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   أ                                                                       :المقدمة العامة 

 

  المقدمة العامة 
لقد أدت التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف العامل وخاصة يف اجلزائر إىل ظهور متطلبات متعددة 

 .اإلدارة والرقابة األبعاد للتنمية تعتمد بنسبة كبرية على الفعالية والدقة يف ميدان التسيري،
تكيف مع الظروف حىت تضمن لنفسها البقاء يف هذا احمليط ويتطلب هذا النهج اجلديد من املؤسسة االقتصادية ال

الذي تطبعه املخاطر الشديدة واخلوف من املستقبل نتيجة االنفتاح على العامل اخلارجي بفضل حترير التجارة 
 .بني املؤسسات خيلفه من منافسة كبرية الوطين اخلاص واألجنيب وما االستثماراخلارجية وفتح اجملال أمام 

االقتصادية واالجتماعية  احملاسبية، املالية، هذه الرؤية اجلديدة للتسيري إىل خلق حاجة إىل املعلومات لقد أدت
 .العمال والغري البنوك، مسريين، مديرين، مسامهني، دولة، جبميع ممثلي احلياة االقتصادية من

من نظم أخرى ويف إطار عالقة ومن هذا أصبح استخدام نظم املعلومات يتم بشكل واسع ويؤثر ويتأثر ملا حوله 
وحىت  زمة حول النشاطات والنتائج،األعوان االقتصاديني باملعلومات الال هؤالءولضمان تزويد  .اقتصادية متشابكة

ال بد أن ختضع إىل املراقبة واملراجعة ويف  تكون تلك املعلومات بعيدة كل البعد عن الشكوك ولكي تكون كذلك
  .كةإطار عالقة اقتصادية متشاب

فاملراجعة الداخلية عملية منتظمة مستقلة نسبيا هتدف إىل احلصول على القرائن املرتبطة بالعناصر الدالة على 
املوضوعية  معايريللاكيد من درجة مسايرة هذه العناصر توتقييمها بطريقة موضوعية لغرض الـ األحداث االقتصادية
تر والسجالت احملاسبية املرتبطة بالعمليات اليت قامت هبا املعنية من خالل فحص الدفا وتوصيلها إىل األطراف

  .املؤسسة والتحقق من مدى مطابقة عناصره هذه القوائم للواقع الفعلي هلا

لكن ومن أجل ضمان السري احلسن للدورة اإلدارية وجب وضع نظام للرقابة الداخلية املتمثل يف جمموع الضمانات 
وهذا من اجل فتقييم هذا النظام يعترب من بني أهم خطوات املراجعة الداخلية  اليت تساهم يف التحكم يف املؤسسة

الضعف والقوة يف املؤسسة بغية تزويد خمتلف األطراف مبعلومات دقيقة وذات مصداقية نسبية  اكتشاف مواطن
 .نظرا للضغوط املستمرة واليت خيضع هلا املراجع الداخلي من طرف املديرية العامة

أن يستعمل األساليب  الداخليالنشاطات وتعقدها وكرب حجم املشاريع كان البد على املراجع  لكن مع تطوير
 .اإلحصائية من أجل تسهيل املهمة والدقة يف األداء

ومن هنا يتضح دور املراجع الداخلي املتمثل يف خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن النظام احملاسيب كفء بغية 
قيقة لإلدارة وبذلك ينصب اهلدف الرئيسي للمراجع الداخلي على اكتشاف ومنع تقدمي بيانات سليمة ود

 .األخطاء والغش واالحنراف عن السياسة املوضوعة
 
 



   ب                                                                       :المقدمة العامة 

 

 :غة اإلشكالية الرئيسية ملوضوعنا كما يلياتقدم ميكن صي من خالل ما
   املؤسسة؟ تسيريمامدى مسامهة تقييم نظام الرقابة الداخلية يف حتسني 

اإلشارة إىل جمموعة من التساؤالت األخرى اليت ميكن أن نشتقها واليت تشكل  صياغةالتساؤل ميكن  وعلى هذا
 :األخرى املتعلقة باملوضوع منها االهتمامات

 ماذا نقصد باملراجعة الداخلية بوجه عام وما هي املعايري اخلاصة هبا؟-1
 ماهي األسباب اليت أدت إىل ظهور نظام الرقابة الداخلية؟-2
   األدوات اليت تستعمل لتقييم نظام الرقابة الداخلية؟ماهي -3
 ؟ماهي املراحل املنتهجة يف عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية-4

 :لإلجابة على التساؤالت السابقة ننطلق من الفرضيات التالية :فرضيات البحث
 .املراجعة الداخلية وظيفة مستقلة باملؤسسة-1
 .لية يتوقف على الكفاءة العلمية للمراجعجناح املراجعة الداخ-2
 .إتباع املراجع الداخلي منهجية حمددة متكنه من اإلملام بكل املعلومات بغية إبداء رأيه الفين بشأهنا-3

 :إن اختيار هذا املوضوع يعود ألسباب موضوعية وذاتية :أسباب اختيار الموضوع

 :أسباب املوضوعية-أ
 .عظم املؤسسات اجلزائرية وضعف التجربة فيهاندرة املراجعة الداخلية يف م-
 .اليت تناولت هذا املوضوع الدراساتندرة -

 :األسباب الذاتية-ب
 ؛امليل الشخصي إىل احرتاف مهنة املراجع مستقال-
 إثراء املكتبة اجلامعية هبذا البحث املتواضع؛-
 .إمكانية املواصلة يف هذا البحث املتواضع-

 :أهمية الموضوع
تكمن األمهية يف ان املراجعة الداخلية وظيفة تابعة لإلدارة نسبيا هتدف إىل ابارز نقاط القوة والضعف يف املؤسسة 

 .وإعطاء اقرتاحات للمسريين من اجل رفع األداءات واالستغالل األحسن للفرص املتاحة

 :أما األهداف املتوخاة من معاجلة املوضوع :أهداف الموضوع
ية تقييم نظام الرقابة الداخلية ومسامهتها يف إنارة طريق املراجع الداخلي من أجل اإلدالء برأيه حماولة إبراز أمه-

 حول احلسابات؛



   ت                                                                       :المقدمة العامة 

 

التالعبات وأعمال الغش والتزوير على املستوى ، االحنرافاتمسامهة املراجعة الداخلية يف كشف  حماولة إبراز-
 .لتحفظات واألخطاءالداخلي للمؤسسة وإعطاء فرصة للقوة املسرية لرفع ا

 :المنهج المستعمل
لدراسة  اعتمدنا املنهج التارخيي التحليلي لإلجابة على التساؤالت املطروحة واختيار صحة الفرضيات املتبناة،

 .وعلى املنهج الوصفي التطور التارخيي للمراجعة،
  : هيكل البحث

حبيث  الفصل األول اإلطار النظري للمراجعة،استعرضنا يف  لقد تناولنا هذا املوضوع بالدراسة يف ثالث فصول،
وقمنا  .و العوامل اليت ساعدت على تطورها حاولنا عرض للتطور التارخيي للمراجعة وخمتلف املراحل اليت مرت هبا

 .وتطرقنا يف األخري إىل مبادئ وأهداف املراجعة إظهار أمهيتهابتقدمي أهم التعاريف الشاملة للمراجعة مع 
أنواع املراجعة انطالقا من الزوايا اليت  ى خصائص املراجعة من خالل تناولنا لفرضيات املراجعة،كما تعرضنا عل

خمتلفة هلا إىل معايري املراجعة من خالل إعطاء تعاريف وكذا تعريف املراجع وأنواعه نعرج  ينظر للمراجعة منها،
   ،عايري العامة ومرورا مبعايري الفحص امليدايمباشرة إىل حتديد هاته املعايري بدءا بامل لننتقل, وتبيان أهدافها
العتبار أن هذه املبادئ تشكل اإلطار النظري  كتابة التقرير الذي يعترب كمحصلة لعملية املراجعة،  وختاما مبعايري

 املتمثلة يف التخطيط واإلشراف على عملية املراجعة، الذي جيب على املراجع أن يتقيد به من خالل اخلطوة األوىل
واخلطوة الرابعة  اخلطوة الثانية واملتمثلة يف أوراق املراجعة وأما اخلطوة الثالثة فتتمثل يف أدلة اإلثبات يف املراجعة،

    .واألخرية واليت تتجسد يف التقرير عن النتائج احملصل عليها
تعريف باملراجعة الداخلية وانتقاال تطرقنا من خالله إىل ماهية املراجعة الداخلية بداية بالنشأة والفأما الفصل الثاي -

لننتقل بعد ذلك على  .جع الداخلياإىل أهداف املراجعة الداخلية ومعايريها ويف األخري قمنا بتحليل مهمة املر 
لننتقل بعد ذلك إىل املراجعة الداخلية  .املراجعة الداخلية ومعايريها ويف األخري قمنا بتحليل مهمة املراجع الداخلي

وخصصنا بعد ذلك دراستنا يف حتديد ماهية الرقابة الداخلية من خالل تعريف  العينات اإلحصائية؛وعالقتها ب
وقمنا بتحديد العالقة بني املراجعة الداخلية  أهداف والعوامل املساعدة يف تطور هذا النظام؛ النظام وسائله،

م وركائز أساسية يقوم عليها هذا النظام والرقابة الداخلية واستعرضنا مقومات الرقابة الداخلية باعتبارها دعائ
لنصل إىل أهم نقطة  .إجراءات ختص العمل احملاسيب واجرءات عامة واملتمثلة يف اإلجراءات التنظيمية واإلدارية،
الداخلية من خالل حتديد أساليب التقييم وحتديد أهم املراحل اليت  يف البحث املتمثلة يف مرحلة تقييم نظام الرقابة

 .عملية تقدمي نظام الرقابة الداخلية متر هبا
حيـث   التطـرق إ   مؤسسـة إتصـاالت اجلزائـر فـرع مسـتغا ، فخصصناه لدراسة حالـة أما الفصل الثالث واألخري-

 ودراسـة التنظيمـي وهيكلهـا إسـرتاتيجيتها وكـذا وأهدافها نشأهتا خالل من ودلك تقدمي عام للمؤسسة حمل الدراسة
 الدراسـة مؤسسـة يف األسـاليب بعـ  تطبيـق حماولـة   كمـا   التعرف على أهـم تكاليفهـا، حبيث  املؤسسة وضعية
 املؤسسة، تقدمها اليت اخلدمات تكلفة وحتديد املؤسسة مردودية ومعرفة النتيجة لتحديد
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 مقدمة الفصل األول

حجم  مع كرب وتنوعها، صاحبت تعقد النشاطات عرف تطورات كبرية متواصلة، إن املراجعة ميدان واسع،
تكثر  التسيري إذاملادية واملالية املستعملة، يصعب فيها يوم بعد يوم  املؤسسات وضخامة الوسائل البشرية،

 .بل والتالعبات أحيانا الحنرافات،األخطاء وا العمليات املنجزة واملعلومات املتدفقة،
 . اليت قامت من أجلها بذلك وظيفتهاومنه فإن املراجعة تنطلق من فرضيات و أسس حىت حتقق 

ملراجع و إجراءات العمل و للقيام هبذا العمل كان البد من توفر معايري ختص اجلوانب الشخصية املرتبطة با
فين و مستقل يعرب عن مدى سالمة القوائم املالية ، يصاغ يف تقرير ، هبدف الوصول إىل إبداء رأي حمايد امليداين

، س هذا الفصل من خالل أربعة مباحثلذا سندر  .تضبطه هو اآلخر جمموعة من الشروط الشكلية و املوضوعية
يتضمن املبحث األول ماهية املراجعة ، بينما نعرض يف املبحث الثاين خصائص املراجعة أما املبحث الثالث 

 .ناول معايري املراجعة و نستعرض يف املبحث الرابع اإلجراءات العملية للمراجعة فيت
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 ماهية المراجعة: المبحث األول 

إن التطورات الالحقة بعملية املراجعة كانت رهينة األهداف املتوخاة منها من جهة،ومن جهة أخرى كانت نتيجة 
ألخرية ، لذا فإن املراجعة تعتمد على مبادئ و فرضيات جتعلها  تتماشى مع البحث املستمر لتطوير هذه ا

التغريات الكبرية اليت عرفها االقتصاد العاملي ، و سوف نتناول هذا املبحث من خالل عرض ماهية املراجعة، 
أمهيتها  جعة وحيث نتطرق يف املطلب األول إىل املسح التارخيي للمراجعة و يف املطلب الثاين إىل تعريف املرا

 .نعرض يف املطلب الثالث مبادئ و أهداف املراجعةو 

 لمحة تاريخية: المطلب األول 

يعود ميالد املراجعة إىل نشأة الدولة و ملكيتها للمال العام و إدارته نيابة عن الشعب،إذ كانت املراجعة مرادفة 
احلضارات اإلنسانية و بدرجات متفاوتة و نتيجة اليت عرفتها منذ القدم خمتلف  " le contrôle " للرقابة املالية

 واالجتماعي والسياسي ملختلف مراحل البشرية أخذت املراجعة مفهومها الواسع، للتطور الفكري و االقتصادي
 : ويظهر هذا التطور من خالل املراحل اليت مرت هبا املراجعة على تعددها ، حيث تقسم إىل مخس مراحل

 ميالدية 0011لسنة  الفرتة السابقة: أوال 
 ( Auditor ) اهتمت املراجعة يف هذه الفرتة باستماع املراجع إىل احلقائق و وزهنا بواقع جتربته، فكان اصطالح

،حيث كانت احلكومات املركزية يف ذلك مبعىن يستمع ( audire ) سائدا، و هو مشتق من أصل الكلمة الالتينية
نية و النقدية جمموعة من املوظفني يقومون بإمساك سجالت إلثبات الوقت تفوض سلطة جباية الضرائب العي

و تركز اهتمام املراجع  حركة جباية الضرائب،وعينت مراقيب املالية لفحص هذه السجالت والتأكد من صحتها،
 .اوالتأكد من أمانة احلائزين هل يف البداية على منع التالعب من قبل املسؤولني عن حـيازة األشياء املادية

مث تطور جمال العمل بأن أصبح التجار يستعينون باملراجعني للتحقق من سالمة الثروات اليت كانت تعود هبا السفن 
، فانتقل الدور من التأكد من أمانة األشخاص املسؤولني عن احليازة املادية لألصول ( أوروبا ) من العامل القدمي 

.إىل املراجعة التفصيلية للسجالت  واحلسابات

                                                 


م االقتصرادية و لةروم التسريير ، جامعرة ، رسالة ماجستير غيرر مشورور، ، يةيرة العةرو " معايير المراجعة و تطبيقها في الجزائر : " بوسماحة محمد  -  
 .  3، ص  1001/  1002الجزائر ، 

  -  2، ص  2111، مؤسسة الورق ، لمان ، " أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمرييية و الدولية : " حسن القاضي و حسين دحدوح  . 



 4                                                                                          خل إلى المراجعةدم : ولالــــــفصــل األ 

 0501 – 0011الفرتة املمتدة من : ثانيا 
وبرزت احلاجة إىل نظام حماسيب يواجه  انتعش النشاط التجاري يف أوروبا و خاصة إيطاليا خالل هذه احلقبة،

أمكن تسجيل العمليات التجارية بصفة  .وبظهور نظام القيد املزدوج .التزايد الكبري يف املعامالت التجارية
راجعة يف أن يتحاشى األخطاء و التالعب ويكشفها عن طريق الفحص املفصل ، وتطور هدف امل1منظمة

 . والتسجيالت يف الدفاتر والسجالت للعمليات طبقا للقياس

 2108 – 2580 الفرتة املمتدة من: ثالثا 
عن متيزت هذه الفرتة بظهور الشركات املسامهة كبرية احلجم نسبيا و ذات العمالت الكثرية ، و غياب امللكية 

اإلدارة ، مما تطلب وجود وكالء عن أصحاب رأس املال يتولون الرقابة على اإلدارة و التأكد من سالمة العائد 
على رأس املال املستثمر ، و ألزم كذلك وجود املراجع املستقل و املؤهل ملراجعة عمليات تلك الشركات مع وجود 

راجعة هو اكتشاف و منع األخطاء و لقد ظل هدف امل .مجعيات مهنية تشرف على املهنة و أدائها لواجباهتا 
كذا التالعب والغش ، بفحص النظام احملاسيب و توجيه االهتمام إىل تثبيت جانب من نظام الرقابة الداخلية و 

املراجعة  ، أيكما بقي استخدام أسلوب الفحص الكامل. خالل اإلجراءات املتبعة لتنفيذ أنشطة املؤسسة 
 .ع بقاء أسلوب الفحص بالعينة يف نطاق حمدودالتفصيلية سائدا م

 2190 – 2108 الفرتة املمتدة من: رابعا 
وأصبح اكتشاف  لقد تطور اهلدف الرئيسي للمراجعة إىل التأكد من صحة و عدالة املركز املايل خالل هذه الفرتة،

ري أسلوب املراجعة من االعتماد و منع اخلطأ غرضا فرعيا مع تأكيد أمهية االعرتاف بنظام الرقابة الداخلية و تغ
فعالية نظام  اختبارها ومدىالربط بني حجم العينة و كيفية  ، وأمهيةعلى املراجعة التفصيلية إىل استخدام لعيينات

 .الرقابة الداخلية

  2190 ما بعد: خامسا 
 : عرفت هذه املرحلة ازدهارا كبريا للمراجعة ، حيث شهدت التأكيد على 

 .ي للمراجعة هو إبداء الرأي يف صحة وعدالة القوائم املالية أن اهلدف الرئيس -
 ؛االعتماد على نظام الرقابة الداخلية -
، التحليل املايل ، خرائط االهتمام باألساليب العلمية املتطورة مثل استخدام األسلوب الرياضي  -

يف استخدام  ، العينات اإلحصائية و حبوث العمليات ، و هذا بفعل التطورات اليت حدثتالتدفق
 .2اإلعالم اآليل

                                                 
 -   طريقة القيد المزدوج جاء بها إيطالي) LUCA PACIOLI  ) في يتابه  2111سشة (summa de l'arithuetica . ) 

1
 SACI.D :" Comptabilité de l'entreprise et système économique, l'expérience algérienne",OPU,Alger,1991,p23 .  

2
 .18لبد الفتاح محمد صحن و محمد شاجي درويش، مرجع سابق، ص  
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استخدام املراجعة لألساليب الكمية حيقق الدقة ويقرب املراجع من املوضوعية، من خالل تطويع  -
و باستعراض هذا التطور التارخيي للمراجعة و أهدافها  ؛األساليب الرياضية واإلحصائية خلدمة أغراضها

 : ملراجعة و هي كالتايلميكن لنا أن نبني االجتاهات اليت تسري من خالهلا ا
نتيجة القوائم املالية للمركز املايل و اهلدف األول واملهم سوف يظل حتديد مدى سالمة و صدق متثيل  -

 ؛أعمال املؤسسة
ملراجعة اإلجراءات " نظاما-زيادة االعتماد على نظام الرقابة الداخلية حبيث أصبحت املراجعة أساسا -

دما يكون ذلك مطلوبا الكتشاف األخطاء أو عند تقدمي وسوف تستخدم املراجعة التفصيلية عن"
 ؛مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية

قيام املراجع باالختبارات الالزمة الكتشاف األخطاء اجلوهرية إن وجدت،حيث أن مثل هذه  -
من  األعمال،ولكن ونتيجة املركز املايلاألخطاء سوف تؤثر على مدى سالمة القوائم املالية و 

 .ظ أن هذه االختبارات متثل هدف ثانوي لعملية املراجعةاملالح
  تعريف المراجعة و أهميتها: المطلب الثاني

 :سنحاول يف هذا املطلب تقدمي أهم التعاريف للمراجعة و هي كالتايل 
ناصر عملية منتظمة للحصول على القرائن املرتبطة بالع" عرفت اجلمعية احملاسبية األمريكية املراجعة على أهنا 

الدالة على األحداث االقتصادية و تقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر 
 .1"للمعايري املوضوعية مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية 

اختبار تقين صارم و بناء بأسلوب من " املراجعة على أهنا  " GERMOND  "et  "BONNAULT" و عرف
املالية املقدمة من طرف  ومصداقية املعلومات ل و مستقل ، بغية إعطاء رأي معلل على نوعيةمهين مؤه

، و على مدى احرتام الواجبات يف إعداد هذه املعلومات يف كل الظروف و على مدى احرتام القواعد املؤسسة
يف الوضعية املالية و نتائج  احملاسبية املعمول هبا ، يف الصورة الصادقة على املوجودات و واملبادئ والقوانني
"املؤسسة 

2
 . 

فحص أنظمة الرقابة و البيانات واملستندات واحلسابات والدفاتر اخلاصة " كما عرف خالد أمني املراجعة على أهنا 
حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل  ،بقصد اخلروج برأي فين انتقاديا منتظما باملؤسسة فحصا

 .3"ؤسسة يف هناية فرتة زمنية معلومة،ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفرتة لتلك امل
مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف " و عرفت منظمة العمل الفرنسي املراجعة على أهنا 

ستقل ، استنادا على معايري مهين يستعمل جمموعة من تقنيات املعلومات و التقييم بغية إصدار حكم معلل و م

                                                 
1

 . 25، ص  2110، دار الجامعية ، بيروت ، " و التطبيق  المراجعة بين الشظرية: " س و الفيومي . الصبان م  
2
 - COLLIN . L et VALLIN .G : " Audit et contrôle interne , aspect financier , opérations et stratégiques " , Paris 

, 1992 , p 17 . 
3

 . 20، ص  2150االتحاد ، لمان ، ، مطبعة " لةم تدقيق الحسابات ، الشاحية الشظرية : " خالد أمين لبد اهلل  
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تكتفي املنظمة بالتعريف السابق مل . 1"التقييم و تقدير مصداقية و فعالية النظام و اإلجراءات املتعلقة بالتنظيم 
 : أضافت توضيح ينظر من خالله للمراجعة من منظورين تبعا لألهداف املتوخاة منهاو 
 ؛ت املنتجة داخل املؤسسةتقدير نوعية املعلومات أي تشكيل رأي حول املعلوما -

 .تقدير النجاعة و فعالية النظام املعلومايت و التنظيم -
استنادا إىل ما مت سرده يف التعاريف السابقة، نالحظ بأن هذه التعاريف ركزت على النقاط اليت تتمحور حول 

 : املراجعة و هي 
    ؛الفحص –أ  

       ؛التحقيق –ب 
 .التقرير –جـ 

 : الفحص –( أ 
قصد به فحص البيانات و السجالت احملاسبية للتأكد من صحة و سالمة العمليات اليت مت تسجيلها و حتليلها ي 

والنقدي لألحداث االقتصادية اخلاصة بنشاط  و تبويبها، أي فحص القياس احملاسيب و هو القياس الكمي
 .املؤسسة

 : التحقيق –( ب 
خلتامية كأداة للتعبري السليم لنتيجة أعمال املؤسسة و على مدى يقصد به احلكم على صالحية القوائم املالية ا

و مبا أن خمرجات نظام املعلومات احملاسبية تتواجد  متثيل املركز املايل للوضعية احلقيقية للمؤسسة يف فرتة زمنية معينة
لل يف القوائم املالية اخلتامية أي خلل يف النظام املولد هلا يؤدي حتما إىل خبالقوائم املالية اخلتامية للمؤسسة ، فإن 

 احملاسبية على اكتشاف اخللل من خالل تقومي نظام املعلومات بصفة أوتوماتيكية ، لذلك فاملراجعة بإمكاهنا
استمراريته يف ظل التقيد مبعايري املراجعة املتفق عليها ليسمح هذا األخري بتوليد معلومات تكون ممثلة للوضعية 

 إىل أن الفحص و التحقيق عمليتان مرتبطتان ينتظر من خالهلما متكني املراجع من إبداء نشري. احلقيقية للمؤسسة
عكاس صورة صحيحة وسليمة لنتيجة رأي فين حمايد فيما إذا كانت عملية القياس لألحداث املالية أدت إىل ان

 .مركز املؤسسة احلقيقيو 

 :التقرير –( جـ 
شكل تقرير يقدم إىل األطراف املعنية سواء داخل املؤسسة أو  يقصد به بلورة نتائج الفحص و التحقيق يف

و منه فإن املراجعة داخل . خارجها ، نستطيع أن نقول بأن التقرير هو العملية األخرية من املراجعة و مثرهتا
د املؤسسة ، سواء كانت مراجعة خارجية تتم بواسطة أفراد خارج املؤسسة ، أو مراجعة داخلية تتم بواسطة أفرا

و دقة و سالمة القوائم املالية داخل املؤسسة أدت إىل أن أصبح املراجع مبثابة الساهر على إثبات مدى صحة 
 .مدى إمكانية االعتماد عليهاو 

                                                 
1
 - COLLIN . L et VALLIN.G:OP. Cit , p 22 
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وهتدف أيضا إىل خدمة األشخاص اليت تستخدم البيانات احملاسبية و تعتمد عليها يف اختاذ قراراهتا و رسم 
 :1األشخاصو من هؤالء  خططها املستقبلية،

 : (املديرون ) إدارة املؤسسة  –أ 
و تعتمد إدارة املؤسسة على البيانات احملاسبية اليت يتم اعتمادها من قبل مراجع احلسابات احملايد واملستقل مما يزيد 

ية يف يعتمدون اعتمادا جليا وكليا على البيانات احملاسب –الثقة يف هذه البيانات ، كما يزيد درجة االعتماد عليها 
إلثبات أن إدارة املؤسسة قد مارست أعماهلا بنجاح مما يؤدي  أهنا وسيلةكما   –وضع اخلطط و مـراقبة تنفيذها 

 . إىل إعادة انتخاب و جتديد ملدة أعضاء جملس اإلدارة لفرتة أخرى و كذلك زيادة مكافآهتم

 :املستثمرون –( ب 
قبل اختاذ أي قرار أو بتوجيه مدخراهتم حبيث أن تعيني ( تامية احلسابات اخل) الذين يعتمدون على القوائم املالية 

تتعرض لالختالس و السرقة نتيجة قيام املراجع مبراقبة  مراجع احلسابات يطمئن املستثمرين بأن أمواهلم سوف لن
 .تصرفات إدارة الشركة و التأكد من عدم انتهاك عقد الشركة األساسي و قانون الشركة

 :البنوك –( ج 
وم معظم املؤسسات بطلب احلصول على القروض من البنوك ومؤسسات االقرتاض ، و قبل أن توافق هذه تق

و نتيجة األعمال لتلك املؤسسات و ذلك  البنوك على منح تلك القروض ، فإهنا تقوم بفحص وحتليل املركز املايل
 .احملددةلضمان قدرة هذه املشاريع على سداد تلك القروض مع فوائدها يف املواعيد 

 : (أجهزة الدولة ) اجلهات احلكومية  –( د 
تعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات اليت تصدرها املؤسسات يف العديد من األغراض منها مراقبة النشاط 
االقتصادي أو رسم سياسات اقتصادية أو فرض الضرائب،و ال ميكن للدولة القيام بتلك األعمال بدون بيانات 

معتمدة من جهات حمايدة تقوم بفحص هذه البيانات فحصا دقيقا ، و إبداء الرأي الفين احملايد  موثوق فيها و
 .العادل عليها

هنا نود اإلشارة إىل أن هذه الدراسة تركزت على املراجعة اخلارجية و اليت تتم من خالل شخص مهين من خارج و 
القوائم املالية اخلتامية لنتائج األعمال خالل فرتة مالية املؤسسة إلبداء الرأي الفين احملايد عن مدى سالمة متثيل 

داخل املؤسسة  تكونالفرتة ، و من ناحية أخرى فهناك املراجعة الداخلية و اليت  معينة و املركز املايل يف هناية تلك
 .هبدف خدمة اإلدارة يف جمال قياس كفاءة أنظمة الرقابة املطبقة على أنشطة املشروع املختلفة

 
 
 

                                                 
1

،  1001/  1003يةية العةوم االقتصادية و لةوم التسيير،جامعة الجزائر،،مذير، ليساشس، " مراجعة الحسابات و الرقابة الداخةية : " قاسي ياسين 
 . 1ص 
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 مبادئ و أهداف المراجعة: لمطلب الثالث ا

 مبادئ املراجعة:  أوال
 :ول هذه املبادئ يتطلب حتديد ركنني و مها ركن الفحص و ركن التقرير لتنا

  املبادئ املرتبطة بركن الفحص( أ  
و احملتملة على  يعين املعرفة التامة بطبيعة أحداث املؤسسة و آثارها الفعلية : مبدأ تكامل اإلدراك الرقايب  – 2

 .كياهنا 
الفحص أهداف املؤسسة الرئيسية  يعين أن يشمل مدى: مبدأ الشمول يف مدى الفحص االختباري  – 2
 .الفرعية و كذلك مجيع التقارير املالية املعدة بواسطة املؤسسة مع مراعاة األمهية النسبية هلذه التقاريرو 
العقل إىل حد أقصى ممكن ، منه عنصر التقدير الشخصي،  يشري إىل ضرورة: مبدأ املوضوعية يف الفحص  – 3

العناصر  رأي املراجع و تدعمه خصوصا اجتاه و ذلك باالستناد إىل العدد الكايف من أدلة اإلثبات اليت تؤيد
 .واملفردات اليت تعترب ذات أمهية كبرية نسبيا ، و تلك اليت يكون احتمال حدوث األخطاء فيها أكرب من غريها

نشري إىل وجوب فحص مدى الكفاية اإلنسانية يف املؤسسة جبانب : بدأ فحص مدى الكفاية اإلنسانية م – 4
 هذه املراجع عن أحداث املؤسسة و فحص الكفاية اإلنتاجية ملا هلا من أمهية يف تكوين الرأي الصحيح لدى

للقيادة و السلطة و احلوافز  اممن نظ الكفاية هي مؤشر للمناخ السلوكي هلا و هو تعبري ما حتتويه املؤسسة
 .االتصال و املشاركةو 

 املبادئ املرتبطة بركن التقرير –( ب  

يشري إىل مراعاة أن يكون تقرير الشخص القائم بعملية املراجعة أداة لنقل العمليات :مبدأ كفاية االتصال – 0
شكل حيقق األهداف املرجوة من االقتصادية للمؤسسة جلميع املستخدمني هلا بصورة حقيقية تبعث على الثقة ب

 .إعداد هذه التقارير 

يشري إىل مراعاة عن كل من شأنه توضيح مدى تنفيذ أهداف املؤسسة ، و مدى التطبيق : مبدأ اإلفصاح  – 2
 للمبادئ و اإلجراءات احملاسبية و التغري فيها و إظهار املعلومات اليت تؤثر على داللة التقارير املالية و إبراز جوانب

 .الضعف يف أنظمة الرقابة الداخلية و املستندات و الدفاتر و السجالت 

يشري إىل مراعاة أن تكون حمتويات تقرير املراجع و كذا التقارير املالية منصفة جلميع املرتبطني : مبدأ اإلنصاف – 3
 .و املهتمني باملؤسسة سواء داخلية أو خارجية

 

                                                 


 . 9شفس المرجع السابق ،ص  -  
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 1أهداف املراجعة:  ثانيا

 : ف العامةاألهدا –( أ 
تعرف املراجعة على أهنا الفحص االنتقادي للقوائم املالية كامليزانية و حسابات النتائج واجلداول امللحقة هبا و كل 

فهدف املراجع األساسي من وراء هذه الفحص هو  .ما هو حماسيب و مايل يف تقرير جملس اإلدارة موضوع الرقابة
، و هو هدف عام متفق عليه دوليا ول شرعية و صدق تلك الوثائقبات حإعطاء رأي مدعم بأدلة و براهني إث

، يدرس تلك القوائم هبدف إعطاء الرأي حول  ( AICPA) حيث أن املراجع حسب مجعية احملاسبني األمريكية 
لمبادئ الوضعية املالية ، نتائج العمليات احرتاما ل تطور تلك الصورة الفوتوغرافية للوضعية املالية نتائج العمليات،

  .احملاسبية املتفق عليها ، فينهي املراجع مهمته باإلدالء هبذا الرأي النهائي احملايد املدعم بأدلة يف تقريره

 :شرعية احلسابات  – 0
امليزانية ، جدول حسابات ) إن القوائم املالية اليت يوليها املراجـع الفحـص االنتقادي هي اجلـداول الشـاملة الثـالثـة 

أي اجلداول اليت : التفصيلية امللحقة هبا و املفسرة حملتوياهتا  04واجلداول  ،(، جدول حركات عناصر الذمةالنتائج 
جاء هبا خمطط احملاسبة الوطين باإلضافة إىل كل اجلداول املالية األخرى و اجلداول احملتمل أن تتضمنها تقارير 

الذكر قد مت إعدادها  إثبات القوائم املالية السابقة  أن توفر الشرعية يعين.جملس إدارة املؤسسة موضوع الرقابة
حسب القوانني و القواعد املعمول هبا،و يف حالة غياب القوانني فإنه يشرتط احرتام مبادئ احملاسبة املتعارف 

 .عليها

 : صدق احلسابات – 2
وي الواحد فإنه مل يصبح إن االحتمال يف علم اإلحصاء أصغر من الواحد دائما، و إذا كانت النسبة دائما تسا

و عليه ما دام أنه ال ميكن الوصول إىل احلقيقة املطلقة فيفضل  .قيقةاحلهناك احتمال بل يقينا رياضيا أي 
استعمال عبارة صدق احلسابات بدال من حقيقة احلسابات اليت تعين الصحة املطلقة للحسابات األمر الذي 

ين أن املراجع قد فحص العمليات فإن الصحة املطلقة أي احلقيقة تعبتعبري آخر  .الواقعيتعذر الوصول إليه يف 
و هذا مستحيل يف حالة مؤسسات كبرية ومتوسطة و بالتايل فإن املراجع . تأكد من عدم وجود أي خطأ و 

مضطر إىل إتباع تقنيات السرب ويدرس العينة املمثلة للمجتمع اإلحصائي كما أنه تطبيقا ملبدأ احليطة و احلذر، 
كون مؤونات ملواجهة أخطار املستقبل ، فال ميكن للمراجع القول بأن املؤونة املكونة متثل احلقيقة ، بل قوله بعد ت

 .مراجعتها بأهنا صادقة أي أن األخطار قد حددت بصفة موضوعية 

 :  األهداف اخلاصة –( ب
أوضاع ثانوية ، مما قد يؤدي به إىل إجناز سعيا وراء حتقيق األهداف العامة السابقة الذكر ، جيد املراجع نفسه أمام 

 .أهداف خاصة مثل اكتشاف أعمال الغش و التزوير و حتسني التسيري
                                                 

1
 . 11، ص  1003، ديوان المطبولات الجامعية ، الجزائر ، " المراجعة و تطبيق الحسابات من الشظرية إلى التطبيق : " محمد بوتين  

   - American Institut of Certificated Accountant : SAS , 1 , 1973 .
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 : اكتشاف أعمال الغش و التزوير – 0
غري أن هذه الناحية قد أصبحت  ذاهتا،كان اكتشاف أعمال الغش و التزوير من طرف املراجع قدميا غاية يف حد 

احلسابات، أي أن املراجع قد يعثر أثناء أداء املهمة تمثل يف إثبات شرعية و صدق ثانوية للهدف الرئيسي امل
صدفة على أعمال الغش كالتالعب بأموال املؤسسة و استعماهلا غري الشرعي، أو تزوير املعلومات احملاسبية هبدف 

 . إظهار وضعية غري الوضعية احلقيقية للمركز املايل هلا
ل على ضعف نظام الرقابة الداخلية ،ومهما يكن فعلى املسؤولني ذلك و هذا دور إن التالعب باألموال لدلي

املراجع الداخلي و اخلارجي ، ففي هذه احلالة،مجع ما أمكن من األدلة حىت يتسىن له الوقوف على آثارها املادية 
 ال الغش و التزوير نتيجةومهما يكن فإن االجتاه العام اليوم هو اعتبار أن اكتشاف أعم .احملتملة على احلسابات

 .وليست غاية يف حد ذاهتا

 :املراجعة و حتسني التسيري  – 2
يقوم املراجع بتقييم نظام الرقابة الداخلية و فحص حسابات املؤسسة موضوع املراجعة و يقدم تقرير مفصال عن 

ومراجع أن يعطي رأيه . نقاط الضعف و كذا األخطاء املكتشفة ، مما ينتج عنها حتفظات ترفق باقرتاحات حلول 
 .  إن األخذ بكل هذا سيؤدي إىل حتسني التسيري . و أن يقدم النصائح يف حدود مراقبته

هدف مباشر يتمثل يف إعطاء الرأي حول القوائم املالية و مدى مصداقيتها، وأهداف : ومنه فإن للمراجعة هدفان
ات املستقبلية لإلدارة حول القضايا ذات الطابع املايل للمدى الطويل تتمثل هي األخرى يف تقدمي دليل حول القرار 

 .هذه األهداف غايتها حتسني النتائج.مثل الرقابة ، التقديرات ، التحاليل و إعداد تقارير حوهلا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   -Holmes , m , Auditing principles and procedures , in Raffegeau , j , et al , L'audit Financier , OP . Cit .p 23 .
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 خصائص المراجعة: المبحث الثاني 

كن الرجوع إليها يف عملية قبل أن تكون املراجعة جانبا عمليا فهي رصيد نظري يقوم على مبادئ و أسس مي
أما املطلب  املراجعة،لذا سنتناول هذا املبحث من خالل ثالثة مطالب يتضمن املطلب األول فرضيات  .املراجعة

 .بينما يتطرق املطلب الثالث و األخري إىل تعريف املراجع و أنواعه املراجعة،الثاين فهو يدرس أنواع 

 فرضيات المراجعة: المطلب األول 
م املراجعة على مجلة من الفرضيات يتخذ منها إطار نظري ميكن الرجوع إليه يف عمليات املراجعة املختلفة، تقو 

 : لذلك سنورد أهم الفرضيات التجريبية هلا يف اآليت

 : قابلية البيانات للفحص – 0
احملاسبية الناجتة عن النظام تتمحور املراجعة على فحص البيانات و املستندات احملاسبية بغية احلكم على املعلومات 

ينبع هذا الفرض من املعايري املستخدمة لتقييم البيانات احملاسبية من جهة و مصداقية املعلومات املقدمة  .املولد هلا
 : تتمثل هذه املعايري يف  .أخرىمن جهة 

  ؛املعلومات مالئمة -
 ؛قابلية الفحص -
 عدم التحيز يف التسجيل؛ -
 .قابلية القياس الكمي -

 :  عدم وجود تعارض حتمي بني مصلحة املراجع و اإلدارة – 2
يقدم هذا الفرض على التبادل يف املنافع بني املراجع و اإلدارة ، من خالل إمداد هذه األخرية مبعلومات متت 
مراجعتها من طرف املراجع بغية اختاذ على أساسها قرارات صائبة، و العكس كذلك بالنسبة للمراجع مبده 

يستطيع أن يبدي على أساسها رأي فين حمايد و صائب ، على واقع و حقيقة متثيل املعلومات احملاسبية مبعلومات 
 .للمؤسسة

 :خلو القوائم املالية و أية معلومة من أية أخطاء أو تواطئية – 3
و عدم  يثري هذا الفرض مسؤولية املراجع عن اكتشاف األخطاء الواضحة عن طريق بذل العناية املهنية الالزمة،

 . مسؤوليته عن اكتشاف األخطاء و التالعبات اليت مت التواطؤ فيها خاصة عند تقيده مبعايري املراجعة املتفق عليها

 : وجود نظام سليم للرقابة الداخلية  – 4
إن وجود نظام سليم و قوي للرقابة الداخلية داخل املؤسسة ميكن من التقليل من حدوث األخطاء و التالعبات 

 .نقل حذفها هنائيا ، كما جيعل املراجعة اقتصادية و عملية إن مل
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 : التطبيق املناسب للمبادئ احملاسبية  – 0
يقوم هذا الفرض على أن املعلومات احملاسبية قد مت إعدادها وفقا للمبادئ احملاسبية املتفق عليها ، إذ يعترب االلتزام 

ية اخلتامية و عن مدى متثيل نتيجة نشاط املؤسسة إىل املركز هبا مؤشرا حقيقيا للحكم على صالحية القوائم املال
 : وجيدر بنا أن نذكر املبادئ احملاسبية املتعارف عليها و هي. املايل و احلقيقي هلا

 (  Principe de la continuité de l'exploitation)  :مبدأ اإلستمرارية يف النشاط –أ 
هتا طويلة وقد تكون غري حمدودة تمرار و ملدة طويلة ، حيث أن حياتنشأ املؤسسة من أجل مزاولة نشاطها باس

هذا املبدأ أساس قواعد التقييم و لواله الختلفت . ينبغي عليها التطلع إىل املستقبل دون نية التوقف و التصفيةو 
 .حمتوياهتاأشكال القوائم املالية و رمبا 

 :  مبدأ استقاللية الدورات و النتائج الدورية –ب 
Principe de l'autonomie des exercices et de périodicité des résultats) )  

عالقة هذان املبدآن باملبدأ السابق عالقة مباشرة ، يرغب مستعملوا البيانات احملاسبية مبختلف أنواعهم يف 
 ستمرارية أي أن  حياةنتائج املاضي و تقديرات املستقبل مما يؤدي بالضرورة إىل جتزئة اال.تزويدهم بنتائج دورية 

  (.Exercice comptable) املؤسسة تقسم إىل فرتات تسمى كل فرتة بالدورة احملاسبية
وعليه فإن القانون التجاري و الضرييب . استثناءاشهرا ، و تساير السنة املدنية إال  02تتألف الدورة احملاسبية من 

 .شهرا 02إعداد قوائم مالية على مدى جيربان املؤسسات ذات الطابع التجاري و الصناعي على 
و تقدمي القوائم املالية  (على األقل) املذكورة إىل القيام بعملية اجلرد الطبيعي يف هناية كل دورة جيرب املؤسساتهذا 

 .  إىل مصلحة الضرائب،كما جيرب املسامهني على عقد مجعية عامة كل عام،للموافقة على احلسابات
دأ استقاللية الدورات جليا فيما بعد،حيث أن احملاسبة كما نعرف تسجل كل عمليات سوف تتضح لنا أمهية مب

ونفقات تسجل أثناء حدوثها و لكن تطبيقا هلذا املبدأ  املؤسسة اليت ميكن التعبري عنها بالنقود ، أي هناك إيرادات
كل دورة بنفقاهتا و كل دورة ) هلا ، فإننا يف آخر الدورة جمبورين على التفرقة بني ما يعود للدورة و ما ال يعود 

 . ، حىت نستطيع إعطاء نتيجة الدورة فعال( بإيراداهتا 

   ( Principe de stabilité monétaire)  : مبدأ استقرارية الوحدة النقدية -جـ 
عليه تسجل  يعترب هذا املبدأ أن قيمة وحدة النقود مستقرة و ال تتأثر قيمتها الشرائية بتغريات الواقع املعاش ، و

مادامت أن قوهتا ) العمليات بقيمتها الفعلية التارخيية ، مما يسمح جبمع عمليات دورات خمتلفة بعضها مع بعض 
 ( .الشرائية مل يطرأ عليها أي تغيري 

 .عدم واقعية املبدأ أدت إىل العدول عنه من طرف البعض ، و أصبحت إمكانية إعادة التقييم ممكنة 
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 (  Principe de prudence ) : و احلذرمبدأ احليطة  –د 
تسجل اإليرادات إال إذا حتققت  يلفت هذا املبدأ إىل خطورة تقدمي نتائج مبالغ فيها ، و حسب هذا املبدأ ال

العكس بالنسبة للنفقات ، إذ جيب تسجيل كل نفقة حمتملة احلدوث ، و لكن هذا ال يعين السماح بتكوين و 
 .مبالغ فيها مؤونات و احتياطات خيالية و

  Principe de fixité ou permanence des méthodes comptables:مبدأ ثبات و استمرارية الطرق احملاسبية -هـ 

شكل القوائم املالية و طرق ) يعترب هذا املبدأ أن طرق التسجيل و التقييم احملاسبية ثابتة من دورة إىل أخرى
و يف مجيع احلاالت أن ال يؤثر أبدا عن مدى  ربيره للموافقة عليه،و كل تغيري جيب اإلعالن عنه و ت (.التقييم

 .صدق و سالمة احلسابات
تربر الطرق اجلديدة بكل جدية تغيريات يف النشاط ، يف طرق استعمال الوسائل ، تغيري العالقات مع الغري و حىت 

 .اكتشاف أخطاء املاضي و العدول عنها

 (  Principe de la partie double ) : مبدأ القيد املزدوج –و 
يسجل حماسبوا املؤسسات عمليات عديدة و متنوعة حسب قواعد دقيقة و حيتاجون إىل وسائل الرقابة متكنهم  

تعتمد احملاسبة العامة كغريها من احملاسبات العصرية على مبدأ القيد املزدوج  من اكتشاف أغلب األخطاء يف حينها
 .ف األخطاء ملا له من فوائد كبرية يف اكتشا

يشرتط يف القيد املزدوج يف كل عملية حماسبية تسجل تساوي جمموع املبالغ املسجلة يف األطراف املدينة 
نية ، أي يشرتط توازن احلسابات للحسابات األوىل و جمموع املبالغ املسجلة يف األطراف الدائنة للحسابات الثا

 .ذلك بالنسبة لكل عمليةو 

    ( ( Principe de bonne information ou d'objectivité: أو املوضوعيةمبدأ أحسن البيانات  –ي 
 : لكي يستطيع مستعملو القوائم املالية املقدمة من طرف املؤسسة فهم حمتواها جيب أن تكون بياناهتا مرضية 

 .بيانات كافية  -
 .بيانات ذات معىن  -
 ...( .متبوعة بشروح ، الطرق املستعملة ، ) بيانات واضحة  -

 . هذا يعين أن تكون هلا املصداقية و أن تعطى هلا الثقة التامة من طرف مستعمليها مبختلف أنواعهم
يتضمن مبدأ املوضوعية القواعد الواجب إتباعها للوصول إىل النتائج حىت ميكن للمحلل مقارنة ما أمكن نتائج 

على املستوى الوطين أو على :ف املستوياتاملؤسسة بنتائج املؤسسات األخرى ، مقارنة يقوم هلا احمللل على خمتل
و حىت تكون املقارنة موضوعية و ذات معىن بني خمتلف املؤسسات  .مستوى القطاع الذي تنتسب إليها املؤسسة

 . جيب توحيد املصطلحات القوائم املالية مع مدى إمكانية توحيد طرق العمل 
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 : كون كذلك يف املستقبلالعناصر واملفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي ست – 6
يعترب هذا الفرض أن العمليات اليت قامت هبا املؤسسة يف املاضي متت وفق إجراءات سليمة ، و ضمن نظام سليم 
للرقابة الداخلية ستكون كذلك يف املستقبل و العكس صحيح ، لذا بات من الضروري على املراجع يف احلالة 

 .كشف مواطن الضعف يف اإلجراءات و نظام الرقابة الداخلية املفروضالعكسية بذل مزيد من العناية املهنية ل

 : مراقب احلسابات يزاول عمله كمراجع فقط – 7
يقوم املراجع يف هذا البند بعمله كمراجع للحسابات،وذلك وفق ما توضحه االتفاقية املربمة ما بني املؤسسة 

ة و على رأسها استقاللية املراجع يف عمله ، نشري كذلك يف واملراجع على أن ال تظل هذه االتفاقية مبعايري املراجع
 .إطار املراجعة الداخلية على أن يلتزم املراجع بوظائفه احملددة و أن يسعى إىل حتقيق األهداف املتوخاة من العملية

 : 1أنواع المراجعة: المطلب الثاني 

لومات احملاسبية داخلها من شأنه أن يسمح بتحقيق إن تبين نوع معني من املراجعة و مالئم للمؤسسة و لنظام املع
          استمراريته، املراجع و احملافظة على األهداف املتوخاة منها، وبالتايل املسامهة املباشرة يف تقومي النظام

قائم بني خمتلف أنواع املراجعة انطالقا من زاوية املنظور من خالهلا إىل املراجعة و كذلك من زاوية ال سوف منيز
 :2هبا

 من زاوية اإللزام القانوين:  أوال
مؤسسات الشركات كشركة املسامهة ينظر املشرع اجلزائري من خالل القانون التجاري إىل إلزامية املراجعة لبعض 

عدم إلزامية املراجعة إىل غريها من الشركات كالشركة ذات املسؤولية احملدودة أو شركة التضامن ، لذلك سنميز و 
 :  من املراجعة يف هذا البندبني نوعني

 :املراجعة اإللزامية  –أ 
وهي املراجعة اليت حيتم القانون القيام هبا ، حيث نص املشرع من خالل نصوصه ملى إلزامية تعيني مراجع يقوم 

ص ن. بالوظائف املنوطة له من خالل القانون املعمول به، وهذا بغية الوصول إىل األهداف املتوخاة يف املراجعة 
على ضرورة تعيني مندوب احلسابات يف قانون التأسيس ( 901)و يف مادته  3املشرع اجلزائري يف القانون التجاري

 .إىل شركات املسامهة 
 : املراجعة االختيارية  –ب 

و هي املراجعة اليت تتم دون إلزام قانوين و يطلب أصحاب املؤسسة أو جملس اإلدارة ، ففي الشركات ذات 
احملدودة أو ذات الشخص الوحيد يسعى أصحاهبا إىل طلب االستعانة خبدمات املراجع اخلارجي بغية املسؤولية 

                                                 
1

، ديرروان المطولررات الجامعيررة ، " ات ، اإلطررار الشظرررا و الممارسررة التطبيقيررة المراجعررة و ترردقيق الحسرراب: " صررديقي . محمررد التهررامي طرروا ر و م  
 .21،ص1001الجزائر، 

2
 . 30مرجع سبق ذيره ، ص : س و الفيومي م . الصبان م  

3
 .289، ص 901الماد، : القاشون التجارا الجزائرا 
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، ن نتائج األعمال و املركز املايلاالطمئنان على صحة املعلومات احملاسبية الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية و ع
 .يف حالة إنفصال أو إنضمام شريك جديدإذ أن هذه املعلومات تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء و خاصة 

  من زاوية أو نطاق املراجعة:  ثانيا
 :يعترب جمال أو نطاق املراجعة من بني أهم احملددات اليت تفرز نوعني من املراجعة

 : املراجعة الكاملة –أ 
السجالت لبيانات و يؤديه ، إذ يقوم بفحص ايف هذا النوع من املراجعة خيول للمراجع إطار غري حمدد للعمل الذي 

خمرجات نظام املعلومات احملاسبية ككل ، فعملية املراجعة  و القيود املثبتة بقصد إبداء رأي فين حمايد حول صحة
ويف ظل التصنيفات العديدة للمؤسسات و كرب حجم . البد أن تتقيد مبعايري ومستويات املراجعة املتعارف عليها 

املراجع بفحصها بغية  سلوب العينة يف اختيار املفردات اليت يقوم هباأصناف منها ، بات من الضروري تبين أ
إصدار رأي فين حمايد حول مجيع املفردات مما يعكس صراحة مسؤولية املراجع على مجيع املفردات ال على العينة 

  .اليت مشلتها إختباراته 
ن اهتمام املؤسسات بنظام للرقابة الداخلية، نشري يف األخري أن اتباع أسلوب العينة و اإلختبار يف املراجعة زاد م

ألن كمية اإلختبارات و حجم العينة يعتمد يف اختيارها على درجة متانة نظام الرقابة الداخلية املعتمدة يف 
 .املؤسسة

 : املراجعة اجلزئية  –ب 
كل إىل مراجع خارجي بند معني تعترب املراجعة اجلزئية من بني األنواع األكثر تطبيقا يف املراجعة اخلارجية ، كأن يو 

 إخل...من جمموع البنود كمراجعة النقدية أو الديون أو احلقوق 
وسبب انتشار هذا النوع يكمن يف الشكوك يف البند املراد مراجعته سواء من اجلهة املسرية أو الشركاء يف وجود 

 .لنظام املولد للبند أخطاء أو غش أو تالعب يظهر يف عدم دقة و صراحة املعلومات الناجتة عن ا
 : تبعا ملا سبق أصبح من الضروري تقييد هذا النوع من املراجعة بالعناصر اآلتية 

 .وجود عقد كتايب يوضح نطاق عملية املراجعة  -
 .إبراء ذمة املراجع من القصور و اإلمهال يف مراجعة بند مل يعهد إليه  -
 .ملعهود إليه حصر مسؤولية املراجع يف جمال املراجعة أو يف البند ا -

 :  من زاوية توقيت املراجعة:  ثالثا
ميكن أن ننظر من هذه الزاوية إىل أنواع املراجعة و منيز بني نوعني من املراجعة مها املراجعة املستمرة و اليت هي غري 

بية ، لذلك حمدودة بالوقت و املراجعة النهائية و اليت هي حمدودة بالوقت و عادة ما تكون عن هناية الدورة احملاس
 :سنتطرق إىل هذين النوعني
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 : املراجعة املستمرة –أ 
يقوم املراجع يف هذا النوع من املراجعة بفحص و إجراء اإلختبارات الضرورية على املفردات احملاسبية على مدار 

اقع أن هذا النوع السنة املالية للمؤسسة ، إذ عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة و وفقا لربنامج زمين مضبوط ، و الو 
من املراجعة يصلح إىل املؤسسات الكبرية احلجم إذ يصعب يف ظلها على املراجعة النهائية من حتقيق األهداف 

 .املنوطة هبا
 : يف األخري نشري إىل أن هلذا النوع من املراجعة مزايا و عيوب هي على النحو التايل 

  مزايا المراجعة المستمرة: 
لدى املراجع مما يساعد على التوسع يف نطاق الفحص و زيادة حجم اإلختبارات و اجملاالت  ـ توفري الوقت الكايف

 .اليت ختضع للتحقيق ، بالتايل املراجعة بشكل كايف 
املراجع قام خالل السنة بالفحص ـ إمكانية عرض القوائم املالية اخلتامية يف وقت مبكر من السنة ، كون أن 

الت احملاسبية مما ميكنه من إبداء رأي فين حمايد عن القوائم املالية حمل الفحص يف التحقق من البيانات و السجو 
 .الوقت املناسب 

ارتفاع ق مومسي ، يسمح حبسن سري العمل و ـ التنظيم اجليد للعمل من قبل املراجع يف مكتبه ، دون ضغط أو إرها
 .مستوى األداء و جناح املراجعة يف حتقيق أهدافها 

 ة المستمرة عيوب المراجع: 
حدوث ملل لدى املراجع و لدى موظفيه نظرا للوقت الطويل املستغرق ، إذ رمبا يؤدي إىل تكوين عالقات 

املرجوة من املراجعة من جهة،  شخصية بني الطرفني و يصبح عمل املراجع روتيين ال يؤدي إىل حتقيق األهداف
 . أحد أهم املعايري العامة للمراجعة من جهة أخرى يؤثر على حياد واستقالل املراجع الذي هو و 

 : املراجعة النهائية  –ب 
لنوع بعد اإلنتهاء من التسويات يستعمل هذا النوع عادة يف هناية السنة املالية ، إذ يعني املراجع يف ظل هذا ا

غرية اليت يكون حتضري احلسابات اخلتامية و قائمة املركز املايل ، و الواقع أن هذا النوع يكون يف املؤسسات الصو 
 .عدد عملياهتا قليل و يستطيع املراجع التحكم يف الوضعية يف ظل حمدودية مدة املراجعة

ومنه نستخلص أن ميزة هذا النوع من املراجعة النهائية يتمثل يف اخنفاض تكاليفها مقارنة باملراجعة املستمرة، 
هو أنه يف ظل نقص عدد املراجعني اخلارجيني يف أما العيب الظاهر هلا . يف ذلك على الوقت املستغرق  اعتمادا

بعض املناطق ، قد يسند إىل مراجع معني عدة أعمال للمراجعة مما قد يؤثر سلبا على نوعية العمل املؤدى من 
 .طرف املراجع الذي يتبلور يف الرأي الفين املقدم من طرفه

  من زاوية مدى الفحص أو حجم االختبارات:  رابعا
ملؤسسات و تعدد عملياهتا سواء الداخلية أو اخلارجية ، خلق صعوبة لفحص العمليات اليت يقوم إن كرب حجم ا

علوماتية خاصة فيما يتعلق بدقة هبا موظفي هذه املؤسسة مما قد ينجر سلبا على املعلومات الناجتة عن النظم امل
كأساس الختاذ القرارات اليت يتوقف   تعبري هذه املعلومات للوضعية احلقيقية للحدث ، إذ تتخذ هذه املعلوماتو 
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صواهبا على صحة األساس ، لذلك بات من الضروري وجود نوعني من املراجعة ، يتعلق األول مبراجعة كل 
العمليات و املستندات و البيانات و طريقة جتهيزها و تعترب مراجعة شاملة ، و يتعلق الثاين منها مبراجعة إختبارية 

 .ارة من جمموع املفردات املراد فحصهاتستند على العينة املخت
 : سنميز بني هذين النوعني من املراجعة يف اآليت

 (:التفصيلية ) املراجعة الشاملة  - أ
 تعترب املراجعة الشاملة نوعا تفصيليا إذ يقوم املراجع يف ظلها بفحص مجيع القيود 

أن هذا النوع قد يكون شامل بالنسبة إىل بند و الدفاتر و السجالت و املستندات و البيانات احملاسبية ، و الواقع 
ه العقد املربم ما بني املراجع يقتضي معني و قد يكون شامل بالنسبة جلميع عمليات املؤسسة ، على حسب ما

 .أصحاب املؤسسة الذي يوضح طبيعة و شكل املراجعة و البند أو كل ما يراد مراجعته و 

 : املراجعة االختبارية  –ب 
ج هذا الفحص للمفردات املختارة نوع على االختبار جلزء من املفردات من الكل مع تعميم نتائيستند هذا ال

خاصة يف املؤسسات كبرية احلجم  بيد أن هذا النوع يتجلى (.اجملتمع)على كل أو جمموع املفردات  (العينة)
 .املتعددة العمليات اليت تصعب فيها املراجعة الشاملة لكل العملياتو 

لنا و جبالء أمهية نظام الرقابة الداخلية يف حتديد حجم العينة من خالل تقييم هذا النظام واكتشاف  لذلك تظهر
وع و من ناحية أخرى حتديد مدى إمكانية تطبيق هذا الن مواطن الضعف و القوة يف األجزاء املكونة له من ناحية،

السجالت احملاسبية إىل إبداء رأي فين حمايد و مادام أن املراجع يهدف من وراء فحصه للبيانات و  من املراجعة
حول مدى تعبري املعلومات احملاسبية للوضعية احلقيقية للمؤسسة ، فإنه البد من القيام مبراجعة العينة املختارة يف 

 :ظل هذا النوع وفق اخلطط التالية
  املعاينة على أساس التقدير. 
 املعاينة على أساس القبول أو الرفض. 
 ستكشافيةاملعاينة اال . 

يف األخري نشري إىل أن احلكم الصادر عن مراجعة العينة ، فقد ال يكون ممثل ملفردات اجملتمع و هذا راجع إىل 
 : املشاكل اآلتية 
 عدم متثيل العينة املختارة ملفردات اجملتمع ككل. 
  عدم االعتماد على األدوات اإلحصائية املناسبة الختبار العينة. 
  عن عملية تقدير معامل اجملتمع األخطاء الواردة . 
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  من زاوية اجلهة اليت تقوم باملراجعة:  خامسا
 .ميكن تقسيم املراجعة من هذه الزاوية إىل مراجعة خارجية و أخرى داخلية 

 : املراجعة اخلارجية –أ 
 هي املراجعة اليت تتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة بغية فحص البيانات و السجالت

و الوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل إبداء رأي فين حمايد حول صحة و صدق املعلومات  احملاسبية
احملاسبية الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية املولد هلا ، و ذلك إلعطائها املصداقية حىت تنال القبول والرضى 

 .(سامهون ، املستثمرون ، البنوك امل) لدى مستعملي هذه املعلومات من األطراف اخلارجية خاصة 
 :1بغية الوقوف على ما سبق ميكن حتديد أهداف املراجعة احملاسبية اخلارجية يف النقاط التالية

 .ـ كل العمليات مت تسجيلها بشكل كامل 
 : ـ كل عملية مت تسجيلها البد أن تكون 

 ؛حقيقية 
 ؛صحيحة التقييم 
 صحيحة التسجيل; 
 ؛مسجلة يف وقت وقوعها 
 ؛يحة التمركزصح 

 : املراجعة الداخلية –ب  
ظهرت احلاجة إىل املراجعة الداخلية و ازداد االهتمام هبا و اتسع نطاقها ، نتيجة احلاجة املاسة للطاقم املسري 
داخل املؤسسة ، و خاصة يف املؤسسات الكبرية ذات األقسام والفروع املتعددة يف الداخل و اخلارج ، إىل 

 .عية احلقيقية لتتخذ على أساسها القرارات و تطمئن على تنفيذهامعلومات نعكس الوض
للعمليات حلساب اإلدارة العامة واملراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة تتم داخل املؤسسة بغية تقييم دوري 

 : و عليه ميكن أن حندد بعض أهداف املراجعة الداخلية اليت تتمثل يف  2خدمتهاو 
 .مة الداخلية الوقوف على دقة األنظ – 2
 .تقييم الكفاءة اليت يتم هبا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل وظيفة من وظائف املؤسسة  – 1
مؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات تقييم كيفية و كفاءة الطريقة اليت يعمل هبا النظام احملاسيب،و ذلك ك – 3
 .املركز املايلو 

 
 

                                                 
1
 - Bethoux . R et KREMPER . F et Poisson . M : L' audit dans le secteur public , centre de librairie et d'éditions 

techniques , Paris , 1986 , P 146 . 
2
 Barbier Etienne : " L'audit interne : pourquoi ? comment ? " édition d'organisation , Paris , 1989 , p 19 .   
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 :ايلو وعليه ميكن إعداد اجلدول امل
 جوانب االختالف بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية:  ( 0 – 0)  الجدول

 . 11، ص  2115، دار النشر اجلامعية ، القاهرة ، " األسس العلمية و العملية ملراجعة احلسابات " س و عبد اهلل هالل . الصبان م : املصدر 
 

 

 

 المراجع الداخلي المراجع الخارجي 
 
 
 
 
 

 الهدف أو األهداف
 

 :أ ـ الهدف الرئيسي 
عن ( المالك ) خدمة طرف ثالث 

طريق إبداء الرأي في سالمة و صدق 
تمثيل القوائم المالية التي تعدها 

األعمال و المركز  اإلدارة عن نتيجة
 .المالي 

 :ب ـ الهدف الثانوي 
اكتشاف األخطاء و الغش في حدود 

 . ما تتأثر به التقارير و القوائم المالية

 :ـ الهدف الرئيسي 
خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن 
النظام المحاسبي كفء ، و يقدم 

. بيانات سليمة و دقيقة لإلدارة 
لى عوبذلك ينصب الهدف الرئيسي 

االنحراف اكتشاف األخطاء والغش و 
  .عن السياسات الموضوعة 

 
 نوعية من يقوم بالمراجعة

شخص مهني مستقل من خارج 
 .المؤسسة يعين بواسطة المالك 

موظف من داخل الهيكل التنظيمي 
 .للمؤسسة و يعين بواسطة اإلدارة 

درجة االستقاللية في أداء العمل 
 وإبداء الرأي

ية كاملة من اإلدارة في يتمتع باستقالل
 عملية الفحص و التقييم و إبداء الرأي

. 

يتمتع باستقالل جزئي ، فهو مستقل 
 عن بعـض اإلدارات 

و لكنه ( مثل الحسابات ، التكاليف ) 
يخدم رغبات وحاجات اإلدارات 

 .األخرى 
 

 المسؤولية
مسؤولية أمام المالك ، و من ثم يقدم 

ه الفني تقريره عن نتائج الفحص و رأي
 .عن القوائم المالية 

مسؤول أمام اإلدارة ، ومن ثم يقدم 
تقرير بنتائج الفحص و الدراسة إلى 

 . المستويات اإلدارية العليا 
 

 توقيت األداء
يتم الفحص غالبا مرة واحدة في نهاية 
السنة المالية و قد يكون في بعض 
األحيان على فترات متقاطعة خالل 

 .السنة 

ورة مستمرة على مدار يتم الفحص بص
 .أيام السنة 

 
 

 نطاق العمل

يحدد ذلك أمر التعيين و العرف 
السائد و معايير المراجعة المتعارف 

عليه القوانين المنظمة  عليها، وما تنص
 .األعمال المراجعة الخارجية

تحدد اإلدارة نطاق عمل المراجع 
الداخلي فبقدر المسؤوليات التي تعهد 

جع الداخلي ، يكون بها اإلدارة للمرا
 . نطاق عمله
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 : التكامل بني املراجعة الداخلية واخلارجية 
 ستواجه املؤسسة كان البد من إدخال تغيريات عميقة يف يف ظل اإلصالحات املالية و التغريات املستقبلية اليت

وهذا من أجل التطور و القدرة . التنظيم و أنظمة الرقابة الداخلية و إعطاء املراجعة بأنواعها املكان الالئق هبا 
 .على مواجهة املنافسة احلادة و العمل على البقاء على األقل ، يف ظل حميط اليوم 

وال بد أن تراقب  "جمموعة الضمانات اليت تساهم يف التحكم يف املؤسسة "أساسية فهيإن الرقابة الداخلية 
ى خلية املراجعة من طرفة املراجع الداخلي من جهة ، و تقييم املراقب اخلارجي من جهة أخر : تراقب بطريقتني و 
 .فحص احلسابات  ذلك من أجل احلصول على معرفة عامة حول املؤسسة ، تقييم نظام الرقابة الداخلية وو 

إن املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية متكاملتان ، إذ تعتمد الثانية إىل حد كبري على األوىل فتسهل أو تصعب 
مهمة املراجع اخلارجي مبدى جودة أو عدم جودة نظام الرقابة الداخلية و مدى جدية و كفاءة الساهرين على 

 .مدى تطبيقه 
أن  بتعبري آخر، .ال بد منه للمراجعة الداخلية ملا الستقاللية و موضوعية املراجع اخلارجي واملراجعة اخلارجية مكمل

والشعور املهين للمراجع الداخلي و يقينه بأن الكل  ما يرام كمحرتف من طرف اخلارجي، باملهمة علىالقيام 
و االحنرافات اليت ما فتئ وحرصه الدائم من جهته على تفادي بل القضاء على النقائص  يراقب و الكل مراقب

 .يقف عليها املراجع اخلارجي ، يؤدي ما يف ذلك شك إىل حتسني التسيري و بالتايل أجناح املؤسسة و ازدهارها
 

 تعريف المراجع و أنواعه:  المطلب الثالث

 تعريف املراجع:  أوال
ني املبادئ و احملاسبية و يديل هو شخص فين ، حمايد ، مستقل يراجع احلسابات و يتأكد من تطابقها مع القوان

  .برأيه حول احلسابات يف تقرير يوضح الوضعية املالية الصادقة للمؤسسة

 أنواع املراجع:  ثانيا
 : ميكن التمييز بني نوعني من املراجع

 : املراجع الداخلي  –أ 
بقها مع مبادئ هو أجري يف املؤسسة، يعني من طرف املدير العام،يراجع احلسابات و يتحقق من مدى تطا

لكن املراجع الداخلي ال . احملاسبة،فهو يدرسها كميدان من ميادين التسيري هبدف التحسني و الرفع من األداء 
ة التامة فهو يتعرض بصفة دائمة يصادق على احلسابات و ال يكسبها قوهتا القانونية ألنه ال يتمتع باالستقاللي

  .مستمرة لضغوط املدير العامو 
 
 

                                                 
   Raffegeau j et al : Audit et contrôge des comptes , publi union , Paris , 1979 , p 3 .- 
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 : اجع اخلارجياملر  –ب 
يقوم املراجع  .املراجعةمستقل و خارجي له اعتماد يسمح له بالقيام بعملية  حمايد، حمرتف، خمتص،هو شخص 

ول وضعية املؤسسة و ذلك حاخلارجي باملصادقة على شرعية و صدق احلسابات و يعطي صورة فوتوغرافية صادقة 
 .هنيبرابكتابة تقرير يديل فيه برأيه مدعما ذلك بأدلة و 

 : أنواع من املراجعة اخلارجية للحسابات و هي 3يفرق بني  الواقع،و يف 

و تتمثل يف أعمال املراقبة السنوية اإلجبارية اليت يقوم هبا  القانون،هي املراجعة اليت يفرضها :القانونيةاملراجعة  – 0
 .احلساباتحمافظ 

املتعاملة مع  ،(اخلارجيةالداخلية أو )ن أحد األطرافهي اليت يقوم هبا حمرتف بطلب م :التعاقديةاملراجعة  – 2
 .املؤسسة و اليت ميكن جتديدها سنويا

  .هي املراجعة اليت يقوم هبا حمرتف خارجي بطلب من احملكمة :القضائيةاخلربة  – 3

   الفرق بني أهم أنواع املراجعة:  ثالثا
فروق ميكن حصرها ( ربة القضائيةاخل الداخلية، لتعاقدية،القانونية، ا) إن ألنواع املراقبة اليت ختضع هلا املؤسسة

  :ايلو الوقوف عليها من خالل جدول املقارنة املو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 -   17محمد بوتين ، مرجع سبق ذيره ، ص  . 
 -  15و   17محمد بوتين ، مرجع سبق ذيره ، ص . 
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 مقارنة بين أنواع المراجعة( :  2ـ  1) الجدول رقم 
 الخبرة القضائية المراجعة الخصائص

 داخلية تعاقدية  قانونية
تحدد بكل دقة من  .وظيفة دائمة في المؤسسة تعاقدية .ت طابع عمومي مؤسساتية  ذا ـ طبيعة المهمة 0

 .طرف المحكمة 
من طرف المديرية العامة أو  .من طرف المساهمين  ـ التعيين 2

 .مجلس اإلدارة 
 .من طرف المحكمة  من طرف اإلدارة العامة

المصادقة على شرعية و صدق الحسابات و  ـ الهدف  3
الصادقة ، تدقيق الصورة الفتوغرافية 
 .معلومات مجلس اإلدارة 

المصادقة على شرعية و صدق 
 .الحسابات

  .تحسين الدورة اإلدارية_
اقتراح شروط تحسين -

 ومعاملة لمعلومات التنظيم
 . اإلدارية 

إعالم العدالة وارشادها 
حول أوضاع مالية 

 .ومحاسبية
تقويم مؤشرات باألرقام 

. 
مهمة تحددها المديرية العامة  .مهمة محددة حسب االتفاقية .مدة التعيين الشرعية  مهمة دائمة تغطي ـ التدخل  4

. 
مهمة ظرفية يحدد 

 .القاضي مدتها 
 ـاالستقاللية5

 
 

عدم الخضوع سلميا ووظيفيا  .تامة من حيث المبدأ  .تامة اتجاه مجلس اإلدارة والمساهمين
 . العامة ةإال لإلدار 

 

 تامة اتجاه األطراف 

بدأ عدم ـ م6
التدخل في     

 .التسيير
 

يحترم مبدئيا لكن له تقديم  .يجب احترامه تماما 
 .ارشادات في التسيير

 .ينبغي احترامه .تدخل مباشر في التسيير 

ـ إرسال التقارير  7
 إلى

العادية )مجلس اإلدارة ، الجمعية العامة
 ( .وغير العادية

إلى القاضي المكلف  عامةالمديرية ال المديرية العامة  مجلس اإلدارة
 .بالقضية

ـ شروط ممارسة  8
 .المهنة

التسجيل في الجمعية الوطنية لخبراء 
محافظي الحسابات،والمحاسبين  ،المحاسبين
 . المعتمدين

 التسجيل مبدئيا 
 .في الجمعية الوطنية 

التسجيل في قائمة  .أجير في المؤسسة 
خبراء المحاسبة لدى 
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 مسؤولية املراجع :  رابعا
 . يعترب املراجع على العموم مسؤوال مسؤولية حبسب الوسائل و ليس حبسب النتائج

 :  1ؤول مسؤولية مدنية ، جنائية و تأديبيةو هو مس

 : 2ـ  املسؤولية املدنية 2
تصبح مسؤولية مراجع احلسابات مسؤولية مدنية ، سواء اجتاه املؤسسة حمل املراجعة أو اجتاه الغري ، إذا أخطأ أثناء 

دنية للمراجع يشرتط توافر ما تأديته لعمله و تسبب عن هذا اخلطأ ضرر للغري ، مبعىن أنه لتوافر أركان املسؤولية امل
 :يلي 
 ؛وجود خطأ صادر عن املراجع أو من ينوب عنه 
 ؛حدوث صرر للغري نتيجة هذا اخلطأ 
 وجود رابطة بني اخلطأ و الضرر. 

كل خطأ سبب ضررا للغري " و لقد استنبطنا هذه الشروط الثالثة من القانون املدين اجلزائري، الذي ينص على أن 
 .   21مكرر  728و  23مكرر  728و قد أكد على ذلك القانون التجاري يف املادتني " التعويض يلتزم من ارتكبه ب

 : 03مكرر  500املادة 
 ،مهامهميعرض مندوبوا احلسابات على اجلمعية العامة املقبلة املخالفات و األخطاء اليت الحظوها أثناء ممارسة "  

 .3"اجلنحية اليت اطلعوا عليها  وعالوة عن ذلك يطلعون وكيل اجلمهورية باألفعال
 : 04مكرر  500املادة 

مندوبوا احلسابات مسؤولون أمام الشركة أو الغري عن األضرار الناجتة عن األخطاء والالمباالة اليت يكونوا قد " 
أعضاء أو  باإلدارة،املخالفات اليت يرتكبها القائمون وهم غري مسؤولني مدنيا عن . ارتكبوها يف ممارسة وظائفهم 

أو لوكيل اجلمهورية رغم  العامة،إال إذا مل يكتشفوا عنها يف تقريرهم للجمعية  احلالة،جملس املديرين حسب 
 . 4"إطالعهم عليها

 : 5ـ املسؤولية اجلنائية 2
أن املراجع و أثناء قيامه بعمله ، قد يرتكب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها قانونا وذلك يف حالة اتساع نطاق 

 .ضرر من الشخص املعنوي إىل اجملتمع ، و هنا يكون املراجع مسؤوال مسؤولية جنائية عما ارتكبه من جرائم ال
لقد ورد يف منظومة التشريع اجلزائرية إشارات جملموع األسباب و الوقائع املنشئة للمسؤولية اجلنائية ملراجع 

 05ـ  12من القانون  81احلسابات ، حيث نصت املادة 
6
حمافظو  ميكن أن يتحمل اخلرباء احملاسبون و" ه على أن 

احلسابات و احملاسبون املعتمدون املسؤولية اجلزائية طبقا لقانون اإلجراءات اجلزائية جتاه كل تقصري يف القيام بالتزام 
                                                 

1
 . 87محمد بوتين ، مرجع سبق ذيره ، ص  

2
 . 81 – 83ص -مرجع سبق ذيره ، ص  بوسماحة محمد ، 

3
 - Ahmed Guerza , " code de commerce " , Edition révolution afrécaine , Alger , 1993 , p 145 

4
 IBID ; P146.   

5
 .  85بوسماحة محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص  
6

 . 989، ص  10، العدد  2112،  81، المادة  2112/  01/  17المؤرخ في  05 – 12الجريدة الرسمية ، القانون  
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ت متعلقة إن التقصري يف القيام بااللتزام القانوين الذي هو حمور هذه املادة حيمل معه عدة خمالفات، ليس ."قانوين
فقط بوظيفة املراجعة و لكنها تشمل كذلك خمتلف األعمال التجارية، و حسب احلالة فإن مراجع احلسابات 
ميكن أن يكون معىن سواء بطريقة مباشرة يف حالة ارتكابه خمالفات متس بااللتزامات القانونية املتعلقة بوظيفته، أو 

  .ميكن ارتكاهبا من طرف املسريينبطريقة غري مباشرة يف حالة التواطؤ يف خمالفات 

 : 1ـ مسؤولية تأديبية 3
، حتدد وجباته املهنية وتضع إطار ملراجع يف كل الدول مبنظمة مهنيةاملسؤولية التأديبية تنشأ نتيجة الرتباط ا

بآداب  لألخالقيات املهنية عليه احرتامها ، حبيث تستطيع املنظمة مساءلته يف حالة اإلخالل باألمانة املهنية أو
" و اليت ينص على أنه  12/  01/  17 املؤرخ يف 05ـ  12من القانون  83وهذا ما تؤكده املادة . املهنة و سلوكها 

القواعد يرتتب على مراجع احلسابات املسؤولية االنضباطية جتاه املنظمة الوطنية ، عن كل خمالفة أو تقصري يف 
 . 2"ية أم القضاء املختص طبقا لإلجراءات القانونية املعمول هبا املهنية، و يتم كل طعن يف العقوبات االنضباط

. و خارج اإلطار العام للمسؤولية التأديبية ، فإن التشريعات الراهنة مل تأخذ بعني االعتبار طبيعة األخطاء التأديبية
عات الواردة على العموم وفيما خيص اآلداب املهنية ، فحسب اجمللس األعلى لتقنيات احملاسبة ـ سابقا ـ فإن التشري

 :تسمح بتقدمي احلاالت التالية اليت ترتتب عليها عقوبات تأديبية 
 ؛جتاوز القوانني و القواعد املهنية 
 اإلمهال املهين املفرط؛ 
 سلوك خمل بنزاهة و شرف املهنة حىت و لو كان غري متعلق باملهنة. 

كاإلنذار و التوبيخ ، و الوقف عن العمل : ءات األربعة و باملقابل يعاقب املراجع الذي تثبت إدانته بإحدى اجلزا
 . 3مدة ال تتجاوز سنتني ، أو شطب االسم من املنظمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 . 87بوسماحة محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص  
2

 .   989لرسمية ، مرجع سابق ، ص الجريدة ا 
3
 SAADI  N . et MAAZOUZ . A ; OP . Cit ; P 53 . 
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 معايير المراجعة: المبحث الثالث 

إذا كان اختالف األطراف املستفيدة من القوائم املالية اليت تعدها اإلدارة ، و تعارض مصاحلها مدعاة لتعني 
. ا يف احلكم على أداء املراجعات فإن األمر يقتضي كذلك توفر معايري ومستويات يعتمد عليهمراجع احلساب

 .سنستعرض هذا يف مطلبني األول يتطرق إىل مفاهيم حول معايري املراجعة و الثاين حيدد معايري املراجعةو 

 مفاهيم حول معايير المراجعة: المطلب األول 

 تعريف معايري املراجعة:  أوال
 :ت عدة تعاريف ملعايري املراجعة أمهها ورد

مقاييس أو معايري " ملعايري األداء يف جمال مراجعة احلسابات بأهنا (  HOBANGE G . BARADEX) ـ تعريف 
 . "األداء املتعارف عليها لتنفيذ مهمة املراجع 

جيب مراعاهتا عند إجراء  جمموعة معايري مقبولة من أعضاء املهنة" بأهنا (  SILVOSO et BAUER) كما عرفها 
 ".  عملية املراجعة ، و تعرب عن األهداف الواجب حتقيقها يف ذلك و الوسائل املستخدمة  إلمتام هذه العملية 

املقاييس اليت يستطيع املراجع يف ضوئها أن يقيم العمل الذي قام به ، و أن يتعرف على " ـ و عرفها البعض بأهنا 
ات اليت التزم هبا كعضو ينتسب إىل مهنة احملاسبة و املراجعة ، و بنفس املستوى ما إذا كان قد قام بالواجب

 " . املتعارف عليه بني أعضاء املهنة كله 
 :و يالحظ على هذه التعاريف أهنا تركز على خصائص املعايري و اليت تتضمن 

 ؛مقاييس أو معايري للحكم على أداة املراجع 
 ؛متعارف بني أعضاء املهنة 
 ن أداة املراجع العادي الذي يبذل العناية املعقولةتعرب ع. 

أمناط السلوك املهين اليت جيب على مراجع احلسابات " و ميكن أن خنلص إىل تعريف شامل ملعايري املراجعة بأهنا 
 ".هنة و تعرب عن املستوى املعقول من العناية املهنية املتعارف عليها بني أعضاء امل. عند تنفيذه ملهمته القيام هبا،

 املراجعة معايري أهداف:  ثانيا
 : تتمثل األهداف املتوخاة من وضع املعايري يف ما يلي

 ؛أن وجود مثل هذه املعايري ترشد املراجع أثناء عمله 
 ؛تفيد اجلهات املختصة يف أي نزاع يعرض عليها بشأن إمهال أو تقصري املراجع 

 ؛عةهبا ممارسة وظيفة املراج يتم حتديد الكيفية اليت 
 ؛حتديد نوعية العمل الذي لقوم املراجع 
  حتديد مسؤولية املراجع نتيجة قيامه بالفحص. 

                                                 
 -   31، ص  2115، ميتبة الجالء بالمشصور، ، القا ر، ، " المراجعة أطار الشظرية و الممراسة : " محمود السيد شاغي . 
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 : و يتلخص دور املعايري من األهداف اليت وضعت من أجلها يف الوظائف اليت تقوم هبا حيث
 ؛تعترب أداة اتصال و توضيح لطبيعة متطلبات املراجعة ملختلف اجلهات 
  املهين للمراجع بعد القيام بعملية املراجعةتعترب وسيلة لتقييم األداء. 

 تحديد معايير المراجعة: المطلب الثاني 
نص  .واحلكم على اجلدوى منها تعترب معايري املراجعة كمقاييس واضحة نستطيع من خالهلا تقييم عملية املراجعة

 :  اجملموعات الثالثة اآلتيةاجملمع األمريكي للمحاسبني القانونيني على معايري املراجعة املتعارف عليها يف

 املعايري العامة:  اجملموعة األوىل
ـ جيب أن لقوم بالفحص و باقي اخلطوات اإلجرائية األخرى شخص أو أشخاص على درجة كافية من التأهيل 

 ؛العلمي و املهين يف جمال خدمات املراجعة
 ؛يتعلق بإجراءات العملـ جيب على املراجع أن يكون مستقال يف شخصيته وتفكريه يف كل ما 

ـ جيب على املراجع أن يبذل العناية املهنية املعقولة عند القيام بالفحص و باقي اخلطوات األخرى و كذلك عند 
 .إعداد تقرير إبداء الرأي 

 معايري الفحص امليداين :  اجملموعة الثانية
  ن يتم اإلشراف على أعمال املساعدينـ جيب أن ختطط خطوات العمل امليداين ختطيطا مناسبا و كافيا و جيل أ

 ؛فعالةبطريقة مناسبة و  –إذا وجدوا  –
ـ جيب دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل مفصل و واف حىت ميكن تقرير االعتماد عليه و حتديد نوعية 

 ؛االختبارات الالزمة عند تطبيق إجراءات املراجعة
 املالحظة الشخصية و االستفسارات و مقنعة عن طريق الفحص و احلصول على أدلة و براهني كافية  ـ جيب

 .املراجعةاملصادقات بغرض تكوين أساس مناسب إلبداء الرأي على القوائم املالية اخلاضعة لعملية 

 معايري إبداء الرأي  :الثالثةاجملموعة 
و تصويرها طبقا للمبادئ احملاسبية  اـ جيب أن ينص تقرير إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم املالية قد مت إعداده

 ؛عليهااملتعارف 
يف إعداد  اـ جيب أن ينص تقرير إبداء الرأي عما إذا كانت املبادئ احملاسبية املتعارف عليها و اليت مت استخدامه

ئم وتصوير القوائم املالية و اخلاضعة للمراجعة تتماثل مع نفس املبادئ اليت استخدمت عند إعداد وتصوير القوا
 .املالية اخلاصة بالفرتة السابقة

ـ يفرتض أن القوائم املالية حتتوي على كافة املعلومات و اإليضاحات اليت جيب إعالم القارئ هبا ما مل ير يف تقرير 
 .إبداء الرأي ما خيالف ذلك 

                                                 
 -  2175، الطبعة األولى ، دار ذات السالسل ، اليويت ، " و االليتروشية  مراجعة المفا يم و اإلجراءات في الشظم المحاسبية: " و . وريس م 

 . 19 – 18 ص-،ص
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األحوال اليت ال ميكن ـ جيل أن حيتوي التقرير على رأي املراجع يف القوائم املالية باعتبارها وحدة واحدة ، و يف 
إبداء الرأي على القوائم املالية كوحدة واحدة ، جيب اإلشارة إىل األساليب اليت أدت إىل ذلك ، و جيب أن 
يوضح التقرير يف مجيع األحوال خصائص و طبيعة اخلدمة اليت يقوم هبا املراجع مع اإلشارة إىل مدى املسؤولية اليت 

 .خلدمةتقع على عاتقه نتيجة أداء هذه ا

 املعايري العامة:  أوال
 : معايري التأهيل العلمي والعملي و الكفاءة املهنيةأ ـ  

حبكم املهام املنوطة للمراجع إبان عملية املراجعة ، بات من األجدر على هذا األخري أن يكون يف مستوى هذه 
ة املطلوبة لإليفاء التام و الكفاءة هبذه املهمة سواء من ناحية التأهيل العلمي أو املؤهالت العملية والكفاءة املهني

 املهمة ، فعلى حسب النصوص اجلزائرية 
  :املنظمة هلذه املهنة تشرتط على الشخص الراغب يف احلصول على االعتماد كمراجع للحسابات اآليت

  من ناحية التأهيل العلمي: 
ختصص حماسبة أو مالية أو يف فروع أخرى أن يكون حاصال على شهادة الليسانس يف املالية أو العلوم التجارية 

 .زائد شهادة ميدانية يف احملاسبة 
  من ناحية التأهيل العملي والكفاءة املهنية: 

سنوات خربة فعلية يف  ( 20) أن يكون قد أهنى الرتبص كخبري حماسب لدى مكتب للخربة احملاسبية أو لديه 
 .التخصصميدان 

قد ال تكون كافية للحكم على املراجع بالكفاءة املهنية املطلوبة ، لذلك يف األخري نشري إىل أن هذه الشروط 
ينبغي أن تنظم ملتقيات دورية و ندوات و تربصات ميدانية يستطيع املراجع من خالهلا تنمية قدراته الفكرية 

   .لي والكفاءة املهنيةوالعلمية و امليدانية على حد سواء ، ومتكنه من اإليفاء مبتطلبات معيار التأهيل العلمي ، العم
 :1معيار االستقاللب ـ 

يسعى مستعملو املعلومات احملاسبية الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية املولد هلا للحصول على معلومات ذات 
مصداقية لالعتماد عليها عي سن قرارات مستقبلية ، إذ أن حتديد مدى االعتماد على هذه املعلومات يكون على 

 :استقاللية املراجع ، لذا ينبغي توافر النقطتني التاليتني لتحديد مدى استقاللية املراجع أساس مدى 
 عدم وجود مصاحل مادية : 

ينبغي على املراجع أن ال تكون له مصاحل مادية مع املؤسسة اليت يقوم مبراجعتها و أن ال تكون ألحد أقاربه 
ستقالليتة يف إبداء الرأي الفين احملايد يف القوائم املالية مصاحل من نفس النوع ، ألن وجود ذلك قد يؤثر على ا

 .اخلتامية
 

                                                 


 . 2111ماا  02، المؤرخة في  31الجريد، الرسمية لةجمهورية الجزائرية رقم  - 
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 . 10محمد التهامي طواهر و مسعود صديقي ، مرجع سبق ذكره ، ص  
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  وجود استقالل ذايت: 
يفرتض يف هذه النقطة عدم تدخل العميل أو سلطة عليا يف الدور الذي يقوم به املراجع بشأن فحص  

  .املراجعةحبيث ال بتعرض لضغوط حتد من حتقيق املبتغى من  احملاسبية،البيانات و السجالت 
 .املراجعيف ظل توافر النقطتني السابقتني ميكن أن حتدد األبعاد الدالة على استقالل 

يستطيع املراجع يف ظل هذا البند حتديد برنامج املراجعة و خطوات العمل :ـ االستقالل يف إعداد برنامج املراجعة 0
ألجزاء املراد مراجعتها من نظام املعلومات و حجم العمل من خالل املفردات الواجب فحصها و كذا اجلوانب و ا

احملاسبية ككل ، مما ال شك فيه أن هذا البعد يتضمن عدم تدخل اإلدارة يف استبعاد أو حتديد أو تعديل ما مت 
 . أخذه من طرف املراجع يف  برناجمه 

 :ـ االستقالل يف جمال الفحص  2
ت املراد فحصها من جمموع املفردات إذ يستطيع املراجع يف و حرا يف اختيار حجم املفردا املراجع مستقاليعترب  

التجهيز للتقرير بعدها عن صحة  السجالت و مسار عملية املستندات، البيانات،هذا اإلطار فحص مجيع 
 .هلامصداقية املعلومات الناجتة عن النظام املولد و 
 : ـ االستقالل يف إعداد التقرير  3

ة تقريره املوضح لعملية الفحص و التحقق من عناصر نظام املعلومات احملاسبية ، مع يعترب املراجع مستقال يف كتاب
إظهار فيه كافة احلقائق اليت مت اكتشافها إبان عملية الفحص ، و إعطاء رأي فين حمايد حول القوائم املالية 

تقرير و استبعاد بعض احلقائق اخلتامية ، إذ ينبغي يف هذا اإلطار عدم تدخل الغري لتحريف أو تعديل احلقائق يف ال
  .ذات األمهية منه 

 :  املعيار العناية املهنيةجـ ـ 
يعين أن يقوم املراجع ببذل العناية املهنية و اجلهود املمكنة و املناسبة من بداية عملية املراجعة إىل غاية االنتهاء 

االستقالل لقني بالتأهيل العلمي و العملي و ملتعانطالقا من كون أن املراجع البد أن يفي باملعيارين السابقني ا منها،
  .مهمتهيف أداء 

احملايد حول املعلومات املالية إن قياس درجة العناية املهنية للمراجع بغية حتديد مسؤوليته املهنية اجتاه رأيه الفين 
لوبة و الالزمة و حمتوى ات املطاحملاسبية الناجتة عن النظام املولد هلا ، تكون من خالل حتديد و أداء االختبار و 
للبيانات و السجالت احملاسبية ، ميكن حتديد شروط عامة جيب توافرها الناتج عن عملية الفحص  شكل التقريرو 

  :يف املراجع بغية الوصول إىل العناية املهنية املطلوبة هي
 ؛ـ حماولة احلصول على أنواع املعرفة املتاحة بغية التنبؤ باألخطاء غري املنتظرة

 ؛ـ أخذ بعني االعتبار الظروف غري املادية يف برنامج املراجعة من أجل احلذر عند فحص العناصر املرتبطة هبا
، الذي قد يستغل حلدوث تالعبات ـ التقييم العميق لنظام الرقابة الداخلية بغية حتديد مواطن القوة و الضعف 

 ؛غش و ال مينع حدوث أخطاءو 
 .ر جمال خربته املهنيةـ العمل باستمرار من أجل تطوي
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العملي وتوافر التأهيل العلمي و  يف هناية املعايري العامة نشري إىل أن معيار االستقالل مع معياري بذل العناية املهنية
تعترب من أهم معايري املراجعة املتعارف عليها، حيث أن أي خلل يف هذه املعايري الثالثة سيؤثر على املعايري 

دما يكون املراجع مثال غري مستقل و مل يبذل العناية املهنية الالزمة و ليس مؤهال علميا أو األخرى للمراجعة فعن
عمليا ، فلن يكون هناك حاجة إىل ضرورة حتقيق املعايري األخرى من أجل الوصول إىل األهداف املتوخاة من 

 .املراجعة

  1: معايري العمل امليداين:  ثانيا
 : راجعة أ ـ التخطيط السليم لعملية امل

يعترب التخطيط السليم ألي عملية مهم كونه حيدد األهداف املتوخاة منها و يأخذ يف احلسبان اإلمكانيات املتاحة 
و الوقت املستغرق لتحقيق ذلك ، إذ يقوم املراجع يف هذا اإلطار بتوزيع الوقت املتاح لعملية املراجعة على 

 : على النقاط التالية تقوم عملية املراجعة . االختبارات املطلوبة 
 ؛دراسة نظام املعلومات احملاسبية و اإلجراءات املتعلقة بنظام للرقابة الداخلية للمؤسسة 
 ؛تقييم درجة الثقة املنبثقة من نظام الرقابة الداخلية املفروض 
 ؛حتديد طبيعة رزنامة عملية املراجعة و اإلجراءات املطبقة يف ظلها 
 تنسيق العمل املراد تنفيذه. 

 : يف ظل هذا اإلطار ميكن أن حندد األهداف األساسية املتوخاة من برنامج عملية املراجعة و ختطيطها 
ـ يوضح برنامج املراجعة و بدقة نطاق الفحص من حالل اشتماله على املفردات املراد فحصها و خطوات 

 ؛الفحص و توقيته
باألداء املتوقع واملثبت يف  املراجع وأعوانهملنجز من طرف ـ يستعمل الربنامج كأداة للرقابة من خالل مقارنة األداء ا

 ؛املتوقع لالنتهاء منها الباقية والتاريخ مقدارا ألعمالإمكانية حتديد  وكذا ،الربنامج
ـ يعترب الربنامج املوجه األساسي لعملية املراجعة من خالل احتواءه على ما جيب القيام به و الفرتة الزمنية الالزمة  

 ؛توقيت عملية البدء يف عملية املراجعة و االنتهاء منها، و حتديد املراجع الذي يقوم بفحص املفرداتكذلك و 
وتوقيع كل مراجع على اخلانة  ـ حتديد مسؤولية املراجع القائم باألداء املهين انطالقا من حتديد مهام كل مراجع

 .املقابلة للعمل القائم به
 : اخليةب ـ معيار تقييم نظام الرقابة الد

يعترب نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة أهم حمدد لنوعية املراجعة املتبناة و حلجم املفردات املراد اختبارها ، اعتمادا 
على درجة أثره على نوعية و مصداقية املعلومات الناجتة عن النظام املولد هلا ، فاحرتام مقوماته و االلتزام بإجراءاته 

لدى األطراف الطالبة هلا ، لذا و بغية تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي حيتاج  بريةيعطي للمعلومات مصداقية ك
إىل خربات و مهارات عالية لتقييمها من طرف املراجع و احلكم عليها بات من الضروري على هذا األخري االلتزام 

  :بإحدى الطرق التالية 
                                                 

1
 . 11سبق ذكره ، ص  محمد التهامي طوهر و مسعود صديقي ، مرجع 
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 :  طريقة االستقصاء عن طريق األسئلة  – 2
         ، فعلى حسب  لطريقة على قائمة من األسئلة النموذجية ختص وظائف املؤسسة و عملياهتاتشمل هذه ا

 "HAMINI "
  فاألسئلة ختص الفصول اآلتية ، : 

 .ـ األسئلة املتعلقة باملشرتيات 
 .ـ األسئلة املتعلقة باألجور 

 .ـ األسئلة املتعلقة باملخزون و اإلنتاج 
 . يعات ـ األسئلة املتعلقة باملب

 .ـ األسئلة املتعلقة باخلزينة 
 .ـ األسئلة املتعلقة باملستندات و األسهم 

 . ـ األسئلة املتعلقة باالستثمارات 
 .ـ األسئلة املتعلقة باألموال اجلماعية 

 .ـ األسئلة املتعلقة باإلعالم اآليل 
 : ـ طريقة التقرير الوصفي لنظام الرقابة الداخلية  2

ة على وصف نظام الرقابة املعتمد داخل املؤسسة موضوع املراجعة ، إذ يقوم املراجع بتشخيص تعتمد هذه الطريق
النظام من خالل التطرق إىل مقوماته و اإلجراءات القائم عليها ، فيستطيع أن حيدد مواطن الضعف و القوة فيه 

اخل يف املسؤوليات و عدم حتديد اعتمادا على درجة امتثال إجراءات نظام الرقابة الداخلية ، كأن جيد مثال تد
فعدم االلتزام . االختصاصات و إىل غري ذلك من عدم االلتزام باإلجراءات اليت ينص عليها نظام الرقابة الداخلية 

 .هبا خيلق فرص التالعب و الغش و لوقوع األخطاء 
ميكن من حتديد مواطن الضعف ة ، إن الوصف الكتايب القائم على أساس التقييم امليداين لنظام الرقابة الداخلي

القوة يف النظام ، و هذا ما يسمح بتوجيه عملية املراجعة حنو مواطن الضعف لفحصها و استخراج االحنرافات و 
 .الواقعة و التقرير عليها يف ختام عملية املراجعة 

 : ـ طريقة امللخص الكتايب  3
فيه بالتفصيل  اإلجراءات و الوسائل الواجب  ملخص كتايب حيدد يف ظل هذه الطريقة يقوم املراجع بإعداد 

توافرها يف النظام السليم للرقابة الداخلية ، بغية االسرتشاد به يف تقييم نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة موضوع 
  :1يف األخري نشري خطوات الواجب إتباعها بغية تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة موضوع املراجعة.املراجعة 

 .الفحص املبدئي : ـ اخلطوة األوىل 
 .اختبار االلتزام باإلجراءات و السياسات: ـ اخلطوة الثانية 
 .االختبارات األساسية : ـ اخلطوة الثالثة 

                                                 
  1-   HAMINI . A :" le contrôle interne et l'élaboration du bilan comptable ; entreprise publique économique" ; 

OPU ; Alger , 1991 , p 57 .   
1

 . 397، ص  151،،الرياضخ لةشورد، دار المري.ح و سعيد ير.ترجمة حجاج أ –"المراحعة بين الشظرية و التطبيق :"  ر.و وامرسون.توماس 
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 .التقريرإعداد : ـ اخلطوة الرابعة
 خطوات املراجعة يف تقييم الرقابة الداخلية(  2ـ  2) الشكل رقم 

     

  :لخطوة األولىا                  
 الفحص املبدئي                                                                                                                      

 

 ال                                         
     

 

  

  

 

 :الخطوة الثانية         نعم    ال       
 بارات االلتزاماخت

 باإلجراءات و السياسات                           
 
 

   نعمن                          
 

   

 نعم 
 :الخطوة الثالثة  

 االختبارات األساسية     
 

  

  نعم                                                                           
  

  

  

                                       

 : الخطوة الرابعة                                
  إعداد التقرير                                                                                                                      

 
 

  
 . 863مرجع سبق ذكره ، ص : ـ ه. و وارسون . توماس : المصدر 

 

االختبار املبدئي ألساليب نظام 
الرقابة الداخلية اليت سيعتمد 

 عليها املراجع

هل يتضمن نظام 
الرقابة على 

 أساليب سليمة

عمل اختبار اإللزام باإلجراءات 
 و السياسات

هل تشري اختبارات 
اللتزام باإلجراءات 

 على وجود رقابة جيدة

عمل االختبارات األساسية على 
 نطاق حمدود

 إصدار تقرير املراجعة

هل تؤدي مواطن 
لضعف إىل حتريف ا

القوائم جوهري يف  

هل النظام 
ضعيف إىل 
درجة جتاهله  

 كلية

ى نطاق عمل االختبار األساسية عل
 مكثف

إبالغ اجلهات املعنية 
 مبواطن الضعف

هل نظام الرقابة الداخلية 
ليس له األثر على 
 االختبارات األساسية

عدم إبداء رأي 
أو االنسحاب 

 من عملية 
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 : جـ ـ معيار كفاية األدلة 
يف إطار مسعى املراجع اهلادف إىل إبداء رأي فين حمايد حول مدى صحة املعلومات احملاسبية،يقوم هذا األخري 

و عرض بالبحث عن األدلة الكافية املدعمة هلذا الرأي اعتمادا على التأكد من سالمة املعاجلة احملاسبية للبيانات 
 وكذا من خالل الفحص واملالحظة و االستفسارات و املصادقات اليت توفر للمراجع أساسا معقوال املعلومات،

  قاعدة متينة يستطيع على ضوئها من إبداء رأي فين حمايد القوائم املالية اخلتامية موضوع املراجعة و 
  :ميكن تقسيم األدلة بوجه عام إىل نوعني مها 

مل على كل الدفاتر والسجالت احملاسبية و الشيكات و املستندات و أوامر الشحن و طلبات تشت: ـ داخلية 
 .الشراء و كل ما يتم إعداده داخل املؤسسة 

صادقات من العمالء و املوردين و املالحظات و االستفسارات اليت جتري خارج تشتمل على امل :ـ خارجية
 .ة الضرائب و إىل غري ذلك من األطراف اخلارجية املؤسسة،يف البنوك و وكاالت التأمني و إدار 

نشري يف األخري إىل أنه جيب أن تكون األدلة اليت يقوم جبمعها املراجع مالئمة،من حيث أن تكون مرتبطة ارتباطا 
  .وثيقا مبوضوع املراجعة و كافية من حيث مجع كل البيانات املتعلقة مبوضوع الفحص

 : 1معيار إبداء الرأي:  ثالثا
يعترب معيار إبداء الرأي من طرف املراجع القائم بعملية املراجعة آخر معيار جيب االلتزام به ، إذ ينبغي أن يوضح 
ويشري يف التقرير املقدم و بكل صراحة عن رأي فين حمايد حول مدى داللة القوائم املالية اخلتامية على املركز املايل 

 : اآلتية احلقيقي للمؤسسة ، وذلك من خالل العناصر 
 ؛ـ مدى سالمة مسار املعاجلة احملاسبية للبيانات

 ؛ـ مدى احرتام املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما
ـ االلتزام باالستمرار يف تطبيق الطرق احملاسبية املطبقة من سنة ألخرى، ويف حالة العكس جيب على اإلدارة تقدمي 

و من جهة أخرى حتديد الفرق  واجلديدة من جهة، فة التطبيقاحلسابات و القوائم األخرى طبقا للطرق السال
 .  الناتج عن هذا التغيري

ـ تقدمي إيضاحات كافية من املسريين حول القوائم املالية و كل الوثائق املتضمنة للمعلومات احملاسبية يف هناية كل 
 .دورة 

 .أن خيتار نوع التقرير املقابل لذلك ـ على املراجع أن يبدي رأي فين حمايد حول مسار عملية املراجعة و 
يكون ذلك باستعمال برنامج للرقابة  ، إذعلى املراجع تقليل اخلطر خاصة ما يتعلق منه بعنصر ذات أمهية كبرية

 .الرقابة الداخلية للمؤسسة يف نظامموجه لكشف مواطن الضعف 
يسرتشد هبا مراقب احلسابات عند إعداده للتقرير فإن معايري املراجعة حتدد اخلطوط العريضة اليت  و يف هناية القول،

اخلتامية،حيث أهنا تعتمد إىل درجة كبرية عند تطبيقها  الذي يتضمن رأيه الفين احملايد فيما يتعلق القوائم املالية
 اخلربة املهنية للمراجع الشخصي، و من مث فإن سالمة تطبيق هذه املعايري يعتمد على (احلكم) على التقييم

                                                 
1

 . 83محمد التهامي طوا ر ، مرجع سبق ذيره ، ص  - 
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و املهنية  لي اليت يكتسبها من مزاولته للمهنة ، و من متابعته للتوصيات اليت تصدرها اهليئات العلميةالداخ
والدراسات و البحوث يف هذا الصدد يف خمتلف الدول ، و كذلك الكتب و الدوريات اليت تتناول االجتاهات 

  .احلديثة يف جمال مراقبة احلسابات
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 اإلجراءات العملية للمراجعة: المبحث الرابع 
، ف عملية املراجعة يف ظل معايريهاتعترب اإلجراءات العملية للمراجعة أسلوب فعال ، ميكن املراجع من حتقيق أهدا

، لذا  فهي متلي عليه تكوين ملفات و جتديد األساليب اليت متكنه من اكتشاف الغش و القيام بفحص العمليات
اين فيتطرق إىل أوراق املراجعة املطلب األول التخطيط و اإلشراف على عملية املراجعة أما املطلب الث سيعرض

 .  نتناول يف املطلب الثالث أدلة اإلثبات يف املراجعة و خنص املطلب الرابع بالتقرير عن عملية املراجعةو 

 تخطيط عملية المراجعة: المطلب األول 
 حجمها،بغض النظر عن  بكفاءة،راجعة من العناصر األساسية لتنفيذ عملية املراجعة يعترب التخطيط لعملية امل

  :التاليةيتطلب حتقيق هذه العملية إجناز اخلطوات و 

 اخلطوات التمهيدية لعملية املراجعة:  أوال
القيام  مراجعة جديدة تكون معرفته حول املؤسسة معدومة أو قليلة ، وحىت يتمكن من يفعندما يبدأ املراجع 

بعملية املراجعة يتحتم عليه أن جيمع األدلة الكافية اليت متكنه من أداء عمله على أمت وجه ، و من آداب املهمة 
تقتضي بأن يرسل املراجع إىل من سبقه يف مراجعة املؤسسة ليستأذنه يف قيامه باملراجعة و قبل أن يبدأ يف عملية 

ة العمل من حيث الناحية الفنية ت استطالعية ليكون فكرة عن طريقاملراجعة و مشاكلها عليه أن يقوم مبحاوال
 . السجالت و الرقابة الداخلية و 

 :و قبل مباشرة تنفيذ عملية املراجعة عليه اختاذ اخلطوات التالية

 : ـ التأكد من صحة تعيينه مراجعا للحسابات  2
 : ايل خيتلف التحقق من التعيني باختالف املؤسسة و ذلك على النحو الت

 مؤسسات األفراد و يتم التعيني مبوجب عقد اتفاق أو تكليف مكتوب من أصحاب الشأن. 
  شركات املسامهة و يتوقف التعيني على كون الشركة جديدة أو مستمرة، فإذا كانت الشركة جديدة فعلى

يه اسم املراجع اإلطالع على القانون النظامي الذي يصدر به القرار بتأسيس املؤسسة ، حيث يرد ف
املراجع هلا ، أما إذا كانت الشركة مستمرة فيمكن للمراجع التأكد من تعيينه بالرجوع إىل قرار اجلمعية 

 ؛العامة الذي يثبت ذلك
و ما هو جدير بالذكر أنه إذا ما تبني أن املراجع السابق استقال أو مت عزله، فيجب على املراجع املعني عمال 

ه و خيربه انه قد رضي عنه كمدقق بدال منه ، و يسأله عما إذا كان ليس لديه بأصول وآداب املهنة أن يتصل ب
هذه املراجعة ، فقد يعرف من األسباب ما مينعه هو أيضا من  مانع من ذلك ، كما يطلب منه موافاته بأسباب

 .قبول تعيينه كمدقق للمؤسسة 
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  :ـ التأكد من نطاق املراجعة و الفحوص املطلوب منه القيام به  1
خيتلف أيضا نطاقي املراجعة و الفحص وفقا للشكل القانوين للمؤسسة ، بالنسبة للمؤسسات الفردية فإهنا غري 
ملزمة بتعيني مراجع للحسابات و لذلك من الضروري أن يطلب املراجع املعني تكليف مكتوب به مجيع التفاصيل 

شأن خيربهم فيه بقبوله القيام بعملية املراجعة، الواجب أدائها ، كما جيب عليه أن يرسل خطابا إىل  أصحاب ال
أما يف شركات املسامهة فال يوجد حتديد ( . رسالة االرتباط ) مع بيان كافة التفاصيل اليت سوف يقوم بتنفيذها 

ملهمته حبيث ميكن للمراجع اإلطالع على كافة الدفاتر واملستندات ، و يطلب أي اشعارات أو بيانات يرى بأهنا 
لعملية املراجعة ، و معىن ذلك أن املراجع يف شركات املسامهة له احلق يف توسيع أو تضييق نطاق املراجعة  ضرورية

 .   وفقا ملا يرتاءى  له 

 : ـ احلصول على معلومات متهيدية عن املؤسسة  3
لف باختالف جيب على املراجع أن يتعرف على املؤسسة اليت أسند إليه مراجعة حساباهتا ، و هذه الناحية ختت

فيتعني على املراجع يف شركات األفراد أن يطلع على عقد تكوين املنشأة للتعرف  ؛الشكل القانوين للمؤسسة أيضا
 :على 

 ؛رأس مال لشركة و حصة كل شريك 
 ؛اسم الشريك املكلف باإلدارة 
 ودهاكيفية توزيع األرباح و اخلسائر بني الشركاء و املبالغ املسموح لكل شريك السحب يف حد. 
  مكافآت و مرتبات الشركاء . 

 :أما يف شركات املسامهة فيجب على املراجع اإلطالع على
  املركز الرئيسي و مدة الشركة ، غرضها  الشركة،و نظام ( األساسي ) العقد االبتدائي و القانوين

 .زيع األرباحاألساسي ، رأس املال ، أعضاء جملس اإلدارة ، األحكام اخلاصة باحلسابات اخلتامية و تو 
  التعرف على املسؤول الذي جيب أن يقابله و يتصل به عند بدء عمله ، كذلك عما إذا كانت للشركة

 .فروع ، و كيفية تعاملها مع املركز الرئيسي و عن ما متسك حساباهتا بنفسها ، و مبعرفة مركزها املايل
  مسؤولية كل منهم ، و صورة طلب الكشف بأمساء املوظفني املسؤولني بالشركة ،ومدى اختصاص و

 .من توقيعاهتم خاصة أولئك املسموح هلم بالتوقيع على الشيكات و املستندات الالزمة 
  التعرف على التنظيم الداخلي للشركة ، أقسامها و إداراهتا و عالقة كل إدارة باألخرى . 

 : ـ زيارة استطالعية للمؤسسة و التعرف على النواحي الفنية  1
راجع أن يقوم بزيارة املؤسسة و التعرف على منتجاهتا،و تسلسل العمليات الفنية هلا،و من خالل جيب على امل

زيارته للمؤسسة  و املخازن و سؤال املختصني الفنيني،مبا يتماشى مع طبيعة أعمال املؤسسة،كما ميكنه أن 
  .يكتشف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش
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يتفهم طريقة سري العمل يف املؤسسة و تساعده أيضا فيما بعد عند تقييم نظام  فتتيح هذه اجلولة للمراجع أن
املؤسسة والذي  الرقابة الداخلية املتتبع و فحصه لسجالت املخازن ، كما أن اجلولة متكنه من مقابلة املسؤولني يف

 .سيقابل أمساءهم عند فحصه للخريطة الوظيفية للمؤسسة و عند مراجعته املستندات 
التقييم سجالت املختلفة و عدد املوظفني و ندما يقوم املراجع بزيارة املكاتب فإنه سيتعرف على أماكن وجود الو ع

الوظيفي بينهم ، و أن يقصر املراجع زياراته املؤسسة و املكتب عند بدأ املراجعة و إمنا حيتاج هلذه الزيارات يف 
الداخلية ، و اإلجراءات احملاسبية و مناقشة املسؤولني عن خالل عملية املراجعة لكي يتتبع تطبيق نظام الرقابة 

فيد كثريا و لن يتوصل إىل أدلة املؤسسة و املكاتب، فاملراجع الذي يقصر عمله على املراجعة املكتبية لن يست
    .  نتائج ، إذ بذلك يقوم بعملية آلية للمراجعة ذات نطاق ضيق و 

 : ـ فحص النظام احملاسيب للمؤسسة  0
واإلطالع على سجالت املؤسسة ( ةإذا كان متبعا يف املؤسس) أم آليا  هايه دراسة النظام احملاسيب املتبع دفرت عل
اإللزامية منها و االختيارية ، و اإلملام بكل خطوات التسجيل و الرتحيل و ما إىل ذلك ألنه ملزم يف  ادفاترهو 

 .تظام الدفاتر و السجالت النهاية بإصدار رأي فين حمايد يتضمن احلكم حول مدى ان

 :ـ اإلطالع على احلسابات اخلتامية و القوائم املالية اخلاصة بفرتات سابقة 6
و كذلك جيب عليه  ، وتطوره وهذا اإلطالع إذا كانت املؤسسة قائمة ومستمرة و ذلك للتعرف على املركز املايل

ة،و فحص ما قد ورد فيها من حتفظات بدقة للتأكد اإلطالع على تقارير املراجعة السابقة ، و تقارير جملس اإلدار 
 .عما إذا كانت هذه التحفظات ما زالت قائمة يف السنة املالية اليت سوف يراجع حساباهتا

 :ـ دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية  5
ر معتمدا من يطلب املراجع عند بدئه مراجعته تقريرا مفصال عن نظام الرقابة الداخلية ، و يكون هذا التقري

املسؤولني يف املؤسسة ، و التقرير هو نقطة البداية للمراجع لكي يدرس نظام الرقابة الداخلية ، و يقرر ما إذا 
أمكنه االعتماد عليه أو غري ذلك ، و مهمة املراجع ليس دراسة التقرير املكتوب و إمنا متابعة ما إذا كان نظام 

جهة نظر املراجع ال يعتمد على وجود لوائح ونظم للرقابة الداخلية بدون أن الرقـابة الداخـلية مطبق فعال ،و من و 
 .تكون هذه النظم مطبقة فعال و معمول هبا

و هكذا على املراجع مراعاة مجيع هذه النواحي إذا كان يقوم بعملية املراجعة للمؤسسة ألول مرة ، باستثناء 
و عند تكرار تعيينه يقتصر عمله على التغيريات اليت تطرأ على  اإلطالع على احلسابات اخلتامية للفرتات السابقة ،

املؤسسة ، و مىت كون املراجع فكرة مبدئية عن املؤسسة و ذلك عن طريق دراسة السجالت املالية و دراسة نظام 
 .أن يكون أو يصمم برناجما للمراجعة ( املراجع ) الرقابة الداخلية يستطيع هنا 
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  اجعةبرنامج املر :  ثانيا
من الواضح أن املراجع ال يستطيع أن يقوم مبفرده مبهمة مراجعة املؤسسة سواء متوسطة أو صغرية ، و إمنا عليه أن 

جعة يستعني مبوظفي مكتبه الذين يتلقون التعليمات منه، و لكي يتمكن موظفو املكتب من القيام مبهمة املرا
اجعة،جيب أن يكون هنالك برنامج و هو ما يسمى بربنامج لكي يتمكن املراجع من مراقبة تنفيذهم خلطة املر و 

 .املراجعة
و يعترب برنامج املراجعة خطة تفصيلية للعمل بطريقة مرتبة تظهر العالقة بني كل أجراء ،وعندما تتم كل خطوة يف 

ذي متت فيه برنامج املراجعة يقوم املراجع أو مساعدوه بالتوقيع أمام العمل الذي مت مع مركز الزمن الفعلي ال
للتخطيط و الرقابة،و مبا أن طرق احملاسبة ختتلف من مؤسسة  العملية ، و يعترب برنامج املراجعة أداة نافعة

و مداها  ألخرى،كذلك ختتلف مشاكل كل منها يف طبيعتها ، و ترتاوح أحجامها ، كما أن نظم  الرقابة الداخلية
 .ب أن يأخذها املراجع يف احلسبان عند تصميم برناجمهترتاوح من مؤسسة ألخرى ، فإن كل هذه العوامل جي

و قد يسأل املراجع بالقيام بالفحص الكامل للسجالت و الدفاتر متهيدا للتحقق من التقارير املالية،و قد يسأل 
بالقيام بفحص جزئي  كالتحقق من سالمة نظام النقدية و تقييمها،أو حسابات األصول الثابتة،وأي جانب من 

احملاسبية،و هلذا جيب أن يظهر نطاق العمل املطلوب يف برنامج املراجعة ، حىت ال يضيع مساعدو املراجع  البيانات
 تفاصيل غري مطلوبة ، و الربنامج ليس سرد للخطوات اليت ستتبع يف املراجعة ، بل خطة حمكمة يفوقتهم 

 .ارسي املهنةاألطراف لتحقيق أهداف معينة وفق مبادئ و مستويات  متعارف علها بني مم
فربنامج املراجعة جيب أن ال يقيد املراجع أو . ووضع برنامج للمراجعة ال يغل يد املراجع و جيعل مراجعته روتينية 

مندوبيه و إمنا ينري هلم الطريق يف املراجعة و جيب أن يشجع املراجع مساعديه يف أن ال ينظروا يف برنامج املراجعة 
به يف كل خطوة يتبعوهنا و إمنا يعتربونه مرشدا هلم ، يعملون يف حدوده ،و إذا احتاج نظرة روتينية جامدة متقيدين 

 .األمر إىل فحص إضايف فعليم القيام به و أن يقرتحوا التعديالت املناسبة اليت ميكن إدخاهلا عليه
 :و على املراجع التحقق من النقاط التالية 

 ؛أو جزئية ، ألن لكل منها خطوات معينة كفيلة بتحقيقهاـ التقيد بنطاق عملية املراجعة كاملة كانت  2
حيث على ضوء درجة الكفاية تلك ، يتحدد نطاق  ـ مدة كفاية نظام الرقابة الداخلية املوجودة يف املؤسسة، 1

 .عملية املراجعة 
الربنامج حتقيق  ـ األهداف اليت يرمي إىل حتقيقها  ألن املراجعة وسيلة و ليس غاية حبد ذاته ، فيجب أن يتيح 3

 .تلك األهداف 
 .اليت متكن املراجع من احلصول على قرائن قوية يف حجتها(  technique d'audit) ـ استخدام وسائل املراجعة  1
فلكل مراجعة ظروفها اخلاصة  اليت تالئم ظروف كل حالة ، (   procédure d'audit) ـ اتباع طرق املراجعة  8
 .اجع بإعداد برنامج املراجعة املالئماليت على ضوئها يقوم املر و 

                                                 


 . 33قاسي ياسين ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 
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و ال ميكن وضع منوذج لربنامج املراجعة لتطبيقه على كافة املؤسسات نظرا الختالف طبيعة كل مؤسسة و تباين 
سجالهتا و تعدد أنظمة احملاسبة املتبعة ، و من املستحسن أن يكون برنامج املراجعة يف كشوف مقسمة إىل 

 :اخلانات التالية 

 
 راجعةأنواع برامج امل:  ثالثا

ال ميكن وضع برنامج موحد للمراجعة بكافة أنواعه حبيث يطبق على املؤسسات املختلفة و حىت املتماثلة و دلك 
خلاصة بكل مؤسسة و اليت متيزها عن غريها ، وميكن القول بأن هناك نوعني من برامج بسبب اختالف الظروف ا

  :و مها املراجع

 ( planés, prédéterminés) ـ برامج مراجعة ثابتة أو مرسومة مقدما  0
و هي مناذج مطبوعة ثابتة حاوية لكل اخلطوات يطلب من مساعدي املراجع التقيد هبا مع تعديلها يف نقطة أو 

 : أكثر يف ضوء ما حيصل عليه من بيانات ومعلومات من املؤسسة ، وهلذه الربامج مزايا عديدة أمهها
 ؛ـ إهنا تعترب تعليمات صرحية واضحة خلطوات العمل الواجب إتباعها

 ؛ـ إهنا ضرورية يف املؤسسات الكبرية املتشعبة إلحكام خطة العمل
 ؛ملراجع و مساعديه كل حسب خربته و كفاءته وختصصهـ إهنا متكن بل تساعد على تقييم العمل بني ا

كما حتول دون التكرار ؛ـ إهنا تطمئن املراجع إىل عدم السهو عن اختاذ بعض اإلجراءات أو اخلطوات الضرورية
 . لبعض اخلطوات

 . ـ و باستعماهلا يستطيع أي مساعد أن يتم العمل دون عناء أو ضياع وقت يف حالة غياب املساعد اآلخر
و يعترب الربنامج سجال كامال مبا قام به املراجع بأدائه و بذلك يستخدم كدليل يف حال املنازعات منا يستخدم   ـ

 .كأداة مراقبة على املساعدين
 .ـ أخريا فإن هذا النوع يعترب أساسا لعمليات املراجعة يف السنوات القادمة و نواة هلا 

 ( progressif) ـ برامج مراجعة مندرجة  2
توي هذا النوع أوال على حتديد اخلطوات العريضة لعملية املراجعة ، أما التفاصيل و كمية االختبارات و ما و حي

يشابه فيتم تقريرها أثناء القيام بعملية املراجعة،و ميزة هدا النوع من الربامج أنه يرتك ملوظفي مكتب املراجعة جماال 
باع ما يرونه ضروريا ومناسبا من اخلطوات واألساليب ، و هكذا إت الفنية يفو درايتهم  واسعا الستخدام خربهتم

 .يستلزم هذا النوع يف املراجع املنفذ خربة عملية واسعة و مرانا كافيا و تأهيال علميا مناسبا
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  أمهية ختطيط عملية مراجعة احلسابات:  رابعا 
 ابتكار أساليب جديدة يف العمل  هو إن أسهل طريقة لزيادة كفاءة و فعالية عملية املراجعة دون احلاجة إىل

التخطيط بشكل دقيق ، و رغم أن الكثري من املراجعني يدركون أن عملية التخطيط تعترب جزءا هاما من عملية 
املراجعة ، إال أهنا كثريا ما هتمل أو ال تعطي العناية املناسبة ، استنادا إىل بعض املربرات الضعيفة ، و لذا يقرر 

 . أن ختطيطها حيتوي على وضع وحتديد االسرتاتيجية الشاملة لسلوك ونظام الفحص املتوقع  ألدب املراجعة
و ملا كان التخطيط يعين جتميع و حتليل املعلومات و تنظيم العمل للوصول إىل األهداف فمنه ال ميكن إنكار 

 :أمهيته و اليت تتمثل يف
  ف النهائي للمراجعة هو احلصول على ضمان إن اهلد: تنظيم أعمال املراجعة و الرقابة بشكل أفضل

معقول بأن التقارير املالية ال حتتوي على أخطاء مادية، لذا جيب على املراجعني أن يأخذوا يف 
حسباهنم املخاطر املرتتبة مبختلف البنود اليت حتتوي عليها التقارير املالية و بالتايل تنظيم و إدارة عملية 

 . املراجعة بشكل أفضل
  فإذا كان املراجع باملؤسسة ضعيف فمن احملتمل أن يتعرض املراجعون خلطر : وقت املراجعة ختفيض

أن عدون تنقصهم املعلومات الكافية و زيادة الوقت املستغرق يف تنفيذ عملية املراجعة،و ذلك ألن املسا
بأن العمل العمل مت تنفيذه بطريقة غري مرضية ، وهذا يعين أن التخطيط املناسب يوفر بعض الضمان 

 .سوف يؤدي بدرجة عالية من الكفاءة و يف أقل وقت ممكن
حيث أن التخطيط املناسب ميكن املراجعني من حتديد املشاكل ومنع أو التقليل : تقليل املفاجآت املمكنة 

من حدوثها ، و ذلك جيعل أعماهلم تنفذ بسهولة كبرية،وبالتايل جتنب اخلطر الناجم عن احتمال إمهال بعض 
 عدم ختطيط املراجع ملراجعة عنصر البضاعة بشكل مناسب، فمن. صر املركز املايل على سبيل املثال عنا

احملتمل أن يتعرض خلطر إمهال تدقيق مستودع جديد يضم جزء من البضاعة، و هذا يشري إىل فشل املراجع 
ذلك إىل القصور يف عملية  يف تغطية كل العناصر املادية اليت يفرتض ضرورة تغطيتها و بالتايل ميكن إرجاع

     . املراجعة
 إن ختطيط عملية املراجعة جيرب املراجعني :جيعل عملية املراجعة ترتكز على األهداف و ليس على األتعاب

على ضرورة التأكد من أن أعماهلم منسجمة ومتماشية مع خصائص وأهداف املؤسسة و من ناحية أخرى فإن 
 مراجعةية املراجعة بشكل صائب سيضطرون جبدولة العمل بلغة الوقت املقضي يف املراجعني الذين مل خيططوا لعمل

،وبالتايل عدم القدرة على مواجهة احلد األدىن من معايري األداء املراجعو األتعاب اليت يطلبها  املراجعةأنشطة 
 .املهين
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 أوراق المراجعة و المذكرات: المطلب الثاني 

 ملفات املراجعة:  أوال
تبارها وسيلة لتجميع أدلة اإلثبات و القرائن اليت حيتاج إليها املراجع إلبداء رأيه الفين حول خمرجات نظام  باع

 .بني امللف الدائم ، و ملف الدورة احلاليةاملعلومات احملاسبية ، و ميكن التمييز يف أوراق
، وثائق تتعلق بنظام الرقابة الداخلية، عموميات :  حيتوي امللف الدائم على الفقرات اآلتية:ـ امللف الدائم 2

 . القانوينعلق باجلانب اجلبائي،االجتماعي و احلسابات السنوية و التقارير ، التحاليل الدائمة للحسابات ، كل ما يت
تشمل هذه الفقرة على كل ما يتعلق بعقود التأسيس وعدد األسهم،وتوزيعها بني املسامهني مع بيان :أ ـ العموميات
مساهم و كذا النظام الداخلي للمؤسسة،وكل ما يصف عملياهتا و أنشطتها و مراحل التصنيع حصة كل 

و مراكز األشخاص املسؤولني داخلها و الوسائل األساسية داخلها إضافة إىل اخلريطة التنظيمية ، مع ذكر أمساء 
 . التقنية الكفيلة بتحقيق اخلطة اإلنتاجية املرسومة من قبلها 

 :لق بنظام الرقابة الداخلية ب ـ وثائق تتع
يشمل هذا البند على كل التقارير املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية للسنوات املاضية ، مع تقدمي وصف مدقق 

 .ملقوماهتا و مدى االلتزام بإجراءاهتا على مستوى املديريات والوظائف 
تعلقة باملؤسسة من أصول وخصوم ات املحيتوي هذا العنصر على كل احلساب:ت ـ احلسابات السنوية و التقارير

حسابات النتائج و األعباء و حساب النتيجة ، برامج املراجعة بالنسبة للسنوات الثالث املاضية و كذا التقارير و 
 .العامة و اخلاصة و االستثنائية املتعلقة حبساب املؤسسة 

 : ث ـ التحاليل الدائمة للحسابات 
جع يف ملقه الدائم ببعض التحاليل اهلامة اليت أجريت على بعض احلسابات بغية يكون من املفيد أن حيتفظ املرا

و عادة ما تستخدم حتاليل . مقارنتها بالسنوات السابقة ، و أخذ معطيات السنة احلالية كأساس للمقارنة 
ؤونات،املوردون، إىل احلسابات املتعلقة باملصاريف اإلعدادية ، األسهم ، القروض،الديون طويلة األجل ، الزبائن،امل

 .غري ذلك من احلسابات اليت يرى املراجع بأمهيتها انطالقا من طبيعة النشاط 
 : جـ ـ كل ما يتعلق باجلانب اجلبائي و االجتماعي 

حيتفظ املراجع بالوثائق الواردة من إدارة الضرائب و الدالة عن نظام التصرحيات الواجب إتباعه ، و كل ما يتعلق 
بائية و شبه اجلبائية و اشرتاكات الضامن االجتماعي ، و كذلك الشأن بالنسبة للوثائق املتعلقة بالرقابة اجل

 .بالعالقات مع املنظمات العمالية داخل املؤسسة 
  :حـ ـ كل ما يتعلق باجلانب القانوين 

اإلدارة ، و كذا حتتوي هذه الفقرة على العناصر املكونة للشق القانوين للمؤسسة،مثل حماضر اجتماعات جملس 
عقود الصفقات ، الوثائق املتعلقة برباءات االخرتاع و ما يتعلق بالتقارير  العقود املربمة مع املؤسسة كعقد التأمني،

                                                 
1 - OBERT ROBERT , " pratiques internationales de la  comptabilité et de l'audit ",édition dunod , paris ,1994, p 

150.  

2 -VHDAUX . F " l'audit sans papier " Réalité ou Fonction  , revue française de l'audit interne , Paris , N°141, 

septembre 1998 , p 29 .    
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و حىت  يلعب هذا امللف دوره الدائم ينبغي تنقيحه بصفة منتظمة و أثناء كل تغيري حيدث يف كل عنصر  .القانونية
 .  أصبحت دون فائدة و إعداد ملخصات للوثائق ذات احلجم الكبريمن عناصره،حذف املعلومات اليت

 : ـ ملف الدورة احلالية  1
إضافة إىل امللف الدائم ، حيتفظ مراجع احلسابات مبلف سنوي لكل عميل ، حيتوي على أوراق العمل املتعلقة 

ز األرقام و األرصدة الظاهرة يف و جداول حتليلية تعز  حبسابات الفرتة اخلاضعة للمراجعة كما حيتوي على أوراق
 .  وخطوات أعمال املراجعة اليت مت أداؤها حلسابات السنة اجلارية احلسابات ، و جيب أن يضم أيضا تفاصيل

يتضمن هذا امللف كل العناصر املهمة للدورة اخلاضعة للمراقبة و ال تتعدى هذه الدورة، و حمتواه يتمثل يف 
 :   الفصول التالية

الربنامج العام ، قائمة املتدخلني ، الرزنامة الزمنية و متابعة األشغال ، جدول أوقات ) و ختطيط املهمة  ـ تنظيم
 (.، تواريخ تقييد التقارير -تاريخ ، فرتة الزيارات و مكاهنا  –املتدخلني 

ة ، تقييم الرقابة الداخلية شرح األنظمة ، خرائط التتبع و استمارات الرقابة الداخلي) ـ تقييم نظام الرقابة الداخلية 
خالصة  –العينات املدروسة و األخطاء املكتشفة  –أوراق العمل   -... نظام ، إجراءات ، طرق احملاسبة ،  –

 ( .حول درجة الثقة املمنوحة للنظم املعمول هبا و آثارها على برنامج مراقبة احلسابات 
، الوثائق ملؤسسة ، تفاصيل األشغال املنجزةيات و أخطار ابرنامج يتماشى و خصوص) ـ مراقبة احلسابات السنوية 

حلسابات اليت مت فحصها، حوصلة احلاصل عليها من املؤسسة أو من الغري املربرة ملبالغ ا –أو نسخ عنها  –
 ( .                       تعاليق حول األشغال املنجزة و األخطار املكتشفة و 

أو العشر  -8-االتفاقيات املنصوص علها قانونيا ، املصادقة على اخلمس  فحص) ـ تدقيقات خاصة أو قانونية 
األعلى،إشعار وكيل اجلمهورية بالتالعبات احملتمل العثور عليها ، فحص العمليات ما بعد  األوىل األجور -20 -

 ( .امليزانية اخلتامية 
ت جملس اإلدارة و اجلمعية العامة الرسائل املتبادلة مع املؤسسة، مالحظات حول اجتماعا) ـ وثائق عامة 

 (.للمسامهني و خاصة تلك اليت هلا آثار على حسابات الدورة،نسخ من احملاضر
إن املعلومات احملتواة يف ملفات العمل سرية وجيب أن تبقى كذلك داخل و خارج مكتب املراجع ، حسب املادة 

من جهة أخرى على أن حتفظ هذه الوثائق ( 21املادة ) كما ينص القانون التجاري .من قانون العقوبات  302
 .سنوات 20يف األرشيف ملدة ال تقل عن 

   (سجالت املراجع ) مذكرة املراجع:  ثانيا
عملية املراجعة، و يهدف إمساك هذا السجل إىل تدوين إيضاحات و استفسارات أو أخطاء تعرتض القائمني ب

ذلك بتجميع ما جاء بالسجل، و عرضها  قوم املشرف بعدذلك لعرضها على املشرف إلبداء الرأي فيها، و يو 
 .على املسؤولني عن املؤسسة الختاذ اإلجراءات الالزمة

                                                 


 . 18مرجع سبق ذكره ، ص : محمد بوتين   - 

2 -   Ordre National des experts comptables et commissaires aux comptes et comptables agrées , " diligences 

professionnelles des commissaires de comptes " , Alger , 1994 , p 12 .          
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و يف حالة تفسري املالحظات تفسريا سليما ، يقوم املراجعون بذكر ما مت خبصوصها يف السجل الذي حيتفظ به، 
ع يف سجل واحد و تنقل إىل امللف اجلاري أما بالنسبة للمالحظات اليت تبقى معلقة دون إيضاح فإهنا جتم

 .للمراجعة ، مث تعرض على املراجع لكي يتناوهلا يف تقريره النهائي
 :   و من املالحظات اليت يدوهنا املراجع يف هذا السجل ما يأيت 

 ؛ـ بيانات باملستندات املفقودة أو غري املستوفية لبعض الشروط شكلية أو موضوعية أو قانونية 2
 ؛أرصدة احلسابات اليت خيشى املراجع حدوث التالعب فيهاـ   1
 ؛ـ كشف باألخطاء اليت عثر عليها املراجع أثناء عملية املراجعة  3
 ؛ـ كشف باملسائل اليت يريد املراجع استكماهلا يف مرات قادمة  1
 ؛ـ كشف مبا وجده من ثغرات يف أنظمة الرقابة الداخلية 8
 ؛لرجوع فيها إىل املراجع الرئيسيـ املسائل اليت يريد املساعد ا 9
وذلك حفاظا على إخالء طرفه من أي مسؤولية يف ) ـ املسائل اليت حرر هبا املراجع مراسالت مع املؤسسة 7

 ؛(املستقبل
ـ االقرتاحات و التعديالت اليت قد يرى املراجع ضرورة إدخاهلا على برنامج املراجعة سواء كانت حذفا أو  5

 ؛إضافة
 ؛يرى املراجع وجوب إثباهتا يف تقريره النهائي ـ التحفظات اليت 1

 .ـ ما حيصل عليه املراجع من بيانات شفوية من مدير املؤسسة 20
 

 أدلة اإلثبات في المراجعة :  المطلب الثالث

   القرائن و أدلة اإلثبات مفهوم:أوال
ما يعتمد عليه الفرد للوصول إىل  لقد تعددت التعاريف اليت تناولت القرينة ، ولكنها تشرتك مجيعا يف أهنا متثل كل

حكم معني عن موضوع متنازع عليه،فهي تقدم الربهان،وبالتايل املسامهة يف تكوين االعتقاد السليم و إصدار 
و يعرف رجل القانون القرينة بأهنا حقيقة معرفة أو جمموعة من  .موضوعية احلكم املطلوب القائم على أسباب

 .ناعها حبقيقة االقرتاح اليت ترغب التحقق منه احلقائق تقدم للمحكمة بغرض إق
 و من التعريف السابق ميكن القول أن قرائن اإلثبات بصفة عامة تتأسس على فكرة وخربة و فن مستخدميها،

و دفاتر و القوائم املالية للمؤسسة،و هي  جالت و املراجعوهي تتعلق ببعض احلقائق و إجياد وسيلة اتصال بني 
اجع يف احلصول على أكرب إثبات ممكن أو دليل موضوعي يقتنع به لغرض تكوين رأيه النهائي، اليت تساعد املر 

 .وإعداد تقريره الفين عن القوائم املالية اليت يقوم مبراجعتها ، كما أن القرينة هي املفتاح للحقيقة
ر ثابت أو من حقيقة أو مجلة نتيجة من أم املراجعاستنباط : " كما يلي   املراجعةوعلى ذلك فقد عرفت القرينة يف 

 " .من حقائق متكنه من استخالص رأي يف مسألة معينة و إقناعه باإلفصاح على هذا الرأي 
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االعتقادات اعد يف حتويل االدعاءات و تلك األسس و األساليب اليت تس: " أما أدلة اإلثبات فيمكن تعريفها بأهنا 
إىل مجع أكرب عدد ممكن من القرائن يف احلاالت املستعصية  املراجعو يلجأ " املزعومة على افرتاضات مثبتة 

 .يستعيض هبا عن دليل اإلثبات القاطع 
و يتكون معظم عمل املراجع من مجع أدلة و قرائن اإلثبات حىت يتوصل إىل تكوين رأيه الفين،و قد نص املعيار 

ب احلصول على قدر واف من أدلة اإلثبات جي: " الثالث من معايري العمل امليداين و املتعارف عليها على ما يلي
و املصادقات و غريها كأساس سليم إلبداء  املراجعةأو قرائن املراجعة عن طريق الفحص املستندي و املالحظة و 

 .ً"املراجعةالرأي يف القوائم املالية حتت 

 أنواع أدلة اإلثبات و قرائنه:  ثانيا
 : ها يف التدقيق و أمهها هناك العديد من أنواع أدلة اإلثبات و قرائن

 :  ـ الوجود الفعلي  0
يعد الوجود الفعلي من أهم القرائن و األدلة اليت يعتمد عليها املراجع عند القيام بفحص عناصر املركز املايل ، مع 

ة األخذ بعني االعتبار أن الوجود الفعلي لألصول ليس معناه امللكية و بناءا على ذلك فإن اجلرد الفعلي للخزين
جيب أن يطابق املبالغ املوجودة باخلزينة مع رصيد حساب الصندوق و أيضا فإن تطابق أرصدة دفاتر حسابات 

 . املخازن مع قوائم جرد البضاعة ، و هكذا جلميع األصول خاصة الثابتة
 :  ـ املستندات املختلفة املؤيدة املثبتة يف الدفاتر  2

 :ئن اليت يعتمد عليها املراجع يف عمله و هي ثالثة أنواع و املستند من أكثر أنواع األدلة و القرا
 .أ ـ مستندات معدة خارج املؤسسة و املستعملة داخله كفواتري الشراء مثال 

   .إخل... ب ـ مستندات معدة داخل املؤسسة و مستعملة خارجه كفواتري البيع و إيصاالت و القبض 
 .الدفاتر احملاسبية على اختالف أنواعهاجـ ـ مستندات معدة و مستعملة داخل املؤسسة ك

وتتدرج املستندات يف درجة االعتماد عليها تنازليا حسب الرتتيب السابق ، أي أن املستندات اآلتية من خارج 
املؤسسة أقوى من تلك املعدة من قبل املؤسسة حيث تزداد إمكانية الغش و التواطؤ يف احلالة األخرية ، و يرتكز 

مراجعة املستندات على فحصها من النواحي الشكلية و القانونية و املوضوعية ، و جيب أن يظل عمل املراجع يف 
 .يقظا ألن باستطاعة أي شخص تزوير املستندات و التواقيع 

 : ـ اإلقرارات الكتابية اليت يتحصل عليها املراجع من خارج املؤسسة  3
املراجع من خارج املؤسسة ، للحكم على صحة أرصدة و هي اإلقرارات الكتابية من األدلة اليت حيصل عليها 

 .حسابات املدينني و التأكد منها كما هي مدونة بالدفاتر ، و اليت تفيد موافقتهم على هذه األرصدة 
 : ـ الشهادات اليت يتحصل علها املراجع من إدارة املؤسسة  4

ستطيع احلكم عليها بنفسه بل حيتاج إىل قرار و يستعمل هذا الدليل إذا ما صادف املراجع أمورا أو مسائال ال ي
الثابتة  من األمثلة عليها شهادة األصولمن اإلدارة حول ذلك لتأييد ما هو وارد بالسجالت من بيانات ، و 

 .مستقبال  املؤسسةشهادة جرد بعض املوجودات و شهادة باملسؤوليات العرضية اليت قد يلتزم هبا و 



 44                                                                                          خل إلى المراجعةدم : ولالــــــفصــل األ 

 :  الداخلية  ـ  وجود نظام سليم للرقابة 0
إن نظام املراقبة السليم يتيح للمراجع إىل منع حدوث األخطاء ، وإىل اكتشافها أثناء عملية املراجعة ، و وجود 
النظام يف حد ذاته ليس كافيا بل جيب أن يكون النظام منفذا ، فهناك مؤسسات كثرية ، قد وضعت نظاما للرقابة 

جيدون فيه تعطيال للعمل و العودة إىل الروتني ، و على هذا فإن املراجع  الداخلية و لكنها ال تطبق ألن املوظفني
ال يكتفي بفحص ختطيط النظام بل عليه أن يرى إذا كان النظام مطبقا فعال كما هو موضوع،وإىل جانب هذا 

 .فعليه أن يقرر ما إذا كان النظام سليما يف ضوء ظرف املؤسسة
 : يات املقيدة يف الدفاتر و السجالت ـ الدقة احملاسبية و الفنية للعمل 6

تعترب الدقة احملاسبية و الفنية للعمليات املقيدة يف الدفاتر و السجالت قرينة و دليال على صحة العمليات و دقة 
ر و املستندات و دفاتر األستاذ البيانات،وذلك يتحقق من خالل رجوع املراجع إىل العمليات املسجلة يف الدفات

 .جعةو الكشوف التحليليةموازين املراو 
اجلمع،الطرح، الضرب أو القسمة  وكما سبق فإن هناك احتماالت كثرية للخطأ احلسايب عند إجراءات عملية

ذه العمليات ليتحقق من نتيجتها لكي يربهن املراجع على صحة العمليات احلسابية جيب أن يعيد إجراء هو 
 حبد ذاته على انتظام الدفاتر الت احملاسبية يعترب دليالصحة هذه النتيجة ، و من هنا جند أن استعمال اآلو 
 .السجالت من هذه الناحية متاما كاعتبار وجود نظام سليم للرقابة الداخلية دليال من أدلة اإلثبات و 
 :  ـ نتائج تتبع العمليات التالية لتاريخ إقفال احلسابات 5

نتائج األعمال للمؤسسة ، و هذا يستغرق على األقل فرتة  كما كان عمل املراجع يبدأ بعد إعداد املركز املايل و
ثالثة شهور ، و خالل هذه املدة الالحقة قد حتدث بعض العمليات اليت قد تكون دليل  (3)من شهرين إىل 

على  –إثبات على صحة أو خطأ بعض العناصر اخلاصة باملركز املايل و نتيجة األعمال اليت يفحصها املراجع 
قيام املؤسسة بزيادة رقم املبيعات و بالتايل تضخم األرباح ، مث تقوم يف بداية العام اجلديد بإثبات  –سبيل املثال 

 .رد هذه املبيعات ، و تلجأ إىل هذا اإلجراء إلظهار األرباح الصورية لتخفي سوء إدارهتا 

  العوامل املؤثرة يف كمية األدلة و القرائن :  ثالثا 
مع أكرب قدر ممكن من أدلة اإلثبات و قرائنه لتربير رأيه الذي يضمنه التقرير، و هو مضطر على املراجع أن يقوم جب

 : إىل اإلكثار أو اإلقالل من كمية األدلة و القرائن تقوده يف ذلك عوامل عدة أمهها 
 : ـ تكلفة احلصول على الدليل أو القرينة 0

من جهة ، و عامل التكلفة جهدا   املنفعة املتوخاةو التناسب هنا عكسي ألن على املراجع أن يوازن دوما بني
ماال من جهة أخرى ، فإذا فاقت التكلفة املنفعة أو الفائدة املوجودة من احلصول على الدليل أو القرينة ، عليه و 

هكذا جند أن موضوع التكلفة يؤخذ يف االعتبار عند املقارنة  أن يعتمد على احلصول على بدائل أقل تكلفة ، و
 . عدد من األدلة تتفاوت يف كلفة احلصول عليها و تتفق يف األعراض اليت حتققها  بني
 

                                                 
  - IBID , p 41 .
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 :ـ األمهية النسبية للعنصر الذي يقوم املراجع بفحصه  2
إن كمية األدلة و القرائن تتناسب طرديا مع األمهية النسبية للعنصر موضوع املراجعة ، فكلما زادت األمهية النسبية 

 .راجع جبمع أكرب قدر ممكن من القرائن لتدعيم رأيه حول صحة ذلك البند أو العنصرلبند معني يقوم امل
و املقصود بأمهية العنصر النسبية قيمة ذلك العنصر باملقارنة مع العناصر األخرى احملتواة يف القوائم املالية ، و ليس  

 .كرب أو صغر العنصر بصورة مطلقة 
 : داخلية ـ درجة كفاية و دقة نظام الرقابة ال 3

مر معنا أن وجود نظام رقابة سليم يعترب دليال على انتظام الدفاتر و السجالت، و من هنا جاء حتديد نطاق 
دقيقة  ما كانت األنظمة املطبقة سليمة و عملية االختبارات اعتماد على درجة متانة الرقابة الداخلية املستعملة، فكل

 .ار االختبارات و حجم العيناتكلما انعكس ذلك سلبا على كمية األدلة و مقد
 :ـ درجة اخلطر اليت يتعرض هلا العنصر موضوع الفحص 4

فكلما كانت احتماالت تعرض العنصر موضوع املراجعة لالختالسات و التالعب كلما كان على املراجع أن جيمع 
أن عينات الذمم أكرب من  أكرب كمية ممكنة من األدلة و القرائن،ومن هنا جند أن املراجعة يكون كامال للنقدية،و

أكثر عرضة للتالعب من غريها ، فكل العناصر املوجودة يف املؤسسة  غريها نسبيا ألن هذه العناصر بطبيعتها
، حيث يوجد بعض األصول املتداولة اليت يسهل طأليست متساوية يف تعرضها للتالعب أو السرقة أو اخل

 .كرب من األصول الثابتةاختالسها ـ مثل النقدية أو البضاعة ـ بدرجة أ
حيث توجد ضغوط معينة على وقت املراجع ، و هذه الضغوط مصدرها زيادة :ـ احتمال تأخر نتائج املراجعة  0

حجم العينة ، و مثل هذا الضغط قد خيفض يف حجم أو يف وقت املراجعة ،و ذلك كنتيجة منطقية لرد املتعاملني 
 . مع املؤسسة ملصادقات املراجع مثال

 حجية األدلة و القرائن:  عاراب
يعود أمر تقدير حجية القرائن و األدلة و درجة االعتماد علها و املفاضلة بينها إىل تقدير املراجع و حكمه 
الشخصي املبين على خربته و مهارته يف مهنته ، و مبا أن األدلة تتفاوت من حيث حجيتها و درجة االعتماد 

 :ة مبنية على االعتبارات التالية للمفاضلة بني األدلةعليها ، كان البد من وضع أسس معين
إن لكل دليل إثبات :ـ صالحـية الوسيلة أو األسلوب الفين الـذي يتبع يف احلصول على القـرينة أو دلـيل اإلثبات 2

 وجبوسيلة فنية مناسبة حلجمه و احلصول عليه ، فالوجود الفعلي يستلزم اجلرد الفعلي،واإلقرارات اخلارجية تست
ولكل أسلوب أحكامه و قواعده اليت إذا مل تراع فقد الدليل الذي حيصل عليه املراجع حجيته .إخل ...املصادقات 

 .و قوته
  واعتمادا من غريها لصعوبة سبق أن بينا القرائن املستقاة من مصادر خارجية أكثر ثقة: ـ مصدر القرينة  1

 .التواطؤ ، الغش و التزوير 
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إجيابية ذاتية ، فالقرائن اإلجيابية أقوى يف حجيتها ألهنا ال حتتمل : هناك نوعان من القرائن  : نطبيعة القرائـ 3
التأويل و ال تعتمد على التفسري الشخصي و االستنباط ، و من األمثلة عليها الوجود الفعلي و اإلقرارات من 

ليت ترتكز على االجتهاد و التفسري الشخصي من الغري و املستندات القانونية الصحيحة ، أما القرائن الذاتية فهي ا
قبل املدقق كتلك اليت حيصل عليها نتيجة االستفسارات اليت يقوم هبا عند فحصه ألنظمة الرقابة الداخلية للوحدة 

  .املراجعةحتت 

  
 التقرير عن عملية المراجعة : المطلب الرابع 

ايد خبصوص القوائم املالية، ضع تقرير يضمنه رأيه الفين احملراجع بعد االنتهاء من عملية املراجعة ، و امليتوىل 
، ىل معايري معينةوخيضع املراجع يف إعداده للتقرير إ.النتائج اليت أمكنه الوصول إليه و املالحظات املسجلة بشأهنا و 

 . ووفقا إلجراءات حمددة 

 مفهوم التقرير:  أوال
يهمه األمر سواء داخل املؤسسة أو خارجها و هو املرحلة النهائية  التقرير هو بلورة لنتائج الفحص ، و التحقق ملن

، حيث خيتم املراجع أعماله بإعداد تقرير يتضمن رأيه يف مدى متثيل القوائم املالية لنتيجة  يف عملية املراجعة
ية و مدى أعمال املؤسسة ، و مدى مصداقية و انتظامية و حقيقة املركز املايل ، الذي تعكسه القوائم املال

 . مصداقية الكشف الذي يبني التغيريات يف املركز املايل بني أول فرتة حماسبية و آخرها 
إن مسؤولية املراجع تتحدد بآرائه املثبتة  يف تقارير املراجعة ، و هناك أمور يتعني ذكرها يف تقرير املراجعة ، حيث 

ت طبقا ملبادئ احملاسبة املتفق عليها ، و عما إذا مت جيب أن ينص التقرير عما إذا كانت القوائم املالية قد أعد
مالءمة ية و إتباع هذه املبادئ بصورة ثابتة ومماثلة لتلك اليت اتبعت يف الفرتة السابقة ، و أية مالحظات تتعلق بكفا

 .القوائم املاليةالبيانات املوضحة و الظاهرة يف القوائم املالية و أخريا جيب أن حيتوي التقرير على رأى املراجع حيال 

 أنواع التقارير:  ثانيا
يتضمن الرأي املهين حكما شخصيا بواسطة شخص له خربة ، و تتوفر فيه املعايري الشخصية املتفق عليه، ويصدره 
خبصوص مشكلة معينة ، و بإسقاط هذا املفهوم على جمال املراجعة جند أن مراجع احلسابات يصدر رأيه فيما 

لقوائم املالية ذات مصداقية و انتظامية و تعرب بوضوح عن املركز املايل للمؤسسة ، و مبا أن يتعلق مبا إذا كانت ا
  .املراجع هو رأي مهين فإنه جيب أن يعتمد على و دراسة القرائن و األدلة الكافية للتعبري عن مثل هذا الرأيرأي 

لومات احملاسبية كوحدة واحدة، عن نظام املع والواقع أن املراجع يقوم بإبداء رأيه الفين حول املعلومات الناجتة
 . 2 التقرير التحفظي ، التقرير غري التحفظي ، تقرير عدم إبداء الرأي: ذلك باستعمال أحد أنواع التقارير التالية و 

                                                 
 1 -  MIKOL . ALAIN et STOLOURY . HERVE , " Comment travailler avec les auditeurs " , DUNOD , Paris , 

1987,  P 210 
2

 2115، دار الجيل بيروت ، " بة و المراجعة المهنية ، دور المحاسب في اإلدارة و التشغيل نظم المعلومات في المحاس" محمود قاسم تنتوش  

 .11،ص
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 :1ـ التقرير التحفظي 2
عن املركز املايل  رب يف جمملهايستخدم هذا النوع من التقرير ، عندما يرى املراجع أن القوائم حمل الفحص تع

و لذلك فإن . النتيجة ، مع وجود قيود و حتفظات معينة ، جيب أن يكون مستعمل هذا التقرير على علم هبا و 
يستخدم اصطالحات معينة للتعبري عن حتفظاته ، حيث عليه استخـدام   املراجع عند إبداء رأيه يف القوائم املالية

لكي حيدد مسؤولياته و ليس عدم املوافقة " آخذا باالعتبار " حيانا و أ" باالصطالح " أو " باستثناء " كلمة 
 : و تتمثل هذه التحفظات يف  .على احلسابات 

 .ـ حتفظات بشأن نطاق العمل الذي قام به املراجع 
 .ـ حتفظات تتضمن نقدا للقوائم املالية 

 .النظامي    رية أو قانوهناـ  حتفظات تشري إىل خمالفة املؤسسة لقانون الشركات أو القرارات الوزا
تعين املصادقة بدون حتفظ أن القوائم املالية اليت متت مراجعتها تتصف مبستوى عال  :2ـ التقرير غري التحفظي 1

دون ظات هبدف الشرح أكثر للمسامهني و و ميكن أن يرفق هذا النوع من املصادقة مبالح. من الشرعية و الصدق 
لى حقـيقـة احلسابات ، إذ أن هذه األخرية تتصف بالشرعية و الصدق و أن أن يكون هلذه املالحظات أثر ع

 .القوائم املالية تعطي الصورة الصادقة عن نشاط املؤسسة و وضعية ذمتها 

3ـ تقرير عدم إبداء الرأي 3
يعمد املراجع إىل إصدار هذا التقرير يف حالة عدم متكنه من تطبيق اختبارات  : 

ا ضرورية لتكوين قناعته ، و قد تكون هذه املوانع من املؤسسة نفسها أو من أسباب خارجة املراجعة اليت يرى أهن
 :فقرات وهي 3عنها يتكون التقرير من 

  باستثناء ما يلي " أو " ما عدا ما يلي " تتناول كالـعادة أعمـال املراجعة بكلمة : الفقرة األوىل." 
  ت بني املراجع و بني قيامه بتطبيق إجراءات املراجعة الالزمةو تتناول املسببات اليت حال: الفقرة الثانية. 
  يقر فيها عدم قناعته باألرقام اليت مل يستطع التأكد منها أو الربهنة عليها ، حيث تؤثر يف : الفقرة الثالثة

 . (لذا فإننا جنده ال يبدي أي رأي يف القوائم املالية ) عدالة متثيل القوائم املالية للمركز املايل 
و ال شك أن إبداء رأي سليب أو عدم إبداء رأي يف القوائم املالية حمل املراجعة ، ميكن أن يكون هلما أثر خطري 

هذا املوقف على كل فإن  تبينهذا الرأي أو  يف يف املؤسسة ، و لذلك فإن املراجع جيب أن يكون لديه مربراته
 :املوقف الذي يتبناه مراجع احلسابات يتوقف على مدى 

  الفحص الذي قام به مراجع احلسابات. 
 إمكانية احلصول على املعلومات الضرورية الالزمة لتكوين و إبداء الرأي . 
 التزام املؤسسة عند إعداد قوائمها املالية باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها. 
 قبوال عاما ةاإلمهال يف تطبيق املبادئ احملاسبية املقبول. 
 أكد غري العادي ال ميكن تقديرها بدرجة معقولةوجود مظاهر لعدم الت. 

                                                 
1
 . 98و  91: ص-بوسماحة محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص 

2
IBID , P 66 . 80محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص     

3
 80محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص  
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 خالصة الفصل األول 

تشكل املراجعة املرآة العاكسة حلقيقة البيانات احملاسبية املختلفة و تعطي حكما بشأهنا، و لقد شهد هذا املفهوم 
 .تطورا مستمرا لتطور مفهوم الدولة و ألشكال امللكية السائدة على مر العصور

التطور تعددت وظائف املؤسسة، و تنوعت أهدافها من خالل إجياد احللول املالئمة للتشوهات و نتيجة هلذا 
 .املوجودة و رفع الكفاءة االقتصادية للمؤسسة

و من أجل احلكم على مصداقية البيانات احملاسبية كان البد من توفر إرشادات تفيد املراجع عند قيامه بعمله من 
العلمي و العملي و التأكيد على ضرورة االستقالل املادي و املعنوي أثناء ممارسة  خالل االهتمام بعنصر التأهيل

ليصل إىل إعداد التقرير . املهنة و العناية اليت جيب أن يوليها أثناء أدائه ملهمته ، و ما يرتتب عنها من مسؤولية 
 .ان ملسؤوليته اجتاه هذا الرأيالذي يشكل الدليل املادي لرأي املراجع يف خمتلف الوثائق احملاسبية ، و بي

 .     و سيتبع هذا املسار تسليط الضوء على املراجعة و املراقبة الداخلية و هو ما سنتناوله يف الفصل الثاين
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 :مقدمة الفصل الثاني 

تطورت املراجعة من حيث النطاق ، فبعدما كانت  تتصرتر ى تل التيتوا س ال تحملات اةا تبية، اآلتبمت  ا    ت  
س يعتوا ال تبيف ذ كلتىل ظه ر تور . مجيع النشاطات اإلاارية س الصشغي ية ل مؤ  تة اتا في تا ن تار الر التة الدا  يتة 

ححملم املؤ  ات س تعتدا العم يتات ، س لالصتاص اآلتبمت  اتؤس املؤ  تات امتوا    الثورة الرناىية اليت نصج ىن ا كرب
كبتتتمة متتتن الرتتتعيف ظااريتتتا ، س نصيحملتتتة اتتتؤس الصطتتتورات اآلتتتبر متتتن ال تتترسر  ظ تتتاا س تتتي ة ر التتتة ت تتتمن  آلتتتمتا  

ذ  املؤ  تتتات الةبتتتمة اةاف تتتة ى تتتل امتتتواام س ارلتتتاح م س  نتتتيف اىمتتتاع ال تتتر ة س الغتتت  س  اسلتتتة ىتتتدر الو تتتو 
 .ا  طاء 

سحتتت تةتتو  ىم يتتة املراجعتتة الدا  يتتة اكثتتر ا تتة ، يعصمتتد املراجتتع ى تتل ا تت و  العينتتات اإلحرتتا ية ، لتتيعمم لعتتد 
ا نتتربف فيتتم ايتتم ايتتاات الر التتة لتتؤا  منتتا لص رتتيك فرتتا كامتت .كلتتىل النصتتا ج اةرتتا ى ي تتا ى تتل اسصمتتع املتتدرس  

 : مباحث  4ظه  املراجعة الدا  ية ، حيث مت تت يم يدا الفراس 

نصطرق ذ املبمتث ا سع ظه مايية املراجعة الدا  ية ، س ذ املبمتث الثتا  املراجعتة سالعينتات اإلحرتا ية ، سا تصك 
 .س ا  م تتييم ن ار الر الة الدا  ية الرالعذ مايية الر الة الدا  ية س تناسع املبمتث  الثالثاملبمتث 
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 :ما هي المراجعة الداخلية  :المبحث األول 
لناءا ى ل ا حصياجات املصاايدة ل حمل ة امل مة ل مؤ  ة من اجا فمتك البيانات س ال حملات اةا بية ، س تتيتيم 
ن تتتار الر التتتة الدا  يتتتة لغيتتتة اورتتتوع ى تتتل مع ومتتتات تعةتتت  الوأتتتعية اوتيتيتتتة س يص تتتؤ ى تتتل ا ا تتت ا التتتترارات، 

  يتتة ، س حتتت نتتصمةن متتن ف تتم املعتتر اوتيتتتا ل مراجعتتة الدا  يتتة مت تت تتيم يتتؤا ر تترت اواجتتة ظه املراجعتتة الدا
 :مطاليف كالصاص 4املبمتث ظه 

 . نشأة س تعريف املراجعة الدا  ية : ت املط يف ا سع 
 . ايداف املراجعة الدا  ية : ت املط يف الثا  
 .معايم املراجعة الدا  ية : ت املط يف الثالث 
 . م مة املراجعة الدا  ية :  ت املط يف الرالع

 
 نشأة وتعريف المراجعة الداخلية: المطلب األول 

 نشأة املراجعة الدا  ية:  اس 
يرجتتع ر تتور املراجعتتة كفةتترة ظه الثا ينيتتات س كلتتىل لالو يتتات ا مريةيتتة املصمتتتدة س متتن ا  تتبا  ا  ا تتية التتيت 

يض  تتتا املراجعتتة ايارجيتتة  اآلتتة ظكا ى منتتا الصشتتتريعات اات ظه ر وريتتا يتتا رابتتة املؤ  تتات ا مريةيتتة ذ  فتت
ا مريةيتة كانت  تفترل ى تل كتا املؤ  تات التيت تصعامتا ذ ا  تواق املاليتة ظه ظ  تا  ح تالايا ملراجعتة  ارجيتتة 

ر س لتا اسر املرا بة الدا  يتة م مشتا ثيتث املتا    تك لا يصمتار التافر ذ لتاا  ا مت. حت يصم املراا ة ى ي ا 
س كونوا ما ي تمل اع تد املتراجع   1491ظه ا  انص م املراجعو  الدا  يو  ذ شةا تن يم موحد ذ نيويورك  نة 

 .الؤ  ىما منؤ ظنشا م ى ل تطوير يؤس امل نة س تن يم ا   (I I A  )الدا  ي  ا مريةي 
ثيتث  ،4494س 4494مث  تنة  4444ف ا  تنة س  اشيا مع الصطورات ا  صرااية اوديثة، ار يؤا املع د لصعديا تعري

اكصشتتاف ا  طتتاء س الغتت  سالصاىبتتتات ظه ا   تعتتتصمد ى تتتل ناحتتت تطتتور ايتتداف ا متتن نتتتت رة  ا تتبية   تتة،
 . اآلبمت  يصم لةا النشاطات س الورا ف ذ املؤ  ة

ة ميةتتن ا ىصمتتاا ى ي تتا ذ ترشتتيد امتتا ذ س صنتتا اواأتتر اآلتتبمت  املراجعتتة الدا  يتتة لالغتتة ا أيتتة لاىصباريتتا اااة ظااريتت
العم يتتة اإلااريتتتة اف وم تتا املعاآلتتتر ثيتتث الصتتتدات لنطتتاق س  تتتاع أتتيي يتصرتتتر ى تتل مراجعتتتة التيتتوا س ال تتتحملات 

 . املالية مث ا    لعد كلىل حنو اسا ت اإلاارية سالصشغي ية نصيحملة ال رسف ا  صرااية

                                                 
  -Institut of International Auditors .


  

 -   3002 ور الص يم ، جامعة اجلاا ر ، ىشورة ، ك ية الع ور ا  صرااية س ، ر الة ماج صم ام من" املراجعة الدا  ية م مص ا س م اأص ا ذ حت   الص يم : " شعبا  لطفا  /
 . 00، ص  3009

  -   4441 ، ىما  ،" اإلطار الن ر  س اةصوى ال  وكا  –املراجعة الدا  ية : " ص . ا . العمرات . 
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ديثتتتة ا  تتتصعماع اس حتتتت حديثتتتة ا ىتتتمياف  تتتا كنشتتتا    ميةتتتن امتتتا ذ اجلاا تتتر فتتتيمةن التتتتوع ا  يتتتؤس الوريفتتتة ح
متن التتانو  الصتوجي ا  41ا  صغناء ىنم ، ف م ينك ى ي ا املشر  اجلاا ر  ظ  ذ ملاية الثمانينات متن  تاع املتااة 

  يصعتتتت  ى تتتتل املؤ  تتتتات " التتتتيت تتتتتنك ى تتتتل انتتتتم  4488جتتتتانفا  41الرتتتتاار لصتتتتاري   14/  88ل مؤ  تتتتات ر تتتتم 
 تتت  لرتتتفة م تتتصمرة لأ تتتا   تتتميا موميتتتة ا  صرتتتااية تن تتتيم يياكتتتا اا  يتتتة  اآلتتتة لاملرا بتتتة ذ املؤ  تتتة س حتالع
 . 1"ت يميا س 

   توف  حتد ا  يصتد ا ذ ظاارة س ت تيم املؤ  تة العموميتة ا  صرتااية " ى تل انتم  98كما اكما ذ نتك املتااة 
الرتتاحيات اياآلتتة  تتا ، تشتتةا كتتا االفتتة اتتؤا اوةتتم ت تتيما   تتارا ا ج تتاة املشتتة ة  انونتتا س العام تتة ذ ظطتتار

 ". أمنيا س يميتيف ىن ا تطبيي  واىد امل ؤسلية املدنية س اجلاا رية املنروص ى ي ا ذ يؤا الشأ  

 تعريف املراجعة الدا  ية :   انيا
 :  نمتاسع ذ يؤا البند تتدمي ايم الصعاريف اليت  دم  ل مراجعة س يا كالصاص 

نشتا  تتييمتا م تصتا ينشتأ : " املتدر من طترف  متع املتراجع  التدا  ي  ا متريةي  ى تل املتا : الصعريف ا سع 
اا ا من مة ا ىماع ملراجعة العم يات ك دمة لإلاارة س يا س ي ة ر الة ظااريتة تعمتا ى تل  يتا  س تتيتيم فعاليتة 

 .2"س ا ا الر الة ا  رى 
 :ى ل املا (  I I A) املراجع  الدا  ي  ا مريةي  ىرف مع د : الصعريف الثا  

سريفة اا  ية تالعة إلاارة املؤ  تة لصعترب ىتن نشتا  اا  تا إل امتة الر التة اإلااريتة اتا في تا اةا تبية لصتيتيم متدى " 
 .3"التروى  اشا الن ار مع ما تصط بم اإلاارة اس ل عما ى ل ح ن ا ص دار املوارا اا حيتي الةفاية اإلنصاجية 

تةتتو  اا تتا املؤ  تتة سريفتتة م تتصت ة : " املراجعتتة الدا  يتتة ى تتل املتتا  Barbierس ىتترف كتتؤلىل : الصعريتتف الثالتتث 
 .4"ل صتييم الدسر  ل عم يات لراحل املديرية العامة 

موأتوىية يتا سريفتة م تصت ة س : " س يو تعريف املع د الفرن ا ل مراجع  س املرا ب  التدا  ي  : الصعريف الرالع 
يدف ظه ظىطاء أمانات حوع ارجة الصمتةم ذ اص ف العم يات اليت تتور  ا املؤ  ة ، متع تتتدمي نرتا ر متن 

 .51"اجا حت   سريفة الص يم في ا س   ي التيمة امل افة 
التتتتة س ذ ا  تتتتم ن تتتتصطيع الوآلتتتتوع ظه تعريتتتتف ملتتتتا ا س يتتتتو ا  املراجعتتتتة الدا  يتتتتة يتتتتا احتتتتد الو تتتتا ا الفعالتتتتة ل ر 

الدا  يتتة ف تتا  موىتتة متتن ان متتة اس اسجتتم نشتتا  م تتصتا اا تتا املؤ  تتة تنشتتام اإلاارة ل تيتتار  تتدمص ا ذ حتتيتتي 
العم يات س التيوا لشةا م صمر ل ما  ا ة البيانات اةا تبية س اإلحرتا ية س ذ الصأكتد متن كفايتة ا حصياطتات 

ن ظتبتتتتتا  متتتتتورفا املؤ  تتتتتة ل  يا تتتتتات س ايطتتتتت  املص تتتتتؤة ومايتتتتتة اآلتتتتتوع س اص ةتتتتتات املؤ  تتتتتة س ذ الصمتتتتتتتي متتتتت
                                                 

 . 88، ص  4488جانفي  41الصادر بتاريخ  14/  88، القانون  1العدد : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   -  1

 . 89العمرات أحمد صالح ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
  
 
3  _

 . 12ع سبق ذكره ، صمرج:ياسين  قاسي
4
 Barbier :op.Cit, P20 

5
 IFACI : www ifaci . sommaire . com / htm le 07/ 01 / 2005 . 
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ساإلجراءات اإلاارية املر ومة ام س ذ  يا  آلاحية ت ىل ايط  س ال يا تات س مجيتع س تا ا الر التة ا  ترى ذ 
اااء ااراأ ا س ا مياح الصمت ينات التافر ظا ااتا ى ي تا ، س كلتىل حتت ترتا املؤ  تة ظه ارجتة الةفايتة اإلنصاجيتة 

 .التروى 
 : 1فيمةن ت  يرم ذ ايطوات الصالية الدا  ية،ا ا  و  العما ذ املراجعة ام
  ؛ت معرفة العما ظجنافس س اادف منم 1
 ؛ت لناء لرنامج ا يي ينا يف اادف املوأو  س سأع ايط  ل صنفيؤ 3
      ؛ت فمتك ىينة ل صأكد من  امة اإلجنافات 2
 ؛وىةت متارنة الصنفيؤ مع ايط  الن رية املوأ 9
 .ت تتدمي تترير مل ص ف امل صويات اإلاارية املعنية ىن اإلجنافات س الفرس ات س ا با ا سطرق حا املشةات  5

 :س ميةن ت  يك طبيعة املراجعة الدا  ية ذ ا يت 
  نشا  اا  ا م صتا ذ املؤ  ة. 
 ارة ظاارة ر الية لغرل انصتاا س تتييم مجيع الر الات ا  رى اليت تةوملا اإلا. 
 ؛سريفة ا صشارية اكثر من ا سريفة تنفيؤية 
 ؛ميصد نشاط ا ظه مجيع الر الات اإلاارية ، اا في ا الر الة اةا بية س ال ب  الدا  ا 
 ؛تعما ى ل تتييم الر الة اةا بية 
  املراجتتتع التتتدا  ا    تتتيف ا  يتتتتور لتتتأ  ىمتتتا متتتن اىمتتتاع الصنفيتتتؤ اس يشتتتميك ذ اااء ىمتتتا  تتتوف يتتتتور

 .عصماراج

 أهداف المراجعة الداخلية : المطلب الثاني 

سا  طتاء س أتب  البيانتات  ملا كان  املراجعة الدا  ية تصم لعد تنفيؤ العم يات اةا تبية فتتد كتا  اكصشتاف الغت 
ل صأكتتتد متتتن  تتتامة ال تتتحملات  ( (vérificationل مراجعتتتة الدا  يتتتة،ا  الصمتتيتتتي اةا تتتبية ميثتتتا العمتتتا ا  ا تتتا 

 .ات اةا بية س اةاف ة ى ل اآلوع املؤ  ةالبيانس 
 ( ( évaluation، حتتتدط تطتتتور منطتتتتا لوريفتتتة املراجعتتتة الدا  يتتتة س يتتتو نشتتتا  الصتيتتتيم   44س ذ ملايتتتة التتتتر  

سرتا ف   س يص ر من يؤا ك تم ا .مل اىدة اإلاارة ذ حةم ا ىن كيفية الصنفيؤ لألنشطة امل ص فة اا ا املؤ  ة 
 ملتا حتمتا امتواع املؤ  تة سحتمتا ايطت  اإلااريتة متن  (protectrice)  تةتو  لايتدمات الو ا يتةاملراجعتة اشتبم متا 

 العامتتة ا حنتتراف ، كتتؤلىل يتتا ظنشتتا ية  ملتتا ت تتمن ا تتة البيانتتات امل تتصعم ة متتن  بتتا اإلاارة ذ توجيتتم ال يا تتة

                                                 
1

 . 19مرجع سبق ذكره ، ص :قاسي ياسين  
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ل صماشتتتتتا ااريتتتتتة س الر اليتتتتتة س اإلس  ملتتتتتتا تتتتتتد ا الصمت تتتتتينات س الصعتتتتتديات الافمتتتتتة ى تتتتتل اإلجتتتتتراءات  ل مؤ  تتتتتة،
 .سالصطورات اوديثة

 : 1س تأ ي ا ى ل ما تتدر ميةن تت يم ايداف املراجعة الدا  ية ظه اادف  الصالي  س أا
 اوماية اس الصمتتيي :  اادف ا سع

 : يعين مف ور اوماية تد يي ا حداط س الو ا ع املاأية ل صمتتي من ا يت 
 .ةا بية س من ظمةانية ا ىصماا ى ل البيانات اةا بية ا ة ستطبيي الر الة ا .4
 .ال ر ة ظ  اآلوع املؤ  ة  د مت اةا بة ىن ا ساملا  اطة لاوماية الةافية من .1
تتيتتيم ال تتب  التتدا  ا متتن حيتتث تت تتيم ا ىمتتاع اتتا حيتتتي ت   تتا تنفيتتؤ العم يتتات ، ثيتتث يتتد ي كتتا  .8

 . يؤا  ظه تةرار ا ىماع مورف ىم يات املورف الؤ   ب م ، س يؤا  

 اإلنشا ا اس الصتييم:  اادف الثا 
س يعد اادف اإلنشا ا امصداا ملراجعتة ا يتداف املاليتة ، لتؤا فته  مف تور ااتدف اإلنشتا ا يص تمن الصأكتد متن كتا 
جتتتاء متتتن نشتتتا  املؤ  تتتة موأتتتع الر التتتة ، س لتتتؤلىل فتتته  حتتيتتتي يتتتؤا ااتتتدف يةتتتو  متتتن  تتتاع تأ تتتي  لرنتتتامج 

اجعتة الدا  يتة متن  تاع ايريطتة الصن يميتة س لتي  متن  تاع الصتتارير املاليتة ، س لنتاءا ى تل كلتىل فته  املراجتتع ل مر 
التتدا  ا ، يعتتد ذ يتتؤس اوالتتة اتتثا لتتإلاارة العامتتة س لتتي  اتتثا لتتإلاارة املاليتتة ، س كلتتىل  نتتم يتتتيم متتدى تتتتار  

 .رة الع يا اا اس مدى  اشا الن ار مع ما تصط بم اإلاارةايداف ا ن مة الفرىية مع ا يداف اليت سأعص ا اإلاا

 معايير المراجعة الداخلية و قواعدها:  المطلب الثالث
   معايم املراجعة الدا  ية:  اس 

العامليتتتة املن متتتة   امتتت  4449ظ   واىتتتد س معتتتايم املراجعتتتة الدا  يتتتة   يتتتصم حتديتتتديا ذ يتتتور ساحتتتد ، لتتتا ذ  تتتنة 
  يتتة لصمتديتتد م تتؤسليات املتتراجع  التتدا  ي  س التتيت يتتدف متتن  ااتتا ظه حتديتتد ايتتداف س  تتاع ل مراجعتتة الدا

ر تر متا ي تمل لتتانو  املعام تة التؤ  حتدا معتايم املراجعتة  4428 س ذ لداية  نة س حتديدا  تاع  تنة. تد   م 
 .2س أرسرة ا  صناا ظلي ا

مختت  معتتايم مةم تتة  متت  سىشتترس  معيتتار فرىتتا س يتتا تصميتتا تصةتتو  املعتتايم ا  ا تتية ل مراجعتتة الدا  يتتة متتن 
 : لافاساجية ايرا ك

 ا  صتالية  :  املعيار ا سع
 .. "    ع ل فمتك س املراجعة من طرف مظ  املراجع  الدا  ي   يف ا  يةونوا م صت   ىن النشاطات اليت " 

                                                 
1

 . 19قاسي ياسين ، مرجع سبق ذكره ، ص  
2
 JAQUE RENARD:" théorie et pratique de l'audit interne", Edition d'organisation , 5

ême 
édition , Paris,2004 ,p107. 
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 . اا الو ا ا الناجعة إلمةانية تطبيت ا ظك  فاملباا  مع ن ىن ا م بتا لرفة ىامة س ى ل املراجع ظ
 :اما فيما خيك املع د الدسص ل مراجعة فتد فرل معيارين فرىي  مرتبط   ؤا املعيار الر ي ا س أا كا يت

 :ا ت معيار موأو  املراجعة أمن الصن يم 
 .ة م ؤسلياياظ  مر متة املراجعة  يف ا  تأ ؤ موأو  ى ل م صوى ت    ا س الؤ  ي مر اا امار 

 :   ت معيار املوأوىية 
 .ظنم ملن ساجيف املراجع  الدا  ي  تنفيؤ س ظجناف اىماام لةا موأوىية 

 تتيف ا  يةتو  املراجتتع التتدا  ا م تصتا ىتتن ا نشتتطة س الورتا ف التتيت يتتتور : " س ىتن التتدكصور اتتم الرتبا  فهنتتم 
دا  يتتة م تتصت ة ىتتن لتتا ا اإلاارات س ا  تةتتو  تالعتتة اس اراجعص تتا س يتتؤا يصط تتيف أتترسرة سجتتوا مرتت متة املراجعتتة ال

 اأتتعة  ى تتل  تت طة ذ املؤ  تتة اتتا ي تتمر امار تتة ىم  تتا لةتتا حريتتة س اس  ا  أتتغ  س كتتؤا ظجنتتاف اىمتتاام 
 " .  1اوأوىية اس  الصتأ ر لاةي  س ال رسف املااية س املعنوية اةيطة  م س لعم  م

 نيةا ي ية امل :  املعيار الثا 
من الرعيف ا ىصتاا ا   را اوروع ى ل ش ااات ى يا جامعية اس ا رى معميف  تا ىم يتا ي تمر لتاوةم ى تل 
ا ي ية س اجلدارة الصتنية ل مراجع     ما ينص را  حيتتتم املراجتع التدا  ا  تاع اار تصم مل امتم يتو شتاء ذ اايتة 

 .من طرف امل مين اا ا املؤ  ة ا أية  نم يصع ي ل ما  مردا ية ا ىماع املنحملاة
لتتتؤا تتتتترر سأتتتع يانيتتتة معتتتايم فرىيتتتة مصع تتتتة  تتتؤا املعيتتتار س التتتيت ميةتتتن متتتن  ااتتتا حتديتتتد ا ي يتتتة امل نيتتتة ل مراجتتتع 

 .الدا  ا 
 : ا ت معيار ا صيار س توجيم امل ص دم  ذ ظطار املراجعة الدا  ية 

يصرتف لأي يتة س تةتوين متوافين مل تصوى اىمتاع املراجعتة الدا  يتة من  اع يؤا املعيتار ينص تر املراجتع التدا  ا ا  
 .تتال م  ربة م نية س تتنية سا عة ىاليا جنافيا ظ  من طرف اش اص ت توا تةويناظ  ميةن 

 :   ت معيار معرفة اندماا س اي ية تتنية
تصتتوفر فتتي م ا ي يتتة الصتنيتتة  ا تتصنااا اتتؤا املعيتتار يصوجتتيف ى تتل مرتت متة املراجعتتة ا   متتع ىتتدا متتن ا شتت اص التتؤين

الافمتتة متتن اجتتا اار تتة م تتؤسليايم ، اعتتر ع تتر ك متتا تو تتع  تتاع تطبيتتي املراجعتتة الدا  يتتة ك متتا تو تتع  معتتم 
س يبتتتتل يتتتؤا املعيتتتار اتتتم كتتتاذ ذ حالتتتة سجتتتوا مؤ  تتتات مرتتتغرة   تصمتمتتتا العتتتدا .  مرتتت متة املراجعتتتة الدا  يتتتة 

اء ذ ظ تتاا اوتتا اتتؤس املشتتة ة س كلتتىل لوأتتع حتتت  ترتترف مرتت متة املراجعتتة الةبتتم متتن املتتورف  س لتتتد فةتتر ايتترب 
الدا  يتتة مورتتف ا صراآلتتا تالعتتا إلحتتدى ااياتتات س يتصرتتر اسرس ذ مرافتتتة س م تتاىدة املراجتتع التتدا  ا  تتاع 

 تصتالية، سلةتن يبتتل يتؤا اوتا اتم مراتو  فيتم لعتدر توافتتم متع معيتار ا .اااء م امم اياآلة لاساع الصتتين متثا 
 .لؤا ت حملأ مع م يؤس املؤ  ات ظه  رباء  ارجي  

                                                 
1

 444، ص  4442، اإلسكندرية ، الدار الجامعية ، "  –مدخل نظري و تطبيقي  –المراقبة و المراجعة الداخلية : " محمد سمير الصبان  
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 :جت ت معيار اإلشراف 
ظ  اإلشتتتراف يشتتتةا ا ا تتتا يعصمتتتد ى يتتتم املراجتتتع ذ ىم يتتتة املراجعتتتة س الر التتتة الدا  يتتتة س يتتتو احتتتد ىناآلتتتر تتيتتتيم 

 .جدارة مر متة املراجعة 
 : ( déontologie) ا ت معيار احميار  انو  الص اطيف اس املعام ة 

س يتتتأيت احتتتميار يتتتؤا التتتتانو  لعتتتد تطبيتتتي س احتتتميار الن تتتار التتتدا  ا ل مؤ  تتتة س لتتتي  لتتتم ىا تتتة لا  تتتصتالية س   
 .لامل صوى الص    ا ل مراجعة الدا  ية 

 : س ت املعيار اياص معرفة ، اندماا س اي ية تتنية 
 انتم خيص تف ىنتم لتبعض املميتاات ، فبينمتا يصوجتيف من املاحتت ا  يتؤا املعيتار لتم ىا تة سطيتدة متع املعيتار الثتا  ظ 

مجع  موىة من ا شت اص ا كفتاء لصةتوين مرت متة املراجعتة الدا  يتة ح تيف املعيتار الثتا  ، ف نتا جنتد ا  املعيتار 
ايتتتتتام  ايتتتتتاص ي تتتتتصم لعناآلتتتتتر مرتتتتت متة املراجعتتتتتة حيتتتتتث يفتتتتتميل ا  يةتتتتتو  ىنرتتتتتر متتتتتن يتتتتتؤس اسموىتتتتتة م متتتتتا 

ة الصتنية لغرل ا  صفااة من  ربتم لرفة فراية ، كؤلىل جند ا  يؤا املعيار يتربف ا  طتاء سا ي ي لاملعرفة،ا ندماا
 .اليت تنحملم ذ حالة اار ة املراجعة الدا  ية من طرف اش اص ام اكفاء 

 :  ت معيار العا ات البشرية س ا ترا ت 
ت اس الورتتا ف اياأتتعة  ىمتتاع املراجعتتة لتتؤا ظ  يتتؤا املعيتتار ي تتصم لةيفيتتة تعامتتا املراجتتع التتدا  ا متتع لتتا ا ااياتتا

 .يفميل ا صيار اش اص ام التدرة ذ الصمتدط س ا تراع ، ظأافة ظه اي يص م الصتنية س العم ية 
 :   ت معيار الصةوين املصواآلا

، لتؤا فته  كما ككرنا عنفا ، ظ   را اوروع ى ل ش ااات ى يا جامعية اس ا رى مصع تتة لتايربة امل نيتة اتم كافيتة 
 .املراجع ى يم ا   دا مع وماتم لرفة م صمرة س ك ما اى  اواجة ظه كلىل 

 : يت ت معيار ال مم امل ين 
ظ  ا ا  جناح اىماع املراجع  الدا  ي  يو حت ي م لال مم امل ين الؤ  يبتتي م اا متا م تصت   س اتم منمتتافين 

 .س موأوىي ، س جند يؤا املعيار  ا كا الورا ف

  (étendue des travaux)اف املراجعة س اىمااا س مدايا اياص لأيد:املعيار الثالث
ظ   اع تد ا املراجعة  يف ا  يص من فمتك س تتييم ملدى فعالية ن ار الر الة الدا  يتة ل صن تيم س كتؤلىل نوىيتة 

فرىية تعصرب كمتتايي  س مؤشترات ميةتن  اإلجناف ذ ظطار تأاية امل ار امل ندة ظليم س ينبثي من يؤا املعيار ىدة معايم
 : ل مراجع الدا  ا ظتباى ا ل ما  نوىية جيدة  ىمالم س من ل  يؤس املعايم اياآلة ما ي ا 

 : ا ت معيار مردا ية املعطيات س املع ومات 
يصمتتتي متن آلتمتة  يعصرب يؤا املعيار من اسا ا ا يداف ايم تة لن تار الر التة الدا  يتة ، فتاملراجع التدا  ا ى يتم ا 

 .س مردا ية كا املعطيات س املع ومات امل صعم ة ذ مجع الورا ف 
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 : التوان  س التواىد  اإلجراءات، امل ططات،   ت معيار احميار ال يا ات،
يتؤا املعيتار يةتو   تاص امار تة املراجعتة الصن يميتة متارنتة لتبعض اإلجتراءات س التواىتد املوأتوىة اا تا املؤ  تة 

ى تتل املراجتع التتدا  ا الصأكتد متن ا  يتتؤس اإلجتراءات س التواىتتد تطبتي لشتةا جيتتد س يتؤا لصحملنتتيف   حيتث يصوجتيف
 .كا ا نعراجات 

 : جت ت معيار اةاف ة ى ل ا آلوع 
  تتصرتتر اآلتتوع املؤ  تتة ى تتل ا آلتتوع املاايتتة س املعنويتتة،لا  تتيف اإلشتتارة ظه ا  ا آلتتا الثمتت  ذ املؤ  تتة يتتو 

يف الصأكتتد متتن سجتتوا ن تتار امتتين س تتيف لر تتة اىمتتاع املراجعتتة  تتك يتتؤس الوريفتتة، لتتؤلىل العنرتتر البشتتر  ، لتتؤا  تت
 .ي صم يؤا املعيار  ؤا النو  من الورا ف

 : ا ت معيار ا  صعماع ا  صراا  س الفعاع ل موارا 
را املاليتة ، البشترية يعصرب يؤا املعيار رالع ايداف ن ار الر الة الدا  ية س يو ي صم ادى مراجعة ا  تصعما ت ل متوا

 . س الصتنية ذ ظطار الص يم اا ا املؤ  ات 
 : س ت معيار حتتيي ا يداف اةداة من النشاطات الفعالة س الربامج 

حتديتد دى تطالت تا متع ا يتداف امل تطرة س س لرا  ا ل صأكتد متن متاملؤ  ة يتور املراجع الدا  ا لفمتك ىم يات 
 . مج مطبتة سفتا ل صنبؤاتما ظكا كان  العم يات س الربا

 ( exécution du travail d'audit) تنفيؤ اىماع املراجعة :  املعيار الرالع 
ا  ىمتتتا املراجعتتتة  تتتيف ا  يص تتتمن الص طتتتي  ل م تتتار ، فمتتتتك س تتيتتتيم املع ومتتتات املصمترتتتا ى ي تتتا س كتتتؤا تتتتتدمي 

 :  ارلعة معايم  انوية س  اآلة س يا كالصاصالنصا ج امل ص رجة س مصالعص ا ، لؤلىل  در لنا تت يم يؤا املعيار ظه
 : ا ت معيار الص طي  ل م ار 

عتتتين املتتتا تتتتد ا أتتتمن لرنتتتامج م تتتطر  تتتيف ا  تةتتتو  كتتتا م متتتة يتتتتور لهجنافيتتتا املراجتتتع التتتدا  ا اططتتتة س يتتتؤا ي
 .متبوع من طرف اإلاارة العامة ل مؤ  ة س 

 :   ت معيار فمتك س تتييم املع ومات 
ار يص تتر لنتتا ا  نف تتم انتتم ى تتل املراجتتع ا ىصمتتاا ى تتل  موىتتة الو تتا ي س املع ومتتات املوأتتوىة متتن  تتاع يتتؤا املعيتت

حت  تررفم س يؤا لصمةنم من ىرل اوالة اياأعة ل فمتك س املراجعتة س  تيف ا  تةتو  النصتا ج املصمترتا ى ي تا 
 .مربرة ىن طريي الرباي  س الد  ا الو ا تية 

 : جت ت معيار تتدمي النصا ج 
 .راجعة اس  ا  تنص ا لصترير شاما يؤس املع ومة ا ا ية لالن بة ل مراجع الدا  ا ف ي  يناك من م
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 : ا ت معيار مصالعة الصتارير 
رل ى ل املراجع التدا  ا أترسرة مصالعتة الصتتارير الرتاارة متن مرت متة فيبتل يؤا املعيار اا ما ذ ظطارس العار  نم ي

 . ا ى يم كيفية ظجراء يؤس املصالعةاملراجعة الدا  ية لةن   مي

 ت يم مر متة املراجعة الدا  ية :  املعيار ايام 
من  اع يؤا املعيار ي  ر ا  مدير املراجعة الدا  ية يو امل م الوحيد ملرت متة املراجعتة الدا  يتة س ى يتم ت تيميا 

 .لرفة ما مة 
مل ؤسع ى ل مرت متة املراجعتة، لتؤلىل كتا  متن الواجتيف ا تص راا ظ  يؤا املعيار خيوع امل ؤسلية الةبمة ظه املدير،سا

 :  صة معايم  انوية س اليت يدف ظه كيفية تن يم ت يم مر متة املراجعة الدا  ية 
 :ا ت معيار يدف ا ي ية س امل ؤسلية 

 ليتة س م تتؤسلية  يفترل يتؤا املعيتار ى تل مرت متة املراجعتة الدا  يتة أترسرة ظىتداا س يتتة متن  ااتا يتربف ااتدف ، ا
 .كا مراجع أمن  موىة املراجع  الدا    

 :   ت معيار الص طي  
ظه  طتتي  م متتة املراجتتع ، لةتتن ذ يتتؤا املعيتتار يترتتد لتتالص طي  يتتو  الرالتتع ايتتاصلتتتد تطر نتتا متتن  تتاع املعيتتار 

 .اتاط  املراجعة الؤ  يصم ظىدااس لفمية مطولة االبا ما تمياسح من  اط ظه مخ   نو 
      :    جت ت معيار ال يا ات س اإلجراءات 

كغتتمس متتن امل تتؤسل  ى تتل متتدير املراجعتتة ا  يتتتور لصعريتتف ال يا تتة س اإلجتتراءات اياآلتتة لعمتتا املراجعتتة يتتو اي تتا   
 .ى يم سأع س ظىداا علية الر الة الدا  ية
 : ا ت معيار ت يم س تةوين امل ص دم  

 تتل متتدير املراجعتتة الدا  يتتة ا  حي تتن ا صيتتار امل تتاىدين متتن املتتراجع  التتدا  ي  اي تتا س كغتتمس متتن امل تتؤسل  ، ى
 .الؤ   يف ا  يصرفوا لا ي ية العم ية س الع مية 

 : س ت معيار املراجعو  ايارجيو  
 يفتترل يتتؤا املعيتتار ى تتل املراجتتع التتدا  ا أتترسرة الصعامتتا س الصعتتاس  متتع املراجتتع ايتتارجا التتؤ  يعينتتم   تت  ظاارة

 .املؤ  ة 
 :   ت معيار مرا بة النوىية 

ظ  تتيتتتيم تط عتتتات س فعاليتتتة اىمتتتاع املراجعتتتة الدا  يتتتة يتتتا أتتترسرة متتتن اجتتتا الصطتتتور ظك  يفتتتميل ا  يتتتتور متتتدير 
 .املراجعة لهىداا كا الو ا ا اليت  ةنم من ىم ية الصتييم
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 مهمة المراجعة الداخلية: المطلب الرابع 
 :  طوات ا ا ية س يا 8اراحا  الصة س منص مة ، حيث ميةن ترنيف ا ظه  ر م مة املراجع الدا  ا 

 حت م م مة املراجعة الدا  ية:  اس 
 : يتور املراجع ذ يؤس املرح ة لصمت م س ظىداا  موىة من الو ا ي س ا ىماع ن  ك اأ ا فيما ي ا 

 :  ( L'ordre de mission) ت ا مر لامل مة  1
يع تتم يتتؤا . كصتتاال   يفتتوت آلتتفمتة ساحتتدة يصمترتتا ى يتتم املراجتتع التتدا  ا لتتأمر متتن املتتدير العتتار   يصمثتتا ذ توكيتتا

ا متتر امل تتؤسل  الر ي تتي  التتؤين يتتد  و  حيتتا الصتتد ا ل مراجعتتة الدا  يتتة ، ثيتتث يعطتتا ل مراجتتع التتدا  ا حتتت 
 .الد وع ذ اص ف مراحل املؤ  ة س ميةنم من مباشرة ىم م

 :  ( Le plan d'approche) ت  طة الصتر   3
تن م  طة الصتر  مرح ة الدرا ة ، ف ا تصط يف من املراجع الدا  ا مجع املع ومات ا سلية اليت  ك املؤ  ة 

تاري  املؤ  ة ، املعطيات اليت  ةن من الصمت يا املاص ل مؤ  ة،الصعرف ى ل ااسات الص يم ذ )  ا املراجعة 
 .سالصعرف ى ل ا  طار س فرص الصمت  (  ال الت ،ارا ة س حت يا املن مةاملؤ  ة،مجع الصتارير ل مراجع

سذ ا  م .ى ل املراجع الدا  ا ا  يأ ؤ لع  ا ىصبار امل مة املتدمة ظليم س ا  ي صمع ظه مشااا املدير العار
 .ى يم ا  حي ا م مصم ظه مواأيع مراجعة  داة لرفة ا يتة سساأمتة

                (Tableaux des forces et des faiblesses apparentesTFfA):ل عف ال ايرةت جدسع التوة س ا 2
ف و  ملعرسفة ذ  طة الصتر ، ي  ك جدسع التوة س ال عف مرح ة حت يا امل اطر الوا عية ى ل ا ا  ا يداف  

  .يب  را  املراجع الدا  ا لشةا ساآلر حوع كا موأو   ار لدرا صم
  ميا ا  طار  دف  سيرتيف يؤا اجلدسع توة س ال عف سا ع التوة سال عف اوتيتية اس الن بية،يشةا جدسع ال

 .حت م الصترير املوجم 
 :ي  ر يؤا اجلدسع ى ل الشةا الصاص 
 جدسع التوة س ال عف ال ايرة( :  4 – 1) اجلدسع 

 
 OLIVIER . LEMANT : " la conduite d'une mission d'audit interne " , Edition Dunod  :  املردر 

, IFACI, 1991 , P 64 . 

                                                 
  OLIVIER . LEMANT : " la conduite d'une mission d'audit interne " , Edition Dunod , IFACI, 1991 , P 35 .-4  

 الرما اادف املوأو 
 ر م املرجع أعف  وة الصع يي الرا 
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 : (  le rapport d'orientation)  ت الصترير الصوجي ا 9
 يداف اليت ف و يعرب ىن ا. يعرف س حيدا الصترير الصوجي ا معا  ثث م مة املراجع الدا  ا س حدسايا 

 .ي عل املراجع ظه حتتيت ا س املطالبة من طرف املدير العار 
يص من الصترير الصوجي ا سآلف تو ع م مة املراجع الدا  ا س حدسايا ، سكؤا اجلرا جلميع  ا ت املراجعة 

 .املغطاة من طرف املراجع الدا  ا 
 :  ( le programme de vérification) ت لرنامج الصمتتي  5
الربنامج املشتةا متن اجتا ظاراك ا يتداف املصو تاة متن الصتريتر املوجتم ، ف تو س يتتة اا  يتة ذ مرت متة املراجعتة  يو

 .الدا  ية ي دف ظه تعريف س تت يم  موىة العما س ظه  طي  س مصالعة ىما املراجع  

 مرح ة العما امليدا  ل مراجعة الدا  ية:   انيا
 :، لؤا  يتور لايطوات الصالية راجع ا  يبد   درتم ى ل الصمت يا س ا  صنبا ت صوجيف يؤس املرح ة ى ل امل

من ملاية مرح تة الدرا تة ظه اايتة ( املدة ، تاري  البداية ) ت يتور املراجع الدا  ا لصن يم امل مة ى ل مدى الامن  1
 . ار فعم ية الص طي  تب  مدى تتدر م مة املراجع الدا  ا لانص. توفيع الصترير 

 ( :  la feuille de couverture) ت سر ة الصغطية  3
يا الو يتة اليت تثب  ذ نف  الو   ا  و  حتتيي م مة معينة من ج ة س تبت  لرتفة سا عيتة النصتا ج امل ص  رتة 

  رتة من ج ة ا رى ، كما  ثا سر ة الصغطية س ي ة رل  ل  العما امليدا  س لرنامج الصمتتتي س كتؤا النصتا ج امل ص
 .ملر متة املراجعة الدا  ية 

 (feuille de révélation et d'analyse de problème  FRAP):ت سر ة كشف س حت يا املشةا 2

يا سر ة ىما مؤلفة من طرف املراجع ف و يو تي كتا ا تصاع سريفتا س يع تن ىتن نصيحملتة اىمتاع املراجعتة اياآلتة   
 .لةا سريفة

 :ن ىنم ذ سر ة الةشف س الصمت يا ى ل الشةا الصاصكا ا صاع ذ سريفة ما  يف ا  يع 
  املشةا الؤ  ي  رم 
  ا حداط التيت تبينم 
  ا  با  اليت تشرحم 
   النتصتا ج املصو تعة 
    ا  مياحات املتدمتة 

امتتا ذ حالتتتة ىتتتدر سجتتتوا ا  مشتتتةا ف نتتا ميةتتتن ا  تتتصغناء ىتتتن يتتتؤس الور تتة  ملتتتا   ت تتتصعما لوآلتتتف اإلجتتتراءات 
 .املوأوىة 

                                                 
    - Jaque Renard : Op Cit , P 204 .
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 ظملاء م مة املراجعة :   الثا
 : ين ا املراجع الدا  ا لها ء رايم اثا ذ تترير خيدر مراحل املدير العار

 ( : l'ossature du rapport) ت ييةا الصترير  1
سر تتتة الصغطيتتتة س يعصتتترب ا تتتا   ذيصةتتتو  متتتن املشتتتاكا ال تتتايرة ذ سر تتتة الصمت يتتتا س الةشتتتف س النصتتتا ج امل ص  رتتتة 

 .صترير لصمت م ال
 (: le compte rendu final au site) ت الصترير الن ا ا اةرر ل مر متة  3
س يبت  الصتريتر املاح تات امل متة  ىرل شف ا من طرف ر ي  امل مة امل ؤسع الر ي ا ل وريفة  تا املراجعتة، يو

 .س يةو  يؤا العرل لعد ملاية العما امليدا 
 :ت تترير املراجع الدا  ا  2

ترير املراجعة الدا  ية ذ ملاية امل مة ظه امل ؤسل  الر ي ي  املعني  لامل متة س ظه املديريتة العامتة لاملع ومتات يع ن ت
 .س النصا ج امل ص  رة مع اإلشارة ظه املشاكا ال ايرة ذ اص ف املراحل س يؤا من اجا حت   الص يم

 ( :  L'état des action de progrès) ت حالة اىماع الصمت    9
تع تتتن املراجعتتتة الدا  يتتتة لانص تتتار ظه املديريتتتة العامتتتة  موىتتتة متتتن ا  مياحتتتات س يتتتؤا متتتن  تتتاع ىم يتتتات ترتتتمتير 

 .لأل طاء املاح ة  اع ىم يات املراجعة 
س ذ اوتيتة ا  ا  تترير  اص من تالع لا ميحات يةو  ىدمي الفعالية س يتوا ظه ىدر جتدسى املراجعتة الدا  يتة 
س لالصاص ى ل املراجعة الدا  ية ا  تعما جب د ى ل الت اء ى ل املشاكا اليت تعتا  من تا املؤ  تة، س كلتىل ارا بتة 

 .الدسرة اإلاارية س ظىطاء ا مياحات الص يم  دف الصمت   س الرفع من ا ااء 
 : س ذ ا  م ن  ك  طوات م مة املراجع الدا  ا ذ الشةا الصاص 
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  طوات م مة املراجع الدا  ا:  ( 4 – 1) الشةا 
         

   تن يم    
        

 

 

         
 ال م                                                                          
 (                                    العما )   
              
 
 

                                     
 

                                                  
      

   
 

 
 التيااة     
   

 
 

 
 

 OLIVIER . LEMANT : " la conduite d'une mission d'audit interne "  Edition Dunod    :املردر 

, IFACI, 1991 , P 24 . 

 

 حنو ماكا ؟ ملاكا ؟ ا يداف

 امل ؤسلية
 من يتور ؟ س مت ؟

 التواىد              -
 الصع يمات         املن حملية -
 ايطوات -

 الو ا ا             الو ا ا  -
 املااية        -
 املالية           ااكا ؟ س كيف -
 ن ار -

 املع ومات

 

 

 يةىم يات فيايا 
         امل مة ، العما         تافية متبولة                 

 النصا ج
 ظىانات            ،       الناتج

 

 الفرسق، ح تة

 ا ىماع املرمتمتة
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 : اجعة الداخلية و العينات اإلحصائية المر : المبحث الثاني 

ظ  تعتد النشاطات ا  صرااية س تنوى ا ااى ظه ر ور املراجعة الدا  ية س لةن الصحملرلة ا بص  انم لي  ىم يا 
لا س ي صمتاع مراجعة جا اس كا العم يات س الىل ن را ل مدة الامنية الطوي ة اليت ي صغر  ا املراجع ذ ارا صم 

، يعين ا  املراجع لعد ارا ة  ( Techniques de sondage) رسر  اتبا  ما ي مل لصتنيات ال رب لؤا كا  من ال 
ن ار الر الة الدا  ية ل مؤ  ة حيصار ىينة احرا ية اث ة ل محملصمع اإلحرا ا س يتور لدرا ة مفراايا ساحدة لعد 

 .ل اسصمع املدرس  ا  رى لةا ا ة ، مث يعطا رايم ذ ا  م ىن طريي تعميم النصا ج ى 
 : لؤا مت تت يم املبمتث الثا  ظه  اط مطاليف 

 .مفاييم س مرط متات ظحرا ية : املط يف ا سع 
 .ترميم ىينات املراجعة : املط يف الثا  
 .تتييم العينات اإلحرا ية ذ املراجعة : املط يف الثالث 

 مفاهيم و مصطلحات إحصائية : المطلب األول 

 س مرط متات ظحرا ية مفاييم :  اس 
 : (  Population) ت اسصمع  1

يتتو  موىتتة املشتتايدات س التيا تتات اياآلتتة احملموىتتة متتن الوحتتدات اإلحرتتا ية س التتيت  تتك رتتايرة متتن ال تتواير 
الفتتتواتم ، التيتتتوا اةا تتتبية ،  تتتندات ا  تتتصار، : ، ظ  اسصمتتتع اإلحرتتتا ا ذ املراجعتتتة  تتتد يةتتتو   التال تتتة ل تيتتتا 

 ظخل ...الص ديد ، الرةوك املدفوىة ندات 
 . س حيدا اسصمع اإلحرا ا ا يداف امل طرة املراو  ذ حتتيت ا ، س خيص ف لا صاف ت ىل ا يداف 

 :  ( Echantillon) ت العينة  3
يا جاء من اسصمع اإلحرا ا ، س لةن لي  ا  جاء ظنم اجلاء الؤ  ميثا اسصمع اح ن  ثيا ، س ذ  اع 

 . اجعة  ثا العينة  موىة فواتم ،  موىة  يوااملر 
 :  2ت ر م الد ة 2

س يعرب يتؤا ا  تم ى تل اى تل  يمتة ل  طتأ س التيت يتب  تا املراجتع ذ  صمتع معت  ا  لعبتارة احترى يتو كلتىل ايطتأ 
ف اةيطتة لعت  اإلىصبتار ال ترس  س حتديتد يتؤس التيمتة خي تع لصتتدير املراجتع س حةمتم الش رتا ا تؤا امل تموح لتم،

 .ا أية الن بية ل محملصمع املراا ا ؤ ىينة منم س ا صباريا س ىااة ما يعرب ىنم احملاع يتع حوع  يمة معينة س 
كما ا  لر م الد ة ىا ة ىة ية مع ححملم العينة ، فة متا راتيف املراجتع متن ا  يةتو  ر تم الد تة آلتغم ا تصوجيف 

 .كلىل ىينة كات ححملم كبم، س العة  آلمتير
                                                 


 . 9، ص  1114ـ جالطو جياللي ، اإلحصاء مع تمارين و مسائل محلولة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  
2

 . 81ه ، ص ـ شعباني لطفي ، مرجع سبق ذكر 
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 :  الثتةت م صوى  4
يصمثا يؤا ا  م ذ الن بة املاوية لدرجة الصأكد املط ولتة متن  بتا املراجتع س اياآلتة لا تصنصاا ظحرتا ا معت  لنتاءا 

لتتأ  ا  تتصنصاا  % 41ى تتل ا صبتتارس ل عينتتة ، فتتيمةن ل مراجتتع ا  يتتتوع ى تتل  تتبيا املثتتاع انتتم ينتتاك ظحصمتتاع  تتدرس 
 .ةن ا ىصماا ى يم س من ية تعميمم ى ل اسصمع الؤ   يمترا ى يم من  اع ظ صيار العينة مي

ا س  تتيف ى تتل املراجتتع ا صيارأتتتا كمتتا انتتم ينتتاك ىا تتة لتت  م تتصوى الثتتتة س ر تتتم الد تتة ، ف متتا مةمتتا  لبع تت م
 .حتديديا ذ نف  الو   ، س كلىل ل صعبم ى ل مصط بات العينة حت  ا  صيار س 

 : ملصغمات س اجلدسع املواص يب  العا ة ل  لعض ا
 العا ة ل  لعض املصغمات:  ( 1 – 1) اجلدسع  

 . 333، ص  7991، دار النهضة العربية الطبعة الرابعة ، بيروت ، " المراجعة معايير و إجراءات " بد السالم اشتيوي إدريس ع: المصدر 
 

 2ترور ال رب :  انيا
املراا حتتيتتم ،    حتديتد ااتدف  تيؤا  ظه حتديتد انتوا  ( ا يداف ) ى ل املراجع ذ يؤس ايطوة حتديد اادف 

التتؤ  يريتتد املراجتتع ا  يصمتتتتي متتن ( اس ا  طتتاء ) ، يتتؤا يتتؤا  ظه حتديتتد نتتو  ايطتتأالر التتة التتيت ينبغتتا التيتتار  تتا 
س ى يتتتتم حتديتتتتد اسصمتتتتع املصمثتتتتا ذ كتتتتا املع ومتتتتات التتتتيت يراتتتتيف ذ تةتتتتوين را  حواتتتتا ، س حيتتتتدا اسصمتتتتع . ايالتتتتم 

اع كلتتىل ظكا  اإلحرتتا ا ح تتيف ا يتتداف امل تتطرة املراتتو  ذ حتتيت تتا ، س خيص تتف لتتا صاف ت تتىل ا يتتداف ، مثتت
كا  يدف املرا يف يو الصأكد من ىدر املبالغة لالايااة ذ  يمة ىنرتر الالتا ن فته  اسصمتع ذ يتؤس اوالتة يتو ميتاا  

امتا ظكا كتا  يدفتم الصأكتد متن ىتدر املبالغتة لالنترتا  لعنرتر املتوراين فته  اسصمتع ، ذ يتؤس اوالتة . مراجعة الالا ن 
 . ندات ا  صار اس الص ديدات اليت    لعد تاري  ملاية الدسرة  لي  مياا  مراجعة املوراين لةن

يصةو  اسصمع اإلحرا ا كؤلىل متن مفتراات ، تصعتدا احيانتا ظك ا  ىنرتر الالتا ن كمحملصمتع يص تمن ىتدة مفتراات 
 .ى ل املراجع ح يف يدفم ا صيار املفراة املنا بة س لأ ا تة فة اةنة . مثا الفاتورة اس التيد 

 
 

                                                 


  .    49ـ محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص  

- IBID , p 83 .


  

ن ار الر الة  ححملم العينة الد ة م صوى الثتة اوالة
 الدا  ية

 ارجة امل اطرة
 الدرجة الر م

   ي ة جيد آلغم   ي ة كبم مرتفع ا سه
 ىالية أعيف كبمة كبمة آلغم من فض الثانية
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ملراجع من ج ة ا رى حتديد ارجة الثتة املراو  في ا ، اليت تصماشل س املوأو  املتراا ارا تصم، اتم انتم ك متا  ى ل ا
كانتت  ارجتتة الثتتتة مرتفعتتة ك متتا كانتت  العينتتة املمث تتة ل محملصمتتع كبتتمة س ى يتتم حتديتتد معتتدع ايطتتأ املتبتتوع ا  حتديتتد 

س معدع ايطأ املنص ر س الؤ  ينبغا ا  يةو  اآلتغر معتدع املتبوع سصمع ما ،  اود ا ى ل ، كن بة ماوية ل  طأ
 .ايطأ املتبوع 

 . طوات ىم ية ال رب: اص و س ميةن ت  يك كا ما ككر ذ امل ط  امل
 
 

  طوات ىم ية ال رب(  :  3ت  3) الشةا 

 
 
 
 

 ATH Guide " Audit financier " , P 227: املردر 

 

 

 

 حتديد اادف

 حتديد اسصمع

 ا صيار الصتنية
  رار   يد 

 حتديد ححملم العينة

 ا صيار العينة

 نةارا ة العي

 تتييم النصا ج

  اآلة
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 :تصميم عينات المراجعة : مطلب الثاني ال

متتن   % 411تعتترف جلنتتة تطبيتتتات املراجعتتة الدسليتتة ىينتتات املراجعتتة لأملتتا تطبيتتي ظجتتراءات املراجعتتة ى تتل ا تتا متتن 
مفتتتراات ارآلتتتدة او تتتالات املوجتتتواة اس  موىتتتة العم يتتتات ليتتتصمةن املراجتتتع متتتن اورتتتوع ى تتتل املراجتتتع س تتييمتتتم 

 .ت امل صارة لةا ي اىدس ذ تةوين نصيحملة لشأ  اسصمع لبعض من  را ك املفراا
 : س لا ص دار املراجعة ا  صبارية الؤ  يعصمد ى ل ن ار العينات فنحملد نوى  من ا س يا 

 .ت العينات ام اإلحرا ية  1
 . ت العينات اإلحرا ية  3

  العينات ام اإلحرا ية:  النو  ا سع
ية ذ املراجعتتة ى تتل اوةتتم الش رتتا ل مراجتتع س طبتتتا ملع وماتتتم ىتتن اسصمتتع يعصمتتد ا تت و  العينتتات اتتم اإلحرتتا 

املراا فمترم ، س لالصاص فه  يتؤا النتو  متن العينتات   ي تص در ا  ا ت و  رياأتا اس ظحرتا ا كمتا انتم   ميةتن 
س ذ مجيتع .   يا   طأ املعاينة ىند تطبيتم ، س لؤلىل فه  م مة العينات اتم اإلحرتا ية يتا حتديتد ححملتم العينتة

ا حتتواع ميةتتن ل مراجتتع ا تتص دار يتتؤا ا  تت و  ذ اوتتا ت التتيت يةتتو  في تتا اسصمتتع اتتثا ذ سحتتدات  تتداة اس 
 .مصحملان ة 

 : س لناءا ى ل ما تتدر فه  ا ص دار املراجع    و  العينات ام اإلحرا ية حيصم ى يم ظتبا  ايطوات الصالية
 ؛يبت حتديد يدف فمتك العنرر اةا  1
 لعواما اليت تؤ ر ذ نطاق الفمتك؛ت حتديد ا 3
 ار ا  ن  معا؛( ري ا ، حت ي ا تف)  املراجعةت حتديد نو   2
 : ت ظكا  رر املراجع ا  يفمتك لا ص دار ن ار العينات ام اإلحرا ية فع يم ا  حيدا العناآلر الصالية 9

 ا ت حتديد ححملم العينة؛
   ت ظ صيار ىناآلر العينة؛

 ك العينة امل صارة؛جت ت فمت
 . ا ت تتييم نصيحملة العينة

يؤا س ظكا اكصشف املراجع ا  يناك ا طاء جويريتة اس امتور اتم ىاايتة ىنتد فمترتم العينتة امل صتارة فهنتم يفتميل ا  
 .يؤس ا  طاء موجواة ذ لتية ىناآلر العينة 

 

                                                 
  149، ص  4444، عمان دار الصفاء للنشر و التوزيع ، " التدقيق الحديث للحسابات : " ـ أحمد حلمي جمعة . 
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 ىينات املراجعة اإلحرا ية:  النو  الثا 
ية ى ل ن رية اإلحصما ت س لالصاص فته  يتؤا ا  ت و  حيتد متن اوةتم الش رتا يعصمد ا  و  العينات اإلحرا 

 .ظه حد كبم ىند حتديد ححملم العينة س ا صيار مفراايا ، س تتييم نصا حمل ا 
متتن التتصمتةم ذ نتتوى  متتن ا  طتتاء س لعتتا ايتتم ماايتتا ا تتص دار العينتتات اإلحرتتا ية ذ املراجعتتة املتتا  ةتتن املراجتتع 

 :أاس 
  الرفض ام الرمتير:  سع ايطأ ا

يعين ايطأ الناتج ىتن رفتض املراجتع لرآلتيد معت  ى تل ا تا  ا  ينتاك  طتأ جتوير  سلةتن ذ الوا تع يتؤا الرآلتيد 
 .آلمتير 

 التبوع ام الرمتير : ايطأ الثا  
ر  ذ يعين ايطأ الناتج ىتن  بتوع املراجتع لرآلتيد معت  ى تل ا تا  انتم  ت يم ، س لةتن ذ الوا تع ينتاك  طتأ جتوي

يؤا س ميةن ل مراجع الصمتةم ذ امل تاطر املصع تتة لالعينتات ىتن طريتي فيتااة ححملتم العينتة ، س لتؤلىل فته   .الرآليد 
 : ا ص دار العينات اإلحرا ية ذ املراجعة تصط يف من املراجع ماي ا

 :  طرق ظ صيار العينة
 : ستوجد ىدة طرق   صيار العينة اأ ا 

 .ينة ىن طريي جدسع ا ر ار العشوا يةحتديد الع: الطريتة ا سه 
 .حتديد العينة ىن طريي ا  صيار املنص م: الطريتة الثانية 
 .حتديد العينة ىن طريي ا  صيار لاملراافة: الطريتة الثالثة 

 : ت ا  صيار العشوا ا ل عينة  4
متتن اسصمتتع املتتدرس  ، س  تتك  تعصتترب العينتتات العشتتوا ية متتن اكثتتر العينتتات ا تتصعما  س يتتا جتتاء   ى تتل الصعيتت 

،  تتواء كتتا  يتتؤا اسصمتتع  العينتتة العشتتوا ية اسصمعتتات املصحملان تتة ا  ت تتىل التتيت اتتا  رتتا ك مصشتتا ة اس مصتارلتتة 
فالعشتتوا ية ذ ا  صيتتتار تعتتين ظتاحتتتة الفرآلتتتة لةتتا مفتتتراة متتن مفتتتراات البمتتتث ل تتتد وع ذ العينتتتة . آلتتغما ار كبتتتما 

جتدسع ا ر تار العشتوا ية حيتث تعطتل ار تار ت   ت ية ل مفتراات س  صتار مفتراات العينتة امل صارة س كلىل لا تصعماع 
 . لا صعماع ت ىل اجلداسع 

  :ا  صيار املنص م ـ  1
 :   صيار العينة لطريتة منص مة نتور لاتبا  ايطوات الصالية

 .ظه ححملم اسصمع  1ت نر م مفراات اسصمع  ا الدرا ة من 
  . 4ـ  4ا مفراة البداية من ا ر ار ت خنصار ىشوا ي

                                                 
  9ـ جالطو جاللي ، مرجع سبق ذكره ، ص  . 

  48، ص  4444حصاء الوصفي المبرمج ، دار الصفاء ، عمان ، الطبعة األولى ، علم اإل: ع و قوقزة . ع ، صبري . ـ منصور . 
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 : ت حندا متدار الايااة املنص مة ح يف العا ة الصالية 
 ححملم العينة/ ححملم اسصمع = الايااة املنص مة 

ت ن يف متدار الايااة املنص مة ظه مفراة البداية لنمترا ى ل املفراة الصالية امل صارة ذ العينة س نصتالع ظأتافة الايتااة 
 .ظه ا  حنرا ى ل مفراات العينة املط ولة  املنص مة

س ىنتتد ا تتص دار ا  صيتتار املنتتص م  تتيف ى تتل املراجتتع ا  يصأكتتد ا  اسصمتتع  تتا الدرا تتة لتتي  مةونتتا لطريتتتة تتتؤا  
 .ظه تطالي مفراات العناآلر املةونة ل عينة مع    مع  من اسصمع

 : 1ت ا  صيار لاملراافة ل عينة 2
اس  يع اسصمتع س   صيار لديا لا صيار العشوا ا لشر  ا  حياسع املراجع ا ص اص ىينة من مجس يؤا النو  من ا

نية ا صثناء سحدات معينة ، س لؤلىل ىند ا ص دار املراجع اؤس الطريتة حيصاا ظه  در من اوتؤر ذ ا  صيتار حتت 
 .ا    ثا اسصمع اح ن  ثيا   يةو  منمتافا ى ل ا صيار مفراات ميةن حتديد مو ع ا ل  ولة س لةن 

  املراجعةمراار ايطر ذ ىينات :   انيا
ترجع اأية ارا ة ايطر ذ املراجعة ظه انم يؤ ر ذ الن ايتة ى تل  تامة الصتتارير املاليتة التيت يتتر املراجتع لرتمتص ا اس 

 : 2ىدر آلمتص ا ، لؤا  يف ى يم ا  مييا ل  مردرين يطر املراجعة
  طر ا ص دار ن ار العيينات : النو  ا سع 

س سجوا يؤا النو  متن ايطتر يعتد مؤشترا ى تل ا  العينتة التيت مت ا صياريتا    ثتا اسصمتع التؤ   تمتب  منتم ، س ذ 
 :يؤس اوالة ي صطيع املراجع الصمتةم ذ يؤا ايطر من  اع ا يت

 .ت فيااة ححملم العينة 
 .يار  اس م صوى الثتةت تعديا معدع اودسط املصو ع اس ايطأ املع

 ايطر ام الناتج ىن ا ص دار ن ار العينات: النو  الثا  
متن اسصمتع املتراا فمترتم س يرجتع يتؤا النتو  متن   %411س يؤا النو  من ايطر يوجد حت ظكا  ار املراجع لفمتك 

 : ايطر ظه 
 ترميم املراجع لن ار ظجراءات املراجعة ثيث يصنا يف مع اادف من الفمتك. 
  ؛ا فمترماىدر اكصشاف يطأ جوير  ذ امل صندات اليت مت ا صياريا كعينة ل محملصمع املر 
 ؛ىدر اكصشاف املراجع ل  طأ املعصمد اس ام املعصمد 
 ؛ظر اع مراا ات س الراسا ى ي ا ام آلاا ة 
 ؛الصطبيي اياطئ    و  العينات اإلحرا ية  

                                                 
1

 . 114لمي جمعة ، مرجع سبق ذكره ، ص حأحمد  

2
 . 144، ص  أعالهأحمد حلمي جمعة ، مرجع  
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 المراجعة الداخليةتقييم العينات اإلحصائية في : المطلب الثالث 
ملا كا  ا  صيار اإلحرا ا ل عينة اادف منم م اىدة املراجع ذ ا صيار املفراات اليت  صد ا ذ العينة حيث انم 

 : ميةنم من  اع التيا  حتديد ححملم العينة س تتييم نصا حمل ا،س توجد ىدة طرق ل تيا  اإلحرا ا س اأ ا
 ا  و  العينات اليت  صك لرفة:  اس 

س يعين يؤا ا   و   يار املراجتع اعرفتة ىتدا مفتراات العينتة ، س كلتىل متن  تاع حتدسا  طتأ معيتار  س م تصوى 
 . تة مع  

 : س لؤلىل ميةن ل مراجع ا ص دار يؤا ا   و  لصمتديد معدع اودسط املصو ع ذ العناآلر الصالية 
 .فواتم البيع اليت   ت عر ت عما   يما  .4
 .لي  اا م صندات مؤيدة  فواتم الشراء اليت .1
 . متيف شيةات لدس  تو يع امل صر   .8

س لالصتتتاص فتتته  يتتتؤا ا  تتت و  ينفتتتؤ ى تتتل ا تتتا  الوحتتتدة ، س لتتتؤلىل تةتتتو  النصيحملتتتة شتتتةا ىتتتدا متتتن الصو عتتتات اس 
امل تتصندات التتيت مت فمترتت ا،س يعتتين كلتتىل ا  النصيحملتتة لتتن تةتتو  ذ آلتتورة،س لتتؤلىل اي تتا ي تتص در املراجتتع جتتداسع 

 .ير معد ت ايطأ ظحرا ية لصتد
 :س ذ ما ي ا  طوات التيا  اإلحرا ا ىند ا ص دار ا  و  العينات اليت  صك لرفة س يا كما ي ا

 ؛حتديد اادف من ىم ية املراجعة:  ايطوة ا سه
 (.م صندات ، ح الات ، ارآلدة ) حتديد ححملم اسصمع س مواآلفاتم :  ايطوة الثانية
ع اوتتدسط املصو تتع ، س كلتتىل لنتتاء ى تتل  تتربة املراجتتع ذ ال تتنوات املاأتتية  فع تتل  تتبيا حتديتتد معتتد:  ايطتتوة الثالثتتة

، فتيمةن ل مراجتع  % 1 7, ، % 81,،  % 61,املثتاع ظكا كتا  معتدع اوتدسط املصو تع ذ التثاط  تنوات املاأتيةيو
 .ؤر س كلىل من  بيا اويطة س او % 1ا صيار معدع اودسط املصو ع اؤا العار ى ل ا ا  انم 

حتديتد ايطتأ املعيتار  ى تل ا تا  م تصوى الثتتة ، س  بتا ا  حنتدا كلتىل نتوا اإلشتارة ظه ا  ايطتأ :  ايطوة الرالعتة
، "يتي  متدى الصتتار  لت  تتتدير ايطتأ املعيتار  ل عينتة س  رتا ك اسصمتع اتم املعرسفتة املصع تتة لالعينتة" املعيار  

ت ذ املا ة اليت تةتو  في تا نصيحملتة العينتة ذ حتدسا ايطتأ املعيتار  املراتو   يا  ىدا املرا" اما م صوى الثتة فيعين 
  يصمتتدا ى تتل ا تا   تتربة املراجتتع سلنتاءا ى تتل متتا تتتدر فتته  ايطتأ املعيتتار " .  ثتا النصيحملتتة متن فمتتتك اسصمتع ك تتم 

 . ى ل ا ا  مدى  وة س فعالية ن ار الر الة الدا  ية س 
 :نة ، س يصم كلىل ذ أوء توافر املع ومات الصالية حتديد ححملم العي:  ايطوة ايام ة

 ؛ححملم اسصمع 
 ؛معدع اودسط املصو ع 

                                                 
 -   ، 181، ص  أخر مرجع سبق ذكرهأحمد حلمي جمعة . 
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 معدع ايطأ املعيار ؛ 
  م صوى الثتة . 

م نصيحملتتتتة العينتتتتة ، فبعتتتتد ا  يتتتتصم  تتتتمتيف مفتتتتراات العينتتتتة فهنتتتتم يوجتتتتد امتتتتار املراجتتتتع  تتتتاط يتتيتتتت:  ايطتتتتوة ال اا تتتتة
 :احصما ت مصو عة يا 

 .معدع اودسط املصو ع  <دسط الفع ا معدع او:  4ا حصماع 
 .معدع اودسط املصو ع  >معدع اودسط الفع ا :  1ا حصماع 
 .احد امل صندات اس اكثر يشم ظه سجوا تاىيف اس أتعف ذ ن ار الر التة الدا  ية :  8ا حصماع 

س لتتؤلىل لنتتاءا ى تتل ا حصمتتاع ا سع  امل صتتارة،س لنتتاءا ى تتل ا حصمتتا ت ال تتالتة فتته  املراجتتع ي تتصطيع تتيتتيم العينتتة 
 :اما ا حصماع الثا  فيصط يف من املراجع ا يت  لالعينة،فه  املراجع يةصفا 

 ؛الصو ع ذ ححملم العينة 
  ؛(اإلجراءات الصمت ي ية ) ا ص دار ظجراءات املراجعة ا رى 
   ظىااة تتدير ايطأ املعيار. 

س متا يتو جتدير لالتؤكر  .ا  و  املراجعة  افا    و  العينتاتس اما ا حصماع الثالث فيحمليف ى ل املد ي ظتبا  
انم  يف الصأكيد ى ل ا  املراجع ظكا سجد  را ك العينة امل صارة  ص ف ىن  را ك اسصمع التؤ   تمتب  منتم 
 يف ى يم ىتدر ا  تصمرار ذ ا تص دار ا ت و  العينتة اإلحرتا ية ، يتؤا س نشتم اي تا انتم ظكا كتا  معتدع اوتدسط 

فع ا ي اس  معدع اودسط املصو ع ف ؤا يعين ما مة العينة امل صارة ، س اي تا ميةتن ل مراجتع ا  ي حملتأ ظه ظىتااة ال
 .تتدير ايطأ املعيار  س م صوى الثتة من حاع فمتك كا العناآلر س ال رسف املصاحة 

 ا  و  العينات اليت  صك لالتيمة :   انيا
ة متا ظكا كتا  املراجتع يراتيف ذ الوآلتوع ظه نصيحملتة ىتن اسصمتع املتراا فمترتم ي ص در يؤا النو  من العينات ذ حالت

 :ذ آلورة  يمة فع ية ، كما ي ص در ل صأكد من ا أية الن بية ل رآليد ، س كلىل ذ اوا ت الصالية 
  ؛املدينو 
 اسراق التبض؛ 
 املالية؛ ظأافات ا آلوع الثالصة ا ناء الدسرة 
 الية؛ا  صثمارات ذ ا سراق امل 

 :صك لالتيمة ميةن توأيمت ا كما ي اس لؤلىل فه   طوات التيا  اإلحرا ا لا ص دار ا  و  العينات اليت  
 .املراجعةحتديد اادف من : ايطوة الصم يدية 

حيتث ا  يتتدف املراجعتتة يتتو اورتتوع ى تل اليتتا منا تتيف  رآلتتدة او تتالات املتيتدة يشتتم ظه ىتتدر سجتتوا ا طتتاء 
 .مااية
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= 

 .حتديد ححملم اسصمع املراا فمترم : سه ايطوة ا 
 :حتديد ححملم العينة س كلىل لا ص دار املعاالة الصالية : ايطوة الثانية 

                                                         
    

                                                        
 : حيث ا 

 .ححملم العينة :          
 .ححملم اسصمع املراا فمترم : ت        
 :معاما الثتة س يصم حتديدس من  اع اجلدسع الصاص : ف         

 جدسع يب  م صوى الثتة س كيفية حتديدس:  ( 8 – 1) اجلدسع 
 % 44 % 49 % 41 % 89 % 81 % 99 % 91 م صوى الثتة

 2,58 1,96 1,65 1,44 1,28 1,15    1,04 معاما الثتة ف

 . 189 امحد ح ما مجعة ، مرجع  بي ككرس ، ص :املردر 

 .ا حنراف املعيار  املتدر :   
 .نتطة الصتدير سمو  ايطأ : ق 

 .ا صيار العينة العشوا ية : ايطوة الثالثة 
 .حتديد  يمة كا  طأ ذ العينة : ايطوة الرالعة 

  'حxت = ق : دير سمو  ايطأ ، س يصم تتديريا لا ص دار املعاالة الصالية حتديد نتطة الصت: ايطوة ايام ة 
 :  حيث ا  

 .ححملم اسصمع : ت      
                                                         :مصو   ايطأ لالعينة س يصم ظ اايا من  اع ا ص دار املعاالة الصالية:  'ح     

 
 . مو  مفراة ايطأ ذ العينة : مج ح     

 .ححملم العينة :         
 .نتطة الصتدير  سمو  ا  طاء : ق       

 
 
 

 = ن
 ت ز ع

 ق_ م 

 = 'ح
 مج ح
  

     
 3('ح)  _  3(ح)مج  

  - 1 
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 ح ا  ا حنراف املعيار  ل  طأ ذ العينة ، س كلىل من  اع ا ص دار املعاالة الصالية : ايطوة ال اا ة 
 . ا حنراف املعيار :            
 .مفراة ايطأ ى ل العينة : ح          
 .مصو طة ايطأ ذ العينة : 'ح         
 .ححملم العينة :            

 ح ا  نطاق ايطأ املعيار  : ايطوة ال العة 
 :لصتدير  طأ اسصمع ىند م صوى  تة مع  س يصم  يا م لا ص دار املعاالة الصالية 

 
  
 

 : حيث ا  
 .نطاق ايطأ املعيار  :        
 .ححملم اسصمع املراا فمترم : ت      
 . معاما الثتة من اجلدسع ال الي : ف       

 ح ا  حدسا م صوى الثتة : ايطوة الثامنة 
 : س يصم كلىل من  اع ا ص دار املعاالص  الصاليص   س أا 

  + ق = ص 
   –ق = ا 

 :حيث ا  
 .اود ا  رل مل صوى الثتة : ص      
 .اود ا اىن مل صوى الثتة : ا        
 .نتطة ايطأ املعيار  :         
 .نتطة الصتدير سمو  ايطأ : ق        

 تتييم نصيحملة العينة : ايطوة الصا عة 
حرتا ا ل عينتة ، فبعتتد ا  يتتور املراجتع لصمتديتد ححملتتم س تعتد يتؤس ايطتوة يتتا املرح تة الثانيتة متن مرح تتة التيتا  اإل

العينتة ، فهنتتم يتتور لصتيتتيم  متو   طتتأ اسصمتع املتتراا فمترتم لةتتا حيتدا متتا ظكا كتا  ينتتاك  طتأ جتتوير  س كس اأيتتة 

                                                 
 -   المتوقع أن التنبؤ بالمجتمع سيكون أفضل ، أما إذا كانت ع  مساوية للصفر فيعني  كلما صغرت ع  فإن ذلك يعد مؤشرا على أنه من: ع

 .هذا أن البيانات ال تختلف عن بعضها البعض و متساوية في القيمة 

 ن ز = س
 ن_ ت   ع
 ن ن
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الصتاص يواجتم املراجتع احصمتا   ن بية ل محملصمع ار   ، س يصو ف كلىل ى ل النصا ج اإلحرا ية التيت توآلتا ظلي تا س ل
 : أا 

 :ايطأ املتبوع   <اود ا  رل س ا اىن مل صوى الثتة :  4ا حصماع 
 .س ذ يؤس اوالة تعصرب العينة اث ة ل محملصمع الؤ   متب  منم س لالصاص تةو  متبولة من املراجع 

 :ايطأ املتبوع  >اود ا  رل س ا اىن مل صوى الثتة اس احدأا :  1ا حصماع 
 :، س ينا  يف ى ل املراجع ا اك ظجراء من اإلجراءات الصاليةيةو  اسصمع املراا فمترم متبوع س ذ يؤس اوالة  

 :ت فيااة ححملم العينة سيميتيف ىن يؤا اإلجراء ماي ا  4
 ؛الثبات الن يب لنتطة الصتدير ذ اسصمع 
 اخنفال نطاق ايطأ املعيار ؛ 
  ؛اىن مل صوى الثتةارتفا  اود ا 
 خنفال اود ا  رل مل صوى الثتة؛ا 

س كلتىل ظكا سجتد املراجتع ا  ينتاك ا طتاء مصةتررة ذ نتو  معت  : ت فيااة ححملتم العينتة لنتو  معت  متن امل تصندات  1
 .من امل صندات لؤلىل  يف ى يم حت يا يؤا النو  س فمترم مرة  انية 

س اياآلتة لالعم يتات املاليتة املتدمتة متن اإلاارة ا  يط تيف متن اإلاارة ت مطالبتة العميتا لصرتمتير اجلتداسع املتدمتة  8
 .جدسع ع ر مرمتر
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 ماهية الرقابة الداخلية:  الثالثالمبحث 
تعصرب الر الة الدا  ية متن ايتم العناآلتر التيت يعصمتد ى ي تا املراجتع ىنتد  يامتم لعم يتة املراجعتة، حيتث جنتد املتا املعيتار 

ن معايم العما امليدا   د نك ى ل أرسريا لعم يتة املراجعتة  ، فتايطوة ا سه لعمتا املراجتع ، يتا ارا تة الثا  م
 . ن م الر الة الدا  ية املطبتة ذ املؤ  ة املراا مراجعة ح الايا 

مطالتيف   9ظه  س ن را  أية الر التة الدا  يتة  ررتنا يتؤا املبمتتث لأكم تم ملنا شتص ا ، لتؤا مت تت تيم يتؤا املبمتتث
 :كالصاص 

 .مف ور ن ار الر الة الدا  ية : املط يف ا سع 
 .العا ة ل  الر الة س املراجعة الدا  ية : املط يف الثا  
 .متومات الر الة الدا  ية : املط يف الثالث 
 .تتييم ن ار الر الة الدا  ية : املط يف الرالع 

 يةمفهوم نظام الرقابة الداخل:  المطلب األول 

 نشأة الر الة الدا  ية:  اس 
ظ  فةرة ن ار الر الة الدا  يتة ذ حتد كايتا  دميتة س  تاات لتدرجات مصفاستتة ، ظ  ا  ا يصمتار  تا افااا ذ اسا تر 
النرتتف ا سع متتن التتتر  العشتترين ل تتبيف  موىتتة متتن العوامتتا التتيت  تتاىدت ى تتل كلتتىل س نتتؤكر من تتا كتترب ححملتتم 

لتتتيت تتتتتور  تتتا ، اأتتتطرار اإلاارة ظه توفيتتتع س تفتتتويض ال تتت طات س امل تتتؤسليات ظه املؤ  تتتات س تعتتتدا العم يتتتات ا
لعتتتض اإلاارات الفرىيتتتة لاملؤ  تتتة ، حاجتتتة اإلاارة ظه ليانتتتات س مع ومتتتات اسريتتتة ا يتتتتة،س العامتتتا الر ي تتتا لصطتتتور 

 .ن ار الر الة الدا  ية يو اواجة املا ة لإلاارة وماية س آليانة امواع املؤ  ة
ستنتتو  اىمااتتا متتن  ححملتتم املؤ  تتات س تعتتدا العم يتتات التتيت يتتتور  تتا راجتتع ظه النمتتو ال تت م ذ ححملم تتافةتترب 

ا ترتتاع الش رتتا ذ ظاارة املؤ  تتة  س كتتا يتتؤا ااى ظه آلتتعولة  تتاع ا نتتدماا س الصفتتر  س النمتتو الطبيعتتا،
مثتتتا الةشتتتوف الصمت ي يتتتة،  الشتتتاء التتتؤ  ااى ظه ا ىصمتتتاا ى تتتل س تتتا ا يتتتا ذ آلتتتميم ان متتتة الر التتتة الدا  يتتتة

 .1ساميا تت يم العما املوافنات،
امتتا لالن تتبة ل صوفيتتع س تفتتويض ال تت طة س امل تتؤسليات ظه لعتتض متتن اإلاارات الفرىيتتة فتتيمةن ظرجاىتتم  ظه الصو تتع 

املتديريات الفرىيتة اتا ي تمر لصنفيتؤ كتا  س امل تؤسليات ى تل اجلغتراذ ل مؤ  تات التؤ  يتدىو ظه توفيتع ال ت طات
املديريتتة العامتتة تتتتع ى تتل  ا ىمتتاع س ا تتاك التتترارات ذ الو تت  س املةتتا  املنا تتب  ، ى تتل ا  تةتتو  امل تتؤسلية امتتار

 .2ىاتي يؤس املديريات الفرىية اس الوحدات املصواجدة ذ املناطي ا  رى

                                                 
1

 . 481، ص  4448، دار وائل ، عمان ، الطبعة األولى ، " التدقيق و الرقابة في البنوك : " خالد أمين عبد اهلل  

2
، رسالة ماجستير منشورة ، كلية العلوم االقتصادية و علوم " مراجعة نظام المعلومات المحاسبية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية " : صديقي م  

 . 88، ص  1111التسيير ، جامعة الجزائر ، 
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وع يتؤس ا  تمة ى تل اما لالن تبة ل بيانتات الدسريتة التيت يتا ثاجتة اتا ظاارة املؤ  تة ، ف تا ت  تر متن  تاع حرت
تتتتارير اسريتتة ىتتن ا سجتتم امل ص فتتة لنشتتاط ا متتن اجتتا ا تتاك اجنتتع التتترارات س ا تتب ا لصرتتمتير ا حنرافتتات، س حتتت 

 .سجوا ن ار ل ر الة الدا  ية   يمتةو  يؤس الصتارير آلمتيمتة س ميةن ا ىصماا ى ي ا ذ ا اك الترارات  لد من 
الر التتة الدا  يتتة يتتا اواجتتة املا تتة إلاارة املؤ  تتة لرتتيانة س محايتتة اموااتتا متتن  س متتن العوامتتا الر ي تتية لنشتتأة ن تتار

 .1 اع توفم ن ار ل ر الة الدا  ية   يم حيد س مينع حدسط ا  طاء س الغ  اس تت يا احصماع ارتةا ا

 تعريف ن ار الر الة الدا  ية:   انيا
لصعتتدا مراحتتا الصطتتور التتيت متتر  تتا س لصعتتدا املعتترف  لتتم، لتتؤلىل  تعتتدات الصعتتاريف التتيت تناسلتت  ن تتار الر التتة الدا  يتتة
 . نورا لعض الصعاريف املتدمة لن ار الر الة الدا  ية 

ن تتار الر التتتة الدا  يتتة ى تتتل انتتم ايطتتة الصن يميتتتة س املتتتايي  ا  تتترى املعممتتة لصمتتيتتتي " ىتترف الرتتبا  س الفيتتتوما 
 : ا يداف الصالية 

  محاية ا آلوع. 
 س ارجة ا ىصماا ى ل البيانات اةا بية  ا صبار ا ة. 
  تشحمليع العما لةفاءة. 
 2تشحمليع ا لصاار لال يا ات اإلاارية. 

ن تتار الر التتة الدا  يتتة يتتو  طتتي  الصن تتيم اإلاار  ل مؤ  تتة س متتا يتترتب  لتتم متتن " س ى تتل ح تتيف الرتتمتن سنتتور 
ر ا تتتة البيانتتتات اةا تتتبية س متتتدى س تتتا ا س متتتتايي  ت تتتص در اا تتتا املؤ  تتتة ل ممتاف تتتة ى تتتل ا آلتتتوع ، ا صبتتتا

 . 3" ا ىصماا ى ي ا س تنمية الةفاية اإلنصاجية س تشحمليع ال م او ن ل  يا ات اإلاارية ذ طريت ا املر ور
س كتتتتا الطتتتترق ( ايطتتتتة الصن يميتتتتة) ح تتتتيف املع تتتتد الةنتتتتد  ل ممتا تتتتب  املعصمتتتتدين ، فن تتتتار الر التتتتة الدا  يتتتتة يتتتتو 

ؤ  تتة متتن اجتتا محايتتة ا آلتتوع ، أتتما  ا تتة س آلتتدق البيانتتات اةا تتبية س تشتتحمليع املتتتايي  املعصمتتدة اا تتا املس 
 .4فعالية ا  صغاع س اإللتاء ى ل اةاف ة ى ل ال م سفتا ل  يا ات املر ومة

ن تار الر التتة الدا  يتة يتتو " الفرن تيتتتة  ( OECCA) س ى تل ح تتيف من متة ايتترباء اةا تب  س اةا تتب  املعصمتتدين 
متتن ال تتتمانات التتيت ت تتاىد ى تتتل التتصمتةم ذ املؤ  تتة متتتن اجتتا حتتيتتي ااتتتدف املصع تتي ل تتما  اومايتتتة،  موىتتة 

 لتتالصن يم، اإللتتتاء ى تتل ا آلتتوع س نوىيتتة املع ومتتات س تطبيتتي تع يمتتات املديريتتة س حت تت  النحملاىتتة ، س يتتربف كلتتىل
 .5"ال التة تطبيي طرق س ظجراءات نشاطات املؤ  ة من اجا اإللتاء ى ل اسار العناآلر س 

                                                 
1

 481؛مرجع سبق ذكره،صخالد أمين عبد اهلل 

2
 . 142 – 149ص  –س و الفيومي ، مرجع سبق ذكره ، ص . الصبان م  

3
 .128سكندرية ، بدون سنة نشر ، ص ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة و النشر ، اإل" الرقابة و مراجعة الحسابات :  " و نور أ . الصحن ع  

4
Birien . R et Senecal . J : " contrôle interne et vérification ",  Edition preportaine , INC, CANADA1984 ,P36 . 

5
 COLLINS . L et VALING . G : OP . Cit , P 35 
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      متن طترف من متة ايترباء اةا تب  س اةا تب  املعصمتدين 4499نشم ذ ا  م ظه ا  يؤا الصعريف  در  نة 
 (OECCA  ). 

ن تار الر التة " فته  (  IAG) التيت سأتع  املعتايم الدسليتتة ل مراجتتعة  ( IFAC) س ى ل ح يف ااياة التدسلية لصطبيتي 
يطة الصن يمية، س  مو  الطرق س اإلجراءات املطبتة متن طترف املديريتة لغيتة اىتم ا يتداف الدا  ية حيصو  ى ل ا

املر تتومة ل تتما  ظمةانيتتة ال تتم املتتن م س الفعتتاع لألىمتتاع، يتتؤس ا يتتداف تشتتصما ى تتل احتتميار ال يا تتة اإلااريتتة، 
ا تتتتبية، س كتتتتؤلىل الو تتتت  محايتتتتة ا آلتتتتوع، س ايتتتتة س اكصشتتتتاف الغتتتت  س ا  طتتتتاء، حتديتتتتد متتتتدى كمتتتتاع التتتتدفاتر اة

 .1"امل صغرق ذ ظىداا املع ومات اةا بية كات املردا ية 
س متتن  تتاع الصعتتاريف ال تتالتة لن تتار الر التتة الدا  يتتة ، يص تتر لتتأ  يتتؤا ا  تتم يعصمتتد ى تتل الو تتا ا ا تيتتة لغيتتة 

 :حتتيي ايدافم 
 ؛ايطة الصن يمية 
 الطرق س اإلجراءات؛ 
 املتايي  امل ص فة. 

 س ا ا ن ار الر الة الدا  ية:   الثا
 :ا ت ايطة الصن يمية 

امجعتت  الصعتتاريف ال تتالتة ى تتل أتترسرة سجتتوا  طتتة تن يميتتة ت تتصحملييف ذ مجيتتع ا حتتواع ظه التتترارات التتيت تص تتؤ، 
 اسلة توجي  ا اا خيدر مر متة س ايتداف املؤ  ة، ظك تبتر يتؤس ايطتة ى تل أتوء حتديتد ا يتداف املصو تاة من تا 

  صتاع الصن يما لورا ف الصشغيا،ا  ما حيدا لوأوح  طو  ال  طة س امل تؤسلية اإلااريتة ل متديريات س ى ل ا
س لتتالرام متتن ا  ا  تتصتاع الصن يمتتا يصط تتيف ا نفرتتاع لتت  الورتتا ف ظ  ا  ىمتتا . التتيت تصةتتو  من تتا املؤ  تتة 

 .مجيع املديريات  يف ا  ين ي ثيث تؤا  ظه تدفي منص م ل مع ومات
 :م ذ ا  م ظه ا  العناآلر ا  ا ية اليت  يف ا  تةو  ذ ايطة الصن يمية يا كا يتنش

  حتديتتتد اايةتتتا الصن يمتتتا ل مؤ  تتتة س اص تتتف اجاا تتتم متتتع ظلتتتراف العا تتتة الص   تتت ية س امل نيتتتة لتتت  اص تتتف
 ؛ا نشطة

 يد امل ؤسليات لالن بة لةا نشا ؛حتد 
 ظ  ا  م تاأة يتؤس الو تي ة ذ حتتيتي ايتداف  ة ظه كا شت ك؛امل ؤسليات لالن ب تعي  حدسا س رحالة

 :الصالية ن ار الر الة الدا  ية يةو  ىرب النتا 
 لية س كفاءة العم يات الصشغي ية؛البمتث ىن فعا 

                                                 
1
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  ة  واء ذ س   سجوا سحدات  يا   ةن من حتديد نصا ج ا جااء س ا نشطة امل ص فة ل مؤ  
 ظحرا ا اس ماص؛

  1ع من  اع تت يم العما امل ين اا ا املؤ  ةمحاية ا آلو . 
 :  ت الطرق س اإلجراءات 

 ن تار الر التة الدا  يتةتعصرب الطرق س اإلجراءات من لت  ايتم الو تا ا التيت تعمتا ى تل حتتيتي ا يتداف املرجتوة متن 
ار لال يا تتتات لهحةتتتار س ف تتتم س تطبيتتتي يتتتات  الو تتتي ص  ي تتتاىد ى تتتل محايتتتة ا آلتتتوع ، العمتتتا لةفتتتاءة س ا لصتتتا 

اإلاارية املر تومة ، ظك تشتما الطترق ى تل طريتتة ا  تصغاع ، اإلنصتاا ، الص تويي ، تأايتة ايتدمات س كتا متا خيتك 
ظاارة املؤ  تتة ، لاإلأتتافة ظه الطتترق امل تتصعم ة ذ املتتديريات امل ص فتتة ا  تترى  تتواء متتن ناحيتتة تنفيتتؤ العم يتتات اس 

ن الطترق امل صعم ة ، كما  تد تعتتما املؤ  تة ى تل  تن ظجتراءات متن شتأملا طريتة ا صعماع الو ا ي ظه ام كلىل م
ن تار الر التة الدا  يتة متن ا  توأر لعض النتا  الغام ة اس تغيم ظجراء مع  لغيتة حت ت  اااء املؤ  تة س  ةت  

 .حتتيي ايدافم املر ومة
 : جت ت املتايي  امل ص فة 

متتن حتتيتتي ايدافتتم املر تتومة ذ رتتا ظاارة  ةن تتار الر التتة الدا  يتتلصمةتت   ت تتصعما املتتتايي  امل ص فتتة اا تتا املؤ  تتة
 :تعما ى ل ظجناحم من  اع  يا  العناآلر الصالية 

 ؛ارجة مردا ية املع ومات 
 ؛متدار النوىية اواآلا من العم يات الفع ية 
 احميار الو   امل رك  واء لصمتتيي مراحا الر الة اس لعواة املع ومات املطالتة. 

 : ن ار الر الة الدا  ية تشصما ى ل آلنف  من الر الة ذ ا  م نشم ظه ا   س
  الر الة اإلاارية. 
 الر الة اةا بية. 

 الر الة اإلااريةا ت 
س يتتا تشتتصما ى تتل  طتتة الصن تتيم س الو تتا ا س اإلجتتراءات امل صرتتة لرتتفة ا ا تتية لصمتتيتتي اكتترب كفتتاءة ظنصاجيتتة 

اإلااريتتتة ، ظك تشتتصما يتتؤس الر التتة ى تتل كتتتا متتا يتتو ظاار ،  تتواء كانتت  لتتترامج  اةنتتة س أتتما  حتتيتتي ال يا تتات
تدرييف العام   ، طرق الصمت يا اإلحرا ا س ارا ة حركة املؤ  ة ىرب اص ف ا فمنة ، تتارير ا ااء، الر التة ى تل 

 .اجلواة س ظه ام كلىل من اشةاع الر الة 
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 الر الة اةا بية  ت 
ا ، ظك تعترب ىتتن ايطتة الصن يميتة س كافتة اإلجتراءات اااافتتة ظه ا صبتار ا تة البيانتات اةا تتبية س يتا موأتو  ارا تصن

املثبصة لالدفاتر س او الات س ارجة ا ىصماا ى ي ا س الو وف ى ل  امة املعاجلتة اةا تبية متن ج تة، س متن ج تة 
 .ا رى العما ى ل محاية اآلوع املؤ  ة 

 ة الدا  يةايداف ن ار الر ال:  رالعا
 : 1امجع  الصعاريف ال التة لن ار الر الة الدا  ية ى ل ا  ا يداف املراا حتتيت ا من يؤا الن ار يا

 :ا ت الصمتةم ذ املؤ  ة 
ظ  التتصمتةم ذ ا نشتتطة املصعتتداة ل مؤ  تتة س ذ ىوامتتا اإلنصتتاا اا   تتا س ذ نفتايتتا س تةاليف تتا س ىوا تتديا س ذ 

ع  لغيتة حتتيتي متا ترمتا ظليتم املؤ  تة ، ينبغتا ى ي تا حتديتد ايتداف ا ، يياك  تا ، طترق اص ف ال يا ات اليت سأ
س ظجراءايتتا ، متتن اجتتا الو تتوف ى تتل املع ومتتات كات مرتتدا ية تعةتت  الوأتتعية اوتيتيتتة اتتا ، س امل تتاىدة ى تتتل 

 .  ي ر الة ى ل اص ف العناآلر املراا الصمتةم في ا 
أ  يتؤس العناآلتر التيت مت  ترايا  تواء املصع تي من تا لعناآلتر التصمتةم اس املتراا ى ل أوء ما  تبي ن تصطيع ا  نتتوع لت

 .الصمتةم في ا ، انشأت ر الة ل ص يم ذ املؤ  ة 
 :   ت محاية ا آلوع 

متن  تاع الصعتتاريف ال تالتة نتتدرك لتأ  ايتتم ايتداف ن تتار الر التة الدا  يتتة يتو محايتتة اآلتوع املؤ  تتة ، متن  تتاع 
، ظ  يتتتؤس اومايتتتة ( ا  تتتصثمارات، امل اسنتتات ، اوتتتتوق ) ا تتتبية جلميتتع ىناآلتتتر ا آلتتتوع فتترل محايتتتة ماايتتتة س  

 ةن املؤ  ة متن اإللتتاء س اةاف تة ى تل اآلتواا متن كتا ا  طتار املمةنتة س كتؤا افتع ىحمل ص تا اإلنصاجيتة ا تاأة 
 . ةا آلوع املوجواة لصمةين ا من حتتيي ا يداف املر ومة أمن ال يا ة العامة ل مؤ 

 : جت ت أما  نوىية املع ومات 
لغيتتة أتتما  نوىيتتة جيتتدة ل مع ومتتات ، ينبغتتا ا صبتتار ا تتة س ارجتتة ا ىصمتتاا ى تتل البيانتتات اةا تتبية ذ رتتا ن تتار 
مع ومتتايت يعتتاب البيانتتات متتن اجتتا الوآلتتوع ظه نصتتا ج تصمثتتا ذ املع ومتتات ، ليتتد ا    يتتا يتتؤس البيانتتات اةا تتبية 

 :الصالية  الؤ  يصرف لايرا ك
  ت حمليا العم يات من املردر س ذ ا ر  س   اةن. 
 ظا اع العم يات اليت  حمل   ظه الربنامج ا ص س الصأكد من البيانات املصع تة  ا. 
  تبوييف البيانات ى ل ح يف آلنف ا س  را ر ا ذ كا مرح ة من مراحا املعاجلة 
 دا  ية ل مؤ  ة من اجا تتدمي املع ومات اةا بيةاحميار املباا  اةا بية املصفي ى ي ا س التواىد ال. 
  ا طراف الطالبة اا  ى لتوفيع املع ومات. 
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 : ا ت تشحمليع العما لةفاءة 
ظ  احةار ن ار الر الة الدا  ية لةتا س تا  م اا تا املؤ  تة ميةتن متن أتما  ا  تصعماع ا مثتا س الةتفء ملتوارا 

ن  اع الصمتةم ذ الصةاليف لص في  ا ىنتد حتدسايا، اتم ا  ن تار ، س من حتتيي فعالية ذ نشاط ا م املؤ  ة
 .الر الة الدا  ية   يعطا لإلاارة لعض ال مانات س فت  لا يعطا حت نا ذ مراساية املؤ  ة

 : س ت تشحمليع ا لصاار لال يا ات اإلاارية 
امتتر اجل تتة املتتدلرة ،    تشتتحمليع طبيتتي اس ظ  ا لصتتاار لال يا تتات اإلااريتتة املر تتومة متتن  بتتا اإلاارة تت تتا امصثتتاع س ت

احتتميار ال يا تتات اإلااريتتة متتن شتتأنم ا  يةفتتا ل مؤ  تتة ايتتداف ا املر تتومة لوأتتوح ذ ظطتتار ايطتتة الصن يميتتة متتن س 
 :اجا الصطبيي ا مثا لألمر ، ينبغا ا  تصوفر فيم الشرس  ا تية 

 ؛ يف ا  يب غ ظه املوجم ظليم 
 يف ا  يةو  ساأمتا؛  
 س ا ا الصنفيؤ؛  يف توافر 
  يف ظلاغ اجل ات ا مرة لالصنفيؤ؛ 

 العالقة بين الرقابة الداخلية و المراجعة الداخلية: المطلب الثاني 
تعصتتترب الر التتتة الدا  يتتتة نتطتتتة ا نطتتتاق التتتيت يرتةتتتا ى ي تتتا املراجتتتع التتتدا  ا ىنتتتدما يتتتتور لهىتتتداا لرنا تتتم، س حتديتتتد 

ظ  أتتتعف اس  تتتوة ن تتتار  .التتتيت  تتتصةو   تتتا  لصطبيتتتي ظجتتتراءات املراجعتتتة ا  صيتتتارات التتتيت  تتتيتور  تتتا س الفمتتتتوص 
الر التتة الدا  يتتة   حيتتدا فتتت  اورتتوع ى تتل االتتة اإل بتتات ذ ىم يتتة املراجعتتة س ظ تتا حيتتدا اي تتا العمتتي املط تتو  ذ 

 .فمتك ت ىل ا الة ، س يوأر اإلجراءات اليت  يف الميكيا ى ي ا اكثر من اميا 
يتتتتور املراجتتتع لفمتتتتك مجيتتتع ىم يتتتات املؤ  تتتة س حتتتت جانتتتيف كبتتتم من تتتا ن تتترا ل تتت امة يتتتؤس فمتتتن امل تتتصمتيا ا  

العم يتتات املاليتتة س كتترب ححملم تتا ذ املؤ  تتات الةبتتمة س التتيت تتتوه ت تتحملي  ا س حت ي  تتا ج تتاف كبتتم متتن العتتام   ذ 
ة س آلتمتة البيانتات ذ املؤ  ة ، س من اجتا ا  يتصمةن متن الصمتتتي لةفتاءة ذ  تاع فتمية فمنيتة  تداة متن  تام

املؤ  تتتة فتتته  ا متتتر ي تتتص ار منتتتم ا  يتتتدر  الر التتتة الدا  يتتتة لاملؤ  تتتة ليتتتصمةن متتتن اوةتتتم ى تتتل فعاليصتتتم ذ ظنصتتتاا 
 تتيوجم نطتتاق مراجعتتة متتن ناحيتتة س  تترارس املبتتين ى تتل فمتتك الر التتة الدا  يتتة  .البيانتات املص تتمنة ذ الصتتتارير املاليتتة 

ريي ا صيارات اؤا او تالات س اي تا النتواحا التيت تصط تيف فمترتا م صفي تا فمتك او الات امل صفيض اس ىن ط
 .اكثر من اميا 

س ظكا توأر لم ا  الر الة الدا  ية منا بة ، فه  املراجتع يتتور لا صيتار العينتات لغترل فمترت ا س ا صباريتا، س يتؤا 
لتيتتتوا س البيانتتات املصع تتتتة اتتتا ا  تت و  اوتتتديث ذ املراجعتتة ي تتتصند ا ا تتتا ظه ا فتتميال لتتتأ  فمتتتتك جانتتيف متتتن ا

 . ي  ر نف  الرفتات اليت  ص  ر لو مت فمتك كاما اا 
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ف يؤ ؤ من كتا نتو  متن العم يتات اس او تالات ىينتة اا  تة تةتو  جانبتا منفرتا ى تل ا  تفمتتك ، فمتثا يتتور 
م يتتات الشتتتراء م يتتتات البيتتع س ىاملراجتتع لفمتتتك ىينتتة متتتن املصمترتتات النتديتتة س متتتن ح تتالات العمتتاء س متتن ى

طبيعص تا  طتاء املةصشتفة ذ يتؤس العينتات س كؤلىل ىينات من ال حملات س اإلجراءات اةا بية ، س حيدا ىتدا ا س 
س فعالية الر الة الدا  ية ذ الصطبيي كما  صمتدا ل مراجتع متدى امصتداا نطتاق مراجعصتم حتت يصأكتد متن ىتدر سجتوا 

 .ا  طاء اةصم ة اس اكصشاف يؤس ا  طاء 
يتتور لتم ، ف تا  ثتا  ا فمتك الر الة الدا  ية ذ املؤ  ة س  اآلة ت تىل الر التة املاليتة يعصترب ساجبتا ى تل املراجتع س 

م تتصوى ا ا تتا متتتن م تتصويات ىم تتم امليتتتدا  ، س ذ فمترتتم يتتتتور املراجتتع لا تتصطا  س تتتا ا س ظجتتراءات الر التتتة 
 :دة ساحدة س مع يؤا فه  املراجع ي مم ماي ا الدا  ية اإلاارية س م اىدتم ذ تةوين رايم ىن الر الة كوح

  معرفة ساجبات اى اء املؤ  ة س م ؤسليايم س حدسا ا صراآلايم. 
  س ىا ة  امة الصتارير املالية  ؤا العما املؤ  ةمعرفة مدى ىما كا فرا ذ. 
 اكصشاف ظمةانية حدسط ايطأ س مدى ظمةانية ظ فاءس س كشفم . 

 ومات األساسية لنظام الرقابة الداخليةالمق: المطلب الثالث 
ظ  سجوا ن ار  و  ل ر الة الدا  ية ى ل النموكا اةا يب من شأنم ا  ي مر لن ار املع ومتات اةا تبية متن توليتد 
مع ومتتات كات مرتتدا ية س معتتربة ىتتن سأتتعية املؤ  تتة اوتيتيتتة متتن ج تتة ، س متتن ج تتة  انيتتة ميةتتن ل مؤ  تتة متتن 

ومة ذ ايطتتة العامتتة اتتا ، لالصتتاص ي تتصطيع يتتؤا حتتيتتي ا يتتداف املصو تتاة منتتم ، تعصتترب متومتتات حتتيتتي ايتتداف ا املر تت
ن ار الر الة الدا  ية كا ىمدة اا ا املبر فتوة يؤس ا ىمدة تعة    وة س فعالية يؤا الن ار س العةت  آلتمتير 

 :لؤلىل  نصطرق ظه متوماتم ذ العناآلر الصالية . 
 ميةايطة الصن ي:  اس 

 ص ف ايطة الصن يمية من مؤ  ة   رى ، ظ  انم ذ مجيع ا حواع  يف ا  تةو  ايطتة مرنتة ملتال تة ا  تطتوير 
ذ امل صتبا ، كما  يف ا  تةو  ل يطة س ساأمتة يف م ا العام   لاملؤ  ة س ا  حتدا لوأوح  طتو  ال ت طة 

 .س م ؤسلية اإلاارات اليت تصةو  من ا املؤ  ة 
 :  لعناآلر ا  ا ية اليت تص من ا ايطة الصن يمية ذتصمثا ا
 ؛حتديد ا يداف الدا مة ل مؤ  ة 
  حتديتتتد اايةتتتا الصن يمتتتا ل مؤ  تتتة س اص تتتف اجاا تتتم ، متتتع ظلتتتراف العا تتتة الص   تتت ية س امل نيتتتة لتتت  اص تتتف

 ؛ا نشطة
  ؛حتديد امل ؤسليات لالن بة لةا نشا 

                                                 
  -   نشورة ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، ، رسالة ماجستير غير م" المراجعة الخارجية بين النظرية و التطبيق : " صالح ربيعة

 . 98 – 92ص   -، ص  1114/  1118جامعة الجزائر ، 

 - Collins L et Vallin G , Op . Cit , P 35 .
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 لةا ش ك تعي  حدسا ارجات امل ؤسليات لالن بة.  
 :س تصمتتي م اأة يؤس ا لية ذ حتتيي ايداف ن ار الر الة الدا  ية من  اع 

 البمتث ىن فعالية س كفاءة العم يات الصشغي ية. 
   سجتتتتوا سحتتتتدات التيتتتتا  ميةتتتتن متتتتن حتديتتتتد نصتتتتا ج ا جتتتتااء س ا نشتتتتطة امل ص فتتتتة ل مؤ  تتتتة  تتتتواء اكانتتتت

 .ظحرا ية اس مالية 
 يم امل ين اا ا املؤ  ة محاية ا آلوع من  اع الصت . 
 الن ار اةا يب :   انيا

من ايرا ك ا  ا ية لن ار الر الة الدا  ية الفعاع ، أرسرة سجوا ن ار  ا يب   يم يةفا لإلاارة  تبا الر التة 
 :، حيث  يف ا  يةو  يؤا الن ار س ي ة تةفا حتتيي ماي ا 

 ؛ؤس ال حملات  ثا مراار تدفي املع وماتالر الة ى ل  حملات الصشغيا س تنفيؤ العم يات ، ي 
  تبويتيف البيانتتات س سأتتع اليتا اتتا ، فتتهكا متا مت ظىتتداا يتتؤا التدليا لعنايتتة متتن شتأنم ا  يي تتر ظىتتداا التتتوا م

املاليتتتة ، س ميةتتتن حتتيتتتي ارجتتتة كبتتتمة متتتن الصوحيتتتد ذ ت تتتحمليا العم يتتتات اةا تتتبية ظكا متتتا آلتتتاحيف اليتتتا 
 ؛س التيوا اليت  رى او الات كصييف توأر فيم او الات

 حتتت  ترتتميم ال تتحملات لطريتتتة منا تتبة ، س  تتيف ا  توأتتر اإلجتتراءات اياآلتتة لصتتداسع يتتؤس ال تتحملات
 .يصم حف  ا

 م صويات ا ااء:   الثا
ظ   امة الواجبات س الورا ف ذ كا   م تؤ ر لدرجة كبمة ى ل فعالية الر الة الدا  يتة س ى تل كفتاءة العم يتات 

ايا اىصمتتاا العم يتتات س ت تتحملي  ا ا ا ااء ، فصمتتدنا اإلجتتراءات املوأتتوىة لتتايطوات التتيت يتتصم اتص تتالنا تتة ىتتن يتتؤ
اةاف ة ى ل ا آلوع ، كما  يف ا   دنا م تصويات ا ااء لالو تا ا التيت ت تمن ا تة ا تاك التترارات س الص تحمليا س 

ف ساحتد لالعم يتة ك  تا متن لتدايص ا ظه حيث يصم كلىل ىموما لصت يم الواجبات س امل ؤسليات ثيث   يتتور مورت
 .ملايص ا ، س يؤا ميةننا من مراجعة ا ة العما س اكصشاف ايطأ سالغ  ل رىة

 كفاءة ا فراا:  رالعا
اا   شىل فيم ا  العامتا الةتفء ي عتيف اسرا م متا ذ ظجنتاح س حتتيتي مبصغيتات املؤ  تة، لتؤلىل يعصترب يتؤا العامتا 

حتتيتي ايدافتم، فبتدس  العتام   اوريرت  ى تل   يرتةا ى يت ا ن ار الر الة الدا  يتة ذاحد التمتومات ا  ا ية اليت
  .اااء اىماام سفي ما راصم ايطة العامة ل مؤ  ة   ميةن ا  حنرا ى ل ن ار ل ر الة الدا  ية الفعالة 

 :يراىل ذ ا صيار املورف  العناآلر الصالية 
  ش ااات ذ ميدا  العما. 
   ةنم من الصمتةم ذ سريفصم  ربة. 
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  ا لصاار لال يا ات املر ومة. 
  احميار ن ار الصدرييف. 

كما  يف ا  يوجد ن ار ىااع ل متوافا س المي يات يثم محا  العام   ، س يايد من كفتاءيم اإلنصاجيتة لغيتة حتتيتي 
 .ايداف املؤ  ة لشةا ىار

 ا ص دار كافة الو ا ا ا لية:   ام ا
 لة اوا بة س تألية العما اةا يب لها اع اإلىتار ا ص ، متن شتأنم ا  يتدىم ن تار الر التة الدا  يتة ظ  ا صعماع ا

 :من حيث ا  يؤس الصألية توفر ا يت 
 ؛ا ة س رىة املعاجلة 
 ؛  ولة اوروع ى ل املع ومات 
 ؛محاية ا آلوع لوجوا لرامج م اىدة 
   ؛توفم الو 
 ؛تدىيم العما لةفاءة 
  سالصمتةم ذ املع ومات املعاجلة فض تة فة. 

 :2ظ  تأم  م ار املعاجلة ا لية ل بيانات يةو  من  اع
 . يف ا  يصم م ار املعاجلة ا لية ل بيانات سفي طرق س ظجراءات منطتية من مة س مصحملان ة: ت ا لصمتار  4
التة ، لغيتة تتدارك ا  طتاء س الغت   تيف ا  خي تع م تار املعاجلتة ا ليتة ل بيانتات ظه شتةا متن م ل ر : ت الو اية  1

 .س ظجراء الصرمتيمتات الافمة 
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 إجراءات نظام الرقابة الداخلية: المطلب الرابع 
ي صعما ن ار الر التة الدا  يتة س تا ا مصعتداة لغيتة ظحةتار العمتا اةا تيب س حتتيتي ا يتداف املصو تاة منتم س جعتا 

تعترب اع تتوفم مع ومتات كات مرتدا ية س امل صعم ة ل مع ومات من  ن ار املع ومات اةا بية ي صحملييف لألطراف 
ىتتتن الوأتتتعية اوتيتيتتتة ل مؤ  تتتة ، لتتتؤلىل سجتتتيف ى تتتل يتتتؤا الن تتتار  تتتن ظجتتتراءات متتتن شتتتأملا ا  تتتتدىم املتومتتتات 

 التة الر ي ية لم ، س تعصرب اثالة ححملر ا  ا  ل مبر ، لتؤا  تنصطرق ذ يتؤا البنتد ظه اإلجتراءات امل ص فتة لن تار الر 
 : الدا  ية من  اع العناآلر الصالية 

 ظجراءات تن يمية س ظاارية:  اس 
 تتتك يتتتؤس اإلجتتتراءات اسجتتتم النشتتتا  اا تتتا املؤ  تتتة ، فنحملتتتد ظجتتتراءات  تتتك ا ااء اإلاار  متتتن  تتتاع حتديتتتد 

كتا شت ك اا   تا ، توفيتع ا  صراآلات ، تت يم ساجبات العما اا ا كا مديرية اا ي تمن فترص ر التة ى تل  
ظجتراءات مم لامل تؤسليات املوك تة ظليتم ، س حتديد امل ؤسليات اا يصير معرفة حدسا النشا  لةا م ؤسع س مدى الصااس 

ا رى  ك اجلانيف الصطبيتا كعم ية الصو يتع ى تل امل تصندات متن طترف املورتف التؤ   تار لهىتداايا، س ا تص راا 
  املتتتورف  ، اتتتا   يصعتتارل متتتع ح تتتن  تتتم امل تتصندات متتتن اآلتتتا سمتتتن ىتتدة آلتتتور ، س ظجتتتراء حركتتتة الصتتنتات لتتت

العمتا س فتترل ظجتراءات معينتتة  نصتتاء العتتام   س أتب  ايطتتوات الواجتيف ظ بايتتا إلىتداا ىم يتتة معينتة ، ثيتتث   
 . 1يميك ظه ا  مورف الصررف الش را ظ  اوافتة الش ك امل ؤسع

 ظجراءات  ك العما اةا يب:   انيا
اةا تتبية ال تت يم متن لتت  ايتتم املتومتات املدىمتتة لن تار الر التتة الدا  يتتة الفعتاع ، لتتؤلىل لتتات يعصترب ن تتار املع ومتات 

متتن الواأتتر  تتن ظجتتراءات معينتتة  ةتتن متتن ظحةتتار ر التتة اا متتة ى تتل العمتتا اةا تتيب متتن  تتاع الص تتحمليا الفتتور  
ئ س ىتدر اكصشتاف مورتف ل عم يتات ، الصأكتد متن آلتمتة امل تصندات ، ظجتراء مطالتتات اسريتة ، التيتار جبترا مفتاج

 . ذ مرا بة ىما  ار لم 
ظ  يؤس اإلجراءات ال التة  ةن من اىم املتومات اليت يتور ى يتم ن تار الر التة الدا  يتة الفعتاع ، لتؤلىل  تنصطرق 

 :  ذ يؤا اجلاء ظه ايم اإلجراءات اليت  ك العما اةا يب ذ النتا  الصالية 
  عصمتتتدا متتتن املتتتورف  امل تتتؤسل ، يتتتات ا  م تتتصند متتتا   يةتتتن مظآلتتتدار تع يمتتتات لوجتتتو  ظ بتتتات العم

 .مرافتصم لالو ا ي املؤيدة ا  رى س 
 ا ص دار س ا ا الصواف  او اال الدسر  مثا موافين املراجعة العامة س ح الات املرا بة اإلمجالية. 
 ال تحملات كمتا  ظجراء مطالتتات اسريتة لت  الةشتوف التواراة متن ايتارا س لت  ا رآلتدة ذ التدفاتر س

 ؛ظخل...ذ حالة البنوك س املوراين س مراا ة العماء 

                                                 
1

 . 414أ ، مرجع سبق ذكره ، ص . خالد أمين ع  



 55                                                                              المراجعة والرقابة الداخلية : الــفـصـل الـثـانــي 

 التيار جبرا مفاجئ اسريا ل نتدية س الب اىة س ا  صثمارات س مطالتة كلىل مع ا رآلدة الدفميية. 
 ظجراءات ىامة:   الثا

العما اةا تيب ،  تنصناسع  لعد الصطرق ظه اإلجراءات املصع تة لاجلانيف الصن يما س اإلاار  س اإلجراءات اليت  ك
ذ يؤا البند ظجراءات ىامة تةو  مةم ة ل التص ا، س لصفاىا مجيع يؤس اإلجراءات ي صطيع ن ار الر التة الدا  يتة 

 :حيتي ايدافم املر ومة لؤلىل  نميا ل  اإلجراءات الصالية 
 اجلويتة التيت يتصم ا تصبعاا  الصأم  ى ل املؤ  تة أتد كتا ا  طتار اةصم تة ،  تواء كانت  طبيعيتة كا  طتار

التتتتؤايت اتتتتا اس لفعتتتتا فاىتتتتا  ا ريتتتتا لالصتتتتأم  ى تتتتل املمص ةتتتتات س الص تتتتاين اجليتتتتد ل متتتتواا   تتتتصبعاا الصفاىتتتتا 
 ؛، اورييكال ر ة

  الصتتأم  ى تتل املتتورف  التتؤين يعم تتو  لشتتةا مباشتتر ذ النتديتتة  تتواء حترتتي  ا اس آلتترف ا اس التتؤين يتتد ا
 ؛ ب ا ع ظس ا سراق املالية اس الصحملارية أد  يانة ا مانةأمن ا صراآل م الص يم املاا  ل

  ا تتص دار س تتا ا الر التتة املااسجتتة فيمتتا يصع تتي لالعم يتتات ااامتتة ذ املؤ  تتة كصو يتتع متتدير املاليتتة س اةا تتبة
ى ل الشتيىل ظ  يتؤا اإلجتراء متن شتأنم ا  يعمتا ى تل محايتة النتديتة ، تفتاا  الصاىتيف س ال تر ة س ا تما 

 .  الة كاتية ظنشاء ر 
 .س ذ الن اية نتدر شةا تفري ا يوأر كافة ظجراءات ن ار الر الة الدا  ية اليت مت الصطرق ظلي ا 

 ظجراءات الر الة الدا  ية:  ( 8 – 1) الشةا ر م 
 

 
                                         

 
 
 الصأم  ى ل اص ةات  -             .        ل عم يات   الص حمليا الفور   -حتديد ا  صراآلات - 
 .               املؤ  ة   اص ةات               .      الصأكد من آلمتة امل صندات   -              تت يم العما              - 
 .الصأم  أد اييانة     -                   .    ظجراء املطالتات الدسرية     -              توفيع امل ؤسليات          - 
 .                                                     اىصماا ر الة مااسجة  -                  ىدر ظشراك مورف ذ مرا بة   -            آلرحية  ظىطاء تع يمات  - 
                                              .      ىم م                ظجراءات حركة الصنتات  - 

                                                                      .ل  العام      
                                                                     

 . 733رجع سبق ذكره ، ص محمد التهامي طواهر ، مسعود صديقي ، م: المصدر 
 

 اإلجراءات

 ظجراءات  ك العما اةا يب ظجراءات تن يمية س ظاارية ظجراءات ىامة
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 تقييم نظام الرقابة الداخلية:  الرابعالمبحث 
لتتد  تتبي تعريتتف ن تتار الر التتة الدا  يتتة ى تتل انتتم  موىتتة ال تتمانات ت تتايم ذ التتصمتةم ذ املؤ  تتة، س ى يتتم  لتتد 

 تتتالات  تتتوف ى تتتل ع اريتتتا، ى تتتل اومتتتن تتيتتتيم كتتتا طتتترق العمتتتا س اإلجتتتراءات س الصع يمتتتات املعمتتتوع  تتتا  رتتتد الو 
 .ينبغا الصأكيد ينا ى ل أرسرة تتييم يؤا الن ار س كلىل حت يص ر ل مراجع فمتك او الات. التوا م املالية س 

لؤا مت تت يم يؤا املبمتث ظه مط ب  يصناسع املط يف ا سع ا الييف تتييم ن تار الر التة الدا  يتة، س يصطترق املط تيف 
 .   يةالثا  ظه مراحا تتييم ن ار الر الة الدا 

  أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية: المطلب األول 
حتتت يتتصمةن املراجتتع متتن مجتتع البيانتتات س الو تتا ي التتيت تفيتتد كيفيتتة ىمتتا الن تتار ، ى يتتم ا تتصعماع س تتا ا س ااسات 

 .املصمث ة ذ  وا م ا  صتراء ، الصترير الوآلفا س  را   الصدفي

  (ا م ا  صبيا   و )  ا مة ا  صتراء املااسجة :  اس 
تتييم الر الة الدا  ية لا  صتراء يصم ا ناء لدء  يتار املراجتع ا مصتم ، حيتث تتص  ك يتؤس الطريتتة ذ ظىتداا  ا متة 

فصرتتتاغ ا  تتتا ة لعنايتتتة حيتتتث . وكجيتتتة سافيتتتة اإلجتتتراءات املصبعتتتة لالن تتتبة لورتتتا ف املؤ  تتتة ، س ىم يايتتتا امل ص فتتتة 
 1حا الصفري ية املصبعة ذ املؤ  تة لالن تبة إلجتراءات العم يتات س تأايتة الورتا فيةو  يدف ا ا  صف ار ىن النوا

س توأتتع ا  صترتتاءات النموكجيتتة ىتتن الر التتة الدا  يتتة ذ آلتتورة ا تتا ة مبنيتتة ى تتل افتتميال ا  لعتتض اإلجتتراءات 
 .املطبتة لرورة ىامة ذ املؤ  ة م مة ذ حتتيي ر الة اا  ية فعالة

( DFC) متتة ا  تتا ة النموكجيتتة ل متتدير املتتاصس ذ العتتااة تتتتدر  ا 
 جالتتة ى تتل ا  تتا ة التتواراة  تتا حيتتث يصتتوه اإل

يعيتتديا ل مراجتتع س   يتصرتتر ىمتتا املراجتتع ى تتل فمتتتك اإلجالتتات التتيت ت تايتتا لتتا  تتيف ا  يتتتور لا صبتتار التتتر الة س 
ة ل  تتتتتتربة ذ ا تتتتتتص دار  تتتتتتوا م الدا  يتتتتتتة نف  تتتتتتتا ا نتتتتتتاء الصنفيتتتتتتؤ لتتتتتتتيمتةم ى تتتتتتل كفاءيتتتتتتتا  اتتتتتترال الر التتتتتتة س نصيحملتتتتتت
  :ماي ا  2ا  صف ارات ، فتد مت تطويريا ثيث حتتي ا يداف املصو اة ع ؤة ذ ى  ا ىصبار

  مراىتتتاة احصوا  تتتا ى تتتل سآلتتتف تفرتتتي ا لنتتتواحا ال تتتعف ذ الر التتتة الدا  يتتتة ،  ةتتتن املراجتتتع متتتن كصالتتتة
 . طا  تفري ا لعم ية فيما يصع ي لنواحا ال عف يؤس 

 ظر ار مراار املع ومات امل ص دمة ذ اإلجالات ىن كتا ا  تا ة س الصمتتيتتات التيت  ت  ل صأكتد  مراىاة
 .من ا 

                                                 
1
 GERMOND BERNARD : " Audit financier : guide pour l'audit de l'information financières des entreprises " , 

Edition Clet , Paris , 1991 , P 46 . 

Directeur financier et comptable . 
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تشتتصما يتتؤس الطريتتتتة ى تتل  ا متتتة متتن ا  تتتا ة النموكجيتتة  تتتك سرتتا ف املؤ  تتتة س ىم يايتتا ، حيتتتث جنتتد ا تتتا ة 
ت س ا  تت م ، ا  تتصثمارات س ا متتواع مصع تتتة لاملشتتمييات ، ا جتتور ، امل اسنتتات ، اإلنصتتاا ، املبيعتتات ، ال تتندا

 .1اجلماىية
 : اؤس الو ي ة ىدة ىيو  تصمثا ذ 

  احصماع نتا اإلجالات من  ا مة ا صتراء ال نة املاأية كهجالات اا ىن ال نة  ا املراجعة. 
  ؤس لرتتورة رستينيتتة ،   يتتربف لرتتورة حتيتيتتة املشتتاكا التتيت تربفيتتا يتت"   / نعتتم " سأتتع اإلجالتتات لشتتةا

 .ا  ا ة 
  معام ة ا  ا ة ذ التا مة كن ا ية لد  من اىصباريا س ي ة ل صرمتير  . 

 الصترير الوآلفا ل ر الة الدا  ية:   انيا
تعتتر يتتؤس ا ااة ا ا تتا لوأتتع تتريتتر يرتتف ن تتار الر التتة الدا  يتتة املعصمتتد اا تتا املؤ  تتة  تتا املراجعتتة ، ظك يتتتور 

في تصطيع ا  حيتتدا .  متن  تتاع الصطترق ملتوماتتتم س اإلجتراءات التتا م ى ي تتا  املراجتع س م تاىدسس لصشتت يك الن تار
كتتأ  حيتتدا متتثا ارجتتة . متتواطن ال تتعف س التتتوة فيتتم اىصمتتااا ى تتل ارجتتة امصثتتاع ظجتتراءات ن تتار الر التتة الدا  يتتة 

نك ى ي تتا الصتتدا ا ذ امل تتؤسليات س ىتتدر حتديتتد ا  صراآلتتات س اتتم كلتتىل متتن ىتتدر ا لصتتاار لتتاإلجراءات التتيت يتت
 . ن ار الر الة الدا  ية اا خي ي فرص الصاىيف س الغ  س الو و  ذ ايطأ 

س لانص اء كصالة الصترير يصمةن املراجع من تتيتيم اإلجتراءات املصبعتة ذ الر التة الدا  يتة ، فالن تار ال تعيف يصمثتا ذ 
أم  ل رتندسق س ذ نفت  الو ت  ىدر سجوا تت يم كاف ل عما ، س املثاع ى ل كلىل  يتار مورتف ساحتد يعمتا كت

اما الر الة الدا  ية التوية فصصط تيف ا  تع تد ظاارات م تصت ة ىتن لع ت ا سرتا ف تتداسع . يتيد العم يات ذ يوميصم 
 . النتدية ، ح الات العماء، م ىل الدفاتر ، او الات العامة ، ح الات الدا ن  س اجور العماع 

  را   الصدفي:   الثا
لصدفي ييةا يص من  موىة متن الرمتوف س ا شتةاع ، حيتث يتتع ى تل ىتاتي املراجتع فمتتك تتدفي تشةا  را   ا

لا تص دار س . يع ترميم  را    تم العم يتات املع ومات س ارا ة املراحا امل ص فة لصحمل يا امل صندات ، كما ي صط
كات ا لتتتة ملتتتن يتتتتور رمتتتوف  طيتتتة يتتتصم ترتتتميم  ريطتتتة  تتتم العم يتتتات لطريتتتتة  ةتتتن متتتن اورتتتوع ى تتتل مع ومتتتات 

  . لفمتك الن ار س يةو  مصف ما اؤس الرموف
 : كيف  يف ا  يراىا املراجع ماي ا ىند ظىدااس يرا   الصدفي

      نيف الشرح الةثم الؤ  ينحملر ىنم  را   جد مركبة س لالصاص حدسط . 
  مراىاة ا  كا س يتة اا نتطة ملاية. 

                                                 
1
 - HAMINI ALLEL : Op . Cit , P 57 . 

2 - MIKOLE ALAIN et STOLOURY : " Comment travailler avec ces auditeurs expert comptable commissaire 

de compte " , Dunod  , Paris , 1987 , P 106. 
 -   444ه ، ص شعباني لطفي ، مرجع سبق ذكر . 
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 نيف ايطو  التطرية  ر م ايطو  العمواية اس ا فتية س . 
  ا صعماع الةصالة جبانيف الرموف س الر ور حت تةو  ايريطة    ة الف م. 
  يف ا  يوأر لايريطة مردر كا م صند س اجل ة اليت تر ا ظليم . 

ىتتن ن تتار الر التتة س  ةنتتم ل تترىة س متتن املميتتاات ا  ا تتية اتتؤس ايتترا   املتتا تعطتتا ملعتتديا اس  ار  تتا فةتترة  تتريعة 
  ولة اكرب ذ اوةم ىتن متدى جواتتم ، س يعتا  ى تل يتؤس الطريتتة ا  ظىتداايا يصط تيف س صتا طتويا ، كمتا املتا س 

تربر آلعبة الف م ظكا ت تمن  تفاآلتيا كثتمة ، ف تا ى تل املتا تبت  اإلجتراءات ا  تصثنا ية س التيت  تد تعصترب كات 
 .اأية كبمة لصتييم ن ار الر الة الدا  ية 
 ا شةاع امل صعم ة ذ  را   الصدفي:  ( 4 – 1) الشةا 

            ( symbole de circulation) رما الصداسع  ت 1
 
 (     Document ici en 2 exemplaires) س يتة ت  ر ذ ن  ص   ت 3

 
 ( Opération manuel) ىم ية يدسية  ت 2
 
 ( Traitement informatique) معام ة لاإلىار ا ص  ت 9

 
 ( Archivage définitive) ارشيف ملا ا  ت 5

 
 ( comparaison entre 2 documents) متارنة ل  س يتص   ت 6
 
 (  Archivage provisoire)ارشيف احصياطا  ت 0

 
 نعم                                 (       Procédure alternative)  ظجراء حصمات  8
 

                                                                                               
 
 ( Point terminal d'un diagramme)  نتطة ملاية ملنمتر ليا  ل صداسعت  4
 

 J – RENARD " théorie et pratique de l'audit interne " , édition d'organisation , 5 :المصدر
ème

 édition , 2004 , 

P 360 .  
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ظه جانيف  را   الصدفي العمواية اليت ت صعما ا شةاع املوأمتة اىاس فهنتم يوجتد نتو  ع تر متن ايترا   ا فتيتة 
املمث ة ذ شةا جدسع ايتن تبت   انتة ساحتدة مجيتع مرتاحل املؤ  تة س نتتور لهأتافة  انتة ا ترى متن اجتا سآلتف 

 .أمتة  ملا تصط يف ىااة ماح ات س شرح جد مطوع العمات ، س لةن يؤس الطريتة ام سا

 مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية: المطلب الثاني 
يعصتتترب يتتتؤا اجلتتتاء متتتن ايتتتم املراحتتتا التتتيت يتتتتور  تتتا املراجتتتع ، ظك ا  ىم يتتتة تتيتتتيم ن تتتار الر التتتة الدا  يتتتة ،  ةنتتتم متتتن 

 :  اوروع ى ل اجولة ى ل ا  ا ة الر ي ية الثا ة ا  ا ية
 مايا اإلجراءات املعموع  ا اليت يدف من ا حتتيي ر الة اا  ية فعالة ؟ 
  يا ا  ت ىل اإلجراءات مطبتة فعا ؟ 
 يا اإلجراءات كافية ي ي ر الة اا  ية ح نة اا يؤا  ظه آلمتة التوا م املالية؟ 

 : س تص  ك ىم ية تتييم ن ار الر الة الدا  ية ذ ايطوات ا  ا ية الصالية

 ( Saisie de procédures) مجع اإلجراءات :  اس 

مةصولتة س اتم ) يصعرف املراجع ى ل ن ار الر الة الدا  ية من  اع مجعم لإلجراءات املةصولة س تدسينم مل  رات 
ظ  ن تتار الر التة الدا  يتتة ن تار شتتاما س ح تيف الن ريتة العامتتة ل تن م فهنتتم يصةتو  متتن ان متة جا يتتة . اتا ( مةصولتة 
ة ا ص تتف العم يتتات التتيت تتتتور  تا املؤ  تتة ، س كتتا ن تتار جا تتا ح تيف نفتت  الن ريتتة ، ميةتتن ا   تتاا لتتدسرس  اآلت

ظه ان مة جا ية س يةتؤا ، س املثتاع ى تل كلتىل ىم يتة البيتع ل التا ن ، ظك  متع املراجتع اإلجتراءات املةصولتة ظ  كتا  
اتا لعتد حتوار متع التتا م  ى تل ظجنافيتا ، كمتا اس يدس  م  رتا ( كوجوا اليا ) يناك مةصو  حوع ىم ية البيع 

ير تتم  تترا   الصصبتتع س ر تتور ليانيتتة ل و تتا ي امل تتصعم ة س املع ومتتات املصدفتتتة ىن تتا س املرتتاحل املعنيتتة  تتا ، كمتتا ميةتتن 
تص تتمن ا تتا ة تصط تتيف ا  تةتتو  اإلجالتتة ى ي تتا شتترحا  ((Questionnaire ouvertsا تتصعماع ا تتصمارات مفصوحتتة 

ت تحمليا ط بيتة الالتو  ، ت ت يم ال ت عة، : ظ  ظجراءات ىم ية البيع كمثتاع  لتد ا  يص تمن . العم ية  لةا اجلوانيف
 . ظىداا الفاتورة ، الص حمليا اةا يب لعم ية التبض س الص حمليا اا 

 ( Teste de conformité) ا صبارات الف م :   انيا

م ا  يصأكتتتتد متتتن انتتتتم ف متتتتم س كلتتتىل ىتتتتن طريتتتتي  يامتتتتم حيتتتاسع املرا تتتتيف ا نتتتتاء يتتتؤس ايطتتتتوة ف تتتتم الن تتتار املصبتتتتع س ى يتتتت
ا  يصأكتتد متتن انتتم ف تتم كتتا  ( Teste de conformité et de compréhension)لا صبتتارات الف تتم س الصطتتالي 

، يأ تتؤ املراجتتع ( ىم يتتة البيتتع ل التتا ن ) ففتتا املثتتاع املعطتتل . اجاا  تتا س اح تتن ت  يرتتم اتتا لعتتد تصبعتتم لعم يتتات 
، س يتارملتتتا ل تتتندات ت تتت يم ال تتت ع كمتتتا يتارملتتتا لفتتتواتم البيتتتع اةتتتررة س لصمتركتتتات اجلتتترا ىتتترب الالتتتا ن لعتتتض ط بيتتتات

                                                 
 -  94محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص . 
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سرا تم يتو تأكتد املرا تيف متن ا  اجلترا موجتوا، انتم  ظ  يؤا ا  صبار كس اأية  تدساة ، ااتدف متن. ا ماكن املعنية 
  .مف ور س انم اح ن ت  يرم س لي  اادف منم الصأكد من ح ن تطبيتم

 ( Evaluation préliminaire du contrôle interne ) :الصتييم ا سص ل مرا بة الدا  ية:  لثا ا

لا ىصماا ى ل ايطوت  ال التص  ، يصمةن املراجع من ظىطاء تتييم اسص ل مرا بة الدا  ية لا ص راجم مبد يا 
  يميتيف ىن ا  طر ارتةا  ىيو ) سنتا  ال عف(أمانات ت مر لالص حمليا اجليد ل عم يات)لنتا  التوة

ا   ( Questionnaire fermés) ، ت صعما ذ يؤس ايطوة ذ الغاليف،ا صمارات مغ تة (ا طاء س تاسير
س ى م  ،(اجلوا  لنعم ا اال ، اجلوا  لا   يب) ا صمارات تص من ا ا ة يةو  اجلوا  ى ي ا ظما لنعم اس لا 

نتا   وة الن ار س نتا  أعفم س كلىل من حيث الصرور، ا  من  ي صطيع املراجع ذ ملاية يؤس ايطوة حتديد
 .الناحية الن رية ل ن ار  ا الدرا ة

 ( Teste de permanence)  ا صبارات ا  صمرارية:  رالعا

يصأكد املراجع من  اع يؤا النو  من ا  صبارات من ا  نتتا  التتوة املصوآلتا ظلي تا ذ الصتيتيم ا سص ل ن تار نتتا  
ظ  ا صبتتتارات ا  تتتصمرارية كات اأيتتتة  رتتتوى متارنتتتة . فعتتتا ا  مطبتتتتة ذ الوا تتتع س لرتتتفة م تتتصمرة س اا متتتة  تتتوة 

لا صبارات الف م س الصطالي  ملا ت تمر ل مراجتع ا  يةتو  ى تل يتت  لتأ  اإلجتراءات التيت را ب تا ظجتراءات مطبتتة 
 .لا صمرار حتما  س     ا 

ف ى تتل ا  طتتاء اةصم تتة الو تتو  ىنتتد ارا تتة ايطتتوات ال تتالتة اتتا، كمتتا حيتتدا ححملتتم يتتؤس ا  صبتتارات لعتتد الو تتو 
 .تعصرب اليا ظ بات ى ل ح ن ال م  اع الدسرة ذ كا مةا 

 ( Evaluation définitive du contrôle interne ):الصتييم الن ا ا لن ار الر الة الدا  ية:   ام ا

، لو وف ى ل أعف الن ار س  وء  مسلؤكر يصمةن املراجع من الاىصمااس ى ل ا صبارات ا  صمرارية ال التة ا
الؤ  ( أعف الصرور) يؤا لاإلأافة ظه نتا  ال عف . ىند اكصشافم  وء الصطبيي اس ىدر تطبيي لنتا  التوة

( ة نتا  ال عف س نتا  التو ) ، لا ىصماا ى ل النصا ج املصوآلا ظلي ا ىند الصتييم ا سص لؤلىل الن ار توآلا ظلي ا
مبينا ع ار كلىل ى ل املع ومات املالية مع . (  Document de synthèse) يتدر املصد ا حوآل ة ذ س يتة شام ة 

تتدمي ا مياحات  رد حت   اإلجراءات ،  ثا س يتة اووآل ة يؤس ذ العااة ، تتريرا حوع الر الة الدا  ية يتدمم 
 . الية مل مصم املراجع ظه اإلاارة ، كما  ثا احد اجلوانيف ا 
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 : ـ جمع اإلجراءات  5
 .ـ استعمال خرائط تتابع الوثائق ما بين المصالح 
 .ـ ملخصات إجراءات ، ملخصات األدلة الكبيرة 

 : ـ اختبارات التطابق  5
 .نظام و حقيقته ـ تتبع بعض العمليات بهدف فهم ال

 : ـ تقييم أولي لنظام الرقابة الداخلية  5
 .ـ نقاط ضعف النظام .               ـ نقاط قوة النظام 

 :ـ اختبارات االستمرارية  5
 .ـ اختبارات للتأكد من تطبيق نقاط القوة في الواقع 

 : ـ تقييم نهائي لنظام الرقابة الداخلية  0
 ـ ضعف في تصور النظام      ـ نقاط قوة النظام         

 وثائق الحوصلة             

 55محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص: المصدر 

 :  س ميةن ظر ار  طوات تتييم ن ار الر الة الدا  ية ذ الشةا الصاص
 

 خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية( :  0 – 5 )الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 - Francis Lefebre : " Mémento comptable " , Paris , 1980 , P870 . 
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 خالصة الفصل الثاني

الدا  يتتتة يتتتا نشتتتا  موجتتتوا ى تتتل م تتتصوى  ى تتتل أتتتوء ارا تتتصنا ل مراجعتتتة س الر التتتة الدا  يتتتة ن تتتصنصج ا  املراجعتتتة
 .املؤ  ة لغية الصأكد من آلدق س شرىية او الات من اجا حت   الدسرة اإلاارية 

س لةن  در لنا ا  نؤكر ا  املراجع الدا  ا يصمصع لا صتاع جا ا س كلىل ل  تغوطات امل تصمرة التيت يص تايتا متن 
 .ومات الرفة التانونية طرف املدير العار س لالصاص فهنم   ية يف املع 

س اسع  طتوة  تر  تا املراجعتة الدا  يتة يتا مرح تة تتيتيم ن تار الر التة الدا  يتة ، ف تؤس ا  تمة  تصؤا  ظه ت تت يا 
اس تعتيتتتد م متتتة املراجتتتع التتتدا  ا ، فالن تتتار اجليتتتد يعفتتتا املراجتتتع التتتدا  ا متتتن املرا بتتتة املباشتتترة لشتتتمولية س حتيتتتتة 

الن تار امل تاء لتالعيو   تيؤا  ظه ا تصمتالة التيتار لفمتتك او تالات س ظىطتاء را  الص حمليات ، س العة  فته  
 .حواا 

سن تترا لصعتتتد العم يتتات ذ املؤ  تتتة س ت تت م ا فتته  املراجتتتع التتدا  ا ي تتصعما تتنيتتات ال تتترب متتن اجتتا ت تتت يا  
 .م مصم م صعينا ذ يؤا لاملع وماتية مع مراىاة ا  طار النامجة ىن ا 

 .ص  ك ا  املراجعة الدا  ية يا اااة فعالة من ااسات الر الة الدا  ية سذ ا  م ن 
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 :مقدمة الفصل الثالث 

تعرضنا يف اجلانب النظري إىل الرقابة و املراجعةة الااليةةة ب بابارةاذ  ةألخ ا لةاط نوةاد يف جة س يف املصب ةة  ن ةب 
حتيةيهةةةةا و ابةةةةاغرات الهرةةةةرا  و  ةةةةألا  بيةةةةص الةةةةا العريةةةةةا  برةةةةرح إبنةةةةا  ملةةةة ذط واضةةةةلة لنوةةةةا ا  املصب ةةةةةب

 .باإلسال  برأي اين حما ا ن رةا و اقرتاح احلي ل و تقامي الا ملةا  املركنة

العةا    ليقنةا  الاابعةة هلةألا و يفةأ أجةس إبةقاد اجلانةب النظةري بيةص أذح ال اقةرت قرنةا بةرتبا يف إتةا  املصب ةا 
  .ا القن هلألا واحملاكرط الرائاط املصب ا  يفأ تعارب اليت و

لةألا مت لإلملةا  بةم ج ج انةب امل ضة    – يف ةارام وكالةة – اجلزائةر إت ةاال  يفصب ةة إلاةةاذ مت ال ةاس  ةألا ويف
 :يفرلهني تق ةج الف س الهالث إىل

 – يف ارام وكالة -تقامي يفصب ة إت اال  اجلزائر  :املرلث ا ول 
 – يف ارام وكالة-إت اال  اجلزائرا بالةب امل اغايفة يف ترشةا تكالةف يفصب ة  :املرلث الهاين 
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 – مستغانم وكالة -تقديم مؤسسة إتصاالت الجزائر : المبحث األول
 .  عارب كرالس لياذابة الانرةقةة حبةث بةاج الاعر ف باملصب ة وكألا اخلايفا  اليت تقايفها و ةكيها الانظةري

 الجزائر إتصاالت بمؤسسة التعريف :األول المطلب

 الفر  ا ول: نومط يفصب ة ات اال  اجلزائر
يفصب ةةة  البةةاق ل أبةةنا  يفهةةا  ت ةةةا قنةةا  الرب ةةا وامل املةة   إىل وواذط الرب ةةا وامل املةة   بيةةص إباراذ ةةايفنةةأل ا 

النيرةةا   بر يفةةةة تابعةةة لياولةةةب والةةيت ألةةأل  بيةةص باتقهةةا تنةة  ر وتنرةةةة شةةركة االت ةةال اهلاتفةةةة يفةةأ أجةةس تيرةةةة
يفراكةز امل ةصولةة بيةص  قةق ا  ااف امل نرط يف املغننا  الانر  ة املغايفة واملاعاقرةب تةةث مت ت و ةرتاملازا اط ولال

تعةةةض ضةةرأ بةاةةة ثاباةةة ال وجةةة س  املركز ةةةب اجله  ةةة وال الئةةةة وكانةةا يفصب ةةةة الرب ةةا وامل املةة  : ثةة م يف ةةا  ا 
ويف لضةج الالة ال  الرةاةةة اخلاذجةةة  لي  قب ليرناا ة أيفايفها يف ال  ق و ألا يفا أس  إىل اإلتاكاذ الوره الكيي
 : واليت أثر  بيص املصب ة مما أس  إىل ظه ذ باط بيرةا  نألكر يفنها

 تا  ذ اخلايفة العر يفةة.  
 و اسط  يب اجلره ذ بيص لايفا  جا اط ال ميكأ ليرصب ة تيرةاها.  
  ضعف اإلباهراذا.  
 نقا الالكج يف الاكن ل جةا اجلا اط. 

 بإملة تا  الةاول يفةأ كرا ةا اجلزائر ةة الاولةة باشةر  واالت ةال اإلبة   تكن ل جةةا يف احلاملةس ليانة ذ ونظةرا
املةصذ  يف  2000/03الة واذي ذقةج  القةراذ مب جةب اإلمل تا   ألخ جت ا  وقا وامل امل  ب الرب ا قنا  يف برةقة

بةن ا  تةةث  4تاجةاوو  ال يفةاط والألي وااق بيص مت  يةه الرنةا الةاوإل لإلنوةا  والاعرةا يف لة ل 0555أو   50
املوةةةرو ب وامل املةةة   واإلشةةةراف بيةةةص  ةةةألا  تقةةة   وتةةةاط الان ةةةةق ويفاابعةةةة اإلملةةة تا  بيةةةص يف ةةةا   وواذط الرب ةةةا

 : ومب جره مت إنوا 
هتةاج بكةس يفةا  (.EPIC)وملةنابي  جتةاذي  ابرت ذا  بر يفةة يفصب ة و ي Algérie Posteاجلزائر  بر ا يفصب ة -أ

 :لاص بالرب ا ولايفاته وتنق ج اخلايفا  إىل   
 يفارهية يف الربقةا  العاس ة وال ر عة: اخلايفا  الرب ا ة . 
 وتعين كس يفا    نقاي وحت  س املال يفأ ال ك ك الرب ا ة واحل اال  والال  س : اخلايفا  املالةة الرب ا ة

  WESTERN UNIONال ر رت ليرال برب الاول أو يفا  عرف ب 
 برأمسةال اجارةابي أبةهج ذا  اقا ةاس ة بر يفةةة يفصب ةة و ةي TELECOM:اجلزائةر  ت ةاال إ يفصب ةة - ب

 .االت اال  جمال يف تنوط
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باأتةه يفنةأل  يفةأ أجةس إمتةا  يفوة اذ ا الةألي 0552جةانفي  50يف  اجلزائةر إت ةاال  ملصب ةة الرمسةةة اإلنن قةة وكانةا
 تقةةرت ب ال ةةة الاةةاذ  ب و ةةي يفصب ةةة بر يفةةةة ذا  أبةةهجاالبةةاق لب لكةةأ بم ةةااف يفرةةا رط ملةةا كانةةا بيةةةه قرةةس  ةةألا 

 ة    الاجةاذي س نةاذ جزائةري وامل ةجية يف ال ةجس 05.555.555.555اجلزائر العاملرةب  قاذ ذأمساهلةا االجارةابي ب
 : ي ارو  باط وهلا 02B0018083 :ذقج حتا 0550يفاي  00

 س نةاذ 055.555.555ب  قةاذ اجارةابي يفةال بةرأ  أبةهج ذا  يفصب ةة و ةي :"يفة بةية  "اجلزائر إت اال  :أوال
 .اجلزائر يف النقال يفاعايفيي أ ج يف بةية  تعارب تةث اخلي يب اهلاتف يف يفاغ  ة جزائري

و   ار  أبابي يفاغ ةا يف تكن ل جةةا ا نرتنةا  تةةث أوكيةا لةه  ":ج اب" إت اال  اجلزائر لألنرتنا  : ثانةا
الاعيةةةةج )الفائقةةةةب ولإلشةةةاذط اكةةةس قنابةةةا  النوةةةاد الكةةةرب  يف الةةةر س يفهرةةةة تنةةة  ر وتةةة اا ا نرتنةةةا  ذو ال ةةةربة 

يفرب  ةة تالةةا بوةركا  ا نرتنةا  ...( العاإلب الرلثب الرتبةةة ال  نةةةب الاكة  أ املهةينب ال ةلةب اإلساذطب احملروقةا 
.Intranet  

 س نةاذ 555.555.5550.ب اجارةابي برأمسةال أبةهج ذا  يفصب ةة  ةي :ATS  الفضةائةة اجلزائةر إت ةاال  :ثالهةا
 .ال نابةة وا قراذ ال اتس باكن ل جةا يفاغ  ة جزائري
 وتارهةس ا   ليرصب ةة املك نةة اجله  ةة ليرةا ر ا  الاابعةة ال تةاا  أتةا بال ال ةة تقةرت يف ةارام الةيت وتةاط وتعةا

 :يف اجله  ة املا ر ا 
  (.شرقب وبطب غرب) املا ر ة اجله  ة حملااظة اجلزائر الكربي تضج 
  (.بنابةب ب ق أ را ب قاملةب الناذف) املا ر ة اجله  ة بنابة تضج 
  (.بواذب تناوفب أسذاذ) املا ر ة اجله  ة بواذ تضج 
  (.الويفب تةاذ ب غيةزانب تة ر ةيا) املا ر ة اجله  ة الويف تضج 
  (.ةجسب يفةيةب بكةكاطب أ  الر اقيب ج"غرب"ب ق ننةنة "شرق" ق ننةنة) املا ر ة اجله  ة ق ننةنة تضج 
  (.ب يف ارامب يفع كرب بني مت شنا"غرب"ب و ران"شرق"و ران) املا ر ة اجله  ة و ران تضج 
  (. وذقيةب واسي ب فب تايفنر اب إلةزيب غرسا ة) املاذ ة اجله  ة وذقية تضج 
  (. بنةفب جبا ةب يف ةيةب ب ذت ب بر ر ج) املا ر ة اجله  ة بنةف تضج 
 (. باتنةب ب كرطب لنويةب تر ة)  املا ر ة اجله  ة باتنة تضج 
  (. الريةاطب املا ةب بني الاايةب تةراوط) املا ر ة اجله  ة الريةاط تضج 
 (. تةزي وووب الر  رطب ب يفرسا ) املا ر ة اجله  ة تةزي ووو تضج 
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 (. ا غ ادب اجليفةب الرةض) املا ر ة اجله  ة ا غ اد تضج 
 (.النعايفةب ال عةاطب بةاي بيعرا تير انب ) املا ر ة اجله  ة تير ان تضج 

وال ةة مبةا ر ا  بريةةة بإضةااة إىل يفةا ر ا  إضةااةة يف  44يف  تا اجةا اجلزائةر إت ةاال  يفصب ةة أن جنةا بةرق وممةا
 .ACTELاجلزائر العاملرة وق ننةنة وو ران و ألخ املا ر ا  حتا ي بيص وكاال  جتاذ ة  

 اجلزائر إت اال  يفصب ة إبرتاتةجةة :الهاين الفر 
 :يف وتارهس نوا اهتا يف الالكج أجس يفأ يفرنةة إبرتاتةجةا  باط اجلزائر إت اال  ملصب ة

 .ختفةض تكيفة اخلايفا 
 .حتقةق ا ذباح بيص يف ا   املا ر ا  واملا ر ة العايفة -1
 .يف اكرة الاكن ل جةا  احلا هة بيص يف ا   ال بائس واآلال  اإلنااجةة -2
 .مجةرت يفنا ق ال  أ باخلايفا  ترنةة -3
 .ذارت يف ا   ج سط اخلايفا  -4
 .و اسط يفرسوس ة املصب ة -5

 اجلزائر إت اال  يفصب ة ويفها  أ ااف :الهالث الفر 

ثةة م  بةةنر  إساذط يفصب ةة إت ةةاال  اجلزائةر يف برناجمهةةا يفةأ الراا ةةة :اجلزائةر إت ةاال  يفصب ةة أ ةااف :أوال
  نةاك ال ةابقة ا  ةااف إىل إضةااة .اجلة سطب الفعالةةةب ن بةةة اخلةايفا : أ ااف أبابةة تق   بيةها املصب ة و ي

 :يف تارهس ألر  أ ااف
  يفضةةابفة بةةرح اخلةةايفا  اهلاتفةةةة وت ةةهةس ال ملةة ل إىل لةةايفا  اإلت ةةال  كةةرب بةةاس ممكةةأ يفةةأ امل ةةافةا أ

 .وبملا املنا ق الر فةة
 يفا  اإلت الو اسط ج سط ون بةة اخلايفا  املعروضة وجعيها أكرب يفناا ة يف لا . 
 تن  ر يف احل اإلت اال  مبا   رح بنقس ال  ذط وال    والربائس املكا بة واملعي يفا  الرقرةة . 
 إنوا  إباهراذ وت ةا اإلت اال  الااليةة يفرت كس يفاعايفيي الوركة . 
 املواذكة كررهس ذئة ي يف جمال ااح برايفج تن  ر ملصب ة اإلب   يف اجلزائر. 

 :يف اجلزائر إت اال  يفصب ة يفها  أ ج تارهس :اجلزائر إت اال  يفصب ة يفها  :ثانةا
  الازو ةةةا اةةةايفا  اإلت ةةةال الةةةيت ت ةةةرح بنقةةةس ال ةةة   وال ةةة ذط والربةةةائس املكا بةةةة واملعنةةةةا  الرقرةةةةةب املرئةةةةة

 .وال  تةة
 تن  ر وت ةا شركا  اإلت اال  العايفة واخلاملة . 
  الااليةة يفرت كس يفاعايفيي شركة اإلت اال  تعرس بيص إنوا  وت ةا اإلت اال. 
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 – مستغانم وكالة -الجزائر إتصاالت لمؤسسة التنظيمي الهيكل :الثاني المطلب
أكةةةةرب  باإلضةةةةااة إىل ك ملةةةةا املاعايفةةةةس الرائةةةةا يف جمةةةةال اإلت ةةةةاال  يف اجلزائةةةةرب تعاةةةةرب يفصب ةةةةة إت ةةةةاال  اجلزائةةةةر يفةةةةأ

 .ال  أاملصب ا  ال  نةة ت اجاا برب كااة يفنا ق 

 -مستغانم  وكالة -الجزائر إتصاالت مؤسسة في قسم كل مهام :األول الفرع
 : يي يفا - يف ارام وكالة -اجلزائر إت اال  ملصب ة الانظةري اهلةكس  اضرأ

يف ةةابا ه   ةة  ذئةةة  جميةة  اإلساذط و عةةا امل ةةصول ا ول بةةأ ا برةةال القائرةةة تةةةث  اةة ىل يفةةرت :املةةا ر امل ةةةا: أوال
 :يفهرة حتقةق ا  ااف املرب يفة يفأ قرس امل احل املغا ة و يفأ يفهايفه ال هر بيص يفا يي

 املناا ة ب ق يف املصب ة ثقااة تن  ر. 
 تن  ر الا   ق العريي . 
 ال هر بيص تنرةق الربايفج وامل ااقة بيةها والان ةق بني امل احل . 
 ل الاقاذ ر اليت ت س إلةها يفأ امل احل املغايفةيفراقرة ت ةا النوا ا  املغايفة يف املصب ة يفأ ل  . 
 النظر يف اإلقرتاتا  املقايفة يفأ  رف امل احل . 
 احملااظة بيص ال ا احل أ والعاسي يف املصب ة. 

  اتةفب  يفةأ االت ةال أجهةزط خيةا يفةا بكةس هتةاج :CELLUL ECOMMUNICATION اإلت ةال ليةةة :ثانةةا
  .اخل…احلاب ب جهاو باإلت الب لاملة أب ك

 :ب يفكيفة CELLULE INSPECTION:الافاةض  ليةة :ثالها
 ال ن  ة ا برال قاباط يفراقرة. 
 تنفةأل املها  املفاجاة ليافاةض بنيب يفأ املا ر العا  شغ ةا . 
 القةا  بالقةقا  يف تالة أي يفضرط ليرصب ة . 
 تن ةق و يفاابعة ويفراقرة يف احل املفاوةا  اإلقيةرةة. 
  تنرةق املغنط ال ن ي اجله ي مب ااقة املا ر العا 

 : يي يفا يفهايفها يفأ :CELLULE HYGIENE ET SECURITEوا يفأ  ال قا ة ليةة :ذابعا
 املصب ة وأاراس العرال يفأ إتاةاجا  كس ت اا. 
 ةةةب محا ةةة العرةةال يفةةأ كةةس ا ضةةراذ الةةيت قةةا ت اجةةه املصب ةةة و ذلةةا باةة اا ا جهةةزط ال ويفةةة يفةةأ إنةةاذطب هت  

 .اخل...لرا  ال قا ة
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 :CELLULE GESTION QUALITE ET TAB BORDSالقةاس ةة  والية ائح الن بةةة ت ةةا ليةةة:لايف ةا
 :يفكيفة ب
 ليرصب ة ال ن  ة املغننا  إبااس يف املواذكة. 
   ت ةةةا يفوةةاذ رت الانةة  ر باخل ةة ص حتا ةةا تقنةةةا  الاغنةةةط العريةةي والالقةةةق يف العقةة س وتمس ةةة اخلةةايفا

 .وإذباهلا إىل الاورةس
 ت ةا املراكز امليلقة. 

  DEPARTEMENT RH/M:ال بائس  و الرور ة امل اذس ق ج :باسبا
 : ي يف احل أذبرت إىل باوذ ا تنق ج

 :و ي يفكيفة ب: يف يلة ت ةا امل اغايفني. 1
( الاقابةا)املهنةةة  يف اته ملا ة غا ة إىل ليرصب ة العايفس سل ل يفنأل يفاابعاها و بالعرال اخلاملة امليفا  كس سذابة

 .تةث أن كس بايفس له يفيف لاص به
 الرتقةةةب املةنحب : سارت أجر كس بايفس يف ملا ةة كةس شةهر ويفاابعةة الز ةاسا  الةيت تقة   بةااعها ليعايفةس يف تالةة

 .اخل...إخل بكرا تق   باخل  يفا  يف تالة غةاب غا يفربذب ال السط ...الاع  ضا 
 ةزا ت ةا أنظرة املكااآ  و الالف . 

 : ي يفكيفة ب: يف يلة الاك  أ. 2
 إبااس الاذابا  و إنوا  اإلت ائةا  و يفاابعة يفصشرا  الا ةا . 
  املواذكة يف إبااس املغننا  الانر  ة يفرت ا لأل بعني اإلباراذ ت ةا املال والكفا ا . 
 إنوا  خمننا  وبرايفج الاك  أ وتنوةنها واقا ل ضعها العريي . 

 : ي يفكيفة ب :يف يلة اإليفااس. 3
 يفعاجلة الن  ص الانظةرةة ا بابةة لانوةط أنظرة املصب ة . 
 احملااظة بيص  ةاكس املصب ة يف يفعاجلة امل ائس القضائةة . 
 ت ةا ومحا ة الأليفج املالةةب وإباسط ت جةس بق س امليكةة وإباسط امليفا  العقاذ ة . 
 هتةاة املراكز وت ةا املراكز الاابعة . 
  تنوةط الا ةا اإلساذي بإباناات والا ال فقا . 

جتهةةةةزا    ةةةي يفكيفةةةة باحملااظةةةة بيةةةص مجةةةةرت ممايكةةةا  املصب ةةةة واال ارةةةا   ةةةا واملارهيةةةة يف: يف ةةةيلة املرايكةةةا . 4
 .إخل...يفكابب الرنا ا ب وبائس النقس
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 : ي يف احل ث م إىل باوذ ا وتنق ج  :DEPARTEMENT COMMERCIALالاجاذي  الق ج :بابعا

 :تق   ب: يف يلة الع قة يفرت الزبائأ. 1
 تقةةج اخلايفا  املقايفة ليزب ن . 
 يفهراها الازو ا با جهزط لاملة بعريةة الرتاب   بني املصب ة والزبائأ. 
 أن تك ن  ناك ب قة جةاط تربط املصب ة بزبائنها . 

ةا  لعريةةا  الرةةرت الةيت قايفةا  ةا  ةي يفكيفةة باذابةة اإلت ةائ: يف يلة ق ط الرةةرت و شةركة ال كةاال  الاجاذ ةة. 2
 كةج وذلةا يف شةهر كةس ملا ةة "MODEM"االنرتنةا  وأجهةزط الهابةا باهلةاتف اخلاملةة الاعراةة بناقةا  يف واملارهية
 لةط  ةاتف إسلةال يفةأ املارقةةة والنيرةا  االنرتنةا يف يفوةاذك وبة ن وكةج الرةاقيب  ة  ويفةا والفابةاط بابةا

  .واالنرتنا

 : ي يفكيفة ب: الال ةس و يفا قرس املناوبا  يف يلة. 3
 ذقابة ال ا القان ين أو غا القان ين ملها  ويف احل املصب ة . 
 ذقابة ا  ااف امل نرط وإترتا  يف ابةا ا . 
 توغةا و حتيةس أي ليس يف املصب ة . 
 اإلشراف بيص ا  ا  اإلب يفةة ليرصب ة . 
   اإل    بيص كس يفا خيا الف اتا يفأ ختيةا أو با  ختيةا أو تعن. 

  : ي يف احل ث م تضج  :DEPARTEMENT TECHNIQUEالاقين  الق ج  :ايفناث

 :و  ي يفكيفة ب: يف يلة الوركا  اهلاتفةة. 1
 املواذكة يف إبااس املغننا  ال ن  ة. 
  يفراقرة وحتيةس با اخلايفا  والرلث بأ ت بةرت الوركا. 
 ت ةا املراكز ال  نةة و إباسط ذبنها . 
 تابةج املا ر ا  اإلقيةرةة ل ت اال  يفأ أجس الاال   غا النرنةة بأ  ر ق ال ةانة. 
  املا نة سالس اهلاتفةة الوركا  إنوا. 

 :و  ي يفكيفة ب: يف يلة الوركا  املعي يفاتةة. 2
 العريةة الربايفج يفواذ رت قرس الاذابا  إبااس. 
 خمننا  االباهراذا  يفاابعة . 
 الاغنةط وامل اباط يف ال ةانة وتن  ر ا نظرة العايفة اةرا خيا اإلب   اآلإل والا ةا . 
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  إنوا  شركا  ت اا املعي يفا  يفا بني الوركة و الرن ك. 

 .وتق   باذابة كس يفا  اعيق باإلت اال  بني املراكز اهلاتفةة واملان: يف يلة املنوا  القابا ة. 3

 : ي يف احل أذبرت تضج و :والاميفةنا   القان نةة والوصون واحملابرة املالةة ق ج  :اتابع

 :و ي يفكيفة ب: يف يلة املةزانةة. 1
 باملصب ة اخلاص االباهراذ يفةزانةة إبااس. 
 وضرت املةزانةة الاقا ر ة يفرت يف احل ويفا ر ا  ألر  لي ن ا  املقرية . 
  املصب ة وذلا باذابة امليفا  سذابة سقةقةة يف ملا ةة الوةهر وبنةايفا  ةاج  يفراقرة ويفاابعة خمايف إتاةاجا

 .امل ااقة بيةها تربس املا ر ة العايفة بالعاملرة ا يف ال لالقةق  يراهتا و نا  ميت سوذ يف يلة املالةة

 :ب يفكيفة  ي و :اخلز نة يف يلة .2
 النفقا  و باإل راسا  اخلاص ال ناوق أو الرنا يفرت ا يف ال تركة يفاابعة. 
 سذابة يفيفا  شرا  إتاةاجا  املصب ة و يفاابعة با ا يف ال اخلاملة ليقةا  با ا ا النفقا  امل جية . 
  إبااس اجلااول املالةةة يفهةس كوة ف ال ةناوق والرنةا لإل ةراسا  والنفقةا  الةيت قايفةا يف املصب ةة يف ملا ةة

 .الوهر إضااة إىل احل اب اجلاذي الرب اي
 املةزانةة و اجلرا ة ت ةا. 

 :و  ي يفكيفة ب: يف يلة احملابرة. 3
 ت جةس العريةا  املالةة واحملابرةة حبةث تعني مل ذط واضلة بأ ال ضرت احملابيب واملاإل ليرصب ة . 
   وخمرجا  املصب ة با جةس العريةا  احملابرةة الة يفةة وكألا اإلشراف بيص بريةا   يفاابعة يفال

 .اجلرس إىل غا ة إملا  املةزانةة اخلاايفةة لكس سوذط
  تنفةأل العريةا  املغايفة يفأ بةرت وشرا  وكألا العريةا  احملابرةة لالضا املةزانةة اخلاايفةة آللر ال نة

 .ليرصب ة الةةامل ال نة ناةجة حتا ا نب يفرت/31/12
 اجلرس بريةة بيص أي احلقةقي املغزون يفرت واملقاذنة ليرصب ة احملابيب املغزون يفاابعة. 

 :تق   ب: يف يلة الوصون القان نةة و الاميفةنا . 4
 املصب ةة  بةني امل جة سط النزابةا  وتةس قان نةةةب بنةرق وذلةا حبق قهةا واملنالرةة املصب ةة أيفة ذ ت ةةا

واملصب ةةا  ألةةر  العايفةةة أو اخلاملةةة بنةةرق وس ةةةب وأن ي تكةةأ ارةةا بيةهةةا إال اليجةة   إىل القةةان ن وذلةةا 
ب ضةةرت ذئةةة  امل ةةيلة بإبارةةاذخ املرهةةس القةةان ين هلةةا والةةألي  قةة   بةةاوذخ براةةرت الةةاب   إىل احملكرةةة يف تالةةة 

 .برقة أيف ك املصب ة أو ختر رها ليرنالرة بالاع  ض بيةها
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 الضران االجارابي والاميفني بيص ا شغاص وال ةاذا  وكس املرايكا  اخلاملة باملصب ة ت اا. 

 – مستغانم وكالة -الجزائر إتصاالت لمؤسسة التنظيمي الشكل :الثاني الفرع
 : يي كرا -يف ارام وكالة -اجلزائر إت اال  ملصب ة الانظةري الوكس  اضح

 

 (1-3)الشكل 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013 المؤسسة وثائق:المصدر

 

 

 النوعية تسيير خلية

القيادية واللوائح  

 الوقاية خلية

 واألمن

التفتيش خلية االتصال خلية   

 المدير

الميزانية مصلحة  

قسم المالية 
والمحاسبة 

والشؤون القانونية 
 والتأمينات

 مع العالقة مصلحة

 الزبائن

 الشبكات مصلحة

 الهاتفية

التقني القسم التجاري القسم   الموارد قسم 

الوسائل و البشرية  

 التحصيل مصلحة

قبل المنازعات وما  

مصلحة قوة البيع 

شبكة الوكاالت و

 التجارية

 المنشات مصلحة

 القاعدية

مصلحة الشبكات 
 المعلوماتية

 الشؤون مصلحة

والتأمينات القانونية  

المحاسبة مصلحة  

الخزينة مصلحة  

الممتلكات مصلحة  

اإلمداد مصلحة  

التكوين مصلحة  

 تسيير مصلحة

 المستخدمين
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 -مستغانم وكالة- الجزائر إتصاالت مؤسسة إمكانيات :الثالث المطلب

 يفاك نةةةةة يفةةةةأ جتهةةةةةزا  يفكاةةةةب توةةةةرس يفصب ةةةةة إت ةةةةاال  اجلزائةةةةر بيةةةةص إيفكانةةةةةا  يفالةةةةةة تارهةةةةس يف اإلبةةةةاهراذا 
 :إخلب أيفا اإليفكانةا  الرور ة ميكأ ت ضةلها يف اجلاول الااإل...ويفعاا  النقس وإبااسا  وهتةاا  

 

 (0-2)الجدول

 %املا  ة الن رة العاس البيان

القان نةة  ق ج املالةة واحملابرة والوصون
 4.02 15 والاميفةنا 

 56.30 210 الاقين الق ج

 22.52 84 الاجاذي الق ج

 15.01 56 الرور ة امل اذس ق ج

 2.15 8 ق ج اإلساذط العايفة

 100 373 اجملر  

  2013   إحصائيات حسب والوسائل البشرية الموارد قسم رئيس :المصدر

 يفةأ إمجةاإل ن ةرة أكةرب  وةكي ن  -يف ةارام وكالةة – اجلزائةر إت ةاال  مبصب ةة الاقنةةني العرةال ن ةرة أن  اضةح
املصب ةة  ن اجلةز   يف العرةال ن ةف يفةأ أكهةر تقر رةا أي العرةال إمجةاإل يفةأ% 56,30 ن ةرة  ميهةس حبةةث العرةال

الوةركا  اهلاتفةةة  ا كرب يفأ نواد املصب ة  ارهس يف يفراقرة وحتيةس با اخلايفا  اليت تقايفها والعرس بيص إنوةا 
لإلت ةاال  بةني املراكةز اهلاتفةةةة  ة العايفةةةسالةس املا نةة والرلةث يف ت بةةعها وامل ةةاباط بيةص ال ةةانة وتنة  ر ا نظرة

مل اكرةةة الانةة ذا  الاكن ل جةةةةب أيفةةا برةةال الق ةةج الاجةةاذي ولاملةةة ال كةةاال  الاجاذ ةةة الةةيت هتةةاج بإبةةاقرال العرةة   
 أيفةا العرةالب إمجةاإل يفةأ % 22,52كانةا  اخل ون ةراها...وتيرةةة  يرةاهتج يفةأ ملةةانة وتركةةب وت ةا ا امل ةالقا 

حبةةث  هةاج  ةألا الق ةج با ةا ا يف ةالقا  كةس بايفةس ملا ةة كةس  % 15,01ن ةرة  اارهةس الروةر ة املة اذس ق ج برال
مجةةرت ممايكةا  املصب ةة واإل ارةا   ةاب أيفةا برةال  شهر وكألا تك  أ العرال وتةم ةيهج يف يفةاط يفعةنةة واحملااظةة بيةص
  ةةألخ أن إبارةةاذ بيةةص بالرتتةةةب % 2,15ب %  4,02ق ةةج املالةةةة واحملابةةرة واإلساذط العايفةةة ان ةةراهرا يفاقاذبةةة و ةةي 

والعةاسي ليرصب ةة وكةألا تنة  ر ثقااةة املصب ةة يف بة ق املناا ةة واحلفةا   احل ةأ ال ا بيص باحملااظة تق   ا لاط
 .وكألا ت اا كس إتاةاجا  العرال الاابعني ليرصب ة بيص احل ا واملكانة املنابرة يف ال  قب
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ا يفةة ال يف  اةق يفةة ن بإبةةااس املةزانةةةة الاقا ر ةةة لي ةةن ا  املقريةةة وكةةألا يفاابعةةة تركةةة أيفةةا برةةال ق ةةج املالةةةة واحملابةةرة
ال ضةةعةة احملابةةةرةة  الرنةةا أو ال ةةناوق اخلةةةاص بةةاإل راسا  والنفقةةةا  وت ةةجةس العريةةةا  املالةةةةة واحملابةةرةة لالا ةةةا

احملابةيب اخلةاص باملصب ةة ليقةةا   واملالةة ليرصب ة و ألا ملاابعة مجةرت يفةال   وخمرجةا  املصب ةة ويفاابعةة املغةزون
 .بعريةة اجلرس

– وكالة مستغانم-األساليب المستخدمة في ترشيد تكاليف مؤسسة إتصاالت الجزائر: المبحث الثاني

املك نةةةةة  تقةةة   املصب ةةةة باذابةةةة العناملةةةر املك نةةةة ليرةزانةةةةة لةةة ل اةةةةرتط حمةةةاسط ملعراةةةة يفةةةا  تن ذ ةةةا وكةةةألا العناملةةةر
 .القراذا  ال ويفة ل احلها لياكالةف يفأ أجس إختاذ

  –مستغانم وكالة- الجزائر إتصاالت مؤسسة ميزانية تطور دراسة :األول المطلب

-2012 يفةأ  املراةاط الفةرتط لة ل اجلزائةر إت ةاال  يفصب ةة ملةزانةةة املك نةة العناملةر تنة ذا  باذابةة أوال نرةاأ
  .أبا  ك نة 2005بنة  أن إباراذ بيص( (2005

الفتـر   خـلل – مسـتغانم وكالـة – الجزائـر إتصـاالت مؤسسـة لميزانيـة المكونـة العناصـر تطـور :األول الفـرع
(5002-5002 ) 

 وترةين النظةا ( PCN)الة  ين  احملابةيب املغنةط بيةص اجلزائةر ختيةص لة ل يفةأ تةام الةألي احملابةيب ليانة ذ نظةرا
 تق ةةج بةةاج (SCF)بنر قةة  واملةزانةةة (PCN)واةق  املعةاط املةزانةةة يفقاذنةة يفننقةةة ولعةا  (SCF)املةاإل  احملابةيب
  : يي كرا يفرتياني ت ب الان ذ

 العناملةر املك نةة بانة ذا  الاذابةة نرةاأ :-وكالةة يف ةارام  –تنة ذ أملة ل يفةزانةةة يفصب ةة إت ةاال  اجلزائةر : أوال
 . -يف ارام  وكالة –اجلزائر إت اال  يفصب ة  مل ل
  :يف  ارهس( 2002-2005)الفرتط  ل ل – يف ارام وكالة – اجلزائر إت اال  يفصب ة أمل ل تن ذ أن جنا

 :احل ابا  الاالةة  ي اجملر بة الهانةة يف املغنط ال  ين احملابيب اإباهراذا  املصب ة تاضرأ :اإلستثمارات 1-

 2005ال ةن ا   يف ثاباةة قةراهةا أن ا ملة ل جةاول يفةأ و  تة  ووذش ليرنةا  أذاضةي يف وتارهةس :أراضـي 22 /ح

 .ثاباة بقةا 200 2و 2008 بالن رة ل نة أيفا ب 2007بنة مث إخنفضا 2006و

وتركةرةا   وتارهس يف املراين ويفعاا  وأسوا  ويفعاا  النقس وجتهةةزا  يفكارةةة وهتةاةا  :اإلنتاج تجهيزات 24 /ح
 ب مث 2005بن ةرةيفقاذنةة  2002الةيت متيكهةا املصب ةة وت ةابا ا يف تمس ةة لةايفاهتاب ون تة  إذتفةةا  قةراهةا يف بةنة 

 . 2004ب نة  يفقاذنة إخنفضا اقا 2002ل نة  بالن رة ب أيفا 2007بنة  يف إخنفضا
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 2002بةنة  وتارهةس يف خمةزون يفاكة ن يفةأ أجهةزط اهلةاتفب بناقةة الاعراةة حبةةث أن قةراهةا بةالرة يف :بضاعة 33/ ح

 .يف املصب ة املغزونا ب رب ختفةض قةرة  2005ب نة  يفقاذنة 2009بنة  إىل 2007بنة  يف ويفعاويفة

املصب ةة  اخلب و ةي يفة اس الويفةة لقةةا ...وتارهس يف يف اس ول او  ليركاب وقنرت غةاذ لي ةةاذا  :مواد ولوازم 31/ ح
 بمسا  لايفاهتاب

 وتاكة ن سائنةةة املصب ةة ليرةا متهةس ب و ةي( PCN)احملابةيب  الة  ين املغنةط يف الرابعة اجملر بة و ي :الحقوق 3-
  :يفأ
جنةا    ةجس يف احل ةاب تقة ق املصب ةة الةيت ي حت ةيها يفةأ العرة   واة اتا قةةا الالر ةرب تةةث :عمـل  47 /ح

 اقةا 2002ل ةنة  بالن ةرة ب أيفةا 2007بةنة  إخنفضةا مث2005 ب ةنة  يفقاذنةة 2002أن  ألا احل اب إذتفةرت يف بةنة 
 . 2004ب نة  يفقاذنة احل اب  ألا إخنفض

 : يي اةرا الاذابة حمس املصب ة ل    تن ذا  تارهس :الاذابة حمس املصب ة ل    تن ذ :ثانةا

 أملةا جنةا حمةس الاذابةة ليرصب ةة ارالن ةرة احملابةيب الة  ين املغنةط يف ا وىل اجملر بةة و ةي :الخاصة األموال 1-
 .11ت اب  و   واتا ت اب تضج

 11/و عاةرب ح العاملةرةب باجلزائر يفا اجا ا   ليرصب ة الرئة ي املقر أن :الوحدات بين وسيطة حسابات 17 /ح

املصب ةةةة ا    كل ةةةاب وبةةةةط بةةةني املصب ةةةة ا   وبةةةاقي املةةةا ر ا ب حبةةةةث  ةةةاج ت ةةةجةس العريةةةةا  الةةةيت تةةةاج بةةةني
 .واملصب ا  يف  ألا احل اب

 :الاالةة احل ابا  يفأ وتاك ن احملابيب ال  ين املغنط يف اخلايف ة اجملر بة متهس :الدائنون 2-

اة ةجس  بيةةهب امل ةالق املرية  يفةأ ليرصب ةة العر   سائنةة احل اب  ألا ميهس :الدائنة األصول حسابات 50 /ح
  احل ابب  ألا يف وامل الق املاا   املري  بني الفرق

 قةراهةا اإخنفةاح احل ةابب بيةص إبةاهراذا  بيةص املصب ةة تةاوط احل اب  ألا ميهس :اإلستثمارات دائنو 52 /ح
 .2004بنة  يفرت يفقاذنة إخنفضا اقا 2009 ل نة بالن رة أيفا 2001بنة  إىل 2005 بنة يفأ

ميهةس  ةألا احل ةاب س ة ن املصب ةة إجتةاخ املة ذس أ وجنةا أن قةراهةا قةا إخنفضةا يفةأ بةنة  :الخـدمات دائنـو 53 /ح
 .كراط بن رة إذتفعا 2009 بنة ويف 2002إىل بنة  2005

 .ت القها اليت ليجها  بعا تاارت وي املرةعا  بيص ذب   يف تارهس :للغير محجوزات 54 /ح
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 ارهس  ا احل اب يف الا  ن املاعيقة بنواد املصب ة وتاضرأ يف ذسو اخلايفا   :االستغلل ديون 56 /ح
 .إخل...وضرائب يف القةب سائن  امل اذ ف املان بة

 ذ ةأ الاعةةني ميهةس  ةألا احل ةاب الا ةرةقا  وا ق ةاد املقايفةة يفةأ العرة   ويفقر ضةا  :تجاريـة تسـبيقات 57 /ح
 (. الاغ ةا)

-5000) الفتـر  خـلل – مسـتغانم وكالـة – الجزائـر إتصـاالت مؤسسـة ميزانيـة عناصـر تطـور :الثـاني الفـرع
5005) 

إت ةاال  اجلزائةر  نراأ الاذابة بان ذا  العناملر املك نة  مل ل يفصب ةة :الاذابة حمس املصب ة أمل ل تن ذ :أوال 
 :كرا  يي  –وكالة يف ارام –

 (5005-5000)خلل الفتر    –وكالة مستغانم –تطور عناصر أصول مؤسسة إتصاالت الجزائر ( 2-3)رقم  الجدول

 (2312 – 2313) المؤسسة ميزانيات :المصدر

 األصول
 

 البيان
 المبالغ

5000 5000 5005 

  أصول غير جارية

 - - - فارق االقتنا 

 1.466.518.336,98 770.500.932,76 3.923.029.500,11 األصول الثابتة الملموسة

 - 29.216.073,52 131.114.760,66 األصول المالية

القروض واألصول المالية غير 
 المتداولة األخرى

89.993,89 - 40.000,00 

 22.304.180,38 26.778.175,61 87.297.547,10 األصول الضريبية المؤجلة

 1.488.862.517,36 826.495.181,89 4.141.531.801,76 مجموع األصول الغير جارية

  األصول الجارية

 104.681.237,51 111.570.850,58 503.104.641,99 مخزونات

 1.613.003.540,33 1.556.211.188,15 2.463.114.709,42 عمل 

 - - 115.442,48 ذمم مدينة أخرى

 791.807,23 340.491,39 12.574.575,85 الضرائب

 8.133.420,96 4.507.523,94 114.882.795,38 النقديات

 1.726.610.006,03 1.672.630.009,06 3.093.792.165,12 مجموع األصول الجارية

 3.215.472.523,39 2.499.125.190,95 7.235.323.966,88 مجموع األصول
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 :يف تارهس (0500-0505)الفرتط  ل ل – يف ارام وكالة -اجلزائر إت اال  يفصب ة أمل ل تن ذا  إن

 زا جتهة تارةز بقية بة لاها وتضج ا مل ل الهاباة املير بة يفهس املراينب ا ذاضيب :اجلاذ ة غا ا مل ل1-
 :إخل وتضج...يفكابب يفعاا  نقس

 كانةا  2010بةنة  يف قةراهةا أن اجلةاول يفةأ ن تة  إباهراذا  بأ براذط و ي :املير بة الهاباة ا مل ل
  .اإلذتفا  باوس  اقا 2012اقا إخنفضا أيفا يف بنة  2011يفرتفعةب أيفا يف بنة 

 يف بةنة وإخنفضةا يفرتفعةة كانةا 2010بةنة  يف قةراهةا أن ون تة  ال ةناا  متهس و ي :املالةة ا مل ل 
 .2012بنة  يف يفعاويفة وأملرلا 2011

 يفرتفعةة  كانةا 2010بةنة  يف اجلةاول يفةأ قةراهةا ن تة  :ا لةر  املاااولةة غةا املالةةة وا ملة ل القةروح
 .2012بنة  يف اإلذتفا  باوس  ولكأ. 2011بنة  يف وإنعايفا

 ب ةفة  اإلخنفةاح بةاوس  مث يفرتفعةة 2010بةنة  يف قةراهةا أن اجلةاول يفةأ   تة  :الضةر رةة ا ملة ل
  .الا اإل بيص 2012وبنة  2011بنة  يف يفااالةة

  : ي ال ة لة ملفة بيةها  ريب اليت ا مل ل و ي :اجلاذ ة ا مل ل 2-
  تألبألب  ب رب و ألا ألر ب إىل بنة يفأ إخنفاح يف قةراها أن ن ت  اجلاول ل ل يفأ :املغزونا

  .املصب ة إتاةاجا 
 وباوس  2011 بنة يف إخنفضا مث يفرتفعة كانا 2010 بنة يف قةراها أن اجلاول يفأ ن ت  :الزبائأ 

 .يفاألبألب النيب  ن و ألا 2012 بنة  يف اإلذتفا 
 2012وبنة  2011 بنة يف إنعايفا مث يفرتفعة كانا 2010 بنة يف قةراها أن  :ألر  يفا نة ذيفج. 
 مث  2011مث إخنفضا يف بنة  2010يفأ اجلاول ن ت  أن قةراها كانا يفرتفعة يف بنة : الضرائب

 .2012باوس  اإلذتفا  بنة 
  يف  إذتفعا مث 2011 بنة يف إخنفضا مث 2010 بنة يف يفرتفعة قةراها أن ن ت  اجلاول يفأ :نقا ا

  .الازايفاهتج لرعض العر   ت ا ا برره  ك ن وقا ب 2012 بنة
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  -مستغانم وكالة- الجزائر إتصاالت مؤسسة أعمال رقم تطور  :الثاني المطلب
( 2102-0552) الفترة خالل - مستغانم وكالة -الجزائر إتصاالت مؤسسة أعمال رقم تطورات تتمثل

  :األتي الجدول في كما أساس كسنة 2008 سنة أن على أساس

 (0500-0552)الفرتط  ل ل اجلزائر إت اال  يفصب ة أبرال ذقج تن ذ  (2-2)ذقج اجلاول

 % النسبة  األعمال رقم السنوات  
0552 1.354.978.981,41 22,72 

0552 1.551.146.882,38 26,02 

0505 1.870.496.971,99 31,37 

0500 562.150.536,62 9,43 

0500 623.579.307,04 10,46 

 100 5.962.352.679,44 المجموع

 5005-5002للسنوات  المؤسسة نتائج حسابات جدول :المصدر
 

 ولةةة ل  ةةةألخ الفةةةةرتط كانةةةا وكالةةةةة 2010إىل بةةةةنة  2004  ةةةاناج أن ن ةةةرة ذقةةةةج ا برةةةال كانةةةا يفازا ةةةةاط يفةةةأ بةةةنة 
 2012 ك ةةنة أبةةا ب أيفةةا بالن ةةرة ل ةةنة 2004بيةص ابارةةاذ أن بةةنة  كانةةا تابعةةة إىل املا ر ةةة اجله  ةةة باتنةةة  مستتتغانم

 .قةا إذتفعةا اةن ت  لة ل  ةألخ الفةرتط أن يفرةعةا  وكالةة يف ةارام 2011انر  أن ن راها قا اذتفعا يفقاذنة ب نة 
 .و ألا سال بيص حت أ ن   اخلايفا  اليت تقايفها املصب ة مما واس يفأ  يب العر  

  :الااإل الوكس يف -وكالة يف ارام  -اجلزائر  إت اال  يفصب ة لأبرا ذقج تن ذ متهةس وميكأ
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 -مستغانم  -الجزائر اتصاالت مؤسسة أعمال رقم تطور (5-3)رقم الشكل

 
 رقم الجدول معلومات على إعتمادا :المصدر

 الميدانية الدراسة نتائج وتفسير تحليل :الثالث المطلب

 الميدانية الدراسة نتائج تحليل :األول الفرع
ت ةةابا  جةةا    ةةألخ الاذابةةة لايقةةي الضةة   بيةةص أبةةالةب ترشةةةا تكةةالةف اخلةةايفا  العايفةةة وحتا ةةا املهيةةص يفنهةةا الةةيت
املقايفةةة  املصب ةةا  االقا ةةاس ة بيةةص يف اكرةةة الانةة ذا  وتةةاط املناا ةةة يفةةأ أجةةس ختفةةةض تكيفةةة ال ةةيرت واخلةةايفا 

 .واخلايفا  ليعر   واحلفا  بيص يفكاناها يف ال  ق وبيص ج سط ال يرت

يفنهةةا أو  والناةةائج املا ملةةس إلةهةةا يف  ةةألخ الاذابةةة ت ةةابا بيةةص بةةةان واقةةرت تنرةةةق أبةةالةب حمابةةرة الاكةةالةف الكرةةةة
املصب ةةب وذلةا يفةأ  الرا كرةة يف املصب ة اخلايفةةب كرا أملا تقا  وبوكس واضح تمثا كس أبي ب بيةص يفرسوس ةة

القةةةةةراذا  والرقابةةةةةة  يفةةةةةا  سقةقةةةةةة ت ةةةةةابا يف بريةةةةةةة إختةةةةةاذلةةةةة ل يف ةةةةةااة  ةةةةةألخ ا بةةةةةالةب يف احل ةةةةة ل بيةةةةةص يفعي  
 .والاغنةطب و ألا لرارت كفا ط املصب ة

  :في الدراسة هذه خالل من إليها التوصل تم التي النتائج أهم يلي وفيما
 :- يف ارام وكالة -اجلزائر إت اال  يفصب ة يف الكرةة ا بالةب تنرةق ناائج حتيةس: أوال
 يفرسوس ةة بيةص إبارةاسا - يف ةارام وكالةة -اجلزائةر إت ةاال  يفصب ةة يف الكرةةة ا بةالةب تنرةةقناةائج  حتيةس بةاج
 :الااإل اجلاول يف امل ضلة املنرقة ا بالةب يفأ أبي ب كس

0 
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 المطبقة لألساليب المردودية نسب يوضح( 4-3)رقم  الجدول
  

 

 

 

 

 :أن  ارني اجلاول ل ل يفأ
 .املصب ة يفرسوس ة إخنفاح بيص تال بالرة و ي يفا او ة ا وىل اله ثة لألبالةب بالن رة املرسوس ة ن رة -0

ا بةالةب  برةاقي يفقاذنةة يفرتفعةة تنرةقةه بنةا (ABC)ا نوةنة  أبةا  بيةص الاكيفةة أبةي ب يفرسوس ةة ن ةرة 2-
  .ا لر 
 واةةةق املرسوس ةةةة بن ةةةرة يفقاذنةةةة ا نوةةةنة أبةةةا  بيةةةص الاكيفةةةة أبةةةي ب واةةةق يفرسوس ةةةة ن ةةةرة بيةةةص احل ةةة ل مت حبةةةةث
 :  اوي بفرق أي الكيةة الاكالةف أبي ب

 = 53,69%. (38,90- %) -% 00.05  =الفرق

 وتعارب  ألخ الز اسط بأ تكالةف ا نونة اليت ي تصلأل بعني اإلباراذ يف أبي ب الاكالةف الكيةةب مما أس 
 . -يف ارام وكالة  -إىل و اسط يف يفرسوس ة يفصب ة إت اال  اجلزائر

 :ال ابقة الناائج بيص تعيةق
  .لالا ا الاكالةف سقة أكهر (ABC)أبي ب  أن يف  ارهس املقرتتة ا بالةب بني الفرق أن جنا برق يفا ل ل يفأ  1-
 .املراشرط غا ا برا  يفأ يفا اوي بقاذ حترس ا وىل اله ثة ا بالةب واق اخلايفا   2-
 (الاكيفة الكيةةب املاراطب املراشرط أبي ب) ناك إلا ف يف ن رة املرسوس ة بني ا بالةب املنرقة   اجلاول يف يفرني    كرا  3-

 53,69%. وأبي ب الاكيفة بيص أبا  ا نونة و ألا اإللا ف كرا   اوي

ت ةابا  (ABC)ا نوةنة  أبةا  بيةص الاكيفةة أبةي ب ويفعي يفةا  بةانةا  أن أظهةر  قةا ال ةابقة الناةائج أن -4
  .باقة لايفاهتا ت عا يفأ املصب ة متكأ اليت ال يةرة القراذا  إختاذ يف

 
 

    %المردودية نسبة البيان

 الكيةة الاكيفة أبي ب
 املاراط الاكيفة أبي ب
 املراشرط الاكيفة أبي ب

 ا نونة أبا  بيص الاكيفة أبي ب
(ABC) 

% -38,91 

% -38,91 

% -38,91 

%15,50 
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 :بةاج الانرق إىل حتيةس كس أبي ب بيص تا  يف :حتيةس ناائج تنرةق ا بالةب الرا كرةة :ثانةا
املصب ةا    انيةب تنرةةق أبةي ب إساذط اجلة سط الوةايفية يف: حتيةةس ناةائج تنرةةق أبةي ب إساذط اجلة سط الوةايفية - 0

اخلةايفا ب وبيةةه  ج سط  ألخ العايفة وقفة جاسط ب رب ل  ملةة اخلايفا  العايفة وبا  إيفكانةة ضرط يفعا ا قةا 
وكالةةةة  -إت ةةةاال  اجلزائةةةر ميكةةةأ القةةة ل أن نوةةةر ثقااةةةة  ةةةألا ا بةةةي ب يف املصب ةةةا  العايفةةةة ولاملةةةة يف يفصب ةةةة

   :  ابا بيص -يف ارام 

 إبنا  يفعين ليغايفا  اليت تقايفها املصب ا  العايفة . 
 تيرةة احلاجا  املازا اط لير ا نني والعر   جب سط أكرب . 
 ة العر   الافرقة بني اخلةايفا  الةيت تقةايفها املصب ةا  العايفةة واخلاملةة و ةألا  ةصس  إىل حتة لبا  إيفكانة 

 .بي ك العر   حن  املصب ا  العايفة

ميكةةةأ إبارةةةاذ أبةةةي ب بناقةةةة ا سا  املاةةة اون كإ ةةةاذ  بةةةا  : حتيةةةةس ناةةةائج تنرةةةةق أبةةةي ب بناقةةةة ا سا  املاةةة اون  -0
غة وحتا ةةا  ةةألخ ا  ةةااف مث حتيةةةس ا نوةةنة وا ق ةةا  املغايفةةة لالا ةةا لالقةةةق أ ةةااف املصب ةةة حبةةةث ترةةاأ ب ةةةا

أ ةةةااف كةةةس نوةةةاد وق ةةةج ويفصشةةةرا  أسا  كةةةس يفنهةةةاب مث  ةةةاج إبةةةااس اخلنةةةط املنابةةةرة لالقةةةةق تيةةةا ا  ةةةااف لةةةةاج 
لةة يف الا ةةلة تنفةةةأل اب وتةةرترط بريةةةة الانفةةةأل بضةةروذط املاابعةةة والرقابةةة لضةةران الانفةةةأل ال ةةيةج وإختةةاذ اإلجةةرا ا 

 .ال قا املنابب بنا وج س إحنرااا  بأ يفا    خمنط

  :الاالةة اإلجرا ا  تاغأل إن الاذابة يفصب ة بيص جيب وهلألا

 حتا ا ا  ااف امل ئرة لالقةق أسا  يفا اون  امقيج يفرت امل اذس املااتة . 
 لالا ا يفصشر ا سا  امل ئج لكس ق ج القةا  باذابة وحتيةس كس ا ق ا  إىل أنونة اليت تق    ا . 

 .ومما برق ميكأ ليرصب ة أن تعرس بيص تن  ر أسا  ا يفأ ل ل تنرةق أبي ب بناقة ا سا  املا اون

 الدراسة فرضيات وفق النتائج تحليل :الثاني الفرع

  : يي اةرا الاذابة ارضةا  واق الناائج تف ا بةاج
 .وج س حمابرة الاكالةف ضروذي يف مجةرت يفصب ا  االقا اس ة :الفرضةة ا وىل -1

 :الاالةة الناائج إىل ت ملينا تةث تمكةاخ مت يفا و ألا
 بةةا  إ ارةةا  املصب ةةا  باذابةةة : إن غةةةاب حمابةةرة الاكةةالةف يف املصب ةةةب  عةة س إىل بةةاط إبارةةاذا  أاهةةا

 .باملناا ة ال  نةة والاولةة وحتيةس الاكالةفب وكألا با  إ ارايفها
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  بةةةا  اإل ارةةةا  مبلابةةةرة الاكةةةالةف بوةةةكس ملةةةلةح وكايفةةةس لةةةا  يفعظةةةج املصب ةةةا ب ويف ال اقةةةرت  ةةةي أساط
لياغنةةةط والرقابةةة تةةصس  إىل قةةةا  الناةةائج لياعةةرف بيةةص نقةةاد القةة ط والضةةعف إلختةةاذ القةةراذا  املنابةةرة يف 

 .املصب ة
 االقا ةاس ة لاملةة يف ظةس حتةا ا  الع ملةة واملناا ةة  عرةةس إن ضةروذط وجة س حمابةرة تكةالةف يف املصب ةا  

 .بيص متكةنها يفأ الرقا  يف ال  ق
  اهةةةةي يف تاجةةةةة إلبةةةةاغاا  نظةةةةا  حمابةةةةرة الاكةةةةالةف  –وكالةةةةة يف ةةةةارام  –أيفةةةةا يفصب ةةةةة إت ةةةةاال  اجلزائةةةةر

 .بيةج أبا  بيص قراذا  إختاذ وبالااإل الاكالةف وترشةا ضرط يفلير اباط 

 .والرقابة القراذا  إلختاذ املصب ة وضعةة بأ تكوف الاكالةف حمابرة أبالةب :الهانةة الفرضةة -2

 :الاالةة الناائج إىل ت ملينا تةث الهانةة الفرضةة إثرا  مت وقا
 اكةةس أبةةي ب  ةة ار يفعي يفةةا  بوةةكس  تعاةةرب حمابةةرة الاكةةالةف يف ةةاذ يفعي يفةةا  يفةةأ لةة ل تعةةاس أبةةالةرهاب

 .خمايف بق ا الكوف بأ يف اذ الاكالةف اخلاملة بنواد املصب ة
  إن جنةةةاح املصب ةةةة يف ترشةةةةةا والةةةالكج باكالةفهةةةةا يفةةةرترط بالا ةةةا الاكةةةةالةف يفةةةأ لةةةة ل أبةةةالةب حمابةةةةرة

 .الاكالةف لي مل ل إىل ناائج يف ض بةة ت ابا يف إختاذ القراذا  والرقابة
 الاكيفةة  بةعر وحتا ةا ا بةالةب بعةض تنرةةق لة ل يفةأ – يف ةارام وكالةة -اجلزائةر إت ةاال  يفصب ةة أيفةا

بيةص  الاكيفةة أبةي ب أن وترني املصب ة يفرسوس ة ت اب وكألا املنرقة ا بالةب ب ابنة الاليةيةة والناةجة
 القةراذا  إختةاذ وبالاةاإل املناجةا  بيةص وحترةيهةا باقةة الاكيفةة حتا ةا يف   ةابا (ABC)ا نوةنة  أبةا 

  .وكألا الرقابة
 الاكةالةف  حمابةرة جمةال يف وتك  نهج أوال امل صولني ثقااة بارةا  اج وذلا الكرةة غا ا بالةب تنرةق أيفا

  .املصب ة سالس الارةا ثقااة ونور
 

نظةةا  ختايةةف أبةةالةب ترشةةةا الاكيفةةة يفةةأ يفصب ةةة لايفةةةة إىل ألةةر ب إال أن يفراتةةس ت ةةرةج  :الفرضةةةة الهالهةةة -3
 .حمابرة الاكالةف ترقي يف تاط يف كس املصب ا 

 :الاالةة الناائج إىل ووملينا الهالهة الفرضةة إثرا  مت وقا
  أن يفراتس ت رةج نظا  حمابرة الاكالةف  اج واق يفراتس حماسط ال ختايف يفأ يفصب ة إىل ألر . 
 أتةةةا أبةةةالةب حمابةةةرة الاكةةةالةف مبةةةا  ةةةا ئج يفةةةرت نوةةةا ها  ميكةةةأ ليرصب ةةةا  االقا ةةةاس ة أن تقةةة   بإبارةةةاس

 .واإلبافاسط يفأ املعي يفا  اليت تقايفها إلختاذ القراذا  ال ويفة
  إن جنةةةاح بريةةةةة حتا ةةةا الاكةةةالةف  ا قةةةف أوال بيةةةص إلاةةةةاذ ا بةةةي ب ا يفهةةةس لي ملةةة ل إىل ترشةةةةا الاكيفةةةة

 .اغاا  املعي يفا  املال س بنهاوالناائج امل ض بةةب و ا قف ذلا بيص جا ة الانرةق وت أ إب
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 بعةض   وتنرةةق الاكةالةف حمابةرة نظةا  ت ةرةج لة ل يفةأ – يف ارام وكالة – اجلزائر إت اال  يفصب ة إن
 بيةص حترةيهةا لة ل يفةأ املصب ةة تكةالةف ترشةةا يف   ةابا ABCأبةي ب  أن إىل الا ملةس مت أبةالةرها

  .الاقيةا ة ا بالةب براقي يفقاذنة ا نونةب باقي وإاال اقط القةرة تضةف ا نونة اليت
 

 .بريةة ترشةا الاكيفة يف يفصب ة إت اال  اجلزائر يفرنةة بيص أب  تقر رةة: الفرضةة الرابعة -4

  :الاالةة الناائج إىل ت ملينا تةث الرابعة الفرضةة إثرا  مت وقا
 اةالالكج يف الاكيفةة  عةل ال ةر س  أن حمابرة الاكالةف متهةس أساط إلختةاذ القةراذا  املاعيقةة جبرةةرت اجملةاال ب

 .ال  ق يف الالكج وبالااإل املناا ة وجه يف
  الاكيفةةةة يفةةةأ جهةةةة ( ختفةةةةض)إن جنةةةاح أبةةةالةب حمابةةةرة الاكةةةالةف يف إختةةةاذ القةةةراذا  يفةةةرترط مبةةةا  ترشةةةةا

 .والالكج يف ال  ق والا اي ليرناا ة يفأ جهة ألر 
 ا ةةا بةةعر الاكيفةةة وبالاةةاإل إختةةاذ قةةراذا  بيةةص أبةةا   يعةةب نظةةا  حمابةةرة الاكةةالةف سوذا يفهرةةا يف بريةةةة حت

 .يفعي يفا  سقةقة
 أبةي ب  أن نعاةرب – يف ةارام وكالةة -اجلزائةر إت ةاال  يفصب ةة يف الاكةالةف حمابةرة أبالةب تنرةقABC 

 بابا يف حت ني يفرسوس ة املصب ة وبالااإل إختاذ قراذا  ذشةاط أي أنه بابا يف ختفةض الاكالةف أيفا
 بالن رة لألبالةب غا الكرةة  ا جب بيص املصب ة نور ثقااة الارةا أوال . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113                            - مستغانم وكالة -الجزائر إتصاالت مؤسسة حالة دراسة:  الثالث الــــــفصــل  

 الثالث الفصل خلصة

تةةةةث مت الانةةةرق إىل  -وكالةةةة يف ةةةارام  -لقةةةا قرنةةةا يف  ةةةألا الف ةةةس بإلقةةةا  الضةةة   بيةةةص يفصب ةةةة إت ةةةاال  اجلزائةةةر
يفهايفةةةه وأ ةةةاااها واىل أ ةةةج اخلةةةةايفا  الةةةيت تقةةة   با ةةة  قها وإيفكانةةةةةا   يفصب ةةةة الاذابةةةة يفةةةأ تةةةةث الاعةةةةرف  ةةةاب

 املصب ة وكألا إىل إبرتاتةجةة املصب ة

ومت سذابةةةةة تنةةةة ذ املصب ةةةةة حمةةةةس الاذابةةةةة يفةةةةأ لةةةة ل اإلشةةةةاذط إىل تنةةةة ذ كةةةةس يفةةةةأ بناملةةةةر ليرةزانةةةةةة وذقةةةةج ا برةةةةال 
تنرةق حمابةرة الاكةالةف ولكةأ تنرةق احملابةرة  والعناملر املك نة لاكالةف املصب ة لن س إىل إباناات أن املصب ةة ال

 .العايفة واق النظا  احملابيب املاإل اقط

ويف ا لا مت حتيةس وتف ا ناائج الاذابة املةاانةة يفرت وجة س بعةض ال ةع با  الةيت تارهةس يف نقةا املعي يفةا  الةيت 
 .ت لنا ختنةها حملاولة تنرةق بعض ا بالةب
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 الخاتمة العامة

املراجعي  واملراببي  الخاخليي  و يذا املراحي  الي   وأساسييا ولنا التعرض إىل خمتلف املفاهيم امن خالل هذا البحث ح 
متيير  ييا املراجعيي  الخاخلييي  ميين خييالل ا تليياؤ معرميي  حييرل امل،سليي  مرظييرا املراجعيي ا ليييييم   ييا  الربا يي  الخاخلييي  

 .إثبا و راهني   رأيهحرل صخق وشرعي  احللا ا  املخعم    رأيهاجع املر  إدالءومحص احللا ا  من اج  
اجلا ب التطبييي ميع الرجيرا  أو ان يف اجلا ب الن ري   سراء إليها يخ  النتائج ال  لرصلنا  أنوسنحاول ميما يلي 

 عييي   عطييياءإ فيهيييا ميييع  أو لأ ييييخهااختيار يييا  يييذا املرظيييرا و لييي   يييخ   أثنييياءسيييبض وظيييعها  الييي الفرظييييا   إىل
 .االبرتاحا 
 النتائج التالي  إىلمعاجل  البحث  أد ميما خيص اختبار الفرظيا  ميخ: 
   ا ميييان املراجعييي  اليييخاخلي وليفييي  مليييتيل   ليييبيا   يييرا   يييرا املراجيييع األوىلميميييا خييييص الفرظيييي

رعه سييلميا الخاخلييي  للمييخير العييا  بييا يولييبه الييير  علييب مراجعيي  ومراببيي  ديييع مييخراء امل ييا  وعييخ  خ يي
 ؛ابرتاحا  لتحلني التليري وإعطاء شف  ياط ال عف يف الن ا    إىلللمخير وهذا ي،دي  ه  إال
 إىلالفرظييي  النا ييي  ميييان يييامل عملييي  املراجعييي  ال يتربييف مييي  علييب  فييياء  املراجييع  يي  يرجيييع  أمييا 

 إىلظيف  .ي لعمليي  املراجعي عليها و لي   اعتبارهيا املرجيه الرئيلي املتعار املعايري  األخري إىلاحرتا  هذا 
مييين   املراجعييي  ليي  ا يييه  املهنيييي  وراولييي  املراجيييع للح يييرل علييب احيييخمل املعلرميييا  والن رييييا  املتعليييي  

 ؛خالل ح رر  خوا  وملتييا 
 ويي  املعلرمييا  ميين  اإلملييا املراجييع  منهةييي  رييخد  متونييه ميين  إلبييااواملت ييمن  الفرظييي  النالنيي   أمييا 

ا ويويييرن األشييي الا طييي  واله يييامج حييي  ينطليييض يف   إعيييخادلعمليييي  املراجعييي   خيييالل بياميييه  يييالت طي 
 رأييه حيرل   اإلدالء األخريليير  يف  إثبا وبرائن  أدل ملفا  العم  ح  يله  عملها وح رله علب 

 .صخق البيا ا  احملاسبي  واملالي  يف ليرير يشم   ل 

    مةاء   ما يلي  إليهاالنتائج املترص   أما: 

 األخطيياءلت ييحي   اإلدارييي يفيي  لا عيي  للمخيرييي  العاميي  ميين اجيي   لييني الييخور  املراجعيي  الخاخلييي  ول 
 ؛األداءوالرمع من 

  داخيي  امل،سليي   ييخ  تاييي  بتلوييا  امل،سليي  ميين اللييرب   أساسييي يفيي  للعتييه املراجعيي  الخاخلييي  و
الن ييييرا  اللييييلبي  يف  إلهييييارخطيييياء احملتمليييي  علييييب ملييييتريل الييييخاخلي و التييييا  وميييين األ والتالعبييييا 

 ؛امل،سل 
  الترصييييا   املوتر ييي  وايييري املوتر ييي ا اإلجيييراءا لعتيييه الربا ييي  الخاخليييي  ومرعييي  الييييرا ني الخاخليييي ا

 ؛يف امل،سل  األم  للاهم يف التحوم  ال وطرق العم   اإلداري 
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  لرميييا  املتخميييي  الن يييرمل املعميييرل  يييا  اميييي ا املع أندورييييا مييين  التأ يييخهيييخ  خليييي  املراجعييي  هييير
 ؛يما  معال  وا يا   واظح  ومناسب ن صادب ا العمليا  شرعي ا الت

  يياط اليير  وال يعف يف   يا   إلهيارهخ  املراجع من خالل بيامه  تيييم   ا  الربا   الخاخلي  هير 
 ؛احلوم علب معاليته امل،سل  من اج 

  مرتا طييي  طبييييا ملعيييايري متعيييار  عليهيييا ليييتم بارسييي  عمليييي  املراجعييي  الخاخليييي  وميييض خطيييرا  متواملييي  و
املليتفيخين مين  إىلحيرل صيخق وسيالم  الييرائم املاليي  ا تاميي    يالرأي  اإلدالءولنتهي هذه العملي  

 ؛هذا التيرير
 علب م خابي  املراجيع واىل اخيتالال  يف  التأثري إىلمعيار من معايري املراجع  ي،دي   أي اإلخالل إن

 ؛أدائه
 في  تش يص الن ا  ووصفه داخ  امل،سل  ر  املراجع  من خالل التطيرق مليرماليه يير  التيرير ال 

 ؛اليائم عليها ولون ما يعاؤ علب هذا التيرير ا ه طري  ويله  ميه لورار العمليا  واإلجراءا 
  الييي  يعتميييخ عليهيييا املراجيييع مييين خيييالل ل يييميم خيييرائ  لليييري  األدوا  أهيييمخيييرائ  التيييخمض هيييي مييين

و التيييا  يليييه  عليييب أي شييي ص مهميييا  ا يييع وليفتيييه مييين مهيييم العملييييا   جيييراءا واإلالعملييييا  
 ؛واألشوالولونها طريي  للتلز  وبتا طريال اليازها   را لتعيخ العمليا  وصعر   استعمال الرمرز 

   يعتميخ عليهيا املراجيع اليخاخلي مين اجي  التحييض مين ا يه مهيم الن يا   أساسي برائم االستي اء وسيل
 ؛دبيي  األسئل مل لون هذه  إ ا ه ولونه يعتمخ عليها يف ليييمه للن ا  خاص  لل ي وأحلن
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