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لمقدمـــة الفصـ  

كـل املعلومات الـمتعلقة �لعمليات اخلاصة بنشـاط املؤسـسة وتلخيصها ع  ـل وجتميـة بتحليـوم احملاسبـتق           

ماهـي إال صورة طبق األصل للذمة املالية للمؤسـسة يف فـي وثيقـة تفرض بقـوة القانـون تسـمى ميزانيـة هـذه األخرية 

ق ـائــــــــــــع الوثـة يبدأ احملاسب بتجميـة غالبا ما تكون أخر يـوم فـي السنة للوصول إلـى إعـداد امليزانيــــــفرتة زمنية معين

داً إلعـداد ـة متهيـداد ميزان املراجعـوإعومن مث تسجيلها يف دفاتر اليومية واألستاذ املتعلقـة بنشاط املؤسـسة وترتيبها 

.واجلداول امللحقةامليزانية   

من مراحل عمله والبيا�ت الواردة فيها هي  ي املرحلة األخريةـا احملاسبة هـي أعد�ـة التـم املاليـتعترب القوائ           

أما فيما يتعلق .حد وهو كفاءة املسرييناألداة اليت من خالهلا يتـم احلكم سوء أو حسن أداء املؤسـسة مـن جانب وا

ي ـــــــــــيتمثل ف على رأي فين حمايدد وحده وإمنا جيب االعتمامبصداقية وعدالة هذه القوائم فال يكفي عمـل احملاسب 

ع أو ـيتمتـع �الستقـالل والكفـاءة اليت متكنـه مـن إصدار رأي ويسـمى هـذا الشخـص املراجـ هبـ رأي شخص موثوق

.املراقب  

ة ــــــــواملراجع وسوف نتنـاول املفاهيـم األساسيـة للمراجعـة عبـر ثالثـة مباحث هـي املراجعة فـي املبحث             

.الداخلية يف املبحث الثاين واملراجعة اخلارجية تطرقنا إليها فـي املبحث الثالث  

 

- AOMAR BOUKHAZAR ,La Comptabilité de l′entreprise et le P .C.N , [E N Imp 

Commerciale ] ,P115 
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ةـــــــــــــــــراجعــــــــــاملـ: املبحث األول  

سات ــــــــــــــه املؤسـل فيـتعمذي ـالاع ا�ال ـذ املراجعة واتسـرق تنفيـل وطـول وسائـالف اآلراء حـإن اخت                

ي أساليب إجراءات املراجعة مما استلزم ـطورا كبريا فـدوث تـة أدى إىل حـااللكرتونية ـدام الوسائل اآلليـوانتشار استخ

راءات ــــــــب وإجـــــن حدوث هـذا التطور فـي أساليـــع وعلى الرغم مــــــــاه ا�تمـة اجتع مسؤوليات كبري ـــــه حتمل املراجــمع

ن ــــد مـفمزال املراجع يسعى يف تقريره إىل التأك للمراجعةم حيدث أي تغيري يف املفاهيم األساسية ـاملراجعـة إال أنـه لـ

  .    أن القوائم املالية متثل متثال عادال للمركز املايل للشركة حمل املراجعة

                                                     . اــــــــل تطورهـــــومراح ةـــــــــــــوم املراجعــــــــــمفه :األولاملطلب 

                                                                               ةــــــــــوم املراجعـــــــــمفه: أوال         

ات ـــــــــة والبيانــة الداخليـــــــــة الرقابــــــــــــص ألنظمـــــــــــحـا فـات ��ـق احلسابـأو تدقي  1ة ـد �ملراجعـيقص               

ين ـــــــــــــرأي فـاخلروج ب دمنظما بقص اـفحصا انتقادي قــألتدقيسة حتت ـواملستندات واحلسا�ت والدفاتر اخلاصة �ملؤس

ا ـــــــــدى تصويرهــــــــــة، ومـــــيف �اية فرتة زمنية معلوم أملشروعك ـي لذلـع املالـة للوضـم املاليـة القوائـحمايد عن مدى دالل

.لنتائج الدورة من ربح أو خسارة    

عملية أو «  2 أن املراجعةـة بـدى اللجان األمريكيـه إحـة ما ذكرتـف الشاملة للمراجعـن أحسن التعاريـوم         

.ا هو مثبت �لدفاترـخبصوص من اإلثبات ـطريقة منتظمة للحصول على أدلة وقرائ  

 

 -2                  .                  13، ص1991/2000املاحية النظرية، دار وائل للنشر، عمان، أحلسا�تخالد أمني عبد هللا، علم تدقيق  - 1

.182،ص 1998اإلسكندرية،دمحم مسري الصبان، عبد هللا هالل، األسس العلمية ملراجعة احلسا�ت،الدار اجلامعية . د   
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وفق  ألواقعوالسجالت حول األحداث االقتصادية للمؤسـسة وتقييمها للتأكد من درجة التماثل مبا هـو مثبت فـي 

    .« مقاييس معينة، ونقل النتائج إىل األطراف املعنية

                                                                   :من هذا التعريف ميكننا استنتاج النقاط التالية  

مبعىن أن عملية املراجعة ال ختضع للعشوائية وإمنا هي عمل منظم يعتمد على : املراجعة عملية منتظمة - 1  

                                               .التخطيط املسبق من خالل الربامج اليت تعد لتبسيط عملية املراجعة

مبا وهذا يعين أن تكون القرائن كافية ومقنعة وذلك  :احلصول على قرائن وتقييمها بطريقة موضوعيةضرورة  - 2

تتميز به هـذه القرائن مـن تنوع ولذلك يتوجب علـى املراجع اإلملـام بـمفهـوم وطبيعـة وأنواع القرائـن والعوامـل اليت 

.                       رائـن الواجـب احلصول عليها للوصول إىل اإلقناعتؤثـر علـى حجـم وكميـة الق  

مدى مسايرة العناصر حمل الدراسة للمعاييـر املوضوعـة هـذا يوضح ضـرورة وجـود مقاييس يستطيع املراجع على  - 3

                      .ويتبـني ما إذا كان قـد أدى العمل املهين الذي كلف به ام بهـل الذي قـضوئها أن يقيم العم

هـذا يتـم مـن خالل التقرير الذي يعده املراجع والذي  أملعنيةنتائج الفحص والدراسة إلـى األطراف إيصال  - 4

                          .ليعترب املنتج النهائي لعملية املراجعة حيث متثل هذه األخرية وسيلة من وسائل االتصا

 ة االتصالـمثل عمليـي يـالنقـاط األربعـة املـذكورة تربر بـأن عمليـة املراجعـة تتضمـن عنصرين األول الفـحص والثانإن 

وبـذلك ميكن القول بـأن دور مراجـع احلسا�ت دور انـتقادي للعناصر املقدمة إليـه بغرض احلكـم علـى دقتهـا 

  .1مقابلة احتياجات مستخدمي املعلومات احملاسبية ومقدر�ا على

    

17،ص]1990الدار اجلامعية[ دمحم الفيومي، املراجعة بني التنظري والتطبيق. دمحم مسري الصبان،د. د - 1  
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اعتربت اجلمعيـة األمريكيـة 1971لقد ظلت تعاريف املراجعة لفرتة طويلة تبعدها عن هدفها النهائي ويف عام     

للمحاسبة أن املـراجعة هـي عمليـة منظمـة �تـم بتجميع وتقييـم األدلـة املوضوعية املتعلقة مبا تـم األحداث 

.             1االقتصاديـة وتوضيح إلـى مدى التنفيذ �لنسبة للمعايري املوضوعة مث توصيل النتائج إىل املهتمني �ا  

ونلخص مما سبق أن املراجعة متثل عملية فـحص �موعة مـن املعلومات عـن األحـداث اليومية للمؤسسة وفق 

جمموعة مـن املعايري هلدف التحقـق من سالمة هـذه املعلومـات مـع ضرورة إيصال هذا الرأي إلـى مـن يهمهم أمـر 

. لوماتاملؤسـسة ملعاونتهم فـي احلـكم على جـودة ونوعية هذه املع      

داخل   رادـأف  ةـم بواسطـة تتـة داخليـسة سواء كانت مراجعـي املؤسـوم املراجعة فـمفه كذلك  ا سبق  يتجلى لناـومم

دى ـات مـى إثبـر علـة الساهـع مبثابـح املراجـسة  فأصبــارج املؤسـراد خـبواسطة أف م ـة تتـة خارجيـسة أو مراجعـاملؤس

 ي القوائم املالية ـالقوائم املالية و اخلتامية و مدى االعتماد عليها و توافق البيا�ت الواردة فة ـة و سالمـة و دقـصح

مراحل تطور املراجعة                                                                                      :�نيا  

حملة �رخيية عن املراجعة   

تمية للحاجة املاسة لرؤساء القبائل و أصحاب األموال واملؤسسات كوسيلة تساعدهم ظهرت املراجعة كنتيجة ح

و يعترب بعض  ألتخزينعلى بسط الرقابة على عمل من هم حتت سلطتهم خاصة يف عمليات التحصيل و الدفع و 

دموا املراجعني من الذين استخ واليو�نينياالقتصاديني أن الظهور األول للمراجعة يرجع حلكومات قدماء املصريني 

  واألخطاء املتالعباتأجل التأكد من صحة احلسا�ت العامة للوقوف على مدى سالمتها من كل 

40،ص]1992مكتبة اجلالء املنصورة[واملمارسة حممود الناجي،  املراجعة يف إطار النظرية .  د -1  
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.املتوخات منهاو التطورات اليت مرت اليت مرت �ا املراجعة كانت مرتبطة �ألهداف                     

توضيح التطور التارخيي للمراجعة من خالل تبيان من له سلطة األمر �ملراجعة و من يقوم �ذه وميكن 

:اف املرجوة منها �جلدول التايلالعملية و األهد  

1التطور التارخيي للمراجعة): 1(جدول  

 أهداف املراجعة املراجع األمر �ملراجعة املرحلة

قبل امليالد  2000من 

م1700إىل   

 امللك، الكنيسة -

 اإلمرباطور -

 احلكومة -

.رجل الدين -  

 كاتب -

معاقبة السراق على 

اختالس األموال ومحاية 

 األموال

م إىل 1700من 

م1850  

احلكومة، حماكم التجارية 

.و املسامهني  

.احملاسب منع الغش ومعاقبة فاعليه  

 و محاية األموال

م إىل 1850من 

م1900  

.احلكومة و املسامهني شخص مهين يف احملاسبة  

.أو القانون  

جتنب الغش و�كيد 

 مصداقية امليزانية

م إىل سنة 1900من 

م1940  

.احلكومة و املسامهني شخص مهين يف احملاسبة  

.أو املراجعة  

جتنب الغش واألخطاء، 

الشهادة على مصداقية 

.القوائم املالية التارخيية  

احلكومة، البنوك و   م1970إىل 1940من 

.املسامهني  

شخص مهين يف املراجعة 

 و احملاسبة

الشهادة على صدق و 

سالمة انتظام القوائم 
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 املالية التارخيية

.احلكومة  م1990إىل 1970من   

.هيئات أخرى  

.املسامهني  

شخص مهين يف املراجعة 

.و احملاسبة و االستشارة  

الشهادة على نوعية 

النظام الرقابة و احرتام 

املعايري احملاسبية و معايري 

 املراجعة

م 1990ابتداءا من   احلكومة 

 هيئات أخرى

 املسامهني

شخص مهين يف املراجعة 

 و احملاسبة و االستشارة

الشهادة على الصور 

الصادقة للحسا�ت و 

نوعية نظام الرقابة يف ظل 

احرتام املعايري ضد الغش 

 العاملي

 

راجعة مرت مبراحل متعددة لكل مرحلة مميزا�ا يف حني أنه بشكل ومن خالل هذا اجلدول نالحظ أن امل

عام أهداف املراجعة كانت تتمحور حول منع الغش والتالعب و السرقة و محاية األصول و الوقوف على 

.مصداقية احلسا�ت  
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 قرائن

 عناصر

 معاییر

:الصددذا م املعلومات احملاسبية ودور املراجعة يف هظو الشكل التايل يظهر ن  

 الشكل رقم (1): نظم املعلومات احملاسبية ودور املراجعة يف ذالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.عملية االتصال األصلية للمعلومات احملاسبية                  

.               عملية االتصال الفرعي للمراجعة                   

. 24ص مرجع سابق،/ عبد هللا هالل/ املصدر دمحم مسري الصبان   

 العملیات واألحداث االقتصادیة

المعلومات (التقاریر المحاسبیة

)االقتصادیة  

)المصدر(معد المعلومات  

 مستخدمي المعلومات االقتصادیة

 المراجع

المراجعتقریر   

) الرأي(   
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قوم على االستقصاء �دف ـ�موعة من املعلومات تو نستخلص مما سبق أن عملية املراجعة متثل عملية فحص 

ي ـر املوضوعية، تعكس احتياجات مستخدمـة من املعاييـا �موعقة، و ذلك وفـالتحقق من سالمة القوائم املالي

 ذهـدى جودة و نوعية هـم على مـي احلكـى األطراف املعنية ملعاونتها فـذا الرأي إلـع ضرورة إيصال هـم مـلك القوائـت

.ات، و حتديد مدى االعتماد على تلك القوائمـاملعلوم  

تعريف احملاسبة وعالقتها �ملراجعة: الث�  

:تعريف احملاسبة -1  

ه النشاط االقتصادي ـاملعرفة اليت �تم بتوليد البيا�ت واملعلومات عن أوجاحملاسبة هي أحد فروع             

ات اليت �تم احملاسبة بتوليدها عن ثروة املؤسسة ـإليها، إن البيا�ت واملعلوموتوفريها يف صورة مالئمة لذوي احلاجة 

ة بصفة خاصة هذا يعين أن احملاسبة �تم بقياس الثروة كميا لغرض حتديد ـة واقتصاديـة عامـة بصفـهي بيا�ت قياسي

تلك الفرتة وتقوم احملاسبة بعد ذلك ي ـي طرأت عليها فـان التغريات التـقيمتها االقتصادية يف فرتة زمنية معينة وبي

ن يهمهم أمر املؤسسة ومن هنا ـى مـة إلـي صورة إعالمية مالئمـة فـن بيا�ت ومعلومات كميـبعرض نتائج قياسها م

.1وظيفة القياس ووظيفة التوصيل: ن مهاـوم فكر� على وظيفتني أساسيتيـميكن القول �ن احملاسبة تق  

تستطيع املؤسـسة حتقيـق أهدافهـا علـى أحسن وجـه عـن طريـق ممارسـة وظيفتها مبـا يتناسق وحتقيق هذه  وحىت

 األهداف كان والبد مـن االهتداء إىل جمموعة من املعايري يتم من خالهلا إبراز اهلدف وحتديد إطارا لعمل وتساعد 

.إىل حتقيق اهلدفعلى اختيار أفضل االسس والوسائل واالساليب اليت تؤدي   

. 11، ص]1990الدار اجلامعية [ دمحم مسري الصبان، دراسات يف تطور الفكر احملاسيب .عبد احلي مرعي، د.د  -1   
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: العالقة بني احملاسبة واملراجعة -2  

املؤسـسة يف الدفرت وكذلك  تنحصر خدمات احملاسبة فـي إثبات العمليات التجارية التـي تقـوم �ا             

 .املتعارف عليهاة ـالقيام �عداد القوائم املالية جيب أن تكون صحيحة ومعربة يستلزم إعدادها التقييد مببادئ احملاسب

أمـا املراجعة فهـي �ـدف إلـى اطمئنان املراجـع على ما حتتوي القوائـم املاليـة التـي قـام �عدادها احملاسب مـن صحة 

فـي أرقامها وهذا العمل يتطلـب ختطيطـا وعنايـة فـي األداء املهنـي علـى املراجع أن يلتـزم �مـا حتـى يتمكن  وصـدق

.من إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم املالية اخلتامية قد أعدت وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها  

واملراجعة تقر �ن هذه  ةـادئ حماسبيـق مبماليـة مت إعدادها وفـم ومن هذا يتضح أن احملاسبة تقدم قوائ             

ى يكتسب ـع مببادئ املراجعة املتعارف عليها حتـد املراجـة أن يتقيـة شريطـادئ حماسبيـدت وفقا ملبـد أعـالقوائم ق  

ة ـد خاصـاه واحـي اجتـيعمالن فان متالزمان ـة شيئـة واحملاسبـول �ن املراجعـن املصداقية و�ذا ميكن القـرأيه شيئا م

دراسة  إىلة العمليات اليت متت يف املاضي ـن مراجعـة مـحيث انتقلت املراجع 1هور ما يسمى �إلخطارـد ظـبع

اسب وهذا لضمان وإمنا مالزمة لعمل احملن حيث ينتهي احملاسب ـوتقييم نظم الرقابة الداخلية وأصبحت ال تبدأ م  

قبل وقوعها األخطار لتفاديهاموطن وحتديد  اإلجراءاتسالمة   

ةــــروض املـراجعـــــفـ: املطلب الثانـي  

  :تتمثل فروض املراجعة يف العناصر التالية

 

1 – GEORGE EGG, les mots de l’audit [  Edition liaison pars , 2000 ] , p 32 
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ينبـع هـذا الـفرض مـن املعـاييـر املستخدمـة  لتقييـم البيانـات احملاسبية وتتمثل هذه   :للفحصقابليـة البيـا�ت   - 1

:املعايري فيما يلي  

معىن ذلـك ضرورة مالئمـة املعلومـات احملاسبيـة الحتياجـات املستخدميـن   :أملالئمة -أ  

ادرة على أن تـعكس صورة واضحة وصحيحة احملتمليـن وتكـون البيا�ت واملعلومات احملاسبية مالئمـة إذا كانـت قـ

 .للقيمة االقتصادية للثروة يف حلظة قياسها

ا فإ�ما البد أن ــحص املعلومات نفسهـي فـمعىن ذلك أنه إذا قام شخصان أو أكثر ف: القابلية للفحص -ب

املعلومات وبني مصدر ن مستخدمي ـافة بيـاملعيار كلما زاد ت املسذا ـة هـفسها وتربز أمهيـيصال إىل النتائج ن

.إعدادها  

.يعين تسجيل احلقائق بطريقة عادلة وموضوعة: البعد عن التحيز -ج  

يعترب التعبري الكمي أفضل صور للتعبري عن القيمـة االقتصاديـة وأدقهـا ذلك الن :القابلية للقياس الكمي -د  

وتعد النقود املقياس العام دا على أسس حمددة ال خيتلف يف تفسريه اثنان ـا ومستنـدام دقيقـاس الكمي مـالقي

ـد عليها احملاسبون للتعبيـر الكمي عـن نتائـج ـالقيمة االقتصاديـة فـي العصر احلديـث وقـد اعتمواملوحد للتعبري عن 

.القيـاس احملاسيب مـنذ أن �سـست احلاجة إىل مسك الدفاتر  

ن ـمراجع احلسا�ت م يعترب تقرير :ي بني مصلحة املراجع ومصلحة إدارة املؤسسةعدم وجود تعارض حتم -2

ن املعلومات اليت متت ـم تستفيـدهي ـم فـي اختاذ قرارا�ا ومن ثـسة فـد عليها إدارة املؤسـاألدوات املهمة اليت تعتم

ينقص من ثقة املراجع اجتاه اإلدارة مما م مراجعتها ،إن غياب هذا الفرض ـم تتـن تلك اليت لـمراجعتها بدرجة اكرب م
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ام مبراجعة تفصيلية لكل ما يقدم إليه من معلومات وإيضاحات تعدها اإلدارة ومن �حية أخرى فإن ـه القيـحيتم علي

.االختيارية أمـرا مستحبا وأن تـكون عمليـة املراجعة اقتصادية و عمليةة ـوجود هذا الفرض جيعل استخدام املراجع  

يف هذه : تواطئيةن أي أخطاء غري عادية أو ـمدم للفحص ـة معلومات أخرى تقـة وأيـم املاليـالقوائ وـلخ -3

احلالة ال يكون مراجع احلسا�ت قادرا على اكتشاف األخطاء خاصـة تـلك اليت نتجـت بسبب التواطؤ بـني 

.األخطاءلعله يكتشف هذا النوع من العامليـن، األمر الذي يتطلب مـن املراجع إجـراء اختبارات موسعة   

ق أمام مرتكيب األخطاء ـم العوائـن أهـإن قوة نظام الرقابة الداخلية تعترب م: وجود نظام سليم للرقابة الداخلية -4

ي املؤسسة نقطة البداية �لنسبة لعمل املراجع ـطبق فـاملقصودة وغري املقصودة ويعترب هيكل الرقابة الداخلية امل

ا كلما ازدادت ثقة املراجع يف تصرفات اإلداريني من جهة وجيعل تطبيق املراجعة ـان النظام سليمـفكلما كاخلارجي 

  .من جهة أخرىاالختيارية أمرا ممكنا 

القوائـم املالية للميزانية وجدول  يـؤدي إلـى سالمة متثيـل  :التطبيق املناسب ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها -5

املتعارف عليها كمؤشر للحكم على  هـذا الفرض أن يستدل املراجع فـي أحباثـه �ملبـادئ احملاسبيةالنتائج يـعين 

.سالمة املواقف املعينة  

ه ـذا الفرض انـيعين ه :العناصر واملفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي سوف تكون كذلك يف املستقبل -6

ر ـه يفرتض أن يستمـي تصرفا�ا فإنـة وان اإلدارة رشيدة فـسليمة ـة الداخليـإذا اتضح ملراقب احلسا�ت أن الرقاب

.ي املستقبل إال إذا وجد الدليل على عكس ذلك والعكس صحيحـالوضع كذلك ف  
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إذا طلب مراقب احلسا�ت إلبداء الرأي فـي سالمة القوائم : مراقب احلسا�ت يزاول عمله كمراقب فقط -7

املاليـة فـإن عملـه جيب أن يقتصر على هـذه  املهمة  فقـط  بغـض النظر عـن إمكانيات املراجع وقدرته على أداء 

.مهام أخرى  

ةـــــــــواع املـراجعــــأنـ: املطلب الثالث  

سة طبيعة و مفهوم املراجعة التـي تقـوم عليـها الدراسـة النـظريـة للـمراجعـة لقد خصصنا املطلب السابق لدرا             

وهنـا نـود اإلشـارة بـأن تــلك الـدراسـة تـركـزت علـى املراجعـة اخلارجيـة و التـي تتـم مـن خـالل مهنـي مـن خـارج 

لية اخلتامية ، ومـن �حيـة أخـرى هنـاك املراجعـةاملؤسـسة إلبـداء الرأي الفين احملايد عن مدى سالمة متثيل القوائم املا  

الداخلية و اليت تتبـع مـن داخل املؤسـسة �دف خدمـة اإلدارة فـي جمال قياس كفـاءة أنظمـه الرقابة املطبقة علـى 

العمال أنشطة املؤسسة املختلفة ، وقـد تنشأ احلاجـة إلـى املراجعـة مـن جانب جمموعات خمتلفة ، مالك رأس املال،  

:1املستثمرين، واجلهات احلكومية ولتحقيق هذه احلاجة ظهرت عدة صور للمراجعة أمهها   

                                                                        املراجعـة  عملية مـن حيث القائـم ب: أوال

: مهاميكن تقسيم املراجعة من حيث القائم �ا إىل نوعني أساسيني             

ن ـستقال عـيكون م  وهي اليت تتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة أو الشركة، حيث  :املراجعة اخلارجية -1

ي ، ـسة املالـع املؤسـة لوضـة العامـتصوير امليزاني  ة ـول عدالـر حـتقري إىلالص ـيسي اخلـسة، وغرضه الرئـإدارة املؤس

       .لنتائج أعماهلا عن الفرتة املالية  ة ـاخلتامير احلسا�ت ـة تصويـوعدال

.33،ص]1966مطبعة طربني سور�[ عبد الوهاب خياطة ، تفتيش احلسا�ت ومراجعة امليزانيات .د -1   
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                                             .بلو لقد سبق التعرض لطبيعة وتعريف مفهوم املراجعة اخلارجية من ق

لقد كان ظهور املراجعة الداخلية الحقا للمراجعة اخلارجية، و من مث فهي تعترب حديثة   :املراجعة الداخلية -2

راجعة الداخلية بناءا على احتياجات اإلدارة إلحكام عملية الرقابة و لقد نشأت امل أخلارجيةإذ ما قورنت �ملراجعة 

ة مستقلة تعمل من داخل املؤسسة للحكم و التقييم خلدمة أهداف ة أداـة الداخليـفاملراجع ألتنفيذيةعلى املستو�ت 

.اإلدارة يف جمال الرقابة عن طريق مراجعة العمليات احملاسبية و املالية  و العمليات التشغيلية األخرى  

اإلدارة تعمل ة وأداة يف يد ـة الداخليـات املراقبـد حلقـميكن القول �ن املراجعة الداخلية متثل أح سبقا مم و استفادا

:ةـما خيص النواحي اآلتيـعلى مد اإلدارة �ملعلومات املستمرة في  

.دقة أنظمة الرقابة الداخلية   - أ   

.اليت يتم �ا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام املؤسسةالكفاءة   -ب  

النظام احملاسيب، و ذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات  و  اـي يعمل �ـة التـة و كفاءة الطريقـكيفي   - ج

.املركز املايل  

ومما جبدر بنا التلميح إليه �ن املراجعة الداخلية قد اقتصرت يف �دئ األمر على املراجعة احلسابية للمستندات بعد 

املنشآت لكي تشمل ، لغرض اكتشاف أخطاء التسجيل �لدفاتر، و لقد توسعت بعض )مراجعة الحقة(الصرف 

.املراجعة الداخلية مراجعة حسابية قبل الصرف، لغرض التأكد من سالمة اإلجراءات  
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و لقد اتضح بعد ذلك إمكانية استخدام املراجعة الداخلية خلدمة اإلدارة العليا يف مجيع ا�االت،  مما استتبع معه 

لنشاط للتحقق من مدى فاعلية األساليب الرقابية ضرورة تطوير هذه األداة و توسيع نطاقها لتشمل مجيع نواحي ا

 . يف متابعة تنفيذ املهام

وجيب إن ال يتبادر إىل األذهان أن وجود نضام للمراجعة الداخلية يف املؤسسة ال يغين عن تكليف املراجع 

ة أي يتبعها فالطريقة اليت ينفذ �ا املراجع اخلارجي عمه ختتلف عن الطريق أحلسا�تاخلارجي بفحص و مراقبة 

  .املراجع الداخلي

ومما سبق من التعارف وأهداف كل من املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية ، ميكن إعداد جدول إلبراز أوجه 

  :االختالف بني كل من املراجع الداخلي و املراجع اخلارجي

 

 

  

  

  

  

1- HAMMINI ALLI , le contrôle Interne et l’élaboration du bilan comptable o p u1993 P51 .  
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1املقارنة بني املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي): 2(اجلدول رقم  

  

  

 املراجع الداخلي املراجع اخلارجي 

) الكامل(خدمة طرف �لث : اهلدف الرئيسي -1 اهلدف             -1

يف سالمة و صدق متثيل  عن طريق إبداء الرأي

دها اإلدارة عن نتيجة األعمال القوائم املالية اليت تع

  .و املركز املايل

اكتشاف األخطاء والغش  :اهلدف الثانوي-2

 .و القوائم املالية حدود ما تتأثر به التقارير يف

خدمة اإلدارة       عن  :اهلدف الرئيسي -1

يقدم   كفؤ وطريق التأكد من أن النظام احملاسيب

دقيقة لإلدارة، و بذلك ينصص بيا�ت سليمة و 

 ئيسي على اكتشاف و منع األخطاءاهلدف الر 

 . و الغش و االحنرافات عن السياسات املوضوعة

نوعية من يقوم  -2

 �ملراجعة

شخص مهين مستقل من خارج املشروع يعني 

 .بواسطة املالك

التنظيمي للمشروع و موظف من داخل اهليكل 

 .طة اإلدارةيعني بواس

يف  درجة االستقالل-3

 و إبداء الرأي أداء العمل

يف عملية  اإلدارةعن يتمتع �ستقالل كامل 

 .الفحص و التقييم و إبداء الرأي

مستقل     عن يتمتع �ستقالل جزئي، فهو 

بعض اإلدارات و لكن خيدم رغبات اإلدارات 

 .األخرى
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الرغم من أوجه اخلالف بني دور كل من املراجع اخلارجي و املراجع الداخلي، فإن هناك أوجه للشبه بينهما، وعلى 

  :أمثلة أوجه الشبه هذهو من 

يسعى كل منهما إىل ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يف املؤسسة، و منع وتقليل حدوث األخطاء و  - 1

        .التالعب

                                                                                                         

44،45،46الصبان ،عبد هللا هالل، مرجع سابق،ص دمحم مسري  -1  

مسئول أمام املالك، و من مث يقدم تقريره  املسؤولية -4

عن القوائم  نتائج الفحص و رأيه الفين عن 

 .املالية إليهم

مسئول أمام اإلدارة، و من مث يقدم 

إىل ير بنتائج الفحص و الدراسة تقر 

 .مستو�ت اإلدارة العليا

و  أمر التعيني و العرف السائد حيدد ذلك نطاق العمل -5

و ما تنص ري املراجعة املتعارف عليها، معاي

عليه القوانني املنظمة ألعمال املراجعة 

 .اخلارجية

حتدد اإلدارة نطاق عمل املراجع 

اخلي فبقدر املسئوليات اليت تعهد الد

اإلدارة للمراجع الداخلي يكون نطاق 

 .عمله

الفحص غالبا مرة واحدة يف �اية السنة  يتم توقيت األداء  -6

املالية، وقد يكون يف بعض األحيان على 

 .فرتات متقطعة خالل السنة

يتم الفحص بصورة مستمرة على مدار 

 .أ�م السنة
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يعمل كل منهما على وجود نظـام حماسيب فعـال، ميد� �ملعلومات الضروريـة التـي تساعد على إعداد   و  - 2

.جمموعة من القوائم املالية الصحيحة و اليت ميكن االعتماد عليهـا  

ا يـعده املراجع الداخلي من ـى مـد كبري علـى حـاخلارجي إلهناك احتمال التعاون بينهما ، فقد يعتمد املراجع  - 3

اد املراجع الداخلي على ما يعده املراجع ـة و كـذا عتمـة الداخليـتقر يرعن نتيجة فحص و تقييم أنضمه الرقاب

املتخذ يف ا ما جيعله اشد حرصا يف مراقبة النظام املالية و هذ مالقوائـاخلارجي من الرأي احملايد عن مدى سالمة 

ق ـن تدقيـن يغين عـي لـق الداخلـام سليم للتدقيـود نظـالتعاون الوثيق، فإن وجو لكن رغم هذا . تسيري املؤسسة

ن حيث ـاالختالف وخاصة م أوجهن ـم وأوضحناا سبق ـومستقل ملاحلسا�ت بواسطة مدقق خارجي حمايد 

                                                                                  . 1  االستقالل والفئات املخدومة

  2ألقانونيةالناحية من : �نيا 

:املراجعة من حيث اإللزام القانوين إىل نوعنيتنقسم   

و هي املراجعة اليت ُحيَتم القانون القيام �ا، حيث يلزم املؤسسة بضرورة تعيني مراجع  أإللزاميةاملراجعة  -1   

ملراجعة حسا��ا و اعتماد القوائم املالية اخلتامية هلا، و من مث يرتتب على عدم القيام بتلك املراجعة وقوع خارجي 

أي هناك نص قانوين على وجوب القيام بعملية املراجعة ومن أمثلة املراجعة  املخالف حتت طائلة العقو�ت املقررة

  املراجعة  ومنه أكثر ت املسامهة مراقب حسا�ت أو لشركامراجعة حسا�ت شركات املسامهة أي يكون  :اإللزامية

                

                                                                                                    .                                                                                                                            57أمني عبد هللا، مرجع سابق، ص  خالد -1

                                                                                                                         .                                                    47دمحم مسري الصبان،مرجع سابق، ص -2
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اإللزامية تتميز بعنصر اجلرب و اإللزام ومن مث ميكن توقيع اجلزاء على املخالفني ألحكامها، و كذلك جيب �ن تتم 

 تتم ن أن عملية تعيينه ملمو على املراجع أن يتحقق عد ونصوص و إجـراءات منصوص عليها، املراجعة وفقا لقوا

  .مبخالفة األحكام القانونية

ع ـكما أن ال جيب أن توض  اليت يراها مناسبة و ضروريةة فإن املراجع يؤدي عمله �لطريقة يف هذه املراجعو         

للقوانني التنظيمية  ود واردةـذه القيـراجع أثناء �ديته لواجباته حىت و لو كانت هـدود على املـود أو حـأية قي

مثل هذه القيود كأ�ا   مل تكن يف مواجهة  ة العامة للمسامهني، و تعتربـن اجلمعيـي صورة قرارات عـسة، أو فـللمؤس

  .. إذا ما رضخ هلذه القيود ولؤ مسـر ذي يعتبـراجع الـامل

سة دون إلزام القانون على ـوهي تلك املراجعة اليت يطلبها أصحاب املؤس): غري إلزامية( املراجعة االختيارية -2

ي ـد يتم االستعانة خبدمات املراجع اخلارجي فـوجوب القيام �ا، ففي املؤسسات الفردية و شركات األشخاص، ق

ي ـراجع خارجـود مـن وجـق مـي تتحقـه املالية اخلتامية، نتيجة للفائدة التـاد قوائمـسة و اعتمـة حسا�ت املؤسـمراجع

وق ـد حقـخذ كأساس لتحديـي تتـي، و التـركز املالـال و املـان الشركاء على صحة نتائج األعمـيث اطمئنـن حـم

سات الفردية نالحظ أن ـة املؤسـي حالـد، و فـك جديـاالت االنفصال أو انضمام شريـي حـة فـالشركاء و خاص

 .وجود املراجع اخلارجي يعطي ثقة

 وخاصـة مصلحـةة ـى اجلهات اخلارجيـدم إلـلك اليت تقـر، و تـن الدفاتـات املستخرجة مـة البيانـي دقـللمالك ف

  ود املراجعة يف بعض البلدان على هده الشركات ـوج أنى ـذه علـا هـالل دراستنـن خـا مـحضنه الـإال ان . 1رائبـالض

  

  .59خالد أمني عبد هللا،مرجع سابق، ص -1
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لسهر على اقتصاد هذه البلدان بضرورة أصبح إلزاميا و يفرضه القانون، و هذا بعدما تولد يف أذهان القائمني �

  احرتام توفري عنصر التدقيق احملاسيب احملايد 

  املراجعةمشول من حيث : �لثا

  :مها تنقسم املراجعة يف هذا ا�ال إىل نوعني

مجيع العمليات املقيدة �لدفاتر كان التدقيق قدميا و حىت عهد قريب يتم بفحص  :املراجعة الكاملة -1

ضمنه من بيا�ت أو حسا�ت خالية من األخطاء و التالعب و الغش أي تدقيق كامل ـوما تالسجالت و 

تفصيلي، غذ كانت املشاريع صغرية و عمليا�ا قليلة، و كنتيجة لتطور ميادين التجارة و الصناعة و ما صاحبها 

تطلبه من جهد كبري و من تعدد املشاريع و كرب حجمها، أصبح التدقيق مستحيال و مكلفا و غري عملي، ملا ي

وقت طويل، مما أدى إىل حتول هذا التدقيق إىل تدقيق كامل اختياري، و قد ساعد هذا االجتاه على ز�دة اهتمام 

املشاريع �نظمة الرقابة الداخلية و أدوا�ا، و حتقيق نظام الرقابة الداخلية، فالفرق بني الكامل التفصيلي و الكامل 

  .1املبادئ العلمية وق التدقيق فقط و ليس �ألصول االختياري يقتصر على نطا

ع اإلدارة أو اجلهة اليت ـه، و ال تضـذي يؤديـل الـك، فاملراجعة الكاملة ختول للمراجع نطاق غري حمدد للعملو كذ

اليت ذه احلالة يرتك للمراجع حرية حتديد املفرداتـي هـتعني املراجع أية قيود على نطاق أو جمال عمل املراجع، و ف  

 

                                      89،ص1998خالد راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي،أصول العلمية والعملية لتدقيق احلسا�ت، دار الشروق،عمان، - 1
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  . 1ن مسؤوليته الكاملة عن مجيع املفرداتـي عـتشملها اختباراته، و ذلك دون التخل 

وهنا يقتصر عمل املدقق على بعض العمليات أو البنود دون غريها كان يعهد إليه   :أجلزئيةاملراجعة  -2 

ا ـل ، وإمنـكك ة ـم املاليـول القوائـرأي حـروج بـه اخلـة ليمكنـذه احلالـي هـوف  اخل...ة أو جرد املخازن ـ�ملراجعة النقدي

فيه هنا أو يف مثل هده احلاالت أن حيصل املراجع املرغوب ومـن  عـواضيـن مـه مـحدد ل ا ـى مـقريره علـر تـيقتص

د ـي القيام بتدقيق بنـوضح نطاق عملية التدقيق املوكلة إليه حىت ال ينسب إليه إمهال أو تقصري فـقد كتايب يـعلى ع

                                                    .يعهـد إليـه أصال  تدقيقه و بذلك حيمـي نفسـه بواسطـة العقـد مـن أية مسؤولية خارج نطاقه مـل

من حيث مواعيد ابتداء املراجعة: رابعا  

ة وما مييز هذه الطريقة أ�ا توفر للمراجع ـي احملاسبـل موظفـي عمـا ينتهـة عندمـتبدأ املراجع   :ألنهائيةاملرحلة  -1

ي فحص بعض العمليات الختبار صحتها وهلذه ـع ينحصر فـإن دور املراجـحسا�ت جاهزة ومرصدة، وعليه ف

                                                                                        :الطريقة مزا� متعددة أمهها

              .و التحريف فيها التالعب ألن احلسا�ت أقفلت مجيعها وال جمال للتغيريختفيض احتماالت  -     

                . رـال احلسا�ت والدفاتـقلة تردد املراجع وأعوانه داخل املؤسسة الن تدخلهم يكون بعد إقف -     

.جعل عمل القائمني �ملراجعة أكثر فاعلية من حيث التقليل من احتمال السهو -       

  ال أنه يؤخذ عل املراجعة إ  :النهائية النقاط التالية

                     .                          قصر الفرتة الزمنية للقيام بعملية املراجعة - 

.61دمحم مسري الصبان، عبد هللا هالل، مرجع سابق،ص -1  
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ا منهم أن ـالقيام بعملية املراجعة بعد إقفال الدفاتر قد يؤدي إىل عدم االهتمام من طرف العاملني ضن -       

لك األخطاء قبل البدء يف ـة تـم الوقت لتسويـة وبذلك فلديهـيتم اكتشافها إال يف �اية السنة املالي أخطائهم لن

                                                                                                   . عملية املراجعة

ة للشركات اليت يراجع ـة املاليـة السنـالعاملني يف مكاتب املراجعة خاصة إذا كانت تواريخ �اي إر�ك -       

.متساوية أو متقاربةحسا��ا   

تقضي بقيام املراجـع أو مساعديـه بزيـارة املؤسـسة مرارا وبشكـل دوري هذه الطريقة تتمتع : املراجعة املستمرة -2

القيام �الختبارات الكافية وعمل كل ما يراه مناسبا لتكوين قناعة حول صحة بوقت طويل وكاف وتتيح للمراجع 

احلسا�ت، أضف إىل ذلك إن املراجعة املستمرة متهد السبيل الكتشاف التزوير أو الغش أو اخلطأ  بعد فرتة قصرية 

اجعـة املستمرة فـي النقاط ر ا املـي توفرهـى أخر الدورة وميكن حصر املزا� التـة لالنتظار إلـمن ارتكابـه وال حاج

:التالية  

طول الفرتة الزمنية اليت تـم فيها عمليـة املراجعة تساعد املراجع علـى التوسع فـي البحث وز�دة حجم   - 

                                                                                                       .االختبارات

                          . تسمح للمراجع �النتهاء املبكر من إبداء الرأي عن القوائم املالية حمل الفحص  -     

               .ي املستقبلـ�ول مما يساعد على اقرتاح سبل العالج وتفادي حدوثها فأول  اكتشاف اخلطأ -     

درجة الهتمام   ـن حيث  ن مـوك العامليـى سلـؤثر علـي سة �ستمرارـي املؤسـفع ومساعدوه ـد املراجـتواج -     

                                 .           �داء األعمال املطلوبة منهم خشية اكتشاف ما تقع منهم من أخطاء
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اق مومسي، وعلى الرغم ـي مكاتب املراجعة على مدار السنة دون ضغط أو إرهـتوزيع األعمال على العاملني ف - 

ه أيضا بعض العيوبـمن املزا� اليت يقدمها أسلوب املراجعة املستمرة فإن ل  

: 1نوجزها فيما يلي   

عود   إليها مرة �نية وملعاجلة ة الفرصة لتعديل بعض األرقام اليت متت مراجعتها على اعتبار أن املراجع ال يـإ�ح - 

  . ذلك يشرتط املراجع عدم تعديل أية أرقام مث مراجعتها إال بعد االتصال به وتربير هذا التصرف

انقطاع عملية الفحص لفرتة معينة على أن يستكمل يف موعد الحق قد يستغله العاملني �ملؤسسة لتحقيق  - 

   .بعض األغراض و إخفاء بعض احلقائق

زام الشخص أو املؤسسة ــدى التـد مـى حتديـزام إلـة االلتــدف مراجعـ�:  )مراجعة قانونية( مراجعة االلتزام-3

ا االلتزام قد ذلقياس ه ول �ا ، واملعيار املستخدمـددة أو القوانني املعمـموضوع املراجعة �لسياسات اإلدارية احمل

الضرائب ، قانون ما و ما يرتبط به من لوائح تنفيذية مثل قانون ختلفة اليت تتبناها اإلدارة  أو يكون  السياسات امل

  .اخل...العمل،قانون الشركات ، قانون  

:زام ومراجعة العملياتـة االلتـة ومراجعـم املاليـة القوائـمراجع بيـن ةـي العالقـالتال التوضيحيم ـالرسويلخص   

 

 

 

 

.14،ص1999/2000،دار وائل للنشر،عمان،)الناحية العلمية( أمني عبد هللا،علم تدقيق احلسا�ت، خالد  -1  
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اجعة االلتزام ومراجعة العمليات

43 .

ومبا أن هذه املراجعة و اليت صنفـت حسـب اهلـدف و الغرض منهـا أ�ـا تصب داخـل نـوع املراجعة من حيث 

وعليه فإننا نلخصها يف الشكل التالـي و املوضح ملاهيـة طبيعـة أو نوعية املراجعة اليت يتسىن للمراجع 

راجعة م
العملیات

املعايري املستخدمة هي األهداف 

 احملددة للوحدة

إصدار تقرير �لتوصيات 

لتطوير و حتسني األداء ةالالزم

فحص كل أو جزء من أنشطة 

 الوحدة
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لشكل رقم ( 2 ): العالقة بني مراجعة القوائم املالية مر اجعة االلتزام ومراجعة العمليات

43،ص1998دمحم  الفيومي ، عوض فهمي،املكتب اجلامعي احلديث،ازراويط ،االسكندرية  

ومبا أن هذه املراجعة و اليت صنفـت حسـب اهلـدف و الغرض منهـا أ�ـا تصب داخـل نـوع املراجعة من حيث 

وعليه فإننا نلخصها يف الشكل التالـي و املوضح ملاهيـة طبيعـة أو نوعية املراجعة اليت يتسىن للمراجع 

. استعماهلا و ذالك حسب طبيعة املراجع

المراجعةا

االلتزام مراجعة
القوائم المالیة

املعيار املستخدم هو املعيار 

احملاسيب

املعايري املستخدمة هي 

 السياسية و القوانني و اللوائح

املعايري املستخدمة هي األهداف 

التقرير عن مدى عدالة 

القوائم املالية يف ضوء املبادئ 

عاما

 الالزم

التقرير عن مدى االلتزام 

�لسياسات و القوانني و 

 اللوائح

فحص تصرفات الوحدة أو فحص القوائم املالية

األفراد

فحص كل أو جزء من أنشطة 
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 الشكل رقم 

 

 

دمحم  الفيومي ، عوض فهمي،املكتب اجلامعي احلديث،ازراويط ،االسكندرية  : ملصدرا  

 

ومبا أن هذه املراجعة و اليت صنفـت حسـب اهلـدف و الغرض منهـا أ�ـا تصب داخـل نـوع املراجعة من حيث 

وعليه فإننا نلخصها يف الشكل التالـي و املوضح ملاهيـة طبيعـة أو نوعية املراجعة اليت يتسىن للمراجع  القائم �ا

 استعماهلا و ذالك حسب طبيعة املراجع

 

مراجعة 
القوائم المالیة

املعيار املستخدم هو املعيار 

 احملاسيب

التقرير عن مدى عدالة 

القوائم املالية يف ضوء املبادئ 

عامااحملاسبية املقبولة قبوال   

 فحص القوائم املالية
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 الشكل رقم ( 3 ) : طبيعة ونوعية املراجعة املستعملة 

 

 

 

  

 

 

 

)                                                              44(عوض فهمي ، مرجع سابق،،ص/ دمحم الفيومي:املصدر  

  االختباراتمن حيث مدى الفحص أو حجم :  خامسا

ن املالحظ أن هذه ـدات ومـود والسجالت واحلسا�ت واملستنـع القيـة مجيـي مراجعـتعن: شاملة مراجعة -1

.احلجمالطريقة تصلح للمؤسسات صغرية   

 املراجعة

 املراجعة احلكومية املراجعة الداخلية املراجعة اخلارجية

يقوم �ا مراجع خارجي 

أسس تعاقدية ىمستقل عل  

يقوم �ا العاملني  يقوم �ا موضف املؤسسة

 �ملؤسسة احلكومية

تشمل على أنواع خمتلفة من 

املراجعة و لكن معظمها 

 مراجعة القوائم املالية

تشمل على كل من مراجعة 

العملياتااللتزام ومراجعة   

تشمل على كل من 

مراجعة املالية و 

مراجعة االلتزام و 
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عينـة خيتارها مـع مراعـاة تعميم النتائج على ا�تمع وم املراجع �عتبار ـذه احلالة يقـيف ه : املراجعة االختيارية -2

ويتوقف حتديد حجم العينة على ما يظهره فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية من جهة اخلاضع لعملية الفحص 

.ومدى إمكان تطبيق إجراءات املراجعـة االختيارية من جهة أخرى  

ةـــــــر املراجعـــــمعايي: املطلب الرابع  

جممع احملاسبني األمريكيني من عشرة معايري مقسمة إىل ثالثة جمموعات  تتكون معايري املراجعة اليت أوصى �ا     

                                    .       ، معايري العمل امليداين، معايري التقرير املعايري العامة  : 1رئيسية هي

 -1                                                                                   ة ــر العامـاملعايي: أوال

تنص هذه املعايري على أن املراجعة جيب أن تتم بواسطة شخص لديه : معايري التأهل العلمي والكفاءة املهنية

ملالية للمؤسسات اخلاضعة لعملية املراجعة، املعرفة العلمية والكفاءة املهنية اليت تؤهله إلصدار األحكام عن القوائم ا

ويبقى مستعدا على املراجع أن يستمر يف مواصلة التعليم والتدريب طوال ممارسته املهنة،  األساسوعلى هذا   

                      .إلكساب املعرفة يف جماالت جديدة

املتعلقة  �ملراجعة،  األموريعين هذا املعيار أن حيافظ املراجع على استقالله يف مجيع  : 2معايري االستقالل -2  

                            :حيث مت حتديد ثالثة أبعاد الستقالل املراجع هي

  .االستقالل يف جمال إعداد التقرير - )ج،االستقالل يف جمال الفحص - )ب ،االستقالل يف عمل املراجع  - )أ   

1 - J- MAILLER, Initiation Au Contrôle Comptable [ Ed Economie et harmonisme 1974 ] , p56 

204، ص ] 2000دار املعرفة[ عمورة عمار، الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري، -2  



األول                                                           المفاھیـم األساسیـة للمراجعـة لــالفص  
 

 

26 

                         :                         وهناك حاالت تؤدي إىل اإلضرار برأي املراجع نذكرها يف األيت

                                   .                                     وجود مصلحة مالية مباشرة يف املؤسسة •

أسرية من الدرجة الثالثة �ي فرد حيتل منصبا هاما يف املؤسسة، وحيث أنه من الصعب وضع قواعد  عالقة •

أن ميارس قدرا كبريا من األمانة والضمري حمددة لتحديد مدى استقالل املراجع يف كل حالة فإنه جيب على املراجع 

.يف مجيع احلاالت  

ملراجع أن يلتزم �ملعايري الفنية واألخالقية للمهنة وان يقوم جيب على ا: معايري العناية املهنية -3          

املراجع مبسؤولياته بكفاءة عليه أن يهتم بتحقيق  مبسؤولياته املهنية على أحسن وجه وتتطلب العناية املهنية أن يقوم

املهين طوال ممارسته على الكفاءة عليه أن يلتزم بقواعد التدريب حمافظا  مصلحة ممكنة، وحىت يبقى املراجعأفضل 

كما تتطلب العناية املهنية أيضا أن يتفهم املراجع جيدا طبيعة العمل الذي يقوم به وملاذا يقوم به؟  .للمهنة   

.وإن مل يكن متأكدا عليه �الستشارة، كما تقتضي العناية املهنية أن يقدم املراجع خدماته بدون أخطاء وبدقة  

                                                                                    معايري العمل امليداين: �نيا

تتعلق هذه املعايري بتخطيط وتنفيذ املراجعة، فهي تقدم إرشادات للمراجع لغرض جتميع األدلة اليت تؤيد رأيه، 

1:هي وتتكون معايري العمل امليداين من ثالثة معايري  

وفق خطة يف هذا املعيار جيب على املراجع القيام بتنفيذ أعمال املراجعة : واإلشراف التخطيط - 1              

ويتطلب التخطيط السليم لعملية املراجعة أن يقوم املراجع بدراسة مالئمة، وان حيسن اإلشراف على مساعديه، 

إن جناح  اليت تناسب هذه البيئة  إلعداد خطة مالئمة للمراجعة  بيئة العمل مع الرتكيز على نظام الرقابة الداخلية  

. 27دمحم وجدي شركس، مرجع سابق،ص. د -1  
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. املراجع يف وضع خطة مالئمة ميكنه من اختيار عدد املساعدين املطلوبني والتأكد من مهارا�م ومؤهال�م املطلوبة  

املراجع دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية القائم �ملؤسسة جيب على : دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية -2  

حمل املراجعة كأساس ميكن االعتماد عليه يف حتديد املدى املطلوب من االختبارات لوضع إجراءات املراجعة 

إن ما                                                                                               .املناسبة هلا

يقوم به املراجع من فحص واختيارات يتوقف على مدى ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية ، وإجراءات املراجعة 

  .2عن تلك اليت نظام الرقابة الداخلية لديها ضعيفقوي خيتلف  ةرقابة الداخليتستخدم يف شركة لديها نظام الاليت 

ع أن جيمع األدلة والرباهني الكافية واملالئمة اليت متكنه من إبداء رأيه يف هنا على املراج: أدلة وبراهني كافية -3

القوائم املالية، ويتم هذا من خالل الفحص املالحظة واالستفسارات حىت يتوفر لديه أساسا معقوال لرأيه يف القوائم 

ال واالنتباه إىل األخطاء املالية موضوع الفحص، ويقتضي التماشي مع هذا املعيار فهم املهمة فهما جيدا وكام

.                            والعناصر غري العادية  

معايري التقرير: �لثا  

يتضمن التقرير حمصلة ما بذله مراجع احلسا�ت من عناية يف فحص دفاتر الشركة ومراجعة حسا��ا            

وهناك أربعة معايري وميزانيتها، ويثبت فيه ما توصل إليه من نتائج ولذلك من املهم جدا إعداد التقرير بطريقة مهنية 

: تعترب إرشادات عامة إلعداد التقرير نذكر منها  

  2- F. JONIO ET AUTRES, Guide Pratique Pour Le Contrôle Interne [ Ed DUNOD 1971 ],P 16 
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املبادئ احملاسبية هي املقياس الوحيد الذي يعتمد عليه املراجع للحكم على : عرض القوائم املالية -1           

صدق وعدالة القوائم املالية هلذا جيب على املراجع أن يكون ملما إملاما كافيا �ملبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما 

قها يف أي جمال من جماالت وكذلك املبادئ احملاسبية البديلة اليت قد تكون أكثر من واحدة اليت ميكن تطبي

.الفحص  

إن الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية من فرتة ألخرى ضروري للتأكد على أن التغريات يف : الثبات -2           

القوائم املالية من فرتة ألخرى قد نشأت نتيجة أنشطة املشروع املختلفة ومل تنشأ من تغري يف املبادئ احملاسبية 

يتعني نتيجة حدوث تغري يف املبادئ احملاسبية واهلدف من معيار الثبات هو التأكد من قابلية القوائم املالية للمقارنة 

.على املراجع أن يشري إىل ذلك يف تقريره بصورة واضحة   

تقدم القوائم املالية معلومات إىل فئة خمتلفة تساعدهم يف اختاذ القرارات جيب أن  :اإلفصاح الكايف -3          

كون كاملة ومناسبة للقرار وواضحة يسهل فهمها، تعد هذه القوائم حبيث ال تظلل أي فئة من هذه الفئات وأن ت

فإذا تبني للمراجع أن هذه القوائم ال تفصح عن املعلومات الضرورية فيجب علية أن يذكر ذلك يف تقريره وان يقيد 

        .رأيه واإلفصاح الكايف ال يشتمل فقط على نوع املعلومات اليت تقدم وإمنا يشتمل أيضا على كيفية تقدميها

  

تقريرا خاليا من التحفظات بشأن عدالة القوائم املالية يصدر املراجع يف العادة : رأي املراجع -4           

وبعض األحيان يصور تقريرا سالبا يذكر فيه أن القوائم املالية ال تظهر بعدالة كال من املركز املايل ونتائج األعمال 

إذا كانت هذه التحفظات من اجلسامة نتيجة لوضع قيود على ويف أحيا� أخرى قد يتحفظ املراجع يف تقريره ف

.  نطاق عملية املراجعة أو نتيجة ألحداث غري مؤكدة فإن املراجع قد ميتنع عن إبداء رأيه  
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ةـــــة الداخليـــاملراجع: املبحث الثاين  

سلوب التدقيق الداخلي ، وهذا ما من أهم األساليب لتحقيق فاعلية الرقابة اإلدارية و الرقابة احملاسبية هو أ       

املفهوم احلديث للتدقيق الداخلي و أسلوب تنفيذه مث : يدعو� إىل تناول هذا األسلوب وفقا للعرض التايل 

  1اخلارجي أهداف التدقيق الداخلي،جماالت التدقيق مث القيام �ملقارنة بني املدقق الداخلي و املدقق

اـة و أسلوب تنفيذهـة الداخليـللمراجعوم احلديث ـاملفه: املطلب األول  

:األولالتعريف   

يرى أن املراجعة الداخلية    I . A . A حسب معهد املراجعة الداخلية  ختترب وتقيم سريورة التخطيط  -        

2).30008(والتنظيم والتسيري من أجل حتديد خصوصيات ضمان منطقي من أن األهداف سوف يتم حتقيقها     

هو احد الوسائل الفعالة الرقابة الداخلية  وميكن تعريفه ) املراجعة الداخلية( التدقيق الداخلي : التعريف �ين      

جمموعة من انضمت وأوجه نشاط مستقل داخل املؤسسة تنشئه اإلدارة للقيام خبدمتها يف حتقيق العمليات « �نه 

سبية و اإلحصائية  و يف التأكد من كفاية االحتياطات املتخذة و القيود  بشكل مستمر لضمان دقة البيا�ت احملا

حلماية أصول و ممتلكات املؤسسة و يف التحقق من إتباع موظفي املؤسسة للسياسات و اخلطط و اإلجراءات 

اإلدارية املرسومة هلم ، ويف قياس صالحية تلك اخلطط و السياسات و مجيع وسائل الرقابة األخرى يف أداء 

  . درجة الكفاية اإلنتاجية واقرتاح التحسينات  أالزم إدخاهلا عليها ، وذلك حىت تصل املؤسسة إىل أغراضها

.50،49،ص]1998مركز التعليم الفتوح[ دمحم أبو العالء الطحان، أساسيات املراجعة . منصور حامد حممود ود. د -  1 

                           .26،ص1999أمحد حلمي مجعة، املدخل احلديث لتدقيق احلسا�ت، دار الصفاء، -  2 
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                                                   LAWRENCE.B.SAWE أما التعريف الوارد  -

فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل املؤسسة من فريى أن املراجعة الداخلية تعين إختبار وتقييم   يف كتاب

                                    . 1اجل توجيه نشاطها حنو حتقيق االهداف �لتطابق مع السياسات املوضوعة

           تقييم نظام املراجعة الداخليةمعىن هذا أن التعاريف تتفق يف أن املراجعة الداخلية هي نشاط يهدف إىل

املراجعة الداخلية وظيفة ميارسها أشخاص من داخل املؤسسة وهلا مكا�ا يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة وخيضع 

.ممارسوها إىل إىل أعلى سلطة يف اهلرم التنظيمي                                                         

 - 1                      فيمكن تلخيصه يف اخلطوات التالية   أما أسلوب العمل يف التدقيق الداخلي ،: �نيا

 - 2                                                                        .معرفة العمل املراد إجنازه واهلدف منه

 - 3                       .                   تدقيق يناسب اهلدف املوضوع ووضع اخلطط للتنفيذبناء بر�مج 

 -4                 .                                                فحص عينة للتأكد من سالمة اإلجنازات

 .    تقدمي تقرير ملختلف املستو�ت اإلدارية املعنية عن االجنازات و الفر وقات و أسبا�ا وطرق حل املشكالت

 -                                                                 :يف األيت طبيعة التدقيق الداخليوميكن تلخيص 

                                .  نشاط  داخلي مستقل يف املؤسسة

         .أداة رقابية بغرض انتقاد و تقييم مجيع الرقا�ت األخرى اليت تكو�ا اإلدارة -   

            

 1 _Ministère De La Restructuration Industrielle Et De La Participation,   Audit interne de                         

    l'entreprise mai 1995, P13                                                                                                                         
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                                                                 .    وظيفة استشارية أكثر منها وضيفة تنفيذية - 

                         رقابة احملاسبية و الضبط الداخلي   ميتد نشاطها إىل مجيع الرقا�ت اإلدارية ، مبا فيها ال - 

اـال تطبيقهـة و جمـة الداخليـملراجعة اـأمهي: املطلب الثاين  

 :أمهية املراجعة الداخلية :أوال

نشأت املراجعة الداخلية و تطورت مع تزايد احلاجة إليها كأداة رقابية تساعد املسئولني يف إدارة األعمال و 

املصاحل املختلفة املشاريع و املنشآت واجناز وظيفتهم املتمثلة يف حتقيق إشباع أكرب قدر ممكن من احتياجات ذوي 

.يف هذه املشاريع و املنشآت  

و لقد تبوأت وظيفة املراجعة الداخلية مكانة �رزة يف معظم املنظمات حيث ارتبطت �على مستو�ت التنظيم فلم 

تعد تقتصر على الرقابة فحسب، بل أصبحت متثل نشاط تقييمي ملراجعة و فحص خمتلف العمليات و 

املتمثلة يفعة من العوامل تظهر يف املؤسسة و حتقيق أقصى كفاية إنتاجية هناك جممو  النشاطات، و�دف تطويرها و  

: 1التغلب على الصعو�ت اليت ترتتب على الظروف االقتصادية) أ  

تعمل إدارة املشاريع غالبا يف ظروف اقتصادية تسودها املخاطرة و تتزايد فيها الرقابة احلكومية على املشاريع القائمة 

و مبا أن وظيفة املراجعة الداخلية تقوم مبتابعة  .بلدا�ا مما أستوجب مراقبة اإلدارة العليا ألي مشروع تقوم �دارتهيف 

 و التكفل �لطريقة اليت يتم �ا إجناز خمتلف املشاريع و املنشآت و منظمات األعمال، و بذلك تصبح أداة رقابية 

 

  .  27.26، ص1999ق احلسا�ت، دار الصفاءأمحد حلمي مجعة، املدخل احلديث لتدقي -1
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:كرب حجم املشاريع و انتشارها) ب  

بعد الثورة الصناعية اليت حدثت يف أور�، كربت حجم املشاريع و تعقدت عماليا�ا و تشابكت مصاحلها األمر 

الذي أدى إىل ظهور البنوك وشركات املسامهة و هي هيئات هلا اتصال دائم �لعمالء الدين حيتاجون إىل بيا�ت 

دقيق يف �اية السنة املالية من طرف املراجع موثوق فيها كما أن ال ميكن تعطيل مصاحلهم إلجراء عملية الت

 اخلارجي، لدلك جلأت تلك الشركات و اهليئات إىل التأكد من صحة البيا�ت احملاسبية و املالية فورا 

 عند أوا�ا حىت ال تشوه مسعتها وتسوء عالقتها مع العمالء، فأصبحت بذلك تدار العمليات من خالل تفويض

.ت و املسؤوليات املرتتبة على إمهاهلاالسلطات و حتديد الواجبا . 

:انتهاج أسلوب الالمركزية اإلدارية) ج  

نظرا لكرب املشاريع و انتشارها جغرافيا جلأت اإلدارة الرئيسية إىل انتهاج أسلوب الالمركزية و ذلك بتقسيم املشاريع 

إىل قطاعات، حبيث أن لكل قطاع إدارة مستقلة مفوضة من طرف اإلدارة العليا للقيام بوظائفها الرئيسية، وحىت 

ا ملا وضعته من خطط و سياسات عامة، وجب عليها تقييم أداء تضمن اإلدارة العليا التزام القطاعات التابعة هل

تلك اإلدارات وذلك �ملعاينة و االنتقال امليداين و فحص السجالت و املستندات و متابعة طريقة انتهاج 

السياسات و متابعة العمليات، وذلك عن طريق وضع أشخاص متخصصني يف ذالك ينبون مكا�ا، و يطلق 

:1عني الداخلينيعليهم اسم املراج  

  :وظيفة املراجعة الداخلية كمجال لتدريب رجال اإلدارة) د

  .27أمحد حلمي مجعة، نفس املرجع السابق،ص -1
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تقوم إدارة املشاريع املختلفة بوضع و تنفيذ وسائل وإجراءات خمتلفة للمراجعة، و تقييم أنشطتها على أساس منتظم 

الضعف يف العمليات �دف إدخال اإلصالحات على العمليات أو و كذلك من أجل معرفة و معاجلة مواطن 

التوصل إىل معرفة األسباب املبدئية لعدم جناح بعض األنشطة ملعاجلتها، وذلك من أجل االستمرار وإجناح النشاط 

صحاب املصاحل كاملسامهني و غريهماالقتصادي وحتقيق مزايد من األر�ح لأل  

دارة العليا إىل أهدافها أدخلت عملية املراجعة على اإلدارة وهو ما يسمى وعلى العموم من أجل الوصول اإل

�ملراجعة اإلدارية و اليت ال توجد أية وحدة داخل املنشأة تستطيع القيام �ا ما عدى وحدة املراجعة الداخلية، و 

                                                                                        : 1ذلك لعدة أسباب منها

                                   .قرب املراجعة الداخلية من عملية وضع و تشغيل األنظمة و تنفيذ اإلجراءات• 

.إنضمام خرباء الرقابة والتحليل والتقييم للعامل يف وحدة املراجعة الداخلية عند بدأ تعيينهم يف املنشأة•   

فإن العمل يف وحدة املراجعة الداخلية اليت تقوم �ملراجعة اإلدارية جتعل من األشخاص الذين يقومون �ذا  و عليه

  .2النوع من املراجعة خرباء يف العملية اإلدارية، أل�م يراجعون كل ما يتصل �ا و يقيمون نتائجها

          جمال تطبيق املراجعة الداخلية                                                            :�نيا 

الداخلية جماالت عديدة حمل التطبيق وهذا على مجيع وظائف املؤسسة ومن  إن لوظيفة املراجعة            

:ةالوظائف اليت تكون حمل معاينة املراجعة الداخلية الوظائف التالي  

                                                                  24،دار النشر القاهرة، ص"املراجعة الداخلية اإلطار النظري واحملتوى السلوكي" أمحد صاحل العبارات -1

.  123، ص1982مكتبة عني الشمس، القاهرة" األصول العلمية واملمارسة امليدانية" أمحد عباس حجازي -2  
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إن كل من احملاسبة واملالية وظيفتان مسجلتان ضمن بر�مج املراجعة الداخلية   :الوظيفة املالية و احملاسبية) أ  

حبيث يقوم املراجع الداخلي أثناء قيامه مبهامه �داء رأي حول الوضعية املالية و احملاسبية �ملؤسسة و نتائج نشاطه 

:هــياملراجعة له ثالث أهداف وبصفة عامة  وهذا بطريقة منتظمة  

                                       .الصراحة يف املعلومات•      .    ملؤسسةمحاية مجيع ممتلكات ا•   .         عدالة الذمة املالية•    

ختضع هذه الوظيفة إىل املراجعة الداخلية على أساس أن املراجع يقوم مبهامه على خمتلف  :الوظيفة التجارية) ب

النشاطات اليت تتم على مستوى هذه الوظيفة من بيع وشراء، تسويق وختزين ونقل وغريها من النشاطات األخرى 

  حيث يتم الكشف عنها و فحصها

.اخل…وكذا قدرة الزبون على الدفع ونوعية التسليم  وحتليلها من �حية العالقات التجارية و اإلشهارية  

يصب عمل املراجع على هذه الوظيفة من �حية مواقع العمل أكثر مما يصب على اجلانب  :وظيفة اإلنتاج)  ج

والتعرف على العراقيل واملصاعب اليت  اإلداري هلا، وذلك حىت يكون على احتكاك مع العمال و املسئولني

.                             لية اإلنتاج حىت يقوم مبواجهتها واحلد من الصعو�ت والعراقيلتواجههم أثناء عم  

                             وتشمل عمل املراجع يف هذه الوظيفة على املستو�ت التالية : الوظيفة املعلوماتية) د

.م اآليلعالمراجعة شبكة اإل •          .   مراجعة املكاتب• .     اجعة مراكز التكوينمر •   

تشمل عمل املراجع يف هذه الوظيفة على طرق التسيري للموظف �ملعىن الكامل و الواسع :  وظيفة التسيري) ه

.على مجيع مستو�ت املؤسسة و املصاحل املوجودة �ا  
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ة ـة الداخليـال املراجعـص وأشكـخصائ: املطلب الثالث  

ؤدي من خالهلا املراجع الداخلي أساسية واضحة ي هناك ثالثة خصائص: خصائص املراجعة الداخلية: أوال

                :   وظيفته وتسمح بتصور تعريف مالئم ملهنة املراجعة الداخلية، هذه اخلصائص تتمثل فيما يلي

    :                                                                                   املساعدة يف التسيري -1

املراجع الداخلي يعمل جبانب أي مسؤول كبقية  1إن لفظ املساعدة مييز املراجعة الداخلية عن أي تصرف بوليسي

حلل املشاكل مع إدارة الضرائب حتتاجه املؤسسة   املشرفني على الوظائف األخرى، فاملسؤول عن مصلحة

الضرائب وبنفس الطريقة يقدم املراجع الداخلي مساعدات للمسؤولني ملعاجلة املشاكل من كل األصناف واملتعلقة 

                   .                                       �إلجراءات املتخذة للسيطرة اجليدة على كل النشاطات

ميكن القول أيضا أن املراجع الداخلي يساعد املسؤولني على حتسني أدائهم من أجل أن يعملوا �كثر فاعلية       

فهو ينصح، يساعد، يقرتح لكنه ال يقرر فهو يعمل كل شئ من أجل حتسني السيطرة على خمتلف النشاطات اليت 

  . اخليةميارسها املسؤولني ومن مث يساعد على بلوغ أهداف الرقابة الد

                                                                                 :ال حيكم على األشخاص -2  

إن هدف املراجعة الداخلية يتمثل يف املساعدة على لغو� احلكم هو مالئم أو غري مالئم يف حق شخص أو شئ، 

.حتسني األداء  

 

1- JAQUES BERNARD, Théorie Et Pratique De L'audit Interne [ Ed Organisation Paris 2000 ], P 53 
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إن هذه اخلاصية التعين �ن اقرتاحات املراجعة الداخلية ال ميكن أن يكون هلا �ثري على األشخاص  -     

  . 1اخلاضعني لعملية املراجعة وإمنا هذا يعين وضوحا عدم إدراج أمساء األشخاص يف تقارير املراجعة

   :                                                                                         بكل استقاللية -3

إن وظيفة املراجع الداخلي يف ممارستها ال جيب أن ختضع للضغوط اليت �مكا�ا أن تبعدها عن أهدافها وهلذا 

ل أن نطلب من املراجع الداخلي صياغة قواعد وإجراءات املراجع جيب أن يكون مستقال عنة موضوعه فال يعق

فكيف يتمكن من إبداء رأيه يف إجراءات . العمل يف وظيفة من وظائف املؤسسة مث نطلب منه بعد ذلك مبراجعتها

هذا يعين أن ا�االت اليت أملى املراجع الداخلي قواعدها ال ميكنه مراجعتها بنفسه، وجيب أن يكون هو صانعها 

كما أنه ال ميكن أن يكون حتت سلطته أي   املراجع الداخلي مستقال عن األشخاص اخلاضعني لعملية املراجعة

  . مصلحة إال أنه كباقي املسؤولني علية أن يتقيد بسياسة وإسرتاتيجية املديرية العامة

    أشكال املراجعة الداخلية: �نيا

. 2يف شكلني و يتمثالن يف املراجعة احملاسبية و املراجعة العملية تتمثل أشكال املراجعة الداخلية                 

�دف هذه املراجعة إىل فحص حمتوى احلسا�ت و سالمة التسجيالت و صرامة تطبيق   :املراجعة احلسابية )أ

ت و قر�ا القواعد احملاسبية و القواعد الداخلية أيضا للمؤسسة، حيث يقوم املراجع احلسايب بتقدير جدية املعلوما

  .من الواقع و كذا �مني اإلجراءات و تسجيلها يف السجالت

 

    .                                                                                                               54،53نفس املرجع السابق،ص  -1

.39،40،ص  2000املراجعة و مراقبة احلسا�ت من النظرية والتطبيق  ديوان املطبوعات اجلامعية،  دمحم بوتني  -2                                             
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هذا النوع من املراجعة ال خيص فقط جانب احلسا�ت و إمنا يشمل مجيع نشاطات   :املراجعة العملية) ب

:املؤسسة، و تنقسم هذه املراجعة إىل قسمني  

�دف هذه املراجعة إىل ضمان وجود عملية مراقبة و فحص على مستوى : مراجعة الوظائف العادية•       

وظائفالوظائف املختلفة للمؤسسة، و يشمل هذا الفحص على ال  

اخل، وكذا الوظائف الدقيقة كوظيفة التخزين و ...الواسعة كاملبيعات، املشرت�ت و اإلنتاج و تسيري املستخدمني 

                             .البعثات وغريها من الوظائف املختلفة

اإلسرتاتيجية، و �دف إىل فحص و يعرف هذا النوع من املراجعة �ملراجعة : مراجعة الوظائف املنتظمة•      

شروط وإجراءات العمل اليت حتدث مرة واحدة كمراجعة إجراءات عملية استثمار هامة أو مراجعة وظيفة خاصة 

.تعترب إسرتاتيجية من قبل املؤسسة  

.اـة أدائهـوطريقة ـالداخلية ـة املراجعـم وظيفـتنظي: املطلب الرابع  

           :                                                                ةـالداخلية ـة املراجعـم وظيفـتنظي: أوال

                                :                     إن تنظيم عمل املراجعني الداخليني يتمثل يف إعداد ما يلي  

             :                                                                               ميثاق املراجعة -1  

هو وثيقة أساسية لوظيفة املراجعة الداخلية وخيصص لتقدميها وتعريف �قي عمال املؤسسة �ا، هذه            

                                 :جيب أن حتتوي على املعلومات التاليةالوثيقة فرضتها املعايري املهنية وهذه األخرية 

                                               .      حتديد وضعية مصلحة املراجعة الداخلية يف املؤسسة  •      
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ملعدات واألدوات كل الو�ئق واالتصال بكل األشخاص ومعاينة كل االسماح للمراجع �الطالع على   •     

                                    .                                         1الالزمة للسري احلسن ملهمة املراجعة 

                                    .                                                  حتديد جمال املراجعة •      

ق املراجعة معلومات إضافية عن                                                                     إن بعض مواثي

            .                                                                               الرقابة الداخلية •      

                .                                                                وتدريب املراجعني توظيف•       

                                  .                                    اإلجراءات املنهجية ملهمة املراجعة •      

  اإلطاراتلى كل هذه الوثيقة عند إعدادها وحتضريها جيب أن توزع ع

                                                                              : خمطط املراجعة الداخلية -2  

خمطط املراجعة يف املؤسسة جيب أن يشمل كل املواضيع املمكن مراجعتها وأن هذا املخطط ال ميكن إعداده يف 

ساسية تكون يف سطر، سنة واحدة وإمنا يتطلب حتضريه عدة سنوات خالهلا يتم إثراؤه واستكماله وأن كل مهمة أ

.وعموما فإن خمطط كامل ملؤسسة كبرية قد يشمل عشرات األوراق  

وميكن القول أيضا أن خمطط املراجعة ال ميكن أن ينتهي وإمنا كل سنة جيب تعديله حسب تغريات احمليط، إن 

صفحة من  مشولية خمطط املراجعة تفرض طريقة متعددة املواضيع وهذا لتغطية كل نشاطات املؤسسة إن كل

 صفحات املراجعة

 

1- Ministère De La Restructuration Industrielle Et De La Participation, opct, P105 
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يتشكل من تسعة أعمدة إذا تعلق األمر خبطة مخاسية وسبعة أعمدة إذا تعلق جيب أن تكون على شكل جدول 

: األمر خبطة ثالثية وميكن تصوير خمطط املراجعة كاآليت  

خمطـط املـراجعـة):  3(اجلدول رقم   

  C.R مهام املراجعة 2000 2001 2002 2003 2004

 

  مراجعة السنوات السابقة

  السنة  الوقت املستغرق 

  مصلحة املستخدمني      

  مصلحة املشرت�ت

  مصلحة اخلزينة

  مصلحة اإلشهار

  اخلزينة االستثمارات 

  األرشيف

  العقود 

 االعالم اآليل    

   

 

     موازنة الوقت         

 

.THEORIE ET PRATIQUE DE L'AUDIT INTERNE : المصدر 
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ميثل سنة أخر مراجعة                                                                             :  العمود األول

ميثل الوقت املستغرق إلجناز املهمة                                                               :  العمود  الثاين

                                                                    املقبول  يوضح معدل اخلطر:   العمود الثالث

يوضح مهام املراجعة                                                                              :  الرابعالعمود 

تبني توزيع هذه املراجعة على السنوات القادمة:  األعمدة األخرى  

هذا املخطط املعد يف السنة األوىل �لتشاور مع فريق املراجعة وكل املسؤولني جيب تعديله حبيث يكون هناك توافق 

عطل، مدة التكوين، ( بني موارد املراجعة الداخلية واالحتياجات احملددة يف اخلطة، ففي حالة خصم الغيا�ت 

.أسبوع لكل مراجع يف السنة 40اجعة مبعدل يكون الوقت الالزم إلجناز مهمة املر ). غيا�ت خمتلفة   

طريقة أداء املراجعة الداخلية                                                                               : �نيا

:  يوجد خناك عناصر خمتلفة ألداء املراجعة جيب أن يلتزم �ا املراجعني يف مجيع األحوال أمهها              

يهدف التحقيق إىل التأكد من مدى صحة العمليات احملاسبية من حيث الدقة احملاسبية واملستندية : التحقيق -1

وسالمة التوجيه احملاسيب ومجيع األدلة والقوانني اليت تثبت صدق مدى ما تتضمنه السجالت وما يرتتب عليه من 

اذ القرارات ويستلزم التحقيق التفرقة بني احلقائق واآلراء أمانة البيا�ت احملاسبية وإمكانية االعتماد عليها يف اخت

وطبقا لذلك فإن التحقيق خيتص أساسا �حلسا�ت و العمليات ويعترب عامال مشرتكا بني املراجعة الداخلية 

.واملراجعة اخلارجية   

واحلسا�ت واإلجراءات يقصد به التحليل أالنتقادي للسياسات اإلدارية وإجراءات الرقابة الداخلية : التحليل -2

املقار�ت والربط بني احملاسبية واملستندات والسجالت والتقارير اليت تقع داخل نطاق الفحص ويتطلب إجراء 
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العالقات مثل الربط بني االستثمار و عائده بنسبة إمجايل الربح إىل املبيعات ويرتبط التحليل �لتحقيق وليس هناك 

                                                                                                   .فاصل بينهما

ويقصد به االلتزام �لسياسات اإلدارية املرسومة وأداء العمليات وفقا للطرق والنظم والقرارات اإلدارية  :االلتزام -3

نتائج مرضية ومع ذلك يهم اإلدارة معرفة ما إذا كانت هذه حىت يتحقق االنضباط �لتنظيم فقد مت التوصل إىل 

  .من خالل املمارسة املصرح �ا ومبا يتماشى مع السياسات النتائج قد حتققت 

هو التقرير الشخصي الواعي عن مدى كفاية وفاعلية واقتصادية السياسات واإلجراءات اليت تسري : التقييم -4

ت بقصد ترشيد األداء وتطويره ويقتضي التقييم جتميع البيا�ت واملعلومات  عليها الشركة وما لديها من تسهيال

مع تقييم هذه اآلراء واالقرتاحات  وتقصي احلقائق واالستعانة �راء املسؤولني   

تقرير املراجع الداخلي يربز املشكلة وأمهيتها وطريقة معاجلتها وما توصل إليها من نتائج وتوصيات  :التقرير -5

لتجنب تشويه احلقائق وتتبلور قدرة املراجع الداخلي رض التقرير عن املسؤول عن النشاط حمل الفحص ويفضل ع

  .عن العرض الواضح لنتائج ما قام به من فحص وتقصي

ةــــــــــــة اخلارجيـــــــــاملراجع: املبحث الثالث  

                          ة                                               ـة اخلارجيـملراجعا ةـطبيع: املطلب األول

وعملها حبيث يظهر هذا جليا لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبري على األنشطة من حيث تنظيمها          

تدخل �ملؤسسة من  من خالل انفصال امللكية عن التسيري على خالف ما كان سابقا و�لتايل مل يعد للمالك أي

�حية تسيريها ومراقبتها حبيث جعله ال يطلع بشكل مباشر وكايف على وضع املؤسسة احلقيقي وكذلك وجهة رأس 

ماله املساهم به يف املؤسسة ومنه أصبح من الضروري وجود طرف �لث أخر وحمايد كوسيط بينه وبني املؤسسة 
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لتها ويف نفس الوقت يقدم النصح لإلدارة من أجل تصحيح يطلع من خالهلا املتعاملني مع املؤسسة على حا

اليت قد حتدث يف املؤسسة وهذا عن طريق املراجعة اخلارجية، وذلك �العتماد على وسائل األخطاء والتالعب 

                                                                              . 1وإجراءات خاصة

                                                                            املراجعة اخلارجية وتطورهاماهية : أوال

ويهدف يعتربوا كموظفني داخل املؤسسة وإن املراجعني فيها  �بعة لإلدارة بعد أن عرفنا أن املراجعة الداخلية     

واحلد من الغش والتالعب، إن وجود املراجعة الداخلية �ملؤسسة  الكفاءة اإلدارية هذا النوع من املراجعة إىل ز�دة

وان استقالل املراجع الداخلي حمدود ال متنع القيام �ملراجعة اخلارجية ألن لكل منها طريقتها يف عملية املراجعة 

. وضئيل مقارنة �ملراجع اخلارجي الذي يتمتع �ستقاللية أكرب  

إن املراجعة اخلارجية تقوم �ا جهة مستقلة من خارج املؤسسة فقد تكون مكتب من مكاتب احملاسبة         

حيث أن الوظيفة أو اجلهاز املركزي للمحاسبة �لنسبة للقطاع العام واملراجعة �لنسبة ملكاتب القطاع اخلاص 

�ا فحصا فنيا دقيقا وحياد� للتحقق من وسجالهو فحص مستندي لدفاتر املؤسسة األساسية للمراجع اخلارجي 

      .أ�ا قد متت فعال يف إطار إجراءات سليمة وصحيحة تثبت جديتها

وتقع املراجعة يف �اية السنة املالية كما أ�ا شاملة وكاملة واختيارية أي تتم عن طريق عينة من كل نوع من      

يرد نتيجة راجعة العمليات كلها، وختما إن تقرير املراجع اخلارجي أنواع العمليات املالية ومراجعتها دون القيام مب

املراجعة وعادة ما يكون موضع ثقة وتقدير ملا يتمتع به من استقالل وحياد وعلم وخربة ودراية، وهو �لطبع 

. القوا نينيوآراء مسؤولة عن ذلك حتددها من بيا�ت وحقائق مالية مسؤول عما يتضمنه التقرير   

1- WWW.acc4arb . cam / acc / chow thread php .10/03/2016 



األول                                                           المفاھیـم األساسیـة للمراجعـة لــالفص  
 

 

43 

  لتنظيم مهنة اخلبري. م1991ه املوافق ل ابريل 1411شوال  01املؤرخ يف ) 08 - 91(ويف القانون  

احملاسب وحمافظ احلسا�ت واحملاسب املعتمد ويتم مزاولة هذه املهنة حتت مواد قانونية تضبط املراجعة اخلارجية 

        .    1وظروف عملها يف كل اجلوانب ولقد مت حتليل ووصف املراجعة اخلارجية

إىل إيضاح املراجعة  القانونم وأشار 1992لسنة ) 31(ويف اليمن صدر قانون نظام احملاسبني القانونيني رقم  

ورغم تعدد  2.ومكاتب احملاسبة القانونية وكذلك حقوق وواجبات احملاسبني) احملاسبني القانونيني ( اخلارجية 

اليت  واألطرافالكتا�ت اليت تناولت طبيعة ومسؤولية املراجع اخلارجي كمزاولة ملهنة املراجعة القانونية من �حية 

  تزايدتيعترب املراجع اخلارجي مسؤوال أمامها من جهة أخرى فلقد أمجعت هذه الكتا�ت على أنه من الستينات 

وال شك أن .    3عدد القضا� املرفوعة ضد مزاويل املهن املختلفة بشكل ملحوظ و بينهم املراجعني اخلارجيني 

من تصدره  نمية رصيد املعرفة لدى املراجعني اخلارجيني مبااجلمعيات واهليئات املهنية تلعب دورا كبريا يف يف ت

واملراجعة تعديل املناهج التعليمية يف جمال احملاسبة دور�ت وعمل الندوات واحملاضرات، هذا يف جانب االشرتاك يف 

ىل الدعوة بسبب قصور املناهج القدمية يف مسايرة النقلة التكنولوجية اجلديدة مما دعا بعض الكتاب األمريكيني إ

اليت واهليئات املهنية  مما يدرسون احملاسبة والتدقيق واجلمعيات إلمجاع عاجل يضم األساتذة يف اجلامعات األمريكية

هلا �ثري على النشاط االقتصادي واملايل وخرجوا نتيجة قصور املناهج احلالية يف مسايرة النقلة التكنولوجية مما أدى 

  .مفهومها وممارستها وكل هذا أدى إىل تطور مهنة املراجعة يتالءم مع هذا التطور إىل تعديل الكتب واملناهج مبا

آمال بن خيلف، املراجعة اخلارجية يف اجلزائر، مذكرة لنيل املاجيسرت فرع نقود ومالية كلية العلوم االقتصادية  وعلوم التسيري جامعة  -1

                                                                                                 .   93،ص2002اجلزائر

.   م1992لسنة )  31( قانون نظام احملاسبني القانونيني اليمين رقم  -2  

                   . 73م،ص 1999املراجعة والتدقيق بني النظرية والتطبيق، الكتاب االول، مطابع جامعة تعز، اليمن دمحم اهلادي العد�ن ، . د- 3 
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                                                                                   تعريف املراجعة اخلارجية : �نيا

فحص القوائم املالية وهي يف الغالب قائمة الدخل وقائمة املركز املايل هي  املراجعة اخلارجية: التعريف األول

وأنظمة الرقابة الداخلية والتحقق من أرصدة البنود يف هذه القوائم واحلصول وعمل انتقادات للدفاتر والسجالت 

وهلذا                       .على األدلة الكافية واملالئمة إلبداء الرأي الفين احملايد على صدق وسالمة القوائم املالية

  -                                            :فقرات هي فإن معىن املراجعة اخلارجية جيب أن حتتوي على ثالثة

                                                         1الفحص    ،   التحقيق     ،     إبداء الرأي

هي فحص منظم ومستقل للبيا�ت والقوائم املالية والسجالت والعمليات املراجعة اخلارجية : التعريف الثاين     

      2 .والفاعلية املالية ألي مؤسسة وأن يقوم املراجع جبمع األدلة والقرائن وتقييمها وإبداء الرأي الفين خالل تقريره

ويشري اإلطار                                                                                                                                                       

(  وفقا إلطار حمددة الدويل لعمليات التأكيد أن املراجعة خدمة معقولة �دف إىل التأكد من إعداد البيا�ت املالي

كما يشري تقرير املراجع اخلارجي يف فقرة إبداء الرأي إىل أن البيا�ت املالية ) املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

.تعرب بعدالة عن نتائج األعمال واملركز املايل والتدفقات النقدية والتغيريات يف حقوق امللكية  

 

 

.6، ص 2007، مراجعة احلسا�ت بني النظرية والتطبيق، دار الصفاء عمان االردن،يوسف جربوع   -1  

 ،مذكرة لنيل شهادة مغين �دية، دور املراجعة املالية اخلارجية وفق املعايري املعمول �ا يف اختاذ القرار دراسة حالة املؤسسة الوطنية للكهر�ء والغاز -2

                                          .04،ص2008-2007قتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائراملاجيسرت يف االدارة كلية العلوم اال
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املراجع اخلارجي                                                                                            : �لثا

املؤرخ )  08-93( مكرر املرسوم التشريعي رقم  75ادته عرف القانون التجاري اجلزائري حمافظ احلسا�ت يف م  

ني مندو� للحسا�ت مدة ثالثة م حمافظ احلسا�ت تعني اجلمعية العامة العادية للمسامه1993أفريل  25يف 

                                      .الوطين أملصفسنوات ختتارهم من بني املهنيني املسجلني على جدول 

مهمتهم الدائمة �ستثناء أي تدخل يف التسيري، يف التحقق من الدفاتر واألوراق املالية للشركة ويف مراقبة  وتتمثل

                    .  انتظام حسا�ت الشركة وصحتها

أو جملس املديرين حسب احلالة، ويف الو�ئق  كما يدققون يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة

.ة إىل املسامهني، حول الوضعية املالية للشركة وحسا��ااملرسل  

ويصادقون على انتظام اجلرد وحسا�ت الشركة واملوازنة وصحة ذلك ويتحقق مندوبو احلسا�ت إذا ما مت احرتام 

.مبدأ املساواة بني املسامهني  

ما ميكن استدعاء اجلمعية العامة لالنعقاد وجيوز هلؤالء أن جيروا طيلة السنة التحقيقات والرقابة اليت يرو�ا مناسبة ك

إىل تعيينهم أو استبداهلم يف حالة االستعجال وإذا مل يتم تعيني اجلمعية العامة ملندويب احلسا�ت املعنيني يتم اللجوء 

.مبوجب أمر رئيس احملكمة التابعة ملقر الشركة بناءا على طلب جملس اإلدارة ومن املديرين  

الطلب كل معين ويف الشركات اليت تلجأ علنيا لالدخار بواسطة السلطة املكلفة بتنظيم ميكن أن يقدم هذا  

 عمليات البورصة ومراقبتها

.184،ص1993القانون التجاري، مبساعدة املصاحل التقنية لوزارة العدل، ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون اجلزائر، -1  
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   :           م تنص هذه املادة على ما يلي1991ابريل  27املؤرخ يف  08-91من قانون  27وحسب املادة 

يعد حمافظ احلسا�ت يف مفهوم هذا القانون كل شخص ميارس بصفة عادية �مسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهنة ( 

الشهادة بصحة وانتظامية حسا�ت الشركات واهليئات التجارية املنصوص عليها يف املادة األوىل مبا فيها شركات 

).1ات التعاضدية االجتماعية والنقا�توفقا ألحكام القانون التجاري وكذا لدى اجلمعي األموالرؤوس   

:                                                نصت على ما يلي 74و وفقا لقانون الشركات اليمين يف مادته 

 - ب.        يكون للشركة املسامهة مراقب حلسا��ا واحد أو أكثر بشرط أن ال يزيد عددهم عن ثالثة مراقبني - أ

حلسا�ت ملدة سنة إىل ثالثة سنوات قابلة للتجديد من جدول احملاسبني القانونيني الذين تضعه يعني مراقب ا

            .                                                                                               الوزارة

.  2ئته بقرار من اجلمعية العامةيكون تعيني مراقب احلسا�ت وجتديد تعيينه وتقدير مكاف - ج  

                                                                                     مهام املراجع اخلارجي : رابعا

ففي املشروع اخلاص يتمثل هذا الدور يف محاية مصاحل  تنبع مهام املراجع اخلارجي من الدور الذي يقوم به       

حملاسبة اإلدارة وحتديد مدى  واختاذها أساسا أصحاب حقوق امللكية واليت تتمثل يف احلصول على أقصى األر�ح 

مة كفاء�ا يف احملافظة على املركز املايل للمشروع عن طريق وضع السياسات والربامج املناسبة واختاذ القرارات السلي

لعملية التنفيذ ومن هذا يتضح أن اهلدف من املراجعة اخلارجية هو التحقق من أن القوائم املالية اخلتامية تصور 

 النتيجة احلقيقية لعمليات املشروع خالل فرتة زمنية وتظهر املركز املايل بصورة صادقة وعادلة يف هذا التاريخ 

.12، 11، ص27/30/31/32،املادة 1991ماي 1) 20(اجلريدة الرمسية  اجلزائرية رقم  -1  

.  1997واملعدل يف عام 1992من قانون الشركات اليمين الصادر يف  74املادة  -2  
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.                                            املراجعة املستندية -1                                                

               .1 املراجعة الفنية أو مراجعة القوائم املالية -2                                                

:                                                                                          املراجعة املستندية -1 

  : تبدأ مهام املراجع اخلارجي بدراسة السجالت احملاسبية عن طريق القيام �ملراجعة املستندية اليت تتضمن        

.  بطريقة سليمة وفقا لألسس والقواعد احملاسبية  قد أثبتت يف الدفاترالتحقق من أن مجيع العمليات الفعلية  - أ

التحقق من أن مجيع العمليات املثبتة يف الدفاتر ختص املنشأة فقط و�لتايل فإن الدفاتر والسجالت احملاسبية  - ب

للمنشأة ال تتضمن إال العمليات اليت تؤثر على املنشأة وتتعلق �ا و�لتايل فإن مهمة املراجع التحقق من مدى 

دق التبويب اإلحصائي للبيا�ت املالية على مستوى املنشأة كوحدة مستقلة، و�لتايل يؤدي بدوره إىل صدق ص

.السجالت والدفاتر حماسبيا  

التحقق من أن مجيع العمليات املثبتة �لدفاتر مؤيدة مبستندات سليمة ومعتمدة من قبل املسؤولني سواء   -ج

.                                 وتعترب بذلك قرينة على سالمة العمليات املالية ودقتهاكانت خارجية أو داخلية 

التحقق من صحة التوجيه احملاسيب للعمليات املالية، وهذا ما يطلق عليه صحة التبويب اإلحصائي على  -د

                                                                          .مستوى حسا�ت دفرت أو دفاتر االستاذ

إن   أدلة االثبات يف عملية املراج فحص أنظمة الرقابة الداخلية، واحلكم على مدى فاعليتها �عتبارها إحدى - ھ

      :�دف إىل حتقيق هدفنيدراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية 

 

. 191،ص1998العلمية والعملية ملراجعة احلسا�ت، الدار اجلامعية االسكندرية،مصر  عبد هللا هالل ، االسس.مسري الصبان و د. د -1  
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.                                                              حتديد نطاق عملية املراجعة: اهلدف األول          

تدعيمها وبذلك تنخفض إىل حد كبري  الوقوف على نقاط الضعف �ا و�لتايل العمل على: اهلدف الثاين         

احتماالت الغش والتزوير واالختالسات ألن من بني مهام املراجع اخلارجي اكتشاف ما يوجد �لدفاتر من أخطاء 

.أو غش أو تزويركما قد تنخفض كذلك عن طريق سد الثغرات اليت توجد �نظمة الرقابة الداخلية  

حيث ومن خالل ما سبق  أو نقطة انطالق ملراجعة القوائم املالية اخلتامية وأخريا فاملراجعة املستندية تتخذ كأساس

املالية البيا�ت اليت تتكون منها هذه القوائم وسيلة يعتمد عليها املراجع اخلارجي يف التأكد من سالمة تعترب 

   .وسالمة هذه البيا�ت تعين إىل حد كبري سالمة هذه القوائم

                                                                   ): مراجعة القوائم املالية( املراجعة الفنية  -2

وتعين فحص القوائم املالية اخلتامية لقياس مدى سالمتها و صحتها يف التعبري عن النتائج احلقيقة لعمليات        

حص واملركز املايل يف �ريخ �اية الفرتة احملاسبية ذا�ا، و�دف املراجعة الفنية املشروع خالل الفرتة احملاسبية حمل الف

التحقق من  -أ                                                                                           :      إىل

املالية اخلتامية للمبادئ واملفاهيم احملاسبية مدى مطابقة اإلجراءات احملاسبية اليت اختذت كأساس إلعداد القوائم 

املتعارف عليها واليت تكون فيما بينها لإلطار العام للنظرية احملاسبية سواء يف جمال قياس نتيجة النشاط أو يف جمال 

 إظهار املركز املايل للمنشأة وتقومي األصول واخلصوم ومن مث فإنه يتضح أن املراجعة الفنية تتطلب التحقق من

التحقق من  -ب.               سالمة التطبيق العملي لقواعد النظرية احملاسبية يف إعداد القوائم املالية اخلتامية

مراعاة الناحية  - ج.                                           اصول وخصوم املنشأة اليت جتمعها قائمة املركز املايل

كما تتضمن   - د                              . عداد القوائم املالية اخلتاميةالشكلية اليت يتطلبها القانون بصدد إ
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 1.املراجعة الفنية قيام املراجع اخلارجي ببعض االجراءات الفنية للتحقق من وجود وملكية املنشأة ألصوهلا املختلفة 

      

ةـة اخلارجيـي للمراجعـالدور االجتماع: املطلب الثاين  

أىل املراجعة اخلارجيةاحلاجة : أوال  

وقد أصدرت مجعية احملاسبة إن املراجعة اخلارجية مل تكن لتوجد ما مل يوجد يف ا�تمع طلبا على خدما�ا         

.االمريكية بيا� مبفاهيم املراجعة حيث حددت فيه أربع حاالت ختلق الطلب على خدمات املراجعة اخلارجية  

املالك، الدائنيني، أو أي طرف ( ومن يستخدمو�ا ) إدارة املشروع ( التعارض بني القائمني �عداد املعلومات - 1

).�لث نيابة عن االدارة   

.االمهية االقتصادية الكبرية للمعلومات ملتخذي القرارات- 2  

.اخلدمة املتقدمة املطلوبة إلعداد املعلومات والتحقق منها - 3  

يت حتول دون مقدرة مستخدمي املعلومات للوصول إىل هذه املعلومات مباشر وكذا مقدرةهم على العوامل ال- 4

.تقييم جودة تلك املعلومات بنفسهم  

اليت تستخدمها من �حية وإدارة معىن هذا أنه إذا كان هناك تعارضا بني املالك والدائنني وا�موعات االخرى 

عالوة على ذلك فإن املعلومات اليت تشمل عليها القوائم ستكون متحيزة،  املشروع أخرى فإن هذه القوائم املالية  

. 168  166م، ص  2001دمحم مسري الصبان، نظرية املراجعة والية التطبيق، الدار اجلامعية للنشر، االسكندرية مصر، . د    -1  
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املالية تساعد يف اختاذ القرارات املالية رغم أن مستخدمي املعلومات تنقصهم اخلربة احيا� أو يوجد ما مينعهم من 

التحقق بشكل مباشر من املعلومات اليت يستخدمو�ا هذه العوامل ا�تمعة تبني مدى احلاجة ملراجعة القوائم املالية 

  : ويتم القيام �ا لألسباب التالية

:اجات الدائنيني واملستثمريناحتي-1  

يقع على عاتق املراجع اخلارجي مسؤولية تقدمي آراء غري متحيزة للدائنيني خبصوص مدى عدالة عرض القوائم  

د املراجع اخلارجي هو الشخص املالئم للقيام �ذه املهمة للعديد ويعد املراجع اخلارجي هو الشخص املالية، ويع

:من االسباب أمهها  

.يتوافر لديه املعرفة الكافية واخلربة الالزمة للقيام �ذه الوظيفة ان -     

.ويسمح له القانون بفحص الدفاتر والسجالت الالزمة وجتميع االدلة والقرائن الكافية -   

.كما أنه يتمتع �الستقاللية التامة عن إدارة املشروع حمل املراجعة ألنه ليس موظفا �ذا املشروع  -   

:                                                                   Agency Theory 2- نظرية الوكالة 

تشرح نظرية الوكالة جانبا أخر من الطلب على املراجعة اخلارجية فهذه النظرية تضيف أن املدراء ومالك     

وقد ذكر� حاجة .بيا�ت القوائم املاليةاملشروع يرغبون يف املصداقية اليت تضفيها عملية املراجعة اخلارجية على 

املالك وهي واضحة للعيان أما طلب املدرين على املراجعة اخلارجية ورغبتهم يف إجرائها فإمنا ينشئ يف حقيقة االمر 

.ولكن كل طرف يعمل على حتقيق مصلحته اخلاصة ولكل منهم أهدافه املختلفةن وكالء على املالك ديريأن امل  
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لوكالة فإن هذا الوضع يضع تعارضا بني املالك واملديرين وقد حياول الكالك أن حيصلوا على تعويض وطبقا لنظرية ا

ويعمل املديرين على ختفيض آ�ر هذا التعارض .مقابل نتائج هذا التعارض وامللحوظ بتخفيض مكافئات املديرين

وبناءا على ذلك .مراجع خارجي مستقل عن طريق إخضاع القوائم املالية اليت يعدو�ا للمراجعة اخلارجية من قبل

.سيكون للمالك حافز أقل لتخفيض مكافئات املديرين �ملشروع وختفيض درجة عدم الثقة للمالك بوكالة املديرين  

The motivation Theory 3- النظرية التحفيزية:  

يوجد لدى البعض أن املراجعة اخلارجية �إلضافة إىل كو�ا متنح املصداقية للقوائم املالية فإ�ا تضيف قيمة أيضا ملا 

تشمل عليه هذه القوائم من معلومات نتيجة لإلعتبارات التحفيزية طبقا هلذا االعتقاد فإن القائمني على إعداد 

على أكمل وجه أل�م يعرفون أن هذه القوائم ستخضع املهمة  القوائم املالية يكون لديهم حافز للقيام �ذه

للمراجعة اخلارجية وبناءا على ذلك فإن املعلومات اليت تنطوي عليها القوائم املالية ستكون متمشية مع احتياجات 

.مستخدمي تلك القوائم املالية على الرغم من صعوبة قياس املنافع التحفيزية أو التحقق بشكل قاطع   

:اخلدمات اليت تقدمها مكاتب املراجعة اخلارجية: ا�ني  

ية اليت تقدمها املكاتب للجمهور من بينها خدمات املراجعة اخلارجية واخلدمات الضريبدمات اخل يد منعداللدينا 

:واخلدمات احملاسبية نعرضها �ختصار يف ما يلي   

:  خدمات املراجعة اخلارجية-1  

هي النوع الرئيسي من اخلدمات اليت تقدمها الكثري من مكاتب احملاسبة تعترب خدمات املراجعة اخلارجية        

و�دف معظم عمليات املراجعة اخلارجية اليت  واملراجعة القانونية �لنظر للوقت املستنفد فيها واإليراد احملقق منها،
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ايد عن مدى عدالة القوائم املالية اخلتامية وتتم عملية املراجعة يقوم �ا املراجع اخلارجي إىل إبداء الرأي الفين احمل

.إخل...اخلارجية تلبية لطلب االدارة واملستخدمني والدائنيني واحلكومة  

   :اخلدمات الضريبية-2

يدرك معظم دارسي احملاسبة احلاجة خلدمات إعداد اإلقرارات الضريبية بسبب الكم اهلائل من اللوائح         

للخدمات اليت يقوم �ا املراجع اخلارجي ألن كثري من الطرق ألضريبية وتعد هذه اخلدمة امتدادا طبيعيا والقوانني 

الية اخلتامية هي تقريبا نفس الطرق املتبعة لتحديد صايف املستخدمة لتحديد صايف الدخل الذي نظهره القوائم امل

الدخل اخلاضع للضريبة هذا �إلضافة إىل مساعدة املراجع القانوين لعمالئه يف ختطيط العبء الضرييب ويف خمتلف 

.القضا� واألمور القانونية املتعلقة �لضرائب  

:اخلدمات احملاسبية-3  

واملراجعة القانونية بتقدمي العديد من اخلدمات احملاسبية، وبصفة خاصة تقوم معظم مكاتب احملاسبة         

العمالء الذين تتميز أعماهلم بصغر احلجم حيث ال يتوافر لديهم االفراد املؤهلني إلمساك الدفاتر وإعداد القوائم 

.اي ضمان بصددهااملالية أو يقدم   

  :حدود املراجعة اخلارجية: �لث

يعترب القيام �ملراجعة اخلارجية ضما� �ن القوائم املالية اخلتامية دقيقة أو مضبوطة وذلك لعدة أسباب  ال       

:هي  
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يتم التوصل إىل العديد من االستنتاجات اخلاصة �ملراجعة اخلارجية على أساس فحص عينة من األدلة،  -أ  

خلتامية املؤيدة �آلالف أو رمبا �ملاليني مثل الشيكات حيث تكون بعض القيم النقدية الظاهرة يف القوائم املالية ا

.اخل...املدفوعة أو أمر ألبيع والفواتري   

إن بعض املعلومات اليت مت حتويها القوائم يلزم �لضرورة جتميعها عن طريق االستفسار من االدارة سواء شفهيا - ب

عمالء وعلى الرغم من أن املراجع اخلارجي يستطيع أو كتابيا، مثل التقديرات املتعلقة �مكانية حتصيل حسا�ت ال

أن حيصل على أدلة تؤيد أو تنفي مزاعم اإلدارة يف هذا الصدد إال أنه يف بعض احلاالت قد يكون من الضروري 

االعتماد بدرجة كبرية على ما تقدمه االدارة من معلومات فإذا كانت اإلدارة ينقصها األمانة فقد يتوصل املراجع 

إىل استنتاجات غري سليمة عن مدى عدالة القوائم املالية، ويعد هذا من املخاطر املالزمة لعملية املراجعة  اخلارجي

.اخلارجية  

مظاهر وأوجه ضعف العنصر البشري مثل االرهاق من كثرة العمل وعدم االهتمام والنسيان وغريها، قد تدفع - ج

ئمة أو فحص نوع اخلطأ، أو استنشاق استنتاجات غري املراجع اخلارجي لإلغفال أو التغاضي عن األدلة املال

1.سليمة عن االدلة اليت مت فحصها ويعد أيضا من املخاطر املالزمة لعملية املراجعة اخلارجية  

ة ـة املراجعـة لعمليـق الضروريـالو�ئ: املطلب الثالث  

:ملف املراجع: أوال  

ا�معة أثناء املراجعة وتبيني القيمة احلقيقية للعمل املنجز منتشمل ملفات املراجعة كل أوراق العمل             

.98، ص1980متويل اجلمل، عبد املنعم حممود، مراجعة اإلطار النظري وا�ال التطبيقي،.د -1  
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فهي تعكس طرق الرقابة املتبعة والنتائج اليت توصل إليها خالل �دية مهامه وتعترب ملفات املراجعة  طرف املراجع    

إليه الطرفان يف حالة رفض العميل النتائج اليت توصل إليها املراجع مصدر معلومات �لنسبة للعميل واملراجع يلجأ 

.امللف الدائم وملف العملية .وهناك نوعان من امللفات  

إىل وصف التاريخ املايل للمؤسسة، وحيتوي على بعض البيا�ت يهدف امللف الدائم : امللف الدائم -1

واملستندات اليت هلا صفة االستمرارية ويعترب مرجع لبعض مراكز امليزانية اليت ال تتغري من سنة ألخرى نذكر منها ما 

.العقود التأسيسية والقوانيني -       :يلي  

.         ملخص عن النظام احملاسيب -              

.سلطة واملسؤوليةاخلريطة التنظيمية للعميل موضحا �ا كل خطوط ال-              

.الديون طويلة املدى -              

.الذين هلم أمهية يف املدى الطويلاملراسالت وملخصات حماضر االجتماعات  -              

املستعملة أثناء مراقبة القوائم املالية، وكل املعلومات ذات  ملف العملية من كل االوراقيتكون  :ملف العملية -2

1: أثناء عمليعة املراجعة ويشمل الطبيعة احلالية ا�معة  

                                                  ميزان املراجعة -  القوائم املالية،  - ،  املراجع تقرير -            

            

2_ ROBERT BRIEN C A. JEAN SENECAL, CONTRÔle Interne Et Vérification  [Ed  

PREFONTANE INC QUEBEC 1984  ], P 28 . 
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.كشوف التسو�ت اجلردية-              

.قيود اليومية اخلاصة �لتسو�ت اجلردية -              

.صورة من خطا�ت املصادقات -              

.بيا�ت املستندات الناقصة -              

تعترب حمتو�ت ملف املراجعة مملوكة ملكية خاصة للمراجع وذلك بشرط االلتزام بقواعد قانون شرف املهنة 

.فيما خيص سرية املعلومات اليت يشملها هذا امللف  

بر�مج املراجعة: �نيا  

ائم املالية عن كافة اخلطوات اليت جيب أن يقوم يشمل بر�مج املراجعة ألي عنصر من عناصر القو        

�ا املراجع للحصول على أدلة اإلثبات املقنعة للحكم على هذا العنصر أو ذاك ، ويعترب بر�مج املراجعة 

أداة لتخطيط وتنسيق وتوقيت إجراءات املراجعة اخلاصة �ي عنصر من عناصر القوائم املالية وجيري 

من عناصر سبة واملراجعة على استخدام برامج مراجعة منطية لكل عنصر العمل يف بعض مكاتب احملا

.القوائم املالة مع بعض التعديالت الطفيفة إذا اقتضى االمر ذلك لتتالءم مع طبيعة املؤسسة  

دليل العمل: �لثا  

مجيع العاملني من حماسبني ومساعدين وذلك  تستخدم بعض كاتب املراجعة دليال للعمل يلتزم به     

لضمان سالمة وجودة االداء عند القيام خبدمات املراجعة ويعترب دليل العمل مرشدا يضمن معايري 

:من ما يلياملراجعة املتعارف عليها ويهدف إىل توحيد االجراءات ويتكون دليل العمل   
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                                                                               :تعليمات عامة تغطي-1

.                                                          إجراءات مراجعة القوائم املالية) أ              

.نظام الداخليةخطوات دراسة وتقييم ) ب               

.  جوانب العالقة بني العميل واملكتب) ج               

.واجبات املراجع املسؤول عن عملية املراجعة) د                

.كيفية االستفادة من معلومات امللف الدائم وملف العملية اخلاصة �لفرتة السابقة) ه               

.ستخدامهامناذج من استقصاءات نظم الرقابة الداخلية ومعلومات مفصلة عن كيفية ا - 2  

.تعليمات ختص إعداد تقارير الرقابة الداخلية - 3  

.تعليمات ومناذج توضيحية من ملف العملية - 4  

.منوذج توضيحي من بر�مج املراجع - 5  

.تعليمات ختص طرق كتابة تقارير املراجعة وإيضاحات القوائم املالية - 6  

   رموز املراجعة :رابعا 

العمل يف مكاتب املراجعة على أن حيدد املراجع رموزا معينة يبني كل رمز إ�اء خطوة معينة من  جيري        

وقد ختتلف رموز املراجعة املستخدمة من مراجع إىل أخر ويف ما يلي مناذج لبعض الرموز  أملراجعةخطوات 

             .الشائعة
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رموز املراجعة: 04اجلدول رقم   

 الـــــرمــــــــز            مكانه �لنسبة للرقـــــــــــم     الـــرمــــــــز معــــــــىن

  حتقيق اجلمع الرأسي

  حتقيق اجلمع االفقي

  حتقيق اجلمع االفقي والرأسي

  الرتحيل

  نقل الرقم من صفحة ألخرى

  خطأ يف اجلمع

  مطابق لكشف البنك

  مطابق لكشف اجلرد الفعلي

 

  حتت الرقم 

  الرقمعلى ميني 

  على يسار الرقم 

  فوق الرقم

  حتت الرقم 

  على ميني الرقم

  على يسار الرقم 

  على ميني الرقم

 

     

 

 

 

 

 

 

E 

B 

S 

 

88لنظم احملاسبية واإللكرتونية صدمحم وجدي شركس، مراجعة املفاهيم واإلجراءات يف ا.أملصدر د  

اتـات مندوب احلسابـات ومسؤوليـواجب: املطلب الرابع  

واجبات مندوب احلسا�ت: أوال  
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إن الطابع القانوين ملهنة مندوب احلسا�ت تفرض عليه تصرفات خاصة يف ممارسة مهامه متنح منتوجه درجة        

عالية من الثقة وميكن أن منيز بني ثالثة التزامات قانونية تقود عمل مندوب احلسا�ت وحتكم دورخ وتوجه نشاطه 

:وهي   

.�حملتفظة على أسرار املهنة اإللتزام -       

.عدم التدخل يف أعمال االدارة -       

.دوام املهنة -       

.التدخل الشخصي  -       

.االلتزام �إلجراءات-       

:احملافظة على أسرار املهنة -1   

على عمالئها ويقف على أسرارها التجارية الشركة كتاب مفتوح أمام مندوب احلسا�ت يتعرف               

أو دائنيها ال  ويكشف حقيقة مركزها املايل وهذه كلها مسائل لو علم �ا الغري من منافسي الشركة أو مورديها

 تتسبب يف إضعاف مركزها التنافسي يف السوق 

تزاما �حملافظة على سر لذلك كان من الطبيعي أن يفرض الشارع على مندوب احلسا�ت ال  1وأحلقت �ا أضرار

على  27/04/1991املؤرخ يف  08/91من القانون  18حلماية املؤسسات اخلاضعة ملراقبته فنصت املادة املهنة   

.168، ص ] 1991دار الفكر العريب [ علي سيد قاسم، مراقبة احلسا�ت دراسة قانونية مقارنة لدور مراقب احلسا�ت يف شركة املسامهة، . د-1  
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أن يلتزم خرباء احملاسبة ومندويب احلسا�ت واحملاسبني املعتمدين �حملافظة على االسرار املهنية حسب الشروط 

                                                   .من قانون العقو�ت 301والعقو�ت املنصوص عليها يف املادة 

اليت العقو�ت  قانونمن  301ذا بتطبيق أحكام املادة ي وهإن إفشاء االسرار املهنية من اختصاص القاض      

تنص على أنه يعاقب �حلبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر كل من أفشى سرا كان مودعا لديه مبقتضى وظيفته أو 

.دج5000بغرامة ال تتجاوز   

                                                                      اإلدارةااللتزام بعدم التدخل يف أعمال -2

القانونية على امهية مبدأ عدم التدخل يف إدارة املؤسسات العمومية أصر املشرع اجلزائري يف نصوصه         

يرى أنه  58 املادةاملتعلق �ستقاللية املؤسات يف  12/01/88املؤرخ يف  01/88االقتصادية كما أن القانون 

وينص ، )ال أحد يستطيع التدخل يف إدارة وتسيري املؤسسات العمومية االقتصادية خارج اهليئات املسؤولة قانو�(

املتعلق مبهنة خرباء احملاسبني ومندويب احلسا�ت واحملاسبني املعتمدين  27/04/1991املؤرخ يف  08/91القانون 

ت تستبعد أي تدخل يف أعمال التسيري وإمنا مراقبة قيم وو�ئق أن مهنة مندوب احلسا� 28يف املادة رقم 

:                                                                املؤسسة، إن االصرار على هذا املبدأ حيقق هدفني

.تقوية استقاللية تسيري املؤسسات العمومية االقتصادية •   

.االطالع على دفاتر وو�ئق قد تؤثر على رأيه محاية استقالل مندوب احلسا�ت حق •  

إذا كان ملندوب احلسا�ت حق االطالع على دفاتر وو�ئق املؤسسة يف أي وقت وأن يطلب االيضاحات         

وان يراقب وسائل االدارة والبيا�ت اليت يراها ضرورية لتدعيم رأيه فليس له احلق أن يتدخل يف رسم سياسة الشركة 

يكون ان يصدر حكما على مالئمة قرارا�ا من الناحية التجارية أو املالية ألنه إن فعل ذلك ه السياسة لتنفيذ هذ
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وال جيوز ملندوب احلسا�ت أيضا أن ينتقد إدارة الشركة كأن يعيبها �ن �تج قد أحل نفسه مكان مدير الشركة 

  .اليت تعمل يف نفس القطاع االقتصادي الشركة أقل من مثيله لدى الشركات االخرى

مدي استمرارية عمل مندوب احلسا�ت -3  

الذي تستغرقه مهمة الرقابة وهذا املشرع اجلزائري احلرية الكاملة ملندوب احلسا�ت يف حتديد الوقت  ترك         

رتة من السنة أن يقوم يستطيع مندوب احلسا�ت يف ف(من القانون التجاري واليت ترى أنه  678املادة يف نص 

، ومن هنا ميكن القول �نه خيول ملندوب احلسا�ت سلطة دائمة يف مراجعة )�لرقابة اليت يراها ضرورية له 

 التزام �لقيام �لقيامدون أن يفرض عليه أي وقت يراه مناسب لذلك  والتحقق من موجودا�ا يفحسا�ت الشركة 

.يوميا �عمال الرقابة طوال السنة اليت يعد تقريرا عنها   

                                                                                          :التدخل الشخصي -4

جيب أن يكون  كاملة ألحد ألزمالء مهمة شخصية ال ميكن توكيلها تعترب وظيفة مندوب احلسا�ت        

وتنص . له ابداء رأي شخصي سليممندوب احلسا�ت قادرا على إدارة مهمته وحتت مسؤوليته الكاملة حىت يتسىن 

إن أعمال خرباء احملاسبة ومندبوا احلسا�ت  27/04/1991املؤرخ يف  08/91من القانون  14املادة رقم 

كما منح القانون احلق .  شركة مدنيةواحملاسبني املعتمدين تتم �مسائهم وحتت مسؤوليتهم حىت وإن جتمعوا يف

أن يستعني يف أداء مهمته �ي خبري يف فحص بعض االعمال ذات الطبيعة الفنية  42ملندوب احلسا�ت يف املادة 

.وهذا على نفقته وحتت مسؤوليته  

  االلتزام �إلجراءات -5
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أن خرباء احملاسبني ومندويب احلسا�ت  27/04/1991املؤرخ يف  08/91من القانون  49ترى املادة        

لنا واحملاسبني املعتمدين هلم مسؤولية كاملة لإلجراءات وواجب وسائل وليس النتيجة، إن هذا القانون يسمح 

يلتزم جتاه املؤسسة �لقول أن مندوب احلسا�ت عند قبوله مهمة الرقابة ال ميكنه �ي حال من االحوال �ن 

، وطريقة الكفاءةثبات � التزاموإمنا عليه  أحلسا�ت�لوصول إىل النتائج احملددة حىت وإن كانت املصادقة على 

إدارة املهمة املوكلة له أن يلتزم ببذل عناية وليس حتقيق نتيجة وان يقوم برقابة كافية حىت يستطيع الوصول إىل رأي 

من نفس القانون  39البيا�ت الواردة يف القوائم املالية ومن اجل حتقيق هذا االلتزام املادة سليم يف سالمة ودقة 

1.تركت احلرية ملندوب احلسا�ت يف اختيار وسائل العمل، ويف حتديد طبيعة ومدى الرقابة وطريقة سري املهنة  

                                                                              مسؤوليات مندوب احلسا�ت: �نيا

احلسا�ت هو وكيل عن ا�تمع يف االطمئنان عن أمواله املستثمرة يف وحدات القطاع العام وهو  مراجع     

الشخص احملايد يف إبداء الرأي عن داللة حمتو�ت القوائم املالية يف شركات القطاع اخلاص فهو وكيل عن أصحاب 

اجع عند قيامه مبهامه عليه أن يلتزم بتطبيق إجراءات وأساليب متعارف عليها يف جمال املهنة وقد رأس املال، واملر 

.حتدث أن ال يلتزم املراجع �ذه االجراءات أما عمدا أو سهوا   

ويف احلالتني جيب مساءلته عما ارتكبه من أخطاء أو إمهال أو تقصري، واملسؤولية يف القانون تعين االلتزام      

:بتجمل اجلزاءات اليت يقرها القانون ملن خيالف أحكامه وتتضمن هذه املسؤولية ما يلي  

.مسؤولية �ديبية•       .        ائيةمسؤولية جن•.           مسؤولية مدنية •     

 

. 206،ص]2000دار املعرفة [عمورة عمار، الوجيز يف شرح القانون التجاري أجلزائري -1         
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املسؤولية املدنية -1  

على أ�ا االلتزام بتعويض الضرر وهي نوعان مسؤولية عقدية تقوم على االخالل �لتزام تعرف املسؤولية املدنية     

. عقدي ومسؤولية تقصريية تقوم على االخالل �لتزام قانوين واحد ال يتغري وهو االلتزام بعدم االضرار �لغري

.اخلطأ ، الضرر، العالقة السببية بني اخلطأ والضرر : ئ العامة الثالثة أركان هي وللمسؤولية املدنية وفق املباد  

.1)اخلطأ، الضرر، النسبية(وتنعقد املسؤولية املدنية إال إذا اجتمعت االركان الثالثة   

عترب االحنراف عن السلوك الفين املألوف خطأ يتقرر �لرجوع إىل مقياس سلوك مراقب احلسا�ت الذي ي: اخلطأ-أ

وهلذا فإن املطلوب من مندويب احلسا�ت توخي  ألعامةيوجد يف نفس الظروف اليت أحيطت �لواقعة وفقا للقواعد 

خطاء اليت كان  له ان يكتشفها لو عن تلك االاكرب قدر من احلرص واحلذر فمندوب احلسا�ت يعترب مسؤوال 

.بذل العناية العادية  

تتميز املسؤولية املدنية ��ا مسؤولية تعويضية فال يكفي وفقا للقواعد العامة يف القانون املدين أن  :ألضرر -ب

 يقع اخلطأ بل جيب أن حيدث اخلطأ ضررا، والضرر قد يكون ماد� وقد يكون أدبيا يصيب املضرور يف شعوره أو

.عاطفته أو شرفه أو أي معىن آخر من املعاين اليت حيرص عليها الناس كما جيب التفرقة بني مسؤولية تقصريية  

ركن مستقل عن اخلطأ قد توجد السببية وال يوجد اخلطأ كما قد يوجد اخلطأ وتنتفي  وهي : العالقة السببية -ج

السببية ويراد �لسببية قيام عالقة مباشرة ما بني اخلطأ الذي ارتكبه املسؤول والضرر الذي أصاب املتضرر فإذا رجع 

طأ هو السبب ولكنه مل يكن الضرر إىل سبب أجنيب إنعدمت السببية كما تنعدم السببية أيضا حىت ولو كلن اخل  

،288علي سيد قاسم، مرجع سابق،ص-1  
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السبب املنتج أو مل يكن السبب املباشر، وتنتقي العالقة السببية أيضا إذا ثبت ان املتضرر كان يعلم حبقيقة املركز 

كما ال يسأل عن   ما مل يكن قد علم �اعن أخطاء املدير واملسريين سا�ت املايل للشركة وال يسأل مندوب احل

سبق هلم االخطاء اليت ارتكبها مندوبوا احلسا�ت السابقون له ما مل يكتشفها بنفسه عندما يطلع عن التقارير اليت 

.أن أعدوها كما يسأل عن املخالفات اليت حتدث بعد انتهاء خدماته لدى الشركة  

  :املسؤولية اجلنائية -2

حساسة جدا نظرا لتنوع املخالفات يف قانون الشركات وتظهر املسؤولية اجلنائية إذا ما تعترب املسؤولية اجلنائية    

  1: الضرر ��تمع ومن هذه اجلرائم ذات املسؤولية اجلنائية مايليقام املراجع �عمال تؤدي إىل 

.مجهور املكتتبني يف حسا�ت وقوائم الشركة تعمد املراجع اثبات بيا�ت كاذبة تؤدي إىل تظليل-أ                                   

وضع تقرير كاذب حول املؤسسة اليت يراجع حسا��ا مما يؤدي إىل تظليل املسامهني واالضرار �موال املؤسسة - ب

.اليت هي جزء من أموال ا�تمع  

أو مساعد�ا على التهرب من ضرائب  مساعدة املؤسسة على التهرب من الضرائب �لتقليل من االر�ح - ج

.أخرى مما يؤدي إىل ضياع حق من حقوق الدولة  

.عدم إخطار وكيل اجلمهورية مبا يكشفه من واقائع جمرمة -د  

 

 

1- 1-  Mailler, Initiation  Au Comptable, [ Edition Economie et humanisme 1973] , P101. 
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                                                                             املسؤولية ألتأديبية                  -

حيدة اليت يكون فيها يعترب الصف الوطين خلرباء احملاسبة ومندويب احلسا�ت واحملاسبني املعتمدين اجلهة الو   

املؤرخ  08/91من القانون  53عليه املادة رقم  أمامها مسؤولية �ديبية وهذا ما تنص مسئوالمندوب احلسا�ت 

وذلك مىت أمهل يف �دية واجباته أو آتى فعال ماسا بكرامة املهنة وعادة تكون اجلزاءات  27/04/1991يف 

لفت ألنظر، اإلنذار ،االيقاف عن العمل ملدة وإيقاف عن العمل ملدة وإسقاط العضوية وجند أن االمور املخلة 

:لشرف املهنة هي  

.                                            أن ال يشري املراجع يف تقريره �نه مندوب حسا�ت •                

.أن يسمح لعضو آخر �ستخدام امسه يف مطبوعاته •                  

.                              يعمل على حتديد أتعابه بشكل يؤثر على حتديد أتعاب زمالئه ان •                

.أن يعمل العضو �عمال تتعارض مع وضعه كمندوب حسا�ت •                  

.أن يضع امسه على تقرير خاص بقوائم مالية مل يقم هو مبراجعتها •                  
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:لـــــة الفصــخالص  

متثل املراجعة عملية فحص انتقادي �موعة من املعلومات �دف التحقق من سالمة القوائم املالية وذلك          

وفقا ملعايري وقواعد مثل مبادئ احملاسبة املتعارف عليها ويرتتب عن ذلك إبداء رأي مع ضرورة إيصال هذا الرأي 

من خالل عملية خص فين متخصص حمايد تربز قيمة مضافة إىل مستخدمي املعلومات هذه العملية تتم بواسطة ش

واملراجعة نوعان داخلية وخارجية تتحدد االوىل يف تتمثل يف مساعدة مستخدمي املعلومات على اختاذ القرارات 

عنها خاضعا ألعلى سلطة يف املؤسسة ويشرتط فيه أن يكون على  اهليكل التنظيمي للمؤسسة ويكون املسؤول

قدر كبري من الدراية يف جمال االدارة والقانون أما املراجع اخلارجي فهو من خارج املؤسسة يعمل �سلوب الوكالة 

.شريطة أن تتوفر فيه بعض اخلصائص حيددها القانون التجاري  
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لــة الفصــمقدم  

        

هذه الدراسة على تطبيق إجراءات املراجعة على شركة شوكولوكس بعني سيدي الشريف مبستغامن تقوم          

مع احملاسب على فحص وتقييم  معتمدين يف ذلك على إجراء مقابلة مع املسؤولني عن مصاحل الشركة و�الخص

حيث مت استعمال نظم الرقابة الداخلية والرتكيز على نظام املبيعات ونظام املشرت�ت �عتبارمها أهم االنشطة، 

وقد قمنا بتقسيم بنود امليزانية الوصف االنشائي واستعمال اسئلة االستقصاء مع �قي النظم، فقط مث مراجعة 

، أما وهيكلها التنظيمي ول االول التعريف �لشركة ومكو��ا والوظائف االدارية هلاالفصل إىل أربعة مباحث يتنا

والذي مشل مطلبني للوصف االنشائي املبحث الثاين فقد خصص لعملية تقيم نظم الرقابة الداخلية للشركة 

. حتليل نتائج الدراسة أما املبحث الثالث فتناول للدورتني املشرت�ت واملبيعات   
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تقدمي شركة شوكولوكس: املبحث االول  

.نستعرض يف هذا املبحث إىل تقدمي شركة شوكولوكس حمل الدراسة وأهم الوظائف اليت تتكون منها الشركة          

ومكو��اتعريف شركة شوكولوكس : املطلب االول  

 

تعريف الشركة شوكولوكس: أوال  

للشكوالطة واحللو�تمهمتها بيع وتصنيع والبيع �جلملة والتجزئة  SARL هي شركة ذات مسؤولية حمدودة   

دج 300.000،00بعني سيدي الشرف مبستغامن قدر رأس ماهلا ب  01/01/1989أنشات هذه الشركة يف 

.مقسمة إىل جزئني حمررين وموجهة إىل الشركات   

مكو�ت شركة شكولوكس: �نيا  

: هذه الشركة من ثالثة أقسام مرقمة كما يلي تتكون         

.قسم املوارد البشرية _ 1  

.قسم املالية واحملاسبة_ 2  

.القسم التجاري_ 3  

اهليكل التنظيمي للشركة ووظائفها االدارية: املطلب الثاين   
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اهليكل التنظيمي للشركة: أوال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

الوظائف االدارية لشركة شوكولوكس: املطلب الثاين  

   مديرية التجارة 

 

مدیریة المحاسبة 

    والمالیة  
مديرية املوارد 

 البشرية

 مديرية االنتاج

 

 املديرية العامة

 

 �ئب املدير

 اهليكل التنظيمي لشركة شوكولوكس
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يوجد ثالث وظائف إدارية للشركة            

مهمتها التنظيم والتنسيق ومراقبة جمموعة االعمال املرتبطة بتسيري املستخدمني وهي  :قسم املوارد البشرية_ 1

 مصلحتني 

.مصلحة املستخدمني والتكوين: االوىل  

.مصلحة الشؤون العامة: والثانية  

:مصلحة املستخدمني والتكوين) أ  

).تسيري املستخدمني( متابعة ومراقبة تطبيق السياسة اخلاصة �لشركة  -   

.�من سري املستخدمني -   

.تشارك يف إجناز امليزانية للمستخدمني -   

.حتضري كل القرارات اخلاصة بتسيري املستخدمني -   

.حتديث كل االمور اخلاصة مبجموعة العمال والتوجيهات الضرورية -   

.تسهر على احرتام التوجيهات لتسجيل وترتيب املستخدمني -   

.يتم إعالمها بكل القرارات اخلاصة بتسيري املستخدمني -   

.مهمتها استخراج كشف الراتب والتصرحيات والصرف للعمال -   

.مكلفة �مللفات اخلاصة حبوادث العمل وتضمن �مني الطب االجتماعي للعمال -   

:مصلحة الشؤون العامة )ب  

كل ما حتتاجه املؤسسة املشرت�ت لشركة تشارك يف صيغة امليزانية و ختتص مبجموعة   
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.ختتص يف �مني جمموع الرتاث للشركة -   

.ختتص يف تسيري التخزين للشركة -   

:مصلحة احملاسبة والتسيري املايل -2  

يف تنفيذ وإصدار  تعريف اهداف العامة للمؤسسة، للسياسة املالية لشركة حتنصتشارك بنشاط          

:التوجيهات العامة �لتسيري املايل والتنظيمي �ملؤسسة مهيكلة إىل ثالثة خدمات هي   

.احملاسبة - أ  

.ةاملالي - ب  

.خلية االعالم - ج  

:احملاسبةخدمة  )أ  

راقبة واملتابعة وتسيري مهمتها تسجيل عمليات احملاسبة مع إجناز حاالت زمنية حمددة وللواصف فهرس الشركة امل 

.أجل حتديد السعر ومراجعة مجيع االعمال الداخلية واستغالهلااملخازن، و�تم �حملاسبة من   

: خدمة املالية )ب  

.�مني السري املايل للشركة -   

.إجناز امليزانية -   

.مراقبة مدى تنفيذ امليزانية -   

.تسيري اخلزينة مع متابعة مجيع التحركات املالية -   

:خدمة االعالم )ج  

).اعالم آيل مع تسيري مجيع النشاطات للمؤسسة( تطوير االعالم اخلاص �لشركة  -   

.إجناز بر�مج خاص �لشركة  -   
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:القسم التجاري -2  

.  خيتص ببيع مجيع مواد الشركة -       

.التسويق واقناع الزبون -       

.�ملنتوجات االخرىالعمل مع عمال الشركة والثقة �م واقناعهم  -       

.اقرتاحات جتارية ومناقشة عرض البيع -       

.للتأمني اخلارجي للشركة دراسة السوق والتنافس للعروض التجارية  -       

.عاجلة مشاكل �لتعاون مع مصلحة احملاسبة -       

تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة: املبحث الثاين  

عن  لة مع احملاسبيف هذا املبحث إىل دراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية وذلك وذلك �جراء مقابنتعرض         

مصاحل الشركة والقيام مبلئ جداول االستقصاء ملختلف النظم وابراز نقاط القوة والضعف واقرتاح التوصيات 

.الضرورية  

للمبيعات دورة  الوصف االنشائي األولاملطلب          

إذا كان الزبون قدمي وعن طريق اهلاتف  احتياجات الشركة يقوم املدير بطلب املواد االولية الالزمة عن طريقحسب 

: واليت هي املقابلة إذا كان الزبون جديد ويقوم بتسجيل املعلومات يف دفرت الطلبيات  

.�ريخ الطلبية  -   

.الكمية املطلوبة -   

.التاريخ املتوقع لالستالم -   
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رئيس مصلحة االنتاج �مر �ئع اجلملة �رسال شاحنات التربيد إىل املخازن ويقوم مسؤول االنتاج بشحن البضاعة 

ووز�ا ويقوم مسؤول املبيعات بتحرير إذن املرور وعند غيابه حيرره احملاسب وحترر نسختني من إذن املرور االوىل 

.تعطى للعميل والثانية للمحاسب   

يقوم أمني املخزن مبراقبة الكميات اليت وصلت مع وصل االرسال وإذن املرور وهذا للتأكد عند وصول البضاعة 

.من مواصفات السلعة مث يبدأ �لتفريغ وإعداد وصل دخول مرقم من ثالثة نسخ  

.االوىل ترسل اىل العميل -   

.الثانية حيتفظ �ا أمني احملزن -   

.والثالثة ترسل إىل مصلحة احملاسبة -   

من توافقه مع السعر املدون يف  دالسعر والتأك( مصلحة احملاسبة واملالية عند استالم الفاتورة مبراقبة يقوم رئيس

.قائمة االسعار مث يقوم بتسجيل الفاتورة يف دفرت املبيعات مث احملاسبة  

.حتصيل قيم الفواتري يتم كل يومني أو ثالثة أ�م  

ظة االيداع وارساهلا إىل البنك وحيتفظ بنسحة بعد �شري احملاسب عند استالم الشيكات يعد نسختني من حاف

.دفرت املقبوضات مت يرتبها يف ملفات البنك البنك ليسجلها يف  

ملشرت�تا دورة  الوصف االنشائي: املطلب الثاين  

:أما فيما خيص املشرت�ت من املواد االولية فإن إجراءات الشراء تتم على النحو التايل  

الولية عن طريق اهلاتف أو يرسل فاكس أو امايل على حسب �ئعي اجلملة يقوم املدير بطلب املواد ا -   

.ويسجل املعلومات يف دفرت الطلبيات  -   

.�ريخ الطلبية -                                           

.الكمية املطلوبة -                                          



دراسة حالة شركة شوكولوكس بمستغانم :                             الفصـل الثالـث  

 

 

129 

التاريخ املتوقع لالستالم -                                          

  .اسم املرسل إليه -                                        

 ترسل البضاعة عن طريق شاحنات عند وصول البضاعة يراقب مسؤول املخزن الكميات اليت وصلت مع وصل 

.العمال ويتم إعداد وصل دخول مرقمالتسليم وإذن املرور للتأكد من مواصفات السلعة ويفرغها   

.االوىل تلحق �ذن املرور وترسل إىل مصلحة احملاسبة املادية  

.والثانية تلحق بفاتورة وترسل اىل مصلحة احملاسبة املالية  

.والثالثة حيتفظ �ا امني املخزن و ترتب يف ملف املوردين  

أسئلة االستقصاءات وشبكات تقسيم املهام: املطلب الثالث   

املعينة وكانت االجا�ت بنعم أو ال مت إعداد هذه االستقصاءات عن طريق حماورة مع احملاسب عن االنظمة    

وبعد إمتام هذه العملية مت التأكد من أقوال املسؤولني �جراء إختبارات املالئمة وذلك عن طريق اختبار عينة 

.عشوائية  
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هل خمضر اخلطأ 

 ضعيف؟

هل هذه 

 الرقابة فعالة؟

هل هذه الرقابة 

 موجودة؟

  

ةــة احملاسبيــة الداخليــالرقاب  

 نعم

 

 ال

  

 ال

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 

 نعم 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم 

 نعم

 

 ال

 

 ال 

  نعم 

 نعم

 غري مطبقة

 نعم

 نعم

 

 نعم

والنوعية للسلع املرسلة من طرف املراقبة الكمية - 1

.مصلحة اإلرسال  

املراقبة الكمية والنوعية للسلع املرسلة مع طلب  - 2  

.البضاعة  

. مراقبة فروقات اجلرد للمخزو�ت - 3  

مقارنة الفاتورة مع وصل االرسال وطلب البضاعة - 4  

.إذن املرور مع وصل التحويلمقارنة  - 5  

.الفوترةمراقبة الدخول  إىل تطبيقات  - 6  

مراقبة وصوالت اإلرسال غري املفوترة   - 7  

.مراقبة القيد احملاسيب - 8  

وجود توقيع على وثيقة من املؤسسة تثبت استالم  - 9

 البضاعة 

 

 

 

 

 

 

 

العمالء/ شبكة تقسيم املهام نظام املبيعات -2  
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أمني  احملاسب

 املخزن

ة مصلح املدير

 املبيعات

 املهــــــــــــــــــــــــــام

إمساك الطلبية - 1 ×     

.الرتخيص �رسال البضاعة - 2 ×     

تقليب البضاعة املعدة لإلرسال - 3   ×   

.إعداد الفاتورة - 4    ×  

.مقارنة طلب البضاعة �لفاتور - 5    ×  

.مقارنة وصل االرسال �لفاتورة - 6 ×     

.احملاسيبإعداد القيد  - 7    ×  

.مراقبة القيد احملاسيب - 8    ×  

.التسجيل يف دفرت يومية املبيعات - 9    ×  

.التسجيل يف حساب العمالء -10 ×     

.إعطاء االمر بتمديد فرتة التسديد -11  ×    
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.موردون/ مشرت�ت: إستقصاء الرقابة الداخلية -3  

هل حمظر 

 اخلطأضعيف؟

هل هذه 

 الرقابة فعالة؟

هذه الرقابة  هل

 موجودة؟

 الرقابة الداخلية احملاسبية

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم 

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 

 نعم 

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 

املراقبة الكمية والنوعية للمواد االولية أو البضاعة  - 1

).من طرف مصلحة التسليم (املستلمة  

مقارنة املواد االولية املستلمة كما ونوعا من طرف  - 2

.مصلحة االستالم مع تلك اليت تظهر يف طلب البضاعة  

مراقبة فروقات اجلرد للمخزون؟ - 3  

.املراقبة احلسابية للفواتري - 4  

املقارنو بني الفاتورة وطلب املواد االولية أو وصل  - 5

.التسليم  

.مراقبة فروقات اجلرد للمخزون - 6  

الرقابة أثناء التسجيل احملاسيب �ن الوثيقة ليست  - 7

صورة طبق االصل وأن الفاتورة قد سجلت أو ألغيت 

.بعد التسديد  

مراقبة التسجيل يف حساب املشرت�ت واملوردين كل  - 8

.البضائع املستلمة وغري املفوترة  

.مقارنة املبالغ املدفوعة واملبالغ املدونة يف الفاتورة - 9  

مراقبة املوردين  املدينون -10  

 

 

مشرت�ت/ شبكة تقسيم املهام لنظام املوردون -4  
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أمني  احملاسب

 املخزن

مصلحة  املديـر

 الشراء

 املهــــــــــــــــــــــــام

إرسال طلب الشراء - 1 ×     

املصادقة على طلب الشراء - 2 ×     

.إعداد طلب البضاعة - 3 ×     

الرتخيص بطلب البضاعة - 4   ×   

مقارنة طلب البضاعة �لفاتورة - 5   ×   

مقارنة وصل الدخول �لفاتورة - 6   ×   

القيد احملاسيب - 7    ×  

الرقابة احملاسبية - 8    ×  

استالم البضاعة - 9   ×   

التسجيل يف يومية دفرت املشرت�ت  -10    ×  

التسجيل يف حساب املوردون -11    ×  

حتضري الشيكات -12  ×    

إمضاء الشيكات -13  ×    

إرسال الشيكات -14    ×  

الدخول لتطبيق احملاسبة العامة -15    ×  
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االجور/ إستقصاءات الرقابة على الداخلية -5  

هل خمضر 

 اخلطأ ضعيف؟

هذه هل 

 الرقابة فعالة؟

هل هذه الرقابة 

 موجودة؟

  

ةــة احملاسبيــة الداخليــالرقاب  

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال 

  

 نعم

 ال

نعم   

 

 نعم

 نعم

 نعم

  نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 نعم

 نعم

  نعم

 نعم

 ال

 

 نعم

 ال

 نعم

.مراجعة بطاقات التنقيط من طرف رئيس املصلحة - 1  

مقارنة قائمة التنقيط ببطاقات التنقيط - 2  

مراقبة اجراءات الدخول يف تطبيقات االجور - 3  

مراجعة كيفية حساب االجور - 4  

مقارنة عدد العمال بعدد كشوف العمال - 5  

مقارنة  كشوف االجور بدفرت االجور - 6  

مراقبة حساب االعباء امللحقة اليت تظهر يف كشف  - 7

.االقرارات واملدفوعات  

اجلرد الفجائي لألجور وإعداد حماضر شهرية - 8  

مقارنة دفرت االجور مع حسا�ت التكاليف - 9  

مقارنة رصيد دفرت الصندوق مع الرصيد الظاهر يف  -10

 دفرت االستاذ

 

 

 

شبكة تقسيم املهام لنظام االجور -6  
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احملاسب 

 املالـــــــــي

املدير 

 املالــــــي

مصلحة  املديـــر

 املستخدمني

 املهـــــــــــــــــــــام

مسك امللفات الفردية للعمال - 1 ×     

إثبات دخول وخروج العمال - 2  ×    

حتديد مستوى االجور - 3  ×    

إثبات ساعات العمل - 4 ×     

حتضري االجور - 5 ×     

حتضري الشيكات أو االمر �لتحويل - 6    ×  

مراقبة حساب االجور - 7   ×   

إمضاء الشيكات - 8  × ×   

التسجيل يف دفرت يومية االجور - 9 ×     

االثبات النهائي لألجور قبل إعدادها -10  × ×   

متابعة شيكات االجور غري احملصلة -11    ×  

توزيع كشف االجر -12 ×     

الرتخيص �لعالوات -13  ×    
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حتليل النتائج :املبحث الثالث  

تبني جداول االستقصاءات الرقابة الداخلية وشبكات تقسيم املهام أن نظام الرقابة الداخلية غري متني            

وأن هناك تداخل يف الوظائف وأن احملاسب املايل يقوم بوظائف متعددة االمر الذي يقوى على احتمال حدوث 

: التاليةاخلطأ أو الغش وميكن توضيح نقاط ضعف نظم الرقابة الداخلية يف النقاط   

حتليل نظم الرقابة الداخلية: املطلب االول  

: نظام املشرت�ت -1  

.عدم وجود دفرت ألوامر الشراء يف مصلحة التموين قد يسبب إصدار أوامر جديدة لبضائع مل تستلم -   

.نسبة كبرية من أوامر الشراء ال حتمل توقيع مدير يؤدي إىل تعقد على العمليات رغم نقص السيولة -   

:نظام املخزو�ت -2  

إشعار إرسال البضاعة ال حيمل توقيع بواب احملزن مما يؤدي إىل خروج بضاعة غري تلك املقيدة يف الفاتورة أو  - 

.وصل اخلروج  

.ختزين البضاعة يف أماكن غري صاحلة لتخزين الشكوالطة، قد يعرض البضاعة للتلف والفساد -   

والصادر على مستوى أمني املخزن االمر الذي يؤدي إىل صعوبة متابعة الوارد عدم مسك الدفاتر يسجل فيها  - 

.حركة السلع  

حرية الدخول واخلروج إىل املخازن من طرف العمال والز�ئن بسهولة ودون قيود هذا يؤدي إىل إطالع الز�ئن  - 

.على أمور قد ال يرغب املسرييني �ظهارها، إضافة إىل السرقة  
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:نظام املبيعات والعمالء -3  

.فواتري املبيعات ال حتمل توقيع املدير أو أي شخص أخر مسؤول قانونيا -   

.حمفوظة يف ملفات خاصة �لعمالء فواتري املبيعات ليست  -   

.غياب مصلحة خاصة ملتابعة العمالء وحتصيل الديون املتأحرة -   

:نظام االجور -4  

.ل إمضاء العماعقود التشغيل ال حتمل  -   

.للعاملكشف االجر ال يشمل الرتتيب السلمي  -   

.غياب دفرت حتركات العمال  -   

.ال يوجد ملف خاص �لعمال يف مصلحة احملاسبة -   

نتائج مراجعة بنود امليزانية: املطلب الثاين  

: تبني املالحظات التالية 2013و  2012إن قراءة امليزانية وجداول التغريات للفرتة  ما بني                

:األصول) أ  

. 2013هذه القيمة مل تتغري يف سنة  2012القيمة االمجالية لإلستثمارات يف سنة ثل مت: االستثمارات -1  

.إن كل اآلالت املستخدمة لصناعة الشكوالطة غري مقيدة يف احملاسبة  
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عدات املسموح �ا قانونيا حيث بلغ إمجايل للموفقا اخلطية  على أساس الطريقة أحتسبت :االهتالكات -2

.من القيمة االصلية % 65 حوايل  31/12/2012اإلهتالكات بتاريخ   

مليون دينار جزائري، هذه 60حوايل  2012/ 12/ 31بلغت قيمة املخزون للمواد االولية يف  : املخزون -3

.السلعة مل يتم جردها ماد� وذلك بسبب عدم توفري وسائل التخزين  

يتم على مستوى احملاسبة املالية إن عدم أن الشركة تقوم بتطبيق اجلرد احملاسيب الدائم وتقييم املخزو�ت ونالحظ 

اتباع أساس حماسيب واحد من فرتة مالية إىل أخرى يف تقومي االصول قد يؤدي إىل التأثري على رقم النتيجة ونقله 

.من فرتة مالية إىل أخرى  

:اخلصوم) ب  

االموال اجلماعية يف االجتاه السالب من سنة إىل أخرى وسببه تراكم اخلسائر دورة  تتزايد: اجلماعيةاالموال  -1

هذه اخلسائر  2012إىل أخرى ورداءة املنتوج من سنة إىل أخرى، حيث ان الشركة مل حتقق رحبا منذ سنة 

.املرتاكمة أدت إىل إطفاء رأس مال الشركة تدرجييا  

من إمجايل الديون تتكون هذه الديون من مشرت�ت املواد االولية  %72ديون املخزون متثل : ديون املخزون -2

.اليت مت شراؤها يف االونة االخرية  

:جـــالنوات) ج  

هذه  ،2013يف سنة % 83و 2012من إمجايل النواتج يف سنة % 72متثل مبيعات: �لنسبة للمبيعات

الز�دات كانت نتيجة اجلودة و اخنفاض السعر مقارنة �لشركات املنافسة وهذا أدى إىل جلب عدد كبري من 

م �الجور فقط % 58مل يغطي الز�ئن رغم هذه الز�دة إال أن الشركة مل حتقق ربح، حيث أن االهامش االمجايل 
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لوضعية السيئة املتمثلة يف عدم كفاية اهلامش االمجايل والباقي تتم تغطيته من موارد أخرى كتعويضات النقل، هذه ا

لتغطية املبلغ االمجايل لألجور بصرف النظر عن املصاريف االخرى أدى إىل توايل اخلسائر من سنة ألخرى مما أثر 

.سلبا على الذمة املالية للشركة  
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 اخلاتـــــــــــــــــــــــــمة

تعترب املراجعة كأداة فعالة تساعد االدارة يف التعرف على أهم املعوقات اليت تواجه التنفيذ الفعلي             

.والسليم لسياسة املؤسسة خاصة إذا مت التحكم يف نظم الرقابة الداخلية  

انت هذه القوائم إن اهلدف الرئيسي لعملية املراجعة هو إبداء الرأي على القوائم املالية لتقرير ما إذا ك           

كما أن عدم قدرة املراجع على اكتشاف اخلطأ ومنع الغش ال ميكن اعتباره قرينة متثل حقيقة املركز املايل للمؤسسة  

على إمهال املراجع طاملا قام بواجباته وطاملا كان الغش من الصعب إكتشافه إضافة إىل أن العرف املهين السائد 

.ي استخدام العينة العشوائيةيقضي �لقيام مبراجعة اختيارية أ  

أو ضعف نظام الرقابة الداخلية وسهولة أو صعوبة إمكانية التواطؤ بني املوظفني يعترب من أهم إن قوة            

حمددات اكتشاف اخلطأ وهلذا فإن دور املراجع هو التحري على ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية بطريقة جتعله 

إن فاعلية عمل املراجع تكمن  املوجودة يف النظام واقرتاح وسائل العالج بطريقة سليمة،يتمكن من كشف الثغرات 

.يف منع حدوث اخلطأ ال يف أكتشافه  

إن إسقاط الدراسة النظرية على الشركة حمل الدراسة أظهر أن هذه االخرية تعاين من مشاكل تنظيمية             

رقابة داخلية ضعيف وغري متماسك وافتقارها إىل عمال مؤهلني علميا  تتميز بوجود نظامأكثر منها حماسبية، فهي 

األخطاء  أضف إىل ذلك الغياب الكلي ملصلحة املراجعة الداخلية الذي يعترب السبب الرئيسي يف ظهور  ومهنيا

 مراجعويعترب تقرير  ألداخلية،هو توفر نظام حمكم للمراجعة  اخلارجيوالغش، إن ما يسهل مهمة املراجع 

.سا�ت الوسيلة االكثر قبوال وثقةاحل  

ن نقاط الضعف املشار إليها سابقا تعترب ذات أمهية قصوى يف تقدير املركز املايل احلقيقي للشركة إ             

، إعداد ميزانية خاطئة ال تعرب عن الوجه احلقيق للشركة من سنة إىل أخرى، يؤدي إىل وإن تكرار هذه االخطاء 
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املراجعة �ألهداف املرجوة هناك جمموعة من النتائج رأيناها مناسبة وضرورية يف مساعدة الشركة ية وحىت تقوم عمل

ومهمة االرتقاء مبهنة املراجعة للمكانة املناسبة هلا �لشكل الذب يتوافق مع على تصحيح االخطاء من جهة 

:هذه النتائج يف النقاط التالية التطورات احلاصلة يف جمال االعمال والتجارة من جهة أخرى، وميكننا عرض  

.إنشاء مصلحة خاصة �ملراجعة الداخلية -                

.ضرورة تصميم نظام للرقابة الداخلية -                

.كفاءة عن طريق االجيارختزين اكثر  البحث عن وسائل  -                

.االلتزام بتوصيات مندوب احلسا�ت -                

.اعتماد الطرق العلمية يف تقييم املخزو�ت -                

.اعتماد الطرق العلمية يف تقييم املخزو�ت -                

يعترب املراجع حمل ثقة ملستخدمي القوائم املالية واالدارة ومن مثة على مزاويل املهنة أن يؤدوا عملهم  -              

.بطريقة تقابل هذه الثقة  

ضرورة إلتزام املراجع بتطبيق معايري األداء املهين بعناية وحماولة التعرف والفهم اجليد ملسببات  -              

.االخطاء والغش وذلك منعا لوقوعها  
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 مقدمـــــة الفصـــــل

منظم خيضع لقواعد مقبولة قبوال عاما على املراجع أن يلتزم �ا مستعمال يف املقابل كل املراجعة عمل منهجي  

االدلة والرباهني اليت متكنه من إصدار رأي احلقوق اليت يكلفها القانون حىت يتسىن له مجع اكرب قدر ممكن من 

.يكون فيه احتمال السهو أو اخلطأ ضئيل جدا  

إن أمر حتديد خطوات العمل الالزمة للحصول على االدلة مرتوك لألحكام الشخصية للمراجع وأنه هو        

سمح به معايري املراجعة مع طبيعة نشاط املؤسسة ويف حدود ما ت تتالءمصاحب القرار يف تطبيق اإلجراءات اليت 

.املتعارف عليها  

قبل ان يستعرض املراجع األهداف الواجب حتقيقها واخلطوات اليت ستتبع يف عملية الفحص ولتحقيق هذه       

االهداف يتعني عليه أن يدرس ويقيم نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة وذلك للوقوف على أهم نقاط 

و�جعة هذا النظام حىت يتسىن له ختطيط خدماته وحتديد  م وان يتأكد من متانةالضعف والقوة يف النظا

.االسرتاتيجية اليت تتناسب مع كل حساب أو جمموعة من احلسا�ت وحتديد حجم العينة املناسبة للفحص  

إن فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية يكون غري ذي فائدة إذا مل يبدأ املراجع مهامه بعملية التعرف على       

ثالثة مباحث نتطرق املؤسسة وحميطها حيث تعترب أهم مراحل عملية املراجعة وسوف نتناول منهجية املراجعة يف 

ويف املبحث الثاين نتطرق ملرحلة دراسة وتقييم نظام  يف املبحث االول إىل مرحلة التعرف على املؤسسة وحميطها

.إعداد التقرير أما �لنسبة للمبحث الثالث سوف نتناول الرقابة الداخلية  
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سةـــى املؤســــــرف علــالتع :املبحث األول  

عل فيما بينها املؤسسة نظام مفتوح تتمتع �لشخصية املعنوية والقانونية تتكون من عناصر مادية وبشرية تتفا     

إلنتاج سلع وخدمات قادرة على اشباع احلاجات فهي تسعى إىل حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية 

.واملؤسسة تؤثر يف احمليط من خالل منتجا�ا ويؤثر فيها عن طريق املخاطر والتحد�ت اليت يصنعها  

املعرفة التامة �ملؤسسة :املطلب األول  

املؤسسةدراسة حميط : أوال  

يف مجيع االحوال أن يباشر مهامه بطريقة صحيحة إال إذا متكن من الفهم اجليد للمؤسسة  ال ميكن للمراجع  

املراد مراجعتها وتعترب املعرفة التامة للمؤسسة من املراحل الضرورية �لنسبة للمراجع ال ميكن ختطيها فهي تسمح له 

:�دراك األمور التالية  

.اليت تؤثر على املعلومات املالية فهم عناصر احمليط- 1  

.رتتبة عن القرارات اليت تتخذها االدارةحتديد اال�ر املالية امل - 2  

.فهم كيفية تكوين رقم االعمال والنتيجة - 3  

.اإلدراك اجليد خلصوصيات املؤسسة حمل املراجعة ومطابقتها للفحوص اليت أجراها املراجع - 4  

:التاليةوحىت يتمكن املراجع من الفهم اجليد للمؤسسة وحميطها جيب األخذ بعني االعتبار العوامل               

.العوامل اخلارجية - 1  

.العوامل الداخلية - 2  
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.العوامل العامة للمؤسسة - 3  

:ةالعوامل اخلارجي-1  

يصعب السيطرة عليها من قبل إدارة عوامل ال ميكن السيطرة عليها أو هذه العوامل تتصف بشكل عام ��ا 

:املؤسسة وهذه العوامل هي  

.احمليط االقتصادي الدويل الوطين واجلهوي •  

.خصوصيات الصناعة املدروسة •  

.اجتاه ألسوق، ألعمالء، اخلصوصيات ألقانونية، ألضريبية، شروط العرض والطلب مدة حياة املنتوج •  

.مكانة املؤسسة يف هذا احمليط •  

.مشاكل التموين اليت قد تؤدي إىل حدوث إضطرا�ت يف العملية االنتاجية •  

.وضعية املؤسسة مقارنة �ملؤسسات املنافسة •  

ومن أجل احلصول على هذه املعلومات وحتيينها يلجأ مراجع احلسا�ت يف غالب األحيان إىل الصحافة        

.املتخصصة وو�ئق بعض املنظمات املهنية  

ـل الداخليـةالعوامـ -2  

هذه العوامل تتصف بشكل عام ��ا ميكن السيطرة عليها حيث ميكن للمؤسسة التحكم �نشطتها            

:الداخلية وهذه العوامل تتمثل يف  

.طاقة االنتاج -   
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التموقع -   

.االتفاقية النقابية -   

.إمكانية التكويل-   

.السياسة العامة للمؤسسة -3  

ترتجم يف شكل عمليات وموارد يف املؤسسة معربا عنها بصورة نقدية يف احلسا�ت دارة إن قرارات وأعمال اال  

هذه القرارات يف بعض األحيان قد ال تتفق نع السياسة املرسومة وعلى املراجع أن حيصل على أكرب قدر ممكن من 

1:املعلومات واإليضاحات عن سياسة املؤسسة يف ا�االت التالية  

التسويق -   

االنتاج -   

البحوث -   

االستثمارات -   

التمويل -   

على املراجع أن يكون عالقات مبنية على الثقة واالحرتام املتبادل مع عمال االدارة         

 الفاعلون يف املؤسسة حىت يتمكن من احلصول على املعلومات املتعلقة بكل القرارات االدارية

.ذات الصلة �لسياسة العامة للمؤسسة يف الوقت املناسب  

 

 

.147، ص ] 1998مركز التعليم املفتوح[ دمحم أبو العالء الطحان، أساسيات املراجعة . منصور جامد حممود، و د. د-1  
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عوامل احمليط: �نيا  

فراغ بل هي تتعامل مع شبكة من املتعاملني وعليها التأقلم يف عملية التعامل معها فهي  فياملؤسسة ال تنشط  

: 1ليست معزولة عن الواقع وتتأثر بعدة عوامل أمهها  

:العوامل اجلغرافية -1  

 من حيث املناخ هل هيعند االنشاء يعترب من األمور االساسية حيث يلعب دورا كبريا املوقع الذي ختتاره املؤسسة 

.منطقة تطل على البحر أم أ�ا منطقة حمرومة  

:دميغرايفالعامل ال -2  

االقتصادي فهو املنتج واملبدع واملفكر وذلك حسب السن وحسب  االنسان هو العنصر االساسي يف النشاط 

.املستوى الثقايف واملؤسسة حتتاج إىل العنصر البشري الذي يتميز مبثل هذه الصفات  

:السياسي و القانوين العامل -3  

الرأمسايل فإن املسري يتحمل خماطر قراراته االدارية يلعب اجلو السياسي دورا هاما يف توجيه املؤسسة ففي النظام  

واليت قد يكون هلا �ثري سيئا على القوائم املالية إذا اختذت خطأ أما يف النظام االشرتاكي فإن مسؤولية االدارية 

ومة ما دامت املؤسسة خاضعة لقرارات فوقية للقيام بنشاطها، وتتأثر أيضا �لقوانني حمدودة إن مل تكن معد

.وتشريعات العمال والنقا�ت والقوانني اجلبائية  

 

 

1- MICHEL MARCHENAY, La stratégie[OPU 1987],P 73, 
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:العامل التقين -4  

املؤسسة وحتسني االداء كما يلعب دورا كبريا يف تطور  يلعب العامل التقين دورا هاما يف رفع مردودية          

من تكاليف  وختتصديثة اليت توفر اجلودة العمل �آلالت احلالعامل البشري �لبحوث ومكننة وسائل 

تقنيات التعرف عللى املؤسسة: �لثـا.الشغل  

أثناء مرحلة التعرف على املؤسسة ال يبحث املراجع عن احلصول على أدلة تدعم رأيه وإمنا الذي يهمه هو         

.احلصول على أكرب قدر من املعلومات عن املؤسسة وعن حميطيها من أجل إكتشاف املخاطر لتوجيه مهامه  

:حماورة عمال املؤسسة -1  

وخمتلف املسؤولني لدى املراجعني ويتم مع عمال االدارة يعترب احلديث مع عمال املؤسسة مصدر معلومات مفصل  

عن املصاحل واالدارات وقد ينزل املراجع إىل مستو�ت عمالية أدىن وهذا جلمع أكرب قدر ممكن املعلومات ميكنه من 

: �ا هي دولكي يكون احلوار مفيدا هناك سبع قواعد جيب التقي أملؤسسة،الفهم اجليد والدقيق لكل أنشطة ونظم   

.احرتام اهلرم السلمي مبعىن أنه قبل حماورة أي عامل جيب أخذ اإلذن من مسؤوله األعلى - أ  

.أن تكون الشفافية الكاملة أثناء احلوار وأن ال يفهم على أنه حتقيق - ب  

.اين منها املؤسسة و أن يبتعد عن املدحأن يشمل احلوار مقاط الضعف واملشاكل اليت تع - ج  

.نتائج احلوار ال يتم تبليغها إىل مسؤولني إال بعد موافقة الشخص الذي متت حماورته  -د  

.ان يكون املراجع هو املستمع ال املتكلم أثناء احلوار - ه  

.أن يكون املراجع موضوعيا أثناء إجرائه احلوار -و  
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: الو�ئق الداخلية واخلارجية -2  

متثل الو�ئق الداخلية واخلارجية كل الو�ئق اليت تتوفر عليها املؤسسة سواء كانت منشورة أو غري منشورة           

:ومن أمثلة ذلك نذكر  

القوانيني -   

دليل االجراءات-   

حماضر اجتماعات اجلمعيات العمومية -   

العقود -   

تقارير املراجعني -   

االتفاقيات اجلماعية -   

).جملة املؤسسة(داخلية املنشورات ال -   

:احملالت ةز�ر -3  

مصادر املعلومات احلقيقة اليت تسمح للمراجع التعرف على حقيقة النظام وجودة املصاحل تعترب ز�رة احملالت أحد  

اجليد للمؤسسة وعمليا�ا أكثر من املعلومات الشفوية أو املكتوبة على الو�ئق فمثال عندما  وميكنه من االدراك

.يقوم املراجع بز�رة املصنع �مكانه أن يطلع على مشاكل تتعلق بطاقة التخزين أو �جلرد  

 

التعرف على حميط الرقابة الداخلية :الثايناملطلب   
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ع ويفهم التنظيم العام للمؤسسة يف جمال إدخال معلومات التسجيل ورقابة املرحلة أن يتعرف املراج تتطلب هذه   

:املعطيات املالية من اجل حتديد   

.امليكانيزمات العامة اليت تساعد على تقوية جودة الرقابة -   

.عقلية العاملني جتاه عملية الرقابة -   

:امليكانيزمات العامة: أوال  

هي عناصر التنظيم العام للمؤسسة واليت تساهم يف ضمان حسن سري الرقابة على مستوى العمليات اليومية     

1:ونذكر منها مايلي  

.املخطط التنظيمي للمؤسسة  -  

.الفصل بني الوضائف -   

.دليل االجراءات احملاسبية واالدارية -   

.املخطط احملاسيب -   

.مصلحة املراجعة الداخلية الفعالة -   

.الو�ئق الواضحة والقابلة للرقابة -   

 

1- Guid d’audit et CAC SNC, P125. 

.اختيار العمال االكفاء -   
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:يف املؤسسات اليت تكون فيها معاجلة املعطيات الكرتونيا فإن هذه امليكانيزمات ختص النواحي التالية  

.اآليل حتديد املسؤوليات، تقسيم املهام، الدخول إىل غرفة االعالم اآليل وإدارة مصلحة االعالم تنظيم -   

إجراءات املعاجلة وتتمثل يف الربامج الرئيسية واملساعدة وكل الو�ئق املتعلقة �جلهاز، الدخول إىل اآللة، الرقابة  - 

.على امللحقات، مدى كفاءة احلماية عند دخول امللفات والربامج  

.االنظمةطوير صيانة  -   

عقلية العاملني: �نيا  

عن إدارة املوارد البشرية يف مؤسسة ما قد تكون خربة واسعة يف جمال الرقابة مما يساعد على التعبئة الكافية        

للمراجع معرفة االجتاه الذي للعاملني اليت ترفع من درجة تقلبهم لظاهرة الرقابة، وهذا املفهوم الشخصي قد يسمح 

.إجراءات الرقابة املراد تطبيقها فكلما كانت التعبئة قليلة كلما كان املراجع حذراستؤول إليه   

1:ومن أجل تقييم نوعية التعبئة جتاه عملية الرقابة على املراجع اختبار العناصر التالية  

.إجراءات مكتوبة شفوية، التصرف جتاه إدارة الضرائب وكل هيئات الرقابة الفلسفة العامة للمؤسسة  -   

.ردود فعل اإلدارة ومدى تقلبها ملالحضات املراجعني الداخلني واخلارجني -   

.بني ما هو فعلي وما هو متوقع، وكيفية التعامل مع الفروقات وهل يتم حتديد املسؤولية عن الفروقات نةاملقار  -   

 

1- GILLE CHEVLIER, principe de vérification [université laval 1973], P35 . 
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الضغوطات املسلطة على العمال من طرف االدارة حىت يتفادى املراجع ردود االفعال السلبية اليت تؤثر على  - 

.نتائج عمله، عليه أن يبحث عن العناصر البسيكولوجية اليت تدفع �لعمال إىل احرتام القواعد الداخلية  

معرفة النظام احملاسيب: �لثا  

ينتهي املراجع من إعداد خمطط العمل عليه أن يتفهم النظام احملاسيب والذي له �ثري على جممل  قبل ان       

:العمليات على املراجع أن خيري ما يلي  

عليه أن يتأكد أن النظام إلكرتوين ام يدوي وهل هو مركزي أو غري مركزي وهل هو ملكا : مفهوم النظام - 1

.للمؤسسة أم انه من عند الغري  

وهنا جيب التعرف على املصادر املختلفة  :انة النظام احملاسيب �لنسبة لنظام املعلومات داخل املؤسسةمك -2

.اليت تغذي النظام احملاسيب �ملعلومات وما هي املسؤوليات ذات الطابع احملاسيب اليت يتم تفويضها  

إضافة إىل :ر مراجعة داخليةاملعطيات املنتجة واستعماال�ا سواء كانت االحصائية أو يف شكل تقاري -3

التقييم األويل حمليط املؤسسة واليت مت إعدادها خالل مرحلة التعرف على املهمة �كملها، وجيب على كل أعضاء 

الفريق أن ينبهو رئيسهم على كل التغريات واالحداث اليت تؤثر على الدراسة األولية حىت يتم تصحيحها يف الوقت 

.املناسب  
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حتديد ا�االت احلساسة: ثاملطلب الثال  

1أصنافا�الت احلساسة لعملية املراجعة ميكن تقسيمها إىل ثالثة   

املخاطر العامة املرتبطة �ملؤسسة املسماة ا�االت احلساسة - 1  

.احلسا�ت احلساسة - 2  

.الرقابة اخلاصة - 3  

املخاطر العامة : أوال  

يؤثران على عمليا�ا وقد تكون مواطن خماطر تؤثر على جممل املؤسسة تعمل يف بيئة اقتصادية أو قطاع نشاط 

:نشاط املؤسسة ومثال ذلك  

.     قطاع نشاط يف حالة منو قد تتحمل مشاكل مرتبطة �ستمرار االستغالل •  

.مؤسسة خدمات تكون مبنأى عن مشاكل تقومي املخزون مقارنة مبؤسسة إنتاجية •  

دية هلا خصائص متميزة واليت قد تكون ي أساس املخاطر وان مواطن أي مؤسسة تعمل يف نفس البيئة االقتصا

:املخاطر تكون مرتبطة مبا يلي  

التنظيم العام وبنية املؤسسة-1  

نشاطها يف مساحة جغرافية واسعة وهلا فروع خمتلفة يصعب مراقيتها عن تلك اليت  املؤسسة اليت متارس   

  

1- Revu technique Audit info, Opcit, P 37,38. 
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اليت يفعل  يكون نشاطها مركز� أو املؤسسة اليت تتوفر على خمطط تنظيم واضح وبسيط تسهل مراجعتها عن الك

.فيها كل واحد ما يشاء  

:اآلفاق العامة -2  

املؤسسة اليت يتم متويلها على املكشوف تكون أكثر عرضة ملخاطر التفوق عن الدفع أكثر : السياسة املالية -أ

.اليت متول نفسها بنفسها من مواردها اخلاصةمن تلك   

منتوج سريع الدوران قد يسبب خماطر اختفاء املنتوج من السوق بسبب نفاذ املخزون  :السياسة التجارية -ب

.وقد يؤدي كذلك إىل حدوث اضطرا�ت يف االسعار نتيجة املؤسسة على مواجهة الطلب املتنامي  

 تتبع سياسة عادلة وموحدة يف إدارة املوارد البشرية تكون اقل تعرضا السياسة اليت :السياسة االجتماعية -ج

ملشاكل وتصرفات غري صحيحة تصدر من بعض العاملني نتيجة إحساسهم �لتهميش هذه التصرفات يف حالة 

.تكرارها تسبب مشاكل قد تؤثر على استمرار النشاط  

نة يتطلب �لضرورة توفري وسائل هائلة وطموحة توقع النمو السريع ملؤسسة معيإن :آفاق النمو والتطور -3

ملواجهة هذا التطور على املراجع أن يكون حذرا جتاه تصرفات االدارة أما إذا كانت التوقعات غري طموحة فعلية 

.أن يتفهم جيدا األسباب اليت أدت إىل ذلك  

:التنظيم االداري واحملاسيب -4  

.إجراءات إدارية وحماسبية حمكمة متنح للمراجع انطباعا مسبقا عن متانة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية وجود -أ  
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وجود نظام رقابة موازنة أداة مفيدة يف التخطيط للمستقبل فهي أداة للرقابة �ألهداف وتعترب مصدر  - ب

.معلومات مهم ميكن للمراجع االعتماد عليه  

.لداخلية يسهل على املراجع اخلارجي عملية احلكم على نظام الرقابة الداخليةوجود مصلحة املراجعة ا - ج  

:خماطر مرتبطة بطبيعة وقيمة العمليات -5  

القوائم املالية هي املنتج النهائي لسريورة معاجلة املعطيات واملعلومات املتعلقة �لعمليات غري املنجزة يف املؤسسة 

.ت تنقسم إىل معطيات متكررة ومعطيات غري متكررة وأحكامخالل فرتة زمنية معينة، هذه املعطيا  

املعطيات املتكررة هي اليت تتم معاجلتها دور� مثل املشرت�ت واملبيعات، املعطيات غري املتكررة هي مكملة        

جلرد املادي للمعطيات غري املتكررة هي مكملة للمعطيات املتكررة وتتم معاجلتها يف فرتات متساوية من الزمن مثل ا

الدورة أما العمليات االستثنائية فهي �جتة عن عمليات وقرارات خترج عن جمال  للمخزون وعمليات آخر

فكلما كانت املبالغ املرتبطة �ذه االستغالل العادي ومثال ذلك إعادة تقييم االستثمارات ز�دة رأس املال 

ريا وعلى هذا فإنه يتعني على مراجع احلسا�ت توخي العمليات كبرية كلما كان اثر االخطاء على احلسا�ت كب

.احليطة واحلذر أثناء مراجعته ملثل هذه العمليات ألن مثل هذه األخطاء عند وقوعها يصعب تصحيحها  

:خماطر مرتبطة مبفهوم وتشغيل النظم -6  

اء وهناك عوامل تزيد اخلاصة �ملعطيات املتكررة بطريقة تسمح بتجنب االخط واإلدخالنظم املعاجلة جيب تصميم

:من خماطر سوء تشغيل النظم أمهها  

.كلما كان النظام معقدا كلما كرب حجم املخاطر: النظام املعقد - أ  

.عدم كفاية التكوين ومراقبة اعوان التنفيذ - ب  
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.تكون سببا رئيسيا يف نقص اخلربةاحلركة الكبرية للعمالة  - ج  

املراجع أن يكون حذرا اجتاه هذه العوامل وان حيصرها حىت يتمكن من توجيه خدماته بصورة متكنه من  على

.التقليل من املخاطر  

احلسا�ت احلساسة : �نيا   

هي تلك احلسا�ت اليت حتدث من جراء استعماهلا أخطاء قد تفوق مستوى املعنوية إما بسبب طبيعتها          

أو قيمتها الكبرية جدا، هذه احلسا�ت هي اليت متثل نسبا نعتربة من القوائم املالية وعلى هذا فإن كل العمليات 

.فاتر بصورة صحيحةاملتعلقة �ا جيب حتليلها من انه قد مت تقييدها يف الد  

1ما معين مستوى املعنوية- 1  

هو ذلك القدر من احلسا�ت إذا وقع خطأ له اثر مباشر على مصداقية وعدالة القوائم املالية، هذا التقييم        

.يقوم به مراجع احلسا�ت ويعتمد إىل حد كبري على خربته الشخصية وخصوصيات املؤسسة  

كيفية حتديد مستوى املعنوية  - 2  

هناك عناصر متعددة وهي االكثر استعماال يف حتديد مستوى املعنوية أمهها            

االموال اجلماعية  - أ  

النتيجة الصافية - ب  

 

1- Guide d’audit et de CAC,Opcit,P137. 
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رقم االعمال - ج  

:هناك جمموعة العوامل جيب أخذها بعني االعتبار وهي  إال أنه عند حديد مستوى املعنوية  

.وجود التزامات قانونية أو تعاقدية خاصة -   

.التغريات اخلاصة من سنة ألخرى يف النتيجة وبعض حسا�ت امليزانية -   

.االموال اجلماعية أو النتائج الضعيفة -   

االختبارات اخلاصة: �لثا  

:التاليةختبارات تفرض بقوة القانون وتكون أثناء املراجعة القانونية ويتم فيها معاينة االمور هي ا  

.اختبارات االتفاقية اليت أبرمت بني الشركة وأحد مؤسسيها - أ  

.إصدار السندات - ب  

.إثبات أجر اخلمس أعضاء االعلى أجرا - ج  

.إبالغ وكيل اجلمهورية إذا استدعت الضرورة لذلك -د  

تنظيم العمل وإعداد وصف املهمة: املطلب الرابع  

عملية املراجعة على مرحلتني، دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية مث فحص احلسا�ت إال أن نتائج  تتم  

.الدقيق على املساعدين واإلشرافالعمل تتوقف على مدى دقة التخطيط السليم   

ن بعد أن ينتهي املراجع من مرحلة التعرف على املؤسسة وحميطها يقوم بتنظيم االشغال يف الزما        

يف عملية  البدءاليت قد يواجهها أثناء سري االشغال وقبل واملكان مع االخذ بعني االعتبار كل الصعو�ت 

:املراجعة عليه القيام مبا يلي  

.اختيار معاونيه مع االخذ بعني االعتبار مستوى اخلربة املهنية لكل واحد منهم- 1  

.�ريخ ومكان العمل - 2  
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.العمليةالوقت الالزم إلمتام  - 3  

إعداد وصف املهمة: �نيا  

املعلومات االساسية يتم حفظها يف ملف دائم مث تلخيص يف وثيقة تسمى وصف املهمة ويتم             

توزيعها على جمموع االفراد املشاركني يف العملية، وصف املهمة يتم حتضريه مرة كل سنة من طرف رئيس 

  1أملؤسسة ما كان حجم املهمة قبل بداية أعمال الرقابة وهذا مه

حمتو�ت وصف املهمة-1  

 حيتوي وصف املهمة على املعلومات التالية

:، على أنه املؤسسة اخلاضعة لعملية املراجعة ويتم تقدميها �لشكل التايلتقدمي العميل -أ  

.اسم املؤسسة والشكل القانوين -   

.�ريخ إنشاء املؤسسة  -   

.املؤسسون -   

.وأرقام التليفون والفاكسوصف نشاط املؤسسة  -   

.مكان متوقع املؤسسة وأرقام التليفون والفاكس -   

.�ريخ إقفال امليزانية -   

 

1- Bernard Coulasse,Encyclopédie de comptabilité et de contrÔle de gestion et d’audit 

[Economica2000 ] ,p 87.        
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املعلومات احملاسبية وتتعلق �ملبادئ والطرق احملاسبية املتبعة فيما يتعلق �حلسا�ت وطرق إجراء  - ب

 التعديالت احملاسبية

.النظام احملاسيب إلكرتوين يدوي مركزي غري مركزي - ج  

.حميط الرقابة الداخلية ويتم بواسطة إعداد وصف كامل للنظام -د  

.احلساسة ويتم هذا عن طريق حتديد ما يلي ا�االت - ه  

.وصف ا�االت احلساسة واملشاكل احملاسبية اليت واجهها املراجعون السابقون -   

.خصوصيات السنة اخلاضعة لعملية املراجعة -   

.أ�ر هذه املشاكل على سري املراجعة وتوجيهها  -   

.احللول املقرتحة -   

تدخالت اخلرباء عندما تتم االستعانة خبرباء على املراجع ان يبني هذا يف وصف املهمة وذلك بتبيان كل  -و

املعلومات اخلاصة �الشخاص الذين سوف يتم التعامل معهم ونوعية االعمال املوكلة هلم والوقت الذي 

.سوف تستغرقه  

دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية: املبحث الثاين  

الذي جيعل عملية ختطيط السياسة يف غاية  وتنوع عمليا�ا، االمر�تساع نشاطها  يز املؤسسات الكبريةتتم

من الصعوبة حيث يصبح من الضروري تقسيم وظائف النشاط إىل مراكز خمتلفة لتبسيط عملية التخطيط 

.والتنفيذ ومتابعة السياسات مما حيقق أهداف املؤسسة املرجوة واستخدام املوارد املتاحة أقصى استخدام  
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ة هو السبيل الذي حيقق الرقابة الذاتية على عمليات املؤسسة وأن هذه إن نظام الرقابة الداخلي          

.طور نشاط املؤسسة وتعدد عمليا�االنظم تتطور حسب ت  

الرقابة الداخلية وأهدافها :املطلب األول  

االعمال اليومية يف �ملراقبة الداخلية ذلك االسلوب من التنظيم االداري واحملاسيب الذي جيعل يقصد     

ؤسسة ما تتم بشكل يشرتك فيه أكثر من شخص واحد كل عملية من العمليات و�ذا يكون عمل كل امل

.موظف ألعمال موظفني آخرين وذلك بغرض منع أو اكتشاف الغش والتزوير  

وعلى هذا فإن املراقبة الداخلية تقتضي توزيع وتقسيم الصالحيات بني املوظفني وأسلوب تسجيل        

1.س جعل جزء من االعمال مكمال لألعمال االخرى ومستقال عنها يف نفس الوقتالعمليات على اسا  

والوسائل اليت  واإلجراءاتاخلطة التنظيمية ( ويرى جممع احملاسبني االمريكني أن الرقابة الداخلية تعين      

2)ومراقبة دقة ومصداقية املعلومات احملاسبية واحرتام السياسات تتبناها إدارة املؤسسة �دف محاية االصول  

إن القواعد االساسية للرقابة الداخلية ان ال يقوم شخص واحد �جياز كل املراحل املتعلقة بعملية واحدة       

.من أوهلا إىل أخرها  

.24عبد الوهاب خياطة، مرجع سابق، ص. د -1  

2-MOHAMED BOUHADIDA, Dictionnaire Des Finances, Des Affaires Et De Management[CASBAH 

Edition 2000],P 73. 

 

تتمثل أهداف الرقابة الداخلية يف أربعة عناصر رئيسية واليت أصبحت تلقى قبوال عاما كهدف عام ألي نظام 

.للرقابة الداخلية  
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محاية أصول املؤسسة: أوال  

متثل أصول املؤسسة هدفا رئيسيا من أهداف الرقابة الداخلية وتتخذ محاية أصول املؤسسة أشكاال خمتلفة تدور 

مجيعها حول توفري احلماية التامة ألصول املؤسسة من التبديد والضياع والسرقة وميكن أن تتحقق هذه احلماية عن 

1:طريق مايلي  

قد يرتكب املوظف خطأ متعمدا قصد إخفاء فعل منحرف ويكون هذا الفعل  :مدةتعالوقاية من االخطاء امل-1

:خمطط له �لتواطؤ مع أفراد غري أمناء داخل املؤسسة ومن أمثلة ذلك  

.تعمد عدم إجراء قيد حماسيب معني) أ  

التالعب والتحريف يف السجالت �لشكل الذي يبدو معه عدم وجود تعارض مع التطبيق السليم للمبادئ ) ب

.احملاسبية املتعارف عليها  

.إدراج أمساء ومهية يف كشف األجور لتغطية عجز يف النقدية أو لإلستفادة من هذه األجور) ج  

إن سبب حدوث هذا النوع من االخطْا هو اجلهل بقواعد احملاسبة  :الوقاية من االخطاء غري املعتمدة -2

:اخلاصة �ملؤسسة ومن أمثلتها ما يلي  

تسجيل االستثمارات يف حسا�ت املصاريف االمر الذي جيعل االصول تظهر يف امليزانية �قل من قيمتها ) أ  

 

.265،ص]مؤسسة شباب اجلامعة[، الرقابة ومراجعة اجلسا�ت،أمحد أنور. عبد الفتاح الصحن، ود. د -1  

.والنتيجة تنقص األمر الذي يؤثر على الوضعية الصافية للمؤسسة  

.ء السهو غري املتعمدة سواء كليا أو جزئياأخطا) ب  
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ذلك محاية األصول من التصرفات غري املشروعة وغري املقبولة  يعين:ة واالختالس والغشقالوقاية من السر  -3

:بصفة عامة ومن أمثلة هذه التصرفات ما يلي  

.أموال الشركة دون وجه حقعلى حساب من  اإلستالء)  أ  

.الشركة عن طريق إجراءات مضللةاغتصاب أصل من أصول ) ب  

.تكهني بعض أصول الشركة رغم صالحيتها بغرض االستيالء عليها) ج  

دقة البيا�ت احملاسبية ودرجة االعتماد عليها: �نيا  

أو خدمات  يرتتب على مزاولة االنشطة املختلفة للمؤسسة جمموعة من العمليات ينتج عنها مبادلة منتوج     

1:خطوات هي كاآليتاملؤسسة من أطراف من خارج املؤسسة ويتم إجناز هذه العمليات من خالل أربعة   

جمموعة السياسات والقرارات االدارية اخلاصة �جراءات التبادل تتضمن هذه اخلطوة  :التصريح �لعمليات -1

تكون القرار خاصا يتعلق مبنح خصم  التجاري، وعمليات التحويل واستخدام االصول يف أغراض حمددة وقد

لعميل دون غريه أو �خذ صفة العمومية ميكن تطبيقه على مجيع العمليات املتشا�ة كتحديد سعر البيع ألي 

.عميل  

 

1 - 
.168،ص]2002دار اجلامعة اجلديدة [ عبد الفتاح دمحم الصحن، مسري كامل، الرقابة واملراجعة الداخلية،  

إلجناز وتنفيذ العمليات املختلفةطوة  كافة االجراءات واخلطوات املتتابعة تتضمن هذه اخل :تنفيذ العمليات -2  
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اليت تقوم �ا املؤسسة، وجيب ربط كل خطوة من اخلطوات أو إجراء من االجراءات �ملسؤول عند تنفيذها حىت 

.تتم حماسبته  

العمليات اليت متت ونفذت يف الدفاتر تتضمن هذه اخلطوة تسجيل كل :التسجيل الدفرتي للعمليات -3

دفاتر معينة لكل جمموعة  والسجالت اخلاصة بذلك واملعدة لكل جمموعة من العمليات، حيث يتم ختصيص

كما جيب مراعاة مبدأ القيد املزدوج ) دفاتر املشرت�ت، دفاتر املبيعات، دفاتر املخزون ( متجانسة من العمليات 

).لكل دائن مدين(أي   

مثل هذه اخلطوة يف حتديد العمليات املختلفة اليت قامت �ا املؤسسة خالل تت:اسبة عن نتائج العملياتاحمل -4

الفرتة واليت يتولد عنها جمموعة من البيا�ت احملاسبية ميكن االعتماد عليها إما داخل املؤسسة كوسيلة إلختاذ 

.كل طرف على حداالقرارات وتقيم االداء أو من خارج املؤسسة وهذا وفقا حلاجة    

الكفاءة االنتاجية: �لثا   

الكفاءة االنتاجية التنسيق الكامل بني عناصر املدخالت �عتبارها �درة نسبيا من جهة وذات تكاليف تعين  

1.مرتفعة من جهة أخرى من اجل الثروة �قل قدر ممكن من املدخالت  

االهداف الرئيسية إلدارة املؤسسة حيث ميكن أن تلعب الرقابة إن ز�دة وتطوير الكفاءة االنتاجية تعد من        

الداخلية دورا هاما يف هذا ا�ال عن طريق متابعة مراحل العملية االنتاجية ورقابة عناصر االنتاج وميكن توضيح 

:مراحل العملية االنتاجية يف الشكل التايل  

.20، ص] 2001وان املطبوعات اجلامعية دي[ أمحد طرطار، ترشيد االقتصاد للطاقات االنتاجية،  -1  
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اإلنتاجيةالعناصر االساسية لسريورة العملية : 04الشكل رقم   

 

 

 

 

.20، الرتشيد االقتصادي للطاقات االنتاجية يف املؤسسة،صأمحد طرطار: املصدر  

:الرقابة الداخلية خالل هذه املرحلة إىل  �دف:الرقابة الداخلية على املدخالت -1  

.التأكد من حسن استخدام موارد املؤسسة وذلك مبقارنة معدالت االداء الفعلي �ملعدالت املخططة - أ  

.ومحايتها من التلف والسرقةاحملافظة على هذه املوارد،  - ب  

التأكد من مدى كفاءة االجهزة واملعدات واآلالت اليت سوق تستخدم يف العملية االنتاجية عن طريق اختبار  - ج

.وتقييم مدى كفاء�ا التشغيلية يف العملية االنتاجية  

 العملية االنتاجية

 املدخالت

 مواد أولية

 أفراد

 معدات 

 موارد خرى

 خمرجات

 سلع 

 بضائع

 خدمات

 التشغيل

 تنظيم 

 إجراءات 

 رقابة 

 متابعة
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:إىل الرقابة الداخلية  من خالل هذه املرحلة�دف:الرقابة الداخلية يف مرحلة التشغيل -2  

.سسةالتحقيق من عدم خمالفة االجراءات التنظيمية داخل املؤ ) أ  

التحقق من انتظام العملية بكافة إجراءا�ا وخطوا�ا والكشف عن أي احنراف عن هذه االجراءات وبيان ) ب

.أسبا�ا  

وفقا ملعدات االداء  متابعة عملية التشغيل ورقابتها أول �ول وتقييم مستوى أداء االجهزة واملعدات واالفراد) ج

.املخططة واملعيارية  

:�دف الرقابة الداخلية خالل هذه املرحلة إىل:الرقابة الداخلية على املخرجات -3  

.التحقق من كمية االنتاج من السلع أو اخلدمات ورقابتها) أ  

.تقييم معدالت االنتاج الفعلية، ومقارنتها املعيارية وحبث أسباب االحنراف إن وجدت - )ب  

.تقييم ما حتقق من منافع من العملية االنتاجية) ج  

تشجيع االلتزام �لقوانيني والسياسات االدارية: رابعا  

تعتمد مجيع أنشطة املؤسسة على جمموعة اللوائح والقوانيني اليت حتدد املستو�ت االدارية املختلفة للمؤسسة        

االدارية املتبعة داخل املؤسسة مثل سياسات االنتاج وسياسات وحقوق وواجبات العاملني فيها وكذا السياسات 

1:إىل مايليالتمويل وسياسات البيع وما إىل ذلك و�دف الرقابة الداخلية يف هذا ا�ال   

.التحقق من مدى اإللتزام �لقوانني واللوائح والسياسات - 1  

.177مسري كامل، مرجع سابق،ص عبد الفتاح دمحم الصحن، -1  
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.كشف وبيان أي خمالفات أو احنرافات  - 2  

.بيان أسباب وقوع هذه االحنرافات واملخالفات - 3  

.وضع التوصيات واالقرتاحات الالزمة لعالج هذه املخالفات وتصحيح هذه االحنرافات - 4  

عناصر الرقابة الداخلية : املطلب الثاين  

لى مدى توافر جمموعة من املقومات جناح وفاعلية نظام الرقابة الداخلية يف أي مؤسسة عيتوقف  

الضرورية والعناصر اهلامة خللق نظام سليم وفعال للرقابة داخل املؤسسة وفيما يلي عرض خمتصر ألهم 

:هضه العناصر  

خريطة تنظيمية: أوال  

خل بوجود هيكل تنظيمي دا) الرقابة احملاسبية والرقابة االدارية( تتحقق الرقابة الداخلية بوجهيها          

1:املؤسسة، ويتم ذلك من خالل خريطة تنظيمية متكاملة جيب أن تتوفر فيها اخلصائص التالية  

مبعىن أن تكون اخلريطة غري معقدة وبسيطة يفهم من خالل كافة املستو�ت االدارية املختلفة رأسيا : البساطة -1

.وأفقيا  

االفراد والعاملني يف املؤسسة حىت يتسىن لكل فرد مبعىن أن تكون اخلريطة سهلة الفهم �لنسبة جلميع :الوضوح -2

أن يكون على علم مبا له من سلطات وما عليه من مسؤوليات مما ييسر عملية الرقابة وحيقق االهداف العامة 

.للمؤسسة  

تتوقف سالمة بيا�ت القوائم املالية بدرجة كبرية على فهم االجراءات اخلاصة �وجه النشاط :دليل العمل -3

ولتحقيق هذا اهلدف تقوم كثري من املؤسسات �عداد دليل لإلجراءات يوضح الدورة املستندية وحيدد ختلفةامل  

.339، ص ]1988مؤسسة شباب اجلامعة [ فريد النجار،إدارة االعمال االقتصادية والعاملية،. د-1  
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.طرق وخطوات تقسيم العمل والتسجيل والتبويب يف السجالت املختلفة  

يعين أن تكون اخلريطة التنظيمية قابلة للتغيري والتعديل حتت أي طرف غري عادية خالل حياة  : املرونة -4

املؤسسة دون أن يؤثر هذا التعديل على اهليكل العام هلا، أو االخالل �لتنظيم القائم ومن الظروف اليت يرتتب 

دوث توسعات يف أنشطة املؤسسة أو خلق وظائف ح( عليها إجراء تعديالت معينة يف اخلريطة التنظيمية مثال 

).جديدة  

التابعة له فقد تعين أن تكون اخلريطة متفقة ومالءمة لكل من الشكل القانوين للمؤسسة، والقطاع: املالءمة -5

.تكون مؤسسة فردية، شركة أشخاص أو شركة أموال كما جيب أن تتالئم أيضا مع طبيعة النشاط وحجم املؤسسة  

هنا جيب مقارنة الفوائد اليت تعود على املؤسسة من تصميم اخلريطة التنظيمية مع تكاليف إعدادها :التكلفة -6

للمؤسسة  ومن الطبيعي أن تكون الفوائد أعلى من التكاليف ولتحقيق هذا جيب عند إعداد اهليكل التنظيمي

:مراعاة ما يلي  

.ان يكون اهليكل التنظيمي واقعا وغري مبالغ فيه •  

.اع االمكانيات املادية للمؤسسةان ير  •  

.ان يراعي االمكانيات البشرية العاملة يف املؤسسة •  

في إن أي نظام مهما كانت درجة تكامل عناصره ودقة إجراءاته لن يكون أفضل: عناصر بشرية مالءمة: �نيا

اد يف خمتلف شيئ من االشخاص القائمني عليه فالعنصر البشري هو اساس جناح أي نظام رقايب ألن االفر 

.املستو�ت االدارية مسؤولني مسؤولية كاملة عن تنفيذ أسس وقواعد نظام الرقابة الداخلية داخل املؤسسة  



 الفصل الثانــي                                                                       منھجیــة المراجعــة
 

 
91 

إن قدرة ونزاهة العاملني ميكن أن تزيد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية إذا مت االستفادة منها عن طريق االهتمام 

عند تنظيم العمل ويف حتديد عالقة االدارة �م ذلك �الضافة إىل وجود نظام عادل للحوافز  �جلوانب االنسانية

والرتقيات ووجود نظام للتدريب املستمر من شأنه أن يثري محاس العاملني ويزيد من كفايتهم االنتاجية كما ونوعا 

1.وخيلق فيهم إحساسا �لتعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف املؤسسة  

نظام سجالت ومستندات متكاملة :�لثا  

النظام احملاسيب هو مصدر املعلومات الالزمة ملن يهمهم أمر املؤسسة ولكي حيقق النظام احملاسيب دوره يف        

:جمال الرقابة الداخلية جيب أن تتوفر فيه اخلصائص التالية  

:يف تصميم املستندات مايليأن تتضمن سجالت أو  دفاتر هلا أهداف حمددة وأن يراعي  جيب: البساطة-1  

عدد الصور الالزمة حىت ميكن توفري البيا�ت الالزمة ملراكز النشاط املختلفة �قل تكلفة ممكنة و�كرب قدر من  - 

.الكفاية  

.توضيح خطوات سري املستندات وحتديد البيا�ت املطلوبة من املستو�ت الوظيفية اليت متر عليها -   

.مببدأ الرتقيم املسبق االخذ -   

.إعداد املستند يف نفس وقت وقوع العمليات -   

على درجة عالية جيب أن يكون القائمني على العمل احملاسبيفي املؤسسة :توفري االفراد املتخصصني -2  

1-COOPERS ET HYBRAND , La Nouvelle De ContrÔle,[IFACI 2000] P 173. 

2-MOHAMED BOUHADIDA, Dictionnaire Des Finances, Des Affaires Et De Management[CASBAH 

Edition 2000],P 73. 
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من الكفاءة واخلربة واالملام �لقواعد احملاسبية املتعارف عليها ولز�دة كفاءة العاملني يف االدارة املالية جيب أن يتم 

على االشراف واملتابعة، وضمان انتظام العمل، كما  تدريبهم تدريبا صحيحا وينبغي أن يكون من بينهم قيادة قادرة

يا و�قي املوظفني الذين لبني هؤالء االفراد والعاملني يف املستو�ت االدارية الع جيب توفر قنوات االتصال الالزمة

1.يستخدمون البيا�ت املالية  

أن يصمم النظام احملاسيب وينفذ بطريقة تيسر خدمة متطلبات  يتعني: خدمات متطلبات الرقابة واملراجعة -3

.الرقابة واملراجعة وذلك بتوفري البيا�ت القدر املناسب ويف الوقت املناسب  

يتعني أن تعد احلسا�ت والقوائم املالية بشكل يوضح النتائج املالية :توضيح نتائج االعمال واالنشطة -4

والتعرف على التكاليف اليت يتم إجنازها توضيحا كامال مبا يف ذلك قياس االيرادات واالقتصادية لألعمال واالنشطة

ويتطلب ذلك أن تصمم احلسا�ت بطريقة توفر االساس الالزم لتنظيم وقياس وحتليل النتائج عن طريق إعداد 

2.التقارير املالية املختلفة والقوائم واحلسا�ت اخلتامية . 

ميكن ان يستعمل الدليل احملاسيب املوحد كمرشد للعملني يف ا�ال املايل من �حية :دليل حماسيب موحدوضع  -5

ويف ا�ال الرقابة الداخلية من �حية أخرى كما يوفر هذا الدليل االساس للمراجعة والتقييم الدوري للعمليات 

: احملاسبية وجيب أن يتضمن هذا الدليل العناصر التالية  

.ة لإلدارة املالية بكافة عناصرهااالجراءات التنظيمي -     

.طريقة إعداد التقارير وعملية التقييم النهائية للنتائج -   

.مفاهيم و أسس الرقابة الداخلية لعناصر االصول واخلصوم -   

 

1- 
BENOIT PIGE, Audit Et ContrÔle Interne[ LES ESSENTIELLES DE GESTION 1997 ] ,P133. 

.200مسري كامل، مرجع سابق،ص عبد الفتاح دمحم الصحن،  -2  
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إن استخدام األجهزة االلكرتونية احلديثة يف تنفيذ العمليات احملاسبية تساعد على ما  :�لية النظام احملاسيب -6

:يلي  

.تسهيل عملية إعداد البيا�ت احملاسبية وإمتاج املعلومات بدقة ويف الوقت املناسب •  

.بطريقة أكثر كفاءة وبدقة عالية وسرعة فائقة �دية االعمال •  

.ز�دة فاعلية الرقابة الداخلية يف حتقيق أهدافها •  

أدوات رقابة مناسبة: رابعا  

نظام الرقابة الداخلية هناك أدوات وأساليب رقابة جيب توفرها هذه االدوات تتمثل يف الضبط الداخلي  لنجاح  

.واملراجعة الداخلية  

جمموعة االجراءات والرتتيبات اخلاصة اليت يتم وضعها بغرض منع ميثل الضبط الداخلي :يالضبط الداخل -1

واكتشاف االخطاء واالحنرافات والغش من �حية والتطوير املستمر يف أداء العمل من �حية أخرى، وهذه 

1:الرتتيبات يطلق عليها قواعد الضبط الداخلي وتتمثل فيما يلي  

حيث يتم وضع جمموعة من االجراءات اخلاصة �لتأمني على االصول اليت هلا طبيعة :التأمني على االصول) أ

:خاصة تعرضها للتلف أو السرقة أو االختالس أو الضياع ومثال ذلك ما يلي  

.ضد السرقة واالختالسالتأمني على النقدية �خلزينة  -   

.التأمني على البضاعة �ملخازن ضد السرقة والتلف واحلرق -   

.مني على االجهزة واملعدات ذات الطبيعة اخلاصة، كاحلسبات اآللية ضد التلف والسرقةالتأ -   

تتمثل الرقابة احلدية يف وضع حدود لتدرج السلطة يف جمال التصريح  :أسلوب الرقابة احلدية واملزدوجة) ب  

 

.206، ص]1996والتوزيع مصر دار الكتب العلمية للنشر [ أبو الفتوح علي الفضالة، املراجعة العامة،  -1  
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بعملية معينة وتزداد هذه السلطة مع الصعود من املستو�ت االدارية الدنيا إىل املستو�ت االدارية االعلى أما الرقابة 

.املزدوجة فتعتمد على إشراك أكثر من شخص إلجناز عملية معينة  

اجئا وغري دوري ينشأ هذا النظام يف بعض التفتيش فوائده جيب أن يكون مفلكي حيقق نظام :نظام التفتيش -ج

املؤسسات لضمان حسن سرب العمل وعدم خمالفة االنظمة واالجراءات وااللتزام بقواعد الرقابة الداخلية املعمول 

.�ا  

الوارد  يتم تنفيذ هذا النظام عن طريق وضع إجراءات سليمة ومنظمة لكل من الربيد  :نظام مراقبة الربيد -د

:السواء وتؤدي هذه العملية إىلعلى والصادر   

.تنظيم  عملية استالم الربيد الوارد -   

.تنظيم عملية توزيعه على االقسام واالدارات املختصة -   

.تنظيم عملية التسجيل الوارد والصادر يف السجالت والدفاتر اخلاصة -   

ت وحفظ صور املريالت الصادرة تنظيم عملية حفظ املرسالت بعد استكمال دورا�ا داخل االقسام واالدارا - 

.حىت ميكن الرجوع إليها عند احلاجة  

عن طريق تقسيم العملية إاى عدد من اخلطوات اجلزئية يقوم بتنفيذها عدد من تتم :حتديد االختصاصات -ه

.املوظفني ويف ذلك إخضاع عمل موظف لرقابة موظف آخر مما يساعد على التقليل من حدوث االخطاء  

هذه االجراءات حتدد اخلطوات التنفيذية الالزمة ألداء كل عملية من العمليات املختلفة : االجراءاتوضع  - و

:اليت تقوم �ا املؤسسة ويشرتط لنجاح هذه االجراءات يف جمال الرقابة توافر النواحي التالية  

.إدراك وفهم العاملني هلذه االجراءات -   

.أن تكون قابلة للتغري حتت أي ظروف -   

.حبث مراجعة مدى فاعليتها وفائد�ا بشكل دوري -   

.يف جمال حتقيق الرقابة الداخلية بصفة مستمرةتقييم مدى فاعليتها  -   
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ويتم ذلك من خال املستندات حلدوث هذه العمليات يف الدفاتر والسجالت  :التسجيل الدوري للعمليات - ط

املخصصة لذلك ويتم تسجيل املستند يف الدفاتر بشكل فوري دون �خر وذلك بعد التأكد من صحة وسالمة 

.بيااته  

طريق اجلرد  مطابقة االصول عن طريق مقارنتها �الرصدة الدفرتية وتتم هذه املطابقة عنيتم : مطابقة الصول - ك

.الفعلي لألصول، وجيب التحري عن أسباب االختالف بني الرصيدين إن وجد ذلك لتحديد املسؤول عن ذلك  

�دف إجراءات املراجعة الداخلية بصفة عامة إىل مساعدة االدارة يف تقييم عناصر نظام :املراجعة الداخلية -2

.ملختلفة داخل املؤسسةالرقابة الداخلية ويف تقييم مدى كفاية مراكز النشاط ا  

ميارس مهامه �عتباره كوظف يف املؤسسة وتنحصر مسؤوليته يف حتديد مدى قيام مراكز النشاط املراجع الداخلي 

.املختلفة بتنفيذ السياسات االدارية املرسومة  

واملهنية حىت اجعني على قدر كاف من املقدرة العلمية إن أمهية وظيفة املراجعة الداخلية تتطلب تعيني مر      

1.يتمكنوا من القيام مبهامهم الوظيفية على أحسن وجه  

: نظام متكامل للتقارير: خامسا  

بصحة بيا��ا وبدقة معلوما�ا وإعدادها يف الوقت املناسب و�دف التقارير إىل توفري جيب أن تتميز التقارير 

.البيا�ت الالزمة الختاذ القرارات   

إن أمهية املعلومات اليت تتضمن التقارير �لنسبة لعملية اختاذ القرارات تتطلب مراعاة اعتبارات معينة عند      

2:اعدادها ونذكر منها ما يلي  

  

1-PASCAL SIMONS, Aiudit Financier,[ Ed Organisation 1987], P 89. 

2- Vérification De L′efficience Bureau De Véficateur GéNérale CANADA 1995, P18. 
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:نعين بذلك ما يلي: الوضوح -1  

.تكون لغة التقارير سهلة الفهم واالستيعابأن  -   

.البعد عن استخدام مصطلحات غري مألوفة وغامضة -   

.أن تكون التقارير موجزة قدر االمكان -   

.عدم تكرار البيا�ت يف التقرير الواحد -   

).مقدمة، جوهر التقرير، اخلالصة( تعد التقارير بشكل فيه تسلسل منطقي أن -   

: ونعين بذلك ما يلي: الدقة -2  

.أن ما حتتويه التقارير من نتائج مبين على وقائع حقيقية -   

.على صحة بيا�ت التقاريروجود أدلة إثبات  -   

.من معىن أن تكون لغة التقرير حمددة إثبات وقاطعة وال حتتمل اكثر -   

:داد تقارير الرقابة الداخلية �لسرعة الكافية حيقق ما يليإعإن  :السرعة -3  

.تقدمي التقارير يف الوقت املناسب -   

.كشف أي احنرافات عن املعايري يف الوقت مبكر  -   

.إمكانية حل املشاكل ومعاجلة االحنرافات غي الوقت املالئم -   

:نعين بذلك ما يلي :املوضوعية -4  
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.البعد عن التحيز -   

.ان ال يكتب التقرير �سلوب يوحي بنتيجة معينة -   

.أن يوضح التقرير احلقيقة فقط -   

.أن ال يكون التقرير موجه ألحد  

:نعين بذلك ما يلي: املالءمة -5  

.مالءمة التقرير للموضوع املطلوب إعداد تقرير عنه -   

.التقرير لطبيعة وأهداف الرقابة الداخلية مالءمة -   

.للمستوى االداري املقدم له مالءمة التقرير -   

فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية: املطلب الثالث  

:خطوات تقييم أنظمة الرقابة الداخلية: أوال  

:اخلطوات هي �لرغم من تعدد طرق التقييم جند أن عملية تقييم أنظمة الرقابة الداخلية متر بعدد من   

:مجع احلقائق واملعلومات عن النظام -1  

نظرة عامة وشاملة عن نواحي الرقابة الداخلية داخل الوحدة وأنظمة الرقابة اليت مت �دف هذه اخلطواة إىل تكوين 

وبعبارة أخرى تعين هذه اخلطوة  تصميمها لنواحي النشاط املختلفة وما جيب أن تكون عليه تشغيل هذه االنظمة

مجع املعلومات عن الدورة املستندية واخلرائط التنظيمية والتوصيف الوظيفي ودليل االجراءات وخرائط التدفق داخل 

الوحدة ومن املالحظ يف هذه احلالة ضرورة حصول مراقب احلسا�ت على قرنية ميكن االعتماد عليها يف الدفاع 
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ينها التقرير الوصفي وخرائط التدفق وقوائم االسئلة ويضيف البعض إىل هذه املصادر عن هذه املعلومات ومن ب

املالحظات الشخصية ملراقب احلسا�ت ومناقشته مع العاملني داخل الوحدة وما تشمل عليه ملفاته الدائمة يف 

.السنوات السابقة عن الوحدة حمل الفحص  

:فحص النظام -2  

يتم وفقا ملا هو حمدد تنفيذ الفعلي لنظام الرقابة الداخلية و التحقيق من ان تشغيله تعين هذه اخلطوة اختبار ال   

مسبقا و منه �دف هذه اخلطوة اىل التعرف على التشغيل الفعلي للنظام و مدى مسايرته للحقائق اليت مت التوصل 

ذه اخلطوة على نقطتني اليها يف هذه اخلطوة االوىل و اليت حتدد ما جيب ان يكون عليه النظام و تشمل ه

: اساسيتني مها   

.جمموعة من اختبارات مدى التمشي او مدى االلتزام  - أ  

.لالختبارات  مراعاة التوقيت املناسب - ب  

و �لنسبة للنقطة االوىل نالحظ ان جناح أي نظام للرقابة الداخلية يعتمد يف الواقع على كيفية تشغيل النظام و 

م ومن مث فان على مراقب احلسا�ت ضرورة التأكد من ان اجراءات الرقابة الداخلية مدى تفهم العاملني لواجبا�

ا هي حمدد هلا يف النظام املوضوع و لكي يتحقق ذلك يقوم مراقب احلسا�ت بعمل بعض االختبارات تطبق كم

االختبارات املراجعة  للتأكد  من مدى مسايرة االجراءات املطبقة فعال مع ما هو حمدد مسبقا ومن بني هذ

اىل مالحظة تصرفات العاملني خالل عملية  �إلضافةالتحقيق من ارصدة احلسا�ت هذا ,املستندية للعماليات 

.التنفيذ و اجراء حوار معهم  

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية) وسائل (طرق :�نيا  
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تستهدف حتقيق غرض واحد هو �لرغم من تعدد طرق دراسة وفحص أنظمة الرقابة الداخلية فإ�ا    

اليت يقوم �ا مراجع احلسا�ت  لالختياراتاملساعدة يف التحديد االقتصادي والفعال للمدى الضروري 

اعتمد مراقبوا احلسا�ت يف ظل املدخل السائد حاليا لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على جمموعة من ولقد 

:الطرق إلجراء ذلك التقييم ومن هذه الوسائل  

:مراجعة العمليات املتكررة وغري املتكررة واألحكام -1  

أما العمليات غري  ،) أملشرت�ت أملبيعات األجور ( املعطيات املتكررة هي ترمجة للعمليات الروتينية    

املتكررة هي عمليات دورية حتدث يف فرتات منتظمة من الزمن كاجلرد املادي للمخزون أو عمليات 

.رات خارجة عن االستغالل العاديااستثنائية �جتة عن عمليات أو قر   

ل �ا من إن متيز املعطيات املتكررة �حلجم الكبري يؤدي إىل االرتكاز على طرق الرقابة املعمو         

طرف املؤسسة ومن مث حتديد االنشطة اليت تغذي هذه احلسا�ت واليت يطلق عليها دورة العمليات 

دورة أملشرت�ت دورة أملبيعات دورة ( وتتميز كل دورة ��ا تغطي جمموعة من العمليات نذكر منها 

).احملزو�ت أملتحصالت دورة أملصروفات دورة االجور واملرتبات، دورة أالستثمارات دورة  

رعم اختالف اساليب فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية إال أن معظم املراجعني يتفوقون على إتباع     

:اخلطوات التالية  

:التقرير الوصفي -أ  

يعد مراجع احلسا�ت أو أحد مساعديه هذا التقرير ليشمل على وصف كامل لنظام الرقابة             

الداخلية وما حتتوي عليه من تدفق للمعلومات وتقسيم للواجبات وطبيعة السجالت اليت يتم االحتفاظ 

دليل االجراءات  �ا ويتم احلصول على هذه املعلومات من الل املقابالت مع العاملني والرجوع إىل

.والدورة املستندية وأية قرائن أخرى مالئمة  
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وعادة ما يتم عرض هذا التقرير على بعض املسؤلني داخل الوحدة ملراجعته و إبداء الرأي فيما إذا كان    

النهائية ويف  مراقب احلسا�ت قد جانبه الصواب يف تفسري بعض االحداث وذلك قبل كتابةته يف صورته

الفرتات املالية التالية قد يتطلب االمر تعديل هذا التقرير وفقا ملا تظهره عملية املراجعة من تغريات يف سري 

.العمليات ومن مث فليس من الضروري إعداد تقرير جديد  

نتج ومن مزا� هذه الوسيلة أن التقرير الوصفي سيكون شامال وسيعد لكل عملية على حدى مما ي       

عنه إملام كامل من جانب مراقب احلسا�ت ألنظمة الرقابة الداخلية مما تعجز عنه أية وسيلة أخرى ومن 

�حية أخرى فإنه يعاب على هذه الوسيلة أن إعداج التقرير يستنفذ الكثري من جهد ووقت مراقب 

ة عن أنظمة الرقابة احلسا�ت وخاصة عند إعداده للمرة االوىل وكذلك قد يتجاهل بعض احلقائق اهلام

.الداخلية نتيجة للسهو  

:قوائم االسئلة -ب  

تتطلب هذه الوسيلة تصميم جمموعة من االستقسارات تتناول مجيع نواحي النشاط داخل املؤسسة وتوزع 

على العاملني لتلقي الردود عليها مث حتليل تلك االجا�ت للوقوف على مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية 

ل املؤسسة ومن االفضل ان تقسم قائمة االسئلة إىل عدة أجزاء خيصص كل جزء منها �موعة املطبق داخ

من االسئلة تتعلق �حدى جماالت النشاط ويف معظم احلاالت تصمم هذه القوائم للحصول على إجا�ت 

خلية وتعترب �لنفي قد تعين احتمال وجود بعض نواحي القصور يف الرقابة الدا نعم أو ال فإذاأتت االجابة

:هذه الوسيلة من أكثر الوسائل استخداما بني مراجعي احلسا�ت ملا حتققه من مزا� أمهها  

إمكانية تغطية مجيع ا�االت اليت �م مراج احلسا�ت عن طريق تصميم جمموعة من االسئلة لكل  - 1

.جمال   
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القوائم مما جيعل من املمكن استخدامها قبل البدء يف عملية  امكانية استخدام مبدأ التنميط يف اعداد - 2

. املراجعة بفرتة كافية  

ميكن استخدام القوائم بواسطة اشخاض اقل �هيل  و خربة بعكس احلال عند استخدام الوسائل االخرى  - 3

 للتقييم 

و هذا ما تفتقر اليه الوسائل  ملدى فاعلية الرقابة الداخلية املوجودةمتد� مبعيار ميكن استخدامه كمقياس  - 4

.االخرى للتقييم  

:و على الرغم من املزا� السابقة فان قوائم االسئلة يشو�ا عدة عيوب امهها  

صعوبة التوصل اىل تقييم شامل للرقابة الداخلية ككل حيث ا�ا تركز االهتمام على كل جمال من جماالت - أ

.النشاط على حدة  

قائمة االسئلة بطريقة روتينية دون الرجوع اىل ما يتم فعال مع وجود خطر  احتمال ان تتم االجابة على- ب

احتمال  ان تنقل اجا�ت العام املاضي لالجابة على قائمة االسئلة للعام احلايل و خاصة اذا مل يطرا عليها أي 

.تغيري  

ب معه اعداد عدة مناذج من قد ال تصلح القوائم النمطية اليت يعدها مراقب احلسا�ت جلميع احلاالت مما يتطل- ج

.االسئلة وفقا للحالة اليت يتعامل معها مما يستفيد الكثري من وقت و جهد مراقب احلسا�ت  

.تركز قوائم االسئلة على من يتعني عليه القيام �لعمل املعني-د  

من الرجوع اىل  و يتضح ذلك.تركز على االعمال اليت يتم اداؤها اكثر من الرتكيز على االفراد او اجلماعات - ه

.االسئلة اليت تشمل عليها اية قائمة يعدها مراقب احلسا�ت  
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.بعض النواحي و اخريا فلقد عاب هذه القوائم ا�ا تعطى وز� جلميع نواحي الرقابة الداخلية مع ان هناك -و  

و ختتلف هذه  و لليغلب على هذا العيب فلقد اقرتح البعض استخدام قوائم االسئلة الكمية املرجحة �ألوزان

:القوائم عن قوائم االسئلة التقليدية فيما يلي  

تبني القوائم املرجحة �ألوزان االمهية النسبية لكل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية يف ا�االت املختلفة الوجه - 

.النشاط داخل الوحدة  

ية لكل سؤال و يرتك امر حتديد هذه متثيل هذه االمهية النسبية بقيم عددية،اوزان ،للتعبري عن االمهية النسب- 

.االوزان ملراقب احلسا�ت   

�تج قسمة جمموع القيم الفعلية الناجتة عن االختبار على جمموعة القيم  حتديد دليل الفاعلية عن طريق اجياد - 

الكلية احملتملة لنقس االختبار و يستخدم هذا الدليل كأساس موضوعي لتحديد مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية 

.و من مث سنجد ان خانة نتيجة االختبار يف قائمة االسئلة  

خرائط التدفق- 3  

التدفق ��ا رسم بياين يستخدم الرموز لتمثيل املستندات ومسار تدفقها داخل التنظيم  تعريف خريطةميكن 

ويذلك فهي تعمل على إيصال كل املعلومات املالئمة واليت تستخدم كقرينة موضوعة لتقسيم العمل ونظام 

:االعتماد داخل املؤسسة وتتمثل أهداف خرائط التفق فيما يلي  

.طبيعة أنظمة الرقابة الداخليةمعاونة من يعدها لفهم  - أ  

.استخدامها كوسيلة إليصال وصف النظام إىل من يهمهم اآلمر - ب  

.املعاونة يف تقييم أنظمة الرقابة الداخلية �عتبارها إحدى وسائل التنظيم - ج  
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:تعترب خريطة التدفق وثيقة منطقية تسمح بطرح جمموعة من االسئلة عن أي وثيقة تتمثل يف اآليت  

.عدد النسخكم   -   

.من يرسلها -   

.أين نقطة الوصول -   

.مىت يتم إنشاؤها  

1: وإلعداد هذه اخلرائط هناك بعض املفاهيم جيب اخرتامها  

.تقسيم ورقة العمل إىل عدد من االعمدة وحيتوي كل عمود على اسم املصلحة اليت تدخل يف النظام -         

.اليت تبىن على أساساها اخلرائط جيب أن تكون من مصادر خمتلفة املعلومات -         

.ظهور أي وثيقة أو وظيفة يتطلب إنشاء رمز جديد وعمود جديد -         

.جيب جتنب التفصيل املستقيض الذي قد يرتتب عنه تصوير خمطط معقد ومتداخل -           

.أفقياوتصوير حركة الو�ئق عمود� أو  جتنب التأقطر -         

:تشتمل خرائط التدفق على ثالثة عناصر أساسية  

جمموعة الرموز إلعداد خرائط التدفق يتم استخدام جمموعة من الرموز للتعبري عن املفردات واخلطوات - 1  

 

1- GILLES CHEVALIER , principe De Vérification, [Université LAVAL 1973 ], p23. 
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خرائط التدفق تستخدم خطوط التدفق إلظهار كيفية الربط بني السجالت واملستندات ويف هذا الصدد ميكن  - 2

التفرقة بني نوعني من اخلطوط التدفق، االول خطوط متواصلة للداللة على تفق املستندات والثاين متقطع للداللة 

.ق رؤوس االموالعلى تدفق املعلومات ويتم حتديد التدفق يف كلتا احلالتني عن طري  

جماالت املسؤولية تظهر هذه ا�االت على خريطة التدفق يف شكل أعمدة أو قطاعات راسية حيث يتم تدفق  - 3

.املستندات أفقيا من خالهلا ومن اليسار على اليمني  

:وتتمثل مزا� استخدام خرائط التدفق يف النواحي التالية  

.عن نظام الرقابة الداخلية إعطاء صورة شاملية - أ   

.حتديد نواحي القصور يف النظام من خالل عرض مبسط لكيفية تشغيل النظام - ب  

.سهولة تعديل خريطة التدفق من سنة إىل أخرى نتيجة حدوث أي تعديالت يف نظام الرقابة الداخلية املتبع - ج  

داخلية حيث أن تتبع من خالل الرسم البياين استخدام خريطة التدفق يعطي فرصة أفضل لتتبع نظام الرقابة ال -د

.أسهل بكثري من قراءة تقرير وصفي عن نظام الرقابة الداخلية  

.مهاك بعض العيوب من استخدام خرائط التدفق كوسيلة لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية و�لرغم من هذه املزا� فإن  

.االخرىحيتاج إعدادها إىل الكثري من اجلهد مقارنة �لوسائل  - 1  

.حيتاج إعدادها إىل خربة مراجع احلسا�ت ويف غيا�ا فإن هذه اخلرائط سوف لن حتقق االهداف املرجوة - 2  

ضرورة إملام والتزام مراجع احلسا�ت �لقواعد االسرتشادية املتعارف عليها بصدد إعداد اخلرائط حىت تتم  - 3

.قرائتها من مجيع االشخاص ذوي االهتمام  
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:املعطيات غري املتكررة هي تلك اليت تنتج عن :طريقة مراجعة املعطيات غري التكررة -2  

.عمليات مومسية •  

.عمليات استثنائية •  

الناجتة عن العمليات املومسية تتطلب إجراءات خاصة ومن أمثلة هذه العمليات املالية : العمليات املومسية -أ 

السنة التقييم السنوي للمخزو�ت هذه االجراءات أقل فهما واستيعا�  العمليات اجلرد املادي للمخزون يف آخر

عن تلك اليت ختص املعطيات املتكررة تطبق مرة واحدة يف السنة فهي حتمل خماطر كبرية وهلذا على املراجع أن 

املكلفون بتطبيق هذه االجراءات، قدرة وكفاءة العمال ( يتأكد مسيقا من املصداقية النظرية هلذه االجراءات مثال 

).الرقابة املطبقة الكتشاف االخطاء  

الدمج، ( قد يتأثر نشاط املؤسسة بعمليات خارجة عن االستغالل الطبيعي أحيا� :العمليات االستنائية -ب

لألخطاء هذه العمليات تعاجل يف عالبية االحيان خارج النظام العادي و�لتايل فهي أكثر عرضة ). اعادة التقييم

فاملراجع عند اكتشافه هلذا النوع من العمليات أثناء التحليل االويل عليه أن حياول وبكل الطرق للحصول على 

:املعلومات الكافية عن هذه العمليات وهذا  

.لتقييم االثر على حسا�ت الدورة -   

.التعرف على املغري االساسي للعملية -   

قواعد احملاسبية واالشياء اليت تتعلق �حكام صادرة من مسؤويل املؤسسة  حتديد االشياء اليت تتعلق بتطبيق ال - 

كالتطبيق الكامل ملؤشر إعادة التقييم أو اختيار املؤشر فاالوىل تتعلق بتطبيق قواعد احملاسبة أمل الثانية فتتعلق 

.�حكام شخصية  
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تقدير ( أثناء حتضريهم للقوائم املالية  قرارات إدارية يتخذها املسؤولونعبارة عن 1:طريقة مراجعة االحكام -3

هذه التكاليف تؤثر على املعطيات املراد اختبارها وهلذا فعلى املراجع ان يفهم اهلدف ) مؤو�ت االخطار واخلسائر 

.من احلكم مثال تقييم مؤو�ت تدين املخزون ذو الدوران البطيئ  

لدوران احلايل للمنتوج وكذلك القرارات اليت تؤثر على فبالنسبة هلذا املخزون نستطيع أن نتعرف على معدل ا    

على املراجع يف هذه االحوال أن يطرح جمموعة من ) توقف االنتاج، ظهور منتوج منافس ( الدوران املستقبلي

:التساؤالت ومن أمهها  

.مىت ميكن اعتبار دوران املنتوج بطيء -   

.وهل ميكن بيعه مقابل مبلغ معني -   

.املتبع من طرف املؤسسة يف تقدير هذه االحكام ما هو املنطق -   

؟.كيفية تطبيق هذا املنطق -   

الناجتة عن املعطيات الذاتية أو الشخصية أو عن  خالل هذه املرحلة على املراجع أن مييز بني عناصر االجراءات   

تلك الناجتة عن معطيات منطقية فكلما كان احلكم ذايت كان اخلطر �لنسبة للمراجع كبري جدا وهلذا فعلى املراجع 

أن خيري هذه االحكام بعناية خاصة  وهناك ممارسات قد تطبقها املؤسسة لرفع أو لز�دة الطابع املنطقي لألحكام 

:هاأمه  

.تعيني عمال ذو كفاءة عالية لتقييم هذه االحكام  

.مراجعة االحكام من طرف مستوى سلمي أعلى -   

1- SOCIETE NATIONALE DE COMPTABILITE ,OPCT, P 141 . 
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ة ولنتائج مقدرةاملقارنة الدورية لنتائج حقيقي -   

.استشارة اخلرباء إذا مشل احلكم جماالت تقنية متخصصة -   

.الفرضيات جيب أن يكون موثق ومدعم �لو�ئق اساس -   

اختبارات تقييم نظام الرقابة الداخلية :املطلب ألرابع  

ليه ’بعد انتهاء املراجع من فحص واختبارات نظام الرقابة الداخلية جيب عليه إجراء تقييم �ائي ملا توصل        

م الرقابة الداخلية غرب مرضي، ومن مث تعديل ويتم ذلك عن طريق حتليل وحتديد النقاط اليت يكون فيها نظا

.االجراءات االساسية لعملية املراجعة  

من تقييم نظام الرقابة الداخلية هو التأكد من أن النظام فعال وحيقق موصفات اجلودة املتعلقة �لقوائم إن اهلدف 

الشبكات تدرج لتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية هذه املالية وتعترب شبكة تقسيم املهام إحدى الوسائل املستعملة 

:منها وهي واحدلكل دورة عمليات املهام االساسية اليت جيب تنفيذها مع بيان كل   

.من �مر؟ -   

.من ينفذ ؟ -   

.من يسجل يف الدفاتر؟ -   

.من يراقب؟ -   

لقوائم املالية للمركز املايل احلقيق للمؤسسة إن وجود نظام رقابة داخلية فعال احتماال قو� على سالمة متثيل ا      

ومن مث فإن املراجع ال يتوقع ظهور أخطاء مهمة ويكون اهلدف من إجراء الرقابة على حساب امليزانية وجدول 
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أما يف حالة غياب نظام الرقابة الداخلية أو عدم فاعليته ان حيدد .النتائج هو التأكد من عدم وجود االخطاء فقط

خماطر اخلطأ فإذا كان حمضر االخطاء قوي على املراجع أن يقيم االخطاء احملتملة أمل يف حالة  ضغف أو قوة

.ضعف نظام الرقابة الداخلية أو عدم فعاليته على املراجع أن حيدد االخطاء املنتظرة ويقيم أثرها املايل  

اختبارات الوجود: أوال  

يق االجراءات اليت مت وصفها يواسطة املخطط أو السرد �دف هذه االختبارات إىل التأكد من مدى تطب       

االنشائي ويتم تطبيق هذه االختبارات بواسطة اختيار عدد معني من العمليات ومتابعة هذه العمليات يف احللقة 

من بديتها حىت �اية العملية واختبار ما إذا متت معاجلة هذه الو�ئق كما مت وصفها، فإذا كشفت االختبارات أن 

.لوصف غري دقيق وجب تصحيحها  

ةئماختبارات املال: �نيا  

إعداد بر�مج مفصل احملاسبية هذه االختبارات تتطلب هذه االختبارات بغرض تقرير مدى فعالية الضوابط تصمم  

يصف بدقة طبيعية الرقابة ومصدر وطبيعة املعلومات والو�ئق الواجب مرجعيتها وجمال العينة العشوائية املراد 

 اختبارها إن االهتمام بفعالية نظام الرقابة الداخلية يتطلب نوعني من الرقابة

تطبيقها عند معاجلة العمليات يف مراحلها االوىل قبل املرور على املرحلة الالحقة أي قبل يتم :الرقابة الوقائية -1

:تسجيلها يف الدفاتر احملاسبية مثال  

.الطلبيةلعميل قبل تنفيذ مراقبة حدود القرض  -   

.مراقبة االستالم والطلب وكتابة للتسديد على الفاتورة -   

.املراجعة احلسابية للو�ئق قبل تسجيلها يف الدفاتر احملاسبية -   
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هي مراقبة احتمالية جترى على جمموعة من العمليات من طبعة واحدة هذه املراقبة �دف : مراقبة االكتشاف - 2

:مثال ذلكإىل التأكد من عدم وجود االخطاء و   

املقاربة البنكية -   

.مقارنة ميزان املراجعة مع احلسا�ت الفردية للعمالء واملوردين -   

.مقارنة اجلرد املادي مع اجلرد احملاسيب الدائم -   

(Teste De Validité) اختبارات االثبات: �لثا  

أجرى املراجع اليت تسمح إما للتأكد من عدم وجود أخطاء إذا  اختبارات جترى على املعطيات واالحكام        

اختبارات املالئمة أو تقييم االخطاء احملتملة واملنتظرة إذا مل يقم املراجع �ختبارات املالئمة و تتمثل اختبارات الدقة 

:فيما يلي  

.طبيق االجراءاتالتفتيش املادي واملالحظات يسمحان �ختبار االصول احلسا�ت ومالحظة طريقة ت -   

االثبات املباشر يسمح �حلصول من الذين هلم معامالت جتارية ومالية مع املؤسسة على املعلومات حول  - 

.أرصد�م مع املؤسسة أو عن العمليات اليت متت معها  

.)فاتورة مورد كشف بنك( حملاسبية اختبار الو�ئق اخلارجية واليت تعترب دليل إثبات للسجالت ا -   

ة عمالء، ميزان فاتور (واليت قد تكون وسيلة إثبات اكثر من غريها بار الو�ئق اليت أنشأت داخل املؤسسة اخت - 

)مراجعة، مقار�ت  

وإجياد العالقة ) تقديرية( إجراء املقار�ت بني املعطيات الواردة يف القوائم املالية واملعطيات السابقة أو الالحقة  - 

.بينهما   
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واألحكاماملعطيات  مراجعةطريقة : 05الشكل رقم   

التعرف على املؤسسة: اهلدف من املهمة     

 

 

 

 

  

 

   

 

  

   

 تنفيذ اختبارات املالئمة

 ال 

 فعالية الرقابة احملققة

   

 

GUIDE D′AUDIT ET COMMISSARIAT AUX  COMPTES S NC, P140.                  المصدر             :  

 ا�االت ذات الداللة

  احلسا�ت ذات الداللة ومصادر معلوما�ا        

 املعطيات املتكررة  املعطيات غري املتكررة  االحكام     

فهم النظم -  

حتديد الرقابة الداخلية   -

االخطاءتقييم خماطر  -  

معرفة طريقة معاجلة   

 املعطيات غري املتكررة 

 معرفة سريورة االحكام    

هل هناك رقابة داخلية؟  هل  تقييم املخاطر  

 هي فعالة؟         

 تقييم املخاطر 

اختبارات الدقة 

 للمعطيات غري املتكررة

اختبارات املالئمة-  

)حمدودة(اختبارات الدقة -  

 اختبارات لتحديد االخطاء

اختبارات الدقة (االساسية

)موسعة  

اختبارات الدقة على     

االحكام                  

 إعادة النظر يف الطريقة

 تنفيذ اختبارات االثبات

 خامتة االختبارات والرأي
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إعداد التقرير: ثالثاملبحث ال  

اليت مت احلصول عليها خالل عملية املراجعة اقرير املراجع هو الوسيلة االساسية لتوصيل املعلومات         

لنهائي بعملية املراجعة والذي يعرب عن جمموعة االحداث اليت متت يف املؤسسة فهو يعترب املنتوج اللمنتفعني �ا، 

1.خالل فرتة ماضية وهذا التقرير جيب أن يتسم �لصدق والوضوح   

شكلية والعامة املتعلقة �لتقريراالعتبارات ال: املطلب االول  

االعتبارات الشكلية: أوال        

غالبا ما تكون يف أن تتقيد جمموعة من االجراءات الشكلية واليت تتكون من مقدمة  عادة يف بداية التقرير جيب 

صورة رسالة وخيتلف حجم هذه االجراءات الشكلية من مراجعة إىل أخرى وفق حجم عمليات املراجعة فإذا كانت  

2:وتشمل هذه االجراءات الشكلية العناصر التاليةكبرية قد تستنفد صفحات عديد   

:التقرير�ريخ -1   

حيث أن فرتة املراجعة حتدد بفرتة مالية معينة مما يلزم معه أن يكون هذا التقرير عند تلك الفرتة، حيث يؤرخ       

�ستخدام �ريخ اليوم الذي تنتهي فيه العمليات املراجعة امليدانية أي �ريخ اليوم االخري لفرتة املراجعة ويقصد بفرتة 

.ة بني �ريخ إعداد امليزانية وبني االنتهاء من عملية املراجعة امليدانيةاملراجعة تلك الفرتة الواقع  

:ذكر اسم املؤسسة- 2  

املقدم عنها التقرير وكذلك نوعها حىت ال يتخدم التقرير  جيب أن يكون موضوعا �لتقرير بكل دقة اسم املؤسسة

.لشركة أخرى  

:توجيه التقرير -3  

إىل العميل الذي يقوم �ملراجعة قوائم املالية فإذا كان العميل شركة مسامهة فيوجه  املراجعةيوجه تقرير    

 

.55، مرجع سابق،ص حممود السيد الناغي.د -1  

.192علي السيد قاسم، مرجع سابق، ص. د -2  



 الفصل الثانــي                                                                       منھجیــة المراجعــة
 

 
112 

 

فيوجه التقرير إىلمل شركة أشخاص التقرير إىل املسامهني أو إىل أعضاء جملس االدارة أو كليهما، أما إذا كان الع  

.إىل مالك الشركة التقريرإذا كانت شركة فردية فيوجه الشركة، أما   

:الدقة والوضوح -4  

.جيب أن تكون عبارات التقرير دقيقة وواضحة وال حتتمل أكثر من معىن   

:توقيع التقرير -5  

 جيب أن يوقع  املراجع على التقرير بنفسه

االعتبارات العامة: �نيا  

جبانب ما سبق يوجد بعض االعتبارات العامة االخرى على املراجع مراعا�ا عند إعداده لتقريره وهذه         

1:االعتبارات هي ما يلي  

.جيب ان مييز التقرير كل قائمة من القوائم املالية اليت يغطيها و�ريخ القائمة أو الفرتة اليت تغطيها - 1  

عة قد متت وفقا ملعايري املراجعة املتفق عليها وهذه املعايري هي املعايري العشرة جيب أن يوضح التقرير أن املراج - 2

:عن جممع احملاسبني القانونيني االمريكيني ويف جمال التقرير جيب الرتكيز على املعايري االربعة التاليةالصادرة   

.يبني التقرير بوضوح ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت وفقا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها ان - أ  

.مدى الثبات يف تطبيق املبادئ يف السنة احلالية والسنوات السابقة ان يبني التقرير - ب  

من معلومات ما مل يرد يف التقرير ما تعترب البيا�ت الواردة يف القوائم املالية معربة تعبريا كافيا عما تكنه القوائم  - ج

.يشري عكس ذلك  

جيب ان يتضمن التقرير رأي املراجع يف القواءم املالية كوحدة واحدة أو امتناعه عن ابداء الرأي يف احلاالت  -د  

.25ص] 1996دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع مصر[علي فضالة، املراجعة العامة،أبو الفتوح -1  
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.اليت يتعذر فيها ذلك ويف هذه احلالة االخرية جيب أن تتضمن التقرير االسباب اليت أدت إىل ذلك   

جيب ان يتميز القوائم املالية �لوضوح عن طرسق استخدام العناوين املناسبة وتقسيم البنود إىل جمموعات  - 3

.واالستعانة �ملعلومات الوصفية والكالحظات  

ما إذا كانت القوائم املالية تظهر بعدالة املركز املايل ونتائج االعمال وقد فسر جممع أن يوضح رأي املراجع  - 4

احملاسبني القانونيني االمريكيني هذه العبارة �ن عدالة عرض القوائم املالية معناها أن يتم حكم املراجع على ذلك 

.يف ضوء مباءئ احملاسبة املتعارف عليها  

احملاسبية اليت أعدت على اساسها القوائم املالية يؤكد للبنوك واملسثمرين وغريهم  الثبات يف استخدام املبادئ - 5

من ذوي العالقة أن هذه القوائم ميكن بدرجة معقولة مقارنتها �لقوائم املالية للشركة عن السنوات السابقة و�لقوائم 

.يقيس حجم نشاط بشركة أخرى املالية للشركات االخرى يف نفس الصناعة وبذلك يستطيع دارس امليزانية أن  

تطورات حمتو�ت التقرير: املطلب الثاين  

مبهنة احملاسبة واملراجعة إىل ظهور أشكال وصيغ عديدة لتقارير املراجعة عرب السنوات وضعتها لقد أدى االهتمام 

اهليئات املهنية حماولة منها إلجياد منوذج يلقي القبول العام، ومن املالحظ أن تقرير املراجع يف أي مرحلة من مراحل 

:تطوره يتكون من جزئني  

.ى الفحص الذي أجراهيتناول نطاق العمل ومد: اجلزء االول -أ  

.فيتضمن الرأي احملايد: اجلزء الثاين -ب  

وقد مان تقرير املراجع يف بداية مزاولة املهنة يعد يف كلمات بسيطة موجزة ال تعرب بوضوح عن رأي          

على كلمات توضع �ي طريقة يعتربها املراجع، بعد ذلك ظهرت أشكال تقرير مراجع احلسا�ت كانت حتتوي 

:املراجع مناسبة، ولذلك مل تلقي قبوال عاما من إفراد املهنة ومن هذه االشكال  

:1902يف عام  -1  
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على القارئ أن تستنتج هذه الفرتة كان تقرير املراجع ال يتضمن أي رأي فين أو شهادة عن القوائم املالية وكان  يف

التقرير وكانت صيغة التقرير �خذ التام من املراجع حيث أنه قام بعملية املراجعة واعد �ن القوائم قد حازت القبول 

:الشكل التايل  

:1918يف عام  -2  

يف هذه الفرتة بدأت أويل احملاوالت لتنميط تقرير مراجع احلسا�ت ولكنها مل تلق قبوال عاما وقد أصدر          

االمريكيني مذكرة تضمنت منوذجا لتقرير مراجع احلسا�ت على الصورة يف هذا العام جممع احملاسبني القانونيني 

:1اآلتية  

وأننا نشهد �ن امليزانية وقائمة االر�ح .....إىل ....عن الفرتة من ..... قمنا مبراجعة احلسا�ت اخلاصة بشركة ( 

املايل ويف رأينا أ�ا متثل املركز .....قد أعدت طبقا للخطة املوضوعة واملتفق عليها مع  - املوضحة أعاله - واخلسائر

.ونتائج العمليات عن هذه الفرتة.../...للمؤسسة يف   

:1929يف عام  -3  

يف هذه الفرتة استخدم منوذجا آخر لتقرير مراجع احلسا�ت ال يتضمن أي إضافات إىل النموذج السابق سوى     

.على القوائم املالية انه ركز االهتمام على املسؤولية املراجع فيما يتعلق بشهادته  

:1934يف عام   

أوصت اللجنة املكونة من ممثلي جممع احملاسبني االمركيني وممثلي بورصة االوراق املالية منوذجا آخر لتقرير       

مراجع احلسا�ت ويعترب هذا النموذج أوىل االشكال اليت حازت القبول العام من املهنة ويتميز هذا النموذج �نه 

.ملعايري املراجعة النتعارف عليهايشري إىل ا  

1944يف عام  -5  

مع استبعاد مجلة خاصة بنطاق إقرتمحجمع احملاسبني األمريكيني منوذجا آخر لتقريرمراجع احلسا�ت   

 

.184دمحم الفيومي دمحم، مرجع سابق، ص. دمحم مسري الصبان، د. د -1  
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.على فحص نظام الرقابة الداخلية وأن الفحص مل يتناول مراجعة تفصيلية للعمليات الفحص وهي اليت تنص  

:1947يف سنة  -6  

بدراسة مستفيضة ملعايري املراجعة املتعارف عليها، واتضح له  ويف هذه الفرتة قام جممع احملاسبني االمريكيني         

أن هذه املعايري تستخدم على نطاق واسع يف دول العامل وال تتغري حسب الظروف إال أن اإلجراءات اليت تتبع هي 

:ل التايلاليت تتعري تبعا للظروف ولذلك أوصى ا�مع �تباع صيعة معدلة للتقرير النمطي واختذ هذا التقرير الشك  

وقوائم الربح والفائض عن السنة املنتهية يف ذلك التاريخ، /..../.......قمنا بفحص امليزانية العمومية للشركة ( 

وقد مت هذا الفحص وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها وتبعا لذلك فقد تضمن الفحص تلك االختبارات الالزمة 

جعة االخرى اليت نعتربها ضرورية يف هذه الظروف رأينا ان امليزانية للسجالت احملاسبية وكذلك إجراءات املرا

وعن نتائج عمليا�ا عن تلك السنة .../...العمومية وقوائم الربح تعرب بصدق ووضوح عن املركز املايل للشركة يف 

نت تلك املتبعة يف الشركة على إتباعها بثبات إذا ما قور وذلك وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها واليت جرت 

:السنة السابقة ونالحظ أن هذا النموذج خيتلف عن سابقيه يف النقاط التالية  

.هذا النموذج استبعد مجلة العناصر االخرى - أ  

املراجعة االخرى ومنذ ذلك احلني مل تطرأ أي  إجراءات’مجلة جديدة وهي  استعملتيف هذه النموذج  - ب

.سا�ت حىت وقتنا احلايلتغريات على منوذج تقرير مراجع احل  

أنواع التقارير: املطلب الثالث  

�دف وظيفيت الفحص والتحقق إىل احلصول على االدلة والرباهني اليت يعتمد عليها مراجع احلسا�ت بغرض 

الختالف تكوين أساس مناسب إلبداء الرأي يف سالمة وعدالة القوائم املالية وان اختالف رأي القوائم املالية تبعا 

النتائج اليت توصل إليها املراجع يعين وجود أمناط خمتلفة من التقارير يتفق كال منها مع االحكام الشخصية اليت 

1:توصل إليها مراجع احلسا�ت وأهم هذه التقارير ما يلي  

قرير يطلق على التقرير النظيف اسم املطلق أو التقرير غري املقيد بتحفظات ويعترب هذا الت: التقرير النظيف -1  

.41دمحم وجدي شركس،مرجع سابق، ص. د -1  
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املراجعة، وجيري العرف من أكرب تقارير املراجعة قبوال من وجهة نظر املؤسسات اليت ختضع قوائمها املالية لعملية 

االحوال اليت املهين يف هذا ا�ال �نه يقوم املراجع �صدار التقرير النظيف على القوائم املالية اليت متت مراجعتها يف 

متثل فيها هذه القوائم نتيجة أعمال املؤسسة ومركزها املايل والتغريات يف هذا املركز متثال عادال طبقا ملبادئ احملاسبة 

:املتعارف عليها ويتكون هذا التقرير من فقرتني  

ويتمتع املراجع عن تعطي رأي املراجع، هذا : الفقرة الثانية –. يعطي نطاق عملية املراجعة : الفقرة االوىل - 

:إصدار التقرير النظيف يف أحوال متعددة نذكر منها  

.عدم استقاللية املراجع �لنسبة للمؤسسة - أ  

.عدم كفاية نظام الرقابة بصورة تسمح للمراجع مبراجعة القوائم املالية يف  حدود الوقت املناسب  - ب  

.ملراجعاو املشاركة يف إعداد القوائم املالية بواسطة اإعداد  - ج  

يضعها عدم إمكان تطبيق إجراءات املراجعة اليت يرى املراجع  ضرورة الستخدامها وذلك لسبب القيود اليت  -د

.العميل على نظاق عملية املراجعة  

عدم إمكان تطبيق إجراءات املراجعة وذلك ألسباب خارجة عن إدارة املؤسسة أو املراجع مثل فقدان أو تلف  - ه

.سجالت لسبب قهري  

ورفض إدارة املؤسسة أن جتري التعديالت الالزمة عدم إعداد القوائم املالية وفقا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها  -و

.على هذه القوائم  

عدم متاثل مبادئ احملاسبة املتعارف عليها �ملقارنة �ملبادئ اليت اتبعت عند القوائم املالية اخلاصة �لفرتة  - ز

.السابقة  

.إيضاحات القوائم املالية عدم كفاية - ح  

:التقرير التحفظي -2  
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ويرجع هذا التعديل أصال لوجود بعض يطلق على هذا التقرير اسم التقرير التحفظي امتدادا للتقرير النظيف 

إليها وجيب عليه يف هذا الشأن أن حيدد طبيعة هذه التحفظات مع  التحفظات اليت يرى املراجع ضرورة االشارة

.تفسري واضح ألسبا�ا وأثرها على املركز املايل  

إن إصدار التقرير التحفظي يرتبط ارتباطا وثيقا �المهية النسبية للتحفظات نفسها ومدى مادية �ثريها على      

الة أن تكون التحفظات ذات أمهية نسبية ملا يربر االشارة إليها القوائم املالية ويشرتط يف هذه احلعدالة بيا�ت 

عادة توضيح التحقظات يف فقرة  دون أن تكون يف نفس الوقت ضات �ثري مادي على بيا�ت القوائم املالية، ويتم

الفة النطاق إذا ما كانت هذه التحفظات تتعلق بنطاك عملية املراجعة أما إذا كانت هذه التحفظات تتعلق مبخ

مبادئ احملاسبة املتعارف عليها فيجوز االشارة إليها يف فقرة الرأي مع توضيحات يف إيضاح مكمل للقوائم املالية 

أو كإجراء بديل جيوز توضيحها عن طريق إضافة فقرة وسيطة تقع فقرتني النطاق والرأي، ويستخدم يف هذا النوع 

...كلمة، ماعدا أو �ستثناءتتضمن  من التقارير عند كتابة فقرة الرأي عبارات   

فلو فصل أن مرجتع احلسا�ت قد نصح مؤسسة ما أثناء قيامه بعملية املراجعة بتعديل رقم خمصص الديون 

إجراء التعديالت املطلوبة ونتيجة  املشكوك فيها مبا يتفق مع مبادئ احملاسبة املتعارف عليها وقد رفضت االدارة

لذلك وطبقا ألحكامه الشخصية فقد قرر املراجع أن يصدر تقريرا حتفظيا على القوائم املالية فإن هذا التقرير ميكن 

:�لطريقة التاليةأن يكتب   

.فقرة النطاق ال ختتلف يف شيء عن الفقرة البيهة هلا يف التقرير النمطي - أ  

: ها توضيح أسباب التحفظ كما يليفقرة وسيطة يتم في - ب  

ونظرا لتأخر سداد بعض احلسا�ت املدينة عن �ريخ االستحقاق ملدة طويلة ولضخامة أرصدة هذه احلسا�ت ( 

).فأنين أرى أن خمصص الديون املشكوك فيها جيب أن يزاد بشكل مادي عما هو عليه يف القوائم املالية  

ويف رأي فيما :( فقرة الرأي اليت اشتملت على عبارة تسري إىل التحفظ الذي سبق توضيحه يف الفقرة الوسيطة - ج

عدا  ما خيص تعديل رصيد خمصص الديون املشكوك فيها وما يرتتب على ذلك من �ثري على رصيد احلسا�ت 

 19....ا متثل متثال عادال للمركز املايل يف �ريخاملدينة ورم صايف الربح فإن القوائم املالية السالف االشارة إليه

ونتيجة أعماهلا والتقديرات يف مركزها املايل عن الفرتة املنتهية يف �ريخ امليزانية وفق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

.واليت متثل مع تلك املبادئ اليت مت استخدامها يف الفرتة املالية السابقة  
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:الرأيتقرير عدم إبداء  -3  

يتم عادة إصادر تقرير عدم الرأي يف االحوال اليت ال ميكن فيها املراجع من تطبيق إجراءات املراجعة اليت يراها  

اليت تساعد يف إبداء الرأي على القوائم املالية سواء نتج ذلك سبب القيود ضرورية للحصول على االدلة والرباهني 

اجعة أو سبب ظروف خارجة عن إدارة االدارة أو املراجع، ويتكون تقرير اليت تضعها االدارة على نطاق عملية املر 

:عدم إبداء الرأي من ثالث فقرات  

ة معينة تشري إىل الوسيطة والفقرة تغطي نطاق عملية املراجعة اليت حتتوي يف هذه احلالة على عبار : الفقرة االوىل

حملاسب إىل عدم إبداء الرأي مث الفقرة الثالثة وهي الفقرة الوسيطة اليت توضح االسباب اليت حدث � الثانية هي

.ذا التقريرالفقرة اليت يتم فيها إبداء الرأي وفيما يلي منوذجا هل  

عبارة ما عدا ما جاء �لفقرة الثالثة أما الفقرة الوسيطة وفقرة  ويضاف يف الفقرة االوىل أي قفرة النطاق يف االخري

إن إدارة املشروع قد أصدرت تعليما�ا لنا بعدم حضور مالحظة جرد املخزون السعي يف :( الرأي فتخص ما يلي

ا كانت نتمكن من التحقق من قيمة املخزون السلعي البالغ قيمته؟ يف �ريخ امليزانية ملوعليه ما مل .. 31/12/19

تؤثر �ثريا ماد� يف حتديد املركز املايل نتيجة أعمال املرسسة فإننا ال نبدي  ديسمرب 31قيمة املخزون السلعي يف 

.رأ� على القوائم املالية السلف االشارة إليها  

عمال املؤسسة نتيجة أيستخدم هذا التقرير عادة يف االحوال اليت ال متثل فيها القوائم املالية :لباالتقرير الس -4

وإلصدار هذا التقرير جيب أن تكون التحفظات ذات �ثري مادي على عدالة بيا�ت القوائم املالية وجيب أن 

حيصل املراجع على كافة االدلة والرباهني اليت تربز رأيه السالب وكذلك جيب أال يكون له أية حتفظات تتعلق 

:ة من ثالث فقراتويتكون التقرير السالب عاد أملراجعةبنطاق عملية   

.واليت تتشابه يف تعبريا�ا مع فقرة النطاق يف التقرير النمطي: فقرة النطاق - أ  

.حتتوي على أسباب الرأي السالب مع بيان هذه االسباب على بيا�ت القوائم املالية: فقرة وسيطة –ب   

فيها على أن القوائم املالية ال متثل املركز املايل للمؤسسة إال أن هذا التقرير �درا  اليت ينص: فقرة الرأي - ج

االستخدام يف احلياة العملية ألن املؤسسات اليت ختضع قوائمها املالية لعملية املراجعة تقوم عادة بتعديل هذه 

.القوائم طبقا ملتطلبات املراجع حىت تتالىف الرأي السالب  
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التقارير االخرى: املطلب الرابع  

يف بعض االحيان قد يؤدي املراجعون خدمات أخرى غري املراجعة تتطلب إصدار تقارير املراجعة ومن أمهها ما 

1:يلي  

: التقرير املطول  -1  

هذا التقرير يكون مكمال لتقرير املراجعة ويطلق عليه التقرير املفصل وحيتوي هذا التقرير على بعض املعلومات      

:االضافية اليت قد تتمثل يف املعلومات التالية  

تفاصيل حتليلية لبيا�ت القوائم املالية وذلك عن طريق دراسة جداول التغريات يف مستوى امليزانية وجدول  - أ

.حسا�ت النتائج وتفسري التغريات اجلوهرية إن وجدت   

.بيا�ت إحصائية تغطي جوانب النشاطاملختلفة للمؤسسة - ب  

.مات إضافية ختص بعض قوائم املاليةتعلي - ج  

.بيا�ت عن أثر التغريات يف مستوى االسعار على املؤشر املايل والنتيجة -د  

وتتضمن افتتاحية التقرير املطول نفس العبارات والفقرات اليت حيتويها تقرير املراجعة وذلك �إلضافة إىل فقرة    

تحملها من تضمني هذا التقرير لبعض املعلومات االضافية اليت ال مكملة يبني فيها املراجع مدى املسؤولية اليت ب

الشخصية حيتويها تقرير املراجع وحتديد مسؤولية املراجع عن املعلومات االضافية يف التقرير املطول تبعا ألحكامه

.عنهاعن طريق إصدار تقرير سالب عليها أو إصدار تقرير عدم إبداء الرأي  

 

 

.49مرجع سابق،ص  شركس،دمحم وجدي . د -1  

:تقرير خدمات احملاسبة -2  
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قد يطلب املراجع إىل أداء خدمات احملاسبة يف املؤسسة ما أو قد يشارك يف اعداد القوائم املالية اخلاصة           

حماسبية ويكون مسؤوال عن مدى صحة تلك العمليات وليس �ملؤسسة مبعىن املراجع يكون مرتبط �داء خدمات 

خدمات احملاسبة فقد نص جممع ات احملاسبية املتعارف عليها ولتفادي اخللط بني تقرير املراجع وتقارير عن االجراء

كل صفحة من صفحات القوائم املالية احملاسبني االمريكيني يف توصية خاصة �ذا النوع من اخلدمات لضرورة ختم  

.أن هذه القوائم مل تراجع بواسطة املراجعخبامت حتتوي على عبارة مل تراجع مع إصدار تقرير خاص يشارك فيه   

:التقارير اخلاصة -3  

تغطي التقارير اخلاصة عديدا من االحوال اليت تتطلب من املراجع إبداء رأي خاص يتفق مع طبيعة اخلدمة اليت 

:يقوم �دائها ومن أمثلة هذه االحوال  

يب غري كامل طبقا ملا تقتضي به مبادئ احملاسبة التقارير اخلاصة �لقوائم املالية اليت أعدها على أساس حماس - أ

.املتعارف عليها أو على االساس النقدي  

التقارير اخلاصة �لقوائم املالية للمؤسسة واهليئات اليت �دف إىل حتقيق الربح أو املؤسسات أو اهليئات اليت  - ب

.جيب أن تتبع نظاما حماسبيا معينا يتفق مع طبيعة النشاط الذي متارسه  

.التقارير اخلاصة اليت تتعلق ببعض عناصر القوائم املالية - ج  

التقارير اخلاصة املتعلقة بدراسات معينة مثل دراسات نقييم أصول وخصوم مؤسسة يراد شراؤها أو دراسات  -د

.سياسية مالية أو تسويقية  

.راسات اخلاصة اليت قد تتطلبها اجلهات احلكومية من املؤسساتدال -و  

.اخلاصة بتقييم أنظمة الرقابة الداخليةالتقارير  - ز  

وبصفة عامة عند إعداد التقارير اخلاصة جيب االلتزام مبعايري املراجعة املتعارف عليها وذلك يف حدود           

.مع طبيعة هذا النوع من التقارير يتالءماملدى املناسب الذي   

 

:لــــــــــة الفصـــــخالص  
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مهنة متارس من طرف أشخاص لديهم من اخلربة والكفاءة ما يؤهلهم إىل إصدار رأ� عن صدق أو  املراجعة         

منهجية عمل متكنه من احلصول  كذب معلومات معينة عن فرتة زمنية معينة هذا االمر ال ميكن بلوغه إال �تباع

ات املناسبة واملتمثلة يف ز�رة على أكرب قدر من االدلة والقرائن يدعم �ا رأيه مستعمال يف ذلك خمتلف االدو 

.احملالت وإجراء املقابالت مع املسؤولني والتعرف على أمساء املوظفني وأصحاب الصالحية �لتوقيع  

تعترب عملية فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية أهم مراحل عملية املراجعة إذ من خالهلا يستطيع املراجع أن        

من حتديد نقاط الضعف حىت يتم تفاديها، أما فيما يتعلق بفحص احلسا�ت يتأكد من أن الوقاية حمكمة و 

النتائج املتوصل إليها من خالل فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية فالنظام ومتابعة االرقامفإنه يتم على أساس 

.الضعيف يضطر املراجع إىل ز�دة االختبارات إىل احلد الذي يسمح له بتكريس القناعة الالزمة  

  

 

 

 

 



 الـمـقـــدمــــــــــة 

 

ركزي ـسيري املـلقد مرت املؤسسة اجلزائرية بعدة مراحل فمنذ االستقالل انتهجت النظام االشرتاكي أي الت             

  ةة �موعـابع االقتصادي مما نتج عنه حاالت سيئـن الطـتماعي عـطابع االجـها الـب عليـان يغلـيث كـسة حـؤسـللم

ات أدت �حلكومة يف بداية الثمانينات إىل التفكري يف اإلصالح االقتصادي ـذه الوضعيـسات، هـن املؤسـرة مـكبي

حيث يتمثل اإلجراء األول يف إعادة  1980الذي أدى إىل إعادة اهليكلة املؤسسات وذلك �جراءات سنة 

ى ـهدف إلـاملالية للمؤسسة املثقلة �لديون، أما اإلجراء الثاين فيتمثل يف إعادة اهليكلة العضوية والذي كان ياهليكلة 

رة احلجم لتكون أكثر ختصصا وكفاءة، إال ـسات صغيـعام ذات احلجم الكبري إىل املؤسـاع الـسات القطـحتويل مؤس

ى ـا أدى إلـة ممـائرية تعاين من بعض املشاكل اإلداريأنه رغم هذه اإلجراءات التصحيحية بقيت املؤسسة اجلز 

ذت ـه أخـذي مبوجبـال 01/88ون رقمـي قانـذا اإلصالح فـثل هـسات ومتـة املؤسـي �ستقالليـر مسـالح أخـإص

  :سات العمومية االقتصادية األشكال التاليةـاملؤس

  .املؤسسات احملليةمؤسسات ذات مسؤولية حمدودة وتتمثل يف  -                     

  .ة ـات وطنيـا شركـهم وأغلبهـل شركات أسـى شكـمؤسسات عل -                     

إن عدم قدرة املشروعات الصغرية أدى إىل التفكري يف ظهور نوعا أخر من املشروعات االقتصادية         

الضخمة واليت تتطلب جتميع أموال كبرية لتسيري أعماهلا وضمان استمرار تلك املؤسسات بعيدا عن مالكها ولقد 

هذا النوع من الشركات يتميز بدميقراطية إن ف وال وخاصة شركات املسامهةـنتج عن هذا التفكري ظهور شركات األم

رتات دورية ـي فـا فـن تصرفا�ـة اإلدارة عـني امللكية واإلدارة على أن يقوم املالك مبحاسبـم الفصل بـاإلدارة حيث يت

  ن ـالك أنفسهم أو مـن �حية املـة على تصرفات اإلدارة سواء مـقد تطلب ذلك ضرورة وجود أساليب للرقابـول



  ~أ ~ 

  ةـة واملاليـي الفنيـى النواحـي ممارسة الرقابة علـن ينوب عنهم فـخالل م

ي احلذر يف اإلدالء �ملعلومات ـسة توخـى املؤسـرض علـي االتصال يفـكم أن ظاهرة العوملة وما أفرزته من سهولة ف

ي ـة املؤسسة فتن الدقة تكسب ثقة املتعامل وتزيد فرصـوااللتزام بتقدمي بيا�ت صحيحة تتوفر على درجة عالية م

  .ات وإمكانية التوسع يف االستثمارات �لشكل الذي يضمن التطور والنموـى االئتمان من اهليئـاحلصول عل

ي تطوير املركز املايل ـا فتإن هذا التطور االقتصادي وتلك النهضة الصناعية جعلت لعلم احملاسبة دورا رئيسي        

ن صحة األرقام والنتائج ـلمؤسسة إال أن هذا التطور صاحبه منو علم أخر ساعده على ضبط معطيات احملاسبة مل

  .و مراقبة احملاسبة يسمى بعلم املراجعةـذي هـلم الـذا العـة وهـتها احملاسبـاليت قدم

  طرح اإلشكالية: أوالً 

والتغيــرات االقتصادية واالجتماعيـة من أجل مسايرة العصر ل التحـوالت ـي ظـسة اجلزائرية فـإن املؤس          

وكسب مكانة مشرفة يف األسواق العاملية عليها االهتمــام بنوعيـة املعلومـة حىت تكسب ثقة من يتعامل معها وهــذا 

انيـات تبيـن داد ميز ــن إعـة تضمـس علميـى أسـز علـات ترتكـى آليـال يتأتى إال إذا تـوفرت هـذه املؤســسات عل

ذه التقارير ـث أصبحت هـالوضعيـة احلقيقيـة للمؤسـسة خاصة إذا كانت مدعومـة بتقريـر إجيايب ملراجع احلسا�ت حي

  .ن املعلومات الواردة فيهاـادة مـها واالستفـعلي ـلب املتعامـي يرغـم الو�ئق اإلدارية التـمن أه

  :  ل يف األسئلة التاليةمن خال ما سبق فإن اإلشكالية تتمث           

  .إىل أي مدى ميكن اعتبار املراجعة كأداة رقابية؟ -           

  .ماذا جيب مراجعته، ومىت تتم املراجعة،وألي غرض تتم املراجعة؟ -            



  ~ب ~ 

  

هل يكفي للمراجع االعتماد على املعلومات املتحصل عليها من إدارة املؤسسة فقط للقيام مبراجعة  -            

  .موضوعية؟

  .         هل ميكن اعتبار املراجعة أداة لتحسني نوعية املعلومات احملاسبية؟ -           

  .ي الوظائف؟ـة كباقـارها وظيفتة واعتبـة املراجعـل وظيفـهل كل املسريين مستعدين لتقب -            

  :إن معاجلة اإلشكالية تؤدي بنا إىل صياغة الفرضيات التالية      

  :الفرضية األساسية -1

سة يعترب وسيلة وقائية تبعد ـع إمكانيات املؤسـي تتالءم مـإن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية �لصورة الت -     

  .احتمال حدوث اخلطأ

  :ضيات اجلزئيةالفر  -2

ات يوفر للمراجع فرص اكرب ـي جتميع املعلومـدام أساليب متعددة فـإن تعدد مصادر األدلة والرباهني واستخ -     

  .إلعداد تقرير مالئم 

  .تبين فكرة املراجعة واعتبارها فكرة تساعد املسريين واملسؤولني على التحكم يف تسيري األمور -     

  .رـن �لتدريب املستمـات املراجعيـث معلومـى حتديـل علـة والعمـة الداخليـة املراجعـبوظيفام ـاالهتم -     

  .املؤسسة وجناحهائج املراجعة تؤدي إىل تصحيح مسار إن التزام مدير مؤسسة ما بتطبيق نتا -     



  

  ~ج ~ 

  أسباب اختيار املوضوع: �نياً 

  .يـذايت واملوضوعـانبني الـن اجلـارات مـعدة اعتبـوضوع لـهذا املـا لـع اختيارنـيرج

  :اجلانب الذايت -

 .عالقة املوضوع املختار بتخصص تدقيق حماسيب ومراقبة التسيري الذي ندرسه -       

  :اجلانب املوضوعي -

  .أمهية ومكانة املراجعة يف املؤسسات -       

  .فقط بتعقب األخطاء يف اإلجراءات احملاسبية تصحيح االعتقاد السائد الذي يعترب أن مهنة املراجعة �تم -     

  .اخلوف الزائد من املراجع واعتباره شرطياً �مكانه إنزال العقو�ت -     

  أهداف البحث: �لثاً 

  :هناك جمموعة من األهداف نصبوا إىل حتقيقها تتمثل فيما يلي

مكانتها، أهدافها والنتائج اليت حتققها من خالل غرسها يف ( املؤسسات بوظيفة املراجعة  تعريف مسؤويل -     

  .)املؤسسة

تبيان حقيقة عملية املراجعة يف املساعدة على تقدمي معلومات مالية وحماسبية تتميز بقدر كبري من  -     

  .املعقولية



  ~د~ 

  أمهية البحث:رابعاً 

  :سة يف العناصر التاليةميكننا تلخيص أمهية موضوع الدرا

إعطاء صورة حقيقية عن الواقع الذي تعيشه املؤسسة والوقوف على حالة التدهور املستمر الذي يصيب  -     

  .أخرىإىل املؤسسات من سنة هذه 

   .تسليط الضوء على طريقة تسيري هذه املؤسسات وتوضيح مدى أمهية املراجعة إذا مت االعتناء �ا -     

ذا املوضوع على مستوى ـول هـوجود حـراغ املـد الفـر وسـال اإلدارة والتسييـي جمـمي فـث العلـراء البحـإث -     

  .الدراسات اجلامعية

ض املعلومات اخلاصة �لتسيري ــى بعـصول علـة احلــى صعوبـود إلـركة شوكولوكس يعـى شـا علـار دراستنـإن اقتص

ذه ــثل هـر مـى توفيـرى علـة األخـسات االقتصاديـي املؤسـن فـن املسؤوليـم ةـى املوافقـول علـة احلصـك صعوبـوكذل

اب ـع إىل الغيـذا يرجـإن هـة فــة الداخليـدون املراجع ةـة اخلارجيــى املراجعـعلة ـالتطبيقية ــز الدراسـا تركيـعلومات، أمـامل

ه اإلجراءات واخلطوات ـى تشابـن جهة، وإلـم االقتصاديةة و ـي هلذه الوظيفة يف كثري من املؤسسات العموميـالكل

   .من جهة أخرى

  املنهجية وأدوات البحث: خامساً 

ى قسمني ـلإلجابة عن التساؤالت املطروحة وإثبات أو إسقاط الفرضيات املوضوعة قمنا بتقسيم الدراسة إل      

  الة شركة ـدراسة ح( الةـة احلـمنهج دراس قوم علىـي يـم تطبيقـى املنهج التحليلي وقسـقوم علـقسم نظري ي

  



  ~ھ ~ 

  

  ركة شوكولوكسـح شـن مصالـعن ـمسؤوليللاءات قدمت ـداول استقصـج كـي ذلـن فـمستعملي) شوكولوكس

  . الت كأداة حبث متكننا وتساعد� من االستنتاج واالستنباطـعض املقبـراء بـإلج

م املفاهيم األساسية ــل األول لتقديـثالثة فصول، خصص الفصطروح قسمنا البحث إىل امل اإلشكالوملعاجلة 

ف ـث األول التعريـاول املبحـث ويتنـة مباحــللمراجعة بنوعيها الداخلية واخلارجية حيث قسم الفصل األول إىل ثالث

مستوى مهين مرتفع،أما واحملافظة على ي وضعت للتحكم يف مزاولة املهنة ـر التــواملعاييها ـأنواعها و ـفروض ةـ�ملراجع

  .اـإبراز مصلحتـها وتنظيمـها وطريقـة أدائهي فقط تطرقنا من خالله إىل املراجعة الداخلية وحماولة ـث الثانـاملبح

تطرقنا فيه إلـى دراسـة املراجعـة اخلارجيـة وبيـان اجلوانب امليدانية ملهنة املراجع ث ـا فيما خيص املبحث الثالـأم        

ى ـا إلـا تطرقنـأو مندوب احلسابـات من خـالل توضيـح كيفيـة ممارسته ملهامه وكيفية تعيينه وعزله كماخلارجي 

  .وسلوك املهنة أدابد ـه وقواعـح مسؤولياتـتوضي

حيث يتناول املبحث  وقسم إىل أربعة مباحثأما يف الفصل الثاين فقد مت عرض دراسة منهجية املراجعة         

حمور  ة �عتبارهاـة الداخليـم نظم الرقابـة وتقييـم دراسـي تـالتعرف على املؤسسة وحميطها، أما املبحث الثان األول

ـات ومصادرا مـع تبيـان أمهيـة أدلـة اإلثب ود امليزانيةـ، أمـا املبحث الثالث يعرض خطوات مراجعة بنةـاملراجع عملية

  .أما املبحث الرابع ّمت التطرق إىل كيفية إعداد التقرير �عتباره املنتوج النهائي لعملية املراجعة  ،حلصول عليهـا

أمـا الفصـل الثالـث واألخيـر خصصنـاه للدراسـة التطبيقيـة حـيث تـّم إسقـاط الدراسة النظرية على شركة        

ة املطبق فـي الشركة ومراجعة بعض بنود امليزانية شوكولوكس حملولة منا دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلي

             .�ستعمال إجراءات خاصة �لعمل امليداين ومقارنـة تقارير حمافظ احلسا�ت مع نتائج البحث



  ~و~ 
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لمقدمـــة الفصـ  

كـل املعلومات الـمتعلقة �لعمليات اخلاصة بنشـاط املؤسـسة وتلخيصها ع  ـل وجتميـة بتحليـوم احملاسبـتق           

ماهـي إال صورة طبق األصل للذمة املالية للمؤسـسة يف فـي وثيقـة تفرض بقـوة القانـون تسـمى ميزانيـة هـذه األخرية 

ق ـائــــــــــــع الوثـة يبدأ احملاسب بتجميـة غالبا ما تكون أخر يـوم فـي السنة للوصول إلـى إعـداد امليزانيــــــفرتة زمنية معين

داً إلعـداد ـة متهيـداد ميزان املراجعـوإعومن مث تسجيلها يف دفاتر اليومية واألستاذ املتعلقـة بنشاط املؤسـسة وترتيبها 

.واجلداول امللحقةامليزانية   

من مراحل عمله والبيا�ت الواردة فيها هي  ي املرحلة األخريةـا احملاسبة هـي أعد�ـة التـم املاليـتعترب القوائ           

أما فيما يتعلق .حد وهو كفاءة املسرييناألداة اليت من خالهلا يتـم احلكم سوء أو حسن أداء املؤسـسة مـن جانب وا

ي ـــــــــــيتمثل ف على رأي فين حمايدد وحده وإمنا جيب االعتمامبصداقية وعدالة هذه القوائم فال يكفي عمـل احملاسب 

ع أو ـيتمتـع �الستقـالل والكفـاءة اليت متكنـه مـن إصدار رأي ويسـمى هـذا الشخـص املراجـ هبـ رأي شخص موثوق

.املراقب  

ة ــــــــواملراجع وسوف نتنـاول املفاهيـم األساسيـة للمراجعـة عبـر ثالثـة مباحث هـي املراجعة فـي املبحث             

.الداخلية يف املبحث الثاين واملراجعة اخلارجية تطرقنا إليها فـي املبحث الثالث  

 

- AOMAR BOUKHAZAR ,La Comptabilité de l′entreprise et le P .C.N , [E N Imp 

Commerciale ] ,P115 
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ةـــــــــــــــــراجعــــــــــاملـ: املبحث األول  

سات ــــــــــــــه املؤسـل فيـتعمذي ـالاع ا�ال ـذ املراجعة واتسـرق تنفيـل وطـول وسائـالف اآلراء حـإن اخت                

ي أساليب إجراءات املراجعة مما استلزم ـطورا كبريا فـدوث تـة أدى إىل حـااللكرتونية ـدام الوسائل اآلليـوانتشار استخ

راءات ــــــــب وإجـــــن حدوث هـذا التطور فـي أساليـــع وعلى الرغم مــــــــاه ا�تمـة اجتع مسؤوليات كبري ـــــه حتمل املراجــمع

ن ــــد مـفمزال املراجع يسعى يف تقريره إىل التأك للمراجعةم حيدث أي تغيري يف املفاهيم األساسية ـاملراجعـة إال أنـه لـ

  .    أن القوائم املالية متثل متثال عادال للمركز املايل للشركة حمل املراجعة

                                                     . اــــــــل تطورهـــــومراح ةـــــــــــــوم املراجعــــــــــمفه :األولاملطلب 

                                                                               ةــــــــــوم املراجعـــــــــمفه: أوال         

ات ـــــــــة والبيانــة الداخليـــــــــة الرقابــــــــــــص ألنظمـــــــــــحـا فـات ��ـق احلسابـأو تدقي  1ة ـد �ملراجعـيقص               

ين ـــــــــــــرأي فـاخلروج ب دمنظما بقص اـفحصا انتقادي قــألتدقيسة حتت ـواملستندات واحلسا�ت والدفاتر اخلاصة �ملؤس

ا ـــــــــدى تصويرهــــــــــة، ومـــــيف �اية فرتة زمنية معلوم أملشروعك ـي لذلـع املالـة للوضـم املاليـة القوائـحمايد عن مدى دالل

.لنتائج الدورة من ربح أو خسارة    

عملية أو «  2 أن املراجعةـة بـدى اللجان األمريكيـه إحـة ما ذكرتـف الشاملة للمراجعـن أحسن التعاريـوم         

.ا هو مثبت �لدفاترـخبصوص من اإلثبات ـطريقة منتظمة للحصول على أدلة وقرائ  

 

 -2                  .                  13، ص1991/2000املاحية النظرية، دار وائل للنشر، عمان، أحلسا�تخالد أمني عبد هللا، علم تدقيق  - 1

.182،ص 1998اإلسكندرية،دمحم مسري الصبان، عبد هللا هالل، األسس العلمية ملراجعة احلسا�ت،الدار اجلامعية . د   
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وفق  ألواقعوالسجالت حول األحداث االقتصادية للمؤسـسة وتقييمها للتأكد من درجة التماثل مبا هـو مثبت فـي 

    .« مقاييس معينة، ونقل النتائج إىل األطراف املعنية

                                                                   :من هذا التعريف ميكننا استنتاج النقاط التالية  

مبعىن أن عملية املراجعة ال ختضع للعشوائية وإمنا هي عمل منظم يعتمد على : املراجعة عملية منتظمة - 1  

                                               .التخطيط املسبق من خالل الربامج اليت تعد لتبسيط عملية املراجعة

مبا وهذا يعين أن تكون القرائن كافية ومقنعة وذلك  :احلصول على قرائن وتقييمها بطريقة موضوعيةضرورة  - 2

تتميز به هـذه القرائن مـن تنوع ولذلك يتوجب علـى املراجع اإلملـام بـمفهـوم وطبيعـة وأنواع القرائـن والعوامـل اليت 

.                       رائـن الواجـب احلصول عليها للوصول إىل اإلقناعتؤثـر علـى حجـم وكميـة الق  

مدى مسايرة العناصر حمل الدراسة للمعاييـر املوضوعـة هـذا يوضح ضـرورة وجـود مقاييس يستطيع املراجع على  - 3

                      .ويتبـني ما إذا كان قـد أدى العمل املهين الذي كلف به ام بهـل الذي قـضوئها أن يقيم العم

هـذا يتـم مـن خالل التقرير الذي يعده املراجع والذي  أملعنيةنتائج الفحص والدراسة إلـى األطراف إيصال  - 4

                          .ليعترب املنتج النهائي لعملية املراجعة حيث متثل هذه األخرية وسيلة من وسائل االتصا

 ة االتصالـمثل عمليـي يـالنقـاط األربعـة املـذكورة تربر بـأن عمليـة املراجعـة تتضمـن عنصرين األول الفـحص والثانإن 

وبـذلك ميكن القول بـأن دور مراجـع احلسا�ت دور انـتقادي للعناصر املقدمة إليـه بغرض احلكـم علـى دقتهـا 

  .1مقابلة احتياجات مستخدمي املعلومات احملاسبية ومقدر�ا على

    

17،ص]1990الدار اجلامعية[ دمحم الفيومي، املراجعة بني التنظري والتطبيق. دمحم مسري الصبان،د. د - 1  
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اعتربت اجلمعيـة األمريكيـة 1971لقد ظلت تعاريف املراجعة لفرتة طويلة تبعدها عن هدفها النهائي ويف عام     

للمحاسبة أن املـراجعة هـي عمليـة منظمـة �تـم بتجميع وتقييـم األدلـة املوضوعية املتعلقة مبا تـم األحداث 

.             1االقتصاديـة وتوضيح إلـى مدى التنفيذ �لنسبة للمعايري املوضوعة مث توصيل النتائج إىل املهتمني �ا  

ونلخص مما سبق أن املراجعة متثل عملية فـحص �موعة مـن املعلومات عـن األحـداث اليومية للمؤسسة وفق 

جمموعة مـن املعايري هلدف التحقـق من سالمة هـذه املعلومـات مـع ضرورة إيصال هذا الرأي إلـى مـن يهمهم أمـر 

. لوماتاملؤسـسة ملعاونتهم فـي احلـكم على جـودة ونوعية هذه املع      

داخل   رادـأف  ةـم بواسطـة تتـة داخليـسة سواء كانت مراجعـي املؤسـوم املراجعة فـمفه كذلك  ا سبق  يتجلى لناـومم

دى ـات مـى إثبـر علـة الساهـع مبثابـح املراجـسة  فأصبــارج املؤسـراد خـبواسطة أف م ـة تتـة خارجيـسة أو مراجعـاملؤس

 ي القوائم املالية ـالقوائم املالية و اخلتامية و مدى االعتماد عليها و توافق البيا�ت الواردة فة ـة و سالمـة و دقـصح

مراحل تطور املراجعة                                                                                      :�نيا  

حملة �رخيية عن املراجعة   

تمية للحاجة املاسة لرؤساء القبائل و أصحاب األموال واملؤسسات كوسيلة تساعدهم ظهرت املراجعة كنتيجة ح

و يعترب بعض  ألتخزينعلى بسط الرقابة على عمل من هم حتت سلطتهم خاصة يف عمليات التحصيل و الدفع و 

دموا املراجعني من الذين استخ واليو�نينياالقتصاديني أن الظهور األول للمراجعة يرجع حلكومات قدماء املصريني 

  واألخطاء املتالعباتأجل التأكد من صحة احلسا�ت العامة للوقوف على مدى سالمتها من كل 

40،ص]1992مكتبة اجلالء املنصورة[واملمارسة حممود الناجي،  املراجعة يف إطار النظرية .  د -1  
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.املتوخات منهاو التطورات اليت مرت اليت مرت �ا املراجعة كانت مرتبطة �ألهداف                     

توضيح التطور التارخيي للمراجعة من خالل تبيان من له سلطة األمر �ملراجعة و من يقوم �ذه وميكن 

:اف املرجوة منها �جلدول التايلالعملية و األهد  

1التطور التارخيي للمراجعة): 1(جدول  

 أهداف املراجعة املراجع األمر �ملراجعة املرحلة

قبل امليالد  2000من 

م1700إىل   

 امللك، الكنيسة -

 اإلمرباطور -

 احلكومة -

.رجل الدين -  

 كاتب -

معاقبة السراق على 

اختالس األموال ومحاية 

 األموال

م إىل 1700من 

م1850  

احلكومة، حماكم التجارية 

.و املسامهني  

.احملاسب منع الغش ومعاقبة فاعليه  

 و محاية األموال

م إىل 1850من 

م1900  

.احلكومة و املسامهني شخص مهين يف احملاسبة  

.أو القانون  

جتنب الغش و�كيد 

 مصداقية امليزانية

م إىل سنة 1900من 

م1940  

.احلكومة و املسامهني شخص مهين يف احملاسبة  

.أو املراجعة  

جتنب الغش واألخطاء، 

الشهادة على مصداقية 

.القوائم املالية التارخيية  

احلكومة، البنوك و   م1970إىل 1940من 

.املسامهني  

شخص مهين يف املراجعة 

 و احملاسبة

الشهادة على صدق و 

سالمة انتظام القوائم 
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 املالية التارخيية

.احلكومة  م1990إىل 1970من   

.هيئات أخرى  

.املسامهني  

شخص مهين يف املراجعة 

.و احملاسبة و االستشارة  

الشهادة على نوعية 

النظام الرقابة و احرتام 

املعايري احملاسبية و معايري 

 املراجعة

م 1990ابتداءا من   احلكومة 

 هيئات أخرى

 املسامهني

شخص مهين يف املراجعة 

 و احملاسبة و االستشارة

الشهادة على الصور 

الصادقة للحسا�ت و 

نوعية نظام الرقابة يف ظل 

احرتام املعايري ضد الغش 

 العاملي

 

راجعة مرت مبراحل متعددة لكل مرحلة مميزا�ا يف حني أنه بشكل ومن خالل هذا اجلدول نالحظ أن امل

عام أهداف املراجعة كانت تتمحور حول منع الغش والتالعب و السرقة و محاية األصول و الوقوف على 

.مصداقية احلسا�ت  
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 قرائن

 عناصر

 معاییر

:الصددذا م املعلومات احملاسبية ودور املراجعة يف هظو الشكل التايل يظهر ن  

 الشكل رقم (1): نظم املعلومات احملاسبية ودور املراجعة يف ذالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.عملية االتصال األصلية للمعلومات احملاسبية                  

.               عملية االتصال الفرعي للمراجعة                   

. 24ص مرجع سابق،/ عبد هللا هالل/ املصدر دمحم مسري الصبان   

 العملیات واألحداث االقتصادیة

المعلومات (التقاریر المحاسبیة

)االقتصادیة  

)المصدر(معد المعلومات  

 مستخدمي المعلومات االقتصادیة

 المراجع

المراجعتقریر   

) الرأي(   
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قوم على االستقصاء �دف ـ�موعة من املعلومات تو نستخلص مما سبق أن عملية املراجعة متثل عملية فحص 

ي ـر املوضوعية، تعكس احتياجات مستخدمـة من املعاييـا �موعقة، و ذلك وفـالتحقق من سالمة القوائم املالي

 ذهـدى جودة و نوعية هـم على مـي احلكـى األطراف املعنية ملعاونتها فـذا الرأي إلـع ضرورة إيصال هـم مـلك القوائـت

.ات، و حتديد مدى االعتماد على تلك القوائمـاملعلوم  

تعريف احملاسبة وعالقتها �ملراجعة: الث�  

:تعريف احملاسبة -1  

ه النشاط االقتصادي ـاملعرفة اليت �تم بتوليد البيا�ت واملعلومات عن أوجاحملاسبة هي أحد فروع             

ات اليت �تم احملاسبة بتوليدها عن ثروة املؤسسة ـإليها، إن البيا�ت واملعلوموتوفريها يف صورة مالئمة لذوي احلاجة 

ة بصفة خاصة هذا يعين أن احملاسبة �تم بقياس الثروة كميا لغرض حتديد ـة واقتصاديـة عامـة بصفـهي بيا�ت قياسي

تلك الفرتة وتقوم احملاسبة بعد ذلك ي ـي طرأت عليها فـان التغريات التـقيمتها االقتصادية يف فرتة زمنية معينة وبي

ن يهمهم أمر املؤسسة ومن هنا ـى مـة إلـي صورة إعالمية مالئمـة فـن بيا�ت ومعلومات كميـبعرض نتائج قياسها م

.1وظيفة القياس ووظيفة التوصيل: ن مهاـوم فكر� على وظيفتني أساسيتيـميكن القول �ن احملاسبة تق  

تستطيع املؤسـسة حتقيـق أهدافهـا علـى أحسن وجـه عـن طريـق ممارسـة وظيفتها مبـا يتناسق وحتقيق هذه  وحىت

 األهداف كان والبد مـن االهتداء إىل جمموعة من املعايري يتم من خالهلا إبراز اهلدف وحتديد إطارا لعمل وتساعد 

.إىل حتقيق اهلدفعلى اختيار أفضل االسس والوسائل واالساليب اليت تؤدي   

. 11، ص]1990الدار اجلامعية [ دمحم مسري الصبان، دراسات يف تطور الفكر احملاسيب .عبد احلي مرعي، د.د  -1   
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: العالقة بني احملاسبة واملراجعة -2  

املؤسـسة يف الدفرت وكذلك  تنحصر خدمات احملاسبة فـي إثبات العمليات التجارية التـي تقـوم �ا             

 .املتعارف عليهاة ـالقيام �عداد القوائم املالية جيب أن تكون صحيحة ومعربة يستلزم إعدادها التقييد مببادئ احملاسب

أمـا املراجعة فهـي �ـدف إلـى اطمئنان املراجـع على ما حتتوي القوائـم املاليـة التـي قـام �عدادها احملاسب مـن صحة 

فـي أرقامها وهذا العمل يتطلـب ختطيطـا وعنايـة فـي األداء املهنـي علـى املراجع أن يلتـزم �مـا حتـى يتمكن  وصـدق

.من إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم املالية اخلتامية قد أعدت وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها  

واملراجعة تقر �ن هذه  ةـادئ حماسبيـق مبماليـة مت إعدادها وفـم ومن هذا يتضح أن احملاسبة تقدم قوائ             

ى يكتسب ـع مببادئ املراجعة املتعارف عليها حتـد املراجـة أن يتقيـة شريطـادئ حماسبيـدت وفقا ملبـد أعـالقوائم ق  

ة ـد خاصـاه واحـي اجتـيعمالن فان متالزمان ـة شيئـة واحملاسبـول �ن املراجعـن املصداقية و�ذا ميكن القـرأيه شيئا م

دراسة  إىلة العمليات اليت متت يف املاضي ـن مراجعـة مـحيث انتقلت املراجع 1هور ما يسمى �إلخطارـد ظـبع

اسب وهذا لضمان وإمنا مالزمة لعمل احملن حيث ينتهي احملاسب ـوتقييم نظم الرقابة الداخلية وأصبحت ال تبدأ م  

قبل وقوعها األخطار لتفاديهاموطن وحتديد  اإلجراءاتسالمة   

ةــــروض املـراجعـــــفـ: املطلب الثانـي  

  :تتمثل فروض املراجعة يف العناصر التالية

 

1 – GEORGE EGG, les mots de l’audit [  Edition liaison pars , 2000 ] , p 32 
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ينبـع هـذا الـفرض مـن املعـاييـر املستخدمـة  لتقييـم البيانـات احملاسبية وتتمثل هذه   :للفحصقابليـة البيـا�ت   - 1

:املعايري فيما يلي  

معىن ذلـك ضرورة مالئمـة املعلومـات احملاسبيـة الحتياجـات املستخدميـن   :أملالئمة -أ  

ادرة على أن تـعكس صورة واضحة وصحيحة احملتمليـن وتكـون البيا�ت واملعلومات احملاسبية مالئمـة إذا كانـت قـ

 .للقيمة االقتصادية للثروة يف حلظة قياسها

ا فإ�ما البد أن ــحص املعلومات نفسهـي فـمعىن ذلك أنه إذا قام شخصان أو أكثر ف: القابلية للفحص -ب

املعلومات وبني مصدر ن مستخدمي ـافة بيـاملعيار كلما زاد ت املسذا ـة هـفسها وتربز أمهيـيصال إىل النتائج ن

.إعدادها  

.يعين تسجيل احلقائق بطريقة عادلة وموضوعة: البعد عن التحيز -ج  

يعترب التعبري الكمي أفضل صور للتعبري عن القيمـة االقتصاديـة وأدقهـا ذلك الن :القابلية للقياس الكمي -د  

وتعد النقود املقياس العام دا على أسس حمددة ال خيتلف يف تفسريه اثنان ـا ومستنـدام دقيقـاس الكمي مـالقي

ـد عليها احملاسبون للتعبيـر الكمي عـن نتائـج ـالقيمة االقتصاديـة فـي العصر احلديـث وقـد اعتمواملوحد للتعبري عن 

.القيـاس احملاسيب مـنذ أن �سـست احلاجة إىل مسك الدفاتر  

ن ـمراجع احلسا�ت م يعترب تقرير :ي بني مصلحة املراجع ومصلحة إدارة املؤسسةعدم وجود تعارض حتم -2

ن املعلومات اليت متت ـم تستفيـدهي ـم فـي اختاذ قرارا�ا ومن ثـسة فـد عليها إدارة املؤسـاألدوات املهمة اليت تعتم

ينقص من ثقة املراجع اجتاه اإلدارة مما م مراجعتها ،إن غياب هذا الفرض ـم تتـن تلك اليت لـمراجعتها بدرجة اكرب م
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ام مبراجعة تفصيلية لكل ما يقدم إليه من معلومات وإيضاحات تعدها اإلدارة ومن �حية أخرى فإن ـه القيـحيتم علي

.االختيارية أمـرا مستحبا وأن تـكون عمليـة املراجعة اقتصادية و عمليةة ـوجود هذا الفرض جيعل استخدام املراجع  

يف هذه : تواطئيةن أي أخطاء غري عادية أو ـمدم للفحص ـة معلومات أخرى تقـة وأيـم املاليـالقوائ وـلخ -3

احلالة ال يكون مراجع احلسا�ت قادرا على اكتشاف األخطاء خاصـة تـلك اليت نتجـت بسبب التواطؤ بـني 

.األخطاءلعله يكتشف هذا النوع من العامليـن، األمر الذي يتطلب مـن املراجع إجـراء اختبارات موسعة   

ق أمام مرتكيب األخطاء ـم العوائـن أهـإن قوة نظام الرقابة الداخلية تعترب م: وجود نظام سليم للرقابة الداخلية -4

ي املؤسسة نقطة البداية �لنسبة لعمل املراجع ـطبق فـاملقصودة وغري املقصودة ويعترب هيكل الرقابة الداخلية امل

ا كلما ازدادت ثقة املراجع يف تصرفات اإلداريني من جهة وجيعل تطبيق املراجعة ـان النظام سليمـفكلما كاخلارجي 

  .من جهة أخرىاالختيارية أمرا ممكنا 

القوائـم املالية للميزانية وجدول  يـؤدي إلـى سالمة متثيـل  :التطبيق املناسب ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها -5

املتعارف عليها كمؤشر للحكم على  هـذا الفرض أن يستدل املراجع فـي أحباثـه �ملبـادئ احملاسبيةالنتائج يـعين 

.سالمة املواقف املعينة  

ه ـذا الفرض انـيعين ه :العناصر واملفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي سوف تكون كذلك يف املستقبل -6

ر ـه يفرتض أن يستمـي تصرفا�ا فإنـة وان اإلدارة رشيدة فـسليمة ـة الداخليـإذا اتضح ملراقب احلسا�ت أن الرقاب

.ي املستقبل إال إذا وجد الدليل على عكس ذلك والعكس صحيحـالوضع كذلك ف  



األول                                                           المفاھیـم األساسیـة للمراجعـة لــالفص  
 

 

12 

إذا طلب مراقب احلسا�ت إلبداء الرأي فـي سالمة القوائم : مراقب احلسا�ت يزاول عمله كمراقب فقط -7

املاليـة فـإن عملـه جيب أن يقتصر على هـذه  املهمة  فقـط  بغـض النظر عـن إمكانيات املراجع وقدرته على أداء 

.مهام أخرى  

ةـــــــــواع املـراجعــــأنـ: املطلب الثالث  

سة طبيعة و مفهوم املراجعة التـي تقـوم عليـها الدراسـة النـظريـة للـمراجعـة لقد خصصنا املطلب السابق لدرا             

وهنـا نـود اإلشـارة بـأن تــلك الـدراسـة تـركـزت علـى املراجعـة اخلارجيـة و التـي تتـم مـن خـالل مهنـي مـن خـارج 

لية اخلتامية ، ومـن �حيـة أخـرى هنـاك املراجعـةاملؤسـسة إلبـداء الرأي الفين احملايد عن مدى سالمة متثيل القوائم املا  

الداخلية و اليت تتبـع مـن داخل املؤسـسة �دف خدمـة اإلدارة فـي جمال قياس كفـاءة أنظمـه الرقابة املطبقة علـى 

العمال أنشطة املؤسسة املختلفة ، وقـد تنشأ احلاجـة إلـى املراجعـة مـن جانب جمموعات خمتلفة ، مالك رأس املال،  

:1املستثمرين، واجلهات احلكومية ولتحقيق هذه احلاجة ظهرت عدة صور للمراجعة أمهها   

                                                                        املراجعـة  عملية مـن حيث القائـم ب: أوال

: مهاميكن تقسيم املراجعة من حيث القائم �ا إىل نوعني أساسيني             

ن ـستقال عـيكون م  وهي اليت تتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة أو الشركة، حيث  :املراجعة اخلارجية -1

ي ، ـسة املالـع املؤسـة لوضـة العامـتصوير امليزاني  ة ـول عدالـر حـتقري إىلالص ـيسي اخلـسة، وغرضه الرئـإدارة املؤس

       .لنتائج أعماهلا عن الفرتة املالية  ة ـاخلتامير احلسا�ت ـة تصويـوعدال

.33،ص]1966مطبعة طربني سور�[ عبد الوهاب خياطة ، تفتيش احلسا�ت ومراجعة امليزانيات .د -1   
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                                             .بلو لقد سبق التعرض لطبيعة وتعريف مفهوم املراجعة اخلارجية من ق

لقد كان ظهور املراجعة الداخلية الحقا للمراجعة اخلارجية، و من مث فهي تعترب حديثة   :املراجعة الداخلية -2

راجعة الداخلية بناءا على احتياجات اإلدارة إلحكام عملية الرقابة و لقد نشأت امل أخلارجيةإذ ما قورنت �ملراجعة 

ة مستقلة تعمل من داخل املؤسسة للحكم و التقييم خلدمة أهداف ة أداـة الداخليـفاملراجع ألتنفيذيةعلى املستو�ت 

.اإلدارة يف جمال الرقابة عن طريق مراجعة العمليات احملاسبية و املالية  و العمليات التشغيلية األخرى  

اإلدارة تعمل ة وأداة يف يد ـة الداخليـات املراقبـد حلقـميكن القول �ن املراجعة الداخلية متثل أح سبقا مم و استفادا

:ةـما خيص النواحي اآلتيـعلى مد اإلدارة �ملعلومات املستمرة في  

.دقة أنظمة الرقابة الداخلية   - أ   

.اليت يتم �ا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام املؤسسةالكفاءة   -ب  

النظام احملاسيب، و ذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات  و  اـي يعمل �ـة التـة و كفاءة الطريقـكيفي   - ج

.املركز املايل  

ومما جبدر بنا التلميح إليه �ن املراجعة الداخلية قد اقتصرت يف �دئ األمر على املراجعة احلسابية للمستندات بعد 

املنشآت لكي تشمل ، لغرض اكتشاف أخطاء التسجيل �لدفاتر، و لقد توسعت بعض )مراجعة الحقة(الصرف 

.املراجعة الداخلية مراجعة حسابية قبل الصرف، لغرض التأكد من سالمة اإلجراءات  
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و لقد اتضح بعد ذلك إمكانية استخدام املراجعة الداخلية خلدمة اإلدارة العليا يف مجيع ا�االت،  مما استتبع معه 

لنشاط للتحقق من مدى فاعلية األساليب الرقابية ضرورة تطوير هذه األداة و توسيع نطاقها لتشمل مجيع نواحي ا

 . يف متابعة تنفيذ املهام

وجيب إن ال يتبادر إىل األذهان أن وجود نضام للمراجعة الداخلية يف املؤسسة ال يغين عن تكليف املراجع 

ة أي يتبعها فالطريقة اليت ينفذ �ا املراجع اخلارجي عمه ختتلف عن الطريق أحلسا�تاخلارجي بفحص و مراقبة 

  .املراجع الداخلي

ومما سبق من التعارف وأهداف كل من املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية ، ميكن إعداد جدول إلبراز أوجه 

  :االختالف بني كل من املراجع الداخلي و املراجع اخلارجي

 

 

  

  

  

  

1- HAMMINI ALLI , le contrôle Interne et l’élaboration du bilan comptable o p u1993 P51 .  
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1املقارنة بني املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي): 2(اجلدول رقم  

  

  

 املراجع الداخلي املراجع اخلارجي 

) الكامل(خدمة طرف �لث : اهلدف الرئيسي -1 اهلدف             -1

يف سالمة و صدق متثيل  عن طريق إبداء الرأي

دها اإلدارة عن نتيجة األعمال القوائم املالية اليت تع

  .و املركز املايل

اكتشاف األخطاء والغش  :اهلدف الثانوي-2

 .و القوائم املالية حدود ما تتأثر به التقارير يف

خدمة اإلدارة       عن  :اهلدف الرئيسي -1

يقدم   كفؤ وطريق التأكد من أن النظام احملاسيب

دقيقة لإلدارة، و بذلك ينصص بيا�ت سليمة و 

 ئيسي على اكتشاف و منع األخطاءاهلدف الر 

 . و الغش و االحنرافات عن السياسات املوضوعة

نوعية من يقوم  -2

 �ملراجعة

شخص مهين مستقل من خارج املشروع يعني 

 .بواسطة املالك

التنظيمي للمشروع و موظف من داخل اهليكل 

 .طة اإلدارةيعني بواس

يف  درجة االستقالل-3

 و إبداء الرأي أداء العمل

يف عملية  اإلدارةعن يتمتع �ستقالل كامل 

 .الفحص و التقييم و إبداء الرأي

مستقل     عن يتمتع �ستقالل جزئي، فهو 

بعض اإلدارات و لكن خيدم رغبات اإلدارات 

 .األخرى
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الرغم من أوجه اخلالف بني دور كل من املراجع اخلارجي و املراجع الداخلي، فإن هناك أوجه للشبه بينهما، وعلى 

  :أمثلة أوجه الشبه هذهو من 

يسعى كل منهما إىل ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يف املؤسسة، و منع وتقليل حدوث األخطاء و  - 1

        .التالعب

                                                                                                         

44،45،46الصبان ،عبد هللا هالل، مرجع سابق،ص دمحم مسري  -1  

مسئول أمام املالك، و من مث يقدم تقريره  املسؤولية -4

عن القوائم  نتائج الفحص و رأيه الفين عن 

 .املالية إليهم

مسئول أمام اإلدارة، و من مث يقدم 

إىل ير بنتائج الفحص و الدراسة تقر 

 .مستو�ت اإلدارة العليا

و  أمر التعيني و العرف السائد حيدد ذلك نطاق العمل -5

و ما تنص ري املراجعة املتعارف عليها، معاي

عليه القوانني املنظمة ألعمال املراجعة 

 .اخلارجية

حتدد اإلدارة نطاق عمل املراجع 

اخلي فبقدر املسئوليات اليت تعهد الد

اإلدارة للمراجع الداخلي يكون نطاق 

 .عمله

الفحص غالبا مرة واحدة يف �اية السنة  يتم توقيت األداء  -6

املالية، وقد يكون يف بعض األحيان على 

 .فرتات متقطعة خالل السنة

يتم الفحص بصورة مستمرة على مدار 

 .أ�م السنة
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يعمل كل منهما على وجود نظـام حماسيب فعـال، ميد� �ملعلومات الضروريـة التـي تساعد على إعداد   و  - 2

.جمموعة من القوائم املالية الصحيحة و اليت ميكن االعتماد عليهـا  

ا يـعده املراجع الداخلي من ـى مـد كبري علـى حـاخلارجي إلهناك احتمال التعاون بينهما ، فقد يعتمد املراجع  - 3

اد املراجع الداخلي على ما يعده املراجع ـة و كـذا عتمـة الداخليـتقر يرعن نتيجة فحص و تقييم أنضمه الرقاب

املتخذ يف ا ما جيعله اشد حرصا يف مراقبة النظام املالية و هذ مالقوائـاخلارجي من الرأي احملايد عن مدى سالمة 

ق ـن تدقيـن يغين عـي لـق الداخلـام سليم للتدقيـود نظـالتعاون الوثيق، فإن وجو لكن رغم هذا . تسيري املؤسسة

ن حيث ـاالختالف وخاصة م أوجهن ـم وأوضحناا سبق ـومستقل ملاحلسا�ت بواسطة مدقق خارجي حمايد 

                                                                                  . 1  االستقالل والفئات املخدومة

  2ألقانونيةالناحية من : �نيا 

:املراجعة من حيث اإللزام القانوين إىل نوعنيتنقسم   

و هي املراجعة اليت ُحيَتم القانون القيام �ا، حيث يلزم املؤسسة بضرورة تعيني مراجع  أإللزاميةاملراجعة  -1   

ملراجعة حسا��ا و اعتماد القوائم املالية اخلتامية هلا، و من مث يرتتب على عدم القيام بتلك املراجعة وقوع خارجي 

أي هناك نص قانوين على وجوب القيام بعملية املراجعة ومن أمثلة املراجعة  املخالف حتت طائلة العقو�ت املقررة

  املراجعة  ومنه أكثر ت املسامهة مراقب حسا�ت أو لشركامراجعة حسا�ت شركات املسامهة أي يكون  :اإللزامية

                

                                                                                                    .                                                                                                                            57أمني عبد هللا، مرجع سابق، ص  خالد -1

                                                                                                                         .                                                    47دمحم مسري الصبان،مرجع سابق، ص -2
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اإللزامية تتميز بعنصر اجلرب و اإللزام ومن مث ميكن توقيع اجلزاء على املخالفني ألحكامها، و كذلك جيب �ن تتم 

 تتم ن أن عملية تعيينه ملمو على املراجع أن يتحقق عد ونصوص و إجـراءات منصوص عليها، املراجعة وفقا لقوا

  .مبخالفة األحكام القانونية

ع ـكما أن ال جيب أن توض  اليت يراها مناسبة و ضروريةة فإن املراجع يؤدي عمله �لطريقة يف هذه املراجعو         

للقوانني التنظيمية  ود واردةـذه القيـراجع أثناء �ديته لواجباته حىت و لو كانت هـدود على املـود أو حـأية قي

مثل هذه القيود كأ�ا   مل تكن يف مواجهة  ة العامة للمسامهني، و تعتربـن اجلمعيـي صورة قرارات عـسة، أو فـللمؤس

  .. إذا ما رضخ هلذه القيود ولؤ مسـر ذي يعتبـراجع الـامل

سة دون إلزام القانون على ـوهي تلك املراجعة اليت يطلبها أصحاب املؤس): غري إلزامية( املراجعة االختيارية -2

ي ـد يتم االستعانة خبدمات املراجع اخلارجي فـوجوب القيام �ا، ففي املؤسسات الفردية و شركات األشخاص، ق

ي ـراجع خارجـود مـن وجـق مـي تتحقـه املالية اخلتامية، نتيجة للفائدة التـاد قوائمـسة و اعتمـة حسا�ت املؤسـمراجع

وق ـد حقـخذ كأساس لتحديـي تتـي، و التـركز املالـال و املـان الشركاء على صحة نتائج األعمـيث اطمئنـن حـم

سات الفردية نالحظ أن ـة املؤسـي حالـد، و فـك جديـاالت االنفصال أو انضمام شريـي حـة فـالشركاء و خاص

 .وجود املراجع اخلارجي يعطي ثقة

 وخاصـة مصلحـةة ـى اجلهات اخلارجيـدم إلـلك اليت تقـر، و تـن الدفاتـات املستخرجة مـة البيانـي دقـللمالك ف

  ود املراجعة يف بعض البلدان على هده الشركات ـوج أنى ـذه علـا هـالل دراستنـن خـا مـحضنه الـإال ان . 1رائبـالض

  

  .59خالد أمني عبد هللا،مرجع سابق، ص -1
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لسهر على اقتصاد هذه البلدان بضرورة أصبح إلزاميا و يفرضه القانون، و هذا بعدما تولد يف أذهان القائمني �

  احرتام توفري عنصر التدقيق احملاسيب احملايد 

  املراجعةمشول من حيث : �لثا

  :مها تنقسم املراجعة يف هذا ا�ال إىل نوعني

مجيع العمليات املقيدة �لدفاتر كان التدقيق قدميا و حىت عهد قريب يتم بفحص  :املراجعة الكاملة -1

ضمنه من بيا�ت أو حسا�ت خالية من األخطاء و التالعب و الغش أي تدقيق كامل ـوما تالسجالت و 

تفصيلي، غذ كانت املشاريع صغرية و عمليا�ا قليلة، و كنتيجة لتطور ميادين التجارة و الصناعة و ما صاحبها 

تطلبه من جهد كبري و من تعدد املشاريع و كرب حجمها، أصبح التدقيق مستحيال و مكلفا و غري عملي، ملا ي

وقت طويل، مما أدى إىل حتول هذا التدقيق إىل تدقيق كامل اختياري، و قد ساعد هذا االجتاه على ز�دة اهتمام 

املشاريع �نظمة الرقابة الداخلية و أدوا�ا، و حتقيق نظام الرقابة الداخلية، فالفرق بني الكامل التفصيلي و الكامل 

  .1املبادئ العلمية وق التدقيق فقط و ليس �ألصول االختياري يقتصر على نطا

ع اإلدارة أو اجلهة اليت ـه، و ال تضـذي يؤديـل الـك، فاملراجعة الكاملة ختول للمراجع نطاق غري حمدد للعملو كذ

اليت ذه احلالة يرتك للمراجع حرية حتديد املفرداتـي هـتعني املراجع أية قيود على نطاق أو جمال عمل املراجع، و ف  

 

                                      89،ص1998خالد راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي،أصول العلمية والعملية لتدقيق احلسا�ت، دار الشروق،عمان، - 1
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  . 1ن مسؤوليته الكاملة عن مجيع املفرداتـي عـتشملها اختباراته، و ذلك دون التخل 

وهنا يقتصر عمل املدقق على بعض العمليات أو البنود دون غريها كان يعهد إليه   :أجلزئيةاملراجعة  -2 

ا ـل ، وإمنـكك ة ـم املاليـول القوائـرأي حـروج بـه اخلـة ليمكنـذه احلالـي هـوف  اخل...ة أو جرد املخازن ـ�ملراجعة النقدي

فيه هنا أو يف مثل هده احلاالت أن حيصل املراجع املرغوب ومـن  عـواضيـن مـه مـحدد ل ا ـى مـقريره علـر تـيقتص

د ـي القيام بتدقيق بنـوضح نطاق عملية التدقيق املوكلة إليه حىت ال ينسب إليه إمهال أو تقصري فـقد كتايب يـعلى ع

                                                    .يعهـد إليـه أصال  تدقيقه و بذلك حيمـي نفسـه بواسطـة العقـد مـن أية مسؤولية خارج نطاقه مـل

من حيث مواعيد ابتداء املراجعة: رابعا  

ة وما مييز هذه الطريقة أ�ا توفر للمراجع ـي احملاسبـل موظفـي عمـا ينتهـة عندمـتبدأ املراجع   :ألنهائيةاملرحلة  -1

ي فحص بعض العمليات الختبار صحتها وهلذه ـع ينحصر فـإن دور املراجـحسا�ت جاهزة ومرصدة، وعليه ف

                                                                                        :الطريقة مزا� متعددة أمهها

              .و التحريف فيها التالعب ألن احلسا�ت أقفلت مجيعها وال جمال للتغيريختفيض احتماالت  -     

                . رـال احلسا�ت والدفاتـقلة تردد املراجع وأعوانه داخل املؤسسة الن تدخلهم يكون بعد إقف -     

.جعل عمل القائمني �ملراجعة أكثر فاعلية من حيث التقليل من احتمال السهو -       

  ال أنه يؤخذ عل املراجعة إ  :النهائية النقاط التالية

                     .                          قصر الفرتة الزمنية للقيام بعملية املراجعة - 

.61دمحم مسري الصبان، عبد هللا هالل، مرجع سابق،ص -1  
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ا منهم أن ـالقيام بعملية املراجعة بعد إقفال الدفاتر قد يؤدي إىل عدم االهتمام من طرف العاملني ضن -       

لك األخطاء قبل البدء يف ـة تـم الوقت لتسويـة وبذلك فلديهـيتم اكتشافها إال يف �اية السنة املالي أخطائهم لن

                                                                                                   . عملية املراجعة

ة للشركات اليت يراجع ـة املاليـة السنـالعاملني يف مكاتب املراجعة خاصة إذا كانت تواريخ �اي إر�ك -       

.متساوية أو متقاربةحسا��ا   

تقضي بقيام املراجـع أو مساعديـه بزيـارة املؤسـسة مرارا وبشكـل دوري هذه الطريقة تتمتع : املراجعة املستمرة -2

القيام �الختبارات الكافية وعمل كل ما يراه مناسبا لتكوين قناعة حول صحة بوقت طويل وكاف وتتيح للمراجع 

احلسا�ت، أضف إىل ذلك إن املراجعة املستمرة متهد السبيل الكتشاف التزوير أو الغش أو اخلطأ  بعد فرتة قصرية 

اجعـة املستمرة فـي النقاط ر ا املـي توفرهـى أخر الدورة وميكن حصر املزا� التـة لالنتظار إلـمن ارتكابـه وال حاج

:التالية  

طول الفرتة الزمنية اليت تـم فيها عمليـة املراجعة تساعد املراجع علـى التوسع فـي البحث وز�دة حجم   - 

                                                                                                       .االختبارات

                          . تسمح للمراجع �النتهاء املبكر من إبداء الرأي عن القوائم املالية حمل الفحص  -     

               .ي املستقبلـ�ول مما يساعد على اقرتاح سبل العالج وتفادي حدوثها فأول  اكتشاف اخلطأ -     

درجة الهتمام   ـن حيث  ن مـوك العامليـى سلـؤثر علـي سة �ستمرارـي املؤسـفع ومساعدوه ـد املراجـتواج -     

                                 .           �داء األعمال املطلوبة منهم خشية اكتشاف ما تقع منهم من أخطاء
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اق مومسي، وعلى الرغم ـي مكاتب املراجعة على مدار السنة دون ضغط أو إرهـتوزيع األعمال على العاملني ف - 

ه أيضا بعض العيوبـمن املزا� اليت يقدمها أسلوب املراجعة املستمرة فإن ل  

: 1نوجزها فيما يلي   

عود   إليها مرة �نية وملعاجلة ة الفرصة لتعديل بعض األرقام اليت متت مراجعتها على اعتبار أن املراجع ال يـإ�ح - 

  . ذلك يشرتط املراجع عدم تعديل أية أرقام مث مراجعتها إال بعد االتصال به وتربير هذا التصرف

انقطاع عملية الفحص لفرتة معينة على أن يستكمل يف موعد الحق قد يستغله العاملني �ملؤسسة لتحقيق  - 

   .بعض األغراض و إخفاء بعض احلقائق

زام الشخص أو املؤسسة ــدى التـد مـى حتديـزام إلـة االلتــدف مراجعـ�:  )مراجعة قانونية( مراجعة االلتزام-3

ا االلتزام قد ذلقياس ه ول �ا ، واملعيار املستخدمـددة أو القوانني املعمـموضوع املراجعة �لسياسات اإلدارية احمل

الضرائب ، قانون ما و ما يرتبط به من لوائح تنفيذية مثل قانون ختلفة اليت تتبناها اإلدارة  أو يكون  السياسات امل

  .اخل...العمل،قانون الشركات ، قانون  

:زام ومراجعة العملياتـة االلتـة ومراجعـم املاليـة القوائـمراجع بيـن ةـي العالقـالتال التوضيحيم ـالرسويلخص   

 

 

 

 

.14،ص1999/2000،دار وائل للنشر،عمان،)الناحية العلمية( أمني عبد هللا،علم تدقيق احلسا�ت، خالد  -1  



األول                                                           المفاھیـم األساسیـة للمراجعـة
 

 

23 

اجعة االلتزام ومراجعة العمليات

43 .

ومبا أن هذه املراجعة و اليت صنفـت حسـب اهلـدف و الغرض منهـا أ�ـا تصب داخـل نـوع املراجعة من حيث 

وعليه فإننا نلخصها يف الشكل التالـي و املوضح ملاهيـة طبيعـة أو نوعية املراجعة اليت يتسىن للمراجع 

راجعة م
العملیات

املعايري املستخدمة هي األهداف 

 احملددة للوحدة

إصدار تقرير �لتوصيات 

لتطوير و حتسني األداء ةالالزم

فحص كل أو جزء من أنشطة 

 الوحدة
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لشكل رقم ( 2 ): العالقة بني مراجعة القوائم املالية مر اجعة االلتزام ومراجعة العمليات

43،ص1998دمحم  الفيومي ، عوض فهمي،املكتب اجلامعي احلديث،ازراويط ،االسكندرية  

ومبا أن هذه املراجعة و اليت صنفـت حسـب اهلـدف و الغرض منهـا أ�ـا تصب داخـل نـوع املراجعة من حيث 

وعليه فإننا نلخصها يف الشكل التالـي و املوضح ملاهيـة طبيعـة أو نوعية املراجعة اليت يتسىن للمراجع 

. استعماهلا و ذالك حسب طبيعة املراجع

المراجعةا

االلتزام مراجعة
القوائم المالیة

املعيار املستخدم هو املعيار 

احملاسيب

املعايري املستخدمة هي 

 السياسية و القوانني و اللوائح

املعايري املستخدمة هي األهداف 

التقرير عن مدى عدالة 

القوائم املالية يف ضوء املبادئ 

عاما

 الالزم

التقرير عن مدى االلتزام 

�لسياسات و القوانني و 

 اللوائح

فحص تصرفات الوحدة أو فحص القوائم املالية

األفراد

فحص كل أو جزء من أنشطة 

األول                                                           المفاھیـم األساسیـة للمراجعـة لــالفص  

 الشكل رقم 

 

 

دمحم  الفيومي ، عوض فهمي،املكتب اجلامعي احلديث،ازراويط ،االسكندرية  : ملصدرا  

 

ومبا أن هذه املراجعة و اليت صنفـت حسـب اهلـدف و الغرض منهـا أ�ـا تصب داخـل نـوع املراجعة من حيث 

وعليه فإننا نلخصها يف الشكل التالـي و املوضح ملاهيـة طبيعـة أو نوعية املراجعة اليت يتسىن للمراجع  القائم �ا

 استعماهلا و ذالك حسب طبيعة املراجع

 

مراجعة 
القوائم المالیة

املعيار املستخدم هو املعيار 

 احملاسيب

التقرير عن مدى عدالة 

القوائم املالية يف ضوء املبادئ 

عامااحملاسبية املقبولة قبوال   

 فحص القوائم املالية
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 الشكل رقم ( 3 ) : طبيعة ونوعية املراجعة املستعملة 

 

 

 

  

 

 

 

)                                                              44(عوض فهمي ، مرجع سابق،،ص/ دمحم الفيومي:املصدر  

  االختباراتمن حيث مدى الفحص أو حجم :  خامسا

ن املالحظ أن هذه ـدات ومـود والسجالت واحلسا�ت واملستنـع القيـة مجيـي مراجعـتعن: شاملة مراجعة -1

.احلجمالطريقة تصلح للمؤسسات صغرية   

 املراجعة

 املراجعة احلكومية املراجعة الداخلية املراجعة اخلارجية

يقوم �ا مراجع خارجي 

أسس تعاقدية ىمستقل عل  

يقوم �ا العاملني  يقوم �ا موضف املؤسسة

 �ملؤسسة احلكومية

تشمل على أنواع خمتلفة من 

املراجعة و لكن معظمها 

 مراجعة القوائم املالية

تشمل على كل من مراجعة 

العملياتااللتزام ومراجعة   

تشمل على كل من 

مراجعة املالية و 

مراجعة االلتزام و 
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عينـة خيتارها مـع مراعـاة تعميم النتائج على ا�تمع وم املراجع �عتبار ـذه احلالة يقـيف ه : املراجعة االختيارية -2

ويتوقف حتديد حجم العينة على ما يظهره فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية من جهة اخلاضع لعملية الفحص 

.ومدى إمكان تطبيق إجراءات املراجعـة االختيارية من جهة أخرى  

ةـــــــر املراجعـــــمعايي: املطلب الرابع  

جممع احملاسبني األمريكيني من عشرة معايري مقسمة إىل ثالثة جمموعات  تتكون معايري املراجعة اليت أوصى �ا     

                                    .       ، معايري العمل امليداين، معايري التقرير املعايري العامة  : 1رئيسية هي

 -1                                                                                   ة ــر العامـاملعايي: أوال

تنص هذه املعايري على أن املراجعة جيب أن تتم بواسطة شخص لديه : معايري التأهل العلمي والكفاءة املهنية

ملالية للمؤسسات اخلاضعة لعملية املراجعة، املعرفة العلمية والكفاءة املهنية اليت تؤهله إلصدار األحكام عن القوائم ا

ويبقى مستعدا على املراجع أن يستمر يف مواصلة التعليم والتدريب طوال ممارسته املهنة،  األساسوعلى هذا   

                      .إلكساب املعرفة يف جماالت جديدة

املتعلقة  �ملراجعة،  األموريعين هذا املعيار أن حيافظ املراجع على استقالله يف مجيع  : 2معايري االستقالل -2  

                            :حيث مت حتديد ثالثة أبعاد الستقالل املراجع هي

  .االستقالل يف جمال إعداد التقرير - )ج،االستقالل يف جمال الفحص - )ب ،االستقالل يف عمل املراجع  - )أ   

1 - J- MAILLER, Initiation Au Contrôle Comptable [ Ed Economie et harmonisme 1974 ] , p56 

204، ص ] 2000دار املعرفة[ عمورة عمار، الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري، -2  
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                         :                         وهناك حاالت تؤدي إىل اإلضرار برأي املراجع نذكرها يف األيت

                                   .                                     وجود مصلحة مالية مباشرة يف املؤسسة •

أسرية من الدرجة الثالثة �ي فرد حيتل منصبا هاما يف املؤسسة، وحيث أنه من الصعب وضع قواعد  عالقة •

أن ميارس قدرا كبريا من األمانة والضمري حمددة لتحديد مدى استقالل املراجع يف كل حالة فإنه جيب على املراجع 

.يف مجيع احلاالت  

ملراجع أن يلتزم �ملعايري الفنية واألخالقية للمهنة وان يقوم جيب على ا: معايري العناية املهنية -3          

املراجع مبسؤولياته بكفاءة عليه أن يهتم بتحقيق  مبسؤولياته املهنية على أحسن وجه وتتطلب العناية املهنية أن يقوم

املهين طوال ممارسته على الكفاءة عليه أن يلتزم بقواعد التدريب حمافظا  مصلحة ممكنة، وحىت يبقى املراجعأفضل 

كما تتطلب العناية املهنية أيضا أن يتفهم املراجع جيدا طبيعة العمل الذي يقوم به وملاذا يقوم به؟  .للمهنة   

.وإن مل يكن متأكدا عليه �الستشارة، كما تقتضي العناية املهنية أن يقدم املراجع خدماته بدون أخطاء وبدقة  

                                                                                    معايري العمل امليداين: �نيا

تتعلق هذه املعايري بتخطيط وتنفيذ املراجعة، فهي تقدم إرشادات للمراجع لغرض جتميع األدلة اليت تؤيد رأيه، 

1:هي وتتكون معايري العمل امليداين من ثالثة معايري  

وفق خطة يف هذا املعيار جيب على املراجع القيام بتنفيذ أعمال املراجعة : واإلشراف التخطيط - 1              

ويتطلب التخطيط السليم لعملية املراجعة أن يقوم املراجع بدراسة مالئمة، وان حيسن اإلشراف على مساعديه، 

إن جناح  اليت تناسب هذه البيئة  إلعداد خطة مالئمة للمراجعة  بيئة العمل مع الرتكيز على نظام الرقابة الداخلية  

. 27دمحم وجدي شركس، مرجع سابق،ص. د -1  
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. املراجع يف وضع خطة مالئمة ميكنه من اختيار عدد املساعدين املطلوبني والتأكد من مهارا�م ومؤهال�م املطلوبة  

املراجع دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية القائم �ملؤسسة جيب على : دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية -2  

حمل املراجعة كأساس ميكن االعتماد عليه يف حتديد املدى املطلوب من االختبارات لوضع إجراءات املراجعة 

إن ما                                                                                               .املناسبة هلا

يقوم به املراجع من فحص واختيارات يتوقف على مدى ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية ، وإجراءات املراجعة 

  .2عن تلك اليت نظام الرقابة الداخلية لديها ضعيفقوي خيتلف  ةرقابة الداخليتستخدم يف شركة لديها نظام الاليت 

ع أن جيمع األدلة والرباهني الكافية واملالئمة اليت متكنه من إبداء رأيه يف هنا على املراج: أدلة وبراهني كافية -3

القوائم املالية، ويتم هذا من خالل الفحص املالحظة واالستفسارات حىت يتوفر لديه أساسا معقوال لرأيه يف القوائم 

ال واالنتباه إىل األخطاء املالية موضوع الفحص، ويقتضي التماشي مع هذا املعيار فهم املهمة فهما جيدا وكام

.                            والعناصر غري العادية  

معايري التقرير: �لثا  

يتضمن التقرير حمصلة ما بذله مراجع احلسا�ت من عناية يف فحص دفاتر الشركة ومراجعة حسا��ا            

وهناك أربعة معايري وميزانيتها، ويثبت فيه ما توصل إليه من نتائج ولذلك من املهم جدا إعداد التقرير بطريقة مهنية 

: تعترب إرشادات عامة إلعداد التقرير نذكر منها  

  2- F. JONIO ET AUTRES, Guide Pratique Pour Le Contrôle Interne [ Ed DUNOD 1971 ],P 16 
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املبادئ احملاسبية هي املقياس الوحيد الذي يعتمد عليه املراجع للحكم على : عرض القوائم املالية -1           

صدق وعدالة القوائم املالية هلذا جيب على املراجع أن يكون ملما إملاما كافيا �ملبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما 

قها يف أي جمال من جماالت وكذلك املبادئ احملاسبية البديلة اليت قد تكون أكثر من واحدة اليت ميكن تطبي

.الفحص  

إن الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية من فرتة ألخرى ضروري للتأكد على أن التغريات يف : الثبات -2           

القوائم املالية من فرتة ألخرى قد نشأت نتيجة أنشطة املشروع املختلفة ومل تنشأ من تغري يف املبادئ احملاسبية 

يتعني نتيجة حدوث تغري يف املبادئ احملاسبية واهلدف من معيار الثبات هو التأكد من قابلية القوائم املالية للمقارنة 

.على املراجع أن يشري إىل ذلك يف تقريره بصورة واضحة   

تقدم القوائم املالية معلومات إىل فئة خمتلفة تساعدهم يف اختاذ القرارات جيب أن  :اإلفصاح الكايف -3          

كون كاملة ومناسبة للقرار وواضحة يسهل فهمها، تعد هذه القوائم حبيث ال تظلل أي فئة من هذه الفئات وأن ت

فإذا تبني للمراجع أن هذه القوائم ال تفصح عن املعلومات الضرورية فيجب علية أن يذكر ذلك يف تقريره وان يقيد 

        .رأيه واإلفصاح الكايف ال يشتمل فقط على نوع املعلومات اليت تقدم وإمنا يشتمل أيضا على كيفية تقدميها

  

تقريرا خاليا من التحفظات بشأن عدالة القوائم املالية يصدر املراجع يف العادة : رأي املراجع -4           

وبعض األحيان يصور تقريرا سالبا يذكر فيه أن القوائم املالية ال تظهر بعدالة كال من املركز املايل ونتائج األعمال 

إذا كانت هذه التحفظات من اجلسامة نتيجة لوضع قيود على ويف أحيا� أخرى قد يتحفظ املراجع يف تقريره ف

.  نطاق عملية املراجعة أو نتيجة ألحداث غري مؤكدة فإن املراجع قد ميتنع عن إبداء رأيه  
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ةـــــة الداخليـــاملراجع: املبحث الثاين  

سلوب التدقيق الداخلي ، وهذا ما من أهم األساليب لتحقيق فاعلية الرقابة اإلدارية و الرقابة احملاسبية هو أ       

املفهوم احلديث للتدقيق الداخلي و أسلوب تنفيذه مث : يدعو� إىل تناول هذا األسلوب وفقا للعرض التايل 

  1اخلارجي أهداف التدقيق الداخلي،جماالت التدقيق مث القيام �ملقارنة بني املدقق الداخلي و املدقق

اـة و أسلوب تنفيذهـة الداخليـللمراجعوم احلديث ـاملفه: املطلب األول  

:األولالتعريف   

يرى أن املراجعة الداخلية    I . A . A حسب معهد املراجعة الداخلية  ختترب وتقيم سريورة التخطيط  -        

2).30008(والتنظيم والتسيري من أجل حتديد خصوصيات ضمان منطقي من أن األهداف سوف يتم حتقيقها     

هو احد الوسائل الفعالة الرقابة الداخلية  وميكن تعريفه ) املراجعة الداخلية( التدقيق الداخلي : التعريف �ين      

جمموعة من انضمت وأوجه نشاط مستقل داخل املؤسسة تنشئه اإلدارة للقيام خبدمتها يف حتقيق العمليات « �نه 

سبية و اإلحصائية  و يف التأكد من كفاية االحتياطات املتخذة و القيود  بشكل مستمر لضمان دقة البيا�ت احملا

حلماية أصول و ممتلكات املؤسسة و يف التحقق من إتباع موظفي املؤسسة للسياسات و اخلطط و اإلجراءات 

اإلدارية املرسومة هلم ، ويف قياس صالحية تلك اخلطط و السياسات و مجيع وسائل الرقابة األخرى يف أداء 

  . درجة الكفاية اإلنتاجية واقرتاح التحسينات  أالزم إدخاهلا عليها ، وذلك حىت تصل املؤسسة إىل أغراضها

.50،49،ص]1998مركز التعليم الفتوح[ دمحم أبو العالء الطحان، أساسيات املراجعة . منصور حامد حممود ود. د -  1 

                           .26،ص1999أمحد حلمي مجعة، املدخل احلديث لتدقيق احلسا�ت، دار الصفاء، -  2 
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                                                   LAWRENCE.B.SAWE أما التعريف الوارد  -

فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل املؤسسة من فريى أن املراجعة الداخلية تعين إختبار وتقييم   يف كتاب

                                    . 1اجل توجيه نشاطها حنو حتقيق االهداف �لتطابق مع السياسات املوضوعة

           تقييم نظام املراجعة الداخليةمعىن هذا أن التعاريف تتفق يف أن املراجعة الداخلية هي نشاط يهدف إىل

املراجعة الداخلية وظيفة ميارسها أشخاص من داخل املؤسسة وهلا مكا�ا يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة وخيضع 

.ممارسوها إىل إىل أعلى سلطة يف اهلرم التنظيمي                                                         

 - 1                      فيمكن تلخيصه يف اخلطوات التالية   أما أسلوب العمل يف التدقيق الداخلي ،: �نيا

 - 2                                                                        .معرفة العمل املراد إجنازه واهلدف منه

 - 3                       .                   تدقيق يناسب اهلدف املوضوع ووضع اخلطط للتنفيذبناء بر�مج 

 -4                 .                                                فحص عينة للتأكد من سالمة اإلجنازات

 .    تقدمي تقرير ملختلف املستو�ت اإلدارية املعنية عن االجنازات و الفر وقات و أسبا�ا وطرق حل املشكالت

 -                                                                 :يف األيت طبيعة التدقيق الداخليوميكن تلخيص 

                                .  نشاط  داخلي مستقل يف املؤسسة

         .أداة رقابية بغرض انتقاد و تقييم مجيع الرقا�ت األخرى اليت تكو�ا اإلدارة -   

            

 1 _Ministère De La Restructuration Industrielle Et De La Participation,   Audit interne de                         

    l'entreprise mai 1995, P13                                                                                                                         
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                                                                 .    وظيفة استشارية أكثر منها وضيفة تنفيذية - 

                         رقابة احملاسبية و الضبط الداخلي   ميتد نشاطها إىل مجيع الرقا�ت اإلدارية ، مبا فيها ال - 

اـال تطبيقهـة و جمـة الداخليـملراجعة اـأمهي: املطلب الثاين  

 :أمهية املراجعة الداخلية :أوال

نشأت املراجعة الداخلية و تطورت مع تزايد احلاجة إليها كأداة رقابية تساعد املسئولني يف إدارة األعمال و 

املصاحل املختلفة املشاريع و املنشآت واجناز وظيفتهم املتمثلة يف حتقيق إشباع أكرب قدر ممكن من احتياجات ذوي 

.يف هذه املشاريع و املنشآت  

و لقد تبوأت وظيفة املراجعة الداخلية مكانة �رزة يف معظم املنظمات حيث ارتبطت �على مستو�ت التنظيم فلم 

تعد تقتصر على الرقابة فحسب، بل أصبحت متثل نشاط تقييمي ملراجعة و فحص خمتلف العمليات و 

املتمثلة يفعة من العوامل تظهر يف املؤسسة و حتقيق أقصى كفاية إنتاجية هناك جممو  النشاطات، و�دف تطويرها و  

: 1التغلب على الصعو�ت اليت ترتتب على الظروف االقتصادية) أ  

تعمل إدارة املشاريع غالبا يف ظروف اقتصادية تسودها املخاطرة و تتزايد فيها الرقابة احلكومية على املشاريع القائمة 

و مبا أن وظيفة املراجعة الداخلية تقوم مبتابعة  .بلدا�ا مما أستوجب مراقبة اإلدارة العليا ألي مشروع تقوم �دارتهيف 

 و التكفل �لطريقة اليت يتم �ا إجناز خمتلف املشاريع و املنشآت و منظمات األعمال، و بذلك تصبح أداة رقابية 

 

  .  27.26، ص1999ق احلسا�ت، دار الصفاءأمحد حلمي مجعة، املدخل احلديث لتدقي -1
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:كرب حجم املشاريع و انتشارها) ب  

بعد الثورة الصناعية اليت حدثت يف أور�، كربت حجم املشاريع و تعقدت عماليا�ا و تشابكت مصاحلها األمر 

الذي أدى إىل ظهور البنوك وشركات املسامهة و هي هيئات هلا اتصال دائم �لعمالء الدين حيتاجون إىل بيا�ت 

دقيق يف �اية السنة املالية من طرف املراجع موثوق فيها كما أن ال ميكن تعطيل مصاحلهم إلجراء عملية الت

 اخلارجي، لدلك جلأت تلك الشركات و اهليئات إىل التأكد من صحة البيا�ت احملاسبية و املالية فورا 

 عند أوا�ا حىت ال تشوه مسعتها وتسوء عالقتها مع العمالء، فأصبحت بذلك تدار العمليات من خالل تفويض

.ت و املسؤوليات املرتتبة على إمهاهلاالسلطات و حتديد الواجبا . 

:انتهاج أسلوب الالمركزية اإلدارية) ج  

نظرا لكرب املشاريع و انتشارها جغرافيا جلأت اإلدارة الرئيسية إىل انتهاج أسلوب الالمركزية و ذلك بتقسيم املشاريع 

إىل قطاعات، حبيث أن لكل قطاع إدارة مستقلة مفوضة من طرف اإلدارة العليا للقيام بوظائفها الرئيسية، وحىت 

ا ملا وضعته من خطط و سياسات عامة، وجب عليها تقييم أداء تضمن اإلدارة العليا التزام القطاعات التابعة هل

تلك اإلدارات وذلك �ملعاينة و االنتقال امليداين و فحص السجالت و املستندات و متابعة طريقة انتهاج 

السياسات و متابعة العمليات، وذلك عن طريق وضع أشخاص متخصصني يف ذالك ينبون مكا�ا، و يطلق 

:1عني الداخلينيعليهم اسم املراج  

  :وظيفة املراجعة الداخلية كمجال لتدريب رجال اإلدارة) د

  .27أمحد حلمي مجعة، نفس املرجع السابق،ص -1
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تقوم إدارة املشاريع املختلفة بوضع و تنفيذ وسائل وإجراءات خمتلفة للمراجعة، و تقييم أنشطتها على أساس منتظم 

الضعف يف العمليات �دف إدخال اإلصالحات على العمليات أو و كذلك من أجل معرفة و معاجلة مواطن 

التوصل إىل معرفة األسباب املبدئية لعدم جناح بعض األنشطة ملعاجلتها، وذلك من أجل االستمرار وإجناح النشاط 

صحاب املصاحل كاملسامهني و غريهماالقتصادي وحتقيق مزايد من األر�ح لأل  

دارة العليا إىل أهدافها أدخلت عملية املراجعة على اإلدارة وهو ما يسمى وعلى العموم من أجل الوصول اإل

�ملراجعة اإلدارية و اليت ال توجد أية وحدة داخل املنشأة تستطيع القيام �ا ما عدى وحدة املراجعة الداخلية، و 

                                                                                        : 1ذلك لعدة أسباب منها

                                   .قرب املراجعة الداخلية من عملية وضع و تشغيل األنظمة و تنفيذ اإلجراءات• 

.إنضمام خرباء الرقابة والتحليل والتقييم للعامل يف وحدة املراجعة الداخلية عند بدأ تعيينهم يف املنشأة•   

فإن العمل يف وحدة املراجعة الداخلية اليت تقوم �ملراجعة اإلدارية جتعل من األشخاص الذين يقومون �ذا  و عليه

  .2النوع من املراجعة خرباء يف العملية اإلدارية، أل�م يراجعون كل ما يتصل �ا و يقيمون نتائجها

          جمال تطبيق املراجعة الداخلية                                                            :�نيا 

الداخلية جماالت عديدة حمل التطبيق وهذا على مجيع وظائف املؤسسة ومن  إن لوظيفة املراجعة            

:ةالوظائف اليت تكون حمل معاينة املراجعة الداخلية الوظائف التالي  

                                                                  24،دار النشر القاهرة، ص"املراجعة الداخلية اإلطار النظري واحملتوى السلوكي" أمحد صاحل العبارات -1

.  123، ص1982مكتبة عني الشمس، القاهرة" األصول العلمية واملمارسة امليدانية" أمحد عباس حجازي -2  
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إن كل من احملاسبة واملالية وظيفتان مسجلتان ضمن بر�مج املراجعة الداخلية   :الوظيفة املالية و احملاسبية) أ  

حبيث يقوم املراجع الداخلي أثناء قيامه مبهامه �داء رأي حول الوضعية املالية و احملاسبية �ملؤسسة و نتائج نشاطه 

:هــياملراجعة له ثالث أهداف وبصفة عامة  وهذا بطريقة منتظمة  

                                       .الصراحة يف املعلومات•      .    ملؤسسةمحاية مجيع ممتلكات ا•   .         عدالة الذمة املالية•    

ختضع هذه الوظيفة إىل املراجعة الداخلية على أساس أن املراجع يقوم مبهامه على خمتلف  :الوظيفة التجارية) ب

النشاطات اليت تتم على مستوى هذه الوظيفة من بيع وشراء، تسويق وختزين ونقل وغريها من النشاطات األخرى 

  حيث يتم الكشف عنها و فحصها

.اخل…وكذا قدرة الزبون على الدفع ونوعية التسليم  وحتليلها من �حية العالقات التجارية و اإلشهارية  

يصب عمل املراجع على هذه الوظيفة من �حية مواقع العمل أكثر مما يصب على اجلانب  :وظيفة اإلنتاج)  ج

والتعرف على العراقيل واملصاعب اليت  اإلداري هلا، وذلك حىت يكون على احتكاك مع العمال و املسئولني

.                             لية اإلنتاج حىت يقوم مبواجهتها واحلد من الصعو�ت والعراقيلتواجههم أثناء عم  

                             وتشمل عمل املراجع يف هذه الوظيفة على املستو�ت التالية : الوظيفة املعلوماتية) د

.م اآليلعالمراجعة شبكة اإل •          .   مراجعة املكاتب• .     اجعة مراكز التكوينمر •   

تشمل عمل املراجع يف هذه الوظيفة على طرق التسيري للموظف �ملعىن الكامل و الواسع :  وظيفة التسيري) ه

.على مجيع مستو�ت املؤسسة و املصاحل املوجودة �ا  
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ة ـة الداخليـال املراجعـص وأشكـخصائ: املطلب الثالث  

ؤدي من خالهلا املراجع الداخلي أساسية واضحة ي هناك ثالثة خصائص: خصائص املراجعة الداخلية: أوال

                :   وظيفته وتسمح بتصور تعريف مالئم ملهنة املراجعة الداخلية، هذه اخلصائص تتمثل فيما يلي

    :                                                                                   املساعدة يف التسيري -1

املراجع الداخلي يعمل جبانب أي مسؤول كبقية  1إن لفظ املساعدة مييز املراجعة الداخلية عن أي تصرف بوليسي

حلل املشاكل مع إدارة الضرائب حتتاجه املؤسسة   املشرفني على الوظائف األخرى، فاملسؤول عن مصلحة

الضرائب وبنفس الطريقة يقدم املراجع الداخلي مساعدات للمسؤولني ملعاجلة املشاكل من كل األصناف واملتعلقة 

                   .                                       �إلجراءات املتخذة للسيطرة اجليدة على كل النشاطات

ميكن القول أيضا أن املراجع الداخلي يساعد املسؤولني على حتسني أدائهم من أجل أن يعملوا �كثر فاعلية       

فهو ينصح، يساعد، يقرتح لكنه ال يقرر فهو يعمل كل شئ من أجل حتسني السيطرة على خمتلف النشاطات اليت 

  . اخليةميارسها املسؤولني ومن مث يساعد على بلوغ أهداف الرقابة الد

                                                                                 :ال حيكم على األشخاص -2  

إن هدف املراجعة الداخلية يتمثل يف املساعدة على لغو� احلكم هو مالئم أو غري مالئم يف حق شخص أو شئ، 

.حتسني األداء  

 

1- JAQUES BERNARD, Théorie Et Pratique De L'audit Interne [ Ed Organisation Paris 2000 ], P 53 
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إن هذه اخلاصية التعين �ن اقرتاحات املراجعة الداخلية ال ميكن أن يكون هلا �ثري على األشخاص  -     

  . 1اخلاضعني لعملية املراجعة وإمنا هذا يعين وضوحا عدم إدراج أمساء األشخاص يف تقارير املراجعة

   :                                                                                         بكل استقاللية -3

إن وظيفة املراجع الداخلي يف ممارستها ال جيب أن ختضع للضغوط اليت �مكا�ا أن تبعدها عن أهدافها وهلذا 

ل أن نطلب من املراجع الداخلي صياغة قواعد وإجراءات املراجع جيب أن يكون مستقال عنة موضوعه فال يعق

فكيف يتمكن من إبداء رأيه يف إجراءات . العمل يف وظيفة من وظائف املؤسسة مث نطلب منه بعد ذلك مبراجعتها

هذا يعين أن ا�االت اليت أملى املراجع الداخلي قواعدها ال ميكنه مراجعتها بنفسه، وجيب أن يكون هو صانعها 

كما أنه ال ميكن أن يكون حتت سلطته أي   املراجع الداخلي مستقال عن األشخاص اخلاضعني لعملية املراجعة

  . مصلحة إال أنه كباقي املسؤولني علية أن يتقيد بسياسة وإسرتاتيجية املديرية العامة

    أشكال املراجعة الداخلية: �نيا

. 2يف شكلني و يتمثالن يف املراجعة احملاسبية و املراجعة العملية تتمثل أشكال املراجعة الداخلية                 

�دف هذه املراجعة إىل فحص حمتوى احلسا�ت و سالمة التسجيالت و صرامة تطبيق   :املراجعة احلسابية )أ

ت و قر�ا القواعد احملاسبية و القواعد الداخلية أيضا للمؤسسة، حيث يقوم املراجع احلسايب بتقدير جدية املعلوما

  .من الواقع و كذا �مني اإلجراءات و تسجيلها يف السجالت

 

    .                                                                                                               54،53نفس املرجع السابق،ص  -1

.39،40،ص  2000املراجعة و مراقبة احلسا�ت من النظرية والتطبيق  ديوان املطبوعات اجلامعية،  دمحم بوتني  -2                                             
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هذا النوع من املراجعة ال خيص فقط جانب احلسا�ت و إمنا يشمل مجيع نشاطات   :املراجعة العملية) ب

:املؤسسة، و تنقسم هذه املراجعة إىل قسمني  

�دف هذه املراجعة إىل ضمان وجود عملية مراقبة و فحص على مستوى : مراجعة الوظائف العادية•       

وظائفالوظائف املختلفة للمؤسسة، و يشمل هذا الفحص على ال  

اخل، وكذا الوظائف الدقيقة كوظيفة التخزين و ...الواسعة كاملبيعات، املشرت�ت و اإلنتاج و تسيري املستخدمني 

                             .البعثات وغريها من الوظائف املختلفة

اإلسرتاتيجية، و �دف إىل فحص و يعرف هذا النوع من املراجعة �ملراجعة : مراجعة الوظائف املنتظمة•      

شروط وإجراءات العمل اليت حتدث مرة واحدة كمراجعة إجراءات عملية استثمار هامة أو مراجعة وظيفة خاصة 

.تعترب إسرتاتيجية من قبل املؤسسة  

.اـة أدائهـوطريقة ـالداخلية ـة املراجعـم وظيفـتنظي: املطلب الرابع  

           :                                                                ةـالداخلية ـة املراجعـم وظيفـتنظي: أوال

                                :                     إن تنظيم عمل املراجعني الداخليني يتمثل يف إعداد ما يلي  

             :                                                                               ميثاق املراجعة -1  

هو وثيقة أساسية لوظيفة املراجعة الداخلية وخيصص لتقدميها وتعريف �قي عمال املؤسسة �ا، هذه            

                                 :جيب أن حتتوي على املعلومات التاليةالوثيقة فرضتها املعايري املهنية وهذه األخرية 

                                               .      حتديد وضعية مصلحة املراجعة الداخلية يف املؤسسة  •      
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ملعدات واألدوات كل الو�ئق واالتصال بكل األشخاص ومعاينة كل االسماح للمراجع �الطالع على   •     

                                    .                                         1الالزمة للسري احلسن ملهمة املراجعة 

                                    .                                                  حتديد جمال املراجعة •      

ق املراجعة معلومات إضافية عن                                                                     إن بعض مواثي

            .                                                                               الرقابة الداخلية •      

                .                                                                وتدريب املراجعني توظيف•       

                                  .                                    اإلجراءات املنهجية ملهمة املراجعة •      

  اإلطاراتلى كل هذه الوثيقة عند إعدادها وحتضريها جيب أن توزع ع

                                                                              : خمطط املراجعة الداخلية -2  

خمطط املراجعة يف املؤسسة جيب أن يشمل كل املواضيع املمكن مراجعتها وأن هذا املخطط ال ميكن إعداده يف 

ساسية تكون يف سطر، سنة واحدة وإمنا يتطلب حتضريه عدة سنوات خالهلا يتم إثراؤه واستكماله وأن كل مهمة أ

.وعموما فإن خمطط كامل ملؤسسة كبرية قد يشمل عشرات األوراق  

وميكن القول أيضا أن خمطط املراجعة ال ميكن أن ينتهي وإمنا كل سنة جيب تعديله حسب تغريات احمليط، إن 

صفحة من  مشولية خمطط املراجعة تفرض طريقة متعددة املواضيع وهذا لتغطية كل نشاطات املؤسسة إن كل

 صفحات املراجعة

 

1- Ministère De La Restructuration Industrielle Et De La Participation, opct, P105 



األول                                                           المفاھیـم األساسیـة للمراجعـة لــالفص  
 

 

39 

يتشكل من تسعة أعمدة إذا تعلق األمر خبطة مخاسية وسبعة أعمدة إذا تعلق جيب أن تكون على شكل جدول 

: األمر خبطة ثالثية وميكن تصوير خمطط املراجعة كاآليت  

خمطـط املـراجعـة):  3(اجلدول رقم   

  C.R مهام املراجعة 2000 2001 2002 2003 2004

 

  مراجعة السنوات السابقة

  السنة  الوقت املستغرق 

  مصلحة املستخدمني      

  مصلحة املشرت�ت

  مصلحة اخلزينة

  مصلحة اإلشهار

  اخلزينة االستثمارات 

  األرشيف

  العقود 

 االعالم اآليل    

   

 

     موازنة الوقت         

 

.THEORIE ET PRATIQUE DE L'AUDIT INTERNE : المصدر 
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ميثل سنة أخر مراجعة                                                                             :  العمود األول

ميثل الوقت املستغرق إلجناز املهمة                                                               :  العمود  الثاين

                                                                    املقبول  يوضح معدل اخلطر:   العمود الثالث

يوضح مهام املراجعة                                                                              :  الرابعالعمود 

تبني توزيع هذه املراجعة على السنوات القادمة:  األعمدة األخرى  

هذا املخطط املعد يف السنة األوىل �لتشاور مع فريق املراجعة وكل املسؤولني جيب تعديله حبيث يكون هناك توافق 

عطل، مدة التكوين، ( بني موارد املراجعة الداخلية واالحتياجات احملددة يف اخلطة، ففي حالة خصم الغيا�ت 

.أسبوع لكل مراجع يف السنة 40اجعة مبعدل يكون الوقت الالزم إلجناز مهمة املر ). غيا�ت خمتلفة   

طريقة أداء املراجعة الداخلية                                                                               : �نيا

:  يوجد خناك عناصر خمتلفة ألداء املراجعة جيب أن يلتزم �ا املراجعني يف مجيع األحوال أمهها              

يهدف التحقيق إىل التأكد من مدى صحة العمليات احملاسبية من حيث الدقة احملاسبية واملستندية : التحقيق -1

وسالمة التوجيه احملاسيب ومجيع األدلة والقوانني اليت تثبت صدق مدى ما تتضمنه السجالت وما يرتتب عليه من 

اذ القرارات ويستلزم التحقيق التفرقة بني احلقائق واآلراء أمانة البيا�ت احملاسبية وإمكانية االعتماد عليها يف اخت

وطبقا لذلك فإن التحقيق خيتص أساسا �حلسا�ت و العمليات ويعترب عامال مشرتكا بني املراجعة الداخلية 

.واملراجعة اخلارجية   

واحلسا�ت واإلجراءات يقصد به التحليل أالنتقادي للسياسات اإلدارية وإجراءات الرقابة الداخلية : التحليل -2

املقار�ت والربط بني احملاسبية واملستندات والسجالت والتقارير اليت تقع داخل نطاق الفحص ويتطلب إجراء 



األول                                                           المفاھیـم األساسیـة للمراجعـة لــالفص  
 

 

41 

العالقات مثل الربط بني االستثمار و عائده بنسبة إمجايل الربح إىل املبيعات ويرتبط التحليل �لتحقيق وليس هناك 

                                                                                                   .فاصل بينهما

ويقصد به االلتزام �لسياسات اإلدارية املرسومة وأداء العمليات وفقا للطرق والنظم والقرارات اإلدارية  :االلتزام -3

نتائج مرضية ومع ذلك يهم اإلدارة معرفة ما إذا كانت هذه حىت يتحقق االنضباط �لتنظيم فقد مت التوصل إىل 

  .من خالل املمارسة املصرح �ا ومبا يتماشى مع السياسات النتائج قد حتققت 

هو التقرير الشخصي الواعي عن مدى كفاية وفاعلية واقتصادية السياسات واإلجراءات اليت تسري : التقييم -4

ت بقصد ترشيد األداء وتطويره ويقتضي التقييم جتميع البيا�ت واملعلومات  عليها الشركة وما لديها من تسهيال

مع تقييم هذه اآلراء واالقرتاحات  وتقصي احلقائق واالستعانة �راء املسؤولني   

تقرير املراجع الداخلي يربز املشكلة وأمهيتها وطريقة معاجلتها وما توصل إليها من نتائج وتوصيات  :التقرير -5

لتجنب تشويه احلقائق وتتبلور قدرة املراجع الداخلي رض التقرير عن املسؤول عن النشاط حمل الفحص ويفضل ع

  .عن العرض الواضح لنتائج ما قام به من فحص وتقصي

ةــــــــــــة اخلارجيـــــــــاملراجع: املبحث الثالث  

                          ة                                               ـة اخلارجيـملراجعا ةـطبيع: املطلب األول

وعملها حبيث يظهر هذا جليا لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبري على األنشطة من حيث تنظيمها          

تدخل �ملؤسسة من  من خالل انفصال امللكية عن التسيري على خالف ما كان سابقا و�لتايل مل يعد للمالك أي

�حية تسيريها ومراقبتها حبيث جعله ال يطلع بشكل مباشر وكايف على وضع املؤسسة احلقيقي وكذلك وجهة رأس 

ماله املساهم به يف املؤسسة ومنه أصبح من الضروري وجود طرف �لث أخر وحمايد كوسيط بينه وبني املؤسسة 
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لتها ويف نفس الوقت يقدم النصح لإلدارة من أجل تصحيح يطلع من خالهلا املتعاملني مع املؤسسة على حا

اليت قد حتدث يف املؤسسة وهذا عن طريق املراجعة اخلارجية، وذلك �العتماد على وسائل األخطاء والتالعب 

                                                                              . 1وإجراءات خاصة

                                                                            املراجعة اخلارجية وتطورهاماهية : أوال

ويهدف يعتربوا كموظفني داخل املؤسسة وإن املراجعني فيها  �بعة لإلدارة بعد أن عرفنا أن املراجعة الداخلية     

واحلد من الغش والتالعب، إن وجود املراجعة الداخلية �ملؤسسة  الكفاءة اإلدارية هذا النوع من املراجعة إىل ز�دة

وان استقالل املراجع الداخلي حمدود ال متنع القيام �ملراجعة اخلارجية ألن لكل منها طريقتها يف عملية املراجعة 

. وضئيل مقارنة �ملراجع اخلارجي الذي يتمتع �ستقاللية أكرب  

إن املراجعة اخلارجية تقوم �ا جهة مستقلة من خارج املؤسسة فقد تكون مكتب من مكاتب احملاسبة         

حيث أن الوظيفة أو اجلهاز املركزي للمحاسبة �لنسبة للقطاع العام واملراجعة �لنسبة ملكاتب القطاع اخلاص 

�ا فحصا فنيا دقيقا وحياد� للتحقق من وسجالهو فحص مستندي لدفاتر املؤسسة األساسية للمراجع اخلارجي 

      .أ�ا قد متت فعال يف إطار إجراءات سليمة وصحيحة تثبت جديتها

وتقع املراجعة يف �اية السنة املالية كما أ�ا شاملة وكاملة واختيارية أي تتم عن طريق عينة من كل نوع من      

يرد نتيجة راجعة العمليات كلها، وختما إن تقرير املراجع اخلارجي أنواع العمليات املالية ومراجعتها دون القيام مب

املراجعة وعادة ما يكون موضع ثقة وتقدير ملا يتمتع به من استقالل وحياد وعلم وخربة ودراية، وهو �لطبع 

. القوا نينيوآراء مسؤولة عن ذلك حتددها من بيا�ت وحقائق مالية مسؤول عما يتضمنه التقرير   

1- WWW.acc4arb . cam / acc / chow thread php .10/03/2016 
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  لتنظيم مهنة اخلبري. م1991ه املوافق ل ابريل 1411شوال  01املؤرخ يف ) 08 - 91(ويف القانون  

احملاسب وحمافظ احلسا�ت واحملاسب املعتمد ويتم مزاولة هذه املهنة حتت مواد قانونية تضبط املراجعة اخلارجية 

        .    1وظروف عملها يف كل اجلوانب ولقد مت حتليل ووصف املراجعة اخلارجية

إىل إيضاح املراجعة  القانونم وأشار 1992لسنة ) 31(ويف اليمن صدر قانون نظام احملاسبني القانونيني رقم  

ورغم تعدد  2.ومكاتب احملاسبة القانونية وكذلك حقوق وواجبات احملاسبني) احملاسبني القانونيني ( اخلارجية 

اليت  واألطرافالكتا�ت اليت تناولت طبيعة ومسؤولية املراجع اخلارجي كمزاولة ملهنة املراجعة القانونية من �حية 

  تزايدتيعترب املراجع اخلارجي مسؤوال أمامها من جهة أخرى فلقد أمجعت هذه الكتا�ت على أنه من الستينات 

وال شك أن .    3عدد القضا� املرفوعة ضد مزاويل املهن املختلفة بشكل ملحوظ و بينهم املراجعني اخلارجيني 

من تصدره  نمية رصيد املعرفة لدى املراجعني اخلارجيني مبااجلمعيات واهليئات املهنية تلعب دورا كبريا يف يف ت

واملراجعة تعديل املناهج التعليمية يف جمال احملاسبة دور�ت وعمل الندوات واحملاضرات، هذا يف جانب االشرتاك يف 

ىل الدعوة بسبب قصور املناهج القدمية يف مسايرة النقلة التكنولوجية اجلديدة مما دعا بعض الكتاب األمريكيني إ

اليت واهليئات املهنية  مما يدرسون احملاسبة والتدقيق واجلمعيات إلمجاع عاجل يضم األساتذة يف اجلامعات األمريكية

هلا �ثري على النشاط االقتصادي واملايل وخرجوا نتيجة قصور املناهج احلالية يف مسايرة النقلة التكنولوجية مما أدى 

  .مفهومها وممارستها وكل هذا أدى إىل تطور مهنة املراجعة يتالءم مع هذا التطور إىل تعديل الكتب واملناهج مبا

آمال بن خيلف، املراجعة اخلارجية يف اجلزائر، مذكرة لنيل املاجيسرت فرع نقود ومالية كلية العلوم االقتصادية  وعلوم التسيري جامعة  -1

                                                                                                 .   93،ص2002اجلزائر

.   م1992لسنة )  31( قانون نظام احملاسبني القانونيني اليمين رقم  -2  

                   . 73م،ص 1999املراجعة والتدقيق بني النظرية والتطبيق، الكتاب االول، مطابع جامعة تعز، اليمن دمحم اهلادي العد�ن ، . د- 3 
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                                                                                   تعريف املراجعة اخلارجية : �نيا

فحص القوائم املالية وهي يف الغالب قائمة الدخل وقائمة املركز املايل هي  املراجعة اخلارجية: التعريف األول

وأنظمة الرقابة الداخلية والتحقق من أرصدة البنود يف هذه القوائم واحلصول وعمل انتقادات للدفاتر والسجالت 

وهلذا                       .على األدلة الكافية واملالئمة إلبداء الرأي الفين احملايد على صدق وسالمة القوائم املالية

  -                                            :فقرات هي فإن معىن املراجعة اخلارجية جيب أن حتتوي على ثالثة

                                                         1الفحص    ،   التحقيق     ،     إبداء الرأي

هي فحص منظم ومستقل للبيا�ت والقوائم املالية والسجالت والعمليات املراجعة اخلارجية : التعريف الثاين     

      2 .والفاعلية املالية ألي مؤسسة وأن يقوم املراجع جبمع األدلة والقرائن وتقييمها وإبداء الرأي الفين خالل تقريره

ويشري اإلطار                                                                                                                                                       

(  وفقا إلطار حمددة الدويل لعمليات التأكيد أن املراجعة خدمة معقولة �دف إىل التأكد من إعداد البيا�ت املالي

كما يشري تقرير املراجع اخلارجي يف فقرة إبداء الرأي إىل أن البيا�ت املالية ) املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

.تعرب بعدالة عن نتائج األعمال واملركز املايل والتدفقات النقدية والتغيريات يف حقوق امللكية  

 

 

.6، ص 2007، مراجعة احلسا�ت بني النظرية والتطبيق، دار الصفاء عمان االردن،يوسف جربوع   -1  

 ،مذكرة لنيل شهادة مغين �دية، دور املراجعة املالية اخلارجية وفق املعايري املعمول �ا يف اختاذ القرار دراسة حالة املؤسسة الوطنية للكهر�ء والغاز -2

                                          .04،ص2008-2007قتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائراملاجيسرت يف االدارة كلية العلوم اال
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املراجع اخلارجي                                                                                            : �لثا

املؤرخ )  08-93( مكرر املرسوم التشريعي رقم  75ادته عرف القانون التجاري اجلزائري حمافظ احلسا�ت يف م  

ني مندو� للحسا�ت مدة ثالثة م حمافظ احلسا�ت تعني اجلمعية العامة العادية للمسامه1993أفريل  25يف 

                                      .الوطين أملصفسنوات ختتارهم من بني املهنيني املسجلني على جدول 

مهمتهم الدائمة �ستثناء أي تدخل يف التسيري، يف التحقق من الدفاتر واألوراق املالية للشركة ويف مراقبة  وتتمثل

                    .  انتظام حسا�ت الشركة وصحتها

أو جملس املديرين حسب احلالة، ويف الو�ئق  كما يدققون يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة

.ة إىل املسامهني، حول الوضعية املالية للشركة وحسا��ااملرسل  

ويصادقون على انتظام اجلرد وحسا�ت الشركة واملوازنة وصحة ذلك ويتحقق مندوبو احلسا�ت إذا ما مت احرتام 

.مبدأ املساواة بني املسامهني  

ما ميكن استدعاء اجلمعية العامة لالنعقاد وجيوز هلؤالء أن جيروا طيلة السنة التحقيقات والرقابة اليت يرو�ا مناسبة ك

إىل تعيينهم أو استبداهلم يف حالة االستعجال وإذا مل يتم تعيني اجلمعية العامة ملندويب احلسا�ت املعنيني يتم اللجوء 

.مبوجب أمر رئيس احملكمة التابعة ملقر الشركة بناءا على طلب جملس اإلدارة ومن املديرين  

الطلب كل معين ويف الشركات اليت تلجأ علنيا لالدخار بواسطة السلطة املكلفة بتنظيم ميكن أن يقدم هذا  

 عمليات البورصة ومراقبتها

.184،ص1993القانون التجاري، مبساعدة املصاحل التقنية لوزارة العدل، ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون اجلزائر، -1  
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   :           م تنص هذه املادة على ما يلي1991ابريل  27املؤرخ يف  08-91من قانون  27وحسب املادة 

يعد حمافظ احلسا�ت يف مفهوم هذا القانون كل شخص ميارس بصفة عادية �مسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهنة ( 

الشهادة بصحة وانتظامية حسا�ت الشركات واهليئات التجارية املنصوص عليها يف املادة األوىل مبا فيها شركات 

).1ات التعاضدية االجتماعية والنقا�توفقا ألحكام القانون التجاري وكذا لدى اجلمعي األموالرؤوس   

:                                                نصت على ما يلي 74و وفقا لقانون الشركات اليمين يف مادته 

 - ب.        يكون للشركة املسامهة مراقب حلسا��ا واحد أو أكثر بشرط أن ال يزيد عددهم عن ثالثة مراقبني - أ

حلسا�ت ملدة سنة إىل ثالثة سنوات قابلة للتجديد من جدول احملاسبني القانونيني الذين تضعه يعني مراقب ا

            .                                                                                               الوزارة

.  2ئته بقرار من اجلمعية العامةيكون تعيني مراقب احلسا�ت وجتديد تعيينه وتقدير مكاف - ج  

                                                                                     مهام املراجع اخلارجي : رابعا

ففي املشروع اخلاص يتمثل هذا الدور يف محاية مصاحل  تنبع مهام املراجع اخلارجي من الدور الذي يقوم به       

حملاسبة اإلدارة وحتديد مدى  واختاذها أساسا أصحاب حقوق امللكية واليت تتمثل يف احلصول على أقصى األر�ح 

مة كفاء�ا يف احملافظة على املركز املايل للمشروع عن طريق وضع السياسات والربامج املناسبة واختاذ القرارات السلي

لعملية التنفيذ ومن هذا يتضح أن اهلدف من املراجعة اخلارجية هو التحقق من أن القوائم املالية اخلتامية تصور 

 النتيجة احلقيقية لعمليات املشروع خالل فرتة زمنية وتظهر املركز املايل بصورة صادقة وعادلة يف هذا التاريخ 

.12، 11، ص27/30/31/32،املادة 1991ماي 1) 20(اجلريدة الرمسية  اجلزائرية رقم  -1  

.  1997واملعدل يف عام 1992من قانون الشركات اليمين الصادر يف  74املادة  -2  
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.                                            املراجعة املستندية -1                                                

               .1 املراجعة الفنية أو مراجعة القوائم املالية -2                                                

:                                                                                          املراجعة املستندية -1 

  : تبدأ مهام املراجع اخلارجي بدراسة السجالت احملاسبية عن طريق القيام �ملراجعة املستندية اليت تتضمن        

.  بطريقة سليمة وفقا لألسس والقواعد احملاسبية  قد أثبتت يف الدفاترالتحقق من أن مجيع العمليات الفعلية  - أ

التحقق من أن مجيع العمليات املثبتة يف الدفاتر ختص املنشأة فقط و�لتايل فإن الدفاتر والسجالت احملاسبية  - ب

للمنشأة ال تتضمن إال العمليات اليت تؤثر على املنشأة وتتعلق �ا و�لتايل فإن مهمة املراجع التحقق من مدى 

دق التبويب اإلحصائي للبيا�ت املالية على مستوى املنشأة كوحدة مستقلة، و�لتايل يؤدي بدوره إىل صدق ص

.السجالت والدفاتر حماسبيا  

التحقق من أن مجيع العمليات املثبتة �لدفاتر مؤيدة مبستندات سليمة ومعتمدة من قبل املسؤولني سواء   -ج

.                                 وتعترب بذلك قرينة على سالمة العمليات املالية ودقتهاكانت خارجية أو داخلية 

التحقق من صحة التوجيه احملاسيب للعمليات املالية، وهذا ما يطلق عليه صحة التبويب اإلحصائي على  -د

                                                                          .مستوى حسا�ت دفرت أو دفاتر االستاذ

إن   أدلة االثبات يف عملية املراج فحص أنظمة الرقابة الداخلية، واحلكم على مدى فاعليتها �عتبارها إحدى - ھ

      :�دف إىل حتقيق هدفنيدراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية 

 

. 191،ص1998العلمية والعملية ملراجعة احلسا�ت، الدار اجلامعية االسكندرية،مصر  عبد هللا هالل ، االسس.مسري الصبان و د. د -1  
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.                                                              حتديد نطاق عملية املراجعة: اهلدف األول          

تدعيمها وبذلك تنخفض إىل حد كبري  الوقوف على نقاط الضعف �ا و�لتايل العمل على: اهلدف الثاين         

احتماالت الغش والتزوير واالختالسات ألن من بني مهام املراجع اخلارجي اكتشاف ما يوجد �لدفاتر من أخطاء 

.أو غش أو تزويركما قد تنخفض كذلك عن طريق سد الثغرات اليت توجد �نظمة الرقابة الداخلية  

حيث ومن خالل ما سبق  أو نقطة انطالق ملراجعة القوائم املالية اخلتامية وأخريا فاملراجعة املستندية تتخذ كأساس

املالية البيا�ت اليت تتكون منها هذه القوائم وسيلة يعتمد عليها املراجع اخلارجي يف التأكد من سالمة تعترب 

   .وسالمة هذه البيا�ت تعين إىل حد كبري سالمة هذه القوائم

                                                                   ): مراجعة القوائم املالية( املراجعة الفنية  -2

وتعين فحص القوائم املالية اخلتامية لقياس مدى سالمتها و صحتها يف التعبري عن النتائج احلقيقة لعمليات        

حص واملركز املايل يف �ريخ �اية الفرتة احملاسبية ذا�ا، و�دف املراجعة الفنية املشروع خالل الفرتة احملاسبية حمل الف

التحقق من  -أ                                                                                           :      إىل

املالية اخلتامية للمبادئ واملفاهيم احملاسبية مدى مطابقة اإلجراءات احملاسبية اليت اختذت كأساس إلعداد القوائم 

املتعارف عليها واليت تكون فيما بينها لإلطار العام للنظرية احملاسبية سواء يف جمال قياس نتيجة النشاط أو يف جمال 

 إظهار املركز املايل للمنشأة وتقومي األصول واخلصوم ومن مث فإنه يتضح أن املراجعة الفنية تتطلب التحقق من

التحقق من  -ب.               سالمة التطبيق العملي لقواعد النظرية احملاسبية يف إعداد القوائم املالية اخلتامية

مراعاة الناحية  - ج.                                           اصول وخصوم املنشأة اليت جتمعها قائمة املركز املايل

كما تتضمن   - د                              . عداد القوائم املالية اخلتاميةالشكلية اليت يتطلبها القانون بصدد إ
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 1.املراجعة الفنية قيام املراجع اخلارجي ببعض االجراءات الفنية للتحقق من وجود وملكية املنشأة ألصوهلا املختلفة 

      

ةـة اخلارجيـي للمراجعـالدور االجتماع: املطلب الثاين  

أىل املراجعة اخلارجيةاحلاجة : أوال  

وقد أصدرت مجعية احملاسبة إن املراجعة اخلارجية مل تكن لتوجد ما مل يوجد يف ا�تمع طلبا على خدما�ا         

.االمريكية بيا� مبفاهيم املراجعة حيث حددت فيه أربع حاالت ختلق الطلب على خدمات املراجعة اخلارجية  

املالك، الدائنيني، أو أي طرف ( ومن يستخدمو�ا ) إدارة املشروع ( التعارض بني القائمني �عداد املعلومات - 1

).�لث نيابة عن االدارة   

.االمهية االقتصادية الكبرية للمعلومات ملتخذي القرارات- 2  

.اخلدمة املتقدمة املطلوبة إلعداد املعلومات والتحقق منها - 3  

يت حتول دون مقدرة مستخدمي املعلومات للوصول إىل هذه املعلومات مباشر وكذا مقدرةهم على العوامل ال- 4

.تقييم جودة تلك املعلومات بنفسهم  

اليت تستخدمها من �حية وإدارة معىن هذا أنه إذا كان هناك تعارضا بني املالك والدائنني وا�موعات االخرى 

عالوة على ذلك فإن املعلومات اليت تشمل عليها القوائم ستكون متحيزة،  املشروع أخرى فإن هذه القوائم املالية  

. 168  166م، ص  2001دمحم مسري الصبان، نظرية املراجعة والية التطبيق، الدار اجلامعية للنشر، االسكندرية مصر، . د    -1  
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املالية تساعد يف اختاذ القرارات املالية رغم أن مستخدمي املعلومات تنقصهم اخلربة احيا� أو يوجد ما مينعهم من 

التحقق بشكل مباشر من املعلومات اليت يستخدمو�ا هذه العوامل ا�تمعة تبني مدى احلاجة ملراجعة القوائم املالية 

  : ويتم القيام �ا لألسباب التالية

:اجات الدائنيني واملستثمريناحتي-1  

يقع على عاتق املراجع اخلارجي مسؤولية تقدمي آراء غري متحيزة للدائنيني خبصوص مدى عدالة عرض القوائم  

د املراجع اخلارجي هو الشخص املالئم للقيام �ذه املهمة للعديد ويعد املراجع اخلارجي هو الشخص املالية، ويع

:من االسباب أمهها  

.يتوافر لديه املعرفة الكافية واخلربة الالزمة للقيام �ذه الوظيفة ان -     

.ويسمح له القانون بفحص الدفاتر والسجالت الالزمة وجتميع االدلة والقرائن الكافية -   

.كما أنه يتمتع �الستقاللية التامة عن إدارة املشروع حمل املراجعة ألنه ليس موظفا �ذا املشروع  -   

:                                                                   Agency Theory 2- نظرية الوكالة 

تشرح نظرية الوكالة جانبا أخر من الطلب على املراجعة اخلارجية فهذه النظرية تضيف أن املدراء ومالك     

وقد ذكر� حاجة .بيا�ت القوائم املاليةاملشروع يرغبون يف املصداقية اليت تضفيها عملية املراجعة اخلارجية على 

املالك وهي واضحة للعيان أما طلب املدرين على املراجعة اخلارجية ورغبتهم يف إجرائها فإمنا ينشئ يف حقيقة االمر 

.ولكن كل طرف يعمل على حتقيق مصلحته اخلاصة ولكل منهم أهدافه املختلفةن وكالء على املالك ديريأن امل  
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لوكالة فإن هذا الوضع يضع تعارضا بني املالك واملديرين وقد حياول الكالك أن حيصلوا على تعويض وطبقا لنظرية ا

ويعمل املديرين على ختفيض آ�ر هذا التعارض .مقابل نتائج هذا التعارض وامللحوظ بتخفيض مكافئات املديرين

وبناءا على ذلك .مراجع خارجي مستقل عن طريق إخضاع القوائم املالية اليت يعدو�ا للمراجعة اخلارجية من قبل

.سيكون للمالك حافز أقل لتخفيض مكافئات املديرين �ملشروع وختفيض درجة عدم الثقة للمالك بوكالة املديرين  

The motivation Theory 3- النظرية التحفيزية:  

يوجد لدى البعض أن املراجعة اخلارجية �إلضافة إىل كو�ا متنح املصداقية للقوائم املالية فإ�ا تضيف قيمة أيضا ملا 

تشمل عليه هذه القوائم من معلومات نتيجة لإلعتبارات التحفيزية طبقا هلذا االعتقاد فإن القائمني على إعداد 

على أكمل وجه أل�م يعرفون أن هذه القوائم ستخضع املهمة  القوائم املالية يكون لديهم حافز للقيام �ذه

للمراجعة اخلارجية وبناءا على ذلك فإن املعلومات اليت تنطوي عليها القوائم املالية ستكون متمشية مع احتياجات 

.مستخدمي تلك القوائم املالية على الرغم من صعوبة قياس املنافع التحفيزية أو التحقق بشكل قاطع   

:اخلدمات اليت تقدمها مكاتب املراجعة اخلارجية: ا�ني  

ية اليت تقدمها املكاتب للجمهور من بينها خدمات املراجعة اخلارجية واخلدمات الضريبدمات اخل يد منعداللدينا 

:واخلدمات احملاسبية نعرضها �ختصار يف ما يلي   

:  خدمات املراجعة اخلارجية-1  

هي النوع الرئيسي من اخلدمات اليت تقدمها الكثري من مكاتب احملاسبة تعترب خدمات املراجعة اخلارجية        

و�دف معظم عمليات املراجعة اخلارجية اليت  واملراجعة القانونية �لنظر للوقت املستنفد فيها واإليراد احملقق منها،
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ايد عن مدى عدالة القوائم املالية اخلتامية وتتم عملية املراجعة يقوم �ا املراجع اخلارجي إىل إبداء الرأي الفين احمل

.إخل...اخلارجية تلبية لطلب االدارة واملستخدمني والدائنيني واحلكومة  

   :اخلدمات الضريبية-2

يدرك معظم دارسي احملاسبة احلاجة خلدمات إعداد اإلقرارات الضريبية بسبب الكم اهلائل من اللوائح         

للخدمات اليت يقوم �ا املراجع اخلارجي ألن كثري من الطرق ألضريبية وتعد هذه اخلدمة امتدادا طبيعيا والقوانني 

الية اخلتامية هي تقريبا نفس الطرق املتبعة لتحديد صايف املستخدمة لتحديد صايف الدخل الذي نظهره القوائم امل

الدخل اخلاضع للضريبة هذا �إلضافة إىل مساعدة املراجع القانوين لعمالئه يف ختطيط العبء الضرييب ويف خمتلف 

.القضا� واألمور القانونية املتعلقة �لضرائب  

:اخلدمات احملاسبية-3  

واملراجعة القانونية بتقدمي العديد من اخلدمات احملاسبية، وبصفة خاصة تقوم معظم مكاتب احملاسبة         

العمالء الذين تتميز أعماهلم بصغر احلجم حيث ال يتوافر لديهم االفراد املؤهلني إلمساك الدفاتر وإعداد القوائم 

.اي ضمان بصددهااملالية أو يقدم   

  :حدود املراجعة اخلارجية: �لث

يعترب القيام �ملراجعة اخلارجية ضما� �ن القوائم املالية اخلتامية دقيقة أو مضبوطة وذلك لعدة أسباب  ال       

:هي  
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يتم التوصل إىل العديد من االستنتاجات اخلاصة �ملراجعة اخلارجية على أساس فحص عينة من األدلة،  -أ  

خلتامية املؤيدة �آلالف أو رمبا �ملاليني مثل الشيكات حيث تكون بعض القيم النقدية الظاهرة يف القوائم املالية ا

.اخل...املدفوعة أو أمر ألبيع والفواتري   

إن بعض املعلومات اليت مت حتويها القوائم يلزم �لضرورة جتميعها عن طريق االستفسار من االدارة سواء شفهيا - ب

عمالء وعلى الرغم من أن املراجع اخلارجي يستطيع أو كتابيا، مثل التقديرات املتعلقة �مكانية حتصيل حسا�ت ال

أن حيصل على أدلة تؤيد أو تنفي مزاعم اإلدارة يف هذا الصدد إال أنه يف بعض احلاالت قد يكون من الضروري 

االعتماد بدرجة كبرية على ما تقدمه االدارة من معلومات فإذا كانت اإلدارة ينقصها األمانة فقد يتوصل املراجع 

إىل استنتاجات غري سليمة عن مدى عدالة القوائم املالية، ويعد هذا من املخاطر املالزمة لعملية املراجعة  اخلارجي

.اخلارجية  

مظاهر وأوجه ضعف العنصر البشري مثل االرهاق من كثرة العمل وعدم االهتمام والنسيان وغريها، قد تدفع - ج

ئمة أو فحص نوع اخلطأ، أو استنشاق استنتاجات غري املراجع اخلارجي لإلغفال أو التغاضي عن األدلة املال

1.سليمة عن االدلة اليت مت فحصها ويعد أيضا من املخاطر املالزمة لعملية املراجعة اخلارجية  

ة ـة املراجعـة لعمليـق الضروريـالو�ئ: املطلب الثالث  

:ملف املراجع: أوال  

ا�معة أثناء املراجعة وتبيني القيمة احلقيقية للعمل املنجز منتشمل ملفات املراجعة كل أوراق العمل             

.98، ص1980متويل اجلمل، عبد املنعم حممود، مراجعة اإلطار النظري وا�ال التطبيقي،.د -1  
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فهي تعكس طرق الرقابة املتبعة والنتائج اليت توصل إليها خالل �دية مهامه وتعترب ملفات املراجعة  طرف املراجع    

إليه الطرفان يف حالة رفض العميل النتائج اليت توصل إليها املراجع مصدر معلومات �لنسبة للعميل واملراجع يلجأ 

.امللف الدائم وملف العملية .وهناك نوعان من امللفات  

إىل وصف التاريخ املايل للمؤسسة، وحيتوي على بعض البيا�ت يهدف امللف الدائم : امللف الدائم -1

واملستندات اليت هلا صفة االستمرارية ويعترب مرجع لبعض مراكز امليزانية اليت ال تتغري من سنة ألخرى نذكر منها ما 

.العقود التأسيسية والقوانيني -       :يلي  

.         ملخص عن النظام احملاسيب -              

.سلطة واملسؤوليةاخلريطة التنظيمية للعميل موضحا �ا كل خطوط ال-              

.الديون طويلة املدى -              

.الذين هلم أمهية يف املدى الطويلاملراسالت وملخصات حماضر االجتماعات  -              

املستعملة أثناء مراقبة القوائم املالية، وكل املعلومات ذات  ملف العملية من كل االوراقيتكون  :ملف العملية -2

1: أثناء عمليعة املراجعة ويشمل الطبيعة احلالية ا�معة  

                                                  ميزان املراجعة -  القوائم املالية،  - ،  املراجع تقرير -            

            

2_ ROBERT BRIEN C A. JEAN SENECAL, CONTRÔle Interne Et Vérification  [Ed  

PREFONTANE INC QUEBEC 1984  ], P 28 . 
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.كشوف التسو�ت اجلردية-              

.قيود اليومية اخلاصة �لتسو�ت اجلردية -              

.صورة من خطا�ت املصادقات -              

.بيا�ت املستندات الناقصة -              

تعترب حمتو�ت ملف املراجعة مملوكة ملكية خاصة للمراجع وذلك بشرط االلتزام بقواعد قانون شرف املهنة 

.فيما خيص سرية املعلومات اليت يشملها هذا امللف  

بر�مج املراجعة: �نيا  

ائم املالية عن كافة اخلطوات اليت جيب أن يقوم يشمل بر�مج املراجعة ألي عنصر من عناصر القو        

�ا املراجع للحصول على أدلة اإلثبات املقنعة للحكم على هذا العنصر أو ذاك ، ويعترب بر�مج املراجعة 

أداة لتخطيط وتنسيق وتوقيت إجراءات املراجعة اخلاصة �ي عنصر من عناصر القوائم املالية وجيري 

من عناصر سبة واملراجعة على استخدام برامج مراجعة منطية لكل عنصر العمل يف بعض مكاتب احملا

.القوائم املالة مع بعض التعديالت الطفيفة إذا اقتضى االمر ذلك لتتالءم مع طبيعة املؤسسة  

دليل العمل: �لثا  

مجيع العاملني من حماسبني ومساعدين وذلك  تستخدم بعض كاتب املراجعة دليال للعمل يلتزم به     

لضمان سالمة وجودة االداء عند القيام خبدمات املراجعة ويعترب دليل العمل مرشدا يضمن معايري 

:من ما يلياملراجعة املتعارف عليها ويهدف إىل توحيد االجراءات ويتكون دليل العمل   
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                                                                               :تعليمات عامة تغطي-1

.                                                          إجراءات مراجعة القوائم املالية) أ              

.نظام الداخليةخطوات دراسة وتقييم ) ب               

.  جوانب العالقة بني العميل واملكتب) ج               

.واجبات املراجع املسؤول عن عملية املراجعة) د                

.كيفية االستفادة من معلومات امللف الدائم وملف العملية اخلاصة �لفرتة السابقة) ه               

.ستخدامهامناذج من استقصاءات نظم الرقابة الداخلية ومعلومات مفصلة عن كيفية ا - 2  

.تعليمات ختص إعداد تقارير الرقابة الداخلية - 3  

.تعليمات ومناذج توضيحية من ملف العملية - 4  

.منوذج توضيحي من بر�مج املراجع - 5  

.تعليمات ختص طرق كتابة تقارير املراجعة وإيضاحات القوائم املالية - 6  

   رموز املراجعة :رابعا 

العمل يف مكاتب املراجعة على أن حيدد املراجع رموزا معينة يبني كل رمز إ�اء خطوة معينة من  جيري        

وقد ختتلف رموز املراجعة املستخدمة من مراجع إىل أخر ويف ما يلي مناذج لبعض الرموز  أملراجعةخطوات 

             .الشائعة
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رموز املراجعة: 04اجلدول رقم   

 الـــــرمــــــــز            مكانه �لنسبة للرقـــــــــــم     الـــرمــــــــز معــــــــىن

  حتقيق اجلمع الرأسي

  حتقيق اجلمع االفقي

  حتقيق اجلمع االفقي والرأسي

  الرتحيل

  نقل الرقم من صفحة ألخرى

  خطأ يف اجلمع

  مطابق لكشف البنك

  مطابق لكشف اجلرد الفعلي

 

  حتت الرقم 

  الرقمعلى ميني 

  على يسار الرقم 

  فوق الرقم

  حتت الرقم 

  على ميني الرقم

  على يسار الرقم 

  على ميني الرقم

 

     

 

 

 

 

 

 

E 

B 

S 

 

88لنظم احملاسبية واإللكرتونية صدمحم وجدي شركس، مراجعة املفاهيم واإلجراءات يف ا.أملصدر د  

اتـات مندوب احلسابـات ومسؤوليـواجب: املطلب الرابع  

واجبات مندوب احلسا�ت: أوال  
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إن الطابع القانوين ملهنة مندوب احلسا�ت تفرض عليه تصرفات خاصة يف ممارسة مهامه متنح منتوجه درجة        

عالية من الثقة وميكن أن منيز بني ثالثة التزامات قانونية تقود عمل مندوب احلسا�ت وحتكم دورخ وتوجه نشاطه 

:وهي   

.�حملتفظة على أسرار املهنة اإللتزام -       

.عدم التدخل يف أعمال االدارة -       

.دوام املهنة -       

.التدخل الشخصي  -       

.االلتزام �إلجراءات-       

:احملافظة على أسرار املهنة -1   

على عمالئها ويقف على أسرارها التجارية الشركة كتاب مفتوح أمام مندوب احلسا�ت يتعرف               

أو دائنيها ال  ويكشف حقيقة مركزها املايل وهذه كلها مسائل لو علم �ا الغري من منافسي الشركة أو مورديها

 تتسبب يف إضعاف مركزها التنافسي يف السوق 

تزاما �حملافظة على سر لذلك كان من الطبيعي أن يفرض الشارع على مندوب احلسا�ت ال  1وأحلقت �ا أضرار

على  27/04/1991املؤرخ يف  08/91من القانون  18حلماية املؤسسات اخلاضعة ملراقبته فنصت املادة املهنة   

.168، ص ] 1991دار الفكر العريب [ علي سيد قاسم، مراقبة احلسا�ت دراسة قانونية مقارنة لدور مراقب احلسا�ت يف شركة املسامهة، . د-1  
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أن يلتزم خرباء احملاسبة ومندويب احلسا�ت واحملاسبني املعتمدين �حملافظة على االسرار املهنية حسب الشروط 

                                                   .من قانون العقو�ت 301والعقو�ت املنصوص عليها يف املادة 

اليت العقو�ت  قانونمن  301ذا بتطبيق أحكام املادة ي وهإن إفشاء االسرار املهنية من اختصاص القاض      

تنص على أنه يعاقب �حلبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر كل من أفشى سرا كان مودعا لديه مبقتضى وظيفته أو 

.دج5000بغرامة ال تتجاوز   

                                                                      اإلدارةااللتزام بعدم التدخل يف أعمال -2

القانونية على امهية مبدأ عدم التدخل يف إدارة املؤسسات العمومية أصر املشرع اجلزائري يف نصوصه         

يرى أنه  58 املادةاملتعلق �ستقاللية املؤسات يف  12/01/88املؤرخ يف  01/88االقتصادية كما أن القانون 

وينص ، )ال أحد يستطيع التدخل يف إدارة وتسيري املؤسسات العمومية االقتصادية خارج اهليئات املسؤولة قانو�(

املتعلق مبهنة خرباء احملاسبني ومندويب احلسا�ت واحملاسبني املعتمدين  27/04/1991املؤرخ يف  08/91القانون 

ت تستبعد أي تدخل يف أعمال التسيري وإمنا مراقبة قيم وو�ئق أن مهنة مندوب احلسا� 28يف املادة رقم 

:                                                                املؤسسة، إن االصرار على هذا املبدأ حيقق هدفني

.تقوية استقاللية تسيري املؤسسات العمومية االقتصادية •   

.االطالع على دفاتر وو�ئق قد تؤثر على رأيه محاية استقالل مندوب احلسا�ت حق •  

إذا كان ملندوب احلسا�ت حق االطالع على دفاتر وو�ئق املؤسسة يف أي وقت وأن يطلب االيضاحات         

وان يراقب وسائل االدارة والبيا�ت اليت يراها ضرورية لتدعيم رأيه فليس له احلق أن يتدخل يف رسم سياسة الشركة 

يكون ان يصدر حكما على مالئمة قرارا�ا من الناحية التجارية أو املالية ألنه إن فعل ذلك ه السياسة لتنفيذ هذ
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وال جيوز ملندوب احلسا�ت أيضا أن ينتقد إدارة الشركة كأن يعيبها �ن �تج قد أحل نفسه مكان مدير الشركة 

  .اليت تعمل يف نفس القطاع االقتصادي الشركة أقل من مثيله لدى الشركات االخرى

مدي استمرارية عمل مندوب احلسا�ت -3  

الذي تستغرقه مهمة الرقابة وهذا املشرع اجلزائري احلرية الكاملة ملندوب احلسا�ت يف حتديد الوقت  ترك         

رتة من السنة أن يقوم يستطيع مندوب احلسا�ت يف ف(من القانون التجاري واليت ترى أنه  678املادة يف نص 

، ومن هنا ميكن القول �نه خيول ملندوب احلسا�ت سلطة دائمة يف مراجعة )�لرقابة اليت يراها ضرورية له 

 التزام �لقيام �لقيامدون أن يفرض عليه أي وقت يراه مناسب لذلك  والتحقق من موجودا�ا يفحسا�ت الشركة 

.يوميا �عمال الرقابة طوال السنة اليت يعد تقريرا عنها   

                                                                                          :التدخل الشخصي -4

جيب أن يكون  كاملة ألحد ألزمالء مهمة شخصية ال ميكن توكيلها تعترب وظيفة مندوب احلسا�ت        

وتنص . له ابداء رأي شخصي سليممندوب احلسا�ت قادرا على إدارة مهمته وحتت مسؤوليته الكاملة حىت يتسىن 

إن أعمال خرباء احملاسبة ومندبوا احلسا�ت  27/04/1991املؤرخ يف  08/91من القانون  14املادة رقم 

كما منح القانون احلق .  شركة مدنيةواحملاسبني املعتمدين تتم �مسائهم وحتت مسؤوليتهم حىت وإن جتمعوا يف

أن يستعني يف أداء مهمته �ي خبري يف فحص بعض االعمال ذات الطبيعة الفنية  42ملندوب احلسا�ت يف املادة 

.وهذا على نفقته وحتت مسؤوليته  

  االلتزام �إلجراءات -5
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أن خرباء احملاسبني ومندويب احلسا�ت  27/04/1991املؤرخ يف  08/91من القانون  49ترى املادة        

لنا واحملاسبني املعتمدين هلم مسؤولية كاملة لإلجراءات وواجب وسائل وليس النتيجة، إن هذا القانون يسمح 

يلتزم جتاه املؤسسة �لقول أن مندوب احلسا�ت عند قبوله مهمة الرقابة ال ميكنه �ي حال من االحوال �ن 

، وطريقة الكفاءةثبات � التزاموإمنا عليه  أحلسا�ت�لوصول إىل النتائج احملددة حىت وإن كانت املصادقة على 

إدارة املهمة املوكلة له أن يلتزم ببذل عناية وليس حتقيق نتيجة وان يقوم برقابة كافية حىت يستطيع الوصول إىل رأي 

من نفس القانون  39البيا�ت الواردة يف القوائم املالية ومن اجل حتقيق هذا االلتزام املادة سليم يف سالمة ودقة 

1.تركت احلرية ملندوب احلسا�ت يف اختيار وسائل العمل، ويف حتديد طبيعة ومدى الرقابة وطريقة سري املهنة  

                                                                              مسؤوليات مندوب احلسا�ت: �نيا

احلسا�ت هو وكيل عن ا�تمع يف االطمئنان عن أمواله املستثمرة يف وحدات القطاع العام وهو  مراجع     

الشخص احملايد يف إبداء الرأي عن داللة حمتو�ت القوائم املالية يف شركات القطاع اخلاص فهو وكيل عن أصحاب 

اجع عند قيامه مبهامه عليه أن يلتزم بتطبيق إجراءات وأساليب متعارف عليها يف جمال املهنة وقد رأس املال، واملر 

.حتدث أن ال يلتزم املراجع �ذه االجراءات أما عمدا أو سهوا   

ويف احلالتني جيب مساءلته عما ارتكبه من أخطاء أو إمهال أو تقصري، واملسؤولية يف القانون تعين االلتزام      

:بتجمل اجلزاءات اليت يقرها القانون ملن خيالف أحكامه وتتضمن هذه املسؤولية ما يلي  

.مسؤولية �ديبية•       .        ائيةمسؤولية جن•.           مسؤولية مدنية •     

 

. 206،ص]2000دار املعرفة [عمورة عمار، الوجيز يف شرح القانون التجاري أجلزائري -1         
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املسؤولية املدنية -1  

على أ�ا االلتزام بتعويض الضرر وهي نوعان مسؤولية عقدية تقوم على االخالل �لتزام تعرف املسؤولية املدنية     

. عقدي ومسؤولية تقصريية تقوم على االخالل �لتزام قانوين واحد ال يتغري وهو االلتزام بعدم االضرار �لغري

.اخلطأ ، الضرر، العالقة السببية بني اخلطأ والضرر : ئ العامة الثالثة أركان هي وللمسؤولية املدنية وفق املباد  

.1)اخلطأ، الضرر، النسبية(وتنعقد املسؤولية املدنية إال إذا اجتمعت االركان الثالثة   

عترب االحنراف عن السلوك الفين املألوف خطأ يتقرر �لرجوع إىل مقياس سلوك مراقب احلسا�ت الذي ي: اخلطأ-أ

وهلذا فإن املطلوب من مندويب احلسا�ت توخي  ألعامةيوجد يف نفس الظروف اليت أحيطت �لواقعة وفقا للقواعد 

خطاء اليت كان  له ان يكتشفها لو عن تلك االاكرب قدر من احلرص واحلذر فمندوب احلسا�ت يعترب مسؤوال 

.بذل العناية العادية  

تتميز املسؤولية املدنية ��ا مسؤولية تعويضية فال يكفي وفقا للقواعد العامة يف القانون املدين أن  :ألضرر -ب

 يقع اخلطأ بل جيب أن حيدث اخلطأ ضررا، والضرر قد يكون ماد� وقد يكون أدبيا يصيب املضرور يف شعوره أو

.عاطفته أو شرفه أو أي معىن آخر من املعاين اليت حيرص عليها الناس كما جيب التفرقة بني مسؤولية تقصريية  

ركن مستقل عن اخلطأ قد توجد السببية وال يوجد اخلطأ كما قد يوجد اخلطأ وتنتفي  وهي : العالقة السببية -ج

السببية ويراد �لسببية قيام عالقة مباشرة ما بني اخلطأ الذي ارتكبه املسؤول والضرر الذي أصاب املتضرر فإذا رجع 

طأ هو السبب ولكنه مل يكن الضرر إىل سبب أجنيب إنعدمت السببية كما تنعدم السببية أيضا حىت ولو كلن اخل  

،288علي سيد قاسم، مرجع سابق،ص-1  
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السبب املنتج أو مل يكن السبب املباشر، وتنتقي العالقة السببية أيضا إذا ثبت ان املتضرر كان يعلم حبقيقة املركز 

كما ال يسأل عن   ما مل يكن قد علم �اعن أخطاء املدير واملسريين سا�ت املايل للشركة وال يسأل مندوب احل

سبق هلم االخطاء اليت ارتكبها مندوبوا احلسا�ت السابقون له ما مل يكتشفها بنفسه عندما يطلع عن التقارير اليت 

.أن أعدوها كما يسأل عن املخالفات اليت حتدث بعد انتهاء خدماته لدى الشركة  

  :املسؤولية اجلنائية -2

حساسة جدا نظرا لتنوع املخالفات يف قانون الشركات وتظهر املسؤولية اجلنائية إذا ما تعترب املسؤولية اجلنائية    

  1: الضرر ��تمع ومن هذه اجلرائم ذات املسؤولية اجلنائية مايليقام املراجع �عمال تؤدي إىل 

.مجهور املكتتبني يف حسا�ت وقوائم الشركة تعمد املراجع اثبات بيا�ت كاذبة تؤدي إىل تظليل-أ                                   

وضع تقرير كاذب حول املؤسسة اليت يراجع حسا��ا مما يؤدي إىل تظليل املسامهني واالضرار �موال املؤسسة - ب

.اليت هي جزء من أموال ا�تمع  

أو مساعد�ا على التهرب من ضرائب  مساعدة املؤسسة على التهرب من الضرائب �لتقليل من االر�ح - ج

.أخرى مما يؤدي إىل ضياع حق من حقوق الدولة  

.عدم إخطار وكيل اجلمهورية مبا يكشفه من واقائع جمرمة -د  

 

 

1- 1-  Mailler, Initiation  Au Comptable, [ Edition Economie et humanisme 1973] , P101. 
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                                                                             املسؤولية ألتأديبية                  -

حيدة اليت يكون فيها يعترب الصف الوطين خلرباء احملاسبة ومندويب احلسا�ت واحملاسبني املعتمدين اجلهة الو   

املؤرخ  08/91من القانون  53عليه املادة رقم  أمامها مسؤولية �ديبية وهذا ما تنص مسئوالمندوب احلسا�ت 

وذلك مىت أمهل يف �دية واجباته أو آتى فعال ماسا بكرامة املهنة وعادة تكون اجلزاءات  27/04/1991يف 

لفت ألنظر، اإلنذار ،االيقاف عن العمل ملدة وإيقاف عن العمل ملدة وإسقاط العضوية وجند أن االمور املخلة 

:لشرف املهنة هي  

.                                            أن ال يشري املراجع يف تقريره �نه مندوب حسا�ت •                

.أن يسمح لعضو آخر �ستخدام امسه يف مطبوعاته •                  

.                              يعمل على حتديد أتعابه بشكل يؤثر على حتديد أتعاب زمالئه ان •                

.أن يعمل العضو �عمال تتعارض مع وضعه كمندوب حسا�ت •                  

.أن يضع امسه على تقرير خاص بقوائم مالية مل يقم هو مبراجعتها •                  
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:لـــــة الفصــخالص  

متثل املراجعة عملية فحص انتقادي �موعة من املعلومات �دف التحقق من سالمة القوائم املالية وذلك          

وفقا ملعايري وقواعد مثل مبادئ احملاسبة املتعارف عليها ويرتتب عن ذلك إبداء رأي مع ضرورة إيصال هذا الرأي 

من خالل عملية خص فين متخصص حمايد تربز قيمة مضافة إىل مستخدمي املعلومات هذه العملية تتم بواسطة ش

واملراجعة نوعان داخلية وخارجية تتحدد االوىل يف تتمثل يف مساعدة مستخدمي املعلومات على اختاذ القرارات 

عنها خاضعا ألعلى سلطة يف املؤسسة ويشرتط فيه أن يكون على  اهليكل التنظيمي للمؤسسة ويكون املسؤول

قدر كبري من الدراية يف جمال االدارة والقانون أما املراجع اخلارجي فهو من خارج املؤسسة يعمل �سلوب الوكالة 

.شريطة أن تتوفر فيه بعض اخلصائص حيددها القانون التجاري  
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لــة الفصــمقدم  

        

هذه الدراسة على تطبيق إجراءات املراجعة على شركة شوكولوكس بعني سيدي الشريف مبستغامن تقوم          

مع احملاسب على فحص وتقييم  معتمدين يف ذلك على إجراء مقابلة مع املسؤولني عن مصاحل الشركة و�الخص

حيث مت استعمال نظم الرقابة الداخلية والرتكيز على نظام املبيعات ونظام املشرت�ت �عتبارمها أهم االنشطة، 

وقد قمنا بتقسيم بنود امليزانية الوصف االنشائي واستعمال اسئلة االستقصاء مع �قي النظم، فقط مث مراجعة 

، أما وهيكلها التنظيمي ول االول التعريف �لشركة ومكو��ا والوظائف االدارية هلاالفصل إىل أربعة مباحث يتنا

والذي مشل مطلبني للوصف االنشائي املبحث الثاين فقد خصص لعملية تقيم نظم الرقابة الداخلية للشركة 

. حتليل نتائج الدراسة أما املبحث الثالث فتناول للدورتني املشرت�ت واملبيعات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دراسة حالة شركة شوكولوكس بمستغانم :                             الفصـل الثالـث  

 

 

123 

تقدمي شركة شوكولوكس: املبحث االول  

.نستعرض يف هذا املبحث إىل تقدمي شركة شوكولوكس حمل الدراسة وأهم الوظائف اليت تتكون منها الشركة          

ومكو��اتعريف شركة شوكولوكس : املطلب االول  

 

تعريف الشركة شوكولوكس: أوال  

للشكوالطة واحللو�تمهمتها بيع وتصنيع والبيع �جلملة والتجزئة  SARL هي شركة ذات مسؤولية حمدودة   

دج 300.000،00بعني سيدي الشرف مبستغامن قدر رأس ماهلا ب  01/01/1989أنشات هذه الشركة يف 

.مقسمة إىل جزئني حمررين وموجهة إىل الشركات   

مكو�ت شركة شكولوكس: �نيا  

: هذه الشركة من ثالثة أقسام مرقمة كما يلي تتكون         

.قسم املوارد البشرية _ 1  

.قسم املالية واحملاسبة_ 2  

.القسم التجاري_ 3  

اهليكل التنظيمي للشركة ووظائفها االدارية: املطلب الثاين   
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اهليكل التنظيمي للشركة: أوال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

الوظائف االدارية لشركة شوكولوكس: املطلب الثاين  

   مديرية التجارة 

 

مدیریة المحاسبة 

    والمالیة  
مديرية املوارد 

 البشرية

 مديرية االنتاج

 

 املديرية العامة

 

 �ئب املدير

 اهليكل التنظيمي لشركة شوكولوكس
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يوجد ثالث وظائف إدارية للشركة            

مهمتها التنظيم والتنسيق ومراقبة جمموعة االعمال املرتبطة بتسيري املستخدمني وهي  :قسم املوارد البشرية_ 1

 مصلحتني 

.مصلحة املستخدمني والتكوين: االوىل  

.مصلحة الشؤون العامة: والثانية  

:مصلحة املستخدمني والتكوين) أ  

).تسيري املستخدمني( متابعة ومراقبة تطبيق السياسة اخلاصة �لشركة  -   

.�من سري املستخدمني -   

.تشارك يف إجناز امليزانية للمستخدمني -   

.حتضري كل القرارات اخلاصة بتسيري املستخدمني -   

.حتديث كل االمور اخلاصة مبجموعة العمال والتوجيهات الضرورية -   

.تسهر على احرتام التوجيهات لتسجيل وترتيب املستخدمني -   

.يتم إعالمها بكل القرارات اخلاصة بتسيري املستخدمني -   

.مهمتها استخراج كشف الراتب والتصرحيات والصرف للعمال -   

.مكلفة �مللفات اخلاصة حبوادث العمل وتضمن �مني الطب االجتماعي للعمال -   

:مصلحة الشؤون العامة )ب  

كل ما حتتاجه املؤسسة املشرت�ت لشركة تشارك يف صيغة امليزانية و ختتص مبجموعة   
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.ختتص يف �مني جمموع الرتاث للشركة -   

.ختتص يف تسيري التخزين للشركة -   

:مصلحة احملاسبة والتسيري املايل -2  

يف تنفيذ وإصدار  تعريف اهداف العامة للمؤسسة، للسياسة املالية لشركة حتنصتشارك بنشاط          

:التوجيهات العامة �لتسيري املايل والتنظيمي �ملؤسسة مهيكلة إىل ثالثة خدمات هي   

.احملاسبة - أ  

.ةاملالي - ب  

.خلية االعالم - ج  

:احملاسبةخدمة  )أ  

راقبة واملتابعة وتسيري مهمتها تسجيل عمليات احملاسبة مع إجناز حاالت زمنية حمددة وللواصف فهرس الشركة امل 

.أجل حتديد السعر ومراجعة مجيع االعمال الداخلية واستغالهلااملخازن، و�تم �حملاسبة من   

: خدمة املالية )ب  

.�مني السري املايل للشركة -   

.إجناز امليزانية -   

.مراقبة مدى تنفيذ امليزانية -   

.تسيري اخلزينة مع متابعة مجيع التحركات املالية -   

:خدمة االعالم )ج  

).اعالم آيل مع تسيري مجيع النشاطات للمؤسسة( تطوير االعالم اخلاص �لشركة  -   

.إجناز بر�مج خاص �لشركة  -   
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:القسم التجاري -2  

.  خيتص ببيع مجيع مواد الشركة -       

.التسويق واقناع الزبون -       

.�ملنتوجات االخرىالعمل مع عمال الشركة والثقة �م واقناعهم  -       

.اقرتاحات جتارية ومناقشة عرض البيع -       

.للتأمني اخلارجي للشركة دراسة السوق والتنافس للعروض التجارية  -       

.عاجلة مشاكل �لتعاون مع مصلحة احملاسبة -       

تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة: املبحث الثاين  

عن  لة مع احملاسبيف هذا املبحث إىل دراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية وذلك وذلك �جراء مقابنتعرض         

مصاحل الشركة والقيام مبلئ جداول االستقصاء ملختلف النظم وابراز نقاط القوة والضعف واقرتاح التوصيات 

.الضرورية  

للمبيعات دورة  الوصف االنشائي األولاملطلب          

إذا كان الزبون قدمي وعن طريق اهلاتف  احتياجات الشركة يقوم املدير بطلب املواد االولية الالزمة عن طريقحسب 

: واليت هي املقابلة إذا كان الزبون جديد ويقوم بتسجيل املعلومات يف دفرت الطلبيات  

.�ريخ الطلبية  -   

.الكمية املطلوبة -   

.التاريخ املتوقع لالستالم -   
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رئيس مصلحة االنتاج �مر �ئع اجلملة �رسال شاحنات التربيد إىل املخازن ويقوم مسؤول االنتاج بشحن البضاعة 

ووز�ا ويقوم مسؤول املبيعات بتحرير إذن املرور وعند غيابه حيرره احملاسب وحترر نسختني من إذن املرور االوىل 

.تعطى للعميل والثانية للمحاسب   

يقوم أمني املخزن مبراقبة الكميات اليت وصلت مع وصل االرسال وإذن املرور وهذا للتأكد عند وصول البضاعة 

.من مواصفات السلعة مث يبدأ �لتفريغ وإعداد وصل دخول مرقم من ثالثة نسخ  

.االوىل ترسل اىل العميل -   

.الثانية حيتفظ �ا أمني احملزن -   

.والثالثة ترسل إىل مصلحة احملاسبة -   

من توافقه مع السعر املدون يف  دالسعر والتأك( مصلحة احملاسبة واملالية عند استالم الفاتورة مبراقبة يقوم رئيس

.قائمة االسعار مث يقوم بتسجيل الفاتورة يف دفرت املبيعات مث احملاسبة  

.حتصيل قيم الفواتري يتم كل يومني أو ثالثة أ�م  

ظة االيداع وارساهلا إىل البنك وحيتفظ بنسحة بعد �شري احملاسب عند استالم الشيكات يعد نسختني من حاف

.دفرت املقبوضات مت يرتبها يف ملفات البنك البنك ليسجلها يف  

ملشرت�تا دورة  الوصف االنشائي: املطلب الثاين  

:أما فيما خيص املشرت�ت من املواد االولية فإن إجراءات الشراء تتم على النحو التايل  

الولية عن طريق اهلاتف أو يرسل فاكس أو امايل على حسب �ئعي اجلملة يقوم املدير بطلب املواد ا -   

.ويسجل املعلومات يف دفرت الطلبيات  -   

.�ريخ الطلبية -                                           

.الكمية املطلوبة -                                          
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التاريخ املتوقع لالستالم -                                          

  .اسم املرسل إليه -                                        

 ترسل البضاعة عن طريق شاحنات عند وصول البضاعة يراقب مسؤول املخزن الكميات اليت وصلت مع وصل 

.العمال ويتم إعداد وصل دخول مرقمالتسليم وإذن املرور للتأكد من مواصفات السلعة ويفرغها   

.االوىل تلحق �ذن املرور وترسل إىل مصلحة احملاسبة املادية  

.والثانية تلحق بفاتورة وترسل اىل مصلحة احملاسبة املالية  

.والثالثة حيتفظ �ا امني املخزن و ترتب يف ملف املوردين  

أسئلة االستقصاءات وشبكات تقسيم املهام: املطلب الثالث   

املعينة وكانت االجا�ت بنعم أو ال مت إعداد هذه االستقصاءات عن طريق حماورة مع احملاسب عن االنظمة    

وبعد إمتام هذه العملية مت التأكد من أقوال املسؤولني �جراء إختبارات املالئمة وذلك عن طريق اختبار عينة 

.عشوائية  

 

  

 

 

 

عمالء /مبيعات: استقصاء الرقابة الداخلية -1  
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هل خمضر اخلطأ 

 ضعيف؟

هل هذه 

 الرقابة فعالة؟

هل هذه الرقابة 

 موجودة؟

  

ةــة احملاسبيــة الداخليــالرقاب  

 نعم

 

 ال

  

 ال

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 

 نعم 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم 

 نعم

 

 ال

 

 ال 

  نعم 

 نعم

 غري مطبقة

 نعم

 نعم

 

 نعم

والنوعية للسلع املرسلة من طرف املراقبة الكمية - 1

.مصلحة اإلرسال  

املراقبة الكمية والنوعية للسلع املرسلة مع طلب  - 2  

.البضاعة  

. مراقبة فروقات اجلرد للمخزو�ت - 3  

مقارنة الفاتورة مع وصل االرسال وطلب البضاعة - 4  

.إذن املرور مع وصل التحويلمقارنة  - 5  

.الفوترةمراقبة الدخول  إىل تطبيقات  - 6  

مراقبة وصوالت اإلرسال غري املفوترة   - 7  

.مراقبة القيد احملاسيب - 8  

وجود توقيع على وثيقة من املؤسسة تثبت استالم  - 9

 البضاعة 

 

 

 

 

 

 

 

العمالء/ شبكة تقسيم املهام نظام املبيعات -2  
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أمني  احملاسب

 املخزن

ة مصلح املدير

 املبيعات

 املهــــــــــــــــــــــــــام

إمساك الطلبية - 1 ×     

.الرتخيص �رسال البضاعة - 2 ×     

تقليب البضاعة املعدة لإلرسال - 3   ×   

.إعداد الفاتورة - 4    ×  

.مقارنة طلب البضاعة �لفاتور - 5    ×  

.مقارنة وصل االرسال �لفاتورة - 6 ×     

.احملاسيبإعداد القيد  - 7    ×  

.مراقبة القيد احملاسيب - 8    ×  

.التسجيل يف دفرت يومية املبيعات - 9    ×  

.التسجيل يف حساب العمالء -10 ×     

.إعطاء االمر بتمديد فرتة التسديد -11  ×    
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.موردون/ مشرت�ت: إستقصاء الرقابة الداخلية -3  

هل حمظر 

 اخلطأضعيف؟

هل هذه 

 الرقابة فعالة؟

هذه الرقابة  هل

 موجودة؟

 الرقابة الداخلية احملاسبية

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم 

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 

 نعم 

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 

املراقبة الكمية والنوعية للمواد االولية أو البضاعة  - 1

).من طرف مصلحة التسليم (املستلمة  

مقارنة املواد االولية املستلمة كما ونوعا من طرف  - 2

.مصلحة االستالم مع تلك اليت تظهر يف طلب البضاعة  

مراقبة فروقات اجلرد للمخزون؟ - 3  

.املراقبة احلسابية للفواتري - 4  

املقارنو بني الفاتورة وطلب املواد االولية أو وصل  - 5

.التسليم  

.مراقبة فروقات اجلرد للمخزون - 6  

الرقابة أثناء التسجيل احملاسيب �ن الوثيقة ليست  - 7

صورة طبق االصل وأن الفاتورة قد سجلت أو ألغيت 

.بعد التسديد  

مراقبة التسجيل يف حساب املشرت�ت واملوردين كل  - 8

.البضائع املستلمة وغري املفوترة  

.مقارنة املبالغ املدفوعة واملبالغ املدونة يف الفاتورة - 9  

مراقبة املوردين  املدينون -10  

 

 

مشرت�ت/ شبكة تقسيم املهام لنظام املوردون -4  



دراسة حالة شركة شوكولوكس بمستغانم :                             الفصـل الثالـث  

 

 

133 

أمني  احملاسب

 املخزن

مصلحة  املديـر

 الشراء

 املهــــــــــــــــــــــــام

إرسال طلب الشراء - 1 ×     

املصادقة على طلب الشراء - 2 ×     

.إعداد طلب البضاعة - 3 ×     

الرتخيص بطلب البضاعة - 4   ×   

مقارنة طلب البضاعة �لفاتورة - 5   ×   

مقارنة وصل الدخول �لفاتورة - 6   ×   

القيد احملاسيب - 7    ×  

الرقابة احملاسبية - 8    ×  

استالم البضاعة - 9   ×   

التسجيل يف يومية دفرت املشرت�ت  -10    ×  

التسجيل يف حساب املوردون -11    ×  

حتضري الشيكات -12  ×    

إمضاء الشيكات -13  ×    

إرسال الشيكات -14    ×  

الدخول لتطبيق احملاسبة العامة -15    ×  
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االجور/ إستقصاءات الرقابة على الداخلية -5  

هل خمضر 

 اخلطأ ضعيف؟

هذه هل 

 الرقابة فعالة؟

هل هذه الرقابة 

 موجودة؟

  

ةــة احملاسبيــة الداخليــالرقاب  

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال 

  

 نعم

 ال

نعم   

 

 نعم

 نعم

 نعم

  نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 نعم

 نعم

  نعم

 نعم

 ال

 

 نعم

 ال

 نعم

.مراجعة بطاقات التنقيط من طرف رئيس املصلحة - 1  

مقارنة قائمة التنقيط ببطاقات التنقيط - 2  

مراقبة اجراءات الدخول يف تطبيقات االجور - 3  

مراجعة كيفية حساب االجور - 4  

مقارنة عدد العمال بعدد كشوف العمال - 5  

مقارنة  كشوف االجور بدفرت االجور - 6  

مراقبة حساب االعباء امللحقة اليت تظهر يف كشف  - 7

.االقرارات واملدفوعات  

اجلرد الفجائي لألجور وإعداد حماضر شهرية - 8  

مقارنة دفرت االجور مع حسا�ت التكاليف - 9  

مقارنة رصيد دفرت الصندوق مع الرصيد الظاهر يف  -10

 دفرت االستاذ

 

 

 

شبكة تقسيم املهام لنظام االجور -6  
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احملاسب 

 املالـــــــــي

املدير 

 املالــــــي

مصلحة  املديـــر

 املستخدمني

 املهـــــــــــــــــــــام

مسك امللفات الفردية للعمال - 1 ×     

إثبات دخول وخروج العمال - 2  ×    

حتديد مستوى االجور - 3  ×    

إثبات ساعات العمل - 4 ×     

حتضري االجور - 5 ×     

حتضري الشيكات أو االمر �لتحويل - 6    ×  

مراقبة حساب االجور - 7   ×   

إمضاء الشيكات - 8  × ×   

التسجيل يف دفرت يومية االجور - 9 ×     

االثبات النهائي لألجور قبل إعدادها -10  × ×   

متابعة شيكات االجور غري احملصلة -11    ×  

توزيع كشف االجر -12 ×     

الرتخيص �لعالوات -13  ×    
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حتليل النتائج :املبحث الثالث  

تبني جداول االستقصاءات الرقابة الداخلية وشبكات تقسيم املهام أن نظام الرقابة الداخلية غري متني            

وأن هناك تداخل يف الوظائف وأن احملاسب املايل يقوم بوظائف متعددة االمر الذي يقوى على احتمال حدوث 

: التاليةاخلطأ أو الغش وميكن توضيح نقاط ضعف نظم الرقابة الداخلية يف النقاط   

حتليل نظم الرقابة الداخلية: املطلب االول  

: نظام املشرت�ت -1  

.عدم وجود دفرت ألوامر الشراء يف مصلحة التموين قد يسبب إصدار أوامر جديدة لبضائع مل تستلم -   

.نسبة كبرية من أوامر الشراء ال حتمل توقيع مدير يؤدي إىل تعقد على العمليات رغم نقص السيولة -   

:نظام املخزو�ت -2  

إشعار إرسال البضاعة ال حيمل توقيع بواب احملزن مما يؤدي إىل خروج بضاعة غري تلك املقيدة يف الفاتورة أو  - 

.وصل اخلروج  

.ختزين البضاعة يف أماكن غري صاحلة لتخزين الشكوالطة، قد يعرض البضاعة للتلف والفساد -   

والصادر على مستوى أمني املخزن االمر الذي يؤدي إىل صعوبة متابعة الوارد عدم مسك الدفاتر يسجل فيها  - 

.حركة السلع  

حرية الدخول واخلروج إىل املخازن من طرف العمال والز�ئن بسهولة ودون قيود هذا يؤدي إىل إطالع الز�ئن  - 

.على أمور قد ال يرغب املسرييني �ظهارها، إضافة إىل السرقة  
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:نظام املبيعات والعمالء -3  

.فواتري املبيعات ال حتمل توقيع املدير أو أي شخص أخر مسؤول قانونيا -   

.حمفوظة يف ملفات خاصة �لعمالء فواتري املبيعات ليست  -   

.غياب مصلحة خاصة ملتابعة العمالء وحتصيل الديون املتأحرة -   

:نظام االجور -4  

.ل إمضاء العماعقود التشغيل ال حتمل  -   

.للعاملكشف االجر ال يشمل الرتتيب السلمي  -   

.غياب دفرت حتركات العمال  -   

.ال يوجد ملف خاص �لعمال يف مصلحة احملاسبة -   

نتائج مراجعة بنود امليزانية: املطلب الثاين  

: تبني املالحظات التالية 2013و  2012إن قراءة امليزانية وجداول التغريات للفرتة  ما بني                

:األصول) أ  

. 2013هذه القيمة مل تتغري يف سنة  2012القيمة االمجالية لإلستثمارات يف سنة ثل مت: االستثمارات -1  

.إن كل اآلالت املستخدمة لصناعة الشكوالطة غري مقيدة يف احملاسبة  
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عدات املسموح �ا قانونيا حيث بلغ إمجايل للموفقا اخلطية  على أساس الطريقة أحتسبت :االهتالكات -2

.من القيمة االصلية % 65 حوايل  31/12/2012اإلهتالكات بتاريخ   

مليون دينار جزائري، هذه 60حوايل  2012/ 12/ 31بلغت قيمة املخزون للمواد االولية يف  : املخزون -3

.السلعة مل يتم جردها ماد� وذلك بسبب عدم توفري وسائل التخزين  

يتم على مستوى احملاسبة املالية إن عدم أن الشركة تقوم بتطبيق اجلرد احملاسيب الدائم وتقييم املخزو�ت ونالحظ 

اتباع أساس حماسيب واحد من فرتة مالية إىل أخرى يف تقومي االصول قد يؤدي إىل التأثري على رقم النتيجة ونقله 

.من فرتة مالية إىل أخرى  

:اخلصوم) ب  

االموال اجلماعية يف االجتاه السالب من سنة إىل أخرى وسببه تراكم اخلسائر دورة  تتزايد: اجلماعيةاالموال  -1

هذه اخلسائر  2012إىل أخرى ورداءة املنتوج من سنة إىل أخرى، حيث ان الشركة مل حتقق رحبا منذ سنة 

.املرتاكمة أدت إىل إطفاء رأس مال الشركة تدرجييا  

من إمجايل الديون تتكون هذه الديون من مشرت�ت املواد االولية  %72ديون املخزون متثل : ديون املخزون -2

.اليت مت شراؤها يف االونة االخرية  

:جـــالنوات) ج  

هذه  ،2013يف سنة % 83و 2012من إمجايل النواتج يف سنة % 72متثل مبيعات: �لنسبة للمبيعات

الز�دات كانت نتيجة اجلودة و اخنفاض السعر مقارنة �لشركات املنافسة وهذا أدى إىل جلب عدد كبري من 

م �الجور فقط % 58مل يغطي الز�ئن رغم هذه الز�دة إال أن الشركة مل حتقق ربح، حيث أن االهامش االمجايل 
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لوضعية السيئة املتمثلة يف عدم كفاية اهلامش االمجايل والباقي تتم تغطيته من موارد أخرى كتعويضات النقل، هذه ا

لتغطية املبلغ االمجايل لألجور بصرف النظر عن املصاريف االخرى أدى إىل توايل اخلسائر من سنة ألخرى مما أثر 

.سلبا على الذمة املالية للشركة  
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 اخلاتـــــــــــــــــــــــــمة

تعترب املراجعة كأداة فعالة تساعد االدارة يف التعرف على أهم املعوقات اليت تواجه التنفيذ الفعلي             

.والسليم لسياسة املؤسسة خاصة إذا مت التحكم يف نظم الرقابة الداخلية  

انت هذه القوائم إن اهلدف الرئيسي لعملية املراجعة هو إبداء الرأي على القوائم املالية لتقرير ما إذا ك           

كما أن عدم قدرة املراجع على اكتشاف اخلطأ ومنع الغش ال ميكن اعتباره قرينة متثل حقيقة املركز املايل للمؤسسة  

على إمهال املراجع طاملا قام بواجباته وطاملا كان الغش من الصعب إكتشافه إضافة إىل أن العرف املهين السائد 

.ي استخدام العينة العشوائيةيقضي �لقيام مبراجعة اختيارية أ  

أو ضعف نظام الرقابة الداخلية وسهولة أو صعوبة إمكانية التواطؤ بني املوظفني يعترب من أهم إن قوة            

حمددات اكتشاف اخلطأ وهلذا فإن دور املراجع هو التحري على ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية بطريقة جتعله 

إن فاعلية عمل املراجع تكمن  املوجودة يف النظام واقرتاح وسائل العالج بطريقة سليمة،يتمكن من كشف الثغرات 

.يف منع حدوث اخلطأ ال يف أكتشافه  

إن إسقاط الدراسة النظرية على الشركة حمل الدراسة أظهر أن هذه االخرية تعاين من مشاكل تنظيمية             

رقابة داخلية ضعيف وغري متماسك وافتقارها إىل عمال مؤهلني علميا  تتميز بوجود نظامأكثر منها حماسبية، فهي 

األخطاء  أضف إىل ذلك الغياب الكلي ملصلحة املراجعة الداخلية الذي يعترب السبب الرئيسي يف ظهور  ومهنيا

 مراجعويعترب تقرير  ألداخلية،هو توفر نظام حمكم للمراجعة  اخلارجيوالغش، إن ما يسهل مهمة املراجع 

.سا�ت الوسيلة االكثر قبوال وثقةاحل  

ن نقاط الضعف املشار إليها سابقا تعترب ذات أمهية قصوى يف تقدير املركز املايل احلقيقي للشركة إ             

، إعداد ميزانية خاطئة ال تعرب عن الوجه احلقيق للشركة من سنة إىل أخرى، يؤدي إىل وإن تكرار هذه االخطاء 
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املراجعة �ألهداف املرجوة هناك جمموعة من النتائج رأيناها مناسبة وضرورية يف مساعدة الشركة ية وحىت تقوم عمل

ومهمة االرتقاء مبهنة املراجعة للمكانة املناسبة هلا �لشكل الذب يتوافق مع على تصحيح االخطاء من جهة 

:هذه النتائج يف النقاط التالية التطورات احلاصلة يف جمال االعمال والتجارة من جهة أخرى، وميكننا عرض  

.إنشاء مصلحة خاصة �ملراجعة الداخلية -                

.ضرورة تصميم نظام للرقابة الداخلية -                

.كفاءة عن طريق االجيارختزين اكثر  البحث عن وسائل  -                

.االلتزام بتوصيات مندوب احلسا�ت -                

.اعتماد الطرق العلمية يف تقييم املخزو�ت -                

.اعتماد الطرق العلمية يف تقييم املخزو�ت -                

يعترب املراجع حمل ثقة ملستخدمي القوائم املالية واالدارة ومن مثة على مزاويل املهنة أن يؤدوا عملهم  -              

.بطريقة تقابل هذه الثقة  

ضرورة إلتزام املراجع بتطبيق معايري األداء املهين بعناية وحماولة التعرف والفهم اجليد ملسببات  -              

.االخطاء والغش وذلك منعا لوقوعها  
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 مقدمـــــة الفصـــــل

منظم خيضع لقواعد مقبولة قبوال عاما على املراجع أن يلتزم �ا مستعمال يف املقابل كل املراجعة عمل منهجي  

االدلة والرباهني اليت متكنه من إصدار رأي احلقوق اليت يكلفها القانون حىت يتسىن له مجع اكرب قدر ممكن من 

.يكون فيه احتمال السهو أو اخلطأ ضئيل جدا  

إن أمر حتديد خطوات العمل الالزمة للحصول على االدلة مرتوك لألحكام الشخصية للمراجع وأنه هو        

سمح به معايري املراجعة مع طبيعة نشاط املؤسسة ويف حدود ما ت تتالءمصاحب القرار يف تطبيق اإلجراءات اليت 

.املتعارف عليها  

قبل ان يستعرض املراجع األهداف الواجب حتقيقها واخلطوات اليت ستتبع يف عملية الفحص ولتحقيق هذه       

االهداف يتعني عليه أن يدرس ويقيم نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة وذلك للوقوف على أهم نقاط 

و�جعة هذا النظام حىت يتسىن له ختطيط خدماته وحتديد  م وان يتأكد من متانةالضعف والقوة يف النظا

.االسرتاتيجية اليت تتناسب مع كل حساب أو جمموعة من احلسا�ت وحتديد حجم العينة املناسبة للفحص  

إن فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية يكون غري ذي فائدة إذا مل يبدأ املراجع مهامه بعملية التعرف على       

ثالثة مباحث نتطرق املؤسسة وحميطها حيث تعترب أهم مراحل عملية املراجعة وسوف نتناول منهجية املراجعة يف 

ويف املبحث الثاين نتطرق ملرحلة دراسة وتقييم نظام  يف املبحث االول إىل مرحلة التعرف على املؤسسة وحميطها

.إعداد التقرير أما �لنسبة للمبحث الثالث سوف نتناول الرقابة الداخلية  
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سةـــى املؤســــــرف علــالتع :املبحث األول  

عل فيما بينها املؤسسة نظام مفتوح تتمتع �لشخصية املعنوية والقانونية تتكون من عناصر مادية وبشرية تتفا     

إلنتاج سلع وخدمات قادرة على اشباع احلاجات فهي تسعى إىل حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية 

.واملؤسسة تؤثر يف احمليط من خالل منتجا�ا ويؤثر فيها عن طريق املخاطر والتحد�ت اليت يصنعها  

املعرفة التامة �ملؤسسة :املطلب األول  

املؤسسةدراسة حميط : أوال  

يف مجيع االحوال أن يباشر مهامه بطريقة صحيحة إال إذا متكن من الفهم اجليد للمؤسسة  ال ميكن للمراجع  

املراد مراجعتها وتعترب املعرفة التامة للمؤسسة من املراحل الضرورية �لنسبة للمراجع ال ميكن ختطيها فهي تسمح له 

:�دراك األمور التالية  

.اليت تؤثر على املعلومات املالية فهم عناصر احمليط- 1  

.رتتبة عن القرارات اليت تتخذها االدارةحتديد اال�ر املالية امل - 2  

.فهم كيفية تكوين رقم االعمال والنتيجة - 3  

.اإلدراك اجليد خلصوصيات املؤسسة حمل املراجعة ومطابقتها للفحوص اليت أجراها املراجع - 4  

:التاليةوحىت يتمكن املراجع من الفهم اجليد للمؤسسة وحميطها جيب األخذ بعني االعتبار العوامل               

.العوامل اخلارجية - 1  

.العوامل الداخلية - 2  



 الفصل الثانــي                                                                       منھجیــة المراجعــة
 

 
68 

.العوامل العامة للمؤسسة - 3  

:ةالعوامل اخلارجي-1  

يصعب السيطرة عليها من قبل إدارة عوامل ال ميكن السيطرة عليها أو هذه العوامل تتصف بشكل عام ��ا 

:املؤسسة وهذه العوامل هي  

.احمليط االقتصادي الدويل الوطين واجلهوي •  

.خصوصيات الصناعة املدروسة •  

.اجتاه ألسوق، ألعمالء، اخلصوصيات ألقانونية، ألضريبية، شروط العرض والطلب مدة حياة املنتوج •  

.مكانة املؤسسة يف هذا احمليط •  

.مشاكل التموين اليت قد تؤدي إىل حدوث إضطرا�ت يف العملية االنتاجية •  

.وضعية املؤسسة مقارنة �ملؤسسات املنافسة •  

ومن أجل احلصول على هذه املعلومات وحتيينها يلجأ مراجع احلسا�ت يف غالب األحيان إىل الصحافة        

.املتخصصة وو�ئق بعض املنظمات املهنية  

ـل الداخليـةالعوامـ -2  

هذه العوامل تتصف بشكل عام ��ا ميكن السيطرة عليها حيث ميكن للمؤسسة التحكم �نشطتها            

:الداخلية وهذه العوامل تتمثل يف  

.طاقة االنتاج -   
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التموقع -   

.االتفاقية النقابية -   

.إمكانية التكويل-   

.السياسة العامة للمؤسسة -3  

ترتجم يف شكل عمليات وموارد يف املؤسسة معربا عنها بصورة نقدية يف احلسا�ت دارة إن قرارات وأعمال اال  

هذه القرارات يف بعض األحيان قد ال تتفق نع السياسة املرسومة وعلى املراجع أن حيصل على أكرب قدر ممكن من 

1:املعلومات واإليضاحات عن سياسة املؤسسة يف ا�االت التالية  

التسويق -   

االنتاج -   

البحوث -   

االستثمارات -   

التمويل -   

على املراجع أن يكون عالقات مبنية على الثقة واالحرتام املتبادل مع عمال االدارة         

 الفاعلون يف املؤسسة حىت يتمكن من احلصول على املعلومات املتعلقة بكل القرارات االدارية

.ذات الصلة �لسياسة العامة للمؤسسة يف الوقت املناسب  

 

 

.147، ص ] 1998مركز التعليم املفتوح[ دمحم أبو العالء الطحان، أساسيات املراجعة . منصور جامد حممود، و د. د-1  
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عوامل احمليط: �نيا  

فراغ بل هي تتعامل مع شبكة من املتعاملني وعليها التأقلم يف عملية التعامل معها فهي  فياملؤسسة ال تنشط  

: 1ليست معزولة عن الواقع وتتأثر بعدة عوامل أمهها  

:العوامل اجلغرافية -1  

 من حيث املناخ هل هيعند االنشاء يعترب من األمور االساسية حيث يلعب دورا كبريا املوقع الذي ختتاره املؤسسة 

.منطقة تطل على البحر أم أ�ا منطقة حمرومة  

:دميغرايفالعامل ال -2  

االقتصادي فهو املنتج واملبدع واملفكر وذلك حسب السن وحسب  االنسان هو العنصر االساسي يف النشاط 

.املستوى الثقايف واملؤسسة حتتاج إىل العنصر البشري الذي يتميز مبثل هذه الصفات  

:السياسي و القانوين العامل -3  

الرأمسايل فإن املسري يتحمل خماطر قراراته االدارية يلعب اجلو السياسي دورا هاما يف توجيه املؤسسة ففي النظام  

واليت قد يكون هلا �ثري سيئا على القوائم املالية إذا اختذت خطأ أما يف النظام االشرتاكي فإن مسؤولية االدارية 

ومة ما دامت املؤسسة خاضعة لقرارات فوقية للقيام بنشاطها، وتتأثر أيضا �لقوانني حمدودة إن مل تكن معد

.وتشريعات العمال والنقا�ت والقوانني اجلبائية  

 

 

1- MICHEL MARCHENAY, La stratégie[OPU 1987],P 73, 
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:العامل التقين -4  

املؤسسة وحتسني االداء كما يلعب دورا كبريا يف تطور  يلعب العامل التقين دورا هاما يف رفع مردودية          

من تكاليف  وختتصديثة اليت توفر اجلودة العمل �آلالت احلالعامل البشري �لبحوث ومكننة وسائل 

تقنيات التعرف عللى املؤسسة: �لثـا.الشغل  

أثناء مرحلة التعرف على املؤسسة ال يبحث املراجع عن احلصول على أدلة تدعم رأيه وإمنا الذي يهمه هو         

.احلصول على أكرب قدر من املعلومات عن املؤسسة وعن حميطيها من أجل إكتشاف املخاطر لتوجيه مهامه  

:حماورة عمال املؤسسة -1  

وخمتلف املسؤولني لدى املراجعني ويتم مع عمال االدارة يعترب احلديث مع عمال املؤسسة مصدر معلومات مفصل  

عن املصاحل واالدارات وقد ينزل املراجع إىل مستو�ت عمالية أدىن وهذا جلمع أكرب قدر ممكن املعلومات ميكنه من 

: �ا هي دولكي يكون احلوار مفيدا هناك سبع قواعد جيب التقي أملؤسسة،الفهم اجليد والدقيق لكل أنشطة ونظم   

.احرتام اهلرم السلمي مبعىن أنه قبل حماورة أي عامل جيب أخذ اإلذن من مسؤوله األعلى - أ  

.أن تكون الشفافية الكاملة أثناء احلوار وأن ال يفهم على أنه حتقيق - ب  

.اين منها املؤسسة و أن يبتعد عن املدحأن يشمل احلوار مقاط الضعف واملشاكل اليت تع - ج  

.نتائج احلوار ال يتم تبليغها إىل مسؤولني إال بعد موافقة الشخص الذي متت حماورته  -د  

.ان يكون املراجع هو املستمع ال املتكلم أثناء احلوار - ه  

.أن يكون املراجع موضوعيا أثناء إجرائه احلوار -و  
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: الو�ئق الداخلية واخلارجية -2  

متثل الو�ئق الداخلية واخلارجية كل الو�ئق اليت تتوفر عليها املؤسسة سواء كانت منشورة أو غري منشورة           

:ومن أمثلة ذلك نذكر  

القوانيني -   

دليل االجراءات-   

حماضر اجتماعات اجلمعيات العمومية -   

العقود -   

تقارير املراجعني -   

االتفاقيات اجلماعية -   

).جملة املؤسسة(داخلية املنشورات ال -   

:احملالت ةز�ر -3  

مصادر املعلومات احلقيقة اليت تسمح للمراجع التعرف على حقيقة النظام وجودة املصاحل تعترب ز�رة احملالت أحد  

اجليد للمؤسسة وعمليا�ا أكثر من املعلومات الشفوية أو املكتوبة على الو�ئق فمثال عندما  وميكنه من االدراك

.يقوم املراجع بز�رة املصنع �مكانه أن يطلع على مشاكل تتعلق بطاقة التخزين أو �جلرد  

 

التعرف على حميط الرقابة الداخلية :الثايناملطلب   
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ع ويفهم التنظيم العام للمؤسسة يف جمال إدخال معلومات التسجيل ورقابة املرحلة أن يتعرف املراج تتطلب هذه   

:املعطيات املالية من اجل حتديد   

.امليكانيزمات العامة اليت تساعد على تقوية جودة الرقابة -   

.عقلية العاملني جتاه عملية الرقابة -   

:امليكانيزمات العامة: أوال  

هي عناصر التنظيم العام للمؤسسة واليت تساهم يف ضمان حسن سري الرقابة على مستوى العمليات اليومية     

1:ونذكر منها مايلي  

.املخطط التنظيمي للمؤسسة  -  

.الفصل بني الوضائف -   

.دليل االجراءات احملاسبية واالدارية -   

.املخطط احملاسيب -   

.مصلحة املراجعة الداخلية الفعالة -   

.الو�ئق الواضحة والقابلة للرقابة -   

 

1- Guid d’audit et CAC SNC, P125. 

.اختيار العمال االكفاء -   
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:يف املؤسسات اليت تكون فيها معاجلة املعطيات الكرتونيا فإن هذه امليكانيزمات ختص النواحي التالية  

.اآليل حتديد املسؤوليات، تقسيم املهام، الدخول إىل غرفة االعالم اآليل وإدارة مصلحة االعالم تنظيم -   

إجراءات املعاجلة وتتمثل يف الربامج الرئيسية واملساعدة وكل الو�ئق املتعلقة �جلهاز، الدخول إىل اآللة، الرقابة  - 

.على امللحقات، مدى كفاءة احلماية عند دخول امللفات والربامج  

.االنظمةطوير صيانة  -   

عقلية العاملني: �نيا  

عن إدارة املوارد البشرية يف مؤسسة ما قد تكون خربة واسعة يف جمال الرقابة مما يساعد على التعبئة الكافية        

للمراجع معرفة االجتاه الذي للعاملني اليت ترفع من درجة تقلبهم لظاهرة الرقابة، وهذا املفهوم الشخصي قد يسمح 

.إجراءات الرقابة املراد تطبيقها فكلما كانت التعبئة قليلة كلما كان املراجع حذراستؤول إليه   

1:ومن أجل تقييم نوعية التعبئة جتاه عملية الرقابة على املراجع اختبار العناصر التالية  

.إجراءات مكتوبة شفوية، التصرف جتاه إدارة الضرائب وكل هيئات الرقابة الفلسفة العامة للمؤسسة  -   

.ردود فعل اإلدارة ومدى تقلبها ملالحضات املراجعني الداخلني واخلارجني -   

.بني ما هو فعلي وما هو متوقع، وكيفية التعامل مع الفروقات وهل يتم حتديد املسؤولية عن الفروقات نةاملقار  -   

 

1- GILLE CHEVLIER, principe de vérification [université laval 1973], P35 . 



 الفصل الثانــي                                                                       منھجیــة المراجعــة
 

 
75 

الضغوطات املسلطة على العمال من طرف االدارة حىت يتفادى املراجع ردود االفعال السلبية اليت تؤثر على  - 

.نتائج عمله، عليه أن يبحث عن العناصر البسيكولوجية اليت تدفع �لعمال إىل احرتام القواعد الداخلية  

معرفة النظام احملاسيب: �لثا  

ينتهي املراجع من إعداد خمطط العمل عليه أن يتفهم النظام احملاسيب والذي له �ثري على جممل  قبل ان       

:العمليات على املراجع أن خيري ما يلي  

عليه أن يتأكد أن النظام إلكرتوين ام يدوي وهل هو مركزي أو غري مركزي وهل هو ملكا : مفهوم النظام - 1

.للمؤسسة أم انه من عند الغري  

وهنا جيب التعرف على املصادر املختلفة  :انة النظام احملاسيب �لنسبة لنظام املعلومات داخل املؤسسةمك -2

.اليت تغذي النظام احملاسيب �ملعلومات وما هي املسؤوليات ذات الطابع احملاسيب اليت يتم تفويضها  

إضافة إىل :ر مراجعة داخليةاملعطيات املنتجة واستعماال�ا سواء كانت االحصائية أو يف شكل تقاري -3

التقييم األويل حمليط املؤسسة واليت مت إعدادها خالل مرحلة التعرف على املهمة �كملها، وجيب على كل أعضاء 

الفريق أن ينبهو رئيسهم على كل التغريات واالحداث اليت تؤثر على الدراسة األولية حىت يتم تصحيحها يف الوقت 

.املناسب  
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حتديد ا�االت احلساسة: ثاملطلب الثال  

1أصنافا�الت احلساسة لعملية املراجعة ميكن تقسيمها إىل ثالثة   

املخاطر العامة املرتبطة �ملؤسسة املسماة ا�االت احلساسة - 1  

.احلسا�ت احلساسة - 2  

.الرقابة اخلاصة - 3  

املخاطر العامة : أوال  

يؤثران على عمليا�ا وقد تكون مواطن خماطر تؤثر على جممل املؤسسة تعمل يف بيئة اقتصادية أو قطاع نشاط 

:نشاط املؤسسة ومثال ذلك  

.     قطاع نشاط يف حالة منو قد تتحمل مشاكل مرتبطة �ستمرار االستغالل •  

.مؤسسة خدمات تكون مبنأى عن مشاكل تقومي املخزون مقارنة مبؤسسة إنتاجية •  

دية هلا خصائص متميزة واليت قد تكون ي أساس املخاطر وان مواطن أي مؤسسة تعمل يف نفس البيئة االقتصا

:املخاطر تكون مرتبطة مبا يلي  

التنظيم العام وبنية املؤسسة-1  

نشاطها يف مساحة جغرافية واسعة وهلا فروع خمتلفة يصعب مراقيتها عن تلك اليت  املؤسسة اليت متارس   

  

1- Revu technique Audit info, Opcit, P 37,38. 
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اليت يفعل  يكون نشاطها مركز� أو املؤسسة اليت تتوفر على خمطط تنظيم واضح وبسيط تسهل مراجعتها عن الك

.فيها كل واحد ما يشاء  

:اآلفاق العامة -2  

املؤسسة اليت يتم متويلها على املكشوف تكون أكثر عرضة ملخاطر التفوق عن الدفع أكثر : السياسة املالية -أ

.اليت متول نفسها بنفسها من مواردها اخلاصةمن تلك   

منتوج سريع الدوران قد يسبب خماطر اختفاء املنتوج من السوق بسبب نفاذ املخزون  :السياسة التجارية -ب

.وقد يؤدي كذلك إىل حدوث اضطرا�ت يف االسعار نتيجة املؤسسة على مواجهة الطلب املتنامي  

 تتبع سياسة عادلة وموحدة يف إدارة املوارد البشرية تكون اقل تعرضا السياسة اليت :السياسة االجتماعية -ج

ملشاكل وتصرفات غري صحيحة تصدر من بعض العاملني نتيجة إحساسهم �لتهميش هذه التصرفات يف حالة 

.تكرارها تسبب مشاكل قد تؤثر على استمرار النشاط  

نة يتطلب �لضرورة توفري وسائل هائلة وطموحة توقع النمو السريع ملؤسسة معيإن :آفاق النمو والتطور -3

ملواجهة هذا التطور على املراجع أن يكون حذرا جتاه تصرفات االدارة أما إذا كانت التوقعات غري طموحة فعلية 

.أن يتفهم جيدا األسباب اليت أدت إىل ذلك  

:التنظيم االداري واحملاسيب -4  

.إجراءات إدارية وحماسبية حمكمة متنح للمراجع انطباعا مسبقا عن متانة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية وجود -أ  
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وجود نظام رقابة موازنة أداة مفيدة يف التخطيط للمستقبل فهي أداة للرقابة �ألهداف وتعترب مصدر  - ب

.معلومات مهم ميكن للمراجع االعتماد عليه  

.لداخلية يسهل على املراجع اخلارجي عملية احلكم على نظام الرقابة الداخليةوجود مصلحة املراجعة ا - ج  

:خماطر مرتبطة بطبيعة وقيمة العمليات -5  

القوائم املالية هي املنتج النهائي لسريورة معاجلة املعطيات واملعلومات املتعلقة �لعمليات غري املنجزة يف املؤسسة 

.ت تنقسم إىل معطيات متكررة ومعطيات غري متكررة وأحكامخالل فرتة زمنية معينة، هذه املعطيا  

املعطيات املتكررة هي اليت تتم معاجلتها دور� مثل املشرت�ت واملبيعات، املعطيات غري املتكررة هي مكملة        

جلرد املادي للمعطيات غري املتكررة هي مكملة للمعطيات املتكررة وتتم معاجلتها يف فرتات متساوية من الزمن مثل ا

الدورة أما العمليات االستثنائية فهي �جتة عن عمليات وقرارات خترج عن جمال  للمخزون وعمليات آخر

فكلما كانت املبالغ املرتبطة �ذه االستغالل العادي ومثال ذلك إعادة تقييم االستثمارات ز�دة رأس املال 

ريا وعلى هذا فإنه يتعني على مراجع احلسا�ت توخي العمليات كبرية كلما كان اثر االخطاء على احلسا�ت كب

.احليطة واحلذر أثناء مراجعته ملثل هذه العمليات ألن مثل هذه األخطاء عند وقوعها يصعب تصحيحها  

:خماطر مرتبطة مبفهوم وتشغيل النظم -6  

اء وهناك عوامل تزيد اخلاصة �ملعطيات املتكررة بطريقة تسمح بتجنب االخط واإلدخالنظم املعاجلة جيب تصميم

:من خماطر سوء تشغيل النظم أمهها  

.كلما كان النظام معقدا كلما كرب حجم املخاطر: النظام املعقد - أ  

.عدم كفاية التكوين ومراقبة اعوان التنفيذ - ب  



 الفصل الثانــي                                                                       منھجیــة المراجعــة
 

 
79 

.تكون سببا رئيسيا يف نقص اخلربةاحلركة الكبرية للعمالة  - ج  

املراجع أن يكون حذرا اجتاه هذه العوامل وان حيصرها حىت يتمكن من توجيه خدماته بصورة متكنه من  على

.التقليل من املخاطر  

احلسا�ت احلساسة : �نيا   

هي تلك احلسا�ت اليت حتدث من جراء استعماهلا أخطاء قد تفوق مستوى املعنوية إما بسبب طبيعتها          

أو قيمتها الكبرية جدا، هذه احلسا�ت هي اليت متثل نسبا نعتربة من القوائم املالية وعلى هذا فإن كل العمليات 

.فاتر بصورة صحيحةاملتعلقة �ا جيب حتليلها من انه قد مت تقييدها يف الد  

1ما معين مستوى املعنوية- 1  

هو ذلك القدر من احلسا�ت إذا وقع خطأ له اثر مباشر على مصداقية وعدالة القوائم املالية، هذا التقييم        

.يقوم به مراجع احلسا�ت ويعتمد إىل حد كبري على خربته الشخصية وخصوصيات املؤسسة  

كيفية حتديد مستوى املعنوية  - 2  

هناك عناصر متعددة وهي االكثر استعماال يف حتديد مستوى املعنوية أمهها            

االموال اجلماعية  - أ  

النتيجة الصافية - ب  

 

1- Guide d’audit et de CAC,Opcit,P137. 
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رقم االعمال - ج  

:هناك جمموعة العوامل جيب أخذها بعني االعتبار وهي  إال أنه عند حديد مستوى املعنوية  

.وجود التزامات قانونية أو تعاقدية خاصة -   

.التغريات اخلاصة من سنة ألخرى يف النتيجة وبعض حسا�ت امليزانية -   

.االموال اجلماعية أو النتائج الضعيفة -   

االختبارات اخلاصة: �لثا  

:التاليةختبارات تفرض بقوة القانون وتكون أثناء املراجعة القانونية ويتم فيها معاينة االمور هي ا  

.اختبارات االتفاقية اليت أبرمت بني الشركة وأحد مؤسسيها - أ  

.إصدار السندات - ب  

.إثبات أجر اخلمس أعضاء االعلى أجرا - ج  

.إبالغ وكيل اجلمهورية إذا استدعت الضرورة لذلك -د  

تنظيم العمل وإعداد وصف املهمة: املطلب الرابع  

عملية املراجعة على مرحلتني، دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية مث فحص احلسا�ت إال أن نتائج  تتم  

.الدقيق على املساعدين واإلشرافالعمل تتوقف على مدى دقة التخطيط السليم   

ن بعد أن ينتهي املراجع من مرحلة التعرف على املؤسسة وحميطها يقوم بتنظيم االشغال يف الزما        

يف عملية  البدءاليت قد يواجهها أثناء سري االشغال وقبل واملكان مع االخذ بعني االعتبار كل الصعو�ت 

:املراجعة عليه القيام مبا يلي  

.اختيار معاونيه مع االخذ بعني االعتبار مستوى اخلربة املهنية لكل واحد منهم- 1  

.�ريخ ومكان العمل - 2  
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.العمليةالوقت الالزم إلمتام  - 3  

إعداد وصف املهمة: �نيا  

املعلومات االساسية يتم حفظها يف ملف دائم مث تلخيص يف وثيقة تسمى وصف املهمة ويتم             

توزيعها على جمموع االفراد املشاركني يف العملية، وصف املهمة يتم حتضريه مرة كل سنة من طرف رئيس 

  1أملؤسسة ما كان حجم املهمة قبل بداية أعمال الرقابة وهذا مه

حمتو�ت وصف املهمة-1  

 حيتوي وصف املهمة على املعلومات التالية

:، على أنه املؤسسة اخلاضعة لعملية املراجعة ويتم تقدميها �لشكل التايلتقدمي العميل -أ  

.اسم املؤسسة والشكل القانوين -   

.�ريخ إنشاء املؤسسة  -   

.املؤسسون -   

.وأرقام التليفون والفاكسوصف نشاط املؤسسة  -   

.مكان متوقع املؤسسة وأرقام التليفون والفاكس -   

.�ريخ إقفال امليزانية -   

 

1- Bernard Coulasse,Encyclopédie de comptabilité et de contrÔle de gestion et d’audit 

[Economica2000 ] ,p 87.        
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املعلومات احملاسبية وتتعلق �ملبادئ والطرق احملاسبية املتبعة فيما يتعلق �حلسا�ت وطرق إجراء  - ب

 التعديالت احملاسبية

.النظام احملاسيب إلكرتوين يدوي مركزي غري مركزي - ج  

.حميط الرقابة الداخلية ويتم بواسطة إعداد وصف كامل للنظام -د  

.احلساسة ويتم هذا عن طريق حتديد ما يلي ا�االت - ه  

.وصف ا�االت احلساسة واملشاكل احملاسبية اليت واجهها املراجعون السابقون -   

.خصوصيات السنة اخلاضعة لعملية املراجعة -   

.أ�ر هذه املشاكل على سري املراجعة وتوجيهها  -   

.احللول املقرتحة -   

تدخالت اخلرباء عندما تتم االستعانة خبرباء على املراجع ان يبني هذا يف وصف املهمة وذلك بتبيان كل  -و

املعلومات اخلاصة �الشخاص الذين سوف يتم التعامل معهم ونوعية االعمال املوكلة هلم والوقت الذي 

.سوف تستغرقه  

دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية: املبحث الثاين  

الذي جيعل عملية ختطيط السياسة يف غاية  وتنوع عمليا�ا، االمر�تساع نشاطها  يز املؤسسات الكبريةتتم

من الصعوبة حيث يصبح من الضروري تقسيم وظائف النشاط إىل مراكز خمتلفة لتبسيط عملية التخطيط 

.والتنفيذ ومتابعة السياسات مما حيقق أهداف املؤسسة املرجوة واستخدام املوارد املتاحة أقصى استخدام  
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ة هو السبيل الذي حيقق الرقابة الذاتية على عمليات املؤسسة وأن هذه إن نظام الرقابة الداخلي          

.طور نشاط املؤسسة وتعدد عمليا�االنظم تتطور حسب ت  

الرقابة الداخلية وأهدافها :املطلب األول  

االعمال اليومية يف �ملراقبة الداخلية ذلك االسلوب من التنظيم االداري واحملاسيب الذي جيعل يقصد     

ؤسسة ما تتم بشكل يشرتك فيه أكثر من شخص واحد كل عملية من العمليات و�ذا يكون عمل كل امل

.موظف ألعمال موظفني آخرين وذلك بغرض منع أو اكتشاف الغش والتزوير  

وعلى هذا فإن املراقبة الداخلية تقتضي توزيع وتقسيم الصالحيات بني املوظفني وأسلوب تسجيل        

1.س جعل جزء من االعمال مكمال لألعمال االخرى ومستقال عنها يف نفس الوقتالعمليات على اسا  

والوسائل اليت  واإلجراءاتاخلطة التنظيمية ( ويرى جممع احملاسبني االمريكني أن الرقابة الداخلية تعين      

2)ومراقبة دقة ومصداقية املعلومات احملاسبية واحرتام السياسات تتبناها إدارة املؤسسة �دف محاية االصول  

إن القواعد االساسية للرقابة الداخلية ان ال يقوم شخص واحد �جياز كل املراحل املتعلقة بعملية واحدة       

.من أوهلا إىل أخرها  

.24عبد الوهاب خياطة، مرجع سابق، ص. د -1  

2-MOHAMED BOUHADIDA, Dictionnaire Des Finances, Des Affaires Et De Management[CASBAH 

Edition 2000],P 73. 

 

تتمثل أهداف الرقابة الداخلية يف أربعة عناصر رئيسية واليت أصبحت تلقى قبوال عاما كهدف عام ألي نظام 

.للرقابة الداخلية  
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محاية أصول املؤسسة: أوال  

متثل أصول املؤسسة هدفا رئيسيا من أهداف الرقابة الداخلية وتتخذ محاية أصول املؤسسة أشكاال خمتلفة تدور 

مجيعها حول توفري احلماية التامة ألصول املؤسسة من التبديد والضياع والسرقة وميكن أن تتحقق هذه احلماية عن 

1:طريق مايلي  

قد يرتكب املوظف خطأ متعمدا قصد إخفاء فعل منحرف ويكون هذا الفعل  :مدةتعالوقاية من االخطاء امل-1

:خمطط له �لتواطؤ مع أفراد غري أمناء داخل املؤسسة ومن أمثلة ذلك  

.تعمد عدم إجراء قيد حماسيب معني) أ  

التالعب والتحريف يف السجالت �لشكل الذي يبدو معه عدم وجود تعارض مع التطبيق السليم للمبادئ ) ب

.احملاسبية املتعارف عليها  

.إدراج أمساء ومهية يف كشف األجور لتغطية عجز يف النقدية أو لإلستفادة من هذه األجور) ج  

إن سبب حدوث هذا النوع من االخطْا هو اجلهل بقواعد احملاسبة  :الوقاية من االخطاء غري املعتمدة -2

:اخلاصة �ملؤسسة ومن أمثلتها ما يلي  

تسجيل االستثمارات يف حسا�ت املصاريف االمر الذي جيعل االصول تظهر يف امليزانية �قل من قيمتها ) أ  

 

.265،ص]مؤسسة شباب اجلامعة[، الرقابة ومراجعة اجلسا�ت،أمحد أنور. عبد الفتاح الصحن، ود. د -1  

.والنتيجة تنقص األمر الذي يؤثر على الوضعية الصافية للمؤسسة  

.ء السهو غري املتعمدة سواء كليا أو جزئياأخطا) ب  
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ذلك محاية األصول من التصرفات غري املشروعة وغري املقبولة  يعين:ة واالختالس والغشقالوقاية من السر  -3

:بصفة عامة ومن أمثلة هذه التصرفات ما يلي  

.أموال الشركة دون وجه حقعلى حساب من  اإلستالء)  أ  

.الشركة عن طريق إجراءات مضللةاغتصاب أصل من أصول ) ب  

.تكهني بعض أصول الشركة رغم صالحيتها بغرض االستيالء عليها) ج  

دقة البيا�ت احملاسبية ودرجة االعتماد عليها: �نيا  

أو خدمات  يرتتب على مزاولة االنشطة املختلفة للمؤسسة جمموعة من العمليات ينتج عنها مبادلة منتوج     

1:خطوات هي كاآليتاملؤسسة من أطراف من خارج املؤسسة ويتم إجناز هذه العمليات من خالل أربعة   

جمموعة السياسات والقرارات االدارية اخلاصة �جراءات التبادل تتضمن هذه اخلطوة  :التصريح �لعمليات -1

تكون القرار خاصا يتعلق مبنح خصم  التجاري، وعمليات التحويل واستخدام االصول يف أغراض حمددة وقد

لعميل دون غريه أو �خذ صفة العمومية ميكن تطبيقه على مجيع العمليات املتشا�ة كتحديد سعر البيع ألي 

.عميل  

 

1 - 
.168،ص]2002دار اجلامعة اجلديدة [ عبد الفتاح دمحم الصحن، مسري كامل، الرقابة واملراجعة الداخلية،  

إلجناز وتنفيذ العمليات املختلفةطوة  كافة االجراءات واخلطوات املتتابعة تتضمن هذه اخل :تنفيذ العمليات -2  
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اليت تقوم �ا املؤسسة، وجيب ربط كل خطوة من اخلطوات أو إجراء من االجراءات �ملسؤول عند تنفيذها حىت 

.تتم حماسبته  

العمليات اليت متت ونفذت يف الدفاتر تتضمن هذه اخلطوة تسجيل كل :التسجيل الدفرتي للعمليات -3

دفاتر معينة لكل جمموعة  والسجالت اخلاصة بذلك واملعدة لكل جمموعة من العمليات، حيث يتم ختصيص

كما جيب مراعاة مبدأ القيد املزدوج ) دفاتر املشرت�ت، دفاتر املبيعات، دفاتر املخزون ( متجانسة من العمليات 

).لكل دائن مدين(أي   

مثل هذه اخلطوة يف حتديد العمليات املختلفة اليت قامت �ا املؤسسة خالل تت:اسبة عن نتائج العملياتاحمل -4

الفرتة واليت يتولد عنها جمموعة من البيا�ت احملاسبية ميكن االعتماد عليها إما داخل املؤسسة كوسيلة إلختاذ 

.كل طرف على حداالقرارات وتقيم االداء أو من خارج املؤسسة وهذا وفقا حلاجة    

الكفاءة االنتاجية: �لثا   

الكفاءة االنتاجية التنسيق الكامل بني عناصر املدخالت �عتبارها �درة نسبيا من جهة وذات تكاليف تعين  

1.مرتفعة من جهة أخرى من اجل الثروة �قل قدر ممكن من املدخالت  

االهداف الرئيسية إلدارة املؤسسة حيث ميكن أن تلعب الرقابة إن ز�دة وتطوير الكفاءة االنتاجية تعد من        

الداخلية دورا هاما يف هذا ا�ال عن طريق متابعة مراحل العملية االنتاجية ورقابة عناصر االنتاج وميكن توضيح 

:مراحل العملية االنتاجية يف الشكل التايل  

.20، ص] 2001وان املطبوعات اجلامعية دي[ أمحد طرطار، ترشيد االقتصاد للطاقات االنتاجية،  -1  
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اإلنتاجيةالعناصر االساسية لسريورة العملية : 04الشكل رقم   

 

 

 

 

.20، الرتشيد االقتصادي للطاقات االنتاجية يف املؤسسة،صأمحد طرطار: املصدر  

:الرقابة الداخلية خالل هذه املرحلة إىل  �دف:الرقابة الداخلية على املدخالت -1  

.التأكد من حسن استخدام موارد املؤسسة وذلك مبقارنة معدالت االداء الفعلي �ملعدالت املخططة - أ  

.ومحايتها من التلف والسرقةاحملافظة على هذه املوارد،  - ب  

التأكد من مدى كفاءة االجهزة واملعدات واآلالت اليت سوق تستخدم يف العملية االنتاجية عن طريق اختبار  - ج

.وتقييم مدى كفاء�ا التشغيلية يف العملية االنتاجية  

 العملية االنتاجية

 املدخالت

 مواد أولية

 أفراد

 معدات 

 موارد خرى

 خمرجات

 سلع 

 بضائع

 خدمات

 التشغيل

 تنظيم 

 إجراءات 

 رقابة 

 متابعة
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:إىل الرقابة الداخلية  من خالل هذه املرحلة�دف:الرقابة الداخلية يف مرحلة التشغيل -2  

.سسةالتحقيق من عدم خمالفة االجراءات التنظيمية داخل املؤ ) أ  

التحقق من انتظام العملية بكافة إجراءا�ا وخطوا�ا والكشف عن أي احنراف عن هذه االجراءات وبيان ) ب

.أسبا�ا  

وفقا ملعدات االداء  متابعة عملية التشغيل ورقابتها أول �ول وتقييم مستوى أداء االجهزة واملعدات واالفراد) ج

.املخططة واملعيارية  

:�دف الرقابة الداخلية خالل هذه املرحلة إىل:الرقابة الداخلية على املخرجات -3  

.التحقق من كمية االنتاج من السلع أو اخلدمات ورقابتها) أ  

.تقييم معدالت االنتاج الفعلية، ومقارنتها املعيارية وحبث أسباب االحنراف إن وجدت - )ب  

.تقييم ما حتقق من منافع من العملية االنتاجية) ج  

تشجيع االلتزام �لقوانيني والسياسات االدارية: رابعا  

تعتمد مجيع أنشطة املؤسسة على جمموعة اللوائح والقوانيني اليت حتدد املستو�ت االدارية املختلفة للمؤسسة        

االدارية املتبعة داخل املؤسسة مثل سياسات االنتاج وسياسات وحقوق وواجبات العاملني فيها وكذا السياسات 

1:إىل مايليالتمويل وسياسات البيع وما إىل ذلك و�دف الرقابة الداخلية يف هذا ا�ال   

.التحقق من مدى اإللتزام �لقوانني واللوائح والسياسات - 1  

.177مسري كامل، مرجع سابق،ص عبد الفتاح دمحم الصحن، -1  
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.كشف وبيان أي خمالفات أو احنرافات  - 2  

.بيان أسباب وقوع هذه االحنرافات واملخالفات - 3  

.وضع التوصيات واالقرتاحات الالزمة لعالج هذه املخالفات وتصحيح هذه االحنرافات - 4  

عناصر الرقابة الداخلية : املطلب الثاين  

لى مدى توافر جمموعة من املقومات جناح وفاعلية نظام الرقابة الداخلية يف أي مؤسسة عيتوقف  

الضرورية والعناصر اهلامة خللق نظام سليم وفعال للرقابة داخل املؤسسة وفيما يلي عرض خمتصر ألهم 

:هضه العناصر  

خريطة تنظيمية: أوال  

خل بوجود هيكل تنظيمي دا) الرقابة احملاسبية والرقابة االدارية( تتحقق الرقابة الداخلية بوجهيها          

1:املؤسسة، ويتم ذلك من خالل خريطة تنظيمية متكاملة جيب أن تتوفر فيها اخلصائص التالية  

مبعىن أن تكون اخلريطة غري معقدة وبسيطة يفهم من خالل كافة املستو�ت االدارية املختلفة رأسيا : البساطة -1

.وأفقيا  

االفراد والعاملني يف املؤسسة حىت يتسىن لكل فرد مبعىن أن تكون اخلريطة سهلة الفهم �لنسبة جلميع :الوضوح -2

أن يكون على علم مبا له من سلطات وما عليه من مسؤوليات مما ييسر عملية الرقابة وحيقق االهداف العامة 

.للمؤسسة  

تتوقف سالمة بيا�ت القوائم املالية بدرجة كبرية على فهم االجراءات اخلاصة �وجه النشاط :دليل العمل -3

ولتحقيق هذا اهلدف تقوم كثري من املؤسسات �عداد دليل لإلجراءات يوضح الدورة املستندية وحيدد ختلفةامل  

.339، ص ]1988مؤسسة شباب اجلامعة [ فريد النجار،إدارة االعمال االقتصادية والعاملية،. د-1  
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.طرق وخطوات تقسيم العمل والتسجيل والتبويب يف السجالت املختلفة  

يعين أن تكون اخلريطة التنظيمية قابلة للتغيري والتعديل حتت أي طرف غري عادية خالل حياة  : املرونة -4

املؤسسة دون أن يؤثر هذا التعديل على اهليكل العام هلا، أو االخالل �لتنظيم القائم ومن الظروف اليت يرتتب 

دوث توسعات يف أنشطة املؤسسة أو خلق وظائف ح( عليها إجراء تعديالت معينة يف اخلريطة التنظيمية مثال 

).جديدة  

التابعة له فقد تعين أن تكون اخلريطة متفقة ومالءمة لكل من الشكل القانوين للمؤسسة، والقطاع: املالءمة -5

.تكون مؤسسة فردية، شركة أشخاص أو شركة أموال كما جيب أن تتالئم أيضا مع طبيعة النشاط وحجم املؤسسة  

هنا جيب مقارنة الفوائد اليت تعود على املؤسسة من تصميم اخلريطة التنظيمية مع تكاليف إعدادها :التكلفة -6

للمؤسسة  ومن الطبيعي أن تكون الفوائد أعلى من التكاليف ولتحقيق هذا جيب عند إعداد اهليكل التنظيمي

:مراعاة ما يلي  

.ان يكون اهليكل التنظيمي واقعا وغري مبالغ فيه •  

.اع االمكانيات املادية للمؤسسةان ير  •  

.ان يراعي االمكانيات البشرية العاملة يف املؤسسة •  

في إن أي نظام مهما كانت درجة تكامل عناصره ودقة إجراءاته لن يكون أفضل: عناصر بشرية مالءمة: �نيا

اد يف خمتلف شيئ من االشخاص القائمني عليه فالعنصر البشري هو اساس جناح أي نظام رقايب ألن االفر 

.املستو�ت االدارية مسؤولني مسؤولية كاملة عن تنفيذ أسس وقواعد نظام الرقابة الداخلية داخل املؤسسة  
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إن قدرة ونزاهة العاملني ميكن أن تزيد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية إذا مت االستفادة منها عن طريق االهتمام 

عند تنظيم العمل ويف حتديد عالقة االدارة �م ذلك �الضافة إىل وجود نظام عادل للحوافز  �جلوانب االنسانية

والرتقيات ووجود نظام للتدريب املستمر من شأنه أن يثري محاس العاملني ويزيد من كفايتهم االنتاجية كما ونوعا 

1.وخيلق فيهم إحساسا �لتعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف املؤسسة  

نظام سجالت ومستندات متكاملة :�لثا  

النظام احملاسيب هو مصدر املعلومات الالزمة ملن يهمهم أمر املؤسسة ولكي حيقق النظام احملاسيب دوره يف        

:جمال الرقابة الداخلية جيب أن تتوفر فيه اخلصائص التالية  

:يف تصميم املستندات مايليأن تتضمن سجالت أو  دفاتر هلا أهداف حمددة وأن يراعي  جيب: البساطة-1  

عدد الصور الالزمة حىت ميكن توفري البيا�ت الالزمة ملراكز النشاط املختلفة �قل تكلفة ممكنة و�كرب قدر من  - 

.الكفاية  

.توضيح خطوات سري املستندات وحتديد البيا�ت املطلوبة من املستو�ت الوظيفية اليت متر عليها -   

.مببدأ الرتقيم املسبق االخذ -   

.إعداد املستند يف نفس وقت وقوع العمليات -   

على درجة عالية جيب أن يكون القائمني على العمل احملاسبيفي املؤسسة :توفري االفراد املتخصصني -2  

1-COOPERS ET HYBRAND , La Nouvelle De ContrÔle,[IFACI 2000] P 173. 

2-MOHAMED BOUHADIDA, Dictionnaire Des Finances, Des Affaires Et De Management[CASBAH 

Edition 2000],P 73. 
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من الكفاءة واخلربة واالملام �لقواعد احملاسبية املتعارف عليها ولز�دة كفاءة العاملني يف االدارة املالية جيب أن يتم 

على االشراف واملتابعة، وضمان انتظام العمل، كما  تدريبهم تدريبا صحيحا وينبغي أن يكون من بينهم قيادة قادرة

يا و�قي املوظفني الذين لبني هؤالء االفراد والعاملني يف املستو�ت االدارية الع جيب توفر قنوات االتصال الالزمة

1.يستخدمون البيا�ت املالية  

أن يصمم النظام احملاسيب وينفذ بطريقة تيسر خدمة متطلبات  يتعني: خدمات متطلبات الرقابة واملراجعة -3

.الرقابة واملراجعة وذلك بتوفري البيا�ت القدر املناسب ويف الوقت املناسب  

يتعني أن تعد احلسا�ت والقوائم املالية بشكل يوضح النتائج املالية :توضيح نتائج االعمال واالنشطة -4

والتعرف على التكاليف اليت يتم إجنازها توضيحا كامال مبا يف ذلك قياس االيرادات واالقتصادية لألعمال واالنشطة

ويتطلب ذلك أن تصمم احلسا�ت بطريقة توفر االساس الالزم لتنظيم وقياس وحتليل النتائج عن طريق إعداد 

2.التقارير املالية املختلفة والقوائم واحلسا�ت اخلتامية . 

ميكن ان يستعمل الدليل احملاسيب املوحد كمرشد للعملني يف ا�ال املايل من �حية :دليل حماسيب موحدوضع  -5

ويف ا�ال الرقابة الداخلية من �حية أخرى كما يوفر هذا الدليل االساس للمراجعة والتقييم الدوري للعمليات 

: احملاسبية وجيب أن يتضمن هذا الدليل العناصر التالية  

.ة لإلدارة املالية بكافة عناصرهااالجراءات التنظيمي -     

.طريقة إعداد التقارير وعملية التقييم النهائية للنتائج -   

.مفاهيم و أسس الرقابة الداخلية لعناصر االصول واخلصوم -   

 

1- 
BENOIT PIGE, Audit Et ContrÔle Interne[ LES ESSENTIELLES DE GESTION 1997 ] ,P133. 

.200مسري كامل، مرجع سابق،ص عبد الفتاح دمحم الصحن،  -2  
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إن استخدام األجهزة االلكرتونية احلديثة يف تنفيذ العمليات احملاسبية تساعد على ما  :�لية النظام احملاسيب -6

:يلي  

.تسهيل عملية إعداد البيا�ت احملاسبية وإمتاج املعلومات بدقة ويف الوقت املناسب •  

.بطريقة أكثر كفاءة وبدقة عالية وسرعة فائقة �دية االعمال •  

.ز�دة فاعلية الرقابة الداخلية يف حتقيق أهدافها •  

أدوات رقابة مناسبة: رابعا  

نظام الرقابة الداخلية هناك أدوات وأساليب رقابة جيب توفرها هذه االدوات تتمثل يف الضبط الداخلي  لنجاح  

.واملراجعة الداخلية  

جمموعة االجراءات والرتتيبات اخلاصة اليت يتم وضعها بغرض منع ميثل الضبط الداخلي :يالضبط الداخل -1

واكتشاف االخطاء واالحنرافات والغش من �حية والتطوير املستمر يف أداء العمل من �حية أخرى، وهذه 

1:الرتتيبات يطلق عليها قواعد الضبط الداخلي وتتمثل فيما يلي  

حيث يتم وضع جمموعة من االجراءات اخلاصة �لتأمني على االصول اليت هلا طبيعة :التأمني على االصول) أ

:خاصة تعرضها للتلف أو السرقة أو االختالس أو الضياع ومثال ذلك ما يلي  

.ضد السرقة واالختالسالتأمني على النقدية �خلزينة  -   

.التأمني على البضاعة �ملخازن ضد السرقة والتلف واحلرق -   

.مني على االجهزة واملعدات ذات الطبيعة اخلاصة، كاحلسبات اآللية ضد التلف والسرقةالتأ -   

تتمثل الرقابة احلدية يف وضع حدود لتدرج السلطة يف جمال التصريح  :أسلوب الرقابة احلدية واملزدوجة) ب  

 

.206، ص]1996والتوزيع مصر دار الكتب العلمية للنشر [ أبو الفتوح علي الفضالة، املراجعة العامة،  -1  
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بعملية معينة وتزداد هذه السلطة مع الصعود من املستو�ت االدارية الدنيا إىل املستو�ت االدارية االعلى أما الرقابة 

.املزدوجة فتعتمد على إشراك أكثر من شخص إلجناز عملية معينة  

اجئا وغري دوري ينشأ هذا النظام يف بعض التفتيش فوائده جيب أن يكون مفلكي حيقق نظام :نظام التفتيش -ج

املؤسسات لضمان حسن سرب العمل وعدم خمالفة االنظمة واالجراءات وااللتزام بقواعد الرقابة الداخلية املعمول 

.�ا  

الوارد  يتم تنفيذ هذا النظام عن طريق وضع إجراءات سليمة ومنظمة لكل من الربيد  :نظام مراقبة الربيد -د

:السواء وتؤدي هذه العملية إىلعلى والصادر   

.تنظيم  عملية استالم الربيد الوارد -   

.تنظيم عملية توزيعه على االقسام واالدارات املختصة -   

.تنظيم عملية التسجيل الوارد والصادر يف السجالت والدفاتر اخلاصة -   

ت وحفظ صور املريالت الصادرة تنظيم عملية حفظ املرسالت بعد استكمال دورا�ا داخل االقسام واالدارا - 

.حىت ميكن الرجوع إليها عند احلاجة  

عن طريق تقسيم العملية إاى عدد من اخلطوات اجلزئية يقوم بتنفيذها عدد من تتم :حتديد االختصاصات -ه

.املوظفني ويف ذلك إخضاع عمل موظف لرقابة موظف آخر مما يساعد على التقليل من حدوث االخطاء  

هذه االجراءات حتدد اخلطوات التنفيذية الالزمة ألداء كل عملية من العمليات املختلفة : االجراءاتوضع  - و

:اليت تقوم �ا املؤسسة ويشرتط لنجاح هذه االجراءات يف جمال الرقابة توافر النواحي التالية  

.إدراك وفهم العاملني هلذه االجراءات -   

.أن تكون قابلة للتغري حتت أي ظروف -   

.حبث مراجعة مدى فاعليتها وفائد�ا بشكل دوري -   

.يف جمال حتقيق الرقابة الداخلية بصفة مستمرةتقييم مدى فاعليتها  -   
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ويتم ذلك من خال املستندات حلدوث هذه العمليات يف الدفاتر والسجالت  :التسجيل الدوري للعمليات - ط

املخصصة لذلك ويتم تسجيل املستند يف الدفاتر بشكل فوري دون �خر وذلك بعد التأكد من صحة وسالمة 

.بيااته  

طريق اجلرد  مطابقة االصول عن طريق مقارنتها �الرصدة الدفرتية وتتم هذه املطابقة عنيتم : مطابقة الصول - ك

.الفعلي لألصول، وجيب التحري عن أسباب االختالف بني الرصيدين إن وجد ذلك لتحديد املسؤول عن ذلك  

�دف إجراءات املراجعة الداخلية بصفة عامة إىل مساعدة االدارة يف تقييم عناصر نظام :املراجعة الداخلية -2

.ملختلفة داخل املؤسسةالرقابة الداخلية ويف تقييم مدى كفاية مراكز النشاط ا  

ميارس مهامه �عتباره كوظف يف املؤسسة وتنحصر مسؤوليته يف حتديد مدى قيام مراكز النشاط املراجع الداخلي 

.املختلفة بتنفيذ السياسات االدارية املرسومة  

واملهنية حىت اجعني على قدر كاف من املقدرة العلمية إن أمهية وظيفة املراجعة الداخلية تتطلب تعيني مر      

1.يتمكنوا من القيام مبهامهم الوظيفية على أحسن وجه  

: نظام متكامل للتقارير: خامسا  

بصحة بيا��ا وبدقة معلوما�ا وإعدادها يف الوقت املناسب و�دف التقارير إىل توفري جيب أن تتميز التقارير 

.البيا�ت الالزمة الختاذ القرارات   

إن أمهية املعلومات اليت تتضمن التقارير �لنسبة لعملية اختاذ القرارات تتطلب مراعاة اعتبارات معينة عند      

2:اعدادها ونذكر منها ما يلي  

  

1-PASCAL SIMONS, Aiudit Financier,[ Ed Organisation 1987], P 89. 

2- Vérification De L′efficience Bureau De Véficateur GéNérale CANADA 1995, P18. 
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:نعين بذلك ما يلي: الوضوح -1  

.تكون لغة التقارير سهلة الفهم واالستيعابأن  -   

.البعد عن استخدام مصطلحات غري مألوفة وغامضة -   

.أن تكون التقارير موجزة قدر االمكان -   

.عدم تكرار البيا�ت يف التقرير الواحد -   

).مقدمة، جوهر التقرير، اخلالصة( تعد التقارير بشكل فيه تسلسل منطقي أن -   

: ونعين بذلك ما يلي: الدقة -2  

.أن ما حتتويه التقارير من نتائج مبين على وقائع حقيقية -   

.على صحة بيا�ت التقاريروجود أدلة إثبات  -   

.من معىن أن تكون لغة التقرير حمددة إثبات وقاطعة وال حتتمل اكثر -   

:داد تقارير الرقابة الداخلية �لسرعة الكافية حيقق ما يليإعإن  :السرعة -3  

.تقدمي التقارير يف الوقت املناسب -   

.كشف أي احنرافات عن املعايري يف الوقت مبكر  -   

.إمكانية حل املشاكل ومعاجلة االحنرافات غي الوقت املالئم -   

:نعين بذلك ما يلي :املوضوعية -4  
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.البعد عن التحيز -   

.ان ال يكتب التقرير �سلوب يوحي بنتيجة معينة -   

.أن يوضح التقرير احلقيقة فقط -   

.أن ال يكون التقرير موجه ألحد  

:نعين بذلك ما يلي: املالءمة -5  

.مالءمة التقرير للموضوع املطلوب إعداد تقرير عنه -   

.التقرير لطبيعة وأهداف الرقابة الداخلية مالءمة -   

.للمستوى االداري املقدم له مالءمة التقرير -   

فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية: املطلب الثالث  

:خطوات تقييم أنظمة الرقابة الداخلية: أوال  

:اخلطوات هي �لرغم من تعدد طرق التقييم جند أن عملية تقييم أنظمة الرقابة الداخلية متر بعدد من   

:مجع احلقائق واملعلومات عن النظام -1  

نظرة عامة وشاملة عن نواحي الرقابة الداخلية داخل الوحدة وأنظمة الرقابة اليت مت �دف هذه اخلطواة إىل تكوين 

وبعبارة أخرى تعين هذه اخلطوة  تصميمها لنواحي النشاط املختلفة وما جيب أن تكون عليه تشغيل هذه االنظمة

مجع املعلومات عن الدورة املستندية واخلرائط التنظيمية والتوصيف الوظيفي ودليل االجراءات وخرائط التدفق داخل 

الوحدة ومن املالحظ يف هذه احلالة ضرورة حصول مراقب احلسا�ت على قرنية ميكن االعتماد عليها يف الدفاع 
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ينها التقرير الوصفي وخرائط التدفق وقوائم االسئلة ويضيف البعض إىل هذه املصادر عن هذه املعلومات ومن ب

املالحظات الشخصية ملراقب احلسا�ت ومناقشته مع العاملني داخل الوحدة وما تشمل عليه ملفاته الدائمة يف 

.السنوات السابقة عن الوحدة حمل الفحص  

:فحص النظام -2  

يتم وفقا ملا هو حمدد تنفيذ الفعلي لنظام الرقابة الداخلية و التحقيق من ان تشغيله تعين هذه اخلطوة اختبار ال   

مسبقا و منه �دف هذه اخلطوة اىل التعرف على التشغيل الفعلي للنظام و مدى مسايرته للحقائق اليت مت التوصل 

ذه اخلطوة على نقطتني اليها يف هذه اخلطوة االوىل و اليت حتدد ما جيب ان يكون عليه النظام و تشمل ه

: اساسيتني مها   

.جمموعة من اختبارات مدى التمشي او مدى االلتزام  - أ  

.لالختبارات  مراعاة التوقيت املناسب - ب  

و �لنسبة للنقطة االوىل نالحظ ان جناح أي نظام للرقابة الداخلية يعتمد يف الواقع على كيفية تشغيل النظام و 

م ومن مث فان على مراقب احلسا�ت ضرورة التأكد من ان اجراءات الرقابة الداخلية مدى تفهم العاملني لواجبا�

ا هي حمدد هلا يف النظام املوضوع و لكي يتحقق ذلك يقوم مراقب احلسا�ت بعمل بعض االختبارات تطبق كم

االختبارات املراجعة  للتأكد  من مدى مسايرة االجراءات املطبقة فعال مع ما هو حمدد مسبقا ومن بني هذ

اىل مالحظة تصرفات العاملني خالل عملية  �إلضافةالتحقيق من ارصدة احلسا�ت هذا ,املستندية للعماليات 

.التنفيذ و اجراء حوار معهم  

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية) وسائل (طرق :�نيا  
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تستهدف حتقيق غرض واحد هو �لرغم من تعدد طرق دراسة وفحص أنظمة الرقابة الداخلية فإ�ا    

اليت يقوم �ا مراجع احلسا�ت  لالختياراتاملساعدة يف التحديد االقتصادي والفعال للمدى الضروري 

اعتمد مراقبوا احلسا�ت يف ظل املدخل السائد حاليا لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على جمموعة من ولقد 

:الطرق إلجراء ذلك التقييم ومن هذه الوسائل  

:مراجعة العمليات املتكررة وغري املتكررة واألحكام -1  

أما العمليات غري  ،) أملشرت�ت أملبيعات األجور ( املعطيات املتكررة هي ترمجة للعمليات الروتينية    

املتكررة هي عمليات دورية حتدث يف فرتات منتظمة من الزمن كاجلرد املادي للمخزون أو عمليات 

.رات خارجة عن االستغالل العاديااستثنائية �جتة عن عمليات أو قر   

ل �ا من إن متيز املعطيات املتكررة �حلجم الكبري يؤدي إىل االرتكاز على طرق الرقابة املعمو         

طرف املؤسسة ومن مث حتديد االنشطة اليت تغذي هذه احلسا�ت واليت يطلق عليها دورة العمليات 

دورة أملشرت�ت دورة أملبيعات دورة ( وتتميز كل دورة ��ا تغطي جمموعة من العمليات نذكر منها 

).احملزو�ت أملتحصالت دورة أملصروفات دورة االجور واملرتبات، دورة أالستثمارات دورة  

رعم اختالف اساليب فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية إال أن معظم املراجعني يتفوقون على إتباع     

:اخلطوات التالية  

:التقرير الوصفي -أ  

يعد مراجع احلسا�ت أو أحد مساعديه هذا التقرير ليشمل على وصف كامل لنظام الرقابة             

الداخلية وما حتتوي عليه من تدفق للمعلومات وتقسيم للواجبات وطبيعة السجالت اليت يتم االحتفاظ 

دليل االجراءات  �ا ويتم احلصول على هذه املعلومات من الل املقابالت مع العاملني والرجوع إىل

.والدورة املستندية وأية قرائن أخرى مالئمة  
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وعادة ما يتم عرض هذا التقرير على بعض املسؤلني داخل الوحدة ملراجعته و إبداء الرأي فيما إذا كان    

النهائية ويف  مراقب احلسا�ت قد جانبه الصواب يف تفسري بعض االحداث وذلك قبل كتابةته يف صورته

الفرتات املالية التالية قد يتطلب االمر تعديل هذا التقرير وفقا ملا تظهره عملية املراجعة من تغريات يف سري 

.العمليات ومن مث فليس من الضروري إعداد تقرير جديد  

نتج ومن مزا� هذه الوسيلة أن التقرير الوصفي سيكون شامال وسيعد لكل عملية على حدى مما ي       

عنه إملام كامل من جانب مراقب احلسا�ت ألنظمة الرقابة الداخلية مما تعجز عنه أية وسيلة أخرى ومن 

�حية أخرى فإنه يعاب على هذه الوسيلة أن إعداج التقرير يستنفذ الكثري من جهد ووقت مراقب 

ة عن أنظمة الرقابة احلسا�ت وخاصة عند إعداده للمرة االوىل وكذلك قد يتجاهل بعض احلقائق اهلام

.الداخلية نتيجة للسهو  

:قوائم االسئلة -ب  

تتطلب هذه الوسيلة تصميم جمموعة من االستقسارات تتناول مجيع نواحي النشاط داخل املؤسسة وتوزع 

على العاملني لتلقي الردود عليها مث حتليل تلك االجا�ت للوقوف على مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية 

ل املؤسسة ومن االفضل ان تقسم قائمة االسئلة إىل عدة أجزاء خيصص كل جزء منها �موعة املطبق داخ

من االسئلة تتعلق �حدى جماالت النشاط ويف معظم احلاالت تصمم هذه القوائم للحصول على إجا�ت 

خلية وتعترب �لنفي قد تعين احتمال وجود بعض نواحي القصور يف الرقابة الدا نعم أو ال فإذاأتت االجابة

:هذه الوسيلة من أكثر الوسائل استخداما بني مراجعي احلسا�ت ملا حتققه من مزا� أمهها  

إمكانية تغطية مجيع ا�االت اليت �م مراج احلسا�ت عن طريق تصميم جمموعة من االسئلة لكل  - 1

.جمال   
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القوائم مما جيعل من املمكن استخدامها قبل البدء يف عملية  امكانية استخدام مبدأ التنميط يف اعداد - 2

. املراجعة بفرتة كافية  

ميكن استخدام القوائم بواسطة اشخاض اقل �هيل  و خربة بعكس احلال عند استخدام الوسائل االخرى  - 3

 للتقييم 

و هذا ما تفتقر اليه الوسائل  ملدى فاعلية الرقابة الداخلية املوجودةمتد� مبعيار ميكن استخدامه كمقياس  - 4

.االخرى للتقييم  

:و على الرغم من املزا� السابقة فان قوائم االسئلة يشو�ا عدة عيوب امهها  

صعوبة التوصل اىل تقييم شامل للرقابة الداخلية ككل حيث ا�ا تركز االهتمام على كل جمال من جماالت - أ

.النشاط على حدة  

قائمة االسئلة بطريقة روتينية دون الرجوع اىل ما يتم فعال مع وجود خطر  احتمال ان تتم االجابة على- ب

احتمال  ان تنقل اجا�ت العام املاضي لالجابة على قائمة االسئلة للعام احلايل و خاصة اذا مل يطرا عليها أي 

.تغيري  

ب معه اعداد عدة مناذج من قد ال تصلح القوائم النمطية اليت يعدها مراقب احلسا�ت جلميع احلاالت مما يتطل- ج

.االسئلة وفقا للحالة اليت يتعامل معها مما يستفيد الكثري من وقت و جهد مراقب احلسا�ت  

.تركز قوائم االسئلة على من يتعني عليه القيام �لعمل املعني-د  

من الرجوع اىل  و يتضح ذلك.تركز على االعمال اليت يتم اداؤها اكثر من الرتكيز على االفراد او اجلماعات - ه

.االسئلة اليت تشمل عليها اية قائمة يعدها مراقب احلسا�ت  
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.بعض النواحي و اخريا فلقد عاب هذه القوائم ا�ا تعطى وز� جلميع نواحي الرقابة الداخلية مع ان هناك -و  

و ختتلف هذه  و لليغلب على هذا العيب فلقد اقرتح البعض استخدام قوائم االسئلة الكمية املرجحة �ألوزان

:القوائم عن قوائم االسئلة التقليدية فيما يلي  

تبني القوائم املرجحة �ألوزان االمهية النسبية لكل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية يف ا�االت املختلفة الوجه - 

.النشاط داخل الوحدة  

ية لكل سؤال و يرتك امر حتديد هذه متثيل هذه االمهية النسبية بقيم عددية،اوزان ،للتعبري عن االمهية النسب- 

.االوزان ملراقب احلسا�ت   

�تج قسمة جمموع القيم الفعلية الناجتة عن االختبار على جمموعة القيم  حتديد دليل الفاعلية عن طريق اجياد - 

الكلية احملتملة لنقس االختبار و يستخدم هذا الدليل كأساس موضوعي لتحديد مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية 

.و من مث سنجد ان خانة نتيجة االختبار يف قائمة االسئلة  

خرائط التدفق- 3  

التدفق ��ا رسم بياين يستخدم الرموز لتمثيل املستندات ومسار تدفقها داخل التنظيم  تعريف خريطةميكن 

ويذلك فهي تعمل على إيصال كل املعلومات املالئمة واليت تستخدم كقرينة موضوعة لتقسيم العمل ونظام 

:االعتماد داخل املؤسسة وتتمثل أهداف خرائط التفق فيما يلي  

.طبيعة أنظمة الرقابة الداخليةمعاونة من يعدها لفهم  - أ  

.استخدامها كوسيلة إليصال وصف النظام إىل من يهمهم اآلمر - ب  

.املعاونة يف تقييم أنظمة الرقابة الداخلية �عتبارها إحدى وسائل التنظيم - ج  
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:تعترب خريطة التدفق وثيقة منطقية تسمح بطرح جمموعة من االسئلة عن أي وثيقة تتمثل يف اآليت  

.عدد النسخكم   -   

.من يرسلها -   

.أين نقطة الوصول -   

.مىت يتم إنشاؤها  

1: وإلعداد هذه اخلرائط هناك بعض املفاهيم جيب اخرتامها  

.تقسيم ورقة العمل إىل عدد من االعمدة وحيتوي كل عمود على اسم املصلحة اليت تدخل يف النظام -         

.اليت تبىن على أساساها اخلرائط جيب أن تكون من مصادر خمتلفة املعلومات -         

.ظهور أي وثيقة أو وظيفة يتطلب إنشاء رمز جديد وعمود جديد -         

.جيب جتنب التفصيل املستقيض الذي قد يرتتب عنه تصوير خمطط معقد ومتداخل -           

.أفقياوتصوير حركة الو�ئق عمود� أو  جتنب التأقطر -         

:تشتمل خرائط التدفق على ثالثة عناصر أساسية  

جمموعة الرموز إلعداد خرائط التدفق يتم استخدام جمموعة من الرموز للتعبري عن املفردات واخلطوات - 1  

 

1- GILLES CHEVALIER , principe De Vérification, [Université LAVAL 1973 ], p23. 
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خرائط التدفق تستخدم خطوط التدفق إلظهار كيفية الربط بني السجالت واملستندات ويف هذا الصدد ميكن  - 2

التفرقة بني نوعني من اخلطوط التدفق، االول خطوط متواصلة للداللة على تفق املستندات والثاين متقطع للداللة 

.ق رؤوس االموالعلى تدفق املعلومات ويتم حتديد التدفق يف كلتا احلالتني عن طري  

جماالت املسؤولية تظهر هذه ا�االت على خريطة التدفق يف شكل أعمدة أو قطاعات راسية حيث يتم تدفق  - 3

.املستندات أفقيا من خالهلا ومن اليسار على اليمني  

:وتتمثل مزا� استخدام خرائط التدفق يف النواحي التالية  

.عن نظام الرقابة الداخلية إعطاء صورة شاملية - أ   

.حتديد نواحي القصور يف النظام من خالل عرض مبسط لكيفية تشغيل النظام - ب  

.سهولة تعديل خريطة التدفق من سنة إىل أخرى نتيجة حدوث أي تعديالت يف نظام الرقابة الداخلية املتبع - ج  

داخلية حيث أن تتبع من خالل الرسم البياين استخدام خريطة التدفق يعطي فرصة أفضل لتتبع نظام الرقابة ال -د

.أسهل بكثري من قراءة تقرير وصفي عن نظام الرقابة الداخلية  

.مهاك بعض العيوب من استخدام خرائط التدفق كوسيلة لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية و�لرغم من هذه املزا� فإن  

.االخرىحيتاج إعدادها إىل الكثري من اجلهد مقارنة �لوسائل  - 1  

.حيتاج إعدادها إىل خربة مراجع احلسا�ت ويف غيا�ا فإن هذه اخلرائط سوف لن حتقق االهداف املرجوة - 2  

ضرورة إملام والتزام مراجع احلسا�ت �لقواعد االسرتشادية املتعارف عليها بصدد إعداد اخلرائط حىت تتم  - 3

.قرائتها من مجيع االشخاص ذوي االهتمام  
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:املعطيات غري املتكررة هي تلك اليت تنتج عن :طريقة مراجعة املعطيات غري التكررة -2  

.عمليات مومسية •  

.عمليات استثنائية •  

الناجتة عن العمليات املومسية تتطلب إجراءات خاصة ومن أمثلة هذه العمليات املالية : العمليات املومسية -أ 

السنة التقييم السنوي للمخزو�ت هذه االجراءات أقل فهما واستيعا�  العمليات اجلرد املادي للمخزون يف آخر

عن تلك اليت ختص املعطيات املتكررة تطبق مرة واحدة يف السنة فهي حتمل خماطر كبرية وهلذا على املراجع أن 

املكلفون بتطبيق هذه االجراءات، قدرة وكفاءة العمال ( يتأكد مسيقا من املصداقية النظرية هلذه االجراءات مثال 

).الرقابة املطبقة الكتشاف االخطاء  

الدمج، ( قد يتأثر نشاط املؤسسة بعمليات خارجة عن االستغالل الطبيعي أحيا� :العمليات االستنائية -ب

لألخطاء هذه العمليات تعاجل يف عالبية االحيان خارج النظام العادي و�لتايل فهي أكثر عرضة ). اعادة التقييم

فاملراجع عند اكتشافه هلذا النوع من العمليات أثناء التحليل االويل عليه أن حياول وبكل الطرق للحصول على 

:املعلومات الكافية عن هذه العمليات وهذا  

.لتقييم االثر على حسا�ت الدورة -   

.التعرف على املغري االساسي للعملية -   

قواعد احملاسبية واالشياء اليت تتعلق �حكام صادرة من مسؤويل املؤسسة  حتديد االشياء اليت تتعلق بتطبيق ال - 

كالتطبيق الكامل ملؤشر إعادة التقييم أو اختيار املؤشر فاالوىل تتعلق بتطبيق قواعد احملاسبة أمل الثانية فتتعلق 

.�حكام شخصية  
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تقدير ( أثناء حتضريهم للقوائم املالية  قرارات إدارية يتخذها املسؤولونعبارة عن 1:طريقة مراجعة االحكام -3

هذه التكاليف تؤثر على املعطيات املراد اختبارها وهلذا فعلى املراجع ان يفهم اهلدف ) مؤو�ت االخطار واخلسائر 

.من احلكم مثال تقييم مؤو�ت تدين املخزون ذو الدوران البطيئ  

لدوران احلايل للمنتوج وكذلك القرارات اليت تؤثر على فبالنسبة هلذا املخزون نستطيع أن نتعرف على معدل ا    

على املراجع يف هذه االحوال أن يطرح جمموعة من ) توقف االنتاج، ظهور منتوج منافس ( الدوران املستقبلي

:التساؤالت ومن أمهها  

.مىت ميكن اعتبار دوران املنتوج بطيء -   

.وهل ميكن بيعه مقابل مبلغ معني -   

.املتبع من طرف املؤسسة يف تقدير هذه االحكام ما هو املنطق -   

؟.كيفية تطبيق هذا املنطق -   

الناجتة عن املعطيات الذاتية أو الشخصية أو عن  خالل هذه املرحلة على املراجع أن مييز بني عناصر االجراءات   

تلك الناجتة عن معطيات منطقية فكلما كان احلكم ذايت كان اخلطر �لنسبة للمراجع كبري جدا وهلذا فعلى املراجع 

أن خيري هذه االحكام بعناية خاصة  وهناك ممارسات قد تطبقها املؤسسة لرفع أو لز�دة الطابع املنطقي لألحكام 

:هاأمه  

.تعيني عمال ذو كفاءة عالية لتقييم هذه االحكام  

.مراجعة االحكام من طرف مستوى سلمي أعلى -   

1- SOCIETE NATIONALE DE COMPTABILITE ,OPCT, P 141 . 
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ة ولنتائج مقدرةاملقارنة الدورية لنتائج حقيقي -   

.استشارة اخلرباء إذا مشل احلكم جماالت تقنية متخصصة -   

.الفرضيات جيب أن يكون موثق ومدعم �لو�ئق اساس -   

اختبارات تقييم نظام الرقابة الداخلية :املطلب ألرابع  

ليه ’بعد انتهاء املراجع من فحص واختبارات نظام الرقابة الداخلية جيب عليه إجراء تقييم �ائي ملا توصل        

م الرقابة الداخلية غرب مرضي، ومن مث تعديل ويتم ذلك عن طريق حتليل وحتديد النقاط اليت يكون فيها نظا

.االجراءات االساسية لعملية املراجعة  

من تقييم نظام الرقابة الداخلية هو التأكد من أن النظام فعال وحيقق موصفات اجلودة املتعلقة �لقوائم إن اهلدف 

الشبكات تدرج لتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية هذه املالية وتعترب شبكة تقسيم املهام إحدى الوسائل املستعملة 

:منها وهي واحدلكل دورة عمليات املهام االساسية اليت جيب تنفيذها مع بيان كل   

.من �مر؟ -   

.من ينفذ ؟ -   

.من يسجل يف الدفاتر؟ -   

.من يراقب؟ -   

لقوائم املالية للمركز املايل احلقيق للمؤسسة إن وجود نظام رقابة داخلية فعال احتماال قو� على سالمة متثيل ا      

ومن مث فإن املراجع ال يتوقع ظهور أخطاء مهمة ويكون اهلدف من إجراء الرقابة على حساب امليزانية وجدول 
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أما يف حالة غياب نظام الرقابة الداخلية أو عدم فاعليته ان حيدد .النتائج هو التأكد من عدم وجود االخطاء فقط

خماطر اخلطأ فإذا كان حمضر االخطاء قوي على املراجع أن يقيم االخطاء احملتملة أمل يف حالة  ضغف أو قوة

.ضعف نظام الرقابة الداخلية أو عدم فعاليته على املراجع أن حيدد االخطاء املنتظرة ويقيم أثرها املايل  

اختبارات الوجود: أوال  

يق االجراءات اليت مت وصفها يواسطة املخطط أو السرد �دف هذه االختبارات إىل التأكد من مدى تطب       

االنشائي ويتم تطبيق هذه االختبارات بواسطة اختيار عدد معني من العمليات ومتابعة هذه العمليات يف احللقة 

من بديتها حىت �اية العملية واختبار ما إذا متت معاجلة هذه الو�ئق كما مت وصفها، فإذا كشفت االختبارات أن 

.لوصف غري دقيق وجب تصحيحها  

ةئماختبارات املال: �نيا  

إعداد بر�مج مفصل احملاسبية هذه االختبارات تتطلب هذه االختبارات بغرض تقرير مدى فعالية الضوابط تصمم  

يصف بدقة طبيعية الرقابة ومصدر وطبيعة املعلومات والو�ئق الواجب مرجعيتها وجمال العينة العشوائية املراد 

 اختبارها إن االهتمام بفعالية نظام الرقابة الداخلية يتطلب نوعني من الرقابة

تطبيقها عند معاجلة العمليات يف مراحلها االوىل قبل املرور على املرحلة الالحقة أي قبل يتم :الرقابة الوقائية -1

:تسجيلها يف الدفاتر احملاسبية مثال  

.الطلبيةلعميل قبل تنفيذ مراقبة حدود القرض  -   

.مراقبة االستالم والطلب وكتابة للتسديد على الفاتورة -   

.املراجعة احلسابية للو�ئق قبل تسجيلها يف الدفاتر احملاسبية -   
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هي مراقبة احتمالية جترى على جمموعة من العمليات من طبعة واحدة هذه املراقبة �دف : مراقبة االكتشاف - 2

:مثال ذلكإىل التأكد من عدم وجود االخطاء و   

املقاربة البنكية -   

.مقارنة ميزان املراجعة مع احلسا�ت الفردية للعمالء واملوردين -   

.مقارنة اجلرد املادي مع اجلرد احملاسيب الدائم -   

(Teste De Validité) اختبارات االثبات: �لثا  

أجرى املراجع اليت تسمح إما للتأكد من عدم وجود أخطاء إذا  اختبارات جترى على املعطيات واالحكام        

اختبارات املالئمة أو تقييم االخطاء احملتملة واملنتظرة إذا مل يقم املراجع �ختبارات املالئمة و تتمثل اختبارات الدقة 

:فيما يلي  

.طبيق االجراءاتالتفتيش املادي واملالحظات يسمحان �ختبار االصول احلسا�ت ومالحظة طريقة ت -   

االثبات املباشر يسمح �حلصول من الذين هلم معامالت جتارية ومالية مع املؤسسة على املعلومات حول  - 

.أرصد�م مع املؤسسة أو عن العمليات اليت متت معها  

.)فاتورة مورد كشف بنك( حملاسبية اختبار الو�ئق اخلارجية واليت تعترب دليل إثبات للسجالت ا -   

ة عمالء، ميزان فاتور (واليت قد تكون وسيلة إثبات اكثر من غريها بار الو�ئق اليت أنشأت داخل املؤسسة اخت - 

)مراجعة، مقار�ت  

وإجياد العالقة ) تقديرية( إجراء املقار�ت بني املعطيات الواردة يف القوائم املالية واملعطيات السابقة أو الالحقة  - 

.بينهما   



 الفصل الثانــي                                                                       منھجیــة المراجعــة
 

 
110 

واألحكاماملعطيات  مراجعةطريقة : 05الشكل رقم   

التعرف على املؤسسة: اهلدف من املهمة     

 

 

 

 

  

 

   

 

  

   

 تنفيذ اختبارات املالئمة

 ال 

 فعالية الرقابة احملققة

   

 

GUIDE D′AUDIT ET COMMISSARIAT AUX  COMPTES S NC, P140.                  المصدر             :  

 ا�االت ذات الداللة

  احلسا�ت ذات الداللة ومصادر معلوما�ا        

 املعطيات املتكررة  املعطيات غري املتكررة  االحكام     

فهم النظم -  

حتديد الرقابة الداخلية   -

االخطاءتقييم خماطر  -  

معرفة طريقة معاجلة   

 املعطيات غري املتكررة 

 معرفة سريورة االحكام    

هل هناك رقابة داخلية؟  هل  تقييم املخاطر  

 هي فعالة؟         

 تقييم املخاطر 

اختبارات الدقة 

 للمعطيات غري املتكررة

اختبارات املالئمة-  

)حمدودة(اختبارات الدقة -  

 اختبارات لتحديد االخطاء

اختبارات الدقة (االساسية

)موسعة  

اختبارات الدقة على     

االحكام                  

 إعادة النظر يف الطريقة

 تنفيذ اختبارات االثبات

 خامتة االختبارات والرأي
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إعداد التقرير: ثالثاملبحث ال  

اليت مت احلصول عليها خالل عملية املراجعة اقرير املراجع هو الوسيلة االساسية لتوصيل املعلومات         

لنهائي بعملية املراجعة والذي يعرب عن جمموعة االحداث اليت متت يف املؤسسة فهو يعترب املنتوج اللمنتفعني �ا، 

1.خالل فرتة ماضية وهذا التقرير جيب أن يتسم �لصدق والوضوح   

شكلية والعامة املتعلقة �لتقريراالعتبارات ال: املطلب االول  

االعتبارات الشكلية: أوال        

غالبا ما تكون يف أن تتقيد جمموعة من االجراءات الشكلية واليت تتكون من مقدمة  عادة يف بداية التقرير جيب 

صورة رسالة وخيتلف حجم هذه االجراءات الشكلية من مراجعة إىل أخرى وفق حجم عمليات املراجعة فإذا كانت  

2:وتشمل هذه االجراءات الشكلية العناصر التاليةكبرية قد تستنفد صفحات عديد   

:التقرير�ريخ -1   

حيث أن فرتة املراجعة حتدد بفرتة مالية معينة مما يلزم معه أن يكون هذا التقرير عند تلك الفرتة، حيث يؤرخ       

�ستخدام �ريخ اليوم الذي تنتهي فيه العمليات املراجعة امليدانية أي �ريخ اليوم االخري لفرتة املراجعة ويقصد بفرتة 

.ة بني �ريخ إعداد امليزانية وبني االنتهاء من عملية املراجعة امليدانيةاملراجعة تلك الفرتة الواقع  

:ذكر اسم املؤسسة- 2  

املقدم عنها التقرير وكذلك نوعها حىت ال يتخدم التقرير  جيب أن يكون موضوعا �لتقرير بكل دقة اسم املؤسسة

.لشركة أخرى  

:توجيه التقرير -3  

إىل العميل الذي يقوم �ملراجعة قوائم املالية فإذا كان العميل شركة مسامهة فيوجه  املراجعةيوجه تقرير    

 

.55، مرجع سابق،ص حممود السيد الناغي.د -1  

.192علي السيد قاسم، مرجع سابق، ص. د -2  
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فيوجه التقرير إىلمل شركة أشخاص التقرير إىل املسامهني أو إىل أعضاء جملس االدارة أو كليهما، أما إذا كان الع  

.إىل مالك الشركة التقريرإذا كانت شركة فردية فيوجه الشركة، أما   

:الدقة والوضوح -4  

.جيب أن تكون عبارات التقرير دقيقة وواضحة وال حتتمل أكثر من معىن   

:توقيع التقرير -5  

 جيب أن يوقع  املراجع على التقرير بنفسه

االعتبارات العامة: �نيا  

جبانب ما سبق يوجد بعض االعتبارات العامة االخرى على املراجع مراعا�ا عند إعداده لتقريره وهذه         

1:االعتبارات هي ما يلي  

.جيب ان مييز التقرير كل قائمة من القوائم املالية اليت يغطيها و�ريخ القائمة أو الفرتة اليت تغطيها - 1  

عة قد متت وفقا ملعايري املراجعة املتفق عليها وهذه املعايري هي املعايري العشرة جيب أن يوضح التقرير أن املراج - 2

:عن جممع احملاسبني القانونيني االمريكيني ويف جمال التقرير جيب الرتكيز على املعايري االربعة التاليةالصادرة   

.يبني التقرير بوضوح ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت وفقا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها ان - أ  

.مدى الثبات يف تطبيق املبادئ يف السنة احلالية والسنوات السابقة ان يبني التقرير - ب  

من معلومات ما مل يرد يف التقرير ما تعترب البيا�ت الواردة يف القوائم املالية معربة تعبريا كافيا عما تكنه القوائم  - ج

.يشري عكس ذلك  

جيب ان يتضمن التقرير رأي املراجع يف القواءم املالية كوحدة واحدة أو امتناعه عن ابداء الرأي يف احلاالت  -د  

.25ص] 1996دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع مصر[علي فضالة، املراجعة العامة،أبو الفتوح -1  
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.اليت يتعذر فيها ذلك ويف هذه احلالة االخرية جيب أن تتضمن التقرير االسباب اليت أدت إىل ذلك   

جيب ان يتميز القوائم املالية �لوضوح عن طرسق استخدام العناوين املناسبة وتقسيم البنود إىل جمموعات  - 3

.واالستعانة �ملعلومات الوصفية والكالحظات  

ما إذا كانت القوائم املالية تظهر بعدالة املركز املايل ونتائج االعمال وقد فسر جممع أن يوضح رأي املراجع  - 4

احملاسبني القانونيني االمريكيني هذه العبارة �ن عدالة عرض القوائم املالية معناها أن يتم حكم املراجع على ذلك 

.يف ضوء مباءئ احملاسبة املتعارف عليها  

احملاسبية اليت أعدت على اساسها القوائم املالية يؤكد للبنوك واملسثمرين وغريهم  الثبات يف استخدام املبادئ - 5

من ذوي العالقة أن هذه القوائم ميكن بدرجة معقولة مقارنتها �لقوائم املالية للشركة عن السنوات السابقة و�لقوائم 

.يقيس حجم نشاط بشركة أخرى املالية للشركات االخرى يف نفس الصناعة وبذلك يستطيع دارس امليزانية أن  

تطورات حمتو�ت التقرير: املطلب الثاين  

مبهنة احملاسبة واملراجعة إىل ظهور أشكال وصيغ عديدة لتقارير املراجعة عرب السنوات وضعتها لقد أدى االهتمام 

اهليئات املهنية حماولة منها إلجياد منوذج يلقي القبول العام، ومن املالحظ أن تقرير املراجع يف أي مرحلة من مراحل 

:تطوره يتكون من جزئني  

.ى الفحص الذي أجراهيتناول نطاق العمل ومد: اجلزء االول -أ  

.فيتضمن الرأي احملايد: اجلزء الثاين -ب  

وقد مان تقرير املراجع يف بداية مزاولة املهنة يعد يف كلمات بسيطة موجزة ال تعرب بوضوح عن رأي          

على كلمات توضع �ي طريقة يعتربها املراجع، بعد ذلك ظهرت أشكال تقرير مراجع احلسا�ت كانت حتتوي 

:املراجع مناسبة، ولذلك مل تلقي قبوال عاما من إفراد املهنة ومن هذه االشكال  

:1902يف عام  -1  



 الفصل الثانــي                                                                       منھجیــة المراجعــة
 

 
114 

على القارئ أن تستنتج هذه الفرتة كان تقرير املراجع ال يتضمن أي رأي فين أو شهادة عن القوائم املالية وكان  يف

التقرير وكانت صيغة التقرير �خذ التام من املراجع حيث أنه قام بعملية املراجعة واعد �ن القوائم قد حازت القبول 

:الشكل التايل  

:1918يف عام  -2  

يف هذه الفرتة بدأت أويل احملاوالت لتنميط تقرير مراجع احلسا�ت ولكنها مل تلق قبوال عاما وقد أصدر          

االمريكيني مذكرة تضمنت منوذجا لتقرير مراجع احلسا�ت على الصورة يف هذا العام جممع احملاسبني القانونيني 

:1اآلتية  

وأننا نشهد �ن امليزانية وقائمة االر�ح .....إىل ....عن الفرتة من ..... قمنا مبراجعة احلسا�ت اخلاصة بشركة ( 

املايل ويف رأينا أ�ا متثل املركز .....قد أعدت طبقا للخطة املوضوعة واملتفق عليها مع  - املوضحة أعاله - واخلسائر

.ونتائج العمليات عن هذه الفرتة.../...للمؤسسة يف   

:1929يف عام  -3  

يف هذه الفرتة استخدم منوذجا آخر لتقرير مراجع احلسا�ت ال يتضمن أي إضافات إىل النموذج السابق سوى     

.على القوائم املالية انه ركز االهتمام على املسؤولية املراجع فيما يتعلق بشهادته  

:1934يف عام   

أوصت اللجنة املكونة من ممثلي جممع احملاسبني االمركيني وممثلي بورصة االوراق املالية منوذجا آخر لتقرير       

مراجع احلسا�ت ويعترب هذا النموذج أوىل االشكال اليت حازت القبول العام من املهنة ويتميز هذا النموذج �نه 

.ملعايري املراجعة النتعارف عليهايشري إىل ا  

1944يف عام  -5  

مع استبعاد مجلة خاصة بنطاق إقرتمحجمع احملاسبني األمريكيني منوذجا آخر لتقريرمراجع احلسا�ت   

 

.184دمحم الفيومي دمحم، مرجع سابق، ص. دمحم مسري الصبان، د. د -1  
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.على فحص نظام الرقابة الداخلية وأن الفحص مل يتناول مراجعة تفصيلية للعمليات الفحص وهي اليت تنص  

:1947يف سنة  -6  

بدراسة مستفيضة ملعايري املراجعة املتعارف عليها، واتضح له  ويف هذه الفرتة قام جممع احملاسبني االمريكيني         

أن هذه املعايري تستخدم على نطاق واسع يف دول العامل وال تتغري حسب الظروف إال أن اإلجراءات اليت تتبع هي 

:ل التايلاليت تتعري تبعا للظروف ولذلك أوصى ا�مع �تباع صيعة معدلة للتقرير النمطي واختذ هذا التقرير الشك  

وقوائم الربح والفائض عن السنة املنتهية يف ذلك التاريخ، /..../.......قمنا بفحص امليزانية العمومية للشركة ( 

وقد مت هذا الفحص وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها وتبعا لذلك فقد تضمن الفحص تلك االختبارات الالزمة 

جعة االخرى اليت نعتربها ضرورية يف هذه الظروف رأينا ان امليزانية للسجالت احملاسبية وكذلك إجراءات املرا

وعن نتائج عمليا�ا عن تلك السنة .../...العمومية وقوائم الربح تعرب بصدق ووضوح عن املركز املايل للشركة يف 

نت تلك املتبعة يف الشركة على إتباعها بثبات إذا ما قور وذلك وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها واليت جرت 

:السنة السابقة ونالحظ أن هذا النموذج خيتلف عن سابقيه يف النقاط التالية  

.هذا النموذج استبعد مجلة العناصر االخرى - أ  

املراجعة االخرى ومنذ ذلك احلني مل تطرأ أي  إجراءات’مجلة جديدة وهي  استعملتيف هذه النموذج  - ب

.سا�ت حىت وقتنا احلايلتغريات على منوذج تقرير مراجع احل  

أنواع التقارير: املطلب الثالث  

�دف وظيفيت الفحص والتحقق إىل احلصول على االدلة والرباهني اليت يعتمد عليها مراجع احلسا�ت بغرض 

الختالف تكوين أساس مناسب إلبداء الرأي يف سالمة وعدالة القوائم املالية وان اختالف رأي القوائم املالية تبعا 

النتائج اليت توصل إليها املراجع يعين وجود أمناط خمتلفة من التقارير يتفق كال منها مع االحكام الشخصية اليت 

1:توصل إليها مراجع احلسا�ت وأهم هذه التقارير ما يلي  

قرير يطلق على التقرير النظيف اسم املطلق أو التقرير غري املقيد بتحفظات ويعترب هذا الت: التقرير النظيف -1  

.41دمحم وجدي شركس،مرجع سابق، ص. د -1  
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املراجعة، وجيري العرف من أكرب تقارير املراجعة قبوال من وجهة نظر املؤسسات اليت ختضع قوائمها املالية لعملية 

االحوال اليت املهين يف هذا ا�ال �نه يقوم املراجع �صدار التقرير النظيف على القوائم املالية اليت متت مراجعتها يف 

متثل فيها هذه القوائم نتيجة أعمال املؤسسة ومركزها املايل والتغريات يف هذا املركز متثال عادال طبقا ملبادئ احملاسبة 

:املتعارف عليها ويتكون هذا التقرير من فقرتني  

ويتمتع املراجع عن تعطي رأي املراجع، هذا : الفقرة الثانية –. يعطي نطاق عملية املراجعة : الفقرة االوىل - 

:إصدار التقرير النظيف يف أحوال متعددة نذكر منها  

.عدم استقاللية املراجع �لنسبة للمؤسسة - أ  

.عدم كفاية نظام الرقابة بصورة تسمح للمراجع مبراجعة القوائم املالية يف  حدود الوقت املناسب  - ب  

.ملراجعاو املشاركة يف إعداد القوائم املالية بواسطة اإعداد  - ج  

يضعها عدم إمكان تطبيق إجراءات املراجعة اليت يرى املراجع  ضرورة الستخدامها وذلك لسبب القيود اليت  -د

.العميل على نظاق عملية املراجعة  

عدم إمكان تطبيق إجراءات املراجعة وذلك ألسباب خارجة عن إدارة املؤسسة أو املراجع مثل فقدان أو تلف  - ه

.سجالت لسبب قهري  

ورفض إدارة املؤسسة أن جتري التعديالت الالزمة عدم إعداد القوائم املالية وفقا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها  -و

.على هذه القوائم  

عدم متاثل مبادئ احملاسبة املتعارف عليها �ملقارنة �ملبادئ اليت اتبعت عند القوائم املالية اخلاصة �لفرتة  - ز

.السابقة  

.إيضاحات القوائم املالية عدم كفاية - ح  

:التقرير التحفظي -2  
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ويرجع هذا التعديل أصال لوجود بعض يطلق على هذا التقرير اسم التقرير التحفظي امتدادا للتقرير النظيف 

إليها وجيب عليه يف هذا الشأن أن حيدد طبيعة هذه التحفظات مع  التحفظات اليت يرى املراجع ضرورة االشارة

.تفسري واضح ألسبا�ا وأثرها على املركز املايل  

إن إصدار التقرير التحفظي يرتبط ارتباطا وثيقا �المهية النسبية للتحفظات نفسها ومدى مادية �ثريها على      

الة أن تكون التحفظات ذات أمهية نسبية ملا يربر االشارة إليها القوائم املالية ويشرتط يف هذه احلعدالة بيا�ت 

عادة توضيح التحقظات يف فقرة  دون أن تكون يف نفس الوقت ضات �ثري مادي على بيا�ت القوائم املالية، ويتم

الفة النطاق إذا ما كانت هذه التحفظات تتعلق بنطاك عملية املراجعة أما إذا كانت هذه التحفظات تتعلق مبخ

مبادئ احملاسبة املتعارف عليها فيجوز االشارة إليها يف فقرة الرأي مع توضيحات يف إيضاح مكمل للقوائم املالية 

أو كإجراء بديل جيوز توضيحها عن طريق إضافة فقرة وسيطة تقع فقرتني النطاق والرأي، ويستخدم يف هذا النوع 

...كلمة، ماعدا أو �ستثناءتتضمن  من التقارير عند كتابة فقرة الرأي عبارات   

فلو فصل أن مرجتع احلسا�ت قد نصح مؤسسة ما أثناء قيامه بعملية املراجعة بتعديل رقم خمصص الديون 

إجراء التعديالت املطلوبة ونتيجة  املشكوك فيها مبا يتفق مع مبادئ احملاسبة املتعارف عليها وقد رفضت االدارة

لذلك وطبقا ألحكامه الشخصية فقد قرر املراجع أن يصدر تقريرا حتفظيا على القوائم املالية فإن هذا التقرير ميكن 

:�لطريقة التاليةأن يكتب   

.فقرة النطاق ال ختتلف يف شيء عن الفقرة البيهة هلا يف التقرير النمطي - أ  

: ها توضيح أسباب التحفظ كما يليفقرة وسيطة يتم في - ب  

ونظرا لتأخر سداد بعض احلسا�ت املدينة عن �ريخ االستحقاق ملدة طويلة ولضخامة أرصدة هذه احلسا�ت ( 

).فأنين أرى أن خمصص الديون املشكوك فيها جيب أن يزاد بشكل مادي عما هو عليه يف القوائم املالية  

ويف رأي فيما :( فقرة الرأي اليت اشتملت على عبارة تسري إىل التحفظ الذي سبق توضيحه يف الفقرة الوسيطة - ج

عدا  ما خيص تعديل رصيد خمصص الديون املشكوك فيها وما يرتتب على ذلك من �ثري على رصيد احلسا�ت 

 19....ا متثل متثال عادال للمركز املايل يف �ريخاملدينة ورم صايف الربح فإن القوائم املالية السالف االشارة إليه

ونتيجة أعماهلا والتقديرات يف مركزها املايل عن الفرتة املنتهية يف �ريخ امليزانية وفق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

.واليت متثل مع تلك املبادئ اليت مت استخدامها يف الفرتة املالية السابقة  
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:الرأيتقرير عدم إبداء  -3  

يتم عادة إصادر تقرير عدم الرأي يف االحوال اليت ال ميكن فيها املراجع من تطبيق إجراءات املراجعة اليت يراها  

اليت تساعد يف إبداء الرأي على القوائم املالية سواء نتج ذلك سبب القيود ضرورية للحصول على االدلة والرباهني 

اجعة أو سبب ظروف خارجة عن إدارة االدارة أو املراجع، ويتكون تقرير اليت تضعها االدارة على نطاق عملية املر 

:عدم إبداء الرأي من ثالث فقرات  

ة معينة تشري إىل الوسيطة والفقرة تغطي نطاق عملية املراجعة اليت حتتوي يف هذه احلالة على عبار : الفقرة االوىل

حملاسب إىل عدم إبداء الرأي مث الفقرة الثالثة وهي الفقرة الوسيطة اليت توضح االسباب اليت حدث � الثانية هي

.ذا التقريرالفقرة اليت يتم فيها إبداء الرأي وفيما يلي منوذجا هل  

عبارة ما عدا ما جاء �لفقرة الثالثة أما الفقرة الوسيطة وفقرة  ويضاف يف الفقرة االوىل أي قفرة النطاق يف االخري

إن إدارة املشروع قد أصدرت تعليما�ا لنا بعدم حضور مالحظة جرد املخزون السعي يف :( الرأي فتخص ما يلي

ا كانت نتمكن من التحقق من قيمة املخزون السلعي البالغ قيمته؟ يف �ريخ امليزانية ملوعليه ما مل .. 31/12/19

تؤثر �ثريا ماد� يف حتديد املركز املايل نتيجة أعمال املرسسة فإننا ال نبدي  ديسمرب 31قيمة املخزون السلعي يف 

.رأ� على القوائم املالية السلف االشارة إليها  

عمال املؤسسة نتيجة أيستخدم هذا التقرير عادة يف االحوال اليت ال متثل فيها القوائم املالية :لباالتقرير الس -4

وإلصدار هذا التقرير جيب أن تكون التحفظات ذات �ثري مادي على عدالة بيا�ت القوائم املالية وجيب أن 

حيصل املراجع على كافة االدلة والرباهني اليت تربز رأيه السالب وكذلك جيب أال يكون له أية حتفظات تتعلق 

:ة من ثالث فقراتويتكون التقرير السالب عاد أملراجعةبنطاق عملية   

.واليت تتشابه يف تعبريا�ا مع فقرة النطاق يف التقرير النمطي: فقرة النطاق - أ  

.حتتوي على أسباب الرأي السالب مع بيان هذه االسباب على بيا�ت القوائم املالية: فقرة وسيطة –ب   

فيها على أن القوائم املالية ال متثل املركز املايل للمؤسسة إال أن هذا التقرير �درا  اليت ينص: فقرة الرأي - ج

االستخدام يف احلياة العملية ألن املؤسسات اليت ختضع قوائمها املالية لعملية املراجعة تقوم عادة بتعديل هذه 

.القوائم طبقا ملتطلبات املراجع حىت تتالىف الرأي السالب  
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التقارير االخرى: املطلب الرابع  

يف بعض االحيان قد يؤدي املراجعون خدمات أخرى غري املراجعة تتطلب إصدار تقارير املراجعة ومن أمهها ما 

1:يلي  

: التقرير املطول  -1  

هذا التقرير يكون مكمال لتقرير املراجعة ويطلق عليه التقرير املفصل وحيتوي هذا التقرير على بعض املعلومات      

:االضافية اليت قد تتمثل يف املعلومات التالية  

تفاصيل حتليلية لبيا�ت القوائم املالية وذلك عن طريق دراسة جداول التغريات يف مستوى امليزانية وجدول  - أ

.حسا�ت النتائج وتفسري التغريات اجلوهرية إن وجدت   

.بيا�ت إحصائية تغطي جوانب النشاطاملختلفة للمؤسسة - ب  

.مات إضافية ختص بعض قوائم املاليةتعلي - ج  

.بيا�ت عن أثر التغريات يف مستوى االسعار على املؤشر املايل والنتيجة -د  

وتتضمن افتتاحية التقرير املطول نفس العبارات والفقرات اليت حيتويها تقرير املراجعة وذلك �إلضافة إىل فقرة    

تحملها من تضمني هذا التقرير لبعض املعلومات االضافية اليت ال مكملة يبني فيها املراجع مدى املسؤولية اليت ب

الشخصية حيتويها تقرير املراجع وحتديد مسؤولية املراجع عن املعلومات االضافية يف التقرير املطول تبعا ألحكامه

.عنهاعن طريق إصدار تقرير سالب عليها أو إصدار تقرير عدم إبداء الرأي  

 

 

.49مرجع سابق،ص  شركس،دمحم وجدي . د -1  

:تقرير خدمات احملاسبة -2  
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قد يطلب املراجع إىل أداء خدمات احملاسبة يف املؤسسة ما أو قد يشارك يف اعداد القوائم املالية اخلاصة           

حماسبية ويكون مسؤوال عن مدى صحة تلك العمليات وليس �ملؤسسة مبعىن املراجع يكون مرتبط �داء خدمات 

خدمات احملاسبة فقد نص جممع ات احملاسبية املتعارف عليها ولتفادي اخللط بني تقرير املراجع وتقارير عن االجراء

كل صفحة من صفحات القوائم املالية احملاسبني االمريكيني يف توصية خاصة �ذا النوع من اخلدمات لضرورة ختم  

.أن هذه القوائم مل تراجع بواسطة املراجعخبامت حتتوي على عبارة مل تراجع مع إصدار تقرير خاص يشارك فيه   

:التقارير اخلاصة -3  

تغطي التقارير اخلاصة عديدا من االحوال اليت تتطلب من املراجع إبداء رأي خاص يتفق مع طبيعة اخلدمة اليت 

:يقوم �دائها ومن أمثلة هذه االحوال  

يب غري كامل طبقا ملا تقتضي به مبادئ احملاسبة التقارير اخلاصة �لقوائم املالية اليت أعدها على أساس حماس - أ

.املتعارف عليها أو على االساس النقدي  

التقارير اخلاصة �لقوائم املالية للمؤسسة واهليئات اليت �دف إىل حتقيق الربح أو املؤسسات أو اهليئات اليت  - ب

.جيب أن تتبع نظاما حماسبيا معينا يتفق مع طبيعة النشاط الذي متارسه  

.التقارير اخلاصة اليت تتعلق ببعض عناصر القوائم املالية - ج  

التقارير اخلاصة املتعلقة بدراسات معينة مثل دراسات نقييم أصول وخصوم مؤسسة يراد شراؤها أو دراسات  -د

.سياسية مالية أو تسويقية  

.راسات اخلاصة اليت قد تتطلبها اجلهات احلكومية من املؤسساتدال -و  

.اخلاصة بتقييم أنظمة الرقابة الداخليةالتقارير  - ز  

وبصفة عامة عند إعداد التقارير اخلاصة جيب االلتزام مبعايري املراجعة املتعارف عليها وذلك يف حدود           

.مع طبيعة هذا النوع من التقارير يتالءماملدى املناسب الذي   

 

:لــــــــــة الفصـــــخالص  
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مهنة متارس من طرف أشخاص لديهم من اخلربة والكفاءة ما يؤهلهم إىل إصدار رأ� عن صدق أو  املراجعة         

منهجية عمل متكنه من احلصول  كذب معلومات معينة عن فرتة زمنية معينة هذا االمر ال ميكن بلوغه إال �تباع

ات املناسبة واملتمثلة يف ز�رة على أكرب قدر من االدلة والقرائن يدعم �ا رأيه مستعمال يف ذلك خمتلف االدو 

.احملالت وإجراء املقابالت مع املسؤولني والتعرف على أمساء املوظفني وأصحاب الصالحية �لتوقيع  

تعترب عملية فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية أهم مراحل عملية املراجعة إذ من خالهلا يستطيع املراجع أن        

من حتديد نقاط الضعف حىت يتم تفاديها، أما فيما يتعلق بفحص احلسا�ت يتأكد من أن الوقاية حمكمة و 

النتائج املتوصل إليها من خالل فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية فالنظام ومتابعة االرقامفإنه يتم على أساس 

.الضعيف يضطر املراجع إىل ز�دة االختبارات إىل احلد الذي يسمح له بتكريس القناعة الالزمة  

  

 

 

 

 



 الـمـقـــدمــــــــــة 

 

ركزي ـسيري املـلقد مرت املؤسسة اجلزائرية بعدة مراحل فمنذ االستقالل انتهجت النظام االشرتاكي أي الت             

  ةة �موعـابع االقتصادي مما نتج عنه حاالت سيئـن الطـتماعي عـطابع االجـها الـب عليـان يغلـيث كـسة حـؤسـللم

ات أدت �حلكومة يف بداية الثمانينات إىل التفكري يف اإلصالح االقتصادي ـذه الوضعيـسات، هـن املؤسـرة مـكبي

حيث يتمثل اإلجراء األول يف إعادة  1980الذي أدى إىل إعادة اهليكلة املؤسسات وذلك �جراءات سنة 

ى ـهدف إلـاملالية للمؤسسة املثقلة �لديون، أما اإلجراء الثاين فيتمثل يف إعادة اهليكلة العضوية والذي كان ياهليكلة 

رة احلجم لتكون أكثر ختصصا وكفاءة، إال ـسات صغيـعام ذات احلجم الكبري إىل املؤسـاع الـسات القطـحتويل مؤس

ى ـا أدى إلـة ممـائرية تعاين من بعض املشاكل اإلداريأنه رغم هذه اإلجراءات التصحيحية بقيت املؤسسة اجلز 

ذت ـه أخـذي مبوجبـال 01/88ون رقمـي قانـذا اإلصالح فـثل هـسات ومتـة املؤسـي �ستقالليـر مسـالح أخـإص

  :سات العمومية االقتصادية األشكال التاليةـاملؤس

  .املؤسسات احملليةمؤسسات ذات مسؤولية حمدودة وتتمثل يف  -                     

  .ة ـات وطنيـا شركـهم وأغلبهـل شركات أسـى شكـمؤسسات عل -                     

إن عدم قدرة املشروعات الصغرية أدى إىل التفكري يف ظهور نوعا أخر من املشروعات االقتصادية         

الضخمة واليت تتطلب جتميع أموال كبرية لتسيري أعماهلا وضمان استمرار تلك املؤسسات بعيدا عن مالكها ولقد 

هذا النوع من الشركات يتميز بدميقراطية إن ف وال وخاصة شركات املسامهةـنتج عن هذا التفكري ظهور شركات األم

رتات دورية ـي فـا فـن تصرفا�ـة اإلدارة عـني امللكية واإلدارة على أن يقوم املالك مبحاسبـم الفصل بـاإلدارة حيث يت

  ن ـالك أنفسهم أو مـن �حية املـة على تصرفات اإلدارة سواء مـقد تطلب ذلك ضرورة وجود أساليب للرقابـول



  ~أ ~ 

  ةـة واملاليـي الفنيـى النواحـي ممارسة الرقابة علـن ينوب عنهم فـخالل م

ي احلذر يف اإلدالء �ملعلومات ـسة توخـى املؤسـرض علـي االتصال يفـكم أن ظاهرة العوملة وما أفرزته من سهولة ف

ي ـة املؤسسة فتن الدقة تكسب ثقة املتعامل وتزيد فرصـوااللتزام بتقدمي بيا�ت صحيحة تتوفر على درجة عالية م

  .ات وإمكانية التوسع يف االستثمارات �لشكل الذي يضمن التطور والنموـى االئتمان من اهليئـاحلصول عل

ي تطوير املركز املايل ـا فتإن هذا التطور االقتصادي وتلك النهضة الصناعية جعلت لعلم احملاسبة دورا رئيسي        

ن صحة األرقام والنتائج ـلمؤسسة إال أن هذا التطور صاحبه منو علم أخر ساعده على ضبط معطيات احملاسبة مل

  .و مراقبة احملاسبة يسمى بعلم املراجعةـذي هـلم الـذا العـة وهـتها احملاسبـاليت قدم

  طرح اإلشكالية: أوالً 

والتغيــرات االقتصادية واالجتماعيـة من أجل مسايرة العصر ل التحـوالت ـي ظـسة اجلزائرية فـإن املؤس          

وكسب مكانة مشرفة يف األسواق العاملية عليها االهتمــام بنوعيـة املعلومـة حىت تكسب ثقة من يتعامل معها وهــذا 

انيـات تبيـن داد ميز ــن إعـة تضمـس علميـى أسـز علـات ترتكـى آليـال يتأتى إال إذا تـوفرت هـذه املؤســسات عل

ذه التقارير ـث أصبحت هـالوضعيـة احلقيقيـة للمؤسـسة خاصة إذا كانت مدعومـة بتقريـر إجيايب ملراجع احلسا�ت حي

  .ن املعلومات الواردة فيهاـادة مـها واالستفـعلي ـلب املتعامـي يرغـم الو�ئق اإلدارية التـمن أه

  :  ل يف األسئلة التاليةمن خال ما سبق فإن اإلشكالية تتمث           

  .إىل أي مدى ميكن اعتبار املراجعة كأداة رقابية؟ -           

  .ماذا جيب مراجعته، ومىت تتم املراجعة،وألي غرض تتم املراجعة؟ -            



  ~ب ~ 

  

هل يكفي للمراجع االعتماد على املعلومات املتحصل عليها من إدارة املؤسسة فقط للقيام مبراجعة  -            

  .موضوعية؟

  .         هل ميكن اعتبار املراجعة أداة لتحسني نوعية املعلومات احملاسبية؟ -           

  .ي الوظائف؟ـة كباقـارها وظيفتة واعتبـة املراجعـل وظيفـهل كل املسريين مستعدين لتقب -            

  :إن معاجلة اإلشكالية تؤدي بنا إىل صياغة الفرضيات التالية      

  :الفرضية األساسية -1

سة يعترب وسيلة وقائية تبعد ـع إمكانيات املؤسـي تتالءم مـإن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية �لصورة الت -     

  .احتمال حدوث اخلطأ

  :ضيات اجلزئيةالفر  -2

ات يوفر للمراجع فرص اكرب ـي جتميع املعلومـدام أساليب متعددة فـإن تعدد مصادر األدلة والرباهني واستخ -     

  .إلعداد تقرير مالئم 

  .تبين فكرة املراجعة واعتبارها فكرة تساعد املسريين واملسؤولني على التحكم يف تسيري األمور -     

  .رـن �لتدريب املستمـات املراجعيـث معلومـى حتديـل علـة والعمـة الداخليـة املراجعـبوظيفام ـاالهتم -     

  .املؤسسة وجناحهائج املراجعة تؤدي إىل تصحيح مسار إن التزام مدير مؤسسة ما بتطبيق نتا -     



  

  ~ج ~ 

  أسباب اختيار املوضوع: �نياً 

  .يـذايت واملوضوعـانبني الـن اجلـارات مـعدة اعتبـوضوع لـهذا املـا لـع اختيارنـيرج

  :اجلانب الذايت -

 .عالقة املوضوع املختار بتخصص تدقيق حماسيب ومراقبة التسيري الذي ندرسه -       

  :اجلانب املوضوعي -

  .أمهية ومكانة املراجعة يف املؤسسات -       

  .فقط بتعقب األخطاء يف اإلجراءات احملاسبية تصحيح االعتقاد السائد الذي يعترب أن مهنة املراجعة �تم -     

  .اخلوف الزائد من املراجع واعتباره شرطياً �مكانه إنزال العقو�ت -     

  أهداف البحث: �لثاً 

  :هناك جمموعة من األهداف نصبوا إىل حتقيقها تتمثل فيما يلي

مكانتها، أهدافها والنتائج اليت حتققها من خالل غرسها يف ( املؤسسات بوظيفة املراجعة  تعريف مسؤويل -     

  .)املؤسسة

تبيان حقيقة عملية املراجعة يف املساعدة على تقدمي معلومات مالية وحماسبية تتميز بقدر كبري من  -     

  .املعقولية



  ~د~ 

  أمهية البحث:رابعاً 

  :سة يف العناصر التاليةميكننا تلخيص أمهية موضوع الدرا

إعطاء صورة حقيقية عن الواقع الذي تعيشه املؤسسة والوقوف على حالة التدهور املستمر الذي يصيب  -     

  .أخرىإىل املؤسسات من سنة هذه 

   .تسليط الضوء على طريقة تسيري هذه املؤسسات وتوضيح مدى أمهية املراجعة إذا مت االعتناء �ا -     

ذا املوضوع على مستوى ـول هـوجود حـراغ املـد الفـر وسـال اإلدارة والتسييـي جمـمي فـث العلـراء البحـإث -     

  .الدراسات اجلامعية

ض املعلومات اخلاصة �لتسيري ــى بعـصول علـة احلــى صعوبـود إلـركة شوكولوكس يعـى شـا علـار دراستنـإن اقتص

ذه ــثل هـر مـى توفيـرى علـة األخـسات االقتصاديـي املؤسـن فـن املسؤوليـم ةـى املوافقـول علـة احلصـك صعوبـوكذل

اب ـع إىل الغيـذا يرجـإن هـة فــة الداخليـدون املراجع ةـة اخلارجيــى املراجعـعلة ـالتطبيقية ــز الدراسـا تركيـعلومات، أمـامل

ه اإلجراءات واخلطوات ـى تشابـن جهة، وإلـم االقتصاديةة و ـي هلذه الوظيفة يف كثري من املؤسسات العموميـالكل

   .من جهة أخرى

  املنهجية وأدوات البحث: خامساً 

ى قسمني ـلإلجابة عن التساؤالت املطروحة وإثبات أو إسقاط الفرضيات املوضوعة قمنا بتقسيم الدراسة إل      

  الة شركة ـدراسة ح( الةـة احلـمنهج دراس قوم علىـي يـم تطبيقـى املنهج التحليلي وقسـقوم علـقسم نظري ي

  



  ~ھ ~ 

  

  ركة شوكولوكسـح شـن مصالـعن ـمسؤوليللاءات قدمت ـداول استقصـج كـي ذلـن فـمستعملي) شوكولوكس

  . الت كأداة حبث متكننا وتساعد� من االستنتاج واالستنباطـعض املقبـراء بـإلج

م املفاهيم األساسية ــل األول لتقديـثالثة فصول، خصص الفصطروح قسمنا البحث إىل امل اإلشكالوملعاجلة 

ف ـث األول التعريـاول املبحـث ويتنـة مباحــللمراجعة بنوعيها الداخلية واخلارجية حيث قسم الفصل األول إىل ثالث

مستوى مهين مرتفع،أما واحملافظة على ي وضعت للتحكم يف مزاولة املهنة ـر التــواملعاييها ـأنواعها و ـفروض ةـ�ملراجع

  .اـإبراز مصلحتـها وتنظيمـها وطريقـة أدائهي فقط تطرقنا من خالله إىل املراجعة الداخلية وحماولة ـث الثانـاملبح

تطرقنا فيه إلـى دراسـة املراجعـة اخلارجيـة وبيـان اجلوانب امليدانية ملهنة املراجع ث ـا فيما خيص املبحث الثالـأم        

ى ـا إلـا تطرقنـأو مندوب احلسابـات من خـالل توضيـح كيفيـة ممارسته ملهامه وكيفية تعيينه وعزله كماخلارجي 

  .وسلوك املهنة أدابد ـه وقواعـح مسؤولياتـتوضي

حيث يتناول املبحث  وقسم إىل أربعة مباحثأما يف الفصل الثاين فقد مت عرض دراسة منهجية املراجعة         

حمور  ة �عتبارهاـة الداخليـم نظم الرقابـة وتقييـم دراسـي تـالتعرف على املؤسسة وحميطها، أما املبحث الثان األول

ـات ومصادرا مـع تبيـان أمهيـة أدلـة اإلثب ود امليزانيةـ، أمـا املبحث الثالث يعرض خطوات مراجعة بنةـاملراجع عملية

  .أما املبحث الرابع ّمت التطرق إىل كيفية إعداد التقرير �عتباره املنتوج النهائي لعملية املراجعة  ،حلصول عليهـا

أمـا الفصـل الثالـث واألخيـر خصصنـاه للدراسـة التطبيقيـة حـيث تـّم إسقـاط الدراسة النظرية على شركة        

ة املطبق فـي الشركة ومراجعة بعض بنود امليزانية شوكولوكس حملولة منا دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلي

             .�ستعمال إجراءات خاصة �لعمل امليداين ومقارنـة تقارير حمافظ احلسا�ت مع نتائج البحث



  ~و~ 
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