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 شكر و عرفان
 "و إن شكرمت ألزيدنكم"قال تعال: 

 ه الصالة و السالم: "من مل يشكر الناس مل يشكر هللا"ليقال ع
بداية حنمد هللا عز وجل أن وفقنا يف إمتام هذا العمل ادلتواضع راجني منه عز وجل ان يكون لبنة يف 

 صرح العلم و ادلعرفة و انطالقة موفقه حلياة عملية مباركة.بناء 
 كما ال ننس أن نتقدم خبالص التشكرات إىل : 

لنا طريق  أانرت" اليت مل تبخل علينا بنصائحها و توجيهاهتا اليت سعادة فتحيةاألستاذة ادلشرفة" 
 البحث و العلم.

وكل  "اتمزوغت أمحد" ستاذو نتقدم ابلشكر اخلالص إىل كل من مد لنا يد العون و ابألخص إىل األ
 .ادلالية و احملاسبة و كل أساتذة قسمالعاملني مبكتب احملاسبة و حفظ احلساابت 

 و كل من أشرف على كتابة و طباعة و إخراج هذا العمل يف أحسن صورة ممكنة .
 و شكران اخلاص 

 .ساهم يف إجناز هذا العمل ادلتواضع من قريب آو من بعيد و لو بدعاء أو كلمة إىل كل من
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 من وااله، اللهم لك احلمد و الشكر فل ال ت فيقك يل ما مت عملي ىذا الذي أىديو:و 
 الالمتناىية منسعادي إىل تلك الكلمة حنان ومهد األمان وفانت ش اهبا إلإىل من كانت ن ع 
 .مث أميودع هتا إىل أمي مث أمي  اليت غمرتين حب ها وحناهناإىل  مان واحلنان،احلب والرقة واأل

 .إىل من أانر طريقي واجتهد يف تربييت إىل ايب الغايل 
 دمحم. كان يل سندا يف احلياة وخري رفيقساعدين و  منإىل 

 .إىل أخيت ال حيدة وقرة عيين )كرمية(
 .علي زوج أخيت الكرمي إىل

 إىل أوالد أخيت العزيزان على قليب ي نس و ع د املؤمن.
 .إىل كل طل ة السنة الثانية ماسرت حماس ة و تدقيق
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 :امللخص

تشعب طور االقتصادي وتوسع ادلؤسسات  و ىل ماهي عليه اليوم كان نتيجة التهور ادلراجعة و تطورها حىت وصلت إن ظإ
دارة عمليات إلنفصال ادللكية عن االدارة ، وقيام ادلالك بتعيني وكيل وظائفها و زايدة درجة تعقد أعماذلا ، مما أدى إىل إ

تقوم ابلفحص مؤسساهتم و من هنا ظهرت احلاجة لوجود ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية، فادلراجعة الداخلية 
ط التحقق من العمليات و القيود بشكل مستمر لضمان دقة  البياانت ادلالية و التأكد من سري العمليات وفق خطو 
العمليات احملاسبية والتأكد من  توافقها مع و  لقوائم ادلاليةافحص و تدقيق ب تقومادلراجعة اخلارجية  ماأ دارة،إجراءات اإلو 

 من ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي ابالستقاللية و الكفاءة العلمية والعملية وجيب أن يتمتع كال الواقع ادللموس.
تقرير الذي يقدمه كال الطرفني يف مساعدة مالك ادلؤسسة و االطراف تقدمي تقاريرهم اىل اجلهات ادلعنية وترجع امهية الو 

مهية وجود كال من ادلراجعتني  يف ادلؤسسة من أما أ اخلارجية ذات العالقة هبا الختاذ القرارات ادلناسبة و يف الوقت ادلناسب
ما من شانه حتقيق رلموعة من ثناء تنفيذمها دلهمتهأ خلي واخلارجياخالل التنسيق و التعاون بني عمل ادلراجع الد

 االهداف لكال الطرفني و للمؤسسة.

 الكلمات املفتاحية:

 ادلراجعة اخلارجية ، ادلراجعة الداخلية، التكامل الوظيفي بني ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية.
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 مقدمة عامة:

لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبري على األنشطة اإلقتصادية من حيث تنظيمها و عملها و يظهر ىذا جليا         
ادللكية عن التسيري على خالف ما كان سابقا حبيث مل يعد للمالك أي دخل يف ادلؤسسة من انحية  من خالل إنفصال

تسيريىا و مراقبتها، األمر الذي جعلو ال يطلع بشكل مباشر و كايف على واقع ادلؤسسة احلقيقي، و على وجهة رأس مالو 
يلعب دور الوسيط بني ادلالك ف اثلث آخر زلايد ا عليو أصبح من الضروري وجود طر ادلساىم بو يف ادلؤسسة، و بناءً 

ليطلعو على حالة ادلؤسسة ، فحماية ادلسامهني )ادلالك( و األعوان االقتصاديني و احلفاظ على حقوقهم فرضت ادلؤسسة و 
ضرورة البحث يف سبل تسمح مبتابعة  و مراقبة تصرفات القائمني على إدارة ىذه ادلؤسسات و تسمح ابلتأكد من مدى 

 حة و واقعية القوائم ادلالية للمؤسسة، و ىذا ما توفره سلتلف أعمال ادلراجعة سواء الداخلية أو اخلارجية .ص

و رغم التطور و األمهية اليت أصبحت دتتلكها ادلراجعة الداخلية داخل ادلؤسسة إال أن ىذه الوظيفة قابلتها عدة مشاكل 
اكل االرتباط و التبعية فيما إن كانت اتبعة لإلدارة العامة أو اتبعة زعزعت استقرارىا يف ادلؤسسة، و من بني ىذه ادلش

كأفضل حل لتدعيم ادلراجعة الداخلية ألن ستنجاد ابدلراجعة اخلارجية  فهذا أدى ابدلالكني إىل اال ،ارةمباشرة جمللس االد
ىذه األخرية ال تعطي الثقة الالزمة جلميع ادلتعاملني مع ادلؤسسة، فهي حترص على التأكد من أن ادلسريين يعملون ما يف 

غري  وسعهم من أجل التطبيق اجليد للمبادئ و القوانني الداخلية للمؤسسة، و ىذا يعين أن ادلراجعة الداخلية غري كافية و
مقنعة يف بعض األحيان خاصة ابلنسبة للمالكني حبد ذاهتم . أما ادلراجعة اخلارجية هتدف إىل إعطاء ضمان دلستخدمي 

عن مدى صحة و عدالة تلك القوائم  ادلراجع اخلارجي القوائم ادلالية للمؤسسة، من خالل الرأي الفين احملايد الذي يصدره
 ادلالية.

ا أن ادلؤسسة أبمس احلاجة لوجود خدمات ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية مًعا و التكامل و شلا سبق يتبني لن       
و حسن التسيري للمؤسسة مبا و ذلك من أجل حتقيقهما ألىدافهما جبودة عالية  راجعتني أثناء تنفيذمها دلهامهمبني ادل
 إىل الوصول للنتائج و األىداف ادلرجوة. ديكنها
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 ح االشكالية:طر 

ما مدى مسامهة  من خالل ما تقدم و لكي نتمكن من االدلام مبوضوع الدراسة مت صياغة االشكالية الرئيسية التالية:
 ؟دة للطرفني ق فائاملراجعة مبا حيق  نففي  وظيفةيف املراجعة الداخليةاملراجعة اخلارجية و بني  التكامل الوظيفي

 الرئيسية ، اشتقت األسئلة الفرعية التالية: ومن خالل االشكالية

 و ما ىي أنواعها؟ ادلراجعة؟ما ىي  -1
دلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية ؟ و ما ىي ادلسؤوليات و الواجبات ادللقاة على عاتق كل ماذا نقصد اب -2

 من ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي ؟ و ما ىي اخلطوات ادلتبعة لتنفيذ مهامهما؟
ما ىي أوجو التكامل بني ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية ؟ و مدى االستفادة كل منهما من عمل  -3

 اآلخر؟

 الفرضيات:

 إن كال من ادلراجعة الداخلية و اخلارجية أمهية ابلنسبة للمؤسسة و ادلتعاملني معها. -1
ما و تعتمد على وسائل ا دلهامهطرق منهجية يف تنفيذمه انادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية تتبع -2

 ا حول صدق و صحة القوائم ادلالية.متقنيات يف مجع أدلة اإلثبات لتدعيم رأيهو 
و ىذا ادلستوى من التكامل يتحدد واسعة ، رلاالت االستفادة بني ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي  -3

 نتيجة تقييم كل منهما لعمل اآلخر.

 اختيار املوضوع: أسباب

 كون ىذا ادلوضوع يف رلال ختصصنا و رغبتنا يف البحث و التعمق أكثر. -1
رغبتنا يف ىذا ادلوضوع من أجل االدلام جبوانبو و التطرق اىل اجلانب العملي و التكوين يف ىذا اجلانب  -2

 أكثر.
 .مهية التكامل بني ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية أل -3
 ع حديث و خاصة يف ادليدان العملي.موضو  تعترب ادلراجعة -4
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 أمهية الدراسة:

من خالل دراستنا ضلاول إبراز أمهية اجلانب االجيايب الذي يربزه التكامل ما بني ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية      
مل وجو و تقدمي كو مدى مساعدة بعضهما البعض )ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي ( على إصلاز مهمتهما على أ

مبا حيقق من تقوية األنظمة الرقابية للمؤسسة و ابلتايل الوصول و م فئات اجملتمع نتائج مراجعتهما جبودة عالية ديا خيد
 لألىداف ادلسطرة من طرف ادلؤسسة .

 أهداف الدراسة:

 حتقيقها من خالل ىذه الدراسة ما يلي:أىم األىداف اليت نسعى 

 مًعا يف ادلؤسسة.تواجدمها و ضرورة  ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية توضيح أمهية -1

ابراز مفهوم و أمهية و أىداف التكامل بني ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية على مستوى الطرفني )ادلراجع  -2
 .الداخلي و ادلراجع اخلارجي( 

 حتديد مدى االستفادة بني ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي .-3

ادلراجع اعتماد كل من ادلراجع الداخلي و  التوصيات و االقرتاحات اليت من شأهنا زايدة التكامل بني ادلراجعتني و تقدمي-4
 اخلارجي على بعضهما البعض و ىذا من شأنو حتقيق فائدة للطرفني و للمؤسسة و لألطراف اليت ذلا عالقة معها.

 املفهج املتبع:

 ففي عرض ادلفاىيم و التعاريف و ادلصطلحات اخلاصة ابدلراجعة ،ي و التحليلييف دراستنا على ادلنهج الوصف إعتمدان
إعتمدان على ادلنهج الوصفي ، ابإلضافة إىل األسلوب التحليلي الذي إعتمدانه يف دراسة احلالة التطبيقية لتحليل نتائج 

 .الدراسة
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 حدود الدراسة:

 اجلانب الفظري:–أ 

فيت ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية ، من حيث ادلفهوم و طبيعة كل منهما و تطورىا، يتناولنا وبشكل عام لوظ
والنظام الذي حيكمها و يسري عملها ، و تناولنا بشكل من التفصيل العالقة التكاملية بينهما أثناء تنفيذمها دلهامهما، 

 ونتائج و فوائد ذلك التكامل.

 اجلانب التطبيقي:-ب

ل حالة التكامل احملققة يف إحدى ادلؤسسات النموذجية يف اجلزائر و ىي مكتب احملاسبة و حفظ احلساابت دراسة و حتلي
 و ذلك من أجل إسقاط اجلانب النظري من عالقة التكامل بني ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية.

 نقسيمات البحث:

دراستو من حيث أربعة فصول  دراستنا موضوع التكامل الوظيفي بني ادلراجعة اخلارجية و ادلراجعة الداخلية إرأتيناعند 
 نوجزىا كاآليت:و 

 مث ادلبحث الثاينماىية ادلراجعة ثة مباحث، ادلبحث األول و قسمناه إىل ثاليف الفصل األول أساسيات ادلراجعة  تطرقنا
 .ادلراجعة  مبادئأما ادلبحث الثالث نظرية ادلراجعة طار إ

ادلبحث األول  ،و قسمناه بدوره إىل ثالثة مباحث أما الفصل الثاين فقد خصص للمراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية
ة ماىية ادلراجعة الداخلية ، أما ادلبحث الثاين ماىية ادلراجعة اخلارجية ، أما ادلبحث الثالث منهجية تنفيذ كل من ادلراجع

 الداخلية و ادلراجعة اخلارجية.

قسمناه بدوره إىل ثالثة مباحث ،  أما الفصل الثالث فقد خصصناه العالقة بني ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية و
اخلية التكامل بني ادلراجعة الدادلبحث األول ادلقارنة بني ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية، أما ادلبحث الثاين طبيعة 

 ادلراجعة اخلارجية ، و ادلبحث الثالث رلاالت التكامل بني ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية.و 

قسمناه إىل ثالثة مباحث تناولنا و  افظ احلساابت و ادلؤسسةبني زللدراسة احلالة التطبيقية ما يف الفصل الرابع خصصناه أ
دلبحث الثاين اخلطوات التنفيذية ، أما ا و ادلؤسسة فظ احلساابتازل ادلبحث األول مقدمة تعريفية حول مكتب يف
 زلافظ احلساابت .  عمال ادلراجعة ، أما ادلبحث الثالث أوجو التكامل بني ادلراجع الداخلي للمؤسسة  وأل
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 الدراسات السابقة:

عة اخلارجية التعاقدية ، البحث عبارة دراسة عبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة: التكامل بني ادلراجعة الداخلية و ادلراج-
، تدور إشكالية 3،كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر 2212عن رسالة ماجستري ، قدمت سنة 

الدراسة : ما مدى العالقة التكاملية بني ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية يف تنفيذ مهمة ادلراجعة مبا حيقق أعلى 
ية و فائدة شلكنة للطرفني و للمؤسسة، يف النهاية خلصت إىل ضرورة تفعيل كامل ما تضمنتو تقارير ادلراجعتني فعال

 الداخليتني للبنك لتحقيق الفعالية الكاملة منها، مبا يصب يف مصلحة و فائدة البنك.

دراسة عيادي حسني: دور جلان ادلراجعة يف تفعيل العالقة بني ادلراجعة اخلارجية و ادلراجعة الداخلية، البحث عبارة عن -
ابدلدرسة العليا للتجارة، جامعة اجلزائر ، تدور إشكالية الدراسة: كيف ديكن  2212مذكرة ماجستري ، قدمت سنة 

لصت إىل أن للجان خة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية يف ادلؤسسة. يف النهاية للجان ادلراجعة أن تفعل العالقة بني ادلراجع
شراف على عمل كل من ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي يف فهي تقوم ابإلذلم دور يف تدعيم أليات احلوكمة 

 إدارة ادلؤسسة.ادلؤسسات و تدعم التعاون بينهما من أجل احلصول على األىداف ادلسطرة ذلما و من طرف رللس 

 صعوابت الدراسة: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   أثناء إجرائنا ذلذه الدراسة واجهتنا عدة عراقيل أمهها:                                                                         

 وبة يف اجلامعة.لعدم توفر ادلراجع الكافية أو ادلط -

 مكتب احملاسبة و حفظ احلساابت الذي صعوبة احلصول على مكان الرتبص خاصة يف ادلؤسسات لذلك جلأان إىل -
 يقدم خدمات ادلراجعة بنوعيها.

 ضيق الوقت. -

 جهد شاق مبذول خالل فرتة الرتبص و صعوبة احلصول على القوائم ادلالية لعرضها يف احلالة التطبيقية. -
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 :متهيد

القتصادي و كرب حجم نشأت ادلراجعة و أخذت حيز كبَت من االىتمام و كان ذلك نتيجة توسع النشاط ا        
، حيث زبتص ادلراجعة بفحص القوائم ادلالية الصادرة يف  أدى إىل زايدة احلاجة اىل اخلدمات اليت تقدمهاشلا ادلؤسسات 

      الرقابة الداخلية و السجالت و الدفاتر و اذلدف ىو التحقق من صحة هناية السنة ادلالية و عمل انتقادي ألنظمة 
    مدى التزام العاملُت داخلها بتطبيق السياسات و القواعداالدارية و التشغيلية للمؤسسة و  سالمة البياانت ادلالية وو 
          التالعب و  ا من الغشخطاء و اماية شلتلااهاإلجراءات ادلوضوعة لتسيَت أنشطتها بغرض تفادي سلتلف األو 
مة لتربير الرأي احملايد حول لى أدلة االثبات الاافية و ادلالءاالختالس مث عرضها بطريقة صادقة و عادلة و احلصول عو 

 ىل األطراف ادلهنية كادلتعاملُت مع ادلؤسسة.قوائم ادلالية لتوصيل ادلعلومات إسالمة و عدالة ال

م تقوم على رلموعة من الفروض و ادلفاىيم، تعترب كأساس للغاية اليت نشأت من أجلها، كما فادلراجعة كأي علم من العلو 
 أهنا ترتاز على رلموعة من ادلعايَت اليت تعترب مرشد دلمارسي مهنة ادلراجعة.

 يت:قسمناه إىل ثالثة مباحث و ىي كاآلو لدراسة ىذا الفصل أكثر تفصيال 

 ادلبحث األول: ماىية ادلراجعة. -
 بحث الثاين: اطار نظرية ادلراجعة.ادل -

 ادلراجعة. مبادئادلبحث الثالث:  -
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 ادلبحث األول: ماهية ادلراجعة

الًتكيز على األنشطة االقتصادية من حيث تنظيمها وعملها الفضل يف زايدة  لقد كان لظهور الثورة الصناعية 
ما كان سابقا حبيث مل يعد للمالك أي دخل يف  ويظهر ىذا جليا من خالل انفصال ادللاية عن التسيَت على خالف

مؤسسة من انحية تسيَتىا ومراقبتها، ومنو أصبح من الضروري وجود طرف اثلث زلايد كواسطة بينو وبُت ادلؤسسة يطلع 
من خاللو على حالة ادلؤسسة ويف نفس الوقت يقدم النصح لإلدارة من أجل تصحيح األخطاء والتالعبات اليت قد 

نطالقا من ا عن طريق ادلراجعة اليت يقوم هبا يف ادلؤسسة ادلعنية ابالعتماد على وسائل إجراءات خاصة و ربدث وىذا
 فروض معينة.

 

 ادلطلب األول: حملة اترخيية عن ادلراجعة

إن ادلتتبع ألثر ادلراجعة عرب التاريخ يدرك أبن ىذه األخَتة جاءت نتيجة احلاجة ادلاسة ذلا بغية بسط الرقابة من 
طرف رؤساء القبائل أو اجلماعات أو أصحاب ادلال واحلاومات على الذين يقومون بعملية التحصيل والدفع واالحتفاظ 
ابدلواد يف ادلخازن نيابة عنهم، فادلراجعة ترجع إىل حاومات قدماء ادلصريُت واليوانن الذين استخدموا ادلراجعُت بغية 

راجع وقتها يستمع إىل القيود ادلثبتة ابلدفاتر والسجالت للوقوف إىل التأكد من صحة احلساابت العامة، حيث كان ادل
إن التطورات ادلتالحقة للمراجعة كانت رىينة األىداف  مدى سالمتها من كل التالعبات واألخطاء وابلتايل صحتها.

النظري بغية جعلها  ادلتوخاة منها من جهة ومن جهة أخرى كانت نتيجة البحث ادلستمر لتطوير ىذه األخَتة من اجلانب
تتماشى والتغَتات الابَتة اليت عرفتها حركة التجارة العادلية واالقتصاد العادلي بشال عام، واليت شهدها ادلؤسسة 

 1االقتصادية على وجو اخلصوص. 

 وفيما يلي سنورد جدول منيز فيو بُت سلتلف ادلراحل التارخيية للمراجعة.

 

 

 
                                                           

 ،، اجلزائرديوان ادلطبوعات  اجلامعية لنظري و ادلمارسة التطبيقية ، الطبعة الثانية ،، ادلراجعة و تدقيق احلساابت االطار ا ومسعود صديقي دمحم التهامي طواىر- 1
 .7-6ص،-ص    ،5002
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 رخيي للمراجعة(: التطور التا1-1اجلدول رقم )

 .8، مرجع سبق ذكره،ص،و مسعود صديقي وىامي طواىرادلصدر : دمحم الت

 

 

 

 

 أهداف ادلراجعة ادلراجع األمر ابدلراجعة ادلدة

قبل ادلسيح إىل  5000من 
 ميالدي 0700

ادللك، إمرباطور الانيسة، 
 رجل الدين، كاتب احلاومة

لى اختالس معاقبة السراق ع
 األموال، اماية األصول

 0820إىل  0700من 
احلاومة، احملاكم التجارية 

 احملاسب و ادلسامهُت
 معاقبة فاعليو  -منع الغش-
 اماية األصول -

شخص مهٍت يف  احلاومة و ادلسامهُت 0900إىل  0820من 
 احملاسبة أو قانوين

ذبنب الغش وأتكيد مصداقية 
 ادليزانية

 دلسامهُتااحلاومة و   0990 -0900
شخص مهٍت يف 
 ادلراجعة و احملاسبة

ذبنب الغش واألخطاء الشهادة 
ادلالية على مصداقية القوائم 

 التارخيية

0990- 0970 
 احلاومة، البنوك، 

 و ادلسامهُت
شخص مهٍت يف 
 ادلراجعة و احملاسبة

الشهادة على صدق وسالمة 
 انتظام القوائم ادلالية التارخيية

 احلاومة، ىيئات أخرى  0990 -0970
 و ادلسامهُت

خص مهٍت يف ش
ادلراجعة واحملاسبة 

 االستشارةو 

م الرقابة الشهادة على نوعية نظا
الداخلية و احًتام ادلعايَت احملاسبية 

 و معايَت ادلراجعة

 0990إبتداءا من 
 احلاومة، ىيئات أخرى 

 و ادلسامهُت

خص مهٍت يف ش
ادلراجعة واحملاسبة 

 االستشارةو 

الشهادة على الصورة الصادقة 
للحساابت ونوعية نظام الرقابة 

احًتام ادلعايَت ضد الداخلية يف ظل 
 دليالغش العا
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 ادلطلب الثاين: تعريف ادلراجعـة

لقد تعددت التعاريف ادلقدمة للمراجعة بتعدد ادلؤلفُت والباحثُت الذين تناولوا موضوع ادلراجعة ابلدراسة وفيما 
 شامل منها. يلي سنعرض بعض ىذه التعاريف زلاولُت استخالص تعريف

" ومعناىا يسمع ولقد انشق الفعل  Audire" مشتقة من الالمة الالتينية  Auditادلراجعة دبعناىا اللفظي 
ويعٍت "االستماع"  أما الفعل  Ascolter" يف اللغة الالتينية إىل فعلُت اثنويُت أوذلما الفعل Auscultivéالاالسياي "

االنشقاق جاء ليعطي تغذية جديدة دلعٌت ادلراجعة وىذا بزرع كلمة  " فيعٍت الفحص  إن ىذاAuseltecالثاين  "
 1"االستماع" من جهة وكلمة الفحص من جهة أخرى.

وعرفت اجلمعية احملاسبية األمرياية ادلراجعة على أهنا "عملية منتظمة للحصول على القرائن ادلرتبطة ابلعناصر 
وضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة ىذه العناصر للمعايَت الدالة على األحداث االقتصادية وتقييمها بطريقة م
 2.ادلوضوعية، مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف ادلعنية"

على أهنا "فحص مستقل وإبداء  0980وعرف معهد احملاسبُت يف اصللًتا ادلراجعة يف نشرتو الصادرة يف أفريل 
سواء كان ىذا التعيُت اختياراي أو تنفيذا اللتزام قانوين هبذا  للرأي عن القوائم ادلالية للمؤسسة بواسطة مراجع معُت

 3التعيُت".

كما عرفت منظمة العمل الفرنسي ادلراجعة على أهنا "مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشال منسق من طرف 
 التقييم، مهٍت يستعمل رلموعة من تقنيات ادلعلومات والتقييم بغية إصدار حام معلل ومستقل استنادا على معايَت

 4وتقدير مصداقية وفعالية النظام واإلجراءات ادلتعلقة ابلتنظيم".

وعرفت ادلراجعة أيضا أبهنا "أسلوب من أساليب الرقابة حيث تشمل رلموعة اإلجراءات اليت ازبذىا ادلراجع 
ىا و من مث رفع هبدف فحص أعمال الغَت وذلك للحام على سالمة التنفيذ وفقا للقواعد والتعليمات السابق ربديد

 .5النتيجة إىل من يهمهم األمر"

                                                           
 .6،، ص5000اء للنشر والتوزيع، األردن، أامد حلمي مجعة، ادلدخل احلديث لتدقيق احلساابت، دار الصف - 1
 .08 ،، ص0990، مصرالدار اجلامعية،  والتطبيق، دمحم مسَت الصبان وآخرون، ادلراجعة بُت النظرية - 2
 .50،، ص 0987مصر، اروق للنشر والطباعة، مبادئ ادلراجعة بُت التفاَت والتطبيق، الف ،ربسُت الشاذيلو  رؤوف عبد ادلنعم - 3

 .00،  مرجع سبق ذكره، ص ومسعود صديقيدمحم التوىامي طواىر  4-
 .00،ص،0998طبل ، ادلراجعة و أصوذلا العلمية و العملية ، الدار اجلامعية للنشر، مصر، عبد ادلنعم زلمود عبد ادلنعم، عيسى دمحم أبو - 5
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أبهنا تلك الوظيفة اليت  طاء تعريف شامل للمراجعةومن خالل التعاريف السابقة الذكر ديان أن نتوصل إىل إع
تسهر وتعمل على ضمان احلفاظ على شلتلاات ادلؤسسة وىذا من خالل االعتماد على ادلالحظة، الفحص، التحقيق، 

شخيص والتقييم، كما ديان اعتبارىا دبثابة ادلرآة العاكسة دلا جيري يف ادلؤسسة عن طريق إبداء رأي زلايد ادلراقبة، الت
 وموضوعي عن ما صدر من قوائم مالية وبياانت زلاسبية وكذا عن ابقي أنشطة وأوضاع ادلؤسسة.

 ادلطلب الثالث : أهداف وأمهية ادلراجعة

 أهداف ادلراجعة:-1

التطور التارخيي للمراجعة والتعاريف ادلقدمة ذلا يظهر لنا جليا تطور أىداف ىذه األخَتة من حقبة  انطالقا من       
زمنية إىل أخرى نتيجة للتطور الذي عرفتو ادلؤسسة من جهة ونتيجة لتعدد األطراف ادلستعملة للمعلومات احملاسبية من 

 1قها يف النقاط التالية:جهة أخرى وتتمثل أىم األىداف اليت تسعى ادلراجعة إىل ربقي

: يسعى مراجع احلساابت يف ادلؤسسة االقتصادية إىل التأكد من أن مجيع األصول واخلصوم ومجيع الوجود والتحقق-أ
وذلك أن ادلعلومات الناذبة عن نظام ادلعلومات احملاسبية  ئم ادلالية اخلتامية موجودة فعالالعناصر الواردة يف ادليزانية ويف القوا

مثال ابلنسبة إىل ادلخزون السلعي وجود مبلغ معُت عند اتريخ معُت بامية معينة، فيسعى ادلراجع إىل التحقق من تقرر 
 ىذه ادلعلومات من خالل اجلرد الفعلي أو ادلادي للمخزوانت.

ناصر األصول : تعمل ادلراجعة يف ىذا البند إىل إسبام البند السابق من خالل التأكد من أن كل عادللكية وادلديونية-ب
ىي ملك للمؤسسة ومن أن كل عناصر اخلصوم ىي التزام عليها، فالوحدات ادلتواجدة يف ادلخزانت أو احلقوق ىي حق 
شرعي ذلا والديون ىي مستحقة فعال ألطراف أخرى فادلراجعة بذلك تعمل على أتكيد صدق وحقيقة ادلعلومات احملاسبية 

 واليت تقدم إىل أطراف عدة سواء داخلية أو خارجية. مات ادلولد ذلاالناذبة عن نظام ادلعلو 

: دبا أن الشمول ىو من بُت اخلصائص الواجب توافرىا يف ادلعلومة ابت من الضروري على نظام ادلعلومات الشمولية-ت
بية ادلثبتة وبغية الوصول إىل الشمولية ينبغي التأكد من دقة وصحة البياانت احملاس سبية توليد معلومات معربة وشاملةاحملا

ابلدفاتر والسجالت من جهة و من جهة أخرى العمل على ذبهيز ىذه البياانت بشال سليم يسمح بتوفَت معلومات 
 شاملة ومعربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة والذي يعترب من بُت أىم أىداف ادلراجعة .

                                                           
 .07-06ص،–مسعود صديقي ، مرجع سبق ذكره ، ص  دمحم التهامي طواىر و - 1
 



 الفصل األول                                                                      أساسيات المراجعة
 

7 
 

احملاسبية قد مت وفقا للطرق احملاسبية ادلعمول : هدف ادلراجعة إىل التأكد من أن تقييم األحداث التقييم والرتخيص-ث
هبا كطرق إىالك التثبيتات و تقييم ادلخرجات ومن مث زبصيص ىذه العملية يف احلساابت ادلعنية، وابنسجام مع ادلبادئ 

 إن االلتزام الصارم هبذا البند من شأنو أن يضمن اآليت: احملاسبية ادلقبولة قبوال عاما.

 خطاء والغش.تقليل فرص ارتااب األ -
 االلتزام ابدلبادئ احملاسبية. -
 ثبات الطرق احملاسبية من دورة إىل أخرى. -

ية وادلتمثلة يف ادلعلومات اليت سة عن سلرجات نظام ادلعلومات احملاسب: تتمثل يف إفصاح ادلؤسالعرض واإلفصاح-ج
 دلبادئ احملاسبية )التسجيل احملاسيب(.أعدت وفقا دلعايَت ادلمارسة ادلهنية واليت مت ذبهيزىا بشال سليم يتماشى وا

يسعى ادلراجع من خالل عملية ادلراجعة إىل إبداء رأي فٍت زلايد حول ادلعلومات احملاسبية الناذبة إبـداء رأي فين: -ح
 عن النظام ادلولد ذلا. لذلك ينبغي على ىذا األخَت ويف إطار ما سبليو ادلراجعة، القيام ابلفحص والتحقيق من العناصر

 1التالية:

 التحقق من اإلجراءات والطرق ادلطبقة. -

 و التأكد من التسجيل السليم للعمليات. اخلصوم. و مراقبة عناصر األصول -

 التأكد من التسجيل السليم لال األعباء والنواتج اليت زبص السنوات السابقة. -

 زلاولة كشف أنواع الغش، التالعب واألخطاء. -

 ؤسسة كال.تقييم األداء داخل النظام وادل -

 تقييم األىداف واخلطط. -

 تقييم اذليال التنظيمي. -

 

 

                                                           
 .88، ،ص0998تب اجلامعي احلديث،  مصر، لبيب عوض ودمحم الفيومي دمحم، أصول ادلراجعة، ادلا - 1
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 أمهية ادلراجعـة)التدقيق(: -2

اء كانت أطرافا داخلية إن أمهية التدقيق تتمثل يف كونو وسيلة زبدم جهات كثَتة ذات مصلحة مع ادلؤسسة سو          
و من بُت ادلستفيدين  رارات و رسم خطط مستقبليةزباذ ق، إذ تعتمد إىل حد كبَت على البياانت احملاسبية الأو خارجية

 من التدقيق صلد:

ي بشال كبَت خاصة يف عملية التخطيط ادلستقبل)ادلراجعة( تعتمد إدارة ادلؤسسة على التدقيق  إدارة ادلؤسسة:  -أ
نسبة لثقة و يزيد من وابلتايل فإن مصادقة ادلدقق على قوائمها سيمنحها درجة كبَتة من ا لتحقيق أىدافها ادلسطرة مسبقا

 كما يعترب مفتاح احلام على مستوى أداء أعضاء رللس اإلدارة.،   عليها االعتماد

إن ظهور شركات ادلسامهة ذات االمتداد االقليمي و انفصال اإلدارة  عن ادلالك عزز من أمهية  ادلالك و ادلسامهني:-ب
دلسامهُت و منع حدوث اختالس و تالعبات، كما أن تقرير التدقيق، فاان البد من طرف يضمن التسيَت األمثل ألموال ا

 مدقق احلساابت يساىم يف جلب مستثمرين جدد يضمن ذلم أكرب عائد شلان .

يعتمد ىؤالء على تقرير ادلدقق بصحة و سالمة القوائم ادلالية، ويقومون بتحليلها دلعرفة ادلركز  الدائنني و ادلوردين:-ت
 1.ذلم ربصيلهم حلقوقهم لدى ادلؤسسةاباللتزام وكذا درجة السيولة لدى ادلؤسسة، ما يضمن  ادلايل و القدرة على الوفاء

اىتمام ىذه الشرحية ابدلعلومات ينحصر دبعرفة استمرارية الوحدة االقتصادية و خاصة ارتباطهم معها  الزابئن:-ث
 لبضاعة أو ادلواد األولية.  دبعامالت طويلة األجل، و إذا كانوا معتمدين عليها كمورد رئيسي و أساسي ل

، كما أهنم قة ابستقرار و رحبية أرابب عملهمىم و اجملموعات ادلماثلة ذلم مهتمون ابدلعلومات ادلتعل العاملني:-ج 
 2تقييم قدرة ادلؤسسات على دفع ماافآهم و منافع التقاعد و توفر فرص العمل.تمون ابدلعلومات اليت سبانهم من مه

بغرض توسيع نشاطاها أو دلواجهة عسر مايل، تلجأ ادلؤسسات إىل  ات اإلقراض األخرى:البنوك و مؤسس -ح
القروض من ادلؤسسات ادلالية، غَت أن ىذه األخَتة عليها معرفة درجة اخلطر و معرفتها لقدرة ادلؤسسات على السداد 

 الية و سبثيلها للمركز ادلايل للمؤسسة.مستقبال، و تعود يف ذلك إىل تقرير مدقق احلساابت الذي يؤكد صدق القوائم ادل

                                                           
 .05،ص،0998طيب و خليل زلمود الرفاعي، األصول العلمية و العملية لتدقيق احلساابت، دار ادلستقبل، األردن،خالد راغب اخل- 1
ادة ادلاجستَت ، كلية دمحم أمُت  مازون، التدقيق احملاسيب من منظور ادلعايَت الدولية و مدى إماانية تطبيقها يف اجلزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شه- 2

 .00، ص،5000التجارية ، جامعة اجلزائر،العلوم 
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تصدرىا ادلؤسسات يف العديد من األغراض، منها اليت تعتمد بعض أجهزة الدولة على البياانت  اذليئات احلكومية: -خ
، و ىذه مجيعا تعتمد على بياانت القتصادية للدولة أو فرض الضرائبمراقبة النشاط االقتصادي أو رسم السياسات ا

أن أمهية التدقيق )ادلصلحة  5005ليمة. و قد بينت جلنة االرباد الدويل للمحاسبُت عند اصدار ادلعايَت عامواقعية و س
 1العامة( تاون يف:

 يساعد يف وضع القرارات االدارية السليمة. -             

 .نظام الضرييبالتطبيق العادل لل يساعد خرباء الضرائب يف بناء الثقة و الافاءة عند -

 إستغالل موارد ادلؤسسات بافاءة و فعالية. -             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .05خالد راغب اخلطيب و خليل زلمود الرفاعي، مرجع سبق ذكره،ص،- 1
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 بحث الثاين: اطار نظرية ادلراجعةادل

، و على قيق ما يًتتب على ذلك من تصرفاتإن أي نظرية توفر األساس الالزم لتنظيم أفاار الفرد و ضبط و رب       
لقرارات اليت جيب على ادلراجع ازباذىا عند تنفيذ برانمج ذلك فان نظرية ادلراجعة تساعد على شرح ووصف و ربديد ا

 مراجعتو.

 ادلراجعة. ادلطلب األول:  فروض 

 :ادلراجعة و نتطرق اليها كاآليت ادلطلب سنحاول شرح فروضيف ىذا        

مليات ادلراجعة ادلختلفة، و يف مقدمة ىذه الفروض تقوم ادلراجعة على مجلة من الفروض اليت ديان الرجوع إليها يف ع
 1صلد:

 قابلية البياانت للفحص. -

 عدم وجود تعارض حتمي بُت مصلحة ادلراجع واإلدارة. -

 خلو القوائم ادلالية وأية معلومات تقدم للفحص من أية أخطاء تواطئية. -

 وجود نظام سليم للرقابة الداخلية. -

 التطبيق ادلناسب للمبادئ احملاسبة. -

 العناصر وادلفردات اليت كانت صحيحة يف ادلاضي سوف تاون كذلك يف ادلستقبل. -

 مراقب احلساابت يزاول عملو كمراجع فقط. -

 و سنحاول شرح الفروض السابقة فيما يلي:

احملاسبية  اسبية بغية احلام على ادلعلومات: وذلك من خالل فحص البياانت وادلستندات احملقابلية البياانت للفحص-أ
الناذبة عن النظام ادلولد ذلا، ينبع ىذا الفرض من ادلعايَت ادلستخدمة لتقييم البياانت احملاسبية من جهة ومصداقية 

 2ادلعلومات ادلقدمة من جهة أخرى، حبيث تتمثل ىذه ادلعايَت يف العناصر التالية:

 مة ادلعلومات.مالء -
                                                           

 .10،ص،5007مشاكل التطبيق العلمي، مصر،-ادلعايَت و القواعد-دمحم السيد سرااي ، أصول و قواعد ادلراجعة و التدقيق الشامل االطار النظري-1

 .05،01ود صديقي، مرجع سبق ذكره،ص،ص،دمحم التهامي طواىر و مسع- 2
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 قابلية الفحص. -

 عدم التحيز يف التسجيل. -

 امي.قابلية القياس ال -

ادلالية قابلة للفحص، فال مربر  ذا مل تان البياانت و القوائمإض مرتبط بوجود مهنة ادلراجعة ، فمن ادلالحظ أن ىذا الفر 
 وضيح ىذه العالقة ابلشال التايل:ذن لوجود ىذه ادلهنة . و ديان تإ

 اانت ادلالية حمل ادلراجعة.ادلراجعة و عالقتها إبمكان التحقق من البيأسس تطور  :(1-1م)شكل رق

 

 

 

 

 ال ال 

 

 نعم                                                                                     

 

 

 

 

 

اسات العليا، ادلصدر: نصر صاحل دمحم، ضلو اطار نظري عام للمراجعة أثره على معايَتىا، منشورات أكادديية، الدر 
 .070 ص، ،5009،نانلب

 البداية

ت ادلالية زلل الفحص و ادلراجعةالبياان  

ماان للتحقق منهاليس ىناك إ  

بروز احلاجة اىل ادلراجعة كأداة زلايدة للتحقق 
منها

 النهاية

 ال مربر لوجود عملية ادلراجعة

 انتفاء احلاجة اىل ادلراجعة

 امكان التحمك منها 

ىل ىذه البياانت ادلالية قابلة 
 للتحقيق
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 : عدم وجود تعارض حتمي بني مصلحة ادلراجع واإلدارة -ب

يقوم ىذا الفرض على التبادل يف ادلنافع بُت ادلراجع واإلدارة من خالل إمداد ىذه األخَتة دبعلومات سبت مراجعتها من 
دبده دبعلومات يستطيع أن يبدي طرف ادلراجع بغية ازباذ على أساسها قرارات صائبة، والعاس كذلك ابلنسبة للمراجع 
 على أساسها رأي فٍت زلايد صائب عن واقع حقيقة سبثيل ادلعلومات احملاسبية للمؤسسة.

 : تواطئيةعلومات تقدم للفحص من أية أخطاء خلو القوائم ادلالية وأية م -ت

اية ادلهنية الالزمة، وعدم يشَت ىذا الفرض إىل مسؤولية ادلراجع عن اكتشاف األخطاء الواضحة عن طريق بذل العن
 مسؤوليتو عن اكتشاف األخطاء والتالعبات اليت مت التواطؤ فيها خاصة عند تقيده دبعايَت ادلراجعة ادلتفق عليها.

 :وجود نظام سليم للرقابة الداخلية -ث

تالعبات كما جيعل إن وجود نظام سليم وقوي للرقابة الداخلية داخل ادلؤسسة ديان من التقليل من حدوث األخطاء وال 
 ختبارية.عملية بتبٍت ادلراجع للمراجعة االادلراجعة اقتصادية و 

 : التطبيق ادلناسب للمبادئ احملاسبية -ج

ا مؤشرا لتزام هبدلتفق عليها إذ يعترب االيقوم ىذا الفرض على أن ادلعلومات احملاسبية قد مت إعدادىا وفقا للمبادئ احملاسبية ا
 حية القوائم ادلالية اخلتامية وعن مدى سبثيل نتيجة نشاط ادلؤسسة للمركز ادلايل واحلقيقي ذلا.حقيقيا للحام على صال

 العناصر وادلفردات اليت كانت صحيحة يف ادلاضي سوف تكون كذلك يف ادلستقبل: -ح

سليم للرقابة يعترب ىذا الفرض أن العمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة يف ادلاضي سبت وفق إجراءات سليمة وضمن نظام 
الداخلية ستاون كذلك يف ادلستقبل، و العاس صحيح لذا من الضروري على ادلراجع يف احلالة العاسية بذل ادلزيد من 

 العناية ادلهنية لاشف مواطن الضعف يف إجراءات ونظام الرقابة الداخلية ادلفروض.

 مراقب احلساابت يزاول عمله كمراجع فقط: -خ

ة وادلراجع على أن ال زبل ىذه تفاقية ادلربمة ما بُت ادلؤسساحلساابت وذلك وفقا دلا توضحو االيقوم ادلراجع دبراجعة 
 1تفاقية دبعايَت ادلراجعة وعلى رأسها استقاللية ادلراجع يف عملو.اال

                                                           
 .07،، ص5001دمحم مسَت الصبان، نظرية ادلراجعة وآليات التطبيق ، الدار اجلامعية،  مصر، - 1
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 مفاهيم ادلراجعةالثاين: ادلطلب 

راجعة يف التعميمات ادلستخدمة تعٍت ادلفاىيم األفاار األساسية أو أساس التفاَت العقلي أو الذىٍت، و تتمثل مفاىيم ادل
جراءات لتحديد ادلعايَت و األىداف واإل ن ىذه ادلفاىيم سبثل بدورىا األساسإمن انحية أخرى ففروض السابقة ،و من ال

عتبار يف رلال اإل فاىيم األساسية اليت يتم أخذىا بعُتوكذلك ربديد ادلبادئ األساسية للمراجعة. و ديان ربديد أىم ادل
 1فيما يلي: و التدقيق ادلراجعة

 .السلوك األخالقي -

 االستقالل. -

 العناية ادلهنية الواجبة. -

 .أدلة االثبات )القرائن( -

  العرض الصادق و العادل. -

 السلوك األخالقي:-أ

إن السلوك األخالقي ىو عبارة عن التصرفات و التعبَتات الداخلية و اخلارجية اليت يصدرىا الفرد أو ادلراجع، واليت من 
 ذلا يستطيع التايف بُت مقومات و جودة و مقتضيات االطار االجتماعي الذي يعيش داخلو.خال

فظة على و من أىم السلوكيات األخالقية اليت جيب أن يتحلى هبا ادلراجع ىي النزاىة، ادلوضوعية، األمانة ادلهنية و احملا
، يالت الشخصية عند ازباذ القراراتالتفض . و لتحقيق ذلك فعليو أن يتجنب التحيزات والسرية أثناء تنفيذ عملو

 وتفادي أي مواقف قد سبثل هديدا غَت مقبوال دلمارستو ادلهنية يف الواقع العملي. 

  االستقالل:-ب

ا بُت إدارة ادلؤسسة و يعٍت أن على ادلراجع أن يقوم دبهامو ادلهنية بنزاىة و موضوعية و عدم ربيز، أي أن ياون زلايدً 
 2داد القوائم ادلالية وبُت مستخدمي ىذه القوائم . و ىذا ادلفهوم ينتج من فرضيتُت مها:عإادلسؤولة عن 

                                                           
 . 15،11،السيد سرااي، مرجع سبق ذكره،ص،صدمحم - 1
 .598،590،ص،ص،5008،دمحم الفيومي دمحم و آخرون ، دراسات متقدمة يف ادلراجعة ، دار الفتح للتجليد الفٍت، مصر- 2

 *دبعٌت ان ياون ادلراجع قادرا على التصرف بنزاىة و موضوعية.
 **دبعٌت أن ال يشًتك ادلراجع يف أعمال أو عالقات ديان أن توحي للجمهور أبنو غَت مستقل.
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 و ادلراجع. رورة تعارض يف ادلصاحل بُت ادلؤسسةأنو ليس ىناك ابلض -0

 ن ادلراجع ديارس مهنة ادلراجعة فقط. إ -5

 التايل:ستقاللية ادلراجع جيب أن تاون يف احلقيقة *و يف ادلظهر**كما يوضحها الشال إو 

 استقاللية ادلراجع:(2-1)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .078ادلصدر: نصر صاحل دمحم، مرجع سبق ذكره، ص،

ستقاللية ادلراجعإ  

ستقالل احلقيقياإل االستقالل الظاىري  

االستقالل أمام الغَت           

بعض ادلظاىر اليت تؤثر على 
 استقاللية ادلراجع.

اجعة اجلمع بُت عمل ادلر -1  

عمال اليت تتعارض معوواأل  

اخلدمات االستشارية االخرى-2  

كيفية ربديد األتعاب و التعيُت -3
  و العزل و غَتىا.

 بالذىٍت الذي خياطاالستقالل 
 ضمَت و ذات ادلراجع 

ثر موضوعية ادلراجع أال ديان أن تت
على األمور اليت يقوم  يف احلام 

ية مصاحل أو ضغوط دبراجعتها أب
تتعارض مع أمانتو و نزاىتو اليت 

 تنبع أساسا من ضمَته
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ابلنظر إىل الشال السابق يتضح أن ادلراجع البد لو أن ياون مستقال يف احلقيقة و ادلظهر، حيث البد من 
ثقة الااملة يف عمل ادلراجع و الرقي ابدلهنة لتأخذ مااهنا يف وجود ىذا التاامل بُت النوعُت من االستقالل خللق ال

 اجملتمع.

 العناية ادلهنية الواجبة:-ت

ديان ربقيقو بواسطة كل  ،ء عملو دبستوى معُت من ادلسؤوليةإن مفهوم العناية الواجبة يقصد بو " التزام ادلراجع يف أدا 
زمة أو إذا مل ديارس الإعداد التقرير". فإذا مل يتمتع ادلراجع ابدلهارات الاألشخاص ادلعنيُت بتحقيق معايَت العمل ادليداين و 

، كما أنو خيل يتفق مع آداب و أخالقيات ادلهنة درجة العناية الواجبة يف أدائو لعملو، فإن سلوكو يف ىذه احلالة ال
 1، و يعرض نفسو للمساءلة القانونية.نيةبواجباتو القانو 

 أدلة اإلثبات: -ث

قنعة اليت تساعده على تاوين رأيو ادلهٍت ادلستقل عن مدى أن على ادلراجع أن يقوم جبمع األدلة الاافية و ادل و يعٍت
مة لعالج ا، أو للوصول إىل التوصيات ادلالءقتصادية و ادلركز ادلايل ذللقوائم ادلالية لنتائج الوحدة االصدق و عدالة سبثيل ا

ساس ادلنطقي ألحاام و تقديرات ادلراجع و يعتمد ىذا ادلفهوم على الفرضيتُت نواحي القصور. فأدلة اإلثبات توفر األ
 التاليتُت:

و التحقق فيما مل تان ادلعلومات الامية قابلة للمراجعة و التحقق فلن ياون ىناك  للمراجعة الفرضية األوىل: القابلية
 سبب لوجودىا.

 ادلستقبل مامل يتضح العاس.الفرضية الثانية:  إن ما حدث يف ادلاضي سوف حيدث يف 

  العرض الصادق و العادل:-ج

. و أنو يف رأي ادلراجع ستخدمت يف إعداد القوائم ادلاليةاتعارف عليها و األكثر مالءمة قد و يعٍت أن ادلبادئ احملاسبية ادل
 معقول . و على ذلك فإن أن احلقائق االقتصادية ادلعروضة  بواسطة مبادئ احملاسبة ادلتعارف عليها قد مت تقريبها بشال

                                                           
 .90،ص،5007عبد الفتاح دمحم الصحن و آخرون ، أسس ادلراجعة اخلارجية ، ادلاتب اجلامعي احلديث، مصر، - 1
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 سبثيلها عدالة إىل يؤدي ادلالية القوائم إعداد يف عليها ادلتعارف احملاسبية ادلبادئ استخدام أن افًتاض على قائم ادلفهوم ىذا
 1.االقتصاديقع اللو 

 الثالث: طرق ادلراجعة )التدقيق( ادلطلب

 2تتضمن عملية التدقيق استعمال الطرق التالية:

 احلصر )ادلالحظة(:-1

وتطبق يف احلام على صالحية الطرائق احملاسبية ادلستعملة ابدلؤسسة و مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية عالوة على  
 جلرد ألصول ادلؤسسة ادلختلفة.استخدامها عند القيام بعمليات ا

 التفتيش :-2

، كما تستخدم للحصول رى الشبيهة لتقرير وجودىا الفعليو تطبق يف تدقيق األصول أو التثبيتات ادلالية و األصول األخ 
 على بياانت داعمة لتااليف األصول و اإليرادات و ادلصاريف العادية، و ما شابو ذلك من بنود.

 :التثبيت ) التعزيز(-3

صول و أرصدة األ ، التجارية مع أطراف خارج ادلؤسسة و تطبق يف التأكيد من أرصدة احلساابت و مبالغ العمليات
 ادلوجودة يف عهدة أشخاص خارج ادلؤسسة كاإلرساليات و بضائع األمانة و غَتىا.

  ادلقارنة:-4

انت شبيهة أو شلاثلة خاصة بفًتات سابقة أو و تطبق على أرصدة احلساابت و البياانت ادلالية اجلارية دبقارنتها مع بيا
 الحقة لبيان األسباب الاامنة وراء أي تغَتات ىامة.

 التحليل:-5

و تطبق على احلساابت و البياانت اجلارية لتقرير مدى االعتماد عليها و صالحية نشرىا كمعلومات عن ادلؤسسة  
 ادلعنية.

                                                           
1

 .590 ،590خرون ، مرجع سبق ذكره، ص،ص،آ دمحم الفيومي دمحم و - 
 
 .79،ص،0998 ،،األردنخالد أمُت عبد هللا ، التدقيق و الرقابة يف البنوك ، دار وائل للطباعة و النشر - 2
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 اإلحتساب :-6

، وادلدفوعات مقدمامة من العميل كاحتساب بضاعة آخر ادلدة و أرصدة العمالء، و تطبق على البياانت الرقمية ادلقد 
 ادلستحقات، و غَتىا.و 

  االستفسار:-7

يف القوائم ادلالية ادلنشورة، و األمور و القضااي اليت ال ديان االفصاح عنها  و تطبق على سياسات ادلؤسسة ادلعنية ،
 لى ادلركز ادلايل للمؤسسة.نظورة ذات األثر احملتمل علتوقعات ادلاو 

ختياري يقرر مداه على ضوء كفاية الطرق احملاسبية إيتم استخدام ىذه الطرق على أساس و من اجلدير ابلذكر أنو     
ادلستخدمة يف ادلؤسسة ، و مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية، ىذا كما أن تطبيق الطرق ادلذكورة آنفا جزء ضروري من 

 عملية التدقيق .
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 ادلراجعة مبادئادلبحث الثالث: 

خصصنا يف ىذا ادلبحث لنتناول فيو اجلوانب األساسية و البارزة من اجلوانب النظرية للمراجعة، و تطرقنا فيو إىل          
 أنواع ادلراجعة و ادلراجعُت ادلمارسُت ذلا و ادلعايَت العامة للمراجعة و كذلك مقومات ادلراجعة.

 .ع ادلراجعة و ادلراجعنيول: أنوا ادلطلب األ

دبا أن للمراجعة أنواع متعددة و ابلتايل ىناك أنواع متعددة للمراجعُت ادلمارسُت ذلا من خالل ىذا ادلبحث نقوم         
 بتوضيح تلك األنواع ادلختلفة للطرفُت

 أنواع ادلراجعة:-1

، ليها من خالذلاإزاوية اليت ينظر يامن يف ال ابلرغم من تعدد أنواع ادلراجعة فهي تلتقي يف األىداف ، لان االختالف
 عليو ديان توضيح تلك التصنيفات للمراجعة من خالل الشال التايل:و 

 راجعة حسب وجهات النظر ادلتتلفةتصنيفات ادل :(3-1)شكل رقم                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 50،،ص0998، ماتب اجلالء اجلديدة ابدلنصور، مصر،اجعة اطار النظرية و ادلمارسةدلر ادلصدر: زلمود السيد الناغي، ا

 من حيث االلتزام المانوني

 المراجعة

 من حيث المائم بعملية المراجعة

 من حيث نطاق المراجعة 

 من حيث مدى الفحص 

 من حيث توليت عملية المراجعة

 المراجعة الخارجية 

 المراجعة الداخلية

 المراجعة االلزامية

 المراجعة االختيارية 

جعة الكاملةالمرا  

 المراجعة الجزئية 

 المراجعة الشاملة 

 المراجعة االختيارية

 المراجعة النهائية

 المراجعة المستمرة
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   :من حيث القائم بعملية ادلراجعة-أ

  :ىنا ديان التمييز بُت كل من ادلراجعة اخلارجية وادلراجعة الداخلية  

 ادلراجعـة الداخلية:  

، فادلراجعة الداخلية ة احلام و االستقاللية يف التصرفىذه ادلراجعة تقوم هبا مصلحة توجد بداخل ادلؤسسة، و ذلا حري
نفذ من طرف مصلحة ، كما أن عمل ادلراجعة الداخلية دائم ألنو ييم و الرقابة و التطابق و التحققزبول ذلا مهام التقي

 1.دائمة ابدلؤسسة

 :ادلراجعة اخلارجيـة

ة فحص البياانت و السجالت احملاسبية و الوقوف ىي ادلراجعة اليت تتم بواسطة شخص خارجي عن إدارة ادلؤسسة بغي
بداء رأي فٍت زلايد حول صحة و صدق ادلعلومات احملاسبية الناذبة عن نظام إم نظام الرقابة الداخلية من أجل على تقيي

ذلك إلعطائها ادلصداقية حىت تنال القبول و الرضى لدى مستعملي ىذه ادلعلومات من  ادلعلومات احملاسبية ادلولد ذلا، و
 2األطراف اخلارجية خاصة ) ادلسامهُت ، ادلستثمرين ، البنوك(. 

 من حيث اإللزام القانوين:-ب

ة وعدم ينظر ادلشرع اجلزائري من خالل القانون التجاري إىل إلزامية ادلراجعة لبعض الشركات كشركة ادلسامه
إلزاميتها إىل غَتىا من الشركات كالشركة ذات ادلسؤولية احملدودة أو شركة التضامن، لذلك منيز بُت نوعُت من ادلراجعة 

 3مها:

 ادلراجعة اإللزامية.-

 ادلراجعة االختيارية.-

 

                                                           
 معهد العلومزلي الدين زلمود عمر ، مراجعة احلساابت بُت ادلعايَت العامة و ادلعايَت الدولية ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت ،  - 1

 .58،ص،5008االقتصادية و علوم التسيَت ، ادلركز اجلامعي ، ادلدية ،
 .00،ص،5007، أساسيات ادلراجعة مدخل معاصر ، ادلاتبة العصرية للنشر و التوزيع، مصر،حامت دمحم الشيشيٍت - 2
 .07-06ص -مسعود صديقي ، مرجع سبق ذكره ، ص دمحم التهامي طواىر و - 3
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 ادلراجعة اإللزامية: 

خارجي دلراجعة حساابها و إعتماد تعيُت مراجع  قانون القيام هبا، حيث تلتزم ادلؤسسة بضرورة ىي ادلراجعة اليت حيتم ال
 1بغية الوصول إىل األىداف ادلتوخاة من ادلراجعة.  القوائم ادلالية ذلا ،

 :ادلراجعة االختيارية 

ففي  ،رللس اإلدارة لتحقيق أىداف زلددةىي ادلراجعة اليت تتم دون إلزام قانوين وبطلب من أصحاب ادلؤسسة أو من  
ستعانة خبدمات ادلراجع اخلارجي بغية االطمئنان أو ذات الشخص الوحيد يتم طلب اإل سؤولية احملدودةالشركات ذات ادل

ذ أن ىذه ادلعلومات إنتائج األعمال وادلركز ادلايل.  على صحة ادلعلومات احملاسبة الناذبة عن نظام ادلعلومات احملاسبية وعن
 .و إنضمام شريك جديد أاالنفصال  شركات و خاصة يف حاالتتتخذ كأساس لتحديد حقوق ال

 من حيث نطاق ادلراجعة:-ت

 2:يعترب رلال أو نطاق ادلراجعة من بُت أىم احملددات اليت تفرز نوعُت من ادلراجعة مها

 ادلراجعة الااملة. -

 ادلراجعة اجلزئية. -

 : ادلراجعة الكاملة

لذي يؤديو، إذ يقوم بفحص البياانت والسجالت والقيود يف ىذا النوع من ادلراجعة خيول للمراجع إطار غَت زلدد للعمل ا
 ادلثبتة هبا بقصد إبداء رأي فٍت زلايد حول صحة سلرجات نظام ادلعلومات احملاسبية كال. 

ن الضروري تبٍت أسلوب العينة يف ويف ظل التصنيفات العديدة للمؤسسات وكرب حجم بعض األصناف منها، ابت م
ادلراجع بفحصها بغية إصدار رأي فٍت زلايد حول مجيع ادلفردات شلا يعاس صراحة مسؤولية ختيار ادلفردات اليت يقوم إ

 ختباراتو.إادلراجع على مجيع ادلفردات  وليس فقط على العينة اليت مشلتها 

، ألن كمية ىتمام ادلؤسسات بنظام الرقابة الداخليةإسلوب العينة يف ادلراجعة زاد من نشَت يف األخَت إىل أن إتباع أ       
 ختبارات وحجم العينة يعتمد يف اختيارىا على درجة متانة نظام الرقابة الداخلية ادلعتمد يف ادلؤسسة.اإل

                                                           
دلراجعة اخلارجية يف ربسُت جودة القوائم ادلالية ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسًت، كلية العلوم االقتصادية و علوم دور ا بوخلفة وسيلة،- 1

 .8، ص،5001التسيَت و العلوم التجارية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
 .51-55ص،-دمحم التهامي طواىر و مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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 :ادلراجعة اجلزئية

تعترب ادلراجعة اجلزئية من بُت األنواع األكثر تطبيقا يف ادلراجعة اخلارجية وىذا أبن يوكل إىل مراجع خارجي مراجعة بند 
نتشار ىذا النوع يامن يف إقوق أو ادلخزون دون غَتىا، وسبب لبنود كمراجعة النقدية أو الديون أو احلمعُت من رلموع ا

توافر شاوك حول البند ادلراد مراجعتو سواء من اجلهة ادلسَتة أو الشركاء )شك يف وجود أخطاء أو غش أو تالعب يظهر 
بند(. وتبعا دلا سبق أصبح من الضروري تقييد ىذا النوع من يف عدم دقة وصراحة ادلعلومات الناذبة عن النظام ادلولد لل

 ادلراجعة ابلعناصر اآلتية:

 وجود عقد كتايب يوضح نطاق عملية ادلراجعة. -

 إبراء ذمة ادلراجع من القصور واإلمهال يف مراجعة بند مل يعهد إليو. -

 حصر مسؤولية ادلراجع يف رلال ادلراجعة احملدد يف العقد. -

 فحص :من حيث مدى ال-ث

 1ديان تقسيم ادلراجعة من ىذه الزاوية إىل :

 ادلراجعة الشاملة.-

 ادلراجعة االختيارية.-

 ادلراجعة الشاملة )التفصيلية(:

ويعٍت هبا أن يقوم ادلراجع دبراجعة مجيع القيود والدفاتر والسجالت واحلساابت وادلستندات أي أن يقوم ادلراجع دبراجعة  
ستخدامها يف إللمؤسسات الصغَتة احلجم حيث أن  ن ىذه ادلراجعة تصلحإوادلالحظة  ادلفردات زلل الفحص، مجيع

ادلؤسسات كبَتة احلجم سيؤدي إىل زايدة أعباء عملية ادلراجعة وتعارضها مع عاملي الوقت والتالفة اليت حيرص ادلراجع 
 اخلارجي على مراعاها ابستمرار.

 

 

                                                           
  ،5009 ،،األردنوالتوزيع اءات العلمية، دار الثقافة للنشرأامد دحدوح و حسُت يوسف القاضي، مراجعة احلساابت ادلتقدمة االطار النظري و االجر  حسُت- 1

 .20 ص،
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 : ختباريةادلراجعة اإل

تقوم على إنتقاء عينة من العمليات و فحصها و تعميم نتائج الفحص ذلا على رلتمع الدراسة ،حجم ىي ادلراجعة اليت 
  .ىذه العينة يتوقف على ماانة و قوة الرقابة الداخلية ادلوجودة يف ادلؤسسة

مواطن كتشاف إ عينة من خالل تقييم ىذا النظام وأمهية نظام الرقابة الداخلية يف ربديد حجم ال لذلك تظهر لنا
 الضعف والقوة يف األجزاء ادلاونة لو من انحية ومن انحية أخرى ربديد مدى إماانية تطبيق ىذا النوع من ادلراجعة.

، وىنا ة التفصيلية اليت سبثل االستثناءختبارية ىي األساس السائد يف العمل ادليداين على خالف ادلراجعتعترب ادلراجعة اإل
ة بُت ادلراجعة الااملة وادلراجعة التفصيلية من انحية وادلراجعة اجلزئية االختبارية من انحية ذبدر اإلشارة إىل ضرورة التفرق

أخرى وذلك ذبنبا للخلط بُت ىذه األنواع حيث أن ادلراجعة الااملة مثال قد تاون تفصيلية إذا مت فحص مجيع القيود 
 والدفاتر.

 من زاوية توقيت ادلراجعة:-ج

 1 اوية إىل ادلراجعة وأن منيز بُت نوعُت مها:ديان أن ننظر من ىذه الز 

 ادلراجعة ادلستمرة.-

 ادلراجعة النهائية.-

 ادلراجعة ادلستمرة: 

يقوم ادلراجع بفحص وإجراء االختبارات الضرورية على ادلفردات احملاسبية على مدار السنة ادلالية للمؤسسة، إذ عادة ما 
مضبوط مسبقا ويستجيب إىل اإلماانيات ادلتاحة، وىذا النوع من ادلراجعة يتم ذلك بطريقة منتظمة ووفقا لربانمج زمٍت 

 يصلح للمؤسسات كبَتة احلجم.

ا النوع عادة يف هناية السنة ادلالية، إذ يعُت ادلراجع يف ظل ىذا النوع بعد االنتهاء من ذ: يستعمل ىادلراجعة النهائية
دلايل، والواقع أن ىذا النوع ياون يف ادلؤسسات الصغَتة اليت ياون التسوايت وربضَت احلساابت اخلتامية وقائمة ادلركز ا

 عدد عملياها قليل حبيث يستطيع ادلراجع التحام يف الوضعية يف ظل زلدودية مدة ادلراجعة.

                                                           
هادة ادلاجستَت، كلية علوم التسيَت عزوز ميلود، دور ادلراجعة يف تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية ، رسالة  مقدمة ضمن متطلبات نيل ش- 1

 . 08،ص،5007،سايادة،0922أوت 50و العلوم االقتصادية، جامعة 
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 أنواع ادلراجعني:-2

 1ها:و ادلراجعة و يوجد أشاال عديدة و أنواع عديدة للمراجعُت من أمهديارس ادلراجعون مهمة احملاسبة 

تتوىل مااتب احملاسبة و ادلراجعة مراجعة القوائم التارخيية ادلنشورة لال  مكاتب احملاسبة و ادلراجعة)ادلراجع اخلارجي(:-أ
 قدَتة و ادلؤسسات غَت التجارية. و ادلؤسسات ادلقيدة اسهمها يف البورصة ، وغَتىا من ادلؤسسات الابَتة و الصغ

غالبا ما يسمى ماتب احملاسبة و ادلراجعة ابدلراجع ، و سبة و ادلراجعة كمًتادفُتب احملايستخدم لفظ ادلراجع أو مات
 اخلارجي أو ادلراجع ادلستقل لتمييزه عن ادلراجع الداخلي الذي يعمل داخل ادلؤسسة.

ىو موظف من داخل ادلؤسسة و يعُت بواسطة ادارة ادلؤسسة ، استقالليتو تاون زلدودة و غَت   ادلراجع الداخلي:-ب
 كاملة ، و ىو مسؤول أمام االدارة ، و من مث يقدم تقارير مراجعتو اىل ادلستوايت االدارية العليا ابدلؤسسة.

ثنُت إق ادلراجعة الداخلية من موظف أو و زبتلف مسؤوليات ادلراجع الداخلي تبعا الختالف ادلؤسسات. فقد يتاون فري
ما يف ادلؤسسات األخرى فقد يتألف فريق ادلراجعة الداخلية من عدد و يستغرقون وقتهم يف إجراء ادلراجعة االجرائية . أ

 من ادلوظفُت ذلم مستوايت متنوعة تشمل إجراء ادلراجعة التشغيلية و مراجعة نظم الامبيوتر.

يقوم ادلراجع احلاومي إبجراء مراجعة للقوائم ادلالية اخلاصة ابلوحدات احلاومية ، و نظرًا ألن  ادلراجع احلكومي:-ت
سلطات اإلنفاق و التحصيل يف الوحدات احلاومية للدولة زلددة بواسطة القانون فإن ىناك قدر كبَت من الًتكيز على 
ادلراجعة اإلجرائية أو يقوم مراجع اجلهاز ادلركزي بفحص ميزانيات منشآت قطاع األعمال العام و يقدم تقريره جمللس 

 .  الشعب و يقدم تقريره إىل السيد رئيس اجلمهورية

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .57-56ص،-حامت دمحم الشيشيٍت، مرجع سبق ذكره،ص- 1
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 : معايري ادلراجعةادلطلب الثاين

تعترب معايَت ادلراجعة كمقاييس واضحة نستطيع من خالذلا تقييم عملية ادلراجعة واحلام على اجلدوى منها، 
 1: وتتمثل يف

 ادلعايَت العامة.  -

 معايَت العمل ادليداين. -

 معايَت إبداء الرأي. -

 :ادلعايري العامـة -1

َت ابلتاوين الشخصي للقائم بعملية ادلراجعة، وتوصف ىذه ادلعايَت أبهنا عامة ألهنا سبثل مطالب تتعلق ىذه ادلعاي
 مة، و تضم كل من:ءدليداين وإعداد التقرير بصفة مالأساسية ضلتاج إليها دلقابلة معايَت العمل ا

دة تعتمد على رأي ادلراجع اخلارجي : تنبع أمهية ىذا ادلعيار من وجود أطراف متعدالتأهيل العلمي والعملي للمراجع -أ
عن القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة، شلا يتطلب معو ضرورة توفر الثقة لدى ىؤالء األطراف يف مدى كفاءة وحيادية 

 القائمُت بعملية ادلراجعة ولن تتحقق ىذه الثقة إال من خالل توافر عاملُت أساسيُت لدى ادلراجع مها:

: يعٍت ذلك ضرورة أن ياون لدى ادلراجع درجة من التأىيل الفٍت يف رلال ادلواد احملاسبية وادلواد التأهيل العلمي والفين*
ادلرتبطة ابدلراجعة، ويتم احلصول على ىذا من خالل الدراسة يف ادلعاىد والاليات اليت تقدم مثل ىذه ادلواد إىل جانب 

 احلصول على معارف أخرى.

: إن مهنة ادلراجعة تتطلب كذلك من أعضائها ضرورة قضاء فًتة زمنية زلددة للتدريب نيـةالتأهيل العملي أو اخلربة ادله*
 العملي يف ادلهنة قبل البدء يف مزاولتها.

يسعى مستعملي ادلعلومات احملاسبية الناذبة عن نظام ادلعلومات احملاسبية ادلولد ذلا للحصول  :استقاللية ادلراجع -ب
ذه ادلعلومات ياون عتماد عليها يف قراراهم ادلستقبلية، وربديد مدى االعتماد على ىعلى معلومات ذات مصداقية لال

 ستقاللية ادلراجع، لذا ينبغي توافر النقطتُت التاليتُت لتحديد مدى استقاللية ادلراجع:اعلى أساس مدى 

 عدم وجود مصاحل مادية للمراجع مع ادلؤسسة اليت يقوم دبراجعتها. -
                                                           

 . 19دمحم التهامي طواىر و مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص،- 1
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 للمراجع.وجود استقالل ذايت  -

 يف ظل توافر النقطتُت السابقتُت ديان أن ربدد األبعاد الدالة على استقالل ادلراجع كما يلي:

 االستقالل يف إعداد برانمج ادلراجعة.*     

 االستقالل يف رلال الفحص.*     

 االستقالل يف إعداد التقرير.*     

اجع أن يبذل العناية الواجبة يف عملية ادلراجعة و يف وضع التقرير على ادلر العناية الواجبة ) احلذر ادلهين ادلعقول(:  -ت
األحاام و  ، ت االشراف على العمل الذي يتمالنهائي و ىذه العناية تتطلب مراجعة انتقادية لال مستوى من مستواي

 اليت يقررىا ادلساعدون.

و صادقا يف أداء مهمتو من   ن نزيهان ياو أي ادلراجع عملو بشال معقول عليو حىت يؤدالنزاهة و ادلوضوعية: -ث
و كذلك موضوعيا أي عادال يف عملو ، وال يًتك خلفيات تتداخل مع موضوعيتو، و عليو االلتزام بسلوك زلايد  جهة

 أثناء قيامو إبعداد تقريره عن نتائج مهمتو.

ها أو يطلع عليها أثناء القيام حًتام خاصية السرية للمعلومات اليت جيمعإعلى ادلراجع التحلي حبفظ السر ادلهين: -ج
طار احلد ادلسموح هبا إمسموح لو بو أثناء مهمتو، أو يف ىل الغَت ما عدا ما ىو إلو و عليو أن ال يفشي شيئا منها بعم

، ة أو ابلنسبة إلعداد  التقريرقانوان ىذا ابإلضافة إىل مستوى أداء شليز دلزاويل ادلهمة، سواء عند أداء االختبارات ادلطلوب
 إبداء الرأي النهائي يف القوائم ادلالية زلل الفحص.و 

 معايري العمل ادليداين -2

 1تتعلق ىذه ادلعايَت جبودة ما يقوم بو من أعمال وتتشال من ثالثة عناصر ىي:

: يعترب التخطيط السليم ألي عملية، العمود الفقري ذلا كونو حيدد األىداف ادلتوخاة معيار التتطيط واإلشراف  -أ
نها وأيخذ يف احلسبان اإلماانيات ادلتاحة والوقت ادلستغرق لتحقيق ذلك، ويتوجب على ادلراجع يف ىذا اإلطار القيام م

 بتوزيع الوقت ادلتاح لعملية ادلراجعة على االختبارات ادلطلوبة.

 وتقوم عملية التخطيط للمراجعة على النقاط اآلتية:
                                                           

 .79خالد أمُت عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص،- 1
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 ماذلا و الصناعة اليت تنتمي اليها.مجع ادلعلومات عن ادلؤسسة و فهم طبيعة أع -
 احلصول على معلومات عن النظام احملاسيب و السياسات و اإلجراءات احملاسبية. -
 إجراء تقومي مبدئي ألنظمة الرقابة الداخلية احملاسبية الذي ينوي ادلراجع اإلعتماد عليو. -
 ربديد بنود القوائم ادلالية اليت من ادلنتظر أن ربتاج إىل تسوية . -
 طبيعة التقارير ادلتوقع تقدديها .  -

ادلتبناة وحلجم : يعترب نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة أىم زلدد لنوعية ادلراجعة معيار تقييم نظام الرقابة الداخلية -ب
حًتام عتمادا على درجة أثره على نوعية ومصداقية ادلعلومات الناذبة عن النظام ادلولد ذلا، فاإختبارىا، إادلفردات ادلراد 

مقوماتو وااللتزام إبجراءاتو يعطي للمعلومات مصداقية كبَتة لدى األطراف ادلطالبة هبا، لذا وبغية تقييم نظام الرقابة 
الداخلية الذي حيتاج إىل خربات ومهارات عالية لتقييمها من طرف ادلراجع واحلام عليها ابت من الضروري على ىذا 

 :األخَت االلتزام إبحدى الطرق اآلتية

 طريقة االستقصاء عن طريق األسئلة. -

 طريقة التقرير الوصفي لنظام الرقابة الداخلية. -

 طريقة ادللخص الاتايب. -

يتطلب من ادلراجع ضرورة مجع أدلة اإلثبات الاافية واليت سبثل أساسا معقوال إلبداء رأيو فيما معيار كفاية األدلة:  -ت
اإلثبات حجر األساس لعملية ادلراجعة كما أنو يساند ويدعم كافة معايَت العمل يتعلق ابلقوائم ادلالية، ويتمثل مفهوم دليل 

 ادليداين.

ب أن ياون ذو أما اخلاصية الثانية ألدلة اإلثبات، فهي خاصية النوعية أو الصالحية دبعٌت أن دليل اإلثبات جي
 ياون مناسب وفعال. مة، وحىت يتوافر لدليل اإلثبات ىذه اخلاصية فإنو جيب أنجودة و صالحية مالء

 :معيار إبداء الرأي-3
يعترب معيار إبداء الرأي من طرف ادلراجع القائم بعملية ادلراجعة آخر معيار جيب االلتزام بو، إذ ينبغي أن يوضح        

دلركز ادلايل ويشَت يف التقرير ادلقدم وبال صراحة إىل الرأي الفٍت احملايد حول مدى داللة القوائم ادلالية اخلتامية على ا
 احلقيقي للمؤسسة، وذلك من خالل العناصر التالية:

 مبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها.مع القوائم ادلالية إتفاق مدى  -
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 .ادلتعارف عليها احملاسبيةادلبادئ تطبيق مدى ثبات  -

 فصاح القوائم ادلالية ابلشال الاايف عن البياانت اجلوىرية.كفاية اإلمدى   -

 ايل يف القوائم ادلالية.إبداء الرأي اإلمج -

 1:والواقع أن ادلراجع يقوم إببداء رأيو الفٍت ابستعمال أحد أنواع التقارير التالية

: يعترب التقرير النظيف ادلوضح لرأي ادلراجع اإلجيايب حول ادلعلومات احملاسبة أحد األنواع القليلة، كونو التقرير النظيف-
 ة أعمال ادلؤسسة ومركزىا ادلايل سبثيال كامال طبقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها.يعرب عن سبثيل القوائم ادلالية لنتيج

: يعترب التقرير التحفظي امتدادا معدال للتقرير النظيف كونو يشَت إىل بعض التحفظات اليت يراىا التقرير التحفظي-
 ة.ادلراجع ضرورية للوصول إىل معلومات معربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسس

: يصدر ادلراجع ىذا التقرير، إذا قام بعملية ادلراجعة وفقا دلعايَتىا ورأى أبن ادلعلومات احملاسبية الناذبة التقرير السالب-
عن النظام ادلولد ذلا مل يتم إعدادىا وفقا دلعاجلة سليمة ومل يراع يف معاجلتها وعرضها تطبيق ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة قبوال 

 عاما.
يرى ادلراجع  : إن تقرير عدم إبداء الرأي ياون عادة عند استحالة تطبيق إجراءات ادلراجعة اليتعدم إبداء الرأي تقرير-

ستحالة حصولو على األدلة والرباىُت اليت تساعده على إبداء رأيو أو عدم كفاية نطاق الفحص اضرورة استخدامها، ك
ملية ادلراجعة أو بسبب ظروف خارجة عن إرادة ىذه األخَتة بسبب القيود اليت تضعها إدارة ادلؤسسة على نطاق ع

 وادلراجع على حد سواء.
 ونلخص معايَت ادلراجعة ادلتعارف عليها يف الشال التايل:

 

 

 

 

 

                                                           
 .21 ،طواىر و مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره ، ص دمحم التهامي-1
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 (: معايري ادلراجعة ادلتعارف عليها4-1)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دمحم الديسطي، دار ادلريخ للنشر، متاامل، ترمجة مدخل -ادلراجعةادلصدر: الفُت أريًت، جيمس لوبك، 
 .95،ص،5005السعودية،

 

 

معايَت ادلراجعة ادلتعارف عليها   

 معايَت التقرير ادليداينمعايَت العمل  معايَت عامة

التأىيل الاايف دلراجعة -1
 احلساابت:

التأىيل العلمي و العملي -أ
 للمراجع

 التأىيل السلوكي للمراجع-ب

 استقالل مراجع احلساابت-2

 بذل العناية ادلهنية الالزمة-3

 

مدى إتفاق القوائم ادلالية مع -1
 ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها

مدى ثبات تطبيق ادلبادئ -2
 احملاسبية ادلتعارف عليها

مدى كفاية االفصاح -3
 اإلعالمي

إبداء الرأي اإلمجايل يف -4
 القوائم ادلالية

التخطيط السليم لعملية -1
ادلراجعة و اإلشراف الدقيق على 

 ادلساعدين

دراسة و تقييم الرقابة -2
 ية الداخل

 مجع أدلة اإلثبات-3
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 ادلطلب الثالث: مقومات ادلراجعة.

 1تتمثل أىم ادلقومات ادلرتبطة ابلتوصيل الفعال للمراجعة فيما يلي:  

 مقومات ترتبط ابدلراجع:-1

راجع و الداعمة للتوصيل الفعال دلخرجات تعترب ادلوضوعية أىم ادلقومات ادلرتبطة بشخص ادلموضوعية ادلراجع: -أ
ادلراجعة، إذ ال ياون ذلك اال من خالل توافر ادلوضوعية يف أراء ادلراجع بعيدا عن الذاتية و ادلؤثرات الشخصية و البيئية 

عليو توافر ن توفر الدافع لديو يف توصيل احلقائق حول الواقع الفعلي للمؤسسة إىل ادلستخدمُت ينبٍت إاللصيقة ابدلراجع . 
األمانة و االستقاللية و السلوك احلسن و ربايم اآللية العلمية يف ادلراجعة، إن ىذه العناصر من شأهنا أن تدعم موضوعية 

 ادلراجع يف أداء أدواره و تبعده عن الذاتية ادلستندة على ادليوالت الشخصية لو.
لمية و ادلهارات ادليدانية، ستساىم بال شك يف الفعالية يف إن توافر ادلؤىالت الع التأهيل العلمي و اخلربة العملية:-ب

 األداء.
يعترب ادلراجع اخلارجي وكيال عن ادلسامهُت يف عملية الرقابة عن عمل اإلدارة ، اذ يستعمل رأيو من قبل  احلس ادلهين:-ت

عل ادلراجع يدرك أمهية ىؤالء و أطراف أخرى خارجة عن ادلؤسسة يف ازباذ  القرارات ، إن ىذا الوضع يفًتض أن جي
ادلسؤولية ادللقاة عليو من خالل األاثر ادلتوقعة على األطراف ادلتخذة للقرار من جراء اعتبار آرائو كمرتازات أساسية 

 الزباذ القرارات.
  مقومات ترتبط ابلتقرير:-5
مدى سبثيل القوائم ادلالية اخلتامية  :يعترب التقرير يف ادلراجعة أداة اتصال و اخبار عن رأي ادلراجع  حول دقة الصياغة-أ

 للمؤسسة للمركز ادلايل ذلا، ذلذا ينبغي أن يتوافر فيو اآليت:
 الضبط و الدقة دبا يؤدي ادلعٌت و اذلدف ادلرجو من ادلفردة،  -
 ، دلعٌت و اذلدف ادلرجو من التقريراإلجياز و الدقة دبا ال ينقص من ا -
 ادية ، دبعٌت الشمولية للمجتمع موضوع الفحص،اكتمال التعليق عن كافة الظواىر االقتص -
 االبتعاد عن ادلفردات غَت ادلفهومة أو اليت تؤدي إىل معاين متعددة، -
 عتماد النمط ادلنهجي للعرض و التقرير.إ -

                                                           
هادة ادلاجستَت، كلية حايمة مناعي ، تقارير ادلراجعة اخلارجية يف ظل حتمية تطبيق ادلعايَت احملاسبية الدولية يف اجلزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ش- 1

 .000، ص،5009العلوم االقتصادية و علوم التسيَت، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 
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البد أن حيتوي التقرير ، وبوضوح راي ادلراجع حول القوائم ادلالية كوحدة واحدة، شلا ديان من  وضوح الرأي:-ب
 بوضوح عن آرائو لألطراف ادلستخدمة لو.االخبار 

 مقومات ترتبط بقناة االتصال: -3
تفقد ادلعلومات قيمتها أو جزء كبَت منها إذا مت توفَتىا يف وقت متأخر لعملية ازباذ القرارات ، فالما  التوقيت:-أ

 أتخرت مدخالت ىذه العملية كلما كانت سلرجاها أقل فعالية.
 راجع تقريره يف ادلاان ادلناسب لو و أن يراعي يف ذلك طبيعة مواقع مستخدمي ىذاينبغي أن يودع ادلادلكان: -ب

 التقرير.

 مقومات ترتبط ابدلستلم: -4

، لذا ينبغي أن يفهم ادلستخدمون لتقرير يستخدم يف ازباذ القراراتابعتبار أن ا الوعي لدى مستتدمي التقرير:-أ
 العناصر اآلتية:

 ،الوعي الاامل أبمهية التقرير -
 معرفة إجراءات و خطوات ادلراجعة، -
 ،الدراية الااملة ابلعناصر الواردة يف القوائم ادلالية اخلتامية -
 الدراية ابلطرق و اإلجراءات احملاسبية، -
 االطالع على األىداف ادلتوخاة من ادلراجعة. -

لتقرير من خالل االستفسار ينبغي على مستخدمي التقرير أن يتفاعلوا بشال اجيايب مع ىذا االتفاعل مع التقرير: -ب
و التنبيو عن األشياء اليت ترد يف التقرير و اليت مل تفهم من قبلهم أو اليت تاون غامضة، بغية تعديل ىذا التقرير دبا يتضمن 

 ما يعرف ابلتغذية العاسية.
 .عن آراء ادلراجعاتية يف التعليق ينبغي على مستخدمُت أن يتحلوا ابدلوضوعية و أن يتخلوا عن الذ ادلوضوعية:-ت
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 خالصة الفصل:

من خالل ىذا الفصل ديان القول أن علم ادلراجعة يعترب من أىم العلوم االجتماعية اليت هتم بفحص الدفاتر 
كما ديان القول  والسجالت لغرض التأكد من أن القوائم ادلالية تعاس نتائج عمليات ادلؤسسة خالل فًتة زمنية معينة،

تتمثل بصفة عامة يف تقييم مستوى األداء الوظيفي داخل ادلؤسسات ادلختلفة وذلك بتفويض من طرف  أبن مهمة ادلراجع
 اليت توجو َتوديان القول أبن صلاح ادلراجع يف أداء مهمتو يعتمد بشال كبَت على مدى التزامو ابدلعاي ادلديرين. ادلالك و

 وتنظم مهنة ادلراجعة.

ها إىل أهنا الركيزة و األداة األساسية يف التحقيق من صحة البياانت و ادلعلومات ، ترجع أمهيتفادلراجعة أداة فعالة
 ادلالية ادلختلفة و التأكد من دقة تعبَت القوائم ادلالية عما تتضمنو من حقائق مالية عن ادلؤسسة و أوجو نشاطها.
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 دتهيد :

    زدايد حجم ادلؤسسات و توسع مهامها  وزايدة فروعها و تعقد أعماذلا أدى إذل انفصال ادللكية عن اإلدارة إإن         
و قيام ادلالك بتعيُت وكيل إلدارهتم تتوذل إدارة عمليات مؤسساهتم من ىنا ظهرت األمهية و احلاجة ادلاسة لوجود ادلراجعة 

 اخلارجية معا .الداخلية  و ادلراجعة 

ظهرت ادلراجعة الداخلية دلساعدة إدارة ادلؤسسة على حسن تسيَتىا و إدارهتا للمؤسسة و للتأكد من مدى         
 .نفيذ السياسات و توجيهات اإلدارةصحة البياانت ادلقدمة ذلا و التأكد من سالمة نظم الرقابة الداخلية و االلتزام بت

ؤسساهتم من قبل اإلدارة ود ادلراجعة اخلارجية لطمأنة ادلالك على حسن و سالمة سَت موكذلك ظهرت احلاجة ادلاسة لوج
 .األطراف اخلارجية لتلك ادلعلوماتو طمأنة لومات ادلالية ادلقدمة من قبلهم مدى صدق ادلع ادلعنية و

 ونظرا ألمهية ادلراجعة يف ادلؤسسة قسمنا ىذا الفصل إذل ثالث مباحث وىي كاآليت7

 األول7 ماىية ادلراجعة الداخلية.ادلبحث 

 ادلبحث الثاين7 ماىية ادلراجعة اخلارجية.

 ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية. دلبحث الثالث7 منهجية تنفيذا
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 ادلبحث األول : ماهية ادلراجعة الداخلية.

أساسية تقوم ابلفحص و التقرير ادلستمر للنظم ، فهي وظيفة مهمة يف نشاط ادلؤسسة و إدارهتا تعترب ادلراجعة الداخلية   
 اإلدارية، و لذلك سنقوم  يف ىذا ادلبحث إببراز أىم جوانب ادلراجعة الداخلية وىي كاآليت7 

 .ادلطلب األول: مفهوم ادلراجعة الداخلية

 7تعريف ادلراجعة الداخلية  -1

 منها ما يلي 7وردت العديد من التعاريف اليت تناولت ادلراجعة الداخلية نذكر 

تعرف ادلراجعة الداخلية على أهنا "أداة من أدوات الرقابة السلوكية أي الرقابة من خالل األفراد، و يكون أتثَت ادلراجعة -
 الداخلية داخل التنظيم من خالل العمل على ربفيز كل األفراد يف التنظيم على ربقيق األىداف ادلرغوبة ".

 1ىم الوسائل أو الطرق اليت تستخدمها اإلدارة بغرض التحقق من فعالية الرقابة الداخلية.وتعترب ادلراجعة الداخلية من أ

أو قسم داخل ادلؤسسة مهمتو فحص األعمال  شاط تقييمي مستقل تقوم بو إدارةف ادلراجعة الداخلية على أهنا " نتعر -
ارات أو األقسام يف ىذه ادلؤسسة وذلك كأساس ادلختلفة يف اجملاالت احملاسبية و ادلالية و التشغيلية ويقسم أداء اإلد

 2خلدمة اإلدارة العليا ، كما أهنا رقابة إدارية تؤدي عن طريق قياس و تقييم فعالية الوسائل الرقابية األخرى".

عرفها رلمع ادلراجعُت الداخليُت ابلوالايت ادلتحدة األمريكية على أهنا " نشاط تقييمي مستقل من خالل تنظيم معُت -
 3هدف إذل مراجعة العمليات احملاسبية و ادلالية و غَتىا وذلك كأساس خلدمة اإلدارة ".ي

تتم داخل ادلشروع بصفة مستمرة  عرفها رلمع احملاسبُت القانونيُت على أهنا 7" مراجعة األعمال و السجالت اليت-
الكبَتة على أمور ال  ؤسساتض ادلة الداخلية خاصة يف بعبواسطة موظفُت سلتصُت هبذا الغرض وقد تشتمل ادلراجعو 

 4تتعلق مباشرة ابلنواحي احملاسبية".

 ومن أىم التعاريف احلديثة للمراجعة الداخلية نذكر ما يلي7

                                                           

 .02،ص،0202صول ادلراجعة الداخلية ، دار التعليم اجلامعي، سوراي، أوجدي حامد حجازي ، -1
 2    .69،ص،0656دمحم سعيد الشناوي، أصول ادلراجعة، جامعة بنها،  –
091،ص،0651اجعة احلساابت ، الدار اجلامعية، مصر ، محد نور ، مر أ -  3 
 .                                                                          09،ص،0654زلمود شوقي عطا هللا، دراسات و حبوث يف ادلراجعة ، دار النهضة ، مصر،--4
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 :AIIتعريف رلمع ادلراجعني الداخليني ابلوالايت ادلتحدة األمريكية -

ربقيق فائدة و ربسُت سَت ادلنظمة و تساعد يف ادلراجعة الداخلية ىي وظيفة إنتقادية تنفذ ابستقاللية و موضوعية ىدفها  
الوصول إذل األىداف من خالل تقارب نظامي و استدالرل لتقييم و ربسُت تسيَت ادلخاطر و إجراءات الرقابة و مناىج 

 األعمال .

 :IFACIتعريف ادلعهد الفرنسي للمراجعة و ادلستشارين الداخليني  -

كون قسم ، ويارة هبدف مراقبة و تسيَت ادلؤسسةل ادلوضوعة ربت تصرف اإلدادلراجعة الداخلية ىي فحص دوري للوسائ
إن األىداف األساسية للمراجعُت الداخليُت يف إطار ىذا الفحص الدوري ىو التدقيق فيما  .مستقل عن األقسام األخرى

مليات و فعالية التنظيمات دلعلومات و شرعية العااانت الكافية و بصدق إذا كانت اإلجراءات ادلعمول هبا تتمتع ابلضم
 ووضوح و مالءمة اذلياكل .

ادلراجعة الداخلية ىي نشاط مستقل و موضوعي يقدم للمنظمة ضماانت عن درجة التحكم يف عملياهتا و تقدم ذلا -
النصائح لتصحيح اخللل و تساىم يف خلق فائدة القيمة و تساعد ادلنظمة على ربقيق أىدافها عن طريق التقييم 

ىا التقارب النظامي و ادلنهجي دلسارات إدارة ادلخاطر و الرقابة و احلكم يف ادلؤسسة و تقدًن اقًتاحات لتقوية ابعتماد
 1فعاليتها.

، تقوم ابلفحص ف تؤديها ىيئة مؤىلة من ادلوظفُتو شلا سبق نستنتج أن ادلراجعة الداخلية ىي وظيفة كغَتىا من الوظائ 
 كل مستمر لضمان دقة  البياانت ادلالية و التأكد من سَت العمليات وفق خطط و التحقق من العمليات و القيود بش

 ستقاللية يف أداء نشاطها ادلهٍت.اءات اإلدارة، وجيب أن تتمتع ابالو إجر 

 

 

 

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت، كلية علوم م ادلعلومات احملاسيب يف ادلؤسسةيم نظا، مسامهة ادلراجعة الداخلية يف تقيادي دمحم دلُتيع-- 1

 .020 ص، ،0229، التسيَت ، جامعة اجلزائر
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 أهداف ادلراجعة الداخلية : -2

سع ، حيث تعتمد اإلدارة الكربى ذات النشاط الوا ؤسساتعلى احتياجات اإلدارة يف ادل نشأت ادلراجعة الداخلية بناءا
يف قيادهتا و توجيهها للعمليات اعتمادا كليا على ما يقدم ذلا من بياانت زلاسبية و إحصائية لذلك اضطرت اإلدارة إذل 

 1إجياد الوسيلة اليت عن طريقها ديكن االطمئنان إذل األمور التالية 7 
 أن نظم الضبط و النظم احملاسبية سليمة .-
 إلجراءات التنفيذية اليت رمستها اإلدارة كافية إلصلاز األعمال.أن السياسات و ا-
 أن ادلوظفون ال ينحرفون عن السياسات و اإلجراءات التنفيذية ادلرسومة .-
 أن ىناك محاية أو رقابة كافية ألصول ادلؤسسة.-
ابإلضافة إذل أن  عتماد عليهاص أعمال ادلؤسسة و ديكن االاإلحصائية اليت تقدم لإلدارة تلخأن البياانت احملاسبية و -

قة للمؤسسة قد ن مجيع اإليرادات ادلستحأو  ضرورية ادلتصلة أبعمال ادلؤسسةفق إال يف األغراض النادلصروفات ال ت
 .أدرجت يف احلساابت

 :الداخلية أمهية ادلراجعة -3
ها على رفع جودة األعمال وتقييم األداء و مالك أمهية ادلراجعة الداخلية يف كوهنا رقابة فعالة تساعد إدارة ادلؤسسة تكمن

أصول ادلؤسسة، إضافة إذل أهنا تعترب عُت وأذن ادلراجع اخلارجي، و أىم آليات التحكم واحملافظة على شلتلكات و 
   2العوامل ادلتمثلة فيما يلي7  ت أمهيتها نتيجة لتظافر رلموعة منفقد ظهرت و تطورت و زاد لذلك ادلؤسسي،

سسات و انتشارىا جغرافيا وعلى نطاق واسع شلا أدى إذل تباعد ادلسافة بُت اإلدارة العليا و بُت كافة تطور حجم ادلؤ  -
 العاملُت .

و عدالة اإلفصاح  سالمة استثمار أمواذلا و صحةلات ظهور الشركات ادلسامهة و حاجة اجلمعية العمومية إذل معلوم -
 .نشورةئم و احلساابت اخلتامية ادلعن البياانت و القوا

االستقالل التنظيمي لإلدارات ضمن اذليكل التنظيمي و تعدد ادلستوايت اإلدارية يف ادلؤسسة شلا دفع ابإلدارة إذل  -
تفويض السلطات و ادلسؤوليات و من مث حاجة اإلدارة للتأكد من سالمة استعمال السلطات و ربمل ادلسؤوليات 

 ادلعمول هبا.ادلقابلة وفقا للسياسات و النظم و اإلجراءات 

                                                           
 . 095، ص،0632ريب، مصر، دراسة وسائل ربقيق الرقابة الداخلية و رفع الكفاية اإلنتاجية، مطبعة جلنة البيان الع-دمحم السيد احلزار ، ادلراقبة الداخلية- 1
 .040، ص،0653دمحم زلمود خَتي يوسف ، دروس و حبوث يف ادلراجعة، دار الفكر العريب، مصر، - 2
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حاجة اجملتمع إذل البياانت و ادلعلومات ادلثبتة يف التقارير و ألجل التأكد من ذلك البد من سالمة نظام التدقيق  -
 الداخلي.

 أنواع ادلراجعة الداخلية: -4
د على نو يقوم على أساس الرقابة الداخلية للمؤسسة كما أهنا تعتمأ، حيث ق ادلراجعة الداخلية واسعإن رلال تطبي

 ، و ابلتارل تنقسم إذل7 مراجعة زلاسبية ومالية ، مراجعة إدارية تشغيلية .ص ومدى احًتام القوانُت واألنظمةالفح
 ادلراجعة احملاسبية و ادلالية:-أ

، ادلالية والتأكد من دقتها وصحتهالقد كان ادلفهوم التقليدي للمراجعة الداخلية مرتبطا ابدلعلومات احملاسبية و          
 .ياسات و ازباذ القرارات اإلداريةحىت يتسٌت لإلدارة االعتماد عليها يف رسم الس

يهدف ادلراجع الداخلي يف إطار ادلراجعة احملاسبية و ادلالية إذل فحص و مراجعة الواثئق ادلالية و احملاسبية لتجنب          
 7عطيات التاليةاخلي على ادلحيث يعتمد ادلراجع الد ،تتعلق ابلتسيَت اليت الوقوع يف األخطاء

وجدول  ،لية ادلقدمة يف ادليزانية العامةجل التحقق من موثوقية ادلعلومات احملاسبية و ادلاأ7 و ذلك من  احملاسبة العامة-
 حساابت النتائج.....اخل.

ل ربليل سلتلف 7 يقوم ادلراجع الداخلي ابلتأكد من مدى صحة حساب التكاليف واذلوامش من خالاحملاسبة التحليلية-
 مكوانت تلك احلساابت.

ومن ادلوازانت  ،ة لتقييم و مراقبة األداء ادلارل7 تعترب معطيات ادلوازانت التقديرية وسيل معطيات ادلوازانت التقديرية-
 موازنة اإلنتاج...اخل. ت،زنة ادلبيعاصلد7 موا

 ؤسسة.7 ذلا دور يف إعطاء صورة حقيقية حول وضعية ادلادلعطيات اإلحصائية-
 العملية(:–ادلراجعة اإلدارية ) التشغيلية -ب
، وتعرف ة تشكل جزء من ادلراجعة الداخليةد ادلراجعة اإلدارية مصطلحا مرادفا للمراجعة الداخلية ، لكنها يف احلقيقتع

 أبهنا مراقبة ربقيق عملية تسيَتية و حسن تطبيق إجراءات التسيَت الداخلية .
ية ىي فحص مستمر ألوجو األنشطة ادلالية و اإلدارية و تقييم األىداف و اخلطط و اإلجراءات فادلراجعة اإلدار          

و اذليكل التنظيمي  وتقييم األداء و أساليب الرقابة ادلالية و اإلدارية و فحص مدى انعكاس اآلاثر غَت ادلالية على أوجو 
 1نشاط ادلؤسسة.

                                                           

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت ، كلية علوم م األداء يف ادلؤسسة  االقتصادية، دور ادلراجعة الداخلية ادلالية يف تقييشدري معمر  سعاد-1
                                                                                                       . 21،22، ص،ص،0226التسيَت ، جامعة أدمحم بوقرة ، بومرداس، 



 الفصل الثاني                                               المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية
 

38 
 

إلدارة العليا حيث يقدم ادلدققُت الداخليُت ذلا التقارير اليت زبدم مجيع منيا لأو يشكل ىذا النوع دورا استشاراي     
 1ادلستوايت اإلدارية بناءا على نتائج تدقيقهم و اليت ديكن اإلدارة من7

 تقييم أداء كل وحدة  تشغيلية وفقا ألىداف اإلدارة أو وفقا دلقياس آخر.-
 فهومة من قبل ادلستوايت التنفيذية.االطمئنان على أن خطط اإلدارة شاملة و متجانسة و م-
، و حول فرص إلدارة يف كل ادليادين التشغيليةاحلصول على معلومات موضوعية حول كيفية تنفيذ خطط و سياسات ا-

 تطوير الفعالية  و الكفاءة يف تنفيذ اخلطط و استغالل الفرص ادلتاحة.
 الرقابة اإلدارية.احلصول على معلومات مناسبة حول جوانب الضعف و القصور يف -
 إعادة التأكد على أن كل التقارير التشغيلية ديكن االعتماد عليها كأساس للعمل .-
 

 ادلطلب الثاين :معايري األداء ادلهين اليت حتكم ادلراجعة الداخلية .

      IFACIاألمريكية    تشمل ادلعايَت ادلهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن رلمع ادلراجعُت الداخليُت ابلوالايت ادلتحدة 

 2على مخسة رلموعات من ادلعايَت تغطي النواحي الرئيسية و الوظائف الرئيسية للمراجعة الداخلية  و ىي7

 اجملموعة األوذل 7معايَت االستقالل .

 اجملموعة الثانية 7معايَت احلرفية ادلهنية .

 اجملموعة الثالثة 7معايَت نطاق العمل ) الفحص ( ادليداين .

 اجملموعة الرابعة 7معايَت أداء وظيفة ادلراجعة الداخلية .

 اجملموعة اخلامسة 7 معايَت إدارة قسم ادلراجعة الداخلية.

 

 

                                                           
ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت ، كلية لتدقيق الداخلي يف ضبط األداء ادلارل و اإلداري ، مذكرة مقدمة اسف سعيد يوسف ادلدلل ،دور وظيفة يو - 1

 .12، ص، 0224التجارة ، اجلامعة اإلسالمية غزة ، 
2
 .033 ص، ،0223، دلراجعة الداخلية ، دار اجلامعية، مصرعبد الفتاح دمحم الصحن ، الرقابة و ا- 
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 معايري االستقالل:- 0

االستقاللية ىو التحرر من الظروف اليت هتدد قدرة نشاط ادلراجعة الداخلية أو الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية من 
ات ادلراجعة الداخلية بطريقة غَت متحيزة و ىذا ادلعيار ينص على أنو جيب أن يتوفر للمراجع الداخلي أتدية مسؤولي

وم أبداء عملو حبرية و موضوعية االستقالل عن األنشطة اليت يتوذل مراجعتها و يعترب ادلراجع الداخلي مستقال عندما يق
 هة و يتحقق ىذا االستقالل من خالل معيارين فرعيُت مها 7االستقالل يساعد ادلراجع الداخلي على إصدار أحكام نزيو 

جيب أن تكون إدارة ادلراجعة الداخلية وضعت داخل ادلؤسسة للقيام بواجباهتا و القيام االستقالل التنظيمي : -أ
تمتع مدير و جيب أن حيصل ادلراجعُت الداخليُت على دعم من اإلدارة العليا أو من رللس اإلدارة و جيب أن ي1بوظيفتها 

إدارة ادلراجعة الداخلية ابلسلطة لكي حيقق لو االستقاللية و يوسع نطاق عمل إدارتو  وتنفيذ توصيات ىذه اإلدارة ، كما 
جيب أن يكون دلدير ادلراجعة الداخلية اتصال مباشر مع رللس اإلدارة حىت يستطيع توصيل ادلعلومات يف النواحي 

 2ادلهمة.

 االستقالل ادلوضوعي :-ب

تعرف ادلوضوعية يف معايَت ادلدققُت الداخليُت على أهنا ادلوقف العقلي غَت ادلتحيز الذي يسمح للمراجعُت الداخليُت 
تنفيذ عمليات التدقيق بطريقة يكون لديهم فيها إديان صادق بنتائج عملهم و أن جودة عملهم ال يتم ادلساس هبا أبي 

 شكل من األشكال .

ادلراجع الداخلي موضوعيا عند أدائو ألعمال ادلراجعة و ال ديكن ذلك إال إذا مت أن يكون  وىذا ادلعيار ينص على    
 منحو الصالحيات الالزمة للمراجعة سواء كانت تتعلق ابلسجالت أو األفراد أو ادلمتلكات .

و لذلك جيب أن  وتتطلب االستقاللية أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة عن تنفيذ األنشطة اليت يتم تدقيقها
تكون مستقلة عن إجراءات الرقابة الداخلية اليومية شلا يعزز موضوعية و نزاىة ىذه الوظيفة .األمر الذي يتطلب أن تكون 
تبعية التدقيق جمللس االدارة وجلنة التدقيق يف رللس اإلدارة ، ويكون االتصال مباشر مع ىذا ادلستوى وكذلك يتطلب 

                                                           
، كلية التجارة و رة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت، مذكالداخلية يف تفعيل مبادئ احلوكمة، دور إدارات ادلراجعة إبراىيم إسحاق نسمان- 1

 .11ص، ،0226، اجلامعة اإلسالمية غزة ،التسيَت

 .034مرجع سبق ذكره، ص، الرقابة و ادلراجعة الداخلية،  عبد الفتاح دمحم الصحن،- 2
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ارب يف ادلصاحل ما بُت موظفي ادلراجعة ، و لكي يكون ادلراجع مستقال جيب أن تتوفر االستقاللية عدم وجود تض
 1الشروط التالية 7

ن يتحرر من أية رقابة إشرافية أو من أي أتثَت من أن يتبع لإلدارة العليا و انة التنظيمية للمراجع الداخلي أبرفع ادلك-
 الغدارة يف أي رلال خيضع للمراجعة .

راجع ابلتأييد الكامل من اإلدارة يف كل القطاعات و يتضمن ذلك وضع دستور وظيفة ادلراجعة الداخلية أن خيضع ادل- 
الذي يتضمن ربديد واضحا و رمسيا ألىداف وظيفة ادلراجعة الداخلية و سلطاهتا و مسؤولياهتا و الوضع التنظيمي 

 للمراجع الداخلي و نطاق وظيفة ادلراجعة الداخلية .

 ُت رئيس إدارة ادلراجعة الداخلية و عزلو من اختصاص ادلدير العام أو جلنة ادلراجعة .أن يكون تعي-

 أن يتمتع ادلراجعون الداخليُت ابالستقالل الذىٍت و أن يكون قادرا على وضع األحكام و إبداء الرأي دون ربيز.-

ثر جوىراي على نطاق عملهم و األحكام أو أن يتحرر ادلراجعون الداخليون من التأثَتات غَت الضرورية اليت ديكن أن تؤ -
 األداء اليت يتم إصدارىا يف تقرير ادلراجعة.

 : معايري احلرفية ادلهنية :2

 2:يتحقق ىذا ادلعيار من خالل العناصر التالية

 يعمل داخل إدارة أو قسم ادلراجعة الداخلية من حيث7 من ربديد مواصفات ومؤىالت و خربات-

 لعملية.*الكفاءة و اخلربة ا 

 *فهم ادلبادئ اإلدارية.

 *دراسة و فهم العلوم السلوكية.

 *توافر الصفات اخللقية.

                                                           
1
 .12إبراىيم إسحاق نسمان ، مرجع سبق ذكره، ص،  - 

 
 .090،099، ص بق ذكره، ص،السيد سرااي، مرجع سدمحم  - 2
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 .ة و ربسُت مستوى العناية ادلهنية*وضع برامج تدريب مستمرة لرفع كفاءة العاملُت يف قسم ادلراجعة الداخلي

 معيار نطاق العمل )الفحص ( ادليداين :-3

 ية7و يتضمن ىذا ادلعيار اجلوانب التال

 فحص و تقييم مدى سالمة نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة، و مدى ربقيق أىدافها التالية7-أ

    .سسة من أي تصرفات غَت مرغوب فيها*محاية شلتلكات و موارد ادلؤ 

 .جها النظام احملاسيب يف ادلؤسسة *دقة ادلعلومات احملاسبية اليت ينت

 .ادلتاحة بشكل أمثل تخدام ادلوارد*التحقق من مدى كفاءة اس

 *التحقق من مدى االلتزام ابلقوانُت و السياسات و اإلجراءات .

 فحص مدى جودة وفاعلية األداء و مدى ربقيق األىداف و النتائج ادلرجوة بفاعلية 7-ب

 ربقق  جيب على ادلراجع الداخلي أن يقوم دبراجعة برانمج التشغيل و طريقة تنفيذه، حىت يتأكد من أن النتائج اليت

 األىداف احملددة للتشغيل، وأن برامج التشغيل قد نفذت وفقا للخطط اليت مت وضعها .

 معيار أداء عمل ادلراجعة الداخلية :-4

 و يتمثل يف معايَت األداء ادلهٍت للمراجعة الداخلية واليت تتضمن العناصر التالية 7  

 ،لكافة خطوات و إجراءات ادلراجعة ن يقوم ابلتخطيطزبطيط عملية ادلراجعة 7حيث جيب على ادلراجع الداخلي أ-
 حيث تتضمن عملية التخطيط ربديد ما يلي 7

 * أىداف ادلراجعة .

 * برانمج أداء مهمة ادلراجعة.

 * زبطيط للمراجعة و ادلوازانت ادلالية .

 * تقارير النشاط.
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 دة و زبدم عملية ادلراجعة.فحص و تقييم ادلعلومات ادلتاحة للتأكد من أهنا كافية، مالءمة ، مفي-

التبليغ بنتائج ادلراجعة7 حيث جيب على ادلراجع الداخلي بعد أن يصل إذل النتائج اخلاصة بعملية ادلراجعة أن يقوم -
 بتصنيفها و تبليغها إذل ادلستوايت اإلدارية ادلختلفة و ادلعنية هبذه النتائج، عن طريق إعداد تقرير بنتائج ادلراجعة.

فيذ ىذه النتائج 7 ال تكتمل عملية ادلراجعة الداخلية إال بقيام ادلراجع الداخلي دبتابعة ما توصل إليو من نتائج متابعة تن-
 1و ما مت ربديده من توصيات، حىت يتأكد من ازباذ اإلجراءات ادلناسبة و ادلطلوبة بناءا على نتائج ادلراجعة.

 معيار تسيري مصلحة ادلراجعة الداخلية:-5

لتحديد كيفية تسيَت مصلحة ادلراجعة الداخلية ابدلؤسسة ، ويتم ذلك ابحًتام القواعد ادلهنية ادلتعارف عليها واليت وىذا    
 ىي كاآليت7

مسؤولية راجعة الداخلية تشرح ىدف كفاءة و يتم ىذا من خالل وثيقة ديتلكها مدير ادلاذلدف، الكفاءة و ادلسؤولية :-أ
 مصلحة ادلراجعة الداخلية

 يعد مدير مصلحة ادلراجعة الداخلية سلططات تسمح دلصلحتو بتنفيذ مسؤولياهتا. طيط:التخ-ب

 اءات اليت ترشد وظائف ادلراجعُت يقوم مدير ادلصلحة بتحديد وكتابة السياسات و اإلجر  السياسات و اإلجراءات:-ت

مصلحة ادلراجعة الداخلية من  وذلك من خالل خطط لتعيُت و تطوير ادلوارد البشرية يف تسيري و تكوين األفراد:-ث
 قبل مديرىا .

 ة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية على مدير مصلحة ادلراجعة الداخلية الربط بُت رلهودات ادلراجعادلراجعون اخلارجيني :-ج

 2ذلك لتحسُت أعمال مصلحتو. و ربديد سلطط دلراقبة النوعية، جيب على مدير ادلصلحة وضع مراقبة النوعية:-ح

 

 
                                                           

شهادة ادلاجستَت، كلية عبد السالم عبد هللا سعيد ابو سرعة، التكامل بُت ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية التعاقيدية، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل  - 1
 .14، 13،،ص،ص0202، 9، جامعة اجلزائر اإلقتصادية و علوم التسيَت  العلوم

جامعة ادلراجعة الداخلية و مدى صلاعتها يف البنوك التجارية ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت ، كلية علوم التسيَت ، ، أمحد   أعمر سيت- 2
 .13،ص، 0226ادلدية ، 
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 الداخلي دلطلب الثالث: مسؤوليات  و واجبات ادلراجعا

 مسؤوليات ادلراجع الداخلي: -1

 مسؤوليات قسم ادلراجعة الداخلية :-أ

إن العامل األساسي يف صلاح وظيفة ادلراجعة الداخلية ىو التأييد و الدعم ادلعطى من قبل اإلدارة العليا، و من أىم مظاىر 
 ف من إنشائو و سلطاتو داذلسم ادلراجعة الداخلية يوضح فيها قإذل ضحة و زلددة ة واىذا التأييد توافر وثيقة كتابي

و مسؤولياتو. وجيب أن ربدد ىذه الوثيقة بوضوح واجبات و مسؤوليات وظيفة ادلراجعة الداخلية سواء اخلاصة بفحص 
، كما ادلراجعات تقرير لإلدارة عن نتائج ىذهلتبعية الاب اخلاصة بفحص األقسام التشغيلية واجملاالت احملاسبية و ادلالية أو 

جيب أن حيدد و بوضوح أن وظيفة ادلراجعة الداخلية يناط هبا مسؤولية إجراء توصيات ىادفة خاصة بتقرير اإلجراءات 
راجعة الداخلية و التنسيق معو التصحيحية الالزمة وان ربدد كذلك واجب رئيس كل قسم تشغيلي يف مساعدة قسم ادل

 اإلجراء التصحيحي حال ضرورتو.ازباذ و 

و أخَتا فانو يف ظل السياسة أو الوثيقة ادلكتوبة جيب أن يتمتع أفراد قسم ادلراجعة الداخلية حبرية الوصول و االطالع على 
 سجالت  الشركة وأنشطتها و عدم وجود قيود ربول دون الوصول إذل ذلك.

ظفُت تربطهم عالقة تعاونية فيما بينهم و زبتلف درجاهتم حسب إن قسم ادلراجعة الداخلية يشمل على رلموعة من ادلو 
مستوى صالحياهتم و كذلك مسؤولياهتم وديكن تبيان ذلك حسب ما نصت عليو ادلعايَت الدولية للممارسة ادلهنية 

 للمراجعة الداخلية .

 1مسؤوليات مدير ادلراجعة التنفيذي :-ب

 .يشارك يف إعداد وثيقة ادلراجعة الداخلية  -

 التأكد من خضوع مجيع أنشطة ادلؤسسة لربانمج ادلراجعة الداخلية . -

 االعتماد و ادلشاركة يف وضع سياسات وبرامج نشاط ادلراجعة الداخلية. -

                                                           
، 0223و التوزيع ، األردن ، راق للنشر ، التدقيق الداخلي من النظري و التطبيق وفقا دلعايَت التدقيق الدولية، مؤسسة الو خلف عبد هللا الوردات - 1

 .035،030ص،ص،
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 ادلصادقة على مجيع التقارير و ادلراسالت الصادرة عن قسم ادلراجعة الداخلية دبا فيها توصيات ربسُت العمل . -

 .خلاصة ذلا بناءا على طلب اإلدارةالعمليات اتنفيذ ادلراجعة على -

 .قييم ادلوظفُت و الزايرة السنويةإدارة قسم ادلراجعة الداخلية دبا فيهم ت -

 مسؤوليات مشرف ادلراجعة: -ت

 .سيق أعمال ادلراجعة مع ادلراجعُتاإلشراف على مهمة ادلراجعة الرئيسية و تن-

 .ريبهم ادلسؤول عن أداء ادلراجعُت بتوجيههم و تد-

 .استقاللية اتمة من قبل ادلراجعُتالتأكد من أن أعمال ادلراجعة قد سبت دبوضوعية و -

 .مراجعة ادللفات و أوراق العمل يف مجيع مراحل ادلراجعة -

 .قشتها مع مدير ادلراجعة الداخليةمراجعة مسودة التقرير ومنا-

 .سة وإعداد التقرير عن ذلكالقيام ابلزايرات التفقدية ادليدانية دلختلف مواقع ادلؤس-

  :الواجبات-2

دارة ادلؤسسة و تعترب ادلراجعة الداخلية كما سبق جزءا من النظام الشامل للرقابة إيتم تعيُت ادلراجع الداخلي من قبل 
احملاسبة الداخلية و ال يعترب جزءا من نظام الضبط الداخلي أو النظام احملاسيب كما أن ادلراجع الداخلي ال ينتمي إذل قسم 

حيث يقوم ىو بنفسو دبراجعة أعمال القسم ورفع التقارير عنو و يعتمد على مدى و نطاق حجم ادلراجع الداخلي 
حسب ما سبنحو اإلدارة من صالحيات يف ىذا اجملال ومن الواجبات اذلامة اليت جيب على ادلراجع الداخلي أخذىا بعُت 

 1االعتبار و ىي ما يلي 7

 ام الرقابة الداخلية،دراسة و تقييم نظ -

 ادلساعدة يف تصميم و تطبيق نظام الرقابة الداخلية لتحقيق األىداف ادلرجوة منها، -

                                                           
شركات و ادلؤسسات يوسف دمحم جربوع، رلاالت مسامهة ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي يف ربسُت القرارات ادلالية جمللس اإلدارة وفقا لقواعد حوكمة ال - 1

 .09، ص،0223العاملة يف قطاع غزة، اجلامعة اإلسالمية، غزة ، 
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 تقدًن االقًتاحات و التوصيات الالزمة لتحسُت إجراءات نظام الرقابة الداخلية ، -

 ،ات أو مهام زلددة تطلبها اإلدارةالقيام بدراس -

 ،نظام الرقابة الداخلية يتطلبها  القيام إبجراءات معينة -

القيام أبعباء ادلراجعة الشاملة لتلبية احتياجات اإلدارة و يشمل على مراجعة االلتزام ادلارل ، و الكفاءة و الفعالية يف  -
 ادلؤسسة.
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 ادلبحث الثاين: ماهية ادلراجعة اخلارجية:

سة ذلا ، بسبب توسع ادلؤسسة و تشعب وظائفها مع زايدة  ادلراجعة اخلارجية جاءت نتيجة للحاجة ادلا            
تعقدىا  وتفرعها ، األمر الذي زاد من صعوبة مراقبة ادلالك لتسيَت ادلؤسسة من جانب التدفقات النقدية و ادلالية ، فضال 

ادلراجعة اخلارجية تعترب  ذىا.ساسيا للقرارات ادلراد ازباعن احلاجة إليها يف مد األطراف ادلختلفة ابآلراء اليت تعترب مدخال أ
 مهنة كغَتىا من ادلهن ذلا طبيعتها و خصوصياهتا ادلميزة ذلا .و ىذا ما سنحاول توضيحو من خالل ىذا ادلبحث.

 ادلطلب األول: مفهوم ادلراجعة اخلارجية و أنواعها

 ذلك أنواعها كما يلي7و أىدافها و أمهيتها و كاخلارجية سنتطرق يف ىذا ادلطلب إذل تعريف ادلراجعة       

 تعريف ادلراجعة اخلارجية-1

ت عن ادلراجعة اخلارجية ىي العملية ادلؤداة عن طريق أطراف خارجية عن ادلؤسسة زلل ادلراجعة .ويتم أداء تلك ادلراجعا
يت ة و موظفيها طبقا للمتطلبات اليت يتم ربديدىا عن طريق أو لصاحل األطراف الؤسسطريق خرباء مستقلُت عن ادل

 1تستفيد من أداء عملية ادلراجعة .

 وفيما يلي تقدًن لبعض التعاريف اليت تناولتها ادلنظمات أو اذليئات ادلهنية الدولية7    

للمراجعة7 "ىي عملية نظامية مستقلة و موثوقة للحصول على دليل ادلراجعة   022276222تعريف ادلواصفة ايزو-
 2دبعايَت ادلراجعة".وتقييمو دبوضوعية لتحديد مدى اإليفاء 

تعريف منظمة العمل الفرنسي للمراجعة7 "ىي مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهٍت يستعمل  -
رلموعة من تقنيات ادلعلومات و التقييم بغية إصدار حكم معلل و مستقل استنادا على معايَت التقييم ، و تقدير مصداقية 

 3ادلتعلقة ابلتنظيم ". و فعالية النظام  و اإلجراءات

                                                           
 .03،04،ص،ص،0226أمُت السيد أمحد لطفي، فلسفة ادلراجعة ، دار اجلامعية، مصر، - 1
 .00،ص،0202امساعيل إبراىيم القزاز، تدقيق انظمة اجلودة ، دار دجلة  للنشر و التوزيع، األردن،- 2
 .02طواىر و مسعود صديقي ، مرجع سبق ذكره، ص، يتهامالدمحم - 3



 الفصل الثاني                                               المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية
 

47 
 

تعريف جلنة ادلفاىيم األساسية للمراجعة ادلنبثقة عن مجعية احملاسبة األمريكية 7"ىي عملية منتظمة للحصول دبوضوعية  -
على أدلة اإلثبات و تقييمها فيما يتعلق بتأكيدات حول تصرفات و أحداث اقتصادية ،للتحقق من درجة التطابق بُت 

 عايَت ادلعلنة ، و توصيل النتائج إذل ادلستخدمُت ادلعنيُت". ىذه التأكيدات و ادل

وديكن تعريف ادلراجعة اخلارجية على أهنا 7"عملية فحص جملموعة من ادلعلومات تقوم على االستقصاء هبدف التحقق من 
ادلالية مع ضرورة  سالمة القوائم ادلالية وفقا للمعايَت ادلتعارف عليها و اليت تعكس احتياجات مستخدمي تلك القوائم

االعتماد  ىنوعية ىذه ادلعلومات و ربديد مد إيصال ىذا الرأي لألطراف ادلعنية دلساعدهتم يف احلكم على مدى جودة و
 على تلك القوائم".

ومنو فادلراجعة اخلارجية ىي اليت تتم من طرف مراجع خارجي ال ينتمي ألجهزة ادلؤسسة ، حبيث يكون مستقال عن 
تمثل مهامو يف إبداء الرأي عن مدى صحة و سالمة القوائم ادلالية  و ادلعلومات احملاسبية ادلوجودة و ادلعروضة إدارهتا ، وت

 1من طرف ادلؤسسة.

ومن خالل ىذه التعاريف توصلنا إذل أن ادلراجعة اخلارجية ىي فحص و تدقيق للقوائم ادلالية  و العمليات احملاسبية      
الواقع ادللموس ويقوم هبذه ادلهمة شخص ذو قدرات مهنية عالية  ومؤىل ألداء ادلهمة بكفاءة والتأكد من  توافقها مع 

 عالية .

 أهداف ادلراجعة اخلارجية -2

نو وجب علينا أيف الفصل األول بصفة عامة ، إال تسعى ادلراجعة اخلارجية إذل ربقيق عدة أىداف مت التطرق إليها       
 تفصيل  و ىي كاآليت 7أن نعيد طرحها بشكل أكثر 

 أهداف رئيسية:                           -أ

 حيث تتمثل األىداف الرئيسية للمراجعة اخلارجية يف اآليت 7

إن اذلدف األساسي من عملية ادلراجعة اخلارجية ىو إبداء الرأي الفٍت احملايد على صدق تعبَت القوائم ادلالية لنتيجة  -
 وفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها و ادلقبولة قبوال عاما . األعمال و ادلركز ادلارل،

                                                           
، مسؤولية و دور ادلراجع اخلارجي يف سياق تطبيق النظام احملاسيب ادلارل، مداخلة مقدمة ضمن ادللتقى الوطٍت حول واقع و افاق سفَت دمحم و رزقي إمساعيل - 1

 .9، جامعة الوادي ،ص،0209ماي3-2النظام احملاسيب ادلارل يف ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة يف اجلزائر، يومي 
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ابدلعلومات عن نظام الرقابة الداخلية ، و بيان أوجو القصور فيو ، وذلك من خالل التوصيات  إمداد إدارة ادلؤسسة -
 جل ربسُت أداء ىذا النظام.أيت يقدمها ادلراجع يف تقريره من ال

القوائم ادلالية من ادلستثمرين و الدائنُت و البنوك و الدوائر احلكومية ادلعنية و غَتىم ابلبياانت ادلالية إمداد مستخدمي  -
 ادلوثوقة ، لتساعدىم يف ازباذ   القرارات ادلناسبة .

 أهداف خاصة: -ب

ربقيق ادلراجع لتلك ، و يف سبيل ىداف الرئيسية للمراجعة اخلارجيةتعترب األىداف اليت سبق ذكرىا ىي األ         
فرعية عليو أوال أن حيققها و ىي الستة األىداف ادلتعلقة بفحص أرصدة حساابت القوائم ن ىناك أىداف إف ،األىداف
، و تعترب حلقة وصل بُت معايَت ادلراجعة و إجراءاهتا .و تتمثل ىذه ذه األىداف تستخدم كأىداف وسيطيةادلالية ، ى

 1األىداف الفرعية يف اآليت 7

 7 أي أن األصول و اخلصوم أو االلتزامات  موجودة فعال يف اتريخ معُت.التحقق من الوجود -

يرادات قد مت قيدىا يف الدفاتر والسجالت  و اخلصوم و ادلصروفات و اإل 7 يعٍت أن كافة األصولالتحقق من االكتمال -
 نو يوجد عمليات غَت مسجلة .أكاملة، و 

كافة األصول و ادلمتلكات شللوكة للمؤسسة يف اتريخ معُت ، وان اخلصوم أو االلتزامات 7 ىي أن  التحقق من ادللكية -
 سبثل التزاما حقيقيا على ادلؤسسة يف اتريخ معُت .

 مة.ء تقييمها و قيدىا بقيمتها ادلال7 إن األصول و اخلصوم قد متالتحقق من التقييم-

كافة مكوانت القوائم ادلالية قد مت اإلفصاح عنها و عرضها 7 إن   التحقق من عرض القوائم ادلالية بصدق و عدالة-
 بصورة سليمة و وفقا للمتطلبات القانونية و ادلهنية ذات الصلة.

7 أي أن كافة األصول و اخلصوم و ادلصروفات و اإليرادات قد مت التحقق من شرعية و صحة العمليات ادلالية -
ُت و اللوائح و النظم النافذة، طة ادلختصة قانونيا وفقا دلتطلبات القواناحتساب قيمتها بدقة ، و مت اعتمادىا من السل

 سبت يف األغراض و األعمال الرمسية اليت ربقق أىدافها.و 

                                                           
 ،ل الدين سعيد ، دار ادلريخ للنشر، مصراجعة بُت النظرية و التطبيق، تعريب و مراجعة أمحد حامد حجاج، كماوليام توماس ، أمرسون  ىنكي ، ادلر - 1

 .12، ص،0223
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 :أمهية ادلراجعة اخلارجية -3

الية اليت  إن أمهية ادلراجعة اخلارجية تظهر يف أهنا وسيلة زبدم فئات كثَتة  تعتمد اعتمادا كبَتا على البياانت ادل        
، واليت زبتلف اسعة غَت ادلتجانسة من ادلعلوماتيعتمدىا مراجع احلساابت اخلارجي ادلستقل ، وذلك لتلبية احتياجاهتا الو 

 تبعا الختالف مصاحلها و أىدافها ، وىذه الفئات تتمثل فيما يلي 7 

راجع يف احلصول على ادلعلومات اليت 7 حيث يرتكز الغرض الرئيسي من تقرير ادلاإلدارة و أعضاء رللس اإلدارة -أ
سبكنهم من مراجعة األداء وتقييم عملية إعداد التقارير عن العمليات ادلالية ادلعقدة ، إذل جانب ازباذ القرارات ادلؤثرة يف 

 االذباىات ادلستقبلية للمؤسسة.

، وازباذ القرارات ادلتعلقة ملُتهم من مساءلة اإلدارة و العا7 يسعون إذل احلصول على معلومات سبكنمحلة السهم -ب
 بزايدة أو خفض أو احملافظة على نسبة االستثمار احلارل.

7إن ىؤالء الفئة حيتاجون إذل معلومات تساعدىم يف تقييم درجة ادلخاطرة يف محلة السندات احلاليون و احملتملون -ت
 ادلؤسسة ، ومدى قدرهتا على الوفاء دبديونيتها .

، و تقدير األجور معلومات سبكنهم من تقدير الرحبية7 و ىؤالء حباجة إذل  احتاد العمالرلموعة ادلوظفني و -ث
 ادلستقبلية ، و يف ادلفاوضات على اتفاقيات مشاركة األرابح.

7 و تتمثل  حاجتهم من ادلعلومات دلساعدهتم على تقييم اآلاثر على االقتصاديون و رجال البحث العلمي-ج
، كما أن رجال اعدة يف أعمال البحوث و الدراسات، و ادلسلى قرارات السياسة العامةوع ية،السياسات االقتصاد

 1االقتصاد يعتمدون على القوائم ادلالية ادلدققة يف تقديرىم للدخل القومي و التخطيط االقتصادي.

خلارجي لتمكنهم من 7 إن ىذه الفئة ربتاج إذل ادلعلومات ادلعتمدة من ادلراجع االعمالء و ادلوردون و ادلنافسون-ح
ت ادلؤسسة كمصدر للسلع و اخلدمات، أو كمستهلكة للسلع و اخلدمات، و تقييم القوة تقييم مدى استمرارية تعهدا

 للمؤسسة.التنافسية 

ناذبة عن مزاولة 7 و ىؤالء حيتاجون إذل معلومات تساعدىم يف تقييم األضرار البيئية الدعاة و مؤسسات محاية البيئة-خ
 .نشاطهاادلؤسسة ل

                                                           
 .02ص، مرجع سبق ذكره، التدقيق و الرقابة يف البنوك ، هللا، خالد امُت عبد- 1
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7 تعتمد بعض أجهزة الدولة على بياانت ادلؤسسات ادلعمدة من مراجع مستقل يف العديد من األجهزة احلكومية-د
 .رسم السياسات االقتصادية للدولة، أو فرض الضرائب األغراض منها7 مراقبة النشاط االقتصادي أو

وتقييم  ،رل للمؤسسة ألغراض حاالت اإلفالسدلا7 وحيتاج إذل معلومات تساعده يف تقييم ادلوقف ا نظام احملاكم-ذ
 األصول الضرورية ، و يف أغراض الدعاوي القضائية.

7 فهؤالء الفئة حيتاجون إذل معلومات تساعدىم يف تقييم ادلوقف االستشاريون كاحملللني ادلاليني و بيوت االستثمار-ر
 و توجيههم.سة هبدف إبداء النصح للمستثمرين ادلارل للمؤس

تساعد ادلعلومات ادلعتمدة من ادلراجع اخلارجي ادلستقل ىذه الفئة يف ربديد مدى إمكانية منح  7دائنون و البنوكال-ز
 القروض للمؤسسة ، و كذلك ربديد مبلغ القرض و شروطو.

، 7 وىم حيتاجون دلعلومات تساعدىم يف ازباذ قرارات حول إمكانية االستثمار يف ادلؤسسةادلستثمرون احملتملون -س
 1.وربديد السعر ادلناسب لالستثمار دبا حيقق ذلم اكرب عائد

 أنواع ادلراجعة اخلارجية: -4
سوف نوضح بشكل خاص أنواع ادلراجعة اخلارجية كما ىي يف الواقع ، واليت تتمثل يف ثالثة أنواع ىي 7 ادلراجعة  

 القانونية ،ادلراجعة التعاقدية ، و اخلربة القضائية.
7 وىي ادلراجعة اليت يفرضها القانون ، وتتمثل يف أعمال ادلراقبة السنوية  اإلجبارية اليت يقوم هبا زلافظ انونيةادلراجعة الق-أ

 احلساابت.
حد األطراف ) الداخلية أو اخلارجية( ادلتعاملة مع أاليت يقوم هبا زلًتف بطلب من ادلراجعة التعاقدية )االختيارية(: -ب

 سنواي. ادلؤسسة و اليت ديكن ذبديدىا
 2اليت يقوم هبا زلًتف خارجي بطلب من احملكمة . اخلربة القضائية:-ت

 التارل7و للوقوف على طبيعة األنواع الثالثة السابقة للمراجعة نورد جدول ادلقارنة 
 
 

                                                           
 .02،ص، مرجع سبق ذكره أسس ادلراجعة اخلارجية،خرون ،آعبد الفتاح دمحم الصحن و - 1
 .04،ص،0222دمحم بوتُت، ادلراجعة و مراقبة احلساابت من النظرية إذل التطبيق ، الطبعة الثانية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،- 2
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 مقارنة بني أنواع ادلراجعة اخلارجية :(1-2جدول رقم ) 

 ادلميزات مراجعة قانونية  مراجعة تعاقدية  خربة قضائية
ربدد بكل دقة من طرف 

 احملكمة
مؤسساتية7 ذات طابع  تعاقدية 

 عمومي
 طبيعة ادلهمة-0

من طرف ادلديرية العامة أو  من طرف احملكمة 
 رللس اإلدارة

 من طرف ادلسامهُت
 

 التعيُت -0

إعالم العدالة و إرشادىا 
حول األوضاع ادلالية و 

 احملاسبية

ادلصادقة على شرعية و 
 صحة احلساابت

صادقة على شرعية و دلا
تدقيق ، احلساابت صحة

 معلومات رللس اإلدارة

 اذلدف-9

مهمة ظرفية حيدد القاضي 
 مدهتا

مهمة زلدودة حسب 
 االتفاقية

مهمة دائمة تغطي مدة 
 التعيُت الشرعية 

 التدخل -1

اتمة ذباه رللس اإلدارة و  اتمة من حيث ادلبدأ  اتمة
 ادلسامهُت

 االستقاللية-2

مبدأ عدم التدخل -3 جيب احًتامو سباما حيًتم مبدئيا ًتاموينبغي اح
 يف التسيَت

رللس ، ادلديرية العامة القاضي ادلكلف ابلقضية
 اإلدارة

رللس اإلدارة، اجلمعية 
 العامة

 إرسال التقارير إذل-4

التسجيل يف قائمة اخلرباء 
ادلعتمدين لدى احملاكم و 

 اجملالس القضائية

رباء التسجيل يف قائمة اخل
 ادلعتمدين

التسجيل يف قائمة اخلرباء 
 ادلعتمدين

 شروط شلارسة ادلهنة-5

إخبار وكيل -6 نعم ال غَت موجودة
اجلمهورية ابألعمال غَت 

 الشرعية
حبسب الوسائل أو النتائج  حبسب النتائج مبدئيا

 أو نوع ادلهمة
 االلتزام-02 حبسب الوسائل

 ادلسؤولية-00 مدنية، جنائية و أتديبية و أتديبية جنائية،مدنية  جنائية و أتديبية ،مدنية
من طرف القاضي ادلشرف 

 على اخلربات.
مهمة أتسيسية بطلب من  زلددة يف عقد العمل 

 ادلؤسسة
 التسريح00
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 .05 بوتُت ، مرجع سبق ذكره ،ص،ادلصدر 7دمحم
 

 ات التأكيد اليت تقدمها ادلطلب الثاين: معايري ادلراجعة اخلارجية وخدم
 يت7ىي كاآل و د اليت تقدمها ادلراجعة اخلارجيىذا ادلطلب توضيح معايَت ادلراجعة اخلارجية و خدمات التأكي سنحاول يف

 معايري ادلراجعة اخلارجية :-1
 فاداي لكل تقصَت.إن احًتام معايَت ادلراجعة سواءا كانت إلزامية قانونيا أم ال، ضرورية يف الغالب ، وذلك ت        

 معايَت ادلراجعة اخلارجية مقسمة إذل ثالثة رلموعات ىي كاآليت7
 ادلعايري العامة للمراجعة اخلارجية :-أ

 ن يقوم ابلفحص شخص أو أشخاص مؤىلُت أتىيال مهنيا كافيا و رلربُت تدريبا كافيا دبهنة ادلراجعة.أ-
 ذىنيا أو شخصيا.جيب أن يشمل استقالل ادلراجع على ادلوقف احليادي -
 جيب أداء العناية ادلهنية ادلعقولة إلسبام الفحص احليادي ذىنيا و شخصيا.-
 معايري إدتام العمل :-ب
 ن وجدوا.إمناسبا على ادلساعدين ادلؤىلُت  ن يوزع توزيعاأالتخطيط ادلالئم إلسبام العمل، و ن يتم إعداد أ-
ربديد مدى التوسع يف و  يمها كأساس دلدى االعتماد عليهاية و تقيجيب إسبام دراسة مناسبة للرقابة الداخلية احلال-

 اختبارات  ادلراجعة و إجراءاهتا إلسبام  الفحص.
أن يتم احلصول على الدليل ادلوضوعي الكايف من خالل الفحص و ادلالحظة ، السؤال و ادلطابقة للوصول إذل أساس 

 معقول للرأي ادلتعلق ابلقوائم ادلالية ربت الفحص.
 

اقًتاح من اخلبَت أو حيدد 
 من طرف القاضي

 األتعاب-09 قانون رمسي  زلددة يف العقد

طريقة تتماشى و حاجة 
 اخلربة القضائية

 تقييم اإلجراءات -
 تقييم الرقابة الداخلية -
 مراقبة احلساابت -

 تقييم اإلجراءات-
تقييم نظام الرقابة  -

 الداخلية
 مراقبة احلساابت -
 مراقبة قانونية -

 طريقة العمل ادلتبعة-01
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 1معايري التقرير:-ت
 جيب أن تكون القوائم ادلالية قد مت إعدادىا حسب ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة عموما.-
 أن يوضح التقرير ما إذا كانت ادلبادئ احملاسبية ادلطبقة ىذا العام ىي نفسها اليت مت تطبيقها يف السنوات السابقة.-
 ادلالية و بدرجة مناسبة و معقولة.أن يذكر التقرير أن اإلفصاح مناسب يف القوائم -
أن حيتوي التقرير إما التعبَت عن رأي ادلراجع عن القوائم ادلالية أو التصريح أبنو ال ديكن التعبَت عن الرأي يف القوائم ادلالية -

 و يف ىذه احلالة جيب أن يوضح ادلراجع أسباب ذلك.
 لذي قام بو ادلراجع و درجة مسؤوليتو عن ذلك.و يف مجيع احلاالت جيب أن حيتوي التقرير طبيعة الفحص ا

 يوضح ملخص دلعايَت ادلراجعة اخلارجية ادلقبولة عموما7والشكل التارل  
 معايري ادلراجعة اخلارجية ادلقبولة عموما:(1-2الشكل رقم)                           

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 .09كره، ص، ادلصدر7 ثناء القباين، مرجع سبق ذ 
                                                           

1
 .21،22، ص،ص،2002ثناء القباني ، المراجعة ، الدار الجامعية ، مصر، - 

 

 معايَت ادلراجعة اخلارجية ادلقبولة عموما

لمعايَت إسبام العم معايَت عامة إلسبام العمل  معايَت التقرير 

تدريب مناسب -
 وكفاءة يف األداء

قاللية و حيادية است-
 يف ازباذ القرار

بذل العناية ادلهنية -
 ادلعقولة

 التخطيط و اإلشراف-
 اجليد لعملية ادلراجعة

فهم كايف للرقابة الداخلية-  

  توفَت األدلة الكافية-

ما إذا كانت القوائم ادلالية قد مت  -
دلبادئ احملاسبية اإعدادىا حسب 

 ادلقبولة عموما

ئ احملاسبية ما إذا قد مت تطبيق ادلباد-
 ابتساق من سنة ألخرى

ما إذا كان اإلفصاح الكايف متوفر-  

التعبَت عن الرأي-  
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 خدمات التأكيد : -2

لقد نشأ الطلب على مهنة ادلراجعة يف األصل استجابة دلا تفرضو العالقة التعاقدية بُت ادلالك و اإلدارة.                    

و نتيجة لكرب حجم ادلؤسسات و توسع أنشطتها و التطور التكنولوجي ، أدى ذلك إذل توسع دور ادلراجع ، فأصبح ال 

ى ر فقط على ادلراجعة التقليدية للقوائم ادلالية ، بل توسع حىت وصل إذل ما ىو أعم و أمشل من ذلك و ىو ما يسميقتص

 خبدمات التأكيد ادلهٍت.

و خدمات التأكيد ادلهٍت يقصد هبا "أبهنا خدمات مهنية مستقلة، هتدف إذل ربسُت جودة ادلعلومات دلتخذي         

مصداقية و مالءمة ادلعلومات اليت يستخدمها األفراد عند ازباذ قرارات األعمال ". و عليو  آخر ربسُتدبعٌت القرارات، 

و مراجعتو  فإن خدمات التأكيد ادلهٍت ىي خدمات ذات قيمة تقدم من مراجع خارجي مستقل زلايد ، عند فحصو 

 لتلك ادلعلومات . و فيما يلي استعراض ألىم تلك اخلدمات7

 داء الرأي:خدمات التصديق و إب-أ

إن خدمات التصديق و إبداء الرأي تعترب أحد أنواع خدمات التأكيد ادلهٍت ، و اليت من خالذلا يقوم ادلراجع إبصدار  
 تقرير عن مدى صدق و عدالة معلومات معينة يقدمها طرف آخر.

 1و تنقسم خدمات التصديق و إبداء الرأي إذل ثالثة أنواع ىي7

 لتارخيية.مراجعة القوائم ادلالية ا-
 الفحص احملدود للقوائم ادلالية.-
 خدمات أخرى إلبداء الرأي.-
 خدمات أخرى للتأكيد ادلهين:-ب

إن ىذه اخلدمات تتمحور حول مصداقية و مالءمة معلومات معينة ، سواء كانت سبثل أواًل مزاعم  طرف آخر ، و ىي 
. ويتمثل ات اليت يستخدمها متخذي القراراتادلعلومتشًتك مع خدمات التصديق و إبداء الرأي يف خاصية ربسُت جودة 

                                                           
1
 .10،11مرجع سبق ذكره ، ص،ص،عبد الفتاح دمحم الصحن و آخرون ، أسس المراجعة، - 
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يف أن ىذه اخلدمات ال تتطلب من ادلراجع تقريرا مكتواب ، كما إن التأكيد قد ال يكون عن ما جوىر االختالف بينه
 1مدى الوثوق يف القوائم ادلالية اليت أعدىا أو دل يعدىا طرف آخر.

 (AICPهٍت و ادلنبثقة عن رلمع احملاسبُت القانونيُت األمريكيُت) و قد أعطت اللجنة اخلاصة خبدمات التأكيد ادل

 بعض أمثلة لتلك اخلدمات األخرى نلخصها يف اجلدول التارل7

 خدمات أخرى للتأكيد ادلهين. :(2-2جدول رقم ) 

 خدمات أخرى للتأكيد ادلهين األنشطة ادلرتبطة هبا.
ل قبتقييم عمليات شلارسة و إدارة االستثمارات من 

 ادلؤسسة و ربديد مدى فاعليتها 
ابالستثمار و ادلشتقات ادلالية تقييم ادلخاطر ادلرتبطة 

 الرقابة عليهاو 
لبيع فيما يتعلق بقواعد و أصول تقييم عمل رجال ا

 راءات التعامل الصحيح مع العمالءإجو 
 تقييم عمل إدارة ادلبيعات

اية ى كفتقييم سلاطر معاجلة البياانت الكًتونيا و مد
 الوسائل الرقابية يف ذلك

تقييم سلاطر ذبميع و زبزين و توزيع ادلعلومات 
 االلكًتونية

تقييم سياسات و نظم و لوائح ادلؤسسة من حيث 
 ادلخالفاتمنع أو اكتشاف الغش و فاعليتها من احلد أو 

  

خالفات و األفعال تقييم ادلخاطر الناذبة عن الغش و ادل
 غَت القانونية

ات اليت تقوم هبا ادلؤسسة، لبيان مدى فحص العملي
توافقها مع مثيلتها يف نفس الصناعة من حيث االلتزام 

 و اللوائح ادلنظمة حلركة التجارةابلقوانُت 

تقييم مدى االلتزام ابلقواعد و اإلجراءات و السياسات 
 الصناعةادلنظمة يف رلال 

التصديق على مدى التزام ادلؤسسة إبتباع معايَت اإليزو 
دليزة للرقابة على جودة ادلنتجات لتحقيق ا6222

 التنافسية دلنتجات ادلؤسسة

 6222شهادات اإليزو 

و ادلعايَت اخلاصة لتقييم مدى التزام ادلؤسسات ابلقوانُت 
 حبماية البيئة

 مراجعة بيئية

 .03مرجع سبق ذكره، ص، أسس ادلراجعة اخلارجية،ادلصدر 7عبد الفتاح دمحم الصحن و اخرون ،
 

                                                           
1
 .33حاتم دمحم الشيشيني ، مرجع سبق ذكره، ص، - 
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 ادلطلب الثالث :مسؤوليات و واجبات ادلراجع اخلارجي.

حىت يستطيع ادلراجع اخلارجي أداء عملو بكفاءة و فاعلية ينبغي أن يكون على دراية اتمة بكل مالو من حقوق      
 .دئ ادلراجعةوسلطات و ما عليو من واجبات و مسؤوليات وفقا دلا تقتضي بو قواعد و مبا

 ادلسؤوليات:-1

و فحص البياانت ادلالية و إبداء رأيو الفٍت ادلؤسسة ن مسؤولية ادلدقق اخلارجي تتلخص أبن يقوم بتدقيق حساابت إ
احملايد كخبَت يف مدى داللة ىذه القوائم على عدالة ادلركز ادلارل للمؤسسة و على نتيجة أعماذلا و ادلدقق يفًتض أبن 

ك فإن رأيو يف القوائم ادلالية ىو رأي مهٍت و ابلتارل جيب أن يكون تدقيق يكون خبَت يف شؤون التدقيق و احملاسبة و لذل
البياانت ادلالية مبينا على أساس علمي و عملي سليم، ونستنتج شلا سبق أن ادلدقق جيب عليو أن يبذل اجلهد و العناية 

لبياانت ادلالية و لكي يتحقق ادلدقق من كل ادلهنية ادلعقولة يف احلصول على ادلعلومات اليت سبكنو من إبداء رأيو ادلهٍت يف ا
 بيان من ىذه البياانت اليت ربتوي عليها القوائم ادلالية جيب عليو القيام ابخلطوات التالية 7

 ربري ما ىي البياانت ادلطلوبة فحصها.-
 تقييم ىذه البياانت من حيث أمهيتها.-
 مجع ادلعلومات و أدلة اإلثبات الالزمة منها.-
تقييم ىذه األدلة من حيث كفايتها أو عدمها و كذلك من حيث مدى مالءمتها و ارتباطها ابدلوضوع ادلطلوب فحصو -

 و تدقيقو و أيضا من حيث موثوقيتها.
 إصدار ادلدقق لرأيو ادلهٍت حول صحة و عدالة ىذه البياانت ادلالية و إيضاحها .-

الوجو الذي يتوقعو رلتمع ادلال ولياتو ادلهنية أو عدم وفائو هبا على ال شك أن إخالل ادلدقق اخلارجي بواجباتو و مسؤ 
 1األعمال يًتتب عليو عدة أنواع من ادلسؤوليات اليت ديكن تلخيصها فيما يلي 7و 
 
زلافظي ؤوليات مهنة اخلرباء احملاسبُت و ادلتعلق دبس 20-02من القانون  32دبوجب ادلادةادلسؤولية ادلهنية )ادلدنية(:-أ

 2يف احلدود التعاقدية". ئنواذباه زاب امدني مهامو مسؤوالاابت و احملاسبُت ادلعتمدين "يعد اخلبَت احملاسيب أثناء شلارسة احلس

                                                           
1
 (02799و 0202مارس  3مت االطالع  يف ) t11148/ www.accdisccussion.com/مسؤولية مراجع احلساابت متاح على - 

 . 02، ص،، مرجع سبق ذكره 20-02مة ، قانون رقم ة  الشعبية ، رائسة احلكو اجلمهورية اجلزائرية  الدديقراطي- 2
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فادلراجع مسؤول اذباه الشركة و اذباه الغَت، و عليو تعويض الضرر ادلادي و ادلعنوي الذي حلق هبؤالء يف حالة         
و ال بد من إثبات أن الضرر انتج مباشرة أو غَت مباشرة من تلك األخطاء و ذلك ارتكاب أخطاء و تقصَت ، غَت أن

       .1التقصَت 

 و أركان ىذه ادلسؤولية كما ىو معروف تشمل ثالث شروط7

 أن يصدر اخلطأ أو اإلمهال من ادلراجع.-
 أن يقع ضرر على ادلدعي.-
 .ن يكون الضرر نتيجة خلطأ ادلراجعي أصاب ادلدعي أي أأن تكون ىناك رابطة سببية بُت خطأ ادلراجع و الضرر الذ-

 فإذا حاولنا ربليل الركن األول ادلتعلق خبطأ ادلراجع فإننا سنجد أن أىم شروط ربقيق ىذا الركن ما يلي7

أن ىذا الركن ديثل نقطة األساس يف وجود أو عدم وجود ادلسؤولية ادلدنية وأن عبء اإلثبات يف حدوث اخلطأ أو -
ال من ادلراجع إمنا ينبغي أن يقع على عاتق ادلدعي و ىذا أمر أشد لزوما يف حالة مراجعة التنبؤات ادلالية، حيث اإلمه

دون زبوف تشجيع ادلراجعُت على القيام بو  تعترب ادلسؤولية ىنا امتداد أو توسعا ىاما يف رلال شلارسة ادلهنة و من ادلناسب
 ال داع منو.

، ل الذي يلتزم أبدائو ادلراجعمن ادلسؤولية يتضمن رلال ادلسؤولية عموما ومها7 نطاق العمإن أساس توافر ىذا الركن 
 ومدى العناية اليت بذذلا يف أداء عملو .

 ويف ضوء ما سبق ديكن القول أن ادلراجع يعد مسؤوال يف احلاالت التالية7

، وبذل و قد حصل على ادلعلومات ادلطلوبةنأ ائق معينة أو إذا ثبت يف تقريرهإذا ما تعمد ادلراجع إخفاء حق الغش:-
 العناية ادلهنية الواجبة دون أن حيصل مع ىذه ادلعرفة أو تكون لديو ىذه ادلهارة.

حيث ال يبذل عناية الرجل ادلمتهن بفطنة و يقظة وحذق، حيث ديارس عملو، وليس شرط أن يستفيد من اإلمهال: -
 عملو ىذا حىت يثبت عليو اإلمهال أو الغش.

عدم إسبام ما تعاقد على تنفيذه كتابة أو شفاىية على الوجو ادلبُت ابلتعاقد قد يعطي احلق لصاحبو عدم تنفيذ التعاقد: -
 يف مساءلة ادلراجع عن ذلك بطبيعة احلال .

                                                           
 .24ص، دمحم بوتُت ، مرجع سبق ذكره،- 1
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أو ن يثبت من وقع عليو الضرر ، إن التنبؤات قد أعدت بتضليل معتمد أو إبمهال أ كل ىذه احلاالت و غَتىا ينبغي يف
نو قد مت ألالعتماد عليها من قبل الغَت و  أهنا دل تدعم بشكل كاف و معقول أو أهنا رغم سوء عرضها كانت جوىرية

 1االعتماد عليها فعال عن طريق ىذا الغَت، و قد نتج عن ذلك ضرر ما بشكل قطعي.
ات خرباء زلاسبُت" يتحمل ادلتعلق دبهنة مسؤولي 20-02من القانون رقم 30دبوجب ادلادة 7مسؤولية جنائية: -ب

 اجلزائية عن كل تقصَت يف القيام ابلتزام قانوين"ادلسؤولية اخلبَت احملاسيب و زلافظ احلساابت 
 2فقد يعد ادلراجع نفسو مسؤوال جنائيا عند سلالفة بعض نصوص قانون العقوابت يف احلاالت التالية7

 تقدًن معلومات كاذبة حول وضعية ادلؤسسة.-
 سر ادلهنة. عدم احًتام-
اسبُت "يتحمل اخلبَت احملاسيب ادلتعلق دبسؤوليات خرباء احمل 20-02من قانون 39دبوجب ادلادة مسؤولية أتديبية :-ت
الوطٍت للمحاسبة بعد استقالتهم من مهامهم عن كل  سزلافظ احلساابت ادلسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلو 

 قي يف القواعد ادلهنية عند شلارسة وظائفهم ".سلالفة أو تقصَت تقٍت أو أخال
، فقد نقاابت ادلهنية اليت ينتسب إليهاإذا أخل ادلراجع ابعتباره كعضو بواجباتو حسب ما تنص عليو قواعد اجلمعيات و ال

دبزاولة  اشهر، الشطب من جدول األعضاء ادلرخص ذلم3يلتقي ادلعٍت ابألمر إنذار، توبيخ، التوقيف ادلؤقت دلدة أقصاىا 
 3ادلهنة.

 الواجبات -2
تتمثل واجبات ادلراجع اخلارجي فيما جيب أن يقوم بو من أعمال سلتلفة إلصلاز برامج مراجعتو على أكمل وجو وبشكل 

 موضوعي وفعال ومن أىم ىذه الواجبات ما يلي7
، من القيود اليومية  و حساابت جيب عليو أن يقوم ابلفحص و التدقيق الفعلي حلساابت ادلؤسسة و دفاترىا دبا ربتويو -

األستاذ بغرض التحقق من صحتها و سالمتها ، و كشف أي أخطاء و العمل على تصحيحها ابلتعاون مع زلاسيب 
 ادلؤسسة. 

جيب عليو التحقق من القيم ادلسجلة لعناصر األصول و االلتزامات ادلختلفة أبي طريقة من طرق التحقق اليت يراىا -
 كل عنصر من العناصر، و ديكن يف ىذا اجملال استخدام بعض أدوات و أساليب ادلراجعة الفنية.مناسبة ابلنسبة ل

 جيب عليو أن يتأكد من مدى قوة نظام الرقابة الداخلية حىت يستطيع اختيار عينات ادلراجعة بشكل مالئم و سليم.-

                                                           
1
 .001،009،003، ص،ص،ص، 0200، زمزم انشرون و موزعون ، األردن، حامد طلبة أبو ىيبة ،اصول ادلراجعة- 

2
 .85دمحم بوتين، مرجع سبق ذكره، ص، - 

 .25ع سبق ذكره ،ص،دمحم بوتُت ، مرج- 3
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 مة دبا يلي7ءات ادلالجيب أن يقدم احلساابت و االقًتاح-
   ح األخطاء اليت مت اكتشافها.*معاجلة و تصحي

       *عدم الوقوع يف اخلطأ مستقبال ما أمكن ذلك .
 *حسن سَت العمل يف أقسام و إدارات ادلؤسسة.        

و األنظمة  طبيق القوانُت و اللوائحتقوم بت إن كانت ادلؤسسة جانب الفحص و ادلراجعة الدفًتيةجيب عليو التأكد إذل  -
 هبا بطريقة سليمة، كما تلتزم بنصوص و بنود العقود ادلختلفة اليت قبلتها و وقعت عليها.ادلختلفة و تلتزم 

و من أمثلة ىذه جيب عليو أثناء القيام دبهامو التحقق من أن ادلؤسسة تلتزم بتطبيق القواعد احملاسبية ادلتعارف عليها  -
 القواعد ما يلي 7

 لتارخييةة يف الدفاتر بتكلفتها ا*تسجيل األصول الثابت
السنوات السابقة عدالت ادلعمول هبا يف ادلؤسسة يف *احتساب إىالك ذلذه األصول القابلة لإلىتالك وفقا للطرق و ادل
ابلنسبة للمؤسسات فقا دلا جرى عليو العرف احملاسيب دون تغيَتىا إال ألسباب معينة يقتنع زلافظ احلساابت هبا ، و و 

 1األنشطة ادلماثلة .و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
واصل ، اجلزائر ، مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة الدراسات اجلامعية  التطبيقية ، جامعة التكوين ادلت يفو طايل عمر ، ادلراجعة اخلارجية اوعمران رابح - 1

 .23،  22،،ص،ص0200مركز البويرة ، 
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 الداخلية و اخلارجية ادلراجعة ختطيطالث: منهجية ث الثادلبح
يقوم ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي بتنفيذ مهمتهما و اصلازىا كما ينبغي، فعليهما أن يسَتا وفق منهجية        

علمية معينة، ربتوي على خطوات متسلسلة و على تقنيات و وسائل تتالءم مع كل خطوة من خطوات  منهجية تنفيذ 
 ادلراجعة. 
 ادلراجعة الداخلية. طيطختألول: منهجية ادلطلب ا

إن معايَت ادلراجعة عامة و ادلراجعة الداخلية خاصة تشَت إذل ضرورة التخطيط ادلسبق، و ىذا لوضع منهجية يتبعها       
 القائم بعملية ادلراجعة و سنتطرق من خالل ىذا ادلطلب إذل كيفية ربضَت مهمة ادلراجعة الداخلية كما يلي7

 ادلراجعة الداخلية: وظيفةل خطيطألوىل: التاخلطوة ا
 إن مهمة ادلراجعة الداخلية تستوجب ربضَتا جيدا حىت تتمكن من ربقيق أىدافها ادلسطرة.

 مة إذل مصلحة ادلراجعة الداخلية.فمهمة ادلراجعة الداخلية تبدأ غالبا بعد إرسال اإلدارة العامة للمؤسسة األمر ابدله
 األمر ابدلهمة : -0

األمر ابدلهمة يف الوثيقة ادلسلمة من طرف اإلدارة العامة للمؤسسة إذل مصلحة ادلراجعة الداخلية من أجل إعالم  يتمثل
ادلسؤولُت ابالنطالق يف عملية ادلراجعة الداخلية، فاألمر ابدلهمة حيدد األىداف ادلراد ربقيقها من طرف ادلراجعة الداخلية 

مر حيدد العالقة بُت القائمُت بعملية ادلراجعة و األشخاص أو ادلصلحة أو حىت لصاحل اإلدارة العامة، كما أن ىذا األ
 ىيكل ادلراجعة لتفادي أي منو.                   

أما من حيث الشكل فيستحسن أن يكون األمر ابدلهمة يف وثيقة ال تتعدى صفحة واحدة، كما ديكن أن يكون        
 انت ادلؤسسة صغَتة نسبيا.على شكل أمر شفهي يف حالة ما إذا ك

سبيل  ىكما ذبدر اإلشارة إذل أن الطالب خلدمات ادلراجعة الداخلية يستطيع أن يكون مسَت اإلدارة العامة للمؤسسة عل
ادلثال، رئيس مصلحة معينة و ألسباب ما يطلب مراجعة ادلصلحة. ففي ىذه احلالة يستحسن أن يكون ىذا األمر موقع 

ولو كتوقيع اثين وىذا إلعطاء صالحيات أكثر للمراجعة الداخلية و استقبال أحسن و تسهيالت  من طرف اإلدارة العامة
 عند القيام بعملهم .

 خطة التقرب: -2
بعد حصول مصلحة ادلراجعة الداخلية على األمر ابدلهمة ، تنطلق ىذه ادلصلحة يف مجع ادلعلومات األولية حول احمليط 

حول السوق ، ىيكل ادلصلحة ، تنظيمها و النتائج ادلسجلة من طرفها فهي العملية  االقتصادي ، اجلبائي ، معلومات
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اليت تعد كمرحلة اثنية عند ربضَت مهمة ادلراجعة الداخلية و تبدأ من أرشيف مصلحة ادلراجعة ، كما تقود كذلك للسماع 
 د يف الكتب و ال يف أي مرجع آخر.إذل ادلوظفُت القدماء ابدلؤسسة و الذي يسمح لنا ابحلصول على معلومات ال توج

كما أن خطة التقرب ال تقتصر فقط يف احلصول على معلومات أولية حول ادلصلحة أو ىيكل ادلراجعة ، بل  تصل إذل  
تكوين نظرة أولية حول كيفية تنفيذ ادلهمة أي مرحلة الدراسة اليت تسبق تنفيذىا ، ومن تنظيمها بطريقة سبكن ربقيق 

ة مسبقا . كما أن خطة التقرب ربتوي على مرحلة أين يقوم ادلراجع الداخلي بتحليل ادلخاطر قبل القيام األىداف ادلسطر 
دبهمتو ، فتحليل ادلخاطر ديكن أن يكون مع الطالب دبهمة ادلراجعة دلعرفة الدوافع اليت أدت ذلذا الطلب ، فهذا التحليل 

طة التقرب أن أتخذ شكل جدول يقسم نشاط ادلراجعة إذل ديكن أن يكون قبل أو بعد األمر ابدلهمة كما ديكن خل
 1األعمال األساسية و اليت البد القيام هبا.

 جدول القوة و الضعف:-3
مرحلة ربليل ادلخاطر ادلعدة على أساس األىداف ادلعرفة يف خطة التقرب، فهو يعرض بطريقة موجزة  ك  ىذا اجلدول يعترب

، قوة و الضعف احلقيقية أو النسبيةول كل ما قام بدراستو ، فهو يشكل نقاط الو سلتصرة دلالحظات و رأي ادلراجع ح
 فهذا اجلدول يسمى بًتتيب ادلخاطر هبدف ربضَت التقرير التوجيهي.
 و اإلجراءات قيمة عددية أو كمية حسب القواعد  فنقاط القوة و الضعف تكون على شكل نوعي أو حىت على شكل

 راجع البد أن يتكون أساسا حول أىداف الرقابة الداخلية.النظم ادلوجودة ، فرأي ادلو 
 و يهدف ىذا اجلدول إذل7

 وضع بوضوح النقاط اإلجيابية، أو اليت نسميها بنقاط قوة ادليدان.-
 وضع بوضوح النقاط السلبية منطقيا، أو اليت نسميها نقاط ضعف ادليدان.-

ليس ضروراي التحقق من مجيع  التحقق منها يف ادليدان، و لكنىذا اجلدول حيتوي على النقاط اليت جيب على ادلراجع 
 و الضعف فالتحقيق جيب أن يتم فقط على النقاط اليت حيكم أهنا سبثل خطر مؤكد.  ةالقو 
 التقرير التوجيهي:-4

ليها يعترب التقرير التوجيهي أساس ربقيق مهمة ادلراجعة الداخلية و حدودىا حيث يعرض األىداف اليت جيب الوصول إ
 من طرف ادلراجعة الداخلية و ادلعنيُت هبا.

                                                           
ادلؤسسة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت ، كلية العلوم اإلقتصادية  و علوم  شعباين لطفي ، ادلراجعة الداخلية مهمتها يف ربسُت تسيَت- 1

 .44،45،ص،ص،0221يَت، جامعة اجلزائر، التس
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و الذي  هناية التقرير التوجيهيفاختيار اذباه مهمة ادلراجعة يكون انطالقا من جدول القوة و الضعف الذي يولد يف 
 يكون شلضي من طرف مسؤول ادلراجعة .

دلراجعة و الطالبُت ذلا و حىت يستطيع كما أن ىذا التقرير قابل للتعديل، ذلك بعد التشاور مع األشخاص ادلعنيُت اب
التقرير التوجيهي دلهمة ادلراجعة من ربقيق األىداف ادلسطرة، عليو أن أيخذ بعُت االعتبار النتائج ادلستخلصة من جدول 

 القوة و الضعف.
 برانمج التحقق:-5

 و الضعف.ة الفهرس يف جدول القو يهدف برانمج التحقق إذل التأكد يف ادليدان وجود نقاط القوة و الضعف الظاىرة يف 
 القوى احملددة، ىل ىي حقيقية؟. -
 قوى الضعف ىل ىي موازنة بقوى موجودة أم ىي نقاط ضعف حقيقية؟.       -
 و على ادلراجع القيام بتحقيقاتو على ادليدان، ىذه التحقيقات ديكن أن تشمل على7-
 فاتورة، مصروف...اخل(. *أخذ معلومة و إتباعها على طول طريقة تنفيذىا )ملف، 
 *أخذ عينة من ادلعلومات )عدد معُت من ملفات الزابئن، فواتَت، فاتورة طلبية ، ملفات القروض...اخل(. 
يف كم من الوقت  *إدخال حاالت شاذة يف معاجلة و مالحظة ما سيجري7 ىل سيجدون ادلنفذون؟ كيف يصححوهنا؟ 

 استغرق؟ و ىكذا.
 يداين للمراجعة الداخليةاخلطوة الثانية: العمل ادل

لتساؤالت مسَتي هتدف إذل الوصول لنتائج و أجوبة تعترب ىذه ادلرحلة كاالنطالقة الرمسية لعملية ادلراجعة و اليت    
 ادلؤسسة الطالبُت خلدماهتا.

 ختطيط عمل ادلراجعة :-1
و ادلكان ) ادلوقع ، ادلراجعون( منذ هناية يعمل زبطيط عمل ادلراجعة على تنظيم ادلهمة من حيث الزمن )ادلدة و التاريخ( 

 زبطيط العمل يبُت7و  .رحلة الدراسة  إذل توزيع التقريرم
 توزيع العمل بُت ادلراجعُت .-
 زبطيط ادلراحل يف آجال ادلدة و االستحقاق لالحًتام.-
 األدوات لالستعمال.-
 طريقة سَت و أىداف ادلهنة.-
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 ورقة التغطية:-2
مث إبراز النتائج ادلستخلصة يف  ،لوظيفة معروفة يف برانمج التحقق زمنُت، تصف طريقة تنفيذ العملىي وثيقة، تعد يف 

، و أيضا بُت ادللف وتستخالصاامل ادليداين لقسم أو جزء منو مع األخَت، إهنا وثيقة الربط بُت برانمج التحقق و الع
 التحليلي و ادللف الًتكييب.

 ورقة إبراز و حتليل ادلشاكل:-3
ونعٍت هبذه ادلشاكل عدم إمكانية  ،راجع الداخلي عند قيامها دبهمتوترتبط ىذه الوثيقة ابدلشاكل ادليدانية اليت يلتقي هبا ادل

 تطبيق أجزاء معُت أو غاية كلية، فكل ورقة يقابلها مشكل يف أجزاء معينة.
همة كما ديكن أن ربتوي ىذه الورقة على وعند مجع وترتيب رلمل ىذه األوراق ديكن تشكيل التقرير النهائي ذلذه ادل 

 ادلشكل ادللتقى بو و كذلك احللول ادلقًتحة لو.
ديكن االستغناء عن استعمال ىذه الورقة ، فهذه الورقة ال تستعمل لوصف اإلجراءات  ،أما يف حالة عدم وجود مشكل

 ر منها7ادلوضوعة ، حبيث ىناك رلموعة من الوسائل األخرى اليت تقوم هبذه ادلهمة نذك
 قوائم االستقصاء.-
 خرائط التدفق.-
 األسلوب الوصفي.-

 ادلراجعة الداخلية.وظيفة ة: إهناء اخلطوة الثالث
 تعترب ىذه ادلرحلة كمرحلة أخَتة دلهمة ادلراجعة الداخلية و اليت تنتهي إبعطاء تقرير هنائي يسلم لطالب خدماهتا.

 التقرير: شكل-1
ادلذكورة يف ورقة إبراز و ربليل ادلشاكل من جهة و النتائج ادلذكورة يف ورقة التغطية فيما  يتكون ىيكل التقرير من ادلشاكل

 خيص النقاط االجيابية من جهة أخرى كما يعترب أساس لتحضَت التقرير النهائي للمهمة .
 العرض النهائي:-2

، راجعة الداخلية " ىامة و أساسيةدبهمة ادليتمثل ىذا األخَت يف العرض الشفهي للمالحظات اليت يراىا ادلراجع "ادلسؤول 
 ألىم ادلسؤولُت للمصاحل زلل ادلراجعة ، إذ يتم ىذا العرض بعد إهناء ادلراجع للعمل ادليداين.
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 تقرير ادلراجعة الداخلية:-3
م بنتائج ادلراجعة بعد إهناء التدخل، يرسل التقرير النهائي للمراجعة الداخلية ألىم ادلسؤولُت ادلعنيُت و اإلدارة إلعالمه

ادلتعلقة بقدرة التنظيم زلل ادلراجعة ابلقيام دبهامو، مع ذكر ادلشاكل من أجل ربسينها، و يعترب ىذا التقرير من أىم الواثئق 
 اليت ربضرىا مصلحة ادلراجعة الداخلية.

 حالة أعمال التحسني:-4
ات اليت سجلها عند القيام هبا انطالقا من ادلالحظ بعد اقًتاح ادلراجع الداخلي جملموعة من التصرحيات الواجب القيام

و تنتهي ىذه ادلرحلة عند ربقيق كل التصرحيات ادلقًتحة و اليت صادقت  ،ىذا األخَت بتتبع ىذه التصرحيات يقوم ،دبهمتو
 1عليها اإلدارة.

     ادلراجعة اخلارجية. طيطادلطلب الثاين: منهجية خت

ام هبا و ىي مراقبة شرعية مدى صدق احلساابت و التأكد من احًتام القوانُت و القواعد للمراجع ثالث مهام عليو القي 
التنظيمية من طرف ادلؤسسة موضوع ادلراقبة و التصريح برأيو و مالحظاتو للمسؤولُت و ادلسامهُت و حىت السلطات ادلعنية 

 يقوم بتتبع ادلراحل التاليةأحياان .و للقيام بذلك جيب أن 

 ألوىل: احلصول على معرفة عامة حول ادلؤسسة:ادلرحلة ا

على ادلراجع قبل تقييم نظام الرقابة الداخلية وفحص احلساابت، احلصول على معرفة عامة حول ادلؤسسة موضوع الدراسة 
 2:تتعلق ب

 طبيعة النشاط .-
 ىيكل ادلؤسسة.-
 التنظيم العام ذلا.-
 سياستها. -
 تنظيمها اإلداري و احملاسيب.- 

                                                           
1
 .20-15ص،-أعمر سيت امحد ، مرجع سبق ذكره ،ص- 

جامعة مقدمة ضمن  متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت، كلية علوم التسيَت ،بن عمارة كهينة ، ادلراجعة اخلارجية 7 وسيلة لتقييم نظام الرقابة الداخلية ، مذكرة  - 2
 .41،42، ص،ص،0209، 9اجلزائر
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 ارسات احملاسبية.ادلم-
 ادلدة الزمنية و فًتات إنتاج ادلعلومات ادلالية و التسيَتية .-
 وجود نظام الرقابة الداخلية األساسية، تدخل زلًتفُت من خارج ادلؤسسة.-

 و مرحلة احلصول على ادلعرفة العامة حول ادلؤسسة دير بدوره بثالث خطوات أساسية كما تظهر يف الشكل التارل7
 احلصول على ادلعرفة العامة حول ادلؤسسة.:( 2-2شكل رقم)                     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 .35ادلصدر 7 دمحم بوتُت ، مرجع سبق ذكره، ص،

 1و فيما يلي توضيح ذلذه اخلطوات7        

يسمح لو من التعرف على زليطها  يطلع ادلراجع من خالذلا على الواثئق اخلارجية عن ادلؤسسة شلا األشغال األولية : -1
معرفة القوانُت و التنظيمات اخلاصة ابلقطاع، و ما كتب حولو و خصوصياتو و حول ادلهنة و ادلؤسسة أحياان. شلا ديكنو و 

 من استخراج معايَت ادلقارنة ما بُت مؤسسات القطاع.

                                                           
1
 35،36وتُت ، مرجع سبق ذكره ،ص،ص،دمحم ب - 

 أشغال أولية

 اتصاالت أوذل مع ادلؤسسة

 انطالق األشغال

احلصول  
على 

عرفة م
عامة 
حول 

 ادلؤسسة

رف على الواثئق اخلارجية للمؤسسةالتع-  

التنظيم ادلهٍت-  

عناصر ادلقارنة ما بُت ادلؤسسات-  

حوار مع ادلسؤولُت-  

زايرات ميدانية-  

التعرف على الواثئق الداخلية-  

تكوين ادللف الدائم-  

إعادة النظر يف برانمج التدخل-  



 الفصل الثاني                                               المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية
 

66 
 

ادلسؤولُت و مسَتي سلتلف ادلصاحل     من خالل ىذه اخلطوة يتعرف ادلراجع علىاالتصاالت األوىل مع ادلؤسسة: -2
، كما يقوم بزايرات ميدانية يتعرف من خالذلا على أماكن همةو جيري حوار معهم و مع من سيشتغل أثناء أدائو ادل

ن يغتنم الفرصة و االستفادة من زايرات الوحدات التابعة للمؤسسة ألنو يتعذر أسة، نشاطاهتا و وحداهتا . وعليو ادلؤس
 ارىا.عليو تكر 

حيصل ادلراجع على نظرة عامة، شاملة  و كاملة حول ادلؤسسة بعد قطع سلتلف اخلطوات و مجع انطالق األشغال : -3
ادلعلومات تتصف ابلدديومة نسبيا، يف ملف ىو ادللف الدائم . كما ديكنو يف هناية ىذه ادلرحلة إعادة النظر يف برانمج 

 تدخلو ادلسطر .

 تقييم نظام الرقابة الداخلية.ادلرحلة الثانية: فحص و 

و قصد  ،ديثل نظام الرقابة الداخلية رلموعة اإلجراءات و التعليمات و طرق العمل اليت تساىم يف التحكم يف ادلؤسسة 
ل ىذه الوقوف على أتثَت ىذا النظام على احلساابت  و القوائم ادلالية ينبغي على ادلراجع اخلارجي ان يقوم بتقييم ك

ية كما ىي  لو فحص احلساابت، وتتم ىذه ادلرحلة يف مخس خطوات متكاملة و متتالٌتالطرق حىت يتس اإلجراءات و
 موضحة يف الشكل التارل7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                               المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية
 

67 
 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية:( 3-2شكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 .40ادلصدر 7 دمحم بوتُت، مرجع سبق ذكره،ص،

 و تقييم نظام الرقابة الداخلية7 وفيما يلي توضيح خلطوات فحص

 يتعرف ادلراجع على نظام الرقابة الداخلية من خالل مجعو لإلجراءات ادلكتوبة و تدوينو دللخصاهتا .    مجع اإلجراءات:-أ

إن الرقابة الداخلية  نظام شامل و حسب النظرية العامة للنظم فإنو يتكون من أنظمة جزئية خاصة دبختلف العمليات 
 قوم هبا ادلؤسسة، وكل نظام جزئي حسب نفس النظرية ديكن أن جيزأ بدوره إذل أنظمة جزئية و ىكذا. اليت ت

حياول ادلراقب أثناء ىذه اخلطوة فهم النظام ادلتبع و عليو أن يتأكد من انو فهمو و ذلك  اختبارات الفهم )التطابق(:-ب
أنو فهم كل أجزائها و أحسن تلخيصو ذلا بعد تتبعو عن طريق قيامو ابختبارات الفهم و التطابق ، أي يتأكد من 

 للعمليات.

 

تقييم       
نظام 

الرقابة 
 الداخلية

 مجع اإلجراءات

 اختبار التطابق             

 تقييم أورل للنظام

 اختبارات االستمرارية

 تقييم هنائي للنظام

استعمال خرائط تتابع بُت ادلصاحل-  

ادللخصات-  

مليات هبدف فهم النظام تتبع بعض الع-
 وحقيقتو

نقاط قوة النظام- نقاط ضعف النظام-   

اختبارات للتأكيد من تطبيق نقاط القوة -
 يف الواقع

 نقاط قوة النظام واثئق احلوصلة

يف تصور النظامضعف -  
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ابالعتماد على اخلطوتُت السابقتُت ، يتمكن ادلراجع من إعطاء تقييم أورل األويل لنظام الرقابة الداخلية :التقييم -ج
قاط الضعف ) عيوب للرقابة الداخلية ابستخراجو مبدئيا لنقاط القوة )ضماانت تسمح ابلتسجيل اجليد للعمليات ( و ن

يًتتب عنها خطر ارتكاب أخطاء و تزوير( .تستعمل ىذه اخلطوة يف الغالب استمارات مغلقة ، أي استمارات تتضمن 
أسئلة يكون اجلواب عليها إما بنعم أو بال ، وعليو يستطيع ادلراجع يف هناية ىذه اخلطوة ربديد نقاط قوة النظام و نقاط 

 ضعفو.

يتأكد ادلراجع من خالل ىذا النوع من االختبارات من أن نقاط القوة ادلتوصل إليها يف التقييم  ية:اختبارات االستمرار -د
األورل للنظام نقاط  قوة فعال أي مطبقة يف الواقع و بصفة مستمرة و دائمة .إن اختبارات االستمرارية ذات أمهية قصوى 

ن اإلجراءات اليت راقبها إجراءات مطبقة ن يكون على يقُت أبأو التطابق ألهنا تسمح للمراجع   مقارنة ابختبارات الفهم
 ابستمرار و ال تتحمل خلال.

كما تعترب دليل ،عند دراسة اخلطوات السابقة ذلا  حيدد حجم ىذه االختبارات بعد الوقوف على األخطار احملتملة الوقوع
 السَت خالل الدورة و يف كل مكان.إثبات على حسن 

ابعتماده على اختبارات االستمرارية يتمكن ادلراجع من الوقوف على ضعف  لنظام الرقابة الداخلية:التقييم النهائي -ه
النظام و سوء تسيَته، عند اكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة ، ىذا ابإلضافة إذل نقاط الضعف اليت 

 توصل إليها عند التقييم األورل لذلك النظام.

ادلتوصل إليها )نقاط القوة و نقاط الضعف( يقدم ادلتدخل حوصلة يف وثيقة شاملة ، مبداًي أاثر  ابالعتماد على النتائج
ذلك على ادلعلومات ادلالية مع تقدًن اقًتاحات قصد ربسُت اإلجراءات . سبثل وثيقة احلوصلة ىذه يف العادة تقريرا حول 

 د اجلوانب االجيابية دلهمتو.ادلراقبة الداخلية يقدمو ادلراجع إذل اإلدارة ، كما سبثل أح

 اخلطوة الثالثة: فحص احلساابت و القوائم ادلالية:

يعاد النظر يف برانمج التدخل حبذف أجزاء منو يف حالة سالمة النظام أو  ،النهائي لنظام الرقابة الداخلية بعد التقييم
 رة إذل أن7إبضافة أجزاء أخرى و اختبارات مدعمة يف حالة وجود نقاط ضعف. وذبدر اإلشا

يف حالة جودة الرقابة الداخلية يكون ىذا دليال مبدئيا على صحة احلساابت لكنو غَت كاف و ال بد من تدقيق مباشر -
 للحساابت و القوائم ادلالية ، و إال فكيف ديكن ادلصادقة عليها دون  فحصها فحصا فعليا؟.
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 من عدم ارتكاب أخطاء أو أعمال غش.يكتفي ادلراقب يف ىذه احلالة بربانمج عمل أدىن لكي يتأكد 

اثر سلبية على آتدخلو و ذلك دلا لنقاط الضعف من يف حالة ضعف نظام الرقابة الداخلية على ادلراجع توسيع برانمج -
 شرعية و صدق احلساابت.

 مرحلة فحص احلساابت و القوائم ادلالية يف ثالث خطوات و ىي كما يلي7 زو تنج

 ابة الداخلية:حتديد آاثر تقييم الرق-أ

لقد سبق القول أن التقييم النهائي للنظام سيؤدي إذل تسهيل أو تعقيد ادلهمة ، أي يؤدي إذل توسيع أو تضييق برامج 
التدخل النموذجية ادلسطرة ، فالنظام اجليد يعفي ادلراجع من ادلراقبة  ادلباشرة لشمولية و حقيقة التسجيالت ، كما أن 

 يؤدي بو إذل استحالة القيام بفحص احلساابت و إعطاء رأي حوذلا. النظام ادلليء ابلعيوب قد

 اختبارات السراينية و التطابق: -ب

يسمح ىذا النوع من االختبارات للمتدخل التحقق أوال من ذبانس و تطابق )أو عدمو ( ادلعلومات ادلالية حول العمليات 
 1ك اضلراف.يف ادليدان .إن الرغبة ىنا يف اكتشاف فيما إذا كان ىنا

 تتم اختبارات التطابق و التجانس عن طريق االطالع على7

 االطالع على موازين ادلراجعة، فحص سريع للقيود الكبَتة و تدقيق للعمليات ادلمركزة،ادلعلومات ادلالية: -

 عات ..اخل.7 ادلوازانت ، اإلحصائيات التجارية ،لوحة القيادة، القيود، زلاضر االجتماادلعلومات خارج ادلالية-

تطور اذلامش اإلمجارل ، نفقات ادلستخدمُت، إىتالك التثبيتات، القيام مبقارانت عن طريق عمليات حسابية: -
 النفقات ادلالية ..اخل.

 أما اختبارات السراينية للتسجيالت و األرصدة فتتم ابالعتماد على مصادر سلتلفة منها7

 االستالم و التسليم.واتَت، سندات الفالرجوع إىل واثئق داخلية: -

                                                           
1
 .42-34ص،-دمحم بوتُت ، مرجع سبق ذكره، ص- 
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قصد أتكيد )أو نفي ( العمليات ادلسجلة يف دفاتر ادلؤسسة و اليت  إرسال طلبات ادلصادقة للمتعاملني مع ادلؤسسة:-
سبت معهم، مثل الزابئن، ادلوردين و البنوك. كما يقوم ادلراجع إبرسال طلبات مصادقة ألطراف أخرى ادلعلومات حول 

الرىن العقاري ادلستخدمُت و مصاحل  ن تكون مع الغَت،أنزاعات احملتمل احملامُت فيما خيص الادلؤسسة اليت يراجعها مثل 
 فيما خيص العقارات.

 عد و تقييم ادلخزوانت ، مراقبة االستثمارات يف أماكن وجودىا، مراقبة الصندوق فجائيا جبرده.ادلشاهدة ادليدانية: -

 ادلراجعة: وظيفةإهناء -ت

ية األمر أن يبدي رأيو حول ادلعلومات ادلالية، و عليو قبل اإلدالء هبذا الرأي النهائي ادلدعم أبدلة على ادلراجع يف هنا
االطالع على الطرق احملاسبية ادلختارة و ادلتبعة من طرف ادلؤسسة و مدى احًتام مبادئ احملاسبة ادلتعارف عليها، كما 

حداث مهمة ذلا عالقة مباشرة أو غَت مباشرة بعمليات و زلتوى عليو فحص األحداث ما بعد ادليزانية، فقد تكون ىناك أ
القوائم ادلالية للدورة اليت خضعت للمراقبة و أحداث مؤثرة على حياة و مستقبل ادلؤسسة. و عليو مراجعة أوراق عملو 

ربرلة قد مت اصلازىا، كما اليت سبثل القاعدة لكتابة التقرير للتأكد من زلتواىا للمرة األخَتة و التأكد من أن األشغال ادل
 1جيب  التأكد من أن زلتوى أوراق العمل ىذه كايف لتربير الرأي النهائي للمراجع.

 و فيما يلي تلخيص خلطوات فحص احلساابت و القوائم ادلالية يف الشكل التارل7

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .53-51ص-بن عمارة كهينة ، مرجع سبق ذكره ، ص- 
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 فحص احلساابت و القوائم ادلالية.:( 4-2شكل رقم)                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .59 بوتُت ، مرجع سبق ذكره،ص،ادلصدر7 دمحم

 

 

 

 

ربديد أاثر تقييم -1
 نظام الرقابة الداخلية

اختبارات السراينية -2
 و التطابق

 إهناء عملية ادلراجعة.-3

فحص 
احلساابت 
و القوائم 

 ادلالية.

 التأكد من مدى توفر مبادئ احملاسبة .-

 فحص األحداث ما بعد ادليزانية .-

 ًن القوائم ادلالية و ادلعلومات اإلضافية.فحص تقد-

 إعادة النظر يف أوراق العمل.-

 إصدار الرأي.-

مقارنة  ،تطابق )إعادة النظر يف ادلعلومةاختبارات ال-
 يات احلسابية(.عن طريق العمل

 اختبارات التطابق بواسطة الواثئق الداخلية .-

 اختبارات التطابق بواسطة ادلصادقات اخلارجية.

 اختبارات التطابق بواسطة ادلشاىدة ادلادية.-

 إعادة النظر يف برانمج ادلراجعة7

 تدعيم الربانمج إبجراءات إضافية.-ربقيق الربانمج-
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 ادلطلب الثالث: وسائل احلصول على أدلة اإلثبات.

 وسائل اإلثبات:-1

لكي يقوم ادلراجع إبصلاز مهمة ادلراجعة حيتاج إذل معلومات نوعية وكمية ، يتم مجعها و ربليلها ابالعتماد على رلموعة  
 1. واليت تتمثل فيما يلي7 من الوسائل و التقنيات

ديثل اجلرد الفعلي أحد أىم الطرق و الوسائل اليت سبكن ادلراجع من مجع أدلة اإلثبات، حيث أن عملية  اجلرد الفعلي:-أ
اجلرد تعترب إلزامية ابلنسبة جلميع ادلؤسسات على األقل مرة واحدة يف السنة و ذلك وفق ما نص عليو األمر الرائسي رقم 

، حيث يلتزم ادلراجع حبضور اجلرد ادلادي و يقدم دليال ملموسا عن شلتلكات ادلؤسسة 0650جانفي  04يف  ادلؤرخ 06
 و ذلك عن طريق جدول مفصل و شلضى عليو من طرف ادلراجع اخلارجي.

ئم ادلالية يلجأ ادلراجع يف بعض األحيان إذل التأكد من احلساابت و األرقام ادلوجودة يف القوا ادلراجعة احملاسبية :-ب
ادلقدمة إليو وذلك حىت يفهم األرقام و النتائج اليت ربصل عليها زلاسبو ادلؤسسة، كما أنو يضطر أحياان للتأكد حسابيا 
حىت من مبالغ الفواتَت حىت يقف على التصرحيات ادلقدمة فيما خيص الرسوم ، الرسم على القيمة ادلضافة و الرسم على 

رسوم ادلفروضة على رقم األعمال ، و غَتىا من العمليات احلسابية اليت يستعملها ادلراجع  النشاط ادلهٍت  وغَتىا من ال
 كطريقة للحصول على أدلة اإلثبات يف ىذه ادلهمة .

يعتمد ىنا ادلراجع على مراجعة التسجيالت احملاسبية للعمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة من أجل  ادلراجعة ادلستندية:-ت
حيث يقوم هبذه اخلطوة هبدف التأكد من صحة التسجيالت احملاسبية و مطابقتها للشروط الشكلية  مجع أدلة اإلثبات،

ن ىذه ألتربير كل التسجيالت احملاسبية و و ادلوضوعية الواجب توفرىا فيها ، و كذلك يتأكد من وجود الواثئق الالزمة 
 نقصان . األخَتة مشلت كل العمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة دون زايدة و ال

و يقوم  ،ول على نتائج معينة يف وقت قياسييلجأ ادلراجع إذل ادلراجعة القياسية هبدف احلص ادلراجعة القياسية :-ث
فيها بقياس عنصر من عناصر القوائم ادلالية بعنصر آخر و مقارنتهما، وىذه تعترب وسيلة أتكد يف حد ذاهتا، حيث ديكن 

 العنصر يف دورات زلاسبية سلتلفة  ابلنسبة إذل رقم األعمال، كما ديكنو مقارنة نفس لو أن يقيس الرسم على النشاط ادلهٍت

                                                           
ة العليا عة يف تفعيل العالقة بُت  ادلراجعة اخلارجية  و الداخلية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت ، ادلدرسعيادي حسُت ، دور جلان ادلراج - 1

 .09،01ص،ص،،0202،للتجارة ، اجلزائر 
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يقوم ادلراجع إبرسال ىذه ادلصادقات إذل ادلتعاملُت مع ادلؤسسة من موردين و عمالء و بنوك و غَتىم، : ادلصادقات-ج
لى أن يوجو الرد إليو مباشرة، و ىناك ثالث أنواع من حىت يؤكدوا لو أو ينفوا األرصدة الواردة يف القوائم ادلالية للمؤسسة ع

 ادلصادقات7

 ادلصادقات االجيابية 7 يبُت فيها الرصيد و يطلب من ادلتعامل مع ادلؤسسة التقرير عن صحة أو خطأ ىذا الرصيد.-

 حالة صحة الرصيد.ادلصادقات السلبية7 يبُت فيها الرصيد و يطلب منو التقرير يف حالة اخلطأ فقط و عدم التقرير يف -

ادلصادقات البيضاء7 و ىي أن يطلب من ادلتعامل التقرير عن الرصيد الذي مازال بينو وبُت ادلؤسسة ودون ذكر الرصيد -
 الوارد يف القوائم ادلالية للمؤسسة.

 على كن أن يتم االستفسار بطريقة شفهية طيلة مدة مهمتو يف ادلؤسسة حيث يلجأ إذل القائمُتدي االستفسارات:-ح
العمليات اليت جيد فيها أشكاال قصد شرحها و تبسيطها كما ديكن أن تكون استفسارات كتابية كاحلوارات اليت جيريها 

 ادلراجع اخلارجي مع ادلسؤولُت و كذلك عند تقييمو لنظام الرقابة الداخلية ادلعتمدة يف ادلؤسسة.

وذلك دبقاربة العمليات ادلسجلة يف  ،اسبية مع بعضها البعضجيالت احملتكون ىذه ادلقارابت دبقاربة التس ادلقارابت:-خ
يومية ما مع تلك ادلسجلة يف يومية أخرى ، و يهدف منها إذل مجع األدلة الكافية و التأكد من صحة التسجيالت 

ادلؤسسة مع ما ىو احملاسبية ، كما ديكنو أن يقوم ابدلقارابت البنكية أيضا و ذلك دبقاربة ما مت تسجيلو يف يومية البنك يف 
 وارد يف تفصيل حساب ادلؤسسة يف ذات البنك.

 صعوابت جتميع األدلة و القرائن:-2

وجيب أن ال يغرب عن البال أن ادلدقق يواجو صعوابت مجة أثناء مجعو لألدلة و القرائن اليت يركن إليها عن إبداء رأيو    
 1احملايد و من ىذه الصعوابت ما يلي 7الفٍت 

 شلا يقوده لبذل الكثَت من الوقت واجلهد. ادلؤسسة و كفاية النظم احملاسبية ادلستعملة لدى عدم صحة-أ

 االضطرار إذل استعمال العينات اإلحصائية بسبب كرب عدد العمليات .-ب

 م ينظرون لعملية التدقيق أبكملها نظرة خاطئة .هنادلواجهة بعدم التعاون من قبل ادلوظفُت  أل-ت

                                                           
 .090،099ص،ص،،0224ألردن، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر، ا خالد امُت عبد هللا، علم تدقيق احلساابت الناحية النظرية و العلمية، - 1
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االستمرارية يف تصعيد نسبة االختبارات بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلية و كثرة األخطاء االضطرار إذل -ث
 ابلسجالت.

 تعقيد العمليات اليت يقوم هبا ادلدقق كاالعتمادات مثال.-ج

ادلوقف احلرج الذي قد جيد ادلدقق اخلارجي نفسو فيو بسبب عدم تناسب األتعاب اليت يتقاضاىا مع تكلفة احلصول  -ح
 ى األدلة و القرائن.عل
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 خالصة الفصل الثاين:

، إال أن ادلراجعة الداخلية اتبعة إلدارة خلارجية مهنتُت ضروريتُت للمؤسسةإن ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة ا          
. وجيب أن و ادلاليةسبية الرقابة اإلدارية و الرقابة احملا ستقل و ادلتمثل يف تطبيق و تنفيذادلؤسسة، تقوم بنشاط داخلي م

 يكون ادلراجعُت الداخليُت مؤىلُت و ابلكفاءة العلمية و العملية، و أن ديارسوا مهامهم ابستقاللية.

أما ادلراجعة اخلارجية فهي مهنة مستقلة عن إدارة ادلؤسسة، تتمثل مهمتها يف الفحص و التدقيق اإلنتقادي للقوائم        
(، و كذلك العمليات اليت سبت ، و النظم ادلتبعة يف ادلؤسسة و اليت ...نية، حساابت النتائجادلالية للمؤسسة ) ادليزا
هبدف تقدًن تقرير بنتائج عملية الفحص و ادلراجعة إذل مالك ادلؤسسة ، متضمنا رأي فٍت زلايد  أنتجت تلك ادلعلومات،

 الية للمؤسسة زلل ادلراجعة.مدعم ابألدلة و الرباىُت حول مدى شرعية و صدق و عدالة القوائم ادل

و أمهية التقرير الذي تقدمو ادلراجعة سواء الداخلية أو اخلارجية تتمثل يف مساعدة مالك ادلؤسسة و األطراف اخلارجية 
 ذات العالقة هبا الزباذ القرارات ادلناسبة و يف الوقت ادلناسب.

ية وكذلك ادلراجعة اخلارجية و ذلك من أجل ربسُت و أخَتا فإن ادلؤسسة أبمس احلاجة إذل خدمات ادلراجعة الداخل
 تسيَت ادلؤسسة و مساعدهتا على ربقيق أىدافها.
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 متهيد:

اك عبلقة تكاملية بعد دراستنا لكل من ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية بشكل من التفصيل استنتجنا أن ىن        
 ادلراجعتُت  و مدى اعتماد كل منهما على اآلخر .اىل تبيان العبلقة بُت يف ىذا الفصل سنحاول  ، و بُت ادلراجعتُت

فالعبلقة التكاملية بُت بُت ادلراجعتُت تعترب  مهمة جًدا و ضرورية لكبل الطرفُت، و ادلراجعة تسعى إىل ترسيخ         
      ىداف ادلسطرة كذلك اىل حتقيق األعليها من طرف اإلدارة و تسعى   السياسات و القواعد و التعليمات ادلنصوص

 :و للوقوف على جوانب ىذه العبلقة التكاملية بُت ادلراجعتُت قسمنا ىذا الفصل كما يلي

 مقارنة بُت ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية.:ول ادلبحث األ

 طبيعة التكامل بُت ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية.ادلبحث الثاين: 

 ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية. رلاالت التكامل بُت :ادلبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



العالقة التكاملية بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية                  لث            الفصل الثا  
 

78 
 

 املقارنة بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية. املبحث األول:

نظرا لتعدد  و تنوع النشاطات يف ادلؤسسة و ذلك وفق األىداف اليت تعمل ادلؤسسة على حتقيقها ، فإن ادلؤسسة         
     تعتمد على ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية حلماية مصاحل ادلؤسسة و ادلسامهُت فيها، و لكل منهما خصائص 

تشابو بينهما، و قصد ادلقارنة بينهما ديكن أن نذكر أوجو شليزات ختتلف عن األخرى رغم وجود بعض أوجو الو 
 االختبلف و أوجو التشابو.

 املطلب األول: أوجه التشابه بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية.

 1ابلرغم من االختبلف  ادلوجود بُت ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية إال أن ىناك أوجو الشبو بينهما وأمههما:     

  :ة و تقييم نظام الرقابة الداخليةدراس-1

ن يعمل كل من ادلراجع و ادلراجع اخلارجي على التأكد من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يف ادلؤسسة ، و ذلك م
خبلل دراستو و تقييمو و حتديد نقاط قوتو و نقاط ضعفو و التأكد من أن النظام احملاسيب ادلتبع فعال ديد ادلؤسسة 

 مبعلومات الزمة من أجل إعداد قوائم مالية صحيحة ديكن االعتماد عليها و اختاذ القرارات الصائبة.

 :املستعملة التقنيات-2

 .و الوسائل إلصلاز مهمة ادلراجعة كل من ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي نفس التقنيات  يستعمل 

  التعاون بني املراجع الداخلي و املراجع اخلارجي:-3

من طرف ادلؤسسة يقوم ابلتعاون  ال شك أن ادلراجع اخلارجي أثناء قيامو بتنفيذ أعمال ادلراجعة اخلارجية ادلوكلة اليو
تغطية لكافة أنشطة و التكرار يف أعمال ادلراجعة، و  ع ادلراجع الداخلي ابدلؤسسة، و من شأنو منع االزدواجيةالتنسيق مو 

ادلؤسسة و ىذا التعاون حتكمو عدة عوامل أمهها : مدى اخلربة و مؤىبلت ادلراجع الداخلي و درجة االستقبللية اليت 
 يتمتع هبا من خبلل عمليات الفحص و التقييم. 

 

 

                                                           
 .24،ص،4002عبد الفتاح دمحم الصحن  و دمحم مسَت الصبان و شريفة علي حسُت، أسس ادلراجعة، الدار اجلامعية، مصر، - 1
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 .جعة اخلارجية: أوجه االختالف بني املراجعة الداخلية و املرااملطلب الثاين

 1سوف نتطرق اليها يف االيت:ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية  ىناك أوجو اختبلف بُت         

 :من حيث التبعية-1

ادلراجعة الداخلية وظيفة يف ادلؤسسة كما ذكران سابقا فإن ادلراجع الداخلي يعترب من موظفي ادلؤسسة بينما  ابعتبار 
 .قوم مبهمتو بصفة حيادية و مستقلةعن ادلؤسسة ي ادلراجع اخلارجي فهو شخص خارجي

  من حيث املستفيدين من التقرير:-2

و إدارهتا ، بينما تستعمل تقرير ادلراجعة اخلارجية كل األطراف ادلتعاملة  يقدم ادلراجع الداخلي تقريره إىل مسؤويل ادلؤسسة 
 مع ادلؤسسة من ادلسامهُت ، عمبلء، موردين، و البنوك و حىت مصاحل الضرائب ابإلضافة إىل ادلسؤولُت طبعا.

  من حيث األهداف :-3

ة و كذلك التأكد من مدى فعالية و صلاعة هتدف ادلراجعة الداخلية إىل التأكد من التنفيذ الصحيح لنشاطات ادلؤسس
ادلعتمدة يف ادلؤسسة ، بينما هتدف ادلراجعة اخلارجية إىل ادلصادقة على صحة ، مصداقية و شرعية نظام الرقابة الداخلية 

 لدى مستعملي ىذه القوائم.القوائم ادلالية ادلصرح هبا من طرف ادلؤسسة و ىي تضفي عليها أكثر ثقة 

 يق:من حيث التطب-4

ديكن أن تشمل عملية ادلراجعة الداخلية مجيع نشاطات ادلؤسسة و فروعها حيث ديكن أن صلد مراجعة اجلودة ، ادلراجعة  
ابدلراجعة احملاسبية و ادلالية التسويقية و ادلراجعة ادلالية و غَتىا حسب طلب اإلدارة ، بينما هتتم ادلراجعة اخلارجية 

 نتيجة ادلؤسسة و قوائمها ادلالية و احملاسبية . ابألخص العمليات اليت تؤثر علىو 

 من حيث اإلبالغ عن الغش و التالعبات: -5

ثَتا كبَتا على نتائج ادلؤسسة و حترف احلالة ادلالية للمؤسسة ، اليت تؤثر أتيلتزم ادلراجع اخلارجي ابإلببلغ عن التبلعبات 
اليت ختص األمور الداخلية يف ادلؤسسة كاالضلرافات اليت ختص طريقة بينما ادلراجع الداخلية فيهتم ابالضلرافات و التبلعبات 

 تعيُت ادلوظفُت و ترقيتهم.

                                                           

 .40،44،ص،ص،4000(، آذار 24-24العدد)أمحد شقَت ، العبلقة بُت ادلدقق الداخلي و ادلدقق اخلارجي، رللة ادلدقق ،  1-
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 من حيث االستقاللية:-6

بينما  مستقل عن ادلديرايت و الوظائف األخرى ، مستقل جزئيا أيو لكنو  اتبع مباشرة لئلدارة العامة ادلراجع الداخلي 
كليا عن ادارة ادلؤسسة و يعد استقبللو شرط ضروري لتعيينو للقيام مبهمة ادلراجعة ادلراجع اخلارجي فهو مستقل استقبلال  

 اخلارجية .

 من حيث فرتة املراجعة: -7

يقوم ادلراجع اخلارجي مبهمتو بصفة دورية حيث ديكن للمراجع اخلارجي القيام مبهامو كل ثبلث أشهر أو كل سداسي أو 
ليو ادلسَتون   ادلؤسسة بصفة مستمرة حيث يلجأ إيقوم ادلراجع الداخلي مبهامو يفعلى أقل تقدير مرة يف السنة ، بينما 

 ذلك.لكلما اقتضت الضرورة 

  من حيث طريقة و أسلوب العمل:-8

حيث أن األول يعمل على حتقيق   يستعمل ادلراجع اخلارجي أسلواب و طريقة سلتلفة عن تلك اليت يتبعها ادلراجع الداخلي،
ار و فحص صحة العمليات اليت قامت هبا بشكل يختإعمال أسلوب يعتمد أساسا على  للمهمة ابستادلسطرة األىداف 

دوري ) على األقل مرة واحدة يف السنة ( من أجل التأكد من أن القوائم  ادلالية تعترب صرحية عن وضعية ادلؤسسة و ىو 
طبيعة عملو عبلجية حيث يقدم التوصيات يستعمل يف ذلك ادلقارابت ، التحاليل و كذلك اجلرد ادلادي ، و تعد 

كون نظرا العتباره موظف يف ادلؤسسة و لتصحيح األخطاء اليت اكتشفها ، بينما يعمل ادلراجع الداخلي بشكل أقل تعمقا 
عملو بشكل دائم فهو يعمل كمكمل للمحاسب يف أىم العمليات اليت يقوم هبا و يعتمد بشكل كبَت على ادلعلومات 

و ىذا األخَت و يقوم بفحصها بشكل مستمر كما أن طبيعة عملو تعد وقائية حيث يعمل على تفادي اليت يقدمها ل
 األخطاء و التبلعبات.

 التعيني:-9

يتم تعيُت ادلراجع الداخلي من طرف اإلدارة العليا يف ادلؤسسة، عن طريق ختصيص أمحد احملاسبُت من ذوي اخلربة ليتوىل 
عُت اخلارجيُت من ذوي اخلربة ، رللس اإلدارة تعيُت ادلراجع اخلارجي بًتشيح أحد ادلراج عمل ادلراجع الداخلي. و يتوىل

 1.يعرض ىذا الًتشح على اجلمعية العامة و 

                                                           
 .24مرجع سبق ذكره، ص، أسس ادلراجعة اخلارجية ،عبد الفتاح دمحم الصحن و آخرون ، - 1
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 يف اجلدول التايل: االختبلف و التشابو بُت ادلراجع الداخلي وادلراجع اخلارجي وديكننا تلخيص أىم أوجو   

 .اخلارجياملراجع  الداخلي و أوجه االختالف بني املراجع :(1-3اجلدول رقم )                   

 املراجع اخلارجي املراجع الداخلي البيان
 ادلؤسسة التبعية

 
 األطراف اخلارجية ادلتعاملة مع ادلؤسسة

 العليا ابدلؤسسة ةياإلدار ادلستوايت  ادلستفيدين
 

 ادلبلك، ادلسامهُت، ادلستثمرين، احلكومة

اذلدف الرئيسي ىو إكتشاف و منع   اذلدف
األخطاء و الغش و اإلضلراف عن 

 اسات ادلوضوعة من طرف ادلؤسسةيالس
 

إبداء رأي حول سبلمة اذلدف الرئيسي 
مصداقية و شرعية القوائم ادلالية اليت تعدىا و 

 عن نتيجة األعمال ادلركز ادلايل  اإلدارة

 مجيع نشاطات ادلؤسسة التطبيق
 

 ادلايل و احملاسيب النشاط

اإلببلغ عن 
الغش 

 والتبلعبات

 القوائم ادلاليةالتبلعبات اليت ختص  التبلعبات اليت تؤثر  على نتائج ادلؤسسة

 جزئية اإلستقبللية
 

 كلية

 مستمرة  فًتة ادلراجعة 
 

 دورية

 إدارة ادلؤسسة التعيُت
 

األطراف اخلارجية ادلتعاملة مع ادلؤسسة 
 الضرائب( )ادلسامهُت، مصلحة

 من إعداد الطالبتُت. ادلصدر:
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 طبيعة التكامل بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية. املبحث الثاين:

، و ضلاول يف ىذا رغم أوجو االختبلف البارز بُت ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية اال أن ىناك تكامل بينهما       
ك إىل العوامل الداعمة للتكامل من حيث التعريف و األىداف و األمهية و نتطرق كذلادلبحث تناول مفهوم التكامل 

 .ادلعايَت ادلسامهة يف تعزيز التكاملو 

 .مفهوم التكامل ) تعريف، أهداف ، أمهية(املطلب األول : 

خبلل ىذا ادلطلب سوف نتناول مفهوم التكامل بُت ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية من حيث التعريف  من        
 و األىداف و األمهية كما يلي:

 تعريف التكامل:-1

راجع التكامل بُت ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية يقصد بو " التعاون و التنسيق بُت ادلراجع الداخلي و ادل        
زدواجية اجلهود، راجعة ،  و تقليل بقدر اإلمكان ا، مبا يضمن تغطية أمشل ألعمال ادلدلهمتهمااخلارجي أثناء تنفيذمها 

 1توزيعا حيقق أىداف ادلراجعة بشكل عام و يعود ابلفائدة على ادلؤسسة".توزيع العمل و 

 :اخلارجيةأهداف و أمهية التكامل بني املراجعة الداخلية و املراجعة -4

اليت أوردانىا بُت ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية سواء من حيث اذلدف أو  على الرغم من االختبلفات        
على  ستهما لعملية ادلراجعة من حيث االعتمادضا من أوجو التشابو بينهما يف شلار ات شلارسة ادلهنة، و على الرغم أيمتطلب
اخلية ، فإن التكامل بينهما موجودا بدرجة كبَتة ، فبل يعترب ادلراجع الداخلي منافسا للمراجع لرقابة الدفعال لنظام 

 اخلارجي كما أن ادلؤسسات  حباجة جملهوداهتما معا.

 2وتتمثل أىداف التكامل بُت ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية يف النقاط التالية :

 شاطات ادلؤسسة.تغطية أمشل ألعمال ادلراجعة لن -1
 تنفيذ أعمال ادلراجعة جبودة عالية. -2
 زدواجية و تكرار العمل.احلد من ا -3

                                                           
 .69، مرجع سبق ذكره، ص،السبلم عبد هللا سعيد أو سرعة عبد- 1
 .75حسُت ، مرجع سبق ذكره، ص،عيادي  - 2
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 ختفيض تكلفة ادلراجعة يف ادلؤسسة . -4
 ادلساعدة على حتقيق أىداف ادلؤسسة بنجاح. -5

 و حيوز التكامل الفعال بُت ادلراجعتُت على أمهية كبَتة يف ادلؤسسة، وتتمثل ىذه األمهية فيما يلي :

 فعالية نظام ادلراجعة الداخلية. ، من خبلل دقة وو فعالية نظام الرقابة الداخلية ن ادلراجع اخلارجي إىل دقةاطمئنا -4
تقليص وقت أداء مهمة ادلراجعة اخلارجية ، حيث أن الثقة يف نظام ادلراجعة الداخلية يؤدي إىل وقت أقل  -4

أتعاب عملية ادلراجعة و حتقيق قدر أكرب من الرضا ابلنسبة للمراجعة اخلارجية ، األمر الذي يؤدي إىل ختفيض 
 للعميل.

جراءات علق بتحديد طبيعة و توقيت و مدى إالتقييم الشامل خلطر ادلراجعة ، و من مث اختاذ القرارات اليت تت -3
 ادلراجعة.

 جتهيز القوائم و الكشوف اليت حيتاجها ادلراجع اخلارجي ابلصورة اليت يرغبها. -2
 جراءات ادلراجعة الواجب القيام هبا.و مدى إية و حتديد طبيعة ،توقيت ، ادلراجعة اخلارجختطيط عملية  -7
زايدة و دعم التدريب و التأىيل للمراجعُت الداخليُت ، من خبلل أداء العمل ابستخدام أساليب و إجراءات  -9

 وأفكار و معلومات سلتلفة و جديدة.
 لداخلية و حتديد إجراءات أداء ىذا العمل.ديكن التعرف على رلاالت أخرى لعمل ادلراجعة ا -5
من ادلراجع  حيصل ادلراجع الداخلي على فهم أفضل دلعايَت ادلراجعة و أىدافها ، كما حيصل على التشجيع البلزم -8

 لكي يصبح أكثر ختصصا. اخلارجي
 سُت عملهم ابستمرار.يد عملية تقييم ادلراجع اخلارجي لفاعلية و كفاية وظيفة ادلراجعة الداخلية يف تطوير و حتفت -6
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 .ة الداخلية و املراجعة اخلارجيةمة لتعميق التكامل بني املراجعالعوامل الداع :املطلب الثاين

إن العوامل اليت أدت اىل تعميق التكامل بُت ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية و زايدة التعاون و التنسيق بينهما ىي  
 1كاآليت:

ن ادلسامهُت إعتباره مستقل استقبللية جزئية فمن الطرفُت ، حيث أن ادلراجع الداخلي ابدرجة استقبلل كبل  -4
لكون ادلراجع اخلارجي  وأيضا ،تقبلال كليايلجؤون اىل ادلراجع اخلارجي و يثقون بو أكثر كونو يكون  مستقبل اس

 يف ىذا اجملال .ذو خربة عالية 
ة يف ادلؤسسة و طرق حتسينو و تقوية أدائو، بينما يستعمل ادلراجع يهتم ادلراجع الداخلي بنظام الرقابة الداخلي -4

 اخلارجي ىذا النظام كعنصر أساسي لتحديد حجم و نوعية الفحص الذي سيقوم بو.
ادلراجع الداخلي كموظف داخل ادلؤسسة بصفة دائمة على مدار العام كلو يعطيو الفرصة للقيام  إن وجود -3

    يلية و الشاملة ، بينما ادلراجع اخلارجي عادة ما يقوم ابدلراجعة االختيارية إبجراءات الفحص التحليلية التفص
و ليست الشاملة ، و اليت ديكن من خبلذلا االعتماد على نتائج الفحص اليت يقوم هبا ادلراجع الداخلي على 

 مدار العام.
 و ترجع أسباب ارتفاعها إىل ما يلي: ىل خفض تكاليف ادلراجعة اخلارجية اليت تتزايد بصفة مستمرةإالسعي  -2

 كرب حجم ادلؤسسات زلل الفحص و ادلراجعة. -
 زايدة درجة التعقيد و انتشار تشغيل العمليات احملاسبية يف أماكن متفرقة ابستخدام احلاسبات اإللكًتونية. -
إدراك ادلراجعُت خلطر اخلسائر اليت ديكن أن يعانوا منها بسبب ادلراجعة مثل: تكاليف مواجهة الدعاوي  -

 القضائية .   

لكل ىذه األسباب و غَتىا يعمل ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي على التنسيق فيما بينهما من أجل          
 يامهما مبهامهما أكثر دقة و صدقا و تعبَتا عن وضعية ادلؤسسة.أن تكون النتائج اليت يتوصبلن اليها من خبلل ق

 

 

 

                                                           
 .444ص، ،4002لية، الدار اجلامعية، مصر ، ي، الرقابة و ادلراجعة الداخَت عبد الفتاح دمحم الصحن  و فتحي رزق السواف- 1
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 املطلب الثالث: مسامهة معايري املراجعة يف تعزيز التكامل بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية .

إن الواقع العملي يف شلارسة أعمال ادلراجعة يثبت أن النسبة الكبَتة من عملية التكامل تتمثل فيما تقدمو            
 ، دلا لؤلوىل من مزااي أمهها :اخلية من مساعدة للمراجع اخلارجيادلراجعة الد

 .ل نواحي نشاطاهتا و إجراءاهتاأن ادلراجع الداخلي متواجد دائما يف ادلؤسسة ، و من مث يستطيع التعرف على ك*

  .أن ادلراجعة الداخلية مستمرة على مدار العام و ابلتايل تقوم مبراجعة شاملة لكافة العمليات*

 .تعمل ادلراجعة الداخلية على قياس و تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية*

ارجي يف تنفيذ مهامو، فقد أصدرت العديد من ألمهية ما تقدمو ادلراجعة الداخلية من مساعدة للمراجع اخل او أتكيدً 
د ادلراجعُت اخلارجيُت يف كيفية هتتم مبساعدة و إرشا ادلنظمات و اذليئات ادلهنية اخلاصة مبهنة ادلراجعة عدة معايَت

ستفادهتم من أعمال ادلراجعة الداخلية يف تنفيذىم دلهام مراجعتهم اخلارجية ، إذا قرروا ذلك فعبل. و سوف نقوم من ا
اليت تنظم و حتكم ىذا اجلانب من التكامل و التعاون و مها : معيار ادلراجعة خبلل ىذا ادلطلب بتناول أىم تلك ادلعايَت 

 1(:97ريكي رقم)( و معيار ادلراجعة األم900الدويل رقم)

 (:666معيار املراجعة الدويل رقم)-1

 4688( يف فرباير 900م)لبلحتاد الدويل للمحاسبُت معايَت ادلراجعة الدويل رقأصدرت جلنة شلارسات ادلراجعة التابعة     
        متطلباتو ستفادة ادلراجع اخلارجي من عمل ادلراجع الداخلي" و فيما يلي توضيح ألىداف ىذا ادلعيار و بعنوان " ا

 و أساليب تطبيقو:

 أهداف املعيار:-أ

 االعتبار عند تقييم عمل ادلراجعبعُت بيان االجراءات اليت جيب على ادلراجع اخلارجي أخذىا تيهدف ىذا ادلعيار إىل     
الداخلي بغرض االستفادة منو، و يف حالة قيام أعضاء قسم ادلراجعة الداخلية مبساعدة ادلراجع اخلارجي يف تنفيذ 

، لذلك فإن ىذا ادلعيار ال  فإهنم يف ىذه احلالة ال يؤدون عمبًل من أعمال ادلراجعة الداخلية إجراءات ادلراجعة اخلارجية
 يتناول ىذه احلالة.

                                                           
 .403-66ص،-، مرجع سبق ذكره،صالسبلم عبد هللا سعيد أبو سرعة عبد - 1
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 ية للمعيار:املتطلبات الرئيس-ب

 ختبلف حجم و ىيكل تتفاوت من مؤسسة إىل أخرى حبسب ا خيتلف نطاق و أىداف ادلراجعة الداخلية و
ادلؤسسة و كذلك متطلبات اإلدارة .و مع ذلك دتارس أنشطة ادلراجعة الداخلية عادة يف كل أو بعض اجملاالت 

 التالية:
 فحص النظام احملاسيب و أنظمة الرقابة الداخلية. -
الطرق ادلستخدمة يف  ختبار مدى صحة العمليات ادلالية و التشغيلية ، و قد يتضمن ىذا األمر فحصا -

حتديد و قياس و تبويب و إعداد التقارير عن تلك ادلعلومات ، و االستفسار عن بنود معينة مبا يف ذلك 
 عمل اختبارات تفصيلية للمعامبلت و األرصدة و اإلجراءات .

  صادية للعمليات و مدى فعاليتها و كفاءهتا، و من ضمن ذلك الضوابط غَت ادلالية، دراسة اجلدوى االقت -
ن ذلا أمهية يف تقييم اليت مت التوصل إليها من مثل ىذه الدراسات عندما يكو و يهتم ادلراجع اخلارجي ابلنتائج 

 عتماد على السجبلت ادلالية.إمكانية اال
 و السياسات و ادلتطلبات اخلارجية و ادلتطلبات الداخلية . لتزام ابلقوانُت و التشريعاتفحص مدى اال -
  يتم حتديد دور ادلراجع الداخلي عن طريق إدارة ادلؤسسة، و خيتلف ىدفو األساسي عن ىدف ادلراجع اخلارجي

إن  الذي يتم تعيينو إلصدار تقرير عن  مراجعتو للقوائم ادلالية و إبداء رأيو فيها بشكل زلايد و مستقل، و ذلذا ف
كثَت من عمل ادلراجع الداخلي قد يكون مفيدا للمراجع اخلارجي عند حتديده لطبيعة و توقيت و مدى 

 إجراءات ادلراجعة.
  يعترب من صميم عمل ادلراجع اخلارجي تقييم أعمال ادلراجعة الداخلية إىل ادلدى الذي يعتقده أنو ضروري

اءات التحقق األساسية اليت جيب القيام هبا، و غالًبا ما لتزام و إجر و إجراءات مدى االلتحديد طبيعة و توقيت 
جع اخلارجي لكنها ال ختبارات اليت يقوم هبا ادلراسليمة و فعالة على تقييم حجم اال يساعد وجود مراجعة داخلية

 ستغناء عنها.تؤدي إىل اال
 عناصر اذليكل اإلداري للمؤسسة هنا كعنصر من و موضوعية ادلراجعة الداخلية ، فإستقبللية مهما كانت درجة ا

ال يتوافر ذلا االستقبللية الضرورية و البلزمة للمراجع اخلارجي إلبداء رأيو عن القوائم ادلالية ، و يتحمل ادلراجع 
ستخدامو لعمل ادلراجع الداخلي، و ذلذا فإن كل ما يره ، ال يقلل من ىذه ادلسؤولية ااخلارجي ادلسؤولية عن تقر 

 القوائم ادلالية يظل دائما خاضعا للتقدير الشخصي للمراجع اخلارجي .يتعلق مبراجعة 
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 أساليب تطبيق املعيار:-ج

: يؤثر التفهم و التقييم ادلبدئي لوظيفة ادلراجعة الداخلية على قرار التفهم  و التقييم املبدئي ألعمال املراجعة الداخلية-
راجعة الداخلية يف تعديل أو تطوير طبيعة و توقيت و مدى ادلراجع اخلارجي بشأن مدى إمكانية االستفادة من ادل

إجراءات ادلراجعة اخلارجية. و للحصول على التفهم و التقييم ادلبدئي لوظيفة ادلراجعة الداخلية ، فإن ادلراجع اخلارجي 
 ينبغي عليو األخذ ابالعتبار لؤلمور التالية:

ادلراجعة الداخلية يف اذليكل التنظيمي على موضوعية و حيادية ادلراجع إدارة ادلوقع يف اذليكل التنظيمي: يؤثر موقع   -
 الداخلي، و يتمثل الوضع األمثل يف:

 رتباط إدارة ادلراجعة الداخلية أبعلى مستوى إداري.ا*
 أن تكون إدارة ادلراجعة الداخلية بعيدة عن أي أعمال تنفيذية أو تشغيلية.*
 يد تضعو اإلدارة أمام ادلراجعة الداخلية.جيب النظر بعناية ألية قيود أو حتد*
 االتصال ابدلراجع اخلارجي.أن يكون للمراجع الداخلي حرية *

نطاق الوظيفة: أي طبيعة و نطاق ادلهام اليت يتم إسنادىا للمراجعُت الداخليُت، كذلك حيتاج ادلراجع اخلارجي إىل -
 ات ادلراجع الداخلي اليت يقدمها.تقوم ابألخذ بتوصيات و مقًتحدراسة ما إذا كانت اإلدارة 

الكفاءة ادلهنية: جيب على ادلراجع اخلارجي أن يبحث ما إذا كان العمل يف إدارة ادلراجعة الداخلية يتم مبعرفة أشخاص  -
مؤىلُت ابلقدر الكايف و حصلوا على تدريب مناسب مبا ديكنهم من العمل كمراجعُت داخليُت و على ذلك يقوم ادلراجع 

بدراسة و فحص سياسات التعيُت و التدريب ألفراد ادلراجعة الداخلية، و كذلك ادلؤىبلت العلمية و اخلربات  اخلارجي
 العملية اليت حصلوا عليها.

العناية ادلهنية ادلعتادة: جيب على ادلراجع اخلارجي أن يتأكد من أن العمل يف إدارة ادلراجعة الداخلية يتم وفًقا للتخطيط  -
يتم توثيقها ابستخدام أدلة إثبات و أوراق عمل و برامج أنو يتم اإلشراف عليها بشكل مبلئم، و كذلك  ادلوضوع ذلا و

 للمراجعة مناسبة.
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 توقيت االتصال و التنسيق بني املراجع الداخلي و املراجع اخلارجي:-

إىل دراسة اخلطة ادلؤقتة إذا قرر ادلراجع اخلارجي من حيث ادلبدأ استخدام عمل ادلراجع الداخلي، فإنو حيتاج *
و مناقشتها يف مرحلة مبكرة، و يف حالة كون عمل ادلراجعة الداخلية ىو أحد  للمراجعة الداخلية للفًتة،

نو يفضل أن حيدث اتفاق مسبق بُت إمدى إجراءات ادلراجع اخلارجي، ف العوامل احملددة لطبيعة و توقيت و
ت اليت تغطيها عملية ادلراجعة يت مثل ىذا العمل و اجملاالادلراجع اخلارجي و ادلراجع الداخلي على توق

إعداد راءات الفحص و مستوايت االختبار و الطرق ادلقًتحة الختبار العينات و كيفية توثيق العمل ادلنجز و إجو 
 التقرير.

حيتاج ادلراجع  تزداد فعالية التنسيق مع ادلراجعُت ، إذا مت عقد االجتماعات يف مراحل سلتلفة أثناء الفًتة ، و*
اخلارجي أن حياط علًما بتقارير ادلراجعة الداخلية ذات الصلة و أن توضع حتت تصرفو، و أن يتم إببلغو 

أبي امور ىامة تلفت انتباه ادلراجع الداخلي ، و اليت قد تؤثر يف عمل ادلراجع اخلارجي، و ابدلثل فإنو  ابستمرار
 داخلي أبية أمور ىامة تؤثر على عمل ادلراجعة الداخلية.جيب على ادلراجع اخلارجي إببلغ ادلراجع ال

 :تقييم و اختيار عمل املراجعة الداخلية-

عندما يقرر ادلراجع اخلارجي االستفادة من عمل معُت للمراجعة الداخلية ، فإنو جيب أن يقوم بتقييم و اختبار عمل 
 ذلك من خبلل قيامو ابآليت: ادلراجعة الداخلية و التأكد من مدى كفايتو ألغراض مراجعتو، و

التأكد من أن العمل قد مت إصلازه من قبل أشخاص لديهم التدريب الفٍت ادلناسب و التأىيل ادلهٍت كمراجعُت  -
 داخليُت، و أن عمل ادلساعدين قد مت االشراف عليو و فحصو و توثيقو بشكل مناسب.

ة لتكون أساسا معقول للنتائج اليت مت التوصل التأكد من أنو قد مت احلصول على ادلة إثبات كافية و مبلئم -
 إليها.

التأكد من أن النتائج اليت مت التوصل إليها كانت مناسبة يف ضوء الظروف احمليطة، و أن التقارير ادلعدة كانت  -
 متطابقة مع نتائج العمل الذي مت إصلازه.

الداخلية قد مت معاجلتها و تسويتها بشكل  أن االستثناءات أو البنود غَت العادية اليت اكتشفت بواسطة ادلراجعة -
 مناسب.
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و تعتمد طبيعة  و توقيت و مدى اختيار عمل ادلراجعة الداخلية على احلكم الشخصي للمراجع اخلارجي و نظرتو     
ن دلخاطر ادلراجعة ذات الصلة و أمهيتها النسبية ، و كذلك على نتائج االختبارات اليت جيريها على بنود سبق فحصها م

 قبل ادلراجعُت الداخليُت أو فحص بنود شلاثلة و مقارنة النتائج ، ابإلضافة إىل مبلحظة إجراءات ادلراجعة الداخلية.

 ختبارىا.اليت مت تقييمها و او ينبغي على ادلراجع اخلارجي أن يقوم بتوثيق النتائج ادلتعلقة بعمل ادلراجعة الداخلية 

 

 (:65)رقم  معيار املراجعة األمريكي-2

ة ( بعنوان " اعتبارات ادلراجع اخلارجي لوظيفة ادلراجعة الداخلية عن مراجع97و أشار معيار ادلراجعة األمريكي رقم )
ستخدام ادلراجع اخلارجي للمعايَت ادلهنية للمراجع الداخلي  الصادرة عن معهد ادلراجعُت القوائم ادلالية" إىل إمكانية ا

جي وضوعية ادلراجع  الداخلي  و ىو يؤكد أن العبلقة بُت ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلار و مالداخليُت يف تقييم كفاءة 
عة األمريكية ابلعبلقة بُت نوعي ادلراجع الداخلي و اخلارجي ، حيث ىتمت معايَت ادلراجىي عبلقة تكامل و تعاون و قد ا

بُت ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي بشكل مفصل ( من معايَت ادلراجعة األمريكية تناول العبلقة 97أن ادلعيار رقم)
حيث أشار إىل أن ادلراجع اخلارجي جيب أن يراعي األمور التالية عند تقييمو إلمكانية االعتماد على عمل ادلراجع 

 1الداخلي و ىي:

 ادلكانة التنظيمية لوحدة ادلراجعة الداخلية للمؤسسة. -
 بتطبيق معايَت ادلراجعة الداخلية.مدى التزام وحدة ادلراجعة الداخلية  -
 اخلاصة ابدلراجعة الداخلية مبا يف ذلك التوقيت و اإلجراءات و النطاق. تقييمو  حلظة ادلراجعة  -
 فحص أي قيود ختص دخوذلم إىل السجبلت و حصوذلم على ادلعلومات. -

موضوعية ادلراجع اخلارجي على كفاءة و هبا بُت القانونيُت بعض ادلؤشرات اليت يستدل سكما وضع اجملمع األمريكي للمحا  
 و ىي: وحدة ادلراجعة الداخلية

 مؤشرات الكفاءة:-أ

 ادلستوى التعليمي و التجربة ادلهنية )اخلربة (. -

                                                           
 .63يوسف سعيد يوسف ادلدلل، مرجع سبق ذكره ،ص،- 1
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 الشهادات ادلهنية احلاصل عليها ادلراجع الداخلي. -
 سياسات ادلراجعة و الربامج و اإلجراءات اليت إعتاد على شلارستها. -
 ادلتابعة داخل وحدة ادلراجعة الداخلية.مستوى اإلشراف و  -
 كيفية توثيق أوراق العمل و صياغة التقارير و التوصيات. -
 تقييم األداء الفردي للمراجعُت الداخليُت. -

 مؤشرات املوضوعية:-ب

بة و اليت تضمن احلفاظ على إستقبللية و موضوعيتو من سو ىنا جيب أن يراعي ادلراجع اخلارجي وجود العوامل ادلنا
 خبلل:

 ادلنزلة التنظيمية لوحدة ادلراجعة و ىذا يشمل:-

 ادلنزلة التنظيمية للجهة اليت يرفع ادلراجع الداخلي ذلا تقاريره و ىل ىي جهة قادرة على تنفيذ التوصيات أم ال. -
 نتظام إىل رللس اإلدارة و جلنة ادلراجعة.عن ادلراجع الداخلي على الوصول ابقدرة ادلسؤول  -
 اإلدارة و جلنة ادلراجعة على تعيُت و عزل و أتعاب ادلسؤول عن ادلراجعة الداخلية.ىل يشرف رللس  -

 السياسات الكفيلة ابحلفاظ على استقبللية ادلراجع الداخلي:-

وجوب ختصيص آخرين  و ،دلراجعة على أمور ختص أقرابء ذلمدتنع ادلراجعُت الداخليُت من االسياسات اليت  -
 ديثلون ىذه ادلهام.

السياسات اليت حتكم عملية توزيع ادلراجعُت الداخليُت على أقسام ادلؤسسة بشكل يسمح مبعدل دوران مناسب  -
 و دينع نشوء عبلقات شخصية.
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 املبحث الثالث:  جماالت التكامل بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية.

عمل ادلراجع الداخلي تدخل يف دائرة اىتمام و رلال عمل ادلراجع اخلارجي، لذلك فإن الوضع إن رلاالت           
األمثل ىو التعاون و التكامل التام بينهما، لضمان التغطية األمشل ألنشطة ادلؤسسة و جتنب التكرار و االزدواجية يف 

 ة و كذلك إصلاز مهامهما الرقابية بكفاءة و فاعلية.ألداء ادلراجعة اخلارجي التكاليف و الوقت البلزمُت العمل، و ختفيض

 و عليو فإنو ديكن حتديد رلاالت التكامل بُت ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية من خبلل الشكل التايل:         

 جماالت التكامل بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية. :(1-3شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

                       تقرير                                                                                                      تقرير

 

 

 

 .444مرجع سبق ذكره، ص، عبد السبلم عبد هللا سعيد أبو سرعة ، ادلصدر:

 

 

الرقابة الداخلية      نظام  

المستخدمين          كفاءة  

بالسياسات           االلتزام  

المستشارين الخارجيين  كفاءة  

 القوائم المالية الختامية    

و السجالت األخرى  المحاسبة  

 نوعية االدارة          

 المراجع الخارجي المراجع الداخلي 

أصحاب المساهمون و

 اإلدارة العليا المؤسسة
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 املطلب األول: اعتماد املراجع اخلارجي على املراجع الداخلي.

عندما يقرر ادلراجع اخلارجي االستفادة و االعتماد على عمل ادلراجع الداخلي أثناء تنفيذه دلهمة ادلراجعة ، فإنو           
أثناء تقييمو لنظام الرقابة الداخلية ، ابعتبار أن عمل ادلراجع جيب عليو أوال القيام بتقييم عمل ادلراجع الداخلي و ذلك 

، و يهدف ادلراجع اخلارجي من تقييمو لعمل دلصداقية لنظام الرقابة الداخليةالداخلي أحد العناصر الرئيسية و اذلامة دتنح ا
مراجعتو،  دى توقيت إجراءاتادلراجع الداخلي إىل حتديد مدى إمكانية االعتماد عليو و أتثَته على حتديد طبيعة و م

 1عتماد ادلراجع اخلارجي على أعمال ادلراجعة الداخلية  تتوقف على عوامل معينة أمهها :ديكن القول أن درجة او 

 نظام الرقابة الداخلية.سبلمة  -
 عدد ادلراجعُت الداخليُت. -
 طبيعة و درجة مؤىبلهتم العلمية . -
 جراءات ادلراجعة الداخلية .تساع و دقة إمدى عمق و ا -
 ستقبللية اليت يتمتع هبا ادلراجعون الداخليون .درجة ادلوضوعية و اال -
 درجة خربهتم يف رلال ادلراجعة الداخلية. -

و قد بدأ ادلراجعون اخلارجيون دييلون لبلعتماد على أعمال ادلراجعة الداخلية و ذلك بسعيهم إىل حتسُت معارفهم        
 فيما خيص عمل ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة.

أن نبُت أوجو اعتماد ادلراجع اخلارجي على عمل ادلراجعة الداخلية خبلل تنفيذه دلهمتو داخل ادلؤسسة يف  و ديكن      
 2النقاط التالية:

 اإلجراءات اليت يؤديها ادلراجع اخلارجي للحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة. -
 راجعة .اإلجراءات اليت يؤديها ادلراجع اخلارجي عند تقدير سلاطر ادل -
 إجراءات التحقق األساسية اليت يتم أداؤىا من طرف ادلراجع اخلارجي. -

 

 

                                                           
 .498دمحم السيد سرااي، مرجع سبق ذكره، ص،- 1
 .90،ص،4002اجلزء الثالث، الدار اجلامعية، مصر،  ل محاد، موسوعة معايَت ادلراجعة ،طارق عبد العا- 2
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 اإلجراءات اليت يؤديها املراجع اخلارجي للحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة :-1

يقوم ادلراجع الداخلي مبراقبة تطبيق نظام الرقابة الداخلية و يسعى إىل تطويره و تغيَت نقاط الضعف فيو إىل قوة ، يف حُت 
 1يقوم ادلراجع اخلارجي بدراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية لتحقيق األىداف التالية:

 حتديد أنواع االضلرافات اليت حيتويها النظام. -
 ضلرافات ىامة .اليت ديكن أن تؤدي إىل حدوث ا املكتشاف العو ا  -
 ختبارات التحقق. تصميم ا -

اخلية ، و كذلك أتسيس و ما من شك أن ادلراجع الداخلي لو دور يف مساعدة ادلراجع يف فهم وظائف نظام الرقابة الد
ادلراجعُت الداخليُت للعمل كفء و فعال ، وىذا ما أكدتو جلنة ادلنظمات ادلهنية يف تقاريرىا حيث حفزت نظام رقابة  

 بشكل وثيق مع االدارة و ادلراجعُت اخلارجيُت يف األمور التالية :

 حتديد مفهوم الرقابة الداخلية و األىداف ادلرتبطة هبا. -
 حتديد مكوانت الرقابة الداخلية. -
 مة لقياس كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية .ءحتديد أدوات التقييم ادلبل -
 لدورية و ادلستمرة على نظام الرقابة الداخلية للتأكد من أن األىداف ادلوضوعة قد مت حتقيقها .الرقابة ا -

والسيما يف حتديد و يتضح من ىذا التقرير أنو قد ساىم يف تفعيل دور ادلراجع الداخلي يف مساعدة ادلراجع اخلارجي ،    
دخال التحسينات يف ىذا النظام ، كما وجو التقرير إنتباه نقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية و تقدًن التوصيات إل

ادلراجعُت اخلارجيُت ضلو االستعانة بتقارير و أوراق عمل ادلراجعُت  الداخليُت ، للحصول على فهم كامل عن نظام الرقابة 
 الداخلية للمؤسسة.

ة ادلراجع اخلارجي من جانب فهم و تقييم ىل كل ما سبق فإنو شلا يزيد من دور ادلراجع الداخلي يف مساعدإو ابإلضافة  
 2نظام الرقابة الداخلية ما يلي:

                                                           
 .387ص، ،4003جورج دانيال غايل ، تطوير مهنة ادلراجعة دلواجهة ادلشكبلت ادلعاصرة و حتدايت األلفية الثالثة، الدار اجلامعية، مصر، - 1
 488-482ص-، صمرجع سبق ذكرهخلف عبد هللا الوردات، - 2
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يزيد وجود نظام سليم و قوي للمراجع الداخلية من ثقة ادلراجع اخلارجي يف درجة متانة نظام الرقابة  -
ماد عليو يف حتديد حجم العينة، الداخلية ، و ابلتايل تضييق نطاق فحصو لذلك النظام و زايدة االعت

 ينعكس ذلك يف تقليص ادلراجع اخلارجي دلدى إجراءات ادلراجعة اليت سيقوم بتنفيذىا.و 
، سواء كانت ىذه التقارير انتقادية أو ادلؤسسة الداخلي إلدارة ادلراجع ا كذلك التقارير اليت يرفعه -

ة نظام الرقابة تصحيحية لئلجراءات ادلتبعة ، فإهنا تفيد ادلراجع اخلارجي يف تكوين فكرة سليمة عن مدى قو 
 الداخلية و مدى فعالية إدارة ادلراجعة الداخلية يف حتسُت و إحكام تلك النظم.

ة و أساليب العمل و اإلجراءات سن خربة و دراية بعمليات ادلؤسارة ادلراجعة الداخلية مبا ذلا مديكن إلد -
 اء قيامو بعملية ادلراجعة.ادلتبعة يف تنفيذ األعمال ، تقدًن اإليضاحات الكاملة للمراجع اخلارجي أثن

ام الرقابة الداخلية إن وجود إدارة مراجعة داخلية مستقلة للمؤسسة يؤثر يف حتسُت طرق العمل و تدعيم نظ -
عتمادا على عمل ادلراجع ا ختباراتو اخلارجي ، و ابلتايل تقليص نطاق اطمئنان ادلراجع و يؤدي إىل ا

  اخلارجي.

 1 املراجع اخلارجي لتقدير خماطر املراجعة :اإلجراءات اليت يقوم هبا -2

 حتمال أن يصدر ادلراجع رأاي غَت مبلئم عن القوائم ادلالية بعد قيامو بعملية ادلراجعة .ايقصد مبخاطر ادلراجعة     

، سلاطر االكتشاف(. وديكن التعبَت عنها أيضا )ادلخاطر الضمنية، سلاطر الرقابةو تتمثل سلاطر ادلراجعة يف ثبلثة أنواع ىي 
 : من خبلل ادلعادلتُت التاليتُت

 خطر االكتشاف.× خطر الرقابة× )املالزم(خطر املراجعة =اخلطر الضمين 

 .خطر مراجعة تفاصيل العمليات و األرصدة× خطر االكتشاف = خطر إجراءات املراجعة التحليلية 

 ليل ىذه ادلخاطر و عبلقتها بتخطيط عملية ادلراجعة من خبلل اجلدول التايل:و ديكننا و بشكل موجز توضيح و حت

 

 

                                                           
و شريفة علي حسن، دراسات يف نظرية ادلراجعة و تطبيقاهتا العلمية ، ادلكتب اجلامعي احلديث،  كمال خليفة أبو زيد و منصور أمحد البدوي- 1

 .56-59ص،-،ص4009مصر،
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 ةملخص حتليل خماطر املراجعة و عالقتها بتخطيط عملية املراجع:( 2-3جدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .445ادلصدر: عبد السبلم عبد هللا سعيد أبو سرعة ، مرجع سبق ذكره، ص،

تقدير ادلراجع دلخاطر ادلراجعة ادلرغوبة، على حكمو ادلهٍت و خربتو و دراستو للظروف احمليطة بطبيعة  و يتوقف
أعمال ادلؤسسة و عملياهتا و حساابهتا، لذلك صلد أن ادلراجعُت ادلختلفُت يصنعون تقديرات سلتلفة دلخاطر ادلراجعة 

 ادلرغوبة يف نفس الظروف و ادلبلبسات.

 :مكوانت سلاطر ادلراجعة-4

 اخلصائص الفريدة اليت تساىم يف تعقيد عملية ادلراجعة و عدم التأكد.         سلاطر ضمنية:                                     

 سلاطر عدم منع أو اكتشاف األخطاء و األمور الشاذة عن طريق نظام           سلاطر الرقابة:                               

 الرقابة الداخلية.                                                         

 و اليت مل يتم منع  سلاطر عدم اكتشاف ادلراجع لؤلخطاء و األمور الشاذةكتشاف:                                 سلاطر اال      

 حدوثها أو اكتشافها بواسطة نظم الرقابة الداخلية.                                                          

  طر ادلراجعة:سلاطر ادلشاركة يف حدوث سلا-4

    

 حذف. ،  رتكابيةا                                           األخطاء :   

 اختبلس ، تبلعب، إساءة االفصاح.                 األمور الشاذة:                              

 حتليل سلاطر ادلراجعة:  -3    

 

 جوانب عملية ادلراجعة           ادلخاطر:                              مكوانت   

 ختطيط عملية ادلراجعة ، دراسة طبيعة األعمال و الصناعة، الفحص و      سلاطر ضمنية                                 -
 التحليل.                                                 

 اختبارات إضافية لبعض العناصر الرقابية، اختبارات ادلراجعة األساسية.       سلاطر الرقابة                               -
 سلاطر االكتشاف                         دالة حتليل كل من ادلخاطر الضمنية و سلاطر الرقابة. -
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د على عمل ادلراجعة الداخلية ، ه ادلخاطر إىل احلد األدىن ديكن للمراجع اخلارجي االعتمامن أجل ختفيض ىذو  
 يف ىذا الصدد يواجو ادلراجع اخلارجي احلالتُت التاليتُت:و 

  فيما يتعلق بتأكيدات قيم القوائم ادلالية اذلامة و اليت تكون سلاطر التحريفات فيها مرتفعة، مثال على
 ذلك:

   األصول و اخلصوم ادلتضمنة تقديرات زلاسبية ىامة و نذكر منها)احلساابت ادلدينة، اآلالت  تقدير قيمة -
 و ادلعدات، التجهيزات(.

 الظروف احملتملة. -
 البنود ادلؤكدة. -
 األحداث البلحقة. -

اليت ديكن هبا يف ىذه احلالة ال ديكن ألعمال الراجعُت الداخليُت أن تقلص وحدىا من سلاطر ادلراجعة إىل الدرجة      
االستغناء عن قيام ادلراجع اخلارجي بدوره يف ادلراجعة . حيث يقوم ادلراجع اخلارجي بتطبيق بعض إجراءات ادلراجعة على 

 أنو يف اعتباره عمل ادلراجعة الداخلية. ىذه التأكيدات ، ابإلضافة إىل 

  و اليت تقل فيها سلاطر التحريفات ، و من أمثلتها قيم القوائم ادلالية األقل أمهيةفيما يتعلق بتأكيدات ،    
 أرصدة النقدية ، األصول ادلقدمة(.)

انب ، و ال يقوم ادلتعلق هبذا اجل ديكن للمراجع اخلارجي يف ىذه احلالة االعتماد على عمل ادلراجعُت الداخليُت         
إجراءات عمل ادلراجعُت الداخليُت اليت قاموا هبا ختفض من سلاطر مراجعة إضافية ذلذه التأكيدات ، ألن بتنفيذ إجراءات 

 ادلراجعة إىل ادلستوى ادلقبول.

 إجراءات التحقق األساسية اليت يقوم هبا املراجع اخلارجي:-3

الداخلي  إن ضمان دتثيل القوائم ادلالية للمركز ادلايل و نتائج أعمال ادلؤسسة يعد نتيجة مشًتكة لعمل كبل من ادلراجع     
و ادلراجع اخلارجي معا، و رمبا يكون دور ادلراجع الداخلي واضحا يف مراجعة القوائم ادلالية ادلعدة عن جزء من السنة ، 
خاصة و أن ادلراجع اخلارجي ال يفحص كافة عمليات ادلؤسسة و إمنا يعتمد على العينات اإلحصائية و خاصة يف حالة 

عتماد ادلؤسسة على نظام رقابة داخلية فعال ديكنو هبا ادلؤسسة كثَتة جدا و يف حال اما إذا كانت العمليات اليت تقوم 
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من تقليص عملية الفحص اليت تقوم هبا قصد ادلصادقة على القوائم ادلالية ذلذه ادلؤسسة، أي أن نطاق فحصو يكون زلدد 
 ل السنة .و ال ديتد غالبا إىل كافة العمليات اليت دتثلها ىذه القوائم ادلالية خبل

ستمرارية ، فادلراجع اخلارجي تعترب عدد دلراجعة اخلارجية ألهنا تتصف ابالو تزداد فاعلية ادلراجعة الداخلية مقارنة اب      
وظفي ادلؤسسة ، مبا يهيئ لو ديثل أحد ممرات حضوره للمؤسسة قليلة خبلل السنة ، بعكس ادلراجع الداخلي الذي 

لداخلي يقوم ابدلراجعة السابقة نقل مجيعها خبلل السنة ، مبعٌت أخر فإن ادلراجع اة معظم العمليات إن مل مبلحظ
 البلحقة، أما ادلراجع اخلارجي فمراجعتو تكون الحقة.و 

ستفادة ادلراجع اخلارجي من عمل ادلراجع الداخلي يف تنفيذ إجراءات التحقق و فإنو ديكننا ذكر أمثلة جلوانب او علي     
 1يلي:األساسية كما 

ختيار العينة و اختبارات راءات و توقيت أدائها و مستوى االإن خطط ادلراجعة الداخلية من حيث طبيعة اإلج - أ
طريقة توثيق العمل ادلؤدي جيب مناقشتها مع ادلراجع اخلارجي قبل بداية عملية ادلراجعة ، و ذلك لعمل و 

الداخلي و ادلراجع اخلارجي ، مبا حيقق تغطية أمشل  الًتتيبات البلزمة و التنسيق البلزم بُت عمل كل من ادلراجع
توفَت الوقت و اجلهد ادلبذولُت ، و كذلك منع التكرار و االزدواجية يف العمل ،و لكافة أنشطة ادلؤسسة 

 الوصول إىل أفضل النتائج من عملية ادلراجعة.و 
لي و كذلك تقاريره ادلالية ، طبلعو و فحصو ألوراق عمل ادلراجع الداخديكن للمراجع اخلارجي من خبلل ا - ب

حتديد اجلوانب اليت تتطلب تركيزه عليها أثناء تنفيذه دلهمتو، و كذلك اجلوانب اليت ديكن أن يكتفي مبا تضمنتو 
 تلك األوراق و التقارير من نتائج ، و اليت على ضوئها قد يغَت من إجراءات برانمج مراجعتو .

دة ادلراجع اخلارجي يف تنفيذ مراجعة تفصيلية لبعض بنود ادليزانية و قائمة ديكن للمراجعُت الداخليُت القيام مبساع - ت
 الدخل ، مثل ) النقدية ، ادلخزون ، الذمم ادلدينة...( ، كما قد يعهد اليهم أيضا بتحليل التغَت يف احلساابت .

و الكشوف و التحليبلت  قد يقوم ادلراجع اخلارجي ابالستعانة ابدلراجعُت الداخليُت يف إعداد و تقدًن اجلداول - ث
 و كذلك مجيع االيضاحات اليت حيتاجها.

ديكن للمراجعُت الداخليُت القيام بعمليات اجلرد خصوصا يف ادلؤسسات اليت ذلا  فروع ، واليت قد ال يتمكن   - ج
أو إجراء عمليات اجلرد  ادلراجع اخلارجي من زايرهتا .فادلراجع اخلارجي ال يستطيع زايرة مجيع فروع ادلؤسسة ،

فيها يف وقت واحد، و ذلذا فهو يعتمد يف ذلك على دقة أعمال ادلراجعُت الداخليُت الذين يقومون هبذه ادلهمة. 

                                                           
 .437-430ص،-،صيوسف زلمود جربوع ، مرجع سبق ذكره - 1
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إقرار للمراجع اخلارجي بقيامهم بعمليات اجلرد و أن تلك العمليات كانت صحيحة من حيث مع إعطاء 
 ع اخلارجي ابدلراجعُت الداخليُت يف القيام أبعمال اجلرد ادلفاجئ.اإلجراءات و النتائج. كذلك قد يستعُت ادلراج

ديكن أن يستعُت ادلراجع اخلارجي ابدلراجعُت الداخليُت يف القيام مبراقبة االحتفاظ ابألصول ، حيث يعترب ىذا   - ح
ة عمل فمىت ما أتكد ادلراجع اخلارجي من دقة و سبلمالعمل من ضمن أىم رلاالت عمل ادلراجعة الداخلية .

ادلراجع الداخلي فإن ذلك يعطيو االطمئنان فيما يتعلق ابلتحقق من ىذا اجلانب ، و ابلتايل تقليل إجراءات 
 التحقق اليت يفًتض أن يقوم هبا و توفَت الوقت و اجلهد.

ذ ديكن للمراجع اخلارجي االستعانة ابدلراجعُت الداخليُت يف حتديد األشخاص ادلطلوب منهم مساعدتو يف تنفي  - خ
 مهامو .

 املطلب الثاين: اعتماد املراجع الداخلي على املراجع اخلارجي.

كما سلفنا الذكر أن ىناك تكامل و تعاون بُت ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي ، و كل منهما يستفيد من         
 1اآلخر ، و نوضح فيما يلي جوانب اعتماد ادلراجع الداخلي على ادلراجع اخلارجي:

ي لتحقيق أعلى درجات الفعالية من عملية ادلراجعة يف التغطية األمشل لؤلنشطة ادلالية للمؤسسة، فإن ادلراجع الداخل-4
مع عمل ادلراجع اخلارجي، ليتأكد أن أعمال ادلراجعة الداخلية لؤلنشطة ادلالية للمؤسسة تكمل عمل يقوم بتنسيق عملو 

ية بينهما . كما قد يهدف ادلراجع الداخلي من وراء ىذا التنسيق إىل حتديد زدواجود ادلرجع اخلارجي ، و ليس ىناك اوجه
 تكلفة أعمال ادلراجعة اليت من ادلمكن توفَتىا.

يستفيد ادلراجع الداخلي من خربة ادلراجع اخلارجي كون األخَت يكون يف الغالب أكثر أتثَتا و خربة ، وذلك نتيجة -4
 2للمؤشرات التالية:

 ادلراجع اخلارجي على درجة عالية من التأىيل العلمي و العملي. أن العاملُت لدى -
 أن لدى ادلراجع اخلارجي مهارات متخصصة يف رلال إدارة ادلخاطر و تصميم النظم. -
 أن لديو متخصصُت يف مراجعة صناعات معينة ، ابإلضافة إىل اخلربات التقنية. -
 أنو يعمل وفقا دلعايَت دولية عالية اجلودة. -

                                                           
 .447يوسف زلمود جربوع ، مرجع سبق ذكره، ص،- 1
العدد رة و التمويل، منصور ايسُت األدديي، دراسات حتليلية لدور مراقب احلساابت يف مباشرة خدمات التأكد ألنشطة ادلراجعة الداخلية، اجمللة العلمية للتجا- 2

 .474،ص،  4005،جامعة طنطا،الثاين 
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 لديو خربة واسعة يف ادلراجعة الداخلية. أن -
 أنو يستخدم نظم معلومات متطورة. -
 أن لديو أدبيات مهنية عريقة و متوارثة يف رلال ادلهنة .  -

طبلع م ادلراجعة اخلارجية ، و كذلك االفمن خبلل قيام ادلراجع الداخلي ابلتعاون مع ادلراجع اخلارجي أثناء تنفيذه دلها
على برانمج مراجعتو و تقاريره، فإنو يتمكن من معرفة األساليب و اإلجراءات و األفكار و ادلعلومات ادلختلفة ة اجلديدة 

 من قبل ادلراجع اخلارجي ، و ابلتايل االستفادة منها يف رفع كفاءتو و خربتو يف رلال مراجعتو الداخلية للمؤسسة.ادلتبعة 

، و تقييم وظيفة ادلراجعة الداخليةرجي بتنفيذ أعمال مراجعتو ، فإنو من ضمن تلك األعمال ىعندما يقوم ادلراجع اخلا-3
قصور قد تظهر يف لتحديد مدى فاعليتها و كفاءهتا يف تنفيذ مهامها، و من خبلل ىذا التقييم يتم إبراز أي جوانب 

ُت سيم ىذه تفيد ادلراجع الداخلي يف تطوير و حتقًتاح ادلعاجلات ادلناسبة . و ابلتايل فإن عملية التقي، و ا رلال عملو
 عملو ابستمرار.

دتتع ادلراجع اخلارجي ابالستقبللية الكاملة جتعل منو ضرورة ىامة للمراجع الداخلي لعدم دتتعو ابالستقبللية الكاملة. -2
رأيو بصراحة ووضوح يف مدى حيث أن قيام ادلراجع اخلارجي بتنفيذ إجراءات مراجعتو ابستقبللية كاملة دتكنو من إبداء 

مة السياسات و اإلجراءات ادلتبعة. و ابلتايل فهي تفيد ادلراجع ظام الرقابة الداخلية ، ومدى مبلءسبلمة و صحة ن
الداخلي يف إظهار اجلوانب اليت يكون قد أغفل عنها أو مل يستطيع إبداء رأيو فيها بصراحة ووضوح ، إما بسبب زلدودية 

 1ا من األسباب .استقبللية أو غَتى

إضفاء الصفة القانونية و الثقة يف القوائم ادلالية للمؤسسة حيث ال يكفي مراجعة القوائم ادلالية للمؤسسة و ادلصادقة -7
إال إذا قام مبراجعتها و صادق عليها مراجع  كتساهبا صفة القانونية و الثقة ،خلي يف ادلؤسسة ال عليها من قبل ادلراجع الدا

قًتاض أو للجمهور من أجل إصدار راف خارجية مثل البنوك من أجل االخارجي مستقل . خاصة إذا كانت معدة ألط
 2أسهم أو سندات جديدة .

عايَت احملاسبة كما يستفيد ادلراجع الداخلي من ادلراجع اخلارجي يف رلال فهم أىداف ادلراجعة اخلارجية ، و فهم م-9
على  األمر الذي ديكنو أبن يكون أكثر ختصيصا. ي إصدارات أو تعديبلت جديدة فيها،معايَت ادلراجعة الدولية و أو 

ادلراجع اخلارجي  عًتاضإراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي سبيل ادلثال قد حيدث أثناء مناقشة ميزانية ادلؤسسة من قبل ادل
                                                           

 .446مرجع سبق ذكره،ص، جربوع،يوسف زلمود - 1
 .449عبد الفتاح دمحم الصحن و فتحي رزق السوافَتي، مرجع سبق ذكره،ص- 2
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على طريقة عرض أصول ادلؤسسة يف ادليزانية ، ألن ذلك سلالف دلا نصت عليو ادلعايَت احملاسبية يف ىذا اجلانب، مثل ىذا 
 الشك يساعد ادلراجع الداخلي على تعزيز فهمو للمعايَت الدولية للمحاسبة و ادلراجعة .

أداء ادلراجع اخلارجي ، لتحقيق غرض ما يسعى إليو رللس اإلدارة  من ادلراجع الداخلي تقييمقد يطلب رللس اإلدارة -5
من وراء ذلك التقييم. و يف ىذه احلالة لن يكون ادلراجع الداخلي قادرا على القيام هبذا التقييم إال إذا قام ابلتنسيق بُت 

ولذلك ينبغي على ادلراجع تصال مع ادلراجع اخلارجي . إجياد قاعدة و أسلوب لبلعملو و عمل ادلراجع اخلارجي، و 
ر زلددة قد يتعُت على ادلراجع اخلارجي دلراجع اخلارجي ، فيما يتعلق أبمو تصال مع الداخلي أن يتبٌت أسلواب زلددا لبلا

حبثها مع رللس إدارة ادلؤسسة، من أجل احلصول على فهم عام ذلذه األمور قبل حبثها مع رللس إدارة ادلؤسسة و من 
 1ىذه األمور :

 اط الضعف اذلامة يف نظام الرقابة الداخلية.نق*
 األخطاء و ادلخالفات.*
 التقديرات احملاسبية اذلامة.*
 التعديبلت اذلامة الناجتة عن أعمال ادلراجعة.*
 الصعوابت اليت تواجو ادلراجع اخلارجي يف عملو.*

يف بعض األحيان قد حيصل خبلف بُت ادلراجع الداخلي و اإلدارة ادلالية يف ادلؤسسة ، بشأن مدى سبلمة تطبيق -8
بعض اإلجراءات احملاسبية من قبل اإلدارة ادلالية ، و قد ال يصل الطرفُت إىل إتفاق حلل اخلبلف ، ففي مثل ىذه احلالة 

فصل بينهما يف ىذا اخلبلف. كما أن ادلراجع الداخلي قد يعتمد على قد يقرر الطرفُت الرجوع إىل ادلراجع اخلارجي لل
كمرجع دلساعدتو يف حل أي إشكالية قد تواجهو أثناء تنفيذه دلهامو ، خصوصا إذا كان ادلراجع اخلارجي ادلراجع اخلارجي  

 أكثر أتىيبل و خربة يف رلال ادلراجعة.

 

 

 

 
                                                           

 .44أمحد شقَت، مرجع سبق ذكره، ص،- 1
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 الثالث: وسائل حتقيق التكامل بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية. املطلب  

واسعة ، وليتم ىذا التكامل البد من توفَت إن أوجو التكامل و التعاون بُت ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي         
، حيث مارسة ادلهنية للمراجعة الداخليةالوسائل البلزمة لتحقيق التكامل ، و ىذه الوسائل قد تطرقت اليها معايَت ادل

 1حددهتا يف أربع وسائل ىي:

 اجتماعات دورية بُت ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي دلناقشة ادلوضوعات ذات االىتمام ادلشًتك. -4
 إطبلع كل منهما على برانمج مراجعة و أوراق عمل اآلخر. -4
 تبادل التقارير ورسائل اإلدارة . -3
 التقنيات و ادلعرفة. تبادل اخلربات و -2

 و فيما يلي توضيح لتلك الوسائل:

 اجتماعات دورية بني املراجع الداخلي و املراجع اخلارجي ملناقشة املوضوعات ذات االهتمام املشرتك:-1

مثل مناقشة خطة عمل ادلراجع الداخلي و خطة عمل ادلراجع اخلارجي لتنسيق األعمال ، هبدف التأكد من تغطية 
كافة أنشطة ادلؤسسة ، و منع إزدواجية العمل، وكذلك تبادل ادلعلومات الفنية ادلتعلقة بكافة النشاط، و إببلغ  ادلراجعة ل

 كل منهما لآلخر أبي معلومات أو أمور قد تنكشف لو أثناء تنفيذه دلهامو و ذلا أتثَت مهم على عمل اآلخر.

و االستكمال الكفء ذلا  ، لضمان التنسيق األفضل ألعمال ادلراجعةجيب جدولة تلك االجتماعات أثناء عملية ادلراجعةو 
 ذا كانت نتائج عملية ادلراجعة ادلؤداة تتطلب تسوايت يف نطاق العمل ادلخطط.، و لتحديد  ما إسبادلنا الوقتو يف 

 إطالع كل منهما على برانمج مراجعة و أوراق عمل اآلخر:-2

ىذه الوسيلة من أىم وسائل حتقيق التكامل بُت عمل ادلراجع الداخلي و عمل ادلراجع اخلارجي. حيث من خبلذلا  تعترب
يستطيع كل منهما معرفة أساليب و إجراءات و نطاق عمل اآلخر، و كذلك معرفة مستوى اخلربة و ادلهارة اليت يتمتع 

أعماذلما ، و ابلتايل االطمئنان إىل أن تغطية ادلراجعة شاملة ، و على ضوء ذلك يقوم الطرفُت بتنسيق بعا الطرف اآلخر، 
 و إختاذ كل طرف قراره مبدى اعتماده على اآلخر.

                                                           
 .449-443ص،-هللا سعيد أبو سرعة، مرجع سبق ذكره،ص عبد السبلم عبد- 1
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أوراق ة و قبول معقول لربانمج مراجعة و لضمان فعالية التكامل من خبلل ىذه الوسيلة ، فإنو البد من حصول قناعو 
اخلارجي، و كذلك حصول قناعة و قبول معقول لربانمج مراجعة و أوراق عمل عمل ادلراجع الداخلي من قبل ادلراجع 

 ادلراجع اخلارجي من قبل ادلراجع الداخلي.

 تبادل التقارير و رسائل االدارة:-3

اعتمادا على تقرير  من خبلل ىذه الوسيلة يتمكن كل من ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي من تعديل نطاق عملو
إىل ذلك فإن ادلراجع الداخلي حيتاج إىل فهم و قبول لرسائل إدارة ادلؤسسة ادلرسلة إىل ادلراجع اخلارجي ،  إضافة اآلخر.

حيث تساعد ادلواضيع اليت مت مناقشتها يف رسائل إدارة  ادلراجع الداخلي يف ختطيط اجملاالت موضع االىتمام لعمل 
يف أي عمل تصحيحي مطلوب بواسطة أعضاء  ءرسائل االدارة و البد و بعد فحص ادلراجع الداخلي يف الفًتة القادمة.

 االدارة و رللس االدارة ، جيب على ادلراجع الداخلي التأكد من أن العمل التصحيحي قد مت القيام بو.

 تبادل اخلربات و التقنيات و املعرفة:-4

الوسيلة يتمكن كل من ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي من إجراء اتصاالت و تنسيق انجحُت  من خبلل ىذه
بينهما، و حتقيق تكامل فعال بُت أعماذلما، األمر الذي ينعكس على تنفيذمها ألىدافهما بكفاءة و فاعلية، وابلتايل 

تسيَت ادلؤسسة و صلاحها يف حتقيق أىدافها حتقيق أفضل النتائج ادلمكنة للمؤسسة . و أىم تلك النتائج ىي حسن 
 ادلرسومة.

 جع الداخلي و ادلراجع اخلارجي ما يلي:و من األمثلة على تبادل اخلربات و التقنيات و ادلعرفة بُت ادلرا

جيب أن يتأكد مدير ادلراجعة الداخلية من أن اساليب و طرق و مصطلحات ادلراجع اخلارجي مفهومة  - أ
 دلراجعُت الداخليُت، لتمكُت مدير ادلراجعة الداخلية من:بدرجة كافية بواسطة ا

 تقييم عمل ادلراجع اخلارجي بغرض اإلعتماد عليو.*
 تطيعونسالتأكد من أن ادلراجعُت الداخليُت و الذين يؤدون عمبلً  حيقق أىداف ادلراجعة اخلارجية، ي*

 االتصال ابدلراجع اخلارجي بفاعليتو.
اخلارجيُت من فهم أدوات و طرق  أن يوفر مدير ادلراجعة الداخلية معلومات كافية لتمكُت ادلراجعُت جيب - ب

 مصطلحات ادلراجعُت الداخليُت، لتسهيل اعتمادىم على العمل ادلنجز بواسطة ادلراجعُت الداخليُت.و 
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ىا ىامة جًدا يف سبيل ، فإن ىناك وسيلة أخرى نعترب حتقيق التكامل السالفة الذكرابإلضافة إىل وسائل 
تعزيز و زايدة درجة التكامل بُت ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي، ىذه الوسيلة ىي فكرة ادللف ادلشًتك. 

ضافة  فمن خبلذلا يتمكن ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي من تنسيق أعماذلما بصورة أكثر فاعلية، ابإل
 مل اآلخر . و حيتوي  ادللف ادلشًتك على ما يلي:إىل زايدة درجة اعتماد كل منهما على ع

 خرائط تدفق النظم.*
 سياسات و اجراءات الرقابة الداخلية.*
 برامج و أوراق عمل ادلراجعة . *
ىا بواسطة ادلراجعُت الداخليُت اليت حتتوي على نواحي الضعف و التغَتات الرقابية اليت يتم إعدادالتقارير *
 ادلراجعُت اخلارجيُت.و 
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 خالصة الفصل:

ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية متكاملتان  لبعضهما البعض، فادلراجعة اخلارجية تعتمد على ادلراجعة            
ة ادلراجعة على أكمل وجو ووجود نظام رقابة داخلية سليم و ذو م، فأداء ادلراجعُت الداخليُت دلهالداخلية إىل حد كبَت 

ألنو  ادلراجع اخلارجي أداء عمل جودة عالية يسهل من عمل ادلراجعة اخلارجية و يف حالة العكس يصعب ذلك على 
 .يكون شك يف عدالة و صدق و شرعية القوائم ادلالية 

ذه األخَتة تتمتع ابالستقبللية ارجية إىل حد كبَت جًدا، ابعتبار ىدلراجعة الداخلية تعتمد أيضا على ادلراجعة اخلو ا  
ذو أمهية من  لذا فهو ذو خربة عالية يف رلال احملاسبة و ادلراجعة ادلراجع اخلارجي عتربو ي دلوضوعية يف إبداء رأيها احملايداو 

 طرف ادلراجع الداخلي.

 منزدواجية  و تكرار األعمال ،و ن او التكامل بُت ادلراجعتُت من شأنو تغطية أمشل ألعمال ادلراجعة و التقليل م         
 ويعود ابلفائدة و النجاح للمؤسسة و ادلتعاملُت معها.شأنو تقليل ادلخاطر قدر اإلمكان ، 



 

 

 

 الفصل الرابع

حالة بني مكتب حمافظ احلساابت  دراسة
 املؤسسةو 
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 متهيد:

بعد تطرقنا يف اجلانب النظري من خالل الفصل السابق إىل أمهية و فائدة التكامل بني ادلراجعة اخلارجية و ادلراجعة     
إرأتينا إسقاط ىذه الدراسة على سؤسسة   الداخلية على مستوى جودة و فعالية عملية ادلراجعة و على مستوى صلاح ادل

  مسؤسسةافظ احلساابت و زلطبيقي لذلك جلأان إىل دراسة منوذجية بني مكتب أرض الواقع و التعرف أكثر على اجلانب الت
فظ احلساابت ىو ازلمكتب اتني اجلهتني كون حيث نقوم من خالل ىذا الفصل بدراسة و ربليل مستوى التكامل بني ى

 ىي:ثالثة مباحث و  و سنقوم بذلك من خالل الذي يتوىل أعمال ادلراجعة اخلارجية للمسؤسسة

 .: مقدمة تعريفيةادلبحث األول

 .ادلراجعةألعمال  يةتنفيذالطوات اخلادلبحث الثاين: 

 .بحث الثالث: أوجو التكامل بني ادلراجع الداخلي وادلراجع اخلارجي )زلافظ احلساابت(ادل
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 ادلبحث األول: مقدمة تعريفية.

تعذر علينا احلصول على لكن  و ادلسؤسسة فظ احلساابتازل أىم ادلعلومات عن مكتب نبني دلبحثيف ىذا ا      
  خصوصيتها و بسبب السر ادلهين. معلومات حول ادلسؤسسة بسبب ربفظ زلافظ احلساابت على

 فظ احلساابت و اذليكل التنظيمي له.ازلادلطلب األول: تعريف مكتب 

 فظ احلساابت:ازلتعريف مكتب -1

م  بعد االعتماد الذي حصل عليو من ادلصف الوطين للخرباء احملاسبيني و 2000فظ احلساابت سنة ازلأتسس مكتب 
  ادلباشر عن ادلكتب  اتمزوغت أمحدو يتوىل االشراف  99/140زلافظي احلساابت و احملاسبني ادلعتمدين رقم االعتماد

 ادلراجعة و االستشارات.و تكون ادلكتب بغرض تقدًن خدمات مهنية يف رلاالت احملاسبة و 

  :فظ احلساابتازل دلكتباذليكل التنظيمي -2

 فظ احلساابتازل كتباذليكل التنظيمي دل ( :1-4الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زلافظ احلساابت

 احملاسبني و ادلدققني ادلكلف ابإلدارة و ادلالية
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 فظ احلساابت.ازلاخلدمات اليت يقدمها مكتب -3

فظ احلساابت خدماتو ادلهنية يف رلاالت احملاسبة و ادلراجعة و الضرائب و اخلدمات االستشارية ازل مكتب يقدم        
لقطاع عريض من العمالء من مسؤسسات القطاع اخلاص و البنوك و ادلسؤسسات العامة و غريىا  و فيما يلي عرض لتلك 

 مات ادلهنية اليت يقدمها ادلكتب:اخلد

 احملاسبة: اخلدمات يف رلال -أ

 يقدم ادلكتب خدمات احملاسبة يف النواحي التالية:

 .عداد كشوف األجورإ -
 .عداد ادليزانياتإ -
 .عداد التصرحيات اجلبائيةإ -
 .عداد التصرحيات االجتماعيةإ -
 .عداد ادلنازعات اجلبائيةإ -
 .عداد ادلنازعات االجتماعيةإ -

 اخلدمات يف رلال ادلراجعة:-ب

  و يف سبيل تنفيذ مهام مراجعة احلساابت يعتمد خدمات ادلكتب يف رلال مراجعة احلساابت النشاط الرئيسي ربتعت
 بشكل أساسي على قياس أداء نشاط العميل على النحو التايل:

 .تدقيق احلساابت -
 ادلصادقة على احلساابت االجتماعية -
 تقارير خاصة) رفع رأس ادلال  -

 اخلدمات اإلستشارية:-ت

 ادلكتب استشارات سلتلفة يف عدة رلاالت و ىي كاآليت:يوفر 

 .استشارات يف احملاسبة -
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تشمل خدمات الضرائب معاونة العمالء  يف إعداد التصرحيات الضريبية  رائب:مجيع رلاالت الضاستشارات يف  -
بني ضرورة وجود إتصال بينها و  و حساب الضرائب ضمن حدود و نطاق القانون   و تراعي إدارة ادلكتب

  و حىت يتمكن جديدة حىت يتمكن اإلستفادة منها العمالء إلحاطتهم أبي تشريعات و تعليمات ضرائبية
ذبنب أي غرامات أو ربمل أي ضرائب إضافية نتيجة عدم ادلعرفة بتلك التشريعات   أو التعليمات الضريبية 

 اجلديدة يف الوقت ادلناسب
 .االستشارة يف الضماانت االجتماعية -
 .التقنيات االقتصادية دراسات -
 .دراسات ادلالية) التحليل ادلايل( -
 .التشخيص ادلايل -
 .تكوين إطارات ادلسؤسسات -
 ادلًتبصني. القيام بتكوين -
 مرافقة ادلستثمرين يف اطار ادلشاريع لدى البنوك و االدارات ادلختلفة. -

 زلل ادلراجعة ادلؤسسةعن ادلطلب الثاين: حملة 

 :تعريف ادلؤسسة-1
 مسؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و ذباري.و تعترب سبلك الدولة رأس ماذلا  إقتصادية  تعريفها على أهنا مسؤسسةديكن 

 مهامها:-2

 وكلت اليها :أمن ادلهام اليت 

 تلبية حاجات السكن   ربمل ادلسسؤولية العامة يف نوعية البناءات ادلراقبة ابإلضافة إىل إختيار األرض ادلناسبة لذلك. -

 مراقبة أشغال ما بعد البناء و هتيئة الظروف الالزمة للسكن اإلجتماعي . -

إصلاز أعمال الًتميم و اإلصالح الالزم للسكنات ادلبنية من طرف ادلسؤسسة ذاهتا كما تراعي الكلفة احملددة من طرف  -
 راء العقود .وزير التخطيط و التجهيز و وزير السكن و التهيئة العمرانية لكل نوع من السكنات إلج

 كما أن ادلسؤسسة مكلفة دبتابعة برانرلها ادلخطط من حيث:
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 *إسبام البناءات حسب ادلخطط سواءا كانت السكنات أو احملالت التجارية.

 *احملافظة على احمليط اخلارجي و صيانتو.

 *ادلتابعة القضائية لكل تعدي على بناية من طرف أصحاب البناايت اذلاربني من دفع الكراء.

 تتمثل يف ::نشاطها-3

 نشاطات اإلقتناء و التهيئة ألوعية عقارية قصد بيعها أو أتجريىا. كل-

 كل النشاطات التوسطية يف ادليدان العقاري السيما بيع األمالك العقارية و أتجريىا.-

 كل نشاطات اإلدارة و التسيري حلساب الغري.-

 هتدف ادلسؤسسة إىل:هدفها:-4

 تعمال ادلهين التجاري أو احلريف.كراء سكنات أو زلالت لالس   -
 تغطية الكراء و األحياء اليت تعود عليها. -
 احلفاظ على البياانت و إستقالليتها. -
إنشاء التدبري اليومي جلرد البياانت أين تضمن تسيري مراقبة الوضعية القانونية إلجراء السكنات ادلوجودة يف تلك  -

 البياانت.

 :مكلفة ب:ادلراجعة الداخلية خلية  -5

 السهر على تنفيذ اجليد للطرق و القواعد و اإلجراءات للتكفل ابدلهام ادلتعلقة بكل فرع من فروع ادلسؤسسة   -
 التطبيق اجليد للتشريعات و اللوائح  ة مدىربليل و تقييم النشاط اإلداري و ادلايل للمسؤسسة و متابع -
 ادلقًتحة إن لزم األمر   من أجل ربسني أدائها.تقسيم أداء اجمللس و اإلصالحات  -
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 ادلبحث الثاين: اخلطوات التنفيذية ألعمال ادلراجعة.

خطوات  جباهتا واوليتها و و ذكران سابقا أن ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية لكل منهما أىدافها و مسسؤ كما     
اخلطوات التنفيذية ألعمال ادلراجعة اخلارجية دلكتب احملاسبة و حفظ ستعراض تنفيذىا  و يف ىذا الفصل سوف نقوم اب

 .احلساابت و اخلطوات التنفيذية ألعمال ادلراجعة الداخلية يف ادلسؤسسة

 .: خطوات تنفيذ ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسةادلطلب األول

ات و ادلتمثلة يف التخطيط للمهمة  تنفيذ ث خطو تقوم إدارة ادلراجعة الداخلية يف ادلسؤسسة دبهنة ادلراجعة من خالل ثال
 . و فيما يلي توضيح ذلذه اخلطوات:ادلهمة  التقرير و ادلتابعة

 وىل : التخطيط للمهمة .اخلطوة األ

 السياسة العامة:-1

  و اليت سيتم أخذىا بعني اخلية برؤية واضحة عن إىتماماهتمعلى اإلدارة العليا و رللس اإلدارة تزويد مدير ادلراجعة الد-أ
 اإلعتبار أثناء وضع اخلطة .

يتم وضع خطة ادلراجعة الداخلية بناًءا على تقدير ادلخاطر لكل أقسام ادلسؤسسة و أنشطتها و عملية تقدير ادلخاطر -ب
 تساعد إدارة ادلراجعة الداخلية على ربديد األنشطة اليت ذلا أولوية ادلراجعة .

 طة على :و تشمل عملية وضع اخل-ت

 ادلراجعة ادلالية: و اليت تغطي مراجعة دقة النظام احملاسيب و احلساابت الناذبة.

ادلراجعة التشغيلية: و اليت تغطي مراجعة الكفاءة و فعالية األنظمة و اإلجراءات و كفاءة اذليكل التنظيمي و التزاماهتا 
 ابلقوانني و التعليمات و السياسات و اإلجراءات .

 ادلراجعة اخلاصة: مثل التحقق فيما يتعلق ابإلحتيال حبسب طلب من رللس اإلدارة .

 ربديد األنشطة القابلة للمراجعة و ىذا يتطلب:-ث

 معرفة كل الوظائف اليت قد تكون فعال خاضعة للمراجعة الداخلية .-
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 ربديد ادلخاطر ادلرتبطة بكل نشاط من أجل ربديد أولوايت ادلراجعة .- 

د األنشطة ادلعرضة دلخاطر عالية و اليت قد تتكرر أكثر عن تلك اليت تتعرض دلخاطر أقل و ىذه ادلناطق ادلعرضة ربدي -
 دلخاطر عالية ربظى بقدر كبري من جهود ادلراجعة .

 إعداد جدول اخلطة الذي يتضمن عدد األايم الالزمة لكل مراجعة و ادلوظفني ادلختصني.-

 اإلجراءات:-2

دارة عملو بكفاءة عالية و ينبغي عليو أن حيدد اإلجراءات الواجب إبمدير ادلراجعة الداخلية يف ادلسؤسسة  يقوم        
 إتباعها عند التخطيط و اليت ىي أحد مسسؤولياتو و تتمثل فيما يلي:

 ربديد أىداف ادلراجعة و العمل ادلراد إصلازه و الوسائل ادلستخدمة لتحقيق ىذه األىداف.-أ

 خاطر ادلرتبطة ابلنشاطات اخلاضعة للمراجعة.ربديد ادل-ب

احلصول على معلومات مسبقا حول النشاطات اليت زبضع للمراجعة و ىذه ادلعلومات تشمل على تقارير ادلراجعة -ت
مثل أمساء السابقة   تقارير ادلراجعني اخلارجيني   معلومات ادليزانية و نتائج األعمال  ادليزانية التقديرية ادلعلومات التشغيلية 

 ادلوظفني  عددىم...  و ربديد أثر ىذه ادلعلومات على عمليات ادلراجعة.

 ربديد التاريخ ادلتوقع إلهناء عملية ادلراجعة و تسليم التقرير.-ث

ربديد األشخاص الرئيسيني يف إدارة ادلراجعة و ربديد فريق العمل و التأكد من أن فريق العمل لديو اخلربة و التدريب -ج
  للقيام ابدلهمة.الكايف

 وضع برانمج عمل يتضمن األدوات و ادلواد لتزويد ادلراجعني الداخليني و اليت سوف تستخدم يف تنفيذ ادلهمة.-ح

 تزويد ادلراجعني الداخليني بتقارير ادلراجعة السابقة.-خ

 أجل ربقيق أىداف ادلراجعة.إعداد برانمج عمل ادلراجعة اليت تصف الطبيعة و ادلدة اليت يتم فيها إصلاز العمل من -ر

 تزويد ادلراجعني الداخليني بربامج العمل اليت مت إعدادىا.-ز

 إعطاء إرشادات سبهيدية للمراجعني قبل القيام أبعمال ادلراجعة.-س
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 ادلراجعة. وظيفةاخلطوة الثانية: تنفيذ 

 السياسة العامة:-1

 القيام جبمع كافة البياانت و ادلعلومات ادلتعلقة دبهمتهم. فريق ادلراجعةعلى -أ

 أثناء تنفيذ ادلهمة على فريق ادلراجعة مراعاة ما يلي:-ب

 تقييم نظام الرقابة الداخلية. -
 ادلراجعة ابدلالحظة عن طريق التعامل مع العمالء و احلاسوب. -
 إرسال مصادقات للعمالء. -
 من البنوك للتأكد من حساابت ادلسؤسسة لديهم. طلب أتييدات -
 التأشري على ادلعامالت اليت مت مراجعتها. -
 يف حالة وجود أمور غري طبيعية على ادلراجعني وقف عملية ادلراجعة و إبالغ اإلدارة العامة. -
 .نسخ أية مستندات إلثبات حادثة معينة و إرفاقها ابلتقرير -

خرى كربامج وكشوف احلاسوب      و أساليب ادلراجعة األاإلستعانة  بدليل ادلراجعةة جيب أثناء تنفيذ مهمة ادلراجع-ت
 يف األمور القانونية و الفنية و توثيق ذلك.ادلعنيني و اإلستشارة  مع األشخاصإجراء مقابلة و 

 اإلجراءات:-2

يف ىذه اخلطوة من خطوات ادلراجعة الداخلية على رئيس فريق ادلراجعة أو ادلراجع الداخلي أن يضع رلموعة من         
 اإلجراءات من أجل التنفيذ السليم دلهمة ادلراجعة و ادلتمثلة فيما يلي:

رة اليت سيتم مراجعتها مثل إستالم و مراجعة األدوات و ادلواد اليت ديكن أن تزوده بنظرة عامة عن الفرع أو اإلدا -
 اذليكل التنظيمي و السياسات و اإلجراءات و القواعد و القوانني ادلتبعة.

 عن ادلشاكل السابقة و احللول ادلوصى هبا. نظرةإستالم و مراجعة تقارير ادلراجعة السابقة اليت ديكن أن تزوده ب -
 يذ ادلهمة .على رئيس ادلراجعة تنسيق األدوار بني أعضاء الفريق عند تنف -
 الوصول إىل ادلسؤسسة زلل ادلراجعة قبل موعد وصول ادلوظفني يف اليوم األول و القيام جبولة تفقدية. -
 القيام بعملية اجلرد الفعلي دلمتلكات ادلسؤسسة و عدم مشاركة أي موظف يف ذلك. -
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 الالزمة للسجالت و البطاقات.إجراء مجيع ادلطابقات  -
اءات ادلنصوص عليها من طرف ادلسؤسسة مطبقة من طرف ادلسسؤولني التأكد من أن السياسات و اإلجر  -

 التنفيذيني.
 يف حالة الشك بوجود إحتيال يتم كتابة تقرير رمسي إىل مدير ادلراجعة الداخلية. -
 إرفاق كل الواثئق ذات العالقة هبا و تقدديها إىل مدير ادلراجعة الداخلية. -

أخذ ادلراجعني  اليت مت مراجعتها للتأكد من مع اإلدارة ناقشة النتائجل و يقوم دبأوراق العممدير ادلراجعة الداخلية  و يستلم
صورة كلية دلوضوع ادلراجعة. و يضيف أي مالحظات إن وجدت  و إعادة أوراق العمل رلددا للمراجعني  الداخليني

 الداخليني إلعداد تقارير ادلراجعة 

 اخلطوة الثالثة: التقرير و ادلتابعة.

 العامة: السياسة-1

 الرمسي لكل مهمة  و تسليمها إىل مدير ادلراجعة الداخلية و جيب أن يتضمن ىذا التقرير:إعداد مسودة التقرير -أ

 تقييم ادلراجعة الداخلية بكفاءة و فاعلية نظام الرقابة الداخلية من ادلخاطر . -
 تفاصيل األعمال ادلنجزة مقارنة بربانمج ادلراجعة. -
 لفت االنتباه إىل أي توصيات يف ادلراجعة .  -

 .سية و الًتكيز على ادلخاطر ووضع حلول مقًتحةمدير ادلراجعة الداخلية مراجعة ادلواضيع الرئي على-ب

 :دلتابعة جيب األخذ بعني اإلعتبارعند ربديد إجراءات  ا-ت

 مدى أمهية ادلالحظات . -
 .اجلهد و الكلفة ادلطلوبة للتصحيح -
 النامجة عن فشل اإلجراءات.ادلخاطر  -
 الفًتة الزمنية الالزمة للتنفيذ. -

 توجيو التقارير للمستوايت اإلدارية ادلسسؤولة عن إزباذ إجراءات التصحيح.-ث
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 تقييم إجراءات اإلدارة حول مالحظات التقرير.-ج

 . قيام اإلدارة إبعالم إدارة ادلراجعة الداخلية دبا مت التوصل اليو حول تصحيح األخطاء-ح

 اإلستجابة دلالحظات ادلراجعة.حاالت اإلدارة العليا و رللس اإلدارة يف إبالغ -خ

 اإلجراءات:-2

 يقوم ادلراجع الداخلي دبا يلي:

 إعداد مسودة تقرير ادلراجعة و تقدديو إىل مدير إدارة ادلراجعة  و جيب أن تتضمن ما يلي:-أ

 ملخص نتائج ادلراجعة. -
 مالحظات و توصيات على األنشطة اليت مت مراجعتها . -
 إقًتاح احللول. -

 ذبديد ملف أعمال ادلراجعة دبالحظات برانمج العمل ادلستكمل و أوراق العمل و النتائج و التوصيات.-ب

 و يقوم بدوره مدير إدارة ادلراجعة الداخلية دبا يلي:

 مراجعة ادلسودة.-أ

 .هنا ربقق النتائج ادلرجوة  راءات التصحيحية الالزمة  و أاإلجربديد فيما إذا مت إزباذ -ب

 إدخال أي تعديالت و إعداد التقرير يف صيغتو النهائية.-ت

 إرسال التقرير إىل اإلدارة اليت مت مراجعتها للرد عليو .-ث

دلناقشة التقرير مع الرد عليو إلزباذ اإلجراءات التصحيحية  إىل اإلدارة العليا التنفيذيةو يتم إرسالالرد على التقرير بعد -ج
 الالزمة و إعداد زلضر لذلك.

و يف األخري يقوم ادلراجع الداخلي بتجديد ملف أعمال ادلراجعة ابإلجراءات التصحيحية و خطط التطبيق و التقارير 
 الدورية.
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 .احلساابت: خطوات تنفيذ ادلراجعة اخلارجية من قبل زلافظ ثاينادلطلب ال

إن ىدف زلافظ احلساابت من خالل فحصو و مراجعتو للقوائم ادلالية ىو ابداء رأي عن مدى صحة و تعبري ىذه     
 القوائم عن ادلركز ادلايل للمسؤسسة و نتائج عملياهتا.

ى القوائم ربليل اخلطر ادلتعلق ابلنشاط و تقييمو و مدى أتثريه عل و دلسؤسسةفهم نشاط اكز زلافظ احلساابت على ر و 
م بفحص النظم الرئيسية ووسائل الرقابة اليت ربكم استخراج البياانت و القوائم ادلالية و بدرجة أكثر ا  مث قلمسؤسسةادلالية ل

فعالة تكفل ربقيق أقصى  م برانمج مراجعةصم مية  فبعد فحص و تقييم ىذه النظممن الًتكيز على السجالت الرق
 طوات ادلراجعة اخلارجية كما يلي:استفادة للوقت ادلخصص ألعمال ادلراجعة   بناءا على ذلك نستعرض خ

 :الرقابة الداخلية ةنظمأ تقييم-1  

ألىم البنود  من أجل تقييم أنظمة الرقابة الداخلية يف ادلسؤسسة زلل ادلراجعة قام مراجع احلساابت بطرح قوائم إستقصاء
: ادلقبوضات النقدية     و سنستعرض ىذه القوائم فيما يليذلك لكون نشاط ادلسؤسسة ينحصر يف أتدية اخلدماتو 

 ادلدفوعات النقدية   األجور و الرواتب

 قائمة إستقصاء للمدفوعات النقدية:-أ

 قائمة إستقصاء للمدفوعات النقدية :(1-4جدول رقم)

 ادلالحظات ال نعم ادلدفوعات النقديةموضوع اإلستمارة:  
ىل تتم مجيع ادلدفوعات ذات ادلبالغ الكبرية  1

 بواسطة الشيكات؟
توجد عدة حساابت بنكية   +

 منها
BDL، BEA، CNEP 

ىل الشيكات و ادللفات حيتفظ هبا يف  2
 ملف خاص؟

+   

ىل يلزم نظام ادلسؤسسة وجود أكثر من  3
 توقيع على الشيكات ؟

ادلدير العام   رئيس دائرة ادلالية   +
 و احملاسبة

  - +ىل ىناك خطر بتوقيع الشيكات على  4
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 بياض؟
ىل حدد التنظيم ادلايل من لو احلق يف توقيع  5

 الشيكات؟
 معًتف عليو  +

ىل حق توقيع الشيكات يعطي دلوظفني ال  6
 النقدية؟القة ذلم يف السجالت احملاسبية و ع

 -  

  -  بتحرير الشيكات حلاملها؟ ىل ىناك خطر 7
ىل تقوم دائرة احلساابت ابستالم كشوف  8

 حساابت البنك شهراي؟
احملاسبة تقوم دائرة ادلالية و   +

 إبحضارىا
ىل تقدم ادلستندات ادلسؤيدة للدفع إىل  9

ادلسسؤولني ابدلسؤسسة عند توقيع الشيكات 
 ادلتعلقة بتلك ادلستندات؟

مث  تقدم إىل الوسائل العامة  +
اآلمر ابلصرف مث مصلحة 
ادلالية مث رئيس دائرة ادلالية 

 احملاسبةو 
ىل يقوم من لو حق التوقيع على الشيكات  10

 ؟لدفعدبراجعة تلك ادلستندات ادلسؤيدة ل
 رئيس مصلحة ادلالية  +

ىل الشيكات ادلتعلقة واليت مل تقدم للدفع  11
دلدة طويلة زبضع للفحوص و التسوية و 

 ادلتابعة ؟

 يقوم دبتابعتها اآلمر ابلصرف  +

ىل يقوم موظف مسسؤول ابلتحقق من  12
 صحة التحويالت من بنك آلخر؟

 أوال: اآلمر ابلصرف  +
 اثنيا: رئيس مصلحة ادلالية

اثلثا: رئيس دائرة ادلالية 
 واحملاسبة

 ادلصدر: تقرير زلافظ احلساابت
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 قائمة إستقصاء للمقبوضات النقدية-ب

 (: قائمة إستقصاء ادلقبوضات النقدية2-4جدول رقم)

 ادلالحظات ال نعم  موضوع اإلستمارة: ادلقبوضات النقدية 
ىل تثبت ادلقبوضات النقدية بواسطة ألة  1

 تسجيل النقد؟
و ذلك ألن ادلبالغ تدفع على  - 

 أقساط صغرية و غري منتظمة
 األصلية و ال يقبل النسخ جيب  + ىل تثبت ادلقبوضات ابإليصاالت األصلية؟ 2
داع موظف آخر غري أمني ىل يقوم بعملية اإلي 3

احلساابت الشخصية الصندوق أم ماسك 
 للمدينني؟

 إال يف حالة العطل  +

ىل يتحقق شخص آخر غري الذي قام  4
 ابإليداع من إستالم الشيكات ادلرفوضة؟ 

تقوم إبستالمها مصلحة األمانة   +
 ادلالية

ىل يتحقق شخص دوراي مفاجئا للنقدية يف  5
 ادلسؤسسة؟

يقوم إبجرائها رئيس مصلحة   +
 التحصيلورئيس مصلحة ادلالية 

يقوم براقبتها رئيس مصلحة   + ىل ىناك رقابة على دفاتر إيصاالت القبض؟ 6
ادلالية و رئيس مصلحة 

 التحصيل
ىل يتم تظهري مجيع احلواالت أو الشيكات  7

 إبسم ادلسؤسسة؟
+   

إذا كانت للمسؤسسة فروع فهل يقوم ذلك الفرع  8
 ابيداع متحصالهتا يف البنوك احمللية؟

تقوم ىذه الوحدات بتحويلها   +
إىل احلساابت البنكية اجلارية أو 

 الربيدية
ىل فتح احلساابت ابلبنوك ادلختلفة يصدر عن  9

 رللس اإلدارة؟  
ادلدير العام أو رئيس ادلالية   +

و ىم ذلم سلطة القرار احملاسبة و 
 بفتح احلساابت البنكية
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 ضمانك أتمني ضد اخليانة لألمانة أو ىل ىنا 10
 آخر على ادلوظفني ادلختصني ابدلقبوضات؟

يوجد إمضاء على التهعد ضد   +
 اخليانة 

ىل ىناك رقابة و متابعة ادلقبوضات األخرى  11
 مثل الفوائد و العموالت و اإلجيارات ؟

دبتابعتها رئيس مصلحة  يقوم  +
 رئيس مصلحة التحصيلادلالية و 

 تقرير زلافظ احلساابتادلصدر: 

 

 قائمة إستقصاء األجور-ت

 (: قائمة إستقصاء األجور و الرواتب3-4جدول رقم )

 ادلالحظات ال نعم موضوع اإلستمارة :الرواتب و األجور 
 نظام التشغيل بكلمة السر  + ىل ىناك نظام آيل ؟ 1
   + ىل سبسك بطاقات تسجيل الوقت إلمداد األجور؟ 2
ىل تتطابق البياانت ادلسجلة ببطاقات احلضور مع   3

 كشوف الغياب و احلضور الفعلي؟
 مصلحة ادلوارد البشرية  +

 ادلصادقة من قبل اإلدارة العامة  + ىل يوقع رؤساء العمال يف الكشوف؟ 4
 مصلحة األجور  موظف واحد  + أكثر من موظف؟ ىل إعداد الكشوف موزع على 5
 ألنو موظف واحد -  ىل تتغري مهام ىسؤالء ادلوظفني دوراي ؟ 6
األجور و العالوات و ىل تعتمد التغريات يف فئات  7

 تعيني موظفني من قبل موظف مسسؤول ؟
اإلدارة العامة بتفويض من ادلدير   +

 العام
سبسك ادلسؤسسة بطاقات احلالة ادلدنية لكل  ىل 8

عامل يدون فيها مجيع البياانت الالزمة إلعداد  
 كشوف األجور؟

توجد بطاقات آلية على مستوى   +
 جهاز اإلعالم اآليل

تدقيق من قبل ادلوظف الذي يقوم   + ىل يتم تدقيق كشوف األجور حسابيا و مستنداي؟ 9
 إبعداد األجور
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ىل يقوم بصرف األجور شخص خالف من إشًتكوا  10
 يف إعداد الكشوف؟

+   

ىل تعتمد الرواتب من موظف مسسؤول قبل الصرف  11
 ؟

رئيس مصلحة ادلستخدمني مع رئيس   +
 اإلدارة العامة

ىل تصرف أجور ادلوظفني ابلشيكات أو عن طريق  12
 أوامر الدفع؟ 

عن طريق حساب بنكي لكل   +
 بريديةموظف أو حوالة 

ىل خيصص حساب ابلبنك لدفع األجور و  13
 الرواتب؟

يتم ربويلها للخزينة مث ربول إىل كل   +
 حساب خاص ابدلوظف

رقابة من قبل مصلحة اخلدمات   + ىل توجد رقابة على سلفيات ادلوظفني؟ 14
 اإلجتماعية 

ىل يوقع ادلوظفون و العمال على إيصاالت  15
 اإلستالم؟ 

إىل كل دائرة و ىي تتوىل مهام  ترسل - 
 توزيعها

 تقرير زلافظ احلساابتادلصدر: 

 من خالل ىذه القوائم توصل زلافظ احلساابت إىل النتائج التالية:

خاصة بني مصلحة ادلدفوعات و مصلحة ادلقبوضات حيث يقوم رئيس مصلحة ادلالية أبكثر ىناك تداخل بني الوظائف 
 .من وظيفة

القيام بفصل الوظائف خاصة بني ادلسسؤول عن الدفع  و ادلسسؤول على التحصيل لتجنب وقوع أي و على ادلسؤسسة 
  أخطاء أو تالعبات.

 :فحص و حتليل حساابت ادليزانية-2

 اثنية من مراحل ادلراجعة اخلارجية قام زلافظ احلساابت دبراجعة و ربليل حساابت ادليزانية للمسؤسسة زلل ادلراجعة كمرحلة

حدد طبيعة و توقيت و مدى إجراءات ادلراجعة   ام هبا زلافظ احلساابت سابقانتائج اختبارات العمليات اليت ق يف ضوءو
 للقوائم ادلالية للمسؤسسة.
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 أعمال ادلراجعة النهائية للقوائم ادلالية للمسؤسسة ما يلي: تضمنو ت

  هناية العام.مطابقة احلساابت اخلتامية النهائية مع السجالت و الدفاتر احملاسبية يف - أ
التحقق من الوجود ادللكية و القيمة لكافة عناصر األصول الظاىرة ابدليزانية  و كذلك التحقق من أن  - ب

االلتزامات مت اثباهتا وفقا للقيم السليمة و أنو قد مت تكوين ادلخصصات ادلناسبة و ذلك بغرض التأكد من 
 أن ادليزانية تعرب عن ادلركز ادلايل للمسؤسسة .

 ق من اكتمال السجالت احملاسبية عن طريق إجراءات ادلراجعة ادلناسبة .التحق - ت
فحص حساابت النتيجة للتأكد من أهنا تعطي صورة صادقة و حقيقية عن نتيجة أعمال ادلسؤسسة عن  - ث

 السنة ادلالية.
وفقا  التأكد من اعداد و تصوير القوائم ادلالية للمسؤسسة  و االفصاح عنها بطريقة مناسبة مقبولة و - ج

 للسياسات و ادلبادئ و القوانني و اللوائح اليت ربكم أعمال ادلسؤسسة.
 (.02( و ادللحق رقم )01ومن خالل مراجعتو للقوائم ادلالية توصل ادلراجع إىل النتائج ادلوجودة يف ادللحق رقم )

 إعداد التقرير:-3

التقييم و مراجعة كافة حساابت ادلسؤسسة  يتم عقد إجتماع ما بني زلافظ احلساابت و مسسؤويل ادلسؤسسة بعد عملية 
  و كذلك يقوم زلافظ احلساابت و ذلك دلناقشة النتائج اليت توصل إليها إضافة إىل تقدًن التقرير الذي قام إبعداده 

 بتقدًن مالحظاتو و التوصيات اليت جيب إتباعها  إضافة إىل التعديالت الواجب القيام هبا على مستوى ادلسؤسسة. 
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 أوجه التكامل بني ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي )زلافظ احلساابت( ادلبحث الثالث: 

راجع الداخلي  و مدى االعتماد راجع اخلارجي و ادلسوف نتطرق من خالل ىذا ادلبحث إىل أوجو التكامل بني ادل     
 .ل واحد منهم على اآلخراالستفادة كو 

 ادلطلب األول: استفادة ادلراجع اخلارجي من عمل ادلراجع الداخلي ابدلؤسسة

و الذي مت ادلتعلق ابستخدام ادلراجع اخلارجي لعمل ادلراجعة الداخلية  600سًتشادا دبعيار ادلراجعة الدويل رقم إ        
ام زلافظ ق ماالداخلي للمسؤسسة  فعندتوضيحو يف الفصل السابق   جاء قرار استفادة زلافظ احلساابت من عمل ادلراجع 

التنظيمي  للمسؤسسة  و االطالع  بتقييم عمل ادلراجع الداخلي ابدلسؤسسة من خالل معرفة موقعو يف اذليكلاحلساابت 
مكانية االعتماد على عملو و االستفادة منو يف عملية مجع إتوصل يف األخري اىل  هلو و تقارير الفحص ألوراق وواثئق عمو 

و سنوضح فيما يلي أوجو و طبيعة ىذه أدلة ادلراجعة الكافية حىت يتمكن من إبداء الرأي يف القوائم ادلالية للمسؤسسة. 
 االستفادة كما يلي:

 يف رلال فهم و تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة:-1

قابة الداخلية للمسؤسسة أحد عناصر ادلراجعة الداخلية و ىو الركيزة األساسية اليت يعتمد عليها زلافظ يعترب نظام الر 
حدد زلافظ احلساابت طبيعة يتو و كذلك درجة فعالالنظام احلساابت يف تنفيذ مهمة ادلراجعة اخلارجية   فعند فهمو ذلذا 

 احلساابت من فهم و تقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل :يتمكن زلافظ لتوقيت و مدى إجراءات مراجعتو ونطاق و 

 نقاط القوة و نقاط الضعف يف النظام .د حد يف إلجراءات النظام على ضوئهاستخدام طريقة توصإ - أ
 االستفادة من عمل ادلراجع الداخلي للمسؤسسة . - ب

دد حم الرقابة الداخلية للمسؤسسة   وعليو بدراسة و فهم و تقييم نظا احلساابت من خالل األسلوبني السابقني قام زلافظ 
 نطاق و حجم و عينة الفحص و إجراءات ادلراجعة اليت سيقوم هبا .طبيعة و 

دور ادلراجع الداخلي للمسؤسسة يف مساعدة زلافظ احلساابت يف رلال فهم و تقييم نظام الرقابة لو فيما يلي توضيح  
 الداخلية للمسؤسسة:
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عترب ىذا انينة و الثقة حملافظ احلساابت و يف ادلسؤسسة أعطى نوعا من الطمأوجود إدارة ادلراجعة الداخلية  إن -
 نطاق و وقت و حجم عينة مراجعتو لن تكون كبرية.و أن ادلسؤسسة األخري وجود نظام رقابة داخلية فعالة يف 

عزل تعيني و ة الداخلية اتبعة جمللس االدارة و سلطة أثناء تنفيذ زلافظ احلساابت دلهامو توصل إىل أن إدارة ادلراجع -
ادلراجع الداخلي للمسؤسسة بيد رللس االدارة و أن تقاريره ترفع مباشرة لرئيس رللس االدارة و من خالل االطالع 

 أتكد من توفر كل من االستقالليةل ادلراجعة الداخلية و زلتوايت تقاريرىا و الفحص لواثئق و أوراق عم
ادلوضوعية يف أعمال ادلراجعة الداخلية للمسؤسسة و ىذا أدى اىل زايدة الثقة و الطمأنينة لدى زلافظ احلساابت و 

ابلتايل تزيد درجة   و يف نتائج عمل ادلراجع الداخلي للمسؤسسة  و يف متانة نظام الرقابة الداخلية للمسؤسسة 
 اعتماده على ادلراجعة الداخلية للمسؤسسة.

ة خفض من نطاق دراستو و تقييمو راجع اخلارجي على نتائج عمل ادلراجع الداخلي للمسؤسسنتيجة اعتماد ادل -
الوقت اعده يف توفري الكثري من اجلهد و سو ىذا األمر  ختباراتو لنظام الرقابة الداخلية للمسؤسسةإكذلك حجم و 

 و تفادي التكرار يف العمل.

 ادلستوى ادلقبول: يف رلال تقدير سلاطر ادلراجعة و التقليل منها اىل-2

 إن سلاطر ادلراجعة اليت تواجو مراجعي ادلسؤسسة سواء ادلراجع الداخلي أو ادلراجع اخلارجي كثرية منها:

 خطر السيولة أي عدم قدرة ادلسؤسسة على الوفاء ابلتزاماهتا إذباه العمالء يف أي وقت -
 خطر ضياع ادلستندات أو ادللفات اليت تثبت العمليات . -

ة نظام الرقابة مستوى ىذه ادلخاطر و غريىا من ادلخاطر األخرى إىل ادلستوى ادلقبول يعتمد على قدر و لتخفيض 
و ىذه أىم أعمال ادلراجع الداخلي  و كفاءة و سالمة التنفيذ إلجراءاتو من قبل القائمني عليو الداخلية للمسؤسسة

سة   فإنو يسعى إىل تقوية نظام الرقابة الداخلية بصورة ابدلسؤسسة اليت جيب عليو ربقيقها   و حبكم تواجده الدائم ابدلسؤس
ى التزام موظفي ادلسؤسسة مستمرة من خالل تقييمو ادلستمر القائم على أساس ادلخاطر ذلذا النظام  و متابعتو ادلستمرة دلد

 سؤسسة. ىم دلهامهم وفق اإلجراءات و التعليمات اليت نصت عليو األنظمة و السياسات الداخلية ابدليف إصلاز 

م ادلراجع الداخلي بوضع خطة مراجعتو بناًءا على تقديره دلخاطر أنشطة ادلسؤسسة  و من خالل نتائج عملية التقييم قا
لألنشطة حسب مستوى ادلخاطر  و من مث تنفيذ إجراءات ادلراجعة الداخلية ألنشطة وذلك لتحديد أولوايت ادلراجعة 

الداخلية متضمنا جوانب الضعف اليت تكشف وضعية ادلسؤسسة. و كذلك ادلسؤسسة  مث تقدًن تقرير أعمال ادلراجعة 
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التوصيات ادلقًتحة دلعاجلتها دبا يسؤدي من تقوية نظام الرقابة الداخلية للمسؤسسة و زبفيض مستوى ادلخاطر من وجهة نظر 
 ادلراجع الداخلي إىل ادلستوى ادلقبول.

اخلارجي و من خالل نتائج عمل ادلراجع الداخلي للمسؤسسة و ما تضمنتو تقاريره و نتيجة لثقة و طمأنة و إعتماد ادلراجع 
  و خاصة ادلخاطر اجلوىرية يف و تقييم دلخاطر مراجعتو للمسؤسسة   ساعده ذلك يف تقديرعلى عمل ادلراجع الداخلي

بسبب الغش أو اخلطأ  وعلى ضوء ذلك قام ادلراجع اخلارجي بعمل خطتو و تصميم إجراءات  البياانت ادلالية سواًءا
 مراجعتو وفقا لتلك ادلخاطر دبا ديكنو من تقليلها إىل أدىن مستوى مقبول.

 استفادة ادلراجع الداخلي من عمل ادلراجع اخلارجي. ادلطلب الثاين:

زدادت قناعتو إة زاد من ثقة ادلراجع الداخلي و كلف أبعمال ادلراجعة اخلارجيإن أتىيل و خربة ادلراجع اخلارجي ادل        
يف أمهية و ضرورة االستفادة من عمل ادلراجع اخلارجي يف تنفيذ أعمال ادلراجعة الداخلية ابدلسؤسسة و تتمثل أوجو 

 االستفادة يف اآليت:

اليت   و ظمة الرقابة الداخلية يف ادلسؤسسةتعزيز و تقوية أنإن توفر خدمات ادلراجع اخلارجي تساعد ادلراجع الداخلي يف -1
دارة ادلراجعة الداخلية يف ادلسؤسسة  و ربقيقها حيتاج اىل جهود كبرية و متابعة مستمرة من ادلراجع إتعترب أىم أىداف 

راجع الداخلي على الداخلي للمسؤسسة إال  أن وجود و توفر خدمات ادلراجع اخلارجي كان لو الدور الكبري يف مساعدة ادل
 ربقيق أىدافو و ذلك من خالل اآليت:

ام الرقابة الداخلية فإنو اخلارجية   وقيامو بدراسة و تقييم نظمن خالل قيام ادلراجع اخلارجي أبعمال ادلراجعة  - أ
شفها ادلراجع الداخلي ابدلسؤسسة مل يكتاليت النظام قصور يف ذلك الضعف و جوانب الكتشاف نقاط يقوم إب

يقًتحون التوصيات و ادلعاجلات ادلناسبة  لتفادي تكرارىا من خالل ىذا العمل يقوم ادلراجع اخلارجي و 
مساعدة ادلراجع الداخلي ابدلسؤسسة لتحقيق بتعزيز و تقوية نظام الرقابة الداخلية التابعة للمسؤسسة  و ابلتايل 

 ض لعمليات االختالس أو التزوير.و محاية شلتلكات ادلسؤسسة من الضياع أو اخلسائر أو التعر أىدافو 
التنفيذية من التقيد  نتيجة توفر خدمات ادلراجعة اخلارجية يسؤدي ذلك اىل زايدة التزام موظفي االدارات  - ب

  كما تعمل على منع أي من موظفي اللوائح اليت تسري أنشطة ادلسؤسسةابإلجراءات و السياسات و 
  فادلراجع اخلارجي يعمل اىل جانب س أو التزوير أو التالعباالختال من التفكري ابلقيام بعمليات ادلسؤسسة
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تصرف غري شرعي و غري قانوين . و ىذا كلو ادلراجع الداخلي و يقومان ابكتشاف أي تقصري أو امهال أو 
 يعزز و يقوي نظام الرقابة الداخلية ابدلسؤسسة.

ادلراجع اخلارجي يف تفادي أي جوانب قصور أو ضعف ابإلضافة اىل استفادة ادلراجع الداخلي ابدلسؤسسة من أعمال -2
  حيث أن ادلراجع اخلارجي خالل قيامو بدراسة و تقييم نظام يل ربسني و تطوير عملهم ابستمراريف عملهم  و ابلتا

 ادلراجعة الداخلية للمسؤسسة من خالل ما يلي:الرقابة الداخلية  يقوم بتقييم عمل إدارة  

 .ابدلسؤسسة و تقارير ادلراجع الداخلي اراق عملهو أو مج فحص و تقييم لربا - أ
 فحص سياسات و توجيهات إدارة ادلسؤسسة خبصوص وظيفة ادلراجعة. - ب
 ل التنظيمي للمسؤسسة.كتقييم موقع إدارة ادلراجعة الداخلية ضمن اذلي - ت
 و العاملني إلدارة ادلراجعة الداخلية.دارة ادلسؤسسة إاحلصول على االستفسارات من  - ث

و من جوانب الضعف   بة لتفاديهاقًتاح ادلعاجلات ادلناسإوانب القصور و الضعف يف العمل و و من مث ربديد ج 
 القصور صلد ما يلي:و 

 اليت تضعف إستقاللية ادلراجع الداخلي يف ادلسؤسسة أثناء تنفيذه مهامو.األمور  -
 أي نواقص يف واثئق عملو. -
 مشولية مراجعتو لكافة أنشطة ادلسؤسسة. عدم -

إضفاء الصفة القانونية و الثقة يف القوائم ادلالية للمسؤسسة اليت مت مراجعتها و إعتمادىا من قبل ادلراجع الداخلي -3
بها للمسؤسسة و مصادقتو عليها ال تكسللمسؤسسة  حيث أن ادلراجعة ادلالية اليت يقوم هبا ادلراجع الداخلي للقوائم ادلالية 

الصفة القانونية و الثقة أمام مستخدميها خاصة ادلالك  مصلحة الضرائب   البنوك و غريىم  أما إذا مت مراجعتها من قبل 
 فهي تلقى قبوال من طرف األطراف السابقة. و ادلصادقة عليها ادلراجع اخلارجي

  و ابلذات تقارير ادلراجعة اإلدارية  من خالل تقارير زلافظ احلساابت اخلاصة بنتائج مراجعتو ألنشطة ادلسؤسسة -4
أثناء التخطيط و إعداد    و أيخذىا بعني اإلعتبارلك التقارير من مالحظات و توصياتادلراجع الداخلي يستفيد من ت

د ة و ابلتايل توفري كل من اجلهبرانمج ادلراجعة الداخلية و ربديد اجلوانب اليت تتطلب منو تركيزا أكثر عند قيامو ابدلراجع
 الوقت.و 
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أن ميع إدارات ادلسؤسسة و أنشطتها و يقوم ادلراجع الداخلي للمسؤسسة بوضع خطة مراجعتو الداخلية بتقدير ادلخاطر جل-5
أيخذ بعني اإلعتبار نتائج عملية التقييم اليت قام هبا زلافظ احلساابت دلخاطر وجود أخطاء ىامة على مستوى القوائم 

ت ادلسؤسسة   حيث تساعد تلك النتائج ادلراجع الداخلي يف ربديد طبيعة إجراءات ادلالية  و على مستوى أرصدة حسااب
 مراجعتو   و ربديد احلساابت اليت ربتاج منو تركيز و جهد أكرب.

اليت تتم بني زلافظ احلساابت و ادلراجع الداخلي للمسؤسسة دلناقشة ادليزانية و مدى توافقها و عرض  إن اإلجتماعات-6
 ادلراجعة الدولية. البنود فيها مع معايري احملاسبة و تفسرياهتا يفيد ادلراجع الداخلي يف تعزيز فهمو دلعايري

احملاسيب فقد تظهر يف بعض األحيان خالفات يف إستفادة ادلراجع الداخلي من خربة زلافظ احلساابت يف اجملال -7
وجهات نظر بني ادلراجع الداخلي للمسؤسسة و إدارة ادلسؤسسة حول مدى سالمة و صحة تطبيق بعض اإلجراءات 
احملاسبية يف ىذه احلالة يتدخل زلافظ احلساابت و يقدم رأيو حلل ىذه اإلشكاليات احملاسبية دلا لو من أتىيل و خربة يف 

 اسبة و ادلراجعة .رلال احمل

اإلسًتشاد بربانمج مراجعة زلافظ احلساابت حىت يتمكن ادلراجع الداخلي للمسؤسسة من ربسني و تطوير برانمج -8
 مراجعتو الداخلية و إدخال بعض التعديالت على إجراءات تلك الربامج خاصة إجراءات مراجعة اجلانب ادلايل.
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 خالصة الفصل:

 إستعراضنا ذلذا الفصل توصلنا إىل اآليت:خالل من        

ذلك دلا واء عامة أو خاصة داخل الوالية وخارجها و فظ احلساابت يقدم خدمات بنسبة كبرية للمسؤسسات سازلمكتب  
 يتمتع بو من أتىيل و خربة عالية يف ادلراجعة و احملاسبة .

 ضبط نظام الرقابة الداخلية و ربسني تسيري ادلسؤسسة و وجود إدارة ادلراجعة الداخلية يف ادلسؤسسة ساعد على 

توصل إىل مجلة من نقاط القوة داخل النظام ىذا يدل على أن نظام نظام الرقابة لو من خالل تقييم ادلراجع اخلارجي  
ذلك الرقابة الداخلية متني و قوي ولكن ىناك بعض جوانب القصور و اإلختالل يف النظام ادلتبع من طرف ادلسؤسسة و 

  .يرجع لوجود تداخل بني الوظائف

زلافظ احلساابت  فهذا األخري يستفيد من عمل ادلراجع و  سةسؤسكامل بني ادلراجع الداخلي للمىناك تو إستنتجنا أن 
الداخلي عند تقييمو لنظام الرقابة الداخلية وفهمو للنظم احملاسبية والسياسات ادلتبعة   أما ادلراجع الداخلي يستفيد من 
تقرير ادلراجع اخلارجي و أيخذ بعني اإلعتبار االقًتاحات والتوصيات عند قيامو أبعمال ادلراجعة ألن ىذا األخري ذو خربة 

 عالية يف ىذا اجملال .
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إبعطاء أمهية كبًنة حلماية ممتلكاهتا فهي تسعى للحفاظ عليها خاصة مع كرب  ادلؤسسات اإلقتصاديةتقوم          
حجمها وتشعب أعماذلا، و ابلتايل يؤدي ذلك إىل ضمان بقائها و استمرارىا، و حىت تقوم ادلؤسسة مبتابعة كل أنشطتها 

على إكتشاف األخطاء   ومهامها فهي أصبحت تويل أمهية خاصة ابدلراجعة. حيث تعترب ىذه األخًنة وسيلة تساعد
 والتالعبات و مراقبتها، و لتحقيق أىداف ادلؤسسة ومحاية أمالكها و كذا مواجهة زليطها اإلقتصادي.

و تلعب ادلراجعة الداخلية دور مهم يف تسيًن و مراقبة أنشطة ادلؤسسة فهي تسعى إىل إكتشاف األخطاء و الثغرات اليت 
م ذلك اال أهنا تعترب غًن مقنعة ابلنسبة لألطراف اخلارجية ) ادلسامهٌن، ادلالك ( تواجهها ادلؤسسة و منع حدوثها ، و رغ

بسبب تبعية أعضاء ادلراجعة الداخلية لإلدارة و ابعتبارىم من ادلوظفٌن الدائمٌن للمؤسسة و قد يؤدي ذلك إىل تظافر 
سامهة يف ادلؤسسة و األطراف مصاحلهم الشخصية أو بناء عالقات مع مسًني ادلؤسسة ، لذلك جلأت األطراف ادل

ادلتعاملٌن معها إىل ادلراجعة اخلارجية كون ىذه األخًنة دتتاز ابحليادية و ادلوضوعية و عدم إرتباطها ابدلؤسسة أبي شكل 
من األشكال و ابعتبار ادلراجع اخلارجي القائم ابدلراجعة اخلارجية ذو خربة عالية يف ىذا اجملال و يعكس رأيو عن القوائم 
ادلالية عن وضعية ادلؤسسة لذا تعترب ادلراجعة اخلارجي ذو أمهية كبًنة على مستوى ادلؤسسة و على مستوى األطراف 

 ادلسامهة ابدلؤسسة و ادلتعاملٌن معها و على ادلستوى احلكومي كذلك.

تٌن، فكل من ادلراجع الداخلي أما العالقة بٌن ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية فهي مهمة جدا يف سًن عملية ادلراجع
و ادلراجع اخلارجي يستفيد من عمل اآلخر و يتشاركان يف بعض النقاط، و رغم ىذا إال أن ىناك بعض نقاط اإلختالف 

 والتعارض بينهما .

و من خالل تربصنا إستنتجنا ضرورة وجود كال من ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية معا يف ادلؤسسات و ذلك 
بب إعتماد و إستفادة كل منهما من عمل اآلخر ألن لكل منهما دور و أىداف يسعى لتحقيقها و كل منهما يكمل بس

 اآلخر .

ما مدى مسامهة دلعاجلة ىذا ادلوضوع و قصد حتقيق اذلدف ادلسطر ذلذه الدراسة مت طرح اإلشكالية العامة كاآليت: و 
 ؟ق فائدة للطرفني املراجعة مبا حيق وظيفة نففي  يف املراجعة الداخليةاملراجعة اخلارجية و بني  الوظيفيالتكامل 
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عة اخلارجية و ادلراجعة ادلوضوع و بعد تناولنا يف الدراسة لكل من ادلراجو من خالل تطرقنا دلختلف جوانب         
 ذكر أمهها فيما يلي:و كذا التكامل الوظيفي بينهما ، فقد توصلنا إىل رلموعة من النتائج اليت ديكن الداخلية 

 إختبار الفرضيات:نتائج -1

 من خالل حبثنا توصلنا إىل إستنتاج عن مدى صحة الفرضيات التالية من خالل اآليت:

 الفرضية األوىل:

ذلا ية ادلراجعة اخلارجادلراجعة الداخلية و كال من يف أن   تتمثلالفرضية األوىل و اليت  توصلنا إىل أن  من خالل حبثنا ىذا 
تها ، كون أن ادلراجعتٌن ذلا دور كبًن يف دتكٌن ادلؤسسة من حتقيق أىدافها و محاية صح ثبتأمهية ابلنسبة للمؤسسة 

ميع أنشطة و ممتلكاهتا من الضياع و اإلختالس و التالعب و من خالل القيام أبعمال الرقابة و الفحص ادلستمر جل
خلارجي و تقدمي رأي فين فيما خيص عدالة و عمليات ادلؤسسة اليت يقوم هبا كل من ادلراجع الداخلي ابدلؤسسة و ادلراجع ا

ل التقارير اليت يصدرىا كل من ادلايل و نتائج عملياهتا من خال صحة و شفافية القوائم ادلالية للمؤسسة اليت تعرب عن ادلركز
ل مراجعتو و ما توصل اليو من مالحظات و توصياهتا، و على أساسها يتم إختاذ القرارات و ادلراجعٌن عن أعما

 اإلجراءات الالزمة اليت من شأهنا حتقيق أىداف ادلؤسسة.

 الفرضية الثانية:

اليت مفادىا ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية تتبع طرق و منهجية لتنفيذ مهمة ادلراجعة إلصدار احلكم على وضعية و  
من خالل حبثنا و ادلؤسسة و ذلك ابإلعتماد على وسائل و تقنيات تسمح جبمع األدلة و القرائن فهي كذلك أتكدت 

دة خطوات رئيسية منتظمة ، كل خطوة تكمل األخرى . و كل خطوة توصلنا إىل أن كل من الطرفٌن يقوم إبتباع ع
 رئيسية تتفرع إىل خطوات فرعية ، و ذلك وفقا دلا أتكده معايًن ادلراجعة الدولية اخلاصة بكل نوع من ادلراجعتٌن .

 فادلراجعة الداخلية تنفذ مهمتها من خالل اخلطوات التالية :

 التحضًن للمهمة . -
 تنفيذ ادلهمة . -
 التقرير و ادلتابعة. -

 أما ادلراجعة اخلارجية فتنفذ مهمتها من خالل اخلطوات التالية: 
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 احلصول على معرفة عامة عن ادلؤسسة. -
 فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية . -
 مراجعة و فحص احلساابت و القوائم ادلالية. -

من الوسائل و التقنيات تسمح ذلا جبمع  يستند كل منهما على رلموعة ماو لكي يقوم كل من الطرفٌن تنفيذ مهمته
حملاسبية ، ادلراجعة األدلة و القرائن الكافية لتدعيم حكمها حول وضعية ادلؤسسة و ادلتمثلة يف : اجلرد الفعلي، ادلراجعة ا

  شهادات.، فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية، نظام الستفسارات، نظام ادلقارابتظام االنظام ادلصادقات، نادلستندية، 

 الفرضية الثالثة:

. وىذا ادلستوى من التكامل جع الداخلي وعمل ادلراجع اخلارجيرلاالت التكامل بٌن عمل ادلراأن ىناك اليت مفادىا  
فمجاالت التكامل بٌن عمل  .تتحقق ملتبادلة و ىذه الفرضية ، ودرجة الثقة ادلنتيجة تقييم كل منهما لعمل اآلخريتحدد 

لعدم وجود الثقة و ذلك لتعارض ادلصاحل بينهما و  ى ادلطلوبليست ابدلستو ادلراجع الداخلي و عمل ادلراجع اخلارجي 
  .امبينهادلتبادلة 

 الفتائج الفظرية:-2

تعترب وظيفة ادلراجعة الداخلية وظيفة حديثة و رغم تطور نشأهتا إىل يومنا ىذا إال أهنا ال تزال تشهد عدة نقائص  -
مسًني ادلؤسسات اجلزائرية لثقافة   إفتقاد، و يرجع ذلك إىلشديد يف تطبيقهايف ادلؤسسات اجلزائرية و بطئ 

 ادلراجعة.
تعترب ادلراجعة اخلارجية مبثابة الضمان ابلنسبة لألطراف ادلتعاملة مع ادلؤسسة حول سالمة و مصداقية و شفافة  -

احلساابت و القوائم ادلالية اليت تقدمها ، ويعترب تقرير ادلراجع اخلارجي مبثابة أتشًن عن وضعية ادلؤسسة و حيظى 
 للمؤسسة .ابلقبول من طرف ذوي ادلصاحل و األطراف اخلارجية 

تتم كل من ادلراجعة اخلارجية و ادلراجعة الداخلية وفق منهجية زلددة و معمول هبا على ادلستوى العادلي، و تقوم  -
على عدة معايًن مهنية دولية حتدد شروط و ظروف قبول ادلهمة و تنفيذىا و كذا شكل و مضمون التقرير الذي 

 يقدمو عند إدتام مهامو.
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ية و ادلراجعة الداخلية يف عدة جوانب كما أن ىناك نقاط تشابو جتمعهما مثل سعيهما ختتلف ادلراجعة اخلارج -
 لتحقيق أىداف و مصاحل ادلؤسسة ، لذا فهما تتفاعالن فيما بينهما من أجل القيام هبذه ادلهام أبعلى فعالية ، 

  قت. عمل اآلخر لتجنب تكرار العمل نفسو و عدم تضييع الو و كل منهما يعتمد على نتائج 
 درجة إعتماد ادلراجع اخلارجي على عمل ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة يتوقف على: -

 *سالمة نظام الرقابة الداخلية.
 *عدد ادلراجعٌن الداخليٌن.
 *طبيعة و درجة مؤىالهتم.

 االستقاللية اليت يتمتع هبا ادلراجعٌن الداخليٌن.*درجة 
 *درجة خربهتم يف رلال ادلراجعة الداخلية.

 الفتائج التطبيقية:-3

فظ احلساابت خدمات مهنية يف رلاالت احملاسبة و ادلراجعة و الضرائب و اخلدمات اإلستشارية ازليقدم مكتب  -
لقطاع عريض من العمالء من مؤسسات القطاع اخلاص و القطاع العام و البنوك سواء داخل الوالية أو 

 خارجها.
مستوى التكامل بٌن عمل ادلراجع الداخلي للمؤسسة و عمل زلافظ احلساابت ليس ابدلستوى ادلطلوب  أما -

 .الذي جيب أن يكون عليو 
 

 التوصيات و اإلقرتاحات : 

كل مؤسسة مهما كان حجمها أو نوعها أن تتبىن مهنة ادلراجعة الداخلية و توفًن ذلا كل ادلستلزمات   على -
 الضرورية دلمارسة ادلهنة على أكمل وجو.

   معمباشرة وجود ادلراجع اخلارجي مهم جدا على مستوى ادلؤسسة و على مستوى األطراف اليت ذلا صلة  -
 فافية حولة وضعية ادلؤسسة .و الشو ذلك من زايدة الثقة  ادلؤسسة

قتصادي ألن ادلراجعة الداخلية على اجلزائر زايدة التوعية الثقافية حول ادلراجعة بنوعيها من أجل التطور اإل -
 دلؤسسة و الوصول هبا إىل الرقي و التطور ادلطلوب .ادلراجعة اخلارجية تساىم إىل حد كبًن على حتقيق أىداف او 



                                                                                                      عامة خاتمة  
 

133 
 

 آفاق البحث:

لغة ابلنسبة للمؤسسة اإلقتصادية و اليت من شأهنا التكامل بٌن ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية ذو أمهية ابيعترب 
رح أكثر يف مواضيع أخرى و إرأتينا ط حتسٌن ورفع جودة أعمال ادلراجعة. ومنو جند أن ىذا ادلوضوع ديكن أن يتطور

  ر منها:بعض ادلواضيع اليت ديكن أن تكمل ىذا العمل نذك

 . يف إختاذ القرارات اإلدارية السليمةالداخلية و املراجعة اخلارجية مسامهة التكامل بني املراجعة -

 التكامل بني املراجعة اخلارجية و املراجعة الداخلية يف التقليل من املخاطردور  -



 

 

 

 قائمة املراجع
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ظور ادلعايري الدولية و مدى إمكانية تطبيقها يف اجلزائر، مذكرة دمحم أمني مازون، التدقيق احملاسيب من من -49

 .2011مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري، كلية العلوم التجارية، جامعة اجلزائر، 
زلي الدين زلمود عمر، مراجعة احلساابت بني ادلعايري العامة و ادلعايري الدولية، رسالة مقدمة ضمن  -50

 .2008اجستري، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، ادلركز اجلامعي، ادلدية، متطلبات نيل شهادة ادل
يوسف سعيد يوسف ادلدلل، دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط األداء ادلايل و اإلداري، مذكرة مقدمة  -51

 .2007ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة، 
 

 
 ت:املذكرا

أوعمران رابح و طايل عمر، ادلراجعة اخلارجية يف اجلزائر، مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل الشهادة  -52
 .2012الدراسات اجلامعية التطبيقية، جامعة التكوين ادلتواصل مركز البويرة، 

 
 :القوانني و املواد

 27/04/1991مؤرخ يف  91/08اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،رائسة احلكومة القانون رقم  -53
 20يتعلق مبهنة خبري احملاسب و زلافظ احلساابت وحملاسب ادلعتمد، اجلريدة الرمسية )العدد 

 ( 7،ص27/04/1991التاريخ
 1431رجب  28مؤرخ يف  10/01رائسة احلكومة، قانون رقم  ،ة اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهوري -54

مبهنة اخلبري احملاسب و زلافظ احلساابت و احملاسب ادلعتمد، اجلريدة ادلتعلق  2010يوليو  11ادلوافق ل
 (5، ص 2010يوليو  29، ادلوافق ل 1431رجب  16التاريخ  42الرمسية )العدد 
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 امللتقيات:

سفري دمحم و رزقي إمساعيل، مسؤولية و دور ادلراجع اخلارجي يف سياق تطبيق النظام احملاسيب ادلايل، مداخلة  -55
ادللتقى الوطين حول واقع و افاق النظام احملاسيب ادلايل يف ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة يف مقدمة ضمن 
 ، جامعة الوادي2013ماي6-5اجلزائر، يومي 

 :اجملالت

 2000(، آذار 42-41أمحد شقري ، العالقة بني ادلدقق الداخلي و ادلدقق اخلارجي، رللة ادلدقق ، العدد) -65
منصور ايسني األدميي، دراسات حتليلية لدور مراقب احلساابت يف مباشرة خدمات التأكد ألنشطة ادلراجعة  -57

 2007للتجارة و التمويل، جامعة طنطا، العدد الثاين،الداخلية، اجمللة العلمية 
 2006(، نيسان 66-65نعيم اخلوري ، اإلخفاق و عودة الروح إىل مهنة التدقيق، رللة ادلدقق ، العدد) -58
نصر صاحل دمحم، حنو اطار نظري عام للمراجعة أثره على معايريها، منشورات أكادميية، الدراسات العليا،  -59

 .2004،لبنان

 :تاألنرتن مواقع

 يف  االطالع مت t11148/ www.accdisccussion.com/ على متاح احلساابت مراجع مسؤولية-60
 15:33و 2015 مارس 6)



 

 

 

 قائمة املالحق
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 (10ادللحق رقم)

 

 فحص و حتليل حساابت األصول:-أ

 حساابت التثبيتات-

دج واإلىتالك اخلاصة هبا تقدر قيمتها ب 9141010201410205 4102بلغت التثبيتات لسنة 
دج وحتتوي تثبيتات ادلؤسسة 0111115151.112.9دج أي القيمة الصافية ذلا تقدر ب 0100410901252222

 1103-01-20تثبيتات ادلؤسسة بتاريخ             على مايلي :

اإلهتالكات و ادلؤوانت و  قيمة إمجالية إسم احلساب ر.ح
 خسائر القيمة

 القيمة الصافية

 4.19001320215 - 4.19001320215 أراضي 400
 011.910051095234 0101914001101201 2.4..21011109010 البناءات 400
التثبيتات العينية  401

 األخرى
044190210532.9 93150513.3202 3919.21.41240 

التثبيتات اجلاري  40
 إصلازىا

.111504105.295 - .111504105.295 

خسائر القيمة  451
عن األصول 
ادلالية األخرى 

 النثبتة

09111451559211 09111111111211 451559211 

الضرائب ادلؤجلة  000
 على األصول

051.5513.9244 - 051.5513.9244 

 0111115151.112.9 0100410901252222 9141010201410205 اجملموع الكلي
 قرير زلافظ احلساابتتادلصدر: 
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 و سنسلط الضوء على أىم احلساابت ادلهمة يف نشاط ادلؤسسة و من بينها:

 األراضي: ميثل شلتلكات ادلؤسسة من األراضي ادلخصصة لبناء العمارات 400ح/ -
 التابعة للمؤسسة و متثل النشاط األساسي للمؤسسة البناءات: ميثل البناايت 400ح/ -
 ادلعدات و األدوات: حيتوي على مشرتايت ادلؤسسة من آالت و معدات الصيانة و العمارات 409ح -
 ادلكتب سلتلف إىتالكات اإلستثمارات من عمارات، سيارات، أاثث اإلستثمارات: متثل إىتالكات 41ح/ -

 111اخل

 ادلخزوانت:-

 1103-01-20بتاريخ  خمزوانت ادلؤسسة

 الرصيد ادلدين اسم احلساب ر.ح
 09012051010204 ادلخزوانت و ادلنتوجات قيد التنفيذ 10

 09012051010204 اجملموع الكلي
  احلساابت زلافظ تقريرادلصدر : 

 و تتكون ادلخزوانت من احلساابت التالية :

البضاعة: و ىي سلزون ادلؤسسة من العمارات للسكن بغرض الفائدة و تعترب ىذه العمارات كسلع و تندرج  01ح/
 ضمن اإلستثمارات

 مواد و لوازم : ىذا احلساب ال حيمل مبلغ كبريًا ألنو ال يعترب من نشاط ادلؤسسة  00ح/

 قيد اإلصلاز منتجات و أشغال قيد التنفيذ: و تتمثل يف ادلشايع اليت ىي  00ح/
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 حساابت الغري:-

 1103-01-20حساابت الغري للمؤسسة بتاريخ 

 القيمة الصافية خسائر القيمة  القيمة االمجالية  اسم احلساب ر.ح
 415100910.52.1 0120.1215219 40419.41335299 الزابئن 200
احلساابت  .23

األخرى الدائنة أو 
 ادلدينة

0100419311.03224 - 0100419311.03224 

 02111001132211 - 02111001132211 اخلزينة العمومية 909
 012301.021511254 0120.1215219 0123910.412.1219 اجملموع الكلي

 قرير زلافظ احلساابتتادلصدر :  

 فحص و حتليل حساابت اخلصوم-ب

 حساابت األموال:-

 1103-01-20أموال ادلؤسسة يف 

 الدائن الرصيد اسم احلساب ر.ح
 214221259102.201 رأس ادلال الصادر 010

 (.90199.134129) نتيجة السنة ادلالية 04
 (139110010.2201) الرتحيل من جديد 00
 010241041110.293 اإلقرتاضات و الديون ادلماثلة 03

 01214111103252 احلواصل ادلعاينة مسبقا و ادلؤوانت .21
 91.42111.1.09200 اجملموع الكلي

 قرير زلافظ احلساابتتادلصدر : 
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 احلساابت ادلالية: -

 1103-01-20احلساابت ادلالية للمؤسسة يف 

 الرصيد الدائن اسم احلساب ر.ح
 01.91240..041 دون و احلساابت ادللحقة ادلور  21

 3312291115203 الضرائب ادلؤجلة على اخلصوم 002
 .3041213104299 األخرى و احلساابت الدائنة ادلماثلة قيم التوظيف ادلنقولة 911

 001.101119202. اجملموع الكلي
 قرير زلافظ احلساابتتادلصدر : 

 و إيرادات1 نفقاتابت التسيري حسب طبيعتها إىل تنقسم حسا: فحص و حتليل حساابت التسيري-2

 فحص و حتليل حساابت األعباء:-أ

 1103-01-20أعباء ادلؤسسة يف 

 الرصيد ادلدين احلساباسم  ر.ح
 09102.10.2213 ادلشرتايت ادلستهلكة  31
 011142.1.1.255 اخلدمات اخلارجية 30
 44010091115210 أعباء ادلستخدمني 30
 912411241214 الضرائب و الرسوم و التسديدات ادلماثلة  32
 00.13241525221 األعباء العملياتية األخرى  39
 51.951900255 األعباء ادلالية 33
 4110.1111294. سلصصات إىتالكات و ادلؤوانت و خسائر القيمة 31

 415591015220 الضرائب على األرابح ادلبنية على نتائج األنشطة العادية 359
 9.010541200233 اجملموع الكلي

 قرير زلافظ احلساابتتادلصدر : 
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 يلي:الصنف السادس من رلموعة احلساابت ما و أىم ما نستخلصو من 

ادلشرتايت ادلستهلكة: و يتمثل يف إستهالك اللوازم الداخلية ضمن التسيري اليومي للمؤسسة من أقالم  31ح/ -
 وأوراق 111اخل

 أعباء ادلستخدمني: ادلتضمن مصاريف ادلستخدمني من أجور و عالوات 111اخل 30ح/ -
سجيل األراضي ابإلضافة اىل الضرائب و الرسوم و التسديدات ادلماثلة: مصاريف عقارية من أجل ت 32ح/ -

 مصاريف  تطهري العمارات1
 سلصصات اإلىتالكات و ادلؤوانت: متعلقة ابإلىتالكات ادلختلفة من احملالت التجارية وعمارات111اخل  31ح/ -

 فحص و حتليل حساابت اإليرادات:-ب

 .جدول أوال مث حتليلها اثنياالنوع سنتناول حساابت ادلنتوجات ابلدراسة و التحليل عن طريق عرضها يف يف ىذا 

 1103-01-20حساابت ادلنتوجات للمؤسسة يف

 ادلبالغ اسم احلساب  ر1ح
 432104.1010233 ادلبيعات من البضائع و ادلنتجات ادلصنعة و ادلنتوجات ادللحقة 1.
 2113901020295 االنتاج ادلخزن أو ادلنقوص من ادلخزون 4.
 - االنتاج ادلثبت 0.
 - االستغالل إعاانت 2.
 211131119225 ادلنتوجات العملياتية األخرى 9.
 05.10901290241 ادلنتوجات ادلالية 3.
 091.321092250 االسرتجاعات عن خسائر القيمة و ادلؤوانت 1.

 94015111103259 اجملموع الكلي
 قرير زلافظ احلساابتتادلصدر :  

 و أىم ما ميكن أن نورده ما يلي:

البضائع و ادلنتجات ادلصنعة و ادلنتوجات ادللحقة: وحدة الصيانة قامت بتهيئة ادلكاتب ادلبيعات من  1.ح/ -
 وقامت بفاتورة لصاحل ادلديرية العامة1
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ادلنتوجات العملياتية األخرى: و حتتوي على أتعاب اإلداريني أو ادلسري كما حتتوي على ادلنتوجات  9.ح/ -
 اإلستثنائية عن عملية التسيري1

 ات ادلالية : صلد فيو منتوجات ادلسامهات و عائدات األصول ادلالية مع احلساابت الدائنة1ادلنتوج 3.ح/ -

 1103و  1102إعداد مقارنة بني سنة -3

 41021و  4100يف اعداد ىذه ادلقارنة على واثئق ادلؤسسة ادلتمثلة يف ادليزانيتني ادلتتاليتني لسنيت إعتمدان  

 حتليل الفروق.اعداد مقارنة لقسم األصول و -أ

 4102و  4100قوم بعرض مقارنة أصول سنيت سن

 1103و  1102(: مقارنة بني أصول سنة 00-3جدول رقم)

اسم  ر.ح
 احلساب 

 % الفروق 1102 1103

 0 11 4.19001320215 4.19001320215 أراضي 400
011.91005109523 بناءات 400

4 
014201500103020

1 
(0331..41112242) 1259 

التثبيتات  401
العينية 
 األخرى

3919.21.41240 391.131992255 (00011022.3) 1255 

التثبيتات  40
اجلاري 
 اصلازىا 

.111504105.255 913139511.9253 052149419402. 0021
0 

خسائر  451
القيمة عن 

األصول 
ادلالية 

451559211 451559211 11 0 
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األخرى 
 ادلثبتة

الضرائب  000
ادلؤجلة 

على 
 األصول

051.5513.9244 - 051.5513.9244 - 

اىتالك  41
 التثبيتات

010041090125222
2 

010041090125222
2 

11 0 

914101020141020 التثبيتات مج
5 

011201120120122
4 

01095101111942.
. 

0209 

ت ادلخزوان 10
ادلنتوجات و 

 قيد التنفيذ

09012051010204 2212401001211 0111553105422 0229 

حساابت  مج
 ادلخزوانت

09012051010204 2212401001211 0111553105422 0229 

 1212 (011251141325) 49011211593203 40419.41335299 الزابئن  200
احلساابت  .23

الدائنة 
 األخرى

0100419311.0322
4 

0119110.9103921
0 

92105019.1295 0219 

اخلزينة  909
 العمومية 

02111001132211 0021201102421. 91304114020 0212 

حساابت  مج
 الغري

012301.02151125
4 

0122011021239 0.15111909 0210 

311051.00119329 اجملموع الكلي
3 

910011155111320
3 

012151302119124 0241 

  قرير زلافظ احلساابتت ادلصدر :
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 و فيما يلي قراءة لنسبة النمو الواردة يف اجلدول:

 .%09و منو يف ىذه النسبة و ذلك لزايدة التثبيتات اجلاري اصلازىا و ىذا ما يعكس نالحظ زايدة  التثبيتات:-

 نالحظ منو ىذه األخرية بنسبة كبرية و ذلك لزايدة سلزون السكنات ادلخزوانت:-

و ىذا راجع اىل الزايدة يف اخلزينة العمومية و كذا احلساابت الدائنة  %0نالحظ زايدة النمو ب  حساابت الغري:-
 1%03األخرى و ىذا رغم اخنفاض الزابئن بنسبة 

 اعداد مقارنة لقس اخلصوم و حتليل فروقها-ب

 1103و  1102مقارنة بني خصوم سنة 

اسم  ر.ح
 احلساب

 % الفروق 1102 1103

رأس ادلال  010
 الصادر 

214221259102.201 214221259102.201 11 0 

العالوات  010
ادلتعلقة برأس 
 مال ادلؤسسة

- - - - 

فارق اعادة  019
 التقييم

- - - - 

نتيجة السنة  04
 ادلالية

(90199.134129.) (0012021225213) (21104010.12.0) 0251 

الرتحيل من  00
 جديد

(139110010.2201) (.2.1.11104.200) (00.1490142.210) 0203 

االقرتاضات  03
والديون 
 ادلماثلة 

010241041110.293 01000110111.129. 00100.1005 0214 

حواصل  .21
ادلعاينة 
مسبقا 

01214111103252 - 01214111103252 - 
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 وادلؤوانت
رلموع  مج

 األموال
91.42111.1.09200 21.5214501221211 5451.03141320 0205 

ادلوردون  21
واحلساابت 

 ادللحقة

041..01.91240 4413401002210 0149219901313 0229 

الضرائب  002
ادلؤجلة على 

 اخلصوم 

3312291115203 21151913.3241 4919051000203 0234 

قيم التوظيف  911
ادلنقولة 
 األخرى

3041213104929. 2.414.11923229 031141.1..524 0202 

 0203 0591159194.23 909111.199.221 001.101119202. الديون مج
 0210 0.21129113925 9100111551113203 .91912102211.424 اجملموع الكلي

 قرير زلافظ احلساابتت  ادلصدر:

ويعود ذلك إىل الزايدة الكبرية يف النتيجة ادلالية وكذا الزايدة يف  %05نالحظ الزايدة يف منو بنسبة  االموال اخلاصة:-
 على التوايل%4و %03واإلقرتاض ابلنسب التالية الرتحيل اجلديد 

 %34وذلك بسبب إرتفاع الضرائب ادلؤجلة على اخلصوم بنسبة  %03نالحظ زايدة يف ىذه األخرية بنسبة الديون:-
 1%29وكذلك الزايدة يف ادلوردون بنسبة 
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 1103-1102إعداد مقارنة جدول حساابت النتائج لسنة -ج

 عرض ادلقارنة-

 1103و1102جدول حساابت النتائج لسنة  قارنة بنيادل

 ر1ح إسم احلساب  4102 4100 الفروق %
 1. مبيعات البضائع 432104.1010233 02212.01113249 22..005139310 0210

اإلنتاج ادلخزن او  2110901020295 - 2110901020295 -
ادلنتقص من 

 ادلخزون

.4 

 0. اإلنتاج ادلثبت - - - -
إعاانت  - - - -

 اإلستغالل
.2 

 إنتاج السنة ادلالية 11049249..0121 02212.01113249 031101.1005 4200
ادلشرتايت  (0910.210.2213) (0011041550229) (410301011230) 0201

 ادلستهلكة 
31 

اخلدمات  (011142.1.1.255) (2510941011201) (95115919552.4) 4241
 اخلارجية

30 

 إستهالك السنة ادلالية (04013441034219) (3410391010230) (.301293151120) 0251
 القيمة ادلضافة 01010931030241 1410191142234 5111911001291 4241
أعباء  (44010091115210) (.05.1391111121) 4021324115 0204

 ادلستخدمني
30 

الضرائب  (912411241214) (01109014.9240) 215011199240 1294
والرسوم 

والتسديدات 
 ادلماثلة

32 
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الفائض اإلمجايل على  (2910.51023230) (04913531000221) .111003151221 1203
 اإلستغالل

ادلنتوجات  211131119225 02.10141104209 (02010.9154323) 1210
العملياتية 

 األخرى

.9 

األعباء العملياتية  (00.13241525212) (12311099232..0)  
 األخرى

39 

ادلخصصات  (4110.1111294.) (9114.1000213.)  
لإلىتالكات، 

وادلؤوانت 
 وخسائر القيمة

31 

اإلسرتجاعات  091.321092250 - 091.321092250 -
عن خسائر 

 القيمة وادلؤوانت

.1 

 نتيجة عملياتية (.4031115102229) (40011151111210) (911.5100329) 0214
 3. ادلنتوجات ادلالية 05.10901290241 4011023195.2.4 (041.59102322) 1213
 33 األعباء ادلالية (5.91900255) (0119131102290) 519011914292 1215
 النتيجة ادلالية  01.19501505245 40513211910205 (041121132021) 1219
قبل النتيجة العادية  (21125.1419241) (0010531442212) (0.10111511222) 2249

 الضرائب
الضرائب عن  - - - -

األرابح ادلنية 
على نتائج 

 األنشطة العادية

359 

فرض الضريبة  (415591015220) - (415591015220) -
 ادلؤجلة

350 



152 
 

رلموع منتوجات األنشطة  94015111103259 9401.551303204 011121121 0
 العادية

األنشطة  رلموع أعباء (9.010541200233) (90010351121253) (.21144019.12) .021
 العادية 

الصافية لألنشطة  النتيجة (90125410522.0) (0010351442212) (.211040103521) 2290
 العادية

العناصر  - - - -
ادلنتجات غري 

 العادية

.. 

عناصر األعباء  - - - -
 غري العادية

3. 

 النتيجة غري العادية - - - -
 النتيجة الصافية للسنة (90125410522.0) (0010351442212) (.211040103521) 2290

 قرير زلافظ احلساابتتادلصدر: 

 روق:حتليل الف-

 .وذلك بسبب زايدة السكنات ادلوزعة وبيع احملالت التجارية %10مبيعات البضائع : ونالحظ زايدهتا بنسبة 1.ح/ -

 .بسبب ارتفاع إستهالك ادلواد األولية  %01ادلستهلكة : زايدة بنسبة ادلشرتايت 31ح/ -

التهيئة  الصيانة، اخلدمات اخلارجية : نالحظ زايدهتا بنسبة كبرية و ذلك بسبب زايدة ادلصاريف : اذلاتف،30ح/ -
 العمرانية1111اخل

 .القيمة ادلضافة : ونالحظ زايدهتا وذلك لزايدة اإلضافات -

و ذلك بسبب الزايدة يف األجور و إحالة بعض ادلستخدمني إىل  %04ستخدمني : إزدادت بنسبة أعباء ادل30ح/-
 .التقاعد 
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حتسب من كتلة أجور  %3الضرائب والرسوم والتسديدات  ادلماثلة : وذلك بسبب إلغاء غرامة الدفع اجلزائي 32ح/-
 .ادلستخدمني

  .و لتسوية بعض الوضعيات العالقة %32 الفائض اإلمجايل على اإلستغالل : نالحظ نقصها بنسبة-

القيمة : نالحظ ىذه النسبة نوعا ما اثبتة كوهنا تعتمد على طريقة  سلصصات اإلىتالكات وادلؤوانت وخسائر 31ح/-
 .القسط الثابت جلميع االصول الشاملة

 مصاريف قضائية للكراء، بسبب نقصان ادلداخيل ادلالية مثل:%02ادلنتوجات ادلالية : نالحظ نقصاهنا بنسبة  3.ح/-

 .مصاريف البيع ادلرتتبة على عاتق الزابئن 

  .بسبب نقصان الفوائد وذلك بسبب نقصان الديون %50األعباء ادلالية : نقصان كبري بنسبة  33ح/-

 .و يف األخري النتيجة الصافية : نالحظ زايدة نسبة األرابح بنسبة كبرية وىذا يربز التحسن السريع
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 (14رقم )ادللحق 

 

 

Les états financiers 

1-l’anaxe aux états financiers révèle des insuffisances ;elle doit comporter des 

informations ci-dessous qui présentent un caractère significatif et qui out utile pour la 

compréhension des opérations figurants sur les états financiers : 

-régles et méthodes comptables adoptées pour la tenue de la comptabilité et 

l’établisement des états financiers. 

- complement des informations n’ésessaires à une bonne compréhension du bilan, du 

cpmte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et de l’état de variation des 

capitaux propres. 

2-absence des notes de renvoi à l’annexe prévues dans les états financiers. 

 

 


