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" ريب أوزعنا أن نشكر نعمتك اليت أنعمت علينا "
قال الرسول صلى اهلل عليو وسلم
" التحدث بالنعمة شكر ،وتركها كفر ،ومن ال يشكر القليل ال يشكر الكثري ،ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهلل "
أتوجو بالشكر اجلزيل إىل أستاذي الكرمي " رزقي إمساعيل " الذي شرفين بقبولو املتابعة واإلشراف على ىذه املذكرة،
ا

الذي ملست منو كل العناية واإلىتمام إذ مل يبخل عين طيلة املدة بنصائحو القيمة وتوجيهاتو النرية
كما ال تفوتين أن أتقدم بالشكر ألعضاء اللجنة املناقشة على ما سيقدمونو من توجيهات
كما أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس إدارة املالية واحملاسبة خمازين إبراىيم باملؤسسة الوطنية للمنظفات باألخضرية
وشكر خاص لكل من ساعدين يف إجناز ىذه املذكرة من قريب أو بعيد.

بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني
أما بعد أتقدم هبذا العمل املتواضع إىل:
من باع راحة شبابه ليشق يل الطريق وأشعل سنني عمريه ليضيء يل الطريق إىل الذي كان صبورا على هفوايت إليك أيب
الغايل حفظك اهلل ورعاك.
إىل من وضعت حتت قدميها اجلنة فكانت نبع احلنان ومنبع األمان وسر السعادة إليك أمي احلبيبة حفظك اهلل ورعاك.
إىل كل من كان عوين وزادي يف مشواري إىل من جتمعين هبم أصدق املشاعر وأحلى الذكريات إىل من تفقد احلياة معناها
بدوهنم إىل إخواين وأخوايت وزوجاهتم وأزواجهم وأوالدهم وباألخص أخيت الصغرية الغالية " زهرة "
إىل كل عائلة " طمار " كبريا وصغريا من قريب أومن بعيد
إىل من شاركتين أفراحي وأحزاين وتقامست معي أحلى األيام وأروعها شيباين أمينة
إىل أصدقاء العمر إىل من كنت أهنا لرؤياهم وأسعد للقائهم إىل أحباب قليب :أمال ،مسيحة ،مسرية،زهرة
نسرين رزيقة  ،مليكة ،حليمة ،ربيحة ،سعاد..................
إىل من كان سندي وأخيت يف الدراسة وشاركتين أفراحي وأحزاين وكما شاركتين يف إعداد املذكرة خالدي كلثوم
مر الزمان ثبتوا يف ذاكريت ونتشت أمسائهم على دفرت ذكريايت ومل يكتبهم قليب أهدي مثرة عملي املتواضع.
إىل الذين ّ
إىل عون املاضي وسند احلاضر وأمل املستقبل"حممدباكور"وكل عائلته الكرمية
" رشيدة "

الصالة والسالم على أشرف املرسلني
بسم اهلل الرمحان الرحيم و ّ
أما بعد أتقدم هبذا العمل املتواضع إىل:
منبع الرمحة واحلنان إىل من دفعاين إلقتباس العلم وألبساين ثوب مكارم األخالق وعلماين معامل النبل والديا الكرميان
أطال اهلل يف عمرمها
إىل دفئ البيت وسعاديت أخوايت وإخويت األعزاء
إىل أعمامي وعمايت وأبنائهم وأخوايل وخااليت وأبنائهم
إىل كل من مجعين معهم املشوار الدراسي من بدايته إىل هنايته
إىل كل صديقات دريب وإىل كل األحباء
وخاصة إىل أعز الصديقات اللوايت شاركوين كل أوجاعي وأفراحي
وكانت سندي يف كل الدراسة " رشيدة "
إىل كل من وسعه قل ي ومل يسعه وق ي

" كلووم "
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مقدمة عامة
تطورا على مستوى حجم ونشاطات ادلؤسسات
لقد صاحب التطور الذي شهده العامل على مر العصور ً
االقتصادية ،فانتقلت من كوهنا مؤسسات صغرية ذات معامالت بسيطة إىل مؤسسات ضخمة ذات عمليات متشبعة
كبرية احلجم ،تنفصل ادللكية فيها عن التسيري ،ما أوجب ضرورة اإلىتداء إىل مجلة من الوسائل والتقنيات تضمن
ألصحاب ادلؤسسات احلفاظ على أمواذلم ادلستثمرة واالستغالل األمثل دلواردىا ،واحلد من األطخطاء ااحماسبية وراما
التالعبات ومن بني ىذه الوسائل نظام الرقابة الداطخلية الذي يعترب ذو أمهية كبرية للسري السليم وااحمكم للمؤسسة  ،كما
يعترب امثابة طخط الدفاع األول الذي حيمي مصاحل ادلسامهني بصفة طخاصة وكافة األطراف ذات الصلة بالشركة ،حيث أنو
يوفر احلماية لعملية إنتاج ادلعلومات ادلالية اليت ميكن االعتماد عليها يف اختاذ قرارات االستثمار واالئتمان السلمية وال
شك أن ازدياد حاالت اإلفالس يف السنوات األطخرية والفشل واإلعسار ادلايل أدى إىل االىتمام بأنظمة الرقابة الداطخلية
يف الشركات طخاصة تلك الشركات اليت تتداول أوراقها يف بورصة األوراق ادلالية.
من بني ىذه الوسائل أيضا التدقيق ااحماسيب حيث سعت اذليئات اإلقليمية والدولية للتدقيق وراء تذليل الفروقات
بني شلارسة التدقيق ااحماسيب من دولة إىل أطخرى ،وكان يف مقدمة ىذه اذليئات اإلحتاد الدويل للمحاسبيني  IFACشلثال
بلجنة التدقيق الدولية وغريىا من اللجان ادلنشقة عنو ،واليت اىتدت إىل إصدار مجلة من اإلرشادات سواء فيما يتعلق
بالقائمني امهنة التدقيق أو بوضع أطر خلطوات وإجراءات التدقيق تعمل على توحيد ادلمارسات شلثلتا يف معايري دولية
للتدقيق.
حيث أصبح من الضروري توفري أس

وقواعد ومفاىيم زلاسبية تتماشى مع التطورات اجلديدة ،شلا دفع

بالسلطات اجلزائرية إصدار قانون النظام ااحماسيب ادلايل حيث يبني التقييم وااحماسبة وزلتوى الكشوف ادلالية وعرضها
وكذلك مدونة احلسابات وقواعد سريىا.
شلا سبق تبدو أمهية طرح اإلشكالية اليت يتوجب حبثها يف ىذه ادلذكرة وادلتمثلة يف اآليت :
الرقابة ال ّداخلية للتّثبيتات ؟
 -ما ال ّدور الذي تكتسيه عملية التدقيق المحاسبي في تفعيل ّ

األسئلة الفرعية :

انطالقا من اإلشكالية ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية :
 ما ادلقصود بالرقابة الداطخلية واذلدف منها ؟ ما أمهية التدقيق ااحماسيب ومعايريه ؟ كيف يتم تقييم األصول الثابتة حسب النظام ااحماسيب ادلايل ؟ -ما ىي األدوات ادلستعملة لتقييم نظام الرقابة الداطخلية يف ادلؤسسة زلل الدراسة؟

أ

مقدمة عامة
الفرضيات :
يف سبيل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية السابقة الذكر قمنا بصياغة الفرضيات التالية :
 تعترب الرقابة طخطة التنظيم وكل الطرق واإلجراءات واألساليب الشفافية للعمليات ااحماسبية . التدقيق فحص انتقادي سلطط يقوم بو شخص غري مستقل للتأكد من صحة ومصداقية ادلعلومات ادلالية ادلقدمة منطرف ادلؤسسة وكذا النظام ااحماسيب ومن معايريه االستقاللية .
 قواعد تقييم األصول الثابتة حسب النظام ااحماسيب ادلايل تعك الشفافية للعمليات ااحماسبية عن طريقة التكلفة. تسعى الرقابة الداطخلية إلعطاء نصائح تصحيحية دلتخذي القرار بادلؤسسة.أهمية الدراسة :
يستمد ىذا ادلوضوع أمهيتو من رلموعة من العناصر :
 الدور الذي يلعبو نظام الرقابة الداطخلية يف حتقيق أىداف ادلؤسسة . الدور الذي يلعبو نظام الرقابة الداطخلية يف ااحمافظة على أصول ادلؤسسة وحتقيق مصداقية بياناهتا . يساعد التدقيق يف فحص وتقومي النشاطات التشغيلية .أهداف البحث :
باإلضافة إلجابتنا على التساؤالت ادلطروحة والتأكد من الفرضيات ادلقدمة نسعى من طخالل البحث إىل حتقيق مجلة من
األىداف التالية:
 إبراز الدور الذي يلعبو نظام الرقابة الداطخلية يف فشل أو صلاح ادلؤسسة من حتقيق أىدافها . التعرف على التدقيق ااحماسيب . إثراء الرصيد العلمي طخاصة يف ىذا ادلوضوع . اإلطالع على مدى تقييم الرقابة الداطخلية للتثبيتات يف ادلؤسسات االقتصادية من طخالل اجلانب التطبيقي .أسباب اختيار الموضوع :
 األمهية اليت حيظى هبا نظام الرقابة الداطخلية يف ادلؤسسة االقتصادية. باعتبار أن ىذا ادلوضوع ميكننا من اإلطالع على سلتلف ادلصاحل ادلوجودة بادلؤسسة وبالتايل تكوين نظرة عامة علىآلية سري العمل هبا .
 شعورنا بأمهية ادلوضوع يف ظل قصور مهنة التدقيق يف اجلزائر . -أمهية التثبيتات داطخل ادلؤسسة .

ب

مقدمة عامة
الرغبة الشخصية أدت بنا إىل البحث يف ىذا ادلوضوع اما أنو يندرج ضمن التخصص.حدود الدراسة:
مت تقسيم الدراسة إىل جانب نظري وجانب تطبيقي وقد دتثلت حدود الدراسة يف:
 احلدود ادلكانية :لقد دتت ىذه الدراسة يف ادلؤسسة الوطنية للمنظفات  ENAPباألطخضرية. -احلدود الزمانية  :لقد دتت ىذه الدراسة يف سنة  5102حبيث أجريت الدراسة التطبيقية والنظرية ويف نف

السنة

ودامت مدة الرتبص بادلؤسسة مدة  01يوم.
المنهج و األدوات المستخدمة في الدراسة :
قد اتبعنا طخالل دراستنا ذلذا ادلوضوع كال من ادلنهج الوصفي والتحليلي دلالئمتهما لطبيعة الدراسة اليت قمنا هبا ،
من أجل حتليل ودراسة ادلفاىيم وسلتلف التعاريف إضافة إىل ادلخططات اإليضاحية .
مراجع البحث :
ألجل احلصول على كافة ادلعلومات وادلفاىيم اليت تطرقنا إليها يف دراستنا إستخدمنا عدة مصادر منها الرئيسية
ادلتمثلة يف الكتب والدراسات العلمية ومذكرات التخرج (الدكتوراه و ادلاجستري ) أما الثانوية فتمثلت يف ادلصادر ادلتحصل
عليها من زلل الدراسة التطبيقية .
الصعوبات :
عند القيام بإعداد ىذا البحث صادفنا مجلة من الصعوبات نذكر منها :
 قلة الدراسات السابقة ادلشاهبة للموضوع و اليت لو توفرت لكانت امثابة انطالقة علمية مفيدة دلوضوع البحث . صعوبة احلصول على مؤسسة إلجراء اجلانب التطبيقي للموضوع . ضيق الوقت ادلتاح إلصلاز الدراسة . صعوبة احلصول على ادلعلومة من ادلؤسسة زلل الدراسة وبالتايل عدم دتكننا من احلصول على العديد من ادلعلوماتادلهمة الصلاز الدراسة ادليدانية.

ج

مقدمة عامة
هيكل البحث:
لقد قسمنا موضوعنا إىل أربعة فصول  ،ثالث فصول دتثل اجلانب النظري و الفصل الرابع ميثل اجلانب التطبيقي .
حيث طخصصنا الفصل األول كمدطخل لدراسة نظام الرقابة الداطخلية بصفة عامة من حيث تعريفها وعوامل تطورىا
وكذلك أنواعها وأىدافها  ،وكذلك وسائلها وإجراءات ومراحل وأساليب الرقابة الداطخلية.
أما الفصل الثاين تطرقنا فيو إىل التدقيق ااحماسيب من حيث تعريفو ونشأتو وكذلك أىدافو وأنواعو وأمهيتو ،كما
أدرجنا يف ىذا الفصل فروض ومعايري التدقيق ااحماسيب وكذا مسار تنفيذ عملية التدقيق
كما تناولنا يف الفصل الثالث ادلعاجلة ااحماسبية للتثبيتات من حيث مفهومها وأنواعها وتقييمها والتسجيل ااحماسيب
ذلا ،أما يف الفصل الرابع قد مت من طخاللو جتسيد الدراسة النظرية على أرض الواقع من طخالل وحدة مواد التنظيف و
الصيانة والذي احتوى على نظرة عامة حول ادلؤسسة وكذلك تقييم نظام الرقابة الداطخلية على التثبيتات .
كما قمنا يف طخادتة ىذا البحث بعرض النتائج ادلتوصل إليها من طخالل الدراسة ككل وكذا أىم التوصيات ادلتعلقة
بالدراسة التطبيقية.

د

اإلطار النظري لنظام الرقابة الداخلية

الفصل األول:
تمهيد:

مع التطور اغباصل على مستوى اؼبؤسسات االقتصادية من تعدد للوحدات وزيادة يف اؼبسؤوليات وكذا كثرة
العمليات وتعقدىا كان من الضروري إجياد وسيلة تكفل ضباية فبتلكات اؼبؤسسة من الضياع وتضمن تطبيق ـبتلف
اإلجراءات اؼبوضوعة من طرف اإلدارة لتحقيق األىداف اؼبسطرة وقد سبثلت ىذه الوسيلة يف اعتماد نظام رقابة داخلي
فعال يكفل ؽبا ربقيق األىداف السابقة وؼبا كان ؽبذا النظام ىذه األمهية فقد مت وضع مقومات سبكن من وصفو
وإجراءات سبكن من تقييمو.
ؽبذا مت تقسيم ىذا الفصل لثالث مباحث نتناول يف كل منها مايلي 9
المبحث األول  9مدخل للرقابة الداخلية.
المبحث الثاني  9مكونات  ،حدود  ،مقومات نظام الرقابة الداخلية.
المبحث الثالث  9اإلطار التطبيقي لنظام الرقابة الداخلية.
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اإلطار النظري لنظام الرقابة الداخلية

الفصل األول:
المبحث األول  :مدخل للرقابة الداخلية

اؼبؤسسة تنظيم إنتاجي وألن النظام ىو ؾبموعة مًتابطة ومتجانسة من اؼبوارد والعناصر اليت تتفاعل مع بعضها
البعض داخل إطار معُت لتحقيق ىدف معُت ونظام الرقابة الداخلية ىو أحد األنظمة اؼبعتمدة من طرف اؼبؤسسة  ،لذا
سنتناول يف ىذا اؼببحث تعاريف ـبتلفة عن ىذا النظام وكذا أنواعو وأىدافو.
المطلب األول  :تعريف وعوامل تطور الرقابة الداخلية
أوال  :تعريف نظام الرقابة الداخلية
تعددت التعاريف اليت تناولت نظام الرقابة الداخلية بتعدد اؼبعرفُت لو  ،لذا سنورد بعضها كما يلي9
 تعريف اللجنة االستشارية احملاسبية لربيطانيا سنة
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 9الرقابة الداخلية تشمل على األنظمة الرقابية اؼبالية

واؼبوضوعة من طرف اإلدارة وىذا بغرض إمكانية تسيَت أعمال اؼبؤسسة بصورة منظمة وفعالية.

1

 عرف معيار اؼبراجعة رقم ( )344نظام الرقابة الداخلية بأنو  9كافة السياسات واإلجراءات (الضوابط الداخلية) اليت
تتبناىا إدارة اؼبؤسسة ؼبساعدهتا قدر اإلمكان يف الوصول إذل ىدفها يف ضمان إدارة اؼبؤسسة وكفاءة العمل واؼبتضمنة
االلتزام بسياسات اإلدارة وضباية األصول ومنع واكتشاف الغش واػبطأ ودقة واكتمال السجالت احملاسبة وهتيئة معلومات
مالية موثوقة يف الوقت اؼبناسب.

2

 وكتعريف شامل ديكن القول أن نظام الرقابة الداخلية ىو ؾبموعة الضمانات اؼبتمثلة يف طرق وإجراءات العمل
اؼبكتوبة وغَت اؼبكتوبة وتعليمات اإلدارة اؼبوجودة واؼبعمول هبا على مستوى كل مصلحة من مصاحل اؼبؤسسة  ،ىذه
الضمانات تساىم يف التحكم فيها عن طريق اغبفاظ على الذمة اؼبالية وضبايتها والسهر على اغبفاظ على نوعية
اؼبعلومات اؼبتدفقة وكذا تطبيق سياسات اإلدارة عن طريق التعليمات هبدف ربسُت األداء.

3

ثانيا  :العوامل التي ساعدت على تطور نظام الرقابة الداخلية
ىناك عدة عوامل ساعدت على تطور واتساع الرقابة الداخلية ومنها9
 .8كرب حجم اؼبؤسسات وتعدد عملياهتا جعل من الصعب االعتماد على االتصال الشخصي يف إدارة اؼبؤسسات فبا
أدى إذل االعتماد على وسائل ىامة يف أنظمة الرقابة الداخلية مثل الكشوف التحليلية واؼبوازنات وتقييم العمل وغَتىا.

 1عبد الفتاح ؿبمد الصحن  ،فتحي رزق السواغري  ،مبادئ وأسس المراجعة علما وعمال  ،مؤسسة شباب اعبامعة اإلسكندرية  ،مصر  ،8881 ،ص58
 2طارق عبد العال  ،موسوعة معايير المراجعة  ،الدار اعبامعية اإلسكندرية  ،مصر  ، 1445 ،اعبزء الثاين  ،ص64
 3ؿبمد بوتُت  ،المراجعة ومراقبة الحسابات بين النظرية والتطبيق  ،ديوان اؼبطبوعات اعبامعية  ، 1442 ،ص73
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اإلطار النظري لنظام الرقابة الداخلية

الفصل األول:

 .1اضطرار اإلدارة لتفويض السلطات واؼبسؤوليات إذل بعض اإلدارات الفرعية باؼبؤسسة 9قبد يف ىذه النقطة بأن انفصال
أصحاب رؤوس األموال عن اإلدارة الفعلية بسبب كثرة عددىا وتباعدىا أدى إذل انضمامهم إذل اؽبيئة العامة
للمسامهُت.

1

 .2حاجة اعبهات اغبكومية وغَتىا إذل بيانات دقيقة  9ذلك بغرض ربديد قيمة الضرائب وترشيد اإلستهالك والتسعَتة
وحصر االقتصاد وتوجيهو.

2

 .3ضباية أصول اؼبؤسسة 9تعمل اؼبؤسسة على ضباية أصوؽبا بشكل فعال من خالل إنشاء ضباية مادية وؿباسبية تتجلى
األوذل يف احملافظة على األصول من العوامل اعبوية ومن السرقة اؼبادية ؽبا ،وتتجلى الثانية يف ضباية األصول ؿباسبيا من
خالل تسجيل كل التحركات اليت سبس عناصر األصول.

3

المطلب الثاني  :أنواع وأهداف الرقابة الداخلية
خصصنا يف ىذا اؼبطلب فرعُت األول عن األنواع الثالثة للرقابة والفرع الثاين تطرقنا فيو إذل أىم أىداف الرقابة
الداخلية.
أوال  :أنواع الرقابة الداخلية
ينقسم نظام الرقابة الداخلية إذل ثالثة أقسام وىي  9الرقابة احملاسبية والرقابة اإلدارية والضبط الداخلي.
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الرقابة المحاسبية
ىي كل الطرق واإلجراءات اليت زبتص وترتبط مباشرة حبماية األصول ومدى الوثوق يف السجالت اؼبالية وما

تنتجو من بيانات وتقارير ومن وسائل ىذه الرقابة قبد ضرورة الفصل بُت األصل والسجل واغبماية اؼبالية لألصل
واستخدام اؼبراجعة الداخلية.
-2

4

الرقابة اإلدارية
تشمل اػبطة التنظيمية وكل الطرق واإلجراءات اؽبادفة لتحقيق أكرب قدر فبكن من الكفاية اإلنتاجية مع تشجيع

االلتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية وىي تعمد يف سبيل ربقيق ىدفها على وسائل متعددة مثل الكشوفات اإلحصائية
ودراسات الوقت واغبركة وتقارير األداء ورقابة اعبودة.

5

 1أبو رقبة مصطفى  ،اؼبصري عبد اؽبادي إسحاق  ،تدقيق ومراجعة الحسابات  ،دار الكندي األردن  ، 8888 ،ص845
 2خالد أمُت عبد اهلل  ،التدقيق والرقابة في البنوك  ،دار وائل للنشر  ،األردن  ، 8887،ص857

 3ؿبمد التهامي  ،مسعود صديقي  ،المراجعة وتدقيق الحسابات  ،ديوان اؼبطبوعات اعبامعية  ،اعبزائر ،الطبعة الثالثة ، 1444 ،ص ص85-84

 4ؿبمد ظبَت الصبان  ،المراجعة واليات التطبيق  ،الدار اعبامعية اإلسكندرية  ،مصر  ،1448 ،ص84

 5عبد الرءوف جابر  ،الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظرية  ،دار النهضة العربية  ،بَتوت  ،لبنان  ، 1443 ،ص874
4

الفصل األول:
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اإلطار النظري لنظام الرقابة الداخلية

الضبط الداخلي
يشمل على صبيع الوسائل التنسيقية واػبطة التنظيمية واإلجراءات اؽبادفة إذل ضباية أصول اؼبؤسسة من االختالس

والضياع أو سوء االستعمال كما يهدف أيضا إذل ضبط عمليات اؼبؤسسة ومراقبتها بطريقة تلقائية مستمرة.

1

ثانيا -أهداف الرقابة الداخلية
أصبعت التعاريف اليت أوردناىا سابقا لنظام الرقابة الداخلية على أن األىداف اؼبراد ربقيقها من ىذا النظام ىي9

2

 -1التحكم في المؤسسة 9
إن التحكم يف األنشطة اؼبتعددة للمؤسسة ويف عوامل اإلنتاج داخلها ويف نفقاهتا وتكاليفها وعوائدىا ويف
ـبتلف السياسات اليت وضعت بغية ربقيق ما ترمي إليو اؼبؤسسة ينبغي عليها ربديد أىدافها وىياكلها وطرقها
وإجراءاهتا من أجل الوقوف على معلومات ذات مصداقية تعكس الوضعية اغبقيقة ؽبا  ،واؼبساعدة يف خلق رقابة
على ـبتلف العناصر اؼبراد التحكم فيها.
-2

حماية األصول :
إن أىم أىداف نظام الرقابة الداخلية ىو ضباية أصول اؼبؤسسة من خالل فرض ضباية مادية وضباية ؿباسبية عبميع

عناصر األصول ( االستثمارات  ،اؼبخزونات  ،اغبقوق ) إن ىذه اغبماية سبكن اؼبؤسسة من البقاء أو احملافظة على أصوؽبا
من كل األخطار اؼبمكنة وكذا دفع عجلتها اإلنتاجية دبسامهة األصول اؼبوجودة لتمكينها من ربقيق األىداف اؼبرسومة
ضمن السياسة العامة للمؤسسة.
-3

ضمان نوعية المعلومات

بغية ضمان نوعية جيدة للمعلومات ينبغي اختيار دقة ودرجة االعتماد على البيانات احملاسبية يف ظل نظام معلومايت
يعاجل البيانات من أجل الوصول إذل نتائج تتمثل يف اؼبعلومات  ،بيدى أن ذبهيز ىذه البيانات احملاسبية تتم عرب نظام
اؼبعلومات احملاسبية الذي يتصف باػبصائص التالية9
 تسهيل العمليات من اؼبصدر يف أقرب وقت فبكن. إدخال العمليات اليت سجلت إذل الربنامج اآلرل والتأكد من البيانات اؼبتعلقة هبا. تبويب البيانات على حسب صنفها وخصائصها يف كل مرحلة من اؼبراحل اؼبعاعبة.احًتام مبدأ احملاسبة اؼبتفق عليو والقواعد الداخلية للمؤسسة من أجل تقدمي اؼبعلومات احملاسبية. 1أبو رقبة مصطفى  ،مرجع سبق ذكره  ،ص881
 2التهامي طواىري مسعود صديقي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص14
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الفصل األول:
 توزيع اؼبعلومات على األطراف الطالبة ؽبا. -3تشجيع العمل بكفاءة 9

إن أحكام نظام الرقابة الداخلية بكل وسائلو داخل اؼبؤسسة ديكن من ضمان االستعمال األمثل والكفء ؼبوارد اؼبؤسسة
ومن ربقيق فعالية يف نشاطها من خالل التحكم يف التكاليف بتخفيضها عند حدودىا الدنيا  ،غَت أن نظام الرقابة
الداخلية ال يعطي لإلدارة بعض الضمانات وفقط يعطي ربسنا يف مردو دية اؼبؤسسة.
 -5تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية 9
إن االلتزام بالسياسات اإلدارية اؼبرسومة من قبل اإلدارة تقتضي امتثال وتطبيق أوامر اعبهة اؼبديرة  ،ألن تشجيع واحًتام
السياسات اإلدارية من شأنو أن يكفل للمؤسسة أىدافها اؼبرسومة بوضوح بإطار اػبطة التنظيمية من أجل التطبيق األمثل
لألوامر وينبغي أن تتوفر فيو الشروط التالية9

1

 جيب أن يبلغ إذل اؼبوجهة إليو.
 جيب أن يكون واضحا (مفهوما).
 جيب أن تتوفر وسائل التنفيذ.
 جيب إبالغ اعبهات اآلمرة بالتنفيذ.
المطلب الثالث  :أهمية الرقابة الداخلية وخصائصها
باعتبار الرقابة الداخلية من أىم العناصر اليت يعتمد عليها اؼبراجع الداخلي عند قيامو بعملية اؼبراجعة سنتطرق إذل
أمهية الرقابة وخصائصها.
أوال  :أهمية الرقابة الداخلية
إن زيادة واتساع نطاق األنشطة والربامج االقتصادية على اختالف أنواعها وأشكاؽبا أدى إذل زيادة وإبراز الرغبة يف
اغبصول على تقسيم داخلي مستقل اإلدارة داخل ىذه الوحدات وىذا ما يدخل يف نطاق عمل الرقابة الداخلية فيما
يلي9

2

 .8قباح وكفاءة وفعالية ومتابعة وتقييم أداء ما تقوم بو الوحدة من أنشطة وبرامج.
 .1زيادة كفاءة أداء العاملُت يف الوحدة يف ؾبال تنفيذ وأداء األعمال واألنشطة اؼبوكلة لكل منهم.

 1التهامي طواىري  ،مسعود صدقي  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص11-18

 2ؿبمد السيد السرايا  ،أصول وقواعد المراجعة والتدقيق اإلطار النظري المعايير والقواعد  ،مشاكل التطبيق العملي  ،دار اؼبعرفة اعبامعية اإلسكندرية ،
مصر  ، 1441 ،ص64
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الفصل األول:

 .2مدى ربقيق النتائج اؼبطلوبة ومن مث ربقيق األىداف اآلنية اؼبوضوعة من قبل برامج اؼبؤسسة.
 .3مدى ما يقوم بو اؼبراجع اػبارجي من خطوات وما يبذل من جهود ومساعديو يف سبيل وضع وربديد اإلطار اؼبالئم
لربنامج اؼبراجعة ونطاق ىذا الربنامج وما يشملو من إصبال أو تفصيل خاص بإجراءات مراجعة لعمليات وأنشطة الوحدة
أو اؼبؤسسة موضوع التدقيق.
 .4اؼبساعدة على اكتشاف أي اكبرافات أو أخطاء عند تنفيذ أنشطة وبرامج اؼبؤسسة قبل والقواعد حىت ديكن ذبنبها
وديثل ذلك جوىر الرقابة الداخلية السليمة اليت جيب أن تكون يف نفس الوقت رقابة وقائية كلما أمكن ذلك.
ونظرا لألمهية الكربى للرقابة الداخلية يف ـبتلف الوحدات االقتصادية اػباصة أو العامة أو اغبكومية فقد حظيت بالعديد
من الدراسات العلمية اليت هتدف إذل تقييم دورىا والعمل على زيادة فاعلية ىذا الدور يف اجملاالت اؼبختلفة داخل ىذه
اؼبؤسسة.
ثانيا  :خصائص الرقابة الداخلية
حىت يكون نظام الرقابة الداخلية فعاال جيب أن تتوفر فيو اػبصائص التالية9
-1

الخطة التنظيمية
تعترب اػبطة التنظيمية أحد الوسائل األساسية اليت نستطيع من خالؽبا ترصبة السلوك التسيَتي للمؤسسة يف

الفًتات القادمة سواء كان حيوي قرارات إسًتاتيجية فنية أو تكتيكية  ،لذلك ديكن أن ننظر إذل ىذه الوسيلة بعمق من
خالل إبراز فيها اإلمكانيات اؼبادية والبشرية اؼبمكنة من ربقيق ما تصبوا إليو اؼبؤسسة  ،إال أنو ينبغي تبٍت ىذه اػبطة
على ضوء االستقالل التنظيمي لوظائف التشغيل.
فاػبطة التنظيمية زبتلف من مؤسسة إذل أخرى ولكن جيب أن تكون اػبطة مرنة يف كل اغباالت ؼبقابلة أي تطور
أو تغيَت يف اؼبستقبل كما جيب أن تكون واضحة وبسيطة للعاملُت داخل اؼبؤسسة.
تتمثل العناصر األساسية للخطة التنظيمية يف9

1

2

 ربديد األىداف الدائمة للمؤسسة.
 البحث عن الكفاءة وفعالية العملية التشغيلية.
 ضباية األصول من خالل تقييم العامل اؼبهٍت والوظيفي داخل اؼبؤسسة.
 1صديقي مسعود  ،دور الرقابة الداخلية في تفعيل األداء المحاسبي للمؤسسة االقتصادية  ،اؼبلتقى الوطٍت األول حول اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية
وربديات اؼبناخ االقتصادي اعبديد  ،اعبزائر  ،أفريل 1442
 2بوشدوب طالل ؿبمد اػبميٍت  ،المراجعة الداخلية لإلجراءات التنظيمية والمحاسبية  ،مذكرة نيل شهادة ماجستَت  ،زبصص ؿباسبة  ،اؼبدرسة العليا
للتجارة  ،1446 ،ص82
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الفصل األول:
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النظام المحاسبي
يتميز نظام الرقابة الداخلية الفعالة خبصائص أساسية تتمثل يف ضرورة وجود نظام ؿباسيب سليم يكفل لإلدارة

سبل الرقابة من أجل ربقيق9
 الرقابة على سجل التشغيل وتنفيذ العمليات اليت سبثل مصادر تدفق البيانات واؼبعلومات.
 تبويب البيانات ووضع دليل لو حبيث إذا ما مت إعداد ىذه األخَتة بعناية فمن شأنو أن يعمل إعداد القوائم اؼبالية ،
وديكن من ربقيق درجة كبَتة من التوحيد يف تسجيل العمليات اغبسابية.
 تصميم السجالت بطريقة مناسبة وجيب أن توضح اإلجراءات اػباصة بتداول ىذه السجالت حىت يتم حفظها.
-3

مستويات األداء
سالمة كل قسم يؤثر على فعالية الرقابة الداخلية وعلى كفاءة العمليات الناذبة عن مستويات األداء حيث سبد

اإلجراءات اؼبوضوعية كل اػبطوات اليت تضمن دقة ازباذ القرارات وتسجيلها ،وذلك من خالل تقسيم الواجبات
واؼبسؤوليات حبيث يقوم موظف دبراجعة دقة العمل واكتشاف األخطاء.
-4

كفاءة األفراد
ال تعتمد فعالية نظام الرقابة الداخلية على تنظيم إداري وؿباسيب سليم فقط ولكن جيب أن يتوفر ؽبا ؾبموعة من

األفراد األكفاء الذين يقومون بتنفيذ اإلجراءات اؼبوضوعية بطريقة اقتصادية فعالة.
من ىذه اػبصائص نستنتج أن نظام الرقابة الداخلية يتكون من9
 االستراتيجية  :وتتكون من ؾبموعة الوسائل واألعمال األساسية اليت سبكن اؼبؤسسة من بلوغ أىدافها فهي تأخذ
بعُت االعتبار9
 الوسائل البشرية  9تًتكز على األداء والكفاءة اؼبهنية والتمهُت .
 الوسائل اؼبالية  9تًتكز على معرفة ما إذا كانت ميزانية اؼبؤسسة مناسبة مع تطلعاهتا.
 الوسائل التقنية  9تتمثل يف التحقق فيما إذا كانت تقنيات التسيَت والتقنيات التجارية وما شابو ذلك للمؤسسة
تتطابق مع أىدافها.
 نظام القيادة  9يتمثل يف لوحة القيادة اليت ربتوي على ؾبموعة اؼبعلومات واؼبؤشرات اليت تساعد على9
 ربليل وقياس االكبرافات.
 التنظيم.
 القيام باإلجراءات التصحيحية يف الوقت اؼبناسب.
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الفصل األول:

 متابعة نسبة تقدم اإلقبازات بالنسبة لألىداف واإلسًتاتيجية اؼبوضوعية قبل القيام باإلجراءات التصحيحية يف الوقتاؼبناسب.
 متابعة نسبة تقدم اإلقبازات بالنسبة لألىداف واإلسًتاتيجية اؼبوضوعية قبل القيام بإجراء الرقابة على اؼبؤسسة جيب أنيكون ؽبا مبدئيا تنظيم جيد حبيث يتكون من ثالث مبادئ أساسية9
 التأقلم مع التغَتات .
 اؼبوضوعية.
 الفصل بُت اؼبهام.
 الهيكل التنظيمي  9حيث يساعد اؼبراجع على فهم ومعرفة طريق عمل اؼبؤسسة الذي يقارهنا بعد ذلك بالوثائق.
 تحديد المركز  9جيب أن تكون ىناك عالقة ترابط وتكامل بينها وبُت اؽبيكل التنظيمي.
 العنصر اؼبادي الذي ينظم احمليط  9تساىم الوسائل اؼبادية ال ؿبالة يف سَت العمليات حيث أن ضمان ضباية ىذه
الوسائل ىي جزء ال يتجزأ من إجراء الرقابة الداخلية.
 اإلجراءات  9كل مؤسسة تقوم بتحديد التعليمات الدائمة اؼبطبقة على كل اؼبهام وىذه اإلجراءات جيب أن تكون
مكتوبة وبطريقة واضحة.
 تلقي الصالحيات والتصرفات  9حيث يقوم اؼبراجع بالتأكد من أن كل عضو من اؼبؤسسة يعرف حدود وظيفتو يف
إطار تفويض الصالحيات واؼبهام.
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الفصل األول:
المبحث الثاني  :مكونات ،حدود ،مقومات نظام الرقابة الداخلية

يشمل نظام الرقابة الداخلية على مكونات أساسية البد من االىتمام هبا ودراستها حىت يكمن الوصول إذل ضمان
معقول لتحقيق األىداف الرقابية  ،ولتحقيق ىذه األىداف أشار ؾبلس معايَت التدقيق والتأكيد الدورل يف معيار التدقيق
الدورل ( )284أن للرقابة الداخلية حدود كما أن ؽبا دعائم ومقومات أساسية تعتمد عليها إدارة اؼبؤسسة للوصول إذل
األىداف اؼبسطرة  ،وىناك معوقات ذبعل النظام عاجزا عن ربقيق األىداف الرقابية فال يوجد أي نظام رقابة داخلية
متقن بدرجة كاملة.
المطلب األول  :مكونات نظام الرقابة الداخلية
يتكون نظام الرقابة الداخلية من طبسة عناصر وىي9

1

 بيئة الرقابة. تقييم اؼبخاطر. نظام اؼبعلومات واالتصال. أنشطة الرقابة.اؼبراقبة.ديكن تلخيص مكونات الرقابة الداخلية يف اعبدول التارل9

 1أضبد حلمي صبعة  ،مدخل الى التدقيق والتأكد الحديث،اإلطار الدولي  ،أدلة ونتائج التدقيق  ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن ، 1448 ،
ص856
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الفصل األول:

الجدول رقم ( :)1مكونات نظام الرقابة الداخلية
العناصر

اؼبكونات

وصف العنصر

بيئة الرقابة مواقف ووعي وإجراءات اإلدارة وأولئك  -ايصال وتنفيذ النزاىة والقيم األخالقية.
اؼبكلفُت بالرقابة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية  -االلتزام بالكفاءة.
وأمهيتها ومهامها.

 مشاركة أولئك اؼبكلفُت بالرقابة. -أسلوب االدارة التشغيلي.

تقييم

عملية ربديد واالستجابة ؼبخاطر ونتائج  -األحداث والظروف الداخلية واػبارجية اليت قد ربدث و
تؤثر بشكل عكسي على قدرة اؼبنشاة على إصدار وتسجيل

اؼبخاطر

العمل ألغراض إعداد التقارير اؼبالية الطبق

نظام

يتكون نظام اؼبعلومات من بنية ربتية و أساليب وسجالت تشمل9

اؼبعلومات

أشخاص وإجراءات وبيانات  ،كما يتكون  -ربديد وتسجيل صبيع اؼبعامالت الصحيحة.

ومعاعبة وإعداد التقارير حول اؼبعلومات اؼبالية.
 -خطط اإلدارة أو إجراءات تناول ـباطر معينة

و االتصال نظام اؼبعلومات اػباص بأىداف إعداد  -تبُت يف الوقت اؼبناسب اؼبعامالت بتفاصيل كافية
التقارير اؼبالية واإلجراءات والتسجيالت  -ربديد الفًتة الزمنية اليت حدثت فيهل العمليات للسماح
اؼبباشرة باإلضافة اذل تسجيل ومعاعبة و بتسجيل اؼبعامالت يف الفًتة احملاسبية الصحيحة.
إعداد التقارير.

 يتضمن االتصال توفَت فهم لألدوار واؼبسؤوليات الفرديةاػباصة بالرقابة الداخلية على تقدمي التقارير اؼبالية.

أنشطة

السياسات واإلجراءات اليت تساعد يف  -مراجعة األداء  ،معاعبة اؼبعلومات.
 -عناصر الرقابة الفعلية  ،فصل اؼبهام.

الرقابة

ضمان تنفيذ إجراءات اإلدارة.

اؼبراقبة

عملية لتقييم نوعية أداء الرقابة الداخلية  -مراجعة اإلدارة (اؼبديرين).

 رقابة التفويض.على مدى الوقت.

 تقييم اؼبدققُت الداخليُت االمتثال للسياسات. إشراف الدائرة القانونية على االمتثال للسياسات األخالقيةأو فبارسات العمل.

اؼبصدر 9أضبد حلمي صبعة  ،مدخل إذل التدقيق والتأكد التدقيق والتأكد اغبديث  ،دار وائل للنشر ،عمان  ،األردن ، 1448 ،ص ص148-144
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الفصل األول:
المطلب الثاني  :حدود نظام الرقابة الداخلية

تشَت معايَت التدقيق الدورل ( )284إذل وجود عالقة مباشرة بُت أىداف اؼبؤسسة وعناصر الرقابة اليت تقوم بتنفيذىا
لتوفَت تأكيد معقول بشأن ربقيقها  ،وتبعا لذلك عناصر رقابتها اليت تتعلق بإعداد التقارير اؼبالية والعمليات واالمتثال
على أنو ليست صبيع ىذه األىداف و عناصر الرقابة متعلقة بتقييم اؼبدقق للمخاطر ومع مراعاة متطلبات معايَت التدقيق
الدورل ( )284بشأن ما إذا كان عنصر الرقابة فرديا أو باالشًتاك مع عناصر أخرى مناسبا لالعتبارات عند تقييم ـباطر
األخطار اعبوىرية وتصميم وأداء إجراءات إضافية استجابتا للمخاطر اؼبقيمة ،وعليو عند فبارسة ىذا اغبكم على اؼبدقق
اعتبار الظروف والعنصر والعوامل اؼبتمثلة يف مايلي 9
 حكم اؼبدقق بشأن األمهية النسبية. حجم اؼبؤسسة. طبيعة عمل اؼبؤسسة دبا يف ذلك خصائص تنظيمها وملكيتها. تشعب وتعقيد عمليات اؼبؤسسة. طبيعة وتعقيد األنظمة اليت ىي جزء من الرقابة الداخلية للمنشاة.عموما للمؤسسة عناصر رقابة تتعلق بأىداف ليست خاصة بعملية التدقيق وعلى ذلك فهي ليست حباجة
ألخذىا يف االعتبار لذلك أشار اجمللس بشان حدود الرقابة الداخلية إذل أنو ديكن للرقابة الداخلية مهما كانت مصممة
ومطبقة بشكل مناسب أن تزود اؼبؤسسة فقط بتأكيد معقول بشأن ربقيق أىداف تقييم التقارير اؼبالية للمؤسسة.

1

المطلب الثالث  :مقومات نظام الرقابة الداخلية
تعترب مقومات الرقابة الداخلية كأعمدة اؼببٌت  ،فقوة ىذه األعمدة تعكس قوة وفعالية ىذا النظام والعكس صحيح
لذلك سنتطرق إذل مقومات العناصر التالية9
أوال  9المقومات المحاسبية
تتضمن اعبانب احملاسيب ؼبقومات نظام الرقابة الداخلية على9
 .8الدليل المحاسبي 9ينطوي الدليل احملاسيب على عمليات تبويب اغبسابات دبا يتالءم مع طبيعة اؼبؤسسة االقتصادية
من ناحية ونوع النظام احملاسيب اؼبستخدم من ناحية ثانية  ،واألىداف اليت تسعى إذل ربقيقها من ناحية أخرى.
حيث يتم تقسيم اغباجات إذل رئيسية وأخرى فرعية والبد من مراعاة اآليت عند إعداد الدليل احملاسيب9
 أن يعكس الدليل احملاسيب دبا يشمل من حسابات نتائج لعمال اؼبؤسسة االقتصادية ومركزىا اؼبارل. 1أضبد حلمي  ،نفس اؼبرجع السابق  ،ص ص855-854
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الفصل األول:

 البد من توفَت حسابات مراقبة إصبالية ىدفها ضبط اغبسابات الفرعية بدفاتر األستاذ. .1الدورة المستندية 9تتطلب ربقيق جيد للرقابة الداخلية فعند تصميم اؼبستندات البد من مراعاة النواحي الشكلية
والقانونية  ،فال تتم عملية الرقابة بدون توفَت دورة مستندية.
 .2المجموعة الدفترية :حسب طبيعة اؼبؤسسة تؤسس ؾبموعة دفًتية متكاملة تراعي النواحي القانونية وخاصة دفًت
اليومية العام وما يرتبط بو من يوميات مساعدة.
 .3الوسائل اإللكترونية واآللية المستخدمة 9فالوسائل اليت تستخدمها اؼبؤسسة تعترب أىم العناصر إلقباز األعمال.
 .4الجرد الفعلي لألصول 9البد على اؼبؤسسة من جرد موجوداهتا اؼبادية من أجل السماح لعملية الرقابة الداخلية
للمقارنة بُت ما ىو موجود فعال دبا ىو موجود يف السجالت احملاسبية.
 .5الموازنات التخطيطية  9الدور الرقايب يف اؼبوازنات التقديرية يتمثل يف إجراء اؼبقارنة بُت األىداف اؼبخططة والنتائج
الفعلية وبيان أسباب اإلكبرافات حملاولة تفاديها  ،فاؼبوازنات التخطيطية تعترب جزء من الرقابة الداخلية.

1

ثانيا 9المقومات اإلدارية
تشمل اؼبقومات اإلدارية مايلي9
 .8الهيكل التنظيمي 9تصبو اؼبؤسسة االقتصادية اغبديثة إذل خلق مرونة دائمة يف ىيكلها التنظيمي من خالل التعديل
اؼبستمر لو  ،فهو يضمن الوقوف على نظام الرقابة الداخلية من خالل التحكم يف اؼبؤسسة وضباية االصول وضمان نوعية
اؼبعلومات  ،تشجيع العمل بكفاءة وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية وعليو يظهر دور اؽبيكل التنظيمي يف بسط
الرقابة الداخلية كون أن تصميم ىذا اؽبيكل يراعي فيو العناصر التالية9
 حجم اؼبؤسسة.
 طبيعة النشاط.
 تسلسل االختصاصات.
 ربديد اؼبديريات.
 ربديد اؼبسؤوليات وتقسيم العمال.
 البساطة واؼبرونة.
 مراعاة االستقاللية بُت اؼبديريات.

 1عبد الفتاح ؿبمد الصحن  ،فتحي رزق السوافري  ،مرجع سبق ذكره  ،ص884
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الفصل األول:

 .1كفاءة األفراد 9إذل جانب النظام السليم والتنظيم اإلداري واؽبيكلي البد أن يكون اؼبوظفُت والرؤساء على درجة
عالية من الكفاءة  ،فالفرد ىو العنصر األساسي يف اؼبؤسسة كما أن التنفيذ السليم ألي نظام وضمان قباحو يعتمد على
كفاءة وأمانة العاملُت وطريقة اختبارىم وصفاهتم الشخصية.

1

 .2معايير أداء سليمة 9إن الوظائف اإلدارية تتأثر بدرجة كبَتة بفعالية الرقابة الداخلية وكفاءة العمليات الناذبة عن األداء
فال بد من وجود معايَت لقياس أداء العاملُت داخل اؼبؤسسة.

2

 .3سياسات وإجراءات حماية األصول :تقوم اؼبؤسسة بوضع ؾبموعة من السياسات واإلجراءات غبماية األصول
ولضمان صحة البيانات للتقارير اؼبالية واحملاسبية ،وتزداد أمهية وضع ىذه السياسات والبيانات كما وصف تنظيم اؼبؤسسة
بالالمركزية ويعترب التأمُت من أىم الوسائل غبماية األصول مثل 9التأمُت ضد السرقة واغبرائق...........اخل.
 .4المراجعة الداخلية 9اؼبراجعة ىي نشاط تقييمي داخل اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة وهتدف إذل مراجعة العمليات
احملاسبية واؼبالية ػبدمة إدارة اؼبؤسسة  ،وجود نظام مراجعة فعالة يدعم من قوة نظام الرقابة الداخلية وتتضمن اؼبراجعة
الداخلية ربديد مدى التزام العاملُت بالسياسات واػبطط واللوائح اليت أعدهتا االدارة وكذلك مراجعة وتقييم مدى مالئمة
وتطبيق الرقابة احملاسبية واؼبالية.

 1ؿبمد التهامي طواىر  ،مسعود صديقي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص87

 2ؿبمود ؿبمد عبد السالم البيومي  ،المحاسبة والمراجعة  ،منشأة اؼبعارف اإلسكندرية  ،مصر ، 1442 ،ص865
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الفصل األول:
المبحث الثالث :اإلطار التطبيقي لنظام الرقابة الداخلي

يستعمل نظام الرقابة الداخلية وسائل متعددة بغية أحكام العمل احملاسيب وربقيق األىداف اؼبستوحاة منو وجعل
نظام اؼبعلومات احملاسبية يستجيب لألطراف اؼبستعملة للمعلومات من خالل توفَت اؼبعلومات ذات مصداقية  ،وتعرب عن
وضعية حقيقية للمؤسسة لذلك وجب على ىذا النظام سن إجراءات من شأهنا أن تدعم اؼبقومات الرئيسية لو ووجود
مثل ىذا النظام يف اؼبؤسسة ال يعٍت أنو خال من الثغرات  ،لذا يرتكز عمل اؼبراجع على تقييمو وربديد مدى إمكانية
االعتماد عليو يف عملية اؼبراجعة  ،وىذا باستخدام عدة طرق للتقييم عرب ؾبموعة من اؼبراحل و يف ىذا اؼببحث سنتطرق
إذل وسائل نظام الرقابة الداخلية وإجراءاتو وكذا طرق ومراحل تقييم ىذا النظام.
المطلب األول :وسائل نظام الرقابة الداخلية
أوال :الخطة التنظيمية
اليت تستجيب يف صبيع األحوال إذل القرارات وؿباولة توجيهها دبا خيدم مصلحة وأىداف اؼبؤسسة إذ تبٌت ىذه
اػبطة على ضوء ربديد األىداف اؼبتوخاة منها وخطط السلطة ومسؤولية اإلدارة ؼبديريات اؼبؤسسة  ،واليت تتميز بالتنسيق
فيما بينها من أجل التدقيق اؼبنظم للمعلومات ومسامهة ىذه الوسيلة يف ربقيق أىداف نظام الرقابة الداخلية يكون عرب
النقاط التالية9
 البحث عن فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية. وجود وحدات قياس سبكن من ربديد نتائج اإلجراءات واألنشطة اؼبختلفة سواء يف الوقت اإلحصائي أو اؼبارل.ثانيا9الطرق واإلجراءات
تعترب الطرق واإلجراءات من بُت أىم الوسائل اليت تعمل على ربقيق األىداف اؼبرجوة من نظام الرقابة الداخلية
فإحكام وفهم وتطبيق ىاتُت الوسيلتُت ساعدا على ضباية األصول والعمل بكفاءة وااللتزام بالسياسات اإلدارية اؼبرسومة ،
إذ تشمل الطرق على طريقة االستغالل واإلنتاج والتسويق وتأدية اػبدمات وكل ما خيص إدارة اؼبؤسسة باإلضافة إذل
الطرق اؼبستعملة يف اؼبديريات اؼبختلفة األخرى من ناحية تنفيذ األعمال أو طريقة استعمال الوثائق إذل غَت ذلك من
الطرق اؼبستعملة كما قد تعمل اؼبؤسسة على سن إجراءات من شأهنا أن توضح بعض النقاط الغامضة  ،أو تغَت إجراء
معُت بغية ربسُت أداء اؼبؤسسة وسبكُت نظام الرقابة الداخلية من ربقيق األىداف اؼبرسومة.

 1ؿبمد توىامي طواىر  ،مسعود صديقي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص77-75
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الفصل األول:
ثالثا 9المقاييس المختلفة

تستعمل اؼبقاييس اؼبختلفة داخل اؼبؤسسة لتمكُت نظام الرقابة الداخلية من ربقيق أىدافو اؼبرسومة يف ظل إدارة
تعمل على إقباحو من خالل قياس العناصر التالية9
 درجة مصداقية اؼبعلومات. مقدار النوعية اغباصل من العمليات الفعلية. -إحًتام الوقت اؼبخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو عبودة اؼبعلومات اؼبطابقة.

1

المطلب الثاني :إجراءات و شروط نظام الرقابة الداخلية
يتكون نظام الرقابة الداخلية من إجراءات وشروط تتمثل فيمايلي9
أوال -إجراءات نظام الرقابة الداخلية
يشمل نظام الرقابة الداخلية وسائل متعددة لتحقيق األىداف اؼبتوخاة منو لذا وجب تبيُت إجراءات من شأهنا
تدعيم مقوماهتا الرئيسة وجاءت أيضا لتحقيق خصائص الرقابة الداخلية السليمة  ،ولذلك سوف نتناول يف ىذا اؼبطلب
إجراءات وىي9

2

 اإلجراءات التنظيمية واإلدارية. اإلجراءات احملاسبية. اإلجراءات العامة. -1اإلجراءات التنظيمية واإلدارية
تضم ىذه اإلجراءات مايلي9
 ربديد اختصاصات اإلدارات واألقسام اؼبختلفة بشكل يضمن عدم التدخل. توزيع الواجبات بُت اؼبوظفُت حبيث ال ينفرد أحدىم بعمل ما من بدايتو إذل هنايتو إلحداث الرقابة بينهم. توزيع اؼبسؤوليات بشكل واضح يساعد على ربديد األخطاء واإلمهال. تقسيم العمل بُت اؼبوظفُت حبيث يتم الفصل بُت الوظائف التالية9 وظيفة التصريح بالعمليات واؼبوافقة عليها.
 وظيفة تنفيذ العمليات.
 1ؿبمد التهامي طواىر ،مسعود صديقي  ،مرجع سبق ذكره ،ص77

 2خالد أمُت عبد اهلل ،علم تدقيق الحسابات  ،دار وائل للنشر  ،عمان  ، 8884،ص ص856-855
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الفصل األول:
 وظيفة القيد واحملاسبة.

 تنظيم األقسام حبيث جيتمع األشخاص الذين يقومون بعمل واحد يف نفس اؼبكتب. تنظيم إجياد روتُت معُت يتضمن خطوات كل عملية بالتفصيل حبيث ال يًتك فرصة ألي موظف للتصرف الشخصيإال دبوافقة شخص آخر مسؤول.
 إعطاء تعليمات مرحية بأن يقوم كل موظف بالتوقيع على اؼبستندات كإثبات ؼبا قام بو من عمل.-2إجراءات محاسبية
تضم ىذه اإلجراءات مايلي9
 إصدار تعليمات بوجوب إثبات العمليات بالدفاتر فور حدوثها من فرص الغش والتالعب  ،كما يساعد ىذا يفحصول إدارة اؼبؤسسة على ما تريده من معلومات بسرعة.
 عدم إشراك موظف يف مراجعة عمل قام بو بل جيب أن تتم اؼبراجعة من طرف شخص آخر. استعمال اآلليات احملاسبية فبا يسهل الضبط احملاسيب ويقلل من احتماالت اػبطأ ويقود إذل السرعة يف اإلقباز. استعمال وسائل التوازن اغبسايب الدوري مثل موازين اؼبراجعة العامة وحسابات اؼبرافقة اإلصبالية . إجراء مطابقات دورية بُت الكشوف الواردة وبُت األرصدة يف الدفاتر والسجالت. -القيام جبرد مفاجئ دوريا للنقدية والبضاعة واالستثمارات ومطابقة ذلك مع األرصدة الدفًتية.

1

-3إجراءات عامة
تضم ىذه اإلجراءات مايلي9

2

 التأمُت على فبتلكات اؼبؤسسة من صبيع األخطار اليت قد تتعرض ؽبا حسب طبيعتها من حرق أو اختالس. وضع نظام سليم ؼبراقبة الربيد الصادر والوارد. استخدام وسائل الرقابة اؼبزدوجة فيما يتعلق بالعمليات اؽبامة يف اؼبؤسسة كتوقيع الشيكات والتصرف يف النقدية...اخل.

 1خالد أمُت عبد اهلل  ،مرجع سبق ذكره ،ص 856
 2ؿبمد توىامي طواىر  ،مسعود صديقي  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 818-814
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الفصل األول:
ثانيا :شروط نظام الرقابة الفعالة

ال يوجد نظام رقابة داخلية متقن بدرجة الكمال  ،ألن كل مؤسسة ؽبا ظروفها اػباصة فبا جيعل من عملية وضعو
بشكل يتناسب مع صبيع الظروف واغباالت شيئا مستحيل التحقيق إال أننا نستطيع ربديد بعض اػبصائص العامة يف
حالة تطبيقها ستساعد على ربقيق األىداف الرقابية .
 .8فريق عمل مؤهل و ملخص :حيث أن التأىيل الفٍت وربمل اؼبسؤولية واألمانة واؼبصداقية العالية ديكن ربقيقها عن
طريق وضع برنامج جيد الختيار وتعيُت اؼبوظفُت مبٍت على أسس سليمة  ،أو عن طريق برنامج تدريب مستمر ؽبم ومن
اؼبتفق عليو أنو مهما كان اغبذر متوخى عن تقييم نظام الرقابة الداخلية فنجاحها أو فشلها مرىون باألفراد القائمُت على
تنفيذىا.
 .1التفويض الواضح والفصل بين المسؤوليات 9من اؼببادئ العامة يف الرقابة الداخلية أن ال يكون شخص واحد
مسؤول عن تسجيل العمليات ويف نفس الوقت عن الرقابة عليها حيث أنو من اؼبفًتض أن الشخص اؼبكلف بتسجيل
األصول مثال يقوم بوظيفة الرقابة على الشخص اؼبسؤول عن األصول مسؤولية مادية  ،فبا يقلل من اػبطأ اؼبقصود أو غَت
اؼبقصود وىذه اإلجراءات تساعد على منع عمليات السرقة أو النصب ما دل يكن ىناك اتفاق جانيب بُت شخصُت أو
أكثر .
 .2إجراءات مناسبة في إتمام العمليات واإلجراءات المحاسبية  9توضح يف شكل دليل ؿباسيب حيدد ويصف كل
عملية ؿباسبية حالية أو متوقعة  ،أما دليل اإلجراءات األخرى فيوضح السياسات العامة للمؤسسة.
 .3نظام مستندات وسجالت محاسبية مناسبة 9إن النظام اؼبستندي اؼبناسب يعطي دليال على أن وظائف التسجيل
والتبويب مت أداؤىا بطريقة سليمة ومن شروط جودتو التمتع باػبصائص التالية9
 وجوب السهولة والبساطة وذلك للمساعدة على التقليل من األخطار بقدر اإلمكان. وجوب تصميم اؼبستندات مع أخذ صبيع اؼبعلومات اؼبمكنة باالعتبار أي جيب أن تكون ىناك عدة نسخ للمستندديكن االعتماد عليها يف االستعالمات اؼبختلفة.
 وجوب تصميم اؼبستندات مناسب يفي بأغراض السرعة والفعالية من حيث توفَت خانات كافية بأحجام مناسبة وألوانـبتلفة  ،ونذكر أىم القوائم اؼبالية  ،اؼبقارنة  ،دليل اغبسابات............اخل.
 وجوب ترقيم اؼبستندات بتسلسل وذلك حىت ديكن تطبيق رقابة مادية عليها بصورة سهلة..4قواعد كافية للرقابة على األصول والسجالت 9باإلضافة إذل الفصل بُت الواجبات فإن وضع قواعد للمحافظة على
رقابة داخلية مناسبة على األصول و السجالت يعترب أمر ضروري.
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الفصل األول:

 ربقق وفحص مستقل لألداء حيث ال ديكن للفرد أن يتحقق من أدائو اػباص أو يقدمو بطريقة فعالة لذا جيب أن يتمذلك من قبل شخص أو جهة مستقلة عنو وىناك وسائل متعددة للتحقيق اؼبستقل منها.
 إعداد كشف تسوية للبنك باستمرار من قبل شخص ليس لديو سيطرة على النقدية. القيام بعملية اعبرد كاملة بانتظام. -القيام باؼبراجعة السنوية من قبل مراجع خاص.

1

المطلب الثالث :أساليب و مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية
للرقابة الداخلية أساليب ومراحل وهي كاآلتي:
أوال :أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية
ىناك عدة أساليب يستعملها اؼبراجعون لفحص نظام الرقابة الداخلية ومن بُت ىذه األساليب نذكر مايلي9
 طريقة االستبيان.
 طريقة اؼبذكرة اؼبكتوبة.
 طريقة خرائط التدقيق.
-1طريقة االستبيان
تعترب ىذه الطريقة قددية وتتلخص يف إعداد قائمة من األسئلة تكون واقية عن اإلجراءات اؼبتبعة بالنسبة لوظائف
اؼبشروع وعملياتو اؼبختلفة  ،وجيب أن تصاغ األسئلة بعناية ويكون ىدفها االستفسار عن النواحي التفصيلية اؼبتبعة يف
اؼبؤسسة بالنسبة إلجراء عملياتو وتأديتو وظائفو  ،وتكون اإلجابة عن األسئلة إما "نعم" أو "ال" حبيث عليو وجود قصور
يف ؾبال معُت وعدم إتباع اإلجراء السليم ومن ىنا يتضح انو من مزايا االستبيان سهولة التطبيق ؼبختلف اؼبؤسسات إال
انو يعاب على ىذه الطريقة طول القائمة فبا جيعل مهمة اإلجابة فبلة وروتينية األمر الذي يؤدي إذل عدم اعبدية من طرف
الشخص الذي يقوم هبا.
-2طريقة المذكرة المكتوبة
تستخدم ىذه الطريقة كبديل عن طريقة قائمة االستبيان يف تقييم نظام الرقابة الداخلية  ،وتبعا للطريقة اؼبكتوبة
يقوم اؼبراجع بكتابة تقرير وصفي عن اإلجراءات اؼبتعلقة بالرقابة الداخلية يف تنفيذ العمليات اؼبختلفة  ،وعن تدفق
اؼبعلومات والبيانات بُت األقسام ذات الوظائف أو وحدات النشاط اؼبختلفة ويتم ذلك عن طريق اؼبقابالت مع اؼبسؤولُت

 1عوض يوسف العادرل وآخرون ،مقدمة في المحاسبة المالية  ،منشورات ذات السالسل ،الكويت  ،8875 ،ص ص324-318
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الفصل األول:

والعاملُت  ،اؼبالحظة  ،االستفسار وكذلك عن طريق اؼبستندات والسجالت احملاسبية وغَتىا من الوثائق اؼبستخدمة يف
الشركة.
وتكتب اؼبذكرة تبعا لطريقة عملية التقييم حيث من خالل ىذه اؼبذكرة يستطيع اؼبراجع تكوين فكرة عن إجراءات الرقابة
الداخلية اػباصة بكل بند  ،ومن شبة يستحسن مواطن الضعف إن وجدت واليت جيب أن يأخذىا يف عُت االعتبار عند
فحصو واختباره لتلك البنود.

1

-3خرائط التدفق
ىي عرض بياين لنشاط معُت أو لدورة عمليات ؿبددة  ،ومن العناصر اؼبكونة ػبرائط التدقيق قبد9
 ؾبموعة من الرموز تستخدم للداللة عن اؼبفردات واػبطوات واألعمال اليت تؤدى. خطوات التدقيق وتستخدم إلظهار كيفية الربط بُت السجالت واؼبستندات  ،وىناك نوعية من اػبطوط وىي9 اؼبتواصلة للداللة على تدفق اؼبعلومات.
 اؼبنقطعة للداللة على تدفق اؼبعلومات.
 رؤوس األسهم لتحديد اذباه التدفق.
 -ؾباالت اؼبسؤولية وتظهر يف شكل أعمدة أو قطاعات رأسية ومن فبيزات استخدام ىذه اػبرائط قبد9

2

 إعطاء فكرة شاملة عن نظام الرقابة الداخلية.
 ربديد نواحي الضعف يف النظام من خالل عرض مبسط لكيفية تشغيل النظام.
 سهولة تعديل خريطة التدقيق من سنة ألخرى.
 إعطاء فرصة أفضل لتتبع نظام الرقابة الداخلية.
ومن عيوهبا أيضا قبد9

3

 oحيتاج إذل الكثَت من الوقت واعبهد.
 oحيتاج إذل خربة اؼبراجع يف إعداد اػبرائط والرموز.
 oضرورة إؼبام والتزام اؼبراجع بالقواعد االسًتشادية اؼبتعارف عليها بصدد إعداد خرائط التدقيق حىت ديكن قراءهتا
من طرف صبيع األشخاص ذو االىتمام.
 1ؿبمود ؿبمد عبد السالم البيومي  ،مرجع سبق ذكره ،ص186

 2القاضي حسُت ،دحدوح حسن  ،أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية الدولية  ،مؤسسة الوراق  ،عمان  ،األردن  ،8888 ،ص166

 3عرعار زوليخة،عشيط فاطمية،مراجعة نظم المعلومات المحاسبية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية،مذكرة تندرج ضمن نيل شهادة ليسانس،زبصص
مالية،كلية اغبقوق والعلوم التجارية،جامعة بومرداس،1443،ص848
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 خرائط التدفق العمودية 9يتميز ىذا النوع من خرائط التدفق باالنتقال من مصلحة ألخرى بشكل عمودي وذلك
باستعمال الرموز واألشكال.
الشكل( :)1خريطة التدفق العمودية
زبون.................9
خريطة...............9
التاريخ...............9
وصف كتايب ( نثري )

وصف بياين

عملية رقم ....

اؼبصدر9شعبان لطفي،اؼبراجعة الداخلية ومهمتها ومسامهتها يف تسيَت اؼبؤسسة،رسالة ماجستَت غَت منشورة،جامعة
اعبزائر،1443،ص88
 خرائط التدفق األفقية 9عكس األول ففي ىذا النوع يتم االنتقال من مصلحة إذل أخرى أفقيا باستعمال ؾبموعة من
الرموز و األشكال.
الشكل(:)2خريطة التدفق األفقية
زبون...........9
خريطة.............9
التاريخ............9
مصلحة أ

مصلحة ب

مصلحة د

مصلحة ج

اؼبصدر 9شعبان لطفي،مرجع سبق ذكره،ص883
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الفصل األول:
ثانيا :مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية

رغم تعدد طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية فهي سبر بعدة مراحل من أمهها9

1

 .8جمع الحقائق والمعلومات عن النظام 9يف ىذه اؼبرحلة يتم صبع اؼبعلومات عن الدورة اؼبستندية  ،اػبرائط التنظيمية
والتوصيف الوظيفي  ،دليل اإلجراءات وخرائط التدقيق داخل اؼبؤسسة ومن أىم مصادر ىذه اؼبعلومات قبد التقرير
الوصفي  ،خرائط التدقيق  ،قوائم األسئلة  ،إضافة إذل اؼبالحظات الشخصية للمراجع ومناقشتو مع العاملُت باؼبؤسسة
وما تشمل عليو ملفاتو الدائمة.
 .1فحص النظام 9ىنا يتم اختبار التنفيذ الفعلي لنظام الرقابة الداخلية  ،والتحقق من أن تشغيلو يتم وفقا ؼبا ىو ؿبدد
سابقا ومن مث هتدف ىذه اػبطوة إذل التعرف على التشغيل الفعلي للنظام ومدى مسايرتو للحقائق اليت مت التوصل إليها
مسبقا واليت ربدد ما يكون عليو النظام وتشمل ىذه اػبطوة نقطتُت أساسيتُت مها9
 ؾبموعة من اختبارات مدى االلتزام.
 مراعاة التوقيت اؼبناسب لالختبارات.
.2تقييم النظام  9عند قيام اؼبراجع جبمع اغبقائق واؼبعلومات عن تصميم النظام وفحص الطريقة اليت يتم هبا تشغيلو يصبح
بإمكانو اغبكم على مدى كفاءة وفعالية النظام ومن مث ربديد درجة االعتماد عليو.
تشمل ىذه اػبطوة على إبراز نواحي الضعف اؼبوجودة يف أنظمة الرقابة الداخلية ألوجو النشاط اؼبختلفة داخل
اؼبؤسسة ويتعُت على اؼبراجع قبل التوصل إذل اغبكم عن مدى فاعلية وكفاءة النظام القيام بعدة اختبارات اليت يتوقف
حجمها وطبيعتها على درجة اػبطر اؼبرتبطة بالعنصر أو اجملال ؿبل الفحص وينبع ىذا اػبطر من مصدرين9
 مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية. -طبيعة أو العنصر يف حد ذاتو.

 1عرعار زوليخة  ،عشيط فاطمة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص164
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الفصل األول:

الشكل ( : )3مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية
صبع اإلجراءات

استخدام ـبططات التدقيق و دليل اإلجراءات

اختبارات التطابق

تتبع بعض العمليات للتحقق من الفهم اعبيد

التقييم األورل لنظام الرقابة
الداخلية

نقاط قوة
النظام

اختبارات االستمرارية

نقاط ضعف
النظام

اختبارات التحقق أن نقاط
القوة مطبقة

التقييم النهائي لنظام الرقابة

نقاط قوة

الداخلية

النظام

ضعف يف
تصميم النظام

التأثَتات على برنامج الرقابة على
اغبسابات

OBERT ( Robert ) , comptabilité approfondie et révision , Dunou Edition , paris , 2001 , P82
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الفصل األول:
خالصة :

من خالل ىذا الفصل الحظنا أن التطور يف اغبياة االقتصادية وأساليب اإلدارة وكرب حجم اؼبشروعات كان لو دور
كبَت يف تطوير نظام الرقابة الداخلية ؼبا لو من دور يف ضباية مصاحل اؼبسامهُت واألطراف األخرى وكذلك ضمان صدق
اؼبعلومات احملاسبية اليت ربوؽبا القوائم اؼبالية ألنو ومن اؼبنطلق تطور مفهوم الرقابة الذي كان أحد أىم األسباب ىو
انفصال اؼبلكية عن اإلدارة فزاد االىتمام بالرقابة الداخلية لضمان ربقيق االستغالل األمثل للموارد ومن تعريف الرقابة
الداخلية بأهنا كل الوسائل الطرق اليت تتبعها اإلدارة للمحافظة على أصول الشركة ولضمان دقة اؼبعلومات احملاسبية
وزيادة درجة االعتماد عليها وربقيق الكفاءة التشغيلية والتزام العاملُت بالسياسات اإلدارية اليت وضعتها االدارة  ،ومن ىنا
فإن الوسائل تظهر أنواع اؼبراقبة الداخلية الثالثة (الرقابة احملاسبية واإلدارية والضبط الداخلي) بأدواهتا اؼبختلفة.
كذلك يتبُت لنا أمهية الرقابة الداخلية من خالل األىداف اليت استعرضناىا خالل ىذا الفصل من ضباية أصول
اؼبنشاة ودقة اؼبعلومات احملاسبية...........اخل.
كذلك التعرف على مقومات الرقابة الداخلية ومكوناهتا وأدواهتا اليت ربقق أىداف الرقابة الداخلية وأىداف
اؼبؤسسة بشكل عام واليت على أساسها ديكن االعتماد على نظام الرقابة الداخلية واغباجة اؼباسة إليو.
أخَتا ومن خالل خصائص الرقابة الداخلية اؼبتمثلة دبسؤوليات الرقابة الداخلية يف كل من اإلدارة واؼبراجعة بشقيها
الداخلي واػبارجي وكذلك معايَت الرقابة الداخلية واليت من خالؽبا ربقق الرقابة الداخلية كفاءهتا وفعاليتها ومن خالل
اإلجراءات التنفيذية واؼبتمثلة باإلجراءات اإلدارية واحملاسبية والعامة يتم ربقيق خصائص الرقابة الداخلية.
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اإلطار العام للتدقيق المحاسبي

الفصل الثاني :
تمهيد:

يبدأ عمل ادلدقق من حيث ينتهي عمل احملاسب فبعد انتهاء احملاسب من جتميع وتبويب وتسجيل ادلعلومات
الناجتة عن نشاط ادلؤسسة ،يأيت دور ادلدقق يف احلكم على مدى سالمة ىذه العمليات وخلوىا من األخطاء ورمبا
التالعبات.
أخذت مهنة التدقيق دورا مهما يف احلياة االقتصادية فهو من ادلواضيع اليت طرحت يف رتيع أضلاء العامل عن وظيفة
التدقيق وأمهيتها  ،ويعترب تقرير ادلدقق هناية نظام ادلعلومات احملاسبية يف ادلؤسسة فهو يعطي ملخصا كامال وافيا حملتوى
ادلعلومات اليت تؤكد نشاط ادلؤسسة خالل فًتة زمنية معينة ويتوقف شكل التقرير على القدرة على التعبَت عن النشاط
النتائج اليت حتققت خالل ىذه الفًتة.
لدراسة أكثر تفصيل وانطالقا شلا سبق سنحاول يف ىذا الفصل التطرق لإلطار النظري دلهنة التدقيق وقسمناه يف
سبيل ذلك إىل ثالث مباحث:
المبحث األول  :ماىية التدقيق المحاسبي.
المبحث الثاني  :فروض ومعايير التدقيق .
المبحث الثالث  :مسار تنفيذ عملية التدقيق.
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اإلطار العام للتدقيق المحاسبي

الفصل الثاني :
المبحث األول  :ماىية التدقيق المحاسبي

تأثرت مهنة التدقيق احملاسيب مبختلف الظروف اليت عايشتها على مر العصور وبتطور احلياة االجتماعية
واالقتصادية وادلتتبع للتطورات اليت شاىدهتا ديكنو أن يالحظ حجم االىتمام ادلتزايد الذي حضت ،بو نظرا للدور الكبَت
الذي لعبتو وتلعبو يف حتقيق التقدم والنمو لكل الوحدات االقتصادية واجملتمع ومد األطراف ادلختلفة باآلراء اليت تعترب
مدخال أساسيا للقرارات ادلراد اختاذىا.
كتحليل دلا سبق سنتطرق يف ىذا ادلبحث إىل التطور التارخيي للتدقيق ومفهومو وأنواعو ومن مث التطرق ألمهيتو
وأىدافو.
المطلب األول  :التطور التاريخي للتدقيق المحاسبي
تستمد مهنة التدقيق نشأهتا من حاجة اإلنسان إىل التحقق من صحة البيانات احملاسبية اليت يعتمد عليها يف اختاذ
قراراتو والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع وقد ظهرت ىذه احلاجة أوال لدى احلكومات  ،حيث تدل الوثائق
التارخيية أن حكومات قدماء ادلصريُت واليونان كانت تستخدم ادلدققُت للتأكد من صحة احلسابات العامة.

1

يرجع أصل كلمة " " Auditإىل الكلمة الالتينية " "Auditusاليت تعٍت االستماع " " Auditionوالتدقيق يشَت إىل
شلر التفتيش واستجواب طرف آخر أو االستماع ألجل التقييم والتقدير  ،فهو فحص انتقادي يهدف إىل تقسيم األعمال
ادلتحققة حيث كان ادلدقق يستمع إىل القيود ادلثبتة بالدفاتر والسجالت للوقوف على مدى صحتها.

2

 الفترة من العصر القديم حتى سنة 0511م :ما يعرف عن احملاسبة يف ىذه الفًتة أهنا كانت مقتصرة على الوحدات احلكومية وكذا ادلشروعات العائلية ،وكان
اذلدف من خالذلا ىو الوصول إىل الدقة ومنع حدوث أي تالعب أو غش بالدفاتر احملاسبية  ،وكان ادلدقق خالل ىذه
الفًتة يكتفي باالستماع إىل احلسابات اليت كانت تتلى عليو على أن يقف على مدى صحة ىذه ادلعلومات بناء على
جتربتو.

3

 1خالد أمُت عبد اهلل  ،مرجع سبق ذكره ،ص3
Howard Fstettler.Audit Principe et Méthodes Générale , Edition Publie union, Paris, 1976, p55

 3إدريس عبد السالم الشتيوي ،المراجعة معايير وإجراءات  ،دار النهضة العربية ،لبنان ،الطبعة الرابعة  ،1996،ص14
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الفصل الثاني :
 -الفترة من 0511م حتى 0851م :

مل يتغَت ىدف التدقيق خالل ىذه الفًتة عن الفًتة السابقة إذ اقتصر على اكتشاف الغش والتالعب والتزوير يف
الدفاتر احملاسبية غَت أهنا شهدت ما يسمى بانفصال ادللكية ،وىو ما زاد من احلاجة إىل ادلدققُت ورغم ذلك بقيت
شلارسة التدقيق بصفة تفصيلية.
 الفترة من 0851إلى 0915م :شهدت ىذه الفًتة ظهور شركات ادلسامهة الكبَتة تزامنا مع الثورة الصناعية يف ادلملكة ادلتحدة وبالتايل االنفصال
بُت ادلالك واإلدارة ما زاد من إحلاح ادلسامهُت يف الطلب على ادلدققُت حفاظا على أمواذلم ادلستثمرة وعزز ذلك صدور
قانون الشركات الربيطانية سنة  1862الذي أوجب على شركات ادلسامهة تدقيق حساباهتا من قبل مدقق مستقل.
 الفترة من  0915إلى يومنا ىذا :أىم ما ميز ىذه الفًتة ىو ظهور الشركات الكربى وكذا االعتماد على نظام الرقابة الداخلية بدرجة كبَتة يف عملية
التدقيق ،باإلضافة إىل استعمال أسلوب العينات اإلحصائية وفق أساس علمي أما فيما خيص اذلدف من عملية التدقيق
فلم يعد اكتشاف الغش واخلطأ فاكتشاف مثل ىذه احلاالت ىو من مسؤولية اإلدارة بل إن غرض التدقيق الرئيسي ىو
تقرير ادلدقق ادلستقل واحملايد فيما إذا كانت البيانات احملاسبية تبُت عدالة ادلركز ادلايل.

1

المطلب الثاني  :مفهوم التدقيق المحاسبي و أنواعو
أوال  :مفهوم التدقيق المحاسبي
سنحاول يف ىذا ادلطلب تقد م أىم التعاريف اليت أعطيت للتدقيق احملاسيب كما يلي:
 عرفت رتعية احملاسبيُت األمريكيُت ( )AAAالتدقيق على أنو  :عملية منظمة ومنهجية جلمع وتقييم األدلة والقرائن
بشكل موضوعي واليت تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية لتحديد مدى التوافق والتطابق بُت ىذه النتائج
وادلعايَت ادلقررة وتبليغ األطراف بنتائج التدقيق.

2

 كما يعرف التدقيق على أنو  :عملية رتع وتقييم أدلة اإلثبات بطريقة منهجية وموضوعية عن طريق شخص كفء
ومستقل لتحديد مدى توافق ادلعلومات ادلعدة عن األحداث االقتصادية مع ادلعايَت ادلقررة عن نتائج ذلك لألطراف ذات
ادلصلحة.

3

 1ىادي التميمي،مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية،دار وائل للنشر،األردن ،الطبعة الثالثة2006،ص19

 2رليد جاسم الشرع،المراجعة عن المسؤولية االجتماعية في المصارف اإلسالمية،دار وائل للنشر،عمان،2003،ص108

 3أمُت السيد ازتد لطفي  ،المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال  ،الدار اجلامعية اإلسكندرية  ،مصر  ، 2005 ،ص103
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الفصل الثاني :

 تعريف آخر للتدقيق احلسابات ىو الرقابة اليت ديارسها الشخص ادلهٍت ادلؤىل قانونا وحسب األصول ادلهنية بغية
التأكد وادلصداقية على صدق وعدالة القوائم ادلالية السنوية للمؤسسة وادلتمثلة يف ادليزانية العامة  ،قائمة الدخل  ،قائمة
التدفقات النقدية.

1

 يف حُت يعرف أيضا التدقيق احملاسيب بأنو  :اإلجراءات ادلختلفة اليت يقوم هبا شخص مستقل وزلايد ألجل التوصل
إىل رأي ف ٍت زلايد فيما إذا كانت ادلعلومات ادلسجلة بالدفاتر وادلستندات تعكس بعدالة األحداث االقتصادية اليت دتت
خالل فًتة معينة بادلؤسسة زلل التدقيق وأن ىذه البيانات احملاسبية مت حتضَتىا وفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها.

2

 جاء تعريف آخر للتدقيق على أنو  :اختبار تقٍت صارم وبناء أسلوب منظم من طرف مهٍت مؤىل ومستقل بغية
إعطاء رأي معلل على نوعية ومصداقية ادلعلومات ادلالية ادلقدمة من طرف ادلؤسسة  ،وعلى مدى احًتام الواجبات يف
إعداد ىذه ادلعلومات يف كل الظروف وعلى مدى احًتام القواعد والقوانُت وادلبادئ احملاسبية ادلعمول هبا يف مدى دتثيل
ىذه ادلعلومات للصورة الصادقة وللوضعية ادلالية ونتائج ادلؤسسة.

3

 وبناء على تعريف مصف اخلرباء احملاسبيُت ادلعتمدين الفرنسي فإن التدقيق  :فحص من شخص مهٍت مؤىل
ومستقل إلبداء رأي حول االنتظام ومصداقية ادليزانية وجدول حسابات النتائج دلؤسسة ما.

4

 كتعريف شامل للتدقيق احملاسيب ديكن تعريفو على أنو:
فحص انتقادي سلطط يقوم بو شخص زلًتف ومستقل للتأكد من صحة ومصداقية ادلعلومات ادلالية ادلقدمة من
طرف ادلؤسسة وكذا النظام احملاسيب يديل من خاللو ادلدقق برأي فٍت زلايد و موضوعي مدعم بأدلة و قرائن إثبات يف
تقرير.
كما نالحظ من التعاريف السابقة أهنا ركزت على ثالث نقاط رئيسية وىي:
 الفحص  :يقصد بو فحص البيانات والسجالت للتأكد من صحة وسالمة العمليات اليت مت تسجيلها  ،حتليلها و
تبويبها أي فحص القياس الكمي أو النقدي لألحداث االقتصادية اخلاصة بنشاط ادلؤسسة.

1

Mokhtar Belaiboud. Pratique de l’audit Apports de Guide Synthétique ,Organisation de la
fonction présentation des normes IAS/IFRS Berti Editions ,Alger 2005,p4

 2ىادي التميمي  ،مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية  ،دار وائل للنشر  ،عمان  ،الطبعة الثانية  ، 2004 ،ص23

3

Lionel C et Gérard V ,Audit et control Interne , aspects Financiers, Opérationnels et
Stratégiques,Dalloze,Paris,1992,p21
4
Bernard Germond, Audit Financier Guide pour l’audit de l’information Financiére des
entreprises,1ere édition,Dunod,Paris,1991,p28
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الفصل الثاني :

 التحقيق  :يقصد بو احلكم على مدى صالحية نتائج األنظمة الفرعية للنظام اإلداري كأداة للتعبَت السليم لواقع
ادلؤسسة  ،وعلى مدى دتثيل ادلركز ادلايل للوضعية احلقيقة للمؤسسة يف فًتة زمنية معينة.
 التقرير  :يقصد بو بلورة نتائج الفحص والتحقيق يف شكل تقرير يقدم إىل األطراف ادلعنية سواء كانت داخل ادلؤسسة
أو خارجها ونستطيع أن نقول بأن التقرير ىو العملية األخَتة من التدقيق وذترتو.

1

ثانيا  :أنواع التدقيق
ىناك أنواع عديدة للتدقيق احملاسيب ختتلف باختالف الزاوية اليت ينظر إىل عملية التدقيق من خالذلا ،وسنقوم
بدراسة أنواع التدقيق على النحو التايل:
 : 0من حيث القائم بعملية التدقيق
ديكن تقسيم عملية التدقيق من حيث القائم هبا اىل نوعُت أساسيُت:
أ .تدقيق داخلي:
ىذا النوع من التدقيق تقوم بو مصلحة متواجدة على مستوى ادلؤسسة ذلا احلرية التامة يف احلكم والتمتع
باالستقاللية يف التصرف  ،وختول للتدقيق الداخلي مهام التقييم والتطابق والتحقق  ،وعمل التدقيق الداخلي ىو عمل
دائم كونو ينفذ من طرف مصلحة دائمة بادلؤسسة.

2

عرف ادلعهد الفرنسي للمدققُت وادلراقبُت الداخليُت على أنو  :عبارة عن فحص دوري للوسائل ادلوضوعة حتت
تصرف مديرية قصد مراقبة وتسيَت ادلؤسسة  ،ىذا النشاط تقوم بو مصلحة تابعة دلديرية ادلؤسسة ومستقلة عن باقي
ادلصاحل األخرى.

3

ب .تدقيق خارجي:
التدقيق اخلارجي ىو الذي يتم بواسطة طرف من خارج ادلؤسسة  ،بغية فحص البيانات والسجالت احملاسبية
والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل إبداء رأي فٍت زلايد حول صحة وصدق ادلعلومات احملاسبية الناجتة

 1مسعود صديقي  ،دور المراجعة في إستراتيجية التأىيل اإلداري للمؤسسة االقتصادية الجزائرية  ،رللة الباحث  ،العدد األول  ،كلية احلقوق والعلوم
االقتصادية  ،جامعة ورقلة  ، 2000 ،ص65
Hamini Allal, L’audit comptable et financier , BERTI édition ,Alger , 2002 , p 07
 3زلمد بوتُت  ،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  ،الطبعة الثانية  ، 2005 ،ص15
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اإلطار العام للتدقيق المحاسبي

الفصل الثاني :

عن النظام احملاسيب ادلولد ذلا ،وذلك إلعطائها ادلصداقية حىت تنال القبول العام والرضا لدى مستعملي ىذه ادلعلومات من
األطراف اخلارجية (ادلسامهُت  ،ادلستثمرين  ،البنوك  ،إدارة الضرائب  ،وىيئات أخرى).

1

كربط بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي ديكن القول أنو بوجود التدقيق الداخلي على مستوى ادلؤسسة فإن
ذلك يعطي نوعا من الثقة للمدقق اخلارجي يف صحة ومصداقية حساباهتا ونتائج أعماذلا كما ديكن لو أن يعتمد على
بعض إجراءات وأعمال التدقيق الداخلي.

2

 : 2من حيث اإللزام القانوني
أ .التدقيق اإللزامي:
ىو التدقيق الذي تلزم ادلؤسسة بو وفقا للقوانُت والتشريعات السائدة وغالبا ما يسمى بالتدقيق القانوين.

3

مثال ذلك القوانُت ادلنظمة لعمل ادلؤسسات ادلسامهة  ،ومن أىم ما تنص عليو ىذه القوانُت ضرورة تعيُت مدقق
حسابات يتوىل تدقيق حسابات ادلؤسسة وقوائمها ادلالية اخلتامية وقد جرى العرض أن يقوم رللس االدارة للمؤسسة
بًتشيح مدقق احلسابات وتصدر اجلمعية العامة للمسامهُت قرار تعيينو وحتديد أتعابو.

4

ب .التدقيق غير اإللزام (التعاقدي) :
التدقيق التعاقدي ىو تدقيق اختياري يتم دون إلزام قانوين أو الئحة معينة ويرجع أمر اعتماده ألصحاب ادلؤسسة
أو األطراف ذات ادلصلحة  ،جيوز يف ىذا النوع من التدقيق حتديد رلال التدقيق بُت اجلمعية العامة ومدقق احلسابات
لتحقيق أىداف معينة.

5

 : 3من حيث نطاق التدقيق
يقسم التدقيق من حيث النطاق إىل:
أ .التدقيق الكامل:
ىذا النوع من التدقيق خيول للمدقق إطار غَت زلدد للعمل الذي يؤديو  ،حيث يقوم بفحص البيانات والسجالت
والقيود ادلثبتة وكل ما من شأنو أن يؤسس إلبداء الرأي الفٍت احملايد حول مدى صحة سلرجات النظام احملاسيب ودتثيلها

 1صديقي مسعود،براق زلمد  ،انعكاس تراجع المراجعة الداخلية على األداء الرقابي  ،ادلؤدتر العلمي الدويل حول األداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات ،
كلية احلقوق والعلوم االقتصادية  ،جامعة ورقلة 8 ،و 9مارس ، 2005ص25
2
Jacques RENARD , théorie et pratique de l’audit interne, édition d’organisation, Paris ,1987,P 69
3
Micheline Friédérich, Georges Langlois, Alain Burloud,René Bonnault p , cit,p447
 4زلمد السيد سرايا  ،مرجع سبق ذكره  ،ص44
5
Micheline Friédérich, Georges Langlois, Alain Burloud,René Bonnault ,loc.cit.
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الفصل الثاني :

للواقع الفعلي ذلا فمسؤولية ادلدقق تعطي رتيع ادلفردات حىت تلك اليت مل ختضع للفحص ويناسب ىذا التدقيق
ادلؤسسات الصغَتة أو تلك اليت ال يعتمد نظامها على الرقابة الداخلية.

1

ب.التدقيق الجزئي:
ىو التدقيق الذي يتضمن وضع قيود على نطاق أو رلال الفحص حيث يقتصر عمل مدقق احلسابات على
عمليات معينة ويف ىذه احلالة تنحصر مسؤولية ادلدقق يف حدود التدقيق ادلكلف بو ،ويتطلب ذلك وجود اتفاق كتايب
بُت مدقق احلسابات واجلهة ادلعينة لو يبُت فيو حدود التدقيق واذلدف منو.

2

 : 4من حيث مدى الفحص (حجم االختبارات)
ينقسم التدقيق وفق حجم االختبارات إىل نوعُت:
أ .تدقيق شامل (تفصيلي) :
يعٍت التدقيق التفصيلي أن يقوم مدقق احلسابات بتدقيق رتيع القيود  ،الدفاتر و السجالت  ،احلسابات
وادلستندات  ،وىذا النوع من التدقيق يصلح للمؤسسات الصغَتة احلجم.

3

ب .التدقيق االختياري :
نظرا لالعتبارات العلمية وكرب حجم ادلؤسسات وتعدد عملياهتا بصورة كبَتة وحتقيقا لكفاءة عملية التدقيق يلجأ
مدقق احلسابات إىل استخدام عينات للتدقيق إلجراء اختبارات االلتزام بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية وأيضا
إلجراء اختبارات التحقق التفصيلية لألرصدة والعمليات  ،ويتم ذلك بتنفيذ اختبارات التدقيق على عينة فقط من رلتمع
البيانات زلل الفحص بدال من تنفيذىا على رتيع ادلفردات ويقوم ادلدقق باستخالص أحكام تتعلق باجملتمع يف ضوء
تقوديو لنتائج العينة ويتوقف حتديد حجم العينة على عدة اعتبارات أمهها ما يظهره فحص وتقييم ادلدقق اخلارجي ألنظمة
الرقابة الداخلية ادلتبعة داخل ادلؤسسة من جهة ومدى إمكانية تطبيق إجراءات التدقيق االختباري من جهة أخرى.

 1مسعود صديقي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص33

 2أزتد حلمي رتعة  ،المدخل الى التدقيق الحديث  ،دار صفاء للنشر ،عمان  ،الطبعة الثانية  ، 2005،ص11
 3زلمد مسَت الصبان،عبد الوىاب نصر علي  ،ادلراجعة اخلارجية ادلفاىيم األساسية واليات التطبيق وفقا للمعايَت ادلتعارف عليها وادلعايَت الدولية  ،الدار اجلامعية
اإلسكندرية  ، 2002 ،ص36
32

اإلطار العام للتدقيق المحاسبي

الفصل الثاني :
 : 5من حيث توقيت عملية التدقيق
وفقا ذلذا ادلعيار ديكن تقسيم التدقيق إىل نوعُت:
أ .التدقيق المستمر:

يقوم فيو ادلدقق ومساعديو بإجراء عمليات الفحص واالختبارات باستمرار على مدار السنة أو خالل فًتات زلددة
على أن يقوم ادلدقق يف هناية السنة ادلالية بإجراء تدقيق هنائي للقوائم ادلالية بعد إقفال الدفاتر واحلسابات وعادة ما يتم
ذلك بطريقة منتظمة ووفقا لربنامج زمٍت زلدد مسبقا.

1

ب .التدقيق النهائي:
ىو التدقيق الذي يتم عند انتهاء إدارة احلسابات من تنفيذ وترحيل العمليات واستخراج احلسابات اخلتامية وإعداد
القوائم ادلالية للمؤسسة يف هناية السنة ادلالية ويلجأ ادلدقق اخلارجي عادة ذلذا النوع من التدقيق يف حالة ادلؤسسات
صغَتة احلجم واليت ال تتعدى فيها العمليات بصورة كبَتة.

2

يف األخَت جتدر اإلشارة إىل أن وجهة النظر احلديثة تتجو إىل اعتماد اذلدف من إجراء التدقيق كمعيار لتقسيم
أنواع التدقيق واليت تشمل على:
 تدقيق القوائم المالية  :يرتكز الغرض من عملية تدقيق القوائم ادلالية حتديد ما إذا كان إعداد القوائم ادلالية قد مت
طبقا دلعايَت ومبادئ احملاسبة ادلتعارف عليها.
 تدقيق اإللزام  :يعرف بتدقيق األداء أو التنفيذ حيث يكون الغرض منو معرفة مدى تقييد أو التزام ادلؤسسة بأداء
سياسات معينة أو قوانُت ولوائح وتعليمات أو مدى التقيد بعقود معينة.
 تدقيق النشاط ( التدقيق التشغيلي)  :يطلق عليو التدقيق اإلداري ويقصد بو عمليات التدقيق اليت هتدف إىل حتديد
فعالية وكفاءة التنظيم حيث تقيس الفعالية كيفية حتقيق ادلؤسسة ألىدافها بنجاح أما الكفاءة فهي تقيس كيفية استخدام
ادلؤسسة مواردىا بشكل جيد لتحقيق أىدافها.

3

 1عبد الفتاح الصحن،مبادئ وأسس المراجعة علما وعمال،مؤسسة شباب اجلامعة،اإلسكندرية،1993،ص49

 2ىادي التميمي  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص24-23

 3أمُت السيد  ،ازتد لطفي  ،المراجعة بين النظرية والتطبيق  ،اإلسكندرية  ، 2006 ،ص ص27-23
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الفصل الثاني :
ديكن توضيح انواع التدقيق حسب اذلدف من إجراءه يف الشكل التايل:

الشكل( :)4أنواع التدقيق حسب الهدف من إجراءه
التدقيق

أنواع التدقيق
تدقيق القوائم المالية

تدقيق االلتزام

تدقيق النشاط

الهدف من التدقيق
فحص القوائم المالية

فحص تصرفات
المؤسسة

فحص كل أو جزء من
أنشطة المؤسسة

المعيار المستخدم
المبادئ المحاسبية
المقبولة قبوال عاما

القوانين والموائح
والتشريعات

األهداف الموضوعة
لممؤسسة

التقرير العام
مدى عدالة عرض
القوائم المالية

مدى االلتزام بالموائح
والتشريعات والسياسات

التوصيات الالزمة
لتطوير وتحسين األداء

المصدر  :من إعداد الطالبات باالعتماد على ادلرجع :زلمد الفيومي،عوض لبيب،تطبيقات يف أصول ادلراجعة،ادلكتب
اجلامعي،اإلسكندرية،1998،ص ص52-51
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الفصل الثاني :
المطلب الثالث  :أىداف وأىمية التدقيق المحاسبي
أوال  :أىداف التدقيق المحاسبي

إن ادلتتبع للتطور التارخيي للتدقيق احملاسيب يالحظ التغَت اذلائل الذي طرأ على أىداف التدقيق فقدديا كانت عملية
التدقيق رلرد وسيلة الكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش وتالعب ،لكن ىذه النظرة تغَتت
عندما قرر القضاء االصلليزي عام 1897م أن اكتشاف الغش واألخطاء ال يعترب من أىداف التدقيق.
اجلدول التايل يوضح التطور التارخيي ألىداف التدقيق
جدول رقم  :2التطور التاريخي ألىداف التدقيق المحاسبي
الهدف من عملية التدقيق

مدى الفحص

أىمية الرقابة الداخلية

الفترة
قبل عام 1500م

 -اكتشاف التالعب واالختالس

بالتفصيل

عدم االعًتاف هبا

1500م1850-م

 -اكتشاف التالعب واالختالس

بالتفصيل

عدم االعًتاف هبا

1850م1905-م

 -اكتشاف التالعب واالختالس

بالتفصيل

عدم االعًتاف هبا

 اكتشاف األخطاء الكتابة1905م1993-م

1933م1940-م

 -حتديد مدى صحة وعدالة تقرير ادلركز ادلايل

تدقيق تفصيلي

 -اكتشاف التالعب واألخطاء

واختياري

 -حتديد مدى صحة وعدالة تقرير ادلركز ادلايل

تدقيق اختياري

اعًتاف مبدئي وسطحي

بداية االىتمام بالرقابة الداخلية

 اكتشاف التالعب واألخطاء1940م1960-م

 -حتديد مدى صحة وعدالة تقرير ادلركز ادلايل

تدقيق اختياري

الفًتة ما بعد

 -إبداء الرأي حول مدى صحة وعدالة القوائم

تدقيق اختياري

االىتمام والًتكيز على الرقابة
الداخلية

1960م

الًتكيز على الرقابة الداخلية

ادلالية

المصدر  :زلمد مسَت الصبان،عبد الوىاب نصر علي،ادلراجعة اخلارجية ادلفاىيم األساسية واليات التطبيق وفقا للمعايَت
ادلتفق عليها وادلعايَت الدولية،الدار اجلامعية اإلسكندرية،2002،ص5
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الفصل الثاني :

بتحليل اجلدول السابق ديكن القول أن للتدقيق أىداف عامة وأىداف ميدانية نلخصها كما يلي:
 .0األىداف العامة:
تتمثل األىداف العامة للتدقيق احملاسيب فيما يلي:

1

 تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش لشعور مرتكب الغش بأن ما يقوم بو خاضع للرقابة والتدقيق.
 مساعدة اإلدارة على وضع السياسات ادلالئمة واختاذ القرارات اإلدارية ادلناسبة.
 التأكد من صحة ادلعلومات اليت تتضمنها القوائم ادلالية وإبداء رأي فٍت زلايد عن مدى صدقها وعدالتها استنادا إىل
أدلة وبراىُت مالئمة وكافية.
 اكتشاف حاالت الغش واألخطاء يف الدفاتر والسجالت احملاسبية.
 التأكد من وجود نظام رقابة داخلية جيد وإمداد إدارة ادلؤسسة بادلعلومات عنو وأوجو القصور فيو.
 زتاية رتيع أصول ادلؤسسة من االختالس.

2

مؤخرا أصبح التدقيق احملاسيب يهدف إىل مايلي:

3

 مراقبة اخلطط والسياسات ومتابعة درجة التنفيذ وأسباب االضلرافات.
 تقييم نتائج أعمال ادلؤسسة يف ضوء اخلطط ادلوضوعية.
 اكتشاف األخطاء اجلوىرية يف الدفاتر والسجالت احملاسبية إن وجدت.
 ادلصادقة على الوثائق والتقارير ادلالية ادلودعة من طرف اإلدارة وإعطائها مصداقية أكرب.
 .2األىداف الميدانية:
تتمثل األىداف ادليدانية للتدقيق احملاسيب يف:
 عرض القوائم المالية  :يعترب ىدف عرض القوائم ادلالية اذلدف الرئيسي للقيام بعملية التدقيق ولتحقيق ىذا اذلدف
فإنو جيب على مدقق احلسابات التأكد من أن جل عناصر القوائم ادلالية قد مت تبويبها واإلفصاح عنها طبقا للمبادئ
احملاسبية ادلتعارف عليها وبشكل مالئم.

4

 1حسُت يوسف القاضي ،حسُت أزتد دحدوح ،مرجع سبق ذكره ،ص . 15
Mokhtar Belaiboud ,op ,cit ,p 5 .

2

 3حكيمة مناعي ،تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر،مذكرة ماجستَت غَت منشورة ،كلية العلوم
االقتصادية و علوم التسيَت جامعة باتنة ،2009،ص . 15
4
Mickeline .Friédérich .Georges Langlois .Alain Burla ûd .René Bonnaul ,op ,cit ,p516
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الفصل الثاني :

 شرعية وصحة العمليات المالية  :يتطلب ىذا التحقق من شرعية وصحة العمليات ضرورة قيام ادلدقق بالتحقق من
أن جل العمليات ادلالية ادلسجلة بالدفاتر خالل الفًتة زلل التدقيق تعكس معظم التغَتات احلقيقية يف موارد والتزامات
ادلؤسسة خالل ىذه الفًتة،والتحقق من شرعية وصحة العمليات يتضمن ىدفُت فرعيُت أوذلما تقييم نظام الرقابة الداخلية
ادلعمول بو بالنسبة لكل عملية من العمليات ادلالية ادلسجلة بالدفاتر،أما اذلدف الفرعي اآلخر فيتمثل يف التأكد من
وجود تأثَت مستندي مالئم للعمليات ادلالية الواقعة خالل الفًتة زلل التدقيق.
 الملكية (الحقوق وااللتزامات )  :بالرغم من أن احليازة قد تكون دليال مقبوال على ملكية ادلؤسسة لألصول إالأن
جيب جيب أن يعتمد على بعض اإلجراءات األخرى اليت تؤكد لو أن األصول ادلسجلة بالدفاتر احملاسبيةاليت دتلكها
ادلؤسسة فعال ،فعلى سبيل ادلثال بفحص ادلدقق عقود ملكية األصول وعقود ادلبيعات للتحقق من ملكية ادلخزون أما فيما
يتعلق بااللتزامات فيجب على ادلدقق التحقق من صدق االلتزامات ادلسجلة بالدفاتر.

1

 استغالل الفترة المالية  :يهدف التدقيق إىل التأكد من أن اإليرادات وادلصاريف قد مت ختصيصها بشكل مالئم بُت
الفًتات احملاسبية وىذا يتطلب من ادلدقق التحقق من أن كل العمليات ادلالية اليت حدثت قبل هناية الفًتة احملاسبية قد
سجلت كجزء من نشاط ىذه الفًتة ،وبادلثل جيب أن يتحقق ادلدقق من أن العمليات ادلالية اليت ختص الفًتة التالية
مل تدرج ضمن نشاط الفًتة احلالية موضع التدقيق ويتطلب حتقيق ىذا اذلدف ضرورة فحص ادلستندات ذات األرقام
ادلتسلسلة خالل السنة مع مطابقتها مع سجالت الفًتة  ،كما جيب على ادلدقق إعادة حساب قيم معينة كاإلىالك
فضال عن حتديد كافة اإليرادات وادلصروفات ادلقدمة وادلستحقة.
 التقويم والتخصيص  :يهدف التدقيق احملاسيب إىل التحقق من تقييم ادلؤسسة لألحداث احملاسبية وفقا للطرق
احملاسبية ادلعمول هبا كطرق اىتالك االستثمارات أو إطفاء ادلصاريف اإلعدادية وتقييم ادلخزونات مث ختصيص ىذه العملية
يف احلسابات ادلعنية وبانسجام مع ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة قبوال عاما.

2

 الوجود أو الحدوث  :أي التأكد من أن رتيع أصول وخصوم ادلؤسسة موجودة بالفعل عند تاريخ إعداد ادليزانية
العامة وأن العمليات ادلالية ادلختلفة الظاىرة يف القوائم ادلالية اخلتامية قد حدثت بالفعل أثناء الفًتة زلل التدقيق.

3

 1وليم توماس،امرسون ىنكي  ،المراجعة بين النظرية والتطبيق  ،الكتاب األول  ،تعريب ومراجعة :ازتد حامد حجاج  ،كمال الُت سعيد  ،دار ادلريخ ،
الرياض  ،السعودية  ، 2006 ،ص ص312-310
 2مسعود صديقي،مرجع سبق ذكره،ص24
 3منصور ازتد البديوي  ،شحاتو السيد شحاتو  ،دراسات في االتجاىات الحديثة في المراجعة مع تطبيقات عملية على معايير المراجعة المصرفية و
الدولية  ،الدار اجلامعية اإلسكندرية  ، 2003،ص42
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الفصل الثاني :

 إبداء الرأي الفني المحايد  :يهدف التدقيق احملاسيب ادلقام األول إىل إبداء الرأي الفٍت احملايد بشأن ما إذا كانت
القوائم ادلالية اخلتامية تعرب بصدق وعدالة يف كل األمور اجلوىرية عند ادلركز ادلايل للمؤسسة ونتائج أعماذلا وتدفقاهتا
النقدية والتغَت يف حقوق ادللكية ،ويتحقق ىذا اذلدف من خالل قيام ادلدقق بالتأكد من مطابقة إعداد وعرض القوائم
ادلالية للمؤسسة مع اإلطار احملدد إلعدادىا.

1

ثانيا  :أىمية التدقيق المحاسبي
إن أمهية التدقيق تتمثل يف كونو وسيلة ختدم جهات كثَتة ذات مصلحة مع ادلؤسسة سواء كانت أطرافا داخلية
أو خارجية إذ تعتمد إىل حد كبَت على البيانات احملاسبية الختاذ قرارات ورسم خطط مستقبلية  ،ومن بُت ادلستفيدين من
التدقيق صلد:
 .0إدارة المؤسسة:
تعتمد إدارة ادلؤسسة على التدقيق بشكل كبَت خاصة يف عملية التخطيط ادلستقبلي لتحقيق أىدافها ادلسطرة
مسبقا وبالتايل فإ ن مصداقية ادلدقق على قوائمها سيمنحها درجة كبَتة من الثقة ويزيد من نسبة االعتماد عليها كما يعترب
مفتاح احلكم على مستوى أداء أعضاء رللس االدارة.
 .2المالك والمساىمين:
إن ظهور شركات ادلسامهة ذات االمتداد اإلقليمي وانفصال اإلدارة عن ادلالك عزز من أمهية التدقيق فكان البد
من طرف يضمن التسيَت األمثل ألموال ادلسامهُت ومنع حدوث اختالس وتالعب  ،كما أن تقرير مدقق احلسابات
يساىم يف جلب مستثمرين جدد يضمن ذلم أكرب عائد شلكن.
 .3الدائنين والموردين:
يعتمد ىؤالء على تقرير ادلدقق بصحة وسالمة القوائم ادلالية ويقومون بتحليلها دلعرفة ادلركز ادلايل والقدرة على
الوفاء بااللتزام وكذا درجة السيولة لدى ادلؤسسة ما يضمن ذلم حتصيلهم حلقوقهم لدى ادلؤسسة.

2

 .4الزبائن:
اىتمام ىذه الشرحية بادلعلومات ينحصر مبعرفة استمرارية الوحدة االقتصادية وخاصة عند ارتباطهم معها مبعامالت
طويلة اآلجل وإذا كانوا معتمدين عليها كمورد رئيسي وأساسي للبضاعة أو ادلوارد األولية.

1

عبد الوىاب نصر علي،موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية واألمريكية ،اجلزء األول،الدار اجلامعية

اإلسكندرية،2009،ص29

 2خالد راغب اخلطيب  ،خليل زلمود الرفاعي ،األصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات  ،دار ادلستقبل ،األردن  ، 1998،ص12
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الفصل الثاني :
 .5العاملين:

ىم واجملموعات ادلماثلة ذلم مهتمون بادلعلومات ادلتعلقة باستقرار ورحبية أرباب عملهم كما أهنم مهتمون
بادلعلومات اليت دتكنهم من تقييم قدرة ادلشروعات على دفع مكافآهتم ومنافع التقاعد وتوفَت فرص العمل.

1

 .6البنوك ومؤسسات االقتراض األخرى:
بغرض توسيع نشاطاهتا أو دلواجهة عسر مايل تلجأ ادلؤسسات إىل القروض من ادلؤسسات ادلالية  ،غَت أن ىذه
األخَتة عليها معرفة درجة اخلطر ومعرفتها لقدرة ادلؤسسات على السداد مستقبال  ،وتعود يف ذلك إىل تقرير مدقق
احلسابات الذي يؤكد صدق القوائم ادلالية ودتثيال للمركز ادلايل للمؤسسة.
 .7الهيئات الحكومية:
تعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات اليت تصدرىا ادلشروعات يف العديد من األغراض منها مراقبة النشاط
االقتصادي أو رسم السياسات االقتصادية للدولة أو فرض الضرائب وىذه رتيعا تعتمد على بيانات واقعية وسليمة.

2

وقد بينت جلنة اإلحتاد الدويل للمحاسبُت عند إصدار ادلعايَت عام  2002أن أمهية التدقيق ( ادلصلحة العامة ) تكون يف:
 يساعد يف وضع القرارات اإلدارية السليمة. يساعد خرباء الضرائب يف بناء الثقة والكفاءة عند التطبيق العادل للنظام الضرييب. -استغالل موارد ادلؤسسات بكفاءة وفعالية.

 1عبد الصمد صلم اجلعفري  ،إياد رشيد القريشي  ،دراسة حول دور مراقب الحسابات ومسؤولية في تلبية إحتياجات مستخدمي القوائم المالية  ،ادلعهد
العريب للمحاسبُت القانونيُت  ،جامعة بغداد  ، 2006 ،ص90

 2خالد راغب اخلطيب  ،خليل زلمود الرفاعي  ،االصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات  ،مرجع سبق ذكره  ،ص12
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الفصل الثاني :
المبحث الثاني  :فروض ومعايير التدقيق

إن قيام التدقيق احملاسيب كعلم جعلو يقوم على رلموعة من األفكار وادلبادئ والقوانُت العامة ادلرتبطة وادلتسقة
منطقيا واليت هتدف إىل التقييم والتفسَت ادلنطقي للقرارات وادلمارسات الواجب اختاذىا أو القيام هبا عند أداء ادلهنة
وتوجيو السلوك مبا يكفل حتقيق قيم وأىداف زلددة.
سنقوم من خالل ىذا ادلبحث بتقد م فروض التدقيق ومعايَته.
المطلب األول  :فروض التدقيق المحاسبي
لقد عرفت الفروض بأهنا  :عبارة عن ادلعتقدات اليت حتظى بقبول عام وتعرب عن التطبيق العملي وتستخدم يف حل
نوع من ادلشاكل أو ترشيد السلوك إىل وضع معُت.

1

ومن ادلالحظ أن فروض التدقيق احملاسيب مل حتظي بنفس األمهية اليت أعطيت لفروض احملاسبة  ،لذلك فإن وضع رلموعة
من الفروض اليت تأخذ بعُت االعتبار طبيعة التدقيق احملاسيب ونوعية ادلشاكل اليت تتعامل معها ىو مبثابة إجياد رلموعة من
الفروض التجريبية القابلة للتطور والتغَت حىت ديكن أن تلقى القبول العام من ادلهنة.

2

وديكن تلخيص أىم الفروض اليت تستند إليها عملية التدقيق احملاسيب كما يلي:
أوال  :قابلية البيانات المالية للفحص
ينبع ىذا الفرض من ادلعايَت ادلستخدمة لتقييم ادلعلومات احملاسبية واخلطوط العريضة اليت نسًتشد هبا إلجياد نظام
لالتصال بُت معدي ادلعلومات ومستخدميها وتتمثل ىذه ادلعايَت يف:
 .0المالئمة
معيار ادلالئمة يشَت إىل قدرة ادلعلومات احملاسبية يف التأثَت على قرارات مستخدميها من خالل تغيَت وتأكيد
توقعاهتم بشأن النتائج اليت تًتتب عن التصرفات واألحداث ادلاضية أو احلاضرة أو ادلستقبلية ،وأن تكون متاحة
للمستخدم يف الوقت ادلناسب أي قبل أن تفقد قدرهتا يف التأثَت على خياراتو.

 1أمُت السيد أزتد لطفي ،مرجع سبق ذكره ،ص63
 2منصور أزتد البديوي  ،شحاتو السيد شحاتو  ،مرجع سبق ذكره  ،ص36

3

 3حيدر علوان  ،كاظم الشمري،دور المعلومات في صنع قرارات تسعير عقود المقاوالت  ،ملتقى دويل :صنع القرار يف ادلؤسسة االقتصادية  ،جامعة
ادلسيلة  15- 14،أفريل ، 2009 ،ص4
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الفصل الثاني :

إن خاصية ادلالئمة إذا ما توفرت يف ادلعلومات ادلالية فإهنا تعكس ادلقومات الذاتية التالية:

1

 القدرة على التنبؤ بادلستقبل. التوقيت:ويقصد بو توفَت ادلعلومات يف الوقت ادلناسب. التغذية العكسية  :ويقصد هبا مساعدة مستخدم ادلعلومات يف تقييم مدى صحة توقعاتو السابقة وبالتايل تقييمنتائج القرارات اليت بنيت على ىذه التوقعات.
 .2القابلية للتحقق:
يقصد هبا إمكانية التحقق أن ادلعلومات احملاسبية ادلتضمنة للقوائم ادلالية ينبغي أن تقدم نتائج ديكن الوصول إىل
مثيالهتا بواسطة مقاييس مستقلة وباستخدام نفس طرق القياس مبعٌت آخر أنو إذ قام شخص أو أكثر بفحص ادلعلومات
نفسها فإنو البد أن يتم الوصول إىل نفس النتائج.

2

ج .البعد عن التحيز:
جيب أن تكون ادلعلومات احملاسبية زلايدة وغَت متحيزة لصاحل رلموعة من األفراد على حساب رلموعة أخرى ،
ويعٍت احلياد أنو عند صياغة أو تطبيق ادلعايَت احملاسبية يركز االىتمام على مالئمة ادلعلومات وإمكانية االعتماد عليها
وليس على النتائج االقتصادية ادلتوقعة من استخدام قاعدة زلاسبية معينة.
د .القابلية للقياس الكمي:
ىي خاصية جيب أن تتصف هبا ادلعلومات احملاسبية وتعترب وحدة النقد من أكثر ادلقاييس الكمية فاعلية للتعبَت
عن التغَتات يف رأس ادلال وتبادل السلع واخلدمات.
ثانيا  :عدم وجود تعارض محتمل في المصالح بين المدقق وإدارة المؤسسة
يعٍت أن ىناك تبادل للمنفعة بُت إدارة ادلؤسسة ومدقق ادلؤسسة ومدقق احلسابات ويستوجب ىذا الغرض وجود
نوع من التكامل والتعاون بُت اإلدارة وادلدقق قدر اإلمكان  ،الشيء الذي يساعد ويسرع عملية التدقيق ولكن ىذا ال
يعٍت استحالة وجود تعارض يف ادلصاحل ففي بعض األحيان قد ترى إدارة ادلؤسسة أن مصلحتها اللجوء إىل إخفاء بعض
ادلعلومات عن ادلدقق اخلارجي.

3

 1مصطفى عقاري  ،مساىمة علمية لتحسين المخطط الوطني المحاسبي  ،رسالة دكتوراه غَت منشورة  ،كلية العلوم االقتصادية وعلم التسيَت ،جامعة سطيف
 ، 2004،ص103

 2سليمة نشنش ،دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرار االستثمار المالي  ،ملتقى دويل  ،صنع القرار يف ادلؤسسة االقتصادية  ،جامعة ادلسيلة -14،
15أفريل  ، 2009ص7
 3لطفي شعباين  ،مرجع سبق ذكره ،ص28
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الفصل الثاني :
ثالثا  :خلو القوائم المالية من التالعب

يقوم مدقق احلسابات بعملية التدقيق بافًتاض أن القوائم ادلالية وادلعلومات ادلقدمة لو خالية من األخطاء غَت
العادية أو التالعب ،ويف حالة عدم ثبوت ىذا الغرض فإن عمل ادلدقق يصبح تفصيلي لكافة البيانات وليس اختباري
كما ىو مفًتض.

1

كما يشَت ىذا الغرض إىل مسؤولية ادلدقق عن اكتشاف األخطاء الواضحة عن طريق بذل العناية ادلهنية الالزمة
وعدم مسؤولياتو عن اكتشاف األخطاء والتالعبات اليت مت التواطؤ فيها خاصة عند تقيده مبعايَت التدقيق ادلتعارف
عليها.

2

رابعا  :وجود نظام سليم للرقابة يبعد احتمال حدوث األخطاء والتالعبات
إن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية بادلؤسسة يبعد احتمال حدوث األخطاء والتالعبات بالقوائم ادلالية للمؤسسة
إال أنو وبالرغم من وجود نظام سليم للرقابة الداخلية فإن احتمال حدوث األخطاء والتالعبات بادلؤسسة شلكن جدا.
خامسا  :التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية يؤدي إلى سالمة تمثيل القوائم المالية
تعترب ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها ادلعيار الذي يستخدمو مدقق احلسابات للحكم على مدى سالمة دتثيل
القوائم ادلالية للمركز ادلايل واألداء االقتصادي للمؤسسة ،ويثَت ىذا مشكلة حتديد مسؤولية ادلدقق واعتماده على األحكام
الشخصية عندما تكون ىذه ادلبادئ تعاين القصور أو غَت موجودة أصال.

3

سادسا  :العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل
إذا اتضح دلدقق احلسابات أن اإلدارة رشيدة يف تصرفاهتا وأن الرقابة الداخلية سليمة فإنو يفًتض أن يستمر الوضع
كذلك يف ادلستقبل إال إذا وجد الدليل على عكس ذلك  ،حيث أنو إذا اتضح للمدقق أن اإلدارة دتيل إىل التالعب
واالحتيال عند إعداد القوائم ادلالية وأن الرقابة الداخلية ضعيفة فإنو جيب أن يأخذ ذلك بعُت االعتبار يف الفًتات
الالحقة.
سابعا  :مدقق الحسابات يزاول عملو كمدقق فقط
رغم تعدد اخلدمات اليت يستطيع ادلدقق أن يقدمها للعملية إال أن عملو يقتصر على إبداء رأيو حول سالمة
القوائم ادلالية وتقييم نظام الرقابة الداخلية ويثَت ىذا الغرض موضوع استقاللية ادلدقق أثناء أداء عملو.

 1غسان فالح ادلطارنة  ،تدقيق الحسابات المعاصرة من الناحية النظرية  ،دار ادلسَتة للنشر  ،األردن  ، 2006،ص22
 2مسعود صديقي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص46
 3زلمد مسَت الصبان  ،عبد الوىاب علي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص22-21
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الفصل الثاني :

ثامنا  :يفرض المركز المهني لمدقق الحسابات التزامات مهنية تتناسب وىذا المركز
نظرا حلساسية الدور الذي يلعبو مدقق احلسابات فإن ذلك يفرض عليو التزامات مهنية مت االعًتاف هبا إىل حد ما
بقبول معايَت التدقيق ادلتعارف عليها.
المطلب الثاني  :معايير التدقيق المتعارف عليو
من أىم ما دييز تدقيق احلسابات كمهنة أهنا تؤدى مبعرفة شخص مؤىل ومدرب ومستقل وزلايد ومسؤول مهنيا
والسبيل إىل ضمان ذلك ىو معايَت التدقيق ادلتعارف عليها.
ىذه ادلعايَت ىي مستويات مهنية لضمان التزام مدقق احلسابات ووفائو مبسؤولياتو ادلهنية يف قبول التكليف وختطيط
وتنفيذ أعمال التدقيق وإعداد التقرير بكفاءة  ،وتشمل ىذه ادلعايَت مراعاة مدقق احلسابات للصفات ادلهنية ادلطلوبة مثل
الكفاءة ادلهنية واالستقالل ومتطلبات التقرير واألدلة.

1

كان للمعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت الفضل يف صياغة ىذه ادلعايَت بصورة شاملة وإن جاءت موجزة
حيث مت يف اجتماع ادلعهد يف سبتمرب  1948إقرار تسعة معايَت  ،ويف نوفمرب سنة  1949مت إقرار ادلعيار العاشر
واألخَت وىو الرابع ضمن إعداد التقرير وصدرت يف كتيب للمعهد سنة .1954

2

تنقسم ادلعايَت العشرة ادلتعارف عليها إ ىل ثالث رلموعات معايَت متعلقة بالشخص ادلدقق (عامة) ،معايَت متعلقة
بالعمل ادليداين ومعايَت إعداد التقرير واليت ديكن توضيحها يف الشكل التايل:

 1عبد الوىاب نصر علي  ،خدمات مراقب الحسابات لسوق المال  ،الدار اجلامعية،اإلسكندرية  ،دون تاريخ  ،ص41

 2زلمود السيد ناغي  ،المراجعة (إطار النظرية والممارسة)  ،اجلزء الثاين  ،مكتبة اجلالء اجلديدة للنشر ،ادلنصورة ،مصر  ، 1992،ص37
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شكل رقم  :5أنواع معايير التدقيق
معايير التدقيق المتعارف عليها

معايَت عامة

العمل ادليداين

التقرير

التأىل واألداء

أداء التدقيق

النتائج

 تدريب ومهاراتمالئمُت

 التخطيط واإلشرافادلهنيُت

 حياد االجتاه الذىٍت-بذل العناية ادلهنية ادلعتادة

 الفهم الكايف للرقابةالداخلية
-رتع أدلة التدقيق الكافية

 مدى اتفاق القوائم ادلاليةمع مبادئ احملاسبة ادلتعارف
عليها
مدى الثبات يف تطبيقادلبادئ احملاسبية ادلتعارف
عليها
 إبداء الرأي اإلرتايل يفالقوائم ادلالية

المصدر :أرينز ألفُت ،جيمس لوبك ،ادلراجعة مدخل متكامل ،تعريب زلمد عبد القادر الديسطي  ،ازتد حامد
حجاج ،دار ادلريخ ،السعودية،2005 ،ص42
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أوال  :المعايير العامة أو الشخصية

مسيت ىذه ادلعايَت بالشخصية كوهنا مرتبطة مباشرة بالتكوين دلدقق احلسابات  ،وديكن حصرىا يف األيت:
 أن تتم عملية الفحص بواسطة شخص أو أشخاص ذلم قدر كايف من التأىيل العلمي والعملي.
 أن يتوفر لدى ادلدقق عنصري احلياد واالستقالل.
 أن يتحلى ادلدقق بالعناية ادلعتادة أثناء عملو وكذا يف إعداد التقرير.
 : 0التأىل العلمي والعملي
ينص ىذا ادلعيار على أن عملية التدقيق جيب أن تتم بواسطة شخص لديو ادلعرفة العلمية واخلربة العلمية والكفاءة
ادلهنية اليت تؤىلو كمدقق.
يعٍت ىذا ادلعيار أن ادلدقق جيب أن يتمتع بادلعرفة العلمية الكافية يف رلاالت احملاسبة و الضرائب و التدقيق غَتىا
ومن اجملاالت ادلرتبطة بادلمارسة ادلهنية  ،إضافة إىل ذلك جيب أن يستمر ادلدقق يف التدريب والتعليم طوال شلارستو للمهنة
ليضل ملما بالتطورات احلديثة يف تلك اجملاالت  ،ويظل مستعدا الكتساب ادلعرفة يف رلاالت جديدة.

1

 : 2االستقالل
تتمثل أمهية ىذا ادلعيار يف كون درجة مصداقية رأي ادلدقق يف تقريره النهائي مرتبطة مبدى حياد ىذا األخَت
واستقاللو عن ادلؤسسة زلل التدقيق.
تتمثل االستقاللية يف نزاىة واستقامة ونضج ادلدقق ودتتعو بكامل حقوقو ادلدنية وعدم تعرضو لعقوبات سابقة من
جهة كما عليو باعتباره الضامن لشرعية وصدق احلسابات أن يكون مستقال فعال أي يتمتع بكامل احلرية اجتاه أعضاء
ادلؤسسة موضوع الرقابة وأن ال يشاركهم أعماذلم وال يربطو بالشركة عقد عمل.

2

فيما خيص زلافظ احلسابات فقد أوصى ادلشرع اجلزائري على رلموعة من النقاط اليت حتفظ لو استقالليتو .
فال جيوز أن يكون زلافظ حسابات شركة معينة أحد:

3

 األقرباء و األصهار لغاية الدرجة الرابعة مبسؤويل ادلؤسسة وأزواجهم.
 األشخاص وأزواجهم شلن يتقاضون أجرة أو مرتبا أو تعويضات حبكم نشاط دائم غَت نشاط زلافظ حسابات.

 1زلمد الفيومي  ،عوض لبيب  ،أصول المراجعة  ،ادلكتب اجلامعي احلديث  ،اإلسكندرية ، 1998،ص35
 2زلمد بوتُت  ،مرجع سبق ذكره  ،ص38
 3أنظر ادلادة  715مكرر ،06ادلرسوم التشريعي  08-93ادلؤرخ يف أفريل  ،1993القانون التجاري اجلزائري
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 األشخاص القائمُت باإلدارة وأعضاء رللس اإلدارة أو أزواجهم من ادلؤسسات أخرى دتلك عشر (  ) 10/1رأس
مال الشركة زلل التدقيق.
كما دينع زلافظ احلسابات شلا يلي:

1

 القيام مبراقبة حسابات شركات ديتلك فيها مسامهات بصفة مباشرة أو غَت مباشرة.
 القيام بأعمال تسيَت سواء بصفة مباشرة أو بادلسامهةاو اإلنابة عن ادلسَتين.
 قبول مهام ادلراقبة القبلية على أعمال التسيَت ولو بصفة مؤقتة.
 قبول مهام التنظيم يف زلاسبة ادلؤسسة أو اذليئة ادلراقبة أو اإلشراف عليها.
 شلارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبَت قضائي لدى شركة أو ىيئة يراقب حساباهتا.
 شغل منصب مأجور يف الشركة أو اذليئة اليت راقبها بعد أقل من  3سنوات من انتهاء عهدتو.
 زيادة على حاالت التفاين وادلوانع ادلنصوص عليها خصوصا يف ادلادة  715مكرر  6من القانون التجاري اجلزائري ،
ال ديكن تعيُت األشخاص الطبيعيُت أو ادلعنيُت الذين حتصلوا على أجور أو أتعاب أو امتيازات أخرى ،ال سيما يف شكل
قروض أو تسبيقات أو ضمانات من الشركة أو اذليئة خالل  3سنوات األخَتة كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة
اذليئة.
 دينع من القيام بأي مهمة يف ادلؤسسات اليت تكون لو فيها مصاحل مباشرة أو غَت مباشرة.
 دينع السعي بصفة مباشرة أو غَت مباشرة لدى الزبون لطلب مهمة أو وظيفة تدخل ضمن اختصاصاتو القانونية.
 دينع من البحث عن الزبائن بتخفيض األتعاب أو منح تعويضات أو امتيازات أخرى وكذا استعمال أي شكل من
أشكال اإلشهار لدى اجلمهور.
 : 3العناية المهنية
يوجب ىذا ادلعيار على ادلدقق ضرورة التزامو بادلعايَت الفنية واألخالقية دلهنة التدقيق كما أنو مطالب بتحسُت
جودة خدماتو  ،وأن يعطي االىتمام الكايف جلميع خطوات عملية التدقيق فتوفر عنصري الكفاءة واالستقالل غَت كايف
بالتايل يشًتط توفر جدية يف العمل ترفع من مستوى جودة أدائو ادلهٍت.
تتطلب العناية ادلهنية من ادلدقق أن يتفهم جيدا طبيعة العمل الذي يقوم بو دلاذا يقوم بو وإن مل يكن متأكدا من
أي جزء من ىذا العمل فإنو يقع على مسؤوليتو البحث عن االستشارة ادلناسبة كما يتطلب التخطيط واإلشراف الكامل
 1ادلواد من  65اىل  ، 70القانون رقم  01-10ادلؤرخ يف  29جوان  2010وادلتعلق مبهن اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد  ،اجلريدة الرمسية
للجهورية اجلزائرية  ،العدد  ، 42ادلوافق ل 11جويلية  ، 2010ص11
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ألي نشاط أو مهمة مهنية يكون مسؤوال عنها وأن يقوم بإعداد أوراق عمل كاملة ودقيقة ألنو إذا مت إعداد أوراق العمل
دون اىتمام وبشكل غَت كامل فإن ىذا يثَت الشك يف األدلة اليت قام ادلدقق جبمعها  ،وتقتضي العناية ادلهنية أن جيتهد
ادلدقق يف القيام مبسؤولياتو جتاه العمالء وأصحاب األعمال واجملتمع ويفرض ىذا االجتهاد على ادلدقق مسؤولية تقد م
اخلدمات ادلهنية بدون إبطاء وبدقة واىتمام وأن تكون اخلدمة كاملة.

1

ثانيا  :معايير العمل الميداني
إن توفر الكفاءة واالستقاللية لدى الشخص ادلدقق ما ىو ضروري فإنو غَت كاف للخروج برأي صحيح حول
مصداقية احلسابات ،فحىت يقوم ادلدقق بعملو على أحسن وجو عليو مراعاة معايَت أخرى متعلقة مبرحلة الفحص ادليداين.
تشمل ىذه ادلعايَت على ختطيط وتنفيذ عملية التدقيق كما أهنا توضح ادلراحل اليت مر هبا ادلدقق خالل أدائو دلهمتو
إضافة إىل الوظائف ادلنوطة بو ،ورغم صعوبة حتديد معايَت تتطابق مع سلتلف ادلؤسسات على اختالف عملياهتا ونظمها
إال أنو ديكن حتديد رلموعة من ادلعايَت قد تتناسب مع أغلب ادلؤسسات ديكن حصرىا فيما يلي:
 التخطيط واإلشراف ادلالئمُت.
 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
 كفاية ومالئمة أدلة اإلثبات.
 :0التخطيط واإلشراف المالئمين
يعٍت ىذا ادلعيار أن ادلدقق مطالب بوضع خطة عمل مكتوبة تتالءم وادلعطيات اليت تفرضها بيئة ادلؤسسة زلل
التدقيق  ،كما أن حتديده لإلطار الزمٍت لكل خطوة يقوم هبا أثناء عملية الفحص سيعزز من فرص بلوغ الغرض من ورائها
مع إمكانية خضوع ىذه اخلطة للتعديل وادلتابعة مع تطور مراحل العمل.
من ناحية أخرى فإن ادلدقق مطالب بتحديد مسؤوليات مساعديو متابعة أعماذلم وتقييم أدائهم باعتباره ادلسؤول
األول وادلباشر عن عملية التدقيق.
حتديد األىداف األساسية ادلتوخاة من برنامج عملية التدقيق وختطيطها فيما يلي:

2

 يستعمل الربنامج كأداة للرقابة من خالل مقارنة األداء ادلنجز من ادلدقق وأعوانو باألداء ادلتوقع وادلثبت يف الربنامج ،
وكذا إمكانية حتديد مقدار األعمال الباقية والتاريخ ادلتوقع لالنتهاء منها.

 1زلمد الفيومي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص39

 2صالح ربيعة  ،المراجعة الداخلية بين النظرية والتطبيق  ،مذكرة ماجستَت غَت منشورة  ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت ،جامعة اجلزائر، 2004،
ص48
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 يوضح برنامج التدقيق وبدقة نطاق الفحص من خالل اشتمالو على ادلفردات ادلراد فحصها خطوات الفحص وتوقيتو.
 يعترب الربنامج ادلوجو األساسي لعملية التدقيق ،من خالل احتوائو على ما جيب القيام بو والفًتة الزمنية الالزمة لذلك
وتوقيت البدء يف عملية التدقيق واالنتهاء منها وحتديد ادلدقق الذي يقوم بفحص ادلفردات.
 حتديد مسؤوليات ادلدقق القائم باألداء ادلهٍت انطالقا من حتديد مهام كل مدقق ،وتوقيع كل مدقق على اخلانة ادلقابلة
للعمل القائم بو.
 : 2الفهم الكافي للرقابة الداخلية
ادلغزى من ىذا ادلعيار ىو قيام ادلدقق بدراسة نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة موضوع التدقيق والتعرف على مدى
سالمتو كونو يعترب النقطة اليت ينطلق منها ادلدقق  ،فضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية حيدد مقدار الفحص الذي
سيقوم بو ادلدقق ( حجم العينة )  ،فوجود نظام رقابة داخلية سليم ينتج عنو معلومات مالية ديكن االعتماد عليها كون
تدقيق كافة ادلعلومات احملاسبية يعد أمرا مستحيال يف ادلؤسسات الكبَتة  ،وبادلقابل فإن ضعف نظام الرقابة الداخلية
سيصعب من مهنة ادلدقق كونو يلجأ لتوسيع رلال العينة ما يتطلب ادلزيد من الوقت واجلهد.
ديكن للمدقق دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل جتميع ادلعلومات عن ادلؤسسة بالوسائل التالية:
 الوصف الكتايب لنظام الرقابة الداخلية.
 استخدام خرائط التدقيق لوصف نظام الرقابة الداخلية.
 إعداد قوائم استقصاء عن نظام الرقابة الداخلية.
وبعد الدراسة السابقة يقوم ادلدقق بإعداد ورقة عمل تتضمن:

1

 نقاط ضعف يف نظام الرقابة الداخلية.
 نقاط قوة يف نظام الرقابة الداخلية.
 التوصيات ادلقًتحة للمؤسسة زلل التدقيق.
ويًتتب على الدراسة السابقة النتائج التالية:
 توسيع إجراءات التدقيق.
 اختصار إجراءات التدقيق.
 االعتماد على أعمال ادلدققُت اآلخرين.

 1أزتد حلمي رتعة  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص28-27
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حىت يتمكن ادلدقق من الوصول إىل حكم موضوعي جيب أن يراعي ما يلي:

1

 افًتاض وجود نظام رقابة داخلية جيد ويضع ادلدقق برنارلا مبدئيا والذي من خاللو يدرس إمكانية تطبيق عناصر ىذا
الربنامج يف ادلؤسسة  ،مث يقوم بتعديل ىذا األخَت من خالل النتائج ادلتوصل إليها.
 يف حالة ما إذا كانت ادلؤسسة كبَتة فيفضل إصلاز عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف فريق عمل من ادلدققُت
وادلساعدين.
 تبادل اآلراء ما بُت أعضاء الفريق الذي يقوم بالتدقيق حىت يتوصلوا على تقارب ما بُت أحكامهم.
 : 3جمع أدلة التدقيق الكافية
ينص ادلعيار الثالث من معايَت العمل ادليداين على أن حيصل ادلدقق على األدلة والقرائن الكافية لتكوين أساسا
سليما يستند إليو يف إبدائو لرأيو حول القوائم ادلالية  ،شريطة أن تقوم ىذه األدلة على فرض قابلية التحقيق فالقرارات
اليت يصل إليها ادلدقق تكون مربرة فقط إذا كان يدعمها دليل إثبات معقول ومالئم.
قد تأخذ أدلة اإلثبات عدة أشكال أو صور كادلالحظة ادلادية والعمليات احلسابية وادلعلومات اليت يقدمها الطرف
الثالث وادلستندات وإقرار رجال اإلدارة وإجراءات الرقابة الداخلية اجليدة .
فكفاية األدلة تعٍت أن تكون على قدر عال من التمثيل للعينة ادلستخدمة ما يفرض كرب حجم العينة نسبيا حىت
تنعكس العينة على أكرب قدر من ادلعلومات احملاسبية  ،أما فيما خيص جودة األدلة فذلك يعٍت أن تتمتع بادلوضوعية
وخلوىا من التحيز الشخصي باإلضافة إىل قابليتها للقياس الكمي.
ثالثا  :معايير إعداد التقرير
تنتهي مهمة كل مدقق عقب أداء عملية الفحص بكتابة تقرير هنائي يتضمن رأيو الصحيح احملايد حول شرعية
وصدق احلسابات  ،غَت أن مهمة كتابة التقرير ال ختلو من رلموعة من الضوابط اليت يتعُت على ادلدقق أخذىا بعُت
االعتبار وتنقسم إىل أربعة معايَت:

2

 : 0مدى اتفاق القوائم المالية مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها
يعٍت ادلعيار األول من معايَت التقرير أن يتضمن توضيحا من ادلدقق حول ما إذا كانت القوائم ادلالية قد أعدت
وفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها.

 1شعباين لطفي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص44
 2وليم توماس،امرسون ىنكي  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 56-55
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الفصل الثاني :

وديكن تبويب ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها من وجهة نظر ىذا ادلعيار إىل اجملموعات التالية:

1

 المجموعة األولى  :المبادئ العامة
وديكن إرتال ىذه ادلبادئ يف اآليت:
 )1مبدأ احليطة واحلذر.
 )2مبدأ الثبات.
 )3مبدأ الشمول.
 )4مبدأ األمهية النسبية.
 )5مبدأ اإلفصاح.
المجموعة الثانية  :المبادئ العلمية المرتبطة بالربح
ديكن إرتال ىذه ادلبادئ يف اآليت:
 )1مبدأ حتقق اإليراد.
 )2مبدأ مقابلة اإلرادات بالنفقات.
المجموعة الثالثة  :المبادئ العلمية المرتبطة بالمركز المالي
تتضمن ادلبدأين التاليُت:
 )1مبدأ القيمة ادلنتظر حتقيقها مستقبال.
 )2مبدأ التكلفة التارخيية.
ثانيا  :مدى الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
يتعُت على ادلدقق أن يشَت يف تقريره إىل استمرارية وثبات ادلؤسسة يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها من
فًتة إىل أخرى ،استنادا إىل إطالعو على ادلبادئ اليت استخدمت عند إعداد القوائم ادلالية للسنوات السابقة من خالل
التقارير  ،والغاية من ىذا اإلثبات ىو القدرة على إجراء ادلقارنات بُت القوائم ادلالية على اختالف الدورات  ،كما
يتوجب على ادلدقق توضيح التغَتات اليت طرأت على ادلبادئ احملاسبية ادلطبقة وانعكاساهتا على القوائم ادلالية.

 1ازتد حلمي رتعة  ،المدخل الى التدقيق الحديث  ،مرجع سبق ذكره  ،ص28
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الفصل الثاني :
 : 3اإلفصاح الكافي:

يقتضي ىذا ادلعيار من ادلدقق ضرورة إشارتو إىل أية معلومات مالية تعد ضرورية قد أغفلتها القوائم ادلالية عن
حسن أو سوء نية من معديها ،وذلك تفاديا للتضليل احملتمل للجهات ادلستعملة للقوائم ادلالية واليت قد تؤدي إىل اختاذ
قرارات غَت سليمة كان من ادلمكن تفاديها.
ادلقصود بكفاية اإلفصاح عنها ىنا ،أن يرتكز على ادلعلومات اجلوىرية دون أن يتعداىا إىل التفصيالت غَت
اجملدية.
 : 4إبداء الرأي
يقضي ىذا ادلعيار بأن يتضمن التقرير تعبَت ادلدقق عن مدى صدق وعدالة ووضوح القوائم ادلالية ومطابقتها للمركز
ادلايل ونتائج أعمال ادلؤسسة .أما يف حالة امتناع ادلدقق عن إبداء رأيو فيتوجب عليو انطالقا من معايَت التقرير أن يوضح
أسباب ىذا االمتناع ويف كل األحوال اليت يرتبط فيها اسم ادلدقق بالقوائم ادلالية  ،أي عند موافقة ادلدقق على استخدام
امسو يف التقرير أو ادلستندات أو التبليغات ادلكتوبة اليت تتعلق بالقوائم  ،فإن تقرير التدقيق جيب أن يتضمن خصائص
فحص ادلدقق ودرجة ادلسؤولية اليت يتحملها.

1

 1وليم توماس،امرسون ىنكي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص57
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الفصل الثاني :
المبحث الثالث  :مسار تنفيذ عملية التدقيق

تسَت عملية التدقيق وفق خطوات وإجراءات تضمن السَت احلسن ذلا وتساعد على حتصيل أكرب فعالية يف أداء
القائمُت هبا  ،وذلك بغرض الوصول إىل األىداف ادلسطرة وادلرجوة من ىذه الوظيفة.
سنتطرق من خالل ىذا ادلبحث إىل ادلسلك العام لعملية التدقيق وفق أربع خطوات تشمل:
 قبول ادلهمة و ختطيط عملية التدقيق.
 تقييم نظام الرقابة الداخلية.
 رتع أدلة اإلثبات.
 إعداد التقرير.
المطلب األول  :قبول المهمة وتخطيط عملية التدقيق
قبل أن يقوم ادلدقق بتخطيط عملية التدقيق البد أن تتوفر لديو النية يف القيام هبذه العملية وادلتمثلة يف قبولو ادلهمة
ويتحقق ىذا الشرط وفقا جملموعة من العناصر  ،كتوفر الوقت ادلناسب لتخطيط عملية التدقيق أي معرفتو بادلهمة قبل
وقت كاف ما يتيح أيضا للمدقق فرصة تفادي التعامل مع األشخاص تنقصهم األمانة واالستقامة،وحىت يتفادى ىذا
البد أن يفحص بدقة مسعة العميل ادلتوقع.
أوال  :الخطوات التمهيدية
ىناك عدد من اخلطوات التمهيدية اليت يتعُت على ادلدقق مراعاهتا قبل الشروع يف تنفيذ إجراءات التدقيق وادلتمثلة
فيما يلي:

1

 التحقق من صحة تعيينو  :والذي يتم وفقا للشكل القانوين للمؤسسة موضوع التدقيق.
 االتصال بادلدقق السابق  :وىي قاعدة من قواعد آداب السلوك ادلهٍت فيتحرى منو عن سبب عدم جتديد تعيينو أو
عزلو أو استقالتو  ،فقد جيد من ادلربرات واألسباب ما دينعو كمهٍت زلايد من قبول ادلهمة ادلعروضة عليو.
 التأكد من نطاق عملية التدقيق.
 اتصاالت أوىل مع ادلؤسسة زلل التدقيق  :إذ يتعرف ادلدقق من خالل ىذه اخلطوة على ادلسؤولُت ومسَتي سلتلف
ادلصاحل وجيري حوارا معهم ومع من يستغل معهم  ،كما يقوم بزيارات ميدانية يتعرف من خالذلا على أماكن ادلؤسسة
ونشاطها ووحداهتا  ،وعليو أن يغتنم الفرصة واالستفادة من زيارة العمل ىذه فقد يتعذر عليها تكرارىا.
 1خالد راغب اخلطيب  ،خليل زلمود الرفاعي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص139
 2زلمد بوتُت  ،مرجع سبق ذكره  ،ص69
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الفصل الثاني :

 فحص وتقييم النظام احملاسيب  :يقوم ادلدقق بدراسة النظام احملاسيب ادلطبق فعال يف ادلؤسسة وفق رلموعة من العناصر
أمهها:

1

 ادلخطط احملاسيب الوطٍت والقطاعي.
 كيفية القيد والًتحيل.
 دقة السجالت وكفايتها.
 استخالص أىم العمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسة.
 طرق اإلىتالك ادلنتهجة.
 طريقة تقييم ادلخزونات.
 العمليات بالعملة الصعبة إن وجدت.
 اإلطالع على القوائم ادلالية للسنوات السابقة  :على ادلدقق أن يطلع على احلسابات اخلتامية وادليزانية العمومية اليت
أعدت عن السنة السابقة  ،ويطلع على تقرير ادلدقق السابق ويفحص بنفسو أية حتفظات وردت يف تقرير ادلدقق السابق
ودراسة تقرير رللس اإلدارة.
 فحص التنظيم اإلداري  :حيث يتعرف ادلدقق من خاللو على السلطات ادلمنوحة للمدراء وادلوظفُت  ،فعلية طلب
كشف بأمساء ادلوظفُت وادلسؤولُت ،بادلؤسسة ومدى االختصاص لكل منهم وصورة من توقيعاهتم وتوزيع السلطات
وادلسؤوليات بادلؤسسة.
 النظام الضرييب  :رغم أن الناحية الضريبية ليست التزاما مباشرا للمدقق إال انو يتعُت عليو اإلطالع على الناحية
الضريبية للمؤسسة زلل التدقيق  ،وكذا معاينة التقارير الضريبية للسنوات السابقة .وعليو أيضا أن يتأكد من سداد
الضرائب ادلستحقة وإذا مل تسدد ىل مت تكوين سلصص كايف يعادل ىذا االلتزام الضرييب.

Robert OBERT, Révision et certification des comptes,Dunod,Paris,1995,p40
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الفصل الثاني :
ثانيا  :مخطط التدقيق

عقب انتهائو من كافة اخلطوات التمهيدية ،يقوم ادلدقق بوضع خطة عمل لو ودلساعديو إلدتام اإلجراءات الفنية
لعملية التدقيق  ،وتًتجم ىذه اخلطة وفق برنامج مرسوم ومن بُت ما يتضمنو ما يلي:

1

 األىداف الواجب حتقيقها.
 اخلطوات واإلجراءات الفنية الواجب إتباعها لتحقيق األىداف.
 حتديد الوقت التقديري الالزم لالنتهاء من كل خطوة إجراء.
 حتديد الوقت ادلستنفذ فعال يف كل خطوة إجراء.
 مالحظات الشخص ادلسؤول عن كل خطوة إجراء نفذت.
 توقيع الشخص ادلسؤول عن إصلاز اإلجراء.
الربنامج ليس سردا للخطوات بل ىو خطة زلكمة األطراف لتحقيق أىداف زلددة وفق مبادئ دلستويات مهنية
متعارف عليها  ،والربنامج خيدم عدة أغراض فهو ملخص دلا جيب أن يقوم بو ادلدقق وتعليمات فنية وتفصيلية دلساعديو
لتنفيذىا  ،فالربنامج أداة رقابة وختطيط تساعد ادلدقق على تتبع عملية التدقيق وعدد الساعات ادلستنفذة يف كل عملية.

2

كما أنو من غَت ادلمكن أن يقوم ادلدقق بتطبيق نفس الربنامج يف كامل ادلؤسسات اليت يقوم بتدقيقها حىت لو
كانت ىذه ادلؤسسات تنشط يف نفس القطاع  ،ألنو لكل مؤسسة خصوصياهتا سواء على مستوى اذلدف أو حىت على
مستوى حجم ادلعطيات وادلعلومات احملاسبية ادلتواجدة هبا ،فلكل مؤسسة ظروف العمل اخلاصة هبا وما دييزىا عن غَتىا.
ثالثا  :اإلشراف على مهمة التدقيق
معٌت اإلشراف يف التدقيق ىو متابعة ادلدقق لعملية التدقيق وتقسيمو للمهام بُت أعضاء فرقتو كل حسب خربتو
وكفاءتو وختصصو  ،دون تفويض السلطة ذلم أو إصلاز ادلهمة كاملة من طرفهم بل ىو مطالب باإلطالع ادلستمر على
األعمال اليت يقومون هبا  ،باعتباره ادلسؤول وادلعٍت األول بعملية التدقيق.
ديكن تلخيص أىم نقاط اإلشراف يف:

3

 توجيو ادلدقق ضلو حتقيق أىداف التدقيق.
 حرصو على أن تستند كل مهمة من مهام التدقيق إىل الشخص القادر على إصلازىا بكفاءة.

 1خالد راغب اخلطيب  ،خليل زلمود الرفاعي  ،علم تدقيق الحسابات النظري والعملي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص143
 2خالد راغب اخلطيب  ،مرجع سبق ذكره  ،ص143

 3زاىر عاطب سواد  ،مراجعة الحسابات والتدقيق  ،دار الراية للنشر ،األردن  ،الطبعة األوىل  ، 2009 ،ص79
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الفصل الثاني :
 إزالة ما قد ينشأ من اختالف يف وجهات النظر بُت فريق التدقيق.
 ترتيب ادلهام حسب األولويات.

 فحص العمل ادلنتهي وفحص وحتليل األداء اليومي ألفراد فرقة التدقيق بغرض االستغالل األمثل للطاقات.
 حرصو على توظيف العدد ادلالئم للمساعدين لتفادي العجز أو الزيادة.
 حرصو على احًتام عاملي الوقت والتكلفة من خالل التوجيو ادلستمر للمساعدين لتفادي دتاطلهم يف أداء مهامهم.
 طرح عاملي التحفيز ادلادي وادلعنوي (الًتقية) على ادلساعدين بغرض االستفادة من كل مؤىالهتم.
رابعا  :أوراق العمل
أوراق التدقيق ىي السجالت أو ادللفات اليت حيتفظ هبا ادلدقق للتدليل على طبيعة وتوقيت ومدى االختبارات
ادلنفذة خالل عملية التدقيق من اإلجراءات ادلتبعة وادلعلومات اليت مت احلصول عليها وااللتزام بالسياسات ونتيجة عملية
التدقيق.
اذلدف األساسي من أوراق التدقيق ىو مساعدة ادلدقق وترشيده عند شلارسة الفحص وتوفَت األدلة واإلثباتات اليت
تدعم رأيو.

1

تسمح أوراق العمل للمدقق بتنظيم نشاطاتو  ،وكذا توفَت سلتلف األدلة والقرائن اليت تسمح لو بإبداء رأيو النهائي
حول سلرجات نظام ادلعلومات احملاسيب  .وديكن التمييز بُت أوراق التدقيق وفق نقطتُت مها:

2

 ادللف الدائم.
 ادللف اجلاري ( ملف الدورة احلالية ).
سنتطرق للنوعُت من ادللفات ضمن مسار عملية التدقيق األول فاألول مع مراعاة ترتيب اإلجراءات.

 1زاىر عاطب سواد ،مرجع سبق ذكره  ،ص80
 2زلمد بوتُت  ،مرجع سبق ذكره  ،ص40
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الفصل الثاني :
 الملف الدائم

يشمل الوثائق األساسية يف ادلؤسسة الصاحلة لالستعمال يف الدورات الالحقة ،كما أن زلتويات ىذا ادللف ختتلف
من مؤسسة إىل أخرى ومن مكتب تدقيق آلخر .وعموما ديكن أن يشمل ىذا ادللف على:

1

 عموميات.
 وثائق تتعلق بنظام الرقابة الداخلية.
احلسابات السنوية والتقارير.
 التحاليل الدائمة للحسابات.
 كل ما يتعلق باجلانب اجلبائي واالجتماعي.
 كل ما يتعلق باجلانب القانوين.
المطلب الثاني  :تقييم نظام الرقابة الداخلية
تعددت واختلفت التعاريف اليت ختص نظام الرقابة الداخلية باختالف اجلهات الصادرة عنها ولو أهنا كانت تصب
يف نفس ادلضمون.
فكان تعريف رللس خرباء احملاسبة الفرنسيُت على أن نظام الرقابة الداخليةىو  :رلموع الضمانات اليت تساىم يف
التحكم يف ادلؤسسة  ،لتحقيق اذلدف ادلتعلق بتأمُت احلماية ألصول وكذا نوعية ادلعلومة  ،ومن جانب آخر ضمان تطبيق
تعليمات اإلدارة وحتسُت النجاعة.

2

يف حُت عرفت ادلنظمة الوطنية حملافظي احلسابات الفرنسية بأنو:نظام مشكل من رلمل اإلجراءات والرقابة
احملاسبية وما يليو  ،واليت تقوم اإلدارة بتعريفها وتطبيقها وحراستها حتت مسؤوليتها من أجل:

3

 زتاية األصول.
 صدق وصحة التسجيالت احملاسبية والسجالت السنوية الناجتة عنها.
 التسيَت ادلنظم بنجاعة لعمليات ادلؤسسة.
 تطابق القرارات مع سياسة اإلدارة.
 1زلمد التهامي طواىر  ،مسعود صديقي  ،المراجعة وتدقيق الحسابات(اإلطار النظري والممارسة التطبيقية)  ،ديوان ادلطبوعات اجلزائرية  ،اجلزائر 2003،
ص ص130-128

2

Réda khelassi،l’audit interne-audit opérationnel ،Houma، Alger،2005،p71
Alain MIKOL، Les financiers-comprendre les mécanismes du contrôle légal، édition d’organisation
Paris،1999،p141
3
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الفصل الثاني :

باعتباره اخلطة التنظيمية اليت تساعد على التحكم يف ادلؤسسة  ،فال بد على ادلدقق أن حيكم على مدى سالمة
ىذا النظام كون عملية الفحص اليت يقوم هبا تقتصر على رلموعة من العينات باعتبار استحالة تدقيق كل احلسابات
وحيدد نطاق ىذه الع ينات وفقا دلدى سالمة نظام الرقابة الداخلية  ،كما أنو يعتمد عليو كونو من غَت ادلمكن للمدقق
إثبات أن التسجيالت احملاسبية وكذا ادلستندات تعكس كل العمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة.
يف إطار مهمتو ادلتمثلة يف التقييم واحلكم على نظام الرقابة الداخلية،يلتزم ادلدقق جبملة من اخلطوات ديكن
تلخيصها فيما يلي:
أوال  :جمع اإلجراءات
سواء كانت مكتوبة أو غَت مكتوبة  ،يقوم ادلدقق جبمع ادلعطيات ( القوانُت ادلختلفة  ،طرق العمل ).....ومعرفة
أكرب قدر شلكن من ادلعلومات عن نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة  ،وذلك لتكوين بعض اآلراء عن النظام ومقارنة ذلك
ببعض ادلعايَت  ،كما يتم استخراج بعض ادلعلومات من اجمللدات واألرشيف ووضع خرائط أو فحص بعض خرائط سَت
العمليات لبعض النظم ادلطبقة بادلؤسسة  ،فهذا يساعد على سَت ادلعلومات بطريقة أفضل من الطرق اإلنشائية وادلتمثلة
يف جتميع إجابات من العاملُت بادلؤسسة.
ثانيا  :اختبارات الفهم والتطابق
تبُت األدبيات احملاسبية طريقة عمل كتاهبا اخلرباء وادلسؤولُت دلعرفة سهولة أو صعوبة تطبيق اإلجراءات ،فليتأكد
ادلدقق من درجة االعتماد ،جيب أن تدعم باختبار النظام للتأكد من أن اإلجراءات اليت ذكرت واليت دتت مالحظتها
خالل مرحلة الفحص يتم تطبيقها بالفعل كما ىو مذكور يف خرائط سَت العمليات  ،الوصف الكتايب واحملادثات اليت
دتت مع ادلسؤولُت والعاملُت.
ثالثا  :تقييم أولي لنظام الرقابة الداخلية
إذا دتكن ادلدقق من احلصول على معلومات كافية حول نظام الرقابة الداخلية ،ديكنو أن يعطي تقييما أوليا ذلذا
النظام  .فإذا كان النظام يعمل بطريقة زلددة وجيدة فهذا يؤكد قوتو ومصداقيتو  ،يف حُت إذا أدت عملية الفحص إىل
االستنتاج بأن النظام غَت مرضي وأنو جيب عدم االعتماد عليو فهذا يؤكد وجود نقائص وثغرات ختلق أخطاء مع احتمال
وجود تالعب وغش.
فالستخراج نقاط القوة ونقاط الضعف ىناك طريقتُت:
 األوىل تكمن يف فحص نظام الرقابة الداخلية والبحث عن قوة وضعف النظام.
 الثانية أكثر شكلية وتتمثل يف طرح بعض األسئلة رلمعة يف قوائم تدعى قوائم استقصاء الرقابة الداخلية.
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الفصل الثاني :
رابعا  :إختبارات اإلستمرارية

يتأكد ادلدقق من خالل ىذا النوع من االختبارات من أن نقاط القوة ادلتوصل إليها يف التقييم األويل للنظام نقاط
قوة فعال  ،أي مطبقة يف الواقع وبصفة مستمرة و دائمة.
خامسا  :التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلي
باعتماده على اختبارات االستمرارية السابقة الذكر ،يتمكن ادلدقق من الوقوف على ضعف النظام وسوء سَته عند
اكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة  ،ىذا باإلضافة إىل نقاط الضعف (ضعف التصور) اليت توصل إليها
عند التقييم األويل لذلك النظام.
باالعتماد على النتائج ادلتوصل إليها ( نقاط الضعف ونقاط القوة ) يقدم ادلتدخل حوصلة يف وثيقة شاملة مبينا
أثر ذلك على ادلعلومات ادلالية مع تقد م اقًتاحات قصد حتسُت اإلجراءات  ،دتثل وثيقة احلوصلة ىذه يف العادة تقريرا
حول ادلراقبة الداخلية يقدمو ادلدقق إىل االدارة  ،كما دتثل إحدى اجلوانب اإلجيابية دلهمتو.
يسهل أو يصعب فحص احلسابات والقوائم ادلالية حسب مدى جودة ادلراقبة الداخلية  ،بتعبَت آخر إن جودة ىذا
النظام جتعل ادلدقق خيفف تدقيقاتو وحترياتو وأن ضعفو جيعلو يتعمق أكثر يف ذلك.
المطلب الثالث  :أدلة اإلثبات والملف الجاري
أوال  :أدلة اإلثبات
رغم تعدد التعاريف اليت تناولت أدلة اإلثبات إال أهنا تشًتك رتيعها يف كوهنا دتثل كل ما يعتمد عليو الفرد للوصول
إىل حكم معُت عن موضوع متنازع عليو  ،فهي تقدم الربىان وبالتايل ادلسامهة يف تكوين االعتقاد السليم وإصدار احلكم
ادلطلوب القائم على أسباب موضوعية بعكس األحكام اليت تعتمد على ادليول والنزاعات والعادات وتنبؤات من ينفذ
القرار  ،وكلها عناصر شخصية ختتلف من شخص آلخر.
فاألدلة ىي اليت دتدنا بالوسائل الكافية للوصول بالتأكد إىل حد ادلعرفة وليس رلرد االعتقاد ومن مث فهي ادلفتاح
إىل احلقيقة اليت تعٍت ادلطابقة مع الواقع.

1

بغرض وضع األساس ادلالئم إلبداء الرأي الفٍت احملايد حول عدالة القوائم ادلالية ويف إطار سعيو إىل تأكيد زلتوى
تقريره النهائي  ،فأن ادلدقق مطالب جبمع رلموعة من األدلة وقرائن اإلثبات الكافية وادلالئمة يف آن واحد.

 1زلمد مسَت الصبان  ،عبد اهلل ىالل  ،األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات  ،الدار اجلامعية  ،اإلسكندرية  ،1998،ص166
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الفصل الثاني :
 أنواع أدلة اإلثبات:

قد تأخذ أدلة اإلثبات يف التدقيق أشكاال سلتلفة غَت أنو ديكن للمدقق إستخدام أمهها  ،واليت ديكن حصرىا يف :
 .1المستندات:
ادلستندات من أكثر أنواع األدلة والقرائن اليت يعتمد عليها ادلدقق يف عملو وىي على ثالثة أنواع.
 مستندات معدة خارج ادلؤسسة ومستعملة داخلها ( كفواتَت الشراء مثال ).
 مستندات معدة داخل ادلؤسسة ومستعملة خارجها (كفواتَت البيع و إيصاالت القبض).
 مستندات معدة ومستعملة داخل ادلؤسسة (كالدفاتر احملاسبية على اختالف أنواعها).
تعترب ادلستندات ادلتأتية من خارج ادلؤسسة أقوى من تلك ادلعدة من قبل ادلؤسسة حيث تزداد إمكانية الغش
واخلطأ يف احلالة األخَتة.
يًتكز عمل ادلدقق يف تدقيق ادلستندات على فحصها من النواحي الشكلية والقانونية وادلوضوعية وعليو أن يظل
يقضا ألن باستطاعة أي شخص تزوير ادلستندات والتواقيع.

1

 .2الفحص المادي:
يقصد بو قيام ادلدقق حبصر أو عد أصل من األصول ادللموسة بصورة مادية وغالبا ما يرتبط ىذا النوع من األدلة
بفحص كل من ادلخزون والنقدية  ،كما ديكن استخدامو يف التحقق من وجود األوراق ادلالية وأوراق القبض وأصول ثابتة
ملموسة .
ديكن القول أن الفحص ادلادي وسيلة موضوعية للتحقق من ادلعطيات حول كل من مقدار ووصف األصل أو
تقييم جودة وحالة األصل.

2

رغم أمهية ىذا النوع من األدلة إال أنو غَت كايف لوحده يف بعض احلاالت  ،كون وجود الفحص لدى ادلؤسسة ال يعٍت
بالضرورة ملكيتها لو  ،كما أن قيام ادلدقق جبرد كل عناصر األصول يعد أمرا مستحيال  ،وبالتايل جيب دعمو بأدلة
أخرى.
.3المصادقات:
ىي استعانة ادلدقق بأطراف مستقلة عن ادلؤسسة تتمثل يف رلموع ادلتعاملُت معها من أجل تزويده مبعلومات سبق
أن طلبها منهم واليت قد تكون يف صورة إجابات تصرحيية أو كتابية وتعد ادلصادقات من أقوى األدلة.
 1خالد أمُت عبد اهلل  ،مرجع سبق ذكره  ،ص180

 2عبد الفتاح الصحن  ،أزتد عبيد  ،و آخرون  ،أسس المراجعة الخارجية  ،ادلكتب اجلامعي احلديث  ،مصر ،2007 ،ص81
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الفصل الثاني :

ختتلف ادلصادقات يف شكلها وصيغتها باختالف ادلعلومات ادلطلوبة وعموما ديكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع:
 مصادقات إجيابية.
 مصادقات سلبية.
 مصادقات عمياء.
 المصادقات اإليجابية:
يف ىذا النوع من ادلصادقات يتلقى العمالء أو ادلوردين خطابات من ادلؤسسة تذكرىم فيها بأرصدة حساباهتم
وتطلب منهم الرد على عنوان ادلدقق بادلصادقة على صحة ىذه األرصدة  ،ويف حالة عدم صحة تلك األرصدة تطلب
منهم ذكر األسباب من ردىم.
 المصادقات السلبية:
فيها حيظر العمالء أو ادلوردين بأرصدة حساباهتم ويطلب منهم الرد كتابة عنوان ادلدقق يف حالة إعًتاضهم فقط
على صحة أرصدهتم مع ذكر األسباب اليت تدعوىم إىل عدم ادلوافقة على صحة تلك األرصدة .
 المصادقات العمياء:
يف ىذا النوع من ادلصادقات يطلب من العمالء أو ادلوردين أن يرسلوا الرد إىل عنوان مدقق احلسابات بأرصدة
حساباهتم لدى ادلؤسسة.

1

.4الفحص التحليلي:
يقصد بو استخدام ادلقارنات والعالقات (كالنسب مثال) لتقييم مدى معقولية أرصدة معينة أو بيانات أخرى
ظاىرة يف القوائم ادلالية  ،مثال ذلك مقارنة ىامش الربح يف السنة احلالية مع مثيلو يف السنة السابقة.

2

يلجأ ادلراقب إىل تقنية التحليل يف بداية ادلهمة ليوجو عملية التدقيق اليت جيب القيام هبا  ،كما تستعمل يف النهاية
للتأكد من تناسق ادلعلومات ادلالية يف رلموعها  ،ىذا باإلضافة إىل مقارنة تلك ادلؤشرات أو بعضها على األقل مع
ادلؤشرات وادلعايَت النموذجية للنشاط الذي تزاولو ادلؤسسة وللقطاع الذي تنتمي إليو دلعرفة مكانتها فيو.

 1يوسف زلمود جربوع  ،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق  ،الوراق للنشر  ،األردن  ، 2007،ص180
 2عبد الفتاح  ،أزتد عبيد  ،و آخرون  ،مرجع سبق ذكره  ،ص85
 3زلمد بوتُت  ،مرجع سبق ذكره  ،ص93
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الفصل الثاني :
.5وجود نظام سليم للرقابة الداخلية :

إن سالمة نظام الرقابة الداخلية يعد معيارا للحكم على مدى انتظام الدفاتر والسجالت احملاسبية وما حتتويو من
بيانات وخلوىا من األخطاء والغش والتالعب.
ليس ادلقصود بالوجود ىنا رلرد كون النظام مكتوبا يف لوائح وتعليمات بل جيب أن يكون منفذا وموضوعا حيز
التطبيق العملي.

1

أما يف حالة العكس وىو ضعف نظام الرقابة الداخلية  ،فإن ذلك يدل على إمكانية توفر ىذه ادلستندات
والسجالت على أخطاء وتالعبات  ،ما يوسع نطاق االختبارات على العينات اليت يقوم هبا ادلدقق واليت قد تكون بدورىا
قرينة لو لدى إمتناعو عن ادلصادقة على القوائم ادلالية .
.6صحة األرصدة من الناحية الحسابية :
إن تعقد النشاطات وتنوعها يف ادلؤسسات كبَتة احلجم يصاحبو تشعب يف العمليات احملاسبية ما قد ينتج عنو
أخطاء حسابية  ،لذلك صلد أن االعتماد على اآلالت احلسابية يسمح بتفادي تلك األخطاء مع سرعة اإلصلاز  ،وبالتايل
فإن وقوف ادلدقق على استعمال احلاسبات اآللية يعترب دليال على انتظام السجالت والدفاتر على األقل من ىذه الناحية
وىو ما يسمح لو باستخدامها كدليل إثبات .
.7االستفسارات من العميل :
يعٍت احلصول على معلومات شفهية أو مكتوبة من العميل عن طريق توجيو ادلدقق رلموعة من األسئلة لو واليت
غالبا ما توجو إىل العاملُت لدى العميل يف سلتلف اجملاالت  ،ولكن تعترب االستفسارات أقل صالحية من األدلة األخرى
نظرا لكوهنا ليست من مصدر مستقل وبالتايل فهي عرضة للتحيز وفقا ألىواء العميل.

2

ثانيا :الملف الجاري:
يتعلق ىذا ادللف بالسنة احلالية ويتضمن وثائق الدورة موضوع التدقيق ادلالية منها واحملاسبية مع أدلة اإلثبات اليت
رتعها ادلدقق .3
ديكن أن يشتمل ىذا ادللف على الوثائق التالية:

4

 oبرنامج تفصيلي لعملية التدقيق.
 1خالد أمُت عبد اهلل  ،مرجع سبق ذكره  ،ص181
 2عبد الفتاح الصحن  ،أزتد عبيد  ،و آخرون  ،مرجع سبق ذكره  ،ص87
 3زلمد بوتُت  ،مرجع سبق ذكره  ،ص40
 4زلمد التهامي طواىر ،مسعود صديقي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص131
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الفصل الثاني :
 oاحلسابات السنوية للمؤسسة وكذا التحليالت ادلدعمة ألرصدهتا.
 oالتقارير العامة واخلاصة ادلتعلقة بدورة موضوع التدقيق.

 oاخلطوات ادلتبعة لتقييم نظام الرقابة الداخلية والتقرير ادلدعم لذلك ،والوسائل ادلستعملة يف التقييم.
 oادلالحظات النارتة عن احلسابات ادلفحوصة .
 oكل ادلراسالت اليت دتت مع األطراف من خارج ادلؤسسة كالبنوك  ،العمالء  ،وادلوردين.
 oادلشاكل اليت صادفت ادلدقق أثناء مهمتو.
المطلب الرابع  :تقرير مدقق الحسابات
يعترب التقرير الركيزة اليت تعتمد عليها الفئات ادلختلفة اليت خيدمها ادلدقق كادلستثمرين وادلقرضُت ورجال االقتصاد و
إدارة ادلؤسسة وغَتىم  ،ألن ىذه الفئات ادلختلفة تويل تقرير ادلدقق عناية فائقة حيث تعتمد عليو يف اختاذ قراراهتا ورسم
سياستها احلالية منها وادلستقبلية.
يكون التقرير عادة موجها إىل اجلهة اليت قامت بتعيُت ادلدقق أو تكليفو للقيام بعملية التدقيق أي إىل ادلالك يف
ادلؤسسات الفردية  ،أو إىل رللس الشركاء يف شركات األشخاص أو إىل ادلسامهُت ادلمثلُت باذليئة العامة للمسامهُت يف
شركات األموال  ،وىكذا صلد أن التوجو خيتلف باختالف الشكل القانوين للمؤسسة زلل التدقيق ألن التعيُت خيتلف
أيضا حسب الشكل.

1

يعترب تقرير مراقب احلسابات عن القوائم ادلالية السنوية مبثابة ادلنتج النهائي لعملية التدقيق وأداة أو وسيلة االتصال
اليت ديكن من خالذلا أن يقوم ادلدقق بتوصيل نتائج فحصو وتقييمو لألدلة والقرائن ورأيو الفٍت احملايد عن صحة وسالمة
عرض القوائم ادلالية للمركز ادلايل يف هناية السنة ونتائج األعمال.

2

باإلضافة إىل ىذا وكما سبق وأن قلنا يف إطار معايَت إعداد التقرير  ،فإنو يتعُت على ادلدقق التطرق إىل رلموعة من
العناصر أو الضوابط حملتوى التقرير على غرار االعتماد على ادلبادئ احملاسبية يف إعداد القوائم ادلالية وااللتزام والثبات يف
تطبيقها باإلضافة إىل تأكيده على احتواء القوائم ادلالية على كافة ادلعلومات اجلوىرية من عدمو.
ديكن لتقرير مدقق احلسابات أن يأخذ عدة صور ختتلف فيما بينها باختالف رأيو ادلرىون بدوره مبحتوى القوائم
ادلالية.

 1خالد أمُت عبد اهلل  ،مرجع سبق ذكره  ،ص129
2عبد الفتاح الصحن  ،أزتد عبيد  ،وآخرون  ،مرجع سبق ذكره  ،ص316
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الفصل الثاني :
ديكن توضيح أنواع التقارير اليت يعدىا ادلدقق يف الشكل التايل:
شكل رقم  :6أنواع تقارير التدقيق
تقارير التدقيق

من ناحية التوجيه

من ناحية الرأي

تقرير نظيف

تقرير تحفظي

تقرير سالب

االمتناع عن

تقرير موجه

تقرير موجه

الى أصحاب

الى االدارة

المشروع

(التقرير

المطول)

إبداء الرأي

المصدر  :زلمود قاسم تنتوش،نظم ادلعلومات يف احملاسبة وادلراجعة ادلهنية ودور احلاسوب يف االدارة والتشغيل،دار
اجليل،بَتوت،1998،ص4
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الفصل الثاني :
خالصة :

على ضوء ما تقدم يف ىذا الفصل مت الوقوف على رتلة من اإلستنتاجات فتطور التدقيق احملاسيب كان ناجتا لتطور
الواقع االقتصادي عقب الثورة الصناعية والتغَتات اليت مست الشركات جراء االنفصال بُت ادلالك واإلدارة  ،األمر الذي
حتم ضرورة اإلستعانة بطرف خارجي مستقل زلًتف يديل برأي فٍت زلايد موضوعي  ،وانتقل مضمونو من اكتشاف
الغش ومنع األخطاء إىل إبداء الرأي حول مدى احًتام القواعد والقوانُت وادلبادئ احملاسبية ادلعمول هبا يف مدى دتثيل ىذه
ادلعلومات للصورة الصادقة وللوضعية ادلالية أو نتائج ادلؤسسة.
ىذا الرأي دير عرب مراحل أساسية تضمن السَت احلسن دلهمة ادلدقق وتسمح باختصار عاملي الوقت واجلهد
وهتدف إىل حتصيل أكرب فعالية ،من ختطيط لعملية التدقيق وتقييم نظام رقابتها والبحث عن أدلة إثبات تدعم الرأي
النهائي للمدقق.
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الفصل الثالث:
تمهيد:

حدد النظام احملاسيب ادلايل القواعد العامة للتقييم واإلدراج يف احلسابات ووضع شروط وقواعد التقييم واإلدراج
لألصول واخلصوم واألعباء والنواتج ومكوناهتا وعاجل بعض احلاالت اخلاصة للتقييم والتسجيل احملاسيب  ،كما إحتوى على
مدونة احلسابات اليت تشكل اذليكل العام للن ظام ويبُت كيفية سَت ىتو احلسابات وادلعاجلة احلسابية لكل عنصر من
عناصر األصول واخلصوم والنواتج واألعباء  ،وحدد أنواع الكشوف ادلالية ومكوناهتا وكيفية عرضها.
وىذا ما سوف نعرضو يف ىذا الفصل من خالل:
ادلبحث األول :التثبيتات ادلعنوية
ادلبحث الثاين :التثبيتات ادلادية
ادلبحث الثالث :التثبيتات ادلالية
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الفصل الثالث:
المبحث األول  :التثبيتات المعنوية

تطرق ادلعيار رقم  38من ادلعايَت احملاسبية الدولية إىل التثبيتات ادلعنوية حيث يهدف ىذا ادلعيار إىل بيان ادلعاجلة
احملاسبية لألصول ادلعنوية وتقييمها اليت مل يتم تناوذلا بالتحديد يف معيار زلاسيب دويل آخر  ،وىذا ما سوف نعرضو يف
ىذا ادلبحث.
المطلب األول  :مفهوم التثبيتات المعنوية والحسابات المستعملة
أوال  :تعريف التثبيتات المعنوية
تسمى أيضا بالتثبيتات غَت ادللموسة وىي أصول قابلة للتحديد غَت نقدية وغَت مادية  ،مراقبة ومستعملة يف إيطار
أنشطتها العادية وادلقصود منها مثل احملالت التجارية ادلكتسبة والعالمات وبرامج ادلعلوماتية ورخص االستغالل األخرى ،
واإلعفاءات ومصاريف تنمية حقل منجمي موجو لالستغالل التجاري.

1

وحىت نكون أمام أصل ثابت غَت مادي ينبغي توفر ادلعايَت الثالثة التالية:

2

 عنصر قابل للتشخيص :معروف ديكن عزلو مبفرده عن بقية األصول  ،بيعو أو إنتقالو وحتويلو وكذا إجياره أو تبديلو ،
كما ديكن أن يكون زلل عقود تنشأ عنها حقوق وإلتزامات.
 مورد حتت الرقابة :حتقق ادلؤسسة من خاللو مزايا إقتصادية وديكن ذلا أن دتنع إستفادة الغَت منها.
 وجود مزايا إقتصادية مستقلة منتظرة.
ثانيا  :الحسابات المستعملة للتثبيتات المعنوية
تتكون حسابات التثبيتات ادلعنوية من:

3

  20ادلثبتات الغَت ملموسة.  203مصاريف التطور القابلة لتثبيت.  204بررليات ادلعلومات وما شاهبها.  205اإلمتيازات واحلقوق ادلماثلة :الرباءات الرخص والعالمات  207فارق الشراء .good will 208 -ادلثبتات الغَت ادللموسة األخرى.

 1اجلريدة الرمسية اجلزائرية،القانون رقم  11-7ادلتضمن للنظام احملاسيب ادلايل ادلؤرخ يف  25نوفمرب ،2007ص8
 2زلمد بوتُت،احملاسبة العامة ومعايَت احملاسبة الدولية،متيجة للطباعة،اجلزائر،2010،ص133
 3بن ربيع حنيفة،الواضح يف احملاسبة ادلالية وفق ادلعايَت الدولية ، IAS/IFRS ،دار األول للنشر،اجلزائر،2010،ص331
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الفصل الثالث:
  237ادلثبتات غَت ملموسة جارية قيد اإلصلاز ..  280إىتالك ادلثبتات الغَت ادللموسة.  290تدين قيم ادلثبتات الغَت ملموسة.  721منتجات مثبتة لألصول غَت ادللموسة.  752القيمة الزائدة خلروج ادلثبتات الغَت ملموسة.المطلب الثاني :تقييم التثبيتات المعنوية
أوال  :تقييم األصل الثابت الغير المادي في البداية
يقيم األصل الثابت يف البداية بتكلفتو ويفرق بُت أربع حاالت وىي:

1

.1الحصول على األصل منفردا:
تكلفة احلصول عليو تكلفة الشراء = .سعر الشراء  +التكاليف ادلباشرة ادللحقة بالعملية
 تكلفة الشراء :سعر الشراء صايف من كل التخفيضات مبا يف ذلك خصم تعجيل الدفع.
 التكاليف المباشرة :تكاليف ادلستخدمُت القائمُت على بداية تشغيل األصل.
األتعاب الغَت مباشرة  +إختبارات سَت األصول
حتدث التكلفة إذا كان الدفع ألجل تستثٌت وال تدخل التكلفة يف التكاليف التالية:
 تكاليف اإلنطالق مبا يف ذلك اإلستثمار.
 تكاليف حتويل نشاط ما.
 ادلصاريف اإلدارية وادلصاريف العامة.
 خسائر العملية عند البداية.
 .2إنتاج األصل داخليا:
قيم األصل الثابت غَت ادلادي ادلنتج داخل ادلؤسسة بتكلفة اإلنتاج التكلفة ادلباشرة  .وادلؤسسة يف حساب
تكلفة اإلنتاج ىذه  ،إبتداء من إعًتافها بصفة األصل ادلعٍت كأصل ثابت مادي  ،أي عندما تستطيع تقدمي الربىان أما
ادلصاريف السابقة مصاريف ما قبل مرحلة التطوير  .فال تدخل يف تكلف األصل .

 1بوتُت زلمد،مرجع سبق ذكره،ص ص 137_136
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الفصل الثالث:

التكاليف ادلباشرة ىي تكاليف ادلواد واخلدمات  ،تكاليف ادلستخدمُت  ،حقوق التسجيل وإىتالك شهادة اإلخًتاع
ادلستعملة يف جٍت ىذا األصل.
وتستثٌت من تكلفة اإلنتاج وال تدخل فيها ادلصاريف اإلدارية وادلصاريف العامة إال إذا كانت مباشرة من األصل ادلعٍت ،
خسائر العمليات األولية  ،مصاريف تكوين ادلستخدمُت والتكاليف غَت ادلباشرة.
 .3تبادل األصل:
إذا كان األصل الثابت غَت ادلادي زلل تبادل فإنو يقيم ويسجل بالقيمة العادلة  ،أما إذا تعذر األمر أي عدم
إمكانية حتديد القيمة العادلة مبصداقية لألصلُت ادلعطى واحلاصل عليو األصل اخلارج من ادلؤسسة واألصل الداخل إىل
ادلؤسسة  .يسجل األصل الداخل احلاصل عليو بالقيمة احملاسبية لألصل ادلتخلى عنو.
 .4الحصول على األصل نتيجة تجميع:
قيم األصل الثابت غَت ادلادي الذي مت احلصول عليو يف إيطار جتميع شركات بالقيمة العادلة بتاريخ احلصول عليو
إذا كانت مدة منفعة األصل معروفة فهذا دليل على قدرة ادلؤسسة على حتديد القيمة العادلة لألصل مبصداقية.
ثانيا  :تقييم األصل الثابت غير المادي فيما بعد
تقيم األصول الثابتة غَت ادلادية بعد تقييمها األول بطريقتُت مها:

1

 طريقة التكلفة:
حتسب القيمة الصافية لألصل الثابت الغَت ادلادي كما يلي:
القيمة الصافية = القيمة احملاسبية – رلموع اإلىتالكات – رلموع خسائر القيمة
 طريقة إعادة التقييم:
حتسب القيمة احملاسبية لألصل الثابت ادلعنوي كما يلي:
القيمة احملاسبية = تكلفة أعيد تقييمها حسب القيمة العادلة.
وحتدد القيمة العادلة إعتمادا سوق األصل.
معايَت ىذا السوق ىي:
 جتانس العناصر ادلتداولة يف ىذا السوق.
 وجود بصفة دائمة بائعُت ومشًتين وحتت نفس الظروف.
1

بوتُت زلمد،مرجع سبق ذكره،ص138
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الفصل الثالث:
 توفَت أسعار عمومية.
المطلب الثالث :التسجيل المحاسبي للتثبيتات المعنوية
يتم التسجيل احملاسيب للتثبيتات ادلعنوية كما يلي:
أوال :مصاريف التنمية القابلة للتثبيت ( ح) 203/
ويتم تسجيلها بطريقتُت ومها:

1

 : 1حسب طبيعتها
يتم التسجيل بوضع سلتلف التكاليف األعباء  .يف جانب ادلدين وأحد احلسابات ادلالية أو حسابات موردو
القيم الثابتة يف اجلانب الدائن.
6x

xxx

حسابات األعباء
4x

حسابات الديون

xxx

5x

احلسابات ادلالية

xxx

تسجيل األعباء حسب طبيعتها
 : 2تحويل المصاريف إلى قيم معنوية
حيث يعد إثبات ادلصاريف حسب طبيعتها يتم حتويلها إىل قيم ثابتة معنوية كما يلي:
203

مصاريف التنمية القالبة للتثبيت
731

xxx
إنتاج ادلثبت للتثبيتات ادلعنوية

xxx

تسجيل حتويل ادلصاريف إىل قيم معنوية

 1صفار بوين وسيلة،قواعد النظام احملاسيب ادلايل اجلديد،مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس،معهد العلوم اإلقتصادية،جامعة ادلدية،ختصص مالية-2009،
،2010ص45
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الفصل الثالث:
ثانيا  :برمجيات المعلومات وما شابهها ( ح) 204/
تسجل وفق حالتُت مها:

1

الحالة األولى :شراء حقوق إستخدام البرامج لفترة محددة
يف ىذه احلالة صلعل ح 204/مدينا بتكلف شراء الربامج مع جعل أحد حسابات البنك أو موردو التثبيتات
دائنا.
204

xxx

بررليات ادلعلومات وما شاهبها
4x

حسابات الديون

xxx

5 x

احلسابات ادلالية

xxx

تسجيل شراء حقوق إستخدام الربامج لفًتة زمنية
الحالة الثانية :حالة إنتاج البرامج من المؤسسة
وتسجيل العملية يف قيدين كالتايل:
 القيد  : 1تسجل مصاريف اإلنتاج يف احلسابات ادلناسبة من اجملموعة  6وبصورة عادية مع جعل احلساب ادلناسب
نقديات أو موردو التثبيتات دائنا.
 القيد  :2صلعل ح 204/مدينا بتكلفة إنتاج الربامج مع جعل حساب اإلنتاج ادلثبت لألصول الغَت ادلادية ح732/
دائنا.
6x

xxx

حسابات األعباء
4x

حسابات الديون

xxx

5x

احلسابات ادلالية

xxx

تسجيل مصاريف اإلنتاج
204

بررليات ادلعلومات وما شاهبها
723

xxx
إنتاج مثبت لألصول الغَت ادلادية

تسجيل ح 204/يف حالة إنتاج الربامج من ادلؤسسة

1

عبد الرمحان عطية،احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب ادلايل،درا النشر جيطلي،اجلزائر،2009،ص70
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الفصل الثالث:
ثالثا  :اإلمتيازات  ،الرخص والعالمات التجارية ( ح) 205/

لتسجيل ىذه األصول صلعل ح 205/مدينا وأحد حسابات البنك أو موردو التثبيتات دائنا كما يلي:
اإلمتيازات  ،الرخص والعالمات التجارية

205

xxx

4x

حسابات الديون

xxx

5x

احلسابات ادلالية

xxx

تسجيل حساب 205
رابعا :فارق الشراء أو اإلقتناء ( ح) 207/
أو كما تسمى كذلك شهرة احملل وىو أصل غَت ملموس ينشأ يف العادة عن قدرة الشركة أو سَت الكفاءة ادلتميزة
إلدارهتا أو ألية عوامل أخرى.
ويسجل يف ىذا احلساب فرق اإلقتناء يف حالة جتميع ادلؤسسات أو إدماج مؤسسة يف أخرى أو عملية ضم مؤسسة
أخرى ويسجل كما يلي:
207

1

xxx

فارق الشراء
104

xxx

فارق إعادة التقييم
تسجيل حساب فارق اإلقتناء

خامسا  :التثبيتات الغير مادية األخرى ( ح) 208/
يسجل ىذا احلساب باقي القيم ادلعنوية اليت مل تتضمنها احلسابات السابقة ويسجل كما يلي:
208

xxx

التثبيتات ادلعنوية األخرى
4x

حسابات الديون

xxx

5x

احلسابات ادلالية

xxx

تسجيل باقي القيم ادلعنوية

 1شعيب شنوف ،محاسبة المؤسسة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية،مكتبة الشركة الجزائرية،الجزائر،الجزء األول،2008،ص41
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الفصل الثالث:
المبحث الثاني :للتثبيتات العينية

حتتل التثبي تات ادللموسة مكانة كبَتة يف ميزانية ادلؤسسات وقد عرفت حسب النظام احملاسيب ادلايل عدة إختالفات
مقارنة مع معاجلة ادلخطط الوطٍت احملاسيب السابقة لإلستثمارات  ،سواء يف طرق التقييم أو يف كيفية التسجيل أو يف طرق
إىتالكها وحىت يف تعري فها وىذا موافقة دلا جاء بو عدة معايَت زلاسبية ذات عالقة وىي IAS16 ،IAS38 :
IAS36 ، IAS17
المطلب األول :تعريف التثبيتات العينية والحسابات المستعملة
اوال  :تعريف التثبيتات العينية
التثبيت العيٍت ىو أصل عيٍت حيوزه الكيان من أجل اإلنتاج وتقدمي اخلدمات واإلجيار واإلستعمال ألغراض إدارية
والذي يفًتض أن يستغرق مدة إستعمالو إىل ما بعد السنة ادلالية.

1

كالتثبيتات الع ينية وىي إذن أصول مادية مثل التجهيزات  ،األراضي وادلباين ......تكون فًتة إستخدامها أكثر من
سنة  ،وىي مراقبة من قبل ادلؤسسة نظرا لشرائها أو إستثمارىا يف حالة عقد إجيار دتويلي ..

2

ثانيا  :الحسابات المستعملة للتثبيتات العينية
تتكون حسابات التثبيتات العينية من:
  21التثبيتات ادللموسة.  211األراضي.  213ادلباين.  215تركيبات تقنية  ،معدات وأدوات صناعية.  218تثبي تات ملموسة أخرى معدات النقل  ،جتهيزات إجتماعية  ،معدات مكتب منها أجهزة اإلعالم اآليل ،العالقات ادلتداولة وغَتىا من التثبيتات ادللموسة غَت الواردة يف احلسابات أعاله ..
  22تثبيتات يف شكل إمتياز.  232تثبيتات ملموسة قيد اإلصلاز.  238تسبيقات على طلبات ادلثبتات.  281إىتالك ادلثبتات ادللموسة. 1اجلريدة الرمسية القانون رقم ،11-07مرجع سبق ذكره،ص8
 2عبد الرمحان عطية،مرجع سبق ذكره،ص72
73

المعالجة المحاسبية للتثبيتات

الفصل الثالث:
المطلب الثاني :تقييم التثبيتات العينية
أوال  .تقييم األصول الثابتة المادية:

يف حالة توفر شروط تسجيلها اليت حسب النظام احملاسيب ادلايل ووفقا للمعيار  IRS16على مايلي:

1

 سعر الشراء خارج الرسم القابل لإلسًتجاع الرسم على القيمة ادلضافة  . TVAوالصايف من التخفيضات التجاريةأي الصايف التجاري يف الفاتورة ..
 التكاليف ادلباشرة الضرورية لبدأ إستعمال األصل مثل مصاريف النقل .. ادلصاريف ادلتوقعة لتفكيك األصل أو إعادة ادلوقع لوضعو األصلي عند إنتهاء فًتة اإلستعمال ادلتوقعة. جتارب التشغيل. بعض األ عباء ادلتعلقة باحليازة كعقد ادلوثق بالنسبة إلقتناء قطعة األراضي وادلباين وتستثٌت العناصر التالية من التكلفةادلسجلة:
 مصاريف إدارية وأعباء عامة.
 مصاريف اإلنطالق وادلصاريف السابقة.
 خسائر التشغيل األوىل.
 تكلفة القرض ادلمول لإلقتناء التثبيتات ادللموسة بإستثناء تبٍت اخليار ادلرخص بو يف النظام احملاسيب ادلايل حسب مانص عليو ادلعيار " IAS23تكلفة القرض" ..
ثانيا .تقارب المكونات : approche pore composent
يفرض معيار  IAS16على ادلؤسسة إتباع التقارب حبسب ادلكونات إذا كان بإمكان فك األصل إىل مكونات
ذات قيم ذلا معٌت  ،فيقيم ويسجل كل مكون كأصل ويصان ويهتلك بإعتباره أصل مستقل قائم بذاتو مثال ادلعمل
وسقف ادلعمل  ،آلة صناعية  ،زلرك اآللة الصناعية  ،الطائرة ومكوناهتا  .وعليو فتكاليف األصل وتكاليف مكوناتو
سلتلفة ومدة حياهتما سلتلفة.
ثالثا .الدفع األجل:
يف حالة الشراء على احلساب شراء األصل  ،الدفع بعد أجل  .ينبغي حتديث كلفة األصل وذلك باألخذ يف
احلسبان عنصر الزمن واذلدف من ذلك حياد عدم تأثَت  .تكلفة الدين على تقييم األصل.

 1بن ربيع،مرجع سبق ذكره،ص265
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الفصل الثالث:
رابعا  :تبادل األصول الثابتة:

جيب أن تتبادل ادلؤسسة األصل الثابت ماديا مقابل أصول غَت نقدية يف نفس الوقت  ،يقيم األصل الثابت
ادلادي الذي حصلت عليو ادلؤسسة بالقيمة العادلة ما عدا حالة كون التبادل احلاصل ال دتثل حقيقة جتارية أو أنو
يسجل قياس القيمة العادلة مبصداقية سواء كان بالقيمة العادلة لألصل احلاصل عليو أو القيمة العادلة ادلعطى يف إطار
التبادل.
إن القيمة العادلة اليت جيب األخذ هبا ىي القيمة العادلة لألصل ادلقدم يف إطار التبادل إال إذا كانت القيمة
العادلة لألصل الذي مت احلصول عليو أكثر واقعية .وإذا تعذر قياس األصل احلاصل عليو بالقيمة العادلة فإنو يقيم ويظهر
بصايف القيمة احملاسبية لألصل يف إيطار التبادل.
خامسا  :التقييم البعدي لألصل ( :) évaluation postérieur
تقيم األصول الثابتة ادلادية يف البداية حبسب التكلفة وقد مت التعرض إىل ذلك  ،كما تقييم فيما بعد بطريقتُت مها
التكلفة وإعادة التقييم.
 طريقة التكلفة :حتدد القيمة احملاسبية لألصل حسب ىذه الطريقة كما يلي:
القيمة احملاسبية = التكلفة التارخيية – اإلىتالكات – خسائر القيمة

 طريقة إعادة التقييم :حتدد القيمة احملاسبية لألصل حسب ىذه الطريقة كما يلي:

القيمة احملاسبية = القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم – اإلىتالكات ادلستقبلية – خسائر
القيم ادلستقبلية

تعرف القيمة العادلة لألصلل حسلب ادلعلايَت الدوليلة عللى أ لا ادلبللا اللذي أن يتبلادل بلُت األطلراف حسلنة اإلطلالع
متفامهة وتعمل يف إطار شروط ادلنافسة العادية وىي سعر السوق ادلايل للسلع ادلتشاهبة إذا كان ىناك سلوق  ،وإذا مل يكلن
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الفصل الثالث:

ىناك سوق والطبعة اخلاصة لبعض أنواع األصلول  ،فاإلتفلاق أن يعلاد تقيليم ىلذه األصلول بالتكلفلة التعويضلية الصلافية ملن
اإلىتالكات.
تشللًتط يف تطبيللق إعللادة التقيلليم إمكانيللة قيللاس القيمللة العادلللة مبصللداقية كمللا يشللًتط تطبيللق الطريقللة مللن دورة إىل
أخرى وتطبق بصفة منتظمة على مجيع األصول الثابتلة ادلاديلة الليت تنتملي إىل نفلس اجملموعلة  ،وجيلب تطبيقهلا كلملا تطللب
األمر ذلك  ،أي كلما كانت القيمة العادلة لألصل ادلعاد تقييمو ختتلف بشكل معترب عن القيمة احملاسبية لألصل.

1

المطلب الثالث :التسجيل المحاسبي للتثبيتات العينية
أوال  :حسابات التثبيتات ( ح) 21/
إن القليم الثابتلة ادلاديللة أو التثبيتلات ادلاديلة ح 21/جيعللل ىلذا احلسلاب مللدينا بقيملة احلصلص مللن طلرف الشللركاء أو
تكلفللة اإلقتنللاء يف تللاريخ دخللول األم لوال الثابتللة ضللمن شلتلك لات ادلؤسسللة ذاهتللا حيللث يقابلهللا يف اجلانللب الللدائن إحللدى
احلسابات التالية ح 10x/ح 45x/ح. 732/

2

يتم التسجيل احملاسيب للتثبيتات ادلادية وفق احلالتُت التاليتُت:

3

الحالة األولى :شراء التثبيتات من الغير
يف ىذه احلالة تكون احلسابات ادلاديلة مدينلة وأحلد حسلابات البنلك أو ملورد والتثبيتلات ح . 404/دائنلا بتكلفلة
شراء التثبيتات ويسجل كما يلي:
21x

xxx

التثبيتات ادلادية
4x

حسابات الديون

xxx

5x

احلسابات ادلالية

xxx

تسجيل حالة شراء التثبيت من الغَت

 1زلمد بوتُت،مرجع سبق ذكره،ص ص 103-100
 2شعيب شنوف،مرجع سبق ذكره،ص42
 3عبد الرمحان عطية،مرجع سبق ذكره،ص73
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الفصل الثالث:
الحالة الثانية :إنجاز التثبيتات العينية من قبل المؤسسة
يف ىذه احلالة تسجل التثبيتات يف قيدين ومها:
 القيد األول :تسجل فيو ادلصاريف احملتملة إلصلاز التثبيتات بصورة عادية.

 القيللد الثللاين :يسللجل بعللد اإلصلللاز الكلللي لألصللل  ،حيللث صلعللل حسللاب األص لل ادلعللٍت مللدينا وحسللاب إنتللاج
مثبت لألصول العينية
6x

ح . 732/دائنا بتكلفة إنتاج األصل.
xxx

حساب األعباء
4x

حسابات الديون

xxx

5x

احلسابات ادلالية

xxx

تسجيل مصاريف ادلتحملة إلصلاز التثبيتات
21

xxx

التثبيتات ادلادية
732

xxx

إنتاج مثبت لألصول العينية
تسجيل اإلصلاز الكلي للتثبيت

كما توجد حالة خاصة تتمثل يف ادلعاجلة احملاسبية لعقلود اإلجيلار التملويلي :وىلي يف حاللة حيلازة إسلتثمار عيلٍت علن
طريق عقود إجيار دتويل حبيث ال تعود ملكية اإلستثمار قانونا للمؤسسة وعليو منيز بُت التسلجيل عنلد ادلسلتأجر والتسلجيل
عند ادلؤجر كما يلي:

1

 المعالجة المحاسببية فبي دفباتر المسبتأجر :يسلجل عقلد إجيلار دتويلل يف األصلل حبيلث جيعلل إحلدى حسلابات القليم
الثابتللة مللدينا ح .21/ويقابلللو حسللاب الللديون اخلللاص هبللذا العقللد كحسللاب الللديون ادلًتتبللة علللى عقللد اإلجيللار التمللويلي
ح .167/يف اجلانب الدائن ويسجل كما يلي:
21

التثبيتات ادلادية
167

xxx
الديون ادلًتتبة على عقد اإلجيار التمويلي

xxx

تسجيل عملية عقد اإلجيار التمويلي يف دفاتر ادلستأجر
وعندما يتم تسديد الدفعات حسب اإلتفاق جيعل ح 167/مدينا مببلا السداد وكذلك ادلصلاريف ادلاليلة ح .66/جيعلل
مدينا ويف اجلانب الدائن يكون حساب اخلزينة والصندوق كما يلي:

 1شعيب شنوف،مرجع سبق ذكره،ص ص 43-42
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الفصل الثالث:
167

الديون ادلًتتبة على عقد اإلجيار التمويلي

xxx

66

ادلصاريف ادلالية

xxx

5x

xxx

احلسابات ادلالية
تسديد الدفعات ادلتفق عليها

 المعالجببة المحاسبببية فببي دفبباتر المببؤجر:يسللجل مبلللا العقللد  .األصللل زلللل عقللد إجيللار دتللويلي يف احلقللوق الطويلللة
األجللل القلليم الثابتللة ادلاليللة .يف حسللاب القللروض والللديون الدائنللة ادلًتتبللة علللى عقللد إجيللار دتللويلي ح .274/وال ديكللن
تسجيلها ضمن ادلمتلكات  ،ولو كان ادلؤجر لديلو عقلد إملتالك ىلذا األصلل وعنلد التحصليل يسلجل يف اجلانلب اللدائن يف
ح 274/و ح 762/عائدات األصول ادلالية .مقابل تسجيل حساب اخلزينة يف اجلانب ادلدين كما يلي:
القروض والديون الدائنة ادلًتتبة على عقد إجيار دتويلي

274
21

xxx
xxx

حسابات التثبيتات
تسجيل عملية مبلا األصل يف دفاتر ادلؤجر

5x

xxx

احلسابات ادلالية
274

القروض والديون الدائنة ادلًتتبة عن عقد اإلجيار

xxx
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دتويل عائدات األصول ادلالية

xxx

تسجيل عملية التحصيل
ثانيا  :تثبيتات في شكل إمتيازات (ح)22/
عللرف إختيللار اخلدمللة العموميللة بأنللو عقللد يسللتند مبوجبللو شللخص عمللومي إىل شللخص طبيعللي أو شللخص معنللوي ،
ىللذا األخللَت يلتللزم خدمللة عموميللة دلللدة زلللددة وطويلللة علللى مسللؤوليتو مقابللل حللق إقتضللاء أتللاوي مللن مس للتعملي اخلدمللة
العموميللة  ،وتكللون ادلعاجلللة احملاسللبية للتثبيتللات ادلمنوحللة يف شللكل إمتيللازات عينيللة وادلوضللوعة موضللع اإلمتيللاز مللن جانللب
مللانح اإلمتيللاز أو جانللب صللاحب اإلمتيللاز ادلمنللوح لللو جيعللل حسللاب التثبيتللات يف شللكل إمتيللاز ح .22/بصللفتو مللدين ،
أمللا احلسللاب الللدائن فهللو حسللاب حقللوق مللانح اإلمتيللاز ح ، .229/وظهللر ىللذا األخللَت يف خصللوم ادليزانيللة واللليت تسللمى
باخلصوم الغَت اجلارية  ،إذن شلا سبق فصياغة القيد يكون كما يلي:

1

Le système comptable financiére , les pages bleues , 2008 , p118-119
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22

تثبيتات يف شكل إمتيازات
229

xxx
xxx

حقوق مانح اإلمتياز
إثبات وجود التثبيتات ادلمنوحة يف شكل إمتياز

ثالثا :تثبيتات قيد اإلنتاج أو التثبيتات الجاري إنجازها (ح)23/
إن تثبيللت قيللد اإلصلللاز ىللي التثبيتللات ادلاديللة وادلعنويللة واللليت مل يكتمللل إصلازىللا يف ايللة السللنة  ،كمللا نسللجل يف ىللذا
احلساب التسبيقات واألقساط ادلسددة من موردي التثبيتات.
التسجيل احملاسليب :نسلجل حبسلابات التثبيتلات قيلد اإلصللاز تكلفلة التثبيتلات الليت مل يكتملل إصلازىلا يف ايلة السلنة  ،سلواء
كانت عملية اإلصلاز تتم من قبل مؤسسة أو من قبل الغَت أي مؤسسة أخرى ويسجل كما يلي:
الحالة األولى :إنجاز التثبيتات من قبل الغير
يف ايللة السللنة يكللون ح 23/مللدين وحسللاب ادلللورد والتثبيتللات ح .404/دائنللا بتكلفللة األشللغال اللليت مت إصلازىللا ،
وعند إستالم التجهيزات بصورة كاملة وجاىزة لإلستخدام يرصد حساب  23جبعلو دائنا وجعل احلسلاب ادلناسلب  20أو
 21مدينا كما يلي:

1

23

xxx

التثبيتات قيد اإلصلاز
404

xxx

موردو التثبيتات
تسجيل التثبيتات اليت دتت من قبل الغَت

20

التثبيتات ادلعنوية

أو 21

التثبيتات العينية

xxx
xxx
التثبيتات قيد اإلصلاز

23

تسجيل إستالم التجهيزات بصورة كاملة

 1عبد الرمحان عطية،مرجع سبق ذكره،ص75
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الحالة الثانية :إنجاز التثبيتات من قبل المؤسسة

يف اية السنة صلعل ح .23/مدينا وحساب اإلنتاج ادلثبت ح .73/أو أحد حساباتو الفرعية أي حسلاب إنتلاج
قيد اإلصلاز للتثبيتات العينية ح .732/دائنا بتكلفة اجلزء الذي مت إصلازه من التثبيتات كما يلي:
232

التثبيتات العينية اجلاري إصلازىا
732

xxx

إنتاج قيد اإلصلاز للتثبيتات العينية
تسجيل إصلاز التثبيتات من قبل ادلؤسسة

80
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الفصل الثالث:
المبحث الثالث :التثبيتات المالية

من خالل ىذا ادلبحث سوف نتطرق إىل مفهوم التثبيتات ادلالية منها سنتعرف على طريقة تقييمها وتسجيلها زلاسبيا.
المطلب األول :مفهوم التثبيتات المالية والحسابات المستعملة
أوال  :مفهوم التثبيتات المالية
تعللرف األصللول الثابتللة ادلاليللة علللى أ للا تلللك القلليم ادلنقولللة اللليت حتوزىللا ادلؤسسللة للليس بغللرض البيللع وإمنللا إلسللتعماذلا
بصفة دائمة أي لعدة سنوات.
السندات ادلصنفة يف حسابات القيم الثابتة ادلالية تتضمن األسهم والسندات الليت تنلوي ادلؤسسلة اإلحتفلاظ هبلا دللدة طويللة
وتظهر يف إحدى الفئات األربعة التالية:

1

 سندات ادلسامهة واحلسابات الدائنة ادللحقة اليت يعد إمتالكها الدائم يف نشاط ادلؤسسلة  ،خاصلتة وأ لا تسلمح ذللا بلأن
دتارس نفوذا على الشركة اليت تصدر السندات.
 السندات ادلثبتة لنشاط احملفظة ادلوجهة لكي توفر للمؤسسة مردودية مرضية على ادلدى الطويل.
 السندات ادلثبتة األخرى اليت دتثل حصص ملن رأس ادللال أو توظيفلات ذات أملد طويلل الليت ديكلن للمؤسسلة اإلحتفلاظ
هبا حىت حلول أجل إستحقاقها.
 القلروض واحلسلابات الدائنلة اللليت أصلدرهتا ادلؤسسلة والليت ال تنللوي بيعهلا يف األجلل القصلَت مثللل احلسلابات الدائنلة لللدى
الزبائن ألكثر من سنة.
ثانيا  :الحسابات المستعملة للتثبيتات المالية
تتكون حسابات التثبيتات ادلالية من :

2

 26سندات مسامهة.  26سندات مسامهة أخرى. 26دفعات مستحقة على سندات غَت زلررة. 27السندات ادلثبة األخرى غَت السندات ادلثبة التابعة لنشاط احملفظة. 27-السندات ادلثبة التابعة لنشاط احملفظة.

 1مصطفي طويل،النظام احملاسيب ادلايل اجلديد،درا احلديث للكتاب،اجلزائر،2009،ص25
 2عبد الرمحان عطية،مرجع سبق ذكره،ص77
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الفصل الثالث:
المطلب الثاني :تقييم التثبيتات المالية
أوال  :تقييم االصول الثابتة المالية

يتم تقييم األصول ادلالية عنلد دخوذللا ضلمن أصلول ادلؤسسلة بتكلفتهلا الليت ىلي القيملة احلقيقيلة دلقابلل معلُت ،مبلا يف
ذلللك مصللاريف الوسللاطة والرسللوم غللَت قابلللة لإلسللًتجاع ومصللاريف البنللك وال تنللدرج يف تكلفللة احلصللص والفوائللد ادلتوقللع
إستالمها غَت ادلدفوعة وادلستحقة قبل الشراء.

1

تكلفة األصل الثابت ادلايل = القيمة احلقيقية لألصل ادلايل ادلكتسب  +مصاريف الوساطة  +الرسوم غَت
ادلسًتجعة  +مصاريف البنك

ثانيا :تقييم المساهمات والحسابات الدائنة
 .1التقييم بتاريخ الحيبازة :بتلاريخ احليلازة تقيليم سلندات ادلسلامهة بسلعر شلرائها مضلاف إليلو كلل ادلصلاريف التابعلة لعمليلة
الشراء مثل عمولة الوسطاء والرسوم الغَت ادلسًتجعة وغَتىا.
 .2التقييم في نهاية الدورة  :إن كل زيلادة يف قيملة سلندات ادلسلامهة علن تكلفلة حتصليلها ال تسلجل وإن كلل إافلاض يف
قيمة سندات ادلسامهة جيب أن تظهر يف صورة خسائر عند إافاض القيمة.

2

ثالثا  :تقييم تثبيتات مالية أخرى
حيث ديكن تصنيف ىذه التثبيتات ضمن ثالث رلموعات ىي:
 سندات مثبتة لنشاط احملفظة ح.273/ سندات مثبتة األخرى ح ،271/ح.272/سلفيات واحلقوق الديون .والودائع ح ،274/ح ،275/ح.276/ تقييم السندات ادلثبتة لنشاط احملفظة ح :273/تقييم على أساس قيمتها احلقيقية يف اية السنة.
 تقي لليم الس للندات ادلثبللة األخ للرى ح ،271/ح : 272/إن كللل م للن الس للندات ادلثبت للة األخ للرى ح .271/والس للندات
ادلتمثلة لدين ح .272/ال تعترب سندات جاىزة للبيع وعليو فإن تقييمها يف اية السنة يكون كالتايل:
 إن إرتفاع قيمة السندات ال يسجل زلاسبيا. 1مصطفي طويل،مرجع سبق ذكره،ص26
 2عبد الرمحان عطية،زلاسبة معمقة وفق النظام احملاسيب ادلايل،دار النشر جيطلي،اجلزائر،2011،ص153
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الفصل الثالث:
 أما إافاض قيمة السندات فهو ديثل خسائر عن القيمة.المطلب الثالث :التسجيل المحاسبي للتثبيتات المالية
كون التسجيل احملاسيب للتثبيتات ادلالية كاأليت:
أوال  :حسابات التثبيتات المالية (ح)261/

الحالببة األولببى :لللدى ش لراء مسللامهات يف شللركات تابعللة صلعللل حسللاب سللندات ادلسللامهة ح 261/مللدينا سللعر الش لراء
مضاف إليو عموالت الوسطاء والرسوم غَت ادلسًتجعة .وحسابات ادلالية  5xأو حسابات الديون  4xدائنا.
261

xxx

سندات ادلسامهة
4x

حسابات الديون

xxx

5x

حسابات ادلالية

xxx

تسجيل الشراء
الحالة الثانية :أملا يف حاللة سلندات قيمتهلا ادلسلددة جزئيلا  ،فلإن القيملة الكليلة تقيلد يف اجلانلب ادللدين للحسلاب ح26/
يف ادلقابلل حسلب الغللَت أو احلسلاب ادللايل فيمللا خيلص اجللزء ادلسللتدعى  ،ويف مقابلل قسلم فرعللي للحسلاب نفسللو ح269/
"عمليات الدفع الباقية الواجب القيلام هبلا عنلد سلندات ادلسلامهة غلَت مسلددة " فيملا خيلص اجللزء غلَت ادلسلتدعى  ،عللى أن
تتم بعد ذلك تصفية ىذا اجلزء  ،كلما مت تسديد ادلبالا ادلستدعاة يف مقابل احلسابات ادلالية.
26 x

xxx

سندات ادلسامهة
404

موردو األصول الثابتة

xxx

512

البنك

xxx

269

باقي الدفع على سندات

xxx

تسديد جزئيا
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الفصل الثالث:
الحالة الثالثة :عند تسديد قيمة اجلزء ادلستدعى فتسجل زلاسبيا كما يلي:
عمليات الدفع الواجب القيام هبا عن السندات غَت ادلسددة

269
512

xxx
xxx

البنك
تسديد قيمة اجلزء ادلستدعى

ثانيا :السندات المثبتة األخرى (ح)271/
الحالة األولى :الشراء

1

وىلي السللندات مللن غلَت سللندات ادلسللامهة  ،والسللندات ادلثبتلة لنشللاط احملفظللة ادلاليللة الليت ال تنللوي ادلؤسسللة بيعهللا يف
األجل القصَت  ،حيث جيعل ىذا احلساب مدينا بتكلفة اإلقتناء مقابل جعل أحد احلسابات ادلالية أو الغَت دائنة.
271

xxx

السندات ادلثبتة األخرى
4x

حسابات الديون

xxx

5x

حسابات ادلالية

xxx

عند الشراء
الحالة الثانية :عند التنازل
ادلعروف أن األصول الثابتة اليت حتوزىا ادلؤسسة سواء كانت عينية أو معنوية أو ماليلة ال تكلون موجهلةا إلعلادة البيلع
وإمنا استغالذلا بقدر اإلمكان مع التعلدد يف حالتهلا وكلذا منفعتهلا  ،وتعلد األصلول الثابتلة ادلاليلة ملن بلُت األصلول غلَت قابللة
لإلىتالك كاألصول الثابتة ادلعنوية والعينية حالة األراضي..
وعند التنازل عن األصول الثابتة ادلالية ال بد من ادلقارنة بُت سعر التنازل وسعر اإلقتناء فإن كان:

2

 1مصطفي طويل،مرجع سبق ذكره،ص127
 2إبراىيم مزيود،بوعافية رشيد،ادلعاجلة احملاسبية لألصول الثابتة حالة التثبيتات ادلالية،ادللتقى الدويل األول حول النظام احملاسيب ادلايل اجلديد يف ظل معايَت احملاسبة
الدولية،يومي  18-17جانفي ،2010ادلركز اجلامعي الوادي.
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الفصل الثالث:

سعر التنازل <تكلفة اإلقتناء يسجل الفرق يف ح767/
وإذا كان:
يسجل الفرق يف ح667/

سعر التنازل >تكلفة اإلقتناء
ويتم تسجيل القيد على النحو التايل:
 قيد إثبات التنازل:

ح /حقوق التنازل عن األصول الثابتة

462
27 x

ح /األصول الثابتة ادلالية األخرى

767

ح /األرباح الصافية عن التثبيتات التنازل عنها

xxx
xxx

إثبات التنازل
 قيد حتصيل التنازل:
512

ح /البنك
462

xxx
ح /حقوق التنازل عن التثبيتات
حتصيل القيمة عند التنازل
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الفصل الثالث:
خالصة :

يف خت للام ى للذا الفص للل إس للتنتجنا أن النظ للام احملاس لليب ادل للايل يس للاىم يف إنت للاج معلوم للات دقيق للة ع للن الوض للعية ادلالي للة
للمؤسسات اجلزائرية من خالل قواعد التقييم والتسجيل احملاسيب اليت تتوافق مع ادلعايَت احملاسبية الدولية من أجلل احللد ملن
ادلخللاطر واألخطللاء وتسللهيل عمليللة مراقبللة احلسللابات وأن القلليم الثابتللة ىللي اللليت دتلكهللا ادلؤسسللة وغرضللها األساسللي ىللو
ادللكية واإلستخدام.
كما أعطلى النظلام احملاسليب ادللايل لإلسلتثمارات مفهلوم جديلد ىلو األصلول الثابتلة وىلذا ادلفهلوم أكثلر دالللة يف التعبلَت
عن ىذه العناصر كما أعطاىا معاجلة زلاسبية ختتلف عن ادلخطلط احملاسليب وتتفلق ملع ادلعلايَت احملاسلبية الدوليلة حيلث علاجل
ألصللول الثابتللة وفللق ادلعللايَت التاليللة  :ادلعيللار رقللم  16يعللاجل األصللول العينيللة وادلعيللار رقللم  38يعللاجل األصللول ادلعنويللة  ،كمللا
عاجل ادلعيار احملاسيب رقم  17قروض اإلجيار كحالة خاصة يف األصول الثابتة.
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تمهيد:
سوف نتطرق يف ثنايا ىذا الفصل وادلتكون من مبحثني إذل الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا يف مركب

( UPE

 ) lakhdariaالتابع للشركة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة ) .( ENAD
يف ادلبحث األول سنقوم بتقدمي عرض عام عن ادلؤسسة وادلركب بصفة خاصة  ،وكذا وإمكانياهتا وأىدافها مع
الًتكيز على اذليئة ادلستقبلة وادلتمثلة يف قسم ادلالية واحملاسبة  ،لكون أن اجلزء الكبري من دراستنا يتعلق هبذا القسم.
أما ادلبحث الثاين نقوم فيو بتقييم نظام الرقابة الداخلية للتثبيتات يف ادلؤسسة.
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الفصل الرابع :

المبحث األول  :تقديم المؤسسة الصناعية للمنظفات
ادلؤسسة الوطنية دلواد التنظيف والصيانة  ENADمن ادلؤسسات اليت سامهت والزالت تساىم يف تغطية جزء من
السوق الوطنية مبواد التنظيف والصيانة عرب سلتلف أضلاء الوطن ونظرا للتغريات السياسية ادلتبعة من طرف الدولة ،فقد
يتغري اذليكل التنظيمي حسب كل سياسة ،فهو يسمح بتقسيم العمل وحتديد ادلهام وادلسؤوليات الوظيفية ادلرتبطة بكل
مستوى من ادلستويات التنظيمية والتنسيق فيما بينها ومن خاللو ديكن معرفة سلتلف الوظائف ادلوجودة داخل ادلؤسسة
والعالقات بني الوظائف وسلتلف مستويات ادلسؤولية.
المطلب األول :لمحة تاريخية عن المؤسسة وتقسيماتها
أوال  :لمحة تاريخية للمؤسسة
انتهجت اجلزائر بعد اإلستقالل سياسة التصنيع اليت كانت مطبقة من طرف اإلستعمار الفرنسي وبعدىا أصلزت
عدة ىياكل صناعية كربى لًتقية االقتصاد الوطين.
وصلد من بني ىذه اذلياكل ادلؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية  SNICوىي أول مؤسسة أصلزت تعمل يف رلال
حتويل واستغالل ادلواد الكيماوية وىذا سنة 7523م ،واصلة نشاطها على ىذا النهج إذل غاية تقرير إعادة ىيكلة ادلؤسسة
الوطنية سنة 7541م ،بسب التغريات اليت طرأت على الساحة السياسية واالقتصادية باإلضافة إذل زيادة حجم الطلب
على منتجات ىذه ادلؤسسة.
ثانيا  :تقسيمات المؤسسة
قسمت ادلؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية  snicإذل مخس مؤسسات وطنية وىي :
ENAVA -

 :ادلؤسسة الوطنية للزجاج

-

ENAP

 :ادلؤسسة الوطنية للدىن

-

ENAD

 :ادلؤسسة الوطنية للصيانة و مواد التنظيف

-

CERAMIQUE

 :ادلؤسسة الوطنية للخزف

-

DIPROCHIM

 :مؤسسة توزيع ادلواد الكيماوية

وأضيفت دلؤسسة  ENADسنة 7541م ثالث مركبات كبرية ىي :
 مركب سور الغزالن.
 مركب شلغوم العيد.
 مركب عني تيموشنت.
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أما بالنسبة لوحدة إنتاج الصيانة باألخضرية فتعود نشاهتا وبناءىا لسنة 7532م ،وركبت آالت اإلنتاج هبا سنة
7533م ،فأوذل احملاوالت الداخلية فكان يف جوان 7534م.
ويف جويلية 7535م دخلت مرحلة اإلنتاج احلقيقي ،وللتذكري فقد مت بناءىا على يد شركة أجنيب تدعى
. AUSTRO PLANAUTRICHE

ضمت إذل مركب ورلمع"  " SIDETسنة 7541م ،وبقيت
وذلك بعد إعادة اذليكلة سنة  7551م ،وبعدىا ّ

الوحدة آنذاك تابعة دلؤسسة "  " SNICمث أصبحت تابعة دلؤسسة  ،ENADوعلى العموم ديكن اإلشارة إذل أن رلمع
" " ENADحيتوي على  71وحدة إنتاج موزعة عرب كل من الوسط ،الشرق ،الغرب ،أما ادلؤسسة الوطنية للصيانة ومواد
التنظيف "  " ENADاليت تفرعت سنة 7554م إذل أربعة فروع كربى وىي :
-

SIDET

-

SODER

-

SODEOR

-

CHYMICA

 :الشركة الوطنية للمنظفات تيكجدة ،سور الغزالن.
 :شركة منظفات الرمال  ،شلغوم العيد.
 :شركة ادلنظفات الوىرانية ،عني تيموشنت.
 :مؤسسة مواد التجميل ،الرويبة.

أما ادلقر اإلجتماعي جملمع  ENAD-SIDETفيقع بسور الغزالن والية البويرة.
ىي بدورىا تنقسم إذل أربعة

وحدات والشكل التارل يبني سلتلف التقسيمات اليت خضعت ذلا مؤسسة "

." SNIC
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.SNIC  تقسيمات مؤسسة: )7( الشكل رقم
SNIC

ENAVA

SODEOR

CEROMIQUE

ENAD

ENAP

SODER

SIDET

DIPROCHIM

CHYMICA

COMPLEX

UNITE

UNITE

UNITE

D’ETERGENTS

PRODUITS

ROTOGRAVURE

SIEGE

SOUR EL

D’ETEROGENTS

SOUR EL

SOUR EL

GHOUZLAN

LAKHDARIA

GHOUZLAN

GHOUZLAN

 وثائق خاصة بادلؤسسة: المصدر
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الفصل الرابع :

المطلب الثاني :التعريف بالوحدة ومهامها وأهدافها
أوال  :التعريف بالوحدة
وحدة األخضرية ىي تابعة جملمع

ENAD-SIDET

يقع مقرىا على الطريق الوطين رقم  51على مسافة 1

كيلومًت شرق مدينة األخضرية ،وعلى بعد  05كيلومًت من مركز الوالية " البويرة " ،مت إنشاءىا سنة 7534م ودخلت
مرحلة اإلنتاج احلقيقي يف جويلية 7535م ،تتكون من ثالث ورشات وىي :
 ورشة حتضري ادلواد ( فرع الكيمياء ).
 ورشة إنتاج األغلفة  ،القارورات السدادات ،ادللصقات.
 ورشة حتضري وتعبئة ادللمع.
وحدة األخضرية ىي مؤسسة ذات أسهم مكلفة بتسيري واستغالل وتطوير النشاطات ادلتعلقة بإنتاج مواد التنظيف
والصيانة مبشاركة الوحدات األخرى التابعة دلؤسسة  ،ENADوادلؤسسة مبختلف وحداهتا تعمل على حتسني نوعية وكمية
اإلنتاج من أجل حتقيق وتلبية حاجيات السوق الوطنية.
 إمكانيات الوحدة :
تتوفر وحدة األخضرية على إمكانيات مادية وبشرية معتربة  ،حيث تشغل ما يزيد على  755عامل موزعني كما
يلي :
•  04إطار و 715عامل عاديني يتوزعون كما يلي  45 :منهم أعوان تنفيذ و 35منهم خرباء.
• يقدر رأمساذلا ب  8790,000 :دج.
أما اإلمكانيات ادلادية فنجد ىذه الوحدة تتوفر على قسم إنتاجي باستطاعتو إنتاج كميات معتربة من مواد
التنظيف والصيانة تغطي نسبة ال يستهان هبا من احتياجات السوق الوطنية ،وتتوفر على جتهيزات يتم إسًتادىا من
اخلارج وىي تقليدية إذا ما قورنت بالتطور التكنولوجي الذي يشهده العادل يف اآلونة األخرية وحىت بعض ادلؤسسات
اجلزائرية باإلضافة إذل أهنا تقدم خدمات ومساعدات مالية للعمال و من بني منتجاهتا صلد :
 فيما يخص مواد التطهير :
 ماء جافيل

""JAVEL

 صانيبو

""SANIBO

 غريزيل

""GRESYL
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الفصل الرابع :
 مود التنظيف :

 : "ISIS" مبختلف أنواعو
 نظّاف

""NADHAF

باإلضافة إذل ادلنتجات اليت ذكرناىا ىناك منتجات أخرى يتم بيعها عن طريق طلبيات بعض ادلؤسسات صلد من
بينها مايلي :
 -صابون DANEX

 -منتج

AMOL

 -منتج

USUROL

 -منتج

TIPOLE

 -منتج

ORLAX

 -منتج

EMBOL

ثانيا :مهام وأهداف المؤسسة
تقوم ادلؤسسة بعدة مهام كما أهنا وضعت أىداف تسعى إذل حتقيقها :
 : 1مهام المؤسسة
تتمثل ىذه ادلهام يف :
 تسيري اإلنتاج وعمليات الصيانة وتطوير ادلنتجات. تسيري العمليات التجارية ادلتعلقة بالتموين والبيع. تسيري اخلزينة ومتابعة عمليات الربرلة. تلبية حاجيات ادلستهلكني احمللني من مواد التنظيف. : 2أهداف المؤسسة
للشركة الصناعية دلواد التنظيف  ENADفرع األخضرية  UPEأىداف متعددة ،تسعى إذل حتقيقها ويتمثل اذلدف
األساسي يف تلبية حاجيات السوق مع احملافظة على نفس وترية اإلنتاج وحتسني النوعية لتغطية الطلب احمللي ،وكذا
دخول أسواق عربية وإفريقية ومن بني األىداف األخرى :
 تطوير نشاطها وذلك عن طريق الشراكة مع مؤسسات أجنبية. -تطوير تشكيلة منتجاهتا وذلك بالبحث عن منتجات جديدة.
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 حتقيق مرد ودية مالية تضمن التحكم يف الوسائل اإلنتاجية وتطوير ىذه األخرية دلواكبة التطورات التكنولوجيةاحلاصلة يف ميدان ادلنظفات عادليا.
 االحتفاظ حبصة السوق احلالية والعمل على حتسينها بفتح أسواق جديدة. إعطاء صورة جيدة دلنتجات ادلؤسسة وعالمتها التجارية. زلاولة استغالل كل اإلمكانيات ادلتاحة لتحقيق النمو. -حتسني نوعية وكمية ادلنتجات من اجل حتقيق وتلبية رغبات وطلبات

زبائنها .

المطلب الثالث  :الهيكل التنظيمي لوحدة مواد التنظيف و الصيانة باألخضرية . UPE

يعترب اذليكل التنظيمي للمؤسسة من بني أىم العوامل اليت تؤدي إذل صلاح ادلؤسسة يف نشاطها ،فانسجام سلتلف
الوظائف ادلوجودة هبا وترابطها مع منط التسيري واإلسًتاتيجية ادلتبعة من طرف ادلؤسسة جيعلها متكيفة مع البيئة ادلوجودة،
هبا لذلك تسعى الشركة الصناعية إذل االىتمام هبذا العامل وذلك من خالل إجراء تعديالت حسب الظروف ومتطلبات
النشاط وعليو فإن اذليكل التنظيمي دلركب ادلؤسسة دائما يف تطور.
أوال  :الهيكل التنظيمي للوحدة
من خالل الشكل التارل سيتم عرض اذليكل التنظيمي للوحدة
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الشكل رقم ( : )8الهيكل التنظيمي للوحدة.
مديـرية الوحدة
األمـانـة

خلية الربرلة و ادلراقبة

1

دائرة

دائرة

األمن

ادلوارد

الصناعي

البشرية

مصلحة

مصلحة

مصلحة

األمن

ادلستخدمني

ادلالية

دائرة
ادلالية و
احملاسبة

دائرة

دائرة البيع

دائرة

دائرة

دائرة

التموين

والتسويق

ادلخرب

الصيانة

اإلنتاج

مصلحة
التموين

مصلحة

مصلحة

مصلحة

ادلبيعات

مراقبة

الصيانة

النوعية

مصلحة
الوقاية

مصلحة

مصلحة

التكوين

النقل

مصلحة
الشؤون
االجتماعية

مصلحة

مصلحة

احملاسبة

ادلخازن

مصلحة
التسويق

مصلحة
البحث و
التنمية

المصدر  :من إعداد الطالبات باالعتماد على وثائق من ادلؤسسة
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مصلحة
الدراسات
و ادلناىج

مصلحة
التغليف و
التكيف

مصلحة
التحضري
التعبئة
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ثانيا  :دراسة الهيكل التنظيمي لوحدة التنظيف باألخضرية .UPE

إن اذليكل التنظيمي للوحدة مقسم حسب سلتلف الوظائف اليت تقوم هبا واليت يف رلملها تؤدي إذل حتقيق
األىداف العامة للمؤسسة ،وسيتم عرض سلتلف ادلديريات وادلصاحل مع عرض ادلهام اليت تق هبا كل وحدة على حدى.
أ .المديرية  :وىي اجلهاز ادلسؤول على تسيري نشاط الوحدة وتقوم بعملية ختطيط سلتلف الربامج ومراقبة مدى تنفيذىا
مع سلتلف الدوائر و ادلصاحل ادلوجودة يف الوحدة و التنسيق فيما بينها ،كما أهنا تشرف على عملية التنظيم داخل الوحدة
سواء من الناحية االجتماعية أو اإلنتاجية باإلضافة إذل دتثيل الوحدة يف سلتلف ادللتقيات و الندوات اليت هتمها.
.1المدير:خولت لو ادلهام التالية :
 قيادة الوحدة ضلو اذلدف ادلسطر. متابعة كل النشاطات اليت تقوم هبا سلتلف ادلصاحل. .2خلية البرمجة والمراقبة :أسندت ذلا ادلهام التالية :
 صياغة سلتلف الربامج اخلاصة بنشاط بادلؤسسة. التنسيق بني سلتلف ادلصاحل من أجل حتقيق أىداف الوحدة. تنظيم النشاطات اإلنتاجية وكذا العالقات االجتماعية بني إطارات وعمال الوحدة. .3األمانة  :ىي األخرى لديها مهام تقوم هبا :
 ترتيب ادللفات وحتضريىا لعملية الدراسة واإلمضاء من طرف مدير الوحدة. تسجيل واستقبال ادلكادلات اذلاتفية وكذا ادلواعيد مع ادلدير.ب .دائرة الموارد البشرية  :هتتم ىذه الدائرة بتكوين وترقية اليد العاملة يف الوحدة وكل ما يتعلق بشؤوهنا اإلدارية أو مبا
يضمن توفري الكفاءات البشرية الالزمة ألنواع الوظائف ادلختلفة يف الوحدة ،باإلضافة إذل تسيري الوسائل العامة واحلفاظ
عليها.
وتتمثل مهام ىذه الدوائر فيما يلي :
 صياغة سلتلف ادلخططات بتسيري ادلوارد البشرية يف الوحدة من حيث التوظيف والتكوين والًتقية والعمل علىتطبيقها بصفة جيدة.
 -تسهر على التسيري العقالين للوسائل العامة.
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وتنقسم ىذه الدوائر إذل ثالث مصاحل وىي :
 .1مصلحة تسيير المستخدمين  :مهمتها التنسيق بني سلتلف نشاطات فروعها وتتكون من ثالث فروع وىي:
 فروع تسيير المستخدمين  :وأسند ذلذا الفرع النشاطات التالية :
 حتقيق أمن سري اإلدارة ومتابعة احلياة العملية دلوظفي وعمال ادلؤسسة . احلفاظ على ادللفات اإلدارية اخلاصة مبوظفي الوحدة وترقيتهم . فرع األجور  :مكلف بإعداد استمارات األجور وتستعمل يف ذلك أجهزة اإلعالم اآلرل ويتم تسديد أجور
العمال وفقا لشبكة األجور احملددة لألجر القاعدي واليت يتم إعدادىا كمرجع يف االتفاقية اجلامعية وتتكون األجرة من:
 األجر القاعدي  :يتم اإلنفاق عليو بني النقابة واحلكومة.
 التعويضات  :مثل اخلربة ادلهنية ،مكافآت ادلردود الفردي واجلماعي تعويض الضرر ،الساعات اإلضافية
تعويض النقل ......إخل.
 االقتطاعات  :الضريبة على األجور ,الضمان االجتماعي
بعد احتساب األجور تقدم الوثائق إذل مصلحة احملاسبة ادلالية للمراقبة والتسجيل.
 فرع الوسائل العامة  :يقوم ىذا الفرع باألعمال التالية :
 يسهر على حسن سري ادلخازن و ورشات والتجهيزات اإلنتاجية. تسجيل شلتلكات ادلؤسسة العقارية وادلنقولة واحلفاظ عليها. .2مصلحة التكوين  :هتتم مبجال تكوين العمال ادلتواجدين يف الوحدة كما إهنا تقوم بادلهام التالية :
 صياغة سلطط التكوين اخلاص بالوحدة مع مراعاة سلطط مؤسسة األم. تكوين العمال ومتابعة ملفات ادلًتبصني. .3مصلحة الشؤون االجتماعية  :تتمثل مهامها فيما يلي.
 معاجلة ملفات التأمني وحوادث العمل. تقدمي خدمات اجتماعية للعمال داخل الوحدة.ت .دائرة المالية والمحاسبة  :هتتم ىذه الدائرة مبتابعة النشاط ادلارل للوحدة ومراقبتو وذلك بوضع سياسة مالية تسمح
بتحقيق األىداف ادلسطرة من طرف إدارة الوحدة كما أهنا تقوم بتوفري األموال الالزمة لنشاط الوحدة يف الوقت ادلناسب
ومن ادلصادر ادلناسبة وجتديد جتهيزاهتا باإلضافة إذل تقدمي معلومات دقيقة وسريعة حول الوضعية ادلالية و االقتصادية.
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وتنقسم ىذه الدائرة إذل مصلحتني ومها :
 .1مصلحة المالية  :تقوم بادلهام التالية :
 تسيري العمليات ادلالية اخلاصة بالوحدة و متابعتها و مراقبة العمليات البنكية و اخلزينة. إعداد سلطط لتمويل االستثمارات. إعداد ادليزانية ادلالية و بعض اليوميات ادلساعدة مثل البنك الصندوق األجور. .2مصلحة المحاسبة  :يتم يف ىذه ادلصلحة التقييد احملاسيب لكل التدفقات ادلالية وادلادية اليت تقوم هبا سلتلف ادلصاحل
وتنقسم ىذه ادلصلحة إذل فرعني مها :
 مصلحة المحاسبة العامة  :حيث يتم على مستوى ىذا الفرع ما يلي :
 التقييد احملاسيب لكل عمليات دخول و خروج ادلواد األولية وادلنتجات من ادلخازن. التقييد احملاسيب لكل عمليات دخول األعباء اليت تتحملها الوحدة ( األجور ضرائب و رسوم .) ... فرع المحاسبة التحليلية  :تتم على مستوى ىذا الفرع ما يلي :
 حساب سلتلف التكاليف وسعر التكلفة للمنتجات وكذا النتيجة التحليلية لكل منتوج. حتليل سلتلف األعباء وحتليلها على مستوى األقسام وسلتلف ادلنتجات.ث .دائرة التموين  :يتم على مستوى ىذه الدائرة توفري ادلواد األولية األزمة لسري عملية اإلنتاج ،باإلضافة إذل تسيري
ادلخازن وذلك من أجل تفادي االنقطاع على عملية اإلنتاج عندما يكون ىناك نقص يف التموين وتعمل على توفري
الوسائل الالزمة لعملية النقل وتنقسم ىذه الدائرة إذل ثالث مصاحل وىي "التموين و التخزين و النقل".
 .1مصلحة التموين  :هتتم ىذه ادلصلحة بتحقيق اإلسًتاتيجية ادلتبعة من طرف الوحدة وذلك بتوفري كل االحتياجات
من مواد أولية ولوازم اإلنتاج باإلضافة إذل التجهيزات ادلكتبية اإلنتاجية كما صلد ذلا مهام أخرى تتمثل يف :
 تطيق سياسة التموين ادلربرلة من طرف إدارة الوحدة . مراقبة ومتابعة فواتري ادلوردين وكل ما يتعلق بالشروط ادلتفق عليها (األسعار  ,ادلواعيد ,اجلودة يف ادلواد) . .2مصلحة التخزين  :هتتم ىذه ادلصلحة بعملية تسيري ادلخزونات وذلك مبراعاة مستويات التخزين من حيث الكميات
واألسعار وأنواع ادلخزونات باإلضافة على :
 الًتتيب اجليد للمخزون وىذا يتم حسب نوعية ادلواد. -مراقبة مستويات ادلخزون من ادلادة وذلك باستعمال بطاقات ادلخزون القيام بعملية اجلرد ادلادي ذلذه ادلخزنات.
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 .3مصلحة النقل :مكلفة بتطبيق سياسة النقل احملددة من طرف الوحدة كما إن ذلا مهام أخرى تتمثل فيما يلي:
 مكلفة بتسيري حظرية النقل. توفري وسائل النقل دلوظفي الوحدة.ج .دائرة البيع والتسويق  :هتتم ىذه الدائرة بعملية تصريف سلتلف ادلنتجات اليت تنتجها الوحدة والتعريف هبا عن طريق
الوسائل ادلتاحة لذالك ،كما أهنا تقوم بوضع إسًتاتيجية تسويقية فعالة للوقوف يف وجو ادلنافسة ادلفروضة عليها واختاذ
التدابري الالزمة عند ظهور اضلرافات عن األىداف ادلسطرة يف اجملال التسويقي ،وتنقسم ىذه الدائرة إذل مصلحتني :
 .1مصلحة التسويق  :أسندت ذلا ادلهام التالية :
 وضع إسًتاتيجية للتسويق لتحقيق أىداف ادلؤسسة. القيام بالتحليل ودراسات إحصائية للمبيعات. .2مصلحة المبيعات  :تتكون ىذه ادلصلحة من فرعني :
فرع ادلبيعات وفرع تسيري سلزون ادلنتجات التامة الصنع ،وهتتم ىذه ادلصلحة بالنشاطات التالية :
 -تطبيق برنامج ادلبيعات ادلسطر من طرف الوحدة و مؤسسة .ENAD

 تسيري ادلخزون التام الصنع و احًتام شروط التخزين و األمن.ح .دائرة المخبر  :هتتم ىذه الدائرة بعملية البحث والتطوير يف سلتلف أصناف منتجات الوحدة ومراقبة نوعية ادلواد
األولية ادلستعملة وادلنتجات دلعرفة مدى مطابقتها للمعايري ادلتفق عليها ،كما أن ذلا مهام أخرى تتمثل يف :
 تطبيق اإلجراءات األزمة من أجل محاية احمليط. التسيري اإلداري والتقين دلختلف مصاحلها وفروعها والتنسيق بني الدوائر األخرى من أجل حتقيق األىدافادلرجوة.
تنقسم ىذه الدائرة إذل مصلحتني  :مصلحة البحث و التنمية و مصلحة مراقبة النوعية.
 .1مصلحة البحث والتنمية  :هتتم ىذه ادلصلحة مبا يلي :
 العمل على إجياد تراكيب جديدة لتحسني نوعية ادلنتجات. -تنظيم و توجيو أعمال البحث و التنمية.
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 .2مصلحة مراقبة النوعية  :تتمثل مهامها يف ما يلي :
 إعداد برنامج خاص مبراقبة النوعية. فحص ادلواد األولية وحتضريىا للتأكد من جودة ونوعية ىذه ادلواد. فحص ادلنتجات والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وادلعايري احملددة.خ .دائرة اإلنتاج  :هتتم ىذه الدائرة بتوظيف كل الطاقات ادلادية والبشرية ادلتاحة من أجل تنفيذ الربنامج اإلنتاجي ،كما
أهنا تأخذ بعني االعتبار ادلعلومات والنتائج ادلتوصل إليها من طرف مصلحة ادلبيعات ومصلحة التسويق دلعرفة مدى قبول
منتجاهتا من طرف ادلستهلكني لوضع أو إعادة صياغة برنامج إنتاجي مناسب لظروفها من أجل جتنب كساد منتجاهتا،
أما عملية اإلنتاج الفعلية تتم داخل الو رشات ادلخصصة لذلك ،وتنقسم ىذه الدائرة إذل مصلحتني
 .1مصلحة التحضير و التكييف  :تقوم بادلهام التالية :
 حتضري ادلواد األولية داخل الو رشات وتكييفها. تنظيم اآلالت والتجهيزات داخل الو رشات لتسهيل عملية التصنيع. .2مصلحة التعبئة و التغليف :ىي األخرى أسندت ذلا ادلهام التالية :
 توفري مواد التعبئة األزمة. القيام بعملية التعبئة للمنتجات يف القارورات والعلب حلفظها من الفساد.د .دائرة الصيانة  :هتتم ىذه الدائرة ىي األخرى باحلفاظ على اآلالت و التجهيزات اإلنتاجية يف أحسن حالة وبأقل
تكاليف شلكنة ،باإلضافة إذل أهنا تقوم بدراسات من أجل حتسني طريقة اإلنتاج وكذا إختيار آالت ذات درجة خطورة
أقل،وتنقسم ىذه الدائرة إذل مصلحتني مها :
 .1مصلحة الدراسات و المناهج  :وتتم فيها األعمال التالية :
 القيام بدراسات فنية من أجل حتديد القدرة اإلنتاجية للوسائل ادلستخدمة و اإلمكانيات ادلتاحة و حتديدتكاليف و حجم اإلنتاج.
 اختيار الطريقة ادلثلى لإلنتاج من أجل صنع منتجات جديدة و بأقل تكلفة. -إعداد برنامج الصيانة الوقائية.
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 .2مصلحة الصيانة  :أسندت ذلا ادلهام التالية :
 تسيري اآلالت اإلنتاجية و تنظيمها. السهر على حسن استعمال التجهيزات اإلنتاجية و ذلك بإعطاء تعليمات حول كيفية االستعمال باإلضافة إذلتكوين عمال متخصصني.
ذ .دائرة األمن الصناعي  :تتكون ىذه الدائرة من مصلحتني مها :
األمن والوقاية وىي تعمل على محاية وأمن الوحدة و ذلك باستعمال الوسائل األمنية الضرورية وتتمثل مهام ىذه
الدائرة يف :
 القيام بعملية التفتيش و ادلراقبة على مستوى آالت وجتهيزات اإلنتاج مبشاركة مصلحة الصيانة لتفادي حدوثأضرار على موارد ادلؤسسة ادلادية و البشرية .
 -تطبيق اإلجراءات التنظيمية اخلاصة بادلراقبة التقنية الضرورية
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المبحث الثاني  :تقييم نظام الرقابة الداخلية للتثبيتات
بعد تقدمي ادلؤسسة ادلستقبلة وأىدافها يف ادلبحث السابق نأيت إذل دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ادلعمول بو
داخل ادلؤسسة  ،حيث نبدأىا بطريقة األسئلة وذلك مبلء قائمة االستبيان كما سنقوم بدراسة خرائط التدقيق  ،ويف
األخري سنتأكد من التطبيق الفعلي للمعلومات اجملاب عليها ونقدم تقييما ذلا للخروج بالتوصيات والتحسينات.
المطلب األول  :طريقة االستبيان
تعترب طريقة االستبيان كأول عملية يف تقييم نظام الرقابة الداخلية لذا قمنا بطرح أسئلة خاصة بتقييم نظام الرقابة
الداخلية للتثبيتات على بعض عمال ادلؤسسة للحصول على ادلعلومات اليت دتكننا من التعرف على مدى فعالية وسالمة
النظام ادلطبق ومن خالل قائمة االستبيان استخرجنا نقاط القوة والضعف .
قائمة االستبيان
األسئلة

نعم

 .1ىل ىناك موازنة خاصة بالتثبيتات؟

X

 .2ىل يوجد ىناك سند الطلبية قبل استالم التثبيت؟

X

 .3ىل يتم حساب أقساط اإلىتالك من سنة إذل أخرى بنفس ادلعدالت؟

X

 .4ىل يعني أشخاص من مصلحة احملاسبة لفحص مصاريف التثبيتات اليت

X

مت استبداذلا ( إن وجدت ) قد حذفت من الدفاتر؟
 .5ىل التجهيزات الغري مستعملة ختضع دلراقبة مادية يف احلسابات كذلك؟

X

 .6ىل ىناك طريقة عمل دقيقة متبعة يف ادلؤسسة قصد ادلوافقة من طرف

X

أشخاص أو رلالس فيما خيص احلاالت التالية؟
 احلصول على تثبيت أو استبدالو فصل التثبيتات .7ىل ىناك مراقبة حسابات الفواتري والفواتري اليت دفعت؟

X

 .8ىل تراقب تقييم األشغال اليت قامت هبا ادلؤسسة لصاحلها؟

X
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X

 .9ىل ىناك إجراءات دقيقة بني ما ىو تثبيت وما ىو نفقة فيما خيص
نفقات الصيانة واإلصالحات؟

X

 .11ىل توجد إجراءات مكتوبة ومتبعة بني ادلستخدمني دلبادئ احملاسبة
وإجراءات ادلراقبة الداخلية؟
 .11ىل ىناك تأمني كاف على األصول الثابتة؟

X

 .12ىل كل التثبيتات ادلقتناة كانت مربرلة يف ادلوازنة؟

X

 .13ىل ىناك مراقبة للتسجيل احملاسيب؟

X

 .14ىل يتم تسجيل اإلىتالك وفق طريقة قانونية معتمدة؟

X

 .15ىل ىناك سجالت وملفات تفصيلية للتثبيتات تعطى التكلفة النهائية

X

 ،سعر التكلفة  ،رلموع اإلىتالكات اليت خصصت لكل التثبيتات وتقارن
حبسابات دفًت األستاذ؟
X

 .16ىل تراجع نسب اإلىتالك دوريا ويتم تغيريىا يف ادلبالغة يف التدىور
ادلفاجئ يف قيم التثبيتات؟

X

 .17ىل كل التثبيتات اليت دتلكها ادلؤسسة مستعملة؟
 .18ىل يتم التصديق على أبعاد األصول اخلردة من جهة زلددة؟

X

 .19ىل ىناك مراقبة عند تاريخ قفل احلسابات  ،عملية التسجيل ،

X

سندات التسليم؟
X

 .21ىل تتم عملية اجلرد من أطراف أشخاص مستقلني؟
تحليل:

من خالل اإلجابات ادلتحصل عليها حيث تشري ب "نعم" إذل مواطن قوى إجيابية أما اإلجابة ب "ال" وىي
تعكس مواطن ضعف اليت تستوجب على ادلراجع البحث عن شروحات وتوضيحات من طرف اجلهة اخلاضعة للمراجعة.
فمثال اإلجابة ادلتحصل عليها عن السؤال األول نستنتج وجود ميزانية خاصة بالتثبيتات حيث كانت اإلجابة بنعم
وتعترب ىذه نقطة قوة يف ادلؤسسة ألن عملية شراء التثبيتات تكون مدروسة ومرصد ذلا مبالغ يف ادلوزانة.
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أما السؤال الثاين فكانت اإلجابة أيضا بنعم ويعترب ىذا عن قوة نظام الرقابة ادلتتبع داخل ادلؤسسة ألن مصلحة
اخلزينة وادلالية قبل دفعها لفاتورة شراء التثبيت يكون لديها بطاقة أو ملف خاص بالتثبيت ادلقتين ويتكون ىذا ادللف من
طلب شراء وصل اإلستالم وفاتورة خاصة بالتثبيت.
كما صلد ان اإلجابة عن السؤال الرابع وىي "بال" تعين أن ىناك نقطة ضعف يف ادلؤسسة  ،ألنو ال يتم تعيني
أشخاص من قسم احملاسبة للفحص عن اإلستبدال ولكن التثبيت حيذف مباشرة من الدفاتر.
المطلب الثاني  :خرائط التدفق
تأخذ خرائط التدفق شكال بيانيا جلزء من النظام الرقابة الداخلية  ،كذا دتكن خرائط التدفق مراجع احلسابات من
احلصول على معلومات ذات داللة حول ىذا النظام وبيان مواطن القوة والضعف إذ تعد عملية حيث تبني كيفية سري
التثبيتات من طلب الشراء إذل غاية دفع الفاتورة ووصول التثبيت إذل ادلؤسسة.
أوال  :خريطة التدفق الخاصة بطلب شراء التثبيت:
ديكن توضيح ىذه العملية من خالل ادلخطط التارل:
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ديكن تلخيص دورة وصل الشراء من خالل:
 .1قسم المدخالت ( الجهة المستعملة ) :
يقوم قسم املدخالت بإبراز احتياطات املؤسسة للتثبيتات من آالت إنتاج  ،معدان........إخل  ،حيث يقوم
بإعداد طلب الشراء بنسختني الذي حيتوى على كل املواصفات والتفاصيل اخلاصة بالتثبيت وترسل نسخة إىل األرشيف
والثانية إىل مديرية املشرتيات والتموين وىذا من أجل اقتناء ىذا التثبيت.
 .2مديرية المشتريات والتموين:
يتم يف ىذه املديرية استالم الطلب وإعداد الطلبية من خالل مصلحة املشرتيات التثبيات وقطع الغيار اليت تتلقى
ىذا الطلب وبعد دراستو وفحصو تقوم مبراسلة مجيع مورديها وىذا هبدف اختيار أحسن عرض الذي يتناسب مع
املواصفات والشروط املطلوبة ( السعر املناسب  ،اجلودة .....إخل بعد اختبار املورد تقوم ىذه املصلحة بإعداد طلبية ويتم
املصادقة عليها من طرف:
 رئيس مصلحة مشرتيات التثبيتات وقطع الغيار. مدير املشرتيات والتموين. رئيس دائرة املشرتيات.ويتم نسخ  5طلبيات وترسل إىل كل من:
 املورد.قسم التموين. مديرية اخلزينة واملالية. قسم احملاسبة التحليلية. األرشيف.ىذا فيما خيص عملية تدفق املعلومات واملستندات اخلاصة بعملية الشراء.
ثانيا  :خريطة التدفق الخاصة بوصل االستالم
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الشكل رقم  : 10خريطة التدفق الخاصة بوصل االستالم.
قسن الوحاسبت
العاهت(هركزالحاسوب)

قسن الخووين

قسن الوحاسبت الخحليليت هذيريت الخزينت والواليت

الوورد

هصلحت هراقبت الفواحير

قسن الوشخرياث

الفاحورة
الفاحورة
هراقبت
الفاحورة

وثيقت خاصت
بالخثبيج وإهخالكه
وثيقت خاصت
بالخثبيج وإهخالكه

وصل اإلسخالم
وصل

وصل اإلسخالم

اإلسخالم BR

BR
هراقبت BR

هراقبت
الوثيقت
هراقبت هلف

من

إعداد

الطالبات

حسجيل االخثبيج
في دفخر الوحاسبيت

FACTURE
BC.BR.BA

FACTURE
BC.BR.BA

P

P
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بعدما يتلقى ادلورد طلبية الشراء يقوـ بتحرير فاتورة البيع مع نسخ فاتورتني منها فًتسل نسخة منها إىل أرشيف
ادلؤسسة واألصلية ونسخة منها إىل قسم مشًتيات التثبيتات وقطع الغيار  ،فيقوـ ىذا القسم مبراقبتها وفحصها وبدوره
يقوـ بتحرير وصل االستالـ مع نسختني منو فًتسل واحدة إىل األرشيف وأخرى إىل مديرية اخلزينة وادلالية واألصلية إىل
مصلحة مراقبة الفواتري التابعة دلديرية ادلشًتيات والتموين الذي يقوـ مبراقبتها وبعد االنتهاء يقوـ بتكوين ملف حيتوي
على:
 وصل االستالـ DR طلب الشراء BC وصل الدفع BAP فاتورة الشراءيرسل ىذا ادللف إىل قسم احملاسبة الذي يقوـ بفحصو ومراقبتو مث حيرر وثيقة خاصة حتتوي على التثبيتات واإلىتالؾ
وترسل إىل قسم احملاسبة العامة الذي يقوـ بفحص ىذه الوثيقة ويسجل ىذا التثبيت ادلقتٌت يف الدفاتر احملاسبية
للمؤسسة.
المطلب الثالث  :تقييم نظام الرقابة الداخلية للتثبيتات
بعد قيامنا بعرض نظاـ الرقابة الداخلية على التثبيتات يف وحدة إنتاج مواد التنظيف والصيانة من خالؿ قائمة
االستبياف وخرائط التدفق وبعد التأكد من أهنا تطبق بشكل فعلي ( أي اإلجيابيات على األسئلة ) استنتجنا رلموعة من
نقاط القوة اليت تعترب إجيابية للمؤسسة ورلموعة من نقاط الضعف يف نظاـ الرقابة الداخلي على األصوؿ الثابتة نعرضها
على النحو التايل:
أوال  :نقاط القوة:
 قمنا بالػتأكد من أف ادليزانية للتثبيتات فعال موجودة ويصادؽ عليها ادلدير العاـ. تأكدنا من أف كل موظف يف ادلؤسسة يقوـ بعمل يف رلاؿ ختصصو. تأكدنا أف متابعة اإلىتالؾ تتم باستمرار وكل النسب والطرؽ ادلطبقة تتم بطريقة قانونية ثابتة. ىناؾ تأمني شبو كلي على االستثمارات خاصة بالنسبة لألخطار سوؼ حتدث عليها. التثبيتات قيد اإلصلاز يتم مراقبتها والتحقق من حتويل التثبيت اجلاىز إىل حساب التثبيت اخلاص بو. -ىناؾ رقابة فعالة بني ادلستندات والفواتري وبني اجلزء الفعلي.
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ثانيا  :نقاط الضعف
 عدـ وجود سياسة واضحة تقوـ من خالذلا ادلؤسسة بشراء التثبيتات. تقوـ ادلؤسسة أحيانا بشراء تثبيت تستعملو لفًتة زمنية قصرية حيث بإمكاهنا كراء ىذا التثبيت بدال من شرائو. عدـ وجود شروط متعلقة بالبيع واإلصالحات على التثبيتات. عدـ إجراء زلاضر إال يف حدوث العجز. معظم التثبيتات ادلوجودة يف ادلؤسسة قددية  ،ويرجع ذلك لعدـ إتباع ادلؤسسة إسًتاتيجية زلددة لتجديد أصوذلا الثابتة. غياب متابعة اجلرد ادلادي على االستثمارات.ثالثا  :االنعكاسات
 إف عدـ وجود سياسة واضحة تقوـ من خالذلا ادلؤسسة بشراء التثبيتات يعود خبسائر على ادلؤسسة حيث أف تلكالتثبيتات ادلقتناة قد تكوف ادلؤسسة ىي يف غٌت عنها.
 عدـ وجود شروط متعلقة ببيع التثبيتات قد يؤدي إىل إقاع ادلؤسسة يف خسائر وذلك ألف التثبيتات ختتلف من حيثمدة حياهتا االقتصادية وجودهتا ،ىذا ما يفرض على ادلؤسسة مراعاة قيمة التثبيت وجودتو وعلى أساس ذلك يتم حتديد
السعر ،وإذا جتاىلت ادلؤسسة ذلك قد يؤدي هبا إىل بيع التثبيت بأقل ف مثنو شلا جيرىا إىل حتمل خسائر كبرية.
 اعتماد ادلؤسسة على تثبيتات قددية يساىم يف ختفيض جودة منتوجاهتا ،حيث جيب على ادلؤسسة جتديدىا ومواكبةالتطور التكنولوجي للزيادة من جودة ادلنتجات لضماف ادلنافسة يف السوؽ.
 عند إمهاؿ أو عدـ متابعة اجلرد ادلادي للتثبيتات يؤدي ىذا إىل اختالفات أو سرقة كبرية للمؤسسة ،شلا يؤدي إىلالتدىور يف ادلؤسسة.
 عدـ إجراء زلاظر إال يف حدوث العجز ،ال يساىم يف تفادي العجز فعلى ادلؤسسة القياـ بإجراء زلاظر من فًتة إىلأخرى لكي تكوف على إطالع على وضعية ادلؤسسة شلا يسمح ذلا بالتنبؤ عند حدوث العجز مستقبال وبالتايل ديكن ذلا
تفاديو قبل حدوثو.
رابعا  :التحسينات والتوصيات
بعدما تعرفنا على نظاـ الرقابة الداخلية يف وحدة مواد التنظيف والصيانة واطلعنا على إجراءات وأساليب العمل فيها ،
تبني أنو مهم أف يكوف ىذا النظاـ كامل وشامل فإنو ال خيلو من نقائص وسلبيات ذلذا قمنا بتقدمي التحسينات
والتوصيات من أجل حتسني ىذا النظاـ وزيادة فعاليتو.
 التزاـ بالتوصيات والنصائح ادلوجودة يف تقرير ادلراجع. التحقق من حالة التثبيتات من طرؼ سلتصني ذو كفاءة وخربة عالية حىت يعطي تقييم صحيح ذلا.109
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 جيب تطوير نظاـ الرقابة الداخلي يف ادلؤسسة وذلك بإنشاء نظاـ معلومايت واتصاؿ ينسق بني سلتلف الوحدات. جتديد التثبيتات ومواكبة التطور التكنولوجي ىذا حىت يعطي لنا مردودية. وضع سياسة واضحة لشراء التثبيتات. -التحقق من الوجود ادلادي للتثبيتات ادلملوكة وذلك عن طريق اجلرد ادلادي.
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خالصة الفصل:
تعرضنا يف بداية النص التطبيقي إىل التقدمي العاـ للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة اليت أنشأت يف إطار
اجلهود اليت بذلتها الدولة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،ومنذ تأسيسها تسعى ادلؤسسة إىل الوصوؿ إىل مجلة
من األىداؼ ادلسطرة ولبلوغ ىذه األىداؼ فإف للمؤسسة وظائف رئيسية متمثلة أساسا يف نشاىا اإلنتاجي إضافة إىل
نشاطات التوزيع.
بعد الدراسة اليت قمنا هبا الحظنا أف ادلؤسسة تتوىل أمهية كبرية حلماية شلتلكاهتا وحقوقها من شىت أعماؿ اإلمهاؿ
والتالعب والغش ،كما تبني أف الرقابة على التثبيتات عملية مهمة فهي تساىم مسامهة فعالة يف تقييم نظاـ الرقابة
الداخلية والذي يعطي الصورة احلقيقية دلوجودات ادلؤسسة من تثبيتات  ،ومن خالؿ ىذه الدراسة حتددت لنا نقاط القوة
كما أف ىناؾ نقاط ضعف اليت تعترب عائق بالنسبة للمؤسسة إذ جيب عليها حتسني وتطوير نظامها الرقايب من أجل
تفادي نقائصها وحتسينها ومن مث احلصوؿ على نظاـ رقايب فعاؿ وسليم يساعدىا على حتقيق أىدافها ادلسطرة.
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من خالل دراستنا دلوضوع الرقابة الداخلية والتدقيق احملاسيب للتثبيتات ظهر لنا جليا األمهية الكبَتة اليت متنحها
ادلؤسسات حلماية شلتلكاهتا وحقوقها خصوصا مع كرب حجمها وتشعبها  ،وذلك حفاظا على بقائها واستمرارىا ىذا ما
أدى بادلسؤولُت إىل ضرورة وضع نظام رقابة فعال  ،وكفيل حبماية حقوق ىذه ادلؤسسات ورلهوداهتا من شىت أعمال
التالعب واإلمهال ويضمن سَت عملياهتا وسالمة العمليات احملاسبية والوثائق ادلالية من حاالت األخطاء والغش والتزوير
ىذا النظام يعتمد على تنظيم جيد  ،وتقسيم بناء دلتختل

الوظائ

ودحديد للمسؤوليات ،وعلى نظام زلاسيب سليم

وعناصر بشرية مؤىلة و أدوات رقابية مالئمة .
من خالل ىذا البحث حاولنا إبراز اجلوانب العامة ادلتعلقة بالرقابة الداخلية حيث وجدنا هأّنا جد ضرورية يف
ادلؤسسات كون أّنا تتضمن كل ادلقاييس واألدوات اليت تضمن لإلدارة العليا دحقيق عدة أىداف تتمثل يف محاية أصوذلا
واحملافظة عليها ضد األخطار وضمان دقة البيانات احملاسبية وادلالية ،حبيث ميكن العتماد علها وضمان االستجابة
للسياسات ادلوضوعة من خالل إعداد تقارير دورية عن نتائج األنشطة ،وكذا ضمان االستتخدام االقتصادي الك ء
دلواردىا من خالل جتنب اإلسراف والقصور والتبذير يف استتخدامها.
كما أن التطور السريع الذي شهده التدقيق احملاسيب على مستوى الوظائ خول لو تبوأ مكانة ىامة على الصعيد
الدويل ،نظرا للحاجة إليو اليت قابلت التوسع االقتصادي وعوامل االستثمار احلديثة ،فكان ال بد من توحيد الضوابط
كمكمل ذلذه احلوائج وكذا بغية توحيد ادلمارسات اليت يتحقق بفضلها تقليص فجوة التوقعات واستفادة األطراف من
ذوي التطور احملدود أو ادلعدوم يف ادلهنة من نظراهتا ادلتقدمة ،فكانت ىذه الضوابط السبيل للعديد من دول العامل للرقي
بادلهنة زلليا والتوجو ضلو التوافق الذي يعطيها دفعة نسبية لتحقيق مساعيها التوسعية باإلضافة إىل اختصار عاملي الوقت
واجلهد على الشركات الناشطة يف عديد ادلناطق اجلغرافية وألن بقاء ادلؤسسة متعلق مبا متلكو من أصول خاصة منها
التثبيتات عموما فإن القيام بعملية الرقابة الداخلية والتدقيق احملاسيب للتثبيتات يستوجب القيام بدراسة دقيقة تشمل مجيع
اجلوانب احمليطة بالتثبيتات وكل ادلؤشرات اليت تؤثر فيها بشكل مباشر أو غَت مباشر.
فما يلي نبُت نفي أو إثبات الفرضيات كما يلي:
 الفرضية األولى  :تعترب الرقابة خطة التنظيم وكل الطرق واإلجراءات واألساليب الشفافية للعمليات احملاسبية ،فقد متتأكيد ىذه الفرضية حيث أن الرقابة الداخلية عبارة عن نظام ورلموعة إجراءات تتم على مستوى كل مصاحل ادلؤسسة
وبالتايل ال ميكن أن يكون ذلا مصلحة وحيدة خاصة هبا.

113

خاتمة عامة:
 الفرضية الثانية  :التدقيق فحص إنتقادي سلطط يقوم بو شتخص غَت مستقل للتأكد من صحة ومصداقية ادلعلوماتادلالية ادلقدمة من طرف ادلؤسسة.حيث يتم نفي ىذه الفرضية حيث أن التدقيق ىو فحص يقوم بو شتخص مستقل
وزلايد ألجل التوصل إىل رأي فٍت زلايد ،كما أن التدقيق احملاسيب يساعد على وضع القرارات اإلدارية السليمة ومن
معايَته االستقاللية.
 الفرضية الثالثة  :ادلتمثلة يف أن قواعد تقييم األصول حسب النظام احملاسيب ادلايل ،فقد مت تأكيد ىذه الفرضية حيثأن تقييم األصول متكن ادلؤسسة من دحقيق اجلودة ادلطلوبة من عليات التقييم.
الفرضية الرابعة  :ادلتمثلة يف أن الرقابة الداخلية إلعطاء نصائح تصحيحية دلتتخذي القرار بادلؤسسة ومن األدوات
ادلستتخدمة االستبيان  ،مت تأكيد الفرضية حيث ميكن من استتخراج ادلرافق لنقاط القوة والضع

وبذلك يقوم بتقدمي

نصائح تصحيحية.
النتائج:
من خالل ىذا البحث متكنا من اخلروج بعدة نتائج حول ىذا ادلوضوع وىي:
 لنجاح أي مؤسسة اقتصادية جيب عليها إتباع نظام رقابة داخلية فعال لتحقيق مصداقية بياناهتا وشلتلكاهتا. تعمل الرقابة الداخلية على منع وتقليل األخطاء وادلتخاطر وىذا ما يزيد احلاجة إليو. التدقيق احملاسيب جاء بناءا على احلاجة إليو وتطوره كان بالتوازي مع التطور االقتصادي. تعترب عمليات ادلعاجلة احملاسبية يف ادلؤسسات االقتصادية أداة رئيسية دلعرفة ما جيري داخلها وإعطاء صورة دقيقة لكلادلهتمُت بشؤوّنا داخليا وخارجيا .
 مبا أن ادلؤسسة تعتمد على القوائم ادلالية والبيانات يف وضع اخلطط والسياسات ومراقبة األداء وتقييمو فإّنا دحرص أنتكون ىذه ادلعلومات موثوق هبا ودقيقة ختدم ادلسؤولُت وادلسامهُت .
 ادلعاجلة احملاسبية جتسد األحداث االقتصادية الواقعة يف ادلؤسسة حيث أ هن لكل حدث اقتصادي أو عنصر من عناصرموجودات ادلؤسسة معيار زلاسيب دويل يعاجلو خاصة ىذا التوحيد ادلعاجلات احملاسبية الدولية خاصة بوجود الشركات
ادلتعددة اجلنسيات  ،فقد عاجل ادلعيار رقم  61األصول الثابتة العينية وادلعيار  83األصول الثابتة ادلعنوية .
 األصول الثابتة ذلا أمهية بالغة داخل ادلؤسسة فهي متثل حجر األساس وادلتمثلة يف التدفقات النقدية ادلستقبلية اليتتضمن بقاء ادلؤسسة باإلضافة إىل توسيع نشاطها.
 من خالل ما تطرقنا إليو يف اجلانب النظري صلد أن ىناك توافق بُت ادلعيار احملاسيب وما نص عليو النظام احملاسيب ادلايليف تقييم األصول .
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التوصيات :
على ضوء النتائج ادلتوصل إليها قمنا باقًتاح رلموعة من التوصيات ذلا أمهيتها بادلوضوع :
 ضرورة وجود دليل دقيق لتوحيد كافة التسجيالت احملاسبية على مستوى كافة فروع ادلؤسسة . دعم خلية الرقابة الداخلية دلراقبُت أكثر ألن وجود مراقب وحيد يف ادلؤسسة يصعب من مهمة ىذا األخَت فهذا يؤديإىل التقليل من سلاطر الوقوع يف األخطاء .
 إقامة ملتقيات دورية للمدققُت الغرض منو إطالع ادلدققُت بالتطورات احلاصلة يف اجلانب النظري للمهنة بغرض دحسُتجانب ادلهنة .
 -العمل على إرساء جلان تكل

مبراجعة عمليات تدقيق احلسابات كما ىو حاصل يف عديد الدول  ،للوقوف على

استقاللية ادلدقق وتقييم العمل ادلقدم منو .
 إىتمام مكاتب ا حملاسبة والتدقيق بالًتتيب اجليد لألفراد العاملُت هبا بغرض زيادة تأىيلهم الفٍت  ،كما ينبغي الًتكيزعلى التدريب العملي يف رلاالت التتخصص بغرض تكوين زلافظي حسابات متتخصصُت يف الصناعة شلا يعود باإلجياب
على جودة خدمات التدقيق ادلقدمة .
 ضرورة إعادة تقييم شلتلكات ادلؤسسة وباألخص األصول الثابتة يف ّناية كل سنة مالية . ضرورة توعية ادلؤسسات االقتصادية بأمهية البحث العلمي وإجياد آلية تنسيق بينها وبُت اجلامعات اجلزائرية وىذا لتقدميادلساعدة الالزمة للباحث العلمي إلصلاز حبثو .
 ضرورة تفعيل وإجراءات اإلشراف والرقابة على كاتب ادلدقق للوقوف على مدى التزامهم مببادئ االستقالل واألمانةوالسلوك ادلهٍت مبا من شأنو تعزيز ادلستوى الرفيع دلهنة التدقيق .
 ضرورة اإلىتمام بأقسام الرقابة الداخلية من خالل رفدىا بالعدد الكايف من األفراد ادلؤىلُت علميا وعمليا وربطها بأعلىسلطة يف الوحدة االقتصادية إلعطائها القدر الكايف من االستقالل .
 ضرورة التنويع يف استتخدام وسائل دراسة وتقومي نظم الرقابة الداخلية وعدم االقتصار على وسيلة واحدة وذلكلالستفادة من مزايا الوسائل ادلتختلفة والتقليل من عيوهبا ومبا يكفل سالمة احلكم على درجة فاعلية نظام الرقابة الداخلية
للوحدات االقتصادية اليت يقومون بتدقيقها .
 إدراج حساب خاص باألصول الثابتة ادلتخزنة  ،فبعض ادلؤسسات تقتٍت األصول الثابتة مدة طويلة نسبيا من استغاللىذه األصول نتيجة ندرهتا يف األسواق العادلية .
 -ميزانية تطبق نظام احملاسيب ادلايل يف ادلؤسسات كون أنو الزال يلفق بعض الغموض نتيجة حلدائثو .
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أفاق البحث :
ويف آخر ادلطاف نتمٌت أن نكون قد وفقنا يف معاجلة موضوعنا ىذا أال وىو الرقابة الداخلية والتدقيق احملاسيب
للتثبيتات من أغلب جوانبو وأن نكون قد إستوفينا حقو .
ولذلك نًتك الباب مفتوح أمام الطلبة الباحثُت دلعاجلة ىذا ادلوضوع ومواضيع أخرى يف نفس اجملال مثل:
 ادلورد البشري ودوره يف تفعيل دور نظام الرقابة الداخلية داخل ادلؤسسة . حاجة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر دلعايَت التدقيق الدولية يف ظل اعتماد معايَت احملاسبة الدولية . -النظام احملاسيب ادلايل بُت النظرية والتطبيق .
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