة:ثانيا

المستنديةوتعتبر المراجعةالمراجعة لعملية الرئيسي يجببالقياموعند،المحور فإنه المراجعة
األسس :التاليةمراعاة

صحي- المقدم المستند يكون وقانوناحأن .شكال
يحمل- المراجعةالمستندأن من يستفيد الذي المشروع اسم مثل اإللزامية .البيانات
الغش- خشية المراجعة فترة في يقع تاريخ المستند يحمل .أن
معززنأ- المستند تدخلايكون المراجعةلعملية فترة أثناء المشروع عمل طبيعة .ضمن
صورة- وليس أصال المستند يكون أن
المستند- على المهني المحاسبي القيد يكون .صحيحاأن
بعد- عالمة المستند على توضع .مراجعتهأن

الحسابية:ثالثا المراجعة

المجام صحة مراجعة عن عبارة الرأسيةيوهي نقل،ع صفومراجعة من ألخرىحالمبالغ ه
المراجعةأو وميزان الجرد وقوائم األستاذ لدفتر اليوميات من .ترحيلها

الفنية:رابعا المراجعة

التزاميو الفنية بالمراجعة المطبقةالمنشاةقصد المحاسبية السياسات صحة،بثبات وكذلك
والرأسماليةالمحاسبي،التوجيه الجارية النفقات بين اإليرادا،والتفرقة والرأسمالية،الجاريةتوكذلك

ميزانية داللة على يؤثر ذلك قيودتكماالحسابات،ونتائجالمنشاةألن مراجعة الفنية المراجعة شمل
للسنة االفتتاحية للقيود مطابقتها من والتحقق السابقة للسنة .الحاليةاألقفال

المصادقات:خامسا

أو شهادات عن عبارة موهي أوإقرار بالموافقة للمراجع مراسلة الغير ،االعتراضن

المصادقات استعمال عند التالعب لتجنب بها األخذ يجب اعتبارات عدة :وهيوهناك
1

إدارة- من للغير المصادقات طلبات تصدر أن .نفسهاالمنشاةيجب
أو- المراجع يشرف أن للغيريجب وإرسالها المصادقات هذه إعداد عملية على .نائبه
المصادقات- إليهم ترسل من بإخطار المشروع إدارة تقوم أن .يجب
أو- التوافق حيث من الردود دراسة .االعتراضيجب

االنتقادية:سادسا المراجعة

غي أمور أي لمالحظة للسجالت السريعة النظرة بها إلىرويقصد المراجعة هذه وتحتاج عادية،

ش1 سعيد .38ص،سابقالرجعامل،هوانحممد
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عالية وخبرة فقمهارة المد، أيجد مثال بالرغمراجع المؤسسة اتجاه دينه بسداد يقم لم العمالء أحد ن
من كان أنه الىتمن المراجع البحث هذا يقود أن يمكن وبالتالي السابقة، الفترات خالل السداد في ظما

تالعب أو سرقة أو غش أي .اكتشاف

)االستقصاء(االستفسارات:سابعا

أواالستفساراتوتكون شفويا يحرص،بياكتاإما أن المراجع فعلى الحالتين كلتا فيوفي
على كثيرا يعتمد إذ بطبيعته، ذاتي األسلوب وهذا بها، يقتنع أن قبل يتلقاها التي اإلجابات لتعزيز البحث
الحظ ما إذا الداخلية الرقابة أنظمة تقييم حالة في للتطبيق ويصلح الشخصي، وحكمه المراجع تفسير

في انحرافا فيهاالمراجع تعديال أو المرسومة الداخلية الرقابة أنظمة .تطبيق

والمقارنات:ثامنا االرتباط

من أداة ورأسيا أفقيا المحاسبية البنود بين والمقارنات المختلفة العناصر بين االرتباط يعد
المراجعة عملية في اإلثبات وقرائن أدلة على الحصول أو،أدوات الفترة نفس عن فتراتسواء

سابقةوس .نوات
الشخصي التقدير على غالبا تعتمد أنها الوسيلة هذه على .للمراجعويالحظ

المالي:تاسعا التحليل

أي في واالرتباطات المقارنات إلجراء المالئمة الفنية األساليب أحد المالي التحليل يعتبر
يتأكد لكي وذلك المراجعة مراحل من االمراجعمرحلة العمليات كل أن ينبغيمن كما تمت لمحاسبية

.لها
المالية النسب قدرةمنوتعتبر لقياس كأداة تستخدم التي التحليل أدوات الوفاءالمنشاةأهم على

المرتبطةالنقدية،نسبةالسيولة،نسبةالتداول،نسبةهي .الخ...األداءيميوتقحية،الرببوالنسب

الرسمية:عاشرا المكتابات

المراجع قيام بالدفاترأثناء المسجلة المحاسبية البيانات وفحص بعض،بمراجعة تواجهه قد فإنه
إدارة من فيطلب بنفسه، عليها يحكم أن عليه يصعب التي الحقائقالمنشاةالمسائل بعض له تثبت أن

أو والسجالت بالدفاتر الموكلةالمثبتة للمهمة أدائه أثناء تصادفه التي المشاكل بعض ومنله،توضح
إدارةقائمةتهاأمثل قررت التي الثابتة المراجعالمنشاةاألصول فترة خالل الجرد،ةإضافتها وشهادة

.وغيرها
على اعتماده عن حريصا يكون أن المراجع على الرسميةويجب صنعاألنهالمكاتبات من

إدارة مع الرسمية المكاتبات تعتبر لذلك عالمنشاةاإلدارة، الحصول في المراجع هذهوسيلة لى
المكاالشهادات، هذه من بصورة يحتفظ أن المراجع على ملفتباتويجب .المراجعةفي

المراجعة في اإلثبات وأدلة قرائن على الحصول وسائل أن إلى اإلشارة تجدر تنحصركما ال
السابقة الوسائل فهنافقطفي الوسائل هذه تنوع الى يؤدي تغيرات من االقتصادية الحياة تشهده كفما

كالتالي االلتزام لدرجة وفقا تحدد عامة أخرى :قرائن
1

مجعة1 حلمي احلسابات،:امحد لتدقيق احلديث السابقاملدخل .174ص،املرجع
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الطبيعة- القرائن
إعدادها- يتم التي القرائن
المفيدة- المناقشات
ب- العاملين بواسطة المعدة أوالمنشاةالتقارير رسمية بصورة رسميةسواء غير
األخرى- البيانات مع المتداخلة العالقات
المتابعة-
مصادرالتوثيق- عدة من
األداء- إعادة
المالحظة-
اإلحصاء-
استخدام- عند المساعدة المراجعة الحاسوبتكنولوجيا

مهذهنأويالحظ تكون قد أونالوسائل الفصل،مجتمعةفردة في صعوبة هناك الواقع في ولكن
الفعلي الوجود عدا فيما المراجعة في لإلثبات المختلفة الوسائل وتلبين وأثرا، مهما دورا األدلة هذه عب

رقم الشكل يوضحه كما المراجع رأي على .)08(كبيرا

رقم تقييم:)08(الشكل على الحصول وآثاراكيفية المراجعهلدليل تقرير على

جمعة: المصدر حلمي عمان،: أحمد للنشر، صفاء دار الحسابات، لتدقيق الحديث ص2000المدخل ،185.
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المالية:الرابعالمبحث القوائم عناصر مراجعة

محا معلومات على الحصول أجل الحقيقيةمن الوضعية عن ومعبرة مصداقية ذات سبية
األصو،للمؤسسة حسابات عناصر وضعيتها تعكس ختامية مالية قوائم خالل وجدوللمن والخصوم

يعكس أن عنصر كل على ينبغي وبالتالي النتائج 1:اآلتيحسابات

تسجيلها:الكمال- تم قد به المتعلقة العمليات كل أن .محاسبيايعني
للعناصر:جودالو- الفعلي الوجود .المعنيةيعني
لعناصر:الملكية- بالنسبة والتزامها العناصر كل في المؤسسة حق .الخصوميعني
األرصد:التقييم- كل بشكلةأي تقييمها تم قد بالعناصر .سليمالمتعلقة
بشكل:المحاسبيالتسجيل- تقييدها تم قد المحاسبية العمليات كل أن .سليميعني

وجدولو الميزانية عناصر من كل مستوى على الخصائص هذه كل من التأكد المراجع فعلى بالتالي
يلي كما النتائج :حسابات

األصو- من .الثابتةلالتحقق
من- .المحزوناتالتحقق
الحقوق- من .والديونالتحقق
الموال- من .المملوكةالتحقق
واألعباء- النواتج من التحقق

الثابتة:األوللبالمط األصول من التحقق

االستثمارات عناصر على النقطة هذه تهييئاتاإلنتاج،تجهيزات(تشتمل اجتماعية، تجهيزات
لعدة،)وتركيبات بالدوام تمتاز كونها المؤسسة في المحاسبية الحركة قليلة تعتبر العناصر هذه إن

ال السنوية االهتالكات تسجيل عدا داخلها بعسنوات أو الستعمالها جزءضمقابلة تخص التي التنازالت
عناصرها .من

أن يمكن سبق مما للمراجعالقولانطالقا بالنسبة سهال يعتبر األصول هذه من التحقق بأن
السابقة العناصر ببقية منلو،مقارنة كبيرة نسبة تمثل االستثمارات أن الحسبان في األخذ مع كن

خ،الميزانية أو تغيير للميزانيةوأي بالنسبة المصداقية على يؤثر فيها .لل
السيربالتاليو وتسهيل ضمان أجل من والملفات الوثائق من مجموعة تحضر أن المؤسسة على فان

كاآلتي للعمل 2:الحسن

الفرعي- إعداد:لالستثمارات)ا*3F#<5(الميزان يتم االستثمارات ملفات من انطالقا أنه حيث
يشملالمي والذي الفرعي :زان

االستثماررقم• حساب

اإلجمالية• تكلفته

طواهر1 التهامي صديقيوحممد احلسابات: مسعود وتدقيق ديوا،املراجعة املهنية، واملمارسة النظري اجلزائر،ناإلطار اجلامعية، املطبوعات

ص2003 ،148.
2

A .Hamini : l'audit comptable et financier, Berti édition, Alger, 1999, p 71-72.
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االستثمارات• متراكم
األستاذ دفتر حسابات مع وتأشيره مطابقته يتم الميزان .وهذا

قيد- االستثمارات قيد:التنفيذميزان االستثمارات خصوصية غيرتتمثلالتنفيذإن كونها في
ملف،مهتلكة في ومعالجتها مسكها يتم مكتملة الغير االستثمارات من النوع هذا فان السبب ولهذا

وحده .  خاص
االستثمارات- يمك:الجديدةجدول الجدول هذا االستثماراتنإن في الزيادة وفحص تتبع من

االهتالكات متراكم في .وكذلك

رقم المالية)09(والشكل االستثمارات لمراجعة االنسيابي المخطط عن مثال .يوضح
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رقم المالية: )09(الشكل االستثمارات لمراجعة انسيابي مخطط

rا 3QF [X1أ ا*R#<J#ت: `#*3 sX>3L :.F،،5#نF ،&(@.* \pوا دار ،PX.5e*ا PXK#@*ص1999ا ،71.

أو kjJO1 رأي اwF#ء
ا*&أي ا3Rاء [F اO1b@#ع
PXQ<@*ا PX5هdا M<K.

[1 y0ا*5&ا zLآ3 ه\
0T*ا?.ej*ا Tد

[F *_=O}5#رات
أو ا*5)#ه3ة s2&|

ا*Y5#د<#ت

ا^دارة He}و ه\
أو RTeZ#ت أي

PX.5F أ1#م \X>ا&F
Pe01&ا

اO=b}5#رات

(01 )

(02 )

(03 )

b

:eAb

:eA

b :eA
y0ا*5&ا zLآ3 ه\

P<=~5*ا PXU.1 [1
اO=b}5#رات  !h*
:=#R PRTOU1 #hAوأ

P<=~5*ا

R\X>ا&e*ا أو ا*RTeY#ت X#ن
أو ا*&أي ا3Rاء [F واO1b@#ع
PXQ<@*ا PX5هdا M<K kjJO*ا

أو kjJO1 رأي اwF#ء
اO1b@#ع

s.w1 رأي

:eA
[1 y0ا*5&ا zLآ3 ه\

اO=b}5#رات :XXiL PJZ
ا*#5*? ا*>Tق P=درا y1
?B#Y*ا &e<*ا PB&e5*

ا*>Tق ?B

(04 )

?B &w#*ا ه\
mXJR &XQآ :XXiO*ا
P1_= ].F &q~2
ا*#5*? ا*5&آ%
P<=~5.*

أو kjJO1 رأي اwF#ء
PX5أه M<K e1#آ,

s.w1 رأي اwF#ء

(05 )

b

b :eA
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الجو من كل خالل من االستثمارات لمراجعة التطرق التاليةوسيتم :انب
الكمال-
الوجود-
الملكية-
التقييم-
المحاسبي- التسجيل

الكمال:أوال

العنصر هذا في المراجع الختاميةبيقوم المالية القوائم في المقدمة المعلومات أن من التأكد
له الحقيقي الواقع تعكس عنصر لكل األوليةنموذلك،اوبالنسبة األرصدة من التأكد والقيامخالل

للعنصر الجديدة اإلضافات كل تسجيل من للتأكد والحسابية المستندية التنازالت،بالمراجعة كل وحذف
المحاسبية للمعلومات النهائي الحكم على للحصول المحاسبية المعالجة خطوات تتبع مع الدورة خالل

موضوع العنصر على صالمراجعة،المقدمة من المراجع يتأكد أن ينبغي حساكما تاالهتالكابحة
العنصر الستخدام تحميلهوتسجيلها،المقابلة وعدم به المتعلقة لألعباء عنصر كل تحميل ومدى

.األخرىللمصاريف

الملكية:ثانيا

والتي المؤسسة وسجالت دفاتر في المسجلة الثابتة لألصول المؤسسة ملكية من المراجع يتأكد
خال من المالية القوائم في ظاهرة الشراءهي فواتير المراجعة،ل موضوع األصل ملكية تثبت عقود .أو

التقييم:ثالثا

االستثمارات فيإن شرائهاتسجل بتكلفة طرف،المحاسبة من المنشأة االستثمارات تلك أما
حد في بالتكلفذاتها،المؤسسة محاسبيا تسجيلها يتم المؤسسةةفانه نطرف إلنجازها 1.الحقيقية

ذلو زائدكيتم شرائه ثمن تسجيل خالل من لألصل األولي التقييم صحة من التأكد طريق عن
الحصول يتحقعليه،مصاريف االهتالكقكما لطرق تبعا اهتالكاته وتسجيل الحساب صحة من

متناقص(المحددة أو متزايد ثابت، في،)اهتالك الثبات سنةاستخدامومراعاة من االهتالك طرق
ط،ألخرى الثابتةوكذلك األصول تقييم التاريخية(رق التكلفة أو السوق سعر أساس على .)التقييم

المحاسبي:ثالثا التسجيل

المعالج أن من التأكد على المراجع ىةيعمل المباد وفق تمت المتعارفءالمحاسبية المحاسبية
م التسجيالت لهذه المثبتة الوثائق كل وأن عاما، قبوال والمقبولة معهعليها ومرفقة .وجودة

1 M .Belaiboud, opcit, p41.
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من:الثانيالمطلب زوناتخالمالتحقق

المخزن على تمر التي العناصر كل على المخزونات النصف،تشتمل أو التامة المنتجات سواء
اإلنتاجي العمليات لتموين المخصصة المشتريات أو األوليةةالمصنعة من،كالمواد فانه وبالتالي

من المراجع يتحقق أن كبيرةالضروري حركة ذات تعتبر العناصر هذه لكون نظرا العناصر هذه
.ومستمرة

بالبضاعة بتعلق منوفيما يهدف إلىخاللفالمراجع البضاعة مايليتدقيق 1:تحقيق

أول- بتاريخ عليها الموجودة والحالة المدة بآخر للبضاعة الفعلي الوجود من .المدةالتأكد
للبضا- المنشأة ملكية من قوائمالتأكد ضمن أدرجت التي .الجردعة
سعر- كمبدأ المدة آخر بضاعة تقييم في السليمة المحاسبية المباديء تطبيق صحة من التأكد

التكلفة أو المباديءأقل،أيهما∗السوق تطبيق ثبات .المحاسبيةومبدأ

بالمخازنيوضح)10(رقموالشكل البضاعة لمراجعة االنسيابي .المخطط

اهللا1 عبد أمني احلسابات: خالد تدقيق املرج،علم العملية، .49صالسابق،عالناحية

∗
السوق-  ما: سعر أي املالية، القوائم إعداد تاريخ يف احلاضر الشراء سعر تاريخهو يف املنشأة مبخازن للموجودة مماثلة بضائع لشراء مثنا يدفع

أمااجلرد تنفق، اليت املصاريف مجيع اليه مضافا بالفاتورة املوضح الفعلي الشراء مثن ويتضمن التارخيي أو الفعلي التكلفة مثن به فيقصد التكلفة سعر

للبيع معدة تصبح حىت البضاعة .على
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من تتم العنصر لهذا المراجعة عملية فان منوبالتالي النقاطخالل :التاليةخالل
الكمال-
الوجود-
الملكية-
التقييم-
المحاسبي- التسجيل

الكمال:أوال

آخر مخزون حول محاسبية معلومات المالية القوائم لذتظهر بااالمدة، المراجع منيقوم لتحقق
سليمة محاسبية معالجة وفق كانت المعلومات هذه العمليا،أن كل أن تمتمفادها بالمخزون المتعلقة

المحاسب طرف من نسيان أو حذف أي يلمسها ولم محاسبيا على،تسجيلها الحجة للمراجع ليكون
موضوعبالتأكيد للعنصر تمثيلها ومدا النظام هذا يولدها التي المعلومات .لمراجعةاصحة

الوجود:ثانيا

فعال موجود المخزون أن من التأكد إلى المراجع المخزون،يسعى أن من التحقق خالل من
تن ما وفق وتوجيهها الجرد عملية على بالوقوف وذلك بالمخازن فعال التشريعاتصموجود عليه

كمالمعمول يوابها، المخزون عناصر من عنصر كل أن من التأكد على القائمةيعمل على التسجيل افق
للعناصر ينبغيالمخزنة،النهائية والتي النهائية القائمة وإعداد الجرد بعملية آخرون أشخاص يقوم وأن

ذلكاتأشيره له مخول شخص طرف .قانونيامن

الملكية:ثالثا

حتى لها ملك المؤسسة داخل المخزونات عناصر المراجعالعكس،ثبتيتعتبر فعلى أنلذلك
المؤسسة ملكية من والمتعلقةللعناصر،يتأكد المختلفة العمليات مراجعة من كمابالمخزون،انطالقا

المخزنة للعناصر المؤسسة ملكية من يتأكد أن .خارجهايجب

التقييم:رابعا

من التأكد خالل من المؤسسة بها قامت التي التقييمات صحة من يتأكد أن المراجع على ينبغي
سنةثبا من المخزونات تقييم طرق منألخرى،ت المخرجات لتقييم واحدة طريقة .المخزوناتوتبني

المحاسبي:خامسا التسجيل

بالم المتعلقة العمليات كل أن من التأكد إلى المراجع وفقخيسعى محاسبيا تسجيلها تم قد زونات
قبوال والمقبولة عليها المتعارف الوثائقعاما،الطرق كل فعالوأن موجودة التسجيل لهذا المدعمة

.بهومرفقة
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والديون:الثالثالمطلب الحقوق من التحقق

أرصدتها ومن والديون الحقوق من التحقق المراجع على يجب مثال،حيث تتكون التي كالحقوق
وحسابات العمالء حسابات الصندوق،من الديونالخ،...البنكالخزينة، من تتكون التي والديون

والطويلةا والمتوسطة النقاطاألجل،لقصيرة خالل من مثال بالبنك النقدية مراجعة 1:التاليةويتم

لدى- المشروع حساب كشف على .البنكالحصول
البنك- تسوية مذكرة البنكية(إعداد .)المقاربة
البنك- تسوية مذكرة على بناء الالزمة التسوية قيود .إجراء
الحسابية- المشروعةوالمستنديالمراجعة دفاتر في البنك .لحساب

رقم بالبنك)11(والشكل النقدية لمراجعة انسيابي مخطط .يوضح

اهللا1 عبد أمني احلسابات: خالد تدقيق عمان،،علم للنشر، وائل دار العملية، ص1999الناحية ،52.
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رقم بالبنك):11(الشكل النقدية لمراجعة انسيابي مخطط

م المراجع يتحقق أنة هذهنويمكن النقاطمجمل خالل من :التاليةالعناصر
الكمال-
الوجود-

rا 3QF [X1أ 3*#` :<J*ا sX>3L :.Fت#R#،،5#نF ،&(@.* \pوا دار ،PX.5e*ا PXK#@*ص1999ا ،69.

3XZر sR#wL ه\
M0T5R 6@Q*ا
y1 V(U*ا

\5F 3eR &L#B3*ا
P2T<O*ا 1!آ&ة

MQ= Te2د ه\
إ*[ اO`b_ف
X.5F#ت وT0د
?B P./<1 &X.
6@Q*ا أو &L#B3*ا

MQ= Te2د ه\
إ*[ اO`b_ف

أو MF_L وT0د
L%و2&

:OLو P2T<O*ا L/&ى
]we2و PRT.w5*ا ا*TXiد

s.w1 رأي

PJZ TKل s.w1 رأي إwF#ء
&L#B3*#R 6@Q*ا 3XZر

QA#2رأ ?weAو MQ<*ا [F mJ
M<K e1#آ># أو #fjJO1
'.Q5.* PXQ<@*ا PX5هdا.

M<K kjJO1 أو e1#آ, رأي إwF#ء
اO`b_ف '.Q5* PXQ<@*ا PX5هdا.

رقم السؤال الى )02(ارجع

النعم

ال نعم

النعم

)01(

)02(

)03(
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الملكية-
التقييم-
المحاسبي- التسجيل

الكمال:أوال

مستعمليها إلى المؤسسة طرف من المقدمة المعلومات والحقوق،تظهر الديون حول معلومات
حد على حساب لكل المالية األرصدة إظهار خالل من بها العمليات،االمتعلقة تفاعل من انطالقا

إيجابا أو سلبا سواء من،المختلفة يتحقق أن المراجع على وجب لذا حساب، لكل األولي الرصيد وأخذ
وصادقة صحيحة معلومات على الحصول أجل من العمليات لكل المحاسبي .التسجيل

الوجود:ثانيا

للحقوق الفعلي الوجود من التأكد على المراجع بالمقارباتيعمل القيام خالل من والديون
مسجل،الضرورية هو ما منبين المصادقات طريقة كاعتماد الغير، عند مسجل هو وما محاسبيا

طرف من الحقيقية األرصدة على الوقوف أجل من والموردين العمالء .المراجعطرف

الملكية:ثالثا

المؤ ودفاتر سجالت في المسجلة والديون الحقوق بهاإن تتعلق أن يجب تسجيل،سسة يصح فال
طرفا المؤسسة تكون ال شيء .فيهأي

المالية القوائم في المسجلة والحقوق الديون كل أن من يتأكد أن المراجع على فانه لهاوبالتالي الختامية
لها حق والحقوق عليها التزام فالديون المؤسسة مع مباشرة .عالقة

التقييم:رابعا

ال الحقوقيستعمل تقييم على الوقوف أجل من الحسابية والمراجعة المستندية المراجعة مراجع
أي اعتماد أو السوق سعر وفق التقييم طريقة يعتمد كأن للتقييم، معتمدة طرق وفق للمؤسسة والديون

المؤسسة طرف من معتمدة أخرى الدائنة،طريقة أو المدينة سواء األخرى الجهة طرف من وكذلك
.ةللمؤسس

المحاسبي:خامسا التسجيل

ال وتأكيديجب والديون بالحقوق المتعلقة المحاسبية العمليات تسجيل يتم أن وفقمعالجتهاعلى
عاما قبوال والمقبولة عليها المتعارف المحاسبية مجموعة،الطرق إلى التسجيل هذا يستند أن أجل من

اإلثبات وقرائن أدلة من العمليلكافية والتسجيلالمةتبرر .حاسبية
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الرابع المملوكة: المطلب األموال من :التحقق

مؤسسة إنشاء إلى محالة ال يؤدي معين قطاع في واالستثمار بالنشاط المستثمرين تفكير إن
معروف قانوني يقدم،بشكل اإلطار هذا ففي فيها، المساهمة األطراف كل حقوق يضمن تأسيس وبعقد

وتقسم أموالهم ويحددالمساهمون مساهمته بقدر منهم واحد كل حصة تكون أسهم عددفيإلى ظلها
وتسجيله سليم بشكل تقييمها ومن وعددها الشركاء أسهم من التحقق المراجع على وجب لذا اأسهمه،

المالي السوق في المؤسسة أسهم تداول تتبع وكذا المحاسبية، المباديء مع يتوافق منةبما والتأكد
السليم المراجعةالتوزيع موضوع الدورة عن الناتجة والخسائر تخصيص،لألرباح تاالحتياطياوكذا

به المعمول والقانون اإلدارة مجلس قرارات مع يتفق .بما

التاليتتبعيمكنوبالتالي النحو على هي المملوكة األعمال من للتحقق عامة 1:أحكام

للمؤ- المنظم والقانون االبتدائي العقد من المالةسسالتأكد رأس لمعرفة المراجعة موضوع
األسهم عادية(وأنواع المال،)ممتازة، رأس ورد الربح ناحية من المساهمين .وحقوق

أو- وزيادة التخصيص بخصوص العامة والجمعية اإلدارة مجلس قرارات على تخفيضاإلطالع
المستهلكين حقوق وتعديل المال .رأس

ويط- األسهم في المكتتبين والتخصيصيفحص لالكتتاب المؤيدة المستندات جميع على لع
لهم الكلي .والسداد

عليه- ما سددوا قد المساهمين أن من المؤسسةميتحقق .اتجاه
فيه- الواردة والبيانات المساهمين سجل عد،فحص حيث مادمن وكل األسهم وشهادات وقيم

بالمساهمين .يرتبط
بالك- المال رأس سداد عدم حالة الختامية،املفي المالية القوائم في ذلك يظهر أن يجب

.للمؤسسة
ورأس- به المصرح المال رأس إظهار أي الميزانية في المال رأس عرض صحة من التأكد

المال رأس وكذلك المصدر .المدفوعالمال

أو)12(رقموالشكل انسيابي لمخطط مثال لمراجعةيوضح المالمجرى .رأس

ص1 السابق، املرجع صديقي، ومسعود طواهر التهامي .157-156حممد
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رقم المال):12(الشكل رأس مراجعة إجراءات مجرى

rا 3QF [X1أ ا*R#<J#ت: `#*3 sX>3L :.F،،5#نF ،&(@.* \pوا دار ،PX.5e*ا PXK#@*ص1999ا ،177.

تقيدت هل
المنشاة
بالنصوص
وما القانونية
عقد في ذكر

رأس \23eL :L ه\
أو R#*%2#دة ا*5#ل

#Yi@*نا<KM
sBوو ا*TA#iن

PRT.w5*ا ا*)&وط

رأس F&ض :L ه\
PXAا%X5*ا ?B ا*5#ل

ا*TA#iن sBو
وا*Q5#دىء
PXQ=#J5*ا

وإwF#ء ا*j*##5#ت XR#ن
e1#آ, أو kjJO1 رأي
ا*j*##5#ت PX5أه M<K

رأي وإwF#ء ا*j*##5#ت XR#ن
M<K e1#آ, أو kjJO1

Pj*##5*ا PX5أه

TKل kjJO1 رأي إwF#ء
ا*5 رأس F&ض Pj*##1?B #ل

PXAا%X5*ا

s.w1 رأي إwF#ء

نعم ال

نعمال

نعم ال

)01(

)02(

)03(
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واألعباء:الخامسالمطلب النواتج من التحقق

واألعباء النواتج حسابات التسيير(تعتبر النتائج) حسابات حسابات لجدول األساسية المكونات
)Tableau des comptes des résultats (الحساباتاوبتفاعلهم هذه فتتميز النتائج، حسابات تنتج

موضوع السنة إلى نقله يمكن ال الماضية السنة رصيد أن باعتبار الصفر يساوي أولي برصيد
الدورة خالل المؤسسة إدارة طرف من المتبنى التسيير أسلوب تصف الحسابات هذه كون المراجعة،

. نفسها
الم المخطط حدد بعينوقد األخذ مع واإليرادات األعباء تتبع الوطني 1:االعتبارحاسبي

.قيمتها-
.طبيعتها-
بغض- معرفتها تاريخ في العامة المحاسبة في التكاليف تسجيل يتم حيث حدوثها، أو نشأتها تاريخ

ما في عادة يتم أن يمكن الذي تسديدها عن .بعدالنظر
ت يتم اإليرادات فان الطريقة بمجردوبنفس العامة المحاسبة في الفاتورة(فوترتهاسجيلها )إصدار

إثباتها بمجرد بعد)Constatation(أو فيما عادة يتم والذي تحصيلها عن النظر بغض ،.

عن يكون واألعباء النتائج حسابات في المنطوية المحاسبية المعلومات من التحقق فإن العموم وعلى
اآلتي :طريق

الكمال-
دالوجو-
الملكية-
التقييم-
المحاسبي- التسجيل

الكمال:أوال

أعباء كانت سواء بها والمتعلقة المختلفة العمليات كل عن المحاسبية المعلومات تعبر أن ينبغي
كأن بالحسابات، والمتعلقة المختلفة البيانات تجهيز ضمن لتدخل محاسبيا تسجيلها يتم وأن ونواتج،

البيا من مجموعة بياناتتعالج فيها يدرج ولم المؤسسة بها قامت مختلفة بيع بعمليات تتعلق التي نات
بالبي تتعلق فعأخرى الحقيقيةي، الوضعية عن تعبر ال محاسبية معلومات إلى المعالجة عملية بعد خلص

الدورة في بالعنصر المتعلقة البيانات كل وتجهيز واألعباء النواتج كافة تسجيل وجب لذا للنواتج،
الوضعيةم عن شاملة محاسبية معلومات إلعطاء المراجعة .للمؤسسةالحقيقيةوضوع

الوجود:ثانيا

بالمؤسسة، مباشرة تتعلق واألعباء النواتج أن من التحقق على اإلطار هذا في المراجع يعمل
مستن عملية لكل أن حيث من المستندية المراجعة باستعمال ذلك ويكون فيها، طرفا تكون أن تقومأي د

للعملية الفعلي الوجود من يتأكد وأن .عليه

1 A.Hamini, opcit, p131.
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التقييم: ثالثا

أن المراجع على ينبغي لذلك الختامية، المالية القوائم في نهائية بأرصدة واألعباء النواتج تظهر
وتقييمها معالجتها وصحة تبويبها حيث من تقييمها صحة من من،يتحقق وثابتة واضحة لطرق وفقا

أخ إلى .رىسنة

المحاسبي: رابعا التسجيل

األعباء تسجيل سالمة من التحقق إلى المراجع المحاسبيةبوالتقيدوالنواتجيسعى المباديء
ينتظر وال لذلك المدعم للمستند وفقا وقوعها حال والنواتج األعباء تسجيل يجب إذ عاما، قبوال المقبولة

العملية عن الناتج الحق أو الدين تسوية المراجعةالمحاسب موضوع الدورة .في
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الحسابات: الخامسالمبحث مراجع تقرير إعداد

الخارجي الحسابات مراجع بها يقوم التي والتدقيق الفحص عمليات مجمل مبنيةالمستقل،إن
أساس على المراجع يعده أن يجب الذي التقرير أساس على .اختباراتهوموجهة

ييرف لمعا فقا و تمت قد ته را ختبا ا و ته فحوصا مجمل ن أ لقول ا على در قا يكون ن أ جع لمرا ا على
والمتعارف عاما قبوال المقبولة .عليهاالمراجعة

الدفاتر أن حول سيقدم المستقل الخارجي المراجع رأي فإن واالختبارات الفحوصات هذه من انطالقا و
لمحاسبية،والسجالت ليةا لما ا ئم لقوا ليوا لما ا لمركز ا دقة صا بطريقة تمثل لمراجعة ا محل لة للحا

ونتائج قبوالاستغاللها،للمؤسسة لمقبولة ا لمحاسبية ا لمبادئ ا مع فق يتوا بما ما،وهذا لمطبقةعا وا
المحاسبية الدورات في المطبقة لتلك مشابهة .السابقةبطريقة

الخاريتموس المراجع لتقرير الشكلية األركان إلى وموقفالتطرق التقرير هذا عناصر وكذلك جي
المراجعة غير المالية والقوائم الالحقة باألحداث يتعلق فيما التقارير،المراجع أنواع تعبرتختلف بما

بالتقرير الرأي أنواع من .عنه

التقرير:األولالمطلب وعناصر أركان

والتي المراجع لعمل النهائية النتيجة المراجع تقرير بالنسبةعرضييعتبر أعماله نتائج فيها
وبالتالي منه، المستفيدين متطلبات بكل التقرير هذا يفي أن يتطلب وهذا المعنية، الجهات لمختلف

وال والموضوعية الشكلية األركان من مجموعة التقرير هذا في . ناصرعيشترط

الخارجي:أوال المراجع لتقرير والموضوعية الشكلية األركان

العم األركانعلى يحتوي المراجع تقرير فإن 1:التاليةوم

التقرير-1 عنوان
التقرير-2 إليها الموجهة الجهة
للتقرير-3 االفتتاحية الفقرة
النطاق-4 فقرة
الرأي-5 فقرة
التقرير-6 األخير الركن

:التقريرعنوان-1
معين عنوان على الخارجي المراجع تقرير يشمل أن لت،يجب التقاريروذلك باقي عن ميزه

عادة العبارة هذه وتكون المؤسسة، إدارة تعدها التي واإلدارية الحسابات- المالية مراجع تقرير
.- المستقلالخارجي

إليها-2 الموجه :التقريرالجهة
الشركة مساهمي مجموع أو اإلدارة سواء بمهمته بالقيام المراجع كلفت التي الجهة .وهي

ص1 السابق، املرجع اجلربوع، حممد .  258-256يوسف
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اال-3 :للتقريرفتتاحيةالفقرة
العناصر على للتقرير االفتتاحية الفقرة تشمل أن :التاليةيجب

والفترة- بالكامل راجعها التي المالية القوائم المراجع يذكر وجدولالتيأن كالميزانية تشملها
أي القوائم هذه وتاريخ النتائج XX/31/12حسابات

هي- الشركة إدارة أن على والتأكيد أياإليضاح إلزالة المالية القوائم إعداد عن المسؤولة
هذه بإعداد قام عمن .القوائمغموض

للا- وفقا عليها الفني الرأي إبداء في تنحصر المراجع مسؤولية المتعارفمبن المحاسبية ادىء
قبوال والمقبولة .عاماعليها

:النطاقفقرة-4
كان الدوليةالتطرقلقد للمعايير وفقا أن،للمراجعةللمراجعة تتطلب المعايير تلك أن يتمحيث

ال المالية القوائم هذه بأن تأكيد على للحصول محدد برنامج ضوء على المراجعة عملية وإنجاز تخطيط
جوهرية أخطاء على اإلفصاح،تحتوي يعزز بما اختبارية أسس على اإلثبات أدلة فحص إلى إضافة

القوائم في .الماليةالوارد

:الرأيفقرة-5
و النتائج وحسابات الميزانية حول النهائي رأيه بإبداء المراجع يقوم منالخسائر،حيث وكذلك

إلى دورة من متجانسة بطريقة المحاسبية والمبادئ الطرق تطبيق .أخرىحيث

من-6 األخير :التقريرالركن
العناصر على يحتوي أن بجب العموم :التاليةوعلى

التقرير- تاريخ
المراجعاس- مكتب المكتب( م ).صاحب
المراجع- . رقم
إليها- ينتمي التي الفئة
وختمه- المراجع توقيع

التقرير:ثانيا ) محتوياته(عناصر

تطور نتيجة الخارجي المراجع تقرير وصيغ ومحتويات أشكال تطورت فقد المحتوى حيث من
المراجعة نموج،مهنة إليجاد العملية الهيئات القبولوسعي عليهالعام،يلقي يطلق ما بالتقريروهو

.النمطي
النمطي التقرير تعريف أنهويمكن العلى العام جعلهذالنموذج إلى العلمية والهيئات الجمعيات تسعى ي

عاما قبوال سنة،يلقى منذ التقرير تنميط محاوالت بدأت إعادةم،1977وقد يتم الحين ذلك ومنذ
ليتال التقرير المراجعئصياغة مسؤولية وتحديد للتقرير الفهم سهولة فلسفة مع المسؤولية–م وتعرف

الصدد هذا عليهافي المتعارف المراجعة معايير مع الفحص نطاق فيها يتطابق التي لدرجة –بأنها
نشرة اشتملته ما هو تعديل آخر عاموكان القانونيين للمحاسبين األمريكي بيان1988المعهد في م

رقممعايير النمطي)58(المراجعة للتقرير األساسية المكونات حددت 1.والتي

مجعة1 حلمي احل: امحد لتدقيق احلديث صاملدخل السابق، املرجع .327سابات،
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جزئي إلى ينقسم التقرير محتوى فان العموم 1:وهمانيوعلى

المراجعة:األولالجزء- نطاق .الفحصومدى(SCOPE)ويتضمن
الرأي:الثانيالجزء- )ويتضمن OPINION)المحايد .الفني

ال التطور هذا شمل خصائصولقد للمحتوى وضع حيث المذكورين يؤديومعايير،جزئيين والتي
األهداف تحقيق التقرير إعداد عند .المرجوةمراعاتها

المراجعة:الثانيالمطلب غير المالية والقوائم الالحقة األحداث من المراجع موقف

الخارج الحسابات لمراجع المنشأة إدارة تقدمها التي المالية القوائم مدةإن تغطي المستقل ي
من أسابيع بعد الى للنشر جاهزة تكون ال ولكنها المراجعة، موضوع المالية السنة نهاية حتى معينة
قوائم بمراجعة قيامه عدم حالة في محددة تكون أن يجب المراجع مسؤولية أن كما المالية، السنة انتهاء

معينة .مالية

الالحق:أوال األحداث من المراجع ةموقف

ب الالحقةويقصد للجهةاألحداث التقرير تقديم وقبل المالية السنة انتهاء بعد تحدث التي األحداث
أنواع ثالثة الحاالت وهذه 2:وهيالمعنية

تسديد- مثل القوائم تلك تعديل وتقتضي مباشرة المالية القوائم على تؤثر الحقة أحداث
لستااللتزاما مخالف أساس .سابقةواتنعلى

يف- ولكن السابقة للسنة المالية القوائم على مباشر تأثير لها ليس سابقة عنهاضأحداث اإلفصاح ل
شراء أو مشروع شراء مثل المالية القوائم على تعديالت إجراء .سنداتدون

مباشرة- غير أو مباشرة المالية بالقوائم لها عالقة ال الحقة ت،أحداث ال ألنتوهذه بالتقرير علق
حالةإلح مثل بالشركة يضر أثناءالمنافسة،اقها الثبات مبدأ إتباع .المراجعةتطبيقويجب

مراجعة:ثانيا الغير المالية القوائم من المراجع موقف

وهناك مالية قوائم على اسمه ورد وإذا بمراجعتها يقم لم بيانات على يوقع ال أن المراجع على
كتاب فعلية بمراجعتها يقم لم عبارةبيانات مراجعة((ة إلخالء))غير تراجع لم صفحة كل طرفهعلى

.المسؤوليةمن

بالتقرير:الثالثالمطلب الرأي وأنواع التقرير أنواع

على العالم دول مختلف في المحلية والتشريعات والمهنية العلمية الهيئات من الكثير أكدت
القوائم عدالة مدى في لرأيه المراجع إبداء للمنشأةضرورة المالي الموقف عن التعبير في المالية

رأيه وضوح ضرورة وكذلك المحلية، Auditors(والتشريعات opinion.(

مجعة1 حلمي السابق،: امحد املرجع احلسابات، لتدقيق احلديث .328صاملدخل

شهوان2 سعيد املحممد السابق، .62ص،رجع
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احتماالت أربعة عن يخرج ال المراجع رأي فان كمايلي،ولذلك هذا 1:ويتضح

نظيف- تقرير
جزئيا- نظيف غير تقرير
كليا- نظيف غير تقرير
إبد- عن االمتناع الرأيتقرير اء

هذه تتضمنها التي اآلراء مختلف وكذلك الشكلية الناحية من التقارير أنواع الى التطرق فسيتم لذلك
.التقارير

التقرير:أوال أنواع

استعماال أكثرها ولكن للتقارير وتقسيمات أنواع عدة 2:هيهناك

المختصرة-1 التقارير
المطولة-2 التقارير
الخاص-3 ةالتقارير

:المختصرالتقرير-1
بأنه التقرير هذا معظم”ويعرف في موحدة بصورة عليه المتعارف المختصر العادي التقرير

واستراليا وبريطانيا وكندا المتحدة كالواليات محاسبيا المتقدمة جزئييوهولندا،البلدان من نويتكون
النطاق:وهما وشمولها،فقرة التدقيق عملية مدى فيها رأيهويبين المراجع يبدي وفيها الرأي وفقرة ،

ككل المالية القوائم في من،الفني الخارجية المراجعة ألغراض التقرير هذا إيصالأويستخدم جل
أولم بالمرة مالحظات هناك تكن لم إذا التقارير من النوع هذا يعتمد ما وعادة الثالث للطرف المعلومات

اإليضاح أو الشرح تستدعي كثيرة 3.“تكن

المختصر الماليةفالتقرير الحقائق تقديم إلى أساسا ويهدف المالية بالقوائم دائما يربط الذي التقرير هو
.مختصرةبطريقة

:المطولالتقرير-2
في ترغب عندما المنشأة إدارة طلب على بناءا الحسابات مراجع بواسطة يعد المطول التقرير

وما البنوك من تسهيالت على نشاطالحصول وتمثل إضافية معلومات يطلبون عندما االئتمان نحي
القوائم من وغيرها النتائج حسابات جدول أو للميزانية سواء معينة لفترات المالي .الماليةالشركة

المالي للمركز تحليال اإلدارة وممثلي للمساهمين يقدم كونه ذلك محاسن عدة له التقرير من النوع وهذا
است ونتائج أعمالللشركة إلدارة يحتاجونه والذي .المنشأةغاللها

:الخاصالتقرير-3
الربح إلى تهدف ال التي والجمعيات للمؤسسات الحسابات مراجع بواسطة التقرير هذا يعد

مجعة1 حلمي ص: أمحد السابق، املرجع احلسابات، لتدقيق احلديث .330املدخل
2 NACER EDDINE Sadi et ALI Mazouz : la pratique du commissariat aux comptes en Algérie,
édition société national de comptabilité, tome 1, Alger, 1993, P 114.

اهللا3 عبد أمني احلسابات: خالد تدقيق العملية،،علم السابقالناحية .136ص،املرجع
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الجمعيات مثل النقدي األساس على حساباتها تعد والجامعاتالغيرية،والتي والمدارس،المستشفيات
البر .الخ...واإلحسانوجمعيات

تكليف بموجب الشركة إدارة منه تطلب عندما المراجع بواسطة التقرير يعد نظامبهكما عن تقرير عمل
للصندوق جديدلديها،المدفوعات نظام واقتراح الحالي الداخلية الرقابة نظام عن خاص تقرير عمل أو

وفعالية قوة أكثر يكون الداخلية 1.للرقابة

با: ثانيا الرأي لتقريرأنواع

فإن وبالتالي المراجعة محل المالية القوائم حول رأيه إبداء المراجع لتقرير الرئيسي الهدف يعتبر
في وتمثل المراجعة محل الحالة حسب يختلف بالتقرير التاليالرأي

تحفظ-1 بدون نظيف( الرأي )رأي
م( فظبتحالرأي-2 )يدقرأي
السلبي-3 )المعاكس( الرأي

ا االمتناعكما بحاله الحالة هذه ونسمى المالية القوائم حول الفني رأيه إبداء عن المراجع يمتنع يمكن نه
إبداء .الرأيعن

تحفظ-1 بدون نظيف(الرأي ):رأي
الشروط توفرت إذا راجعها التي المالية القوائم على تحفظ بدون رأيه بإصدار المراجع يقوم

2:التالية

المالي- القوائم قبوالأن والمقبولة عليها المتعارف المحاسبية للمبادئ وفقا أعدت قد .عاماة
حسابات- جدول أو الميزانية في سواء الحسابات على تؤثر جوهرية أخطاء وجود .النتائجعدم
غموض- أو شك أي المراجع يبدد كونأن تمثلحول النتائج حسابات وجدول الميزانية عناصر

المالي المنشأة .يالحقيقواقع
القوائم- تعبير صدق على رأيه تبرر التي والمالئمة الكافية اإلثبات أدلة على المراجع حصول

المالي والمركز األعمال لنتائج .للمنشأةالمالية

أحداث هناك إن وجد إذا للرأي أخرى فقرات يضيف أن للمراجع يمكن أنه بالذكر والجدير
تأك أو التقرير في ذكرها يجب معينمعينة تفسير أو معين سب،يد ما على النمطيقوبناءا التقرير فإن

النظيفللمراجع الرأي حالة رقمفي الشكل يوضحه كما ).13(يكون

1 Société national de la comptabilité, rapport d'audit sous forme longue et détaillée, dans : La revue
algérienne de comptabilité et d’audit, n° : 1, Alger, mars 1995, p5.

اجلربوع2 حممد صيوسف السابق، املرجع ،260 -261.
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رقم النظيف):13(الشكل الرأي حالة في النمطي التقرير هيكل

ا&$# "  -+(ان

?@e5*ا.......:

ا*ijــــــــــــــــــــــــــــ&ة

ا02.-,*(ـــــــــــــــــــــــــ'

فقـــــــــــرة

النطـــــــــاق

فقـــــــرة

*الشــــــــرح

فقــــــــــرة

الرأي نظيف( إبداء )تقرير

:اإلمضاء

التاريخ

ا%#"!ت* ')* +, ا%/أي ,2/ة 356 79;: =6 ا%@/ح .,2/ة

جمعة: المصدر حلمي دا:أحمد الحسابات، لتدقيق الحديث عمان،رالمدخل للنشر، ص2000صفاء ،331.
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بتحفظ-2 مقيد( الرأي ):رأي
تق التي المهام أصعب من بتحفظ الرأي المراجعيعتبر عاتق على اعتماد،ع إلى فيها يلجأ والتي

الغير أو المساهمين أمام اللبس إلى يدعو ال ودقيق محدود بشكل التحفظ أسباب لتبرير واضح أسلوب
التقرير قراءة التالية،عند العوامل من أكثر أو واحد إلى التحفظات هذه ترجع 1:وقد

تت- لم والسجالت للدفاتر الفحص عملية لمعاييرإن وفقا .المراجعةم
على- الحصول في المراجع مساعدة عدم خالل من المراجعة إلجراءات المنشأة إدارة إعاقة

من الشهادات أو زيارةالغير،المصادقات أو الجرد بحضور السماح عدم .الفروعوكذلك
الرقابة- نظام كفاية .الداخليةعدم
والحسابات- المالية القوائم إعداد للمبادئعدم وفقا .المحاسبيةالختامية
القريب- المستقبل في نشاطها أداء في المنشأة استمرارية بشأن احتماالت للمراجع أتضح إذا
التأكد( عدم اتجاه) حالة المنشأة على التي بااللتزامات األصول مقابلة خالل .الغيرمن

رقم الدولي المعيار التحفظما) 44-43-42-41الفقرات(700ويؤكد يكتب أن يجب أنه حيث تقدم
كما النطاق فقرة 2:يليبعد

الفقرة(( في مشروح هو ما لـ:التاليةماعدا وفقا بالمراجعة قمنا النطاق......."لقد يورد" فقرة ثم
و الرأي......"التحفظ ))".فقرة

كما الرأي فقرة تكون أن آخر بشكل 3:يليأو

النواحي. .........تأثيرباستثناء(( كافة من بعدالة تمثل المالية البيانات أن برأينا المالية البيانات على
الماليالجوهرية، في.........لشركةالمركز هي XX/31/12كما

عليها المتعارف المجابة لمعايير وفقا التاريخ ذلك في المنتهية للسنة أعمالها ))ونتائج
مراجعا.........................:التاريخ ..........................:الحساباتسم
.....................................:الفئةرقمه،.........................:العنوان

...:التوقيع

:)المعاكس(السلبيالرأي-3
السلبيإن تحفظالتقرير وبدون النظيف التقرير عكس هو في،المعاكس عادة ويستخدم

تمث ال التي للمؤسسةلاألحوال المالي المركز المالية القوائم وصادقاوفيها عادال تمثيال أعمالها نتيجة
المقبولة المحاسبية المبادئ مع .عمومايتوافق

األسباب من أكثر أو واحد إلى الرأي هذا 4:التاليةويعود

من- المراجع تمكن ال بدرجة الداخلية الرقابة نظام كفاية .عليهاالعتمادعدم
العقبات- أو القيود يوضع المنشأة إدارة النطاق( قيام على .)القيد

مجعة حلمي السابق،: امحد املرجع احلسابات، لتدقيق احلديث .332صاملدخل
1

اجلربوع حممد السابق،يوسف املرجع .263ص،
2

مجعة حلمي السابق،:امحد املرجع احلسابات، لتدقيق احلديث .332صاملدخل
3

. 333ص،نفسهاملرجع 4
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تقاعتماد- ألسس القيمةيالمنشأة عن تختلف بقيمة لألصول المنشأةالحقيقية،يم إحداث أو
ألخرى فترة من تستخدمها التي المحاسبية السياسات في اإلفصاح( لتغيرات كفاية ).عدم

ال رقمويؤكد الدولي الفقرة)700(معيار خالل من تقدم تقريره،)46(ما يكتب أن المراجع فعلى ولذلك
يليك 1: ما

المقدمة......(.راجعنالقد-1 ).فقرة
بالمراجعة-2 قمنا النطاق......(.وفقالقد ).فقرة
اإلدارة-3 مع الخالف .فقرة
ذكرها-4 السابق الموضوعان تأثير وبسبب رأينا الفقرةمن الماليةالسابقة،في القوائم فإن

في كما للشركة المالي المركز وعدالة حقيقة تبين ال نظرنا وجهة ونتائجXX/31/12ومن
لـ وفقا المنتهي للعام (األعمال تطبق.... لم أو تحافظ .الخ...)...ولم

إبداء-4 عن :الرأياالمتناع
الرأيي إبداء عن باالمتناع مراجع،قصد القوائمأن عن فني رأي إبداء يستطيع ال الحسابات

المراجعة موضوع من،المالية أكثر أو واحدة واجه إذا رأيه إبداء عن يمتنع المراجع فان العموم وعلى
2:التاليةالحاالت

المنشأة- إدارة من عليه تفرض المراجع على قيود .وجود
الحسابات- على تؤثر مستقبلية أحداث التنبؤكاأل،وجود يمكن ال التي المؤكدة غير حداث

المنشأةمستقبليا،بنتائجها ضد المرفوعة القضائية حقوق،كالدعاوى على الشركة كتعدي
لشركة بأعمالهاأخرى،االختراع للقيام المنشأة استمرارية في الشك .االعتباريةأو

القوائم- بعض بمراجعة الرئيسي للمراجع آخر زميل قيام حالة يمتنعلمالية،افي الحالة هذه ففي
الرأي إبداء محلعليها،عن للمنشأة المراجعة خدمات أداء حالة في الرئيسي المراجع على ويجب

أعمال من أداه ما تقريره في بدقة يوضح أن يظ،المراجعة ال حتى مسؤوليته مدى الغيرنويحدد
المراجعة أداء يعني هذا يعبكاملها،أن المسؤولية الفتحديد حتى للمراجع بالنسبة جدا مهما تبر

مسؤوال غير أصال هو مسؤوليات نفسه .عنهايحمل

عمليات في المراجع استقالل عدم إلى يرجع الرأي إبداء عن االمتناع فإن عامة وبصفة
المراجعة عملية على قيود وجود أو التحقيق و على) النطاق(الفحص المنشأة قدرة عدم .االستمرارأو

تقدولقد ما رقممأكد الدولي المراجعة معيار في للمحاسبين الدولي ولذا)44(فقرة)700(االتحاد
تقريره يكتب أن المراجع 3:كالتاليفعلى

:المقدمةفقرة-أ
للشركة الميزانية بمراجعة كلفنا النتائج/...31/12في...لقد حسابات المنتهي...وجدول للعام

ذلك القالتاريخ،في الشركةوهذه إدارة مسؤولية على بناءا معدة المالية مسؤولية( وائم جملة حذف يتم
).المراجع

مجعة حلمي احل:امحد لتدقيق احلديث السابق،املدخل املرجع .335صسابات،
1

اجلربوع حممد صيوسف السابق، املرجع ،246.
2

مجعة حلمي السابق،: امحد املرجع احلسابات، لتدقيق احلديث .334صاملدخل
3
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:النطاقفقرة-ب
للظروف وفقا تعديلها أويتم تحذف أن إما

إبداء(( عن االمتناع )).الرأيموضوع ..
الموضوعا أهمية رتوبسبب على نعبر لم فإننا السابقة الفقرة في ذكرها الماليةالسابق القوائم في أينا

. السابقة

المراجعالعمومعلى تقرير هيكل النظيف–فإن التقرير رقم–بخالف الشكل يوضحه كما )13(يكون

رقم بخالف):14(الشكل النمطي التقرير النظيفهيكل التقرير

ا&$# "  -+(ان

...:.ا&0/+. .

ا*ijــــــــــــــــــــــــــــ&ة

ا02.-,*(ـــــــــــــــــــــــــ'

iBـــــــــــــــــــــــــــــــــ&ة

ا682ـــــــــــــــــــــــــــــــ5ق

ا2>أي >@ اB/580ع أ5DFب

ــــــــــــــــــــ&ةiBـــــــــــــ

اH2ـــــــــــــــــــــــــــ>ح

:اإلمضاء

BCا%9"ر

ا%#"!ت* ')* +, ا%/أي ,2/ة 356 79;: =6 ا%@/ح ,2/ة
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الثالثا الحالة: لفصل لأللمنيوم(دراسة الجزائرية )- ALGAL-الشركة

لأللمنيومكالشرإن الجزائرية الى)ALGAL(ة فيتنتمي حديدية الغير المعادن قطاع
آلقالنشاطيعودوالجزائر، والصلبشركة للحديد الوطنية الشركة الى من)سيدار(أساسا نتجت والتي ،

الع مؤسسة هيكلتها المعادنإعادة وتحويل يطل)METANOF(الحديديةغيردانة ما أو عادةق، عليها
بالمسيلة األلمنيوم شركة تضم والتي ميتانوف الىبمجموعة حيثإضافة بالغزوات، الزنك شركة

ميتانوف مجموعة طرف من ممتلك مالها رأس أسهم ذات كشركات الشركات هذه .تندرج
د رقابة نظام آلقال شركة مجملتعتمد أن حيث ميتانوف، األم الشركة لتعليمات وفقا منظم اخلية

أساس على معتمدة وحداتها، بمختلف الشركة مستوى على المعتمدة الداخلية الرقابة وسياسات إجراءات
من بالرغم نشأتها، منذ داخلية مراجعة تعتمد آلقال شركة أن كما ميتانوف، شركة فروع باقي مع موحد

المراجنأ المراجعةوظيفة أعمال الى الحاجة أكد مما وهذا جزئيا، مجمدة تعتبر بالشركة الداخلي ع
نشأتها، منذ الشركة طبقتها والتي للحسابات ومحاولةالخارجية للدراسة جيدا مجاال منها يجعل ما وهذا

للمرا استفادت التي المحاسبية معلوماتها على الخارجية المراجعة أضفتها التي النتائج لعدةجعةتتبع
ظلدورات في لإلصالحات مراحل بعدة مرت اقتصادية مؤسسة تمثل الشركة هذه أن الى إضافة ،

الوطني االقتصاد شهدها التي االقتصادية التيالتحوالن المؤسسات أهم من عينة الشركة هذه وتمثل ،
الداخلية القيود ظل وفي متكافئة، الغير المنافسة ظل في منتجاتها مبيعات نسبياتضررت المفروضة

التدريجي اإللغاء من المتضررة للشركات نموذج الشركة هذه خالل من كذلك يظهر كما عملياتها، على
الجمركية الرسوم رسملبعض وبتخفيض أنه حيث ،)DAP- Droit additionnel provisoire (

ل ويتيح االستيراد عمليات من الشركة لمنتوج الحماية من نوعا يمثل كان علىوالذي للمنافسة مجال ها
المبيعات انخفاض يؤكده ما وهذا السعر، سريعأساس البشكل لهذا التدريجي التخفيض .رسممنذ

لأللمنيوم الجزائرية الشركة حالة دراسة الى الفصل هذا خالل من التطرق ،)ALGAL(سيتم
جه من الدراسة محل كونها الشركة هذه عن شاملة صورة أخذ خالل من مراجعةوهذا عملية ولكون ة،

وسيتم أخرى، جهة من المراجعة محل المنشأة جوانب كل على الكامل التعرف تتطلب الحسابات
أكبر على التركيز مع وحداتها بمختلف الشركة مستوى على المحاسبية المعلومة انتاج الى التطرق

تسيير الشركة،دورتي مستوى وذعلى والمشتريات، المبيعات دورتي مجملوهما تتبع خالل من لك
تعتبر والتي للشركة المالية القوائم إعداد الى الوصول حتى المحاسبية، المعلومات انتاج مراحل
تخضع التي المراجعة أعمال مجمل وتحليل عرض سيتم ثم ومن المراجعة، محل المحاسبية المعلومات

بالمر مرحلة آخر الى وصوال للشركة، المالية القوائم مختلف وإبداءلها التقرير وهي الخارجية اجعة
للحسابات الخارجية المراجعة أصدرته الذي الرأي وفحص تتبع كذلك سيتم ولذلك الفترةخالرأي، الل

س سنة1999ةنمن . م2001الى
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األول الدراسة: المبحث محل بالشركة التعريف

الى إضافة الدراسة محل بالشركة التعريف دراسةضروريكونهإن على الوقوف أجل من
المحاسبية، المعلومات مراجعة عملية تتبع لعملية تمهيدا يعتبر الوقت نفس في أنه الى المعتمدة، الحالة
المنشاة حول كاملة صورة المستقل الخارجي الحسابات مراجع لدى تكون أن الضروري من أنه حيث

المراجعة أبعادهامحل بمختلف ، .
ال سيتم المراجعةوبالتالي أعمال نظر وجهة من الدراسة محل الشركة تقديم الى حيث،تطرق

بها المعتمد والتنظيم وأهدافها لنشاطها، الدقيق والتحديد القانوني وصفتها نشأتها الى التطرق سيتم
ووحداتها ممتلكاتها كامل الى .إضافة

األول األم: المطلب الشركة عن لمحة

ل الوطنية الشركة والتيتعتبر الوطنية، الشركات أهم من حديدية الغير المعادن وتحويل لعدانة
حديدية الغير المعادن مجال في معتبر بنشاط ومرتبخبرةتتمتع العالمية، السوق في سنة عشرين

سيدار، والصلب للحديد الوطنية المؤسسة هيكلة إعادة بعد إنشائها منذ مراحل بعدة ميتانوف مجموعة
تحو الى تمثلوصوال حيث أسهم، ذات شركة الى الشركةآلقاليلها هذه فروع .  أحد

النشاط: أوال ميدان

الحديدية غير المعادن وتحويل للعدانة الوطنية عمومية)METANOF(المؤسسة مؤسسة هي
التنفيذي المرسوم بموجب سيدار والصلب للحديد الوطنية المؤسسة هيكلة إعادة عن نشأت اقتصادية

بتاريخ85/233رقم بتلمسان1985أوت25الصادر العامة مديريتها وحددت .م،
الحالي) METANOF(ميتانوفةفمجموع الوقت أسهمفي ذات شركة يقدررأسمالهاهي اإلجمالي

إلى1.314.000.000بـ .سهم13.410دج
البحث،ميتانوفتنشط ميدان اإلنتاجفي مناالستيرادالتنمية، للعدانةوتوزيع تابعة تجات

تحويل و إعداد الثانيالقاعدية، الذوبان فيها بما الحديدية غير الثانية(المعادن .)اإلذابة

االستراتيجية:ثانيا المحاور

التالية النقاط في أساسا ميتانوف لمجموعة االستراتيجية المحاور :تتمثل
مركزة- منتجات أقراص(تصدير الزمك، الزنك، األلمنيوممزيج من منشآت )الزنك،
وصناعية- تجارية شراكة تجسيد على العمل و .البحث
عصرنة- و تأهيل التسيير) تحديث(إعادة وأنماط اإلنتاج .آالت
الخدمات- و المنتجات لنوعية الدائم .التحسين

ميتانوف: ثالثا األم الشركة فروع

مجموعة حاليا أسهم(ميتانوفتسير ذات أسهم) شركة ذات كشركات منظمين :كمايليفرعين
آلقال-1 فرع
آلزنك-2 فرع
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الجزائر(آلقالفرع-1 ألمنيوم :)-ALGAL-شركة
الفرعيتواجد بعدالمسيلةواليةفيهذا العاصمة260على الجزائر من شر(كلم ،)قجنوب

بعد المدينة،2على وسط من فيهكلم بدأ م،م1985سنةاإلنتاجولقد هو التجهيزاتو بأحداث .جهز
نشاط ميدان الفرعيتضمن :علىهذا

األلمنيوم- من منشآت و التوابع و المجنبات نوع كل .إنتاج
البرنقةةاألنود(سطحاألمعالجة- و التلوين ،(.
الوطني- التراب كامل عبر منتجاتها .تسويق
منتجاتها- .تصدير

الكهربائيوحدة(لزنكآفرع-2 :)-ALZENC-للزنكالتحليل
آلزنكيقع الجزائريفرع الغرب تلمسانفي مدينة الغزوات،في في استفادتوبالتحديد والتي

سنةبدألقدو،م1969سنةمنه اإلنتاج ميدانوم1974فيه عامةنشاطيتضمن بصفة :علىه
ومشتقات- مزيج الزنك، .الزنكإنتاج
صناع- في المستعملة الزنك أقراص .الجافةالبطارياتةإنتاج
عبر- منتجاتها وتصدير المحلي .العالمالتوزيع

شركة:الثانيالمطلب ا (آلقالتقديم "$& )/را.'ا ,*آ'

الشركة لأللمنيوتعتبر للعدانة) ALGAL(آلقالمالجزائرية الوطنية الشركة فروع أهم من
حديدية الغير المعادن تعتبر)METANOF(وتحويل حيث األلمنيوم، بمعدن مهما مموال آلقال ،شركة

الوطني المستوى على استراتيجية صناعات عدة عليها تعتمد مميزة خصائص بعدة يتميز .الذي
رأيه وإبداء المراجع لعمل جدا مهما الشركة هذه على الدقيق التعرف يعتبر يتطلكما ما وهذا ب،

وك رأسمالها للشركة، القانونية الصفة على والتنظيمالوقوف ممتلكاتها ومختلف وأهدافها وظيفتها ذلك
تعتمده .الذي

رأالصفة:أوال االجتماعيسالقانونية، المقر و المال

القانونية-1 :الصفة
لأللمنيوم، الجزائرية للعدانة)ALGAL(آلقالختصارالباالشركة الوطنية للمؤسسة فرع هي

الغير المعادن تحويل %ممتلكةأسهمكشركةآلقالأسستولقد،فانوتميالحديديةو فيميتانوفل100
األمإطار المؤسسة هيكلة .إعادة

إنشاء تم منآلقالشركةوقد ابتداءا أسهم ذات .م24/05/1998تاريخكشركة

الشركة-2 مال :رأس
بإن محدد الشركة مال لهاإلشارةتمتوكما،سهم1850الىمقسمدج185000000: رأس

ميتانوفساب األم للشركة مملوكة األسهم مجمل فان .قا

االجتماعي-3 :المقر
المقر بالمسيلةاالجتماعييتواجد الصناعية المنطقة في تقدرللمؤسسة مساحة بـوتحتل

فيهكتار،12 إنجازه أشغال انطلقت مع01/03/1983وقد عقد الجزائر وقعت ةييابانشركةبعدما
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قرابة األشغال دامت في،شهرا32وقد إنتاجية عملية أول إنتاجيةبقدرةم19/03/1985وباشرت
الى .سنويا/طن5500وصلت

وأهدافها: ثانيا الشركة وظيفة

وظيفتها متطلبات لتلبية المعتمد اإلنتاج أسلوب خالل من الشركة وظيفة الى التطرق .ويمكن

:اإلنتاجأسلوب-1
وتذويبوحدةتقوم واألنودة ,EARA-Unité d’extrusion(األلمنيومالبثق anodisation et

refonte d’aluminium(فيبصنع والمستعملة المبثقة األلمنيوم من المعدنيةمجنبات انطالقاالنجارة
المستوردة األلمنيوم وسبيكات سلندرات أومن وأسبانيا ودبي مصر منمن المصنعالمنتجة طرف

المجنبات،نفسه هذه السوقاألبتعالج متطلبات حسب وتبرنق وتلون .نود
ورشاتاإلنتاجطريقةمتت خمس :وهيأساسيةفي

ب:البثقورشة-أ الورشة هذه مبثقةتتكفل مجنبات األلمنيومانطالقاصنع سلندرات .من
األنودة-ب ب:ورشة األنودة ورشة خصائصتقوم الكهربائيتحسين التحليل طريق عن .المساحات
الورشة:التلوينورشة-ج هذه في المجنباتيتم الكهربائيتلوين التحليل طريق يسمح،عن مما
التقلباتب و للضوء مقاوم جد تلوين على .الجويةالحصول
عنتتم:البرنقةورشة-د الساكنالبرنقة الكهربائي الذر .طريق
التذويب:التذويبورشة-ـه ورشة في سلندراتيتم وهذايوماأللمنإنتاج مسترجعة، بقايا من إنطاقا

سبيكات و الخارج الطاهرامن .أللمنيوم

التاليةأساساالوحدةتنتجو :المنتجات
طبيعيةالمجنباتال-
باألنودالمجنباتال- معالجة
باألنودمعالجةوالملونةالمجنباتال-
مبرنقةالمجنباتال-
األلمنيومالمصنوعةنابيباأل- .من

المنتجات هذه أو06بطولتسوق تنتج،تآكمنشأمتار مناحتياجاتهالسدالوحدةكما سلندرات الخاصة
بـ للكبس موجهة وتوابعهاآمنشلكوكذ،طن1600األلمنيوم األلمنيوم من األصنافباإلضافة.ت إلى

منالمنتجة أكثر و15منذ طورتسنة، بيشينيألونياتشكيلةلقد شريكها تستطيعكما،)رزريان(مع
نوعية ومجنبات تشكيلة أية .قولبة

الشركة-2 :أهداف
مهمة وبماتتمثل األلمنيومهاوحداتمختلففيهاالشركة بيع إعادة و :فيلنجارة

.األلمنيوممجنباتاستعمالترقية-
نشاط- .النجارةتطوير
تحسين- في الفعالة مستوى(البرمجةالمشاركة على .)مسيلةالةوحداإلنتاج
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الشركة:ثالثا و124(ممتلكات :78رة )اA @?2<م->;'

حالياتتوفر بيعألقال إعادة و النجارة شبكة لمصنعاتجاريادعممثلتوالتياأللمنيومعلى
.مسيلةالبنتاجاإل
الف كاملهذه على للتطور مدعوة الوطني،شبكة حالياتوالتراب ولنجارةلوحداتأربععلىحتوي

البيع MRA-Menuiserie(ملأللمنيوإعادة et revente d’aluminium(،في الترابموزعة
الشكلالوطني يوضحها كما )15(رقم،

بيع- إعادة و النجارة الجزائر(MRA)األلمنيوموحدة

بيع- إعادة و النجارة عنابة(MRA)األلمنيوموحدة

بيع- إعادة و النجارة الغزوات(MRA)نيوماأللموحدة

بيع- إعادة و النجارة وهران(MRA)األلمنيوموحدة

وحدة أن العلم كملحقوهران(MRA)مع إنشاؤها تم
ومنذ بل نشأتها، منذ كذلك تعمل لم أنه إال تجاري،

األلمنيومإنشائها بيع وإعادة للنجارة كوحدة .عملت

شركـتنظ:رابعا آلقـيم الـة

للشركةإن التنظيمي رقميضمالهيكل الشكل يوضحها كما تقسيمات :كاآلتي)16(ثالث
العامة-1 اإلدارة
األلمنيوم-2 وتذويب األنودة البثق )EARA(وحدة
التوزيع-3 األلمنيوم(شبكة بيع وإعادة النجارة )-MRA-وحدات

رقم لشركة: )15(الشكل البيع وإعادة النجارة شبكة

/distribution.Htmhttp/www.metanof.algal.com: املصدر

7B Cل -*آ'

ا E<ز13 ا EARA'&7Gو%/ة->;' اHدارة *B&

manuelle:المصدر d'organisation de la société algérienne de l'aliminium " ALGAL"

(MRA)

وهران
(MRA)

الغزوات
(MRA)

عنابة
(MRA)

الجزائر

رقم آلقال: )16(الشكل لشركة العام التنظيم
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العامةتنظيم-1 :اإلدارة
العام اإلدارة مستوى هيكلفعلى هناك العامةالمساعدينة المديريات،لإلدارة الى إضافة

رقمالمركزية الشكل يوضحه كما ،)17(.

العامة-أ لإلدارة :المساعدين
المدير مع المباشر الهرمي االرتباط ذوي المساعدين في للشركةوتتمثل : كمايليالعام

السكرتارية-

التوزيعالمساعدال- بشبكة : مكلف
توزيعويشرف وحدات أربعة :وهيعلى

بيع• إعادة و النجارة الجزائر)MRA(األلمنيوموحدة
بيع• إعادة و النجارة عنابة)MRA(األلمنيوموحدة
بيع• إعادة و النجارة الغزوات)MRA(األلمنيوموحدة
بيع• إعادة و النجارة وهران)MRA(األلمنيوموحدة

داخليالمراجعال-
يتقنالعدمساال-
اآللي- اإلعالم دائرة

:المركزيةإلداراتا-ب
الشركةو :وهيمركزيةإداراتثالثتضم

البشرية- الموارد : إدارة
العامة اإلدارة مقر ومحاسبة العامة واإلدارة البشرية بالموارد مكلفتين مصلحتين تشمل والتي

: وهما

العامة• واإلدارة المستخدمين مصلحة
المحاسبةمصل• حة

المالية- :اإلدارة
الم بمختلف للقيام دائرتين اإلدارة هذه الدائرتينوتضم وهاتين المالية اإلدارة الى الموكلة هام

:هما

والموازنة• التمويل الخزينة، دائرة
والجبائية• المحاسبية العمليات دائرة

المركزية- التجاريةلتموينلاإلدارة : والعمليات
يتعلوت ما بكل مكلفتين دائرتين اإلدارة هذه التجاريةقضم والعمليات كمايليبالتموينات :وهما

واالتصال• التسويق دائرة
التموين• دائرة
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األلمنيوم-2 وتذويب واألنودة البثق وحدة :)EARA(بالمسيلةتنظيم
البإدارةإن األلمنيوموحدة وتذويب واألنودة للمديرتقعبالمسيلةثق المباشرة المسؤولية تحت

رقممالعا الشكل يوضحها كما منظمة :كاآلتي)18(وهي

المساعدين-أ من هيئة أو :مجموعة
كمايلي لها التنظيمي الهيكل وفق لإلدارة المساعدين : ويتمثل

األمن- مساعد
قانوني- مسؤول
اآللي- اإلعالم مساعد
النوعية- تأمين Responsable(مسؤول assurance qualité-RAQ -(
الجودة- مراقبة مصلحة

:ووظيفيةتشغيليةإدارات-ب
ثمانتتو في كمايليإداراتمثل ووظيفية تشغيلية

االجتماعية- والخدمات العامة واإلدارة المستخدمين :دائرة
وهما مصلحتين :وتضم

والتكوين• المستخدمين .مصلحة

العام• اإلدارة االجتماعيةمصلحة والشؤون .ة

والجبائية- المحاسبية العمليات :دائرة
المحاسبيةو للبيانات اآللية المحاسبية المعالجة فيها تتم التي المصلحة مصالحهي أربعة وتضم
:كمايلي

االستثمارات،/الشراءمصلحة• .)AFIP(المستخدمينالموردين،

المواد• .مصلحة

المبيعات• .الزبائن/مصلحة

المالية• العمليات .مصلحة

التجارة- :دائرة
وهيأربعوتضم :مصالح

المبيعات• مصلحة
واإلرسال• الرزم مصلحة
النجارة• مصلحة
اإلنتاج• تخطيط وتتبع البرمجة مصلحة

والموازنة- المالية العمليات :دائرة
مصلحتين :كاآلتيوتضم

والتمويلمصلحة• .الخزينة

التسييرالمومصلحة• ومراقبة .ازنة
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التموينات- :دائرة
وهي واحدة مصلحة من :وتتكون

المشتريات• مصلحة

التعدين- :دائرة
من كالتاليثالثوتتكون :مصالح

التذويب• مصلحة
الفروع• تصليح مصلحة
البثق• مصلحة

األسطح- معالجة :دائرة
كماثالثوتضم :يليمصالح

األنودة• )التغطية(مصلحة
المياه• معالجة مصلحة
الطالء• مصلحة

الصيانة- :دائرة
وهيخمسوتضم :مصالح

الميكانيك• .مصلحة

االلكترونيك• .مصلحة

والضبط• الدقة .مصلحة

المخزون• تسيير .مصلحة

الصيانة• طرق دراسة .مصلحة

األلمنيوم-3 بيع وإعادة النجارة وحدات :(MRA)تنظيم
ش آلتضم منظمةقركة وهي األلمنيوم، بيع وإعادة لنجارة وحدات أربع كماال عامة :يليبصفة

الوحدةإدارة-
واإلدارةبنية- المالية المحاسبة،
والمبيعاتبنية- التموينات
اإلنتاج- )النجارة(بنية
الدراسات- بنية

بالشركة: رابعا البشرية الموارد

شر في البشري العنصر الذينيتمثل التنفيذ وأعوان التحكم وأعوان اإلطارات مختلف في آلقال كة
وحداتها بمختلف الشركة منهم مختلفتتكون عل ويتوزعون ماالشركة،وحدات، يوضحهوهذا

رقم .)07(الجدول
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رقم آلقال: )07(الجدول بشركة البشرية الموارد توزيع

الوحدة
األفراد

اإلدارة
العامة

وحدة
EARA

MRA
الغزوات

MRA
الجزائر

MRA
عنابة

المجموع

134805060375اإلطارات

أعوان
التحكم

026606100488

أعوان
التنفيذ

03206141710252

20320253317415المجموع

مصلحة: المصدر من مقدمة وثائق الى استنادا الطالب اعداد العامةمن باإلدارة البشرية الموارد
آلقال لشركة
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الثالث الشركة:المطلب مستوى على المسؤوليات تحديد

أجل شركةمن مستوى على المراجع عمل مراجعآلقالفهم فإنهتهفي المحاسبية لمعلوماتها
الضروري تحديدالمن أجل من وذلك الشركة، في والمسؤولية السلطة عناصر كل على تعرف

المنظمة عناصر من عنصر كل المحاسبيةاتجاهمسؤولية حدود،المعلومات تحديد أخر بمعنى أو
والمسؤولية، المستوىمسؤوليةتبعتسيتمولذلكالسلطة على طبعا وهذا المنظمة من عنصر كل

المسؤوليات مختلف تحديد أجل من المحاسبية،التيللجهاتاإلداري المعلومة الهياكللوكذتنتج كل ك
المحاسبية المعلومة إنتاج في تساهم التي علىاألخرى التركيز سيتم أنه كما التي، المحاسبية الهياكل

مباشرةتشار بصفة المحاسبيةك المعلومات نظام المحاسبيةضمن المعلومة إنتاج الجهات،في وكذلك
الداخلي المراجع أساسا يمثلها والتي الداخلية منوالذي،الرقابية المساعدةيعتبر الجهات للمراجعأهم

مهامه أداء في .الخارجي
ا اإلدارة من كل مستوى على المسؤوليات هذه تتبع وتذويبوسيتم واألنودة البثق وحدة للشركة، لعامة

البيع وإعادة النجارة وحدات وكذلك .األلمنيوم

العامة: أوال اإلدارة مستوى على والمسؤوليات المهام

لمختلف بالنسبة والمهام المسؤوليات تتبع المعلومةالجهاتسيتم إنتاج في مباشرة المساهمة
الع اإلدارة مستوى على علىالمحاسبية يتم للشركة المختلفة المالية القوائم تجميع ألن نظرا وهذا امة،

العامة اإلدارة مقر في المالية اإلدارة علىمستوى يتم للشركة الشاملة المالية القوائم إنتاج فان وبالتالي ،
اإلدارة هذه المراجعةمستوى محل القوائم هي الدوهذه المراجع يلعبه الذي التأثير الى إضافة اخلي،

مايلي خالل من والمهام المسؤوليات هذه ألهم التطرق سيتم لذلك القوائم، هذه إعداد :على
الداخلي-1 المراجع
المالية-2 اإلدارة

الداخلي-1 :المراجع
أساسف وعلى الداخلي الشركة،المراجع في وهوتيرموقعه العام بالمدير وهرميا وظيفيا بط

التالية بالمهام :مكلف
ووظائف- هياكل مجمل ومراقبة الداخلية للمراجعة فجائية أو مبرمجة دورية بمهمات القيام
وإجراءات( الشركة) سياسات .وحدات
التسيير- وإجراءات القرارات مالئمة وفحص ومراقبة القوانين،تقييم و المسطرة السياسات .مع
المتداولة- المعلومات أن من ا( التأكد على التركيز المحاسبويتم تتصف) ةيلمعلومات

فعالة، التنظيمات وأن طبيعية، التطبيقات أن من التأكد وكذلك واضحةوبالمصداقية الهياكل
جيدة بطريقة .ومعتمدة

وتوصيا- أحكام مجموعة الهياكلللتإعطاء مختلف وتسيير لتشغيل المستمر التطوير على عمل
.والوظائف

مطالب- المراجع فان أخرى جهة مهمتهومن أداء في الخارجي المراجع .بمساعدة

بالنيابة يشغل الداخلي المراجع ألن وهذا مؤقتا مجمدة الوظيفة هذه أن الى اإلشارة وتجدر
للشركة المالي المدير .منصب
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المالية-2 :اإلدارة
اإلدارا أهم من المالية اإلدارة أداءتتعتبر في الخارجي المراجع عليها يعتمد منته،مهمالتي

التفصيلي التقارير مختلف أو المختلفة المالية القوائم سواء المالية المعلومات بمختلف تمده أنها ةحيث
للشركة النشاطات مختلف وحداتهاحول لجميع بالنسبة مختلف،وهذا وكذلك الحسابات وتحليل

األخر يعتمدىالمعلومات المرالتي الفنيالخارجياجععليها الرأي إبداء القوائمفي حول المحايد
كاملةالمالية، دراية على يكون أن المراجع فعلى ووبالتالي المالية اإلدارة بها تقوم التي المهام بمختلف

سلطتها و مسؤوليتها حدود في تدخل التولذلك،التي معسيتم اإلدارة هذه من دائرة كل إلى طرق
لمختل الموكلةمسؤولياتهافالشرح .إليهاوالمهام

وف ترتبط المالية وهرمياظاإلدارة مكلفهبيفيا وهي العام :التاليةالمهامبعامهبصفةالمدير

من- للشركة الشاملة المالية القوائم إعداد أجل من الوحدات لمختلف المحاسبية المعلومات تجميع
المجمعة الميزانية النتائج،للشركة)Consolidé(إعداد مختلف القواوتحليل الماليةومجمل ئم

للشركة .األخرى
والمشاريع- الوحدات مختلف إلى المالية الموارد وإسناد الشركة نشاطات مختلف تمويل .ضمان
وهذه- البنكية الحسابات بمقاربه الحساباتاالقيام تجميع لمتطلبات (Consolidation)الستجابة

.للشركة
لمختلف- القانونية الدفاتر مختلف مسك على بالشركةالسهر .الوظائف
هي- ومختلف الخارجيين المراجعين عمل ودعم تسهيل على الخارجيةآالعمل الرقابة .ت
على- إصداالعمل التسييررتصميم، نظام إلجراءات المنتظم التطبيق على .والسهر
و- الجبائية القوانين تطبيق على الجبائتوجيهالسهر المجال في ومساعدتها .يالوحدات
أخطاءا- ألي تجنبا وهذا األرشيف حماية على عمداسهوتحدثلسهر قرائناأو أو أدلة إلخفاء

تحتاجالتيو،اإلثبات عمليةإليهاقد في الخارجي كالمراجع الخارجية األطراف بقية أو الشركة
العمليات بعض .إثبات

التمويل-أ الخزينة، :والموازنةدائرة
بالمهام الدائرة هذه :التاليةتكلف

تحديثها- على والسهر للشركة الميزانية بأعمال المتعلقة اإلجراءات .تطوير
للشركة- السنوية الموازنة إعداد في .المساهمة
المقدمة- للتوجيهات والوحدات الهياكل احترام على طرفالسهر الماليةمن .اإلدارة
والس- الثالثية التمويل مخططات إعداد إجراءات متابعةتحضير على والعمل والسنوية داسية

.تنفيذها
المالية- الناحية من الشركة لنشاط الشهرية التقارير إعداد في ديون( المشاركة .)الخ...حقوق،
الخزينة- لحساب بالتحليل القيام وكذلك الخزينة لتطور المنتظم . التتبع
الخارجية- التمويل عمليات مختلف .تنبع

العمليا-ب ودائرة المحاسبية :الجبائيةت
المحاسبية المعلومات وإنتاج إعداد في مهما دورا الدائرة هذه للشركة،تلعب المجمعة

مصداقيتها الداخلي،وضمان المستوى العلى وسائل مختلف خالل مكلفةتحمن وهي والرقابة ليل
التالية :بالمهام

المعلإن- تجميع هي اإلدارة لهذه األساسية La(لمحاسبيةاوماتالمهمة consolidation(
المختلفةوالمتمثلة للوحدات المالية القوائم مختلف والتفي الحصولي، مصالحيتم من عليها

والتوزيع النجارة وحدات لمختلف ووحدة،)MRA(المحاسبة العامة اإلدارة مقر الى باإلضافة
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بالمسيلة المجمعة)EARA(اإلنتاج الميزانية إلعداد وهذا المالية، القوائم ومختلف آلقال لشركة
.)ككلقائمة16(األخرى

للشركة- الحسابات بإقفال المرتبطة التعليمات وإصدار بإعداد اإلدارة،القيام سلطة تحت وهذا
.المالية

ودعم- الشركةتنفيذتوضيح حسابات إعداد .إجراءات
والجبائية- المحاسبية النتائج وتحليل بدراسة مصداقيتهاالقيام على .والسهر
والجبائية- المحاسبية النتيجة حسابات إلعداد الضرورية المحاسبية المعلومات بتجميع القيام

ككل .للشركة
المنتظم- اإللالتحليل عن واالستفسار الشهرية المعنيةخلموازين الهياكل في .تالالت
مخت- احترام على والسهر القانونية والسجالت الدفاتر الدفاترمسك هذه لمسك الوحدات .لف
الوحدات- مختلف بين الربط مخطط INTER(تحديد UNITES(االجتماعات .وتنظيم

المحاسبة-3 :مصلحة
على المحاسبة مصلحة العامة،مستوىوهي اإلدارة مصلحةمسؤولياتومهاملوتتمثمقر

وغالمحاسبة، وقوائم تقارير من المحاسبية المعلومات إنتاج فقطفي العامة اإلدارة مستوى على يرها
)Unité siège(.

مستوى وعلى أساسا المصلحة هذه مهمة العامةرمقوتتمثل يلياإلدارة ما :في
محاسبة- العامةمسك اإلدارة .مقر
للمحاسبة- اليومي المسك .ضمان
المحاسبي- التنظيم العامةضمان اإلدارة .لمقر
على- االسهر المخطط الوطنياحترام .لمحاسبي
حسابات- جدول الميزانية، الموازين، الميزانيةإعداد مالحق ومجمل وهذا)جدول15(النتائج ،

فقط العامة لإلدارة . بالنسبة
المقاربات- تقارير مثال–إعداد الخزينةتو–البنكية .تبع
الماليةإعداد- القيادة TABLEAUX(جداول DE BORD FINANCIERS(
م- الحساباتتحليل ANALYSE(ختلف DES COMPTES(
البنكية- والحسابات الصندوق اليومية بالرقابة القيام
وضمان- التمويل مخطط بعهتتإعداد

ب: ثانيا والمسؤوليات األنودوحدةالمهام )EARA(األلمنيوموتذويبةالبثق،

التطرق مسؤوليةعموماسيتم والى المحاسبية العمليات المعلوماتدائرة إنتاج في الجبائية
بها المرتبطة األعمال ومختلف المعلوماتالمحاسبية إنتاج مسؤولية عليها تقع الدائرة هذه أن وذلك ،

التجميعاالمحاسبية عملية تتم أن أجل من للشركة المالية اإلدارة الى وإيصالها بالوحدة لمرتبطة
ككل، للشركة المالية القوائم على والموازنةوهذاللحصول المالية العمليات دائرة الى تتكفلإضافة التي

المالية .بالمعامالت

والجبائية-1 المحاسبية العمليات :دائرة
هذ مدير كمايليهإن التالية بالمهام العموم على مكلف :الدائرة

دائرته- منهم تتكون الذين األفراد عمل وتوجيه .تنظيم
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باال- الدائرة هذه مدير ومحافظييكلف والخارجيين الداخليين المراجعين مع والتعامل تصال
مسؤوليته حدود في وهذا مهامهم، ألداء الالزمة المعلومات بمختلف وتزويدهم .الحسابات

للشركة- والجبائية المحاسبية العمليات إدارة
بها- المكلف المصالح مستوى على المستمرة والرقابة التنفيذ .ضمان
ف- تطبيقهاالمساهمة على والسهر وتحديثها العمل إجراءات وضع .ي
المحاسبيةعلىوالمصادقةمراقبةال- االدخاالت Les(كل imputations comptables(

مسؤوليته تحت تقع التي .للهياكل
للوحدة- الدفع وصوالت لكل والجبائية المحاسبية الرقابة على .المصادقة
التحليل- على والهياكلللحسالشهريالسهر المجموعات حسب المحاسبية علىابات به المرتبطة

بإعداده يقوم مسبق تقسيم .أساس
األلمنيوم- وتذويب واألنودة البثق لوحدة الحسابات تحليل على والقيام)EARA(المصادقة ،

التحاليل هذه من شهريا نسخة للشركةبإرسال المالية اإلدارة .الى
على- الحساباتالسهر وتدقيق .فحص
المحددة- اآلجال في وذلك للوحدة، والجبائية االجتماعية التصريحات مختلف إعداد على .السهر
للوحدة- البنكية الحسابات لكل بالنسبة وهذا المقاربة، كشوفات مختلف إعداد على .السهر
المق- كشوفات على البنكيةاالمصادقة وضماربة الوحدة، حسابات منهالمختلف نسخ إرسال ن

للشركة المالية اإلدارة وكذلك والموازنة المالية العمليات دائرة .الى
الحسابات- إقفال أعمال مختلف على والرقابة .اإلشراف
الوطني- المحاسبي المخطط وفق للوحدة المالية القوائم مختلف Les(إعداد états PCN(.
ال- والدفاتر السجالت مختلف مسك على الجرد( قانونيةالسهر دفتر العامة، )الخ...اليومية
األجهزة- لألفراد، بالنسبة وهذا دائرته، مستوى على والوقاية األمن إجراءات تطبيق على السهر

المراجعة عملية في مهمة إثبات وقرائن أدلة تعتبر والتي المحاسبية .والوثائق
االستثمارات- ترقيم وتتبع بوضع .القيام
وتحد- المحاسبيتسيير العمل متطلبات تحتاجها التي البرامج .يث
األرشيف- وتصنيف .تنظيم

والموازنة-2 المالية العمليات :دائرة
التالية بالمهام عموما مكلف والموازنة المالية العمليات دائرة رئيس :إن

الربط- تنظيم، على مسؤوليتهوالعمل تحت تقع التي المصالح أعمال وتجميع وكذلكمراقبة ،
عليهم يشرف الذين األفراد .توجيه

الداخليين- المراجعين مع والتعامل باالتصال والموازنة المالية العمليات دائرة مدير يكلف
في وهذا مهامهم، ألداء الالزمة المعلومات بمختلف وتزويدهم الحسابات ومحافظي والخارجيين

مسؤوليته .حدود
الوحدة- تمويل مخطط ومتابعة .وضع
بالوحدة- الخزينة تسيير ومراقبة .تتبع
الخارجي- البنك مع ونشاطاته مهامه بمجال تتعلق التي العالقات جميع وتتبع ضمان
الشركة)BEA(لجزائريا لهذه التعامالت أكثر في المعتمد البنك بكونه ،.

الوحدة- هياكل مختلف من الصادرة الدفع وصوالت كل على .المصادقة
بحص- نماذجالقيام بالنسبةوتوزيعهاالمعتمدةلإلمضاءاتر طبعا وهذا الهياكل، مختلف على

القانونية المسؤولية ذوي األشخاص .إلمضاءات
لإلمضاءات- واإللغاء التفويض عمليات بكل .اإلشعار
الوحدة- غادروا الذين األشخاص كل سلطة بإلغاء للشركة المالية اإلدارة بإعالم .القيام
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مد- باالحتفاظيكلف الدائرة هذه سحير تم التي الشيكات لدفاتر بسجل مسؤوليته علىبوتحت ها
الجزائري الخارجي البنك .)BEA(مستوى

إلمضائها- قانونيا المسؤولين الى إرسالها قبل الصادرة، الدفع وثائق كل بفحص .القيام
الدفع- عدم حاالت فيهاتتبع يتم لم التي الحاالت بكل سجل ومسك بصفة، وإرسال الدفع،

العامة اإلدارة مستوى على للشركة المالية اإلدارة الى الدفع عدم بحاالت اسمية قائمة . أسبوعية

وثائقإمضاء− والصندوقامختلف علىلبنك والسهر والتمويل، الخزينة طرف من المودعة
والجبائية المحاسبية العمليات دائرة الى المحددة اآلجال في .إرسالها

الضمان- واقتطاعات بالقروض المتعلقة العمليات مختلف على الكاملة والمسؤولية اإلشراف
وغيرها الحجز .ورفع

المال- ورأس التسيير بمخاطر المرتبطة التأمينات مختلف اعتماد على .السهر
مسؤوليته- تحت تقع التي لألعمال المستمرة والمراقبة التنفيذ على .السهر
عل- عملهاإلشراف بميدان المرتبطة الحسابات إقفال أعمال .ى
والجبائية،- المحاسبية العمليات دائرة مدير بها المكلف المهام بنفس الدائرة هذه مدير يكلف

واختصاصه سلطته حدود في طبعا وهذا القانونية والمسؤولية باإلشراف يتعلق لما .بالنسبة

مستوى: لثاثا على والمسؤوليات األلمنيوموحداالمهام بيع وإعادة نجارة )MRA(ت

المسؤوليات األلمنيومإن بيع وإعادة نجارة وحدات مستوى على أكبر،والسلطة بتركيز تتميز
المصادقة أن حيث بالمسيلة اإلنتاج بوحدة مقارنة علىواإلمضاءاتوهذا تتم العمليات بمختلف المتعلقة

أقل تفويض هناك أن أي الوحدة مدير وحدلمستوى وباعتبارها تقعاتلسلطة، فانه آلقال للشركة تابعة
الوحدة هذه نشاط عن المعبرة المالية القوائم إعداد الوحدات لهذه والمحاسبة المالية بنية مسؤولية على
الشاملة المالية القوائم إعداد أجل من العامة اإلدارة مستوى على للشركة المالية اإلدارة الى وإرسالها

كك . لللشركة
الخاصة المالية القوائم إعداد مجال في لمهامه أدائه إطار في مكلف الوحدة مدير فان عامة وبصفة

وفبالوحدة بالوحدةي، والمالية المحاسبة بنية على المباشر إشرافه :كمايليظل
اإلدارة- طرف من المعتمدة القوانين وفق الوحدة ومالية لمحاسبة والمسك باالعتماد العامةالقيام

.للشركة
القانونية- والدفاتر السجالت لمختلف المنتظم المسك على الجرد(السهر دفتر عامة، ).الخ..يومية
المالية- القوائم إعداد ضمن المحددة اآلجال في الحسابات مختلف إقفال على والسهر اإلشراف

.الشاملة
الحسابات- مختلف Analyses(تحليل des comptes (وا الماليةللوحدة اإلدارة الى بها لتقرير

العامة اإلدارة مستوى على .للشركة
والماليةكدور- المحاسبة لبنية فانهأساسي الماليةللوحدة القوائم مختلف إعداد ،)قائمة16(يتم

الوحدة نشاط عن طرف،لتعبر من اعتمادها تجميعاإلدارةويتم عملية في للشركة المالية
La(الحسابات consolidation(.
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الثاني و: المبحث آلقالدورانإنتاج بشركة المحاسبية المعلومات

االلكترونية المعالجة على أساسا يقوم آلقال شركة داخل المعتمد المحاسبية المعلومات نظام إن
ل اآللية بالمعالجة المرتبطة التقنيات مختلف اعتماد عدم ولكن الحاسوب، باستخدام أي لمعلوماتللبيانات

نسبيا محدود مستوى على هذا كان وان يدويا تتم العمليات بعض جعل الشرك طرف من .المحاسبية
وحداتها، وتباعد الشركة حجم لكبر ونظرا الشركة داخل المعتمد العامة المحاسبة نظام ظل ففي

والمها المسؤوليات ظل في وهذا وحدة، كل مستوى على مستقلة محاسبة مسك يتم تمتفانه التي م
كل مستوى على المحاسبية البيانات لمعالجة وموحدة جاهزة برامج استخدام ويتم سابقا، لها اإلشارة

العامة اإلدارة فيها بما بتجميعهاب،الوحدات والقيام حدة، على وحدة لكل المالية القوائم مختلف إنتاج
القوائ على للحصول للشركة المالية اإلدارة مستوى آلقالالمالمعلى لشركة الشاملة . ية

المحاسبية، المعلومات من ومخرجاته الشركة في المعتمد المحاسبية المعلومات نظام فهم ويتطلب
الوحدات مختلف مستوى على وهذا التسيير، دورات بأهم المرتبطة الوثائق دوران على الوقوف

لل المالية اإلدارة مستوى على تتم التي التجميع عملية الى .  شركةوصوال
المشتريات دورة من كل على التركيز المبيعات/سيتم دورة و تعرفه/موردين الذي للتعقيد نظرا زبائن

بهما المرتبطة المحاسبية والمعلومات اإلجراءات حيث من الدورتين المعالجةهاتين تتبع سيتم كما ،
التجم عملية الى وصوال الوحدات مستوى على المحاسبية للمعلومات La(يعاآللية consolidation(

آلقال لشركة المالية اإلدارة مستوى .على

األول والمبيعاتالمشترياتتيدورتسير: المطلب

الضروري من فانه بها، المرتبطة والوثائق المحاسبية المعلومات أهم على الوقوف أجل من
الناتجة المحاسبية الوثائق ومختلف فيها المعتمدة اإلجراءات جميع هذهتتبع كون وهذا ودورانها، عنها
الدورة بهذه المرتبطة العمليات لكل إثبات وقرائن أدلة تعتبر سنداالوثائق الوقت نفس في تعتبر والتي ،

المراجع لرأي إثبات وقرائن كأدلة كذلك المحاسبية .للمعالجة

بهاإجراءات: أوال المرتبطة والمعلومات والوثائق المشتريات دورة تسيير

الوثائقسي على والوقوف الشركة، وحدات مستوى على المشتريات تسيير إجراءات تتبع تم
علىةالمحاسبي المالية التقارير مختلف إلنتاج اآللية المحاسبية للمعالجة وصولها حتى نشأتها منذ

الوحدات لمختلف المحاسبة هياكل الرقمستوى أنظمة إطار في معتمدة اإلجراءات هذه أن العلم مع ابة،
على االختالفات بعض مع العامة، اإلدارة عدا فروعها كل وفي ككل الشركة مستوى على الداخلية

والمسؤولية السلطة . مستوى

تسيير-1 األلمنيومدورةإجراءات وتذويب األنودة البثق، بوحدة :المشتريات
والو المحاسبية والمعلومات أطرافها بمختلف المشتريات دورة تتبع بها،سيتم المرتبطة ثائق

األلمنيوم وتذويب األنودة البثق، وحدة مستوى على الشراء المراحلفعملية خالل من 1:التاليةتتم

الشراء-أ طلب إعداد
الشراء-ب طلب دراسة
الطل-ج تنفيذ ياتبإجراءات

1 La direction général de la société ALGAL : Guide des procédures de gestion du cycle Achats, unité EARA,
septembre 2002, p7.
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الشراء-أ طلب :إعداد
وحدة األلمنيومتعتمد وتذويب األنودة نظ) EARA(البثق، مستوىعلى على الشراء طلب ام

الغيار،الوحدة وقطع األولية المواد من بالشركة الهياكل مختلف متطلبات إلى االستجابة أجل من وهذا
حي المستهلكة، واللوازم طلبثوالمواد بإعداد يقوم المصالح رؤساء تحته ومن دائرة رئيس كل أن

المخ تسيير مصلحة إلى وإرساله احتياجاته بمختلف طلبشراء وإرسال وإعداد بدارسته تقوم التي زون
التم،)- Demande d’achat-DA(شراء دائرة . يناتوإلى

إعداد يتم أنه التاليةخمسحيث الجهات إلى إرساله ويتم الشراء طلب من :نسخ

للمصادقةمدير- الصيانة .)نسخة01(دائرة
المعني- .)نسخة01(المخزن
المخزون- تسيير .)نسخة01(مصلحة
التنفيذ- أجل من التموينات .)نسخ02(دائرة

الشراء-ب طلب :دراسة
يقـرر التموينـات دائرة رئيس فإن التسليم، ومدة المخزون مستوى المواد، طبيعة أساس على

المعني الهياكل إلى الشراء طلب الشراءهابةإسناد عملية تحقيق أجل الـوطني(من المستوى على سواء
الدولي اعتمـادىوعل،)أو يـتم التموينات في المعتمدة الشركة وسياسة المطلوبة، المواد طبيعة أساس

للشراء االتفاقيات أو .المناقصات

بالم الخاصة الشراء طلبات إرسال يتم المحتملينوردحيث طريق،ين بنفسعن وهذا التلكس أو الفاكس
بمراسل متبوعة تكون أن بشرط التاريخ نفس وفي كتابيةالمعلومات .ة

الوطنية السوق أو االستيراد طريق عن سواء الشراء طلبات تلبية .ويتم

:االستيراد-
أولى بدرجة الموردين إلى المرسل الطلب يحتوي أن يجب : التاليةالمعلوماتعلىحيث

األغلفة• وطبيعة المطلوبة، والكمية للمواد التقنية .الخصائص

التسليم• ومدة الدفع التسليمطريقة مكان وكذلك اإلجبارية، أو .المطلوبة

بشأنها• للتفاوض القابلة البنكية والعموالت التكاليف .مجمل

.الضمان•

الوطنية- :السوق
على الموردين إلى المرسل الطلب يحتوي أن التاليةيجب :المعلومات

على• األغلفة وطبيعة المطلوبة، والكمية للمواد التقنية النقلالخصائص وسيلة أساس
اإلجبارية• المطلوبة التسليم ومدة الدفع طريقة

أنأكما يمكن الوحدة الالزمةتن بالمواد التزويد أجل من المناقصات نظام على عتمد
من أكثر هناك كانت إذا أنه حيث النشاط، لتثالثالستمرارية لجنة هناك فإن العروضقييمعروض

واختيا العروض بدارسة العرتقوم مقارنة جدول على يعتمد حيث المناسب العرض المقدمةضور
Tableau(للشركة comparative des offres-TCO-(.
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األلمنيوم وتذويب األنودة البثق، بوحدة المشتريات بدورة المرتبطة الوثائق تلخيص يلويمكن :يفيما

الشراء- المخزون:طلب تسيير مصلحة مستوى على إعداده كمايليخمسفييتم ويوزع :نسخ

المشتريات• األصلية(مصلحة )الوثيقة

الصيانة• دائرة )نسخة01(مدير

المخزون• تسيير )نسخ02(مصلحة

التموينات• )ةنسخ01(دائرة
دائر• التقني01(الصيانةةمدير الرأي إلبداء )نسخة

الطل- كمايليإعدادهيتم: بيةوصل موجهة نسخ سبع في المشتريات مصلحة مستوى :على

المشتريات• األصلية(مصلحة )النسخة

)نسخ02(لموردا•

والجبائية• المحاسبية العمليات )نسخ03(دائرة

المخزون• تسيير )نسخة01(مصلحة

الدخول- اتمي):االستالم(وصل تسيير مصلحة مستوى على موجهةفيلمخزونإعداده نسخ ثالث
:كمايلي

المشتريات• )نسخة01(مصلحة

المخزون• تسيير )نسخة01(مصلحة

والجبائية• المحاسبية العمليات )نسخة01(دائرة

األلمنيوم-2 بيع وإعادة نجارة بوحدات المشتريات دورة تسيير : إجراءات
إجر نفس األلمنيوم بيع وإعادة النجارة وحدات التسييتعتمد منراءات المعتمدة للمشتريات

األلمنيوم وتذويب األنودة البثق، وحدة االختالف)EARA(طرف ويتمثل فيبينهما، اإلجراءات في
المصادقات فإن وبالتالي للمسؤولية أكبر بتركيز تتميز المختلفة النجارة وحدات والختم( أن ) اإلمضاء

يلي كما أعلى مستوى على :تتم
الش- مديرطلب طرف من عليه المصادقة يتم المخزون تسيير مصلحة رئيس يعده والذي راء

بالنسبة)MRA(الوحدة الصيانة دائرة رئيس من بدال ،)EARA(
رقم( رقم)21(الخانة الملحق في الشراء طلب نموذج ) )3.1(من
المشتريات- مصلحة رئيس طرف من إعدادها يتم التي الشراء طلبية وصل نسخفنسخ سبع ،ي
كالتاليو إرسالها 1:يتم

المشتريات• )نسخة01(مصلحة

المعني• تسالمخزن المخزونيلمصلحة )نسخة01(ير

)نسخ02(لموردا•

والمحاسب• المالية )نسخ03(بالوحدةةمصلحة
رقم الشكل وحدات) 20(ويوضح بمشتريات المرتبطة الوثائق لدوران )MRA(ملخص

1 La direction général de la société ALGAL : Guide des procédures de gestion du cycle Achats, unités
MRA, septembre 2002, p7.
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رقم بيع):20(الشكل وإعادة نجارة لوحدات المشتريات بدورة المرتبطة المعلومات دوران مخطط
)MRA(األلمنيوم

المــــــستقــبلــــة الجـــهةالجـــهة
المـــصدرة

مديرالمورد
الوحدة

دائرة
التموينات

مصلحة
المالية

والمحاسبة

تسيير مصلحة
المخزون

مصلحة

ترياتالمش

مصلحة
تسيير
المخزون

مصلحة

المشتريات
ائقـالوث

طلب
الشراء

وصل
الطلبية

وصل
الدخول

)االستالم(

المشتريات بدورة المرتبطة الوثائق تلخيص نجارةفيويمكن األلمنيوموإعادةوحدات :ييلكمابيع

الشراء- المخزوني:طلب تسيير مصلحة مستوى على إعداده كمايليخمسفيتم ويوزع :نسخ

الوحدة• )نسخة01(مدير

المخزون• تسيير )نسخ02(لمصلحة

التموينات• )ةنسخ01(دائرة
المشتريات• )نسخة01(مصلحة

الطلبية- كمايلي: وصل موجهة نسخ سبع في المشتريات مصلحة مستوى على إعداده :يتم

المشتريات• األصلية(مصلحة )الوثيقة

)نسخ02(المورد•

والمحاسبة• المالية )نسخ03(مصلحة

المخزون• تسيير )نسخة01(مصلحة

5 DA DA 1
2

DA 3
DA 4 DA 5

7 BC BC 1 BC 2
6

BC 7

3

4

BC 5

3 BE BE 2 BE 3BE 1

بوحدةإعدادمن:المصدر والمحاسبة المالية مصلحة وثائق الى استنادا عنابة) MRA(الطالب

صليةاألوثيقةال

الوثيقة من نسخة

المحاسبية المعالجة في المعتمدة والمحاسبةالوثائق المالية بمصلحة
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الدخول- موجهةيتم):االستالم(وصل نسخ ثالثة المخزون تسيير مصلحة مستوى على إعداده
:كمايلي

المخزون• تسيير األصلية(مصلحة )الوثيقة

)نسخة01(المشترياتمصلحة•

والمحاسبة• المالية )نسخة01(مصلحة

بها: ثانيا المرتبطة والوثائق والمعلومات المبيعات دورة تسيير إجراءات

تتبع المرتبطةإجراءاتسيتم والمعلومات الوثائق مختلف على والوقوف المعلومات دورة تسيير
العمليات،بها لمختلف إثبات وثائق تمثل الدورةوالتي بهذه المرتبطة علىالمحاسبية تتم أساسهاوالتي

والجبائية المحاسبية العمليات دائرة في المحاسبية النجارةالمعالجة منتجات من كل لمبيعات بالنسبة وهذا ،
أخرىم جهة من واللواحق المجنبات ومبيعات جهة .ن

وحدة-1 مستوى على المبيعات تسيير وتإجراءات األنودة األلمنيومالبثق، :)EARA(ذويب

تتمثل األلمنيوم وتذويب واألنودة البثق وحدة مبيعات يلإن :يفيما

واللواحقمبيعات-أ ,Profilés(والمنشآتالمجنبات accessoires et composants(تلك فيها بما
بيعها إلعادة استيرادها يتم .التي

النجارةمبيعات-ب )Menuiserie(منتجات

واللواحقمبيعا-أ المجنبات :والمنشآتت

وحدة اإلجراءات) EARA(تعتمد من المعتمدمجموعة الداخلية الرقابة نظام ظل القواعد،(في
دورة) المبادئالطرق، .المبيعاتلتسيير

الشركةزإن وحدةعلى( بون نشاط)EARAمستوى يمارس معنويا أو طبيعيا شخصا يكون أن يمكن ،
أو ل/ تحويل الشركةوبيع طرف من بيعها يتم والتي المنتجة .لمنتجات

الوحدة مقر مستوى وعلى األولى بالدرجة داخل،)EARA(يتم المطبق الداخلية الرقابة لنظام واحتراما
االستقباليتمالوحدة مركز مستوى على الزبون الرقاب،استقبال إجراءات اتخاذ المحددةيويتم التسجيل( ة

خاص سجل التوجيفي المبيعات)الخ...ه، مصلحة إلى إرساله يتم ثم والذي،، الزبون ملف إعداد ويتم
المحددة ألوثائق من محددة مجموعة من يلي،يتكون كما تنفيذها حتى الطلبيات مع العامل 1:ويتم

الطلبية- على :الموافقة
تسلسليإن رقم يحمل الذي أنالزبون يمكن الوحدة مستوى مصلحيعلى إلى المبيعاتتقدم ة

الطلبية نية أجل Intention(من de commande (أجل commande(مغلقةطلبيةأومن ferme (
ال اللواحقممن و .والمنشآتجنبات

الطلبية• : طلب

مع طلبية بطلب التقدم كتابينإن أو شفاهي يكون أن يمكن رئيس،ية فإن شفاهي كان فإذا

1 La direction général de la société ALGAL : Guide des procédures de gestion du cycle Ventes, unité
EARA, septembre 2002, p14.
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ال طممصلحة وصل بإعداد يقوم الطلبيةبيعات Bon d’intention(لب de commande–BIC- (
الزبوننسختينمن طرف من توقيعها الشكلية،يتم الفاتورة إعداد يتم الطلبية طلب وصل أساس وعلى
)Facture Proforma -F P-(،ط أساس على كذلك إعدادها يتم أن يمكن بعدلوالتي الزبون ب

الطلبية الفاستالم أو البريد طريق ويتمعن الفاكس أو البريد طريق عن طلبية له إرسالها ويتم اكس
القناة نفس طريق عن له إرسالها

المغلقة• :الطلبية

الطلبية بوصل الزبون يتقدم Bon(حيث de commande-BC-(،الملحق يوضحه كما
طلبية،)01(رقم وصل للزبون يكن لم ما حالة ب،وفي يقوم المبيعات مصلحة رئيس ثالثإعدادفإن
إمضانسخ يتم الطلبية وصل إلىءمن إضافة الزبون طرف من .المعتمدختمهوضعها

استال يقومبعد الدفع، ووثائق الطلبية يليموصل مما بالتحقق المبيعات مصلحة :رئيس

من- الوحدةالتأكد ملفات في الزبون ملف .وجود
ممثليه- أو العميل هوية من .التأكد

توزيع يتم يليثم ما الطلبية وصل :نسخ

)نسخة01(الزبون-
والجبائية- المحاسبية العمليات )نسخة01(دائرة
المبيعات- بها01(مصلحة االحتفاظ يتم المبيعاتفينسخة )مصلحة

ذلك بعد المبيعاتويقوم مصلحة الدورانرئيس بطاقة Fiche(بإعداد de circulation-
FC -(نسخ ثالثة يوضحه،في رقماكما المحاسبية،)4.1(الملحق العمليات دائرة إلى بإرسالها ويقوم

المبيعات(والجبائية .)الزبائن/مصلحة

المبيعات مصلحة رئيس يقوم مد/حيث رصيد وجود بتفحص بشأنه( للزبونينالزبائن، ففي،)متنازع
بإرجا مصلحة رئيس يقوم مدين رصيد وجود الدورانعحالة ا) FC(بطاقة أسابمع وتحديد لرفض

الدوران بطاقة إرسال يتم فإنه المعاكسة الحالة وفي حسابه لتسوية الزبون دعوة ويتم الرفض،
الطلبيةفيهاالمصادق قبول .على

إرسال يتم مننسختينحيث الدوران بطاقة المبيعاطرفمن مصلحة مصلحة/ترئيس إلى الزبائن
النجارة بدائرة .المبيعات

ومرا فحص منويتم الدفع وسائل حيثطرفقبة من المبيعات مصلحة :رئيس

يكون- مثبتأن .)Certifiés(الشيك
الفاتورةأن- لتسوية ممنوع النقدي .الدفع
الذي- البنك إلى الفاتورة مبلغ تحويل وصل تقديم يتم معهتأن مستوىالشركة،تعامل على وهذا

المبيعات مصلحة
القيام التنفيذجراءات،اإلهذهبمجملوبعد وصل بإعداد يقوم المبيعات مصلحة رئيس يكونفإن والذي

وصلو،نسخثالثفي)-Bon d’éxéution -BEX(مرقما من األصلية النسخة إرسال التنفيذيتم
واإلرسالإلى الرزم .مصلحة
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وتنفيذ- :الطلبيةتحضير

التنفيذ وصل استالم يتم أن المن)BEX(بمجرد مصلحة تحميلطرف يتم واإلرسال، رزم
وسيلة على .النقلالطلبية

التسليم وصل بإعداد واإلرسال الرزم مصلحة رئيس Bon(يقوم de LivraisonBL−−(خمس في
رئيس( نسخ طرف من إمضاؤها الزبوناليتم و رقم،) مصلحة الملحق يوضحه .)5.1(كما

:الفوترة-

ط من التسليم وصل إمضاء يتم أن يقومالزبون،رفبعد واإلرسال الرزم مصلحة رئيس فإن
األصلية( نسخأربعبإرسال بإعطاء) صور03+الوثيقة يقوم الذي المبيعات مصلحة رئيس إلى

في البيع فاتورة بإعداد .نسخخمساألمر

مراقبة تتم أن ملبعد بإرسال يقوم الدفع فيفوثائق والمتمثل األمن عامل إلى :الفاتورة

األصليةا- لفاتورة
التسليم- )نسخ02+ األصلية( وصل
للوحدة- الخروج األرشيف) نسخ04(وصل في بنسخة االحتفاظ يتم .حيث
الرسومو بجميع الفاتورة إعداد الرسم( يتم خارج المضافة+ المبلغ يوضحه،)القيمة اكما

رقم .)1.6(الملحق

:البضاعةخروج-

مل استالم يتم التسليمعندما الفاتورة(ف األمن) ملف عامل طرف بإجراءات،من يقوم فإنه
الداخليةوالالزمةقابةالر الرقابة نظام ضمن يسلم،للوحدةالمعتمدة التاليةثم الوثائق :للزبون

األصلية- الفاتورة
األصلي- التسليم وصل
أنه الماكما العمليات دائرة إلى التالية الوثائق بإرسال والموازنةيقوم :كمايليلية

التسليم- وصل من نسخة
للوحدة- الخروج وصل من نسخة

من نسخة بإرسال كذلك يقوم واإلرسالوصلكما الرزم مصلحة رئيس إلى للوحدة .الخروج

بالملف عملية ولكل يوم كل األمن عامل يحتفظ :التاليكما

التسليم- وصل من ا( نسخة معلومات ظهرها على )لفاتورةيكتب
للوحدة- الخروج لوصل األصلية الملحقالنسخة يوضحه )6.1(كما

:التحصيل-

والموازنة المالية العمليات دائرة إلى دوريا يرسل أن التجارة دائرة رئيس أقصى(على وفي
البيع لعملية الموالي اليوم وهو يتكون،)أجل والذي التحصيل :منملف

الدفع- وثائق
)نسخ03(بيعالفاتورة-
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تلخيصو واللواحقيمكن المجنبات من الوحدة بمبيعات المرتبطة الوثائق كماوالمنشآتدوران
:يلي

الطلبية- المبيعات:وصل مصلحة رئيس طرف من إعدادها نسخيتم ثالث كمايليفي :توزع

)نسخة01(الزبون•

والجبائية• المحاسبية العمليات )نسخة01(دائرة

ا• األصلية(لمبيعاتمصلحة فيالوثيقة بها االحتفاظ المبيعاتأرشيفيتم )مصلحة

يلي:الدورانبطاقة- كما موجهة نسخ ثالث في المبيعات مصلحة طرف من إعدادها :يتم

والجبائية• المحاسبية العمليات أصلية01(دائرة )نسخة

المبيعات• ونسخة(مصلحة األصلية بهالوثيقة علىميحتفظ المبيعاتا مصلحة )مستوى

في:التنفيذوصل- المبيعات مصلحة رئيس طرف من المرقم التنفيذ وصل إعداد نسخثالثيتم
يلي كما :موجهة

واإلرسالمصلحة• .)صليةاألالوثيقة(الرزم

الزبون• .)نسخة01(ملف

المبيعات• المبيعات01(مصلحة مصلحة مستوى على بها يحتفظ .)نسخة

في:التسليموصل- واإلرسال الرزم مصلحة طرف من إعدادها يلي) 05(يتم كما موجهة :نسخ

.)صليةاألالوثيقة(لزبونا•

والجبائية• المحاسبية العمليات .)نسخة01(دائرة

المبيعات• .)نسخة01(مصلحة

الشركة• بمدخل األمن معامل .)نسخة01(المراقبةركزفي

و• الرزم واإلرسال01(اإلرسالمصلحة الرزم مصلحة مستوى على بها يحتفظ .)نسخة

في:الفاتورة- الفاتورة إعداد مصلحة) 05(يتم طرف من كماالمبيعات،نسخ موجهة :يليوهي

.)صليةاألالوثيقة(لزبونا•

والجبائية• المحاسبية العمليات .)نسخ03(دائرة

المبيعات• به01(مصلحة يحتفظ المبيعاتنسخة مصلحة مستوى على .)ا

الخروج- في:للوحدةوصل المبيعات مصلحة طرف من إعداده كماأربعيتم موجهة :يلينسخ

ونسخ• األصلية األمنتينالوثيقة عامل المراقبةبإلى الشركةفيمركز توزيعها،مدخل يتم
:يليكما

والجبائية♦ المحاسبية العمليات )نسخة01(دائرة

واإلرسالمصلح♦ الرزم )نسخة01(ة

األمن♦ األصلية(مصلحة األمنالوثيقة مصلحة أرشيف في بها االحتفاظ )يتم

المبيعات• )نسخة01(مصلحة
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عرض يمكن سبق ما مجمل علىومن البيع بعملية المرتبطة والمعلومات الوثائق لسريان مخطط
األلمنيوممستوى وتذويب األنودة البثق فيوس،)EARA(وحدة المعتمدة الوثائق على التركيز يتم

والجبائية، المحاسبية العمليات دائرة مستوى على تتم والتي المحاسبية، الشكلالكتابات يوضحه كما
)21(رقم
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النجارة-ب منتجات :مبيعات

واألبوابإن النوافذ في تتمثل النجارة منتجات من األلمنيوم وتذويب األنودة البثق وحدة مبيعات
بالوح النجارة وحدات مستوى على صناعتها يتم التي األخرى التجهيزات ،ةدومختلف

نفس اعتماد واللواحقدورةتسييرإجراءاتويتم المجنبات حيثوالمنشآتمبيعات 1:من

الطلبية- على الموافقة
الطلبية- وتنفيذ تحضير
الفوترة-
البضاعة- خروج
لتحصيلا-

تسي بين االختالف الوثائقويكمن حيث من النجارة ومنتجات واللواحق المجنبات مبيعات تسيير دورة ير
وتذويب األنودة البثق، بوحدة النجارة منتجات مبيعات دورة لتسيير المعتمدة اإلجراءات في المعتمدة

التصرفاأللمنيوم تحت الوضع وصل وكذلك المطابقة وشهادة بالتنفيذ األمر حيث .من

هذه تتبع خالل يلومن فيما الوثائق هذه تلخيص يمكن بها، المرتبطة الوثائق ودوران :ياإلجراءات

الطلبية- المبيعات:وصل مصلحة رئيس طرف من إعدادها نسخيتم ثالث كمايليفي :توزع

)نسخة01(الزبون•

والجبائية• المحاسبية العمليات )نسخة01(دائرة

المبيعات• األصلية(مصلحة االوثيقة المبيعاتيتم مصلحة أرشيف في بها )الحتفاظ

التقديري- Devis(الكشف estimatif(:مصلحةإعدادهيتم طرف نسخاإلنجازمن أربع في
كماي :ليموزعة

المبيعات• )نسخة01+ األصليةالوثيقة(مصلحة

)نسخة01(الزبون•

اإلنجاز• ال01(مصلحة مصلحة أرشيف قي بها االحتفاظ يتم )مبيعاتنسخة

الدوران- يلي:بطاقة كما موجهة نسخ ثالث في المبيعات مصلحة طرف من إعدادها :يتم

والجبائية• المحاسبية العمليات )نسخة01(دائرة

المبيعات• األصلية(مصلحة المبيعاتونسخةالوثيقة مصلحة في بهما )يحتفظ

التسليم- مصلحة:وصل طرف من إعدادها يليخمسفياإلنجازيتم كما موجهة :نسخ

.)صليةاألالوثيقة(لزبونا•

والجبائية• المحاسبية العمليات .)نسخة01(دائرة

المبيعات• .)نسخة01(مصلحة

المراقبة• الشركةأيمركز بمدخل األمن .)نسخة01(عامل

1 La direction général de la société ALGAL : Guide des procédures de gestion du cycle Ventes, unité
EARA, septembre 2002, p18.
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مصلحة01(اإلنجازمصلحة• مستوى على بها يحتفظ .)اإلنجازنسخة

األشغالفاتورةال- وضعية Situation(أو des travaux( :الفاتورة إعداد األشغاليتم وضعية أو
يليخمسفي كما موجهة وهي المبيعات، مصلحة طرف من :نسخ

أصلية(للزبون• .)الفاتورة

والجبائية• المحاسبية العمليات .)نسخ03(لدائرة

المبيعات• أر01(مصلحة في بها يحتفظ المبيعاتنسخة مصلحة .)شيف

للوحدة- الخروج في:وصل المبيعات مصلحة طرف من إعداده يليأربعيتم كما موجهة :نسخ

نسختين• مع األصلية األمنالوثيقة عامل الشركةبإلى بمدخل المراقبة توزيعهاو،مركز يتم
يلي :كما

والجبائية♦ المحاسبية العمليات )نسخة01(دائرة

)نسخة01(ازاإلنجمصلحة♦

األمن♦ األصلية(مصلحة األمنالوثيقة مصلحة أرشيف في بها االحتفاظ )يتم

المبيعات• المبيعات01(مصلحة مصلحة أرشيف في بها االحتفاظ يتم )نسخة

Ordre(عالتصنيأمر- de fabrication(:في المبيعات مصلحة طرف من إعداده نسخثالثيتم
يلي كما :موجهة

األصلية(اإلنجازمصلحة• )نسخة01+ الوثيقة

المبيعات• المبيعات01(مصلحة مصلحة أرشيف في بها االحتفاظ يتم )نسخة

التصرف- تحت الوضع Bon(وصل de mise a disposition(:مصلحة طرف من إعداده يتم
يليثالثفياإلنجاز كما موجهة :نسخ

المبيعات• األصلية(مصلحة )نسخة01+ الوثيقة

اإلنجاز• مصلحة01(مصلحة أرشيف في بها االحتفاظ يتم )اإلنجازنسخة

المطابقة- Attachement(شهادة contradictoire( :إعداده مصلحةايتم طرف كما(اإلنجازمن
الملحق يليخمسفي)،)7.1(يوضحه كما موجهة :نسخ

األصلية(الزبون• )الوثيقة

المبيعات• )نسخة01(مصلحة

والجبائيةدائر• المحاسبية العمليات )نسخة01(ة

اإلنجاز01(اإلنجازمصلحة• مصلحة أرشيف في بها االحتفاظ يتم )نسخة

التركيب• )نسخة01(مسؤول

عرض يمكن سبق ما مجمل البيعومن بعملية المرتبطة والمعلومات الوثائق لسريان لمنتجاتمخطط
مستوىالنجارة وعلى األنودة البثق األلمنيوموحدة الوثائق)EARA(تذويب على التركيز وسيتم ،

كما والجبائية، المحاسبية العمليات دائرة مستوى على تتم والتي المحاسبية، الكتابات في المعتمدة
رقم الشكل .)22(يوضحه
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وح-2 مستوى على المبيعات تسيير األلمنيومداإجراءات بيع وإعادة نجارة ):MRA(ت

مبيعات بيعإن وإعادة نجارة يلوحدات فيما تتمثل :ياأللمنيوم

واللواحقمبيعات-أ ,Profilés(والمنشآتالمجنبات accessoires et composants(تلك فيها بما
بيعها إلعادة استيرادها يتم .التي

النجارةمبيعات-ب )Menuiserie(منتجات

الى اإلشارة منوتجدر لكل المبيعات دورة فان األلمنيوم بيع وإعادة نجارة وحدات مستوى على أنه
وحدة في المعتمدة الداخلية الرقابة إجراءات نفس تقريبا تتبع النجارة منتجات وكذلك واللواحق المجنبات

وال المصدرة الجهات في االختالف ويكمن األلمنيوم، وتذويب األنودة المرتبطةالبثق، للوثائق مستقبلة
العملية .بهذه

أه على الوقوف سيتم األلمنيوموبالتالي بيع وإعادة نجارة لوحدات المبيعات بدورة المرتبطة مالوثائق
البيانات هذه معالجة تتم أين والمالية المحاسبة مصالح الى وصولها حتى الوحدات هذه في وتدفقها

التقارير مختلف إلنتاج .الماليةالمختلفة

واللواحق-أ المجنبات :مبيعات
مبيعاتإن تتمدورة واللواحق وحداتبإتباعالمجنبات بكل المعتمد الداخلية الرقابة نظام نفس

عن المسؤولة الجهات باختالف ولكن والمعلوماتإصدارالشركة الوثائق مختلف وسيتمواستقبال تتبع،
المستخدم للوثائق المصدرة الجهات يوضحهمختلف كما الوثائق هذه ودوران المحاسبية المعالجة في ة

رقم ).23(الشكل
كمايلي ودورانها الوثائق هذه مجمل تلخيص :ويمكن

الطلبية- كمايلي:وصل توزع نسخ ثالث في المبيعات مصلحة رئيس طرف من إعدادها :يتم

)نسخة01(الزبون•

والمحاسبة• المالية )نسخة01(مصلحة

األصلية(المبيعاتمصلحة• المبيعاتالوثيقة مصلحة أرشيف في بها االحتفاظ )يتم

الدوران- يلي:بطاقة كما موجهة نسخ ثالث في المبيعات مصلحة طرف من إعدادها :يتم

والمحاسبة• المالية )نسخة01(مصلحة

المبيعات• ونسخة(مصلحة األصلية المبيالوثيقة مصلحة مستوى على بها )عاتيحتفظ

التنفيذ- نسخ: وصل ثالث في المبيعات مصلحة رئيس طرف من المرقم التنفيذ وصل إعداد يتم
يلي كما :موجهة

المخزونمصلحة• األصلية(تسيير .)الوثيقة

الزبون• .)نسخة01(ملف

المبيعات• المبيعات01(مصلحة مصلحة أرشيف في بها يحتفظ .)نسخة

التسليم- إعداد:وصل يلييتم كما موجهة نسخ خمس في المخزون تسيير مصلحة طرف من :ها

األصلية(لزبونا• .)الوثيقة
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والمحاسبة• المالية .)نسخة01(مصلحة

المبيعات• .)نسخة01(مصلحة

الشركة• بمدخل األمن المراقبةفيعامل .)نسخة01(مركز

المخزونمصلحة• مس01(تسيير على بها يحتفظ واإلرسالنسخة الرزم مصلحة .)توى

يلي: الفاتورة- كما موجهة وهي المبيعات، مصلحة طرف من نسخ خمس في الفاتورة إعداد :يتم

األصلية(للزبون• .)الوثيقة

والمحاسبة• المالية .)نسخ03(مصلحة

المبيعات• المبيعات01(مصلحة مصلحة مستوى على بها يحتفظ .)نسخة

الخروج- في:للوحدةوصل المبيعات مصلحة طرف من إعداده يليأربعيتم كما موجهة :نسخ

الى• نسخ الشركةثالث بمدخل األمن المراقبةفيعامل يلي،مركز كما توزيعها :يتم

والمحاسبة♦ المالية )نسخة01(مصلحة

المخزونمصلحة♦ )نسخة01(تسيير

األمن♦ األصلية(مصلحة االحتفاظالوثيقة األمنيتم مصلحة أرشيف في )بها

المبيعات• )نسخة01(مصلحة
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النجارة-ب منتجات :)Menuiserie(مبيعات

خالل من والمعلومات البيانات من مجموعة األلمنيوم نجارة منتجات مبيعات دورة عن ينتج
ال أجل ومن الوثائق، من مجموعة إنتاجدوران تتبع سيتم المعلومات هذه ودوران إنتاج على وقوف

البيع وإعادة النجارة وحدات مستوى على الوثائق هذه .لأللمنيومودوران

منوتجب األخرى للمنتجات بالنسبة المبيعات تسيير إجراءات نفس إتباع يتم أنه الى اإلشارة
المبيعات من الدورة لهذه واللواحق الت،المجنبات علىوسيتم ودورانهاركيز الوثائقوخاصةالوثائق

يلي كما المحاسبية المعالجة في :المعتمدة

الطلبية- كمايلي:وصل توزع نسخ ثالث في المبيعات مصلحة رئيس طرف من إعدادها :يتم

)نسخة01(الزبون•

والمحاسبة• المالية )نسخة01(مصلحة

المبيعات• بها01(مصلحة االحتفاظ يتم المبيعاتنسخة مصلحة أرشيف )في

التقديري- مصلحة:الكشف طرف من إعداده والتخطيطيتم كمايليالدراسات موزعة نسخ أربع :في

المبيعات• األصلية(مصلحة )الوثيقة

اإلنتاج• )نسخة01(مصلحة

)نسخة01(الزبون•

والتخطيطمصلحة• أرشيف01(الدراسات قي بها االحتفاظ يتم الدراساتصلحةمنسخة
)والتخطيط

الدوران- يلي:بطاقة كما موجهة نسخ ثالث في المبيعات مصلحة طرف من إعدادها :يتم

والمحاسبة• المالية )نسخة01(مصلحة

المبيعات• المبيعات02(مصلحة مصلحة مستوى على بها يحتفظ )نسخ

التسليم- في:وصل اإلنجاز مصلحة طرف من إعدادها يليخمسيتم كما موجهة :نسخ

.)صليةاألالوثيقة(لزبونا•

والمحاسبة• المالية .)نسخة01(مصلحة

المبيعات• .)نسخة01(مصلحة

المراقبة• الشركةأيمركز بمدخل األمن .)نسخة01(عامل

ومصلحة• مصلحة01(لتخطيطاالدراسات مستوى على بها يحتفظ الدراساتنسخة
.)والتخطيط

األشغال- وضعية أو Situation(الفاتورة des travaux:(الفاتورة إعداد األشغاليتم وضعية أو
يليخمسفي كما موجهة وهي المبيعات، مصلحة طرف من :نسخ

أصلية(لزبونا• .)الفاتورة

والمحاسبة• المالية .)نسخ03(مصلحة

المبيعات• أرشيف01(مصلحة في بها يحتفظ المبيعاتنسخة .)مصلحة
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للوحدة- الخروج يلي:وصل كما موجهة نسخ أربع في المبيعات مصلحة طرف من إعداده :يتم

نسخ• األمنثالث عامل بمدخلبإلى المراقبة يليوالوحدة،مركز كما توزيعها :يتم

والمحاسبة♦ المالية )نسخة01(مصلحة

)نسخة01(اإلنتاجمصلحة♦

األمن♦ األصليةالوثي(مصلحة األمنقة مصلحة أرشيف في بها االحتفاظ )يتم

المبيعات• المبيعات01(مصلحة مصلحة أرشيف في بها االحتفاظ يتم )نسخة

التصني- مصلحة:عأمر طرف من إعداده والتخطيطيتم يليالدراسات كما موجهة نسخ ثالث :في

األصلية(اإلنتاجمصلحة• )الوثيقة

المبيعات• المبيعات01(مصلحة مصلحة أرشيف في بها االحتفاظ يتم )نسخة

والتخطيطمصلحة• الدراسات01(الدراسات مصلحة مستوى على بها يحتفظ نسخة
.)والتخطيط

التصرف- تحت الوضع مصلحة:وصل طرف من إعداده كماثالثفياإلنتاجيتم موجهة نسخ
:يلي

المبيعات• األصلية(مصلحة )الوثيقة

والتخطيطالمصلحة• )نسخة01(دراسات

اإلنتاج01(اإلنتاجمصلحة• مصلحة أرشيف في بها يحتفظ . )نسخة

المطابقة- مصلحة: شهادة طرف من إعدادها والتخطيطيتم كماالدراسات موجهة نسخ خمس في
:يلي

األصلية(الزبون• )الوثيقة

المبيعات• )نسخة01(مصلحة

والمحاسبة• المالية )سخةن01(مصلحة

مصلحة01(اإلنتاجمصلحة• أرشيف في بها االحتفاظ يتم )اإلنتاجنسخة

والتخطيطمصلحة• بها01(الدراسات يحتفظ أرشيفنسخة والتخطيطفي الدراسات )مصلحة

ما مجمل عرضتقدمومن البيعيمكن بعملية المرتبطة والمعلومات الوثائق لسريان مخطط
النجارة مستوىلمنتجات النجارةوحدعلى تسجيلوالمعتمدة،)MRA(ات المحاسبيةفي لهذهالقيود

المبيعات من دالدورة مستوى والمحاسبةعلى المالية يوضحهائرة كما رقما، .)24(الشكل
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الثاني المحاسبية: المطلب المعلومات معالجة

معالجة التسييرالبياناتتتم دورات مجمل من الناتجة للشركةالمحاسبية المختلفة فيبالوحدات
المحاسبية المعلومات مننظام وحدة كل مستوى الشركةعلى سيتموحدات التي البيانات فان وبالتالي ،

المحاسبة بنية تستقبلها التي الوثائق مجمل في تتمثل األخرىمعالجتها الفرعية األنظمة مختلف من
للمعلومات، العام منللنظام إما تكون المحاسبية المعالجة في المعتمدة الوثائق مجمل فان وبالتالي

وخال فروع من أو أخرى المحاسبيةهياكل المعالجة في المعتمدة والمحاسبة المالية بنية مستوى على يا
المالية التقارير مختلف انتاج .بغية

الحاسوب برامج من مجموعة آلقال شركة التطبيقات(تعتمد المحاسبية)برامج المعلومات انتاج في
تز في المساهمة الهياكل برامج في أساسا والمتمثلة مساعدة برامج بمختلفوكذلك المحاسبة بنية ويد
رقم الشكل يوضحها كما اآللية بالمعالجة للقيام الالزمة والوثائق . )25(المعلومات

مستوى على المعلومات انتاج تتبع والتقاريروسيتم القوائم على للحصول تجميعها ثم الوحدات مختلف
ككل للشركة الشاملة .المالية

المحاسبية: أوال للمعلومات اآللية المعالجة برامج

سواء البرامج من مجموعة تعتمد آلقال شركة المغذيةاإن الهياكل أو المحاسبية الوظيفة ألداء
المرك النظام اعتماد ظل في وهذا Système(زيلها، centralisateur(بكل المحاسبة هيكل وإشراف ،

دوريا المحاسبية القوائم إعداد على مختلف،وحدة تسيير إجراءات مختلف على إشرافه الى إضافة
اعتماد هو العملية هذه في جهة من ساعد ومما والتوجيه، المصادقات حيث من المختلفة التسيير دورات

لمخ نمطي تصميم ذات المحاسبرامج القوائم تجميع عملية يتيح حتى وهذا الوحدات، لمختلفبتلف ية
مستوى على للشركةاإلدارةالوحدات .)الماليةاإلدارةفي(العامة

أن إال مزايا، من المحاسبية للمعلومات اآللية المعالجة في المعتمدة للبرامج التوحيد لهذا ما من وبالرغم
الف األداء أمام عائقا يعتبر بيئةوالكفءعالهذا مع بالتجاوب وهذا الوحدات بمختلف المحاسبة لهياكل

وحدة .كل
وحدات من وحدة كل مستوى على المحاسبية المعالجة في المعتمدة البرامج حصر ويمكن

كمايلي نوعين في آلقال :شركة
الرئيسي-1 العامة المحاسبة PC(برنامج COMPTA(
األخرى-2 التسيير برامج

الرئيسيبرنا-1 العامة المحاسبة PC(مج COMPTA(:
برنامج PC(يعتبر COMPTA(تتطلبها التي المحاسبية العمليات لجميع شامال برنامجا

عملية يسهل أنه كما المالية، والقوائم التقارير مختلف على الحصول أجل من المحاسبية المعالجة
يتط ما وهذا الخاصة، األدوات بعض لها ويتيح البرنامبلالمراجعة هذا وظائف أهم على جالوقوف

المالية للقوائم والجبائية القانونية المتطلبات مع يتجاوب مما المحاسبية المعلومات من منتجاته ومختلف
.المعتمدة

ملتزمة الشركة أن يظهر البرامجبإجراءاتكما حماية أن حيث البرامج وإجراءاتتعديل
أي أو بهإجراءاتتعديلها طرفمتعلقة من عليها المصادقة تتم أن يجب اآللي،ا اإلعالم مصلحة مدير

األم الشركة فروع باقي مستوى على كذلك معتمد البرنامج هذا أن اإلشارة ).METANOF(وتجدر
برنامجو للشركةيتيح العامة فيالمحاسبة المعتمدة التسيير برامج بقية مع بالتوازي العمل

ب للمعلومات العام مقرالنظام فيها بما الوحدات ومختلف ككل تبادلعمليةالعامة،اإلدارةالشركة
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الهياكل بقية مع بالوحدة المحاسبة بنية بين واإلدارةالمعلومات الوحدات بقية مع وكذلك األخرى،
التالية األدوات خالل من ذلك ويتضح للشركة 1:العامة

آخر- برنامج من المعلومات جلب األجو(يتم مثالبرنامج يدويا) ر إدخالها إعادة الى الحاجة دون
كتابتها خالل يتممن بل برنامجنقلها، الى PC(مباشرة COMPTA(ثانوية ذاكرة خالل من

)Disquette, cd rom, Flash disk(أكبر مجال ويتيح المعالجة وقت من التقليل يتيح ما وهذا ،
معالجللرقابة واجهة اعتماد خالل من هذا ويتحقق البرامج، هذه لمجمل موحدة .ة

المحاسبة- برنامج بين المعلومات تبادل خاللالعامةيتم من األخرى التسيير برامج وبقية
وحدة كل مستوى على أنه حيث وحداتها، ومختلف ككل بالشركة المعتمدة الشبكات أنواع مختلف

محلية شبكة Réseau(توجد domestique(ا مختلف إيصال خاللها من الالزمةيتم لمعلومات
بالوحدة المحاسبة بنية الى المحاسبية كوسيلةللمعالجة األولى بالدرجة المعلومات هذه تعتمد والتي ،

العمليات صحة من للتأكد بالوحدةرقابية الفرعية المعلومات أنظمة بمختلف تتم .التي
الوحدات- مختلف بين المعلومات تبادل يتم أن يمكن طريقالعامواإلدارةكما عن للشركة ة

مجال في متوقف بها العمل أن الى الوحدات كل في توفرها من بالرغم ولكن االنترنت، شبكة
تحكم لعدم نظرا وهذا المحاسبية، فيها بما المعلومات المرتبطةاإلدارةتبادل األمان شروط في

باستخدامها

رقم الشكل ال) 25(ويوضح المعالجة في المعتمدة البرامج وتذويبمختلف األنودة البثق، بوحدة محاسبية
البرامج)EARA(األلمنيوم هذه اعتماد على لتبادلكمثال المعتمدة المحلية الشبكة ظل في وهذا ،

الرئيسيةالمعلومات الوحدة SERVEUR(داخل PRINCIPAL(وحدات من وحدة كل في أنه حيث ،
والت األكبر الشبكة الى إضافة محلية شبكة توجد والتيالنجارة المودم طريق عن االتصال تعتمد ي

الداخلي والمراجع المالية اإلدارة عمل تكرس والتي العامة اإلدارة بمقر .تتوفر

األخرى-2 التسيير :برامج
الفرعية المعلومات أنظمة مختلف لتسيير المعتمدة البرامج مجموعة في البرامج هذه وتتمثل

والمتمثلة للمعلومات، العام بنيةبالنظام برامج وبين بينها المعلومات تبادل تتيح التي البرامج في أساسا
البياناتالمحاسبة مع للتعامل موحدة واجهة خالل .)Interface(من

البرامج هذه يليوتتمثل فيما :أساسا
كبرنامجبرنامج- األجور األجر)PAIE(تسيير عناصر مختلف حساب يتيح يوميةالذي وتحويل

المستخدمين تكاليف مختلف لحساب العامة المحاسبة برنامج الى .األجور
البيانات- ومختلف للمبيعات العامة اليومية إدخال يتيح والذي المبيعات تسيير برنامجبرنامج الى

العامة البرنامجينالمحاسبة بين للتعامل الموحدة الواجهة خالل أمن الى دائما اإلشارة مع ال، نه
أدلة الى الرجوع بعد الى المحاسبية القيود إدخال في البرامج بين المتداولة البيانات هذه اعتماد يتم
للمبيعات الفوترة خدمات مختلف البرنامج هذا يتيح كما العمليات، هذه تثبت التي المختلفة .اإلثبات

المشتريات- تسيير والتبرنامج والتموينات المخزون تسيير عملياتكبرامج مختلف تسيير تتيح ي
الثالثة المجموعة بحسابات المتعلقة األرصدة من التحقق تتيح كما المخزون )المخزونات(حركات

الجرد- بعملية خاص برنامج خالل من الجرد برنامجيتم تعديل وباعتماد أنه العلم مع ،
)PCCOMPTA(ضمن كليا الجرد وظيفة إدماج تم فقد األخيرة السنوات اآلليةفي الوظائف

وحداتها بمختلف الشركة في المعتمد العامة المحاسبة .لبرنامج

1 La direction financière de METANOF : Manuel d’utilisation système de comptabilité générale
«SYCOGEM », 2001, p6.
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المملوكة- باستثمارات المرتبطة االهتالكات مختلف لحساب والمخصص االهتالكات برنامج
وحداتها بمختلف الجديدةللشركة كذلكمنهاأو محاسبيا االستثمارات مع التعامل يتم أنه العلم مع ،

بر خالل المعتمدمن العامة المحاسبة عملياتنامج مختلف وتتبع االهتالكات مختلف بحساب
.الجرد

رقم الشكل يوضحه تعتبر)25(وكما البرامج هذه مختلف المعلوماتهياكلفان لنظام مغذية
المحاسبية المعالجة في المعتمدة البيانات بمختلف للرقابة،المحاسبية معطياتها تستخدم كانت وان حتى

أدلة أساس على المحاسبية القيود إدخال على دائما التركيز يجب أنه حيث المحاسبية، للمعالجة منه أكثر
المختلفة للمدخالتاإلثبات اآللي النقل طريق عن فقط .وليس
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العامة احملاسبة تسيري

-برنامج PCCOMPTA -

التموينات تسيري

APPROVISIONNEMENTS

مساعدة برامج

Bureautique

ض

اجلرد تسيري

INVENTAIRES

العمالء حسابات تسيري

COMPTES CLIENTS

ال واجلبائيةدائرة احملاسبية ةالرئيسيالوحدةعمليات

SERVEUR PRINCIPAL

البشريةتسيري واملوارد األجور

-PAIE -

والفوترةتسيري املبيعات

-FACTURATION -

الطالب: المصدر إعداد مناستناالمساعدمن مقدمة وثائق الى البثق،باإلعالمالمكلفدا بوحدة اآللي
وتذويب )EARA(األلمنيوماألنودة

رقم للمعلومات):25(الشكل اآللية المعالجة وتذويببرامج األنودة البثق، بوحدة المحلية الشبكة ظل في
)EARA(األلمنيوم

تدفقاملع
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ت
لوما

املعلومات تدفق

االهتالكاتت سيري

AMORTISSEMENTS
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الثاني ا: المطلب إنتاج المحاسبيةمراحل لمعلومات

آلقال شركة في المعتمدة اآللية المعالجة بواسطة المختلفة المحاسبية المعلومات إنتاج عملية تتم
وأدلة وثائق أساس على العامة المحاسبة برنامج خالل من وحداتها كذلكاإلثباتبمختلف تعتبر والتي ،

عمل مراحل تتبع وسيتم الخارجي، المراجع رأي لدعم المحاسبيةسندا البيانات معالجة مختلفوإنتاجية
مايلي خالل من والمحاسبية المالية :التقارير

والوثائق- المستندات )البيانات(ترتيب
العمليات- المساعدة(تسجيل )اليوميات
التقارير- مختلف الماليةانتاج المحاسبية(والقوائم .)المعلومات

والوثا: أوال المستندات ئقترتيب

مصلحة أو دائرة الى تصل التي والوثائق المستندات بترتيب معاونيه أحد أو المحاسب يقوم
المساعدة اليوميات مع يتوافق وما طبيعتها أساس على المختلفة بالوحدات Les(المحاسبة journaux

auxiliaires(العامة المحاسبة برنامج في االستعالمعتمدة ظل في ككل والشركة الموحدللوحدة مال
العامة المحاسبة العامةفيلبرنامج اإلدارة مقر فيها بما الشركة وحدات .كل

رقم الشكل يوضحه وكما فانه ذلك على دائرة)21(وكمثال الى تصل التي الوثائق مختلف يوضح الذي
األلمنيوم وتذويب األنودة البثق، بوحدة المحاسبية المبي)EARA(العمليات دورة عن عاتوالناتجة

واللواحق الوحدةوالمنشآتللمجنبات الوثائق،بهذه والجبائية المحاسبية العمليات دائرة الى تصل حيث
:التالية

الطلبية- وصل من نسخة
الدوران- بطاقة من نسخة
من- التسليمنسخة وصل
من- نسخ البيعفاتورةثالث
الخروج- وصل من نسخة

و الطلبية وصل إيداع يتم مننسحيث المبيعاتخة مصلحة الى وصل/الفاتورة إيداع ويتم الزبائن،
المواد مصلحة الى أنالخروج بعد والموازنة المالية العمليات دائرة من الدفع وثائق استالم يتم كما ،

منها التحقق .يتم
العملية هذه المحاسبيوتتم االثبات وثائق بتجميع بالمرتبطة التسيير دورات لمختلف بمابالنسبة الوحدة،

لألجور العامة اليومية ذلك Journal(في paie(المستخدمين مصلحة من عليها الحصول يتم والتي
بمصلحة إيداعها ,AFIP-Achats-(ويتم fournisseurs, investissements, personnel(وهكذا ،

المختصة المصلحة وحسب طبيعتها حسب والسجالت الوثائق مختلف ترتيب أجل،يتم مختلفمن كتابة
الفرعية اليوميات أساس على بها المرتبطة بها) المساعدة(القيود .الخاصة

العمليات: ثانيا المساعدة(تسجيل )اليوميات

القيود مختلف تسجيل المرتبطةيتم منبالمحاسبية مجموعة في الوحدة نشاط عمليات مختلف
الفرعية حساليوميات ومختبوالمصنفة الشركة القوائمنشاط تجميع إمكانية يتيح مما وحداتها لف

هي المساعدة اليوميات وهذه الوحدات، لمختلف :المالية
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للموادال- المساعدة )Matières(يومية
المساعدة- )Ventes M-N(لمبيعاتلاليومية
التصدي- لمبيعات المساعدة Ventes(راليومية export(
الوحدا- بين لما المساعدة Cession(تاليومية I-U(
لالستثمارات- المساعدة )Investissements(اليومية
لألجور- المساعدة )Paie(اليومية
الصندوق- لعمليات المساعدة Opérations(اليومية caisse(
البنك- لعمليات المساعدة Opérations(اليومية banque(
الجزائر- من للمشتريات المساعدة Achats(اليومية en Alg(
الخارج- من للمشتريات المساعدة Achats(اليومية import(
الوحدات- مابين للمشتريات المساعدة Achats(اليومية I-U(
المتنوعة- للعمليات المساعدة Opérations(اليومية diverses(
المساعدة- الحساباتاليومية فتح )Réouverture(إلعادة
لتعدي- المساعدة المواداليومية مخزون Redressement(ل matières(
المبيعات- لواجهة المساعدة Interface(اليومية ventes(

المحاسبية، القيود تسجيل علية على لوكمثال حقيقي مثال أخذ الالكعمليةيمكن لمادة طرفمنشراء
البثق األلمنيوموحدة 24بمبلغوتذويب الرسم،دج758,00 خارج المبلغ القيمة،وهذا على رسم مع
4بـمقدرالمضافة أي208,86 بـإجماليدج، يقدر 28المبلغ وقد966,86 تسديددج، إجماليتم

بنكيالمشترياتمبلغ .بشيك
عن الناتجة الوثائق مختلف تصل الشراءفعندما كماعملية والجبائية المحاسبية العمليات دائرة الى

رقم الشكل ف)19(يوضحه الدفعوالمتمثلة ووثائق االستالم أو الدخول ووصل الطلبية وصل يتمي ،
مصلحة كل رئيس ويقوم االختصاص، حسب الدائرة هذه مصالح مختلف على الوثائق هذه توزيع

كمايلي الوثائق هذه أساس على المحاسبية القيود :بكتابة

مصلحة- رئيس في)A.F.I.P(يقوم التالي القيد المساعدةبتسجيل مناليومية للمشتريات
Achats(الجزائر en ALG(كمايلي:

الحساب جزائري(المبلغرقم )دينار

دائـنمديـن
البيـان

نـدائنـمدي
381
457

530

ح ولوازم/من مواد مشتريات
المضافة/ح القيمة على الرسم

ح الموردون/ الى

24.758.00
4.208.86

28.966.86

ال- مصلحة رئيس الماليةيقوم فيعمليات التالي القيد البنكبتسجيل لعمليات المساعدة اليومية
)Opérations banque(كمايلي:
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الحساب جزائري(المبلغرقم )دينار

دائـنمديـن
البيـان

نـدائنـمدي
530

485

ح الموردون/ من

ح البنك/ الى

28.966.86

28.966.86

للمواد- المساعدة اليومية في التالي القيد بتسجيل المواد مصلحة رئيس :كمايلي)Matières(يقوم

الحساب جزائري(المبلغرقم )دينار

دائـنمديـن
البيـان

نـدائنـمدي
31

381

ح ولوازم/ من مواد

ولوازمموادمشتريات/حالى

28.966.86

28.966.86

وهذا نشاطها، طبيعة حسب على الشركة وحدات مختلف بها تقوم التي العمليات لكل بالنسبة وهكذا
على كذلك العامةمحاسبةينطبق اإلدارة .مقر

ا: ثالثا مختلف الماليةانتاج والقوائم المحاسبية(لتقارير )المعلومات

إدخال بطاقات في الوحدة بنشاط المرتبطة المحاسبية القيود لمختلف اليدوي التسجيل يتم أن بعد
)Fiche d’imputation(العامة المحاسبة برنامج الى ،)PCCOMPTA(،بمختلف يقوم والذي

المحاسبية للبيانات اآللية المعالجة التخاذعمليات صالحة محاسبية معلومات على الحصول أجل من
المالية والتقارير الشاملة المالية القوائم مختلف يمثل والذي عليه، ومتعارف محدد شكل وفي القرار

يتطلب وهذا المراجعة لعملية الخام المادة والتقارير المالية القوائم هذه وتعتبر الدقيقتحديدالالمتنوعة،
التل هذه وهمامختلف نوعين في تتمثل والتي المحاسبية المعلومات نظام ينتجها التي : قارير

المرافقة-1 والوثائق الشاملة المالية Documents(القوائم de synthèses(
والموازين-2 Journaux(اليوميات et balances(

المرافقة-1 والوثائق الشاملة المالية Documents(القوائم de synthèses(:
وتتمثل المحاسبية الدورة نهاية في الشاملة المالية القوائم هذه بتقديم قانونا مطالبة الشركة إن

يلي فيما القوائم : هذه
العامة- الميزانية
النتائج- حسابات جدول
الممتلكات- حركة
االستثمارات-
االهتالكات-
المؤونات-
الحقوق-
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الخاصة- األموال
الديون-
تالمخزونا-
واللوازم- والمواد البضاعة استهالك
التسيير- مصاريف
مقدمة- وخدمات مبيعات
أخرى- إيرادات
االستثمارات- عن التنازل إيرادات

والموازين-2 Journaux(اليوميات et balances(:
اآللية المعالجة توفرها التي والموازين اليوميات مختلف في المالية التقارير هذه تتمثل

برنامجلمعلوماتل تطبيقات توفرها التي والتصفية الفرز عوامل خالل من وهذا المحاسبية، للبيانات
والتاريخ الحسابات حسب والموازين اليوميات مختلف على الحصول تتيح والتي العامة، المحاسبة

الرقابية،وغيره المهمة تسهيل وكذلك التسيير في مساعدة عوامل تمثل فهي العموم لمراجعوعلى
إثبات وقرائن أدلة كذلك تعتبر كونها الخارجي، . الحسابات

وغيرها، والفترة التاريخ بحسب واليوميات المساعدة واليوميات العامة اليومية في اليوميات هذه تمثل
األخرى الخاصة الموازين ومختلف المراجعة ميزان فتمثل الموازين أما

لش-3 الشاملة المالية القوائم آلقالإعداد :ركة
الحسابات تجميع بعملية القيام يتطلب آلقال لشركة الشاملة المالية القوائم إعداد La(إن

consolidation des comptes(البثق وحدة من الوحدات األلمنيومولمختلف وتذويب األنودة
العامة، اإلدارة ومقر األلمنيوم بيع وإعادة نجارة اإلداووحدات مستوى على هذا باإلدارةويتم المالية رة

للشركة .العامة
القوائمإعداديتم هذه من نسخ على الحصول بعد للشركة المالية والتقارير القوائم مختلف

ثانوية ذاكرة استعمال طريق عن نقلها ويتم الوحدات لكل Disquette(بالنسبة compatible ou zip,

cd rom, Flash disk(ويت بالحساباتم، التعامل األولى،هنا بالدرجة الوحدات يتممابين أن وبعد
القوائم هذه تجميع يتم فانه العامة، اإلدارة بمقر المالية باإلدارة العامة المحاسبة برنامج الى إدخالها

آلية بصفة المحاسبيةيعتبرو،والتقارير المعلومات ونظم المحاسبية المعالجة برامج توحيد مزايا من هذا
وح كل في الشركةالمعتمدة .دات

وسيلة وحداتها ومختلف ككل الشركة وضعية عن المعبرة المحاسبية المعلومات هذه تعتبر
مما وهذا الغير، اتجاه المصداقيةتإثبات من نوعا عليها تضفي لكي المستقلة الخارجية المراجعة .تطلب

تبادل حيث من آلقال شركة مستوى على االتصال تقنيات في التحكم عدم بينويظهر المعلومات
الى الوحدات مختلف من المعلومات نقل عملية تزال ال حيث المالية، القوائم تجميع وكذلك الوحدات
من وآمن أسرع بأسلوب نقلها يمكن أنه من بالرغم المرنة، األقراص خالل من يدويا تتم المالية اإلدارة

مثال االنترنت أو المودم .خالل
انسيابيو مخطط عرض الماليةحيوضسيتم القوائم إلعداد الوحدات لمختلف المالية القوائم تدفق

مستوىحيثآلقال،لشركة على هذا الماليةيتم يوضحهاإلدارة كما رقم، الى)26(الشكل اإلشارة مع ،
يوضحها كما المراجعة مجال في لتدفق خرائط لرسم دوليا معتمدة رموز هي المستخدمة الرموز أن

رقم .)06(الجدول
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الثا المراجع: لثالمبحث رأي وفحص آلقال لشركة المالية القوائم الخارجيمراجعة

الحساب مراجعة بهاإن المعمول القوانين ظل في آلقال شركة على مفروضة تعتبر الخارجية ات
للشركة، األساسي القانون أساس فيوعلى الشركة هذه مصداقية ضمان أجل من ضروريا أمرا وتعتبر

التي المحاسبية المعلومات تعتبر حيث األخرى، الجهات ومختلف ميتانوف األم الشركة مع تعاملها ظل
مراجعته يتطلبتمت وبالتالي المحاسبية، المعلومات من المستفيدة الجهات مختلف اتجاه إثبات وسيلة ا

الحسابات بمراجعة العمل الشركة من شروطالخارجيةهذا كل وتوفير عليها، المتعارف المعايير وفق
الموكلة المهام مختلف أداء في استقالليته وضمان الخارجي المراجع وعمل رأيهإليه، لفنياأداء

المعلومات هذه مصداقية حول .المحايد
أثرو على الوقوف أجل من آلقال لشركة الخارجية المراجعة أعمال أهم الى التطرق سيتم

المحاسبي المعلومات على الخارجية المالية،ةالمراجعة وقوائمها تقاريرها مجمل في المتمثلة للشركة
الميزانية عناصر كل مراجعة تتبع خالل من المراجعةوذلك أعمال أثر وإظهار التسيير، وحسابات

وكذلك للشركة، المحاسبية المعلومات عل التصحيحات واعتماد الخارجي المراجع بتوجيهات والعمل
ألخرى سنة من للشركة المالية القوائم حول المراجع رأي نوع .تتبع

مراج عن عبارة آلقال لشركة الشاملة المالية القوائم مراجعة لوحداتهاوتعتبر المالية للقوائم عات
وحداتها مختلف لمعلومات تجميع عن عبارة المحاسبية معلوماتها لكون ذلك .  المختلفة،

األول العامة: المطلب الميزانية عناصر التسييرمراجعة وحسابات

األصول من آلقال لشركة العامة الميزانية عناصر مراجعة تتبع الخصوسيتم وحساباتم،
المحاسبيتينجالنتائ الدورتين خالل الشركة لهذه المالية القوائم خالل من وهذا و2000، وذلك2001م م

المختلفة الميزانية عناصر وتغيرات المراجعة عمل على الوقوف أجل معمن وهذا النتائج، وحسابات
أخرى الى دورة من المحاسبية المعلومات على المراجعة مالحظات أثر على .الوقوف

الميزانية: أوال عناصر آلقالمراجعة لشركة العامة

األصول، عناصر جميع تشمل آلقال لشركة العامة الميزانية في األصول عناصر مراجعة إن
تعقيدا أكثر معينةوتعتبر لدرجة الخصوم عناصر مراجعة عناصرها،من بعض تعتبر حيث

وتداخلهامثالكالمخزونات عملياتها كثرة حيث من وصعبة أصول، عناصر مراجعة تتبع سيتم
آلقال،وخصوم لشركة العامة المجموعاتالميزانية بهذه المرتبطة المالحظات أهم على ،والوقوف

اإلجراءاتكذلكو بعض خاللالتحليلية،استخدام من لها التطرق :مايليوسيتم
االستثماراتحساباتمراجعة-1
المخزوناتحساباتمراجعة-2
الحقوقاتحسابمراجعة-3
المالمراجعة-4 رأس حسابات
الديونمراجعة-5 حسابات

:االستثماراتحساباتمراجعة-1
سنة من االستثمارات عناصر في التغيرات سنة2000إن عملية2001الى الى ترجع قد م

أو االستثمارات أو/اقتناء عنها التنازل إتالفها/و وال،و الشركة، وحدات كل مستوى على جدولوهذا
بالشركة) 08(رقم االستثمارات حسابات لكل بالنسبة التغيرات هذه .يوضح
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االستثمارات-أ حسابات في :التغيرات
رقم الجدول خالل من االستثمارات تغيرات تتبع حسابات)08(سيتم تغيرات يوضح والذي ،

سنتي بين .م2001و2000االستثمارات

احلساب التغريات20002001رقم

2131 206 800,0031 206 800,000,00

2217 540 498,8717 540 498,870,00

241 688 745 810,401 743 604 097,9054 858 287,50

2581 582 817,3181 682 368,2399 550,92

283 941 604,253 986 858,9345 254,68

1اإلمجايلاموع 823 017 530,831 878 020 623,9355 003 093,10

29 360ا)ه%$آ!ت 570 085,72491 623 714,43131 053 628,71

الصايف 1اموع 462 447 445,111 386 396 909,50-76 050 535,61

بـ31/12/2001بتاريخ يقدر لالستثمارات اإلجمالي المبلغ فان 1م 878 020 دج623,93
بـ بارتفاع 55،وهذا 003 السابقة093,10 السنة عن .م2000دج

التالية األسباب الى لالستثمارات اإلجمالي المبلغ في الزيادة هذه :ترجع
بمبلغ- جديدة استثمارات 55اقتناء 506 بمبلغ672,54 لنفسها الشركة بها قامت أشغال منها دج

871 .دج32, 329
بمبلغ- استثمارات عن 503تنازل إتال579,44 عملية منها بمبلغدج لالستثمارات 31ف دج316,60
علىاإلشارةمع العمليات هذه جميع تقييد تم أنه الالزمةأساسالى المحاسبية اإلثبات .وثائق
المحاسبي- التسجيل أخطاء الى أخرى الى سنة من االستثمارات قيمة في التغيرات ترجع أن يمكن

نظر منخفضا احتمالها نسبيا كان وان أنواعها العتمادبمختلف المحاسبية،المعالجةا للمعلومات اآللية
نشأتها منذ الشركة مستوى على الخارجية المراجعة اعتماد .وكذلك

االستثمارات-ب حسابات مراجعة :مالحظات
ال بهذه تتعلق التي المالحظات من العديد االستثماراتتغيراتهناك حسابات في حدثت التي

ا هذه أهم ومن معتبرة توضيحهالمالحظاتبزيادة أو اكتشافها الى الحسابات مراجعة أدت .والتي
سنةإن- المقتناة االستثمارات قيمة في نسبيا المرتفعة مبلغ2001الزيادة الى كبيرة بدرجة تعود

18 038 ببناء000,00 قامت التي اليابانية الشركة تركتها التي التجهيزات قيمة يمثل والذي دج،
بوحدة سنة)EARA(المصنع في الى االستثمارات في محاسبيا إدراجها يتم لم والتي بالمسيلة،

.م2001
تأثير أي يظهر لم االستثمارات حسابات في التجهيزات هذه إدراج التسيير،مباشرإن حسابات على

حسابات أحد مع محاسبي بقيد تم االستثمارات لهذه المحاسبي التسجيل أن الى أساسا هذا ويرجع
.عاناتاإل

حسابات):08(رقمالجدول سنتياالستثماراتتغيرات م2001و2000بين

لشركة:المصدر المالية القوائم الى استنادا الطالب إعداد العامة(آلقالمن )-1.2الملحق-الميزانية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



الثالث احلالة:الفصل لألملنيوم(دراسة اجلزائرية )-ALGAL-الشركة

170

سنة منذ احتسابها تم االستثمارات بهذه الخاصة االهتالكات أن آلقال1998كما فرع نشاط تاريخ وهو م
بمبلغ قدرت االهتالكات وهذه ميتانوف، لمجموعة تابعة أسهم ذات 7كشركة 215 .دج200,00

لسن الخارجية الحسابات مراجعة تضمنتها التي المالحظات أن الى اإلشارة إتباع2000ةتجب يتم لم م
لتعديلها المحاسبية التصحيحية وكلهااإلجراءات الموالية، المحاسبية الدورة المالحظاتأفي هذه هم

مايلي المثال سبيل :على
مبلغ- العامة اإلدارة مقر محاسبة مستوى على 34يظهر باهتالكات476,52 المبلغ هذا ويتعلق ، دج

سنة منذ بالزيادة احتسابها ضرورة1999تم الى الخارجية الحسابات مراجعة إشارة من وبالرغم م،
سنة حتى ظاهرا بقي المبلغ هذا أن الى محاسبيا بتصحيحها تصحيح2001القيام عملية أي تتم ولم . م،

التي- للتجهيزات المحاسبي التسجيل تم بالمسيلة،لقد اإلنتاج مصنع إنجاز بعد اليابانية الشركة تركتها
تم سنةوقد لها المحاسبي لسنة2001التسجيل الخارجية الحسابات مراجعة تقرير لها أشار أن بعد م
االستثمارات2000 قيمة في معتبرة زيادة الى أدى مما . م

لسنةإطارفي- الحسابات مراجعة تقرير فان الوحدات مابين حسابات عدم2000تسوية الى أشار م
مبلغ 180تسوية وح000,00 بين مكتب،) MRA(دةدج تجهيزات مجموعة من والمستفيدة الجزائر

وحدة طرف من تسديدها تم الجزائري،بشيك) EARA(والتي الخارجي بالبنك رصيدها من سدد
لوحدة تحويلها يتم لم سنةالمعنية)MRA(والتي حتى التعديل هذا يظهر ولم . م2001،

85مبلغ- عل842,11 الرسم قيمة يمثل والذي طريقدج عن استرجاعه تم والذي المضافة القيمة ى
وحدة مستوى على لسنة) MRA(الخطأ الحسابات مراجعة وأشارت ضرورة2000الجزائر، الى م

محاسبيا معالجتهتصحيحه تمت ،.
لسنة الحسابات مراجع تقرير أشار أنه وحدة2001كما مستوى وعلى خطأ) EARA(م الى بالمسيلة،

ع الرسم استرجاع بمبلغفي المضافة القيمة 136لى نقل020,90 وسيلة باقتناء والمتعلق .دج

المخزونات-2 حسابات :مراجعة
حركة الى هذا ويرجع تعقيدا، المراجعة عمليات أكثر من المخزونات حسابات مراجعة تعتبر

وهذه تغيراتها، وتعدد لتمويلاالمخزونات الالزمة المشتريات الى أساسا ترجع الدورةلتغيرات
عن الناتجة الفروق وكذلك التقييم أخطاء مجمل الى إضافة التجارية، العملية متطلبات أو اإلنتاجية

الدورية الجرد Inventaire(عملية tournant(شركة تعتمدها .آلقالوالتي
اإلجراءات مختلف احترام على والتأكيد التشدد تتطلب الشركة ميزانية في المخزونات فأهمية

العنصرالتنظ لهذا الضرورية المصداقية ضمان أجل من والرقابية، أييمية وتجنب الميزانية تأثيرمن
أعمال نتيجة على تؤثر والتي محاسبيا، معالجتها يتم لم التي الفروق أو والتقييم العد أخطاء عن ناتج

.الشركة
وتركيزاإن انتباها تتطلب المخزونات حسابات لمعالجة النسبية الىاألهمية المراجع من خاصا

محاسبيا معالجتها تتم أن قبل المكتشفة الفروق .تفسير

المخزونات-أ حسابات :تغيرات
معتبرة تغيرات تظهر الشركة مخزونات مجمل تمثل والتي الميزانية من الثالثة المجموعة إن

يتطل ما وهذا ألخرى، سنة خاصةلابمن بصفة عليها الحسابات مراجعة عللما،وقوف تأثير من ىلها
رقم الجدول اعتماد وسيتم للشركة، األخرى سنتي) 09(الحسابات بين المخزونات تغيرات 2000لتتبع

. م2001و
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احلساب التغريات20002001رقم

3057 757 981,5348 216 775,13-9 541 206,40

31326 327 357,41292 472 738,13-33 854 619,28

3357 057 630,3927 446 394,21-29 611 236,18

34155 872,12447 759,86291 887,74

35249 126 455,81345 579 360,7696 452 904,95

3613 405 000,1411 369 182,18-2 035 817,96

372 028 478,40124 828 314,89122 799 836,49

اإلمج 705يلااملبلغ 858 775,80850 360 525,16144 501 749,36

3910 567 274,9616 907 968,396 340 693,43

الصايفلاملب 695غ 291 500,84833 452 556,77138 161 055,93

بتاريخ المخزونات حسابات بقيمة31/12/2001إن إجمالي مبلغ تمثل 850م 360 دج525,16
بنسبة ارتفاع السنة%20مع زيادالسابقة،عن بـأي مقدرة 144ة 501 دج،749,36

الحسابات مراجعة الجردوتظهر لعملية منتظم الغير والتطبيق المخزونات، تقييم في االختالالت مختلف
وهذا العد، قواعد احترام المحاسبيوعدم والجرد المادي الجرد بين معتبرة فروق إظهار الى يؤدي .ما

المخزونات-ب حسابات مراجعة :مالحظات
منبا تفصيلي دقيق بشكل محددة ورقابتها وتنظيمها المخزونات تسيير إجراءات أن من لرغم

للشركة العامة اإلدارة احترامأنإالطرف عدم الى أساسا ترجع المجموعة بهذه المرتبطة اإلشكاليات
الشركة وحدات مختلف طرف من التعليمات المنتظمهذه غير التطبيق أو ، .

الح مراجعة سنةأشارت منذ المراجعة تقارير خالل من في1999سابات االختالالت هذه الى م
اإلدارة الى ذلك عن المنتظم والتقرير والجرد التقييم إجراءات لمختلف والمنتظم الصحيح التطبيق
كشفتها التي المالحظات مجمل ومن ومفاجئة، الحقة إتالف حوادث أي تجنب أجل من للشركة المالية

الحسا بمختلفمراجعة المحاسبة هياكل طرف من المتخذة التصحيحية واإلجراءات المجال هذا في بات
قاالوحدات والفرو التغيرات أهم ومن الشركةالمعتبرةت، وحدات حسب على تتبعها سيتم والتي
: كمايلي

:بالمسيلة) EARA(وحدة-
لمنتجات المجنباتلوحدةابالنسبة بتاريخ) LPC-(من تظهر بقيمة31/12/2001فإنها فروقا م

1 133 كمايلي375,61 المنتجات مختلف على تتوزع :دج

األولية• 1المواد 476 دج536,06
مصنعة• نصف 90-منتجات دج835,95
تامة• 152-منتجات دج724,53

سنتي):09(رقمدولالج بين المخزونات حسابات م2001و2000تغيرات

آلقال:المصدر لشركة المالية القوائم الى استنادا الطالب إعداد العامة(من )-1.2الملحق-الميزانية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



الثالث احلالة:الفصل لألملنيوم(دراسة اجلزائرية )-ALGAL-الشركة

172

وحدة بين تتم والتي اإلرسال أخطاء الى أساسا الفروق هذه مجمل وحدات) EARA(وترجع وبقية
المحاسبيةال الدورة إقفال تاريخ عند الميزانية في تظهر لم والتي .شركة،

البيع وإعادة النجارة وحدات أن المجنبات)MRA(حيث بتسجيل Les(تقوم profilés (تم التي
اإليرادات حسابات أحد في فواتيرها تسوية تتم لم ولكن علىوهذااالستثنائيةاستالمها سلبا يؤثر ما

استلمتالمنتجاتبتسجيل)MRA(وحداتوتقومبالمسيلة،)EARA(وحدة منالتي فواتيرها
حسابات)EARA(وحدة في المعنية الوحدات مخازن في األخيرة هذه تدخل لم ولكن بالمسيلة

رقم)Compte d’attente(وسيطة الحساب وهو بالخارج وال)37(مخزون القيامت، انتظار في تبقى ي
.محاسبياهابتسويت

بـإن تقدر زيادة شهد والذي المؤسسة خارج المخزونات 122حساب 799 بين836,49 دج
مايلي2001و2000سنتي الى أساسا تعود ،:

بقيمة- أولية 122مواد استالمها931442,48 يتم لم ولكن فواتيرها، تسوية تمت تاريخدج حتى
.م31/12/2001
أخرى- استالمها)Fournitures(لوازم يتم 930بقيمة31/12/2001بتاريخلم . دج455,18

بقيمة تسويتها يتم ولم المخزونات لحسابات أخرى حاالت عدة 452وهناك .دج167,60

:غزواتبال) MRA(وحدة-
في المجنبات من معتبر مخزون يظهر حيث نسبيا، مرتفعا يعتبر الوحدة هذه مخزون إن

لأللمنيوم الجزائرية الشركة التامة(حسابات المنتجات ظهرت)حساب الحالة هذه أن الى اإلشارة مع ،
الفترتين خالل للشركة المتتاليتين الميزانيتين خالل تقارير2001و2000من تضمنت وقد من

لسنة الحاالت2000المراجعة هذه تجنب يخص فيما توجيهات .عدة
للمخزوناتإن الوضعية بـ31/12/2001بتاريخهذه تقدر 4م 087 ترجعدج،571,54 والتي

مايلي الى :أساسا

3مبلغ• 591 وحدة994,36 مستوى على تمت بطلبية والمرتبطة الغزوات) MRA(دج
المحاسبية الدورة .2001خالل

495مبلغ• قدما577,18 بطلبيتين والمتعلقة مستوىدج في)EARA(وحدةعلى بالمسيلة
وحدة2001سنة ولكن الطلبيةتالغزواب) MRA(م، وصل بإعداد تقم Bon(لم de

commande(
زبائنها كبار مع عالقتها وتنظيم تحسين الوحدة هذه من بتطلب Algérie(وهذا aluminium, La

SCAM Oran et MISHLER Oran(.

بـ والمقدر المؤسسة خارج المخزونات لحساب بالنسبة 153أما تسجيل749,58 تم فقد دج،
94مبلغ االستقبال641,80 بفروق مرتبط Ecart(دج de réception(السابق للسنوات منةبالنسبة

واللواحق الحساباتالمجنبات مراجعة أكدت والذي معالجته، العلى تقرير خالل من مراجعةمرتين
سنة2000لسنة .م2001وكذلك

:عنابةب) MRA(وحدة-
م عدة هناك فان للشركة المالية اإلدارة المخزوناتحسب مع والتعامل بالتسيير مرتبطة شاكل

الوحدة، هذه مستوى على إدخالخاصة تم الوحدة بهذه المحاسبة مصلحة مستوى وعلى أنه حيث
الوسيطة الحسابات طريق عن معالجتها تتم لم التي ال)Comptes d’attente(الفروق اإلجراء وهذا ،

المحاسحينص اإلجراءات اتخاذ يتم أن ويجب لتسويتهبه المالئمة .بية
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بتاريخ المؤسسة خارج المخزونات حساب بـ31/12/2001إن والمقدر 130م، دج956,29
مبلغ 29يسجل استالم852,42 كفرق Ecart(دج de réception(السابقة السنوات من كمتراكم

المحاسبية الدورة إقفال تاريخ في معالجته تتم لم .والذي

:)العاصمة(ئربالجزا) MRA(وحدة-
تمثل حيث تسويتها، إثبات يتم لم بالمخزونات المرتبطة الفروق فان الوحدة هذه مستوى على

مبلغ الفروق 1-هذه 386 حسابات722,59 مع محاسبيا تسويتها وتمت مبررة غير سالبة كفروق دج
االستثنائية .التكاليف

باالستالم المرتبطة الموجبة الفروق أن يتمكما دورةلم خالل محاسبيا وبعد2001تسويتها م،
بشدة وينصح االستثنائية، اإليرادات حساب ضمن إدماجها تم فقد السنة نهاية في االعتيادية المقاربات

حسابها تاريخ يلي تخريب أو إتالف نتيجة تحدث فروق أي لتجنب وذلك التسوية هذه اعتماد .عدم
الفروق أن تسجيلكما تم األخرى المالسالبة حسابات في المؤسسةخها خارج .زون

ال-3 حسابات :حقوقمراجعة
لحقوقها الدقيق التحديد أجل من الداخلية الرقابية اإلجراءات من مجموعة آلقال شركة تعمد
مستوى على تتم والتي المختلفة الحقوق حسابات تحليل كتقارير وسائل عدة خالل من وهذا وتحصيلها،

إرسالها ويتم وحدة مراجعكل التحليلية الوسائل هذه كل تساعد كما للشركة، المالية اإلدارة الى
حسابات شهدتها التي التغيرات أهم الى التطرق سيتم وبالتالي مهامه، أداء في الخارجي الحسابات

سنتي بين بالنسبة2001و2000الحقوق الخارجية الحسابات مراجعة وتوصيات مالحظات ومختلف م،
الحسابا . تلهذه

المخزونات-أ حسابات :تغيرات
كذلك يفسره ما وهذا الخيرة، السنوات في ملحوظا انخفاض آلقال شركة مبيعات شهدت لقد

رقم الجدول خالل من التغيرات لهذه التعرض وسيتم ألخرى، سنة من حقوقها )10(انخفاض

احلساب التغريات20002001رقم

422 285 242,151 357 746,75-927 495,40
439 878 566,8311 768 116,361 889 549,53
4422 396 382,4822 828 883,40432 500,92
45124 393 382,8653 458 603,95-70 934 778,91

46178 409 260,79136 621 135,83-41 788 124,96
47180 385 126,97234 930 514,1354 545 387,16
48104 472 218,5253 168 073,05-51 304 145,47
406 856,09151 673,77144 817,68

اإلمجايل 622املبلغ 227 036,69514 284 747,24-107 942 289,45

4947 804 160,3272 809 987,8625 005 827,54

الصايف 574املبلغ 422 876,37441 474 759,38-132 948 116,99

حسابات: )10(رقمالجدول سنتيتغيرات بين م2001و2000الحقوق

آلقال:المصدر لشركة المالية القوائم الى استنادا الطالب إعداد العامة(من )-1.2الملحق-الميزانية
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اإل المبلغ بـيقدر آلقال شرك لحقوق 514جمالي 284 بتاريخ747,24 ،م31/12/2001دج
بـ المقدر االنخفاض بعد 107-وهذا 942 بنسبةدج289,45 الشركة حقوق في نقصان يمثل والذي

سنة17,34% حقوق إجمالي .م2000عن

الحقوق-ب حسابات مراجعة :مالحظات
تج في أساسا تتمثل الشركة حقوق لكون تتبعنظرا سيتم لذلك وحداتها، مختلف حقوق ميع

الوحداتالحقوق هذه مختلف خالل .من

:بالمسيلة) EARA(وحدة-
وحدة محاسبة مستوى على منبالمسيلة) EARA(يالحظ لممجموعة التي الحقوق حسابات

حيث سابقة، دورات عدة في لذلك الحسابات مراجعة تقارير إشارة من بالرغم تسويتها عدةتتم تظهر
والمرتبطة المختلفة والمصاريف واألجور الخدمات المخزونات، االستثمارات، على تسبيقات حسابات

تاريخ حتى تسويتها تتم ولم دورات .م31/12/2001بعدة
التاليةتوضيحويمكن النقاط خالل من الحقوق حسابات تغيرات :أهم
التخصيصإن- رهن نفقات رقم(حساب بـي)469حساب رصيد 1مثل 083 دج172,64

سنة منذ تسوية دون .م2000تبقى
الزبائن- على حقوق حساب 164بمبلغم31/12/2001تاريخفييظهر 498 دج،887,12

بـ تقدر زيادة السابقة%7بنسبة بالسنة .مقارنة
قيم- تدني مؤونات الزبائنحقوقالإن 51تمثلعلى 133 بتاريخ876,68 م،31/12/2001دج

فيها مشكوك حقوق بأنها الوحدة طرف من تقديرها تم التي الحقوق . وتمثل
التحديد- أجل من الشركة طرف من معتمدا إجراءا يعتبر العمالء حسابات أرصدة تحليل إن

لحقوقها مراجعةوهذا،المنتظم أن حيث الوحدات بمختلف التحليل لهذا الدورية المتابعة يتطلب
الخارجي لسنةالحسابات المراجعة تقرير في أشارت أن2000ة الى حسابات%60م أرصدة من

وتسوية تحليل دون حسابات عدة وبقيت تحليلها إنهاء يتم لم مراجعإال،العمالء لتوصيات ووفقا أنه
تسوية تم الخارجي الحساباتوإنهاءالحسابات هذه المحاسبيةتحليل الدورة نهاية م،2001قبل

التحلي هذا المؤونات،ولكن مختلف وتقدير الحسابات، هذه تسوية أجل من كليا استغالله يتم لم ل
حسابات، عدة تسوية في العمالء لحسابات التحليل هذا استغالل يتطلب الحساباتوهذا هذه وتمثل

سابقة دورات عدة منذ تسويتها يتم لم حسابات : كاآلتيمتراكم

5مبلغ• 353 بحساب168,60 والخاص اإلشارة) BejaiaEPLA(الزبوندج تمت والتي
لسنة الحسابات مراجعة تقرير منذ تاريخ،م1999له حتى تسويته تتم .م31/12/2001ولم

بـ• مقدر إجمالي 23مبلغ 322 بك436,24 والخاص الزبونلدج SOGMETAL(ينمن

et METALX(من الفترة الى ترجع عمليات متراكم يمثل والذي م،1998الى1996،
مبلغ أن 1حيث 157 عملياتيدج475,59 الى سنةتمترجع .م1996قبل

اختالال أي الى تشر لم الحسابات مراجعة فان البنك لحسابات فيتبالنسبة الخلل بعض عدا هامة
أس يرجع والذي قبالحسابات ما فترة الى سنةلاسا أسهم ذات كشركة آلقال شركة .م1998إنشاء

المبيعات دورة إجراءات احترام عدم جليا يظهر ويبرز/كما الشركة، طرف من المحددة الزبائن
للشيكات الكبير المبلغ تحصيلهاهذا دون رجعت Les(التي chèques impayés(،دورة فخالل

أكتوبر(م2000 شهر بـكا)نهاية إجمالي تمثل مبلغ15نت تحصيل تم حيث جزائري دينار مليون
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13 598 تاريخدج928,94 دورةم31/12/2001في تسيير إجراءات تطبيق احترام عدم يبرز ومما ،
دورة خالل كذلك بقيمة2002المبيعات محصلة غير شيكات رجوع هو 3م 229 خالل358,83 دج

سنة من األول . م2002السداسي
اإلقفالأما تاريخ في بمحضر رصيده إيقاف يتم فانه للصندوق وتعتببالنسبة محترمةر، اإلجراءات هذه

المعنية الجهة طرف من .نسبيا

:)العاصمة(بالجزائر) MRA(وحدة-
مراجع تقرير خالل من وهذا الوحدات، باقي من أكبر بتفصيل الوحدة هذه الى التعرض تم لقد

نظرا وهذا الزياراتالحسابات من كبير بعدد عليها مروره وتكرار الوحدة هذه قرب األخير هذا إلقامة
الخارجيالمهنية المراجع موضوعية على نسبيا يؤثر ما حساباتهاوهذا تتبع يتم الوحدة هذه فان لذلك ،

فيما المعينة النقاط بعض الى بها تظهر ولم للشركة المالية اإلدارة طرف من منتظمة دورية بصفة
يلي كما بالحقوق :يتعلق

بـ- مقدر مبلغ يشمل االستغالل، تسبيقات 244حساب مراجعة085,28 كشفت وقد مثبت، غير دج
أساسا وتمثل سنتين، من ألكثر مثبتة غير بشيكات يتعلق األمر أن على مهامفيالحسابات فواتير تسديد

العاصمة الجزائر الى الشركة أفراد . سفر
اإلد- تشير علىكما المصادقة طلبات الى االستجابة في تأخرا تشهد الوحدة هذه أن للشركة المالية ارة

مما وهذا المحددة، اآلجال في الحسابات هذه تحليل إتمام عدم الى أساسا هذا ويرجع العمالء، حسابات
الرقابة عمليات مختلف . يعيق

:غزواتبال) MRA(وحدة-
الوحدإن لهذه الحقوق مراجعحسابات في مالحظات عدة أثارت سبيلةة على وهي حساباتها

كمايلي :المثال

الغيرإن• عن تسبيقات Compte n°4580(الحساب -Avances des trésorerie pour les

œuvre sociales(بـ يقدر ،1 500 سنة000,00 حدث بتسبيق والمتعلق للوحدة1997دج م،
للزنك وال)ELECTROLYSE(السابقة تاريخ، حتى تسويته تتم لم . م31/12/2001ذي

أخرىإن• تسبيقات Compte n°459-Autres(حساب avances pour comptes(والذي
بـ 617يقدر بتاريخ321,52 مبلغ31/12/2001دج يشمل 422م، والموافق586,91 دج

وحدة لحساب تمت محاسب)MRA(ألعباء معالجة دون العملية هذه وتبقى .يةوهران،

:عنابةب) MRA(وحدة-
واضحةي اختالالت عدة الوحدة بهذه مستوىظهر مراجعةالحقوق،على تقارير أشارت حيث

لسنوات الى2001و1999،2000الحسابات فيم الواضحة االختالالت بعض خاصة مرات عدة ذلك
يل كما األمثلة بعض عرض وسيتم الحسابات، بعض لعمل المحاسبية :يالقواعد

المسترجعة• المضافة القيمة على الرسم °Compte n(حساب 457413-TVA sur L.A.S.M (لم
ترصيده .يتم

التخصيص• رهن األعباء Compte n°46900-Dépenses(حساب en attente d’imputation(
بمبلغ مبرر غير المخزونات على سالب فرق 1يسجل 168 في814,98 .م31/12/2001دج،

:العامةدارةاإلمقر-
الى الحسابات مراجعة البنكيةأشارت الحسابات حول واالستثمار(مالحظات من)االستغالل ،
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البنكية المقاربة تقارير Etat(حيث de rapprochement bancaire(البنكية المقاربة أن حيث ،
مبلغ أوضحت االستغالل 116لحساب الماليةدج032,85 المصاريف تسج) AGIO(من يتم يلهالم

دورة خالل . م2001محاسبيا

حسابات-4 الخاصةمراجعة :األموال
عناصرها لوضوح وهذا آلقال شركة مستوى على تعقيدا أقل المجموعة هذه مراجعة تعتبر

بها المتعلقة المحاسبية .والمعالجة

المخزونات-أ حسابات :تغيرات
فيالتياتالتغيرإن مباشتحدث تؤثر الشركة مال األمرأس الشركة مال رأس على رة

األم، للشركة أساسا تابع االجتماعي المال رأس أن وذلك لكلميتانوف، دقيقا تحديدا يتطلب ما وهذا
الشركة، مال رأس رقممكونات الجدول التغيرات)11(ويوضح الخاصةمختلف األموال . لحسابات

احلساب التغريات20002001رقم

10185 000 000,00185 000 000,000,00

1382 814 823,0985 580 677,862 765 854,77

140,0011 722 800,0011 722 800,00

1862 125 539,25110 506 779,9448 381 240,69

1922 171 149,0125 067 679,902 896 530,89

352اموع 111 511,35417 877 937,7065 766 426,35

آلقال2000بسنةمقارنة لشركة الخاصة األموال فان سنة،%18نسبةبارتفعتم م،2001في
بمبلغ 65أي 766 وكذلكدج426,35 النتيجة تخصيص قرارات الى أساسا التغيرات هذه وترجع ،

الممنوحة .اإلعانات

الحقوق-ب حسابات مراجعة :مالحظات
لشركة الخاصة األموال حسابات في التغيرات كمايليترجع أسباب عدة الى :آلقال

االحتياطات- في بتاريخوالتيالتغيرات الشركة إدارة مجلس قرار بتطبيق م،12/06/2001تفسر
بـ والمقدرة المحاسبية للدورة الصافية النتيجة بتخصيص 55والقاضي 317 كاآلتي095,46 :دج

بمبلغ• القانونية 2االحتياطات 765 دج854,77
رهن• بمبلغنتيجة 48التخصيص 381 دج240,69
بمبلغ• العمال 4حصص 170 دج000,00

االستثماراتإن- وترتعودإعانات المسيلة مصنع ببناء قامت التي اليابانية الشركة ممتلكات تكالى
المعدات استرجاعهاهذه .دون

سنةإن- المحدد المستوى الى ترجع والخسائر األعباء مؤونات لديونم2001تغيرات بالنسبة
واالستثمارات .المخزونات

رقم سنتي: )11(الجدول بين الخاصة األموال حسابات م2001و2000تغيرات

آلقال:المصدر لشركة المالية القوائم الى استنادا الطالب إعداد العامة(من )-1.2الملحق-الميزانية
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تداولهاإن- يتم لم الشركة، مال رأس تكون التي بعداألسهم سجالتها فتح يتم .ولم

حسابات-5 :الديونمراجعة
سنةإن في انخفاضا شهدت الشركة ديون السابقة2001إجمالي بالسنة تتبعمقارنة وسيتم ،

ا أعمال مالحظات ومختلف حولهالمراجعةتغيراتها .الخارجية

المخزونات-أ حسابات :تغيرات
وحدة مستوى على التغيرات في أساسا تمثلت فهي الديون تغيرات ألهم ) EARA(بالنسبة

ووحدات وعنابة) MRA(بالمسيلة، .الجزائر
رقم الجدول سنتي) 12(ويوضح بين آلقال شركة ديون حسابات مختلف .م2001و2000تغيرات

التغريات20002001احلسابرقم

52501 841 753,77406 141 333,65-95 700 420,12

53696 615 790,02971 322 695,35274 706 905,33

5457 362 799,2921 946 702,88-35 416 096,41

55221 247 072,41188 281 526,30-32 965 546,11

56280 765 049,28254 410 398,97-26 354 650,31

5710 005 699,5112 473 574,202 467 874,69

58553 404 266,68450 020 000,00-103 384 266,68

502 946 802,552 029 363,71-917 438,84

2اموع 324 189 233,512 306 625 595,06-17 563 638,45

بقيمة الديون إجمالي في انخفاضا الجدول 17-يظهر 563 بسنةدج638,45 مقارنة وهذا ،
وهيم2000 جدا منخفضة بنسبة انخفاض أي ،%0,76.

الديون-ب حسابات مراجعة :مالحظات
بعض خالل من المالحظات من مجموعة على الشركة ديون حول التحفظات تتبع سيقتصر

نسبيا منخفض التغير ألن وهذا الشركة .وحدات

:بالجزائر) MRA(وحدة-
عدة أسفرت والتي الديون مراجعة أعمال من كبير بقدر الحسابات مراجع خصها وقد

كمايلي :مالحظات

الدائنةإن• األصول رقم(حساب بقيمة) 50الحساب مبلغ 1يمثل 873 048,24، دج
تسويتها تتم لم والتي الزبائن لحسابات عادية والغير الدائنة باألرصدة .والمرتبطة

الإن• الزبائنحساب من المستلمة رقم(تسبيقات سنة)57000الحساب الى يرجع مبلغ يسجل
240بقيمةم،1997 ويجب250,00 تبريرها يتم لم والتي محاسبياأندج، تسويتها .تتم

رقم سنتي):12(الجدول بين الديون حسابات م2001و2000تغيرات

آلقال:صدرالم لشركة المالية القوائم الى استنادا الطالب إعداد العامة(من )-1.2الملحق-الميزانية
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:عنابةب) MRA(وحدة-
المالحظات هذه أهم الوحدة،ومن هذه ديون حسابات مراجعة خالل من ظهرت يظهرالتي

المو بـالفرق والمقدر للمخزونات 1جب 238 معالجتوالذيدج171,40 تتم بحسابهلم تقييدها وتم ،
التخصيص رهن رقم(نتائج .)5690الحساب

:بالمسيلة) EARA(وحدة-
وتجدر الوحدة، هذه ديون حسابات مستوى على اختالالت عدة أغلبهااإلشارةتظهر أن الى

سا بسنوات تمت عمليات الى فترةةقبيرجع الى حتى قبوتصل ذاتإنشاءلما كشركة آلقال شركة
سنة سابقا،،م1998أسهم ميتانوف مؤسسة الى ترجع مايليأي المراجعة مالحظات أهم :ومن

التخصيصإن• رهن النتائج رقم(حساب في) 5690الحساب العمال طرف من قدمت تسبيقات يشمل
سنة السكنات من مجموعة من استفادتهم تخصم1995إطار المبلغ هذا من كبيرة نسبة أن كما ،

مماثلة .عمليات

االستالمحسابإن• قيد رقم(فواتير بمبلغ) 5380الحساب 13يقدر 648 يشمل187,48 وهو دج،
6مبلغ 006 مؤسسات،339,47 عدة طرف من لمهمالت استالم بعملية مرتبط تسويةدج يتم ولم

ساب،فواتيرها سنوات عدة منذ .قةوهذا

النتائجمراجعة: أوال حسابات

آلقال لشركة النتائج حسابات التناقصإن باتجاه عناصرهاكانت أغلب سنةفي منذ وهذا
رقم،م1998 الجدول يوضحه .)13(كما

جزائري(النتائجالسنوات )دينار

199870 882 336,59

199994 147 725,75

200055 317 395,46

2001-63 179 307,11

2002-189 348 952,02

رقم آلقال):13(الجدول شركة سنةنتائج من الفترة م2002الى1998خالل

لشركة:المصدر المالية القوائم الى استنادا الطالب إعداد النتائج(آلقالمن حسابات )-2.2الملحق-جدول
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السنوات

تغيرات تتبع وسيتم أعمالها، نتائج على مباشر بشكل أثر الشركة لمبيعات الكبير االنخفاض أن كما
سنتي بين الشركة حسابات2001و2000نتائج مختلف تغيرات على بالوقوف وذلك الشركةم، نتائج

يتضمن للشركةوالتي النتائج حسابات جدول تطورها على صورة كذلك تعطي والتي وأعباءإيرادات،
.الشركة

رقم الجدول خالل من الشركة نتائج تناقص نحو التوجه تغيرات)14(ويظهر يوضح والذي ،
الفترة في النتائج حسابات للمقارنة2001-2000مختلف كمجال .م

احلساب التغريات20002001رقم

801 220 190,32739 850,05-480 340,27

81519 497 663,15469 218 778,04-50 278 885,11

8352 401 130,19-4 238 465,46-56 639 595,65

843 460 221,27-58 940 841,65-62 401 062,92

88055 861 351,46-63 179 307,11-119 040 658,57

المضافة-1 :القيمة

آلقال لشركة المضافة القيمة بنسبةم2001سنةإن انخفاضا ،م1998سنةعن%26عرفت
بنسبة سنة%25وانخفاضا بنسبة1999عن وانخفاضا سنة%10م، بمبلغ2000عن انخفاض أي م

50 278 المضافةدج885,11 للقيمة المستمر االنخفاض هذا ويالحظ أسباباليرجعوالذي، عدة ى
ا التطرق أهمهاسيتم .لى

رقم سنتي):14(الجدول بين النتائج حسابات م2001و2000تغيرات

آلقال:المصدر لشركة المالية القوائم الى استنادا الطالب إعداد النتائج(من حسابات )-2.2الملحق-جدول

رقم منتطور):27(الشكل الفترة في آلقال لشركة الصافية م2002الى1998النتيجة

94 147 725,75

70 882 336,59
55 317 395,46

0

-63 179 307.11

-189 348 952,02

جزائري( )دينار

آلقال:المصدر لشركة المالية القوائم الى استنادا الطالب إعداد النتائج(من حسابات )-2.2الملحق-جدول
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االستغالل-2 :نتيجة
سنة الشركة نشأة منذ مستمرا انخفاضا للشركة االستغالل نتيجة هذا1998شهدت ويظهر م،

سنةاالنخفاض منذ سنةم1998بالمقارنة بنسبةإذم،2001حتى انخفاضا األخيرة هذه شهدت
سنة)102,475%-( بنسبة1998عن وانخفاضا سن)103,056%-(، بنسبة،1999ةعن وانخفاضا
سنة)108,089%-( سنة2000عن عند سالبة أصبحت االستغالل نتيجة أن ويالحظ ،2001 .

التسيير حسابات مجمل الى وبالرجوع االستغالل ونتيجة المضافة القيمة تطورات تتبع مجمل من
ا الى ترجع الوضعية هذه أن على الحكم يمكن فانه النسب ببعض التاليةواالستعانة :لنقاط

التامة- المنتجات من الشركة مبيعات تشهده الذي الكبير االنخفاض الى أساسا الوضعية هذه ،ترجع
بـ يقدر التامة المنتجات مبيعات في انخفاضا سجلت من%30حيث الفترة .م2002الى1998في

رقم الشكل ال)28(ويوضح المنتجات لمبيعات الكبير من)71رقمالحساب(تامةاالنخفاض الفترة في
.م2002الى1998

0
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20022001200019991998

السنوات

الى أساسا هذا ويرجع السوقية، الحصص بعض نقص الى المبيعات في الكبير النقص هذا ويرجع
ل المستوردين من مجموعة طرف من يتم والذي الجمركية الرسوم خارج االستيراد منتجاتعمليات

األر من خاصة جمركيةالشركة لرسوم تخضع الشركة تنتجها التي المجنبات أنواع بعض أن حيث دن،
يوف ال ما وهذا استيرادها، عملية عند جدا لرمنخفضة كافية التالعباتالشركةمنتجاتحماية بعض مع

ذات مجنبات إدخال يتم حيث المجنبات، ونوعية الحقيقي الوحدة ثمن مستوى على المستوردين من
المرت المنخفضةالرسوم الرسوم ذات المجنبات من أنها أساس على .فعة

الحالية- الوضعية يفسر ما وهذا الشركة، نتائج على والطاقة األولية المواد استهالك في الزيادة تؤثر
المتناقصة، الشركة بنسبةلنتائج واللوازم المواد استهالك ارتفع بسنة%14,41حيث مقارنة وهذا

قدرت2000 حيث بتاريخ، المستهلكة واللوازم بـ31/12/2001المواد 562م 467 .دج503,45
الحساب هذا مبلغ في االرتفاع رقم(ويرجع السوق) 61الحساب في األولية المواد أسعار ارتفاع الى

االستيراد طريق عن األولية بالمواد التمويل على الشركة اعتماد ظل في وهذا .العالمية،

قإن االنخفاض بنسبةهذا المالية المصاريف انخفاض معينة بدرجة أثره من خفف من)%-21,57(د
سنة2000سنة .م2001الى

رقم من):28(الشكل الفترة في المبيعات .م2002الى1998انخفاض

آلقال:المصدر لشركة المالية القوائم الى استنادا الطالب إعداد النتائج(من حسابات )-2.2الملحق- جدول

دج100000: ةالوحد
تامة( )منتجات
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بنسبة- المستخدمين تكاليف بسنة%25,98ارتفاع مقارنة وهذا أ2000، كما تكاليفن، نسبة
سنة من بالزيادة تطورت للشركة المضافة القيمة الى سنة1998المستخدمين :كمايليم2002الى

%15,87نسبة1998•
%19,28نسبة1999•
%26,78نسبة2000•
%37,35نسبة2001•
%56,69نسبة2002•

الخدمات- تكاليف حساب رقم(ارتفاع سنتي%18بنسبة)62الحساب .م2001و2000بين

الثاني للسنواتوتحليلفحص: المطلب الخارجي المراجع . م2001و1999،2000رأي

لمجمل نتيجة يعتبر والذي المراجعة، محل للمنشأة المالية القوائم حول المراجع رأي إن
يخر ال المراجعجأعماله، فرأي وبالتالي الرأي، إبداء عن االمتناع حالة الى إضافة حاالت ثالث عن

كمايلي تقريره خالل من : يكون
تحفظ- بدون نظيف( الرأي )رأي
م( فظبتحالرأي- )يدقرأي
السلبي- )المعاكس( الرأي

خال فمن آلقال لشركة المراجعةوبالنسبة تقارير مضمون فحص رأيالخارجيةل فان جزئيا، ولو
منالمراجع تتبعه التقاريرخاللسيتم من محاسبيةجملة دورات لثالث المراجع رأي تتضمن التي

المراجع رأي تتبع مجال تمثل :وهيوالتي
مر- لسنةةاجعتقرير م1999الحسابات
مراجع- لسنةةتقرير م2000الحسابات
مراجع- لسنةةتقرير م2001الحسابات

مراجع: أوال لسنةةتقرير م1999الحسابات

لسنة آلقال لشركة الخارجية المراجعة تقرير وفحص تتبع خالل أن1999من يتضح فانه م،
الخارجي الحسابات مجلسمراجع قرار على بناءا تعيينه تم والذي أعطىإدارةللشركة قد الشركة

بتحفظ مقيد(رأيه للشركة)رأي المالي للمركز بمصداقية وتمثيلها المالية، القوائم وعدالة صحة حول
أعمالها معاييرونتائج احترام على التأكيد وكذلك المعتمدة والقواعد الطرق مجمل الى التقرير ويشير ،

الحسابات(نةالمه الرأي)مراجعة إبداء في التحفظ الى أدت التي النقاط ومجمل ،.

و-1 :المعتمدةألساليبالطرق
المحاسبية للدورة الخارجية المراجعة تقرير مجمل1999تضمن التمهيدية الفقرة خالل ومن م

تم والتي للشركة، المالية القوائم مراجعة أساسها على تمت التي والقواعد فيالطرق أساسا :ثلت

بالشركة- المعتمد الداخلية الرقابة نظام وتقييم .دراسة
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المحاسبية- القيود مجمل من العينات طريقة بإتباع واالختبارات الفحوص Les(إجراء écritures

comptables(عمليةو،م1999لسنة أن الى اإلشارة مع اإلقفال، تاريخ في الحسابات أرصدة تتبع
واالخت اإلثباتالفحص وقرائن أدلة مع بالمطابقة تمت قد . بار

الحسابات-2 مراجعة :تحفظات
على وبتحفظ، مقيدا كان آلقال لشركة المالية القوائم مصداقية حول الحسابات مراجع رأي إن
وهذه القوائم، هذه مصداقية حول نظيف رأي إعطاء دون حالت التي النقاط من مجموعة أساس

عل التي يليالتحفظات فيما أساسا تتمثل مقيدا الحسابات مراجع تقرير كان أساسها :ى

من- لقواعده الكامل االحترام عدم اتضح الشركة تعتمده الذي الدوري الجرد أعمال تتبع خالل من
الفروق على إيجابا أو سلبا يؤثر مما األخرى القواعد ومجمل العد فرق وتعدد العد الجرد(حيث فروق

ا أو ظل)لنقصانبالزيادة في الدورية الجرد لعملية المنتظم اإلتباع على المراجعة تقرير يؤكد لذلك ،
قواعدها مجمل . احترام

المشتريات- دورتي من كل تسيير إلجراءات الدقيق التحديد من بالرغم أنه الى المراجعة تقرير يشير
هذ تطبيق في نقصا هناك أن الى الشركة، إدارة طرف من يجسدوالمبيعات ما وهذا اإلجراءات هه

وحدة مستوى على خاصة الشيكات تحصيل عدم .بالمسيلة) EARA(حاالت
االستثمارات- ترقيم ضرورة على المراجع أكد Codification(كما des investissement(ومسك

لالستثم والمحاسبي المادي الجرد بين يربط دليل وجود عدم أن حيث بها، المرتبطة السجالت اراتكل
يطرح مما وهذا االستثمارات، هذه بين والتفرقة الجرد عملية يصعب الرموز أو األرقام هذه خالل من

االستثمارات عن التنازل أو اإلتالف وحاالت االهتالكات مستوى على كذلك .إشكالية
تار- حتى وهذا الشركة، عمالء حسابات تحليل إنهاء عدم الى الخارجية المراجعة تقرير يخينبه

خاصة31/12/1999 هذا ويظهر واالختبارات، الفحص مجال مدى من معينة بدرجة يقلص ما وهذا م،
وحدة مستوى ووحدتي)EARA(على والشرق) MRA(بالمسيلة، . الوسط

لسنة الحسابات مراجعة أكدت االعتبار1999ولقد عين في النقاط هذه مجمل أخذ ضرورة على م
التالية، الدورة في األساس،وتجنبها هذا على مراجعة أعمال من بها تم ما أهم الى التطرق سيتم والتي

لسنة المراجعة تقرير تضمنه .م2000وما

مراجع: ثانيا لسنةةتقرير م2000الحسابات

المحاسبية للدورة الحسابات مراجعة تقرير مقيدا2000شمل رأيا في) بتحفظ(م ورد تقريركما
لسنةم،1999المحاسبيةالدورة الرأي إبداء في التحفظ أساسها على كان التي النقاط من جملة أن حيث
المالية1999 القوائم مصداقية حول لرأيه المراجع إبداء في التحفظ يجعل ما وهذا قائمة، تزال ال م

بدورة التحفظات2000للشركة من أخرى جملة الى إضافة قائما، يزال ال والتيم تضمنتاألخرى
للشركة المالية الوضعية .تحليل

و-1 المعتمدةالطرق :ألساليب
في واالختبار والفحص الرقابة أساليب نفس اعتماد الى الخارجي الحسابات مراجع تقرير أشار
السابقة السنة في المعتمدة واألساليب للطرق بالنسبة وهذا الشركة، حسابات مراجعة مهمة أداء

حيث1999 من وهذا والتحقيقم، الفحص أعمال ومختلف الرقابة، نظام وتقييم دراسة وأساليب طرق
العينات استخدام ظل . في
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الحسابات-2 مراجعة :تحفظات
الخارجية المراجعة تقرير تضمنها التي التحفظات مجمل من بالرغم أنه الى اإلشارة تجدر

ا1999لسنة تقرير في كبيرة بنسبة واضحة بقيت أنها إال لسنةم، اإلشارةم2000لمراجعة الى إضافة ،
سنة منذ واضحة كانت الوضعية هذه أن من وبالرغم خطيرة، تعتبر والتي للشركة المالية الوضعية الى

لسنة1999 المراجعة تقرير أن إال مايلي1999م المؤشرات هذه أهم ومن يتضمنها، لم :م

وهذ- جدا ضعيفة تعتبر للشركة المالية الوضعية عنإن الناتجة اإلجمالية الخسارة الى أساسا يرجع ا
بـ والمقدرة الصرف دينار1598سعر ببناءوالراجعةمليون قامت التي الشركة مستحقات تسديد الى

الجزائري الدينار شهده الذي االنخفاض بعد وهذا المسيلة، . مصنع
لسنة- الملية القوائم توضحه وكما الشركة مال يم2000رأس ال الشر% 6,77إاللثم خصوم .ةكمن
دائما- أثرت والتي بنكية تسبيقات مع تعمل فإنها استغاللها بداية ومنذ لأللمنيوم الوطنية الشركة إن

للشركة والمالي االقتصادي التوازن .على
دورة- خالل الشركة تتحملها التي المالية المصاريف يعادل2000تمثل ما المضافة%36م القيمة من
األعمال%17و رقم . من

مراجع: ثالثا لسنةةتقرير م2001الحسابات

لسنة الحسابات مراجعة تقرير المعلومات2001إن مصداقية حول متحفظا رأيا تضمن م
للشركة ومعالجة،المحاسبية السابقة السنوات تقارير مالحظات لبعض الشركة تجنب من بالرغم وهذا

أنالخلل شهادةإال صدرت حيث مقيدا، المراجع رأي من جعلت التي التحفظات من مجموعة هناك
التحفظات من بمجموعة مقرونة آلقال لشركة المحاسبية المعلومات مصداقية على .المراجع

و-1 المعتمدةالطرق :ألساليب
لسنة المراجعة تقرير في2001إن المعتمدة المراجعة وأساليب لطرق تحديدا تضمن مراجعةم

عمليات أساليب ومجمل للشركة الداخلية الرقابة نظام تقييم حيث من وهذا آلقال، شركة حسابات
الطرق ثبات على تأكيدا السابقة التقارير وبخالف التقرير هذا تضمن كما والتحقيق، واالختبار الفحص

واالهتالكات المخزون تقييم عمليات حيث من الشركة في المستخدمة .وغيرهاالمحاسبية

الحسابات-2 مراجعة :تحفظات
أدت والتي آلقال، شركة حسابات حول تحفظاته تحديد في الحسابات مراجعة تقرير اعتمد لقد

معلوماتها، مصداقية حول متحفظ لرأي إصداره تقسيمهاالى التحفظاتمجموعتينفيعلى وهذامن
بالرغم ألخرى دورة من الخلل عناصر ظهور لتكرار المراجعةنظرا تقارير في لها اإلشارة من

.المتوالية

التسيير-أ وإجراءات التنظيمي بالجانب مرتبطة :تحفظات
بالشركة الدورات مختلف تسيير إجراءات ومجمل وحداتها، بمختلف للشركة العام التنظيم أساس على

لسنة التحفظات من بمجموعة المراجع رأي قيد يلي2001فقد كما :م
م- منيظهر المحدد للتنظيم الكامل االعتماد عدم للشركة التنظيمي الجانب للشركةاإلدارةن ،العامة

مجلس مستوى على التنظيم هذا تطبيق من التحقق يتم الشركةولم .إدارة
وحدات- ومساعدة مراقبة تتبع، في الواضح النقص الى الحسابات مراجعة وخاصة)MRA(تشير ،

وعنابة الجزائر .وحدتي
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وحدتي- مستوى على والمسؤوليات المهام بين تداخل وعنابة)MRA(وجود الىالجزائر يؤدي ،
ف من الداخليةعالتقليل الرقابة نظام .الية

مصداقية- على مؤثرا أمرا جزئيا، هذا كان وان بالشركة الداخلي المراجع وظيفة غياب يعتبر
الحاجة تظهر كما الداخلي، المستوى على فيالمعلومات الخارجية للمراجعة كمساندة الوظيفة هذه الى

من كل مستوى على وهذا والمستخدمين، المؤونات من لكل خاصة مراجعة وجود الى الحاجة ظل
ووحدة) EARA(وحدة .الغزوات) EARA(المسيلة

بالحسابات-ب مرتبطة :تحفظات
لسنة المراجعة تقرير تضمن ح2001لقد حول التحفظات من مجموعة والتيم الشركة، سابات

هذه وتتمثل الشركة مستوى على المحاسبية والطرق للمبادىء الكامل االحترام عدم في أساسا تتمثل
يلي فيما :التحفظات

من- كل مستوى على وهذا إتمامه، يتم لم الوحدات مستوى على يتم والذي الحسابات تحليل إن
يقل)MRA(وحدتي ما من وهذا وعنابة، الحساباتالجزائر لمجمل والفحص الرقابة مجال من ص

العمالء حسابات . خاصة
العمالء- مستوى على خاصة قديمة وعمليات ملفات عدة وجود العمليات،إن هذه معالجة عدم مع

تأث كبيرايترك مراجعيرا لتحفظ رئيسيا سببا يطرح ما وهذا الموالية للسنوات المالية القوائم على
إعطا حول آلقالالحسابات لشركة المحاسبية المعلومات مصداقية حول المهني رأيه تحفظء وهذابدون ،
لوحدة بالنسبة والمسيلة)EARA(التحفظ األولى، التوزيعبالدرجة وحدات باقي الى . إضافة

بتقرير- والصادر االستثمارات وترتيب بترقيم المرتبط التحفظ يعيق1999يبقى ما وهذا قائما، م
الت التحفظعملية هذا ويظهر والتقييم، الجرد عمليات مختلف وإجراء الشركة لممتلكات الدقيق حديد

وحدتي من كل مستوى على ووحدة)EARA(بالخصوص .الجزائر)MRA(المسيلة

مختلف تتبع بعد اإلشارة المراجعةعأتجدر آلقال،مال شملتلشركة المعلوماتمجملوالتي
عن تعبر التي للشركةالمحاسبية اإلداري النظام هذا خاللمخرجات ومن المراجعة أعمال أن أعمال،

المراجع لعمل المتتالية فانالخارجيالسنوات وحساباتها، نشاطاتها بمجمل خبرته وزيادة بالشركة
الخلل عناصر لمجمل دقيق تحديد دونهناك الوحدات بعض على تركيز مع هذا كان وان

الهياكل،)بالخصوصالجزائر)MRA(وحدة(غيرها مجمل كذلك بل المحاسبي الجانب هذا يتضمن ولم
المحاسبية المعلومة انتاج في المساعدة م،األخرى وعلى يالحظ منسولكن بالرغم أنه الشركة نأتوى

تدهورت للشركة المالية المحإالالوضعية العمل أكثاأن أصبح بداخلها تطبيقتنظيما،رسبي الى إضافة
ت مراجعإجراءات وإرشادات مالحظات ظل في وهذا فعالية، بأكثر والمشتريات المبيعات دورات سيير

الخارجي أخرىالحسابات الى دورة من عليها .وتأكيده
ظل في العمل أجل من الشركة هياكل لمختلف بالنسبة تحفيز عامل تمثل الخارجية المراجعة أن حيث

المرسومة والسياسات تحقيقالطرق أجل ومن الشركة، عتبريكذلكالمراجعةعملمادام،أهداف
الشركةلإلدارةتقريرا وحدات مختلف نشاط حول للشركة .المالية
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اخلامتــةاخلامتــة

المعلومات بمصداقية النهوض في ودورها الحسابات مراجعة موضوع تناول خالل من
مراجعة علم يضبط الذي النظري اإلطار بين للتوفيق محاولة الدراسة هذه كانت فلقد المحاسبية،

المهنية الممارسة مجال في كبيرا تسارعا تشهد التي متغيراته مجمل ويحدد اإلطارو،الحسابات
أصبح الذي هذمتكامالجانباالعملي عملياالتطبيق متكامالالعلم أصبح بأنه القول يمكن والذي ،

الهيآحيثبذاته، من مجموعة عليه وتتشرف ؤسسه، تحدد التي كلغةتالمهنية اعتماده الى سعى
والمالي المحاسبي المجال في موحدة بالمصداقيةو،تعامل تتصف معلومات وراء السعي ظل في

أنواعها بمختلف المنشآت وضعية على والمالئم العادل .والتعبير

آليات وتقر الحرة المنافسة تشهد والتي الوطني االقتصاد في الجديدة المتغيرات ظل وفي
المرحلة، لمتطلبات ضرورية كمهنة الحسابات مراجعة اعتماد الضروري من أصبح السوق،

النظ أساسها معالم أهم على بصورةوالوقوف التعرف محاولة الدراسة هذه خالل من تم حيث ري،
عل المقاييساىمفصلة وفق المهنية الممارسة تتبع وكذلك الحسابات لمراجعة النظري إلطار

الهيآ لدى عاما قبوال تلقى والتي عليها تلعبهتالمتعارف الذي الدور إظهار أجل من وهذا المهنية،
بمصدا النهوض في الحسابات أجلمراجعة من لها، المولد النظام وتقويم المحاسبية المعلومات قية

خدماتها من المستفيدين األطراف لكل بالنسبة المراجعة من المرجوة األهداف جميع .تلبية
هذا إلسقاط محاولة هو حالة كدراسة آلقال شركة مستوى على ميدانيا الدراسة هذه فتتبع وبالتالي

وا النظري الجانب بين المرحلةالتوفيق متطلبات مع التجاوب أجل من الحسابات لمراجعة لعملي
البالد تشهدها التي المالئمة،االقتصادية المحاسبية المعلومات معلومات من احتياجاتها وتوفير

اإلصالحات قرارات فيها بما القرار، اتخاذ مجاالت .لمختلف

والتي نتائج، عدة الى الموضوع هذا دراسة خلصت فقد آفاقوعليه ثم ضرورية، تبدو
.البحث

التالي النحو على صياغتها فيمكن إليها التوصل تم التي النتائج :أما

يشهدها-1 التي الكثيرة التغيرات مع السريع وتجاوبها مرونتها الحسابات مراجعة أثبتت لقد
االقتصاد األطراف مختلف لالحتياجات واستجاباتها تكيفها خالل من وهذا مناالقتصاد، المستفيدة ية

يعتبر وهذا ومصداقية، صحة من المطلوبة الصفات فيها تتوفر معلومات على الحصول في خدماتها
محصورا علما تعتبر عامة بصفة والمحاسبة الحسابات مراجعة بأن السائدة األفكار بعض على كرد

هيآت عدة طرف من الحسابات مراجعة اعتماد يظهر حيث جامدة، تقنية مجرد عالميةأو مهنية
للمحاسبين الدولي األكاديمية)IFA(كاالتحاد الدراسات في المعتمدة الهيآت أكبر الى إضافة ،

األمريك القانونيينيكالمعهد .)AICPA(للمحاسبين

االقتصادية-2 المرحلة ظل في المالئمة القرارات اتخاذ في االقتصادية المؤسسات نجاح يعتبر
بالمعلوالحالية المحاسبيةمرهونا المستوىو،مات على القرارات اتخاذ أساسها على سيتم التي
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المحاسبية المعلومات مجمل وكذلك الفعالية، وزيادة األداء تحسين أجل من األولى بالدرجة الداخلي
المتعاملة الخارجية باألطراف المرتبطة القرارات مختلف باتخاذ للقيام أساسا تعتبر والتي الخارجية

المؤس أساسامع ترتكز لها، كقاعدة المعلومات هذه تعتمد التي القرارات هذه ففعالية وبالتالي سة،
المحكمة للحسابات الخارجية للمراجعة المحاسبية المعلومات هذه خضوع مدى . على

فعالية-3 يضمن المراجعة، مكتب في المساعدين على واإلشراف ومحكم جيد تنظيم اعتماد إن
و المراجعة المرجوةأعمال األهداف تحقيق وبالتالي إجراءاتها، لمختلف والصحيح السليم التطبيق
في ثقة بعث في تعبرمنها منهاما المستفيدة الجهات لمختلف المحاسبية المعلومات . عنه

من-4 المحاسبية المراجعة أعمال لمدى محددا رئيسيا عنصرا تعتبر اإلثبات، وقرائن أدلة قوة إن
الق تتبع بهذهحيث القيام أساسها على تم التي المحاسبية والسجالت الوثائق وتفحص المحاسبية، يود

تحقيق فحص، من المراجعة أعمال مختلف تدعم وقرائن أدلة حجية فان وبالتالي التسجيالت،
للمؤسسة الحقيقي للوضع المعلومات تمثيل حول بإصداره يقوم الذي الرأي إبداء .  وتقرير

اعتماد-5 فيإن المسطرة األهداف تحقيق لها يضمن ومحكم منظم داخلية رقابة لنظام المؤسسة
الخطأ احتماالت من التقليص الى ويودي المسطرة، والسياسات باإلجراءات االلتزام الغشوظل

الفحص حيث من للمراجعة أكبر مجاال الداخلية للرقابة المتين النظام هذا يتيح كما والسرقة،
ويؤدي مراحلها،والتحقق، أغلب في المراجعة ألعمال بالنسبة والتكلفة الوقت في االقتصاد الى

مساعدة وتحليل مراقبة أدوات من الداخلية الرقابة نظام لها يتيحه لما . نظرا

كالمراجعة-6 للمراجعة الحديثة االتجاهات بعض اعتماد التحليلية،االلكترونيةإن والمراجعة
المؤسسات اعتماد االقتصاديةيتطلب المؤسسة منه تعاني ما وهذا التسيير، لمحاسبة المراجعة محل

خدماته كل من االستفادة عدم الى يؤدي مما العامة، المحاسبة ألنظمة اعتمادها حيث من الجزائرية
التسيير محاسبة العتماد أرضية تهيئة الخارجية المراجعة اعتماد يعتبر كما ومجملالمراجعة،

الحد التسييرالتقنيات في . يثة

أعمال-7 الى تسعى أصبحت األخيرة اآلونة وفي العملي بالجانب المرتبطة المراجعة أعمال إن
والتنميط كبير،التوحيد اعتماد ذا أصبح الذي الحسابات مراجعة تقرير حيث من مما،وخاصة

تخص التي اإلصالحات مجمل وتظهر الدولي، المستوى على موحد نمطي تقرير الى الحاجة يظهر
متطلبات تلبية عن بعيدا الرقابة، لمتطلبات كاستجابة الجزائر مستوى على الحسابات مراجعة

الدو بباقي مقارنة اعتمادها تأخر الى أدى ما وهذا خدماتها، من المستفيدين وحاجات .لالتوحيد

الخدمات-8 من جملة األطراف من لمجموعة تقدم بذاتها مستقلة كمهنة الحسابات مراجعة إن
وبالتالي الحسابات، مراجعة من أخرى خدمات تنتظر قد االقتصادية األعوان مجمل لكن المختلفة،

الفرق في والمتمثلة الحسابات، لمراجعة المهنية الممارسة مستوى على اإلشكالية هذه ماتظهر بين
ينتظرهتقدم وما خدمات من يتطلهالمراجعة ما وهذا خدماتها، من المستفيدين مجمل بمنها

المراجعة أعمال جميع ويضبط يحدد متين، نظري إطار طريق عن الفجوة هذه من التقليص
وأهدافها . ومجالها
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تتمثل-9 والتي النقائص، من جملة آلقال بشركة الداخلية الرقابة نظام بعدمتشوب مجملها في
ت في توازن عدم يخلق مما المحددة، والسياسات باإلجراءات والمعلومات،دااللتزام البيانات فق

التطبيق في اإلشكالية تبقى أنه الى بدقة محددة والسياسات اإلجراءات هذه أن من أنه من . بالرغم

الخارج-10 المراجعة من آلقال شركة استفادة من وبالرغم أنه بقيتيظهر أنه الى للحسابات، ية
بكامل القيام عدم الى أساسا هذا ويرجع موجودة، المراجعة لها أشارت التي الخلل عناصر
كامل نظام غياب هو لذلك األساسي والسب الخارجي، المراجع لرأي وفقا التصحيحية اإلجراءات

ال الفيوداخليةللمراجعة على تسهر وتتبعهااالتي التصحيحات بهذه .م

الداخلي-11 المراجع أن حيث والمسؤوليات المهام توزيع في خلل الشركة مستوى على يظهر
المالية اإلدارة مستوى على العمل لكثرة ونظرا بالنيابة، المالي المدير منصب حاليا يشغل للشركة

الرقاب حيث من إشكالية تطرح كما نسبيا، مجمدة الداخلي المراجع وظيفة أن القول يمكن منفانه ة
بنفسه هو به قام عمل بمراقبة شخص سيقوم كيف أنه .حيث

يلي كما التوصيات من جملة صياغة يمكن فانه إليها التوصل تم التي النتائج هذه على :بناءا

الجديد-1 اإلطار متطلبات مع وتكييفه بالمؤسسات المحاسبية المعلومات نظام تحسين على العمل
معلوما على للحصول خدماتللتسيير مجمل من الكاملة االستفادة خالل من وهذا فعالة، محاسبية ت

من الحالية المرحلة متطلبات توفير يتم كي الداخلية، المراجعة واعتماد الخارجية المراجعة
التصحيحية القرارات مختلف التخاذ والتكلفة، الوقت حيث من ومناسبة فعالة .معلومات

للمح-2 الوطني المصف دور المحاسبيين،تفعيل والخبراء الحسابات ومحافظي المعتمدين اسبين
تدعيمه خالل من وذلك الحسابات، لمراجعة المهنية الممارسة على المشرفة الوطنية كالهيئة
واإلطار الحسابات لمراجعة المهنية الممارسة بين الترابط زيادة أجل من األكاديمية بالدراسات

الت اعتماد يتم بحيث لها، االحتياجاتالنظري أساس على المحاسبي المجال في والتعديالت صحيحات
نقل أساس على وليس الجديدة، التسيير مرحلة مع المؤسسات تجاوب ومتطلبات المعلومات من
من وذلك خاصة، بصفة المراجعة ومجال المحاسبي المجال لها يخضع التي والتعديالت التجارب

الم المعطيات كنقل نسبيا مختلفة وفقابيئة سليم نظري أساس اعتماد دون وتطبيقها الفرنسية حاسبية
الوطني االقتصاد مستوى على الواقعية . للمتطلبات

على-3 والتشديد المحددة الداخلية الرقابة بأنظمة وحداتها بمختلف آلقال شركة التزام ضرورة
المسجل االنحرافات من التخفيض أجل من وهذا إجراءاتها، مختلف أكبراحترام مجال وفتح ة،

المستقل الخارجي المراجع مهمة وتسهيل الذاتية، الرقابة ودعم الداخلية، الرقابة أدوات .لمختلف

نسبيا-4 المجمدة الداخلي المراجع وظيفة بتفعيل تسرع أن آلقال شركة على الوقتيجب في
وكالحالي الداخلية، الرقابة من أكبر مستوى على الحصول أجل من وهذا أكبر، بنسبة االستفادة ذلك

تحلي أكثر يصبح الذي الخارجي المراجع رأي مراجعةالمن وجود ظل في المؤسسة لوضعية
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الحا مخزوناتها مستوى على الموجود الخلل يظهر كما فعالة، الىجداخلية الماسة مراجعةالة
الخللل عناصر باقي الى إضافة للمخزونات، الداخلية كالمراجعة .خاصة

تتطرقيعت التي الدراسات سلسلة من حلقة سلسلة البحث هذا بمختلفالىبر المراجعة دور
التي الفترة مع التجاوب أجل من وتأهيلها االقتصادية المؤسسة بوضعية النهوض في أنواعها
وتأثيرة المراجعة أنواع من نوع الى تطرق قد الموضوع هذا فان وبالتالي حاليا، االقتصاد يشهدها

عن الستكمالعلى مفتوحا المجال يبقى وبالتالي المحاسبية، المعلومة وهو التسيير في أساسي صر
وتتطلب نسبي بغموض تتميز معلومات ظهور مع خاصة المعلومات، مختلف مراجعة في البحث
للبحث المجال يفتح مما االلكترونية، بالتجارة المرتبطة المعلومات في تتمثل والتي خاصة، مراجعة

أبع منفي جملة في واعتمادها لمعلوماتها الكبير التداول ظل في المراجعة، هذه وتقنيات اد
. القرارات
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الصفحةالبيـانالرقم

المحاسبية01 المعلومات من المستفيدة الجهات 18تصنيف

الحسابات02 لمراجعة التاريخي 25التطور

المراجعة03 عملية ألهداف التاريخي 32التطور

والخارجية04 الداخلية المراجعة بين 41االختالف

ا05 في المنشأة أطراف ومختلف المخاطر بين االلكترونيةالعالقة 60لمراجعة

المراجعة06 في والمعتمدة التدفق خرائط رسم في المستخدمة الرموز 88أهم

آلقال07 بشركة البشرية الموارد 130توزيع

سنتي08 بين االستثمارات حسابات 169م2001و2000تغيرات

سنتي09 بين المخزونات حسابات 171م2001و2000تغيرات

حس10 سنتيتغيرات بين الحقوق 173م2001و2000ابات

سنتي11 بين الخاصة األموال حسابات 176م2001و2000تغيرات

سنتي12 بين الديون حسابات 177م2001و2000تغيرات

سنة13 من الفترة خالل آلقال شركة 178م2002الى1998نتائج

سنتي14 بين النتائج حسابات 179م2001و2000تغيرات

اجلداولاجلداولفهرسفهرس
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الصفحةالبيـانالرقم

للمعلومات01 العام النظام من فرعي كنظام المحاسبية المعلومات 08.نظام

الكالسيكي02 المحاسبيةالنظام المعلومات 12لمعالجة

المحاسبية03 للمعلومات اآللية للمعالجة 15نموذج

04
المختلفة المحاسبية البيانات القوائمإلعبالحاسوبمعالجة مختلف داد

والتقارير 16المالية

05
ظل في المحاسبية المعلومات عن المنشأة إلدارة الكاملة المسؤولية

الخارجية المراجعة 21غياب

المحاسبية06 المعلومات مصداقية في الحسابات مراجع تقرير 22.دور

الحسابات07 مراجعة لمكتب اإلداري 72التنظيم

الحصول08 تقييمكيفية وآثاراعلى المراجعهلدليل تقرير 97على

المالية09 االستثمارات لمراجعة انسيابي 100مخطط

بالمخازن10 البضاعة لمراجعة انسيابي 103مخطط

بالبنك11 النقدية لمراجعة انسيابي 106مخطط

المال12 رأس مراجعة إجراءات 109مجرى

النظيف13 الرأي حالة في النمطي التقرير 117هيكل

النظيف14 التقرير بخالف النمطي التقرير 120هيكل

آلقال15 لشركة البيع وإعادة النجارة 125شبكة

آلقال16 لشركة العام 125التنظيم

آلقال17 لشركة العامة لإلدارة التنظيمي 127الهيكل

البثق18 لوحدة التنظيمي األلمنيومالهيكل وتذويب األنودة ،)EARA(131

19
لبثق، ا بوحدة المشتريات بدورة المرتبطة الوثائق دوران مخطط

األلمنيوم وتذويب (EARA)األنودة
139

20
نجارة لوحدات المشتريات بدورة المرتبطة المعلومات دوران مخطط

بيع )MRA(األلمنيوموإعادة
141

21
المرتبط الوثائق دوران بوحدةمخطط واللواحق المجنبات بمبيعات ة
األلمنيوم وتذويب األنودة )EARA(البثق،

147

22
لمنتجات البيع بعملية المرتبطة والمعلومات الوثائق دوران مخطط

األنود البثق، بوحدة األلمنيومةالنجارة )EARA(وتذويب
150

23
المجنبات بمبيعات لمرتبطة ا والمعلومات لوثائق ا دوران مخطط

األلمنيوم بيع وإعادة النجارة وحدات في )MRA(واللواحق
154

24
النجارة منتجات ببيع المرتبطة والمعلومات الوثائق دوران مخطط

األلمنيوم بيع وإعادة نجارة )MRA(لوحدات
157

ا افهرس ألشكالألشكالفهرس
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25
بوحدة لمحلية ا لشبكة ا ظل في للمعلومات اآللية لجة المعا مج برا

األلمنيو وتذويب األنودة )EARA(مالبثق،
162

26
انسياب وإعداديمخطط آلقال شركة لوحدات المالية القوائم لتجميع

للشركة الشاملة المالية القوائم
167

27
من لفترة ا في ل لقا آ لشركة فية لصا ا لنتيجة ا لى1998تطور ا

م2002
179

من28 الفترة في المبيعات 180.م2002الى1998انخفاض
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