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أقدم كلمة شكر وامتنان إلى من أوجدني من عدم، ورباني بالنعم، 

  .وعلمني ما لم أكن أعلم، أحمده سبحانه، وأشكر فضله وامتنانه
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من صنع إليكم «: صلى اهللا عليه وسلم امتثاال ألمر رسول اهللا ،"صورية
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وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا 
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             :الملخص
منذ منتصف القرن العشرين مشاكل عديدة ناجمة عن عـدة  الداخلية مراجعة التواجه مهنة 

ونقص الكفاءة المهنية عندهم، وانخفاض جودة الداخليين مراجعين عوامل منها، الشك في استقالل ال
، وقصور التقارير المحاسبية عن مسايرة التغيرات في المجتمع، الداخلية األداء في عملية المراجعة

 وعلى وجه الخصوص الداخلية وعدم قيام الجمعيات المهنية بإشرافها وهيمنتها على مهنة المراجعة
عند مراجعته الداخلي إال أن الباحث يرى أن هناك محددات تواجه المراجع . اليةمراجعة القوائم الم

للقوائم المالية وتعتبر في نفس الوقت تحد كبير له خاصة عند إصداره تقريراً نظيفاً بـدون تحفـظ   
وبعد ذلك تظهر مشاكل عديدة منها، وجود أحداث مستقبلية تؤثر على الحسابات، وجـود ضـعف   

الرقابة الداخلية، وعدم إمكانية المنشأة االستمرار للقيام بأعمالها االعتيادية خـالل   وثغرات في نظام
الفترة القادمـة، ووجود غش وارتباطات غير قانونية بالقوائم المالية، وتأثير األحداث الالحقة لعمل 

القـوائم الماليـة،   القوائم المالية، وتأثير التقديرات المحاسبية التي اعتمدتها إدارة المنشأة عند عمل 
 . باإلضافة إلى قيود التكلفة والمنفعة

  
Abstract 

Facing internal audit profession since the mid-twentieth century, many 
caused by several factors, including problems, doubts about the independence 
of the internal auditors and the lack of professionalism they have, the lower 
the quality of performance in the internal audit process, inadequate 
accounting reports to keep pace with changes in society, and the failure of the 
professional associations under its supervision and its hegemony over internal 
audit profession and, in particular, a review of financial statements. However, 
the researcher believes that there are limitations facing internal auditor when 
the audit of the financial statements and are considered at the same time a 
great challenge to him, especially when issued a clean report without 
reservation, and then many of them problems show up, the presence of future 
events affecting the accounts, and the presence of weakness and gaps in the 
system of internal control, and it can’t be established to continue to do their 
work routine during the coming period, and the presence of fraud and links to 
illegal financial statements, the impact of subsequent events to the work of the 
financial statements, the impact of the accounting estimates adopted by the 
management of the facility when the work of the financial statements, which, 
in addition to the cost-benefit restrictions. 
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	:            مقدمة
 

 أ 
 

كمصدر  المؤسساتتتصاعد في عصرنا الحاضر أهمية القوائم المالية المنشورة الصادرة عن 
، لها في اتخاذ القـرارات لمستخدمة للمعلومات بالنسبة للمستثمرين والمقرضين وغيرهم من الفئات ا

المنشأة فمـن  المؤسسة وتمثل القوائم المالية وسيلة أساسية في االتصال باألطراف المهتمة بأنشطة 
 مؤسسـة يمكن لتلك األطراف التعرف على العناصر الرئيسية المؤثرة على المركز المالي لل هاخالل

  .وما حققته من نتائج

والهامة التي قامت بها الدولـة الجزائريـة، إعـادة هيكلـة     ومن بين اإلصالحات الجوهرية 
المخطط المحاسبي الوطني واالعتماد على النظام المحاسبي المالي، واهم أهداف هذا النظام هو قيام 
المؤسسات الوطنية بإعداد وعرض بيانات وقوائم مالية، تلبي حاجات ورغبات جميـع مسـتخدمي   

ة وخارجها، وتكون معلومات ذات مصداقية، ومطابقة لمتطلبـات  البيانات المالية، من داخل المؤسس
في مجال تطبيق هذا النظـام،   مؤسسة تدخلحسب النظام المحاسبي المالي كل فالمعايير المحاسبية، 

ميزانية، جدول حسـابات النتـائج، جـدول سـيولة     : تولى سنويا إعداد كشوف مالية تشتمل علىت
ة، ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المسـتعملة، ويـوفر   الخزينة، جدول تغير األموال الخاص

معلومات مكملة للميزانية، ولجدول حسابات النتائج، ولما كانت القوائم المالية بهذه األهمية، أصـبح  
من الضروري أن تتميز بصدقية المدخالت التي ترتكز عليها، وهنا تبرز أهمية المراجعة الداخليـة  

  .في المؤسسة

ـ والمراجعة بصفة عامة  المراجعةتأثير كبير على عملية  ديهال لقوائم الماليةاكما أن   ةالداخلي
مرآة المؤسسة والعين الساهر عليها وذلك من خـالل   ةالداخليالمراجعة عتبر تبصفة خاصة، حيث 

 ر بشكل محكم وشفاف كلمايسيتو ةجيدالمالية  لقوائمفكلما كان ا المحافظة على أصولها وممتلكاتها،
سهلة وفعالة وأن السياسات واإلجراءات تطبق بصورة جيدة وبكفاءة  ةالداخلي المراجعةكانت عملية 

  .                               عالية

  :اإلشكالية التالية نطرحومما سبق 

 ؟ما دور المراجعة الداخلية في إضفاء المصداقية على القوائم المالية للمؤسسة

  راسة قمنا بطرح األسئلة التاليةلإلجابة عن إشكالية الد

  



	:            مقدمة
 

 ب 
 

  :أسئلة الدراسة -1

 ؟ماهي المراجعة الداخلية -

 ؟هل يراجع المراجع الداخلي كل القوائم المالية للمؤسسة محل الدراسة -

 ؟هل يمكن للمراجعة الداخلية تقييم الرقابة الداخلية للمؤسسة محل الدراسة -

  ؟لمالية لمؤسس مطاحن الزيبان القنطرةهل المراجعة الداخلية تضفي مصداقية على القوائم ا -

  :لإلجابة على هذه التساؤالت انطلقنا من الفرضيات التالية :الفرضيات -2

  .يراجع المراجعة الداخلي كل القوائم المالية بالمؤسسة محل الدراسة -

 .تسمح المراجعة الداخلية من تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة محل الدراسة -

 .الداخلية مصداقية على القوائم المالية للمؤسسة محل الدراسة تضفي المراجعة -

  تهدف الدراسة إلى :أهداف الدراسة -3

  .التعرف على عملية المراجعة بصفة عامة، والمراجعة الداخلية بصفة خاصة -

 .إبراز عملية المراجعة الداخلية للقوائم المالية بالمؤسسة محل الدراسة -

 .اجعة الداخلية لنظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة محل الدراسةالتعرف على كيفية تقييم المر -

 .إبراز أهمية المراجعة الداخلية في إضفاء المصداقة على القوائم المالية -

محاولة لتقديم بعض المقترحات التي من شأنها تفعيل دور المراجعة الداخليـة فـي إضـفاء     -
 .المصداقة على القوائم المالية بالمؤسسة محل الدراسة

  :تنبع أهمية الموضوع من :الموضوعأهمية  -4

القوائم المالية التي تعدها المؤسسة وما توفره من معلومات هامة لجميـع األطـراف   أهمية  -
 .المستفيدين منها



	:            مقدمة
 

 ج 
 

 .رغبة األطراف المتعاملين مع المؤسسة في الحصول على معلومات أكثر دقة ومصداقية -

ق األهداف والمحافظة على كيانهـا وضـمان   حاجة المؤسسة لمراجع الداخلية وذلك لتحقي -
  .االستمرارية والنمو

   :الدراسة منهج -5

اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي وذلك قصد وصف وتحليل متغيرات الدراسـة  
واإللمام بالمفاهيم المتعلقة بها إلى جانت تعمق أكثر في دراسة دور المراجعة الداخلية في إضـفاء  

القوائم المالية وذلك بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة، حيث استعملنا فيه عدة أدوات  المصداقية على
كالمالحظة، المقابلة للوقوف على كيفية القيام بالمراجعة الداخلية، باإلضافة إلى تحليـل معطيـات   

  .المؤسسة

  : الدراسات السابقة -6

  :تنا على دراسات مست الموضوع أهمهااعتمدت دراس

قيق الداخلي في تحسين نظام المعلومات المحاسبي دراسة عينة من المؤسسـات  مساهمة التد -
، مذكرة ماستر، حيث جاءت إشكالية الدراسة في 2013/2014س، االقتصادية، صالح حلي

ما مدى مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين نظام المعلومـات المحاسـبي   : الصياغة التالية
التـدقيق  : باحث إلى مجموعة من النتـائج أهمهـا  لتحقيق أهداف المؤسسة؟ حيث توصل ال

الداخلي وظيفة أساسية داخل المؤسسة لما تقدمه من خدمات وحماية ألصولها من السـرقة  
واالختالس واألخطاء، مساهمة التدقيق الداخلي في ربط اإلدارة العليا باألنظمـة الوظيفيـة   

 .العليااألخرى في المؤسسة من خالل التقارير التي ترفع لإلدارة 

دور المراجعة الداخلية في تفعيل نظام الرقابة الداخلية دراسة تطبيقية في شركة الخـزف    -
، مذكرة ماستر، وحيث جـاءت  2012/2013، للطالب زعومة خير الدين، SCSالصحي 

ما هو دور المراجعة الداخلية في تفعيل نظام الرقابـة  : إشكالية الدراسة في الصياغة التالية
المراجعة الداخلية وظيفـة تابعـة   : مؤسسة؟ وقد توصل الباحث لجملة من النتائجالداخلية لل

يجب . للمديرية العامة من أجل تحسين الدورة اإلدارية لتصحيح األخطاء والرفع من األداء



	:            مقدمة
 

 د 
 

تتم . أن يكون الشخص المكلف ألداء مهمة المراجعة الداخلية على درجة كبيرة من النزاهة
الداخلية وفق خطوات متكاملة ومترابطة طبقا للمعايير المتعـارف  ممارسة عملية المراجعة 

  .عليها

  :هيكل الدراسة -7

فصول  3لهذا الموضوع ولإلجابة على اإلشكالية السابقة تقسيم البحث إلى ارتئينا في دراستنا 
  ، ومقدمة وخاتمة

علمـي،   تتضمن جميع العناصر المنهجية التي يفترض أن تحتويها كل مقدمة بحـث  :المقدمة
في الدراسة، باإلضافة إلـى أهميـة   اإلشكالية، التساؤالت الفرعية، الفرضيات، والمنهج المستخدم 

  .وأهداف الدراسة

 المراجعـة  تطرقنا فيـه إلـى   ،اإلطار النظري للمراجعة الداخلية: الفصل األول جاء بعنوان
  .رة إلى المراجعة بصفة عامةالداخلية والمفاهيم المتعلقة بها، ونظام الرقابة الداخلية مع اإلشا

فيه  عرضنا، المالية وفق النظام المحاسبي المالي ئمالقوا :أما الفصل الثاني، فقد جاء بعنوان
  .، وخصائصهاالقوائم المالية، أساسياتها

بعرض مكونات القوائم المالية للمؤسسة محل الدراسة، وإبـراز   نا فيهقم :الثالثوفي الفصل  
  .للمؤسسة لمراجعة القوائم المالية وم بها المراجع الداخليأهم الخطوات التي يق

   .وقد ختمنا بحثنا بخاتمة ضمت أهم النتائج المتوصل إليها
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  :الفصل األول

  لمراجعة الداخليةلاإلطار النظري 

  

  .عموميات حول المراجعة: المبحث األول

  .ماهية المراجعة الداخلية: المبحث الثاني

  .اسيات المراجعة الداخليةأس: المبحث الثالث

  نظام الرقابة الداخلية: المبحث الرابع
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  :تمهيد

تعتبر وسيلة تعمل المراجعة الداخلية على تطوير وتحسين أنظمة الرقابية الداخلية التي  
هو  -الداخلية  –فأسس وضع أنظمة الرقابة  تقوم المؤسسة بإعدادها، العمليات التي  للرقابة على

على تصحيحها وتحقيق األهداف المسطرة من  كل األخطاء واالنحرافات والعملعن ف الكش
  . المؤسسة

وتتبع منهجية معينة للقيام  ،المراجعة الداخلية لمجموعة من المعايير التي تحكمها تخضع
 لذا سنحاول في هذا الفصل التعريف بالمراجعة الداخلية، ومعايير تطبيقها ،تحقيق أهدافهاوبمهمتها 

  .وأهميتها في المؤسسة، مع اإلشارة إلى التطرق إلى المفاهيم المتعلقة بالمراجعة بصفة عامة
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 المراجعة ماهية: المبحث األول

حيث أن هذا  .، عبر العصور المؤسساتلتطور  نتيجة إن ظهور المراجعة وتطورها جاء
رف في يومنا هذا توسعا كبيرا في التطور خاصة االقتصادي قد مس حجم المؤسسة التي باتت تع

نشاطها وتعددا في وظائفها مع زيادة تعقدها وتفرعها األمر الذي زاد من صعوبة مراقبة تسيير 
  نشاط المؤسسة وذلك بسبب كثرة العمليات المنجزة والمعلومات المتدفقة وأيضا التالعبات 

  .واألخطاء 

  مفهوم المراجعة وأنواعها: المطلب األول

  فهوم المراجعةم :أوال

جمع وتقديم األدلة عن المعلومات لتحديد مدى التوافق مع المعايير " :بانها المراجعةتعرف 
  .)1("ويجب أداء المراجعة بواسطة شخص كفء ،ة سلفا والتقرير عن ذلكقررالم

هي فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر  :"كما تعرف بأنها
فحصا انتقاديا منظما بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة  بالمؤسسة من خاللخاصة ال

في نهاية فترة زمنية معلومة ومدى تصويرها لنتائج مؤسسة للالقوائم المالية عن الوضع المالي 
   )2(."من ربح وخسارة عن تلك الفترة اأعماله

عملية منتظمة للحصول على "لى أنها عرفت جمعية المحاسبة األمريكية المراجعة عأيضا 
القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض 
التأكيد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعية، ثم توصيل نتائج ذلك إلى األطراف 

  .)3("المعنية

                                                 
  .21، ص 2008، دار المريخ للنشر، السعودية، المراجعة مدخل متكاملمحمد محمد عبد القادر الدبسطي،  - ) 1( 
، ديوان المطبوعات هر المراجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبيقيةظوامحمد تهامي،  - )2( 

  .9، ص2003الجامعية، الجزائر، 
  .18، ص1990، الدار الجامعية، لبنان المراجعة بين التنظير والتطبيقمحمد سمير الصبان، - )3( 
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تأكد من تطابق القوائم المالية مع المعايير للنظمة عملية م :بانهاالمراجعة  وبصفة عامة تعرف
  .الموضوعة مسبقا وكذا تكوين  رأي عن نتائج الفحص

  

  أنواع المراجعة: ثانيا

رغم تعدد أنواع المراجعة إال أنها تصب في نفس األهداف لكن االختالف يكمن في الزاوية 
  )1( :اهمهاراجعة من تصنيفات للمعدة التي ينظر إليها من خاللها وعليه نميز بين 

   :تنقسم المراجعة من حيث اإللزام إلى نوعين :من حيث اإللزام-1

حيث تلتزم المؤسسة  ،القانونبها وهي المراجعة التي يلزم : المراجعة اإللزامية 1-1
ها وقوع بها، هابضرورة تعيين مراجع خارجي لمراجعة حساباتها ، ومن ثم يترتب على عدم قيام

  .وبات المقررة تحت طائلة العق

طلب من أصحاب المؤسسة أو بوهي التي تتم دون إلزام قانوني و :االختياريةالمراجعة  1-2
ففي المؤسسات الفردية وشركات األشخاص يسعى أصحابها إلى طلب االستعانة  ،مجلس اإلدارة

ام بخدمات المراجع الخارجي بغية االطمئنان على صحة المعلومات المحاسبية الناتجة عن نظ
  .المعلومات المحاسبية وعن نتائج األعمال والمركز المالي

يعتبر مجال أو نطاق المراجعة من بين أهم المحددات التي  :من حيث نطاق المراجعة -2
   :تفرز نوعين من المراجعة هما على النحو اآلتي

د، في هذا النوع من المراجعة يكون نطاق عمل المراجع غير محد: المراجعة الكاملة 2-1
  .وال تضع اإلدارة أو الجهة التي تعين المراجع أية قيود على نطاق الفحص والعمل الذي يقوم به

وهي المراجعة التي تتضمن وضع بعض القيود على نطاق  :المراجعة الجزئية 2-2
وتحدد الجهة التي تعين . المراجعة، بحيث يقتصر عمل المراجع على بعض العمليات دون غيرها

                                                 
، مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، اجعة الخارجيةالتكامل بين المراجعة الداخلية والمرعبد السالم عبد اهللا، - )1( 

  . 24- 23، ص ص 2010جامعة الجزائر، 
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وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية المراجع في مجال أو  ،العمليات على سبيل الحصرالمراجع تلك 
  .نطاق المراجعة المحدد له فقط دون غيره

  

تنقسم المراجعة وفقا للقائم بعملية المراجعة إلى نوعين : من حيث القائم بعملية المراجعة -3
  )1( :أساسين هما

من خارج  مستقل تتم بواسطة طرفوهي المراجعة التي  :المراجعة الخارجية 3-1
فيما إذا كانت ، ومستقل حول القوائم المالية . المؤسسة،  وتهدف بشكل رئيسي إلى تقديم رأي محايد

  .قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاما

ييم لخدمة أهداف أداة مستقلة، تعمل داخل المؤسسة للحكم والتق هي :المراجعة الداخلية 3-2
اإلدارة في مجال الرقابة، عن طريق مراجعة العمليات المحاسبية والمالية والعمليات التشغيلية 

  .األخرى

  فروض المراجعة ومعاييرها: المطلب الثاني

تقوم المراجعة على جملة من الفروض يتخذ منها إطار نظري يمكن : فروض المراجعة: أوال
   :)2( مختلفةالرجوع إليه في العمليات ال

تتمحور المراجعة على فحص البيانات والمستندات المحاسبية بغية : قابلية البيانات الفحص)1
الحكم على المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المولد لها، ينبع هذا الفرض من المعايير 

جهة أخرى، تتمثل المستخدمة لتقييم البيانات المحاسبة من جهة ومصداقية المعلومات المقدمة من 
  :هذه المعايير في العناصر اآلتية

  مالئمة المعلومات،-

  قابلية الفحص،-
                                                 

، الجزائر بن عكنون، المراجعة وتدفيق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبيقية محمد تهامي طواهر،- ) 1( 
  .23ص  ، 2003ديوان المطبوعات الجامعية، 

  .13، ص1879، 1978، الجزء األول، مطبعة ابن حيان، دمشق، أصول المراجعةحمدي السقا، –) 2( 
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  عدم التحيز في التسجيل،-

  قابلية القياس الكمي-

يقوم هذا الفرض على التبادل في : عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المراجع واإلدارة)2
ألخيرة بمعلومات تمت مراجعتها من طرف المنافع بين المراجع واإلدارة، من خالل إمداد هذه ا

معلومات توفر له المراجع بغية اتخاذ على أساسها قرارات صائبة، والعكس بالنسبة للمراجع 
تمثيل المعلومات المحاسبية ويستطيع أن يبدي على أساسها رأي فني محايد صائب على واقع 

  .للمؤسسة

يعتبر هذا : من أية أخطاء تواطئيةلو القوائم المالية وآية معلومات تقدم للفحص خ) 3
  .الفرض مسؤولية المراجع عن اكتشاف األخطاء الواضحة عن طريق بذل العناية المهنية الالزمة

إن وجود نظام سليم وقوي للرقابة الداخلية داخل : وجود نظام سليم للرقابة الداخلية) 4
قل حذفها نهائيا، كما يجعل المؤسسة يمكن من التقليل من حدوث األخطاء والتالعبات إن لم ن

  )1( .بدال عن التفصيلية تبني المراجعة االختبارية ة من خاللالمراجعة اقتصادي

يقوم هذا الفرض على أن المعلومات المحاسبية قد : التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية) 5
را حقيقيا للحكم على تم إعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها، إذ يعتبر االلتزام بها مؤش

صالحية القوائم المالية الختامية وعن مدى تمثيل نتيجة نشاط المؤسسة إلى المركز المالي والحقيقي 
  .لها

 :العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل) 6
فق إجراءات سليمة، ت بها المؤسسة في الماضي تمت وميعتبر هذا الفرض أن العمليات التي قا

وضمن نظام سليم للرقابة الداخلية ستكون كذلك في المستقبل، والعكس صحيح، لذا بات من 
ل المزيد من العناية المهنية لكشف مواطن الضعف ذالضروري على المراجع في الحالة العكسية ب
  .في اإلجراءات ونظام الرقابة الداخلية المفروض

                                                 
 ،2004 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،والعملية العلمية األسس المراجعة أسس وآخرون، الصحن الفتاح عبد- ) 1( 

  . 29ص
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في هذا البند بعمله الداخلي  يقوم المراجع :داخلي جعاكمرمراقب الحسابات يزاول عمله )7
كمراجع للحسابات، وذلك وفقا لما توضحه االتفاقية المبرمة ما بين المؤسسة والمراجع على أن ال 
تخل هذه االتفاقية بمعايير المراجعة وعلى رأسها استقاللية المراجع في عمله، نشير كذلك في إطار 

 طةأن يلتزم المراجع بوظائفه المحددة وأن يسعى إلى تحقيق األهداف المنوالمراجعة الداخلية على 
  .من العملية

  معايير المراجعة: ثانيا

المعايير هي األنماط التي يجب أن يحتذي بها المراجع أثناء أداءه لمهمته، والتي تستنتج 
قواعد ومعايير، والمراجعة مهنة تحكمها قوانين و ،منطقيا من الفروض والمفاهيم التي تدعمها

لتعقد عالم  والمراجع شخص محترف متخصص ومهمته تزداد تعقيدا من فترة إلى أخرى نتيجة
األعمال اليوم وتعقد المحاسبات والمشاكل المالية منها والقانونية والضريبية على وجه الخصوص، 

صرا وما يتبع ذلك وعليه ينبغي على المراجع مراعاة المعايير أثناء قيامه بمهمته حتى ال يكون مق
  ".من عواقب

وسنتحدث هنا عن المعايير التي أصدرها مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي والتي تنقسم 
  )1( :هي إلى ثالث مجموعات

  .معايير عامة: أوال

  معايير العمل الميداني: ثانيا

  .معايير إعداد التقارير: ثالثا

ية المراجعة، بحيث أن ملالشخص القائم بع وتتعلق هذه المعايير بتكوين :معايير عامة -1
يجب أن يكونوا مهنيين ولهم علم بإجراءات المراجعة لذلك ها جميع األشخاص الذين يشتركون في

  )2( .يطلق عليها اسم المعايير العامة أو الشخصية

                                                 
 وعاتالمطب ديوان 2ط الجزائر، ،التطبيق إلى النظرية من الحسابات ومراقبة المراجعة يوتين، محمد - ) 1( 

  . 37-36ص 2005 الجامعية،
، رسالة ماجستير، قسم المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسةشعباني لطفي، -  ) 2( 

   18، ص2004علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر، 
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  )1( :وقد تبنى مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي ثالثة معايير عامة وهي

  .لفحص عن طريق شخص أو أشخاص لديهم تدريب فني وكفاءة كافيةيجب أن يتم ا* 

يجب أن يكون لدى المراجع اتجاه فكري وعقلي حيادي ومستقل يحافظ عليه في كافة * 
  األمور المتعلقة بعملية الفحص،

يجب أن يبذل المراجع العناية المهنية الواجب عند تخطيط وأداء عملية المراجعة وإعداد  *
  .التقرير

من أجل ضمان نوعية جيدة ألعمال يجب على المراجع أن ال : معايير العمل الميداني -2
يكون كفء ومستقل فقط بل يجب أن تحقق أعماله مستوى مقبول من حيث انتظام ومصداقية 
الحسابات، وتتمثل معايير العمل الميداني في اإلرشادات الالزمة لعملية جمع أدلة اإلثبات الفعلية، 

   )2( :المعايير التي تحكم العمل الميداني في ثالثة معايير هيوتنحصر هذه 

تخطيط مهمة المراجعة بشكل مناسب وكافي، فضال عن توافر إشراف مالئم عن أعمال  -
  المساعدين،

الحصول على فهم كافي بنظام الرقابة الداخلية من أجل تخطيط عملية المراجعة وبهدف  -
  ات التي يتعين أداؤهاتحديد طبيعة وتوقيت ومدى االختبار

الحصول على قدر كافي وصالح من أدلة اإلثبات من خالل الفحص والمالحظة  -
وغير ذلك، لتوفير أساس معقول إلبداء الرأي فيما يتعلق بالقوائم ... واالستفسارات والمصادقات

  .المالية موضع المراجعة

المادي األساسي للمراجعة، فهو إن تقرير المراجعة يمثل المنتج  :معايير إعداد التقارير -3
يمثل المعلومات المبلغة من المراجع ألغلب المستخدمين، ومن ثم فإنه يكون من المهم توفير كافة 

الالزمة بهذا التقرير بقدر اإلمكان كما يجب أيضا أن يكون واضحا ومختصرا باإلضافة .المعلومات

                                                 
  . 101ص ،2006 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،يقوالتطب النظرية بين المراجعة لطفي، أحمد السيد أمين- ) 1( 
  . 101، صالمرجع السابقأمين السيد لطفي، - ) 2( 
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لمراجعة، وتحقيقا لذلك فقد حدد مجمع إلى كونه متطابقا مع النموذج الذي يتبع عادة بمهنة ا
  )1( :المحاسبين القانونيين األمريكي معايير تحكم إعداد تقرير المراجعة وهي

ذكر التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد تم عرضها طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف  - 1
  .عليها أم ال

ادئ تثبت في السنة الحالية بالمقارنة حدد التقرير الظروف التي يتم فيها تطبيق تلك المبت - 2
  .بالفترة السابقة

التقرير إما على رأي المراجع بخصوص القوائم المالية ككل أو على تأكيد بأنه ال  إحتواء - 3
  .يمكن إبداء الرأي على القوائم المالية

  ماهية المراجعة الداخلية: المبحث الثاني

مهام اإلدارة خاصة من حيث الرقابة وحتى  إن توسع حجم المؤسسات وتعدد أنشطتها عقد من
  .تتوصل المؤسسة لتحقيق أهدافها كان البد لها من القيام بالرقابة على العمليات التي تقوم بها داخليا

    و نشأة المراجعة الداخلية تعريف: المطلب األول

  تعريف المراجعة الداخلية: أوال

دد، بتعدد المختصين والهيئات المهتمة بهذه تتميز تعاريف المراجعة الداخلية بالتنوع والتع
المراجعة الداخلية هي وظيفة إدارية تابعة إلدارة المؤسسة ولتعبر عن نشاط داخلي مستقل : " المهنة

إلقامة الرقابة اإلدارية بما فيها المحاسبة لتقييم مدى تماشي النظام مع ما تتطلب اإلدارة أو العمل 
  .)2( "يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوىعلى حس استخدام الموارد بما 

  : على أنها (I I A)المعهد األمريكي للمراجعين الداخلين  هابينما يعرف

                                                 
  . 101، صلسابقاالمرجع  - ) 1( 
  .  61، ص 2000، دار الصفاء، عمان، األردن، 2، طلمدخل الحديث لتدقيق الحساباتجمعة أحمد حلمي، ا –) 2( 
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نشاط مستقل للتقييم داخل المؤسسة ويعمل على مراجعة النواحي المحاسبية والمالية " 
يم الوسائل األخرى كما أنها رقابة إدارية تقوم بقياس وتقي ،واألعمال، األخرى، وذلك لخدمة اإلدارة

   )1(".للرقابة

نشاط : " بأنها )∗(( IFACI) المعهد الفرنسي للمراجعة والمستشارين الداخليين هاكما يعرف
في العمليات التي تقوم المؤسسة  مستقل وموضوعي يهدف إلى إعطاء ضمانات حول درجة تحكم
  )2(".بها مع تقديم نصائح للتحسين والمساهمة في خلق القيمة المضافة

ومن التعاريف السابقة، يمكن استخراج مجموعة من المظاهر الهامة لوظيفة المراجعة والتي 
   )3( :يتعين التركيز عليها وهي

إلى أن تنفيذ وظيفة المراجعة الداخلية يتم أساسا داخل المؤسسة " داخلي" يشير اصطالح  -
  . عن طريق العاملين المختصين بها

لى حكم المراجع الداخلي، فهذه الوظيفة يجب أن تتميز عدم إقامة حدود أو قيود ع -
  . باالستقاللية

  . المؤسسة هي التي تقوم بخلق وظيفة للمراجعة الداخلية -

  . تقوم المراجعة الداخلية بالبحث على الحقائق وتقييم النتائج وذلك خدمة لإلدارة -

  . ة الداخليةتقع كل أنشطة المؤسسة داخل نطاق المؤسسة داخل نطاق المراجع -

والمالحظ مما سبق تطور وظيفة المراجعة فبعد أن كانت في بدايتها تهتم وتنشط للحد من 
حاالت الغش واختالس أموال المؤسسة، أصبحت كذلك تهتم بتقييم األنشطة وذلك بقيامها بعمليات 

                                                 
  . 202، ص 1994، مكتب الشباب، القاهرة، مة في المراجعةدراسات متقدعطاء اهللا وارد خليل،  –) 1( 

∗   - Institut français d’audit et dan consultonts internes . 
أطروحة  الضوابط الرقابية في نظم المعلومات المحاسبية المصرفية المحوسبة،خالد محمود حسن القطناني،  –)2(

  .64، ص2004/2005دكتوراه في المحاسبة، جامعة دمشق،
، دار النهضة العربية االتجاهات الحديثة في المراجعة والرقابة على الحساباتأمين السيد أحمد لطفي،  –)3( 

  . 155، ص 1997القاهرة، 
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أضيف إلى كل ما فقد  ،الفحص والتقييم والرقابة لمعرفة مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية
لى المساهمة في خلق القيمة المضافة أو باألحرى العمل على عدم إسبق عمل المراجعة الداخلية 

  . فقدانها

يعتبر من المصطلحات الهامة واألساسية للتعريف الجديد للمراجعة الداخلية إذا " فخلق القيمة" 
طا في المؤسسة، فهو يشارك نعني من خالل هذا المصطلح أن المراجع الداخلي يكون شخصا نشي

   )1( .في نموها

  عة الداخليةنشأة المراج :ثانيا

يرجع ظهور المراجعة الداخلية كفكرة إلى الثالثينيات وذلك بالواليات المتحدة األمريكية ومن 
األسباب األساسية التي أدت إلى ظهورها هي رغبة المؤسسات التي يتعامل في األسواق المالية إلى 

اتها، لمراجعة داخلية حتى يتم المصادقة عليها، وبقي دور المراجعة الداخلية مهمشا إخضاع حساب
بحيث أنها لم تحض باالهتمام الالزم في بادئ األمر إلى أن انتظم المراجعون الداخليون في شكل 

، الذي عمل منذ نشأته على تطوير هذه المهنة وتنظيمها تماشيا )∗(  IIAتنظيم موحد في نيويورك
 سنةو 1957ثم سنة  1947التطورات االقتصادية الحديثة قام هذا المعهد بتطوير مفهومها سنة مع 

1971.  

      تعتمد على اكتشاف األخطاء والغش  محضةبحيث نالحظ تطور أهدافها من نظرة محاسبية 
  )2(.والتالعبات إلى أن أصبحت تهتم بكل نشاطات ووظائف المؤسسة

مراجعة الداخلية بالغة األهمية باعتبارها أداة إدارية يمكن ففي وقتنا الحاضر أصبحت ال
االعتماد عليها في ترشيد العملية اإلدارية، بحيث ابتدأت بنطاق ومجال ضيق يقتصر مراجعة القيود 

                                                 
(1 – ) Renard. J : L’ouditinterne, ce qui faitdebat ; maximo, paris , 2003.  
∗-Instiul of Internal Auditors.  

، رسالة ماجستير غير منشورة، مراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين التسييرالشعباني لطفي،  - )2( 
  .70م، ص2003/2004كلية العلوم االقتصادية، وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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والتبادالت المالية، ثم اتجهت بعد ذلك نحو المجاالت اإلدارية والتشغيلية نتيجة الظروف 
   )1( .االقتصادية

لجزائر فيمكن القول أن هذه الوظيفة حديثة االستعمال، أو حتى حديثة االعتراف بها أما في ا 
كنشاط ال يمكن االستغناء عنه، فلم ينص عليها المشرع الجزائري إال في نهاية الثمانينات من خالل 

الذي  1988جانفي  12الصادر بتاريخ  01/ 88من القانون التوجيهي للمؤسسات رقم  40المادة 
  : لى أنهينص ع

يتعين على المؤسسات العمومية االقتصادية تنظيم هياكل داخلية خاصة بالمراقبة في " 
  )2(".المؤسسة وتحسين بصفة مستمرة أنماط سيرها وتسييرها

   ظيفة المراجعة الداخلية وأهدافهاوالموقع التنظيمي ل: ثالثا

  وظيفة المراجعة الداخليةالموقع التنظيمي ل -1

تنظيمي لمراجع الداخلي في المؤسسة على قدرته في تحقيق االستقاللية يؤثر الموقع ال
والموضوعية في عمله، ويختلف الوضع التنظيمي إلدارة المراجع الداخلية في بيئة الرقابة من 
مؤسسة إلى أخرى، حيث أنها تخضع أما لإلدارة العليا أو لمجلس اإلدارة، وهذا ما أكدت عليه 

ة في سياق تقييم المراجع الخارجي لعمل المراجع الداخلي، حيث أشارت معايير المراجعة الدولي
الحالة المثالية هي ارتباط المراجعة : " إلى أن 610من المعيار الدولي للمراجعة رقم  13الفقرة 

   )3( ".الداخلية بأعلى مستوى إداري في المؤسسة

  

                                                 
 ،      1990، دار البشير، سوريا، )اإلطار النظري والمحتوى السلوكي( المراجعة الداخليةالعمرات أحمد صالح،  –) 1( 

  . 34ص 
، 1988جانفي  12الصادر بتاريخ  01/ 88القانون  02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  –) 2( 

  . 38ص
، الملتقى الدولي حول اإلطار المفاهيمي  للنظام 610عرض المعياري المحاسبي الدولي رقم حكيمة بوسلمة،  –) 3( 

  .2010بليدة، المحاسبي المالي الجديد، جامعة سعد دحلب، ال
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  أهداف المراجعة الداخلية -2

بها مختلف المؤسسات وتعددها أدى إلى تفويض اإلدارة  إن زيادة حجم األنشطة التي تقوم
العليا للسلطات إلى المستويات اإلدارية األدنى لهذا أصبحت اإلدارة العليا تهتم بتخطيط ورسم 

ظهرت الحاجة إلى إرسال أشخاص من  لهذاالسياسات العامة ووضع اإلجراءات الالزمة لنجاحها، 
التابعة لها، للتأكد من إتباع السياسات واإلجراءات  المؤسسة إلى مختلف الوحدات والمصالح

   )1(.لالطمئنان على مصالح المؤسسة، ولحمايتها من أي انحراف

فالهدف األساسي من المراجعة الداخلية هو مساعدة أعضاء اإلدارة في تنفيذ مهامهم 
دارة وتعاليق حول عمليات الفحص والتقييم وإعطاء نصائح لإلبومسؤولياتهم، بقيام المراجع الداخلي 

  )2( .العمليات التي تم مراجعتها

  ) 3( :وبصفة عامة ولتحقيق أهداف المؤسسة، تسعى المراجعة الداخلية لتحقيق األهداف التالية

التأكد من دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجالت حتى يتمكن االعتماد عليها  -
   .كأساس سليم لرسم السياسات

من أي ضياع أو اختالس أو تالعب أو سوء  .ظة على أموال المؤسسة  وموجودتهاالمحاف -
   .استعمال

إطالع الهيئات المسؤولة بالمؤسسة عن مدى مسايرة التطبيق العملي للخطط والسياسات  -
  .المرسومة لتحقيق األهداف المرجوة

بها بصدد الشؤون التقييم للخطط الموضوعة واإلجراءات التنفيذية والسياسات المعمول  -
الحالية والمحاسبية وما يتعلق بها من أمور وإبداء الرأي في االقتراحات البناءة لتطوير هذه الخطط 

  .  والسياسات مما يحقق كفاية إنتاجية أكبر للمؤسسة ككل
                                                 

، 1996، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، الرقابة والمراجعة الداخليةمحمد سمير الصبان وآخرون،  –) 1( 

  . 12ص
(2 – )ِ Collionc. et valin. G , Op. cit. p 23.  

  . 233، ص 1992، مؤسسة الشباب الجامعية، اإلسكندرية، مصر، مراجعة الحساباتأحمد نور،  –) 3( 
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  معايير المراجعة الداخلية : المطلب الثاني

معهد المراجعين الداخليين األمريكي تعتبر معايير المراجعة الداخلية من اإلصدارات الرسمية ل
  .من أجل ضبط الممارسة المهنية لهذه األخيرة

   )1( :فالهدف من وضع هذه المعايير تتمثل في 

إزالة الغموض حول دور ومسؤولية المراجعة الداخلية ذلك بتحديد مجال تدخلها  -
   .وممارستها

   .تحديد مسؤولية وسلطة المراجعة الداخلية بالمؤسسة -

   .وضع قوانين تنظيمية وتشغيلية لمصلحة المراجعة الداخلية -

ترويج المراجعة الداخلية وذلك بتطوير خبرة معترف بها خاصة إذا علمنا أن المراجعين  -
باعتراف مثلهم لذلك وضعت معايير لتحديد  االداخليين مرتبطين بالمراجعين الخارجيين ولم يحظو

  .يةشروط ممارسة مهنة المراجعة الداخل

  : فأهم هذه المعايير هي 

إن هدف وجود المراجعة الداخلية كوظيفة هو خدمة  :استقاللية المراجع الداخلي -1
المؤسسة، فرغم المناداة باستقالل عمل المراجع الداخلي، إال أن مجال ونطاق عمله محدد من 

  . كما أنه يتلقى تعليمات و أوامر يمتثل لها ،طرف اإلدارة

. ستقالل المراجع وتبعيته لإلدارة واضح إذ يصعب ضمان هذه االستقالليةفالتعارض بين ا
  . نظرا ألن من واجبه تقديم تقاريره إلى فرد أو مسؤول في المؤسسة وهو مسؤول أمامه عن أعماله

ولضمان االستقاللية في تدخالت المراجع الداخلي، يجب توفر مكانة خاصة تتمتع بامتيازات 
    )2(. القيام بعمله بكل استقاللية وموضوعية لهتضمن داخل المؤسسة وخصائص 

                                                 
(1 –  ) Chareles. F , L’application den normes et des standards d’audit interne, revuefran 

caisse d’audit interne n° 111 Sept. Oct 1992 p 15.  
  . 207، صمرجع سابقعطاء اهللا وارد خليل،  –) 2( 
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استقاللية المراجعة تقيم حسب المكانة : المكانة المميزة للمراجعة الداخلية بالمؤسسة -1-1
التي تكتسبها بداخل المؤسسة، فالمراجعة الداخلية يجب أن تكون مرتبطة بصف أو رتبة عالية 

تغطية مجمل نشاطات  لهاارة، فهذا االرتباط يضمن بالمؤسسة كالمدير العام، أو مجلس اإلد
المؤسسة كما أنها تضمن وصول تقرير المراجع الذي يكون على شكل مجموعة من النصائح 
والتصحيحات المقترحة إلى يد مسؤول يتمتع بالخبرة التي تسمح له بتقييم هذه االقتراحات، كما أن 

لى شكل الئحة أهدافها، وسلطتها ومسؤوليتها، مكانة المراجعة الداخلية يجب أن تكون محددة ع
  .كيفية تنفيذ عملية المراجعة الداخلية، تقييم الحاالت وتوزيع تقارير المراجعة والتي توضح

باإلضافة إلى حرية الحصول على الوثائق والتحاور مع األنشطة وكل ما يمكن أن يحسن أو 
  . يساهم في تنفيذ مهمتها

الداخلية موافق عليها من طرف اإلدارة العامة، يزيد من درجة  كما أن توفر خطة للمراجعة
    )1(.االستقاللية

يشترط في عمل المراجع الداخلي أن يتميز بالموضوعية فال يجب على إدارة المؤسسة أن كما 
تسلمه مهمة أو مسؤولية وضع إجراءات وتحضير وثائق التسيير، وتسجيل العمليات أو حتى أن 

ت التي هو مطالب بتقييمها، فكل هذا يجب أخذه بعين االعتبار حتى يتمتع عمل يساهم في النشاطا
  . المراجع بالموضوعية

على المراجع الداخلي أن يقوم بمهمته، بكل موضوعية : خصائص المراجع الداخلي -1-2
ولتحقيق هذه األخير، يجب عليه أن يتميز بمجموعة من الخصائص ويمتثل لمجموعة من قواعد 

    )2( :المهني، والتي تضمن قيامه العمل باستقاللية وموضوعية ومن أهم هذه القواعد نذكرالسلوك 

تأهيل مهني، فالمراجعة يجب أن يقوم بها شخص مكون لذلك بحيث يحظى هذا األخير  -
ديد معارفه جت الداخلي بتأهيل علمي وخبرة كافية حتى يقوم بمهمة على أحسن وجه فعلى المراجع

   .باستمرار
                                                 

(1 – ) Charles. F , op. cit, p 16. 

- 93، ص ص2003، دار النهضة العربية، ليبيا، المراجعة والتدقيق الطريق إلى علمحازم هاشم األلوسي،  –) 2( 
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أن يكون مستقال؛ أي ال يقبل بمهمة في وحدة أين يعمل أحد أعضاء  الداخليعلى المراجع  -
عائلته، وكما أنه ال يراجع المصلحة التي كان يعمل بها قبل االلتحاق بمصلحة المراجعة الداخلية، 

   .وغالبا ما تكون مصلحة المالية

قوم به وذلك بتطبيقه للمعايير أن يحافظ على نوعية العمل الذي يالداخلي على المراجع  -
   .المتعارف عليها

  .محافظة المراجع الداخلي على السر المهني وسلوك جيد عند قيامه بمهمة المراجعة -

على المراجع الداخلي أن يقوم بعمله بروح مهنة، وذلك حتى  :التأهيل العلمي والعملي -2
أن تخرج برأي ونتائج ذات أسس صحيحة يضمن أن أعماله وأعمال مساعديه يمكن لها في النهاية 

ومطابقة مع المسؤولية المخولة، له ولتحقيق هذا المعيار على المراجع الداخلي من جهة وضع 
 .المهنية سياسة تضمن مستوى من العناية المهنية المطلوبة ومن جهة أخرى التطبيق الدائم للمعايير

)1(  

ذه السياسة يجب أن تحقق األهداف فه: سياسة ضمن مستوى من العناية المهنية -2-1
  : التالية

يجب أن تكون التأهيالت الالزمة للقيام بهذه المهمة تحت طلب مصلحة المراجعة الداخلية  -
أما في حالة عدم وجود هذه األخيرة فعلى إدارة المؤسسة أن تأتي بمختصين خارجيين للقيام 

  . بالمهمة

أو مهنة المراجعة الداخلية أن يحظوا بتكوين على المراجعين الذين يشاركون في عملية  -
  . يسمح لهم بالقيام بهذا النوع من العمل

مراقبة نوعية العمل الذي يقوم به المساعدين باستمرار بصورة تضمن مستوى معين من  -
   .النوعية المطلوبة

                                                 
-42، ص2004، الدار الجامعية، مصر، أسس المراجعةعبد الفتاح الصحن، محمد سمير الصبان وآخرون، –) 1( 
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ضوعة في على المراجع الداخلي احترام المعايير المو: التطبيق الدائم للمعايير المهنية -2-2
كل موضوعية، مع عدم إلحاق الضرر على الحياة المهنية بإطار القيام بمهمته بصفة دائمة، و

الخاصة باألشخاص المقام عليهم عملية المراجعة، فمهمة المراجعة الداخلية يجب أن تتم رغم كل 
الضغوطات التي يمكن أن تحدث حتى الوصول إلى نتيجة أو رأي موضوعي يخدم مصلحة 

   )1( .سةالمؤس

يشمل نطاق عمل المراجع الداخلي فحص ومراجعة  :نطاق عمل المراجعة الداخلية -2-3
جميع العمليات المالية المسجلة في الدفاتر والسجالت، وكذلك تقييم مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة 

مستوى أداء الداخلية المطبق في المؤسسة، حتى لو تم ذلك بالتعاون مع المراجع الخارجي، وتقييم 
  )2( .األفراد لمسؤوليتهم ومهامهم

   المراجعة الداخلية دوات ومراحلأ: المبحث الثالث

  : أدوات المراجعة الداخلية: المطلب األول

   )3( :أهمهاعتمد عليها وتتمثل تأدوات  ةالداخلي مراجعةلل

حياة باصة على جملة من المعلومات الخ مراجعةيحتوي الملف الدائم لل: الملف الدائم - 1
  )4( :المؤسسة القانونية والمحاسبية ويمكن أن يضم الملفات الفرعية التالية

ملف خاص بالتنظيم العام للمؤسسة والذي يتمثل في المنهج الوظيفي وكل اإلجراءات  -
تعليمات عامة وتعليمات ( العملية ومختلف األشكال والتوضيحات الخاصة بالنشاط العام للمؤسسة 

  ). صالح أو الفروعتعليمات الخاصة بكل المتنظيمية وال

                                                 
عية، ، الدار الجامدراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةكمال الدين الدهراوي، محمد السيد سرايا،  –) 1( 

  . 179، ص2001اإلسكندرية، مصر، 

  . 105، ص2000، دار وائل للنشر، األردن، علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلميةخالد أمين عبد اهللا، ) 2( 
، اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب، 2، طدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدوليةداود يوسف صبح،  –) 3(

 . 43 42، ص ص 2010

 . 49، 48، ص ص نفس المرجع –) 4(
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  .العقود المبرمة في المدى القصير والمتوسط -

الوثائق الرسمية للمؤسسة كالملف الجبائي والذي يتضمن نسخ التصريحات الجبائية  -
   .للمؤسسة حسب التسلسل الزمني وكذا إنتاج الرقابات الجبائية

ل المحاسبي الخاص وتعليمات تنظم المحاسبة الدلي( ملف خاص بالحسابات شبه المجمدة  -
    .)وإعداد الوثائق المحاسبية

   .مراجعةوثيقة اإلشكاليات المهمة التي تنص عليها مهمة ال -

التي خضعت  صالح أو الفروعالسابقة مع األجوبة الخاصة بالم مراجعةمحاضر لعمليات ال -
  . للتدقيق

الملف بالمعلومات ذات االرتباط فقط بالدورة  يتعلق هذا: الملف السنوي أو ملف المهمة. 2
  :يتضمن ما يلي مراجعةموضوع ال

   .الوثائق المحاسبية الخاصة بالمؤسسة -

  .تقديرات المحاسبية الشهرية والثالثية، والسنوية، أو السداسية -

  .الفواتير وكل المصاريف الخاصة بالسنة  -

   .محضر محافظ الحسابات -

  .ع الموردين والزبائن ومع المؤسسات األخرىنسخ كل المراسالت م -

   .كل أوامر مجلس اإلدارة -

   .خطة العمل أو التدخل -

  ... ) .الوقت، المصاريف( تكلفة المهمة  -
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  مراحل المراجعة الداخلية: الثانيالمطلب 

إن معايير أداة المراجعة الداخلية توضح أن تنفيذ أعمال ومهام المراجعة الداخلية ينبغي أن 
  :)1(تعتمد على مجموعة من الخطوات الهامة، والتي تتمثل في ثالث خطوات رئيسية هي

يتطلب األمر من المراجع الداخلي قبل البدء بالتنفيذ  :التحضير بمهمة المراجعة الداخلية-1
، بالتوافق  هاألعمال المراجعة، أن يقوم، أوال بالتحضير الجيد لهذه المهمة، من أجل تحديد أولويات

  .أهداف المؤسسة مع

  :)2(وتتمثل خطوة التحضير للمهمة في مرحلتين هما 

األمر بالمهمة عبارة عن التفويض الذي يعطي من قبل اإلدارة العامة  :األمر بالمهمة-1-1
  .بمهمة المراجعة للقيامللمؤسسة للمراجعين الداخليين، 

ا إلنجاح مهمة إن هذه المرحلة تعتبر ضرورية وهامة جد :الدراسة والتخطيط -1-2
المراجعة الداخلية، حيث يجب على المراجعين الداخليين وضع خطة المراجعة المبنية على 

  :، بما يتالءم واألهداف المسطرة، ويتم تنفيذ هذه المرحلة من خالل اآلتي هاالمخاطر، لتحديد أوليات

المعلومات  يجب على المراجع الداخلي أن يقوم بعملية اإلطالع وجمع :اإلطالع والفهم-
  :الكافية والالزمة، التي تمكنه من فهم الموضوع محل المراجعة بغرض تحقيق اآلتي

  .معرفة األهداف المطلوب تحقيقها من هذه المهمة-

معرفة الرقابة الداخلية المطبقة في النشاط أو الوظيفة محل المراجعة وتحديد المشاكل -
  .األساسية المتعلقة بها

  

                                                 
، تعريب محمد محمد عبد القادر الدبسطي، أحمد حامد المراجعة مدخل متكاملألفين أرينز، جيمس لوبك، –) 1( 

  .21، ص2008حجاج، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 
  .67-66، ص صمرجع سابقعبد السالم عبد اهللا، سعيد أبو سرعة، –) 2( 
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مذكرة التوضيحية لتطوير معايير المراجعة الداخلية األمريكية، حيث و هو ما شددت عليه ال
أكدت على ضرورة فهم المدير التنفيذي للمراجعة لطبيعة النشاط محل المراجعة، وتحديد احتياجات 

  .)1(الطرف المستفيد منها، وليرتكز عليه التخطيط للمهمة

لفهم للمهمة المكلف بها، ومن خالل بعد أن يقوم المراجع الداخلي باإلطالع وا:خطة التقارب-
المعلومات التي قام بجمعها يقوم بإعداد خطة التقارب، وهي عبارة عن وثيقة تظهر في شكل جدول 
يقوم بتقسيم النشاط، أو الوظيفة محل المراجعة إلى مجموعة أعمال أولية، سهلة المالحظة، حيث 

األعمال أو العمليات األولية، بينما يبين  يقسم الجدول إلى عمودين، يبين العمود األول تقسيمات
  .العمود الثاني أهداف تلك األعمال أو العمليات

يم مدى مالئمة وفعالية إدارة يإن على المراجع الداخلي أن يقوم بتق:تحديد مواقع الخطر-
مخاطر النشاط وأنظمة الضبط مقارنة بإطار العمل المتعلقة به، وفي نهاية هذه الخطوة وعلى ضوء 

  :تحديده لمواقع الخطر، فإن المراجع يقوم بإكمال جدول خطة التقارب بإضافة

  .يحدد الخطر المرتبط بكل عمل: عمود ثالث-

  .عالي، متوسط، ضعيف: يتضمن تقييم ملخص للخطر حسب ثالثة مستويات: عمود رابع-

ر، ذكر وسائل الرقابة الداخلية التي يجب توفيرها إلبطال هذه المخاط: عمود خامس-
  .باالعتماد على اإلجراءات، المعايير، اإلشراف واألدوات المالئمة أو األفراد المؤهلين

اإلشارة إلى وجود أو عدم وجود اإلجراءات التي تعتبر ذات أهمية، أو أنها : عمود سادس-
  .موجودة وال تؤدي عملها، والعكس غير موجودة ولكن توجد وسائل أخرى تتحكم في العمل

يحدد التقرير التوجيهي أسس تحقيق مهمة المراجعة الداخلية ونطاقها، :وجيهيالتقرير الت-
مواقع الخطر المحددة سابقا  ضويعرض األهداف التي يسعى المراجع الداخلي إلى تحقيقها، كما يعر

ضمن خطة التقارب، والتي على ضوئها يتم تحديد نطاق المهمة، كما يتضمن مقترح المراجعون 
، من حيث مجال العمل الوظيفي، أي اإلدارة والفروع التي ستخضع للمراجعة، بمجاالت تدخالتهم

                                                 
  .78، صمرجع سابقلطفي شعباني، –) 1( 
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ومجال العمل الجغرافي، أي مكان القيام بالمهمة، وهذا التقرير قابل التعديل، بعد التشاور بين فريق 
  .المراجعة والطرف اآلخر المطالب بها

خلي من دراسته وتخطيطه بعد أن ينتهي المراجع الدا: تنفيذ مهمة المراجعة الداخلية -2
لمهمة المراجعة المكلف بها، تبدأ خطوات التنفيذ الميداني للمهمة، والتي من خاللها يقوم بجمع 
المعلومات وأدلة اإلثبات، بما يمكنه من تحقيق أهداف هذه المهمة، وتتمثل هذه الخطوات في ثالث 

  .)1(:مراحل هي

اح في مقر النشاط التي سيتم مراجعته، بين يتم عقد اجتماع االفتت :اجتماع االفتتاح-2-1
الفريق المكلف بالمهمة ومسؤول النشاط محل المراجعة، وفيه يتم بناء أولى العالقات بين الطرفين، 

  .وكذلك التهيئة الميدانية لعملية المراجعة والفحص التي ستتم

ل المراجعة بين يقوم برنامج المراجعة بتقسيم أعما): مخطط التنفيذ(برامج المراجعة -2-2
مختلف أعضاء فريق المراجعة وفقا لمؤهالتهم وخبرتهم وحسب الزمن، تنظيم تنقالت األعضاء، 
برمجة االستجوابات واللقاءات، ويسمح للمراجع بمعرفة أدق التفاصيل عن مهمة، ويساعد على تتبع 

ي تم التوصل إليها عمل المراجعين، لضمان السير العادي للمهمة خالل الزمن وتحديد المراحل الت
من طرف المراجع، ويعتبر مرجعا مهما للمهمات المستقبلية، كما ال يجب الخلط بين هذا المخطط 

  .مع خطة التقارب، فالثانية تخطط العمل حتى نهاية مرحلة الدراسة والتخطيط فقط

جعة، يتم تنفيذ هذه المرحلة مباشرة، بعد إعداد برنامج المرا: تنفيذ برامج المراجعة-2-3
على الواقع من خالل إجراء االختيارات، المقارنات وغيرها من  هحيث يقوم فريق المراجعة بتطبيق

تقنيات المراجعة بغرض جمع أدلة اإلثبات الكافية والمالئمة لتحقيق أهداف مهمة المراجعة، 
م والكشف عن أي مشاكل أو مخالفات أو انحرافات قد تحدث، ويجب على فريق المراجعة القيا

بتوثيق كافة أعمال المراجعة، بأوراق عمل مؤيده بمعلومات ومستندات ثبوتية داعمة لها، وتعتبر 
أوراق العمل من أهم عناصر أعمال المراجعة فهي التي تدعم وتعزز وتثبت عملية ونتائج 

من وتوصيات المراجعة، كما أنها تعتبر أدلة للمراجع للدفاع عن نفسه في حالة اتهامه باإلهمال، و
ورقة إبراز وتحليل المشاكل، حيث يقوم بتعبئة الداخلي ضمن األوراق الهامة لتوثيق عمل المراجع 

                                                 
  .68، صمرجع سابقعبد السالم عبد اهللا سعيد أبو سرعة،  –) 1( 
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شف له مشكلة أو مخالفة أثناء تنفيذ للمهمة، وتتعلق كل ورقة بمشكلة واحدة، تكاهذه الورقة كلما 
تائج والتوصيات تحتوي ورقة إبراز وتحليل المشاكل في العادة على نوع المشكلة األسباب، النكما 

  .المقترحة

هذه الخطوة تعتبر األخيرة في إنجاز مهمة  :التقرير عن مهمة المراجعة الداخلية-3
  :)1(المراجعة الداخلية، وتتمثل في أربع مراحل هي

يتم إعداد هذا التقرير من خالل أوراق إبراز وتحليل المشاكل،  :التقرير األولي للمراجعة-1
نفيذ برنامج المراجعة، والتي تشتمل على كافة المشاكل واالنحرافات التي تم إعدادها أثناء ت

والمخالفات التي تكشفت للمراجعين أثناء تنفيذهم للمهمة، وهذا التقرير يعتبر أساس إعداد التقرير 
  .النهائي

يتم عقد اجتماع بين فريق المراجعة الذي قام  :حق الرد من األشخاص المراجعة أعمالهم-2
المراجعة واألشخاص أعمالهم، وفي هذا االجتماع يقوم فريق المراجعة، بعرض  بتنفيذ مهمة

المالحظات والنتائج التي توصلوا إليها مدعمة باألدلة المؤيدة لها، إضافة إلى التوصيات المقترحة 
بشأنها، بعدها يتدخل األشخاص المراجعة أعمالهم بالرد على تلك المالحظات والنتائج والتوصيات، 

ل التبريرات والتوضيحات واالنتقادات التي يقدمونها إن كان لديهم، وقد يؤدي ذلك إلى من خال
  .)2(نزاعات بين الطرفين، وتظهر هذه النزاعات في حالتين

  .يقدم المراجع األدلة إثبات قوية ومنه ينتهي النزاع-

  .لنزاععلى نقطة االداخلي عدم القدرة على تقديم هذه األدلة ومنه يتنازل المراجع -

بعد انتهاء التدخل، يتم إعداد تقرير المراجعة في صورته النهائية، : التقرير النهائي-3-3
ويتم إرساله ألهم المسؤولين المعنيين واإلدارة، إلعالمهم بنتائج مهمة المراجعة، والتوصيات 

يكون المقترحة لمعالجة المشكالت واإلحتالالت التي تكشفت خالل عملية المراجعة، ويجب أن 
  .التقرير موضوعي وواضح وبناء، وأن يتم إعداده وتقديمه في الوقت المناسب

                                                 
  .69ص مرجع سابق، –) 1( 
  .118، صمرجع سابقألفين أرينز، ديس لوبك، –) 2( 
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  :)1(وأما من ناحية التقديم الشكلي للتقرير، فيجب أن يتضمن العناصر التالية

صفحة العنوان، ويجب أن تتضمن العنوان الكامل للمهمة، التاريخ، أسماء فريق المراجعة  -
  .ومحرري التقرير

  .مة ويوضح في بداية كل تقريراألمر بالمه-

  .الفهرس-

  .مضمون التقرير-

  .المالحق التي ترفق بالتقرير-

بعد اقتراح المراجع الداخلي لمجموعة من التوصيات التصحيحية : متابعة تنفيذ التوصيات-4
الواجب القيام بها، بناء على المالحظات التي سجلها أثناء القيام بمهمة، فإنه يقوم بمتابعة مدى 

بتنفيذ تلك التوصيات، وتنتهي هذه المرحلة عند تنفيذ كل التوصيات المقترحة والتي . اللتزاما
  .صادقت عليها اإلدارة

  نظام الرقابة الداخلية: المبحث الرابع

تقوم المؤسسة بوضع وتصميم نظام الرقابة الداخلية الذي يتضمن مجموعة من عمليات 
لمالية، التنظيمية والمحاسبية، وذلك ضمانا لحسن سير المراقبة المختلفة والتي تخص الجوانب ا

  .العمل في المؤسسة والتقيد بالسياسات الموضوعة

  الرقابة الداخلية وعوامل نشأتها تعريف: المطلب األول

  تعريف الرقابة الداخلية: أوال

" AICPA"عرفت لجنة إجراءات المراجعة التابعة لمجمع المحاسبين القانونيين األمريكيين 
خطة التنظيم وكل الطرق واإلجراءات واألساليب التي تضعها إدارة الشركة  :"أنهابالرقابة الداخلية 

والتي تهدف إلى  المحافظة على أصول الشركة وضمان دقة وصحة المعلومات المحاسبية وزيادة 

                                                 
  .69، صمرجع سابقعبد السالم عبد اهللا سعيد أبو سرعة، –) 1( 
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اإلدارية التي  درجة االعتماد عليها وتحقيق الكفاءة التشغيلية والتحقق من التزام العاملين بالسياسات
  .)1("وضعتها اإلدارة

الخطة التنظيمية " :الرقابة الداخلية من قبل معهد المدققون الداخليون على أنها هاكما عرف
والسجالت واإلجراءات التي تهدف للمحافظة على موجودات المؤسسة وضمان كفاية استخدامها 

د بيانات مالية يعتمد عليها ومحضرة والتأكد من سالمة ودقة السجالت المحاسبية بحيث تسمح بإعدا
  .)2("طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

الرقابة الداخلية :" عرفتفقد أما منظمة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين الفرنسية، 
مجموعة الضمانات التي تساعد على التحكم في المؤسسة من أجل تحقيق الهدف المتعلق  بأنها

اية، واإلبقاء على األصول ونوعية المعلومات، وتطبيق تعليمات اإلدارة وتحسين بضمان الحم
األداء، ويبرز ذلك بالتنظيم وتطبيق طرق وإجراءات نشاطات المؤسسة من أجل اإلبقاء على دوام 

 )3(".العناصر السابقة

لقوانين هي نظام تعميم التسيير، موجه نحو التزام واحترام اإلجراءات وا": كما تعرف بأنها
  .)4("إلخ...والقواعد أو أي نشاط يؤدي إلى تحقيق مبادئ معقولة

كمجموعة من اإلجراءات الرامية لتقديم ضمانات معقولة تتعلق بتحقيق ": بأنهاتعرف  أيضا
  :األهداف الثالثة التالية

  .تفعالية وفاعلية العمليا -

                                                 
الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا  :شحاتة عبد الوهاب نصر علي،شحاتة السيد–) 1( 

  .54، ص 2005الدار الجامعية، اإلسكندرية، المعلومات، 
  .81، ص2004، دار وائل للنشر، عمان،2ط مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية،هادي التميمي، –) 2( 

(3  –) Collins L.¸ et Vallin G¸ Audit et contrôle:  Aspects financiers¸ opérationnels et 

stratégiques¸  4éme édition¸ Editions DALLOZ¸ paris¸ 1992¸ p35. 
(4  –) Hamminiallel¸Le contrôle Interne et L élaboration comptable¸ office des 

publications Universitaires¸  Alger¸ 2003¸ p13. 
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  .المعلومة المالية) fiabilité(مصداقية  -

  .)1( "للقوانين والقواعد سارية المفعول )conformité(المطابقة  -

تحتوي الرقابة الداخلية على  الخاص بالرقابة الداخلية 400طبقا لنص المعيار الدولي رقم و
الخطة التنظيمية، مجموع الطرق واإلجراءات المطبقة من طرف اإلدارة، بغية دعم األهداف 

تشتمل هذه األهداف على احترام السياسة ، ألعمالالمرسومة لضمان إمكانية السير المنظم والفعال ل
اإلدارية، حماية األصول، الوقاية أو اكتشاف الغش واألخطاء، تحديد مدى كمال الدفاتر المحاسبية 

  .)2( وكذلك الوقت المستغرق في إعداد المعلومات المحاسبية ذات المصداقية

وها، ومع تطور الوظيفة اإلدارية ونم ؤسساتمع تطور الم لقد تطور مفهوم الرقابة الداخلية
تعمل على ضمان التحكم في وظائف كي بها، وهي مجموعة من الوسائل والقوانين وضعت 

المؤسسة وذلك من أجل تسيير فعال للعمليات المالية واإلدارية ، ومنه تعتبر الرقابة بمثابة مخطط 
لتحقيق األهداف التي ترمي  تنظيمي من المناهج و اإلجراءات المحددة من طرف اإلدارة العامة

إليها والتي تلتقي كلها في السعي إلى تحقيق الهدف الرئيسي أال وهو ضمان استمرارية المؤسسة 
وبقائها وهذا في إطار تحقيق أهدافها الفرعية المنشودة كاحترام سياسة التسيير والمحافظة على 

  .األصول

  عوامل نشأة الرقابة الداخلية: ثانيا

  :)3(الداخلية نتيجة لعدة عوامل أهمها نشأة الرقابة

فكبر حجم المؤسسات وتعدد العمليات التي تقوم بها  :كبر حجم المؤسسة وزيادة أعمالها-1
راجع إلى النمو الضخم في حجمها وتنوع أعمالها من خالل االندماج والتفرع والنمو الطبيعي، وكل 

                                                 
مطابع جامعة الملك سعود، المملكة  المفاهيم والمعاير واإلجراءات، : المراجعة ،مصطفى عيسى خيضر –) 1( 

  .195، ص1996العربية السعودية، الطبعة الثانية، 
دار الجامعية الجديدة االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية،  فتحي رزق السوافيري وآخرون، –) 2( 

  .12، ص2002للنشر، اإلسكندرية، 
  .162، ص1998، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمان، التدقيق والرقابة في البنوكخالد أمين عبد اهللا، –) 3( 



	لمراجعة الداخليةاإلطار النظري ل                                      : فصل األولال
 

- 26 - 
 

الشيء الذي أدى إلى  االعتماد على  ،هذا أدى إلى صعوبة االتصال الشخصي في إدارة المؤسسة
وسائل هي في صميم أنظمة الرقابة الداخلية مثل الكشوف التحليلية والموازنات وتقسيم العمل 

  .وغيرها

البد إلدارة المؤسسة من الحصول على عدة : حاجة اإلدارة إلى بيانات دورية ودقيقة-2
اذ القرارات لتصحيح االنحرافات ورسم من أجل اتخ اتقارير دورية عن األوجه المختلفة لنشاطه

، ومن هنا البد من وجود نظم رقابية سليمة ومتينة تطمئن اإلدارة إلى صحة تلك يةالمستقبل تهاسياس
  .التقارير التي تقدم لها وتعتمد عليها في اتخاذ القرارات

ت هذه نتيجة النفصال الملكية عن اإلدارة أصبح :اضطرار اإلدارة لحماية أصول المؤسسة-3
 ،األخيرة ذات مسؤولية كاملة عن حماية أصول المؤسسة وموجوداتها من الضياع وسوء االستعمال

المساهمين أو الدولة فإن عليها أن توفر سلسلة  وتمكن من إخالء مسؤولياتها تجاه المالك أتوحتى 
األخطاء من اإلجراءات التي تعمل على حماية األصول والتأمين عليها، كما تعمل على تفادي 

وما يساعدها على ذلك هو وضع نظام محكم  .واإلهمال والتبذير واكتشاف ما قد يحدث من ذلك
  )1(.للرقابة الداخلية

تحتاج الجهات الحكومية إلى بيانات  :حاجة الجهات الحكومية وغيرها إلى بيانات دقيقة -4
لتخطيط االقتصادي والرقابة البلد لتستعملها في اها المختلفة العاملة داخل ؤسساتدقيقة حول الم

ما  مؤسسةالحكومية والتسعير وحصر الكفايات العلمية وما شابه، فإذا طلبت هذه المعلومات من 
  )2(.ال يتسنى لها ما لم يكن نظام الرقابة الداخلية قويا ومتماسكا ذلك فإن

                                                 
مؤسسة الوراق للنشر  أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدولية، حسين القاضي، حسين دحدوح،–) 1( 

  .238، ص1999والتوزيع عمان،
  .162ص رجع سابق،مخالد أمين عبد اهللا، –) 2( 
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فهي  )1(ارية،يلقد تحولت عملية التدقيق من كاملة تفصيلية إلى اخت :تطور إجراءات التدقيق-5
تعتمد على أسلوب العينة اإلحصائية ذلك األسلوب الذي يعتمد في تقرير حجمه وكمية اختباراته 

  .المؤسسةعلى درجة متانة نظام الرقابة الداخلية المستعمل في 

  الرقابة الداخلية نظامأهداف : المطلب الثاني

  :)2(همهاأ إلى تحقيق عدة مزايا للمؤسسة الرقابة الداخليةنظام هدف ي

تعتبر حماية أصول المؤسسة من أهم األهداف التي تسعى الرقابة  :حماية أصول المؤسسة-1
الداخلية إلى تحقيقها وذلك من خالل فرض حماية مادية ومحاسبية لجميع عناصر األصول 

تمكن المؤسسة من اإلبقاء والمحافظة على أصولها من  والتي، )االستثمارات، المخزونات، الحقوق(
  )3(.ل األخطار الممكنة وكذا دفع عجلتها اإلنتاجية بمساهمة األصول الموجودةك

تعني أن تكون المعلومات موضوعية،  :المحاسبية وتكاملها ومالءمتها معلوماتدقة ال-2
تعطي صورة عادلة عن وضع المؤسسة ضمن بيئة نشاطها وأن تكون حاضرة وجاهزة بالشكل 

لمستفيدة، وترتبط المعلومات المحاسبية بالعمليات الناتجة عن الكامل والمالئم خدمة لألطراف ا
مزاولة األنشطة المختلفة بالمؤسسة، تلك العمليات تعتبر مجاال لتطبيق نظام الرقابة الداخلية، وتتولد 

التصريح بالعمليات، : عنها معلومات محاسبية، وتتم هذه العمليات عبر سلسلة من الخطوات هي
  )4(.الدفاتر، والمحاسبة عن نتائجهاتنفيذها، تسجيلها ب

يعني تجنب أوجه اإلسراف والقصور والتبذير في  :االستخدام االقتصادي الكفء للموارد-3
، ومن ثم االرتقاء بالكفاية اإلنتاجية في استخدام تلك الموارد، وتعني الكفاية قدرة هااستخدام

حدد بأقل تكلفة ممكنة، وتتبع عدة المؤسسة أو أي نشاط أو وظيفة معينة على تحقيق الهدف الم
                                                 

، 2001، دار وائل للنشر، عمان، 2ط علم تدقيق الحسابات، الناحية النظرية والعلمية، خالد أمين عبد اهللا،–) 1( 

  .167ص
  .248- 247ص ص  مرجع سابق،حسين القاضي، حسن ممدوح،  –) 2( 
، ظري والممارسة التطبيقيةالمراجعة وتدقيق الحسابات، اإلطار النمحمد التهامي طواهر ومسعود صديقي، –) 3( 

  .91-90، ص، ص2003ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .247ص مرجع سابق،حسين القاضي وحسين دحدوح، –) 4( 
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الموازنات التخطيطية، التكاليف المعيارية، دراسة : أساليب لالرتقاء بالكفاية اإلنتاجية، من أهمها
  .إلخ...الزمن، رقابة الجودة، تدريب العاملين لرفع مستوى أدائهم

عمليات للتأكد يجب على المراجعين الداخليين مراجعة ال :تحقيق أهداف العمليات والبرامج-4
مما إذا كانت النتائج المحققة متماشية مع األهداف الموضوعية، وما إذا كانت العمليات التشغيلية قد 

  )1(.تم تنفيذها وفقا لما هو مخطط لها

تم بلورة أهداف المؤسسة إلى مجموعة من  :احترام السياسات اإلدارية وااللتزام بها-5
ملة التي تشمل كافة جوانب المؤسسة، يتم إبالغها إلى منفذي السياسات والخطط واإلجراءات المتكا

العمليات المختلفة عبر المستويات اإلدارية، من خالل إصدار أوامر كتابية أو شفوية تقضي االمتثال 
  .لها وااللتزام بها وهذا من شأنه أن يكفل للمؤسسة تحقيق أهدافها المرسومة

وتطبيق أوامر الجهة المديرة، يسمح لإلدارة بمتابعة إن تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية 
للتأكد من أن التنفيذ يسير وفقا للبيانات  ظائفتنفيذ الخطة الموضوعية، وتقييم األداء في الو

الموضوعة، كذلك التعرف على مدى تحقيق األهداف المرسومة والكشف عما يقع من انحرافات 
  .زمةوتالعبات التخاذ اإلجراءات التصحيحية الال

  ابة الداخلية ومقوماتها الرئيسيةأنواع الرق: المطلب الثالث

إن الحاجة لوظيفة الرقابة، إنما تنشأ نتيجة وجود احتمال لحدوث أخطاء في تنفيذ األهداف 
الموضوعة مسبقا، وبالتالي يوجد ارتباط تام بين وظيفة الرقابة وكل من وظيفتي التخطيط والتنظيم، 

فات الرقابة الداخلية السابقة فإنه يتم تخطيطه وتنظيمه، ومن خالل ما تعرطالما أنها تصحح ما 
يتضح وجود جوانب إدارية وأخرى محاسبية كمقومات للرقابة الداخلية، أين يتوقف نجاحها 

  .وفاعليتها كنظام في أي مؤسسة على مدى توافر هذه المقومات 

  

  
                                                 

، 2006، دار الجامعية، اإلسكندرية، في ظل التشغيل اإللكتروني: المراجعة الداخليةثناء علي القباني،  –) 1( 

  .97ص
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  أنواع الرقابة الداخلية: أوال

  :)1(وهي نوعثالثة أعلى  الرقابة الداخلية تشمل

وتمثل الرقابة اإلدارية الوجه اإلداري من أوجه الرقابة الداخلية في  :الرقابة اإلدارية-1
المؤسسة وعنصرا رئيسا من عناصرها، تهتم هذه الرقابة وتتضمن جميع اإلجراءات الالزمة 

والتحقق من مدى  ،حيةللتحقق من كفاءة استخدام موارد وممتلكات المؤسسة استخداما أمثال من نا
 هاالتزام العاملين فيها بالسياسات والقوانين واللوائح الداخلية والخارجية على السواء والمنظمة ألعمال

  .المشروع من ناحية أخرى، بذلك يتم تحقيق الكفاية اإلنتاجية المالئمة تهاوأنشط

اسبية من جهة، هي نظام يشمل إجراءات معالجة المعلومات المح :الرقابة المحاسبية-2
وإجراءات التحقق من جودة المعالجة من جهة أخرى، ومن شأن هذه اإلجراءات تفادي الغش 

مانعة في طبيعتها، تسعى إلى إنتاج وتوصيل معلومات محاسبية ذات  واألخطاء، فهي رقابة
  .)2(مصداقية مطابقة للمتطلبات القانونية والتنظيمية

اية أصول المؤسسة ومن اإلجراءات التي تنتجها يهدف إلى حم :نظام الضبط الداخلي-3
  :، باإلضافة إلى التحقق مناإلدارة

  .تقسيم العمل-

  .المراقبة الذاتية-

  .تحديد االختصاصات والسلطات والمسؤوليات-

و المقاييس واألساليب التي  ،مجموعة من الوسائل:" لهذا يعرف نظام الضبط الداخلي بأنه
ياتها ومراقبتها بطريقة تلقائية ومستمرة لضمان حسن سير العمل، تضعها اإلدارة بغرض ضبط عمل

وعدم حدوث األخطاء أو الغش أو التالعب أو حتى االختالس في أموال المؤسسة وسجالتها 
  .)3(وحساباتها

                                                 
  .88، ص2002، الدار المعرفية الجامعية، اإلسكندرية، أصول وقواعد المراجعة والتدقيقمحمد السيد سرايا، –) 1( 

(2 – ) IFAC¸ Le disposition de contrôle interne: cadre de référence¸ paris 2007¸p25. 
الطباعة، دار المسيرة للنشر والتوزيع و تدقيق الحسابات المعاصر، الناحية النظرية، غسان فالح المطارنة،–) 3(

  .209، ص2006، 1ط
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  قومات اإلدارية للرقابة الداخليةالم: ثانيا

رق والوسائل والتي يتضمن الشق اإلداري لمقومات الرقابة الداخلية على مجموعة من الط
  :ليتاتزيد من كفاءته ويمكن عرضها على النحو ال

وجود هيكل تنظيمي كفء يعد نقطة البداية لنظام رقابة كونه يحدد  :هيكل تنظيمي كفء-1
المسؤوليات بدقة، فهو يختلف من مؤسسة إلى أخرى وفقا لحجم المؤسسة واتساع أعمالها وطبيعة 

ظيمي كفء البد من مراعاة تسلسل االختصاصات وتوضيح نشاطها، وحتى يكون الهيكل التن
السلطات والمسؤوليات لكل إدارة داخل المؤسسة بدقة، مما يسهل وجود نظام رقابة داخلية قوي 
وفعال، كذلك يجب أن تؤدي الخطة التنظيمية للمؤسسة إلى استقالل اإلدارات وتوضيح خطوط 

المسؤول عن ارتكاب أي خطأ أو مخالفة ويعني السلطة والمسؤولية بطريقة تسهل عملية تحديد 
استقالل اإلدارات أن ال يتم السيطرة على عملية بأكملها وأدائها من قبل قسم واحد، وأن يكون هناك 
فصل واضح بين اإلدارات التي تقوم بتنفيذ العملية واإلدارة المسؤولة عن االحتفاظ باألصول كعهدة 

ابة قسم معين على قسم آخر للحد من احتماالت ارتكاب إدارة الحسابات، وهذا يؤدي إلى رق
  .األخطاء والغش وتحديد المسؤول عن تلك األخطاء

النتائج باألفراد يؤدي بدوره إلى زيادة اهتمام العاملين والعناية ما يقع على عاتقهم من 
دم لهم مسؤولية، خاصة عندما يشعرون بأنهم سوف يحاسبون على األخطاء التي  يرتكبونها أو يق

  .الحوافز في حالة عدم ارتكاب األخطاء وزيادة الكفاءة لديهم

  :من خالل ما سبق يتضح أن الهيكل التنظيمي الكفء يجب أن يتصف بالعناصر اآلتية

  .أن يتم تفويض السلطات من أعلى إلى أسفل، وأن السلطة واضحة ومفهومة-

  .تطبيق مبدأ الفصل بين المهام -

  .ة إلمكانية استيعاب أية تغييرات مستقبليةمرونة الخطة التنظيمي-

  .االستقالل الوظيفي بين اإلدارات واألقسام بما ال يمنع التعاون والتنسيق بينهما-

  .ربط االختصاصات والمسؤوليات باألهداف والسياسات الهامة للمؤسسة-
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  .تحديد المسؤولين عن أي أخطاء أو مخالفات قد تحدث-

يلها إلى المستويات التنفيذية في صورة تعليمات أو قواعد تخطيط أنشطة المؤسسة وتوص-
  .واجبة التنفيذ

  .وضع إجراءات واضحة ودقيقة لنشاط الرقابة وعملها في شكل خطة محددة-

تعتمد فعالية الرقابة الداخلية على كفاءة الموظفين ووضع  :توفر الموظفين األكفاء-2
وتدريبهم من العناصر التي يجب  همر عملية اختيارالموظف المناسب في المكان المناسب، لذلك تعتب

أخذها بعين االعتبار عند تقييم نظام الرقابة الداخلية، حيث هذا األخير يمكن أن يكون فعال بسبب 
الموظفين ذوي الكفاءة، هذا يعني أنه يجب أن يكون لدى المؤسسة سياسة سليمة لتعيين الموظفين 

الذي يعتبر أحد مقومات الرقابة  وت الالزمة لتشغل كل وظيفة، مع مراعاة المؤهال تهمالجدد وترقي
يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يفحص ويقيم سياسة المؤسسة في التوظيف ، كما الداخلية

  )1(.رئيسيةالمراكز الوالترقية وتقييم كفاءة الموظفين الذي يكونوا مسؤولين عن 

ل تحديد أهدافها بوضوح في الخطة المرسومة تعمل إدارة المؤسسة من خال :رقابة األداء-3
على تحقيق هذه األهداف بفعالية وبما يكفل االلتزام بسياساتها، غير أن االلتزام بمستويات األداء 

   انحرافات عن المستويات المرسومة، لذلك ينبغي دراسة ووضع إجراءات كفيلة عنه ينتج عادة ما 
  .)2( ابتصحيحه

من المقومات السياسية لوجود نظام كفء  :ت لحماية األصولوجود سياسات وإجراءا-4
للرقابة الداخلية وجود مجموعة من السياسات واإلجراءات الالزمة لحماية األصول وضمان دقة 
وصحة البيانات والتقارير المحاسبية خاصة في ظل التنظيم الالمركزي، وتتطلب حماية األصول 

سام المختلفة، ومجموعة من التقارير المتداولة بين تلك وجود إجراءات للضبط الداخلي بين األق
األقسام ووجود تعاون بينهما، فعلى سبيل المثال نجد أن قسم المبيعات هو القسم الذي يقوم 
بالحصول على أوامر البيع من العمالء، ولن يكون لهذه األوامر أي قيمة إال إذا تم تنفيذها 

                                                 
  .212-211، ص صمرجع سابق غسان فالح المطارنة،–) 1(
  .102-101، ص ص مرجع سابق محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، –) 2(
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تعاون العديد من األقسام أو اإلدارات األخرى كاالئتمان وتحصيلها ولن يتحقق ذلك إال من خالل 
المخازن، واستخدام  لحمايةاستخدام وسائل حديثة وائل حماية األصول سواإلنتاج والمخازن، ومن و

الخزائن الرقمية والتأمين ضد المخاطر ومنها خيانة األمانة والتأمين ضد السرقة واالختالس 
  )1(.والكوارث

من متطلبات نظام الرقابة الداخلية الجيد، وجود قسم تنظيمي  :لداخليةقسم المراجعة ا -5
يطلق عليه قسم المراجعة الداخلية، يهدف القسم إلى الفحص المستمر  المؤسسةإداري داخل 

للسياسات واإلجراءات الموضوعة من طرف اإلدارة، وكذا التأكد وبشكل مستمر من مدى دقة 
يوفرها النظام، أيضا التحقق من عدم وجود أوجه تالعب أو  وسالمة البيانات المحاسبية التي

مخالفات، وبصورة مختصرة فإن المهمة الرئيسية لقسم المراجعة الداخلية هي التأكد من تطبيق 
  )2(.مهمات الرقابة الداخلية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .57-56، ص، صمرجع سابق عبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاتة،–) 1(
  .34، ص1989شباب الجامعة، اإلسكندرية، ، مؤسسة الرقابة ومراجعة الحساباتأحمد نور وآخرون، –) 2(
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  :خالصة الفصل

 اعدتس أنها إذ المؤسسة، تنظيم في الوظائف أهم من الداخلية المراجعة وظيفة تعد

 المصداقية، ذات المعلومات لها تقديمها خالل من المسطرة أهدافها بلوغ في األخيرة هذه

 البالغة ألهميتها إذ المؤسسة تنظيم في وبارزة هامة بمكانة الداخلية المراجعة تحظى كما

الوظائف  باقي عن االستقاللية من المزيد إلعطائها العليا لإلدارة مباشرة تابعة جعلت
 إذ مهامه أداء علىالخارجي  المراجع مساعدة في كبير بشكل الداخلية تساهم ةالمراجعو

 كما والفعالية، الكفاءة من عالية بدرجة ألهدافها المؤسسة تحقيق معا تكاملهما عن ينتج

 الداخلية للمراجعة نأ كما الداخلية الرقابة نظام كفاءة مدى بقياس الداخلية المراجعة تساهم

 والتي الخطأ من أقل درجة ذات معلومات تقديم إلى خاللها من تسعى شتى تطبيقات

  .قراراتهم اتخاذ في القرار ومتخذي اإلدارة تساعد
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 :ثانيالفصل ال

  أهمية المراجعة الداخلية في مصداقية القوائم المالية

 

  .أساسيات حول القوائم المالية: المبحث األول

  .القوائم الماليةعرض : نيالمبحث الثا
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  :تمهيد 

فقد ازدادت  ،صاحبه تغيرات جوهرية في البيئة المحاسبيةالدولية ظهور الشركات  صاحب
بعد دخول تغيرات أخرى جديدة مثل  ا،مشكلة عدم تجانس فئات المستخدمين للقوائم المالية تعقيد

ا أدى إلى مم ،و العلمي لهؤالء المستخدمين من دولة إلى أخرى ،و المستوى التقني ،اختالف العملة
الفصل التطرق للقوائم هذا و سنحاول من خالل  ،اليةمضرورة توحيد و إعطاء مفهوم موحد للقوائم ال

التي تعدها المؤسسة، باإلضافة إلى التطرق إلى أهمية استخدام المراجعة الداخلية في إضفاء المالية 
  .المصداقية عليها
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  الماليةأساسيات حول القوائم : ولالمبحث األ

   القوائم الماليةمفهوم : المطلب األول

مجموعة من البيانات المالية األساسية التي تصدرها المؤسسة  « :بأنها تعرف القوائم المالية

   )1( .»وذلك بموجب مجموعة من المفاهيم و المبادئ المحاسبية و أساس منطقي بصورة منسقة

 معلوماتحيث يتم في النهاية تلخيص جميع ال لمؤسسةعمال االقوائم المالية هي الناتج النهائي ألف

فهذه  ،التي يتم تسجيلها في الدفاتر و التي تظهر في دفتر األستاذ على شكل مجموعة من التقارير

ها في اتخاذ منلالستفادة  ،و إنما وسيلة للحصول على المعلومات ،ليست هدفا في حد ذاتها األخيرة

  .     للمؤسسة مركز الماليالمليات و تقييم عالالقرارات و الحكم على نتائج 

و التي  مؤسسةالية من الوسائل األساسية في االتصال باألطراف المهتمة بأنشطة المالقوائم الو
 و ما حققته،اليمالتعرف على العناصر الرئيسية المؤثرة على المركز ال منمن خاللها ستتمكن 

ين اإلطار العام لتقديم القوائم المالية و ما يتطلبه تب) IAS/ IFRS1(فالمعايير ،من نتائج المؤسسة
على  مؤسساتالالواجب على الية مالنظام المحاسبي المالي القوائم ال، حيث حول محتوى كل وثيقة
   )2(:فيالوحدة انجازها 

 ).الميزانية(الي مقائمة المركز ال -
 ).جدول حسابات النتائج(قائمة الدخل  -
 )زينةالخ(قائمة التدفقات النقدية  -
 .قائمة تغيرات األموال الخاصة -
ملحق يبين القواعد و الطرق المحاسبية و يقدم معلومات تكميلية على الميزانية و جدول  -

 .حسابات النتائج

                                                 
عمان، األردن،  ،1 طدار الثقافة للنشر و التوزيع، ، هاالمحاسبية الدولية و معاييرمدان، ححسن القاضي، مأمون - )1( 

  .273، ص2008
  .10، ص2007مصر، ،الجزء األول، اإلسكندرية، المحاسبي اإلفصاحالقياس و عبد الوهاب نصر علي،  - )2( 
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ر المحاسبية يايمعإلى عرض القوائم المالية و كذلك صدر عن مجلس ال ISA1تطرق المعيار 

ISA1 تقع  ، حيثادا إلى معايير التقارير المالية الدوليةدليل عن كيفية إعداد القوائم المالية استن

 ،حتى و لو قام بإعدادها المحاسب ؤسسةمسؤولية إعداد القوائم المالية حسب هذا المعيار على إدارة الم

فإن ذلك ال يعفي اإلدارة من مسؤوليته عن كافة المعلومات التي  ،أو تم االستعانة بالمدقق الخارجي

حيث أكد على أن تضبط القوائم  ،لى ذلكإو قد أشار النظام المحاسبي المالي  ،ليةامتحتويها القوائم ال

و يتم إصداره خالل مهلة أقصاها ستة أشهر التالية لتاريخ  مؤسسة،المالية، تحت مسؤولية مسيري ال

     )1(  .إقفال السنة المالية

  القوائم المالية ي و أهدافمستخدم: المطلب الثاني  

حسب أهميتها و االستعمال الداخلي في ترتب  ف مستعملة للقوائم المالية للمؤسسةهناك عدة أطرا

     )2( :كما يليالمؤسسة المعدة لهذه القوائم 

  مستخدمي القوائم المالية: أوال

هم الفئة التي تستثمر مبالغ من أموالها في المؤسسة،  :المستثمرين الحاليون والمحتملون -1
ل الطمأنينة في قلوبهم حول مخاطر االستثمار في المؤسسة، وتشمل تلك لذا فهم بحاجة لمعلومات تدخ

المعلومات الخاصة بموارد المؤسسة وااللتزامات المرتبطة بها، والتغيرات فيها، وبمدى : المعلومات
 .قدرتها على تحقيق إيرادات وتحويلها إلى ربحية بأدائه المالي ودرجة القدرة على السداد

تشمل هذه الفئة كال من العاملين والموظفين  :ت الممثلة لهمالموظفين والمجموعا -2
والنقابات، واالتحادات العمالية المهنية التي تمثلهم، وغالبا ما يتركز اهتمامهم باالطمئنان على 
استمرارهم بالوظيفة، كما يهتمون بالمعلومات التي تساعدهم في تقييم مؤسستهم على توفير المكافآت 

رص توفير العمل، ولتحقيق ذلك يحتاجون إلى معلومات حول األداء المالي ومنافع التقاعد وف

                                                 
لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها و كذا  المحدد 2008جوان  26لقرار المؤرخ في ا- )1( 

  .22ص ،2009مارس  25بتاريخ  ،19صادر في جريدة رسمية العدد  ،مدونة الحسابات
  8-5ص ، ص2007، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، مبادئ المحاسبة الماليةأحمد صالح عطية، - )2( 
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واالقتصادي والقدرة على تحقيق تدفقات كافية والقدرة الربحية، والتوقعات المستقبلية خاصة ما يتعلق 
 .بشؤون العمل العمالة

ويمثل المقرضون مصدر التمويل الخارجي للمؤسسة والذي يكون في الغالب  :المقرضون -3
طويل األجل، وما يهمهم سواء كانوا حاليين أو محتملين هو الهيكل التمويلي للمؤسسة، ونسب المديونية 
ومدى االعتماد على المتاجرة بأموال الغير كذلك قدرتها على دفع أقساط القروض في مواعيد 

  )1( .استحقاقها وخدمة القروض أيضا، أي كل متعلقات القرارات االنتمائية
وتعتر هذه الفئة مصدر للتمويل واالئتمان قصير األجل،  :لدائنون والتجاريونالموردون وا -4

حيث يهتم هؤالء بالمعلومات التي تمكنهم من معرفة ما إذا كانت المبالغ المستخدمة لهم سوف تسدد في 
موعدها، وعلى عكس المقرضون فان الدائنون التجاريون يركزون اهتماماتهم على المؤسسة في األجل 

 .ير القص
كفئة مصلحة واضحة في استمرار المؤسسة كمصدر من مصادر الوفاء  :العمالء -5

باحتياجاتها من المواد والسلع أو الخدمات الخاصة إذا كانت تربطها به عالقة دائمة أو طويلة األجل، 
اثلة على قدرتها على تحقيق التدفقات النقدية الكافية، ومن هنا يحتاج العمالء إلى معلومات أساسية مم

   )2( .لما يحتاجه المستخدمون الممولون
تهتم الجهات الحكومية بتوزيع المواد وبالتالي بأنشطة  :الحكومة بأجهزتها المختلفة -6

المؤسسات المختلفة، وتحتاج تلك الجهات إلى معلومات الستخدامها في توجيه وتنظيم تلك األنشطة 
متعلقة بالدخل القومي وما يماثلها، و ووضع السياسات الضرورية وكذلك كأساس لإلحصاءات ال

التعرف على تكلفة الخدمات التي تقدمها المؤسسات وعدالة أسعار خدماتها، وبالرغم من أن الحكومة 
 .تملك سلطة الحصول على أي معلومة تريدها إال أنها تدخل ضمن مستخدمي التقارير المالية

فيد األول بالتقارير المحاسبية، هذا ال هناك رأي على كون إدارة المؤسسة هي المست: اإلدارة -7
يعني حقيقة األمر أن اإلدارة في حاجة ماسة للتقارير لسبب منطقي هو أنها تملك في يدها كل السلطة 
للحصول على المعلومات دون انتظار للتقارير السنوية، ومع ذلك فان كانت اإلدارة تستفيد بالتقارير، 

                                                 
 األردن، عمان، ،1 طالتوزيع، و للنشر اإلثراء ، 2007 الدولية المالية التقارير معايير ارات،عالج جمال -  ) 1( 

 .43ص ،2008
، الملتقى الدولي حول االبداع  اإليداع المحاسبي من خالل معايير المحاسبة الدوليةمرزاقة صالح، بوهرين فتيحة، - )2( 

  .90، جامعة البليدة، ص2010منظمات الحديثة، ماي والتغيير التنظيمي في ال
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خالء مسؤوليتها أمام المساهمين أو مالك المؤسسة، وكذلك للوفاء فان تلك االستفادة تتركز في مجرد إ
 .ببعض االلتزامات القانونية تجاه العديد من الجهات الحكومية والوقاية

يسعى الجمهور للحصول على معلومات حول نجاح وازدهار المؤسسة ألنها قد : الجمهور -8
عمال أو التقاعد مع موردين جدد، هؤالء تساهم بطريقة فعالة في تطوير االقتصاد المحلي ال بتشغيل 

هم من يستخدمون المعلومات المالية ولكن يوجد مستخدمون آخرون كالمحليين الماليين واالقتصاديين 
والمستثمرين والسماسرة ومسؤولي البورصات والمحامين والسلطات الضريبية والهيئات التنظيمية 

والنقابات العمالية وباحثي األعمال وأساتذة الجامعات،  والمشرعين والصحافة المالية ووكاالت التقارير
ومهما توفرت القوائم المالية على المعلومات إال أنها تبقى دائما عاجزة عن تغطية كافة حاجات هؤالء 

 .المستخدمين الختالف حاجاتهم وتنوعها 

  أهداف استخدام القوائم المالية :ثانيا

 اتخاذفي  هاتكون مفيدة لمستخدمي ئهاأدا عنفير معلومات إلى توللمؤسسة الية متهدف القوائم ال
  ) 1( :، كما تهدف القوائم المالية إلىالقرارات 

ال توفر كافة المعلومات التي  رغم أنها ،تحقق الحاجات العامة لغالبية المستخدمين -
سابقة و تعكس إلى حد كبير اآلثار المالية ألحداث ال األنه ،ها لصنع القراراتونيمكن أن يحتاج

  .ال توفر بالضرورة معلومات غير مالية 
 .عرض جميع األرقام و المعلومات و البيانات المالية الخاصة بالمؤسسة لفترة مالية معينة -
 .ؤسسةالقياس الدوري لدخل الم -
 .على توليد التدفق النقدي ؤسسةتقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة الم -

، األموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل: مثلتقديم معلومات عن التدفقات النقدية •
األموال الناتجة من استثمارات  ،األموال الناتجة من القروض أو المستخدمة في تسديد القروض

 .جديدة من قبل أصحاب رأسمال أو الموزعة على أصحاب رأسمال التدفقات النقدية

  

                                                 
  .74-73ص ص ،2003 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،المحاسبة معايير موسوعة ،حمادة العال عبد طارق - )1( 
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  المبادئ األساسية لهاصائص القوائم المالية و خ: ثالثالمطلب ال

  خصائص القوائم المالية :أوال

مفيدة المالية الية التي تجعل المعلومات الواردة في القوائم مالخصائص النوعية للقوائم ال
  :لمستخدمي هذه القوائم هي

هي قابليتها الية المإن إحدى الخصائص األساسية للمعلومات الظاهرة بالقوائم  :القابلية للفهم - 1
  ،الذين يملكون معارف أساسية في التسيير و المحاسبة و االقتصاد» للفهم المباشر من قبل المستخدمين 
المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب إدخالها في القوائم  دابعو على كل حال فإنه يجب عدم است

نه من الصعب فهمها من قبل بعض أإن كانت مالئمة لحاجات صانعي القرارات بحجة  ،المالية
  )1( .المستخدمين

و تتأثر  لكي تكون المعلومات المحاسبية مالئمة يجب أن تكون مؤثرة في القرار، :المالئمة - 2
في بعض الحاالت تعتبر طبيعة المعلومات لوحدها كافية لتحديد فمالئمة بطبيعتها و بأهميتها النسبية ال

فاألهمية النسبة  ،و مادية المعلومات ألهمية لتحديد مالئمتها لطبيعة و في حاالت أخرى يكون ،مالئمتها
من قبل المحاسب و ،هي إعطاء أهمية و تركيز كبير للعناصر التي يكون تأثيرها كبير عند اتخاذ القرار

غيرة لكن هذا ال يعني إهمال العمليات الص ،الماليةأثناء قيامه بأعماله اليومية أو الدورية إلعداد القوائم 
و اإلفصاح عنها مهما كان حجمها المالية على حساب العمليات الكبيرة ألنه البد من إعطاء العمليات 

لكي تكون نتيجة النشاط معبرة عن  ،أهمية و دقة كبيرة في عمليات التسجيل و القياس ،ونوعها
يؤثر على القرارات  وتعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن ،الحقيقة

   )2(. اليةماالقتصادية التي يتخذها مستخدمو القوائم ال

                                                 
  .88، صمرجع سابقطارق عبد العال حماد،  - )1( 
د، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، ترجمة طارق عبد العال حما ،معايير التقارير الدوليةني فان جريوتج، يه- )2( 

  .6، ص2006مصر، 
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 ،تكون المعلومات صادقة إذا كانت خالية من األخطاء  و يتفق فيها مستخدموها :وثوقيةمال -3
و أن تكون محايدة و خالية من  ،و تعرض نتائج المحاسبية عن العمليات ،و تمثل المعلومات بصدق

   )1(.ي تحكمهاصادقة إذا تم تحضيرها حسب المبادئ الت المعلومات في القوائم المالية ونو تك .التحيز

الية معينة بقوائم ملفترة المالية و تعني قابلية المقارنة إمكانية مقارنة القوائم  :قابلية المقارنة -4
كما يجب أن  ،أدائها و ذلك لتقييم مركزها المالي و ،ذاتها ؤسسةمالية لفترة أو فترات أخرى سابقة للم

باالمكان مقارنة القوائم المالية المعدة للمؤسسة مع القوائم المالية لمؤسسات مماثلة مكن اجل تقييم يكون 
    )2(.مركزها وادائها المالي

عند إعداد القوائم  لعمل بهاألساسية هي ما يتم ا مبادئال :للقوائم المالية األساسية مبادئال :ثانيا
  :في  أهمهال تتمث ،المالية

يتم االعتراف بالعمليات  مبدأال ابموجب هذ  :المحاسبي على أساس االستحقاق مبدأال -1
عن الفترات  بناءادها في السجالت المحاسبية يقيتويجري ، و األحداث األخرى عند حدوثها ،المالية

مباشر بين التكاليف حيث يتم االعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء على ارتباط ،التي تمت فيها
    )3( .و عائدات بنود الدخل المحددة ،التي تم تحملها

عن العمليات المالية السابقة  هااالستحقاق مستخدمي ستبلغ القوائم المالية المحددة على أسا
و عن الموارد التي  ن التزامات الدفع النقدية في المستقبلعتبلغهم  كما ،دفع واستالم النقديةبالمتعلقة 

 ةو بالتالي فهي توفر معلومات حول العماليات المالية السابق ،ثل النقدية و التي سيتم استالمها مستقبالتم
    )4( .و األحداث األخرى التي تعتبر أكثر فائدة للمستخدمين في صنع القرارات

                                                 
في الملتقى ، مداخلة مقدمة الي الجزائريماألسس و المبادئ المحاسبية في النظام المحاسبي و الساعد بوراوي، - )1( 

ارية و علوم المحاسبة الدولية، كلية العلوم التجالدولي األول حول النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل المعايير 
  .10، ص2010، جامعة الوادي، التسيير

  .82ص ،سابق مرجع ،المحاسبة معايير موسوعة حماد، العال عبد طارق - )2( 
  .479، ص2004الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  المحاسبة الدولية،أمين السيد أحمد لطفي، - )3( 
  .141، ص2004لنشر و التوزيع، عمان، األردن، مؤسسة الوراق ل نظرية المحاسبة،يوسف محمود جربوع، - )4( 
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على أنه عند ) 1(عيار المحاسبي الدولي رقم ممن ال 23تنص المادة  :االستمرارية مبدأ -2
ما لم  ،يم لقدرة المؤسسة على البقاء كمؤسسة مستمرةيإجراء تق ةيجب على اإلدار ،اد القوائم الماليةإعد

أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة  ،تكن أثناء قيامها بإجراء تقييمها على علم بحاالت عدم تأكد بأحداث
   )1(.يجب اإلفصاح عن هذه الحقيقةوهنا  ،على البقاء كمؤسسة مستمرةتها في قدر

  عرض القوائم المالية: نيالمبحث الثا

  وقائمة الدخل قائمة المركز المالي: المطلب األول

  )الميزانية(قائمة المركز المالي : أوال 

يمكن تعريف الميزانية بأنها الكشف باألرصدة التي ال تزال مفتوحة في تاريخ معين بعد اإلغالق 
   .الحسابات الوهمية في حساب ملخص الدخل

قائمة تتضمن الحسابات الحقيقية المتعلقة باألصول و االلتزامات و حقوق الملكية في " :أو هي
   )2( ".تاريخ معين

و نستنتج أن الميزانية لها أهمية بالغة في جرد النفقات و اإليرادات المقرر تحقيقها خالل مدة 
 رسم لسنة واحدة المواردالحسابات التي توهي تعني بالنسبة للدولة مجموعة  عادة ما تكون سنة،محددة 

  .و األعباء

  
  :تظهر الميزانية أو قائمة المركز المالي في الجدول التالي

  

  

  

  

  

  
                                                 

دولي حول اإلطار المفاهيمي الملتقى ، مداخلة مقدمة في ال 01عرض معيار المحاسبي الدولي رقمحكيمة بوسلمة، - )1( 
  . 10، جامعة سعد دحلب البليدة، ص) IAS/IIRS(للنظام المحاسبي المالي الجديد و آليات تطبيقه في ظل المعايير 

  .93ص ،مرجع سابقمال الجعارات، ج- )2( 
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  )األصول( عرض نموذج لقائمة الميزانية):1( جدول رقمال

  ........السنة المالية المقفلة في 

اإلجمالي   مالحظات  األصول
N 

اهتالك رصيد 
N  

صافي   Nصافي 
N-1 

           أصول غير جارية
 المنتوج اإليجابي أو السلبي -فارق بين اإلقتناء
  تثبيتات معنوية 
  تثبيتات عينية 

  أراضي 
  مباني 

  تثبيتات عينية أخرى 
  تثبيتات ممنوح إمتيازها
  تثبيتات يجري إنجازها

  تثبيتات مالية 
  سندات موضوعة موضع معادلة 

  مساهمات أخرى وحسابات دائنة ملحقة بها
  سندات أخرى مثبتة

  وض وأصول مالية أخرى غير جارية قر
  ضرائب مؤجلة على األصول

         

          مجموع األصول غير الجارية 
  أصول جارية

  مخزونات و منتوجات قيد التنفيذ 
  حسابات دائنة واستخدامات مماثلة 

  الزبائن 
   اآلخرونالمدينون 

  الضرائب وما شابهها 
  حسابات دائنة أخرى واستخدامات أخرى 

  شابهها  ات وماالموجود
  األموال الموظفة واألصول المالية الجارية األخرى 

  الخزينة

         

 مجموع األصول الجارية

  المجموع العام لألصول
         
         

، الجزء الثاني، محاسبة المؤسسة طبقا للمعاير المحاسبية الدولية، شعيب شنوف: المصدر
  .80، ص 2009مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر، 
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  )الخصوم(عرض نموذج لقائمة الميزانية ): 2(جدول رقم ال

  ........السنة المالية المقفلة في 

  N  N-1  مالحظة  الخصوم
 رؤوس األموال الخاصة
  رأس مال تم إصداره 

  رأس مال غير مستعان به 
  )1(احتياطات مدمجة–عالوات واحتياطات 
  فوارق إعادة التقييم 

  )1(فارق المعادلة 
 )1) (نتيجة صافية حصة المجمع/(يةنتيجة صاف

ترحيل من جديد / رؤوس أموال خاصة أخرى 
  )1(حصة الشركة المدمجة 

  )1(حصة ذو األقلية 

  )1(المجموع 
  الخصوم غير الجارية 

  قروض وديون مالية 
  )مؤجلة ومرصود لها (ضرائب 

  ديون أخرى غير جارية
  مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا 

  ارية مجموع الخصوم غير الج

  الخصوم الجارية 

  موردون حسابات ملحقة 

  ضرائب 

  ديون أخرى

  خزينة سلبية 

   مجموع الخصوم الجارية

  مجموع عام للخصوم

      

      

      

      

  

  

  

  

  

    

      

      

  
، الجزء الثاني، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبة الدوليةشعيب شنوف،  :المصدر

  .81، ص2009، الجزائر، مكتبة الشركة الجزائرية 
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 )1( :يالحظ أن الميزانية تتكون من ينمن خالل الجدول

 محتملــة،  مسـتقبلية  منافع تضمن تحقيق ة،مؤسسلل المملوكة القيمة ذات األشياء : األصول -

  .سابقة أحداث أو لمعـامالت نتيجة عليها تحصل أو المؤسسة فيها تتحكم

ـ ال عـل  القائمـة  قتصاديةاال اماتااللتز أنها على الخصوم تعرف: الخصـوم -  أي أو ةمؤسس

   .عليها المتعارف المحاسبية للمبادئ طبقا وقياسها إثباتها تم قادمة لفترات مؤجلة دائنة عناصر

       ":جدول حسابات النتائج" قائمة الدخل  :ثانيا

ل أهمية عن قائمة تعتبر قائمة الدخل من القوائم المالية التي بدأ ينظر إليها باهتمام متزايد ال يق

بل في كثير من األحيان ينظر إليها بأهمية أكثر من قبل األطراف التي تعني باتخاذ  ،المركز المالي

أي في تاريخ  ؛و تعوض قائمة الدخل في نهاية فترة معينة ،قرارات تتعلق بالربحية و االستثمار خاصة

  .ة لنتيجة األعمال خالل تلك الفترة من الربح أو الخسار - معين

من خالل مقابلة  ،قيس قدرة المؤسسة على تحقيق األرباحيتقرير « :تعرف قائمة الدخل على أنها

  ) 2(.»اإليرادات  كاإليرادات الخاصة بفترة زمنية معينة بالمصروفات التي تساهم في تحقيق تل

  :يتم إعداد جدول حسابات النتائج أو قائمة الدخل بطريقتين

وفق هذه الطريقة في الدخل تظهر قائمة  حيث ،حسب وظيفتهايف تصنيف األعباء أو المصار*

  :ينالتالي ينالجدول

  

  

                                                 
  119 . ص ، 2005،اإلسكندرية ،1ط ،الجامعية الدار  ،المالية التقاريرحماد، العالي عبد طارق -  )1(
 مذكرة ،القرارات واتخاذ االقتصادية للمؤسسة المالي األداء تقييم في المالية المعلومة جودة تأثير عصام، عباس- )2( 

  .51ص ،2012/2013 ،ورقلة معةجا التسيير، علوم في ماستر
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  حساب النتائج حسب الطبيعة): 3(جدول رقم ال

  مالحظة  البـيـانـات
السنة 

N  

  السنة

1- N  

  رقم األعمال 
  تغيير مخزونات المنتوجات المصنعة والمنتجات قيد اإلنجاز 

  اإلنتاج المثبت 
  ل إعانات االستغال

      

       إنتاج السنة المالية /1
  المشتريات المستهلكة 

  . الخدمات الخارجية واالستهالك األخرى
  استهالك السنة المالية  -1

      

       القيمة المضافة لالستغالل-2
  أعباء المستخدمين 

  الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة 
      

       الفائض اإلجمالي عن االستغالل-3
 تجات العملياتية األخرىالمن

  األعباء العملياتية األخرى 
  المخصصات لإلهتالكات والمؤونات 

  استئناف عن خسائر القيمة والمؤونات 

      

       النتيجة العملياتية -4
  المنتوجات المالية 

  األعباء المالية 
      

 النتيجة العادية قبل الضرائب-5
  دية الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العا

  حول النتائج العادية ) تغيرات( الضرائب المؤجلة  
  مجموع منتجات األنشطة العادية 

  مجموع أعباء األنشطة العادية 
  مجموع أعباء األنشطة العادية 

      

       النتيجة الصافية لألنشطة العادية-7
       )يطلب بيانها(المنتوجات -العناصر غير العادية
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 )يطلب بيانها(اءالعناصر غير العادية األعب
       النتيجة غير العادية-8
       النتيجة الصافية للسنة المالية-9

 حصة الشركاء الموضوعة موضع المعادلة في نصب
  ) 1(النتيجة الصافية للمجموع المدمج   -10

      

 )1(ومنها حصة ذوي األقلية
  ). 1(حصة المجمع 

      

  

، الجزء الثاني، سسة طبقا للمعاير المحاسبية الدوليةمحاسبة المؤ، شعيب شنوف :المصدر
ص ص  ،)IAS/IFRSطبقا للمعايير المحاسبية الدولية (  2009مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر، 

85-86  

  
  حساب النتائج حسب الوظيفة:  )4(جدول رقم  

 N-1السنة  Nالسنة   مالحظة البيان

  رقم األعمال 
  كلفة المبيعات
  اإلجمالي هامش الربح 

  منتجات أخرى عملياتية 
  التكاليف التجارية 
  األعباء اإلدارية 

  أعباء أخرى عملياتية 
  النتيجة العملياتية 

  تقديم تفاصيل األعباء حسب الطبيعة 
  مصاريف المستخدمين المخصصات لإلهتالك

  منتجات مالية 
  األعباء المالية 

  النتيجة العادية قبل الضريبة 
  على النتائج العاديةالضرائب الواجبة 

  )التغيرات ( الضرائب المؤجلة على النتائج العادية 
  النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

  األعباء غير العادية 
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 المنتوجات غير العادية
  النتيجة الصافية للسنة المالية 

حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتائج 
  ) 1(الصافية 

  )1(موع المدمج النتيجة الصافية للمج
  ) 1(منها حصة ذوي األقلية 

  )  1(حصة المجمع 

، الجزء الثاني، محاسبة المؤسسة طبقا للمعاير المحاسبية الدولية، شعيب شنوف :المصدر 
 84- 83ص ص ، )IAS/IFRSطبقا للمعايير المحاسبية الدولية (  2009مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر، 

.  
 

  نة وقائمة تغيرات األموال الخاصةئمة تدفقات الخزيقا: المطلب الثاني

  تدفقات الخزينةقائمة  : أوال

حيث بينها  ،لقائمة التدفقات النقدية حيث تم تخصيصه فقط لهذه القائمة IAS7لقد تطرق المعيار 
تصنف حيث  ، ة مامؤسسعرض معلومات عن التغيرات التاريخية في النقدية والنقدية المعادلة ل«: بأنها

  ) 1( .»وتمويلية التدفقات النقدية خالل فترة معينة إلى نشاطات تشغيلية واستثمارية

والمدفوعات للمؤسسة، إذن قائمة التدفقات النقدية هي القائمة التي تفسر لنا المحصالت النقدية 
 ير فييتفسر لنا أسباب التغ واستخدامها كماالنقدية  مصدرأي توضح لنا  ؛التي حدثت خالل الفترة

  . ال يمكن أن نصل إليها باستخدام القوائم المالية األخرى المفصلة وهذه المعلومات ،رصيد النقدية

  )2( :طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة، عد جدول تدفقات الخزينة بطريقتينوي

  

  

                                                 
  .114-113 ص ص ،سابق مرجع الجعارات، جمال- )1( 
 25هـ ، الموافق ل  1430،عام  األولربيع  28،المؤرخة في  19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ) 2(

  . 26ص   ، 2009مارس سنة 
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  :تتمثل في:  الطريقة المباشرة 
...) الموردون، الضرائبالزبائن ( تقديم الفصول الرئيسية لدخول وخروج األموال اإلجمالية  •

وتقريب هذا التدفق المالي الصافي إلى النتيجة قبل الضريبة الفترة  قصد إبراز تدفق مالي صافي؛
 .المقصودة

 :تظهر قائمة التدفقات النقدية وفق هذه الطريقة في الجدول التالي

  جدول تدفقات الخزينة حسب الطريقة المباشرة) 5(جدول رقم 

  ةالسنة المالي  البيان
السنة المالية 

  السابقة
  المالحظة

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية
  التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن 

  المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين 
  الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة 

  الضرائب عن النتائج المدفوعة 

      

 ة قبل العناصر العاديةتدفقات أموال الخزين
 )يجب توضيحها(تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية        

 )أ(صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العمليات
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار

  عنوية المسحوبات عن إقتناء تثبيتات عينية أو م
  التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية 

  المسحوبات عن إقتناء تثبيتات مالية 
  التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية 

  الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية 
  الحصص و اإلقساط المقبوضة من النتائج المستلمة 

 )ب(ل الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمارصافي تدفقات أموا
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عملية التمويل

  التحصيالت في أعقاب إصدار أسهم 
  الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها 

  التحصيالت المتأتية من القروض 
  تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة

      

 )ج(ت أموال الخزينة المتأتية من عملية التمويلصافي تدفقا
 تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت

 )ج+ب+أ(تأثيرات أموال الخزينة في الفترة
 أموال الخزينة ومعادلتها عند إفتتاح السنة المالية
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 أموال الخزينة ومعادلتها عند إقفال السنة المالية
  أموال الخزينة خالل الفترة تغير

 المقاربة مع النتيجة المحاسبية

، دار النشر المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمان عطية، : المصدر
 .170،  ص  2009جيطلي، الجزائر، 

  
 : حسبانتمثل في تصحيح النتيجة الصافية للسنة المالية مع األخذ بال :الطريقة غير المباشرة 
اهتالكات، تغييرات الزبائن، المخزنات، تغييرات (في الخزينة  أثار المعامالت دون التأثير •
 ؛...)الموردين
  ؛)ضرائب مؤجلة ( التفاوتات أو التسويات •
 ...)قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة ( بطة بأنشطة االستثمار أو التمويلالتدفقات المالية المرت •

 .كال على حدىوهذه التدفقات تقدم 
  :وتظهر قائمة التدفقات النقدية وفق هذه الطريقة في الجدول التالي

  تدفقات الخزينة حسب الطريقة غير المباشرة:   )6(جدول رقم 

  السنة المالية  البيان
السنة المالية 

  السابقة
  مالحظة

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية
  اليةصافي نتيجة السنة الم

  تصحيحات من أجل اإلهتالك
  اإلهتالكات واألرصدة 
  تغير الضرائب المؤجلة

  تغير المخزونات
  تغير الزبائن والحسابات الدائنة األخرى

  تغير الموردين والديون األخرى
  نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب

    

     )1(يةصافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العمليات

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار
  مسحوبات عن إقتناء تثبيتات 
  تحصيالت التنازل عن تثبيتات

  )1(تأثيرات محيط اإلدماج 

    

     )ب(صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار

     تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات التمويل
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 صص المدفوعة للمساهمينالح
  زيادة رأس المال النقدي

  إصدار قروض 
  تسديد قروض

     )ج(صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات التمويل

     )ج+ب+أ(تغيرات األموال الخزينة في الفترة

 أموال الخزينة عند اإلفتتاح
  أموال الخزينة عند اإلقفال
  )1(الت األجنبية تأثير تغيرات سعر العم

    

      تغير أموال الخزينة 

  .268ص  مرجع سابق،هوام جمعة، : المصدر

  تغيرات األموال الخاصة :ثانيا

مع تعدد مصادر التغير في حقوق  حيثهي حلقة الربط بين قائمة الدخل و قائمة المركز المالي، 
، تظهر من خالل الجدول صادرهالملكية توجب تخصيص قائمة منفردة لتوضيح مسببات هذا التغير وم

 :التالي

  

  جدول تغيرات األموال الخاصة): 7(جدول رقم ال

 
  مالحظة

رأسمال
  الشركة

عالوة 
  اإلصدار

  فارق التقييم
إعادة  فرق
  التقييم

اإلحتياطات 
  والنتيجة

         N-2ديسمبر13الرصيد في 
 تغيير الطريقة المحاسبية
  تصحيح األخطاء الهامة

  تثبيتاتإعادة تقييم ال
األرباح أو الخسائر غير 

المدرجة في الحسابات في 
  حساب النتائج 

  الحصص المدفوعة 
  زيادة رأس المال

  صافي نتيجة السنة المالية
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         N-1ديسمبر 31الرصيد في 
 تغيير الطريقة المحاسبية
  تصحيح األخطاء الهامة 

  إعادة تقييم التثبيتات
ير األرباح أو الخسائر غ

المدرجة في الحسابات في 
  حساب النتائج 

  الحصص المدفوعة 
  زيادة رأس المال

  صافي نتيجة السنة المالية

         

         Nديسمبر 31الرصيد في 
، الجزء الثاني، محاسبة المؤسسة طبقا للمعاير المحاسبية الدولية، شعيب شنوف :المصدر

ص ص ، )IAS/IFRSا للمعايير المحاسبية الدولية طبق(  2009مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر، 
85-86   

  )1( :فيما يلي جدول التغير في األموال الخاصةتكون و ي

مال القانوني و الذي المال المدفوع من رأس اليتكون رأس  :التغير في رأس المال المدفوع -1
مل عالوة أو خصم يمثل القيمة االسمية لألسهم أو قيمة الحصص ورأس المال اإلضافي والذي يش

المدفوع زيادة  المال وأسهم الخزينة و تشمل التغيرات في رأس إصدار األسهم و الهبات الرأسمالية
باالستثمارات اإلضافية التي يقدمها المالك في صورة نقدية أو عينية أو تسديد لبعض التزامات رأسمال 

ة من األرباح المحتجزة أو بشراء عن طريق التوزيعات النقدي المال كما يتم تخفيض رأس ؤسسةالم
  .أسهم الخزانة

إن التغير من هذا القسم من حقوق الملكية يعود إلى ثالث   :التغير في األرباح المحتجزة - 2
  :مصادر على النحو التالي

 .رصيد األرباح المحتجزة أو الدورة وتعديله بتسويات السنوات السابقة -
 .ن خالل الدورةتوزيعات األرباح على المالك و المساهمي -

                                                 
  .27-26ص ، صمرجع سابقهنية جبنون،  - )1( 
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الدخل الشامل أو الخسارة حسبما تظهره قائمة الدخل الدورة الجارية علما أن  يفاص -
توزيعات األرباح تتم إما نقدا أو عينا و في كلتا الحالتين تؤثر هذه التوزيعات على إجمالي حقوق 

  .الملكية
  :سب وخسائرهو مكاالتغير هذا أهم مصادر  من :مال المحتسبال التغيرات في رأس - 3

 .إعادة التقدير -
 .الحيازة غير المحققة -
  . أرصدة العمالت المتوافرة في نهاية الدورة -

  المالحق واإليضاحات: لثالمطلب الثا

ومالحظات  ألنها تتضمن هوامش ،تعتبر المالحظات المرفقة بالقوائم المالية جزء ال يتجزأ منها
  .القرارات برشد وعقالنية اتخاذ من معلومات تساعد علىوتوضيحات لما تضمنته 

  :ويمكن عرض هذه المالحظات بأحد األساليب التالية

 .التفسيرات بين األقواس -
 .المالحظات الهامشية -
 جدول الممتلكات والمنشآت والمعدات والذي يبين تكاليفها التاريخية مثل : الجداول اإلضافية -

ك جدول يوضح تحليل للمصروفات وكذل ،هتالكاتها وقيمتها الدفتريةاونسب امتالكها ومجمعات 
 .العمومية واإلدارية

 .حسابات المدينة المرهونة لبنك على ذمة قرض منهالك ،الحسابات ذات الطبيعة المتعارضة -
 .هتالكه كحساب مقابلامحل حسابات األصل غير متداول ومجمع : حسابات التقييم -
المالية وقراءة األرقام التي  تعتبر هذه السياسات هامة لفهم القوائم: السياسات المحاسبية -

   ) 1( .أسلوب اإلهتالك، وأسلوب تقدير تكلفة البضاعة وأسلوب تقدير االستثمارات: تحتويها مثل

                                                 
  .143، ص مرجع سابق، جمال الجعارات- )1( 
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  :خالصة

بعد دراستنا للقوائم المالية وجدنا بأنه حدثت تغيرات كثيرة من ناحية الشكل والمضمون، 
ما يسمح بإعطاء دفع جديد للمؤسسات الوطنية م SCFوالتي أوردها النظام المحاسبي المالي الجديد 

لتقدم وضعيتها المالية بكل شفافية والتكيف مع المعطيات الجديدة وقدرتها على تقييم نقاط الضعف 
    .والقوة وكذا قابليتها للمقارنة مع المؤسسات األخرى وإظهار بوضوح قدرتها التنافسية 
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  :الفصل الثالث

القوائم المالية في مصداقية الداخلية  المراجعةأهمية 

  القنطرة -مؤسسة مطاحن الزيبانب

  
  

  التعريف بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة: المبحث األول

  القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة: المبحث الثاني

خطوات المراجعة الداخلية لقوائم المالية بمؤسسة : المبحث الثالث

  .لزيبان القنطرة مطاحن ا
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  :تمهيد

مطاحن الزيبـان   ،قمنا باتخاذ مؤسسة سةبعد تطرقنا إلى الجانب النظري من موضوع الدار
 إضـفاء دور المراجعة الداخلية فـي  بالتطرق إلى دراسة مجال للدراسة التطبيقية، وذلك  القنطرة -

  .نطرةالق –المصداقية على القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الزيبان 
ريف مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة، ثم في المبحث الثـاني قمنـا   بتع في المبحث األول قمناحيث 

بعرض القوائم المالية للمؤسسة محل الدراسة، ثم في المبحث الثالث قمنا بشرح خطوات المراجعـة  
  الداخلية للقوائم المالية بالمؤسسة محل الدراسة
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  مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة تقديم: المبحث األول

  التعريف بالمؤسسة: المطلب األول

مطاحن الزيبان القنطرة مؤسسة عمومية إقتصادية على شكل شركة مساهمة ذات رأس مال 
تابعة وهي دج،  896.260.000إلى  2007في  هتم رفعقد دج، و 235.000.000يقدر بـ 

 8، وهي من بين )الغذائية من الحبوب ومشتقاتها مؤسسة الصناعات(للشركة األم الرياض سطيف 
وحدات تابعة لها تتوزع في شرق وسط وجنوب التراب الوطني، والوحدة تتمتع باإلستقاللية في 

وبين مطاحن الزيبان  (SGP)والشركة األم تعتبر كوسيط بين شركة تسيير  ،إدارة شؤونها ونشاطها
  .وتعود لها القرارات المركزية والحساسة

  .تقوم الوحدة بإنتاج وتسويق السميد والدقيق ومشتقاتها :طبيعة النشاط  -
الرابط بين  3تقع في الجنوب الشرقي لمدينة القنطرة على الطريق الوطني رقم  :الموقع -

  .كلم 55القنطرة ووالية بسكرة وهي تبعد عن الوالية بـ 
  :إلى قطعتين وهي تنقسم 2م 315647تقدر مساحتها اإلجمالية بـ  :المساحة -
 2م 11158خاصة بالمطاحن واإلدارة ومنها  2م 53000051مساحتها : القطعة األولى -

  .مبينة والباقي غير مبني
  .تتكون من السكنات الوظيفية 2م 15642تقدر مساحتها  :القطعة الثانية -
  :طاقة اإلنتاج -

 قنطار في اليوم من القمح اللين 1500 
 مح الصلبقنطار في اليوم من الق 5900 

  :سعة التخزين -

 قنطار من المنتوج النهائي 39000 
 قنطار من القمح 125000 

سميد ممتاز، سميد عادي، دقيق ممتاز، دقيق الخبازة، تنتد المؤسسة  :تشكيلة منتجاتها -
  .القمح اللين، نخالة القمح الصالب، النخالة المكعبة، السميد الثانوي

  :ليةوتمر عملية اإلنتاج بالمراحل التا
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  :مراحل العملية اإلنتاجية: 1الشكل رقم 

                           
    

                               
  

    
                             
    
    
    
    

  
    
    
    

  
    

  
    
    
    
                        

  من إعداد الطالب باالعتماد على مقابلة مع رئيس مصلحة اإلنتاج: المصدر
  

  
  

 مرحلة إستقبال القمح

مرحلة التنظيف التمهيدي
 والتخزين

مرحلة إرسال القمح إلى خاليا
 على مستوى المطاحن

 مرحلة التنظيف التكميلي

مرحلة تبليل القمح مع 
إعطائه وقت الراحة األولى

مرحلة تبليل القمح مع إعطائه
 وقت الراحة الثانية

 مرحلة الطحن

 مرحلة الغربلة

 مرحلة التصنيف

فمرحلة التغلي  

 يتم فيها التخلص من األوساخ الكبيرة والشوائب الكبيرة

 يتم فيها إرسال القمح إلى خاليا التخزين الموجودة في
 لمطاحنا

 مستوى المخازن

 تستعمل في هذه المرحلة عدة آالت للتنظيف من أجل
 ......تصفية المادة

في هذه المرحلة يتم إضافة كميات محددة من الماء 
ة عن اللب لتسهيل عملية القشر(.......)نسبةلبلوغ

 يتم تبليل وإعطاء وقت للراحة مرة أخرى

يتم إستخدام آالت تسمى البرافيل وتتم عملية الطحن 
  حتى الحصول على النوعية المطلوبةعدة مرات

 Plan sichteurبإستعمال آالت تسمى (.....)

تصنف المواد الناتجة لعدة أنواع بالسنبة للمسمدة 

 يتم وضع المنتوج في أكياس خاصة مختلفة المقاييس والسعات
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  :إحتياجات المؤسسة من الماء -

 .لتر من الماء يوميا 3000 
 .أما الكهرباء فتستهلك حسب عمل اآلالت 

  .عامل 146يقدر عدد عمال الوحدة حاليا بـ : الطاقة التشغيلية -
نتجات الوطنية الخاصة إن المؤسسة أمام منافسة قوية من الم :أهداف المؤسسة -1

تسنى لها جذب المستهلك لطلب منتجاتها سطرت مجموعة من يول ،حتى األجنبيةوالعمومية و
  :األهداف التي تحاول تحقيقها وتتمثل فيما يلي

 اهتمامهموجلب  انتباههمالوصول إلى أكبر جمهور من المتعاملين اإلقتصاديين للفت  •
 .لعالمتها التجارية في النوعية أوال ودائما

موعات المحلية عموما وذلك لن يتأتي تغطية رغبات المستهلكين واألسر الصغيرة والمج •
القنطرة في  –الرياض سطيف مطاحن الزيبان   - إال بتضافر كل الجهود إلدماج الشركة التابعة

محيطها اإلجتماعي وتثمين مفهوم الخدمة المؤداة إلى الزبون وذلك تحت شعار ترقية ثقافة اإلصغاء 
 .إلى الزبون بكم ومعكم

 مطاحن لمؤسسةات اإلنتاجية والوضعية المالية المريحة إن القدر :سياسة المؤسسة -2
الزيبان القنطرة هما عامالن مشجعان على إنتعاش السياسة التجارية ولن تدخر أي جهد في ترجمة 

  :هذه السياسة باألفعال

الزبائن، المساهمين، (التوضيح في الشفافية للممارسات والخدمات التجارية مع الشركاء  
 ...).والمحيط

 .ية ثقافة اإلصغاء إلى الزبون والتكفل النظامي لكل الشكاويترق 
 .تكوين وتحسيس مجموعة العمال 
 .اإلتصال في الداخل لتفاعل كل العمال، وفي الخارج لضمان جودة الخدمة والمنتوج 
 .التحديث وصيانة طاقة اإلنتاج 

  الهيكل التنظيمي للمؤسسة: الثانيالمطلب 

  :ة من عدة مصالح الموضحة في الشكل التالييتكون الهيكل التنظيمي للمؤسس
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.مصلحة الموارد البشرية للمؤسسة محل الدراسة :المصدر  

عامرئيس المدیر ال المخطط الهيكلي للمؤسسة: 02الشكل رقم   

 أمانة المدیر العام

 رئيس مشروع اإلعالم اآللي

 مراقب التسيير

 محتسب

 مستشار قانوني

مدیر اإلدارة 
 والموارد البشریة

رئيس فرع 
النظافة واألمن

رئيس دائرة 
 المحاسبة والمالية

رئيس مصلحة 
 النظافة واألمن

 المدیر التجاري مدیر االستغالل

رئيس فوج 
 الوقایة واألمن

 عاملة منظفة

 أعوان
 الوقایة واألمن

رئيس مصلحة 
 التجارة

رئيس مصلحة 
التوزیع

رئيس حظيرة 
 النقل

ادة مسؤول إع
الهيكلة دراسة 
 السوق واالتصال

مصلحة 
الموارد البشریة

مصلحة 
الوسائل العامة

رئيس فرع 
الوسائل العامة

ئقيمساعد وثا  

فرع تسيير 
المستخدمين

 فرع التكوین

 فرع األجور

المراسل 
االجتماعي

رئيس فرع 
االستغالل

 اإلنتاج

رئيس المطحنة 
القدیمة

رئيس المطحنة 
الجدیدة

مصلحة 
التموین

مصلحة 
 الصيانة

رئيس مصلحة 
)المخبر(النوعية

رئيس مصلحة 
 تسيير المخزنات

59
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  :نالحظ من الشكل أن المؤسسة تتكون من
ل عن كل رؤساء الهياكل والمصالح ويشرف يعد المسؤول األو: الرئيس المدير العام -1

  :على تسيير المؤسسة من كل النواحي، باإلضافة إلى أنه
 ).الناطق الرسمي للمؤسسة(يمثل المؤسسة خارجيا  •
 ).مجلس المديرية العامة(يعقد إجتماعات دورية مع مختلف اإلطارات  •
 .يترأس مجلس اإلدارة •
 .رئيس لجنة حفظ الصحة واألمن •

تعد أمانة الرئيس العام همزة الوصل بين المدير العام وباقي  :يس المدير العامأمانة الرئ -2
  ):كل هذه المهام مرتبطة بالرئيس المدير العام(مصالح المؤسسة، من مهامها 

 .إستقبال، تسجيل وتوزيع البريد الوارد وإرسال البريد الصادر •
 فاكسإستقبال المكالمات الهاتفية الداخلية والخارجية وكذلك ال •
 .كتابة المراسالت وتوزيعها على مخلف المصالح •
 .تحرير إجتماعات مجلس اإلدارة •
 ...).دارة العامة للرياض، الزوارزبائن، اإل(إستقبال الضيوف  •
 .توصيل تعليمات المدير العام لمختلف رؤساء المصالح •

 :تعمل على :هيئة إعادة الهيكلة، دراسة السوق واإلتصال -3
 لة للمؤسسةدراسة إعادة الهيك •
 .دراسة السوق •
 .تنظيم المشاركة في المعارض اإلقتصادية، اإلشهار •
 .تمثل المؤسسة من ناحية اإلعالم •

اإلستشارة القانونية لمختلف المصالح، أما مهامه فتتمثل  يقوم بإبداء :المستشار القانوني -4
  : في

أغلب (نوية التكفل بقضايا الشركة محل نزاع سواء مع األشخاص الطبيعية أو المع •
 ).المنازعات التجارية مع مجموع الزبائن الذين ترتيب في ذمتهم ديون تجارية غير مسددة
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متابعة ملفات الصكوك بدون رصيد أمام القسم الجزئي على مستوى مختلف الجهات  •
 .القضائية المختصة

ين متابعة إجراءات التنفيذ الجبري على العقارات المرهونة بمعية المحضرين القانوني •
 .قصد تحصيل الديون المترتبة في ذمة المدين الراهن

متابعة ملفات التأمين على ممتلكات الشركة ضد جميع األخطار بمعية شركة التأمين  •
CAAT -  وتحصيل جميع التعويضات في هذا الشأن -وكالة بسكرة.. 

  :هذا فضال عن العمل اإلداري اإلعتيادي على مستوى الشركة
 .دارية الداخلية والخارجيةتحرير المراسالت اإل •
تمثيل الشركة كعضو في اللجان المختلفة كلجنة حفظ الصحة واألمن، لجنة التأديب، لجنة  •

 .الصفقات، لجنة تحديد ومراجعة السعر، لجنة إثبات ملفات الزبائن
 .تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية المختصة بموجب تفويض من المديرية العامة •

تم إدماج اإلعالم اآللي في المؤسسة من أجل تسهيل التعامالت  :م اآللياإلعال مصلحة -5
بين جميع المصالح والتسريع في وصول المعلومة باإلضافة إلى النتائج السريعة والموثوقة مقارنة 

  :بالعملية اليدوية من المهام
 إنشاء برامج أو أحداث التغيرات التطورات الالزمة على البرامج التابعة لمختلف •

تسيير  –المحاسبة  -الفوترة  -حساب األجور(المصالح، من بين البرامج الموجودة في المؤسسة 
 ...).اإلهتالكات – االستثمارات –المخزون 
 .برمجة وصيانة حواسيب المؤسسة •
 .إدارة شبكة اإلعالم اآللي •
 .امجمراقبة البرامج وتطبيقها باإلضافة إلى تقديم المعلومات الالزمة على مختلف البر •
 .المساهمة في الجرد السنوي •

تقوم هذه المصلحة بالحفاظ على أمن المؤسسة بمختلف أنواعه  :مصلحة النظافة واألمن-6
  :ونظافتها، وتنقسم إلى فرعين

رؤساء أفواج يشرفون على مجموعة  على يشرف عليه رئيس فرع مسؤول :فرع األمن -أ
  :من أعوان األمن، يمكن تقسيم مهامهم إلى قسمين
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  :تظم :مهام خاصة باألمن العام -

  .حراسة المؤسسة ووسائلها واآلالت من كل سرقة أو تعدي* 
  .مراقبة كل من يدخل أو يخرج من مؤسسة* 
  .إعطاء تأشيرة الشاحنات من أجل رفع المنتوج* 
  :تظم :مهام خاصة باألمن الصناعي -
  .المحافظة على أمن اآلالت من األخطار* 
  .مواد األولية واآلالت إلزالة بعض األخطار كإزالة السوس مثالرش األدوية على ال* 
  .الحفاظ على صحة العمال من أخطار اآلالت* 
  .وسائل الدفاع عن الحريق استعمالإتقان * 
جد تحت إمرة رئيس الفرع مجموعة من العمال والعامالت المسؤولين تو :فرع النظافة -ب

  :عن
 .التنظيف الدوري •
 .المياه وتعقيمه مراقبة مستوى مخزون •

مسؤولة عن  هاتعد من أهم المصالح، كون أن :مصلحة مراقبة التسيير وإعادة التقييم -7
  :مراقبة التسيير داخل المؤسسة، من أهم مهامه

يتم إعدادها بإتباع خطوط التوجيه التي تقدمها المديرية : إعداد الميزانية التقديرية للمؤسسة •
 االتصاالتالتقديرية للتموين، تسيير المخزون، اإلنتاج، المبيعات،  العامة، وتشمل كل من الميزانية

 .، الموارد البشرية...)اإلشهار(

تقوم كل مصلحة بإعداد الميزانية الخاصة بها فمثال مصلحة المبيعات تقوم بإعداد حيث 
...) ارد البشريةالتسويق، اإلنتاج، المبيعات، المو(الميزانية التقديرية، إعداد اللوح البياني للمؤسسة 

  .ومقارنتها مع التقديرات وتحليل النتائج
 .تمثل تراكم نتائج األشهر السابقة: إعداد التقارير الثالثية والسداسية •
 .وهو تقرير مفصل عن نشاط المؤسسة خالل السنة: إعداد التقرير السنوي للتسيير •
 .رتهمتقديم إحصائية ثالثية للديوان الوطني لإلحصائيات ردا على مراس •
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وظيفة مستقلة، وهي  االحتسابتعد وظيفة  :)مصلحة المراجعة الداخلية( االحتساب هيئة-8
تقييم مراقبة العمليات على مستوى مصالح المؤسسة، وهدف المراقبة في هذا المجال تقدير وتقييم 

الهدف  نجاعة مختلف المراقبات األخرى أي متابعة أعضاء المؤسسة في أداء مسؤولياتهم، وفي هذا
الداخلي يقدم التحليالت، التقييمات، التوصيات، اآلراء والمعلومات التي تخص الوظائف  االحتساب

  .االحتسابالتي تمت فيها عملية 
الداخلي يختلف عن المراقبة الداخلية، فالمراقبة الداخلية هي  باالحتسابمن جهة أخرى 

الممتلكات، صحة  ها هو تأمين حمايةمجموع التدابير الموجودة داخل التنظيم والمناهج وهدف
  .العمليات، جودة ونوعية المعلومة ونجاعة عمال المؤسسة العمليات، تطبيق

  :تظم المصالح التالية :االستغالل مصلحة -9

تعد أهم مصلحة في الدائرة أما باقي وومهمتها تحويل القمح إلى مادة منتهية، : مصلحة اإلنتاج  - أ
  .حقيق أهداف المصلحةالمصالح فهي مصالح دعم من أجل ت

تهتم هذه المصلحة بجلب المادة األولية المتمثلة في القمح الصلب واللين،  :مصلحة التموين -ب
  :، وتظم الفروع التالية...باإلضافة إلى شراء بقية األشياء كقطع الغيار، أدوات مكتب

  ةالمواد األولية التي تحتاجها المؤسس يقوم بعمليات شراء :فرع المشتريات -
قمح (يتكون من معير الحبوب، تكمن مهمته في تعيير المادة األولية  :فرع تعيير الحبوب -

قبل أن تتم عملية الشراء، فهو الذي يقدم اإلذن بشراء المادة األولية من عدمها، ) صلب، قمح لين
  . (OAIC)في سعر الشراء مع المورد  اتفاقكما أنه يصل إلى 

  :يظم :مصلحة تسيير المخزون -ج
  .يختص في تسيير المادة األولية :االستقبالفرع  -
مخصص لتسيير مخزن قطع الغيار ومخزن األكياس، يشرف  :فرع التسيير المخزون -

 على كل مخزن أمين مخزن، وهو موجود تحت مسؤولية رئيس الفرع، 
ملية تأمين الخدمات لضمان السير الحسن لآلالت المستخدمة في عمهمتها  :مصلحة الصيانة -د

  .اإلنتاج
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يعد المخبر مصلحة ال يمكن اإلستغناء عنها في هيكلة المؤسسة حيث يشرف رئيس  :المخبر -د
ة األولية وتحليل الماد اختباراتالمصلحة على مجموعة من األعوان الذين يقومون بإجراء 

 .والمنتوجات تامة الصنع
  :تظم المصالح التالية :دائرة التقنية التجارية -10

 : لتجارةمصلحة ا •
 رئيس حظيرة النقل •
 رئيس مصلحة التوزيع •
 مسؤول إعادة الهيكلة دراسة السوق واالتصال •

  ئم المالية لمؤسسة مطاحن القنطرةالقوا: المبحث الثاني  

يلزم القانون مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة كغيرها من المؤسسات بعرض قوائهما المالية، 
  .2011ؤسسة لسنة ولعرض هذه األخيرة أخذنا معطيات الم

  .أصول وخصومتتكون الميزانية من : عرض الميزانية - 1
أنظر الملحق ( 2011يظهر قسم األصول في ميزانية المؤسسة لسنة : عرض قسم األصول. أ

  :في الجدول التالي) 1رقم 
  31/12/2011أصول ميزانية المؤسسة في  ):8( جدول رقمال
  دج: الوحدة                      

2011صافي 2011اهتالك رصيد 2011مالياإلجمالحظات األصول 2010صافي    

    أصول غير جارية
 57763.72 203967.43 72459.13 276426.56  تثبيتات معنوية
 2243466409.301374247361.29869219048.01876260004.45 تثبيتات عينية
 16478991.99 16478991.99 / 16478991.99  أراضي

 845424010.80 830281922.36 342882648.31 1173164570.67  مباني

المنشآت التقنية 
والمعدات واألدوات 

 الصناعية
 991829077.65 978346489.90 13482587.75 4151116.94 

 10205884.72 8975545.91 53018223.08 61993788.99  تثبيتات عينية أخرى

 104300.00 104300.00 / 104300.00  تثبيتات مالية

روض وأصول مالية ق
 أخرى غير جارية

 104300.00 / 104300.00 104300.00 
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ضرائب مؤجلة على 
 األصل

 13108601.04 / 13108601.04 7552745.03 

مجموع األصول غير 

 الجارية
 2256955736.90 1374319820.42 882635916.48 883974813.20 

      أصول جارية

مخزونات و منتوجات 
 قيد التنفيذ

 67153124.81 / 67153124.81 54934016.31 

مخزونات المواد 
 األولية واللوازم

 27383734.17  27383734.17 14854245.89 

 36770797.9339124044.24 /36770979.93 التموينات األخرى
 955726.18 2998592.71 /2998592.71 مخزونات المنتجات
الحسابات الدائنة 
 واستخدامات مماثلة

 1207288416.87 520472243.61 686816173.26 660165514.73 

مدينون بين الشركات 
 التابعة

 504727583.41 / 504727583.41 504727583.41 

 659408430.74506612485.40152795945.34132261796.78 الزبائن

 9316376.33 19876715.74 / 19876715.74  المدينون اآلخرون

ههاالضرائب وما شاب   23275686.98 13859758.21 9415928.77 13859758.21 

 606277780.04 693634460.45 / 693634460.45  الموجودات وما شابهها

األموال الموظفة 
واألصول المالية 
 الجارية األخرى

 560000000.00 / 560000000.00 410000000.00 

 133634460.45196277780.04 133634460.45 الخزينة
مجموع األصول 

 الجارية
 1968076002.13 520472243.61 1447603758.52 1321377311.08 

المجموع العام 

 لألصول
 4225031739.03 1894792064.03 2330239675.00 2205352124.28 

  .عتماد على وثائق المؤسسةالطالب باالإعداد  من :المصدر
، حيث 2010فعت مقارنة ب سنة ارت 2011نالحظ من الجدول أن أصول المؤسسة لسنة 

 1447603758.52إلى  2010دج لسنة  1321377311.08ارتفعت قيمة األصول الجارية من 
، حيث كانت 2011أما األصول غير الجارية فقد انخفضت مقارنة بسنة  2011دج لسنة 

وفي األخير نالحظ . 2011دج سنة  882635916.48إلى  2010دج سنة  883974813.20
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إلى  2010دج سنة  2205352124.28المجموع العامل لألصول من  زيادة في
  .2011دج سنة  2330239675.00

أنظر ( 2011يظهر قسم الخصوم في ميزانية المؤسسة لسنة  :عرض قسم الخصوم -ب
  :كما يوضحه الجدول التالي) 2الملحق رقم 

    31/12/2011خصوم الميزانية للمؤسسة في ): 9(جدول رقم ال

  الوحدة دج  
 2010 2011المالحظة الخصوم

   رؤوس األموال الخاصة

 869260000.00 869260000.00 رأس مال تم إصداره
 267064606.62 267064606.62 عالوات واحتياطات أخرى

 104386427.7262364070.95 النتيجة الصافية
التسوية الناتجة عن تغيير

وتصحيح األخطاء/الطرق  
 22933831.55 17273101.76 

 372630148.73 310266077.78 رؤوس أموال خاصة أخرى
 835785427.08 933511125.01 مجموع األموال الخاصة
   الخصوم غير الجارية

  8280000.00 اإلعانات التجهيز واالستثمار

 30664462.30 53940913.35 مؤونات للمعاشات وااللتزامات المماثلة
نزاعات-مؤونات األخرى ولألعباء

 ضريبية
 14296506.00  

)مؤجلة ومرصود لها(ضرائب  617406.71585696.75 
الخصوم الجارية مجموع  77134826.0631250159.05 

 1276425980.42 1226425980.42 ديون لدى الشركات التابعة
 2204418.92 2332680.48 ديون موردي المواد األولية
 23529001.2334339340.80 ديون أخرى وحسابات ملحقة

 4399873.85 34494699.85 ضرائب
 20919924.16 32784361.95 ديون أخرى جارية

 1319593723.931338316538.15 مجموع الخصوم الجارية
 2330239675.002205352124.28 مجموع عام للخصوم
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  اعتمادا على وثائق المؤسسةالطالب عداد من إ :المصدر 
مقارنة  2011ول أن زيادة أصول المؤسسة نتج عنه زيادة خصومها لسنة نالحظ من الجد

حيث نالحظ ـأن المؤسسة لم تزد في رأس مالها حيث تسعى للحفاظ عليه، في حين  2010بسنة 
دج إلى  31250159.05 2010الخصوم الغير متداولة زادت حيث كانت في سنة 

لة زادت هي األخرى من ، كما أ، الخصوم المتداو2011دج سنة  77134826.06
  .2011دج سنة  1319593723.93إلى  2010دج سنة 1338316538.15

  :عرض جدول حسابات النتائج -2

تتبع مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة طريقة جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة في 
كما ) 3أنظر الملحق رقم ( 2011إعداده، ويظهر جدول حسابات النتائج للمؤسسة لسنة 

  :لجدول التاليفي ا
  .2011للمؤسسة لسنة  )حسب الطبيعة( جدول حسابات النتائج :)10(جدول رقمال

  دج: الوحدة                  
 2010 2011مالحظةالبيان

 1549688784.78873324352.48رقم األعمال
 8736636.043995954.79مبيعات البضائع

 1524284524.54816786352.82مبيعات من المنتوجات التامة الصنع
 576050.16255359.44مبيعات من المنتوجات الوسيطة

 16091574.0416286685.43مبيعات من الخدمات كراء صوامع التخزين
 2006656.571020678.05تغير مخزونات انتجات المصنعة والمنتجات قيد

 /14864000.00  إعانات االستغالل
 1566559441.35827117674.43إنتاج السنة المالية
 1272285618.91666735763.01المشتريات المستهلكة

 19935209.3116186341.14الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى
 1292220828.22682922104.15استهالك السنة المالية

 274338613.13144195570.28القيمة المضافة لالستغالل
 111097213.0476632118.32أعباء المستخدمين

 6664533.564477161.55الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة
 156576866.5363086290.41الفائض اإلجمالي عن االستغالل
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 13793754.625352443.21المنتجات العملياتية األخرى
 624007.951142370.97األعباء العملياتية األخرى

 20159303.6722585816.44تمخصصات االهتالكا
 561512848.18573060918.34مخصصات المؤونات

 534066817.36545982265.14استئناف عن خسائر القيمة والمؤونات
 122141278.7153631893.01النتيجة العملياتية
 7629287.686611273.98المنتوجات المالية
 7629287.686611273.98النتيجة المالية

 129770566.3960243166.99النتيجة العادية قبل الضرائب
 /30908284.72الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 5524146.052120903.96حول النتائج العادية)تغيرات(الضرائب المؤجلة 
 2122049301.011385063656.76مجموع منتجات األنشطة العادية

 2017662873.291322699585.81األنشطة العادية مجموع أعباء
 104386427.7262364070.95النتيجة الصافية لألنشطة العادية
 104386427.7262364070.95النتيجة الصافية للسنة المالية

  .إعداد اعتمادا على وثائق المؤسسة من: المصدر
للمؤسسة محل الدراسة نالحظ أن إنتاج من خالل جدول حسابات النتائج : انتاج السنة المالية -

دج  1566559441.35إلى  2010دج لسنة  827117674.43السنة المالية قد ارتفع من 
  .2011يادة في رقم األعمال لسنة ، وترجع هذه الزيادة إلى الز2011لسنة 

حيث  2010مقارنة بسنة  2011نالحظ زيادة في النتيجة العملياتية لسنة : النتيجة العملياتية -
 .2011دج سنة  122141278.71وأصبحت  2010دج سنة  53631893.01كانت 

حيث كانت  2010مقارنة بسنة  2011نالحظ زيادة في النتيجة المالية لسنة  :النتيجة المالية -
 .2011دج سنة  7629287.68وأصبحت  2010دج سنة  6611273.98

 2010مقارنة بسنة  2011نسبة لسنة نالحظ أن هناك زيادة بال :النتيجة العادية قبل الضرائب -
 .2011دج سنة  129770566.39وأصبحت  2010دج سنة  60243166.99حيث كانت 

 2010ارتفعت بالنسبة لسنة  2011لسنة  نالحظ أن النتيجة الصافية :النتيجة الصافية لألنشطة -
 2011وأصبحت في سنة  2010دج سنة  62364070.95حيث كانت تبلغ 

  دج 104386427.72
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إن االرتفاع في النتائج السابقة أدى بدوره إلى ارتفاع في هذه  :النتيجة الصافية للسنة المالية -
دج لسنة  104386427.72وأصبحت  2010دج سنة  62364070.95النتيجة، حيث كانت 

2011.  
  فقات الخزينةجدول تد -3

طريقة المباشرة قائمة التدفقات النقدية حسب الداد تقوم مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة بإع
  :كما يلي 2011حيث تظهر هذه القائمة لسنة ) 4أنظر الملحق رقم (
  .2011للمؤسسة لسنة  جدول تدفقات الخزينة حسب الطريقة المباشرة :)11(جدول رقم ال

  البيان
  السنة المالية

2011  

  السنة المالية السابقة

2010  
  المالحظة

 التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن
  المدفوعة للموردين والمستخدمين  المبالغ

2001140414.26  
2069786554.94 -  

869503401.76  
848314219.78-  

  

 
  21199181.98  - 68646140.68 )أ(صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العمليات

 المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية
  بيتات عينية أو معنوية التحصيالت عن عمليات التنازل عن تث

  الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية  

823023.00-  
     /  

6826500.00  

1181062.89-  
484500.00  

6480000.00  

  5783487.11  6003477.00 )ب(صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار 

   /  /  )ج(لية التمويل صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عم

   26972619.09  - 62642663.68 )ج+ب+أ(تأثيرات أموال الخزينة في الفترة
   169304505.04  196277124.13 أموال الخزينة ومعادلتها عند افتتاح السنة المالية
 أموال الخزينة ومعادلتها عند إقفال السنة المالية

  تغير أموال الخزينة خالل الفترة
133634460.45  
62642663.68 -  

196277124.13  
26972619.09  

 

   89336690.04  41743764.04  المقاربة مع النتيجة المحاسبية 

  .اعتمادا على وثائق المؤسسة الطالب إعداد من :المصدر
تم إعداد جدول تدفقات الخزينة استنادا على المعلومات المتوفرة في الميزانية باإلضافة ي

  .دفاتر الشركة والخاصة بحركة الحسابات خالل الفترة لمعطيات أخرى تستخرج من

 :ويحسب بالعالقة التالية :)أ(المتأتية من األنشطة العمليات  صافي أموال الخزينة -

  ) المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين) + (التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن= (  
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  دج - 68646140.68=  2069786554.94 -  2001140414.26= 
 :ويحسب بالعالقة التالية): ب(صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار  -

التحصيالت عن عمليات التنازل عن ) + (المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية = (
  )   الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية) + (تثبيتات عينية أو معنوية

  دج  6003477.00) = 6826500.00) + (0) + (- 823023.00( =
  :تحسب بالعالقة التالية): ج+ب+أ(تأثيرات أموال الخزينة في الفترة  -

صافي تدفقات أموال الخزينة + )أ(صافي أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العمليات = 
  )ج(ية من عملية التمويل صافي تدفقات أموال الخزينة المتأت+ ()ب(المتأتية من أنشطة االستثمار 

  دج -62642663.68) =  0+ ( ) 5993477.00)+ ( -68646140.68= (

 :ويحسب بالعالقة التالية :2011أموال الخزينة ومعادلتها عند افتتاح السنة المالية  -

تأثيرات أموال الخزينة  ) + ( 2010( قةباالس أموال الخزينة ومعادلتها عند إقفال السنة المالية (= 
  )2010( )ج+ب+أ(ي الفترة ف

 دج 196277124.13=  26972619.09+  169304505.04= 

 :ويحسب بالعالقة التالية :2011السنة المالية  إقفالأموال الخزينة ومعادلتها عند  -

تأثيرات أموال الخزينة في  (+  ) 2011( السنة المالية افتتاحأموال الخزينة ومعادلتها عند  (= 
  )2011( )ج+ب+أ(الفترة 

  دج 133634460.45) = -62642663.68) + (196277124.13= (
  :ويحسب بالعالقة التالية :خالل الفترةتغيرات أموال الخزينة  -

أموال الخزينة ومعادلتها عند  ( - ) 2011( أموال الخزينة ومعادلتها عند إقفال السنة المالية (= 
  ) 2011( السنة المالية افتتاح

  دج - 62642663.68=  196277124.13+  133634460.45= 
) أ(ونالحظ من خالل الجدول انخفاض كبير في صافي أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العمليات 

 .2011دج سنة  -68646140.68دج ليصبح  21199181.98 2010حيث كان في سنة 
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حيث كانت في ) ب(صافي أموال الخزينة المتأتية من األنشطة االستثمار زيادة في  وكذلك الحظنا
  .2011دج في سنة  5993477.00دج وأصبحت  5783487.11 2010سنة 

بمقدار كبير حيث ) ج+ب+أ(نالحظ أن هناك انخفاض في قيمة تأثيرات أموال الخزينة في الفترة 
 .2011دج لسنة  -62642663.68دج لتنخفض إلى  26972619.09 2010كانت في سنة 

  :الخاصة عرض جدول تغيرات رؤوس األموال -4

  :31/12/2011 بالمؤسسة فيتغيرات رؤوس األموال الخاصة : 12رقم جدول ال

 رأسمال الشركة مالحظة
عالوة

 اإلصدار
 فارق التقييم

فرق إعادة 

 التقييم
 االحتياطات والنتيجة

ديسمبر  31الرصيد في 

N-2 
896260000.00  105565542.10 

-17273101.76تغير الطريقة المحاسبية   62364070.95 
تصحيح األخطاء الهامة

  

إعادة تقييم التثبيتات
األرباح أو الخسائر غير 

رجة في الحسابات النتائجدالم
الحصص المدفوعة
زيادة رأس المال

صافي نتيجة السنة المالية
ديسمبر 31الرصيد في  N-1896260000.0017273101.76-   43201471.15 -  

-6660729.79تغير الطريقة المحاسبية  

 

104386427.72-  

تصحيح األخطاء الهامة
إعادة تقييم التثبيتات

األرباح أو الخسائر غير 
في الحسابات النتائج المدرجة

الحصص المدفوعة
زيادة رأس المال

ةصافي نتيجة السنة المالي
ديسمبر 31الرصيد في  N896260000.0023933831.55-   61184956.57 

  اعتمادا على وثائق المؤسسةالطالب إعداد  من :المصدر
الجدول أنه يحتوي على عناصر قليلة والمؤسسة تقوم بإعداده لمعرفة الزيادة أو النقص في رأس 

  .)5أنظر الملحق (ولمعرفة أرباحها مالها وكم تبلغ 
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كان سالبا بحيث يساوي  N-1ديسمبر  31نالحظ من خالل الجدول أن رصيد السنة 
  .دج 61184956.57فقد ارتفع ليبلغ  Nديسمبر  31دج أما في  - 43201471.15

خطوات المراجعة الداخلية لقوائم المالية بمؤسسة مطاحن : المبحث الثالث

  :الزيبان القنطرة

ار من الرئيس المدير العام الذي يعمل إطالق عملية تم بقرتالمراجعة الداخلية بالمؤسسة 
المراجعة الداخلية على مستوى المصالح المعنية وإعالم رؤساء المصالح في إطالق عملية المراجعة 
 .الداخلية والتي تشمل مصلحة المحاسبة والمالية تزود المراجع الداخلي بكل ما يحتاجه من معلومات

بمراجعة القوائم المالية من خالل  2011ديسمبر  31بتاريخ  بالمؤسسةالمراجع الداخلي  قام
وقوفه على مدى فهم اإلجراءات وطرق العمل التي تنظم مختلف عملياتها، والتأكد من صحة 

لمؤسسة مصداقية عن المركز المالي، وهذا ومصداقية هذه العمليات التي يراها المراجع أنها تعطي ل
  .سسةبعد مراجعته لنظام الرقابة بالمؤ

  الميزانية مراجعة - 1
من بين القوائم المالية للمؤسسة الميزانية التي توفر للمؤسسة معلومات بشكل رئيسي عن المركز 

، حيث فحص المراجع االستجابة، والسيولة والقدرة على االقتصاديةالمالي الذي يتأثر بالموارد 
  :الداخلي

الحظ المراجع  أن مصاريف قارن مصاريف اإلصالح والصيانة، والمعدات الصغيرة حيث  -
  .هذه السنة أقل من السنة السابقة

  .اإلهتالك بشكل محكم وأن المؤسسة تتبع طريقة اإلهتالك الخطي في حالة جيد مبالغ -
حقق من ملكية المؤسسة للمستندات األصول حيث الحظ أن وثائق األصول كلها ملك للمؤسسة ت -

  .الملفوأن جميع األصول موجودة في 
بياناتها مطابقة مع  أننات أمر بالشراء ومقارنته مع بيانات الفواتير، حيث الحظ ع بيايجم -

  .الفواتير
حيث الحظ المراجع أن المؤسسة تتبع طريقة  الك،تاإلهتحقق من أن المؤسسة تتبع طريقة  -

  .، وإن جميع العمليات صحيحة)الثابت(الخطي اإلهالك
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موجودة فعال بالمؤسسة نهاية الدفاتر المحاسبية الموجود في  المؤسسة األصولالحظ أن جميع  -
  .السنة

  جدول حسابات النتائجمراجعة  -2

  :حيث قام المراجعحسابات النتائج نتيجة المؤسسة من أعمالها السنوية  يعبر جدول حيث
بتقييم معلومات الربحية مع معلومات الربحية السنة السابقة فالحظ أن النتيجة السنة أحسن من  -

  .المتبعة المؤسسة سياسةسابقة وهذا راجع إلى السنة ال
إنها صحيحة وتعطي مصداقية  االقتصاديةرأى المراجع  أن تقييم التغييرات المحتملة في موارد  -

  .على المؤسسة
 والتمويلية على أنها تتماشي مع نظام المؤسسة وال واالستثماريةفحص وتقييم األنشطة التشغيلية  -

   .تؤثر على سير أموالها
  جدول التدفقات النقدية مراجعة  -3

  :بالنسبة لهذا الجدول فإن المراجع 
رواتب في وقتها وعدم التأخر في الالحظ أن سداد  ، حيثفيندفع الرواتب للموظ وقيمفحص  -

  .دفعها
  .على الدفع ألجل االعتمادالحظ أن سداد المستحقات الموردين في وقتها وعدم  -
  .القروض مع أن الدولة تقدم إعانات والقروض تعتمد على ان المؤسسة ال -

  مراجعة جدول تغيرات رؤوس األموال الخاصة -4

وإلن رأس المال أغلبه نظرا ألن المؤسسة ال تستخدم هذا الجدول إال لمعرفة تحركات رأس مالها 
 .ملك للدولة فإن المراجع الداخلي ال يركز على الجدول كثيرا
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  :خالصة

ؤسسة المطاحن الزيبان القنطرة للدراسة، قصد التطرق و إبراز دور القوائم م باختيارقمنا 
المالية في تدعيم المراجعة الداخلية، حيث الحظنا أن المؤسسة تطبق جميع اإلجراءات التي ينص 
عليها القانون والتي تتماشى مع عملياتها، حيث أن القوائم المالية تمكن المراجع  من جمع قدر كبير 

على الوثائق الرسمية للمؤسسة محل الدراسة، كما أن وجود المراجع   واالطالعلومات من المع
الداخلي بالمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة له دور كبير في حماية ممتلكاتها من الضياع والحد من 

 .االختالستفاشي ظاهرة الخطأ أو 
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  :خاتمــــةال
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التي تعتبر من أهـم مخرجـات نظـام     المالية إن القوائمعلى ضوء الدراسة التي قمنا بها ف  
، المعلومات المحاسبية حيث تعكس واقع األحداث التي تقوم بها المؤسسة باعتماد على المسـتندات 

 ةفي مقـدمتها حاجـات لعـد    األهدافيست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق جملة من وهي ل
عة الداخلية حيث تعتبر مخرجات القـوائم الماليـة هـي    بما فيها المراج ،أطراف داخلية وخارجية

مدخالت عملية المراجعة، وإن الهدف األساسي لعملية المراجعة هو إعـداد تقريـر يتضـمن رأي    
، حيث رأى المراجع الداخلي ذلك عن قوائم المؤسسـة محـل   المراجع حول صدقية القوائم المالية

  الدراسة

  اختبار صحة الفرضيات: أوال  

  :اسة النظرية والميدانية للمؤسسة محل الدراسة نختبر صحة الفرضيات التاليةمن الدر

  يراجع المراجع الداخلي كل القوائم المالية للمؤسسة محل الدراسة: الفرضية األولى-

  يقوم المراجع الداخلي بمراجعة أهم القوائم المالية للمؤسسة محل الدراسة

  ية من تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة محل الدراسةتسمح المراجعة الداخل :الفرضية الثانية-

سـة  بما أن نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة من الوسائل والقوانين التي توضع من طرف المؤس 
  .فإن المراجعة الداخلية تسمح من تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل التحكم في وظائفها

  الداخلية مصداقية على القوائم المالية للمؤسسة محل الدراسةتظفي المراجعة : الفرضية الثالثة-

ال يستطيع المراجع الداخلي وحده إضفاء مصداقية على القوائم الماليـة للمؤسسـة إال باالسـتعانة    
بالمراجع الخارجي الذي يفصل في مصداقية القوائم المالية للمؤسسة من خالل إعداد تقرير نهـائي  

  .جه إلى اإلدارة العليا للمؤسسة محل الدراسةخاص بالمراجع الخارجي يو

  :من خالل الدراسة توصلنا إلى :نتائج الدراسة: ثانيا

 :أهمها :نتائج نظرية -1

 ؛االختالسالقوائم المالية تسمح للمدقق بمتابعة أصول المؤسسة وممتلكاتها من النهب و  -
 دقيقة وصادقة؛التدقيق الداخلي يسمح بالتحقق من أن المعلومات المقدمة والمعروض  -
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مخرجات القوائم المالية هي مدخالت عملية المراجعة الداخلية والتي تسمح بالتأكد من  -
 تنفيذ السياسات واإلجراءات اإلدارية؛

 .القوائم المالية هي مفتاح عملية المراجعة الداخلية ولبنة األساسية له -
  .مدير العاممن الرئيس ال ةإن عملية المراجعة الداخلية ال تبدأ أال بموافق -

 :أهمها :ميدانيةنتائج  -2

يؤدي إلى المتابعة  ة على مستوى المؤسسة محل الدراسة، وجود مصلحة المراجعة الداخلي -
 .المستمرة والدائمة لألعمال التي تتم بالمؤسسة

في معرفة محل الدراسة تعتمد عليها المؤسسة  مستندات داخلية ذو ألوان مختلفة، وجود -
 .المراجعة الداخلية يسهل عملية مما ،كل مستند اتجاه

تكون  ولاالمعلومات من الوثائق والمستندات إلى جدوتجميع أن القوائم المالية هي نقل  -
 .أكثر وضوحا ودقة
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  كتبال: أوال

I.  باللغة العربيةالكتب:  

 .2007اإلسكندرية، مصر، ، الدار الجامعية، مبادئ المحاسبة الماليةأحمد صالح عطية،  )1

 .1989، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، الرقابة ومراجعة الحساباتأحمد نور وآخرون،  )2

 .1992، مؤسسة الشباب الجامعية، اإلسكندرية، مصر، مراجعة الحساباتأحمد نور،  )3

ي، ، تعريب محمد محمد عبد القادر الدبسطالمراجعة مدخل متكاملألفين أرينز، جيمس لوبك،  )4

 .2008أحمد حامد حجاج، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 
، دار النهضة االتجاهات الحديثة في المراجعة والرقابة على الحساباتأمين السيد أحمد لطفي،  )5

 .1997العربية القاهرة، 

 .2004 مصر، اإلسكندرية، الجامعية، الدار الدولية، المحاسبة لطفي، أحمد السيد أمين )6

 مصر، اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،والتطبيق النظرية بين المراجعة لطفي، أحمد السيد أمين )7
2006 

، دار الجامعية، اإلسكندرية، في ظل التشغيل اإللكتروني: المراجعة الداخليةثناء علي القباني،  )8

2006. 
 ،1 طالتوزيع، و للنشر اإلثراء ، 2007 الدولية المالية التقارير معايير ارات،عالج جمال )9

 .2008 األردن، عمان،

، دار الصفاء، عمان، األردن، 2، طلمدخل الحديث لتدقيق الحساباتجمعة أحمد حلمي، ا )10

2000. 

، دار النهضة العربية، ليبيا، الطريق إلى علم المراجعة والتدقيقحازم هاشم األلوسي،  )11

2003. 
 التوزيع، و للنشر الثقافة دار ،هامعايير و الدولية المحاسبية مدان،ح مأمون القاضي، حسن )12

 .2008 األردن، عمان، ،1 ط
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 أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدولية، حسين القاضي، حسين دحدوح، )13

 .1999مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع عمان،

 .1879 ،1978 دمشق، حيان، ابن مطبعة األول، الجزء ،المراجعة أصول السقا، حمدي )14

، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمان، التدقيق والرقابة في البنوكبد اهللا، خالد أمين ع )15

1998. 

دار وائل للنشر، ،2ط، علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلميةخالد أمين عبد اهللا،  )16

 .2000األردن، 
، اإلتحاد الدولي 2، طدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدوليةداود يوسف صبح،  )17

 . 2010لمصرفيين العرب، ل

 .2003 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،المحاسبة معايير موسوعة ،حمادة العال عبد طارق )18

 .2005،اإلسكندرية ،1ط ،الجامعية الدار  ،المالية التقارير ،ةحماد العال عبد طارق )19

 ة،الجامعي الدار ،والعملية العلمية األسس المراجعة أسس وآخرون، الصحن الفتاح عبد )20

 .2004 مصر اإلسكندرية،
 ،اإلسكندرية األول، الجزء ،المحاسبي اإلفصاح و القياس علي، نصر الوهاب عبد )21

 2007مصر،

الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة  :عبد الوهاب نصر علي،شحاتة السيد شحاتة )22

 .2005الدار الجامعية، اإلسكندرية، تكنولوجيا المعلومات، 

 .1994، مكتب الشباب، القاهرة، دراسات متقدمة في المراجعةخليل،  عطاء اهللا وارد )23

، دار )اإلطار النظري والمحتوى السلوكي( المراجعة الداخليةالعمرات أحمد صالح،  )24

 . 1990البشير، سوريا، 

دار المسيرة للنشر  تدقيق الحسابات المعاصر، الناحية النظرية، غسان فالح المطارنة، )25

 .2006، 1ط والتوزيع والطباعة،
دار االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية،  فتحي رزق السوافيري وآخرون، )26

 .2002الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
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، الدار دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةكمال الدين الدهراوي، محمد السيد سرايا،  )27

 .2001الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

المراجعة وتدقيق الحسابات، اإلطار النظري هامي طواهر ومسعود صديقي، محمد الت )28

 .2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، والممارسة التطبيقية

، الدار المعرفية الجامعية، أصول وقواعد المراجعة والتدقيقمحمد السيد سرايا،  )29

 .2002اإلسكندرية، 

، الدار الجامعية، اإلسكندرية، راجعة الداخليةالرقابة والممحمد سمير الصبان وآخرون،  )30

 .مصر
 .1990 لبنان الجامعية، الدار ،والتطبيق التنظير بين المراجعة الصبان، سمير محمد )31

 السعودية، للنشر، المريخ دار ،متكامل مدخل المراجعة الدبسطي، القادر عبد محمد محمد )32

2008. 

 ديوان 2ط الجزائر، ،التطبيق إلى ظريةالن من الحسابات ومراقبة المراجعة بوتين، محمد )33

  . 2005 الجامعية، المطبوعات
مطابع جامعة الملك  المفاهيم والمعاير واإلجراءات، : المراجعة مصطفى عيسى خيضر، )34

 .1996سعود، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 
، دار وائل للنشر، 2ط مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية،هادي التميمي،  )35

 .2004عمان،

 الدولية الدار حماد، العال عبد طارق ترجمة ،الدولية التقارير معايير جريوتج، فان نييه )36

 .2006 مصر، الثقافية، لالستثمارات
 األردن، عمان، التوزيع، و للنشر الوراق مؤسسة المحاسبة، نظرية جربوع، محمود يوسف )37

2004. 
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  :الملتقيات: ثانيا

 دوليال ملتقىال في مقدمة مداخلة ، 01رقم الدولي المحاسبي معيار عرض بوسلمة، يمةحك )38
 المعايير ظل في تطبيقه آليات و الجديد المالي المحاسبي للنظام المفاهيمي اإلطار حول

)IAS/IIRS (، البليدة دحلب سعد جامعة.  
 ،الجزائري اليملا و المحاسبي النظام في المحاسبية المبادئ و األسس بوراوي، ساعد )39

 المعايير ظل في الجديد المالي المحاسبي النظام حول األول الدولي الملتقى في مقدمة مداخلة
  .2010 الوادي، جامعة ،التسيير علوم و التجارية العلوم كلية الدولية، المحاسبة

 ، الدولية المحاسبة معايير خالل من المحاسبي اإليداع فتيحة، بوهرين صالح، مرزاقة )40
 جامعة ،2010 ماي الحديثة، المنظمات في التنظيمي والتغيير االبداع حول الدولي لملتقىا

 .البليدة
، الملتقى الدولي حول اإلطار 610عرض المعياري المحاسبي الدولي رقم حكيمة بوسلمة،  )41

 2010المفاهيمي  للنظام المحاسبي المالي الجديد، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

  :القوانين: ثالثا

 12الصادر بتاريخ  01/ 88القانون  02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  )42
 1988جانفي 

 ،عام األول ربيع 28 في ،المؤرخة 19 ،العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة )43
  .2009 سنة مارس 25 ل الموافق هـ، 1430

 الكشوف محتوى و المحاسبة و التقييم لقواعد المحدد 2008 جوان 26 في المؤرخ القرار )44
 5مدو كذا و عرضها و المالية

  .2009 مارس 25 بتاريخ ،19 العدد رسمية جريدة في صادر ،الحسابات )45

  :الرسائل الجامعية: رابعا

 ماجستير مذكرة ،الخارجية والمراجعة الداخلية المراجعة بين التكامل اهللا، عبد السالم عبد )46
   .2010 ر،الجزائ جامعة التجارية، العلوم في

 رسالة ،المؤسسة تسيير تحسين في ومساهمتها مهمتها الداخلية المراجعة لطفي، شعباني )47
  .2004 الجزائر، جامعة والتسيير، االقتصادية العلوم كلية التسيير، علوم قسم ماجستير،



	:قائمة المصادر والمراجع
 

- 83 - 
 

الضوابط الرقابية في نظم المعلومات المحاسبية المصرفية خالد محمود حسن القطناني،  )48

  2004/2005أطروحة دكتوراه في المحاسبة، جامعة دمشق، ،المحوسبة
 ماجستير رسالة ،التسيير تحسين في ومساهمتها مهمتها الداخلية المراجعة لطفي، شعباني )49

  .م2003/2004 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية، العلوم كلية منشورة، غير
 االقتصادية للمؤسسة المالي األداء تقييم في المالية المعلومة جودة تأثير عصام، عباس )50

 و االقتصادية العلوم كلية التسيير، علوم في ماسترال شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،القرارات واتخاذ
  .2012/2013 ،ورقلة جامعة ،التسيير علوم و التجارية
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