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 :الخاتمة العامة

، تبين أن ميمة مراجع الحسابات تحتاج إلى ميارات ا       من خالل الدراسة التي قمنا بو

ومعرفة واسعة، واإللمام التام بمعايير المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الخاصة 

بالمنظمة ونظام الرقابة الداخمية فحصا انتقاديا، من أجل إعطاء رأي فني محايد يوضح فيو 

الصورة الحقيقية لمقوائم المالية إذا كانت مطابقة لممبادئ المحاسبية، مدعما رأيو باألدلة 

 .والبراىين الالزمة

       كون المؤسسة ىي المصدر األساسي لخمق وتوزيع الثروة، نجد أن المردودية المالية 

غرض كل منظمة، باعتبارىا كمقياس نقدي لفعالية التوظيف المالي في االستثمارات، 

وتعكس قدرة المنظمة في التحكم واالستعداد الجيد لتوظيف األموال الالزمة لضمان استمرارية 

نشاطاتيا، ولكي يتحقق ىذا، يجب تصحيح األخطاء والتقميل من االختالسات والغش، 

إضافة إلى تفادي المخاطر، خاصة التي تؤثر عمى استمرارية نشاطيا، وال يتحقق ىذا إال 

بوجود مراجع لمحسابات، سواء داخمي أو خارجي، مما ينتج عنو المحافظة عمى أموال 

المساىمين من االختالس، وتفادي الخسائر المحتممة، وبذلك ترتفع  أرباح المنظمة، إضافة 

 . إلى ضمان استمرارية نشاطاتيا االعتيادية، وبالتالي تحقيق مرودية مالية فعالة
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 :نتائج اختبار الفرضيات

 تعتبر معايير المراجعة حجر األساس لعممية المراجعة، فأىمية ىذه :الفرضية األولى -

المعايير تكمن في كونيا مقياسا لألداء الذي يقوم بو المراجع في تنفيذه لعممية المراجعة، 

 .وتقميل التفاوت بين أعضاء مزاولي ىذه المينة

في نظام الرقابة الداخمية  إن اكتشاف المراجع لنقاط القوة والضعف :الفرضية الثانية -

نظمة يكون عن طريق تقيم نظام الرقابة الداخمية، وذلك لتحديد حجم العينات التي لمم

 .يجري عمييا الفحص، حيث يقوم بتقديم اقتراحات لإلدارة قصد تحسين اإلجراءات

 فكمما كانت عممية المراجعة المحاسبية محكمة ومطبقة وفقا لممعايير :الفرضية الثالثة -

المتعارف عمييا كمما أدى إلى اكتشاف األخطاء والتقميل من االختالسات والغش، 

إضافة إلى الدقة في إدارة وتقييم المخاطر، وبالتالي فإن فعالية المردودية المالية تكمن 

 .في جودة عممية المراجعة المحاسبية

 :النتائج العامة للدراسة

 :التالية النتائج إلى الوصول تم السابقة الدراسة في ورد ما عمى بناءا       

الضمان الوحيد لممستثمرين، المساىمين، والمقرضين لممؤسسات االقتصادية ىي  -

 .المراجعة المحاسبية، إلعطائيا الثقة في المعمومات المعمن عنيا

أصبحت المراجعة المحاسبية كأداة تستعمميا اإلدارة لموصول إلى أىدافيا والمحافظة  -

 .عمى مواردىا
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كمما قمل المراجع األخطاء والغش زادت أرباح المنظمة، وكمما كانت الدقة في إدارة  -

 .وتقييم المخاطر انخفضت المخاطر المحيطة بالمنظمة

 .تكمن فعالية المردودية المالية في جودة عممية المراجعة المحاسبية -

 :التوصيات

 تطبيق مع  خاصة،لمؤسسةميناء مستغانم الداخميين المراجعين  تكوين عمى يجب العمل -

 .عمميم وضبط لتسييل المقبل، العام في النظام المحاسبي المالي الجديد

يجب إرساء نظام محاسبي فعال لتسييل عمل المراجع المحاسبي، ولضمان مراجعة  -

 .  محاسبية فعالة، وبالتالي تفعيل المردودية المالية
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 ماهية المراجعة: المبحث األول

 

       لقد صوبنا اىتمامنا في ىذا المبحث إلى تقديم لمحة تاريخية عن المراجعة، بتبيان 

الحاجة التي دعت إلى ظيورىا، ومراحل تطورىا عبر العصور، ثم تالىا تعريف المراجعة، 

 .وكذا أىميتيا، وفي األخير تبيان أىدافيا

 

 لمحة تاريخية عن المراجعة: المطمب األول

 ىذه المينة نشأتيا دأجمع مختمف الباحثين أن المراجعة قديمة قدم اإلنسان، وتستم       

من حاجة اإلنسان لمتحقق من صحة البيانات المحاسبية التي يعتمد عمييا في اتخاذ القرارات 

 .1بالتالي نشأة ىذه المينة بظيور المحاسبة وتطورت بتطورىاوورسم السياسات، 

تستخدم         حيث تدل الوثائق التاريخية أن حكومات قدماء المصريين واليونان كانت

المراجعين لمتأكد من صحة الحسابات العامة، وكان المراجع وقتيا يستمع إلى القيود المثبتة 

مشتقة من " مراجعة"بالدفاتر والسجالت لموقوف عمى مدى صحتيا، وىكذا نجد أن كممة 

 .2"يستمع"ومعناىا " Audire "ةالكممة الالتيني

       ثم اتسع نطاق المراجعة فشممت وحدات القطاع الخاص االقتصادية من مشاريع 

ومنشآت مختمفة، خصوصا بعد التطور الذي حدث في عمم المحاسبة بالتباع نظام القيد 

                                      
1
Lionel Collin, Gerard Valin, Audit et controle interne: aspects financier, oppérationel et stratégiques, 

4ème edition, Dalloze, Paris, 1992, p 04. 
 .20-19، ص1999دار وائل، عمان، ،  الناحية النظرية:خالد أمين عبد اهلل، عمم تدقيق الحسابات.د 2
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الذي ظير في مدينة البندقية في " Luca Paciolo"المزدوج الذي اكتشفو العالم االيطالي

1 م1494القرن الخامس عشر عام 
فقد أدت سيولة استعمال النظام إلى انتشار تطبيقو، ، 

ذلك االنتشار الذي ساعد في تطور المحاسبة والمراجعة، فقد نشأت حاجة أصحاب المشروع 

إلى التأكد من الدقة الحسابية لمسجالت، ومطابقة ذلك لواقع حال المشروع، وقد زادت تمك 

الحاجة نتيجة اتساع حجم المنشآت وظيور شركات األموال، وما تضمنو ذلك من الفصل 

دارتو، مما دعا المساىمين إلى تعيين مراجعي الحسابات كوكالء لمقيام  بين ممكية المشروع وا 

  .2لمراقبة أعمال اإلدارة 

              وفي القرن الثامن عشر، ونتيجة لمثورة الصناعية، أدى ظيور الشركات 

الضخمة التي تتسم بانفصال الممكية عن اإلدارة، وزيادة حجم االستثمار والمضاربة في أسيم 

 ، وبناءا عمى ىذا أصبح الجو مييئا3الشركات إلى خمق طمب في مزيد من اإلفصاح

 .لممراجعة كمينة لمبروز إلى حيز الوجود

       نظرا ألىمية المراجعة كعمم ومينة، فقد اتجيت العناية إثر ذلك إلى تدريس عممي 

لممحاسبة والمراجعة والفروع العممية المرتبطة بيما في الجامعات والمعاىد العميا، فظيرت 

م، وتأسست كمية 1581بإيطاليا سنة " فنسيا"أول منظمة مينية في ميدان المراجعة في 

"roxonati " لتكوين خبراء في المحاسبة، وأصبح عمى مزاول مينة المراجعة أن يكون عضوا

في ىذه الكمية، وقد كان لبريطانيا الفضل في ىذا التنظيم الميني أيضا، حيث أصبحت 
                                      

 .07ص، 2005، ن الصفاء لمنشر والتوزيع، عمار الثانية، داة إلى التدقيق الحديث، الطبعلأحمد حممي جمعة، المدخ.د1 

 .20 سبق ذكره، صعخالد أمين عبد اهلل، مرج. د2

 .29، ص1999أحمد حامد حجاج، دار المريخ، السعودية، :  دونالد كيزو، جيري ويجانت، المحاسبة المتوسطة، تعريب3
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"  جمعية المحاسبين القانونيين"عممية المراجعة مينة مستقمة في بريطانيا عندما أنشئت 

 م ، بالرغم من أن المينة نشأت ىناك قبل ذلك بكثير، وقد جاء قانون 1854بأدنبرة عام 

م، ينص عمى وجوب المراجعة بقصد حماية المستثمرين من تالعب 1862الشركات عام 

الشركات بأمواليم، وقد دفع ىذا القانون بمينة المراجعة خطوات ىامة إلى األمام حيث ساعد 

م، والواليات المتحدة 1881عمى االىتمام بيا وانتشارىا الواسع، حيث ظيرت في فرنسا عام 

م، وألمانيا 1916 وتم إنشاء المعيد األمريكي لممحاسبين القانونيين عام 1882األمريكية عام 

، أما في الدول العربية ، فكان 1911م، وفنمندا عام 1904م، وأستراليا عام 1896عام 

، 1909لمصر فضل السبق، حيث بدأت مزاولة المينة فييا بشكل منظم وقانوني عام 

يخمو منيا  وأصبحت جميع الدول العربية اآلن ليا تشريعات منظمة لممينة، حتى أصبح ال

 .1بمد في عالمنا الحاضر

       أما في الجزائر فقد تأخرت في مجال تنظيم مينة المحاسبة والمراجعة إذا ما قورنت 

 08-91بالدول سالفة الذكر، حيث كانت ىذه المينة غير منظمة، إلى أن ظير  القانون 

 .، الذي قام بإصدار تشريعات وأحكام متعمقة بالمينة ومزاولتيا2م1991 أفريل 27المؤرخ في 

       ويتضح لنا أن من بين العوامل اليامة التي ساعدت عمى تطور مينة المراجعة 

 :3المحاسبية ىي

 .زيادة حجم المشروعات -

                                      
 .، بتصرف20، صمرجع سبق ذكره، خالد أمين عبد اهلل. د1
 .656، ص1991 أفريل 27، الصادرة بتاريخ 20، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد 08-91قانون  2
 .26نفسو، صمرجع ، خالد أمين عبد اهلل.د  3
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، مما أدى إلى فصل الممكية عن اإلدارة  أي (المساىمة)ظيور شركات األموال  -

 .الييأة العامة لممساىمين عن مجمس اإلدارة

صدور بعض القوانين والتشريعات، كقانون ضريبة الدخل وغيرىا، مما أدى  -

 الطمب عمى خدمات المراجعين إلظيار الصورة الحقيقة دبالمنظمات إلى ازديا

 .لنشاطاتيا

 .التطور التاريخي لممراجعة: (1)جدول رقم        

المشرفون عن  الفترة 
 المراجعة 

 أهداف المراجعة المراجعون 

 
م إلى .ق2000
 م1700

 ، الممك
اإلمبراطور، 

 الكنيسة، والدولة

 
 رجال الدين، والكاتب

معاقبة السارق عمى 
اختالس األموال، وحماية 

 االموال 
م إلى 1700من 

 م1850
الحكومة، المحاكم 

التجارجة، 
 والمساىمين

 
 المحاسب 

منع الغش، معاقبة 
المختمسين، وحماية 

 األصول
م إلى 1850من 

 م 1900
 الحكومة، و
 المساىمين

شخص ميني في 
 المحاسبة أو القانون

تفادي الغش، وتأكيد 
 مصداقية الميزانية

م إلى 1900من 
 م1940

 
 الحكومة، و
 المساىمين

 
شخص ميني في 
 المراجعة والمحاسبة

تفادي الغش، األخطاء 
والشيادة عمى مصداقية 
 .القوائم المالية التاريخية

الشيادة عمى صدق شخص ميني في  الحكومة، و 
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 إلى 1940من 
 م1970

المساىمين ، 
 البنوك

وسالمة انتظام القوائم  المراجعة والمحاسبة
 .المالية التاريخية

 
 إلى 1970من 

 م1990

الحكومة، ىيئات 
أخرى، 

 والمساىمين

شخص ميني في 
المراجعة، المحاسبة، 

 واالستشارة

الشيادة عمى نوعية نظام  
الرقابة الداخمية واحترام 

معايير المحاسبة ومعايير 
 .المراجعة

 
ابتدءا من 

 م1990

الحكومة، ىيئات 
أخرى، 

 والمساىمين

 
شخص ميني في 

المراجعة، المحاسبة، 
 واالستشارة

الشيادة عمى الصورة 
الصادقة لمحسابات، 
ونوعية نظام الرقابة 

الداخمية في ظل احترام 
المعايير ضد الغش 

 العالمي
اإلطار : طواىر محمد التيامي، صديقي مسعود، المراجعة وتدقيق الحسابات. د:المصدر

، 2003-2002النظري والممارسة التطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .08-07ص

 تعريف المراجعة: المطمب الثاني

       لفيم أكثر واستيعاب أفضل، سوف نبدأ بالمدلول المغوي، فكممة المراجعة بمعناىا 

 ".يستمع"ومعناىا " audire" مشتقة من الكممة  "audit"المفظي 
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 ولبنان بالتدقيق، ق       ويمكن اإلشارة إلى أن العرب ترجموا ىذه الكممة في األردن، العرا

 مصطمحات أخرى ا في الجزائر ومصر ودول عربية أخرى بالمراجعة، واستعممواوترجموه

 . تدل عمى نفس المعنىاكتفتيش الحسابات والمراقبة عمى الحسابات، وكمو

 : فقد تعددت التعاريف، نذكر منياا       أما اصطالح

المراجعة ىي مسعى أو طريقة منيجية، مقدمة بشكل :"تعريف منظمة العمل الفرنسي -

منسق من طرف ميني، يستعمل مجموعة من تقنيات المعمومات والتقييم، بغية إصدار 

حكم معمل ومستقل استنادا عمى معايير التقييم، وتقديم المصادقة، وفعالية النظام 

 .1"واإلجراءات المتعمقة بالتنظيم

المراجعة عممية منتظمة لمحصول عمى القرائن :"تعريف جمعية المحاسبة األمريكية -

المرتبطة بالعناصر الدالة عمى األحداث االقتصادية، وتقييميا بطريقة موضوعية، 

لغرض التأكد من درجة مسايرة ىذه العناصر لمعناصر الموضوعية، ثم توصيل نتائج 

 .2"ذلك إلى األطراف المعنية

 :      ومما تقدم يمكننا تبني تعريفا شامال لممراجعة المحاسبية وىو

المراجعة المحاسبية ىي فحص أنظمة الرقابة الداخمية، البيانات، المستندات،  -

التحقيق عن مدى  والحسابات والدفاتر الخاصة بالمنظمة، فحصا منظما وممنيجا،

ومدى تصويرىا  ،تمثيل المركز المالي لموضيعة المالية لممؤسسة في قترة زمنية معينة

                                      
1 
Lionel Collin, Gerard Valin, Audit et controle interne: Aspects Financier, Oppérationel et 

Stratégiques», 4ème edition, Dalloze, Paris, 1992, p22. 
2
 Jaques Renard, Théorie et Pratique de l’audit interne, 3 ème edition, Organisation, Paris, 2000, p27.  
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، بقصد الخروج برأي فني محايد عمى لنتائج أعماليا من ربح أو خسارة عن تمك الفترة

 .مراجعةوىو ختام عممية ال ،يتمثل في بمورة نتائج الفحص والتحقيق شكل تقرير

       استنادا إلى ما تم سرده في التعاريف السابقة، نالحظ بأن ىذه التعاريف ركزت عمى 

 :1النقاط التي تتمحور حوليا المراجعة وىي

 :الفحص (1

       يقصد بو فحص البيانات والسجالت المحاسبية لمتأكد من صحة وسالمة العمميات 

 القياس الكمي والنقدي و فحص القياس المحاسبي، وهيالتي تم تسجيميا وتحميميا وتبويبيا، أ

 .لؤلحداث االقتصادية الخاصة بنشاط المؤسسة

        :التحقيق (2

 السميم لنتيجة أعمال ريقصد بو الحكم عمى صالحية القوائم المالية الختامية، كأداة لمتعبي

 المؤسسة، وعمى مدى تمثيل المركز المالي لموضعية الحقيقية لممؤسسة في فترة زمنية

 . معينة

 :رالتقري (3

       يقصد بو بمورة نتائج الفحص والتحقيق في شكل تقرير يقدم إلى األطراف المعنية 

سواء كانت داخل المنظمة أو خارجيا، وىو ختام عممية المراجعة، حيث يبين فيو المراجع 

رأيو الفني المحايد في القوائم المالية ككل عمى مدى تصويرىا لممركز المالي لممنظمة وتبيان 

 .عممياتيا بصورة سميمة وعادلة
                                      

 .12-11، صمرجع سبق ذكره، صديقي مسعود،  طواىر محمد التيامي. د1
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 أهمية وأهداف المراجعة : المطمب الثالث

       إن تحديد أىمية المراجعة يرجع إلى الجيات التي تعتمد عمى البيانات المحاسبية، كما 

 ال حيث تعتبر المراجعة وسيمة صاحب تطور مينة المراجعة تطورا ممحوظ في أىدافيا،

 : تبيان أىمية المراجعة وأىدافيا في الفروع التاليةنغاية، ويمك

  1أهمية المراجعة: الفرع األول

       ترجع أىمية المراجعة المحاسبية إلى الجيات التي تعتمد عمى البيانات المحاسبية، 

 :ومن بينيا

  :إدارة المنظمة (1

        تحرص اإلدارة عمى أن تكون البيانات المحاسبية خاضعة لممراجعة، لالعتماد

 .عمييا في وضع الخطط ومراقبة األداء وتقييمو

 :المستثمرون (2

       يعتمدون عمى القوائم المالية الخاضعة لعممية المراجعة عند اتخاذ أي قرار يخص 

 .توجيو المدخرات واالستثمارات، بحيث توفر ليم أكبر عائد ممكن

 :البنوك (3

        تعتمد عمى القوائم المالية الخاضعة لممراجعة عند فحصيا لممراكز المالية 

                                      
 .16، صمرجع سبق ذكره، خالد أمين عبد اهلل.د  1
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 أساس أن المؤسسات تبين ىلممنظمات التي تتقدم بطمب قروض وتسييالت ائتمانية، عل

 .حقيقة قيمة الموجودات لقاء القرض وكفاية األرباح لتغطية الفوائد المستحقة

 :الهيئات الحكومية وأجهزة الدولة المختمفة (4

 الثقة يإن كون القوائم المالية خاضعة لممراجعة من طرف ىيأة مستقمة ومينية، تضف        

 : االعتماد عمييا في أغراض كثيرة منيامفي الحسابات، ويت

  عمى المؤسسات والشركات ؛الرقابة- 

 ؛رسم السياسات االقتصاديةالتخطيط ل- 

 التأكد من سالمة تحديد الوعاء الضريبي بإعطاء مصداقية لمتصريحات الضريبية؛- 

 في حالة اإلحالة إلى الخبرة القضائية؛  - 

 .الخ...تقرير اإلعانات لبعض الصناعات- 

 

 

 :نقابات العمال (5

 في األرباح ةكذلك تعتمد عمييا في مفاوضاتيا مع اإلدارة بشأن األجور، والمشارك        

 .وما شابو

 أهداف المراجعة: الفرع الثاني
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 :1أهداف تقميدية (1

 :       ويدرج تحتيا

 .مساعدة اإلدارة عمى وضع السياسات واتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة (أ 

 .التأكد من صحة البيانات المحاسبية ومدى االعتماد عمييا (ب 

 .إبداء رأي فني استنادا إلى أدلة وبراىين عن عدالة القوائم المالية (ج 

 .التقميل من فرص ارتكاب األخطاء والغش من خالل التأكد من وجود رقابة داخمية جيدة (د 

 .مساعدة الدوائر المالية في تحديد الوعاء الضريبي (ه 

 .مساعدة الجيات الحكومية األخرى في تخطيط االقتصاد الوطني (و 

 :2أهداف حديثة (2

 :       ويدرج تحتيا

 األسباب التي ة عمى ما حققتو من أىداف، ودراسفمراقبة الخطط ومتابعة تنفيذىا، والتعر (أ 

 .حالت دون الوصول إلى األىداف المحددة

 .  إلى ما كان مستيدفا منوةتقييم نتائج األعمال بالنسب (ب 

القضاء عمى اإلسراف من خالل تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة في جميع نواحي  (ج 

 .النشاط

  .تحقيق أقصى قدر من الرفاىية ألفراد المجتمع (د 

                                      
 مؤسسة الوراق، عمان، الطبعة األولى،   أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدولية،دح،وحسين د.حسين القاضي، د. د1

 .15، ص1999

 .09، صمرجع سبق ذكرهأحمد حممي جمعة، .د 2
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       من العرض السابق نخمص إلى أن اليدف الرئيسي لعممية المراجعة المحاسبية ىو 

القوائم المالية ككل عمى مدى تصويرىا لممركز المالي لممنظمة إبداء الرأي الفني المحايد عن 

نما تظير ىذه ، 1وتبيان عممياتيا بصورة سميمة وعادلة وليس اكتشاف الغش واألخطاء، وا 

 .األخطاء والغش عند قيام المراجع بميمتو

 

 خصائص المراجعة: المبحث الثاني

 

       سنقوم في ىذا المبحث لمتطرق إلى الفرضيات، التي تعتبر كحجر األساس، والركيزة 

التي تقوم عمييا عممية المراجعة، كما سنتعرض إلى أنواع المراجعة، وفي األخير سنوضح 

 . الفرق بين المراجعة الداخمية والمراجعة الخارجية

 

 فروض المراجعة: المطمب األول

 عمييا األفكار والمقترحات د       الفروض ىي مقدمات ومعتقدات سابقة وأساسية، تعتم

 :، وتتمثل الفروض األساسية التي تعتمد عمييا نظرية المراجعة كاآلتي2والقواعد األخرى

3قابمية البيانات لمفحص: الفرع األول
 

                                      
 .06-05، ص2003-2002، نظرية المراجعة وآلية التطبيق، الدار الجامعية، اإلسكندرية، محمد سمير الصبان.د 1 

-2002، اإلسكندرية، ةشحاتو السيد شحاتو، دراسة في االتجاىات الحديثة في المراجعة، الدار الجامعي.منصورأحمد البديوي، د.د 2
 .35، ص2003

 .13، صمسعود، مرجع سبق ذكره صديقي ،طواىر محمد التيامي.د 3
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       تتمحور المراجعة عمى فحص البيانات والمستندات المحاسبية بغية الحكم عمى 

 . لم تكن قابمة لمفحص فال مبرر لوجود ىذه المينةاالمعمومات المحاسبية، فإذ

       ينبع ىذا الفرض من المعايير المستخدمة لتقييم البيانات المحاسبية من جية، 

 :  المعمومات المقدمة من جية أخرى، وتتمثل ىذه المعايير في العناصر اآلتيةةومصداقي

 مالئمة المعمومات؛ -

 قابمية الفحص؛ -

 عدم التحيز في التسجيل؛ -

 .قابمية القياس الكمي -

 1عدم وجود تعارض حتمي بين مصمحة المراجع واإلدارة: الفرع الثاني

        يقوم ىذا الفرض عمى وجود تبادل لممنفعة بين إدارة المشروع ومراجع الحسابات،

  تعتمد في اتخاذ معظم قراراتيا عمى المعمومات المالية المرتبطة برأي المراجع،ةفاإلدار

 يعتمد ىذا األخير من المعمومات المقدمة من اإلدارة والتي عمى أساسيا يبني رأيو ثحي

الفني، ويعني ىذا أن كل من المراجعين واإلداريين يجب عمييم أن ييتموا بصدق وعدالة 

 .عرض القوائم المالية لنتائج األعمال والمراكز المالية

2خمو القوائم المالية وأية معمومات تقدم لمفحص من األخطاء التواطئية: الفرع الثالث
 

                                      
 .36، صشحاتو السيد شحاتو، مرجع سبق ذكره.منصور أحمد البديوي، د.د 1

 .14ص صديقي مسعود، مرجع سبق ذكره، ،طواىر محمد التيامي.د 2
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       إن المراجع مسئول عن اكتشاف األخطاء الواضحة ، ولكنو غير مسئول عن اكتشاف 

 .األخطاء والتالعبات التي تم التواطؤ فييا، وأنو يتقيد بمعايير المراجعة المتفق عمييا

 1وجود نظام سميم لمرقابة الداخمية: الفرع الرابع

       إن وجود نظام سميم لمرقابة الداخمية يقمل من حدوث األخطاء، مما يجعل المراجع 

القيام بعممية المراجعة بصفة اقتصادية وعممية، من حيث إمكانية استخدام المراجعة 

 .(التفصيمية)االختبارية بدال من المراجعة الشاممة 

2التطبيق المناسب لممبادئ المحاسبية: الفرع الخامس
 

 مؤشرا حقيقيا لمحكم عمى د       إن االلتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عمييا يع

صالحية القوائم المالية الختامية وعن مدى تمثيل نتيجة المؤسسة إلى المركز المالي ليا، 

ويعني ىذا الفرض أن مراجعي الحسابات يسترشدون بالمبادئ المحاسبية المتعارف عمييا 

 .كمؤشر لمحكم عمى سالمة المواقف المعينة

العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في : الفرع السادس

3المستقبل
 

       يعتبر ىذا الفرض أن العمميات التي قامت بيا المؤسسة في الماضي تمت وفق 

إجراءات سميمة، وضمن نظام سميم لمرقابة الداخمية، وستكون كذلك في المستقبل، والعكس 

                                      
 .21، ص مرجع سبق ذكره،محمد سمير الصبان. د1

 .22نفسو، ص ع، مرجمحمد سمير الصبان. د2

 .15ص صديقي مسعود، مرجع سبق ذكره، ،طواىر محمد التيامي.د 3
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صحيح، لذا بات من الضروري عمى المراجع في الحالة العكسية بذل المزيد من العناية 

  .المينية لكشف مواطن الضعف في ونظام الرقابة الداخمية

1مراقب الحسابات يزاول عممه كمراجع فقط: الفرع السابع
 

       عمى المراجع أن يقوم بعممو كمراجع لمحسابات وفق االتفاقية المبرمة مع المؤسسة، 

 المراجع عميو أن يتصرف نأنو عند فحص البيانات المالية لغرض إبداء رأي فني محايد، فـإ

  . أن يتمتع باالستقاللية في عمموبويعمل كمراجع فقط، ويج

 

 أنواع المراجعة : المطمب الثاني

تختمف باختالف الزاوية التي ينظر إلى ، حيث ىناك أنواع متعددة من المراجعة       

 :كاآلتي والتي تصنف المراجعة،عممية 

 من حيث القائم بعممية المراجعة: الفرع األول

 : المراجعة إلى نوعيةممن ىذه الزاوية، تنقس       

  :المراجعة الخارجية (1

أي ليس - نظمةإدارة الممستقل عن يقوم بعممية المراجعة الخارجية شخص خارجي        

 حيث يقوم بفحص انتقادي  ،2- موظفا في المنشأة التي تخضع قوائميا المالية لممراجعة

محايد لمدفاتر والسجالت المحاسبية، والوقوف عمى تقييم نظام الرقابة الداخمية، لغرض 

                                      
 .39شحاتو السيد شحاتو، مرجع سبق ذكره، ص.منصور أحمد البديوي، د.د 1

 .15ص، 1998 الجامعي الحديث، اإلسكندرية، بعوض لبيب، أصول المراجعة، المكت.محمد الفيومي، د.د 2
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الوصول إلى رأي فني محايد عن صحة وصدق المعمومات المحاسبية الناتجة عن نظام 

المعمومات المحاسبية المولد ليا، وذلك إلعطائيا المصداقية حتى تنال القبول والرضى لدى 

مستعممي المعمومات من األطراف الخارجية، خاصة المساىمون، المستثمرون، والبنوك، 

ويجب أن يكون الشخص مسجال  في المصف الوطني لمخبراء المحاسبين أو في جدول 

. 1الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

  :المراجعة الداخمية (2

       كانت المراجعة الداخمية في السابق تيتم بالناحية المالية والمحاسبية فقط، أما اآلن 

، - تابعة لممديرية العامة-مجال تدخميا قد توسع، وأصبحت في قمة اليرم التنظيمي فإن

-داخل المنشأة-، فيي وظيفة داخمية2ومستقمة عن بقية المديريات الخاضعة لممراقبة الداخمية

، ومستقمة، بغرض فحص أنشطة المنظمة، وتيدف إلى مساعدة األفراد داخل التنظيم لمقيام 

بمسؤولياتيم بدرجة عالية من الكفاءة، وذلك عن طريق التحميل، التقييم، 

من  ، حيث تكمن ميمة األساسية لممراجعة الداخمية في فحص والتأكد3التوصيات،المشورة،

 . 4أىداف الرقابة الداخمية في المنظمةتحقيق مدى 

                                      
 .بتصرف، 30 ص، مرجع سبق ذكره،طواىر محمد التيامي، صديقي مسعود.د 1

 .15، ص2003محمد بوتين، المراجعة والمراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية،  2

،  المكتب الجامعي الحديثفتحي رزق السوافيري، الرقابة والمراجعة الداخمية،.محمد السيد سرايا، د.عبد الفتاح محمد الصحن، د.د 3
  .220-219، ص2006اإلسكندرية، 

 4
Élisabeth Bertin: Audit interne: Enjeux et Pratiques à l’international, Eyrolles, Paris, 2007, p21.  
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المراجعة الداخمية ىي :"(IFACI )لممراجعين الداخميين كما عرفيا المعيد الفرنسي       

وظيفة مستقمة، وىادفة، داخل المؤسسة، والتي تقوم بتقديم لممنظمة ضمانات لنسبة تحكميا 

 .1" النصائح واآلراء والمساىمة في خمق القيمة المضافةنفي عممياتيا، وتحسي

2 المراجعة من حيث نطاق عممية:الفرع الثاني
  

 : ىما إلى نوعينمراجعة من حيث نطاق أو مجال عممية الالمراجعة        تنقسم

  :ة الكاملالمراجعة (1

القيود والمستندات والسجالت بقصد كل فحص        ىي المراجعة التي تخول لممراجع 

ويعتبر المراجع مسئوال عن أي إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككل،  التوصل

. أضرار تنشأ عن تياونو في أي ناحية من نواحي العمل

 :ةالمراجعة الجزئي (2

ىذا النوع يتضمن وضع قيود عمى نطاق فحص المراجع لمعمميات، حيث يقوم        

 بفحص بعض العمميات فقط، ويقوم بإبداء رأيو الفني والمحايد حول ما حدد

 . المبيعاتوالمشتريات، أكأن يقوم بمراجعة لو في العقد الكتابي، 

 لمراجعة من حيث درجة االلتزام بعممية ا:الفرع الثالث

 :المراجعة اإللزامية (1

                                      
1
 Pierre Schick: Mémento d’audit interne: Méthode de conduite d’une mission, Dunod, Paris, 2007, p5.  

 .15، ص2000، مؤسسة الوراق، ، الطبعة األولىيوسف محمود جربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق.د 2
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       فيي مراجعة إجبارية، تمتزم بيا المنشأة وفقا ألحكام القوانين، وبدون فرض قيود عمى 

، حيث تعين الجمعية العامة لمشركة مندوبا لمحسابات أو أكثر لمدة ثالث 1عمل المراجع

المصف الوطني لمخبراء المحاسبين أو في جدول الغرفة سنوات، وأن يكون مسجال في 

 .الوطنية لمحافظي الحسابات

  :المراجعة االختيارية (2

 دون نشأة، وبطريقة اختيارية،يقصد بيا القيام بعممية المراجعة وفقًا لطمب أصحاب الم       

 ، وىذه المراجعة قد تكون كاممة أو جزئية حسب العقد المبرم بين المراجعإلزام قانوني

 .2والعميل

3من زاوية توقيت المراجعة: الفرع الرابع
 

يمكن أن ننظر من ىذه الزاوية ونميز بين نوعين من المراجعة، ىما المراجعة        

 :المستمرة، والمراجعة النيائية، وسنتطرق إلييما كالتالي

 :المراجعة المستمرة (1

جراء االختبارات الضرورية         يقوم المراجع في ىذا النوع من المراجعة بفحص وا 

                                      
-1999محمود ناجي درويش، أصول المراجعة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، .رجب السيد راشد، د.عبد الفتاح محمد الصحن، د.د 1

 .13، ص2000

 .17 مرجع سبق ذكره، صيوسف محمود جربوع،. د2

 .26-23طواىر محمد التيامي، صديقي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص.د 3
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عمى المفردات المحاسبية عمى مدار السنة المالية لممؤسسة، إذ عادة ما يتم ذلك بطريقة 

منتظمة، ووفقا لبرنامج سنوي مضبوط مسبقا، ويستجيب إلى اإلمكانيات المتاحة، والواقع أن 

 .ىذا النوع من المراجعة يصمح إلى المؤسسات كبيرة الحجم

 :المراجعة النهائية (2

يستعمل ىذا النوع عادة في نياية السنة المالية، إذ يعين المراجع في بعد االنتياء من        

التسويات وتحضير الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي، والواقع أن ىذا النوع يكون في 

المؤسسات الصغيرة التي يكون عدد عممياتيا قميل، ويستطيع المراجع التحكم في الوضعية 

 .في ظل محدودية مدة المراجعة

 من زاوية الفحص: الفرع الخامس

 : إلىزاوية الفحصتقسم المراجعة من حيث        

 :1المراجعة الشاممة (1

ويقصد بيا أن المراجع يفحص كل العمميات، وىذا النوع يصمح لموحدات االقتصادية        

 .الصغيرة الحجم، حيث يكون حجم وعدد عممياتيا صغير نسبيا

 :2المراجعة االختبارية (1

يستند ىذا النوع عمى االختبار لجزء من المفردات من الكل، مع تعميم نتائج ىذا        

، كما أن ىذا - المجتمع-عمى كل أو جميع المفردات - العينة-الفحص لممفردات المختارة

                                      
 .18حسين دودح، مرجع سبق ذكره، ص.حسين القاضي، د.د 1

 .29طواىر محمد التيامي، صديقي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص.د 2
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النوع من المراجعة يتجمى خاصة في المؤسسات الكبيرة الحجم، والمتعددة العمميات التي 

 .تصعب فييا المراجعة الشاممة لكل العمميات

لذلك تظير لنا أىمية نظام الرقابة الداخمية في تحديد حجم العينة من خالل تقييم ىذا        

النظام، واكتشاف مواطن الضعف والقوة في األجزاء المكونة لو من ناحية، ومن ناحية أخرى 

 .تحديد مدى إمكانية تطبيق ىذا النوع من المراجعة

 

 1الفرق بين المراجعة الداخمية والمراجعة الخارجية: المطمب الثالث

       لكي يتمم تبيان الفرق بين المراجعة الداخمية والخارجية، يجب توضيح أوجو االختالف 

 :والتشابو، والتي سنسردىا كما يمي

 أوجه االختالف: الفرع األول

       إن اليدف األساسي لممراجعة الداخمية ىو التأكد من قوة أنظمة الرقابة الداخمية، 

وفعاليتيا، وما ينتج عنيا من بيانات محاسبية، إال أن اليدف األساسي لممراجعة الخارجية 

يتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد نحو قدرة تمثيل القوائم المالية لنتائج أداء الوحدة 

االقتصادية ومركزىا المالي، واستنادا إلى اختالف اليدف الرئيسي لكالىما، يختمف األسموب 

المستخدم في تحقيق ىذا اليدف، حيث يعتمد المراجع الداخمي عمى أسموب الفحص لمدفاتر، 

السجالت، المستندات، والقوائم المالية وبصورة شاممة، أما المراجع الخارجي، وباإلضافة إلى 

                                      
محمود مراد مصطفى، االتجاىات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخمية، دار .سمير كامل محمد، د.فتحي رزق السوافيري، د.د1 

 .50-46، ص2002الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
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ىذا الفحص وبصفة خاصة، من خالل العينات، يقوم بطمب إيضاحات لمعمل عمى جمع 

 .أكبر أدلة إثبات، تمكنو من الحكم عمى صحة العمميات واألرصدة لدى الوحدة االقتصادية 

       أيضا اختالف مدى استقالل المراجع الداخمي مقارنة بنظيره المراجع الخارجي،  

فالمراجع الداخمي يخضع لتعميمات وأوامر اإلدارة، كما تقوم بتعينو، فيو تابع ليا ويتمقى منيا 

األوامر اليومية، أما المراجع الخارجي، فيو شخص محايد، ويعتبر مستقال تماما عن نفوذ 

إدارة الوحدة االقتصادية محل الفحص، يقوم بتعيين مراجع الحسابات الجمعية العامة 

بداء المحايد  .لممساىمين، لتوفير االستقاللية الكاممة لممراجع الخارجي، وا 

       وعمى ذلك، يمكن القول أن نطاق عمل المراجع الداخمي يتحدد بناءا عمى احتياجات 

اإلدارة، بينما يتحدد نطاق عمل المراجع الخارجي وفق القانون والعرف المحاسبي السائد، 

وأن خضوع المراجع الداخمي لممسائمة، ىو من شأن اإلدارة، بينما مسائمة المراجع الخارجي، 

 .ىي من اختصاص الجمعية العمومية التي تعنيو وكيال عنيا

      من أوجو االختالفات أيضا، أن الكثير من المتطمبات ينبغي توافرىا في المراجع 

 الخارجي، من حيث درجة الكفاءة وتأىيل العممي، والفترة الزمنية، واالختبارات الواجبة

 . لكي يمارس المينة

      باإلضافة إلى اختالفات اليدف، ودرجة االستقالل، ومتطمبات ممارسة المينة، يمكن 

القول أن المستفيد األول من مراجعة الداخمية ىو اإلدارة، بينما المستفيد األساسي لممراجعة 
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وذلك كما يوّضحو الجدول التالي الخارجية ىو المساىمين، وغيرىم من األطراف الخارجية، 

: 

 أوجه االختالفات بين المراجعة الداخمية والخارجية: (2)جدول رقم       

 المراجعة الخارجية المراجعة الداخمية بيان

 اليدف

تحقق أعمى كفاية إدارية  -1
نتاجية من خالل القضاء  وا 
عمى اإلسراف واكتشاف 
األخطاء والتالعب في 

 .الحسابات
التأكد من صحة  -2

المعمومات لالسترشاد بيا في 
رسم الخطط واتخاذ القرارات 

 .وتنفيذىا

 

إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى صدق 
وعدالة التقارير المالية عن فترة محاسبية 

معينة وتوصيل النتائج إلى الفئات 
 .المستفيدة منيا

عالقة القائم 
بعممية المراجعة 

 بالمنشأة

موظف من داخل المنشأة  
 (تابع)

شخص طبيعي أو معنوي ميني من خارج 
 (مستقل)المنشأة 

نطاق وحدود 
 المراجعة

تحدد اإلدارة عمل المراجع، 
كما أن طبيعة عمل المراجع 

الداخمي يسمح لو بتوسيع 
عمميات الفحص واالختبارات 

يتحدد نطاق وحدود العمل وفقا لمعقد 
الموقع بين المنشأة والمراجع الخارجي 

والعرف السائد، ومعايير المراجعة 
المتعارف عمييا، وما تنص عميو القوانين 
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مكانات  لما لديو من وقت وا 
تساعده عمى مراجعة عمميات 

 .المنشأة

المنظمة لمينة المراجعة وغالبا ما تكون 
تفضيمية أو اختيارية وفقا لطبيعة وحجم 

 .عمميات المنشأة محل المراجعة

التوقيت المناسب 
 لؤلداء

 يتم الفحص بصورة  -1
 .مستمرة طول السنة المالية

اختيارية وفقا لحجم  -2
 .المنشأة

يتم الفحص بصورة نيائية طوال السنة  -1
 .المالية 

 قد يكون كامل أو جزئي -2

 إلزامية وفقا لمقانون السائد -3

 إدارة المنشأة المستفيدون
 قراء التقارير المالية -1
 أصحاب المصالح -2

 إدارة المنشأة -3
 18أحمد حممي جمعة، مصدر سبق ذكره، ص. د:المصدر

 أوجه التشابه: الفرع الثاني

       من حيث المصمحة المشتركة لكال من مراجعة الداخمي والخارجي، وجود نظام فعال 

لمرقابة الداخمية، بقصد منع حدوث األخطاء وأوجو التالعب أو الحد منيما، وأيضا كالىما 

ييتم بالمراجعة المالية لمعمميات التي يقوم بيا المشروع، لذلك من المصمحة المشتركة 

 .لكالىما وجود نظام محاسبي مالئم يعمل عمى توفير المعمومات إلعداد القوائم المالية

       يترتب عمى ذلك أن كالىما يعتمد عمى نظام الرقابة الداخمية، وعمى فحص السجالت 

 . المحاسبية، التحقيق من عناصر وقيم األصول، االلتزامات، بنود وحقوق الممكية

 المعايير المراجعة: المبحث الثالث
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       معايير المراجعة ىي قواعد عامة يتفق عمييا، وال يجوز مخالفتيا، وذلك لضمان أداء 

 كما نص المجمع األمريكي لممحاسبين عمى معايير المراجعة ،1عممية المراجعة بكفاءة

 .المتعارف عمييا في ثالثة مجموعات

  المعايير العامة أو الشخصية:المطمب األول

 :ىي معايير تخص شخص المراجع، ومتعمقة بتأىيمو، ونوعية عممو، وىي       

2معيار التأهيل العممي والعممي والكفاءة المهنية: الفرع األول
 

عمى المراجع أن يكون في مستوى ميمتو، سواء من ناحية التأىيل العممي أو        

 والكفء بميمتو، فحسب النصوص ،المؤىالت العممية والكفاءة المينية المطموبة، إليفاء التام

الجزائرية المنظمة ليذه المينة، تشترط عمى الشخص الراغب في الحصول عمى االعتماد 

 :كمراجع لمحسابات اآلتي

  :من ناحية التأهيل العممي (1

أن يكون المراجع حائزا عمى شيادة جزائرية لمخبرة المحاسبية بالنسبة لمينة الخبير        

 المحاسب، أو حائزا عمى شيادة جزائرية لمحافظة الحسابات بالنسبة لمينة محافظ

 .الحسابات

 :من ناحية التأهيل العممي والكفاءة المهنية (2

                                      
 .42، صشحاتو السيد شحاتو، مرجع سبق ذكره.منصور أحمد البديوي، د.د 1

 .40-39، صمرجع سبق ذكرهطواىر محمد التيامي، صديقي مسعود، . د2
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ويكون الشخص مسجال  في المصف الوطني لمخبراء المحاسبين، أو في جدول        

 .الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

في األخير نشير إلى أن ىذه الشروط قد ال تكون كافية لمحكم عمى المراجع بالكفاءة        

المينية المطموبة، لذلك ينبغي حضوره لممتقيات دورية، ندوات، وتربصات ميدانية، يستطيع 

من خالليا تنمية قدراتو الفكرية، العممية، والميدانية، وتمكنو من اإليفاء من متطمبات معيار 

 .التأىيل العممي، العممي، والكفاءة المينية

1معيار االستقاللية: الفرع الثاني
 

يسعى مستعممو المعمومات المحاسبية الناتجة عن النظام المعموماتي المحاسبي،        

قرارات مستقبمية، إذ أن  لمحصول عمى معمومات ذات مصداقية لالعتماد عمييا في سن

تحديد االعتماد عمى ىذه المعمومات يكون عمى أساس مدى استقاللية المراجع، لذا ينبغي 

 :توافر النقطتين التاليتين لتحديد مدى استقاللية المراجع

 :عدم وجود مصالح مادية لممراجع (1

ينبغي عمى المراجع أن ال يكون لو مصالح مادية مع المنظمة التي يقوم بمراجعتيا،        

 وأن ال تكون ألحد أقربائو مصالح من نفس النوع، ألن وجود ذلك قد يؤثر عمى استقالليتو

 .في إبداء الرأي الفني المحايد في القوائم المالية الختامية

 :وجود استقالل ذاتي (2

                                      
 .42-40 مرجع سبق ذكره، صصديقي مسعود، طواىر محمد التيامي،. د1
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 أو سمطة عميا في الدور الذي يقوم بو ،يفترض في ىذه النقطة عدم تدخل العميل       

 .المراجع من تحقيق المبتغى من المراجعة

في ظل توافر النقطتين السابقتين، يمكن أن تحدد األبعاد الدالة عمى استقالل        

 :المراجع، والتي سوف نوضحيا كاآلتي

 :االستقالل في إعداد برامج المراجعة (أ 

ظل ىذا البند تحديد برنامج المراجعة، وخطوات العمل،  يستطيع المراجع في       

 من خالل المفردات الواجب فحصيا، وكذا الجوانب المراد مراجعتيا من ،وحجم العمل

 .نظام المعمومات المحاسبية

 أو ، أو تحديد،        مما ال شك أن ىذا البعد يتضمن عدم تدخل اإلدارة في استبعاد

 .تعديل ما تم أخذه من طرف المراجع في برنامجو

        :االستقالل في مجال الفحص (ب 

  وحرا في اختيار حجم المفردات المراد فحصيا،،      يعتبر المراجع مستقال

المستندات، والسجالت، لتقرير  إذ يستطيع في ىذا اإلطار فحص جميع البيانات،

 .صحة ومصداقية المعمومات الناتجة عن ىذا النظام المولد ليا

 :االستقاللية في إعداد التقرير (ج 

 يجب عمى المراجع أن يكون مستقال في كتابة تقريره الموضح لعممية        



34 
 

 والتحقيق من عناصر نظام المعمومات المحاسبية، من إظيار فيو كافة الحقائق ،الفحص

عطاء رأي فني محايد حول القوائم المالية الختامية، دون تدخل  التي تم اكتشافيا، وا 

 .الغير

1معيار العناية المهنية: الفرع الثالث
 

العناية المينية تعني أن أي شخص يقوم بعرض خدماتو لآلخرين عميو أن يكون        

مؤىال، ويممك المتطمبات المينية، أي أن لديو من الميارات مثل ما ىو مطموب من المين 

األخرى كالميندس وما شابو ذلك، فيذا المعيار يتطمب من المراجع انجاز عممو بعناية عند 

القيام بإجراءات المراجعة، وعند تحضير التقرير، حيث تتطمب العناية المينية دراسة انتقادية 

 .لجميع مستويات العمل المنجز من قبل المساعدون الذين قاموا بعمل المراجعة

 

        معايير العمل الميداني: المطمب الثاني

 وىي التي تخص العمل الميداني، أي المعايير المطبقة والمعتمدة ميدانيا في تطبيق      

 :المراجعة، وفي ىذا اإلطار نجد أربعة معايير وىي

 2قاعدة التخطيط السميم لمعمل، واإلشراف المالئم عمى المساعدينمعيار : الفرع األول

تنطوي عممية المراجعة عمى انجاز ميام معينة في توقيت معين، وبواسطة أشخاص        

معينين، وىو ما يتطمب التخطيط السميم ليا ، ولذلك يجب تخطيط العمل بدرجة كافية، 

                                      
 .  31-30، ص2006ىادي التميمي، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعممية، الطبعة الثانية، دار وائل، عمان، . د1

 .37-36، صمرجع سبق ذكره  وآخرون،صحنالعبد الفتاح محمد . د2



35 
 

ويجب مباشرة اإلشراف المالئم عمى المساعدين في حالة وجودىم، وتحديد الوقت الالزم 

 :لذلك، ويتطمب تحقيق ىذا المعيار انجاز ما يمي

. اكتشاف بيئة المراجعة ووضع خطة العمل -

. تخصيص المساعدين عمى ميام الفحص -

. اإلشراف العام عمى المساعدين وتقييم أدائيم -

   1 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخميةمعيار: الفرع الثاني

نما يحدد المراجعةإن ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخمية ال يحدد فقط طبيعة أدلة         ، وا 

، واإلجراءات المراجعةمدى الفحص المطموب لتمك األدلة، والوقت المناسب لمقيام بإجراءات 

 في فحص نظام المراجع، واستمرار التي ينبغي التركيز عمييا بدرجة كافية أكثر من غيرىا

لى المدى  الرقابة الداخمية ضروري ليتمكن من اإللمام باإلجراءات واألساليب المستخدمة، وا 

الذي يزيل أي شك، أو تساؤل في ذىنو عن مدى فعاليتو وكفاءتو، كما يمر المراجع  بثالث 

 : خطوات رئيسية وىي

يتحقق عن طريق المتابعة والمالحظة واإلطالع واستخدام قائمة : اإللمام بنظام الموضوع (1

 .االستقصاء النموذجية لتحديد الكيفية التي يعمل بيا ىذا النظام

قد يكون ىذا األخير سميما نظريا ولكنو : تحديد الكيفية التي يسير عمييا النظام (2

 .غير مطبق واقعيا ويمكن ذلك بتتبع العينات اإلحصائية

                                      
 .70، ص1998المستقبل، عمان،  ، الحسابات لتدقيق العممية و العممية األصول خميل محمود الرفاعي،.خالد راغب الخطيب، د.د 1
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تحديد مدى مالئمة ودقة اإلجراءات الموضوعة والمستخدمة بالمقارنة بالنموذج  (3

 .   األمثل لتمك اإلجراءات

 1 كفاية ومالئمة أدلة اإلثباتمعيار: الفرع الثالث

يقوم المراجع بالبحث عن األدلة الكافية لتدعيم رأيو الفني المحايد حول مدى صحة        

 .المعمومات المحاسبية، والتأكد من أن كل البيانات المسجمة ليا مستندات تثبت صحتيا

 :يمكن تقسيم أدلة اإلثبات بشكل عام إلى قسمين ىما       

 :أدلة داخمية (1

، أوامر الشحن، المستندات، تشمل كل الدفاتر والسجالت المحاسبية، الشيكات        

 . طمبات الشراء، وكل ما يتم إعداده داخل المؤسسة

 : أدلة خارجية (2

 المالحظات واالستفسارات ،تشمل عمى المصادقات من العمالء والموردين        

لى   التي تجري خارج المؤسسة في البنوك، وكاالت التأمين، إدارة الضرائب، وا 

 .غير ذلك من األطراف الخارجية

 

 (التقرير)معايير إبداء الرأي : المطمب الثالث

يعد التقرير وسيمة اتصال بين مراجع الحسابات ومستخدم القوائم الممية، بحيث        

 يتضمن المعمومات المبمغة من المراجع إلى كافة المستخدمين، فيو ثمرة عممية المراجعة،

                                      
 .52 مرجع سبق ذكره، صصديقي مسعود، طواىر محمد التيامي،. د1
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  :1 لتقريرهإعداده المراجع أن يسترشد بالقواعد التالية عند كما عمى

 2معيار استخدام المبادئ المحاسبية المتعارف عميها: الفرع األول

يجب أن يتضمن التقرير اإلشارة عما إذا كانت الحسابات والقوائم المالية قد أعدت        

 .المحاسبية المتعارف عمييا طبقا لممبادئ

 معيار تجانس استخدام المبادئ المحاسبية: الفرع الثاني

يجب أن ينص تقرير إبداء الرأي، عما إذا كانت المبادئ المحاسبية المطبقة حاليا        

، حيث ييدف ىذا المعيار إلى ضمان قابمية 3تتميز بالثبات، إذا ما قورنت بالفترات السابقة

القوائم المالية لممقارنة، وتبيان طبيعة التغيرات التي طرأت عمى المبادئ، وآثارىا عمى القوائم 

 .المالية

 4معيار اإلفصاح الكامل في القوائم المالية: الفرع الثالث

يفترض أن القوائم المالية تحتوي عمى كافة البيانات واإليضاحات، بحيث تفصح عن        

 فإن مراجع الحسابات ال يعطي أي إيضاحات يالمركز المالي، ونتيجة النشاط، وبالتال

بحيث أي معمومة مضممة ، إال إذا عجزت القوائم المالية عن تقديم اإلفصاح المالئم، إضافية

 .تحتوي عمييا القوائم المالية، سوف تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير سميمة

 
                                      

 .131خالد أمين عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص.د 1
 .71 ص، مرجع سبق ذكره،ليل محمود الرفاعيخ.د ،خالد راغب الخطيب.د 2

 .26، مرجع سبق ذكر، صودححسين د.حسين القاضي، د. د3

المفاىيم األساسية وآليات التطبيق وفقا لممعايير المتعارف - عبد الوىاب نصر عمي، المراجعة الخارجية .محمد سمير الصبان، د.د 4
 .79، ص2002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، -عمييا والمعايير الدولية 
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 معيار إبداء الرأي في القوائم المالية: الفرع الرابع

 ففي  يجب أن يحتوي التقرير عمى رأي المراجع حول القوائم المالية كوحدة واحدة،        

يجب اإلشارة إلى األسباب التي أدت  الحاالت التي ال يمكن إبداء الرأي حول أمور معينة،

ويجب أن يوضح التقرير في جميع األحوال طبيعة الفحص الذي قام بو، ودرجة  إلى ذلك،

 .1مسؤوليتو عن القوائم المالية

ويتخذ المراجع في مجال التعبير عن رأيو في القوائم المالية، أحد المواقف األربعة        

 :2التالية طبقا لمعايير المراجعة

 .إبداء رأي دون تحفظات -

 .إبداء رأي ينطوي عمى تحفظات -

 .إبداء رأي مخالف -

 .االمتناع عن إبداء الرأي -

  معايير المراجعة: (3)جدول رقم

                                      
 .27، مرجع سبق ذكر، صودححسين د.حسين القاضي، د. د1

 .73ص، مرجع سبق ذكر خميل محمود الرفاعي،.خالد راغب الخطيب، د.د  2

 معايير التقرير  المعايير العمل الميداني  المعايير العامة

معيار التأىيل العممي   . 1
والعممي والكفاءة المينية 

 معيار االستقاللية . 2

معيار قاعدة التخطيط  . 1 
السميم لمعمل واإلشراف المالئم 

مع المساعدين 

معيار استخدام  . 1 
 المحاسبيةالمبادئ 

 .المتعارف عمييا
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 من إعداد الطالب: المصدر

 

  مراحل تنفيذ عممية المراجعة:المبحث الرابع

 

       تتم مراحل المراجعة وفق معايير العمل التي ىي مرتبطة بالميمة في حد ذاتيا 

وبمتطمباتيا المينية، ويكون العمل منظما ومخططا ومبرمجا بطريقة عقالنية ومنيجية، 

وتتمثل ىذه المراحل في الحصول عمى معرفة عامة حول المؤسسة، ثم تقييم نظام الرقابة 

 مرحمة إعداد التقرير النيائي، والتي المالية، وفي األخير والقوائم الحسابات فحصالداخمية و

 .سيتم شرحيا كالتالي

 

 

معيار قاعدة دراسة وتقييم  . 2 معيار العناية المينية  . 3
نظام الرقابة الداخمية 

معيار كفاية ومالئمة أدلة  . 3
اإلثبات 

 معيار تجانس . 2
استخدام المبادئ 

 .المحاسبية
معيار اإلفصاح  . 3

 .الكامل في القوائم المالية
معيار إبداء الرأي في  . 4

 .القوائم المالية
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1الحصول عمى معرفة عامة حول المؤسسة: المطمب األول
 

       خالل ىذه المرحمة،  يقوم المراجع بالتعرف عمى المنشأة موضوع المراجعة،  من 

خالل حصر مختمف مجاالتيا وأنظمتيا، من معرفة الحقائق التقنية، التجارية، القانونية، 

 .الضريبية، واالجتماعية حول المؤسسة التي يريد مراجعتيا

 :       إن ىذه المرحمة تتضمن مجموعة من الخطوات، ىي كالتالي

 األعمال األولية: الفرع األول

       ىي خطوة يطمع المراجع من خالليا عمى الوثائق الخارجية لممؤسسة، مما يسمح لو 

بالتعرف عمى محيطيا، ومعرفة القوانين، التنظيمات الخاصة بالقطاع، مما يمكنو من 

 .استخراج معايير مقارنة بين مؤسسات القطاع

 االتصاالت األولى مع المؤسسة: الفرع الثاني

       يتعرف المراجع من خالل ىذه الخطوة عمى مسؤولي ومسيري مختمف المصالح، 

ويجري حوارا معيم ومع من يشتغل معيم أثناء أداء الميمة، كما يقوم بزيارات ميدانية يتعرف 

 .من خالليا عمى أماكن المؤسسة، نشاطاتيا ووحداتيا

 انطالق األعمال: الفرع الثالث

       بعد حصول المراجع عمى نظرة عامة، شاممة، وكاممة حول المنشأة، وبعد قطع 

 مختمف الخطوات، يقوم يجمع معمومات تتصف بالديمومة نسبيا في ممف، وذلك إلعداد 

                                      
 .69-67 محمد بوتين، مرجع سبق ذكره، ص1
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 .برنامج تدخمو

 

 المالية والقوائم الحسابات فحصو تقييم نظام الرقابة الداخمية: المطمب الثاني

       إن تقييم نظام الرقابة الداخمية يعد الخطوة الثانية في عممية المراجعة، وذلك لتحديد 

حجم االختبارات، كما تعتبر عممية فحص الحسابات والقوائم المالية الخطوة الثالثة، والتي يتم 

 . تطبيقيا عمى حجم العينة

 تقييم نظام الرقابة الداخمية: الفرع األول  

        إن نظام الراقبة الداخمية ىو مجموعة ضمانات تساىم في التحكم في المؤسسة، 

وعميو، البد من تقييم كل طرق العمل واإلجراءات والتعميمات المعمول بيا، قصد الوقوف 

، وما ييم المراجع، ىو دراسة وتحديد مدى مالئمة 1عمى أثرىا عمى الحسابات والقوائم المالية

نظام الرقابة الداخمية كأساس لتحديد مدى االختبارات والفحوص التي ستكون مجاال 

 . 2لممراجعة

3       فال بد لممراجع أن يتمقى أجوبة عمى األسئمة الرئيسية التالية
: 

 ما ىي اإلجراءات المعمول بيا ؟ -

 ىل تمك اإلجراءات مطبقة فعال؟ -

 ىل اإلجراءات كافية لخمق رقابة داخمية فعالة؟ -

                                      
 .70محمد بوتين، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .37صمرجع سبق ذكره،  فتحي رزق السوافيري، وآخرون،.د  2

  .71صمحمد بوتين، مرجع نفسو،  3
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 1المالية والقوائم الحسابات فحص: الفرع الثاني

  لكنو،صحة الحسابات عمى مبدئيا دليال ىذا يكون ،الداخمية الرقابة جودة حالة        في

ال المالية، والقوائم لمحسابات مباشر مراجعة من بد  وال،كاف غير  المصادقة يمكن فكيف وا 

 : كتاليتنجز مرحمة الفحص في خطوتان؟ حيث  فعميا فحصا دون فحصيا عمييا

 :الداخمية المراقبة تقييم آثار تحديد (1

 يؤدي أي الميمة، تعقيد أو تسييل إلى يؤدي  لنظام الراقبة الداخمية النيائي التقييم        إن

 من المراجع يعفي الجيد فالنظام ،المسطرة النموذجية التدخل برامج تضييق توسيع أو إلى

 إلى بو يؤدي قد ،بالعيوب المميء النظام أن كما التسجيالت، وحقيقة المباشرة لشمولية المراقبة

عطاء ،الحسابات بفحص القيام استحالة  .حوليا رأيو وا 

 :والتطابق السريانية اختبارات (2

 (عدمو أو) وتطابق تجانس من أوال لممراجع التحقق االختبارات من النوع ىذا         يسمح

  اكتشاف فيما إذا كان ىناكالميدان، حيث يرغب في في  والمعمومات،المعمومات المحاسبية

   : انحراف، كما تتم ىذه العممية بالطرق التالية

 :طريق عن التطابق تتم اختبارات (أ 

 .فحص لمقيود :المحاسبية مثل المعمومات عمى اإلطالع -

 .العقود ومحاضر االجتماعات :اإلطالع كذلك عمى المعمومات خارج المحاسبة مثل -

                                      
 .81-76صمحمد بوتين، مرجع نفسو،  1
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نفقات المستخدمين، النفقات  :القيام بمقارنات عن طريق عمميات حسابية مثل -

 .الخ...المالية

 .الفحوص تدخل في إطار المراجعة التحميمية             فكال ىذه 

 مصادر عمى باالعتماد األخرى هي فتتم واألرصدة، لمتسجيالت السريانية اختبارات أما (ب 

 :منها مختمفة نذكر

 .الخ ...االستالم سندات الفواتير، :الداخمية الوثائق إلى الرجوع -

 العمميات نفي أو تأكيد  قصد،المؤسسة مع  إرسال طمبات المصادقة لممتعاممين -

 .والبنوك الزبائن،الموردين مثل معيم، تمت والتي المؤسسة دفاتر المسجمة في

 يراجعيا، التي المؤسسة حول طمبا لمعمومات ،أخرى المصادقة ألطرف طمبات إرسال -

 .الغير مع أن تكون المحتمل النزاعات يخص فيما المحامين مثل

  .بجرده فجائيا الصندوق مراقبة مثل ،العد باستعمال عممية الميدانية المشاىدة -

مثل ىذه االختبارات،  في قوية كانت كمما خارجية مصادر من آتية الوثائق كانت        فكمما

  ومصداقية معتبرة ثقة  منالداخمية درجة لموثائق يعطي قد الداخمية المراقبة نظام أن تقييم إال

 .الحسابات عمى تجرى أن ينبغي التي االختبارات وحجم طبيعة عمييا المراجع لتحديد يعتمد

 

  1مرحمة إعداد التقرير النهائي: المطمب الثالث

                                      
 .82-81 محمد بوتين، مرجع سبق ذكره، ص1
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      عمى المراجع في نياية األمر أن يصدر رأيو المدعم باألدلة حول المعمومات المالية، 

و قبل اإلدالء بو عميو التأكد من مدى احترام المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا من طرف 

المنشأة، كما عميو مراجعة أوراق عممو التي تمثل القاعدة لكتابة التقرير، لمتأكد من محتواىا 

لممرة األخيرة، والتأكد كذلك من أن األشغال المبرمجة قد تم انجازىا كما يجب، وأن محتوى 

أوراق العمل ىذه كافي لتبرير الرأي النيائي لممراجع ولم يبقى لممتدخل في نياية ىذه المرحمة 

 .إال أن يختم ويدلي بيذا الرأي
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مفاىيم عامة حول المردودية المالية : المبحث األول

 

       تعترب اظتردودية اظتالية كمقياس نقدي لفعالية التوظيف اظتارل يف االستثمارات، وتعكس مدى قدرة اظتؤسسة 

يف التحكم واالستعداد اصتيد لتوظيف األموال الالزمة لضمان استمرار أشغاعتا ونشاطاهتا، ومن ىذا اظتنطلق 

. سنتطرق يف ىذا اظتبحث إذل تعريف اظتردودية ، ونسبها، كما سنبُت مفهوم اظتردودية اظتالية، ومعايَت قياسها

 

تعريف المردودية ونسب قياسها : المطلب األول

 :       سوف نتطرق يف ىذا اظتطلب إرل تعريف اظتردودية بصفة عامة، ونسب قياسها كما يلي

تعريف المردودية  : الفرع األول

 ىي ذلك  و، واليت تعٍت رد الشيء إذل أصحابو دون نقصان،"رد"ة ىي مشتقة من كلمة        اظتردودية لغ

 .الشيء الذي يستطيع أن ينتج مردود أو عائد

:         ومن أجل اإلحاطة الكاملة باظتردودية، سنذكر بعض التعاريف اظتختلفة

اظتردودية ىي قدرة اظتؤسسة على حتقيق وفرة نقدية، مبعٌت حتقيق وفرة من  -

.  1األرباح

عندما نتكلم عن اظتردودية، نعٍت بذلك مدى تأثَت عوامل اإلنتاج على النتائج النهائية احملققة، مقارنة  -

بتلك اظتسطرة، هبدف التحكم اظتارل للمؤسسة، ومنو استخالص األسباب اليت أدت إذل زيادة أو نقص 

 . 2الربح، فيما سنص نوع اظتنتجات، والبضائع اظتباعة وملحقاهتا

 

                                                 
1
 Pierre.Paucher, Mesure de la performance financière de l’entreprise, Presses Universitaires de 

Grenoble, 1993, p31. 
2
 Pierre Lauzel, Robert Teller, Contrôle de gestion et Budget, 4 ème édition, Sirey, Paris, 1986, p24. 
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نسب قياس المردودية : الفرع الثاني

:  1       شنكن عرض نسبها كما يلي

  : نسب المردودية االقتصادية (1

       و ىي اظتردودية من وجهة نظر الوسائل اظتستعملة من قبل اظتؤسسة ظتمارسة نشاطها، وحتسب بالعالقة 

: التالية

النتيجة الصافية 

                                    =E 

غتموع األصول 

  تبُت فعالية استخدام رؤوس األموال اظتستثمرة، أي مدى مساذنة اظتؤسسة يف احمليط االجتماعي، و

 .االقتصادي

  :نسب  المردودية المالية (2

:         هتتم اظتردودية اظتالية بدرجة كبَتة باظتساذنُت، وحتسب كما يلي

 النتيجة الصافية
 =                       N 

األموال اطتاصة 
 : مردودية األموال الدائمة (3

:         حتسب وفق العالقة التالية 

 فوائد الديون اظتالية+ النتيجة الصافية 
 =                                             V 

الديون اظتالية + األموال اطتاصة 

                                                 
1 Vizzavona Patrice, Gestion financière, 8 ème édition , Atol, Paris, 1992, P120. 
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  تقيس مدى قدرة اظتؤسسة على التحكم و االستعداد اصتيد لتوظيف األموال لضمان جتديد وسائل

. اإلنتاج، وتطويرىا، قصد تنمية نشاطها

 

 1 المردودية المالية مفهوم: المطلب الثاني

، "قدرة اظتؤسسة لتقدمي نتيجة بالنسبة للمساذنُت"حيث تعرف بأهنا       وتسمى أيضا مبردودية األموال اطتاصة،

: وىذه النتيجة تتمثل يف العوائد اليت يتحصل عليها اظتساذنون لكل دينار استثمروه، وتقاس بالعالقة التالية

. األموال الخاصة/ النتيجة الصافية = المردودية المالية

 مطروحا منها الضرائب على أرباح  ( 880/ح ) وتتمثل يف النتيجة اإلرتالية للدورة :النتيجة الصافية

. ، حيث دتثل خالصة عن نشاط اظتؤسسة خالل دورة استغالل واحدة(889/ح )الشركات 

 فتعترب أول وأىم مصدر من مصادر دتويل اظتؤسسة، حيث ألذنيتها دليل عن مدى : األموال الخاصة

االستقاللية اظتالية اجتاه الغَت، ودتثل األموال اطتاصة غتموعة وسائل التمويل اليت أحضرىا اظتؤسسون أو 

. اظتالك، واألموال اظتًتوكة حتت تصرف اظتؤسسة

 

معايير قياس المردودية المالية : المطلب الثالث

: اظتردودية اظتالية على أساس معيارين ذنا الربح والتدفق النقدي        تقاس

 الربح: الفرع األول

       لو نظرنا إذل اظتردودية من الناحية اظتالية، لوجدنا أهنا دتثل األرباح اليت تنتج عن 

. استخدام االستثمارات واإلمكانيات اظتالية

                                                 
1
Jean Barreau, Gestion financière, Dunod, Paris, 1996, p130.  
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 المؤونات+ اإلهتالكات + النتيجة الصافية للدورة = التدفق النقدي الصافي 

 . 1الضرائب على األرباح       وشنثل صايف األرباح، الفرق بُت نتيجة الدورة اإلرتالية ؼتصوما منها 

  2التدفق النقدي: الفرع الثاني

 كما شنثل فائض اإليرادات         حيث يسمح باضتكم على مدى قدرة اظتؤسسة يف حتقيق مصادر دتويل ذايت،

 . عن اظتدفوعات اظتتعلقة بنشاط اظتؤسسة، باعتبار أن كل من اإليرادات والنفقات دتت نقدا ويف نفس الوقت

 :حيث أن

  

       كما أن اظتردودية اظتالية ال تتوقف على الربح فقط، بل يضاف إليو اإلىتالكات  واظتؤونات اليت تساىم يف 

. زيادة موارد اظتؤسسة

 

دور المراجع في تفعيل نظام الرقابة الداخلية : المبحث الثاني

 

       إن دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمنظمة يعترب اطتطوة األوذل يف عملية اظتراجعة، فمن خاللو زندد 

اظتراجع مدى الفحص وحجم االختبارات اليت تقتصر عليها إجراءات اظتراجعة، من حتيد نقاط القوة والضعف فيو، 

مث تقدمي النصح واإلرشاد إلدارة، ومن ىذا اظتنطلق سنتطرق يف ىذا اظتبحث إذل التعرف على تعريف الرقابة 

 .الداخلية، أنواعها وأىدافها، مث مكونات نظام الرقابة الداخلية وأساليب وخطوات تقييمو

 

 

 

                                                 
 .66، ص1985 دار الجامعية المصرية، اإلسكندرية، ،المالية أساسيات وتطبيقات جميل أحمد توفيق، اإلدارة 1
  .84، ص1989ي عدون، التحميل المالي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دناصر دا 2
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أىدافها، وأنواعها   تعريف الرقابة الداخلية،: المطلب األول

:        سنتطرق إذل تعريف الرقابة الداخلية، أنواعها، وأىدافها يف الفروع التالية

تعريف الرقابة الداخلية  : الفرع األول

:         تعددت التعاريف اطتاصة بالرقابة الداخلية، فمنها ما نص على أهنا

نظام داخلي يتكون من اطتريطة التنظيمية للوحدة، مع حتديد الواجبات واظتسؤوليات، ووجود نظام للحسابات - 

وإعداد التقارير، ىذا باإلضافة إذل رتيع الطرق والوسائل األخرى اظتستخدمة داخل الوحدة  لتحقيق أىداف 

.  1الرقابة الداخلية

 2أىداف الرقابة الداخلية: الفرع الثاني

 .احملافظة على أصول اظتنظمة (1

 .ضمان دقة وصحة اظتعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم اظتالية لزيادة درجة االعتماد عليها (2

 .حتقيق الكفاءة التشغيلية لكل جوانب النشاط يف اظتنظمة (3

 .التأكد من التزام العاملُت يف اظتنشأة بكافة السياسات واألىداف اليت وضعتها اإلدارة (4

 3أنواع الرقابة الداخلية: الفرع الثالث

       من األىداف السالفة الذكر فإنو البد من تقسيم الرقابة الداخلية من حيث غتاالهتا إذل ثالثة أقسام 

: كالتارل

 :الرقابة اإلدارية (1

                                                 
1

 .12-11فتحي رزق السوافيري، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص.د 
شحاتة السيد شحاتة، الرقابة والمراجعة الداخمية الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعمومات وعولمة أسواق المال، الدار .عبد الوهاب نصر عمي، د.د 2

 .55، ص2006-2005الجامعية، اإلسكندرية، 

 .230-229خالد أمين عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص.د  3
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       وتشمل اطتطة التنظيمية، وسائل التنسيق، واإلجراءات اعتادفة لتحقيق أكرب قدر ؽتكن من الكفاية 

 اإلنتاجية، مع تشجيع االلتزام بالسياسات و القرارات اإلدارية، و ىي

الكشوفات اإلحصائية، دراسة الوقت، تقارير األداء، رقابة : تعتمد يف حتقيق أىدافها على وسائل متعددة مثل

.  اصتودة، اظتوازنات التقديرية، واستخدام اطترائط والرسوم البيانية و برامج التدريب اظتتنوعة للمستخدمُت

  :الرقابة المحاسبية

       و تشمل اطتطة التنظيمية ورتيع وسائل التنسيق و اإلجراءات اعتادفة إذل اختبار البيانات احملاسبية اظتثبتة يف 

إتباع نظام : الدفاتر و السجالت و درجة االعتماد عليها، و يضم ىذا النوع وسائل متعددة منها على سبيل اظتثال

القيد اظتزدوج، وإتباع نظام اظتصادقات، واعتماد قيود التسوية، ووجود نظام مستندي سليم، وإتباع نظام اظتراجعة 

.  الداخلية

 :الضبط الداخلي

       ويشمل اطتطة التنظيمية و وسائل التنسيق و اإلجراءات اعتادفة إذل زتاية أصول اظتشروع من االختالس أو 

حتديد : عدة وسائل منها الضياع أو سوء االستعمال، و يعتمد الضبط الداخل يف سبيل حتقيق أىدافو على

 .حيث سنضع عمل كل موظف ظتراقبة موظف آخر يشاركو تنفيذ العملية، االختصاصات، السلطات، واظتسؤوليات

 

    1مكونات نظام الرقابة الداخلية: المطلب الثاني 

       يشمل أي نظام رقايب على ستسة مكونات أساسية، البد من االىتمام هبا ودراستها 

عند تصميم وتنفيذ أي نضام رقايب، حىت شنكن الوصول إذل ضمان معقول لتحقيق األىداف الرقابية وتتمثل ىذه 

 :اظتكونات يف ما يلي

                                                 
 .21-17فتحي رزق السوافيري، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص.د 1
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 بيئة الرقابة: الفرع األول

       تعترب البيئة الرقابية أساس للمكونات األخرى، أو األرضية اليت تقوم عليها لتحقيق نظام رقايب فعال، 

وتتكون بيئة الرقابة من عوامل متعددة، ولكن تتوقف كل ىذه العوامل على موقف اإلدارة العليا واظتعتقدات 

األخالقية اظترتبطة مبفهوم الرقابة، وبالتارل شنكن تقسيم تلك العوامل إذل عوامل ذات صلة مباشرة باإلدارة، وعوامل 

. أخرى مرتبطة بتنظيم اظتؤسسة نفسها

       تتمثل العوامل اظترتبطة مباشرة باإلدارة يف مدى نزاىة العاملُت باظتستويات اإلدارية اظتختلفة، القيم األخالقية 

السائدة لدى العاملُت واإلدارة، واظتعايَت السلوكية اظتطبقة وكيفية استخدامها يف الواقع العملي لتشجيع األداء 

.  األخالقي،  جتنب العاملُت و اظتؤسسة السلوك الغَت أخالقي، وتشجيع األداء و السلوك ألخالقي

       أما بالنسبة للعوامل اظترتبطة بتنظيم اظتؤسسة نفسها، فتتمثل يف اعتيكل التنظيمي  الكفىء ومدى حتديد 

السلطات و اظتسؤوليات، و تتمثل باقي العوامل يف سياسات األفراد و ؽتارستهم اظتختلفة، ومدى االلتزام الفعلي 

بسياسات اظتؤسسة، وطريقة تشكيل كل من غتلس اإلدارة و صتنة اظتراجعة، وكيفية تنفيذىم لواجباهتم، ولكن شنكن 

القول أن من أىم العوامل اظتكونة لبيئة الرقابة ىي مدى تفاىم اإلدارة والعاملُت باظتؤسسة، و كيفية التعامل مع 

. اظتفاىيم والقيم األخالقية واألمانة

 تقييم المخاطر: الفرع الثاني

        يهتم بتحديد وحتليل اظتخاطر اظتتعلقة بتحقيق أىداف اظتؤسسة، و التعرف على احتمال حدوثها، وػتاولة 

ختفيض حدة تأثَتاهتا إذل مستويات مقبولة، وسوف يتم العرض إذل تقييم اظتخاطر بشيء من التفصيل فيما سيأيت 

. الحقا
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    تتعلق بالرقابة على التشغيل، الرقابة على إعداد التقارير اظتالية، والرقابة على أنشطة الرقابة: الفرع الثالث

االلتزام، حيث هتتم أنشطة الرقابة على التشغيل يف اظتنشأة مبتابعة طرق عمل اظتوظفُت، بينما هتدف أنشطة الرقابة 

على إعداد التقارير اظتالية إذل تأكيد إعداد تقارير مالية شنكن الوثوق هبا، أما أنشطة الرقابة على االلتزام فإهنا 

 .هتدف إذل التأكد من االلتزام بالقوانُت اليت تطبقها اظتنشأة

المعلومات و االتصال : الفرع الرابع

       يهتم بتحديد اظتعلومات اظتالئمة لتحقيق أىداف اظتؤسسة، والوصول إليها وتشغيلها وتوصيلها ظتختلف 

اظتستويات اإلدارية باظتؤسسة، عن طريق قنوات مفتوحة لالتصاالت تسمح مبراجعة تلك اظتعلومات و إعداد 

. التقارير اظتالية

المتابعة : الفرع الخامس

       يهتم ىذا اظتكون باظتتابعة اظتستمرة وتقييم الدوري ظتختلف مكونات نظام الرقابة الداخلية، حيث يعتمد 

. نطاق التقييم الدوري على نتائج اظتتابعة اظتستمرة، واظتخاطر ذات صلة بنظام الرقابة الداخلية

       إن تلك اظتكونات تعترب مقاييس شنكن على أساسها تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية، كما أهنا تتضمن 

إرشادات تطبيقية خبصوص العوامل اليت شنكن أن تؤخذ يف االعتبار عند تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية 

.  باظتؤسسة

 أساليب وخطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية: المطلب الثالث

       رنب على اظتراجع استعمال األساليب اظتالئمة أثناء قيامو بعملية اظتراجعة، كما أنو يتبع اطتطوات الالزمة 

 .لذلك، واليت سيتم توضيحهما يف الفروع التالية
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 1أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية: الفرع األول

:        ىناك ثالثة أساليب ؼتتلفة وىي

: (االستبيان)االستقصاء  (1

       وشنثل عدة خطوات من األسئلة حول سياسات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية، اليت تعترب ضرورية ظتنع 

، فإذا كانت اإلجابة "ال يطبق"، أو "ال"أو " بنعم"االحنرافات يف البيانات اظتالية، واإلجابة على ىذه األسئلة أما 

فتعٍت أن نظام الرقابة الداخلية ال يفي " ال"، فنعٍت أن نظام الرقابة الداخلية يفي بالغرض، أما اإلجابة ب"بنعم"

. بالغرض

 : الطريقة ىذه الفوائد        ومن

 .أوال ينطبق ،ال أو بنعم إما عليها اإلجابة سهولة -

 .شاملة و كاملة تعترب األسئلة -

. اإلجابات خالل من وذلك بسهولة معرفتها شنكن القوة أو الضعف نقاط -

   .أكثر تفاصيل تشمل -

 اظتراجع بإمكان ولكن الالزم، االىتمام إعطاء بدون تتم رمبا اإلجابات أن من الطريقة ىذه على يعاب        وقد

 .اظتراجعة اصتوىرية إجراء عند ذلك اكتشاف 

  :االنسياب خارطة (2

                                                 
 .93-92هادي التميمي، مرجع سبق ذكره، ص.د 1
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وتبُت  بعضها، متداخلة ومتواصلة مع عليها متعارف رموز فيها يستعمل خارطة عن عبارة االنسياب        خارطة

 و الشكل األشخاص، أو األقسام على اظتسؤوليات اظتعلومات، وتوزيعاحملاسبية ومصادر  العمليات سَت كيفية

. التارل يبُت لنا بعض الرموز اظتستعملة يف خارطة االنسياب

 بعض الرموز المستعملة في خارطة االنسياب: (4)جدول رقم       

معنى الرموز الرموز 

 
عملية مساعدة 

 
إشارة الربط 

بطاقة مثقبة  

 
شريط ؽتغنط 

 
شريط ورقي مثقب 

عملية يدوية  

عملية   

. 111أزتد حلمي رتعة، مرجع سبق ذكره، ص.د: اظتصدر

  :التحليلي الوصف (3
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 ومن اظتستعملة والسجالت اظتستندات ونوعية ،النشاط من عملية لكل وصف عمل يتم النظام ىذا بواسطة       

 ورمبا مطولة أهناعليها  يعاب ولكن، األنشطة من نشاط لكل وصفها ىو الطريقة ىذه مزايا ومن ،عنها اظتسئول

 .اظتهمة النقاط عن بعض اإلغفال إذل تؤدي

 

خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية : الفرع الثاني

 إن فحص وتقييم إجراءات نظام اظتراقبة الداخلية ألي مؤسسة يتضمن غتموعة من       

:  1اطتطوات، واليت سنعرضها بإرناز كما يلي

  :جمع اإلجراءات (1

.        يتعرف اظتراجع على نظام الرقابة من خالل رتعو لإلجراءات اظتكتوبة، و تدوينو ظتلخصات عتا

 :اختبارات الفهم (2

       زناول اظتراقب أثناء ىذه اطتطوة فهم النظام اظتتبع يف اظتنشأة، وعليو أن يتأكد من أنو قد فهمو، وذلك عن 

طريق قيامو باختبارات الفهم والتطابق، أي يتأكد من أنو فهم كل أجزائها وأحسن تلخيصو عتا بعد تتبعو 

، مثل أخذ بعض طلبيات الزبائن ومقارنتها بسندات تسليم السلع، كما يقارهنا بفواتَت البيع احملررة، كما للعمليات

عتذا االختبار أذنية ػتدودة، اعتدف منها ىو التأكد من أن اإلجراء موجود ومفهوم، وأحسن تلخيصو وليس 

. اعتدف منو التأكد من حسن تطبيقو

 :التقييم األولي للمراقبة الداخلية (3

       باالعتماد على اطتطوتُت السابقتُت، يتمكن اظتراجع من إعطاء تقييم أورل للمراقبة الداخلية، باستخراجو 

مبدئيا لنقاط القوة والضعف، وتستعمل يف ىذه اطتطوة يف الغالب استمارات مغلقة، أي استمارات تتضمن أسئلة 

                                                 
 .75-72ص سبق ذكره، ، مرجعوتين محمد ب1
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، وعليو يف األخَت يستطيع اظتراجع حتديد نقاط قوة النظام ونقاط ضعفو، "ال"أو " بنعم"يكون اصتواب عليها إما 

 .وذلك من حيث التصور، أي من الناحية النظرية للنظام ػتل الدراسة

 

 

 :اختبارات االستمرارية (4

        يتأكد اظتراجع من خالل ىذا النوع من االختبارات من أن نقاط القوة اظتتوصل إليها  يف التقييم األورل 

. للنظام، نقاط قوة فعال، أي مطبقة يف الواقع و بصفة مستمرة ودائمة

       إن اختبارات االستمرارية ذات أذنية قصوى، مقارنة باختبارات الفهم، ألهنا تسمح للمراجع أن يكون على 

 .يقُت بأن اإلجراءات اليت راقبها إجراءات مطبقة باستمرار، وال حتمل خلل

  :التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية (5

       باعتماده على اختبارات االستمرارية السابقة الذكر يتمكن اظتراجع من الوقوف على نقاط ضعف النظام 

 وسوء سَته، عند اكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة، 

. ىذا باإلضافة إذل نقاط الضعف اليت توصل إليها عند التقييم األورل لذلك النظام

       باالعتماد على النتائج اظتتوصل إليها يقدم اظتتدخل حوصلة يف وثيقة شاملة، مبينا آثار ذلك على اظتعلومات 

. اظتالية مع تقدمي اقًتاحات قصد حتسُت اإلجراءات

.        دتثل وثيقة اضتوصلة ىذه يف العادة، تقريرا حول اظتراقبة الداخلية، يقدمو اظتراجع إذل اإلدارة

دور المراجع في التقليل من األخطاء والغش : المبحث الثالث
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       نظرا لكرب حجم اظتنشآت، وتعدد عملياهتا، أصبح من الضروري االستعانة باظتراجع للحد من االختالسات 

.  واألخطاء واليت تؤثر سلبا على نتيجة اظتنشأة

        من ىذا اظتنطلق سنتطرق يف ىذا اظتبحث إذل مفاىيم عامة حول األخطاء والغش، مث تبيان دور اظتراجع يف 

. اكتشاف اختالس النقدية، اظتوجودات، والتالعب يف اضتسابات

 

مفاىيم عامة حول األخطاء والغش : المطلب األول

:        سيتم تعرف اطتطأ، أنواعو، وأسبابو يف الفروع التالية

 1تعريف الخطأ وأنواعو: الفرع األول

: تعريف الخطأ (1

. عدم التطابق مع من رنب أن يكون عليو العنصر أو البند (اظتارل)       يقصد مبصطلح اطتطأ 

       وال يقصد باطتطأ اطتطأ اظتادي فقط، بل عدم اإلفصاح يف السجالت عما حدث فعال، يعد يف حد ذاتو 

. خطأ، أي أن التضليل اظتتعمد يف السجالت، يعد مبثابة خطأ، باعتبار أهنا أحداث غَت عادية

: أنواع األخطاء (2

:        يقسم احملاسبون األخطاء إذل عدة أنواع، أذنها

 : أخطاء الحذف الكلي أو الجزئي (أ 

 :أخطاء الحذف الكلي -

اليومية العامة أو )        ناجتة عن عدم قيد أو إسقاط إثبات عملية أو أكثر يف سجالت القيد األوذل 

. ، أو عدم ترحيل يف دفًت األستاذ العام أو اظتساعد(اليوميات اظتساعدة
                                                 

خالد راغب الخطيب، دراسة متعمقة غي تدقيق الحسابات، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة العممية، .محمد فضل مسعد، د. د1 
 .44-39، ص2009عمان، 
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عدم إثبات عمليات شراء نقدية أو آجلة، :        ومن أمثلة اضتذف الكلي، إسقاط بعض العمليات مثل

أو عمليات بيع بضاعة، وقد يكون اإلسقاط ناتج عن السهو غَت اظتتعمد، أو قد يكون متعمد، هبدف 

إخفاء بعض اضتقائق، أو التالعب، أو تغطية اختالس، فهي أخطاء يصعب اكتشافها، ولكن شنكن 

اكتشافها أثناء القيام بعمليات مراجعة اضتسابات، بفحص اظتستندات، وإجراء أسلوب اظتقارنات، ووجود 

. دالئل وقرائن تكشف عن حدوث مثل ىذه األخطاء

 :أخطاء الحذف الجزئي -

      ينتج عن سهو أو إسقاط إثبات طرف من اظتعامالت يف دفاتر القيد األورل، وأن تتم عمليات 

 وزندث اإلسقاط يف عمليات الًتحيل إذل دفًت االستاد، ويكون ،اإلثبات للعملية بطريقة صحيحة

اكتشاف األخطاء عن طريق فحص اظتستندات، وإجراء اظتقارنات، ووجود دالئل وقرائن تكشف عن ىذه 

 .األخطاء، أو مراجعة عملية الًتحيل اطتاصة هبا

 :أخطاء حسابية أو ارتكابية (ب 

القسمة واصتمع، أو خطأ يف اسم اضتساب، أو ،  الطرح، كالضرب،       وتنتج عن اطتطأ يف العمليات اضتسابية

 أو ترحيل عملية ، دج ، أو عن تكرار قيد950 دج بدال من 590: عن طريق اطتطأ يف إثبات مبلغ العملية مثال

. ما مرتُت

وىذه األخطاء قد تكون عمدية، أو غَت عمدية، وشنكن اكتشافها عن طريق فحص اظتستندات وإجراء        

.  اظتقارنات، وإرسال اظتصادقات للعمالء، حيث دقة مراجعة اضتسابات الداخلية دتنع حدوث ىذه األخطاء

: أخطاء فنية (ج 

 أو عن دراية من قبل ، إما عن جهل،       وىي ناشئة عن أخطاء يف تطبيق مبادئ احملاسبة اظتتعارف عليها

موظفي احملاسبة، حيث تقع يف أي مرحلة من مراحل الدورة احملاسبية، وقد تؤثر على اظتركز اظتارل ونتيجة األعمال، 
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ترحيل  عدم كفاية اظتخصصات احملتجزة لإلىتالك، أو الديون اظتشكوك فيها، أو:    ومن أمثلة عن ىذه األخطاء

إيراد إذل حساب إيراد آخر، حيث اكتشافها يتطلب بذل عناية كبَتة من اظتراجع أثناء مراجعة اظتستندات الدالة 

 . فيجب عليو أن يتمتع باطتربة والدراية الكاملة باحملاسبة ومبادئها على نوع العمليات،

 

 

 :أخطاء متكافئة أو معوضة (د 

       ويقصد هبا األخطاء اليت تتكافأ مع بعضها البعض، أي أن إحدى ىذه األخطاء شنحو أثر اآلخر، وىي ال 

تؤثر على توازن ميزان اظتراجعة، ويكون تأثَتىا على النتيجة و اظتركز اظتارل حسب طبيعة اضتسابات، فإذا كان 

التكافؤ يف حسابُت متشاهبُت فهذا ال يؤثر على النتيجة و اظتركز اظتارل، أما إذا كان حسابُت غَت متشاهبُت، فهذا 

. يؤثر على النتيجة و اظتركز اظتارل

       إن اكتشاف ىذه األخطاء يعد من األمور الصعبة اليت تتطلب عناية كبَتة، ومراجعة مستندية وحسابية 

. دقيقة، وعمل اظتصادقات، ورتع القرائن وأدلة اإلثبات

 وأنواعو  الغش، تعريف: الفرع الثاني

 بأنواع و متنوعة أىداف حتقيق بغية ؼتتلفة، ألسباب السجالت و الدفاتر يف التالعب و الغش وقوع        يتم

 :التالية الفروع يف سنوجزىا متعددة، واليت

 :الغش تعريف (1

 اليت األمانة، مبعٌت التصرفات خيانة و التدليس أساس على تقوم اليت التصرفات كافة أنو على الغش        يعرف

 اظتنظور الغش من إذل التطرق شنكن الغَت، كما حساب على مشروعة غَت منفعة لتحقيق قصد وعمد، عن تقع
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 حتتويها اليت اظتعلومات أو السجالت و اظتستندات تتضمنها اليت احملاسبية البيانات يف التالعب انو على احملاسيب،

. 1مشروع غَت معُت اظتالية هبدف القوائم

 للتظليل اإلدارية، اعتيئة أو احملاسبة قسم قبل من قصد، عن العمدي اظترتكب  اطتطأ       ويعرف أيضا على أنو

 .2اظتالية القوائم على التأثَت أو االختالس، أو الغش، أو اإلخفاء، أو

 

  :أنواع الغش (2

: اطتطأ، إذل ما يلي ىذا ارتكاب من زاوية الغرض الغش من حاالت تقسيم        شنكن

 :3الغش بقصد االختالس (أ 

        يرتكب الغش بقصد االختالس عن عمد، ولتحقيق مصلحة شخصية، دون مقابل

: ودون وجو حق، و من أمثلة عن ىذا االختالس يكون يف اآليت

 :اختالس النقدية -

       وترتكب مثل ىذه اضتالة عن طريق البيع النقدي، واختالس قيمتو، أي حتصيل مبالغ نقدية وعدم 

إثباهتا يف الدفاتر، مث التالعب يف عمليات التسجيل إلخفاء أثر االختالس، مثل إثبات عمليات وذنية 

. للمدفوعات مبستندات مزورة، أو إضافة أشتاء وذنية لكشوف اظترتبات

 

 :اختالس بضاعة أو خدمات -

                                                 

 
1
 .144، صمرجع سبق ذكره، صديقي مسعود، طواهر محمد التهامي.د 

 
2
 .47خميل محمد الرفاعي، مرجع سبق ذكره، ص.خالد راغب الخطيب، د.د 

3
 .45خالد راغب الخطيب مسعد، مرجع سبق ذكره، ص.محمد فضل مسعد، د. د 
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للمخازن، وعدم          ويتم ذلك عن طريق اختالس بضاعة أو قطع غيار، أما من اظتخازن أو قبل دخوعتا

إثبات قيمتها يف سجالت اظتؤسسة، أو إثبات دخوعتا للمخازن عن طريق أذون استالم مزورة، أو التالعب 

. يف سجالت اظتخازن أو تغطية االختالس بأذون صرف وذنية من اظتخازن

 :التالعب في نتيجة النشاط والمركز المالي بقصد التضليل (ب 

        يف أغلب األحيان، يتم التالعب بقصد التضليل أو الغش، بإيعاز من اإلدارة

الوحدة االقتصادية، هبدف إدخال تغيَتات يف نتيجة النشاط واظتركز اظتارل،  اظتسئولة عن

. 1وإظهارذنا على غَت اضتقيقة

 : 2التالية األىداف أحد ويتم ىذا النوع من التضليل والغش، لتحقيق        

 :األرباح تضخيم -

 : اإلدارة ما يلي غتلس أعضاء ليحقق و حقيقتها، من أكثر األرباح إظهار        

 سياستهم و هتمإدار بنجاح اظتساذنُت بإيهام هبم،انتخا إعادة. 

 األرباح من مئوية نسبة اختذت ما إذا خاصة هتم،مكافأ زيادة. 

 بيعها ألقارهبم أو أصدقائهم قصد بالبورصة، األسهم أسعار على التأثَت. 

 اظتال رأس لزيادة جديدة، بأسهم لالكتتاب اظتستثمرين تشجيع. 

 اظتالية للفًتة مشًتيات إثبات تأجيل أو اظتدة، آخر بضاعة قيمة تضخيم منها عدة، يتخذوا صورا        و

 .غي مالئمة ؼتصصات تكوين أو، احقيقتو من بأقل اظتصروفات إظهار اظتقبلة،

 :األرباح تقليل -

 :ق ما يليلتحقي سرية احتياطات بتكوين اضتقيقة، من أقل األرباح        إظهار

                                                 

 
1
 .46-45، مرجع سبق ذكره، ص خالد راغب الخطيب.محمد فضل مسعد، د.د 

 
2
 .49 مرجع سبق ذكره، صخميل محمد الرفاعي،.دخالد راغب الخطيب، .د 



65 

 

 شخصية مصاحل لتحقيق استخدامها. 

 الضرييب التهرب. 

 بالبورصة األسهم بأسعار التالعب. 

 :حقيقتو غير على المالي المركز إظهار -

 ، هبدف(اطتصوم )االلتزامات أو األصول، بعض قيم يف التالعب طريق        عن

 : ق ما يليحتقي

 

 األسهم بأسعار التالعب و البورصة، يف اظتضاربة. 

 اإلقراض مؤسسات بتضليل قرض، على اضتصول يف الرغبة. 

 يف وعناية دقة اضتسابات مراجع من يتطلب ؽتا التزوير، أو الغش، التالعب، الصعب اكتشاف        من

 .اظتقبولة و عليها اظتتعارف احملاسبية القواعد و واظتبادئ باظتفاىيم تامة دراية و الدفاتر والسجالت، فحص

  والموجوداتدور المراجع في اكتشاف اختالس النقدية: المطلب الثاني

للمراجع دور بالغ يف اكتشاف اختالس النقدية واظتوجودات وغَتىا، والكن ال تعد ىدفو األساسي، وىو        

ليس مسئوال عن اكتشاف األخطاء واالختالسات اليت دتت بتواطؤ من إدارة اظتنظمة، كما أننا سنوضح أىم 

: االختالسات للنقدية واظتوجودات، وطرق اكتشافها كما يلي

 1دور المراجع في اكتشاف اختالس النقدية: الفرع األول

: ويتم ذلك بعدة طرق منها       

 :اختالس قيمة المبيعات النقدية (1

                                                 

 
1
 .291-288أحمد حممي جمعة، مرجع سبق ذكر، ص.د 
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: و يكتشف اظتراجع ىذا االختالس عن طريق اإلجراءات التالية       

 .مطابقة اظتلخصات اليت يعدىا عمال البيع باظتلخصات اليت يعدىا أمُت اطتزينة -

وخوفا من احتمال وجود تواطؤ بُت عمال البيع وأمُت اطتزينة، رنب االحتفاظ بالسجالت اظتوجودة لدى  -

كل بائع تثبت فيها قيمة البضاعة اظتسلمة عتم بسعر البيع، وسنصم منها قيمة مبيعاهتا، ويكون الباقي 

عبارة عن رصيد البضاعة اظتوجودة لديهم، وإذا مت جرد فعلي لتلك البضائع وتبُت أن قيمتها أقل من 

 .رصيدىا الظاىر بالسجالت ، دل ذلك على نقص يف البضاعة، وىذا شنثل مقدار االختالس

 

 :اختالس تحصيالت العمالء (2

: ويأخذ ىذا االختالس صورا عديدة منها       

 :إثبات المبلغ المختلس في شكل خصم مسموح بو (أ 

ويعٍت ذلك أن اظتبلغ اظتسدد بواسطة العميل ال يقيد يف دفًت النقدية، وال يورد طتزينة اظتنظمة، وإدنا سنتلس،        

ويسوى رصيد حساب العميل كما لو أن العميل منح خصما مسموحا بو بقيمة ذلك الرصيد، ويكتشف ذلك 

االختالس عن طريق فحص الشروط اطتاصة مبنح اطتصم اظتسموح بو للعمالء، ومراجعة فواتَت البيع اليت تتضمن 

.  خصما، والتأكد من اعتماد اطتصم اظتسموح بو اظتقيد من مسئولُت اظتنظمة

 :إثبات المبلغ المختلس في شكل دين معدوم (ب 

ويعٍت ذلك أن اظتبلغ اظتسدد بواسطة العميل ال يقيد يف دفًت النقدية، وال يورد طتزينة الوحدة، وإدنا سنتلس،        

 ويسوى رصيد حساب العميل اظتدين على أنو قد اعترب دينا

: معدوما، ويستطيع اظتراجع اكتشاف ىذا االختالس بإتباع ما يلي
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التأكد من أن رتيع الديون اليت أعدمت واستبعدت من حسابات العمالء قد اعتمدت من اصتهات  -

 .اظتختصة

 .التحقق من سالمة وقانونية إعدام تلك الديون -

 :إثبات المبلغ المختلس في شكل مردودات مبيعات صورية (ج 

ويعٍت ذلك أن اظتبلغ اظتسدد بواسطة العميل ال يقيد يف دفًت النقدية، وال يورد طتزينة اظتنظمة، وإدنا سنتلس،        

ويسوى رصيد حساب اظتدين على أنو قد قام برد البضاعة اظتباعة لو إذل الوحدة، ويستطيع اظتراجع اكتشاف ىذا 

: االختالس بإتباع ما يلي

 .مراجعة اإلشعارات الدائنة اليت حتررىا اظتنشأة وترسلها للعمالء مع ما قيد بدفًت يومية مردودات اظتبيعات -

مراجعة بعض اإلشعارات الدائنة مع ما قيد بسجالت البضاعة الواردة، وسجالت اظتخازن، للتأكد من ورود  -

 .البضاعة اظترتدة فعال، ودخوعتا يف حيازة اظتنظمة

  :إثبات فواتير شراء صورية (3

 حُت زندث تواطؤ بُت موظفي اظتنظمة وبُت أحد اظتوردين، فان اختالس النقدية        

يف ىذه اضتالة يتم عن طريق إثبات فواتَت شراء صورية، أو مبالغ أكثر من قيمة البضاعة اظتستلمة منهم، ويًتتب 

على العمليات السابقة ظهور حساب اظتورد بأعلى من حقيقتو، وعند سداد حسابو سنتلس الفرق، وشنكن 

: اكتشاف ىذا االختالس من خالل اإلجراءات التالية

 .التأكد من اعتماد عملية الشراء من اظتوظف اظتختص (أ 

 .اإلطالع على فاتورة الشراء، ومطابقة ما ورد هبا بدفًت النقدية، حتت خانة اظتشًتيات النقدية (ب 

 .التأكد من ورود البضاعة اظتشًتاة، وذلك باإلطالع على سجالت اظتخازن ودفًت البضاعة الواردة (ج 
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 رنب أن يقوم اظتراجع باختبار بعض فواتَت اظتشًتيات مع أوامر وعقود الشراء، وإذا كانت اظتشًتيات تتم  (د 

  فعليو أن يطلع على ملفات اظتناقصات،بطريقة اظتناقصة أو اظتزايدة

 .أو اظتزايدات

 : التالعب في األجور والرواتب (4

 أو باستخدام فئات أجر أعلى من ،ويتم ذلك عن طريق إدراج أشتاء عمال وذنيُت يف كشوف األجور       

: اضتقيقة، واختالس اظتبالغ اظتقابلة، ويكتشف من خالل اإلجراءات التالية

 .مطابقة الشيكات اظتسحوبة لألجور مع إرتارل كشوف األجور والرواتب (أ 

 .التأكد من وجود إمضاء العامل أو ختمو على كشوف األجور والرواتب (ب 

 1دور المراجع في اكتشاف اختالس الموجودات: الفرع الثاني

جزءا ىاما من رأس اظتال اظتستثمر يف اظتنظمات اظتختلفة، عتذا من  (األصول الثابتة)دتثل اظتوجودات        

الضروري إحكام الرقابة الداخلية عليها، وعلى األخص ضرورة االحتفاظ بسجل للموجودات الثابتة، يتضمن 

توضيحات تفصيلية عن كل مفردة من مفردات ىذه اظتوجودات، مثل تاريخ الشراء األصلي، ذتن التكلفة، العمر 

 .اخل...معدل االىتالك السنوياإلنتاجي اظتقدر، 

: والكتشاف االختالس اطتاص باظتوجودات، رنب تطبيق اإلجراءات التالية -

 جرد األصول جردا فعليا يف تاريخ الفحص. 

 مقارنة نتيجة اصترد الفعلي مبا ىو مقيد يف سجالت األصول السابق ذكرىا. 

 

 2(الغش)دور المراجع في اكتشاف التالعب في الحسابات: المطلب الثالث

                                                 
 .293أحمد حممي جمعة، مرجع سبق ذكر، ص.د 1

 .294-293أحمد حممي جمعة، مرجع سبق ذكر، ص.د 2
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قد زندث تالعب يف دفاتر وسجالت اظتنظمة دون أن يتضمن ذلك تغطية اختالسات يف النقدية، أو يف        

 أو يف اظتوجودات اظتختلفة للمنظمة، ويف ىذه اضتالة، يهدف ىذا التالعب إذل حتقيق ىدفُت أساسيُت ،البضاعة

ذنا التالعب هبدف تغيَت نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة، أو إظهار اظتركز اظتارل للمنظمة على غَت 

 .حقيقتو

 التالعب بهدف تغيير نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة: الفرع األول

: ويتم التالعب يف ىذه اضتالة بطرق عديدة، نذكر منها       

 تأجيل قيد اظتشًتيات اليت تتم يف آخر السنة اظتالية حىت أوائل الفًتة التالية، وذلك بالرغم من ورود البضاعة  (1

 .إذل اظتخزن، وذلك بقصد تضخيم األرباح

 تأجيل قيد إثبات رد اظتشًتيات آخر السنة اظتالية وإبقائها باظتخزن، وإدراجها ضمن البضاعة الباقية يف قوائم  (2

 .اصترد

 تأجيل إثبات اظتبيعات اليت تتم آخر الفًتة اظتالية بسجالت اظتخازن، وإدراجها ضمن اظتخزون السلعي، بالرغم  (3

 .من إثبات تلك اظتبيعات بدفًت اليومية اطتاص، وترحيلها إذل حسابات العمالء اظتختصة لغرض تضخيم األرباح

 تأجيل إثبات مردودات اظتبيعات بدفًت اليومية اطتاص وترحيلها إذل حسابات العمالء اظتختصة، بالرغم من  (4

 . ورود البضاعة اظترتدة إذل ؼتازن اظتنظمة، وإدراجها يف قوائم اصترد

 التالعب بهدف إظهار المركز المالي للوحدة على غير حقيقتو: الفرع الثاني

: ويتم التالعب يف ىذه اضتالة بطرق عديدة، نذكر منها       

 .اعتبار بعض اظتصروفات اإلرادية مصروفات رأشتالية -

 .عدم تكوين اظتخصصات واإلىتالكات الكافية -

 إجراءات اكتشاف التالعب في الحسابات: الفرع الثالث
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: الكتشاف التالعب يف اضتسابات، رنب تطبيق اإلجراءات التالية       

فحص عمليات الشراء، البيع، واظتردودات اظترتبطة هبما فحصا شامال، وعلى األخص تلك اليت تتم يف أواخر  (1

 .السنة اظتالية

 .التأكد من عدم وجود اطتلط بُت اظتصروفات واإليرادات (2

 .فحص تكوين اظتخصصات واالىتالكات، والتأكد من كفايتها (3

 .التحقق من األصول وااللتزامات، للتأكد من صحة تقوشنها (4

 

 

 

 

دور المراجع في تقييم وإدارة المخاطر : المبحث الرابع

 

نظرا لكون أي منظمة تتأثر باظتخاطر احمليطة هبا، فإن ذلك يؤثر على استمرارية عملياهتا اظتختلفة، حيث        

سنتطرق يف ىذا اظتبحث إذل مفهوم إدارة اظتخاطر، مث موقف اظتراجع من ؼتاطر اطتسائر احملتملة، ومن خطر عدم 

 .قدرة اظتنشأة من االستمرار للقيام بعملياهتا العادية

  1مفهوم إدارة المخاطر: المطلب األول

وتطوير إسًتاتيجيات إلدارهتا، تتضمن ىذه         إدارة اظتخاطر ىي عملية قياس وتقييم للمخاطر،

 .اإلسًتاتيجيات نقل اظتخاطر إذل جهة أخرى، وجتنبها، وتقليل آثارىا السلبية، وقبول بعض أو كل تبعاهتا

                                                 
1
http://ar.wikipedia.org/wiki. 
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       كما شنكن تعريفها بأهنا النشاط اإلداري الذي يهدف إذل التحكم باظتخاطر، وختفيضها إذل مستويات 

. مقبولة

 .       وبشكل أدق ىي عملية حتديد وقياس، والسيطرة، وختفيض اظتخاطر اليت تواجو الشركة أو اظتؤسسة

 

 1موقف المراجع من مخاطر الخسائر المحتملة: المطلب الثاني

اطتسائر احملتملة ىي عبارة عن حالة أو موقف قائم، أو غتموعة من الظروف تؤدي إذل احتمال حدوث        

خسارة ألحد اظتشروعات، ويتوقف وجود ىذه اطتسارة وحتديد مبالغها على حدوث حادث معُت يف اظتستقبل أو 

عدم حدوثو، فمن اطتصائص األساسية ظتفهوم اطتسائر احملتملة ىو عنصر عدم التأكد، سواء بالنسبة ظتلغ اطتسارة 

. أو ضتدوث اطتسارة نفسها

: ومن اطتسائر احملتملة نذكر ما يلي       

 .اطتسائر الناشئة من ناحية التلف وعيوب البضاعة -

 .اطتسائر الناشئة عن خطر اضتريق أو االنفجار أو أي أخطار أخرى -

 .التهديد مبصادرة أصول وؽتتلكات اظتشروع -

 .القضايا اظتعلقة اليت دل يفصل فيها بعد، أو التهديد بااللتجاء إذل القضاء -

 .تعديل ضرائب الدخل على اظتشروع، أو احتمال إضافة ضرائب أخرى -

ورنب على مراجع اضتسابات أن يتأكد من اإلفصاح عن اطتسائر احملتملة على شكل مالحظات، بشرط        

. أن تكون قيمتها ىامة نسبيا، أي أن اطتسائر احملتملة ذات القيمة الضئيلة جدا ال يفصح عنها
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تظهر يف شكل مالحظة )وتعترب مراجعة اطتسائر احملتملة من أصعب األمور ألهنا غَت مثبتة بالدفاتر             

، فالتحقق من صحة العمليات اظتثبتة بالدفاتر أسهل من البحث عن عملية غَت مثبتة بالدفاتر، ومع (على اظتيزانية

ذلك فإن معظم البنود السابقة ختضع للمراجعة أثناء مراجعة العمليات واضتسابات اظتختلفة، فمثال عند مراجعة 

عمليات الشراء والسداد، شنكن التأكد من وجود عقود طويلة األجل للشراء بأسعار ثابتة، وعند مراجعة حسابات 

ومع ، أوراق القبض، شنكن التعرف على أوراق القبض اظتخصومة، أو احملولة للغَت ودل زنل موعد استحقاقها بعد

ذلك فمن الضروري أن يبحث اظتراجع يف هناية السنة عن ىذه االلتزامات لتقدير أذنيتها النسبية، لتحديد مدى 

: ضرورة اإلفصاح عنها، وشنكن إتباع اإلجراءات التالية للبحث عن وجودىا

االستفسار لدى إدارة اظتنشأة عن احتمال وجود اطتسائر احملتملة، وعند القيام هبذا االستفسار، زندد  -

طبيعة ىذه اطتسائر احملتملة لإلدارة، فمثال يسأل ىل وقعت اظتنشأة مع العمالء على عقود بيع طويلة 

األجل بأسعار ثابتة، ويالحظ أن االستفسار لن يكشف عن أي إسقاط متعمد من جانب اإلدارة عتذه 

 .اظتطلوبات، ولكنو سيكون مفيدا إذا كان اإلسقاط عن سهو أو عن جهل

 .فحص اإلخطارات الواردة من إدارة الضرائب للكشف عن وجود نزاع بينهما -

فحص اجتماعات غتلس اإلدارة، واصتمعية العمومية للمساذنُت، فقد تعطى أدلة على وجود قضايا  -

 .مرفوعة ضد اظتنشأة، أو أي التزامات أخرى

 حتليل بند اظتصروفات القضائية عن السنة اضتالية، فقد تكشف عن وجود قضايا تعويض مرفوعة ضد  -

 .اظتنشأة، أو ضرائب متنازع عليها أمام احملاكم

فحص شهادات البنوك، فقد تكشف عن وجود أوراق قبض ؼتصومة دل تستحق حىت تاريخ اظتيزانية  -

 .العمومية

 .فحص عمليات البيع والشراء، قد يكشف عن وجود عقود بيع أو شراء طويلة األجل بأسعار ثابتة -
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، ترسل مباشرة للمراجع، (بناء على طلب اإلدارة)اضتصول على شهادة من اظتستشار القانوين للمنشأة  -

 .يوضح فيها القضايا اليت يباشرىا، ورأيو بشأن التعويضات اليت زنتمل أن زنكم هبا على اظتنشأة

 

 1موقف المراجع من خطر عدم قدرة المنشأة من االستمرار للقيام بعملياتها العادية: المطلب الثالث

أحد األحداث الغَت اظتؤكد اليت رنب على اظتراجع أخذىا يف االعتبار ىي استمرار وجود اظتنشأة للقيام        

بعملياهتا االعتيادية، فاالستمرار يف األعمال ىي أحد اظتفاىيم األساسية اليت يتم على أساسها إعداد القوائم 

. اظتالية

رنب على اظتراجع أن يقيم مدى قدرة اظتنشأة االستمرار يف مزاولة أعماعتا االعتيادية خالل الفًتة الالحقة        

اظتنظورة واليت رنب أن ال تتعدى اثٍت عشر شهرا من تاريخ التوقيع على اظتيزانية العمومية، إال إذا كانت ىناك نية 

للتصفية أو الرغبة يف التوقف عن مزاولة النشاط، حيث رنب على اظتراجع مراعاة العوامل التالية لتقدير احتمال 

: تعرض اظتنشأة لعدم االستمرارية يف مزاولة أعماعتا االعتيادية خالل الفًتة اظتنظورة، وىي

 :صعوبات في السيولة (1

النقدية بالصندوق والبنوك، )يستدل على ذلك من وجود نقص كبَت يف األصول اظتتداولة، وىي يف الغالب        

، مقارنة بااللتزامات اليت (اخل...االستثمارات قصَتة األجل يف األسهم، األوراق التجارية اظتقدمة للخصم، اظتدينون

. (اخل...الدائنون، أوراق الدفع، الرواتب اظتستحقة، الضرائب اظتستحقة، الفائدة اظتستحقة)عليها وىي  

 :اتجاه األرباح والخسائر (2

فكلما اجتهت األرباح إذل االخنفاض السريع، أو ازدادت اطتسائر بشكل كبَت لعدة سنوات متتالية، فعلى        

 .اظتراجع أن يتوقع صعوبات مالية للمنشأة
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 :طرق تمويل التوسع (3

كلما زاد اعتماد اظتنشأة على االقًتاض لتمويل التوسع، كلما زاد احتمال فشل التوسع، وتعرض اظتنشأة        

. لصعوبات مالية، ونفس الشيء إذا مت دتويل شراء األصول الثابتة بقروض قصَتة األجل

 :كفاءة إدارة المنشأة (4

 رنب على اظتراجع تقدير كفاءة اإلدارة، باعتبارىا من العوامل اليت تعجل بعدم       

 استمرارية اظتنشأة، حيث أن اإلدارة الواعية تعدل دائما من عملياهتا اليت تسبب عتا

. اظتشاكل اظتالية

 :إحجام البنوك لتقديم تسهيالت للمنشأة (5

إن توقف البنوك عن منح االئتمان، من تقدمي تسهيالت مالية للمنشأة، سوف يعجل يف إفالسها، وعدم        

. دتكنها من االستمرار يف مزاولة أعماعتا

: مخاطر استخدام تقرير الخبير (6

إن مراجع اضتسابات ليس عاظتا بكل العلوم ، فهو متخصص يف النواحي احملاسبية ومراجعة اضتسابات،        

ولكن توجد بعض حقول اظتعرفة والعلم ال يستطيع لوحده اضتصول على األدلة الكافية واظتالئمة لتربير رأيو على 

التأمُت، القانون، مناجم : صدق تعبَت القوائم اظتالية للمركز اظتارل، ونتائج األعمال يف هناية الفًتة اظتالية مثل

. اخل...الفحم

 لقد أجاز العرف اظتهٍت ظتراجع اضتسابات االستعانة برأي خبَت، للحصول على دليل عن كمية البًتول        

اظتوجودة حتت األرض إلحدى شركات البًتول على سبيل اظتثال، ويف ىذه اضتالة رنب على اظتراجع أن يستعُت 

. برأي خبَت
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ففي حالة ما إذا كان ىناك فرق جوىري بُت النتائج اليت توصل إليها اطتبَت والبيانات الواردة يف القوائم        

اظتالية، فيجب عليو أن زنصل على رأي خبَت آخر، فإذا كان اظتوضوع دل زنسم بعد، فإن ذلك يدعو اظتراجع عادة 

. إذل التحفظ يف رأيو أو االمتناع
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 :المقدمة العامة

       في عالم المال واألعمال نجد أن اتخاذ أي قرار سميم يتطمب توافر معمومات دقيقة 

وصحيحة، وذلك نتيجة لمتطورات الكبيرة التي شيدتيا المؤسسات، من ظيور شركات 

المساىمة إلى شركات متعددة الجنسيات، وتباين سياساتيا المختمفة من توسع، اندماج، 

 .وشراكة بما يخدم مصالحيا وفقا إلمكانياتيا

       فأصبحت إدارة المشروع غير قادرة عمى تجنب األخطاء التي تواجو التنفيذ والتحميل 

لألداء الفعمي لسياسات المشروع، ومن ثم نشأت الحاجة إلى أداة لمعاونة اإلدارة في ىذا 

المجال، وجعميا فعالة في استخدام الموارد المتاحة والمعمومات الصحيحة والدقيقة التي 

ضفاء نوع من الثقة مع  تعكس الوضع المالي من جية، و المحافظة عمى أموال المالكين وا 

مختمف المتعاممين مع المؤسسة من جية أخرى، فمجأت إلى عممية المراجعة المحاسبية 

لمواقع الفعمي  (القوائم المالية)كوسيمة كفيمة لمحكم عمى مدى تعبير مخرجات النظام المحاسبي

داخل المؤسسة، بإبداء المراجع لرأيو الفني المحايد عمى مدى سالمة وشرعية المعمومات 

 .المتضمنة في القوائم المالية

       فكان ىدف المراجعة ىو اكتشاف األخطاء  والغش، والعمل عمى التقميل من 

وقوعيما، ثم اتسع نطاقو ليشمل فحص أنظمة الرقابة الداخمية لضمان استمرارية نشاطاتيا، 

وتحسين مردوديتيا بصفة عامة، ومردوديتيا المالية بصفة خاصة، لما ليا ىذه األخيرة من 

 .أىمية بالغة في زيادة أرباح المنظمة، والحفاظ عمى سمعتيا



 ب

 

       عمى ىذا األساس فإن التساؤل الجوىري الذي نحاول اإلجابة عميو من خالل ىذه 

 :المذكرة، يمكن صياغتو عمى النحو التالي

 إلى أي مدى تكمن أهمية المراجعة المحاسبية في تحقيق المردودية المالية لممؤسسة؟

 :       ومن خالل ىذه اإلشكالية نطرح التساؤالت الفرعية التالية

 ما ىي المراجعة؟ وما ىي أنواعيا ومعاييرىا؟ -

 ما ىي مراحل تنفيذ عممية المراجعة؟ -

  المحاسبية؟ةما ىي المردودية المالية؟ وما عالقتيا بالمراجع -

 ىل يمكن لممراجع أن يقمل من أشكال األخطاء والغش؟ -

 كيف يمكن لممراجع أن يدير ويقيم المخاطر التي تيدد استمرارية نشاط المؤسسة؟ -

 :فرضيات الدراسة* 

 :، ننطمق من الفرضيات األساسية التالية       لإلجابة عن التساؤالت

 .إن التزام المراجع  بمعايير المراجعة  يجعل عممية المراجعة فعالة -

 .يمكن لممراجع أن يكتشف نقاط القوة والضعف في نظام الرقابة الداخمية لممؤسسة -

دارة  - نفرض أن  المردودية المالية لممؤسسة تتأثر بمدى اكتشاف األخطاء والغش، وا 

 .وتقييم المخاطر

 

 



 ج

 

 :دوافع اختيار الدراسة* 

نما يعود لدوافع ذاتية وأخرى         إن اختيارنا ليذا الموضوع ليس من قبيل الصدفة وا 

 :موضوعية

 :الدوافع الذاتية* 

  . تخصصنا بمجال عالقة لوموضوع دراستنا - 

 .المساىمة في إثراء المكتبة بمثل ىذه المواضيع- 

 :الدوافع الموضوعية *

 عرفتيا التي التحوالت خاصة المراجعة من النوع ليذا الجزائرية المؤسسات حاجة- 

 .الجزائرية االقتصادية المؤسسة

من أجل تحسين المردودية المالية في المؤسسات الجزائرية نحتاج إلى المراجعة - 

 .المحاسبية

 :أهمية الدراسة*

       تتمثل أىمية الدراسة في محاولة إبراز أىمية المراجعة المحاسبية في المؤسسة، 

 باعتبارىا الوسيمة الفعالة في تحسين المردودية المالية لممؤسسة، إضافة إلى ذلك تعتبر

 والمعمومات المحاسبية، ومعرفة البيانات صحة من التحقق في األساسية واألداة الركيزة

 .المالي مركزىا سالمة

 



 د

 

 :أهداف الدراسة* 

  :       تكمن أىداف دراستنا فيما يمي

جراءاتيا -  .إبراز مضمون المراجعة المحاسبية، أىميتيا، معاييرىا، وا 

إبراز حتمية تطبيق المراجعة المحاسبية من قبل المنشأة إذا أرادت ضمان مردودية  -

 .مالية فعالة

 .محاولة تشخيص الواقع العممي لممراجعة المحاسبية في مؤسسة سونمغاز -

 :حدود الدراسة*

 :الحدود المكانية -

       ترتبط ىذه الدراسة بواقع مساىمة المراجعة المحاسبية في تحسين المردودية المالية 

في المؤسسات الجزائرية، وكإسقاط عمى واقع الحال اخترنا مؤسسة سونمغاز، لما ليا من 

 .مكانة وطنية ودولية

 :الحدود الزمانية  -

       تطرقنا في دراستنا إلى الجانب التاريخي لممراجعة من حيث نشأتيا ومراحل 

تطورىا، فضال عن عرض عمل المراجع بما يساىم في تفعيل المردودية المالية في 

 . 2011إلى 2010سونمغاز في فترة معينة خالل دورات استغالل من 

 

 



 ه

 

 :الصعوبات التي صادفت الدراسة* 

 :       واجيتنا عدة  صعوبات من أىميا

قمت الدراسات األكادمية التي تناولت الموضوع، وخاصة منيا أطروحات الدكتوراه - 

 .ومذكرات الماجستير

 .صعوبة الحصول عمى المعمومات المرتبطة بالجانب التطبيقي، نظرا لخصوصيتيا- 

 : منهجية الدراسة*

       اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي والتاريخي لدراسة التأصيل العممي 

لممراجعة، وكذا إجراءاتيا، إضافة إلى التطور التاريخي لمؤسسة الميناء ،  كما اعتمدنا عمى 

 .المزج بين المنيج الوصفي واالستقصائي في الدراسة الميدانية

 :تقسيمات الدراسة* 

       لقد قسمنا موضوعنا إلى ثالثة فصول، الفصل األول والثاني يمثالن الجانب النظري، 

 .والفصل الثالث يمثل الجانب التطبيقي

 :الفصل األول -

       خصصناه كمدخل لدراسة المراجعة بصفة عامة، من حيث ماىيتيا، خصائصيا، 

 .معاييرىا، ومراحل تنفيذىا

 

 



 و

 

 :الفصل الثاني -

       تناولنا فيو المفاىيم العامة حول المردودية المالية، و تبيان عالقتيا بالمراجعة 

المحاسبية، وذلك بالتطرق إلى دور المراجع في تفعيل نظام الرقابة الداخمية، واكتشافو 

 .لألخطاء والغش، إضافة إلي إدارة وتقييم المخاطر

 : الفصل الثالث -

       وقد تم من خاللو تجسيد الدراسة النظرية عمى أرض الواقع من خالل دراسة حالة 

مؤسسةميناء مستغانم، وبذلك تمكنا من إلقاء الضوء عمى الجانب العممي ولو بالجزء 

اليسير من المعمومات التي تحصمنا عمييا، وذلك من خالل إعطاء نظرة عامة حول 

 .دور المراجعة في تفعيل المردودية المالية الميناء، و

 : الخاتمة العامة -

 أىم وكذا ككل، الدراسة خالل من إلييا المتوصل النتائج بعرض خالليا من قمنا      

 .التطبيقية بالدراسة االقتراحات لممتعمقة

    

 

 

 



 إىداء

 
 ".إحسانا بالوالدين و إياه إال تعبدوا ال أن ربك قضى و":بسم اهلل الرحمن الرحيم 

يعجز المسان عن الثناء عمييما  من إلى عممي ثمرة أىدي الكريمة اآلية ىذه ضوء عمى

 .والقمم عن وصف فضميما، إلى والدايا الكريمين أطال اهلل في عمرىما

 .كما أىديو إلى كل أفراد العائمة

لى كل باحث وطالب عمم  .إلى كل األصدقاء، وا 

 



 :خاتمة الفصل

 

 

       تعترب املراجعة احملاسبية كعامل مهم يف تفعيل املردودية املالية للمنظمة، وذلك بتقييم املراجع لنظام الرقابة 

الداخلية، بتحديده لنقاط القوة ونقاط الضعف، كما أن إعطاء مصداقية للحسابات تساىم يف التقليل من 

األخطاء والغش، وباإلضافة إىل ذلك يقوم بإدارة وتقييم خماطر، مما ينتج عنو احملافظة على أموال املنشأة، زيادة 

. األرباح، وضمان استمرارية النشاط، وبالتايل حتقيق مردودية مالية فعالة

 



 وتقديرشكر 

 

ال يسعني وأنا بصدد وضع الممسات األخيرة ليذا العمل إال أن أتقدم بجزيل الشكر وأسمى 

 .عبارات التقدير إلى األستاذ بوشيخي عمى توجيياتو وحرصو المستمر

كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة الذين قبموا وتحمموا عناء قراءتيا 

 .وتمحصيا ومناقشتيا

 .وأخيرا أسدي عبارات العرفان إلى كل شخص مد لي يد المساعدة النجاز ىذه المذكرة



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستغانم

 كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر والعلوم التجارٌة

قسم العلوم التجارية

مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نٌل شهادة الماستر

تخصص تدقٌق محاسبً ومراقبة التسٌٌر

في تفعيل المردودية المالية دورها  والمراجعة المحاسبية  

  مستغانممؤسسة ميناء : دراسة حالة
فتحي                                                        دويدي :إعداد الطالب

لجنة المناقشة                                         بوشٌخً     تحت إشراف



:اإلشكبنُخ انؼبيخ

إنً أٌ يذي تكًٍ أهًُخ انًزاجؼخ انًذبسجُخ فٍ تذمُك 

انًزدودَخ انًبنُخ نهًؤسسخ؟
:األسئهخ انفزػُخ

ِب ٟ٘ اٌّشاعؼخ؟ ِٚب ٟ٘ أٔٛاػٙب ِٚؼب١٠ش٘ب، ِٚشاؽً رٕف١ز٘ب؟ -

ِب ٟ٘ اٌّشدٚد٠خ اٌّب١ٌخ؟ ِٚب ػاللزٙب ثبٌّشاعؼخ اٌّؾبعج١خ؟ -

و١ف ٠ّىٓ ٌٍّشاعغ أْ ٠مًٍ ِٓ أشىبي األخطبء ٚاٌغش، ٚاٌّخبؽش  -

اٌزٟ رٙذد اعزّشاس٠خ ٔشبؽ اٌّؤعغخ؟ 

:فزضُبد انذراسخ

.إْ اٌزضاَ اٌّشاعغ  ثّؼب١٠ش اٌّشاعؼخ  ٠غؼً ػ١ٍّخ اٌّشاعؼخ فؼبٌخ -

ٔفشع أْ  اٌّشدٚد٠خ اٌّب١ٌخ ٌٍّؤعغخ رزؤصش ثّذٜ اوزشبف األخطبء  -

.ٚاٌغش، ٚإداسح ٚرم١١ُ اٌّخبؽش



:تمسًُبد انذراسخ                                  

انتأصُم انؼهًٍ نهًزاجؼخ انًذبسجُخ:انفصم األول

:لغُ إٌٝ أسثؼخ  ِجبؽش، وً ِجؾش ٠ؾزٛٞ ػٍٝ صالصخ ِطبٌت

.٘ب، ِٚشاؽً رٕف١ز٘بِؼب١٠ش ِب١٘خ اٌّشاعؼخ، خظبئظٙب،

أهًُخ انًزاجؼخ انًذبسجُخ فٍ تفؼُم انًزدودَخ انًبنُخ: انفصم انثبٍَ

: ِطبٌت 3ِجبؽش، وً ِجؾش ٠ؾزٛٞ ػٍٝ  4لغُ إٌٝ  

ِفب١ُ٘ ػبِخ ؽٛي اٌّشدٚد٠خ اٌّب١ٌخ، دٚس اٌّشاعغ فٟ رفؼ١ً ٔظبَ 

.اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ، ٚاٌزم١ًٍ ِٓ األخطبء ٚاٌغش، ٚرم١١ُ ٚإداسح اٌّخبؽش

دراسخ دبنخ تطجُمُخ دىل انًزاجؼخ انًذبسجُخ فٍ : انفصم انثبنث

يستغبَىيؤسسخ يُُبء 



:اٌفظً األٚي

اٌزؤط١ً اٌؼٍّٟ ٌٍّشاعؼخ 
اٌّؾبعج١خ



يبهُخ انًزاجؼخ: انًجذث األول

نًذخ تبرَخُخ ػٍ انًزاجؼخ: انًطهت األول

رذي اٌٛصبئك اٌزبس٠خ١خ أْ ؽىِٛبد لذِبء اٌّظش١٠ٓ ٚا١ٌٛٔبْ 

رغزخذَ اٌّشاعؼ١ٓ ٌٍزؤوذ ِٓ طؾخ اٌؾغبثبد، ٚوبْ  وبٔذ

اٌّشاعغ ٚلزٙب ٠غزّغ إٌٝ اٌم١ٛد اٌّضجزخ ثبٌذفبرش ٚاٌغغالد 

" ِشاعؼخ"ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِذٜ طؾزٙب، ٚ٘ىزا ٔغذ أْ وٍّخ 

".٠غزّغ"ِٚؼٕب٘ب " Audire"ِشزمخ ِٓ اٌىٍّخ اٌالر١ٕ١خ 

صُ ارغغ ٔطبلٙب ػٕذ اٌفظً ث١ٓ ٍِى١خ اٌّششٚع ٚإداسرٗ، ِّب 

دػب اٌّغب١ّ٘ٓ إٌٝ رؼ١١ٓ ِشاعؼٟ اٌؾغبثبد وٛوالء ٌٍم١بَ 

ٌّشالجخ أػّبي اإلداسح، ٚأٔشؤد ِٕظّبد ١ِٕٙخ، ٚلٛا١ٔٓ رٕظُ 

.٘زٖ إٌّٙخ، ؽزٝ أطجؼ ال ٠خٍٛ ِٕٙب ثٍذ فٟ ػبٌّٕب اٌؾبػش



تؼزَف انًزاجؼخ: انًطهت انثبٍَ

ٟ٘ فؾض أٔظّخ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ، اٌّغزٕذاد، اٌؾغبثبد، ٚاٌذفبرش 

اٌزؾم١ك ػٓ ِذٜ ٚ، ِّٕٚٙغباٌخبطخ ثبٌّٕظّخ، فؾظب ِٕظّب 

رّض١ً اٌّشوض اٌّبٌٟ ٌٍٛػ١ؼخ اٌّب١ٌخ ٌٍّؤعغخ فٟ لزشح ص١ِٕخ 

ِؼ١ٕخ، ِٚذٜ رظ٠ٛش٘ب ٌٕزبئظ أػّبٌٙب ِٓ سثؼ أٚ خغبسح ػٓ رٍه 

.اٌفزشح، ثمظذ اٌخشٚط ثشأٞ فٕٟ ِؾب٠ذ ػٍٝ شىً رمش٠ش

اٌّذخالد

عغالد، •
.ٚدفبرش

.لٛائُ ِب١ٌخ•

أدٌخ إصجبد •
.أخشٜ

اٌّؼبٌغخ

.أخذ ػ١ٕخ•

إعشاءاد •
اٌفؾض 
.ٚاٌزؾم١ك

اٌّخشعبد

رمش٠ش •
.ٔٙبئٟ



أهًُخ وأهذاف انًزاجؼخ : انًطهت انثبنث

أهًُخ انًزاجؼخ: انفزع األول

رشعغ أ١ّ٘زٙب إٌٝ اٌغٙبد اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّؾبعج١خ، 

:ِٚٓ ث١ٕٙب

رمش٠ش 
اٌّشاعغ

اٌّغزضّشْٚ

إداسح 
إٌّظّخ

ٔمبثبد 
اٌؼّبي

اٌجٕٛن

أعٙضح 
اٌذٌٚخ 



أهذاف انًزاجؼخ: انفزع انثبٍَ

أهذاف دذَثخ

.رم١١ُ ٔزبئظ األػّبي•

أهذاف تمهُذَخ

رم١ًٍ فشص اسرىبة •
.األخطبء ٚاٌغش

اٌزؤوذ ِٓ طؾخ اٌج١بٔبد •
.اٌّؾبعج١خ

ِغبػذح اٌذٚائش اٌّب١ٌخ فٟ •
.رؾذ٠ذ اٌٛػبء اٌؼش٠جٟ



خصبئص انًزاجؼخ: انًجذث انثبٍَ

فزوض انًزاجؼخ: انًطهت األول

اٌفشٚع ٟ٘ ِمذِبد ِٚؼزمذاد عبثمخ ٚأعبع١خ رؼزّذ ػ١ٍٙب ٔظش٠خ 

.اٌّشاعؼخ
.لبث١ٍخ اٌج١بٔبد ٌٍفؾض -

.ػذَ ٚعٛد رؼبسع ؽزّٟ ث١ٓ ِظٍؾخ اٌّشاعغ ٚاإلداسح -

خٍٛ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚأ٠خ ِؼٍِٛبد رمذَ ٌٍفؾض ِٓ األخطبء اٌزٛاؽئ١خ-

.ٚعٛد ٔظبَ ع١ٍُ ٌٍشلبثخ اٌذاخ١ٍخ -

.اٌزطج١ك إٌّبعت ٌٍّجبدا اٌّؾبعج١خ -

اٌؼٕبطش ٚاٌّفشداد اٌزٟ وبٔذ طؾ١ؾخ فٟ اٌّبػٟ عٛف  -
.رىْٛ وزٌه فٟ اٌّغزمجً

.ِشالت اٌؾغبثبد ٠ضاٚي ػٍّٗ وّشاعغ فمؾ



أَىاع انًزاجؼخ : انًطهت انثبٍَ

إ١ٌٙب، ثبخزالف اٌضا٠ٚخ اٌزٟ ٠ٕظش ، رخزٍف ٕ٘بن أٔٛاع ِزؼذدح

أٔٛاع :ٚاٌزٟ رظٕف وّب ٠ٍٟ
اٌّشاعؼخ 

اٌفؾض

شبٍِخ

اخزجبس٠خ

رٛل١ذ 
اٌّشاعؼخ

ِغزّشح

ٔٙبئ١خ

االٌزضاَ 
ثؼ١ٍّخ 
اٌّشاعؼخ

إٌضا١ِخ

اخز١بس٠خ

ٔطبق 
ػ١ٍّخ 

اٌّشاعؼخ

وبٍِخ

عضئ١خ

اٌمبئُ 
ثؼ١ٍّخ 
اٌّشاعؼخ

خبسع١خ

داخ١ٍخ



انفزق ثٍُ انًزاجؼخ انذاخهُخ وانًزاجؼخ انخبرجُخ: انًطهت انثبنث

أٚعٗ اٌزشبثٗأٚعٗ االخزالف

اٌّشاعؼخ اٌخبسع١خاٌّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ

رم١١ُ ٔظبَ  -

.اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ

اٌزؾمك ِٓ  -

.إٌظبَ اٌّؾبعجٟ

ِٛظف داخٍٟ، . 1

.اإلداسح رؼ١ٕٗ

اٌزؤوذ ِٓ لٛح . 2

.اٌذاخ١ٍخ ٔظبَ اٌشلبثخ

.فؾض ِغزّش. 3

رؾذد اإلداسح .4

.  ػٍّٗ

ٟ٘  اإلداسح. 5

  .اٌّغزف١ذح اٌٛؽ١ذح

إٌّشؤح،  خبسط. 1

.ٚرؼ١ٕٗ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ

ِظذال١خ  اٌزؤوذ ِٓ.2

.اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ

.عٕٛٞ ٔٙبئٟ فؾض. 3

٠ؾذد ػٍّٗ ٚفمب . 4

.ٌٍؼمذ اٌّٛلغ

اإلداسح ٚأطؾبة . 5

.اٌّظبٌؼ



يؼبَُز انًزاجؼخ: انًجذث انزاثغ

ِؼب١٠ش إثذاء 
اٌشأٞ

ِؼب١٠ش 
اٌؼًّ 
ا١ٌّذأٟ

ّؼب١٠ش اٌ
اٌؼبِخ



يزادم تُفُذ ػًهُخ انًزاجؼخ: انًجذث انزاثغ

الحصول على معرفة عامة حول 
المنشأة

تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة 
وفحص الحسابات والقوائم المالٌة

إعداد التقرٌر النهائً



:اٌفظً اٌضبٟٔ
أ١ّ٘خ اٌّشاعؼخ اٌّؾبعج١خ 
فٟ رفؼ١ً اٌّشدٚد٠خ اٌّب١ٌخ



يفبهُى ػبيخ دىل انًزدودَخ انًبنُخ: انًجذث األول

: تؼزَف انًزدودَخ -1

رؼٕٟ اٌّشدٚد٠خ ِذٜ رؤص١ش ػٛاًِ اإلٔزبط ػٍٝ إٌزبئظ إٌٙبئ١خ 

.اٌّؾممخ، ِمبسٔخ ثزٍه اٌّغطشح

:َست لُبس انًزدودَخ -2

ِغّٛع /إٌز١غخ اٌظبف١خ =َست انًزدودَخ االلتصبدَخ * 

.األطٛي

فٛائذ اٌذ٠ْٛ  +إٌز١غخ اٌظبف١خ = يزدودَخ األيىال انذائًخ* 

.اٌذ٠ْٛ اٌّب١ٌخ +األِٛاي اٌخبطخ /اٌّب١ٌخ 

.األِٛاي اٌخبطخ/إٌز١غخ اٌظبف١خ=  َست  انًزدودَخ انًبنُخ* 



: انًزدودَخ انًبنُخ يفهىو -3

رؼىظ ِذٜ لذسح اٌّؤعغخ فٟ اٌزؾىُ " رؼشف ػٍٝ أٔٙب 

ٚاالعزؼذاد اٌغ١ذ ٌزٛظ١ف األِٛاي اٌخبطخ ٌؼّبْ اعزّشاس 

" ٔشبؽبرٙب

:يؼبَُز لُبس انًزدودَخ انًبنُخ -4

  :انزثخ* 

اٌؼشائت ػٍٝ  -ٔز١غخ اٌذٚسح اإلعّب١ٌخ = اٌشثؼ اٌظبفٟ

األسثبػ

:انتذفك انُمذٌ* 

.٠ّٚضً فبئغ اإل٠شاداد ػٓ اٌّذفٛػبد



دور انًزاجغ فٍ تفؼُم َظبو انزلبثخ انذاخهُخ: انًجذث انثبٍَ

:يفهىو انزلبثخ انذاخهُخ -1

ٟ٘ ٔظبَ داخٍٟ ٠زىْٛ ِٓ اٌخش٠طخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍٛؽذح، ِغ رؾذ٠ذ 

اٌٛاعجبد ٚاٌّغؤ١ٌٚبد، ٘زا ثبإلػبفخ إٌٝ ع١ّغ اٌطشق 

ٚاٌٛعبئً األخشٜ اٌّغزخذِخ داخً اٌٛؽذح، ٌزؾم١ك أ٘ذافٙب 

.اٌؼبِخ

:أهذاف انزلبثخ انذاخهُخ -2

.اٌّؾبفظخ ػٍٝ أطٛي إٌّظّخ -

.ػّبْ االػزّبد ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ -

. ػّبْ االٌزضاَ ثبٌغ١بعبد اٌزٟ ٚػؼزٙب اإلداسح -

.رؾم١ك اٌىفبءح اٌزشغ١ٍ١خ -



أَىاع انزلبثخ انذاخهُخ: انفزع انثبنث

انضجظ انذاخهٍ

ؽّب٠خ األطٛي •
ِٓ اخزالط، 

ػ١بع أٚ عٛء 
.االعزؼّبي

انزلبثخ انًذبسجُخ

رغؼٝ إٌٝ اخزجبس •
  اٌج١بٔبد

، اٌّؾبعج١خ
ٚرج١بْ دسعخ 
.  االػزّبد ػ١ٍٙب

انزلبثخ اإلدارَخ

رغؼٝ إٌٝ •
رشغ١غ االٌزضاَ 

ثبٌغ١بعبد 
ٚاٌمشاساد 

.  اإلداس٠خ



يكىَبد َظبو انزلبثخ انذاخهُخ: انًطهت انثبٍَ 

ٟ٘ ِذٜ رفبُ٘ اإلداسح ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌّؤعغخ، •
.ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌم١ُ األخالل١خ

ث١ئخ 
اٌشلبثخ

٠ٙزُ ثزؾذ٠ذ ٚرؾ١ًٍ اٌّخبؽش، ٚرخف١غ •
.رؤص١شارٙب

رم١١ُ 
اٌّخبؽش

رزؼٍك ثبٌشلبثخ ػٍٝ اٌزشغ١ً، إػذاد اٌمٛائُ •
.اٌّب١ٌخ، ٚػٍٝ االٌزضاَ

أٔشطخ 
اٌشلبثخ

رٙزُ ثزؾذ٠ذ اٌّؼٍِٛبد اٌّالئّخ، ٚرٛط١ٍٙب •
.   ٌّخزٍف اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ ثبٌّؤعغخ

اٌّؼٍِٛبد 

ٚاالرظبي

رٙزُ ثبٌّزبثؼخ اٌّغزّشح، ٚاٌزم١١ُ اٌذٚسٞ ٌّخزٍف •
.ِىٛٔبد ٔظبَ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ

اٌّزبثؼخ



أسبنُت وخطىاد تمُُى َظبو انزلبثخ انذاخهُخ: انًطهت انثبنث

انىصف انتذهُهٍأٔٛاع اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ

٠زُ ٚطف ٌىً 
، ػ١ٍّخ ِٓ إٌشبؽ

، ٚالوٓ ٠ؼبة ػٕٙب
.  ػ١ٍٙب أٔٙب ِطٌٛخ

 

خبرطخ االَسُبة

خبسؽخ ٠غزؼًّ 
ف١ٙب سِٛص ِزؼبسف 

ػ١ٍٙب ِزذاخٍخ ِغ 
، رج١ٓ ثؼؼٙب
اٌّؼٍِٛبد،  ِظبدس
ٚرٛص٠غ 

اٌّغؤ١ٌٚبد ػٍٝ 
.األشخبص

االستجُبٌ

٠ّٚضً ػذح خطٛاد 
ِٓ األعئٍخ ؽٛي 

ع١بعبد ٚإعشاءاد 
ٔظبَ اٌشلبثخ 

. اٌذاخ١ٍخ

أعب١ٌت رم١١ُ ٔظبَ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ



خطىاد تمُُى َظبو انزلبثخ انذاخهُخ

عّغ اإلعشاءاد

اخزجبساد اٌفُٙ

اٌذاخ١ٍخ اٌشالجخاٌزم١١ُ األٌٟٚ ٌٕظبَ 

اخزجبساد االعزّشاس٠خ

اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ ٌٕظبَ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ



دور انًزاجغ فٍ انتمهُم يٍ األخطبء وانغش: انًجذث انثبنث

يفبهُى ػبيخ دىل األخطبء وانغش: انًطهت األول

:تؼزَف انخطأ -1

اٌخطؤ ٘ٛ ػذَ اٌزطبثك ِغ ِٓ ٠غت أْ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ اٌؼٕظش أٚ 

.اٌجٕذ، ٠ٚىْٛ ػٓ غ١ش لظذ، أٚ ػّذٞ لظذ اٌزؼ١ًٍ

:رٕمغُ إٌٝ ػذح أٔٛاع ٟٚ٘ :أَىاع األخطبء-2

ِزىبفئخ أٚ 
ِؼٛػخ

ف١ٕخ
ؽغبث١خ أٚ 

اسرىبث١خ

اٌؾزف 
اٌىٍٟ أٚ 
اٌغضئٟ



:تؼزَف انغش -3

، ٚثٙذف ِؼ١ٓ غ١ش اٌّشرىت ػٓ لظذ اٌؼّذٞاٌخطؤ  ٘ٛ

.اٌخ... االخزالط،اٌزظ١ًٍ: ِششٚع، ِضً

:ٕ٘بن ٔٛػبْ ّ٘ب :أَىاع انغش -4

اٌغش ثمظذ اٌزؼ١ًٍ

األسثبػ

اٌّشوض اٌّبٌٟ

اٌغش ثمذ االخزالط

إٌمذ٠خ

ثؼبػخ        
أٚ خذِبد



دور انًزاجغ فٍ اكتشبف اختالس انُمذَخ : انًطهت انثبٍَ

وانًىجىداد

:دور انًزاجغ فٍ اكتشبف اختالس انُمذَخ -1

:ٚرزُ ثؼذح ؽشق ِٕٙب

  :اختالس لًُخ انًجُؼبد انُمذَخ* 

:٠ٚزُ اوزشبفٙب ػٓ ؽش٠ك ِب ٠ٍٟ

ِطبثمخ اٌٍّخظبد اٌزٟ ٠ؼذ٘ب ػّبي اٌج١غ ثٍّخظبد أ١ِٓ  

.اٌخض٠ٕخ

:انؼًالء تذصُالداختالس * 

:إثجبد انًجهغ انًختهس فٍ شكم خصى يسًىح ثه -

.فؾض ششٚؽ اٌخظُ، فٛار١ش اٌج١غ اٌزٟ رزؼّٓ خظّب



:إثجبد انًجهغ انًختهس فٍ شكم دٍَ يؼذوو -

.اٌزؤوذ ِٓ عالِخ ٚلب١ٔٛٔخ إػذاَ رٍه اٌذ٠ْٛ

:إثجبد فىاتُز شزاء صىرَخ*  

اإلؽالع ػٍٝ فبرٛسح اٌششاء، ِٚطبثمخ ِب ٚسد ثٙب ثذفزش 

إٌمذ٠خ، ٚاإلؽالع ػٍٝ عغالد اٌّخبصْ ٚدفزش اٌجؼبػخ 

.اٌٛاسدح، ٚػٍٝ ٍِفبد إٌّبلظخ

:انتالػت فٍ األجىر وانزواتت *

وشٛف األعٛس  إِطبثمخ اٌش١ىبد اٌّغؾٛثخ ٌألعٛس ِغ 

.ٚاٌشٚارت

:دور انًزاجغ فٍ اكتشبف اختالس انًىجىداد -2

ِمبسٔخ ٔز١غخ اٌغشد اٌفؼٍٟ ثّب ٘ٛ ِم١ذ فٟ عغالد  

.األطٛي اٌضبثزخ



دور انًزاجغ فٍ اكتشبف انتالػت فٍ : انًطهت انثبنث

انذسبثبد

اٌزالػت ثٙذف رغ١١ش ٔز١غخ أػّبي ِٓ سثؼ أٚ خغبسح -1

اٌزالػت ثٙذف إظٙبس اٌّشوض اٌّبٌٟ ػٍٝ غ١ش ؽم١مزٗ -2

:إجزاءاد اكتشبف انتالػت فٍ انذسبثبد *

 ثّٙبفؾض ػ١ٍّبد اٌششاء، اٌج١غ، ٚاٌّشدٚداد اٌّشرجطخ  -

فؾظب شبِال، ٚػٍٝ األخض رٍه اٌزٟ رزُ فٟ أٚاخش اٌغٕخ 

.اٌّب١ٌخ

، ٚاٌزؤوذ ِٓ ٚاال٘زالوبدفؾض رى٠ٛٓ اٌّخظظبد  -

.وفب٠زٙب

.اٌزؾمك ِٓ األطٛي ٚاالٌزضاِبد، ٌٍزؤوذ ِٓ طؾخ رم٠ّٛٙب-



دور انًزاجغ فٍ تمُُى وإدارح انًخبطز: انًجذث انزاثغ

:يفهىو إدارح انًخبطز -1

.إٌّشؤحاٌّخبؽش اٌزٟ رٛاعٗ رغٕت ٚل١بط،  ،ٟ٘ ػ١ٍّخ رؾذ٠ذ

:يىلف انًزاجغ يٍ يخبطز انخسبئز انًذتًهخ -2

:ِٓ اٌخغبئش اٌّؾزٍّخ ٔزوش ِب ٠ٍٟ* 

اٌؾش٠ك، االٔفغبس، ِظبدسح أطٛي اٌّششٚع، أٚ أٞ أخطبس -

.أخشٜ

:وًَكٍ نهًزاجغ تجُجهب ػٍ طزَك* 

االعزفغبس ٌذٜ إداسح إٌّشؤح ػٓ اؽزّبي ٚعٛد خغبئش ِؾزٍّخ،  -

.ٚاٌؾظٛي ػٍٝ سأٞ اٌّغزشبس اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّٕشؤح ٌٍزٛػ١ؼ

فؾض اعزّبػبد ِغٍظ اإلداسح، ٚاٌغّؼ١خ اٌؼبِخ، ػ١ٍّبد  -

اٌج١غ ٚاٌششاء، فمذ رؼطٝ أدٌخ ػٍٝ ٚعٛد لؼب٠ب ِشفٛػخ ػذ 

.إٌّشؤح، أٚ أٞ اٌزضاِبد أخشٜ



يىلف انًزاجغ يٍ خطز ػذو لذرح انًُشأح يٍ االستًزار نهمُبو  -3

:ثؼًهُبتهب انؼبدَخ
طؼٛثبد فٟ 

اٌغ١ٌٛخ 

ارغبٖ األسثبػ 
ٚاٌخغبئش

ؽشق ر٠ًّٛ 
اٌزٛعغ

اعزخذاَ رمش٠ش 
اٌخج١ش

إؽغبَ اٌجٕٛن 

ٌزمذ٠ُ رغ١ٙالد

وفبءح إداسح 

إٌّشؤح



: اٌفظً اٌضبٌش

دساعخ ؽبٌخ رطج١م١خ ؽٛي 
 اٌّشاعؼخ اٌّؾبعج١خ فٟ

ِغزغبُِٔؤعغخ ١ِٕبء 



يستغبَىَظزح ػبيخ دىل يؤسسخ يُُبء : انًجذث األول

عضء أعبعٟ  ِغزغب٠ُٔؼذ ١ِٕبء  يستغبَىتمذَى يؤسسخ يُُبء  -1

ِٓ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌخبطخ ثبٌٕمً، فٙٛ ػشٚسٞ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ 

اٌظٕبػبد اٌىجشٜ اٌزٟ رشبسن فٟ اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ِٓ خالي 

رمذ٠ُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخذِبد وبٌخذِبد اٌزغبس٠خ  ٚخذِبد اٌظ١ذ 

اٌجؾشٞ،ٌزا عٛف ٠زُ اٌزطشق ِٓ خالي ٘زا اٌجؾش إٌٝ ٌّؾخ 

، أ٘ذاف ٚخظبئظٗ، ١٘ٚىً ِغزغبُٔربس٠خ١خ ؽٛي ١ِٕبء 

.اٌزٕظ١ّٟ ٌٙزٖ اٌّؤعغخ



انتُظُى انهُكهٍ نهًُُبء -2

المدٌر 

العام

مساعد 

المدٌر 

العام
 تدقبق

الداخً

مدٌرٌة 

انجازشار

القٌادة ة

مدٌرٌة 

األمن 

مدٌرٌة 

 اإلستثمار

التجاري 

 مدٌٌة

األشغال 

والصٌانة

 مدٌربة

المالٌة 

والمحاسبة

مدٌرٌة 

الموارد 

البشرٌة 



العمليات المحاسبية للمؤسسة •

 المردودٌةهناك مختلف العملٌات أو التحوالت التً تؤثر على •
:المالٌة  والتً تتمثل فً 

تحوٌل األموال من البنك إلى الصندوق أو العكس ، ٌمكن •
.للمؤسسة تحوٌل أموالها فً أي رصٌد

.المقبوضة من عند الزبائن التحصٌالتالتحصٌل من الزبائن أي •

تقسم األرباح، والتً تتمثل فً الحصص وغٌرها من التوزٌعات •
.بهاالتً تم القٌام 



يستغبَى يجُبءيهبو وأهذاف يؤسسخ  -3

 ١ِٕبئ١خرٕف١ز أشغبي اٌظ١بٔخ ٚاٌز١ٙئخ ٚخٍك ث١ٕبد -

.ثبٌزٕغ١ك ِغ ِزؼب١ٍِٓ آخش٠ٓ ِزخظظ١ٓ 

.ا١ٌّٕبئ١خرٕف١ز ػ١ٍّبد اٌشؾٓ ٚاٌزفش٠غ -

.اٌخ...ٚاٌشعٛرٕف١ز ػ١ٍّبد اٌمطش ٚاإلسشبد -

 .



-

مستغانممميزات وخصائص مؤسسة ميناء •

.استراتٌجً هام جٌوموقع •

 12وفرة طرق مواصالت نحو منطقة خلفٌة تتألف من •

.والٌة

متخصصة لمعالجة ناقالت الحبوب، السكر،  رسومحطات •

الخمور وناقالت الزفت



انًبنُخ  انًزدودَخانًصبرَف واإلَزاداد انتٍ ال تؤثز ػهً 

ٚ ٟ٘ ِب ٠ؼشف ثبٌّظبس٠ف ٚاإل٠شاداد اٌزٟ ١ٌظ ٌٙب رؤص١ش 

ِجبشش ػٍٝ اٌخض٠ٕخ، إال أٔٗ ٠ٛعذ ثؼغ اٌّظبس٠ف ٚاإل٠شاداد 

: عبس٠خ ٚاٌغ١ش عبس٠خ اٌزٟ ال رؤصش ػٍٝ اٌخض٠ٕخ ِٕٙب

، اٌزٟ رزّضً فٟ اٌجٕبءاد، أصبس ِٚؼذاد اال٘زالوبداٌّظبس٠ف 

اٌّىزت، ػ١ٍّبد رشر١ت إٌّشآد، ِؼذاد ٚأدٚاد، ِؼذاد 

إٌمً، ِؼذاد األعٙضح اٌزم١ٕخ ،ػٕبطش اٌم١ّخ 

  اٌّؤٚٔبداٌّظبس٠ف 

اٌّظبس٠ف ٔمض اٌم١ّخ   



انخبتًخ انؼبيخ 



رؼزجش اٌّؾبعجخ اٌؼبِخ أٚي ٔمطخ ٌؼًّ اٌّغ١ش عٛاء ػٕذ ل١بِٗ 

أٚ ؽزٝ اٌّٛاصٔبد  اٌزؾ١ٍٍخثبٌزغ١١ش اٌّبٌٟ أٚ اٌّؾبعجخ 

إٌّشآد االلزظبد٠خ  إخزظظبداٌزمذ٠ش٠خ، فّّٙب رغ١شد 

ٚرغ١شد فشٚػٙب رؾزبط وٍٙب إٌٝ اٌّؾبعجخ ثىً أٔٛاػٙب ٚفٟ 

ِمذِزٙب اٌّؾبعجخ اٌؼبِخ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٌه فئْ رطٛس٘ب 

شٙذ رؤخشا ٍِؾٛظب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغضائش ٚأؽ١بٔب عّٛدا ثغجت 

.إعجبس٠خ رطج١ك شى١ٍبرٙب اٌمب١ٔٛٔخ 



:َتبئج اختجبر انفزضُبد* 

.رؼزجش ِؼب١٠ش اٌّشاعؼخ ِم١بعب ألداء اٌّشاعؼ١ٓ -1

إْ اوزشبف اٌّشاعغ ٌٕمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٟ ٔظبَ  -2

.اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ٠ىْٛ ػٓ ؽش٠ك رم١١ّٗ ٌٙزا إٌظبَ

.اٌّب١ٌخ رىّٓ فٟ عٛدح ػ١ٍّخ اٌّشاعؼخ اٌّشدٚد٠خفؼب١ٌخ  -3



:انُتبئج انؼبيخ نهذراسخ* 

اٌخ ٟ٘ ...اٌؼّبْ اٌٛؽ١ذ ٌٍّغزضّش٠ٓ، اٌّغب١ّ٘ٓ -

اٌّشاعؼخ اٌّؾبعج١خ، إلػطبئٙب اٌضمخ فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌّؼٍٓ 

.ػٕٙب

أطجؾذ اٌّشاعؼخ اٌّؾبعج١خ وؤداح رغزؼٍّٙب اإلداسح -

.ٌٍٛطٛي إٌٝ أ٘ذافٙب ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ِٛاسد٘ب

وٍّب لًٍ اٌّشاعغ األخطبء ٚاٌغش صادد أسثبػ إٌّظّخ،  -

ٚوٍّب وبٔذ اٌذلخ فٟ إداسح ٚرم١١ُ اٌّخبؽش أخفؼذ 

. .اٌّخبؽش

:انتىصُبد *

. SCFاٌّغزّش ٌٍّؾبعج١ٓ فٟ ِغبي زى٠ٛٓ ا٠ٌغت  -
.ٌزغ١ًٙ ػًّ اٌّشاعغ٠غت إسعبء ٔظبَ ِؾبعجٟ فؼبي-
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 38معايير المراجعة  3

 59بعض الرموز المستعممة في خارطة االنسياب  4

 90 الهيكل التنظيمي لميناء مستغانم 5
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1999. 
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شحاته السيد شحاته، دراسة في االتجاهات الحديثة في .منصورأحمد البديوي، د. د -17

 .2003-2002، اإلسكندرية، ةالمراجعة، الدار الجامعي

 .1989ي عدون، التحميل المالي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ناصر دا -18

هادي التميمي، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعممية، الطبعة الثانية، دار . د -19
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 .2000مؤسسة الوراق، 
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III. مواقع اإلنترنت: 
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: مقدمة الفصل

       أصبحت املراجعة احملاسبية من أوىل اهتمامات املسريين من أجل ضمان استمرارية نشاط املنظمة، بتفادي 

املخاطر احمليطة هبا، إضافة إىل التقليل من أشكال األخطاء والغش، واليت هلا تأثري على نتيجة املنظمة، كما تعد 

قدرة املنشآت على تقدمي عوائد للمسامهني كتحدي هلا بضمان حتقيقها لألرباح، ويكون ذلك بتحقيق مردودية 

. مالية فعالة

       وبناء على ما سبق، سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل خمتلف احملطات اهلامة للمراجعة اليت هلا تأثري على 

املردودية املالية للمنظمة، ففي البداية سنسلط الضوء على املفاهيم العامة حول املردودية املالية، كما سنتعرض دور 

املراجع يف تفعيل نظام الرقابة الداخلية، مث سنبني دور املراجع يف التقليل من الغش واألخطاء، وأخريا، دور املراجع 

 .يف تقييم وإدارة املخاطر



 :مقدمة الفصل

       إن زيادة عدد المنظمات وكبر حجمها في ظل التطورات المتتالية التي طرأت عمى 

الساحة الدولية، جعمت المنظمة محل أنظار العديد من المتعاممين ذوي المصالح المختمفة، 

بحيث ينبغي تزويد هؤالء بالمعمومات الالزمة حول نشاطاتها ونتائجها، ومن هذا المنطمق، 

تولدت الحاجة الممحة إلى االستعانة بجهاز مستقل ومحكم، األمر الذي أدى إلى ظهور 

المراجعة، والتي تعتبر عمم كباقي العموم، كما شهدت تطورا كبيرا ومتواصل، والتي أدى بها 

إلى أن تحل أهمية بالغة في ترشيد القرارات، لذلك سنتعرض في هذا الفصل إلى عموميات 

حول المراجعة، ثم خصائصها، كما سنبين المعايير التي تعطي إطارا عاما تنشط فيه، وفي 

 .األخير مراحل تنفيذ عممية المراجعة


