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 دعـــــــــــــــــــــــــاء
 يارب علمني أن أحب الناس كليم كما أحب نفسي.

 وعلمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس.

 وعلمني أن التسامح ىو أكبر مراتب القوة، وأن االنتقـام ىو أول مظاىر الضعف.

ائما أن االخفـاق  يارب ال تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت، وال باليأس إذا أخفقت، بل ذكرني د

 ىو التجربة التي تسبق النجاح.

فـال تأخذ اعتزازي بكرامتي،   يارب إن أعطيتني نجاحا فـال تأخذ تواضعي، وإذا أعطيتني تواضعا

 فـإذا، أسأت إلى الناس فـامنحني شجاعة االعتذار، وإذا أساء الناس إلي فـامنحني شجاعة العفو.
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أبي الغالي  
إلى الذين تقـاسمو معي متاعب الحياة إخوتي 

إلى روح جدي الطاهرة  –رحمه اهللا-

إلى جدتي أطال اهللا في عمرها.

إلى خاالتي وأخوالي وأوالدهم

إلى جميع  أصدقـائي

يونس



كلمة شكر

الحمد هللا الذي وفقني على إتمام هذه المذكرة، وأحمده تعالى وأشكره على نعمة العلم 
التي  

وهبني إياها، وأن أبلغني هذه المرتبة. 

لي من   أتوجه بأسمى عبارات الشكر والعرفـان ألستاذي المشرف قوديح على كل ما قدمه 

معي طيلة فترة إنجازي هذا العمل. توجيه ونصح وإرشاد، كما أشكره على صبره وصرامته

فجزاك اهللا عني الخير كله.

الشكر أيضا لألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة  هذه المذكرة.
الشكر أيضا لكل أساتذتي، 

كما ال أنسى التوجه بالشكر واالمتنان إلى أفراد عائلتي الذين دعموني وحفزوني بشكل 

متواصل  
.كلمة شكر، تقدير، عرفـان  جميعا لكم..............

يـــــــــــونس
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 ة  :ـعامالقدمة ـامل                                    

 
لقد أصبح العامل اليوم كالقريـة الصـغرية ، فـأي حـدث يف أي بقعـة منـه تكـون آاثره عامـة مهمـا بعـدت            

 ئــل وغــري املســبوق يف جمــال التكنولوجيــا وتقنيــات اإلتصــال يف العــامل خــاللوذلــك نتيجــة للتطــور اهلا ،املســافات

" الشــــبكة العنكبوتيــــة " العامليــــة     برزهــــا علــــى اإلطــــالق مــــا يعــــرف بشــــبكة اإلتصــــالأالقــــرن العشــــرين ، ولعــــل 

و أالت املختلفــة للحيــاة البشــرية ســواء السياســية أو اإلقتصــادية االــيت إكتســحت كــل امليــادين و اجملــ ، األنرتنيــت

هبا إنتقاء مـا خيـدم مصـاحلهم الشخصـية أو  ،فأصبحت املعلومات تتدفق من كل جهة وعلى املهتمنياإلجتماعية

فلم يعد الكالم عن احلضارة ابلصورة السابقة بوجود ماء وتراب وأفراد بل بوجود إقتصـاد قـوي  ، املصلحة العامة

ضــاع احمليطــة هبــم ،فبعــدما حتــول العــامل إىل األحاديــة القطبيــة وأفــراد أكفــاء فــاعلني ومعلومــات دقيقــة علــى كــل األو 

د أن ضمان البقاء يعـين قـوة يف إختـاذ القـرار الـذي يرتكـز علـى قـوة إقتصـاد أي دولـة ،لكـن إقتصـاد ابت من املؤك

اإلقتصـادية هـي الدولة يتكون من وحدات إقتصادية سواء خاصة أوعامة صناعية أوجتارية أو خدماتية فاملؤسسـة 

نهـا لضـمان البقـاء و اإلرتقــاء إىل اإلسـتفادة مو  لإلقتصـاد ،فوجـب عليهـا مواكبـة هـذه التطـوراتالركيـزة األساسـية 

، فلقد أصبح البقاء لألقوى ماد� وعلميا فلذا إستوجب على املؤسسة دخول معركة اإلقتصـاد مبختلـف  األفضل

بــه ، فقــد ركــزت  ثر يف حميطهــا و تتأثر تــؤ لو مســتجداهتا مــن عوملــة وخصخصــة و العامليــة للمنتــوج وجودتــه  احتوالهتــ

ت اإلقتصادية من أجل تطويرها فعند تتبع تطور املؤسسات مـن صـغرية عبـارة كل احلكومات على دعم املؤسسا

التعقـد عن أعمال جتاريـة يقـوم هبـا أصـحاب امللـك إىل مؤسسـات كبـرية احلجـم و متعـددة اجلنسـيات ، ومـع هـذا 

فـــة مزا�هـــا ،جلـــأت املؤسســـة إىل ضـــرورة معر و و إلزاميـــة التكيـــف مـــع املتغـــريات اإلقتصـــادية علـــى درجـــة خطورهتـــا 

الصـــــورة الداخليـــــة هليكلهـــــا التنظيمـــــي تعكـــــس مكانتهـــــا يف الســـــوق الداخليـــــة واخلارجيـــــة بعـــــد إنتشـــــار التجـــــارة 

 العاملية،وتزايد رأس املال 
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احلاجـة إىل الرقيـب علـى أعمـال اإلدارة لصـاحل أصـحاب املـال ،فخـوف أصـحاب أدى إىل فصل امللكية وابلتـايل 

أو عـــن وجـــود حمرتفـــني يف الســـرقة و اإلخـــتالس أبســـاليب مباشـــرة األمـــوال الضـــخمة علـــى أمـــواهلم شـــيء حتمـــي ل

ال منـاص منهـا طريق ثغرات قانونية كل هذا أدى إىل ظهور املراجعة وتعزيـز مكانتهـا كوظيفـة داخليـة أو خارجيـة 

،فاملراجع أو ابألحرى حماسب ذو خربة يقوم بفحص البيا�ت احملاسبية حىت يتمكن من اإلدالء برأيـه عـن مـدى 

انيـــة اإلعتمـــاد عليهـــا ،وحـــىت يكـــون املراجـــع �جحـــا جيـــب أن يتمتـــع بـــبعض املتطلبـــات األساســـية يف نـــواحي إمك

حنــو ممارســة  ابإلضــافة إىل تلــك املتطلبــات جيــب أن يكــون لــه ميــول شخصــي و الصــحة    الــتعلم و الشخصــية

    املراجعـة أو الرغبـة يف إمتهـان العمل كمراجع للحساابت ، أي يتوافر فيه ما يطلق إصطالحا اإلجتاه حنو املراجعة

'the auditing attitude'   خاصة أن يكون يتـوفر علـى رصـيد معـريف وعلمـي كـايف مـع اخلـربة يف معاجلـة

و اإلســـتعانة        ذلـــك ابإلطـــالع املســـتمر علـــى مســـتجدات العـــامل اإلقتصـــادياملشـــاكل اإلقتصـــادية الراهنـــة و 

يــات واحملاســبة العامـة والتحليليــة ،فبقــدر النيــة املهنيــة والكفــاءة العاليــة عملبتقنيـات احلديثــة كاإلحصــاء و حبــوث ال

ؤسســة وميــنح ذلــك اإلدارة و املــديرين مــن إختــاذ القــرارت الصــائبة أتيت دقــة وجــودة التقــارير عــن القــوائم املاليــة للم

يــة املراجعــة واملراجــع وبنــاء إســرتاتيجيات مســتقبلية علــى قاعــدة مــن املعلومــات الدقيقــة ، فبمــرور الوقــت زادت أمه

 و اإلســـتمراريضـــمن البقـــاء وتســـيريا ممـــنهج وهـــادف  ة الكبـــرية والـــيت تريـــد أســـواق أكثـــريف املؤسســـات اإلقتصـــادي

  ،ومع التحوالت اإلقتصادية اليت شـهدهتا دول العـامل الثالـث ابإلنتقـال مـن اإلعتمـاد علـى مصـدر واحـد للتصـدير

الصـــادرات (صـــناعية ، للعمـــل يف كـــل جمـــاالت اإلقتصـــاد و تنويـــع  كـــالبرتول إىل فـــتح اجملـــاالت أمـــام املؤسســـات

جتاريـــة ،خدماتيـــة وفـــتح الـــبالد لإلســـتثمارات األجنبيـــة وبـــالد� مـــن بـــني هـــذه البلـــدان فوجـــب علينـــا التطـــرق إىل 

                                 وأهدافها .معاجلة اخللل يف التسيري مع وجود املادة اخلام فلذا جيب أن ندخل املراجعة ضمن هياكل املؤسسة 
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 و لإلحاطة جبوانب هذا املوضوع وفهمه و إبراز أمهية وأهدافه يكون حمور إشكاليتنا على النحو التايل :        

ة يف املؤسسـة يـيف حتقيـق تسـيري راشـد يتوافـق مـع املعـايري الدول" ما مدى إمكانية اإلعتماد على املراجعة          

 ة الصناعية منها ؟ "اإلقتصادية خاص

 وتتبلور حتت هذه اإلشكالية عدة أسئلة فرعية :         

 ماذا يقصد ابملراجعة  ؟ -1

 ماهي أهدافها وأسباب اإلهتمام هبا  ؟ -2

 ؟ الظوابط اليت تساعد على تطبيق مفهوم املراجعة ماهي  -3

 ؟ وماهي الشروط الواجب توفرها فيه     ؟   من يقوم هبذه املهمة -4

 ؟  ماهي واجبات و مسؤوليات املراجع و معىن إستقالله املهين -5

 ؟ كيف ميكن إعتبار املراجعة أدات لتقييم نظام الرقابة الداخلية  -6

 سس تسيريها ؟ أاإلقتصادية و  سسةنقصد ابملؤ ماذا  -7

 ؟  ما العالقة بني املراجعة و التسيري يف املؤسسة اإلقتصادية -8
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 الفرضيات : 

 املراجعة هي تشخيص إنتقادي يسمح بتدقيق العمليات اليت قامت هبا املؤسسة واحلكم عليها . -

املعـــايري هـــي أداة الضـــبط والتســـجيل الصـــحيح والشـــامل لعمليـــات يف خمتلـــف الوظـــائف لتســـهيل التشـــخيص  -

 السليم والناجح .

 ري األمثل للمؤسسة هو الوقوف على مواطن القوة والضعف من خالل وجود نظام رقايب فعال .التسي -

 ضمان البقاء يف املستقبل مرهون مبدى صحة املعلومات ودقتها وهذا ما حتققه املراجعة . -
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 د   

 أسباب إختيار البحث :

 موضوعية : -أ

 به . لوجود مشكل يف فهم هذا املوضوع ( املراجعة ) جيب كشفه واإلحاطة •

إن املؤسسات اجلزائرية ابخلصوص تدرك أمهية املراجعـة يف التسـيري ولكـن التعـرف كيـف تطبقهـا ميـدانيا  •

 لوجود عدة صعوابت .

حلتمية املؤسسة علـى تطبيـق املراجعـة نظـرا للتطـورات السـريعة يف عـامل اإلقتصـاد والتكنولوجيـا مـن ظهـور  •

 العوملة وشدة التنافس .

 ذاتية:  -ب

 يف هذا اجملال من معرفة عامل املراجعة وكيفيات تطبيقها . امليول الشخصي  •

 إمكانية املواصلة والبحث يف نفس اجملال مستقبال .  •

 املنهج املستخدم : 

نظرا لطبيعة املوضوع املدروس ولإلملام بكل جوانبه إتبعنا يف دراسـتنا هـذا املـنهج الوصـفي يف اجلانـب النظـري     

جلانــب التطبيقــي ، كمــا قــرر� إعتمــاد املــنهج التحليلــي مــن خــالل الدراســة التطبيقيــة ، واإلســتقرائي التحليلــي يف ا

 .( ENPC FILIALE SOEXPLAST )يف مؤسسة 

 أهداف املوضوع : 

 إبراز حتمية تطبيق املراجعة من قبل املؤسسة إذا أراد ضمان البقاء على الساحة اإلقتصادية . -

دقيقـــة بفضـــل وجـــود مراجعـــة دقيقـــة للعمليـــات الـــيت تقـــوم هبـــا  اإلشـــارة إىل وجـــوب وجـــود مصـــادر معلومـــات -

  املؤسسة من أجل إختاذ القرارات .

 إثراء املكتبة اجلامعية هبذا املوضوع خاصة لقلة املذكرات املتناولة هلذا املوضوع . -
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 اإلطالع على واقع املراجعة والتطورات والتغريات اليت حدثت يف هذا اجملال . -

 مام الطلبة للبحث يف هذا اجملال .فتح اجملال أ -

 هيكلة البحث :

منهـا إثنـان نظـر�ن وفصــل تطبيقـي تعرضـنا فيــه يف دراسـتنا هلـذا املوضـوع املهــم قمنـا بتقسـيمه إىل ثـالث فصــول   

 إىل دراسة حالة ، ويف مايلي عرض ملختلف هذه الفصول وما حتمله من معلومات .

 ل مدخل للمراجعة وهو مقسم إىل ثالث مباحث :حيث تناولنا يف هذا الفص الفصل األول :

يتعــــرض إىل ماهيــــة املراجعــــة ، بدايــــة ابلتطــــور التــــارخيي والتعريــــف ابملراجعــــة وإبــــراز أمهيتهــــا وأهــــدافها  األول :  

 وعالقتها ابحملاسبة .

 أنواع املراجعة ونطاق تقسيمها ، مدعم جبدول . الثاين : 

 إختاذها لتحقيق مفهوم املراجعة مدعم أبشكال . املعايري واإلجراءات الواجب الثالث : 

حيث تناولنا يف هذا الفصـل فعاليـة املراجعـة يف تسـيري املؤسسـة ،وهـو مقسـم إىل ثـالث مباحـث  : الفصل الثاين

: 

ألقينا فيه الضوء علـى ماهيـة التسـيري يف املؤسسـة بدايـة بنشـأة املؤسسـة وإعطـاء بعـض التعـاريف هلـا  األول :     

،أمهيتـه وأهدافـه وكــذلك معرفـة التوجيهـات احلديثـة للمؤسســة أنواعهـا ، مث التطـرق إىل تعريــف التسـيري  مـع حتديـد

 اإلقتصادية مدعما أبشكال .

حيث ركز هذا املبحث على عالقة املراجعة ابلرقابة الداخلية وإبـراز دور املراجعـة يف التسـيري وحتقيـق  الثاين :     

اجلهــات الــيت تتعامــل معهــا املؤسســة ، التحــد�ت الــيت تواجــه املراجعــة للتطبيــق اإلســرتاتيجيات ، وتلبيــة أغــراض 

 األمثل يف املؤسسة .
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وإللقــاء املزيــد مــن األضــواء علــى املراجعــة وكيفيــة معاجلتهــا ملختلــف وظــائف املؤسســة تطــرق هــذا  الثالــث :     

 املبحث إىل املراجعة امليدانية .

اسـة حالـة وإلظفـاء ميـزة الفعاليـة واملصـداقية للجانـب النظـري وحماولـة خصصنا هدا الفصـل لدر  الفصل الثالث :

يف التطبيــق ملفهــوم املراجعــة وفعاليتهــا يف التســيري ميــدانيا وهــذا مــامت مــن خــالل الــرتبص التطبيقــي الــذي قمنــا بــه 

  دية. ـــــابمل (ENPC FILIAL SOEX PLAST) مؤسسة حتويل البالستيك
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 مقدمــــــة :

لقد إزداد اإلهتمام ابملراجع واملراجعة من حيث التنظيم و الكفاءة نظرا إلزد�د اإلهتمام ابألقسام           

 احملاسبية واليت هي مصدر املعلومات الرئيسية ،ونظرا لتعقيدات العمليات التجارية يف عاملنا احلاضر حمليا وعامليا

بتوفر الكفاءة وما إستلزمت من فصل ملكية املشروع عن إدارته من اإلعتماد على رأي املراجع احملايد و ذلك 

عدالة تصويرها لواقع حال واإلخالص من أن البيا�ت اليت يقوم بتدقيقها و القوائم املالية اليت يبدي رأيه حول 

املسامهني و املوظفني والدائنني و مصلحة الضرائب تستخدم لعدة أغراض وختدم عدة أطراف كاإلدارة و املشروع 

    . واملستثمرين وغريهم كثري وهذا ما سنبينه يف هذا الفصل
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 .األول : ماهية املراجعة املبحث                                

 دمة :   ــمق

بري آخراملراجعة هي تأكد من صحتها ،وبتعدة إقتصادية ما للوح حساابتاملراجعة عملية فحص  تعترب         

فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيا�ت واملستندات واحلساابت والسجالت اخلاصة ابملؤسسة هبدف معرفة 

تبلورت هذه وكيف  وجتدر هنا اإلشارة إىل التطور التارخيي للمراجعةايل ونتيجة النشاط لفرتة معينة املركز امل

 اهيم .املف

 (1) وبعض تعریفاتھا  تاریخیة عن المراجعة ةلمح  : املطلب األول

      لمحة تاریخیة عن المراجعةالفرع االول:

تستمد مهنة املراجعة نشأهتا من حاجة اإلنسان إىل التحقق من صحة البيا�ت احملاسبية اليت يعتمد 

للواقع. وقد ظهرت هذه احلاجة أوال لدى  عليها يف اختاذ قراراته و التأّكد من مطابقة تلك البيا�ت

احلكومات، حيث تدّل الواثئق التارخيية على أّن حكومات قدماء املصريني و اليو�ن كانتا تستخدم املدققني 

للتأكد من صحة احلساابت العامة وكان املدقق وقتها يستمع  إىل القيود املثبتة ابلدفاتر و السجالت للوقوف 

مشتقة من الكلمة الالتينية  "Auditingذا جند كلمة "مراجعـة"، "تدقيق"،"على مدى صحتها. و هك

"Audire ومعناها يستمع " 

مثّ اتسع نطاق التدقيق فشمل وحدات القطاع اخلاص االقتصادية من مشاريع و منشآت خمتلفة، 

م، يف 1494خصوصا بعد التطور الذي حدث يف علم احملاسبة إبتباع نظام القيد املزدوج كما ورد، سنة 

 موسوعة "لوقاابشيليو" حتت عنـوان:

 20، ص: 19، ص: 18، ص :2000خالد أمین عبد هللا علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة و العلمیة دار وائل للنّشر عمـان  1 
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« Summa de Arthmitica Geametra Proportion et Proportion 

Action » 

فقد أدت سهولة استعمال النظام  إىل انتشار تطبيقه، ذلك االنتشار الذي ساعد على تطور احملاسبة و 

قة احلسابية للسجالت و مطابقة ذلك املراجعة. فقد نشأت حاجة أصحاب املؤسسات إىل التأكد من الد

لواقع حال املشروع، وقد زادت تلك احلاجة نتيجة اتساع حجم املؤسسات  و ظهور شركات األموال وما 

تضمنه ذلك من فصل بني ملكية املؤسسة و إدارهتا ممّا دعا املسامهني إىل تعيني مراجعي حساابت كوكالء 

 .عنهم أبجر للقيام مبراقبة أعمال اإلدارة

حيث  م1581عام  اإبيطالي اولقد ظهرت أول منظمة مهنية يف ميدان املراجعة و التدقيق يف فينيسي

، و كانت تتطلب سّت سنوات جتريبية إىل جانب النجاح يف االمتحان اخلاص  Roxonatiأتسست كلّية 

وط مزاولة شرطا من شر  م1669ليصبح الشخص خبري حماسبة. و أصبحت عضوية هذه الكلّية يف عام     

 مهنة التدقيق.

،  ينّص على م1862مثّ اجتهت الدول األخرى إىل تنظيم هذه املهنة. فجاء قانون الشركات، عام 

وجوب التدقيق بقصد محاية املستثمرين من التالعب أبمواهلم، ولقد دفع هذا القانون مبهمة املراجعة خطوات 

ارها بسبب احلاجة اليت نشأت من  جراءه. و تفاوتت هاّمة إىل األمام حيث ساعد على االهتمام هبا وانتش

و الوال�ت املتحدة  م1881، فرنسا سنة م1854الدول على تبّين هذه املهنة، فكانت بريطانيا سنة 

أي بعد األزمة االقتصادية العاملية  م،1940 –م 1930. ففي الفرتة ما بني م1896األمريكية سنة 

د أقامت بورصة نيويورك جلنة خاصة ابلسوق املالية و اليت ألزمت كّل تضاعفت وسائل املراجعة. فق م،1929

مؤسسة عضو يف البورصة أن تتأكد و تتحقق من حساابهتا عند خرباء  خارجيني و ذلك هبدف محاية مصاحل 

 املسامهني و األطراف األخرى.
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" نتيجة توزيع مزور وخاطئ MC Kessou and Robins، ظهرت فضيحة "م1939ويف عام 

. ابلتايل فقد سامهت ةللميزانية احلالية، مما أدى إىل نشر وثيقة خاّصة تعرض ابلتفصيل إجراءات املراجع

األزمات و الفضائح املالية يف ترسيخ مفهوم و ضرورة املراجعة يف املؤسسات االقتصادية. كما أّن تضرر 

ظهر نوعا جديدا من الرقابة أال وهي السياسة املالية للدول وأخذها أبسلوب فرض الضرائب على الّدخل، قد أ

 الرقابة الضريبية و من أدواهتا التدقيق الضرييب.

وعلى إثر ذلك، توّسع مفهوم املراجعة كما حتددت تدرجييا املبادئ و التقنيات اليت سامهت بقسط كبري 

 يف حتسني و رفع درجة التحقق و التأكد من نوعية املعلومات يف املؤسسات.

 . بعض تعاريف املراجعة الثاين :الفرع 

املراجعة هي فحص املستندات و احلساابت و السجالت اخلاصة ابملنشأة فحصا إنتقاد�  التعريف األول : 

حىت يطمئن املراجع من ان التقارير املالية سواء أكانت تقرير عن نتيجة املشروع خالل فرتة زمنية أو تقرير عن 

يظهر و ينطبع فيه صورة واضحة و حقيقية ودقيقة الغرض أي تقرير آخر  املركز املايل يف �اية فرتة زمنية أو

الذي من أجله أعد هذا التقرير ، فمثال جيب أن يطمئن إىل أن حساب األرابح و اخلسائر يظهر الربح أو 

م و اخلسارة الصحيحة عن املدة املالية وأن امليزانية العمومية صورت تصويرا صحيحا يعكس املركز املايل السلي

و اإليضاحات اليت ظهرت للمراجع وقدمت إليه الواضح للمنشأة وكل ذلك يف حدود البيا�ت و املعلومات 

 .1وكما تظهر السجالت بعد الفحص والتحقق والتقرير

هبدف التحقق من  املراجعة متثل عملية فحص جملموعة من املعلومات تقوم على اإلستقصاء:الثاينالتعريف 

 لية وذلك وفق جمموعة من املعايري املوضوعية ،تعكس إحتياجات مستخدمي تلك القوائم سالمة القوائم املا

 .4ص  -مرجع سابق   -عبد الفتاح صحن  - 1
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املالية ،مع ضرورة إيصال هذا الرأي إىل األطراف املعنية ملعاونتها يف احلكم على مدى جودة ونوعية هذه 

  .2املعلومات وحتديد مدى اإلعتماد على تلك القوائم

ضوعية دلة والقرائن الكافية واملقنعة وتقييمها بطريقة مو منظمة لتجميع األ املراجعة هي عملية:الثالثالتعريف 

متثيل وتطابق املعلومات املتعلقة بوحدة  مدى بواسطة شخص مؤهل ومستقل إلبداء رأيه الفين احملايد على

ة اإلقتصادية ضوء املعايري احملددة وتبليغ هذا الرأي للمهتمني بشؤون الوحد إقتصادية للواقع بدرجة معقولة يف

 3إختاذ القرارات ملساعدهتم يف 

:                                                                                              تعريف شامل

املختلفة حوهلا مفاده أن املراجعة  اءر االبتعريف جيمع وقصد اخلروج إستعراضنا لعدة تعاريف للمراجعة خالل 

فحص إنتقادي منظمة وموضوعية للبنود الواردة يف القوائم املالية مع جتميع وتقييم األدلة ذات الصلة  هي عملية

ابلبيا�ت الواردة هبذه القوائم و املتعلقة ابألنشطة واألحداث اإلقتصادية اليت ميكن التحقق منها وحتديد درجة 

حمايد ودقيق عن املركز املايل و نتيجة النشاط التناسق مع املعايري أو املقاييس احملددة للخروج برأي فين 

طراف املهتمة هبا داخليا من مديرين و وكذا تقييم نظام الرقابة الداخلية ،وتوصيل هذه النتائج لألللمؤسسة 

       مسؤولني من أجل إختاذ قرارات ووضع إسرتاتيجيات جديدة

                                                                     : أمهيةواهداف املراجعة يناملطلب الثا

تعود                               امهية املراجعة                                                 :الفرع االول

ة وسيلة الغاية وهتدف هذه الوسيلة إىل خدمة عدة طوائف تستخدم القوائم املالياىل كو�ا راجعة امهية امل

رين احلاليني مومن أمثلة ذلك طائفة املديرين واملستثهتا ورسم سياساهتا ااملدققة وتعتمدها يف إختاذ قرار 

 .21-ص  1988دار النهضة العربية –العلمية للمراجعة بني النظرية و التطبيق األصول  -حممد مسري الصبان  -  2
       اإلسكندرية  -2003طبعة –الدار اجلامعية  -دراسات يف اإلجتاهات احلديثة يف املراجعة  -منصورأمحد البديوي ،شحانة السيد شحانة   -  3

  .13ص
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 -         .املختلفة ونقاابت العمال وغريها ني والبنوك ورجال األعمال واإلقتصاد واهليئات احلكوميةيواملستقبل

ومن هنا ،حملاسبية يف وضع اخلطط ومراقبة األداء وتقييمه إن إدارة املشروع تعتمد إعتمادا كليا على البيا�ت ا

كذلك جند طائفة املستثمرين تعتمد على ،حنرص أن تكون تلك البيا�ت مدققة من قبل هيئة فنية حمايدة 

القوائم املالية املدققة عند إختاذ أي قرار يف توجيه املدخرات واإلستثمارات حبيث هلم أكرب عائد ممكن مع 

                                                                              صر احلماية املمكنة إعتبار عن

أما البنوك التجارية والصناعية فتعتمد القوائم املالية من قبل هيئة فنية حمايدة عند فحصها للمراكز املالية 

صاد يعتمدون هذه القوائم د رجال اإلقتللمشروعات كتقدم بطلب قروض وتسهيالت إئتمانية منها كذلك جن

 يف تقديرها للدخل القومي ويف التخطيط اإلقتصادي .

أما اهليئات احلكومية وأجهزة الدولة املختلفة فتعتمد القوائم املدققة يف أغراض كثرية منها التخطيط  -   

كذلك تعتمد عليها نقاابت   فرض الضرائب وحتديد األسعار ، وتقدير اإلعا�ت لبعض الصناعات ،  والرقابة ،

  ألجور واملشاركة يف األرابح وما شابه .يف مفاوضاهتا مع اإلدارة بشأن االعمال 

وقد تتعدى أمهية املراجعة ابلنسبة للمؤسسة من احمللية إىل اإلقليمية أو الدولية ، فاملراجعة الدقيقة متنح      

ارض أو املنافسات يف الصفقات فعند تقدمي املؤسسة بطاقتها املؤسسة املشاركة يف احملافل الدولية من خالل املع

 الفنية بشرط صحتها ودقة معلوماهتا وهذا ما توفره املراجعة .

  :أهداف املراجعةالفرع الثاين

 :2هناك عدة أهداف للمراجعة يف نواحي عدة أمهها   

 الوجود و التحقق . 

 .16،15،14ص - 2005دفعة جوان  –نس علوم جتارية فرع حماسبة مذكرة خترج لسا –�سني محيدوش ،جبارة،حالدي  -  2
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األصول واخلصوم ومجيع العناصر املثبتة يف القوائم املالية فهدف املراجع األول هو التأكد من أن مجيع        

والكمية  وامليزانية اخلتامية موجودة وجودا فعليا وذلك مبا تقربه املعلومات احملاسبية مثل املخزون السلعي ابملبلغ

 وذلك ابجلرد العقلي له .

 . امللكية واملديونية

قق من ملكية األصل بعد وجوده الفعلي و ذلك عن طريق يسعى املراجع من خالل هذا البند إىل التح       

املعلومات املستندية اليت تثبت ذلك ، ونفس الشيء ابلنسبة للمستحقات أو الديون فعلى املراجع التحقق 

 فعال من صدقها .

 .  التقييم و التخصيص

ية املعمول هبا كطرق أمالك يعين هذا البند أو اهلدف هو تقييم األحداث احملاسبية وفق للطرق احملاسب       

اإلستثمارات وإطفاء املصاريف اإلعدادية مث ختصيص العملية يف احلساابت املعنية وذلك من أجل تقليل فرص 

إرتكاب األخطاء والغش وضمان ثبات الطرق احملاسبية من دورة ألخرى مع اإللتزام ابملبادىء احملاسبية املقبولة 

 قبوال عاما .

 العرض واإلفصاح . 

اهلدف األساسي من املراجعة هو إبداء رأي فين حمايد عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة وال يتأتى إن        

ذلك إال بوجود إفصاح حماسيب من طرف املديرين و املسؤولني على خمرجات نظام املعلومات احملاسبية اليت 

 .ات صحتهاتايل يستطيع املراجع إثبأعدت وفقا ملعايري املمارسة املهنية وابل

 الشمولية والكمال .

لذلك ابت من الضروري على نظام املعلومات  ،وتعترب الشمولية من أهم اخلصائص الواجب توفرها       

معربة وشاملة لكل األحداث اليت متت من خالل إحتواء هذه املعلومة املقدمة على احملاسبية توليد معلومات 
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لشمولية تكون بتجهيز البيا�ت بشكل يوفر معلومات شاملة ومعربة املعطيات اليت متد بصلة إىل احلدث ، فا

 عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة .

 إبداء رأي فين حمايد .

خالصة عملية املراجعة يف املؤسسة هو اخلروج برأي فين حمايد جيسد فيه املراجعة مصداقية املعلومات        

   .  الية ونتيجة النشاط لفرتة معينةالوضعية امل املوجودة ابلقوائم املالية وتعبريها الدقيق عن

 ولقد تعدت عملية املراجعة هذه األهداف إىل أهداف و أغراض أخرى أمهها :       

 مراقبة اخلطط املوضوعة ومتابعة تنفيذها . -1

 تقييم نتائج أعمال املشروع ابلنسبة إىل األهداف املرسومة . -2

 اية اإلنتاجية عن طريق حمواإلسراف يف مجيع نواحي نشاط املشروع. حتقيق أقصى قدر ممكن من الكف -3

حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع الذي يعمل فيه املشروع و�يت اهلدف األخري نتيجة  -4

 التحول الذي طرأ على أهداف املشاريع بصورة عامة حيث مل يعد حتقيق أكرب قدر ممكن من الربح  

                                                            ة                    : عالقة املراجعة ابحملاسبـــثالثالاملطلب 

مفهوم احملاسبة إىل عملية تسجيل وترتيب وتلخيص البيا�ت اخلاصة بنتائج األحداث اإلقتصادية ويشري 

 مالية مال ئمة إلختاذ القرارات.للمنشأة بطريقة منهجية منطقية ألغراض إنتاج معلومات 

بوجه عام توفر البيا�ت احملاسبية والنظم احملاسبية املرتبطة بتشغيل املواد اخلام اليت متثل مدخالت -      

للمراجعة ، وللمحاسبة وظيفتان مها وظيفة القياس ووظيفة توصيل املعلومات اليت متكن مستخدميها سواء 

ني ( أصحاب املصلحة ) من إختاذ قراراهتم ،ومن أجل تفهم تلك النظم داخليني ( اإلدارة ) أو خارجي
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والبيا�ت يتعني على املراجعني أن يكونوا أوالً حماسبني حيث يلزم اإلملام ابحملاسبة وممارستها من قبل املراجعني 

 حيث جيب أن يكونوا خرباء مبا قام به احملاسبني .

ة بكل من احملاسبة واملراجعة تعترب خمتلفة حيث تعترب احملاسبة عملية ورغماً عن ذلك فإن العمليات املرتبط    

أل�ا تتضمن حتديد وتنظيم  Constructiveأو عملية إنشائية    Imaging  processتصويرية 

حيث أ�ا تتضمن مجع وتقييم أدلة إثبات  Analytical  process وتوصيل املعلومات من أجل عكس

دية اليت متت عن طريق العملية احملاسبية . فعملية املراجعة تتضمن عملية فحص املراجعة وتوصيل اإلقتصا

ابإلضافة إىل عملية تقرير ، وموضوع أي عملية مراجعة هو يف العادة املعلومات احملاسبية اليت حتتوي عليها 

تكون من معلومات الدفاتر والسجالت والقوائم املالية فمعظم األدلة اليت جيمعها املراجع ويقوم بتقييمها ت

مأخوذة من النظام احملاسيب والـاكيدات عن التصرفات واألحداث اإلقتصادية اليت يعىن هبا املراجع هي يف معظم 

األحيان أتكيدات عن عمليات حماسبية وأحداث أخرى هلا أمهية حماسبية وأرصدة �جتة عن هذه العمليات 

 ب أن تتطابق معها التأكيدات احملاسبية هي املبادىء واألحداث وأخرياً فإن املعايري املعلنة اليت جي

احملاسبية املتعارف عليها بوجه عام تؤدي احملاسبة إحداث قوائم مالية ومعلومات أخرى مفيدة إال أن املراجعة ال 

تؤدي عادًة إىل إحداث تلك املعلومات احملاسبية وإمنا هي هتدف إىل إضفاء الثقة على تلك املعلومات وز�دة 

 .  1يمتها عن طريق تقوميها بطريقة حتليلية إنتقادية وتوصيل نتائج ذلك التقومي إىل املستخدمني املعنيني ق

                             رابع:انواع املراجعةاملطلب ال

ن هناك عدة أنواع من املراجعة ختتلف إبختالف الزاوية اليت ينظر إليها لعملية التدقيق وميكن للمؤسسة أ    

و مع ضخامة رأس املال  لتسهيل مهمة القائمني هبا ،ختتار املراجعة اليت تساعدها ومتلك كل اإلمكانيات 

 .05،04 -ص –مرجع سابق  –أمني السيد أمحد لطفي   - 1
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املستثمر نستطيع أن نقول أنه هناك نوعان من املراجعة مها املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية خاصة هذه 

 .رية اليت مت الرتكيز عليها كثريااألخ

 . 1نطاق عملية املراجعة  األول : من حيثالفرع 

 وجند هنا نوعني من املراجعة مها :     

وهنا يقوم املدقق ( املراجع ) بفحص القيود واملستندات والسجالت بقصد التوصل     أ/ مراجعة كاملة  :    

كومية أو غري اً كانت املنشأة ذات الصفة احلإىل رأي فين حمايد حول صحة القوائم املالية ككل ، سواء

احلكومية واليت ختضع للقواعد احلكومية املوضوعية ، واألموال املستقلة يف هذه املنشأة هلا صفة العمومية 

   detaited audit)(ومتلكها الدولة وهلا الرقابة املباشرة عليها وقد كان هذا النوع تدقيقا كامال تفصيليا

و الكبرية على حد سواء والقيود الدفرتية  أي يقوم املدقق بفحص القيود ومجيع العمليات املالية الصغرية

ف أنواعها، و كذلك مجيع احلساابت اليت تتضمنها دفاتر األستاذ وخمتلف سجلة يف دفاتر اليومية على اختالامل

التسو�ت احملاسبية لألوراق وامللفات ، لكن هذا كان ملا كانت املشاريع اليت تدقق حساابهتا صغرية احلجم 

نتيجة للتطور   ( test – check audit)تدقيق كامل إختباري  ، فقد حتول هذا إىل داً وعملياهتا قليلة ج

الذي حدث يف عامل األعمال وما صاحب ذلك من نشوء الصناعات الكبرية والشركات املسامهة حبيث مل 

ون إىل يصبح من املعقول أن يقوم املراجع بتدقيق ومراجعة مجيع العمليات وكافة السجالت ، فلجأ املراجع

إتباع أسلوب العينة واإلختيار يف املراجعة مما زاد من إهتمام املشاريع أبنظمة الرقابة الداخلية ألن كمية 

اإلختيارات وحجم العينات يعتمد على درجة متانة تلك األنظمة املستعملة ، ففي الغالب يلجأ املراجع إىل 

لرقابة غري مرضية ووجود ثغرات فيها ، وهكذا يتضح لنا ز�دة نسبة إختبارية عندما تكون نتيجة تقييمه لنظام ا

 .27،26 -ص –مرجع سابق – خالد أمني  عبد هللا. - 1
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وال ميكن احلد من إختالف نطاق عملية التدقيق فقط،أن الفارق بني هذين النوعني من التدقيق يكمن يف 

 .ده حق تقرير نطاق عملية املراجعةاجع يف النوعني أبي شكل من األشكال فله وحاملر سلطة 

 : 1ب/ املراجعة اجلزئية    

وهنا يقتصر عمل املدقق على بعض العمليات أو البنود دون غريها كأن يعهد إليه بتدقيق النقد�ت        

أو عمليات أ�م معينة دون ابقي األ�م ، عمليات شهور معينة دون غريها ، ويف هذه  فقط أوجرد املخازن 

رير املدقق على ما حدد له من مواضيع و احلالة الميكنه اخلروج برأي حول القوائم املالية ككل ، وإمنا يقتصر تق

يهتم هبذه املراجعة شركات األفراد كشركات املسامهة أو مؤسسات ذات امللكية الفردية ، ومن املرغوب فيه هنا 

 أن حيصل املراجع على عقد كتايب يوضح نطاق عملية التدقيق املوكلة إليه ،كما عليه مراعاة مايلي :

سؤولني يف املنشأة موضوع املراجعة على العمليات اليت سوف يقوم الجيب على املراجع إطالع امل -

 مبراجعتها واليت قام إبختيارها أو فرضت عليه .

ة عمليات نفس ال جيب على املراجع إستخدام نفس العمليات وبنفس األسلوب عند القيام مبراجع -

 ألنه قد تتغري بعض مصادر املعلومات أو تلغى .املنشأة مرة أخرى 

ملراجع أن يكتب يف تقريره تفاصيل وطبيعة العمليات اليت قام إبختيارها ومراجعتها حىت على ا -

 اليتعرض ألي مسؤولية معينة ابلنسبة للعمليات اليت مل يقم إبختيارها .

ال جيب على املراجع إتباع أسلوب املراجعة اجلزئية إال بعد أن يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية يف  -

 ع املراجعة وأتكده من أنه نظام جيد ويبعث على اإلطمئنان . املنشأة موضو 

 . 28  ص  -مرجع سابق  –  خالد أمني عبد هللا - 1
                                                 



 . ل إلى المراجعةـمدخ                                                                            : الفــصل األول

 12 

                ) audit Timing  of (.الثاين : من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق أو املراجعةالفرع 

 )  : ( final audit 1أ/ مراجعة �ائية  

التدقيق بعد إنتهاءالفرتة املالية املطلوب مراجعتها ، حبيث يكلف املراجع ( املدقق ) ابلقيام مبثل هذا            

وبعد إجراء التسو�ت وحتضري احلساابت اخلتامية وقائمة املركزاملايل ويف ذلك ضمان بعدم حدوث أي تعديل 

يف البيا�ت بعد تدقيقها ألن احلساابت تكون قد أقفلت مسبقا ، وحتقق املراجعة النهائية مزا� معينة ابلنسبة 

 راف املختلفة ومن أمهها مايلي : لألط

لوقت أ/ يفضلها كثري من املراجعني الذين يتعاملون مع العديد من املنشآت و الشركات مبا ال يتوفر لديه ا     

 رسة أسلوب املراجعة املستمرة .الكايف على مدار السنة ملما

 . الوقت بينه وبني مساعديهب/ يفضلها املراجع أل�ا عملية وواقعية وتتيح له الفرصة لتنسيق     

ج/ تصلح ملراجعة عمليات وحساابت املنشآت صغرية احلجم واليت التستغرق وقتا طويال خاصة مراجعة     

 امليزانية مراجعة كاملة وتفصيلية وهلذا كثريا ما يطلق عليها تدقيق امليزانية . 

أو ترتكب يف حالة املراجعة املستمرة ألن د/ تقضي إىل حد كبري على حاالت التالعب والغش اليت قد تتم     

 املراجعة تتم بعد إنتهاء مجيع العمليات وإعداد القوائم املالية واحلساابت اخلتامية .

ه/ يفضلها املراجع يف حالة قيامه بتقييم نظام الرقابة الداخلية يف املنشأة وإطمئنانه إىل أنه نظام قوي وجيد     

 مراجعة الداخلية .خاصة مع وجود إدارة فعالة لل

 يف عدة نقاط منها : او اإلجيابيات إال أنه يعاب عليهورغم هذه املزا�      

أ/ تعترب مراجعة غري شاملة يف الغالب ألن املراجع عادة ما خيتار عينات من كل نوع من العمليات ويرتك   

 الباقي دون مراجعة .

 .. 29،28ص   -مرجع سابق  –خالد أمني عبد هللا   - 1
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 رق وقتا طويال يزيد من احلدود املتعارف عليها .ب/ أ�ا ال تصلح للمنشآت كبرية احلجم أل�ا تستغ 

ج/ يغلب عليها األسلوب العالجي وليس الوقائي أل�ا تعمل على كشف األخطاء واإلحنرافات بعد وقوعها  

 وليس حال وقوعها وبعد إنتهاء السنة املالية .

ث تتوافق تواريخ إقفال د/ حيصل هناك نوع من اإلرتباك يف العمل يف كل من مكتب املراجع و العميل حي 

الدفاتر يف كثري من املشروعات العملية لنفس املكتب مما يؤدي إىل التضحية ببعض الدقة يف األداء مقابل 

اإلسراع يف إجناز العمل ، أضف إىل ذلك أن العمل قد يتوقف بعض الوقت حىت يقوم املراجع جبمع األدلة 

 والقرائن الالزمة .           

 

 ):continuous audit(  1ستمرة ب/ مراجعة  م

وهنا يقوم املراجع بتدقيق احلساابت واملستندات بصفة مستمرة حيث يقوم بز�رات متعددة للمنشأة موضوع    

املراجعة طول الفرتة اليت يراجعها سواء بطريقة منتظمة (أسبوعيا أو شهر� مثال ) أوغري منتظمة خالل أ�م 

م بتدقيق احلساابت اخلتامية وامليزانية وهذا النوع من املراجعة يتبعه املراجع بصفة معينة ، مث يقوم يف �اية العا

 خاصة يف حالة : 

 ما إذا كانت املنشأة تتميز بكرب احلجم وعملياهتا كبرية ومتعددة . -

 توافر عدد كبري من مساعدي املراجع الألمر الذي ميكنهم من الرتدد على املنشأة بصفة مستمرة . -

 ن من تقييم نظام الرقابة الداخلية للحكم على مدى كفاءته .عدم التمك -

 وميتاز هذا النوع من املراجعة ابخلصائص التالية :

 . 30،29ص   -مرجع سابق –خالد أمني عبد هللا   - 1
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أ/ وجود وقت كايف لدى املدقق مما ميكنه من التعرف على املنشأة بصورة أفضل ومن التدقيق بشكل        

 أوىف ، واملساعدة يف حل املشاكل مبجرد ظهورها .

ابعة عمليات املنشأة أول أبول وسرعة إكتشاف الغش واخلطأ ويف وقت قصري بدال من ترك ذلك ب/ مت      

 حىت �اية العام .

 ج/ معاجلة األخطاء أوال أبول مبجرد إكتشافها دون اإلنتظار لنهاية السنة .      

جع وإاتحة الفرصة د/ إنتظام العمل مبكتب املدقق ويف املشروع أيضا لوجود جمال واسع زمنيا للمرا     

 .رجللتدريب والتعليم ابلنسبة للعاملني يف هذه املكاتب من مراجعني حديثي العهد ابملراجعة أو حديثي التخ

رات املتكررة من قبل املدقق من أثر نفسي على موظفي املشروع فرص التالعب ابلدفاتر ملا للز� / تقليلـه      

 .منتظم على مدار السنة املالية  وإجناز األعمال يف الوقت املناسب وبشكل

 رغم هذه املزا� واخلصائص يعاب على املراجعة املستمرة مايلي :  -

أ/ إحتمال قيام موظفي املنشأة بتغيري أو حذف أرقام أو قيود يف املستندات والسجالت بعد تدقيقها       

املدقق اليعود اثنية لتدقيق تلك سواء كان ذلك حبسن نية أو بقصد الغش لتغطية إختالس إعتمادا على أن 

 املستندات والسجالت .

ب/ تعطيل عمل موظفي قسم احلساابت بني الفرتة واألخرى عند ز�رة املراجع ملراجعة مايكون قد أثبت      

                    ابلدفاتر والسجالت                                                                                          

 ج/  إحتمال سهو املدقق عن إمتام بعض األمور اليت تركها مفتوحة يف آخر ز�رة له .     

ة بني املراجع وموظفي املشروع بسبب كثرة تردده على املشروع ق د/ إحتمال نشوء صالت تعارف وصدا     

 ع .مما يسبب حرجا للمراجع عندإكتشافه لغش أوخلطأ يف دفاتر املشرو 

 / إحتمال حتول عملية التدقيق املستمرة هذه إىل عمل روتيين آيل رتيب .       ـه    
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                                              :   لب األمر القيام بعدة أشياء منهاغريها يتط ظهور وحىت نتغلب على هذه املشاكل عند ظهورها أو

ملنشأة أوال أبول وبصورة ا يها والذين يتولون مراجعة عملياتا والعاملني فتدعيم نظام الرقابة الداخلية وإدارهتأ/

 نشأة .حبكم أن أعضاء فريق املراجعة الداخلية ماهم إال موظفني يف امل ،مستمرة ومنتظمة

خلية  يقوم يف بداية األمر بتنفيذ بر�مج مراجعته بتقييم نظام الرقابة الداخلية واملراجعة الدا ع أنب/ على املراج

يف املنشأة حىت يتأكد من قوته وفعاليته وابلتايل يستطيع إتباع أسلوب املراجعة النهائية هذا فيما خيص املراجعة 

 النهائية ،أما املراجعة املستمرة جيب على املراجع القيام بعدة عمليات منها : 

اليت قام بتدقيقها والتأكد من  وضع عالمات أو رموز معينة أمام البيا�ت أو أرصدة احلساابت -1          

 صحتها واإلحتفاظ بسرية هذه العالمات والرموز ومفهومها ومدلوهلا ومعناها . 

تسجيل املراجع يف مذكراته النتائج ذات احلساسية اهلامة حلني احلاجة إليها عندما تكون  -2             

 هناك ضرورة .

 فيها املنشأة حىت يتجنب تعطيل املوظفني . حسن إختيار األوقات اليت يزور -3            

عالوة على ذلك وجود بر�مج ،ور يف ز�رة سابقة تسجيل مالحظات عن إمتام بعض األم -4            

 مراجعة يثبت فيه املدقق ما مت إجنازه من عمل خطوة خبطوة .

 رونة .إدخال تعديالت يف بر�مج املراجعة الذي جيب أن يتصف ابمل -5            

للمراجع حق يف إعطاء تعليماته بعدم تغيري أي أرقام أو إجراء أي تعديالت يف السجالت  -6            

 واحلساابت بعد مراجعتها ، إال بعد الرجوع إليه .   

 .  املراجعة الثالث : من حيث درجة اإللزام بعمليةالفرع 

 : t statutory (compulsory ) audi 1 -أ/ مراجعة إلزامية  

طبعة  –دار النهضة العربية للطباعة والنشر  –األسس العلمية والعملية ملراجعة احلساابت  –عبد هللا عبد العظيم هالل  -حممد مسري الصبان    - 1
 . 46ص -لبنان -1988
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وهي املراجعة امللزمة بنص القوانني يف الدولة املعينة على الوجوب القيام هبا ومثال ذلك فقد نص          

) منه ، فكل 609، والقانون التجاري اجلزائري يف املادة ( 1997) لسنة 22قانون الشركات األردين برقم (

ف مبراقب حساابت قانوين للشركة يتوىل منها نصت على ضرورة تعيني مراجع حساابت خارجي أو ما يعر 

مراجعة حساابهتا وقوائمها املالية خاصة شركات املسامهة على عكس شركات األشخاص ،ألن املسامهني فيها 

(شركات األشخاص ) متضامنني شخصيا ويف حالة حدوث أزمة مالية يتعدى القانون إىل أمواهلم اخلاصة أما 

مراقب حساابت متخصص تقوم برتشيحه إدارة الشركة وتعيينه اجلمعية شركات األموال فيجب أن يكون هلا 

العامة للمسامهني يف الشركة وحتدد أتعابه ، حيث تتوفر فيه الشروط املنصوص عليها يف قانون مزاولة احملاسبة 

ساابهتا واملراجعة  ، ومن مث ميكن توقيع اجلزاء على الشركات اليت تتخلف عن القيام بذلك والتقدم تقارير حب

اخلتامية ومراكزها املدققة من قبل مدققي احلساابت املرخصني ،ويشار إىل هذا النوع أحيا� ابلتدقيق القانوين  

(statutory audit )   وال تصح أن تكون هذه املراجعة إال مراجعة كاملة ، وتظهر إلزاميتها ابلنسبة

دولة فغالبا تتوىل التدقيق ومراجعة األنشطة هلذه للهيئات واملؤسسات العامة ووحدات اجلهاز اإلداري يف ال

ال ذلك اجلهاز املركزي الرقابية املتخصصة يف كل دولة ومث الوحدات واهليئات واملؤسسات العامة األجهزة

 ان املراقبة العامة يف السعودية. للمحاسبني يف مصر وديوان احملاسبة يف لبنان وديو 

 وأهداف اللجوء إىل هذا النوع من املراجعة :ومن خالل ماسبق نستنتج أمهية       

يف ابلزابئن ومثال ذلك نزاف املال العام أواملال اخلاص منع حدوث فضائح مالية يف املؤسسات املالية وإست - 

 اخلليفة . اجلزائربنك
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متكن الدولة من فرض السيطرة على املؤسسات اإلقتصادية خاصة األجنبية منها حىت تعرف النشاطات  -

إلقتصادية والغري اإلقتصادية وإن كانت تلحق الضرر ابجملتمع والبيئة ومثال ذلك الشركات البرتولية فمراجعتها ا

  .إلزامية أل�ا تستغل املصدر األساسي للتمويل يف اجلزائر

وتعترب كضمان ألصحاب احلقوق اململوكة املودعة عند الغري من املتعاملني اإلقتصاديني ومثال ذلك عند  - 

 غياب ذلك ماحل بزابئن بنك اخلليفة اليت مل تسرتد أمواهلم بعد إفالس البنك و إختالسه .

تكشف األضواء أوتسلطها على بعض القائمني على إدارة املؤسسة العامة للدولة مثل حدوث إختالس   - 

 بنك اجلزائر وإهتام بعض اإلطارات السامية يف الدولة . 

 :udit Optional a 1–ب/مراجعة إختيارية 

وتلك هي احلالة ابلنسبة  ،وهي ذلك الذي يطلبه أصحاب املنشأة دون إلزام قانوين على وجوب القيام به     

 للمشروعات الفردية ولشركات األشخاص ( التضامن العادية والتوصية البسيطة واحملاصة ) 

عني أو التحقق من أمر ما أو حيث تطلب إدارة املنشأة من املراجع اخلارجي إجراء بعض املراجعات لغرض م

إلختاذ قرار معني بناء على نتيجة املراجعة وقد تكون كلية أو جزئية حسب رغبة أصحاب املشروع ومثال ذلك 

: 

 مراجعة  و فحص عمليات جزئية يف فرتة معينة .  -

 مراجعة وتدقيق حساابت وعمليات املخازن املختلفة .  -

 دون غريها أو بعض عمليات املبيعات دون غريها . مراجعة بعض عمليات الشراء     -       

 مراجعة أوراق ومستندات بعض املناقصات اليت متت خالل فرتة ما .     -       

  31ص    -مرجع سابق   –خالد أمني عبد هللا   - 1
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 أ�ا تتفق هذه ومن �حية أخرى توجد العديد من الشركات اخلاصة ال تلزمها قوانني معينة بعملية إال      

 وذلك لألسباب التالية:  جعني قانونني لفحص دفاترهاأو الكبرية كانت مع مراالشركات الصغرية 

 اإلطمئنان على سالمة مامت من عمليات والتحقق من النتائج .    -

 . ينكسب ثقة األطراف اخلارجية اليت تتعامل مع الشركة مثل البنوك واملوردين واملستثمر     -

 .زة الضريبية يف الدولةاصة األجهاألجهزة احلكومية وكسب ثقتها وخمع  تيسري التعامل   -

 جمال نشاطها .يف احلفاظ على سالمة املركز املايل للشركة ومسعتها التجارية    -

الشركات تسعى إىل تكوين قاعدة صلبة من املعلومات عن نشاطها حىت تتمكن من التوسع إىل  هذا ألن     

 أسواق جديدة ورسم آفاق جديدة .

عد ما حققت من إتساع عليها أن حتافظ عليه وز�دة صالبة النظام الداخلي أما الشركات الكبرية فأل�ا ب     

للتصدي للمؤثرات الداخلية واخلارجية مثل تعطل فرع من الفروع ألداء املهنة املنوطة به ومدى أتثري ذلك على 

 خمتلف الفروع األخرى . 

  الرابع : من حيث درجة الشمولية ومدى املسؤولية يف التنفيذ .الفرع 

وهو ما سبقت اإلشارة إليه من أنه فحص البيا�ت املثبتة ابلسجالت والدفاتر   : 1أ/ مراجعة عادية      

الفين احملايد  رأيه والتأكد من صحة القوائم املالية ومدى داللتها لنتيجة األعمال واملركز املايل وإبداء املدقق

املراجعة اإلختيارية هنا فمثال إختيار فحص الزابئن  أولجأ املراجع إىل إتباع التدقيق حول ذلك ، وغالبا ما ي

يكون هذا الفحص جلميع العمليات والتسجيالت هلم بدون متييز ويعترب املراجع مسؤوال عن أي إمهال أو 

توقعة من شخص عادي بزوال املهنة يف نفس ين أي أدائه للعناية املعقولة املتقصري يف ممارسته حلذره امله

 ف القائمة يف املشروع حتت التدقيق أو املراجعة .األحوال والظرو 

 . 31،32ص    -مرجع سابق   –أمني عبد هللا خالد   - 1
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ويكون هذا النوع من املراجعة هبدف البحث عن حقائق معينة والوصول إىل   ب/ مراجعة لغرض معني :  

نتائج معينة يستهدفها الفحص وقد تكون احلساابت والبيا�ت موضوع املراجعة قد سبق تدقيقها تدقيقا عاد� 

يد حول املركز املايل ونتائج األعمال ،ومن أمثلة الفحص لغرض معني فحص الدفاتر هبدف اخلروج برأي حما

حتديد شهرة يف حالة  والسجالت هبدف إكتشاف غش ما أو التعرف على أسباب إختالس معني ،بغرض

 إنضمام آخر . خروج شريك أو

لغرض معني ألن كالمها كما أنه  ال يوجد أي تعارض بني وجود مراجعة عادية ووجود مراجعة أو فحص     

يهدف إىل غرض خمتلف ،كذلك خيتلف الفحص عن التدقيق اجلزئي ألن الفحص ال يشرتط أن يكون لغرض 

على طلب من إدارة  على طلب من إدارته ، بينما يتم التدقيق اجلزئي بناءاً  وبناءاً خاص بنشاطات املشروع 

 ة الرقابة الداخلية املستعملة ابملشروع .املشروع كما يهدف عادة إىل تبيني نواحي الضعف يف أنظم

أما ابلنسبة ملسؤولية املدقق فقد رأينا أنه اليعترب مسؤوال يف التدقيق العادي إذا ثبت أنه قد مارس حذره     

و إعداده للتقرير ، أما يف حالة الفحص هو مسؤول عن كل إمهال وتقصري ينشأ عن   املهين يف قيامه بعمله

 ط املتفق عليها يف العقد املربم بني الطرفني فمسؤوليته عقدية .عدم تنفيذه للشرو 

حبكم كو�ا وظيفة داخلية يف املنشأة فإ�ا تقدم عدة   : 1اخلدمات اليت تقدمها املراجعة الداخلية  -

 خدمات نذكر منها :

يف املنشأة وهي عبارة عن جمموعة من اإلجراءات اليت يضعها املراجع الداخلي   خدمات وقائية  : - 1 

لتحقق احلماية الكاملة لألصول واملمتلكات من السرقة واإلختالس ، ومحاية السياسات املختلفة يف الشركة   ( 

 إدارية ، إنتاجية مالية ...إخل ) من حتريفها أو تفسريها دون مربر .   

 . 166،165ص –مرجع سابق  –كمال الدين مصطفى الدهراوي    - 1
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اخلي يف جمال قياس تتمثل يف األساليب واإلجراءات اليت يستخدمها املراجع الد  خدمات تقييمية : - 2 

 وتقييم مدى فاعلية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية املطبقة يف املشروع .

 وتتمثل يف مساعدة املراجع اخلارجي إلدارة الشركة بتوفري البيا�ت املالءمة يف جمال خدمات إنشائية: -3
 ية أو فنية.حتسني األنظمة املوضوعية داخل الشركة سواء كانت هذه األنظمة إدارية أو مال

وتتمثل يف اإلجراءات واألساليب اليت يستخدمها املراجع الداخلي يف جمال تصحيح  : خدمات عالجية - 4 

أي أخطاء قد إكتشفها أو التوصيات اليت يتضمنها تقرير املراجعة واخلاصة إبصالح أي أخطاء أو عالج أوجه 

 القصور يف خمتلف نظم املشروع .

 املراجع لعدة أسباب منها : وهذه اخلدمات يقدمها    

 وجود طول الوقت داخل املشروع ومعايشته للمشاكل الداخلية يف املنشأة . -

 له يتم بصورة منتظمة على مدار العام وبصورة شاملة لكافة العمليات .كما أن عم -

  Operational audit : –ج/ مراجعة العمليات ( املراجعة التسيريية ) 

املراجعة الداخلية ، يعرفها املعهد الفدرايل املايل الكندي كما يلي : " إن اهلدف من وظيفة  تعترب جزء   

األساسي ملراجعة العمليات هو مساعدة مراكز القرار يف املؤسسة والتخفيف من مسؤولياهتا عن طريق تزويدها 

 . 1بتحاليل موضوعية ،تقييم النشاطات وتقدمي تعاليق وإقرتاحات حوهلا " 

أب�ا " فحص وتقييم British institue of management) ملعهد الربيطاين لإلدارة (ويعرفها ا   

شامل وبناء منظم للهيكل التنظيمي واإلجراءات واألساليب التسيريية اليت يقوم هبا شخص خارجي حمايد ، 

خدمون وتنطوي على دراسة لكل وجه من أوجه النشاط التسيريي هبدف التأكد مما إذا كان املسريون يست

املوارد اإلقتصادية ابملؤسسة إستخداما إقتصاد� ، مثال للحصول على أفضل النتائج املمكنة يف أقصر وقت 

 .  16ص   -مرجع سابق   -حممد بوتني   - 1
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سسة ، وجيب أن يؤدي ما يصل إليه املراجع التسيريي من نتائج وتوصيالت إىل ؤ ممكن ومبا يتفق مع أهداف امل

 . 2ية ومن مث رحبية املؤسسة "حتفيز املسريين وإختاذ اإلجراءات بز�دة الكفاءة اإلقتصاد

 كما تساعد مراجعة العمليات الشركة عند إستخدامها  على حتقيق املنافع التالية :    

 توفري معلومات دقيقة عن التشغيل ويف الوقت املناسب.  - 1  

 التنسيق مع السياسات واخلطط واإلجراءات والقواعد والقوانني . - 2  

 إلستخدام .محاية األصول من سوء ا -  3

إستخدام املوارد بشكل إقتصادي وأبكرب قدر من املنافع أي اإلستخدام األمثل للموارد وهو املعروف  - 4  

 ابلكفاءة .

 .حتقيق األهداف املقررة أبكرب قدر من الفعالية  - 5  

 

 . راجعةاليت تقوم بعملية املاجلهة اخلامس :  من حيث الفرع 

    : rnal audit Inte 1 –أ/املراجعة الداخلية  

على أ�ا " وظيفة   I I A (2عرفها جممع املراجعني الداخليني ابلوال�ت املتحدة األمريكية (                  

يؤديها موظفني من داخل املشروع وتتناول الفحص اإلنتقادي لإلجراءات والسياسات والتقييم املستمر للخطط 

الداخلية وذلك هبدف التأكد من تنفيذ هذه السياسات اإلدارية  والسياسات اإلدارية وإجراءات الرقابة

 " .واملعلومات سليمة ودقيقة وكافية والتحقق من أن مقومات الرقابة الداخلية سليمة

  -2005ن  دفعة جوا -املراجعة ودورها يف إبراز النشاط املايل للمؤسسة  –مذكرة خترج يف احملاسبة   –� سني، بن �صر ، عبد الكرمي   - 2
 .13ص -ابملدية 

 .160 -ص –مرجع سابق  –كمال الدين مصطفى الدهراوي     - 1
2 -    The  institue  of  Internal  auditors. 
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ويعرفها اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني :"املراجعة الداخلية هي أداة تقييمية فعالة مقامة ضمن املؤسسة   

بني وظائفها إختبار وتقييم ومراقبة مالءمة النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية  لغرض خدمتها ومن

 . " وفعاليتهما

 أسباب الرجوع إليها : •

 تعقد النشاطات وتنوعها يف املؤسسات وتضاعف أحجام هذه األخرية . -

 تضاعف املعلومات املالية اليت ينبغي إعدادها دور� . -

 .عملة وأتثريها على صعوبة التسيريالبشرية واملادية واملالية املستكرب احلجم وضخامة الوسائل  -

 كثرة العمليات واملعلومات املدققة واألخطاء واإلحنرافات والتالعبات أحيا� . -

مركزية يف التسيري وإختاذ القرارات وتعدد الوحدات والفروع وصعوبة وضع الثقة يف املعلومات الال -

  .املدققة

      من خالل مالحظة تعريف املعهد الفرنسي للمراجعني واملراجعني الداخليني  : 1داخليةأهداف املراجعة ال 

)I F A C I   فإن املراجعة الداخلية هي فحص دوري للوسائل املوضوعة حتت تصرف مديرية قصد مراقبة (

 قي املصاحل األخرى .وتسيري املؤسسة هلذا النشاط الذي تقوم به مصلحة اتبعة ملديرية املؤسسة ومستقلة عن اب

إن األهداف األساسية للمراجعني الداخليني يف إطار هذا النشاط الدوري هي إذن التدقيق فيماإذاكانت     

، التنظيمات فعالة أن املعلومات صادقة ،العمليات شرعيةو اإلجراءات املعمول هبا تتضمن الضما�ت الكافية ،

 اهلياكل واضحة ومناسبة .و 

 على املراجع الداخلي إذا أراد حتقيق األهداف السابقة أن يقوم مبا يلي :  :  2حتقيق األهداف •

 مراجعة وتقييم مدى كفاءة وفعالية وسائل الرقابة الداخلية يف املشروع . -1

 . 15،14،13ص   -مرجع سابق   -حممد بوتني   - 1
 .15،14،13-ص -نفس املرجع السابق - 2
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 التحقق من محاية ممتلكات وأصول املشروع واحملاسبة عنها . -2

 تقييم اآلداء على مستوى مراكز املسؤولية يف الشركة . -3

 : External auditراجعة اخلارجية ب / امل

هي املراجعة املؤداة ألطراف خارج املنشأة حمل املراجعة عن طريق خرباء متخصصني مستقلني عن املنشأة      

حمل املراجعة أو موظفيها التابعني ،يطلق عليهم ابملراجعني اخلارجيني حيث يتميز هؤالء املراجعون ابلتأهيل 

راجع اخلارجي بفحص وتدقيق القوائم املالية وفقاً للمعايري املتعارف عليها ، مع واإلستقالل ، حيث يقوم امل

 .lتوصيل النتائج للمستخدمني ذوي اإلهتمام 

  ها : ــــأهداف

التحقق املوضوعي احليادي املستقل من الكفاءة اإلقتصادية واإلدارية لعمليات املنشأة ومطابقتها مع  -    

 األهداف املرجوة . 

 تبليغ اجلهات املعنية يف الوقت املناسب وبصيغة منطقية موضوعية هادفة بنتائج املراجعة .    -  

 وحىت يقوم املراجع اخلارجي هبذه املهام عليه معرفة مايلي :      

 ضرورة تفهم طبيعة وقواعد احملاسبة ومبادئها وأهدافها الرئيسية . -1

ية اليت ميكن إستخدامها لتنفيذ عملية املراجعة وتدقيق عناصر التعرف على أساليب وأدوات التحقق الرئيس -2

 النشاط املختلفة يف املنشأة .

اإلمكانيات املادية والبشرية اليت ميتلكها ومدى ما يتمتع به من قدرات شخصية وفكر سليم يف جمال أداء  -3

 عمله .

 يت يقبلها التعبري عن آراءه املهنية.مستوى املسؤوليات اليت يقبلها ( مهنيا ، فنياً وقانونياً ) وال -4

l  -   11 -ص –مرجع سابق  –أمني السيد أمحد لطفي. 
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حتديد مستوى العالقة بينه وبني إدارة املراجعة الداخلية يف املنشأة لتحديد مستوى التعاون بينهما يف جمال  -5

 .   1إجناز عملية املراجعة

 وهناك تقسيمات جديدة للمراجعة نذكر منها إبجياز :      

ملية منظمة للحصول على أدلة اإلثبات املتعلقة ابألعمال واألحداث هي عبارة عن ع  املراجعة احلكومية : -

اإلقتصادية أو فحصها مبوضوعية للتحقق أو التأكد من مدى مطابقتها مع املعايري أو املقاييس املوضوعة 

 مسبقا وإيصال النتائج إىل املستخدمني املعنيني .

املعلومات التارخيية قدمت تسجيلها على حنو صحيح ، غرضها األساسي هو ما إذا كانت    املراجعة املالية : -

أي التحقق من مدى صدق وشرعية البيا�ت اليت تتضمنها القوائم املالية ، من مدى مطابقتها للعمليات اليت 

 .2متس األنشطة اإلقتصادية يف املؤسسة

والنتائج املرتبطة هبا هي فحص دوري منتظم ومستقل لتحديد ما إذاكانت أنشطة اجلودة  مراجعة اجلودة : -

تنسق وتتفق مع الرتتيبات واملعايري املخططة وما إذا كانت هذه املعايري يتم تطبيقها بفاعلية وأ�ا مالئمة 

 لتحقيق األهداف .

كما مت تعريفها أيضاً أ�ا فحص بتنظيم للتصرفات والقرارات اليت يتخذها األفراد فيما يتعلق ابجلودة وذلك      

يم والتقرير عن درجة اإللتزام ابملتطلبات التشغيلية لرب�مج اجلودة أو املواصفات املطلوبة للسلعة أو من أجل التقي

 اخلدمة .

هي فحص وتقييم فين منظم وحيادي للمعلومات املتعلقة ابآلداء اإلجتماعي  املراجعة اإلجتماعية : -

حقق من مدى صدق وعدالة تعبري القوائم للمنظمات والذي ميكن متييزه عن النشاط اإلقتصادي هلا بغرض الت

اإلجتماعية عن املعلومات املرتبطة مبدى تنفيذ املنظمات للمسؤولية اإلجتماعية هلا ومدى مسامهتها يف الرفاهية 

 .190،189 -ص –مرجع سابق  –كمال الدين مصطفى الدهراوي   -  1
 .13-ص –مرجع سابق  –مذكرة خترج  –�سني بن �صر ، عبد الكرمي   –  2
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العامة للمجتمع خالل فرتة معينة وإعداد تقرير عن نتائج ذلك الفحص والتقييم لألطراف املعنية داخل 

 . 1اجملتمع

هي عملية فحص هتدف إىل التأكد من اإللتزام ابلنظم البيئية والتأكد من أن البيا�ت   لبيئية :املراجعة ا -

واملعلومات الواردة ابلقائمة البيئية ميكن اإلعتماد عليها وأنه قد مت توفري كافة التفاصيل عن مجيع القضا� البيئية 

 اهلامة واملالئمة . 

 . : معايري وإجراءات املراجعة املبحث الثاين                      

لقد أصدر جممع احملاسبني القانونيني األمريكيني قائمة مبعايري املراجعة املقبولة قبوال عاما حتتوي على       

 عشرة معايري تغطي ثالث جماالت رئيسية وهي :

 املطلب األول : املعايري العامة .

 ، وتتمثل املعايري العامة يف :تعترب أهم مقومات الكيان املهين للمراجعة        

 .معيار أتهيل املراجع  -1

 .معيار إستقالل املراجع  -2

 معيار العناية املهنية  املالءمة للمراجع . -3

الفين  جيب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لديهم التدريب  : 1أوال : معيار أتهيل املراجع

د ركز يف مضمونه على اجلانب املتعلق ابلتأهيل املهين وعلى الرغم من أن املعيار قالكايف واخلربة كمراجعني 

 .273،236  -ص –مرجع سابق  –أمني السيد أمحد لطفي  -  1
  –امعية اإلسكندرية جلالدار ا –أصول املراجعة  –عبد الفتاح الصحن ، رجب السيد راشد ، حممود �جي درويش  - 1

 .29-ص -2000
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للمراجع ، إال أنه يفرتض أن هناك مطلبا أساسيا قبل ذلك وهو التأهيل العلمي ومطلبا آخر وهو التأهيل 

 العلمي والعملي املستمر .

اليت توفر له  فمن جانب التأهيل العلمي جيب  على املراجع أن حيصل على الدرجة العلمية املناسبة         

العلوم بعض اجملاالت األخرى مثل مبادىء  قدرا كبريا من املعرفة يف جمال احملاسبة املالية واملراجعة من �حية ويف

 .السلوكية واحلاسبات الآللية وحبوث العمليات واإلحصاء ... إخل  

ع قبل ممارسته للمهنة ممارسة ما يتعلق ابلتأهيل املهين فإنه ينطوي على ضرورة تدريب املراجأما في        

مستقلة تدريبا مهنيا فنيا كافيا حىت يصري إبمكانه اإلملام أبكرب قدر ممكن من مشاكل ومتطلبات املمارسة 

 املهنية .

أما ابلنسبة للتعليم املستمر فيعين ضرورة إلتحاق املراجع بصورة إختيارية أو إجبارية ببعض برامج التعليم        

تعليم املستمر يتيح للمراجع التعرف على أحداث اإلصدارات املهنية الدولية واحمللية والتعرف على املستمر ، فال

التطور الذي حدث يف جمال القياس واإلفصاح احملاسيب ،والتعرف على أحدث التشريعات املؤثرة يف تنظيم 

ة لتطوير املهنة حىت تواكب وممارسة املهنة والتعرف على الطلب املستحدث على خدمات املراجعة ومدى احلاج

  ا الطلب املستحدث . ذه

يقتضي هذا املعيار " يف مجيع األمور املرتبطة ابلواجبات املهنية جيب أن   اثنيا :  معيار إستقالل املراجع:   

عون على اإلستقالل يف الظاهر والواقع " ، ويرتبط اإلستقالل بقدرة الشخص على جحيافظ املراجع أو املرا

تكون قيدا  هة املراجع تتطلب ترفعه عن قبول السعي إىل أي منفعة ميكن أنبنزاهة وموضوعية ، ونزاالعمل 

على سلوكه وحتد من قدرته على آداء واجباته املهنية أبمانة ، أما موضوعية املراجع تتطلب منه الفصل بني 

ية املراجعة جبميع مراحلها وحىت مصاحلة الشخصية ومتطلبات عمله املهين حىت يكون حمايدا خالل إجنازه لعمل

ويعين اإلستقالل  الواقع ويف الظاهر يتحقق معيار اإلستقالل فإن مراجع احلساابت جيب أن يكون مستقال يف
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يف الواقع عدم خضوع املراجع ألي ضغوط من الغري خالل كافة مراحل عملية املراجعة ، بدءا من عملية 

بر�مج للفحص وإجراءه وإنتهاءه بكتابة التقرير وصياغة الرأي الفين التخطيط لعملية املراجعة ومرورا بوضع 

مادية  أال تكون للمراجع مصلحة مالية أو الذي يراه مناسبا للقوائم املالية ، أما يف الظاهر فإن حتقيقه يتطلب

ن أو صلة قرابة مبسريي أو أصحاب املنشأة أو املسامهني ألن ذلك يؤدي إىل بعض الشكوك حىت ولو كا

 التقرير سليما .

زمة الويف هذا املعيار يتطلب من املراجع بذل العناية املهنية ال   اثلثا : معيار العناية املهنية املالءمة للمراجع :

إلجناز الفحص وإعداد التقرير أي يعطي اإلهتمام الكايف جلميع عملية املراجعة ، ولذلك ال يكفي املراجع أن 

ز عملية املراجعة بنجاح ولكن جيب أن يكون راغبا يف هذا النجاح وحريصا يكون مؤهال ومستقال حىت ينج

 بوازع الضمرياحلي .على  األقل من أجله كل جمهود ممكن بوازع ديين أو  عليه وابذالً 

فإذا إلتزم املراجع ابملعايري التسعة األخرى نقول أنه إلتزم مبعيار العناية املهنية ، فاملراجع مسؤول مسؤولية      

قانونية لإللتزام هبذا املعيار وتنقسم املسؤولية إىل مسؤولية تعاقدية ومسؤولية تقصريية ، فاألوىل ترتتب على 

يض عن هذا اإلمهال ) أما التقصريية فمعناها و إمهال وإخالل املراجع مبسؤولياته التعاقدية مع العميل (دفع تع

الثالث مثل املالك معلوما للمراجع كمستخدم رئيسي  مسؤولية املراجع أمام الطرف الثالث ، فإذا كان الطرف

لتقريره ، فإن املراجع سيسئل عن التقصري البسيط واجلسيم معا ،أما إذاكان الطرف الثالث اليعلمه املراجع  

 .   1طأ اجلسيم والتواطؤتملون ، فسوف يسأل أمامه عن اخلكمستخدم رئيسي لتقريره مثل املستثمرون احمل
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 .2ين : معايري الفحص امليداين املطلب الثا

هتتم معايري الفحص امليداين بوضع إرشادات عامة للكيفية اليت ميكن أن يتم هلا تنفيذ عملية املراجعة      

 ابملعايري العامة للمراجعة تعترب أكثر حتديدا ، وتشمل معايري الفحص امليداين : لفحص امليداين مقارنةومعايري ا

 واإلشراف املالئم على املساعدين . التخطيط السليم للعمل -1

 حصول املراجع على األدلة الكافية املالئمة . -2

 تقييم مدى إمكانية اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية   . -3

تنطوي عملية املراجعة بوصفها عملية   : أوال : التخطيط السليم للعمل واإلشراف املالئم على املساعدين

يف توقيتات معينة وبواسطة أشخاص معينة ، وهو مايتطلب التخطيط هلا ختطيط  منظمة على إجناز مهام معينة

 املساعدين سليما ويقتضي هذا املعيار:" جيب ختطيط العمل بدرجة كافية،وجيب مباشرة اإلشراف املالئم على

 يف حالة وجودهم " ويتطلب حتقيق هذا املعيار إجناز األنشطة الثالثة التالية :

تتمثل بيئة املراجعة يف العوامل احمليطة مبنشأة املراجعة خارجيا  املراجعة ووضع خطة العمل : أ/ إكتشاف بيئة 

وخصائص  وداخليا وتؤثر بصورة أو أبخرى على ختطيط وتنفيذ عملية املراجعة وتتمثل البيئة اخلارجية يف ظروف 

كالمها ميكن أن تفرض بعض القيود يئة الداخلية يف ظروف وخصائص منشأة املراجعة و منشأة العميل وتتمثل الب

على املراجع عند ختطيطه وتنفيذه لعملية املراجعة ، وحتتاج كل جوانب عملية املراجعة إىل ختطيط دقيق ومتابعة 

وعمليات الفحص من األصول واخلصوم ونتيجة  لية والفحص واملراجعة املستندية وتقييم نظام الرقابة الداخ

 خطة املراجعة لتلك اجلوانب يف بر�مج املراجعة .ويعرب عن  ،عمليات املشروع 

جيب أن يقوم مراجع احلساابت بتخصيص مساعديه على  ب/ ختصيص املساعدين على مهام الفحص :

ص ص السليم للمساعدين على مهام الفحمهام الفحص اليت إشتملت عليها خطة املراجعة ، ويتطلب التخصي
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يف وحصر كمي وفين دقيق ظعمل من العنصر البشري مث يقوم بعمل تو املختلفة أن حيدد املراجع إحتياجات ال

للمساعدين املوجودين فعال ونوعية الكفاءات املهنية مث يقوم املراجع بتخصيص أو توزيع املساعدين على مهام 

 الفحص .

ختصيص التنتهي مهمة ختطيط عملية املراجعة مبجرد  ج/ اإلشراف املالئم على املساعدين وتقييم آدائهم :

املساعدين على مهام الفحص ولكن يتطلب األمر متابعة هؤالء املساعدين واإلشراف عليهم بصورة مالئمة 

للتأكد من تنفيذهم للمهام املوكلة إليهم , ولذلك فإنه جيب على املسؤولني عن عملية التخطيط  ابملنشأة 

يف تنفيذ املهام وجيب على املراجع مراعاة  وضع نظام مالئم لقياس وتقييم أداء مساعديهم ملتابعة مدى تقدمهم

اجلوانب السلوكية عند اإلشراف على مساعديه ،ويف هذا اجملال جيب أن �خذ يف حسبانه جمموعة من 

 اإلعتبارات أمهها : 

 إشراك املساعدين يف وضع اخلطة وبر�مج املراجعة وتعديلها . -

 مهامهم .املتابعة والتوجيه املستمرين للمساعدين أثناء آداء  -

 هلا .الرأي بشأن أهم احللول  مناقشة املساعدين يف املشاكل اجلوهرية الناجتة من الفحص وتبادل -

 تشغيل قنوات إتصال رأسي وأفقي بني إدارة املكتب واملراجعني وبني املراجعني وبعضهم البعض . -

 وبطبيعة احلال سوف ينعكس ذلك كله على إرتفاع مستوى جودة عملية املراجعة .

جيب احلصول على أدلة كافية ومالئمة من  : معيار حصول املراجع على األدلة الكافية واملالئمة : اثنياً 

خالل الفحص واملالحظة واإلستعالم واملصادقات لتكوين أساس معقول إلبداء الرأي يف القوائم املالية موضع 

 الفحص واملالحظة الفحص ودليل املراجع عبارة عن معلومات يتم احلصول عليها عن طريق 
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واإلستعالم واملصادقات لتوفري قرينة على سالمة أو عدم سالمة التصرفات واإلجراءات مبنشأة العميل وتتمثل 

أمهية إلتزام املراجع هبذا املعيار يف أن فشله يف األدلة الكافية واملالئمة ميكن أن يزيد من إحتمال حتمله ملستوى 

 يف إمكانية إبداء رأي فين غري صحيح .مرتفع من خطر املراجعة واملتمثل 

فدليل املراجعة الكايف هو ذلك الدليل الذي يكون يف ظل قيود معينة مقنعة للمراجع بدرجة كافية عند        

 تكوينه لرأي معني خبصوص العنصر الذي يقوم بتجميع األدلة حوله ولذلك فإن املراجع قد حيتاج أكثر 

فأرصدة حساابت العمالء بدفاتر  يه اإلقتناع الكايف هبذا العنصر  يتوفر لدمن دليل حول العنصر الواحد حىت

ى املصادقات اليت يرسلها هلم املراجع ميكن إعتبارها أدلة مالئمة للتحقق من سالمة لاملنشأة وردود العمالء ع

غرض املستخدمة األرقم العمالء يف امليزانية العمومية للمنشأة وذلك على أساس وجود توافق بني هذه األدلة و 

فيه ، إال أن املصادقات تعترب أكثر كفاية ابملقارنة ابألرصدة الدفرتية هلؤالء العمالء فهذه املصادقات تزيد من 

 مستوى ثقة املراجع بشأن صحة أرصدة العمالء .

ليب الرقابة جيب دراسة وتقييم أسا  اثلثا : معيار تقييم مدى إمكانية اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية :

الداخلية املطبقة كأساس لإلعتماد عليها ولتحديد مدى اإلختيارات املطلوبة واليت سوف حتدد إطار املراجعة 

وعلى ضوء نتيجة التقييم الذي جيريه مراجع احلساابت لنظام الرقابة الداخلية يتحدد نطاق الفحص الذي جيريه 

مدى عمق أدلة املراجعة الواجب مجعها ، ومبا أن املراجعة ومدى ونوع اإلجراءات اليت جيب إتباعها وطبيعة و 

ثقافة مكتسبة من طرف مسريي وعمال املؤسسة فيمكن   هتدف إىل إبداء رأي فين حمايد والرقابة الداخلية

للمراجع مالحظتها أل�ا شيء معنوي وحىت ميكن ترشيد حكم مراجع احلساابت يف هذا اجملال ميكن مراعاة 

 الية :اإلعتبارات الت
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اإلنطالق من بر�مج مبدئي للمراجعة يعكس أعمال املراجعة اليت جيب القيام هبا ابفرتاض وجود نظام  -   

أمثل للرقابة الداخلية ومن خالل دراسة إمكانية تطبيق عناصر هذا الرب�مج يف املنشأة حمل املراجعة ميكن 

 ها يتم تعديل الرب�مج املبدئي .حتديد مقومات نظام الرقابة غري املتوافرة واليت على ضوء

يفضل إجناز عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل فريق عمل من املراجعني وبصفة خاصة إذاكان  -  

 حجم عمليات املنشأة كبريا وذلك إنطالقا من مبدأ حكم اجملموعة أفضل من حكم الفرد .

بفحص أحكام بعضهم بعضا وذلك حىت ميكن حتقيق يفضل قيام املراجعني الذين يكونون فريق العمل  -  

 .   1أكرب قدر ممكن من التقارب بني أحكامهم

 املطلب الثالث : معايري إعداد التقرير .
ويف هذا املطلب ميكن أن نتطرق إىل أنواع التقارير ابختصار وهي أربع تقارير ميكن ملراجع احلساابت     

 اإلدالء هبا وهي :

كامال للمركز املايل والبنود والقوائم   وهو التقرير الذي يذكر فيه املراجع وصفاً تقرير بدون حتفظ :  -1

 املالية وإبداء رأيه دون حتفظ أو قيود .

وهو تقرير يذكر فيه املراجع القوائم املالية ومدى مصداقيتها لكن هناك حتفظات  تقرير حتفظي : -2

ستثناء" ،وجيب على املراجع أن يذكر حتفظاته ما يسبق املراجع رأيه بكلمة  "ماعادا " أو " اب وعادةً 

يف فقرة وسطية تقع بني نطاق املراجعة وإبداء الرأي ومن بني احلاالت اليت ميكن للمراجع أن يتحفظ 

فيها هي : عدم التبيان مثل شركة كانت تستعمل يف تسيري املخزون طريقة الوارد أوال الصادر أوال مث 

أخريا الصادر أوال ، اإلفصاح الغري كامل ، قيود نطاق املراجعة ، أصبحت تعتمد على طريقة الوارد 

 األحداث احملتملة والغري مؤكدة مثل : مؤونة األعباء واخلسائر .
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وهو الذي حيتوي على رأي املراجع أبن القوائم املالية ال متثل الوضع املايل للمؤسسة  تقرير سالب : -3

 قرير ومن بينها :ويذكر األسباب اليت أدت إىل إصدار هذا الت

 خمالفة املبادىء احملاسبية املتعارف عليها .  -         

 عليها بادىء احملاسبية املتعارف اإلفصاح غري كامل خاصة عدم اإلفصاح عن خمالفة امل -         

عندما يقوم املراجع بعمليات فحصه واختباراته اليستطيع جتميع أدلة  تقرير عدم إبداء الرأي :  -4   

تقريره وماهي األسباب اليت جعلته  يفيمتنع عن إعطاء رأيه ويكتبها فوإثبااتت كافية لتكوين رأيه الفين احملايد 

 ميتنع ومن بينها :

 فقدان اإلستقاللية .  -   

 قيود نطاق عملية املراجعة من طرف إدارة املشروع .  -   

 .1وجود حاالت حمتملة وغري مؤكدة كبرية القيمة   -

 

لة املوجهة وأشر� أن املراجعة تعترب عملية إتصال متكاملة ميثل فيها التقرير أداة اإلتصال اليت حتمل الرساسبق 

 وعليه خصص جممع احملاسبني القانونيني األمريكي ملوضوع التقرير أربع معايري وهي : ،ملستخدمي هذا التقرير

 معيار التوافق مع املبادىء احملاسبية املقبولة عموما . -

 عيار اإلتفاق يف تطبيق املبادىء احملاسبية املقبولة عموما .م -

 معيار مالءمة اإلفصاح من القوائم املالية . -

 معيار وحدة الرأي .   -
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 :2أوال : معيار التوافق مع املبادىء احملاسبية املقبولة قبوال عاما 

وفقا  تإذا كانت القوائم املالية قد عرض يقتضي املعيار األول من معايري التقرير أبنه يبني التقرير ما         

للمبادىء احملاسبية املقبولة قبوال عاما ووفقا هلذا املعيار جيب على املراجع أن يشري يف تقريره بنتائج عملية 

املراجعة إىل أن القوائم املالية قد أعدت وفقا للمبادىء احملاسبية املقبولة قبوال عاما والتتطلب إشارة املراجع هذه 

إال يف احلاالت اليت لقيام إبعداد قائمة ابملبادىء والسياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية ا

الزما لتوضيح بعض األرقام الواردة ابلقوائم املالية مثل طرف  يكون فيها ذكر هذه املبادىء والسياسات أمراً 

حلال إذا مل تتوفر للمراجع املعلومات اليت متكنه من تقييم اإلستثمارات واملخزو�ت وما شابه ذلك وبطبيعة ا

 إبداء رأيه هذا فيجب عليه أن يشري إىل ذلك صراحة ويبدي حتفظات 

 معينة يف تقريره .

 

 :  1اثنيا : معيار اإلتفاق يف تطبيق املبادىء احملاسبية املقبولة قبوال عموما

دى اخلصائص النوعية اليت جيب توافرها يف املعلومات إحل اإلتفاق يف تطبيق املبادىء احملاسبية ميث        

ولذلك جاء املعيار الثاين  قارنة على مدار الفرتات املالية احملاسبية وذلك هبدف ضمان قابلية القوائم املالية للم

املطبقة  من معايري التقرير ليقتضي أبنه جيب أن يوضح التقرير ما إذاكانت املبادىء احملاسبية املقبولة قبوال عاما

يف الفرتة احلالية هي ذات املبادىء اليت طبقت يف الفرتة السابقة " وعلى الرغم من أن نقض اإلتفاق قد يؤدي 

أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إىل عدم القابلية للمقارنة مثل األخطاء يف  احلد من القابلية للمقارنة ، إالإىل 
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ة ووجود أحداث إقتصادية ومبادالت مالية يف الفرتة احلالية مل تكن يف السنة أو السنوات السابقالقوائم املالية 

 موجودة يف الفرتات السابقة .

" ينظر إىل اإلفصاح يف   يقتضي املعيار الثالث من معايري التقرير أبنه    :2اثلثا : معيار مالءمة اإلفصاح

لك " ووفقا هلذا املعيارجيب على املراجع أن أنه كاف بدرجة معقولة مامل يوضح التقرير غري ذالقوائم املالية على 

يتأكد من كفاية مستوى اإلفصاح يف القوائم املالية وذلك من خالل التبويب السليم لعناصر القوائم املالية 

ولكنه غري مطالب ابإلشارة يف تقريره إىل مستوى  ذه القوائم كإيضاحات متممة هلا واملالحظات امللحقة هب

ة عدم كفاية هذا اإلفصاح بصورة معقولة ، وهو ماجيعل هذا املعيار مبثابة معيار إستثناء ، اإلفصاح إال يف حال

نبغي أن يشري إىل ذلك يف تقريره فياملنشأة فإذا تبني للمراجع أن هناك بعض اإليضاحات املهمة اليت أغفلتها 

اجع إىل اإلشارة إليها من قبل املراجع يف ماحتتاج األحداث اليت تقع بني اتريخ امليزانية واتريخ تقومي املر  اً وغالب

وذلك حىت يتحقق اإلفصاح الكايف ، ولذلك فإن املراجع جيب أن يتوىل مثل هذه األحداث عناية   ،تقريره

تها ومدى أتثريها على األرقام اليت تتضمنها القوائم املالية صها وذلك حىت يتعرف على مدى أمهيكافية عند فح

       عدمه ابلنسبة ملثل هذه احلاالت . لإلفصاح عن ومدى احلاجة

يقتضي هذا املعيار من معايري التقرير أبنه جيب أن يتضمن تقرير املراجع رأيه يف  : 1رابعا : معيار وحدة الرأي

القوائم املالية كوحدة واحدة أو اإلشارة إىل عدم إمكانية ذلك ، وعندما ال يتمكن من التعبري برأي شامل جيب 

اب ذلك ويف مجيع احلاالت يقرتن فيها إسم املراجع بقوائم مالية جيب أن يتضمن التقرير إيضاحا أن يوضح أسب

قاطعا عن الفحص الذي قام به املراجع إن وجد ودرجة املسؤولية اليت يتحملها ، ومثاال على ذلك يف شركة 

كن للمراجع املسؤول متعددة اجلنسيات يوجد عدة مراجعني ويكون هناك مراجع مسؤول ففي وحدة الرأي مي

 .  نفس املرجع السابق  - 1
 .  نفس املرجع السابق  - 2
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عن مراجع آخر وقد الميكن حتمل املسؤولية ويذكر ذلك يف تقريره ، ويهدف هذا املعيار أن يتحمل املسؤولية 

بصورة أساسية إىل منع سوء الفهم و التفسري للمسؤولية اليت قبل املراجع أن يتحملها فور توقيعه على القوائم 

 السالفة الذكر  ( أنواع التقارير ) . املواقف األربعة أحد   يتبىن أن   للمراجع  ميكن و املالية ،

 .  1املطلب الرابع :  إجراءات املراجعة  

إجراءات املراجعة  ختتلف عن معايري املراجعة فكما ذكر� يف السابق أن معايرياملراجعة متثل اإلطار العام      

و ملزم ابتباعها حرفيا أل�ا متثل اخلطة العامة لعملية املراجعة ، فهي الختضع للحكم الشخصي للمراجع وه

واليت إذا ما إتبعت ألمكن للمراجع من إمتام عملية املراجعة بنجاح اتم ، ويدفع عن نفسه هتمة التقصري إذا ما 

 متت مساءلته قضائيا .

،  ة املراجعة فعلياً بتنفيذ عملياليت من خالهلا يقوم املراجع الوسيلة املراجعة فهي عبارة عن أما إجراءات      

ضرور� ومناسبا من إجراءات يف سبيل حتقيق  حكمه الشخصي فيختار مايراهوهذه مرتوكة لتقدير املراجع و 

أهداف املراجعة وتطبيقا للمعايري املقبولة واملتعارف عليها ، فليس هناك قائمة حمددة تبني إجراءات املراجعة 

احلال عليه ملعايري املراجعة ، وما يؤكد ذلك هو أن املراجع ماهو  اليت جيب إتباعها يف كل عملية مراجعة مثل

ف احمليطة إلمتام عملية يذكر يف تقريره أبنه إستخدم إجراءات املراجعة اليت رءاها مناسبة وضرورية يف الظرو 

 .   املراجعة

 املراجع . إن إجراءات املراجعة من حد ذاهتا تنقسم إىل قسمني : أدلة اإلثبات و أوراق عمل     

تعين أدلة اإلثبات جمموعة من املعلومات والبيا�ت اليت يسهل التحقق منها  أوال : أدلة اإلثبات يف املراجعة :

نة حتت الفحص ، ويكون هلا أتثري على تكوين رأي فين حمايد حول القوائم املالية وهي متعلقة بعمليات معي

 .30 -ص –مرجع سابق  –حممد الصحن عبد الفتاح  -  1
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فليس هناك عدد معياري أو كمية حمددة من األدلة واليت جيب ،وعلى املراجع جتميع األدلة الكافية واملقنعة 

 على املراجع احلصول عليها حيث أن هناك عوامل تتحكم وتؤثر يف كمية األدلة والرباهني وهي :

قد حيتاج املراجع إىل درجة كبرية من التأكد أبن بنود القوائم املالية تظهر بصورة عادلة  درجة املخاطرة : -

ذا كانت درجة املخاطرة أو إحتمال وجود أخطاء هبذه البنود كبري مما يؤثر يف عدالة القوائم وسليمة خاصة إ

املالية ، يف هذه األحوال يقوم املراجع بتجميع أكرب قدر ممكن من األدلة والرباهني واليت تؤكد سالمة هذه 

ابة الداخلية املطبقة عليه ، درجة املخاطرة من بند آلخر حسب أمهية البند وطبيعة الرق ، وختتلفالقوائم 

   احلقيقة عكس  يفواملخاطرة هنا تعين قبول املراجع لبند معني على أنه صحيح وهو 

ذلك ، وهناك إرتباط وثيق بني درجة املخاطرة ونظام الرقابة الداخلية ، فكلما كان نظام الرقابة الداخلية حمكما 

 ويعتمد عليها كلما قلت املخاطرة والعكس صحيح .

ب على املراجع أن �خذ يف اإلعتبار تكلفة احلصول على األدلة والرباهني : جي تكلفة احلصول على األدلة -

ملنفعة املتوقعة ( درجة التأكد اخلاصة يف حالة معينة فتكلفة احلصول على األدلة جيب أن تقارن قدر اإلمكان اب

(. 

شيء إال ألن تكلفته عالية ففي هذه احلالة وليس معىن ذلك أن حيجم عن احلصول على دليل معني ال ل   

يستوجب عليه البحث عن دليل أو أدلة أخرى لتحقيق نفس اهلدف ، ولكن يف حالة عدم وجود أو عدم 

خرى فما عليه إال أن يبذل ما يف جهده للحصول على الدليل الوحيد بغض النظر أإمكانية احلصول على أدلة 

 عن التكلفة املتوقعة .

قد قرر عدم الذهاب إىل مدينة بعيدة سواء داخل نفس البلد أو لى ذلك نفرتض أن املراجع وكمثال ع   

خارجه لإلشراف على عملية جرد البضاعة يف خمازن فرع تلك الشركة بسبب التكلفة املتوقعة وهنا ستكون 

 درجة التأكد قليلة .
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 فيمكن تصنيف األدلة والرباهني حسب مصدرها كالآليت :        

وهو من أقوى األدلة يف عملية املراجعة فاملراجع يتحصل على درجة كبرية من التأكد  : لوجود املاديا -1

ة عندما يشاهد اآلالت أو البضاعة على طبيعتها ، غري أنه جيب أن يالحظ وجود الشيء اليعين ابلضرور 

، وهناك شيء آخر جيب على  مثل سند امللكيةامللكية عن طريق أدلة أخرى  ملكيته فالوجود حيتاج إىل تعزيز

وهو الوجود النوعي وليس الكمي فقط أي مبعىن نوعية اآلالت والبضاعة وذلك عن طريق يالحظه املراجع أن 

 جزاء وأ�س وأطراف آخرين إذا مل تكن له احليزة الكافية .

اجع أل�ا تغطي تعترب املستندات من أكثر األدلة من حيث الكمية اليت يتعامل معها املر  :املستندات  -2

جزء كبري من عملية املراجعة ، كما أ�ا تعترب أكثر حجية كدليل من أي نوع آخر من األدلة ، وهنا جيب على 

لكن إذازورت املراجع أخذ احليطة و احلذر والتحقق من عدم تزويرها ألن الواثئق واملستندات يصعب تزويرها 

              يصعب إكتشافها .

ابت والسجالت وهذه تشمل الدفاتر اليومية ودفاتر احلسا جالت احملاسبية :الدفاتر والس -3

االشركة تكون مثبتة وهي تعترب من األدلة األساسية حيث أن مجيع العمليات اليت قامت هباحملاسبيةاملختلفة

املراجع عند لية،و وهذا النوع من األدلة حيتاج إىل أخرى تعززها واملتمثلة يف مستندات القيد األو ومسجلة هبا،

واإلختبار للدفاتر احملاسبية يبدأ ابلبنود الظاهرة ابلقوائم املالية مث إىل دفرت األستاذ ودفاتر اليومية قيامه ابلفحص 

 جية ) خار داخلية أو  اً (سواء بعني اإلعتبار املستندات آخذاً 

الشفهية ونظم الرقابة وهناك بعض املستندات األخرى لكنها ذات درجة أقل من األوىل كاحملاداثت       

احملاسبية ويف هذه احلالة جيب على املراجع أن يتحقق فعال من وجود نظام رقابة داخلي والتطبيق الفعلي هلا 

                                                                                                                                                                                                وليس مبجرد املالحظة .
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يقوم املراجع حبفظ أوراق عمله لكل عملية مراجعة وتصنيفها بطريقة تسهل    اثنيا: أوراق عمل املراجعة :  

 الرجوع  إليها عند احلاجة وذلك يف ملفني رئيسيني ومها :

توي هذا امللف على املستندات والبيا�ت واليت تتميز بصفة اإلستمرارية وال تتغري حي أ/ امللف الدائم  :     

 مثل ذلك :  ، من فرتة ألخرى تغيريا كبرياً 

 حالة وجودها . يفركة وعنوا�ا ونوع نشاطها وكذلك أمساء وعناوين الفروع إسم الش -

 إسم املسؤول املايل ابلشركة وأرقام هواتفه . -

 سيسي للشركة وقانو�ا النظامي مع بيان الشكل القانوين هلا .صورة من العقد التأ -

 صور من برامج املراجعة يف السنوات السابقة ...إخل . -

 هذا ويستطيع املراجع إضافة أي بيا�ت أو مستندات يراها ضرورية لإلحتفاظ هبا يف هذا امللف .

أوراق عمل املراجعة املتعلقة ابلفرتة  حيتفظ املراجع مبلف جاري والذي حيتوي على امللف اجلاري :ب/    

 احلالية وهي تلك البيا�ت واملستندات اليت تتغري من سنة إىل أخرى وهي : 

 صورة من بعض حماضرات وجلسات اجلمعية العامة للشركة وجملس اإلدارة . -

 صورة من القوائم املالية اإلفتتاحية . -

 صورة من ميزان املراجعة مصحواب بقائمة التسوية . -

 جداول تفصيلية ابإلستهالكات لألصول الثابتة . -

 كشوف جرد املخزون السلعي ...إخل . -

 بر�مج املراجعة للسنة احلالية .  -

 املوضوعات املعلقة واليت يرى املراجع مناقشتها مع اإلدارة . -

 التصرف يف بعض األصول الثابتة ابلبيع أو اإلستغناء أو اإلستبدال . -
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 ول تقدير أعمال الديون .كشوف ابملدينني مرفقة جبد -

 

 وهناك رسم ختطيطي يبني مدخالت وخمرجات املراجعة :   

 :  مدخالت وخمرجات املراجعة .  01الشكل رقم                                

 

                                                             

 القوائم املالية          السجالت والدفاتر                   شخص مؤهل               معايري املراجعة           

                                                                                                                                                                                                  املعدة من قبل                     للعميلعلميا وعمليا                    احملاسبية                املقبولة واملتعارف         

                                                                      لعميليف املراجعة                                                          ا                       عليها              

 
 
 
 
 
 
 

 عملية املراجعة                                                       
 
 
 
 
 
 

 القوائم املالية               رسالة موجهة لإلدارة                         تقرير املراجع                     
 بعد املراجعة                                                                حتتوي على اإلرشادات       

                                                                                           
           

 . 116ص   -املراجعة معايري وإجراءات -صدر : إدريس عبد السالم إتشيوي امل               
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بعد اإلنتهاء من اإلجراءات املبدئية لعملية املراجعة مبكتب املراجع (املراجعة املرحلية ) وذلك             

هناك إجراءات أخرى قد على أوراق عمل املراجع ينتقل للعمل إىل مقر الشركة املراد مراجعتها وأيضا  إعتماداً 

يتخذها املراجع كإستنادات أو توضيحات لبعض الغموض املوجود يف ملفات املراجع ، ومن بني العمليات اليت 

 جيب تغطيتها قبل السنة املالية :

 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته . -

 جالت .إختبار العمليات التفصيلية املختلفة املثبتة ابلدفاتر والس -

 التحقق من اإلضافات الرأمسالية لألصول أثناء السنة . -

 إختبار وحتليل التغريات يف مكو�ت حقوق أصحاب املشروع . -

 وغريها من األعمال األخرى اليت يرى املراجع ضرورهتا .
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  .: ملخص معايري املراجعة العشرة املتعارف عليها  02   الشكل رقم      

 
 
 GAASمعاير املراجعة املتعارف عليها              
 
 

 معايري عامة                    معايري العمل امليداين                   معايري التقرير                             

 وهي                 وهي                               وهي                                    

 معايري شخصية                       معايري أداء                         معايري حمتوى             

 وأتهيلية للمراجع                  عملية املراجعة                       تقريراملراجعة            

 
 

 إتساق القوائم مع   -ختطيط العمل واإلشراف         –والكفاية .    التدريب الفين  -        
 اإلستقالل الذهين .              واإلشراف على                   املبادىء احملاسبية -      
 املساعدين .                      املتعارف عليها .  .           العناية املهنية الواجبة -      
 ثبات تطبيق  -احلصول على فهم               -                                         

 ابلرقابة الداخلية .                املبادىء احملاسبية                                           
 احلصول على أدلة                املتعارف عليها . -       

 كفاية اإلفصاح .  –إثبـات .                                                                      
 التعبري عن الرأي . -                                                                           

 
 

 يتم تفسريها   عن طريق                                            
  

                  Sإيـضاحـات معاييـر املـراجعة                             
 .15 -ص –مرجع سابق  –املصدر :   أمني السيد أمحد لطفي                    
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 ال صة الفصل :ـــخ

عام ، حيث كانت تقتصر على  2000من خالل دراستنا يف هذا الفصل جند أن املراجعة عرفت قبل        

اابت اخلاصة ابملالك مث حتسنت عمليات التسجيل واملراجعة بعد إكتشاف طريقة القيد املزدوج يف القرن احلس

مث توالت التطورات يف جمال املراجعة نتيجة  padololucaعن طريق العامل اإليطايل  1494اخلامس عشر عام 

طورات اهلائلة يف جماالت خمتلفة من البحث املستمر واملثمر من اجلانب النظري هلا حىت تضمن البقاء ضمن الت

حيث أصبح تقييد املعلومات حماسبياً غري كايف لإلعتماد عليها ، بل  رفة خاصة عامل التجارة واألعمال املع

جيب املصادقة عليها حىت تصبح صاحلة لإلستعمال من قبل عدة أطراف ، ويف خضم هذه التداخالت يف 

ع ماهو مطلوب فتعددت إىل عدة أنواع من حيث اإللتزام القانوين املنفعة حتم على املراجع أن يتماشى م

جعات جديدة مثل مراجعات اجلودة والتوقيت والنطاق ، اجلهة اليت تقوم هبا ومن زاوية الغرض وهناك مرا

املراجعات البيئية ، احلكومية ، مراجعات اخلصخصة ، وذلك وفق ظوابط تسمى معايري متعارف عليها تتخذ 

  ن إبعداد إجراءات ترجع لقدرات املراجع وكفاءته الذهنية واملهنية .يف امليدا
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                                                                                      مقدمــــة :

التسيري الناجح أصبح ضرورة ملحة يف الوقت احلاضر بسبب التغريات اإلقتصادية واإلجتماعية والتكنولوجية 

تزايد  بني اإلدارة  "التسيري"وامللكية , ,اإلنفصالمن الظواهر :كرب حجم املؤسسة اليت أدت إىل بروز العديد

 أو املادية...اخل  د سواء البشرية ر ,الندرة امللحوظة للموااألسواق احمللية والدولية فسة يفحدة املنا

رد الالزمة لتنفيذ أعماهلا فحسب فالفرق بني املنظمات الناجحة والفاشلة ال يكمن يف كيفية توفري املوا

املوارد املتاحة لتحقيق أهداف املؤسسة فهنا يكمن دور املسري ,و�يت بعده عمل  بل وبقدر كبري املزج بني

أو احلد الذي طبقت منه القرارات والتنفيذات والتوصيات امللقاة على عاتق املسريين املراجع ملعرفة املدى 

 ومواكبة األحداث اإلقتصادية للمؤسسة.

ري مث اعتبار املراجعة كقوة حمركة يف  تسيري املؤسسة فلقد سلطنا الضوء يف هذا الفصل على ماهية التسي 

 .امليدانية  إىل املراجعة وصوالً 
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  املبحث األول : ماهية التسيري يف املؤسسة 

 .1ريف املؤسسة اإلقتصادية وأنواعها:تعاالول املطلب           

 الفرع األول : تعريف املؤسسة : 

) واليت  خلإملادية (طبيعية كانت أو مالية...واملوارد اموعة من الطاقات البشرية يف جم تتمثل املؤسسة عموماً      

  . هام املنوط هبا من طرف اجملتمعتشغل فيما بينها وفق تركيب معني وتوليف حمدد قصد إجناز أو أداء امل

يات املستهلكني تتمثل هذه املهام بصورة عامة يف إنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات املوجهة إلشباع حاج    

بصورة مباشرة أو غري مباشرة وذلك حبسب طبيعة املؤسسة ذاهتا مع العمل على حتقيق أفضل تشغيل ممكن يف 

سياق التوليف أو الدمج احملكم بني هذه الطاقات البشرية واملوارد أو الوسائل املادية املتاحة يف حلظة زمنية 

 حمددة.

وطبيعة نشاطها أو إطارها القانوين أو حىت  بعدة تسميات متاشياً  تسمى املؤسسة أو الوحدة اإلنتاجية    

مجهور املستهلكني ..اخل  مركزها اإلقتصادي أو املرحلة التشغيلية اليت وصلت إليها أو مدى مباشرة التعامل مع

فقد تكون املؤسسة صغرية احلجم تقتصر فعاليتها على القيام بعملية إنتاجية معينة فتسمى عندئذ ، 

...وقد تكون متوسطة احلجم تقوم  PROJET أو املشروع   MANUFACTUREشغلابمل

 (Firme/ entreprise) الوحدة اإلنتاجي أو أكثر فتسمى عندئذ ابملنشأة أو ابإلشراف على مشروعني

وابلتايل فاملؤسسة هي تنظيم إنتاجي معني ، اهلدف منه هو إجياد قيمة سوقية معينة من خالل اجلمع بني 

لكلية الناتج الفرق بني اإليرادات ا  السوق لتحقيق الربح املتحصل مننتاجية معينة مث تتوىل بيعها يفعوامل إ

 من ضرب سعر التكلفة يف عدد الوحدات املباعة منها وتكاليف اإلنتاج .

    .1 : أنواع املؤسساتالفرع الثاين 

 .15-ص -2002 –اجلزائر  -ديوان املطبوعات اجلامعية –تقنيات احملاسبة العامة يف املؤسسة  –أمحد طرطار  - 1
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 ملايلي :  تظهر فيها تبعاً  اإلقتصادية أنواعا و أشكاالً  للمؤسسات       

 أوال : تبعا للشكل القانوين : 

 .ائلته وهلذه املؤسسة عيوب ومزا�هي مؤسسات ميتلكها فرد واحد أو عمؤسسات فردية :  -1

 مزا�ها :

 السهولة يف التنظيم واإلنشاء . -          

 صاحب املؤسسة هو املسؤول األول واألخري عن نتائج أعمال املؤسسة . -          

          صاحب املؤسسة هو الذي يقوم إبدارة وتسيري املؤسسة وهذا ما يسهل من عملية إختاذ  -          

 القرارات .             

 عيوهبا :   

 .ي يقوم إبمدادها بعنصر رأس املالقلة رأس املال وهذا مادام صاحب املؤسسة هو الوحيد الذ -

 صعوبة احلصول على قروض مالية . -

 .وقلة اخلربة لدى املالك مما يعرض املؤسسة ملشاكل فنية وإدارية قصر وجهة النظر  -

 مسؤولية صاحب املؤسسة غري حمدودة ، فهو مسؤول عن كافة ديو�ا . -

وتعرف الشركة أب�ا عبارة عن املؤسسة اليت تعود ملكيتها إىل شخصني أو أكثر يلتزم كل  الشركات : -2  

سام ما قد ينشأ عن هذه املؤسسة من ربح أو خسارة ، وتنقسم منهم بتقدمي حصة مالية أو عينية ، إلقت

 الشركات إىل :

 شركات األشخاص ( شركات التضامن والتوصية وذات املسؤولية احملدودة ) . -  

 ابألسهم وشركات املسامهة ) .شركات األموال ( كشركات التوصية  -  

 .25-ص –مرجع سابق  –صخري عمر  - 1
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 اثنيا : تبعا لطبيعة امللكية : 

املؤسسات اليت تعود ملكيتها للفرد أو جمموعة من األفراد (شركات أشخاص  املؤسسات اخلاصة : وهي  -1

 شركات أموال ...إخل ).

املؤسسات املختلطة : وهي املؤسسات اليت تعود ملكيتها بصورة مشرتكة للقطاع العام والقطاع اخلاص  -2

 مثال كبيع جزء من أسهم شركة عامة للخواص .

عنها التصرف هبا   تعود ملكيتها للدولة فال حيق للمسؤولني املؤسسات العامة : وهي املؤسسات اليت -3

كما شاء وال حيق هلم بيعها أو غلقها إال إذا وافقت الدولة على ذلك واألشخاص الذين ينوبون عن 

 احلكومة يف تسيري وإدارة هذه املؤسسات العمومية من خالل نشاطها إىل حتقيق مصلحة اجملتمع .

 تصادي :اثلثا : تبعا للطابع اإلق

 وتنقسم بدورها تبعا للتقسيم السائد يف القطاع الصناعي إىل : املؤسسات الصناعية : -1

كمؤسسات احلديد والصلب ، مؤسسة اهليدروكوربو�ت وما مييز هذا   مؤسسات الصناعة الثقيلة : -أ

ات عالية النوع من املؤسسات هو إحتياجاهتا لرؤوس أموال كبرية ، كما تتطلب توفري مهارات وكفاء

      لتشغيلها .

 كمؤسسات الغزل والنسيج ومؤسسات اجللود ...إخل .  مؤسسات الصناعات التحويلية : -ب 

بز�دة إنتاجية األراضي أو إستصالحها وتقوم هذه وهي املؤسسات اليت هتتم  املؤسسات الفالحية : -2   

 ، النبايت ، السمكي . املؤسسات بتقدمي ثالث أنواع من اإلنتاج وهي اإلنتاج احليواين

وهي املؤسسات اليت هتتم ابلنشاطات التجارية ملؤسسة أسواق الفالح واألروقة  املؤسسات التجارية : -3   

 التجارية .
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هي املؤسسات اليت هتتم ابلنشاطات املالية كالبنوك ، التأمني و الضمان  املؤسسات املالية : -4   

 اإلجتماعي ...إخل .

وهي املؤسسات اليت تقدم خدمات معينة كالربيد واملواصالت ومؤسسات النقل  اخلدمية :املؤسسات  -5   

 ، املؤسسة اجلامعية ...إخل .

 ومن أهداف املؤسسة مايلي :     

 اإلستقالل اإلقتصادي . -

 .إنتاج سلع معتدلة الثمن  -

 تلبية حاجيات املستهلكني احملليني . -

 رفع مستوى املعيشة ألفراد اجملتمع . -

 تكامل اإلقتصادي على املستوى الوطين .ال -

 احلد من الواردات خاصة السلع الكمالية . -

 إمتصاص الفائض يف العمالة . -

 تقليل الصادرات للمواد األولية وتشجيع الصادرات للمواد النهائية عن احلاجة احمللية . -

 ف التسيري .: تعري املطلب الثاين 

توزيع نشاطات األفراد  ة توزيع وحتديد املسؤوليات اليت يتم هبامن املفهوم الواسع هو بصفة عام         

واجملتمع وعلى صعيد املؤسسة هو توزيع نشاط املؤسسة على األفراد العاملني هبا ، سواء كانوا منفذين أو 

مشرفني مث حتديد العالقة بني هؤالء األشخاص بناءاً على املسؤوليات ويبدأ التسيري عادًة بتحديد األهداف 

 والسياسات املختلفة للمؤسسة لتحقيق هذه األهداف .
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لنشاط املؤسسة ، وبعد القيام بتحديد هذه  ونعين ابلسياسات جمموع املبادىء واليت تكون أساساً       

ري أو األهداف والسياسات جيب حتديد الوظائف الرئيسية اليت ختتلف من مؤسسة إىل أخرى ، وأن التسي

 . 1املؤسسةعمل به ي تاإلدارة يشكل اإلطار الذ

" التسيري هو التنسيق الفعال واملتكامل للموارد :  ميكن أن نلخص تعريف شامل وهو ريفومن هذ التع      

واإلمكانيات املتاحة من خالل العمليات املتكاملة للتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ولتحقيق أهداف العمل 

 . 1ئدة وحتقيق املسؤولية اإلجتماعية لذلك العمل "اجلماعي بطريقة تعكس صورة البيئة السا

 من خالل هذا التعريف نستخلص أن التسيري يعتمد على :       

هو مجع احلقائق واملعلومات والوسائل اليت تساعد على حتديد األعمال الضرورية لتحقيق التخطيط :  -1

 النتائج واألهداف املرغوب فيها .

هود البشرية يف منظمة عامة بقصد حتقيق األهداف والسياسات املرسومة بكفاءة وهو تنسيق اجلالتنظيم :  -2

البشري يف جمال عالية أبقل تكلفة ممكنة وأنه عمل إجتماعي مستمر عن وعي وإدراك لتنسيق أوجه النشاط 

 معني من أجل حتقيق هدف متفق عليه .

عمله ، ومعرفة أو التأكد من أن كل فرد يبذل  هو عملية يتم من خالهلا إبالغ األفراد مبا جيبالتوجيه :  -3

 .2قصارى جهده يف إجناز العمل املناط به

كان موقعها ، سواءاًكان ذلك عما جيب إجنازه أو عن   هي عملية الكشف عن اإلحنرافات أ�ً الرقابة :  -4

 .3اإلجراءات والعمل على مراجعتها ابألسلوب األمثل حىت التظهر مرة أخرى

 .   49-ص –اجلزائر  –دار املطبوعات اجلامعية  –إقتصاد مؤسسة  -د. صمويل عبود   - 1
 تسيري املؤسسة . –من حماضرات األستاذ يرقي حسني  -  1
 .225 -ص –موسوعة عامل التجارة وإدارة األعمال  -  2
 نفس املرجع السابق . -  3
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 . 1: أمهية وأهداف التسيري ث املطلب الثال

 الفرع األول : أمهية التسيري .  

هبا ابزد�د املشاكل اإلدارية وتعقدها وكرب حجم املؤسسة وضخامة عدد العاملني  إن أمهية التسيري تزداد     

 وتنوع أنشطتها ومنتجاهتا .

على أساسها الركائز األساسية ومبا أن لكل منظمة ظروفها اخلاصة وأن هناك عدة مبادىء علمية جتدد     

والسليمة للتنظيم لذلك فإن عملية التسيري تعتمد على كفاءة املسري وموهبته والبد من دراسة شاملة هلذا 

التسيري من فرتة ألخرى ( اخلطة أو الرب�مج السنوي ) لتبني مافيه من عيوب وحىت ميكن تعديله مبا يتفق 

سرعان مايقتنع العاملون بصالحيته ويتكيفون معه ، أما إذا    إذا كان جيداً والظروف املوجودة والواقع أن التسيري

يها املؤسسة ، سواءاً  يف الظروف اليت تعمل ف كان غري ذلك فيجب تعديله حىت يتكيف مع أي تغري يطرأ

 أو خارجية متعلقة ابملؤسسات األخرى املنافسة .كانت ظروف داخلية 

 الفرع الثاين : أهداف التسيري .

 ومن أهداف التسيري نستخلص مايلي :     

 مه يف آداء املهام املنوطة إليه. تقسيم العمل وذلك إبنشاء عمل لكل فرد حىت حيصر ويركز عمله واهتما -  

 يهيء األسلوب الذي يتم به إستقبال وإرسال القرارات من قمة اهلرم التنظيمي إىل قاعدته . -  

ة ءات يف كل مر ، وذلك حلماية العاملني من عبء حتديد هذه اإلجرا وضع أسس منطية ألداء كل عامل -  

 يزاولون فيها أي نشاط .

يوضح نوع اإلتصاالت الرمسية بني خمتلف أجزاء املؤسسة مما يسهل عملية التبادل للمعلومات الختاذ  -  

          القرارات . 

 .64-ص –التدقيق وأثره على التسيري يف املؤسسة  –مذكرة خترج  ليسانس مالية  –طي مجيلة غزايل فايزة ، معرا -  1
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        . ؤسسة اإلقتصادية والتوجهات احلديثة: امل املطلب الرابع 

من املعروف حديثاً أن املراجعة توسعت نطاق حبوثها فال تقتصر فقط على تدقيق احلساابت وإمنا       

أصبحت تواجه الظروف والتوجهات اجلديدة اليت تواجه املؤسسة كالعوملة ، املنافسة ، إقتصاد السوق ، 

 اخلصخصة ...إخل .

الخترج عن كو�ا السمة الرئيسية اليت يتسم هبا النظام العاملي  ومن رأينا وحسب عدة تعريفات للعوملة فإ�ا      

اجلديد الذي بدأ يتشكل يف العقد األخري من القرن العشرين والقائم على تزايد درجة اإلعتماد املتبادل بفعل 

اليت حولت إتفاقيات حترير التجارة العاملية والتحوالت آلليات السوق وتعميق الثورة التكنولوجية واملعلوماتية 

العامل إىل قرية صغرية ختتفي فيها احلدود السياسية للدول ، فكل مشروع يف أي نقطة من العامل سيتأثر آجًال أو 

دث ويف ظل إتساع العوملة واملنافسة يصبح التأثري مسألة حتمية وهذا 89عاجًال ابلتغريات العاملية اليت تح

ات حدود الدولة واإلستثمار األجنيب مما جيلب تدفقات وعوائد  التأثري سببه إخرتاق الشركات املتعددة اجلنسي

كبرية وفرض سيطرة وهيمنة على السوق احمللية والدولية وعملية املراجعة تكمن يف أن يكون املراجع على دراية 

ابملستجدات واألحداث والتغريات التكنولوجية واملعلوماتية وطرحها ألصحاب املشروع ملواكبة أو ابألحرى 

 . 1رفة كيفية مسايرة األحداثمع

إن إكتساب امليزة التنافسية يكون من خالل جانبني يف املؤسسة األول تقين إقتصادي والثاين نفسي      

إجتماعي وهذان جانبان متكامالن للحصول على الفعالية املطلوبة واليت ال تكون إال بتظافر عوامل اإلنتاج 

لبشري يف املؤسسة يف اجلانب التنفيذي ويصل بنا إىل النتيجة املطلوبة بطريقة مثلى وذلك ما يتواله العنصر ا

واملتمثلة يف الربح واإلستمرارية وذلك يف إطار وجود عدد كبري من املنافسني ينتجون نفس املنتوج ويبحثون عن 

 فرصة التمييز من أجل احلصول على حصة األسد من قوة الطلب من السوق ، فاملراجع يكون على دراية

  . 42 -ص –اإلسكندرية  –الدار اجلامعية  –العوملة اإلقتصادية  –عبد املطلب عبد احلميد   -  1
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ببعض األمور كحصة إستحواذ املنافسني على السوق وسلوك املستهلك ومحاية املستهلك اليت تنادي هبا بعض 

اهليئات اإلجتماعية واإلقتصادية ، فعمل املراجعة هو املزج بني التكامل اإلقتصادي للمحافظة على ميزة 

وابلتايل دراسة اإلسرتاتيجيات  املؤسسة يف السوق من جهة واإلجتماعي حلماية املستهلكني من جهة أخرى

 .  lالتنافسية اليت وضعتها املؤسسة

وفيما يتعلق إقتصاد السوق ابلعرض والطلب فهذين األخريين حتددمها املنفعة فعلى املؤسسة أن ختصص       

أشخاص لدراسة السوق أي مبعىن أنه على املؤسسة أن تضع توقعات سليمة مستقبالً ملواجهة املنافسني  

قليل من تكاليف املنتوجات وابلتايل حتقيق أرابح كبرية والبيع أبسعار أقل من املنافس ويكون هذا عن كالت

طريق إستحداث آالت جديدة أيضاً بدائل للمنتوج ... إخل بلى حاجات األفراد هذا من جهة ومن جهة 

لسوق ابلبضائع الداخلية أخرى دراسة وحتليل للقدرة الشرائية للمستهلكني وابلتايل تطبيق قانون إغراق ا

وأبسعار مقبولة ، من جهة املراجع يكون بصلة مع األشخاص الذين وضعتهم املؤسسة لدراسة السوق ومدى 

حتقيق التوقعات وحتليل اإلحنرافات ومعرفة األسباب وإبداء رأيه ألصحاب الشأن من أجل حتسني أو تغيري 

 .  2خطة دراسة السوق

ماعلى املؤسسة خاصة العمومية إال أن تستعد ملواجهت الواقع احلتمي من عوملة حبكم الظروف الراهنة       

ومنافسة قوية ويف ظل تبين أغلب الدول النظام الرأمسايل الذي يشخص املبادرات الفردية يف عامل اإلقتصاد جير 

من القطاع املؤسسة إىل فتح أبواهبا إىل ما يسمى ابخلصخصة أي حتويل امللكية إىل القطاع اخلاص بدالً 

احلكومي وهلا عدة صور متعددة مثل بيع للعاملني أو بيع أسهم للقطاع اخلاص سواء أشخاص طبيعيني أو 

إعتباريني ، التصفية أو يف جمال اإلدارة والتشغيل وهذا لوجود ضعف الكفاءة اإلقتصادية يف وحدات القطاع 

 العام وتراكم العجز يف امليزانية العامة .

l  -  03ص -2006 –ختصص مالية  -مذكرة خترج  –ضعف امليزة التنافسية بني املؤسسات التجارية  –آسيا ابلعيد وآخرون. 
 .260-ص –دار إبن خلدون  –جمموعة من اإلقتصاديني  –املوسوعة اإلقتصادية  -  2
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 : مفهوم اخلصخصة . 04الشكل رقم                                
 

 منشآت القطــاع                اخلصخصة                   منشآت القطــاع                 
 العام احلكومـــي    حتويل امللكية، اإلدارة، التشغيل ،الصيانة   اخلــــــاص                

 
 
 مراحل اخلصخصة .: 05 الشكل رقم  

                                                                  
 وضع إسرتاتيجية عــــامة                

 
  

 هيكلة القطاعات اإلقتصاديـــة                         
 
  

 ـــــةوضع املنشآت اإلقتصادي                                        
  
   

 جدوى خيارات اخلصخصـــــة                                                                 
 
  

 مراجعة إسرتاتيجية اخلصخصــــة                                         
 

    
 السياسات والنظم للخصخصــة                         

 
   

 تنفيذ اإلسرتاتيجيات املختــارة                            
 

 . 532،500ص  –مرجع سابق  –املصدر : أمني السيد أمحد لطفي    
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 : اآلاثر املختلفة للخصخصــــة.               06الشكل رقم                           
 
 عمليات اخلصخصة               
 
 آاثر كليـــة                                             آاثر جزئيـــة                 
 
 موازنة الدولـــة                                           األربــــاح                   
 
 التكاليـــف              العمالـــــة                                                   
 
 هيكل التوزيـــع                                           أسعار البيع                    
 

 إسرتاتيجيات التنميــة                                        معدالت النمو                  
 

 تقنيات اإلنتاج                                                                                 
 

 : أنواع اخلصخصة . 07الشكل رقم                        
                                 

 
 
  

                                               
                                            

 
 
 
 
 

 .520،510 -ص –مرجع سابق  –ملصدر : أمني السيد أمحد لطفي ا              
 

 اخلصخصة  

 التملك التام

 اإلستئجار

 الشركــة

 اإلدارة     

 اإلمتياز  
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 املبحث الثاين : املراجعة القوة احملركة للتسيري يف املؤسسة .                  

 
 .     1املطلب األول : املراجعة أداة للرقابة الداخلية 

 
ة واخرت� تعريف شامل هو: " الرقابة الداخلية : على مجيع العاملني ظهرت عدة تعريفات للرقابة الداخلي       

يف مجيع املستو�ت اإلدارية اإللتزام ابلسياسات واألهداف املوضوعة بواسطة إدارة املشروع  أو اإلستغالل 

 األعطال اخلاصة ابلتجهيزات ( محاية األصول ).األمثل للموارد والقضاء على اإلسراف و 

 ومة .ـياسات املرساإللتزام ابلس -

 خطوط السلطة واملسؤولية بطريقة سليمة لتسهيل عملية التخطيط والرقاب املتابعة ".حتديد  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 169 -ص -1984 –بريوت  –الدار اجلامعية للطباعة والنشر  –مراجعة احلساابت من الناحية النظرية والتطبيقية  –أمحد نور  -  1
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 .أهداف وعناصر الرقابة الداخلية :  80الشكل رقم                              
 

                             
 

                                        
   
 

 
 الرقابةاإلدارية                                                   

  
 ة وتقييم :تشمل رقاب       

 اخلطة التنظيمية .  -          
 السياسات واإلجراءات .  -          
 .مدى سالمة إختاذ القرارات اإلدارية  -          

 مدى كفاءة األعمال واألنشطة اليت ميارسها -        
                                                                  .   املشروع              

 أهداف التنظيم. -        
 

 
 واملراجعة الداخلية على املستوى الكليالرقابة–املصدر:د. عبدالفتاح الصحن،د.حممدالسيدالسرا�

                   واجلزئي.
        

ة من الشكل يتضح لنا أن نظام الرقابة الداخلية حيقق أهدافه األربعة من خالل جانبني مها الرقاب      
 اإلدارية واحملاسبية .

 

 أهداف وعناصر الرقابة الداخلية                  

 احلماية    ةالدق     الكفاءة                                                          اإللتزام    

 الرقابة احملاسبية                 
  
 تشمل رقابة وتقييم :  

اية األصول التسجيالت ومح -    
 للمشروع .

 البيا�ت املالية والقيود الدفرتية .  -    
مدى تطبيق القواعد احملاسبية  -    

 املتعارف عليها .
مدى سالمة تسجيالت العمليات  -    

 املالية 
 ابملشروع .
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  :1أوالً : الرقابة اإلدارية 

ويشمل هذا اجلانب رقابة السياسات الداخلية واإلجراءات السابق وضعها من خالل اخلطة التنظيمية       

اليت تبني املستو�ت والوظائف اإلدارية وخطوط السلطة واملسؤولية هذا إىل جانب سالمة القرارات اليت مت 

ميكن القول أن هذا األعمال واألنشطة اليت متارسها  من طرف اإلدارة وكذلك تقييم مدى كفاءة أداءإختاذها 

 اجلانب من الرقابة يشمل كل ماهو إداري وابلتايل فهو نقطة البداية لتقرير أنظمة الرقابة احملاسبية .

  :2اثنيا : الرقابة احملاسبية 

حملاسبية يف دفاتر وسجالت األصول املختلفة ومراجعة القيود اليت مت يتضمن هذا اجلانب رقابة البيا�ت ا       

تسجيلها يف دفاتر اليومية وترحيلها إىل دفرت األستاذ ، وفحص اإلجراءات والقواعد والطرق احملاسبية وأساليب 

ان نظام الرقابة محاية األصول من الضياع وأخرياً تقييم مدى اإللتزام ابلقواعد احملاسبية املتعارف عليها فإذا ك

جيداً يساعد املراجع على تضييق نطاق عملية املراجعة أما إذا كان العكس تصعب عملية املراجعة وابلتايل 

 .توسيع نطاق عملية املراجعة 

مايهم املراجع هودراسة وحتديد مدى مالءمة نظام الرقابة الداخلية كأساس لتحديد مدى اإلختبارات       

جماالً لتطبيق عملية املراجعة ، ووفق النتيجة اليت يتوصل إليها من عملية التقييم يستطيع والفحوص اليت ستكون 

املراجع حتديد مدى العمق املطلوب يف فحص تلك األدلة ابإلضافة إىل الوقت املالءم للقيام ابإلجراءات 

 للمراجعة .

 ت بثالث خطوات أساسية وهي :ومتر عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية من قبل مراجع احلسااب      

 –الدار اجلامعية  –اإلجتاهات احلديثة يف الرقابة واملراجعة الداخلية  –، مصطفى حممود مراد  فتحي السوافري رزق ، حممد مسري كامل - 1
 .36 -ص-2002 –اإلسكندرية 

 
 .36 –ص  –نفس املرجع السابق  -  2
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التعرف على نظام الرقابة الداخلية من خالل اإلطالع واملالحظة أومن خالل قائمة إستقصاء  -1

منوذجية لتحديد الكيفية اليت يعمل هبا هذا النظام ، ومن ذلك ميكن إستخدام قائمة إستقصاء 

فيذ مقومات هذا النظام ، وابلطبع فإن منوذجية لتوضيح الكيفية الواجبة والكيفية اليت يتم هبا فعًال تن

 .يت تشملها للخروج بنتيجة التقييمالقائمة النموذجية تنطوي على إعطاء أوزان نسبية لألسئلة ال

بتلك اإلجراءات اليت تنطوي عليها القائمة املثالية احملددة إجراء مقارنة بني اإلجراءات املوضوعة فعالً  -2

 .اليت تنفذ خالهلا تلك اإلجراءات عتبار الظروف الفعليةيف اخلطوة السابقة مع األخذ يف اإل

حتديد الكيفية اليت يعمل هبا النظام ، وهذا يتطلب من املراجع إستخدام املعاينة اإلحصائية للكشف  -3

 عن الكيفية اليت يعمل هبا النظام فعًال .

النظام ، وخيتص    علوماته عن ت يف هذا النطاق إىل أن املراجع يضع بر�مج مبدئي وفق ماوتشري الدراس    

هذا الرب�مج ابلفحص املبدئي لنظام الرقابة الداخلية ويتصف ابملرونة إلمكانية تغيريه يف ضوء نتائج الفحص 

توسيع نطاق فحصه إذا والتقييم املستمر لنظام الرقابة املستعمل وبناءاًعلى نتائج التقييم ميكن للمراجع 

 لنظام .ماأظهرت النتائج مدى مالئمة ا

        املطلب الثاين : دور املراجع يف تسيري موارد املؤسسة :

خذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل املادية صادية واجتماعية مستقلة نوعاًما تؤ املؤسسة كمنظمة إقت     

 والبشرية بغية إحداث قيمة مضافة حسب األهداف املرجوة .

لى كفاءة وحسن تسيري مواردها وخاصًة البشرية اليت تتحكم يف بقية تعتمد املؤسسة ع املوارد البشرية : -1

املوارد وطريقة إستخدامها ، فحىت تلك املؤسسات اليت متتلك موارد متقدمة يف التكنولوجيا ورأس املال الميكن 

على بناها املؤسسات لإلستحواذ تفأصبحت اإلسرتاتيجيات التنافسية اليت ت ،أن تديرها بدون موارد بشرية 

حصص سوق متزايدة تقوم على العقول البشرية ملديرين وإختصاصيني وعاملني حيسن إختيارهم وتدريبهم 
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وحتفيزهم ومنه يعترب العنصر البشري هو احلاكم والقوة احملركة جلميع سياسات وبرامج وأنشطة املؤسسة ، وهو 

منها ما مل كن أن حتقق األهداف املتوخاة يعترب الضمان الوحيد لبعث احلياة لكافة عناصر اإلنتاج اليت ال مي

يتوفر فيها العنصر البشري ، فاإلنسان الخيضع لعوامل اثبتة ميكن السيطرة عليها بل هو يتميز ابحلركة الدائمة 

والتقلب املستمر مما يسبب إختالف األفراد يف القوة العاملة والعالقة بني مسريي املؤسسة والعمال فهي عالقة 

مسريي اإلدارة والعمال  تكامل ذلك أي مدى ظأن تكون إقتصادية ، فيمكن للمراجع أن يالح إجتماعية قبل

أو مدى مالحظة أن اإلدارة قدوة حسنة لعماهلا مثالً كالتحفيزات ، إشرتاكهم يف بعض القرارات ، نظام الرقابة 

العوامل وأخرى هتم املراجع الداخلية اليت تضع ثقافة مكتسبة من طرف إدارهتم كتوقيت العمل ...إخل ، هذه 

 . 1وإختاذ بعض التقارير عليهاملعرفة العالقة اإلجتماعية 

تنقسم هذه املوارد إىل موارد طبيعية وأخرى مالية ، فاألوىل هي تلك الثروات الباطنية املوارد املادية : -2

 ، ومدى قدرة املؤسسة على املستخرجة أو املستعملة كمواد أولية أو كمواد أساسية كالبرتول ، احلديد ...إخل

بل إن هناك مؤسسات احملافظة عليها وعلى احمليط البيئي وهذه املوارد ليست ضرورية يف كل املؤسسات ، 

جتارية وخدمية مواردها املادية هي األموال املستعملة واملوجودات يف املخطط الوطين هلا ، كاملخطط اخلاص 

خلاص بقطاع التأمينات ...إخل ، يهدف هذا املخطط إىل احملافظة ابلقطاع البنكي أو الفالحي أو املخطط ا

 على أصول املؤسسة فهو يعترب كموارد هلا .

أما الثانية فهي رؤوس األموال ابلنسبة للمؤسسات ، ذلك أن معظم األهداف والسياسات والقرارات      

يف النشاط اإلقتصادي فإن اليت حدثت يستحيل النظر إليها مبعزل عن اإلعتبارات املالية، ونتيجة التغريات 

وظيفيت التخطيط و الرقابة املالية أصبحتا حتتالن مركزاً أكثر أمهية ، ويعتمد عليها يف كتابة التقارير أي احملافظة 

على أصول املؤسسة وتسيري املوارد املالية ، وهذا مبعرفة اخلطط والسياسات اإلدارية املطبقة وما مت حتقيقه فعًال 

 .10 -ص –أطروحة ليسانس إدارة أعمال  –تسيريوتثمني املوارد البشرية يف املؤسسة   –بلجردي عبد القادر ، جماجي هنية  - 1
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جيل اإلحنرافات وأسباهبا ومدى إمكانية تصحيح األخطاء سواء العفوية أو العمدية وتقدمي املالحظات مث تس

 ألصحاب الشأن .

منها إختالس بعض موجودات املؤسسة  وإذا مل يتوفر شرط الرقابة على املوارد املادية تظهر مشاكل عديدة      

لى سداد إلتزاماهتا وتفادي اإلفالس وهذا راجع كله ابإلضافة إىل األزمات املالية كعدم قدرة املؤسسة ع

 .1لإلختالس واألخطاء والغش يف املؤسسة 

 املطلب الثالث:املراجعة وحتقيق االسرتاتيجات وتفعيل العالقات مع املتعاملني

 جعة وحتقيق اإلسرتاتيجيات : املراالفرع االول 

ملؤسسة عمله أو ختطط للعمل به وهلذا تعرف اإلسرتاتيجية وفق املنهج احلديث يتضمن أكثر مما تنوي ا

اإلسرتاتيجية أب�ا منط أومنوذج معني يعرب عن تدفق القرارات أو التصرفات ، سواءاً كان هذا النمط �جتاً 

ربز من عمق تن أفاإلسرتاتيجيات الناجتة وفق املنهج احلديث ميكن إلسرتاتيجيات مقصودة أو غري مقصودة 

ملمارسات العملية تتكون إسرتاتيجيات املؤسسة من مزيج اإلسرتاجيات سواءاً كانت وداخل التنظيم ، ففي ا

 مقصودة أو غري مقصودة ، فاإلدارة الناجحة هلا القدرة على التفكري إسرتاتيجياً .

ويف ظل التغريات اإلقتصادية اليت طرأت على العامل وظهور العوملة أصبحت املنافسة أكرب شراسة وشدة     

ويعود ذلك إىل التكامل بني رأس يسبق له مثيل على األسواق واملوارد وخروجها من طابعها اإلقليمي  بشكل مل

 املال والتكنولوجيا واملعلومات اليت تتخطى احلدود بني دول العامل .

، محاية املستهلك  ، فأصبح على املؤسسة مواجهة التحد�ت ومنها اخلوصصة ،إقتصاد السوق العوملة    

 الوقت ، املافسة ...إخل .  اجلودة

 .12 -ص -2002 –الر�ض –دار املريخ  –إقتصاد�ت املوارد البيئية   - فيشر أنطوين -  1
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وعليها إستعمال إسرتاتيجيات للبقاء يف هذا السوق ففي ضل هذه التغريات واألحداث تسعى كل مؤسسة     

لإلستحواذ على قدر كبري من الزابئن وابلتايل تسويق املنتجات إىل عدد كبري من البلدان أي توسيع السوق 

،ففي األلفية الثالثة كثرت املؤسسات ملنتوجات كما كان يف سابق العهدوابملقابل املستهلك مل تعد تعنيه كثرة ا

،ومن هذا املنطلق أصبحت املؤسسة وابلتايل ز�دة املنتجات وعليه أصبح املستهلك خيتار اجلودة وليس الكمية 

وتلبية هتتم ابجلودة ، وال تقتصر فقط على املنافسة والبقاء يف السوق بل أيضا مسايرة أحداث املستهلكني 

اليت  اإلنتاجاملؤسسة للتسويق والتوزيع حىت إدارة  فحاجياهتم اإلستهالكية وماهي الطرق املستعملة من طر 

 تسمح ابنتاج املنتوجات .

وعملية مراجعة اإلسرتاتيجيات فحص ودراسة إلسرتاجية الشركة ككل أو إسرتاتيجيات وحدات النشاط     

كانت اإلسرتاتيجيات املتبعة من قبل الشركة ومايرتبط هبا من استثمارات املختلفة داخلها وبغرض حتديد ما إذا  

 ققت النتائج املرجوة منها أم ال .حرأمسالية قد 

 ألحد األسباب التالية :وعادًة ما تقوم املنظمة مبراجعة اإلسرتاتيجية        

 ى مرغوبة .يف أحداث النتائج املرغوبة ووجود بدائل أخر فشل اإلسرتاتيجية احلالية   -

 حدوث تغري جوهري وأساسي يف البيئة اخلارجية للمنظمة .  -

هداف املالية املوضوعة للشركة والنتائج املنتظرة نتيجة اإلستمرار يف توقع حدوث فجوة يف التخطيط بني األ  -

 نشطة اجلديدة .نشطة احلالية ومشروعات األاأل

ختاذ جمموعة من التصرفات ، وأصبح املراجع ليس مدقق وجود فريق إدارة جديد يرغب يف وضع بصماته اب  -

يف اجلودة ومحاية  حساابت فقط بل مستشاراً أيضاً فيعطي بعض اإلستشارات للمسريين ابملؤسسة فمثالً 

وهناك املستهلك فهناك بعض املنظمات تنادي حبماية املستهلك فهذا أيضاًيكون يف حسبان مراجع احلساابت 



                    راجعة في تسييرالمؤسسة .ـدور الم                                                          صل الثاني :ــالف 

 61 

اإلستشارات تكون عرب األنرتنت ويبقى مراجع احلساابت عمله اليقتصر على تدقيق  أمثلة كثرية منها بعض

   احلساابت بل يتعدى ذلك .

 مراجعة املؤسسة وتفعيل العالقات مع املتعاملني . :الفرع الثاين 

من  حبكم الوضع احلايل فإن املؤسسة اإلقتصادية تعيش يف حميط تعددت فيه األطراف اإلقتصادية فبات       

املؤكد اإلحتكاك هبذه األطراف حىت تضمن املؤسسة البقاء واإلستمرار يف السوق ومن بني هذه األطراف جند 

البنوك ، مديرية الضرائب ،مديرية التأمني ، صندوق الضمان اإلجتماعي ، الصندوق الوطين للتقاعد ، وكذا 

 القطاع احلكومي واملستثمرين .

 .1لعالقة بني املؤسسة والبنك : دور املراجعة يف حتسني ااوال

إن البنك التجاري مؤسسة إقتصادية هدفها األساسي حتقيق الربح عن طريق املتاجرة أبموال الغري اليت     

حتصل عليها من خالل ودائع جارية كما تقوم بتقدمي قروض لزابئنها ،وللبنوك عدة وظائف منهاإحداث ودائع 

ة ومنح قروض وهذا هو املهم أي حتصل املؤسسة على قروض من طرف ، قبول ودائع ، خصم األوراق التجاري

لذي حتتاجه ،  البنك لتلبية حاجياهتا أو تغطية عجز يف اخلزينة وتظهر أمهية املراجعة يف حتديد املؤسسة للقرض ا

كذلك عند مراجعة األصول الثابتة والتأكد من وجودها ماد�ً ومستند�ً وبعد الفحص واجلرد يظهر اخلطأ او 

النقص فيها فبذلك تستطيع املؤسسة طلب قرض اإلستثمار اخلاص بتمويل األصول الثابتة ، كما أن مراجعة 

يع طلب قرض اإلستغالل لتغطية العجز الناتج عن األصول املتداولة والوقوف على نقاط القوة والضعف تستط

 الفحص الدقيق لألصول املتداولة .

 

 

 . معلومات مستخلصة من نشرة إقتصادية - 1
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 كيفية منح قرض ملؤسسة إقتصادية :  -

قبل أن مينح البنك القرض للمؤسسة جيب أن يعرف حميط املؤسسة اإلقتصادي من آفاق السوق واحمليط      

قوهتا وضعفها لتحديد قرار منح أو رفض القرض وهنا  التكنولوجي وكذلك دراسة املؤسسة داخلياً ملعرفة نقاط

 تربز أمهية ودور املراجعة يف تسهيل عملية دراسة البنك للمؤسسة فاملراجعة الدقيقة ملختلف هياكل املؤسسة 

 وخمتلف عناصر ميزانياهتا وتقييم نظام الرقابة الداخلية ومراجعة وتقييم آداء اإلدارة وإبراز املركز املايل ونتيجة

نشاط املؤسسة بشكل واضح وحيادي فإذاكانت القوائم املالية تعرب بصدق على املركز املايل اجليد للمؤسسة 

 فهذا يؤدي ابلبنك إىل قبول طلب منح القرض وتقدير اخلطر احملتمل يف حالة حدوث تغريات إقتصادية .

 الضما�ت : -

احملاسبية واملالية للسنوات الثالثة املاضية عن طريق بعد حتليل البنك ملف القرض وإطالعه على امليزانيات     

مؤشرات التوازن املايل ومؤشرات املردودية ، يطلب البنك من املؤسسة ضما�ت على أمواله فقد تكون مادية 

فهو حيتاج ملعرفة أكثر عن هذه الضما�ت املادية واليت التوفرها إال املراجعة الدقيقة لألصول الثابتة فهي تبني 

 ودها وملكيتها وقيمتها اليت قد تعادل قيمة القرض املقدم .وج

 املتابعة بعد منح القرض :  -

بعد منح القرض عن طريق التفاوض عن قيمة وكيفية صرفه وسداده والضما�ت املقدمة وسعر الفائدة      

بعًاَ◌ ، فاملراجعة يقوم البنك مبتابعة إستعمال القرض من طرف املؤسسة وتساعده يف هذا العمل املراجعة ط

املستمرة لألصول الثابتة متكن البنك من معرفة إستعمال القرض إذاكان قرض إستثمار أما املراجعة املستمرة أو 

 مل خبصوص إستعمال قرض اإلستغالل. الدورية لألصول املتداولة تعمل على اإلطالع أكثر على سري الع
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 . 1ئب: مراجعة املؤسسة وخدمتها ملصلحة الضرا اثنيا 

إن إجراء مراجعة دقيقة ابلفحص والتحقق وإبداء رأي حمايد إجتاه القوائم املالية على أ�ا تعرب بصدق     

ووضوح على الوضعية احلالية للمؤسسة ومركزها املايل ونتيجة نشاطها يساعد كثرياًمديرية الضرائب يف فرض 

يل ونتيجة نشاطها للمديرية تقوم هذه األخرية ضرائب على هذه املؤسسة ، فبعد تقدمي املؤسسة مركزها املا

بتحديد نسبة الضرائب املفروضة على أرابح الشركات وعلى رأس املال كما متنع املراجعة الدقيقة من حدوث 

هترابت جبائية كز�دة التكاليف وختفيض اإليرادات خاصًة إذا كانت املراجعة خارجية من طرف حيادي 

 املتابعة اجلبائية من املديرية أو حىت القضائية يف حاالت إكتشاف التهرب .وابلتايل تفادي املؤسسة من 

 : مراجعة املؤسسة وخدمتها لصاحل التأمني . ااثلث 

بعد إقتناء املؤسسة لألصول الثابتة من آالت وجتهيزات ومعدات نقل وغريها تقوم بتأمينها ضد املخاطر     

ع ملفها اخلاص ابلتأمني لدى مصلحة التأمني حيث يتضمن هذا كاحلرق أو اإلتالف أو السرقة ، تقوم إبيدا 

امللف قيمة وملكية هذه األصول وهذا ماتعرفه املراجعة ، األصول الثابتة وبذلك متنع من حدوث إختالالت مبا 

خيص التأمني فقد يكشف الفحص اإلنتقادي امليداين لألصول الثابتة عدم وجود األصل أو عدم ملكيته 

 لتايل منع التالعبات وتقدمي املرتكبني للعدالة .واثئقياً واب

 : مراجعة املؤسسة وخدمتها ملصلحة الضمان اإلجتماعي وصندوق التقاعد . رابعا

إن مراجعة األجور ووضعية العمال تربز حقوق العمال يف املؤسسة وحتدد واجباهتم فاملراجعة هي اليت     

وساعات عمله والعطل املمنوحة له ، وتكشف كذلك إن كان تكشف وضعية العامل من معرفة مرتبه الشهري 

مؤمن ضد املخاطر أوًالمن حوادث عمل أو مرض فصندوق الضمان اإلجتماعي لألجراء يشرتط على العامل 

تقدمي ملف فيه شهادة العمل وكشف الراتب ووثيقة تثبت أنه مؤمن من طرف املؤسسة اليت يعمل فيها حىت 

 . 17،16 -ص –مرجع سابق  –حممد عبد الفتاح الصحن  -  1
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حالة املرض أو حادث عمل كما أن مراجعة األجور تساعد على إبراز املرتب  يستفيد من التعويضات يف

احلقيقي الذي يتقاضاه العامل وعدد ساعات العمل وهذا ما حيتاجه صندوق التقاعد لإلستفادة من منحة 

 سنة . 60التقاعد سواءاً املسبق أو العادي بعد 

 ستثمرين .: مراجعة املؤسسة وخدمتها للقطاع احلكومي وامل خامسا 

كما يعلم كلنا أن املؤسسة اإلقتصادية هي العضو الفاعل يف اإلقتصاد العام الوطين ألي بلد وعلى أساس      

هذا الوضع توضع القرارات السياسية واإلقتصادية داخلياً وخارجياً فالعالقة بني املؤسسة واحلكومة عالقة 

( اإليرادات ) يتيح للحكومة من      لها اإلمجايلمباشرة فمن خالل معرفة املركز املايل لكل مؤسسة ودخ

معرفة الوضع اإلمجايل لإلقتصاد ككل وهذا اليتم إال بتوفر الدقة والصحة يف القوائم املالية وهذا ما تظهره 

املراجعة من خالل تقرير املراجع احملايد وكذلك تعرف مشاكل هذه املؤسسات وتقدمي يد العون هلا عن طريق 

ت يف اإلستثمار أو التقليل من الضرائب املفروضة عليها ومتكينها من املشاركة يف التظاهرات منح إمتيازا

اإلقتصادية احمللية والدولية كما أن املراجعة اإلنتقادية اهلادفة والبناءة تبعث على الثقة يف إختاذ القرارات 

ون اخلارجية وإبرام إتفاقيات شراكة بني السياسية إجتاه خمتلف القضا� احمللية والدولية كتسديد القروض والدي

 املؤسسات الوطنية واخلارجية مثل شركة سو�طراك .

أما فيما خيص املستثمرين نتائج املراجعة هتمهم كثرياً أل�م سياخطرون أبمواهلم يف هذه املؤسسة ،فمعرفة     

سيولة املوجودة ابملؤسسة وعالقاهتا مع املركز املايل ونتيجة نشاط املؤسسة ونسبة الديون من األصول الثابتة وال

املتعاملني اآلخرين من زابئن وموردين اليكون إال بوجود مراجعة للقوائم املالية وتشخيص ملختلف وظائف 

املؤسسة اليت تعكس حالة املؤسسة فمن هذا املنطلق يستطيع املستثمر عرض خدماته وأمواله على إدارة الشركة 

أسهم من رأس ماهلا أو أي تعامل آخر خيدمه وخيدم املؤسسة فعند فحص  دون خوف من شراء سندات أو
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وجرد األصول الثابتة والديون تظهر لنا ملكية املؤسسة هلذه األصول ففي حالة اإلفالس يستطيع املستشمر 

 إستعادة أمواله عند عرض املؤسسة املناقصة .

 .1يف املؤسسة  ألمثل للتطبيق ا املراجعة: التحد�ت اليت تواجه  لرابعاملطلب ا

يف الوقت احلاضر تواجه املراجعة عدة حتد�ت نتيجة إىل التغريات والتطورات البيئية احمليطة ابملؤسسة          

 فبات من واجب املراجع واملؤسسة من مواجهة هذه التحد�ت ،ونذكر منها  :

 تطبيق فجوة التوقعات يف املراجعة :  -1

اجعة ذلك التباين بني واجبات املراجع اليت حتددها القوانني املختلفة نعين بفجوة التوقعات يف املر 

واملنظمات املهنية وكذلك تصورات مستخدمي القوائم املالية لألداء املهين للمراجع املتوقع حتقيقه 

قالله فمستخدمي القوائم املالية يعتقدون أن املراجع هو املسؤول عن إعداد القوائم املالية وأنه حيافظ على إست

عند مزاولة عمله ، كما أن التقرير يكون نظيف يتضمن قدرة املنشأة يف اإلستمرار يف النشاط ، كما أن 

مسؤولية املراجع يف إعتقادهم عن إكتشاف األخطاء والغش والتصرفات الغري القانونية بشكل مطلق وهذا 

 قية للمراجع يف نظر املستخدمني .اإلعتقاد يزيد من إتساع الفجوة بني التوقع احملتمل والنتائج احلقي

 مشكل قدرة املؤسسة على اإلستمرار يف النشاط :  -2

إن املشكل الذي يواجه املراجعني اليوم  يف إعداد التقرير هو إمكانية املؤسسة من اإلستمرار من عدمه 

مايل �تج عن يف النشاط حىت ولو كان التقرير نظيف وابلتايل تقع املسؤولية على املراجع ,فقد حيدث عجز 

 عدم مقابلة التدفقات املالية الداخلية واخلارجية وابلتايل يؤثر على استمرارها.

 .427،227،143ص – 2001-الدار اجلامعية اإلسكندرية  –تطوير مهنة املراجعة  –جورج دانيال غايل   - 1
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وكذلك الفشل اإلقتصادي أي اخنفاض اراداهتا عن تكاليفها وكذلك الفشل املايل يف عدم القدرة على 

الس من الناحية سداد اإللتزامات وكذلك الفشل القانوين بعدم إشهار اإلفالس والتصفية ,فإشهار اإلف

 القانونية قد يرتتب عليه عدة أتثريات قد هتدد إستمرار املؤسسة يف النشاط.

 :ممارسة التقدير املهين من طرف املراجع -3

جع املؤهل لذلك خالل مزاولته لعمله املهين وهذا اة إختاذ قرار بواسطة املر يإن التقدير املهين هو عمل

ى الوجه املنوط به ونذكر منها مشكلة طبيعة وتعقد املواقف اليت تؤثر عليه عدة مؤثرات متنع من عمله عل

 تتطلب ممارسة هذا التقرير ,والصفات اليت يتمتع هبا وبيئة املراجعة ,عملية اختاذ القرارات اليت تتبع .

 ومن أتثريات الصفات نذكر:اإلستقاللية واملوضوعية والنزاهة عند مزاولة العمل املهين والشك املهين.

أتثريات بيئة املراجع فتظهر ابملخاطر وعدم التأكد والضغوط التنافسية واملعايري املهنية كما أن عملية أما 

اختاذ القرارات اليت جيب اتباعها عند ممارسة املراجع لتقديره املهين تشمل حتديد املوافقة اليت تتطلب ممارسة 

 بولة.هذا التقدير من املبادىء احملاسبية ومعايري املراجعة املق

 التأثريات البئية ألنشطة الوحدات اإلقتصادية على املراجعني : -4

لقد أصبحت مهمة احلفاظ على البيئة هتم اجلميع فلذا ابت من الواجب على املراجعني تطويرمهمة 

 املراجعة استجابة لتزايد اإلهتمام ابحملافظة على البيئة .

 : 1بعض املقرتحات ملواجهة هذه التحد�ت -

 حتسني اإلتصاالت مع مستخدمي القوائم هبدف توعيتهم وتصحيح توقعاهتم .جيب     

 جيب تدعيم استقالل املراجعني وذلك ابإلهتمام ولتحديد الواضع واختاذ اإلجراءات الضرورية . •

 . بتصرف -52،51،50،49 -ص –مرجع سابق  – جورج دانيال غايل - 1
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جيب على املنظمات املهنية فحص املعايري احملاسبية هبدف التعامل مع القضا� املختلفة وتضييق  •

 اسبية .نطاق البدائل احمل

جيب على املنظمات توسيع مسؤوليات املراجعني املتعلقة ابكتشاف األخطاء والغش والتصرفات  •

 القانونية وذلك بتطوير معايري مهنة حتدد القوانني واليت جيب على املراجعني التأكد من اإللتزمات هبا.

 قارير املراجعني عنها.جيب على املنظمات املهنية تشكيل جلان لفحص القوائم املالية للمنشآت وت •

جيب دراسة الظروف اإلقتصادية العامة والتنظيمية املتعلقة ابلصناعة وتقييم كفاءة اإلدارة كذلك  •

فحص املؤثرات املالية واإلجتاهات السالبة والتغريات يف تطبيق املبادىء احملاسبية فحص األحداث 

 الالحقة لتاريخ إعداد القوائم املالية .

راجعني التاكد من أ�م ميارسوا واجباهتم املهنية وتفادي كل ما يوحي ابلشك يف كما جيب على امل •

 إستقالليتهم .   

                            املطلب اخلامس: املراجعة امليدانية   

 . 1النقد�ت فحص ومراجعة األول : الفرع 

لدى البنك أو عدة بنوك وهذه يقصد ابلبنك يف هذا اجملال حساابت مدينة أي إيداعات املؤسسة     

 احلساابت قد تتخذ صورة حساابت جارية أو إيداعات ألجل أو حساابت إيداع إبخطار .

يطابق املراجع مفردات كشف احلساب مع املفردات الظاهرة بدفرت وملراجعة البنك ( احلساب اجلاري )   

بب إثبات عمليات يف دفاتر أحد النقدية خانة البنك وقد خيتلف رصيد احلساابت عن رصيد الدفرت بس

إرسال كشف احلساابت كشيكات أرسلت للبنك اتريخ الطرفني وعدم إثباهتا يف دفاتر الطرف اآلخريف 

ومل  لتحصيلها ومل حيصلها البنك بعد حىت اتريخ إرساله كشف احلساب أو شيكات حررهتا املنشأة للموردين

 -2000الدار اجلامعية اإلسكندرية  –أصول املراجعة  –د . حممد عبد الفتاح الصحن، د. رجب السيد راشد ، د. حممود �جي درويش   - 1
284،281 . 

                                                 



                    راجعة في تسييرالمؤسسة .ـدور الم                                                          صل الثاني :ــالف 

 68 

ذ البنك مصاريف وعموالت وفوائد وعدم إخطار املنشأة يف طلب صرف قيمة الشيكات أو لتنفييتقدموا بعد 

إبشعارات خصم هلذه املصاريف مما يرتتب عدم تقييدها ويقوم مسريي املنشأة أو املراجع بعمل مذكرة تسوية 

البنك وز�دة يف اإلطمئنان فإن املنشأة تطلب من البنك إرسال شهادة إىل املراجع برصيد املنشأة لديه وتظهر 

أرصدة مجيع احلساابت اليت للعميل يف البنك سواء حساابت جارية أو حساابت إيداع أو دة هذه الشها

 حساابت كمبياالت للتحصيل أو حساابت إعتمادات .

أما للتحقق من النقدية يف املنشأة فتجرد النقدية جرداًفعلياً يف �اية الدورة املالية أو يف أي وقت من السنة    

اجلرد يف �اية السنة قد يكون متوقعاً من موظفي املنشأة أو املراجع على أن تعمل تسوية املالية للتحقق إذا أن 

 للوصول ابجلرد الفعلي إىل الرصيد الذي كان جيب أن حيتويه الصندوق يف �اية السنة املالية .

نقدية والشيكات وعند جرد الصندوق يقوم املراجع بعمل حمضر جرد النقدية يظهرفيه األنواع املختلفة من ال   

مر كذلك اليت وجدت يف اخلزينة ، كما يذكر يف احملضر أن اجلرد وجد مطابق لرصيد دفرت النقدية إذا كان األ

ومايف حكمها قد سلمت إىل الصراف على أن يوقع الصراف ورئيس احلساابت على احملضرر وأن النقدية 

 وترتك صورة منه مع الصراف .

يف يف جرد النقدية فيذكر هذه احلقيقة يف التقرير ويرتك األمر لإلدارة للتصرف وإذا وجد عجز أو ز�دة     

 على على أن خيطر اإلدارة يف حالة العجز إذقد يكون نتيجة إختالس وليس جمرد إمهال .

 واملراجع قبل جرد النقدية جيب أن يراجع العمليات والنقدية لأل�م األخرية السابقة لنهاية السنة املالية    

ويطلع على املستندات املؤيدة ويؤشر عليها كذلك تؤخذ أرقام ومبالغ آخر اتريخ إيصال توريد النقدية وآخر 

 شيك يف دفاتر الشيكات .
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 . 1اإلستثمارات فحص و مراجعة و الثاين :الفرع 

 

  ة املؤسسة ة هبا املستخدمة بواسطبفحص اإلستثمارات واإليرادات املتعلق يقوم مراجع احلساابت عادةً      

كما يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية على اإلستثمارات كما يقوم إبجراء بعض اإلختبارات عليها وابفرتاض 

وجود نظام سليم للرقابة الداخلية ووجود إجراءات حماسبية مقبولة فإن اجملهود الرئيسي ملراجع احلساابت يف 

ادي لإلستثمارات ومن ملكية املنشأة هلا كما حياول أن اتريخ امليزانية سينصب على التحقق من الوجود امل

يصل إىل إقتناع كامل أبن حساابت اإلستثمار معدة وفقاً للمبادىء احملاسبية املتعارف عليها ، ويرتتب على 

 ذلك ظهور عناصر اإلستثمارات بشكل سليم يف القوائم املالية .

ستثمارات ينبغي أن يلم املراجع إملاماً اتماً ابألساليب اليت وحىت ميكن تصميم بر�مج املراجعة املالئم لإل     

ميكن إستخدامها للتالعب ابلنسبة هلذا العنصر ومن بني األساليب الشائعة للتالعب ابلنسبة هلذا العنصر 

إستخدامها كضمان للحصول على قرض شخصي ألحد املديرين أو ألحد الشركاء ، وبيع اإلستثمارات 

فني على احلصيلة دون إثبات ذلك ، وتسجيل عملية شراء إستثمارات ابلتحميل على وحصول أحد املوظ

حساب املكاسب واخلسائر املتعلقة ابإلستثمارات وإحالل اإلستثمارات بغريها والتالعب يف حساب قسط 

 اإلهتالك سواء لتضخيم التكاليف أو تقليصها وذلك من أجل مصاحل شخصية .

ب الغري معتمدة اليت جيب على املراجع أن يلم هبا أيضاً املعاجلة احملاسبية غري ومن بني أساليب التالع    

املرتبطة هبا دون أن يكون هناك إختالس أو تالعب مثال على ذلك شراء السليمة لإلستثمارات واإليرادات 

 إستثمارات وتسجيلها بطريقة ال تتفق مع املبادىء احملاسبية املتعارف عليها .

إستخدامها وحىت ميكن ضمان  وتوقيتاملراجع حتديد أفضل اإلجراءات اليت ينبغي إستخدامها جيب على     

دقة وكفاءة عملية املراجعة فإنه ينبغي اإلعداد املسبق هلا ويتطلب هذا اإلعداد ضرورة معرفة أنواع اإلستثمارات 
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قة هبا ، ويف حالة تعدد اإلستثمارات ،وابلتفصيل واألماكن املختلفة اليت توجد هبا واإلجراءات الرقابية املتعل

إسم أونوع اإلستثمار ، يطلب مراجع احلساابت من املؤسسة إعداد كشف بتفاصيلها ، ويتضمن هذا الكشف 

     ة املصدرة له ، العمر اإلنتاجي ، اإلهتالك املطبق عليه ...إخل .هاتريخ احليازة عليه ، اجل

مدى تطابق القيمة اإلمسية لعنصر اإلستثمار  ظالية لإلستثمارات يالحوعندما ينظر املراجع إىل القوائم امل    

مع القيمة احلقيقية لكشف مدى تالؤم عقالنية املسريين مع أمر الواقع ، هل توجد فيه أرابح ومهية كبرية أم 

ئق العكس وهذا ابستعمال التحليل املايل ، أما فيما خيص األصول الومهية فيالحظ مراجع احلساابت الواث

واملستندات املتعلقة هبا وفيما اتفقت هذه املصاريف وتقييم شهرة احملل أبحد الطرق املعروفة وأيضاً اإلطفاءات 

 املتعلقة هبا .

  تقريراًكامالً شامًال يذكر فيه كل العيوب واملزا� لإلستثمارات .ويعطي يف األخري     

 الثالث : فحص ومراجعة املخزو�ت .الفرع 

اآلراء حنو مسؤولية املراجع جتاه املخزون السلعي وهل عليه أن يقوم ابجلرد الفعلي للمخزون اختلفت    

تقييمها أن حيدد  اوالتحقق من املخزون السلعي فإنه جيب أن يبدأ ابستعراض الرقابة كوسيلة يستطيع من خالهل

ذا التقييم ابإلختبارات ويعقب همدى اإلعتمادات على سجالت املخزون ومقدار اإلختيارات اليت جيريها 

املناسبة للسجالت ومراقبة اجلرد الفعلي واملناقشة مع املسؤولني يف املشروع والتحقق من أساس وطرق التسعري 

وليتحقق املراجع من الوجود فيجب أن يتحقق من كميات البضاعة الباقية ويتم هذا اجلرد بدون اإلستعانة 

كيتها مث عدها أو وز�ا أو قياسها وتسجيل نتيجة هذه العملية يف  بسجالت البضاعة وجيري بتمييز السلع ومل

 كشوفات اجلرد ، ويشكل يف املؤسسات الكبرية جلان للقيام هبذه املهمة خالل �اية الفرتة املالية .

 إىل التحقق من :هتدف مراجعة املخزون من �حية مسؤولية املراجع    

 سجالت واملستندات اليت تؤيد ذلك .ملكية املنشأة للمخزون عن طريق فحص ال -
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 التأكد من صحة وسالمة العمليات احلسابية واملتعلقة بكشوف اجلرد . -

 التحقق من أسعار املخزون ومن جتانس املمارسة ابلنسبة لعملية التقييم . -

 .1العرض السليم لعناصر املخزون يف امليزانية العمومية  -

ومية عن الطريقة املستخدمة يف تقييم املخزون التكلفة الوسطية املرجحة أو ح امليزانية العمصوينبغي أن تف    

كالوارد أوًال الصادر أوًال أو   تكلفة املخزون للوحدة الواحدة وجيب أيضاً أن تفصح عن األسلوب املستخدم

ذلك يف تقريره على مراجع احلساابت أن يذكر الوارد أخرياً الصادر أوًال ، ويف حالة تغيري األسلوب املستخدم 

 ت ــيظهر املخزون يف جمموعات رئيسية لكل من البضاعة اجلاهزة واإلنتاج حتوينبغي أن 

الفرع .   التشغيل واملواد اخلام وذكر أيضاً بعض املخزو�ت اليت تكون لدى الغري أو موجودة يف خمازن بعيدة 

                                                                            نقدية الغري مراجعة احلقوق الرابع :

وآداء خدمات واملدفوعات املقدمة واملستحقات على الغري وغري املشروع على الغري تنشأ عن بيع سلع حقوق 

ذلك من األرصدة املدينة وتتكون أرصدة املتحصالت عادًة من األرصدة املستحقة على العمالء وأوراق القبض 

األجل اليت تكون حتت التحصيل يف اتريخ امليزانية ويتم تسجيل املتحصالت وفقاً ملصدر ونوع   والقروض قصرية

 كل منها .

تتكون مراجعة األرصدة حتت التحصيل من فحص وإختبارات للسجالت املؤيدة بكافة الوسائل لكي     

 يكون رأي ملراجع احلساابت عن : 

 صحة احلقوق ( املقدر واحلساب ) . -
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 صيل تلك احلقوق .إمكانية حت -

 .دقة تقديرات املخصصات املقابلة للخسائر املتوقعة نتيجة عدم التحصيل  -

     العرض السليم لتلك احلقوق يف القوائم املالية . -

وعن طريق  طريق فحص املستندات املؤيدة هلا ويتم الوصول إىل حتديد دقة وصحة احلساابت وقيمتها عن     

 .1بتلك احلقوق اإلتصال املباشر ابملدينني

إن حتليل احلساابت واملناقشات مع إدارة املشروع تساعد احلساابت على الوصول إىل تقييم دقيق وسليم     

قابلة عدم التحصيل يف املستقبل لتلك العناصر اليت يكون من املستطاع حتصيلها وتكوين املخصص الالزم مل

إىل مراجعة دقيقة من قبل املراجع ، فعليه أوًال أن ء وحتتاج احلساابت حتت التحصيل ابألخص حساابت العمال

يتأكد من وجود نظام رقابة ابلنسبة للعمليات املتعلقة ابلعمالء ، ذلك ألن مصدر القيود يف تلك احلساابت 

غالبا مايكون مستندات داخلية تقوم إدارة املشروع إبعدادها وال يوجد هلا دليل خارجي فمصدر القيد يف دفرت 

ملبيعات أو دفرت النقدية املتعلقة ابلعمالء يتمثل يف صورة الفاتورة اليت تعدها إدارة املشروع وترسلها يومية ا

للعميل ، وصورة إيصال التحصيل ( ورقة جتارية أوشيكات بنكية ) الذي يتخرج عند إستالم مبالغ نقدية منهم 

 ذلك ، وال شك أن غياب األدلة ، وصور اإلستعادات عند رد البضاعة أو املسموحات أو اخلصم أو غري

يف بعض احلاالت على الغش والتالعب يف تلك احلساابت سواءاً داخلياً اخلارجية لتلك العمليات قد يساعد 

أو مع العميل إبجراء قيود ومهية لتغطية ماحيدث من إختالسات يف املتحصالت النقدية السيما إذا كان نظام 

 الرقابة الداخلية ضعيفاً .

وعلى املراجع أن يتحقق من ملكية أوراق القبض يف اتريخ امليزانية وجيب التفرقة بني أوراق القبض        

 وأوراق القبض للتحصيل ( أي عند بنك املنشأة ليحصلها يف اتريخ ميعاد اتريخ إستحقاقها ) .  
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 إن الرقابة الداخلية تستلزم بتقسيم الواجبات وابلنسبة ألوراق القبض :      

    بسجالت احلساابت العامة .الذي يف عهدته أوراق القبض الجيوز أن تكون له عالقة ابلنقدية أو  إن -

 وجتديد األوراق التجارية جيب أن يعتمدها مسؤول يف املشروع .إن سحب  -

إجراءات  عتوض نأي أن تسجيل أوراق القبض املرفوضة جيب أن يتم بعد إعتماد مسؤول بذلك كتابة وأ -

تابعة أوراق القبض املرفوضة حىت الختتلس قيمتها ولو سددها العميد مستقبًال وهذه القواعد تتماشى فعالة مل

مع أن الذي يسجل يف السجالت يكون منفصًال عن الذي يقوم حبفظ األصل فأي نظام للرقابة يسمح لفرد 

ب وجيب أيضاً معرفة مدى والتالعواحد بوظيفيت التسجيل واحلفظ لألصل ما هو إىل دعوة مفتوحة لإلختالس 

 مسامهة املشروع يف مؤسسات أخرى وما نسبة األسهم اليت يكتبها وحصصه يف رأمساهلا ...إخل .

هذه احلقوق وأخرى مل نتطرق إىل ذكرها جيب على املراجع معرفة مدى أمهيتها يف التسجيل والتعامل     

  .1خاصة من جانب التعامل مع الزابئن

 ومراجعة اخلصوم . املطلب اخلامس : فحص

اجلانب األيسر من امليزانية العمومية يف الصورة التقليدية اإللتزامات اليت على املنشأة سواءاً كانت  يفيظهر   

هذه اإللتزامات ألصحاب املنشأة أو حلملة السندات أو للغري سواء مقرضني أو موردين وأيضاً خسائر متوقعة 

 التحقق من اخلصوم ، فسوف نقسمها إىل جمموعات :الميكن حتملها يف سنة واحدة وألغراض 

 رأس املال . -

 إحتياطات ، خمصصات . -

 ديون طويلة األجل . -

 ديون قصرية األجل . -
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والغرض األساسي من حتقيق اخلصوم هو التأكد من عدم تقديرها أبقل من قيمتها وعلى األخص التأكد من   

يف �اية السنة قد تلجأ املؤسسة إىل عدم تسجيل بعض  مل حتذف بعضاً من هذه اإللتزامات فمثالً  أن املنشأة

العامل وإحتياجاته من جهة ومن جهة أخرى ال يظهر رصيد املوردين املشرت�ت للتأثري على مركز رأس املال 

 يف امليزانية ودفرت األستاذ وعليه جيب التحقق من : تهعلى حقيق

س ماهلا عند التـأسيس كافياً لتحقيق غرضها ، فقد ففي شركة املسامهة يشرتط أن يكون رأ :رأس املال -

يكون اإلكتتاب يف رأس املال كلياً أو يطرح جزء منه لإلكتتاب لعامة اجلمهور ، يستطيع املراجع أن يضع 

البد أن تكون مراجعه مستندية كلما جاء ابلنشرة من بيا�ت رقمية فتتناول  ، تقريره على نشرة اإلكتتاب

لشركة وحقوق أنواع األسهم ورأيه يف املبالغ املقدرة ملصروفات التأسيس وقيمة العقود ...إخل مراجعته رأس مال ا

. 

ري موزعة سواء للسنة املالية أو فمنها اإلختيارية ومنها اإلجبارية فهي يف شكل أرابح غ :اإلحتياطات -

 .بق ابلعدلياطي القانوين هل هو مطفعلى املراجع أن يعرف نسبة اإلحت ، لسنوات السابقةا

فهي تنقسم إىل ديون طويلة وأخرى قصرية األجل فالنوع األول عادة ما تكون طويلة : أما ابلنسبة للديون    

األجل مثال على ذلك القروض البنكية والسندات وعادًة ماتكون اإللتزامات طويلة األجل مضمونة أو مرهونة 

 عن طريق أصل من أصول الشركة .

 يراعي املراجع مايلي : وملراجعة السندات    

 اإلطالع على الشروط اخلاصة ابلسداد . -

 التأكد من أن السداد مت بطريقة سليمة ومراجعة املستندات والقيود اخلاصة هبا . -

 التأكد من إلغاء السندات اليت سددت قيمتها . -

 السندات اليت سددت قيمتها . التأكد من إتالف أو إحراق  -
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 لقرض يتبع مايلي :ولكي يراجع املراجع ا      

 يطلع على قرار جملس اإلدارة ابملوافقة على عقد القرض يف احلدود املقررة يف نظام الشركة . -

 يف العقد . عليها هتا املنصوص قيام الشركة بتنفيذ إلتزاماو  اإلطالع على القرض من الشروط الواردة فيه -

 مليزانية العمومية .يطلب من اجلهة املقرضة شهادة لبيان رصيد القرض يف اتريخ ا -

قصرية األجل يخ سداده وضمانه وابلنسبة للديون وفائدته واتر بيا�ت عن القرض  يف امليزانية أن يظهر -

سواء كانوا موردون أوأوراق الدفع أوديون ل،من سنة وتكون موجهة لتغطية دورة اإلستغالما تكون ألقل  فعادةً 

 أجور العمال .اعي أو للغريسواءدائرةالضرائب أودائرة الضمان اإلجتم

ويف حالة إحتواء أوراق املراجعة على ما يشري القيام بكل تلك الفحوص فإنه سيتوافر لدى املراجع      

           .1والذي يراه مناسباً األساس الذي يبين عليه رأيه املهين املتعلق ابلتقرير 
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                                                                                                                             خالصة الفصل:

الشك فيه أنه ابلقدر الذي تعرفه املراجعة من تطور جاء اإلهتمام املتزايد الذي حتظى به من طرف مما 

املؤسسات اإلقتصادية ، فاملتتبع للتطور التارخيي للمؤسسات يرى أن أساس بقائها هو مدى صدق معلوماهتا 

سة وأهداف وأمهية تسيريها وما عن احلاضر وتنبآهتا عن املستقبل فلقد تطرقنا يف هذا الفصل للتعريف ابملؤس

جيب أن تواجهه من حتد�ت راهنة وتوقعات مستقبلية فاملؤسسة وليدة البيئة احمليطة هبا تؤثر وتتأثر هبا وهذا ما 

اجعة لديها ومايطلبه الغري منها من خالل تعاملها مع الغري ووضع إسرتاتيجياهتا املختلفة برر احلاجة إىل املر 

فسة شرسة ومايسمى ابلعوملة اإلقتصادية فيجب على املراجع أن يراجع خمتلف أنشطة خاصة يف ظل وجود منا

املؤسسة من بيع شراء ، إنتاج ، دفع ، قبض وكذا حركة املخزون واإلستثمار وحتصيل احلقوق ألن التسيري 

يف التفصيل من األمثل يعين معلومات دقيقة ومصادر موثوقة وهذا ما توفره املراجعة الدقيقة ولقد جئنا بنوع 

خمتلف املراجعات من مراجعة اخلصوم واألصول على أن يتم جتسيدها ميدانيا يف الفصل التطبيقي يف مؤسسة 

 البالستيك لتقريب حيثيات املوضوع .
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  مقدمــــة :  
 

ستجاب ذلك أن كل حبث نظري البد منه من إوثيقا و  رتباطاإيرتبط اجلانب النظري ابجلانب التطبيقي       

 هتداء ابجلانب النظري.إجراءات تطبيقية و كل عمل البد اإل 

 نظائربو يف هذا الصدد سوف حناول أن نسقط ما رأيناه يف اجلانب النظري و ذلك من حيث و االلتزام 

الكتشاف نقاط القوة و الضعف و أوجد القصور أو النقص يف املراجعة بصفة عامة و مجيع اخلصائص املميزة 

 اإلجراءات املطبقة املراجعة و مدى أتثريها على تسيري املؤسسة.

 

ح بمستايف لرتبية ودو لقد وقع اختبار� يف هذه الدراسة على مدى التزامات املراجعة جتاه تسيري مؤسسة 

قدر املستطاع وحسب  و حناول من خالل هذا الفصل  -مستغامن فرع بوقريات–نطقة ماماش الدواجن مب

 املعلومات املقدمة لنا.
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 .بطاقة تقنية للمؤسسة:املبحث األول                          

 . املطلب األول: حملة اترخيية عن الوحدة 

ودلك بعد هيكلة املؤسسات العمومية االقتصادية االم 1998سنة epe mostavi spaنشات مؤسسة 

oravio   او مبا تسمى ابلديوان اجلهوي لرتبية الدواجن للغرب وهي نوع من املؤسسات املصنفة وفقا للمعيار

م مت حتويلها اىل مؤسسة دات 2000القانوين وهي تنتمي اىل مؤسسات الشخص الوحيد وبعد دلك ويف سنة 

  spaاسهم 

حيث ا�اتضم وحدات انتاجية منتشرة عىت  da781870000كان رامساهلا يف بداية نشاهتا يقدر ب  ولقد 

 مستوى والية مستغامن وغليزان وسيدي بلعباس وهي:

 200000poussins/moisوحدة حاسي ماماش والية مستغامن -

    200000poussins/moisوالية بلعباس  وحدة سيدي ابراهيم-

  224000sujets/anneية غليزان وال وحدة سيدس خطاب-

  1500sujets/heur  وحدة مدبح بوقريات والية مستغامن-

دجاجة 85500نهم خمتص يف تربية وتسويق الدجاج البياض وتقدر الوحدة االنتاجية لكل وحدة بوكل م

 و�خد وحدةحاسي ماماش والية مستغامن كدراسة تطبيقية هلا

 شكل تعاقد من طرف املؤسسة و�فد من طرف الوضيف العمومي . وتقوم هده الوحدة بتوضيف العمال على

كما ا�ا تعتمد يف عملية بيعها وتسويقها ملنتوج على الفواتري وابلنسبة هلده االخرية تطرح املؤسسة ثالث نسخ 

 منها :

 الفاتورة ابللون االبيض �خدها الزبون -1
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 الفاتورة ابللون االزرق �خدها احملاسب-2

 ابللون االصفر �خدها مدير التجارة الفاتورة-3

 epe mostavi spaطرق املراجعة املعتمد عليها يف مؤسسة

 املالحظة  1- 

 التفتيش -2

 التثبيت -3

 املقارنة  -4

 االحتساب -5

 التحليل  -6

 االستفسار-7
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 املطلب الثاين: التنظيم اهليكلي للوحدة

  : ينقسم التنظيم اهليكلي اىل

 *مساعد وقاية وامن *ملدير العامرئيس ا-1

 مدير احملاسبة واملالية5-1مدير التسيري 4-1مدير مراقبة التسيري 3-1مدير التدقيق 2-1مدير تقين 1-1

 مدير االدارة العامة  1-6

 ويتفرع من التنظيم اهليكلي خمتلف املدير�ت واخلال�  التالية:

  : املديرية العامةأ.

اإلسرتاتيجية و الشاملة للوحدة حيدد املدير العام و سياسة اليت تنتهيها املؤسسة  املدير يقوم بتحديد      

مقرتح ذو نوعية حيث يقوم نظام إدارة اجلودة يف  إنتاجو خاصة اليت هتدف على و كذلك حيدد األهداف 

 ISO 9001-200املؤسسة إىل إتباع معايري اجلودة 

 :ب. خلية الرقابة    

أبكرب دور يف املؤسسة حني يرمي على عاتقها مسؤولية الرقابة لكل العمال من املنتجني إىل تقوم خلية الرقابة   

 رؤساء املصاحل للسيري احلسن للعملية اإلنتاجية و ترخي االحنرافات و األخطاء اليت ترفع إىل جملس اإلدارة.

 ىل  :إاملصلحة ج. مديرية التسوية و تنقسم هذه     

 تص بعملية الشراء للمواد األولية فقطوخت التموين:دائرة    - 

 دائرة البيع  : ختتص بتنفيذ عمليات البيع للمنتجات التامة   - 

حتوي على احلراس الذين يقومون ابلسهر على محاية املمتلكات و األشخاص للمؤسسة وعددهم  األمن:  - 

  .( عامل)شخصا 13

 للمؤسسة.فل ابلعمليات املالية و احملاسبة تقوم هذه املصلحة بتسجيل أو التك املالية:مصلحة  - 
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مديرية اإلستغالل : وهي تضم عددا كبريا من العمال نظرا ألمهيتها يف املؤسسة وتنقسم اىل مصلحة اإلنتاج  - 

 عمال . 5عامال والتفتيش 11عامال الصيانة تضم  84وضم 

 :  وتقوم هذه املديرية ابلنشاطات املتعلقة ابإلنتاج و من مهامها     

   . خمطط اإلنتاج دإعدا -

 .احلرص على تطبيق األهداف و احرتام املدة القانونية لإلنتاج  -

  . اإلستغالل األمثل للموارد البشرية و اآلالت -
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 . املبحث الثاين: تنظيم العمل اإلداري من خمتلف وظائف املؤسسة                   

 إلداري لدى املديرية العامةاملطلب األول: تنظيم العمل ا

تعترب املديرية العامة من أهم املصاحل اإلدارية للمؤسسة (الوحدة) فهي يف اهلرم األعلى للهيكل            

 و اليت تكلف مهامها إىل املدير العام للوحدة. التاليةالتنظيمي و هي تقوم ابألعمال 

 اختاذ القرارات املناسبة للوحدة. -

 لطة و املسؤولية برعاية اتمة و صارمة.تعويض نوع من الس -

 أمام جملس اإلدارة ( اجلمعية العامة ) . حتمل املسؤولية -

ترأس اجمللس التنفيذي والذي يعقد كل أسبوع من أغلب احلاالت ويضم هذا اجمللس رؤساء  -

يل املصاحل وممثلي النقابة عن العمال وهذا من أجل دراسة موازنة األسبوع أو الشهر السابق وحتل

 عليها املوازنة املقبلة .اإلحنرافات ووجود األسباب واحللول الضرورية اليت توضع 

 التفاوض حىت مع الزابئن واملوردين وإشراك املصلحة املختصة يف إجناز القرار املناسب . -

مبا أ�ا شركة مسامهة فاملدير العام مسؤول بنسبة كبرية أمام حمافظ احلساابت ، هذا األخري  -

 اجلمعية العامة اليت تعقد �اية كل سنة مالية . يشارك يف

 وضع اخلطط واألهداف املوجهة ملصاحل الوحدة . -

وهبذا فهي املدبر الرئيسي للوحدة وحتمل على عاتقها النتائج السلبية واإلجيابية ففي حالة حتقق نتائج سلبية    

ديد للوحدة ويكون مسؤول مسؤولية اتمة عن إىل تعيني مدير عام ج كل سنة تلجأاملديرية العامة وخسارة �اية  

ويف السنوات األخرية ورغم الظروف الصعبة اليت متر هبا املؤسسة العمومية ، فإن  ،الوحدة أمام املديرية العامة له 

للحفاظ على التوازن اإلقتصادي للمؤسسة مدير الوحدة أصبحت له صالحية الرقابة على مراكز املسؤوليات 

 اذ على نسبة معينة من السوق اخلارجية من جهة أخرى .من جهة واإلستحو 
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إن سوء التسيري ال يكمن يف شخصية املدير أو منصبه فقط وإمنا يف ضعف املستو�ت أو ابألحرى اهليكل    

التنظيمي ، فعلى املدير العام الكيس النظر يف اجلوانب املؤثرة يف إختاذ القرار املناسب ما دامت هناك الالمركزية 

 املسؤولية والسلطة وهذا مايعمل به مدير الوحدة حسب املعلومات املقدمة من طرفه . يف

    .  املطلب الثاين : تنظيم العمل اإلداري يف املصلحة التجارية

الذي يعمل على تصريف املنتجات بشىت الطرق وكذلك تعترب حمطة يتم  تعد الوظيفة التجارية مبثابة احملرك  

لزابئن ابستشارة املدير العام بطبيعة احلال ، إذن هي تتعامل معه بصفة مباشرة وهلا عالقات فيها تقدمي طلبات ا

 وظيفية مع مسؤول اإلستغالل ، إدارة النوعية ، الزابئن وبنوكهم واملوردون ومصاحل النقل وهلا السلطات التالية : 

دير العام فيما خيص كل املهام اليت يقوم رئيس املصلحة التجارية : ويتعامل رئيس املصلحة التجارية مع امل -  

 هبا ومنها مايلي : 

 تنظيم وتنسيق ورقابة أنشطة دائرته .  -     

 ضمان العمليات البيئية .  -     

 حفظ املستندات التجارية .  -     

 حيرص على رضا إحتياجات الزابئن .  -     

 يشارك يف وضع ميزانية البيع .  -     

 ك يف إستعاد حقوق الشركة من الدائنني  .يشار   -     

 مسري املخزون : خيضع ويتعامل مع رئيس فرع البيع ، وله عالقات وظيفية مع الزابئن ، رئيس فرع البيع -

 السائق ، املراقب ، يعمل على تسيري خمزون املنتجات التامة ومن مهامه :

 تسلني ملف املنتجات النهائية . -     

 تجات النهائية للزابئن .يوزع املن -     
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 حترير وصل خروج املنتجات . -     

 يراقب كل عملية حتدث ابملخزون . -     

وهو بدوره يتعامل مع الزابئن ومسري املخزن كما يعمل على تسيري الفواتري وملفات الزابئن  فرع البيع :  - 

 تقدمي الفواتري إىل الزابئن . -  ومن مهامه :

 فتح امللفات التجارية لكل زبون . -                       

 يقوم بعملية قبض املبلغ . -                       

 يعرض الشيكات واألوراق على مصلحة املالية يف املؤسسة . -                       

 املطلب الثالث : تنظيم العمل اإلداري يف وظيفة التموين .

م الوظائف يف املؤسسة كو�ا اليت متد املؤسسة مبا حتتاجه من مواد أولية تعد وظيفة التموين من أه          

أل�ا متثل بداية أي نشاط إنتاجي وتضم هذه املصلحة ثالثة عاملني : رئيس مصلحة التموين ، مسري املخزن 

 والقائم بعملية الشراء .

 خزن ومن مهامه :وتسيري املمسؤول عن أتمني إحتياجات الوحدة  رئيس مصلحة التموين : -1 

 إعداد وحترير دفرت التكاليف واإلعالن عن املنتجات لغرض الشراء . -        

دراسة العروض املقدمة من طرف املوردين ، مث إختيار املورد املناسب وحترير طلب الشراء واإلمضاء ومتابعة  -

 عملية الشراء .

 ازم .التنبؤ ابملشرت�ت السنوية من املواد واللو  -         

 إعداد التقرير عن املصلحة وتقدمي إحصائيات .  -         

 مسري املخزن :  -2

  وميكن تلخيص مهامه فيما يلي : 
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 .  )FSمتابعة مجيع سجالت املخزون  (   - 

 العمل وفق نظام جرد مستمر ملختلف األصناف .  -         

 وعملية اجلرد . املراقبة امليدانية إلستالم وختزين املواد  -         

 تلبية الطلبات للقسم املعين بواسطة وصل إخراج .  -         

 إستالم املواد الواردة إىل املخزن والقيام بعملية التسجيل .  -         

 املراقبة النوعية والكمية للمواد املستلمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات .  -         

 ية الشراء ومن مهامه :وهو القائم بعملاملشرتي : -3

 يستلم طلب الشراء من رئيس مصلحة التموين .  -  

 ) بعد اإلتصال مبجموعة من املوردين عادة مايكون عددهم ثالثة ، وهذا ملراعاة BSوصل طلبية ( -  

        من  مث يتم حتديد ( إختيار ) أحد املوردين بعد دراسة الفاتورة األولية املقدمةشروط الكمية والنوعية      

 طرف كل واحد .     

 يشرف على عملية إحضار املواد وتكون عملية تسوية الدفع وفق التفاق . -         

 يستلم الفاتورة اليت تعرب عن إثبات للعملية وعادة ما تكون ثالثة نسخ ، نسخة ملصلحة املالية     -         

 وأخرى ملصلحة التموين ، ونسخة للمورد.

 
 
 
 ــــــــــــــ

 معلومات مقدمة من مصلحة التموين      
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 املطلب الــرابع : تنظيم العمل اإلداري يف الوظيفة التقنية .

إن الوظيفة التقنية يف هذا اجملتمع حتضى أبمهية كبرية أل�ا مهزة وصل بني الوظيفة التجارية ووظيفة       

نية وأي عرض يريدها الزبون ال بد هلذه املصلحة أن التموين حبيث كل طلب البد أن مير على الوظيفة التق

 .تفصل فيها 

جنــد أن هذه الوظيفة تتعامل مع مدير اإلستغالل بصفة دائمة ومباشرة الذي يعترب كهيئة أعلى ، وهلا        

 عالقات وظيفية مع : مسؤول اإلنتاج ، املمون ، مراقب النوعية .

 يف عملية اإلنتاج ومن مهامه : ة اجليدة للدجاج ضمان النوعي مسؤول عن رئيس املصلحة التقنية : -1 

 حتضري الرتكيبات الضرورية لعملية اإلنتاج طبقا لطلبات الزابئن .  -     

 يضمن كل النتائج وحيرص أيضاً على تسارع عملية اإلنتاج طبقاً لطلبات الزابئن .  -     

 ولية واملنتجات التامة .يراقب كل العمليات املتعلقة ابملواد األ  -     

 حتليل النتائج ويبلغ عن اإلحنرافات املشاهدة من جراء املراقبة .  -     

 للمنتوج .يقرتح القياسات املناسبة   -     

له إتصال مباشر مع رئيس املصلحة وله عالقات وظيفية مع مسؤول اإلنتاج ، ويعمل  مراقب النوعية : -2 

 بقاً لإلنتاج ومن مهامــه :على ضمان مراقبة النوعية ط

 يتابع املنتوج خالل مرور العملية اإلنتاجية . -     

 يراقب املنتوج النهائي من حيث ( الطرف املنتج ، التغليف، الطابع ) . -     

 مراقبة �ائية قبل تسليم املنتوج النهائي . -     

وجتهيز األشياء الـيت سرتاقب لعملية اإلنتاج  خيضع ملراقب النوعية ، ويعمل على وضع النقاط املخبـري : -3

 ومن مهامــه : 
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 يضمن مراقبة مضمونة لنوعية املنتجات النهائية ويبلغ عن اإلحنرافات إن وجدت . -     

 ميأل املعلومات يف دفرت خاص بعملية الفحص . -     

 يتابع ملفات وجتهيزات املراقبة . -     

 يعوض مراقب النوعيه فـي حال غيابه . -     

خيضع أيضاً ملراقب النوعية ويعمل ابلتنسيق مع مسؤول اإلنتاج واملصلحة التجارية ويعمل  املصمــــم  : -4 

 على حتقيق التصاميم املطلوبة وطبعها على الشريط البالستيكي ومن مهامــه : 

 يم املقدمة من طرف الزابئن .تنفيذ الرب�مج تيعاً للطلبات والتصام -    

 سم وحيضر التصاميم طبقاً لطلبات الزابئن .ير  -    

 حيلل األلوان ويثبتها على ورقة مث يركبها يف أسطوانة للطباعة . -    

 يرتب وحيفظ األسطوانة اخلاصة بكل زبون . -    

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــ

 . معلومات مقدمة من طرف املصلحــة التقنيــة
 



 .spa mostavi  دراسة                                              ث :                  ــل الثالــصــالف 

                                                                                88 

 املبحث الثالث : فعالية املراجعة يف تسيري الوحـــدة .                        

من أجــل معرفة أثر املراجعة على تسيري املؤسسة مبختلف هياكلها جلأ� إىل القيام بطرح أسئلة مباشرة على      

 خمتلف املصاحل .

 املطلب األول : تسيري املوارد البشرية .

 

 من األسئلة على مصلحة املستخدمني هي كمايلي : ولقد طرحنا مجلة   

 ماهـــو عدد عمالكم  ؟ -

 ملاذا اخنفض عدد العمال يف حوايل عشرية إىل النصف ؟ -

 هــل يوجد عنال أجانب ؟ -

 ال الوحدة ذوو كفاءة عالية ؟هــل عم -

 هل املديرية العامة للوحدة تشارك العمال يف إختاذ بعض القرارات ؟ -

 بة الداخلية على العمال ؟ما مدى صرامة الرقا -

 هل تغريون األشخاص الذين يوزعون كشوف األجور الفردية أحيا�ً ؟ -

 ميون عن طريق تسبيق اثبت ؟هل هناك حساب ابلبنك خاص ابألجور  -

وهذا اإلخنفاض راجع إىل  1998عامل سنة  300عامل بعدما كان  154إن عدد العمال اآلن هو  

ة اليت أثرت على حجم العمال وهذا يف جمال خصخصة املؤسسات العمومية السياسة املعتمدة من طرف الدول

وظهور منافس قوي من جهة أخرى وهم اخلــواص الذين يعتمدون على التهرب القانوين للربح السريع ، أما 

، وبطبيعة فيما خيص العمال األجانب فال تعتمد عليهم  مؤسستنا إال يف تركيب اآلالت املستوردة اجلديدة 

حلال هذا لوجود طاقة بشرية فعالة فعمال الوحدة ذووكفاءة لكنها ليست عالية كما جيب وذلك لنقص اخلربة ا



 .spa mostavi  دراسة                                              ث :                  ــل الثالــصــالف 

                                                                                89 

والتجربة وعدم وجود رسكلة للعمال ألن الدولة مل تعطي أمهية هلذا وال حىت ربط الطالب مبيدان العمل حىت 

العمال املشاركة يف كل مرة يف إختاذ حيتك هبم العمال ويستفيدون من معلوماهتم وهذا إجنر عنه عدم قدرة 

القرارات ، فمثالً عندما تتخذ الوحدة قرار تغيري منتوج ومعرفة مدى نسبة جناحه يف السوق ، غري أن ممثلي 

العمال حيضرون يف اجمللس التنفيذي ملعرفة اإلحنرافات واألسباب اليت أدت إىل عدم حتقيق اهلدف املتوقع 

جبدية اتمة ففي إبالغ العمال عما جيري يف الوحدة وتتم متابعة سري عمل العمال وإعطاء آراء وحلول ممكنة و 

 حالة أتخر عامل أو مسري ثالث مرات نرفع تقرير إىل املدير العام وهذا األخري حييله إىل اجمللس التأدييب 

و شهادة شرفية وقد وتوضع له عالمة ( مالحظة ) يف ملفه ، أما إذا كان العامل منظبط فتمنح له إما مكافئة أ

 يرقى من منصبه .

نعمد يف بعض األحيان إىل تغيري موزعي كشوف األجور  ولقد أشرت إىل سؤال مهم متعلق ابلتغيري ، نعم    

الفردية وذلك لتفادي الغش والتزوير فيما خيص عمال ومهيني أو عمال تركوا املؤسسة لكن أجورهم مازالت 

 .العمال ميون عن طريق تسبيق اثبت بنك خاص أبجورسارية املفعول ، ولدينا حساب ابل

    .املطلب الثاين : تسيري املوارد املادية 

ابإلضافة إىل املوارد البشرية املتاحة البد للمؤسسة أن تتوفر على موارد مادية ومتكن هذه األخرية يف       

 .عناصر ميزانيتها 

 اجعة اإلستثمارات هي : ومن بني األسئلة اهلادفة إىل مر  اإلستثمارات : -1

 هــل املؤسسة تواكب التطور التكنولوجي ؟ -      

 على أي أساس يتم إختيار اإلستثمارات ؟ -      

 كيف ميكن معرفة إهتالك هذه اإلستثمارات ؟  -      

 كيف يتم جرد اإلستثمارات عندكم ؟  -      
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الراهنة وهذا مانطمح إليه من خالل عصرنة  على كل حال املؤسسة عليها مواجهة األحداث والتحد�ت    

آالت الوحـدة وإعادة هياكلها القاعدية إلعطاء صورة حسنة ملن اليعرف الوحدة ،وكذلك فجلب اآلالت 

والتجهيزات خيضع لشروط معينة منها الطاقة اإلنتاجية ، أما األراضي فحسب موقعها اجلغرايف واملخازن 

ل سنة ترسل املديرية عرفة إذا ماكان اإلستثمار ملك للوحدة أم ال فكحسب نقاط البيع ، أما فيما خيص م

مراجع حساابت وهذا األخري ميكنه معرفة مدى إمتالك الوحدة لإلستثمارات ابلواثئق املطلوبة كعقود  العامة 

ا يكون امللكية وفواتري الشراء لبعض اآلالت إذا كان هناك إستحداث مث اجلرد الفعلي إلستثمارات الوحدة وهذ

 دور�ً وماد�ً .

 وملعرفة كيفية مراجعة حقوق امللكية نطرح بعض األسئلة التالية  : احلقوق : -3

 ما تعليقكم على دورة اإلستغالل ؟ -       

 ما دور املراجعة يف مشكلة دورة اإلستغالل للوحدة  ؟ وهل توجد إستشارة ؟  -       

الكبري و الوحيد يف الوحدة ألن القروض قصرية األجل ( ديون  أصبحت دورة اإلستغالل هي مهنا  -       

اإلستغالل ) مل تغطي دورة اإلستغالل واملشكل الوحيد هو أن الوحدة التلجأ إىل رأس املال العامل بل تلجأ 

إىل سلفات مصرفية مما أدى أدى إىل تراكم الفوائد وكثرة الديون أيضاً التحصيل من طرف الزابئن ملدة طويلة 

أي أن الوحدة تتعامل ابآلجال مع زابئنها من جهة ومن جهة أخرى اإلدارة ال تطبق مبدأ اإلدارة تكتب وال 

اإلدارة تقوم بتسجيل كل العمليات وحسب النظام احملاسيب املعروف واملتعارف عليه ابألدلة تتكلم ، كما أن 

مع الزابئن لعدم إحرتام اإلدارة مبادىء واإلثبااتت لكن املشكل املوجه لنا من طرف املراجعة هو التعامل 

التعامل إذ أن هناك بعض الزابئن املفضلني لدى الوحدة تتعامل معهم شفهياً ليس كتابياً وهو األمر الذي 

يوجد فيه إنتقاد مما أدى إىل هترب هؤالء الزابئن ووقوع الوحدة يف خسارة وهذا حدث يف السنوات األخرية ، 
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كتساب بعض الزابئن سواء شركات عمومية أو خواص ، ولقد أحل مراجع احلساابت جلأت إىل هذا التعامل إل 

   على التعامل مع الزابئن ابلواثئق القانونية كالتعهدات والشيكات املصدقة ، واألوراق التجارية ... إخل . 

 وملعرفة مراجعة األموال اخلاصة ميكن طرح بعض األسئلة ومنها:  األموال اخلاصة: - 4

 رأس مال الوحدة؟  وملا خصصته الوحدة ألول مرة؟ ماهو -

 فيما ختصص النتيجة؟ -

 هل تشكلون املؤونة؟ -

عني ثالث مرات ابلز�دة ذلك عن طريق إصدار  دج150,000,00 إن رأس مال الوحدة يقدر ب      

ع وحاليا حتتاج الوحدة إىل سيولة لكن ال تستطي 1998دج للسهم كان آلخرها سنة 1000أسهم قيمتها 

 إصدار 

 

لذلك ال حتضى إبستقبال كبري من  مؤسسات شركات أخرى رأسهم الن قيمتها عالية(مرتفعة) مقارنة مع 

لشراء أآلت لبناء الوحدة وترميمها ،   1986اجلمهور ختوفا من اخلسارة، وخصص رأس مال الشركة يف سنة 

 شراء مواد أولية  ، وضع إحتياطي قانوين فتح حساب جاري بنكي.

 ملعرفة عملية مراجعة الديون نعرض بعض األسئلة ومنها: لديون :ا -5

 هل الوحدة تغرق يف الديون كباقي املؤسسات العمومية األخرى ؟ وماهو السبب؟ -

 ماهو دور املراجعة يف إعطاء حلول ممكنة للتقليص من الديون ؟ -

امل مع الزابئن ابآلجال وهذا راجع ابلدرجة األوىل للتع دج150,000,00 تقدر ديون الوحدة بـ      

والتهرب من طرفهم مما أدى أيضا للتعامل ابآلجال مع املوردين حوار اخلواص أو الشركة الوطنية لتحويل املواد 
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الكيماوية وتكون هذه الديون بنسب شراء املواد األولية أي لتمويل دورة اإلستغالل ويف حالة عدم توفر 

 ولقد أعطى إقرتاح حل من طرف املراجع ببيع إستثمار  السيولة تلجأ الوحدةللسحب على املكشوف

 (خمزن) غري مستغل للتخفيض من الديون ، لكن تبقى سياسة الدولة املتبعة بعدم تدعيمها للقطاع العام يف

 السنوات األخرية حييل الوحدة لإلفالس وابلتايل للتصفية .

 ملطلب الثالث  : نظام الرقابة وأدوات املراجعة .ا

 ولدراسة نظام الرقابة  السليم ميكن طرح بعض األسئلة :       

 هل تعتقدون أن نظام الرقابة سليم ؟ -

 الرقابة الداخلية تنقسم إىل رقابة إدارية وأخرى حماسبة كيف يتم التحكم يف كل رقابة  ؟ -

 ؟2015اخلية لديكم هذه السنـة أي سنةكيف يرى مراجع احلساابت نظام الرقابة الد -

رقابة الداخلية يف خطة التنظيم واإلجراءات املتعلقة ابلكفاءة التشغيلية واإللتزام ابلسياسات تتمثل ال     

اإلدارية، فمن هذا املنطلق نالحظ أن الرقابة ترتبط بطريقة غري مباشرة ابلسجالت املالية والقوائم املالية 

لوحدة هلا نظام رقابة حمكم ، كما أن اإلدارة واإلثبااتت  للعمليات املالية والتطبيق للقوانني الداخلية، نعم فإن ا

تدريب تضع خطة سياسية من أجل بلوغ هدف معني وهذا طموح كل مؤسسة كاملوازنة التقديرية ، اإلحصاء  

 دراسة الوقت...إخل  .العمال 

 وهذا كله من أجل احلفاظ على ممتلكات الوحدة واإلستمرارية يف النشاط.

سبية يكمن دورها يف تسجيل العمليات املالية حسب التسلسل الزمين حلدوثها وفيما خيص الرقابة احملا    

 إعتماداً على البيا�ت وقرائن تثبت احلوادث املالية.

أيضا التنظيم الكفء الذي حيدد مستو�ت السلطة وحتمل املسؤولية حسب اهلرم التنظيمي له أثر يف       

 وفق السلطة املمنوحة له. نظام الرقابة ، أي مبعىن أن كل مسؤول حياسب
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ومن إجراءات الرقابة احملاسبية أن تقوم الوحدة ابحلفاظ على السجالت و الدفاتر و البيا�ت املالية ملدة 

 سنوات يف األرشيف . 10

  

 

كما أن الرقابة الداخلية من وجهة نظر املراجع تكون عرب املالحظة وسريورة العمل ألنه يف الوحدة يوجد       

حساابت (مدقق) اليت تكون له كامل احلرية يف التدخل يف حالة وجود إحنرافات وعرضها على اجمللس حمافظ 

احملاسبية ، وجند أن املدير العام صارم يف تطبيق القوانني وحيمل  ةالتنفيذي لإلستفادة من األخطاء خاصة الرقاب

و هذا قبل حلول �اية السنة وحضور مراجع  املسؤوليات على مجيع رؤساء املصاحل فتنطوي عليه الرقابة اإلدارية

احلساابت ملراجعة سري عمل الوحدة وكمثال على مدى مالحظة مراجع احلساابت لنظام الرقابة الداخلية يف 

بعض األحيان تكون ترقية أو إستحداث لعامل جديد ، فيكون سؤاله موجه للمدير العام ملاذا يشتغل هذا 

 املنصب . كالعامل يف ذل

وبعد عملية املراجعة مل تكن هناك مالحظة على نظام الرقابة املفروضة يف  2000وخالل سنة       

الوحدة،وليس املشكل يف نظام الرقابة الداخلية املفروضة ولكن احمليط اخلارجي يفرض الواقع على الوحدة  

بيع الوحدةوهو كاملنافسة من طرف اخلواص ابلدرجة األوىل ، فهم يعتمدون على سعر بيع أقل من سعر 

دج للكلغ وهذا ما أدى إىل عدم إستقرار نظام الرقابة  الداخليةخاصًة من جانب املوازنة التقديرية اليت مل 110

تسعى إىل حتقيق اهلدف املبتغى منذ ثالث سنوات ، دائماً يوجد إحنراف سالب  وتسعى إدارة الوحدة للخروج 

 من هذه النتيجة السالبة. 
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   : لـــخالصة الفص 

 ملؤسسة مستايف  لرتبية ودبح االدواجن  إن ما ميكن اخلالصة إليه من قيامنا هبذه الدراسة التطبيقية    

إىل نشري أرد� أن  أن يغلق أبوابهفيها كاد مع خالل السنوات األخرية واليت  من خالل الظروف اليت مر هبا اجملو 

وير لنقص اإلطارات خرجيي اجلامعات واملعاهد وكذا حالة الوحدة اليت هي تعاين من نقص يف البحث والتط

مبا أن دراستنا مشلت مجيع املصاحل و  خم املنافسة احلادةسياسة الدولة املعتمدة لتدعيم القطاع العام يف ضل ز 

 . قرتاحات واحللولأن نقدم بعض اإل إال أبينا

 بعض احللول أو االقرتاحات للوحدة والدولة :     

 .وال تعينه املديرية العامة مراجع حساابت لنفسها  على الوحدة إعتماد -

 أن تقوم الدولة بوضع سياسة تدعيم املؤسسات العمومية وفرض عليها رقابة صارمة  -

 فرض الضرائب على اخلواص ووضع قوانني لتأمني العمال . -

 احملافظة على أصول الوحدة . -

 فتح نقاط بيع ابجلنوب . -

 .  ات أخرى ركشراء أسهم واملشاركة يف رأس مال ش -

 فتح شركة مع مؤسسات أجنبية لتزويدها مبنتجات الوحدة . -

 جيب أن يتوفر املنتوج على املواصفات العاملية . -

 املؤسسة اليت هي حمل املراجعة. إستقالل املراجعة عن اإلدارة أي إستقالل عمل املراجع عن إدارة -
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 اخلاتـمة العامــة                                        

 

من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية للمراجعة إتضح لنا أن هلا دور أساسي يف الشركات و    

املؤسسات العامة و اخلاصة خاصًة فيما يتعلق ابجلمهور املستثمر و الدائنني عن طريق تعزيز وتعظيم 

الية املنشورة اخلاصة أبعمال املؤسسة وتقدمي أتكيد بتلك املصداقية إىل مستخدمي تلك مصداقية القوائم امل

القوائم املالية سواء داخلياً أوخارجياً حيث انصب حبثنا على اجلانب الداخلي إكثر لكي نربز أهداف 

 املراجعة من أجل صناعة تسري أمثل يف املؤسسة.

ني ابملراجعة ركزوا جهودهم لتطبيقها  وفق معايري متعارف عليها وما إستنبطناه من هذه الدراسة أن املهتم

تتماشى مع متطلبات العصر واخلدمة اجلماعية حيث قسموها إىل أنواع حسب ظروف و أنواع الشركات 

منها ماهو ملزم بتطبيقها ومنها ما هو خمري فيها، غري أن املتمعن ملسار املراجعة واملدقق يف مفهومها 

على كل مؤسسة إقتصادية تريد تسيري خمتلف وظائفها أن تستعملها يف ذلك ولنا يف دول  وأهدافها حيتم

العامل الكثري من التجارب مثل :فرنسا ، الوال�ت املتحدة األمريكية ، مصر،والعكس من ذلك جند يف 

ن من يقوم هبا اجلزائر أن هذه املهنة مل أتخذ ابلقدر الكايف يف حتسني  تسيري املؤسسات اإلقتصادية كما أ

 خبري حماسيب وليس مراجع مستقل.

املتتبع ملراحل حتضري أو إعداد مهنة املراجعة لفحص القوائم املالية واخلروج بتقارير تستعمل كمعلومات 

دقيقة تعني على التسري الراشد يوقن أن من مصلحة املؤسسة وضع بطاقة تعريفية هلا بني يدي املراجع  

 ءيف تقييم نظام الرقابة الداخلية املعمول به والوقوف على مقوماته مع إعطا كمرحلة مبدئية واملباشرة

النصح يف حالة ضعفه مث ابلفحص والتحقيق وإبداء رأي فين حمايد يعرب حقيقًة عن الوضع املايل للمؤسسة 



 .اتمة العامـــة  :ـخـال 

                                                                                96 

الفرصة أمام مما يضفي نوع من املصداقية  يف صحة املعلومات الواردة يف تلك القوائم املالية و يتيح  

 املؤسسة اإلقتصادية لبناء 

 

إسرتاتيجيات جديدة على قاعدة صحيحة من املعلومات وكذا ضمان البقاء يف ظل وجود حتد�ت 

 راهنة وحتمية .

ويف األخري �مل أن تكون دراستنا هذه كمسامهة إلثراء جمال التسيري ونفض الغبار على املراجعة يف اجلزائر 

جتلب األنظار حوهلا خصوصاً وإننا أصبحنا يف عامل يتسما مبا يعرف  وهبا ةئقإلعطائها األمهية الال

إعرتضتنا بعض  اابملعلوماتية أي من ميلك املعلومات يستطيع أن يسيطر على األسواق اإلقتصادية ، غري أنن

خاصًة إذا أرد� فمشكلته قلة املراجع املهتمة هبذا اجملال  ياملشاكل يف اجلانبني أما فيما خيص اجلانب النظر 

أخذ مثال عن اجلزائر أما يف اجلانب التطبيقي فاملشكل كان مألوفاً وهو عدم القبول املبدئي ملد معلومات 

 ختص املؤسسة وقلة املعرفة وعدم اإلهتمام ابملراجعة وفعاليتها يف التسيري.

 أملنا أن تستكمل هذه الدراسة أبحباث أخرى ويف جوانب أخرى.             

 مقرتحات ملواضيع :   

 عالقة املراجعة اإلجتماعية ابلتنمية البشرية واستغالهلا من طرف املؤسسة . -

 فعالية مراجعة اجلودة يف إضفاء امليزة التنافسية يف املنتوجات خاصة اجلزائرية .  -

 اخلصخصة مطلب أم حتمية على املؤسسات اإلقتصادية. -

 العوملة.......)  ، واقع وآفاقه . –لثة (خصخصة حتد�ت املؤسسة اإلقتصادية يف األلفية الثا -
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 ـــراجعقــــــائمة املـ                               

 .2002 –اجلزائر  -ديوان املطبوعات اجلامعية –تقنيات احملاسبة العامة يف املؤسسة  –أمحد طرطار  - 1

 .1984 –بريوت  –الدار اجلامعية للطباعة والنشر  –مراجعة احلساابت من الناحية النظرية والتطبيقية  –أمحد نور  -2

 .2005طبعة  –الدار اجلامعية  –مراجعات خمتلفة ألغراض خمتلفة  –أمني السيد أمحد لطفي  -3

 .2001-الدار اجلامعية اإلسكندرية  –تطوير مهنة املراجعة  –جورج دانيال غايل   -4

  . األردن – 2004 -الثالثة طبعة ال –وائل للنشر والتوزيع  –علم تدقيق احلساابت   -خالد أمني عبد هللا  -5

 .1984 –الطبعة الثانية -اجلزائر –دار املطبوعات اجلامعية  –إقتصاد مؤسسة  -صمويل عبود   -7

 .1996 –بريوت  –إصدار اجلوهرة  –دار النهضة العربية  –املراجعة معايري و إجراءات  -عبد السالم إشتيوي  -8

   -1993طبعة  –مؤسسة دار شباب اجلامعة  –مبادىء وأسس املراجعة علما وعمال  –عبد الفتاح الصحن   -9

  اإلسكندرية.      

 الدار اجلامعية اإلسكندرية   –أصول املراجعة  –عبد الفتاح الصحن ، رجب السيد راشد ، حممود �جي درويش  -10

 مصر. -2000 –       

 ية .اإلسكندر  –الدار اجلامعية  –العوملة اإلقتصادية  –عبد احلميد  عبد املطلب -11

 اجلزائر. -2003ديوان املطبوعات اجلامعية  –إقتصاد مؤسسة  –عمر صخري   -12

 اإلجتاهات احلديثة يف الرقابة واملراجعة الداخلية  –فتحي السوافري رزق ، حممد مسري كامل ، مصطفى حممود مراد  -13

 .                    2002 –اإلسكندرية  –الدار اجلامعيةاجلديدة  -      

 . 2002 –الر�ض  –دار املريخ  –إقتصاد�ت املوارد البيئية   -فيشر أنطوين   -14

 .2004عمان   –دار وائل للنشر والطباعة  –اإلدارة واإلسرتاتيجية –كاظم نزارالركايب    -15

  .2001الدار اجلامعية  –دراسات متقدمة يف احملاسبة و املراجعة  –كمال الدين مصطفى الدهراوي --16

  . 2003 -الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية – بني النظرية والتطبيق املراجعة و مراقبة احلساابت –حممد بوتني  -17
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         -اجلزائــــر –ديـــوان املطبوعـــات اجلامعيـــة  –املراجعـــة وتـــدقيق احلســـاابت  –صـــديقي مســـعود  –حممـــد التهـــامي طـــواهر  -18

2002-20003  . 

 1988دار النهضة العربية .–األصول العلمية للمراجعة بني النظرية و التطبيق  -حممد مسري الصبان -19

 دار النهضة العربية  –األسس العلمية والعملية ملراجعة احلساابت  –عبد هللا عبد العظيم هالل  -حممد مسري الصبان   -20

 لبنان . -1988طبعة  –للطباعة والنشر        

 الدار اجلامعية  –أصول املراجعة  –عبد الفتاح الصحن، د. رجب السيد راشد ، د. حممود �جي درويش حممد  -21

  .2000اإلسكندرية         

 .1991طبعة  –اململكة العربية السعودية  –املراجعة معايري وإجراءات  –مصطفى عيسى خفري  -22

 –الدار اجلامعية  -يف اإلجتاهات احلديثة يف املراجعة دراسات  -شحانة السيد شحانة  منصورأمحد البديوي ، -23

 اإلسكندرية . - 2003طبعة       

 دار إبن  – إعداد وترتيب عادل عبد املهدي ، حسن اهلمودي  – جمموعة من اإلقتصاديني –املوسوعة اإلقتصادية  -24

 خلدون.        

 . موسوعة عامل التجارة وإدارة األعمال -25

 ـــــــــراجع أخــــــــــــرىمـــــ      

 .2006 –ختصص مالية  -مذكرة خترج  –ضعف امليزة التنافسية بني املؤسسات التجارية  –آسيا ابلعيد وآخرون  -1

 أطروحة ليسانس إدارة أعمال . –تسيريوتثمني املوارد البشرية يف املؤسسة   –بلجردي عبد القادر ، جماجي هنية  -2

 .التدقيق وأثره على التسيري يف املؤسسة  –مذكرة خترج  ليسانس مالية  –عراطي مجيلة غزايل فايزة ، م -3

 .2005دفعة جوان  –مذكرة خترج لسانس علوم جتارية فرع حماسبة  –�سني محيدوش ،جبارة،حالدي  -4
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 رس اجلداول :ـــفه                                             
 

     
 الصفحة :                                        رقم اجلدول :          عنوانـــه :           
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