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 كلمة الشكر

 
 "  من لم يشكر الناس  لم يشكر هللاقال الرسول صلى هللا عليه و سلم :   " 

 صدق رسول هللا   

الحمد هلل رب العاملين معلم األولين و اآلخرين الذي علم اإلنسان ما لم يعلم ال يزال الرجل عاملا ما طلب العلم 

الشكر على ما وهب لنا من نعمة                                                                         فإن ظن أنه علم فقد جهل ، و نحمد هللا و نشكره جزيل

 العقل لنفكر و بالعلم لنتدبر .

و أشكر هللا عز و جل الذي وفقنا إلنجاز هذا العمل املتواضع ،و ما توفقنا إال باهلل عليه توكلنا و عليه فليتوكل 

 املتوكلون .

" التي لم تبخل  بسدات كريمةب أن أوجه أسمى عبارات الشكر و التقدير إلى مؤطري األستاذة املحترمة " كما يج

علينا التوجيهات و النصائح السديدة و التي ساعدتنا في إتمام هذا العمل ، كما ال أنس ى موظفي وكالة البنك 

 .BNAالوطني الجزائري 

السنة الثانية ماستر تخصص التدقيق املحاسبي ومراقبة التسيير كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة 

 الذين ساهموا في إثراء معارفنا .

و الحمد هلل عز وجل نحمده و نهتدي به ،و ألف صالة و سالم على خير مخلوقات هللا الرسول الكريم محمد ابن 

 عبد هللا الذي أتم أسمى رسالة الوجود و هي رسالة اإلسالم .

  ــــارك هللا فيـكـــــــــــــــــم جمـيعــــــــــــــا ****** بـــــ



 اإلهـــداء

 
 أهدي هذا العمل املتواضع إلى :                           

" أطال العزيز أبي" منبع الحب و الحنان الذي يشبع دائما تطلعي للنجاح و إلى "أمي الغالية"

هللا في عمره ، اللذان يستحقان أكثر من مجرد إهداء على الورق حتى و إن كان هذا الورق 

 من ذهب .

 الدين ، نبيل . إخوتي سليمان ، سفيان ، عزإلى كل 

 حبيبةو  إلى أختي الكبرى الغالية )مليكة( و ال أنس ى سميرة

زهراء( و إلى الصديقتين  إلى رفيقتي و صديقتي و أختي و شريكتي في العمل )فاطمة

 شهرزاد(و  الحبيبتين يحفظهما هللا )عائشة

 التدقيق املحاسبي ومراقبة التسيير .و إلى كل الطلبة علوم املالية واملحاسبة تخصص 

 إليك أنت أيها القارىء .
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تطور املستمر ل�حياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وتوسع املؤسسات و�شعب وظائفها الال شك أن 

محايد ثالث بدأت ا�حاجة إ�� وجود طرف وز�ادة درجة �عقيدها، وانفصال امللكية عن اإلدارة، ومن هنا 

�واسطة ب�ن املؤسسة وصاح��ا يطلع ع�� حالة املؤسسة و�� نفس الوقت يقدم نصائح لإلدارة من أجل 

 ت�حيح األخطاء والتالعبات ال�ي قد تحدث، وهذا عن طر�ق املراجعة .

حيث تقوم املؤسسات االقتصادية بإعطاء أهمية كب��ة للمراجعة وهذا �حماية ممتل�ا��ا، فاملراجعة �� 

تقوم ع�� فحص الدفاتر وال�جالت ��دف التأكد من القوائم املالية ومدى مطابق��ا لنتائج عمليات  وظيفة

املؤسسة وفقا للمبادئ ا�حاسبية املتعارف عل��ا، و�التا�� ف�ي �س�� ل�حفاظ ع�� املؤسسات االقتصادية 

 خاصة مع ك�� حجمها، فهذا يؤدي إ�� بقاء املؤسسة واستمرارها .

ما هاملراجعة �شق��ا املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية و تطورهما ح�ى وصلتا إ�� ما  ظهور إن وعليھ ف 

حيث أصبحت عليھ اليوم، ف�ان ظهور املراجعة ا�خارجية قبل ظهور املراجعة الداخلية بوقت طو�ل، 

 لهذه املراجعةتمع نتيجة تولد حاجة ا�جاملراجعة ا�خارجية ضرور�ة �� جميع املؤسسات االقتصادية وهذا 

 قبل حاجتھ من املراجعة الداخلية، ف�ل م��ما أهدافها، و مسؤوليا��ا و صالحيا��ا.

فاملراجعة الداخلية �� وظيفة داخل املؤسسة، يتم من خاللها مراجعة جميع األ�شطة الداخلية للمؤسسة 

 ��دف مساعدة اإلدارة للقيام بمسؤوليا��ا بفاعلية.

ة ف�ي وظيفة تتم عن طر�ق مراجع خار�� مستقل عن املؤسسة محل املراجعة، و هدفھ أما املراجعة ا�خارجي

الرئي��ي هو إعطاء ضمان ملستخدمي القوائم املالية للمؤسسة من خالل الرأي الف�ي ا�حايد الذي يصدره 

 عن مدى �حة و عدالة تلك القوائم املالية.

ظيفت�ن للمؤسسة و أن املؤسسة �� أمس ا�حاجة من خالل ما سبق يت�ن أهمية و ضرورة وجود خدمات الو 

�خدما��ما معا، ليس هذا فحسب بل البد من تضافر جهود الوظيفت�ن أثناء تنفيذهما ملهامهما، ملا لذلك من 

 ا.نجاحها �� تحقيقها ألهدافهبالتا��  ودة عالية، وحسن �سي�� املؤسسة ودور كب�� �� تحقيقها ألهدافهما بج

 املوضوع يتم صياغة اإلش�الية التالية:ح�ى يتم اإلملام ب

 ؟العالقة ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية  ما ��

 و تندرج تحت هذه اإلش�الية التساؤالت الفرعية التالية:

 ما هو اإلطار النظري العام للمراجعة؟ .1

 ل�ل م��ما؟ما �� املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية؟ و ما �� صالحيات و مسؤوليات  .2
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 ما �� عوامل ووسائل تحقيق الت�امل ب�ن �ل م��ما؟ .3

 :الفرضيات 

 لإلجابة ع�� التساؤالت السابقة فقد طرحنا الفرضيات التالية: 

 ان موضوع املراجعة يقوم ع�� مجموعة من املفاهيم ال�ي تطورت ع�� مر التار�خ  .1

ل�ل من و  ال غ�ى للمؤسسة ع��ما.إن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجية وظيفتان هامتان  .2

 البد من مراع��ما . صالحياتمسؤوليات و  املراجعت�ن

ة هناك الكث�� من العوامل و الوسائل ال�ي تدعم و �عمق مبدأ الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية واملراجع .3

 ا�خارجية.

 أسباب اختيار املوضوع:

� اخلية واملراجعة ا�خارجية و ما لھ من دور ع�األهمية امل��ايدة ملوضوع الت�امل ب�ن املراجعة الد -

 مستوى جودة عملية املراجعة و نجاح و ازدهار املؤسسة.

محاولة تقديم فائدة علمية و مرجع عل�ي �ستفيد منھ ذوي االختصاص، من طالب و أ�اديمي�ن و  -

 ممارس�ن ملهنة املراجعة الداخلية أو املراجعة ا�خارجية.

 

 :أهمية الدراسة

ية و ل من املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجل إبراز الدور الهام الذي تلعبھ �أهمية الدراسة من خالتتج�� 

هذا لضمان أك�� قدر من الثقة �� الت�امل ما بي��ما، و ع�� مستوى املؤسسة �� مساعد��ا ع�� نجاحها و 

 التحقيق األمثل ألهدافها.

 أهداف الدراسة:

 �� إ�� تحقيقها من خالل هذه الدراسة �� اآل�ي:تتمثل أهم األهداف ال�ي �س

توضيح أهمية و فائدة املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجية لصا�ح املؤسسة و مدى ضرورة توفر  .1

 خدما��ا معا �� املؤسسة.

توضيح مفهوم الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجية، و بيان أهميتھ و فائدتھ ع��  .2

 املراجع الداخ�� واملراجع ا�خار��، و كذلك ع�� املؤسسة محل الدراسة.عمل �ل من 
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جية، ومدى استفادة �ل م��ما تحديد عوامل ووسائل الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خار  .3

 معا

 :املستخدم من�ج 

من أجل الوصول إ�� هدف البحث و اإلجابة ع�� األسئلة ال�ي تم طرحها، ��دف اختبار �حة الفرضيات 

حتم��ا طبيعة الدراسة، من حيث �و��ا نظر�ة و ميدانية ��  من�ج وصفي وتحلي��املق��حة، سيتم استخدام 

مة ال�ي ش�لت مدخال فيما يتعلق باملفاهيم العانفس الوقت، حيث سنعتمد ع�� توظيف املن�ج الوصفي 

�ة للدراسة، إضافة إ�� املن�ج التحلي�� الذي يتم�� بتحليل املعلومات املوجودة لإلملام ب�ل ا�جوانب النظر 

 والتطبيقية للدراسة .

 

 :صعو�ات الدراسة 

�عمل  إذمن أهم الصعو�ات ال�ي واجهتنا أثناء الدراسة و�� الدراسة امليدانية وهذا نظرا للموضوع ا�حساس 

  .ع�� سر�ة املهنة مما صعب انجاز  الفصل التطبيقيالبنك 

 :تقسيمات البحث 

 تم تقسيم هذا البحث إ�� ثالثة فصول �التا�� :

يتناول الفصل األول عموميات حول املراجعة الذي يتضمن ثالث مباحث، حيث تناولنا �� املبحث األول  0

ث و�عر�ف وأهداف وأنواع واملعاي��، بينما املبح مدخل إ�� املراجعة بما ف��ا التطور التار��� للمراجعة

املبحث و  ،الثا�ي خصص للمراجعة الداخلية بما فيھ �عر�ف وأهداف وأهمية ومسؤوليات وصالحيات

 للمراجعة ا�خارجية بما ف��ا �عر�ف وأهداف، أهمية، املسؤوليات والصالحيات .الثالث خصص 

ة ب�ن املراجعة الداخلية وا�خارجية الذي يتناول  ثالث أما الفصل الثا�ي يتمثل �� العالقة الت�املي 0

 مباحث، فاملبحث األول يتضمن أوجھ اإلختالف والتشابھ ب�ن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجية، أما

 املبحث الثا�ي خصص لطبيعة الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجية، وأخ��ا املبحث الثالث

 مل ووسائل تحقيق الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجية .ف�ان حول عوا

أما الفصل األخ�� ا�خاص بالدراسة امليدانية قد احتوى أيضا ع�� ثالث مباحث حيث تناولنا �� املبحث  0

ا األول �حة عن البنك الوط�ي ا�جزائري بما فيھ التعر�ف والهي�ل التنظي�ي للبنك الوط�ي ا�جزائري، بينم

املبحث الثا�ي خصص لو�الة مستغانم بما فيھ التعر�ف والهي�ل التنظي�ي والعمليات ال�ي تقوم ��ا ، أما 

 .املبحث الثالث واألخ�� فيضم أ�شطة وموارد ونقاط القوة والضعف للو�الة



 ةـــة العامــاملقدم

 

#
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 الدراسات السابقة:

دكتوراه واملاجست��  لقد تم االعتماد �� هذا البحث ع�� دراسات جامعية تم إعدادها من طرف طلبة ال

 واملذكرات و من بي��ا ما ي��:

_ عبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية،دراسة حالة 1

وإدارة املراجعة الداخلية �� مج�ي و حازم حسن و شر�ا��م(محاسبون قانوني�ن)KPMGب�ن شركة الت�امل 

بنك اليمن و ال�و�ت للتجارة و االستثمار �� ا�جمهور�ة اليمنية.حيث هدفت هذه الدراسة إ�� شرح و تفصيل 

الداخلية و ا�خارجية،و مدى أهمية ذلك الت�امل ع�� مستوى تحقيق املراجعة عالقة الت�امل ب�ن املراجعة 

هما،و أيضا ع�� مستوى نجاح املؤسسة ،و منھ توصلت هذه الدراسة الداخلية و املراجعة ا�خارجية ألهداف

و  مجموعة من النتائج أهمها الت�امل و التعاون ب�ن الطرف�ن لھ دور �� تحقيق ا�جودة و الفعالية للمراجعت�ن

و قد أوصت هذه الدراسة بضرورة أن ي�ون �� �ل مؤسسة مهما �ان حجمها،أن ي�ون مراجع للمؤسسة، 

 قل يقدم تقار�ره إ�� أع�� سلطة تنفيذية �� املؤسسة و املتمثلة �� مجلس اإلدارة.خار�� مست

لة ية،حا_ شدري معمر سعاد،التقار�ر املالية للمراجع و أثارها ع�� اتخاذ القرارات �� ظل األزمات املالية العامل2

و أهمية الت�امل ب�ن و تفصيل املراجعة تقر�ر املراجع حول سونلغاز،حيث هدفت هذه الدراسة إ�� شرح 

أهمها،ال��ام املراجع  املراجعة الداخلية و ا�خارجية،و منھ وصلت هذه الدراسة إ�� مجموعة من النتائج

بمعاي�� املراجعة وحده اليكفي للوصول إ�� تقار�رذات جودة عالية فالبد من تدعيم ذلك باملعاي�� الدولية 

حاسبية و تفعيل أك�� املراجعة من أجل �ر املبادئ ا�للمراجعة،و قد اق��حت هذه الدراسة بضرورة تطو 

  التصدي لألزمة املالية العاملية ا�حالية و عدم حصول أزمات مالية مماثلة لها.

  

 

 



 

 

 

ل األول:ـــــــالفص  

ةــــول املراجعــــات حــــعمومي  
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 : تمهيد

جلهـــــــا ، ت مـــــــن أال�ـــــــي أ�شـــــــأو و�أســـــــاس للغايـــــــة �عت�ـــــــ� ال�ـــــــي   تقـــــــوم املراجعـــــــة ع�ـــــــ� مجموعـــــــة مـــــــن املفـــــــاهيم 

و  أالمــــــن خاللهــــــا ، بحيــــــث يوجــــــد نــــــوع�ن مــــــن املراجعــــــة  إل��ــــــاالزاو�ــــــة ال�ــــــي ينظــــــر  بحســــــب أنــــــواععــــــدة  إ�ــــــ�تنقســــــم 

و  إل��ــــــا�ــــــ� املراجعــــــة الداخليــــــة و املراجعــــــة ا�خارجيــــــة ال�ــــــي قــــــد ظهــــــرت منــــــد زمــــــن ، نتيجــــــة تولــــــد حاجــــــة ا�جتمــــــع 

و  األهميــــــــــةبوقــــــــــت طو�ــــــــــل ، و م��ــــــــــا ظهــــــــــرت قــــــــــد ظهــــــــــرت املراجعــــــــــة الداخليــــــــــة �عــــــــــد ظهــــــــــور املراجعــــــــــة ا�خارجيــــــــــة 

 وجود مراجعت�ن . إ��ا�حاجة املاسة 

املؤسســــــــــــــة ، و كمــــــــــــــا ظهــــــــــــــرت  إدارةملســــــــــــــاعدة  لداخليــــــــــــــةالوجــــــــــــــود املراجعــــــــــــــة حيــــــــــــــث ظهــــــــــــــرت ا�حاجــــــــــــــة  

 اإلدارةاملـــــــالك ع�ـــــــ� حســـــــن و ســـــــالمة �ســـــــي�� مؤسســـــــ��م مـــــــن قبـــــــل  لطمأنـــــــةا�حاجـــــــة لوجـــــــود املراجعـــــــة ا�خارجيـــــــة 

 املعنية و مدى صدق املعلومات املالية املقدمة من قبلهم .

لفصـــــــــل لنتنـــــــــاول ا اتلعبـــــــــھ املـــــــــراجعت�ن فقـــــــــد خصصـــــــــنا هـــــــــذ الـــــــــذيالـــــــــدور  أهميـــــــــةمـــــــــا ســـــــــبق و  ألهميـــــــــةو  

املراجعــــــــــة ، و املبحــــــــــث الثــــــــــا�ي املراجعــــــــــة  إ�ــــــــــ�مــــــــــدخل  األول مــــــــــن خاللــــــــــھ ثــــــــــالث مباحــــــــــث حيــــــــــث يتنــــــــــاول املبحــــــــــث 

 املبحث الثالث فيتناول املراجعة ا�خارجية . أماالداخلية 
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 املراجعة  إ��: مدخل  األول املبحث 

محايــــــــد �واســــــــطة بــــــــ�ن املؤسســــــــة و صــــــــاح��ا يطلــــــــع ع�ــــــــ� حالــــــــة  آخــــــــرمــــــــن الضــــــــروري وجــــــــود طــــــــرف ثالــــــــث  أصــــــــبح

و التالعبــــــــــات ال�ــــــــــي قــــــــــد  األخطــــــــــاءجــــــــــل ت�ــــــــــحيح مــــــــــن أ لــــــــــإلدارةؤسســــــــــة ، و �ــــــــــ� نفــــــــــس الوقــــــــــت يقــــــــــدم نصــــــــــائح امل

ا�خاصــــــــة �غيــــــــة  اإلجــــــــراءاتعتمــــــــاد ع�ــــــــ� الوســــــــائل و يقــــــــوم ��ــــــــا �ــــــــ� اال  ا عــــــــن طر�ــــــــق املراجعــــــــة ال�ــــــــيتحــــــــدث و هــــــــذ

 املناسبة . ستثمار�ةاال القرارات خاذ ات

 

 : التطور التار��� للمراجعة  األول املطلب 

التحقـــــــــــق مـــــــــــن �ـــــــــــحة البيانـــــــــــات ا�حاســـــــــــبية ال�ـــــــــــي  إ�ـــــــــــ� اإل�ســـــــــــانمـــــــــــن حاجـــــــــــة  �شـــــــــــأت�ســـــــــــتمد مهنـــــــــــة املراجعـــــــــــة 

ه ا�حاجـــــــة و قـــــــد ظهـــــــرت هـــــــذ ،للواقـــــــع  مـــــــن مطابقـــــــة تلـــــــك البيانـــــــات التأكـــــــدو  ، قراراتـــــــھ تخـــــــاذايتعـــــــرض عل��ـــــــا �ـــــــ� 

وع�ـــــــــــ� ح�ومـــــــــــات قـــــــــــدماء املصـــــــــــر��ن و اليونـــــــــــان �انـــــــــــت  التار�خيـــــــــــةحيـــــــــــث تـــــــــــدل الوثـــــــــــائق  ،لــــــــــدى ا�ح�ومـــــــــــات  أوال

 ةتـــــــــبثاملالقيـــــــــود  إ�ـــــــــ��ـــــــــا �ســـــــــتمع �مـــــــــن �ـــــــــحة ا�حســـــــــابات العامـــــــــة و �ـــــــــان املراجـــــــــع و  للتأكـــــــــد�ســـــــــتخدم املراجعـــــــــة 

 بالدفاتر و ال�جالت للوقوف ع�� مدى �ح��ا .

و معناهــــــــــــــا  "AUDIREالالتينيــــــــــــــة " مــــــــــــــن ال�لمــــــــــــــةمشــــــــــــــتقة  "AUDITING" املراجعــــــــــــــة �لمــــــــــــــة أننجــــــــــــــد  هكــــــــــــــذاو  

 "�ستمع" .

 ،مـــــــن مشـــــــاريع و منشـــــــئات مختلفـــــــة  االقتصـــــــاديةاجعـــــــة فشـــــــمل وحـــــــدات القطـــــــاع ا�خاصـــــــة نطـــــــاق املر  ا�ســـــــعثـــــــم 

 أدتفقــــــــد  ، 1494نظــــــــام القيــــــــد املــــــــزدوج ســــــــنة  بإتبــــــــاعحــــــــدث �ــــــــ� علــــــــم ا�حاســــــــبة  الــــــــذيخصوصــــــــا �عــــــــد التطــــــــور 

تطــــــــــــور ا�حاســــــــــــبة و ســــــــــــاعد �ــــــــــــ�  الــــــــــــذي االنتشــــــــــــارو ذلــــــــــــك  ،تطبيقــــــــــــھ  انتشــــــــــــار إ�ــــــــــــ�النظــــــــــــام  اســــــــــــتعمالســــــــــــهولة 

ن مراج�ــــــــــ� ا�حســـــــــــابات �ــــــــــوكالء بـــــــــــاجر عــــــــــ��م للقيـــــــــــام بمراقبـــــــــــة �عيـــــــــــ� إ�ــــــــــ�املســـــــــــاهم�ن  د�ــــــــــ�ا و لهـــــــــــذ ،املراجعــــــــــة 

 . اإلدارة أعمال

�ليــــــــة  تأسســــــــتحيــــــــث ، 1581يطاليــــــــا ســــــــنة بإ فينســــــــيا�ــــــــ� ميــــــــدان املراجعــــــــة �ــــــــ� مهنيــــــــة  منظمــــــــة أول و لقــــــــد ظهــــــــرت 

"ROXONATI "،  ليصــــــــــــبح ا�خــــــــــــاص   االمتحــــــــــــانبجانــــــــــــب النجــــــــــــاح �ــــــــــــ�  تمر�نيــــــــــــھســــــــــــنوات  6و �انــــــــــــت تتطلــــــــــــب ســــــــــــت

 ال�خص خب�� محاسبة .

 اتجهــــــــتثــــــــم  لــــــــة مهنــــــــة املراجعــــــــة ،شــــــــرطا مــــــــن شــــــــروط مزاو  1669ه ال�ليــــــــة �ــــــــ� ســــــــنة عضــــــــو�ة هــــــــذ أصــــــــبحتو قــــــــد 

حيـــــــث  التنظـــــــيم امل�ـــــــي ،ا � هـــــــذالســـــــابق �ـــــــ الفضـــــــلو قـــــــد �ـــــــان ل��يطانيـــــــا  ،ه املهنـــــــة تنظـــــــيم هـــــــذ إ�ـــــــ� األخـــــــرى الـــــــدول 

يـــــــــــــة ا�حاســـــــــــــب�ن ت "جمع�شـــــــــــــأأت مهنـــــــــــــة مســـــــــــــتقلة �ـــــــــــــ� بر�طانيـــــــــــــا ع��ـــــــــــــا عمليـــــــــــــة مراجعـــــــــــــة ا�حســـــــــــــابا أصـــــــــــــبحت
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و قــــــــد جــــــــاء قــــــــانون  ، 1773لــــــــك بكث�ــــــــ� هنــــــــاك قبــــــــل ذ �شــــــــأتاملهنــــــــة  أنبــــــــالرغم مــــــــن  1854دن�ــــــــ�ة ســــــــنة القانونيــــــــة" أ

بقصـــــــــــــد حمايـــــــــــــة املســـــــــــــتثمر�ن مـــــــــــــن تالعـــــــــــــب  يـــــــــــــنص ع�ـــــــــــــ� وجـــــــــــــوب املراجعـــــــــــــة 1862الشـــــــــــــر�ات ال��يطـــــــــــــا�ي ســـــــــــــنة 

حيـــــــث ســـــــاعد ع�ـــــــ�  األمـــــــام إ�ـــــــ�ا القـــــــانون بمهنـــــــة املراجعـــــــة خطـــــــوات هامـــــــة و قـــــــد دفـــــــع هـــــــذ ، بـــــــأموالهمالشـــــــر�ات 

ا الســــــــياق ف�انــــــــت الــــــــدول التاليــــــــة �ــــــــ� هــــــــذ أمــــــــا جــــــــراءه ، �شــــــــأت�ســــــــبب ا�حاجــــــــة ال�ــــــــي  انتشــــــــارها�ــــــــا و � االهتمــــــــام

 1)1916للمحاســـــــــب�ن القـــــــــانوني�ن  األمر��ـــــــــي(املعهـــــــــد  1882ســـــــــنة  ةاألمر�كيـــــــــو الواليـــــــــات املتحـــــــــدة  1881فر�ســـــــــا ســـــــــنة 

يخلــــــــــو م��ــــــــــا بلــــــــــد �ــــــــــ� ح�ــــــــــى ال  هكــــــــــذاو ، 1911و فلنــــــــــدا ســــــــــنة  1904ســــــــــ��اليا ســــــــــنة و أ 1902و كنــــــــــدا  1896 أملانيــــــــــاو  ،

مزاولــــــة املهنــــــة  بــــــدأتا ا�جــــــال , حيــــــث لعر�ــــــي ف�ــــــان ملصــــــر فضــــــال ســــــابقا �ــــــ� هــــــذ�ــــــ� الشــــــرق ا أمــــــا عاملنــــــا ا�حاضــــــر ،

م ملزاولــــــــــة مهنــــــــــة ) املــــــــــنظ1عنــــــــــد صــــــــــدور القــــــــــانون رقــــــــــم ( 1909و ظلــــــــــت حرمــــــــــا مباحــــــــــا ح�ــــــــــى عــــــــــام  بــــــــــدون تنظــــــــــيم ،

مســـــــــــتمدة مـــــــــــن قـــــــــــانون  1919كمـــــــــــا �انـــــــــــت هنـــــــــــاك �شـــــــــــريعات متقدمـــــــــــة �ـــــــــــ� العـــــــــــراق ســـــــــــنة  مراجعـــــــــــة ا�حســـــــــــابات ،

و   �ـــــــــ� ا�حســـــــــابات ،الشـــــــــر�ات ال��يطـــــــــا�ي و قـــــــــد بينـــــــــت تلـــــــــك التشـــــــــريعات حقـــــــــوق و واجبـــــــــات و مســـــــــؤوليات مراج

و  يـــــــــة ع�ـــــــــ� قواعـــــــــد املراجعـــــــــة �ـــــــــ� لبنـــــــــان ،تحســـــــــينات مهن أيـــــــــة 1943لـــــــــم يـــــــــدخل القـــــــــانون اللبنـــــــــا�ي لســـــــــنة  كـــــــــذلك

و  نمــــــــا �عــــــــان الثــــــــا�ي مــــــــن قبــــــــل ا�حكمــــــــة ،حــــــــدهما �عينــــــــھ املســــــــاهم�ن بيأ أثنــــــــ�ن�عيــــــــ�ن مــــــــراجع�ن  اشــــــــ��طلكنــــــــھ 

 األمـــــــــام إ�ـــــــــ��ـــــــــان للمملكـــــــــة العر�يـــــــــة الســـــــــعودية الفضـــــــــل الســـــــــابق �ـــــــــ� ا�خلـــــــــيج العر�ـــــــــي �ـــــــــ� دفـــــــــع املهنـــــــــة خطـــــــــوات 

ن العـــــــالم العر�ـــــــي ا ا�جـــــــال و فتحهـــــــا ا�جـــــــال الواســـــــع لشـــــــر�ات املراجعـــــــة مـــــــ�شـــــــريعات حديثـــــــة �ـــــــ� هـــــــذ بإصـــــــدارها

ن مـــــــــ تقدمـــــــــة �ـــــــــ� �ـــــــــلدول املغـــــــــرب العر�ـــــــــي فهنـــــــــاك مهـــــــــن م وع�ـــــــــ�حيـــــــــث ينطبـــــــــق نفـــــــــس القـــــــــول  ملمارســـــــــة املهنـــــــــة ،

�ســــــــــبب  أخـــــــــرى �ـــــــــ� دول عر�يـــــــــة خطوا��ـــــــــا  أو�ـــــــــ��انـــــــــت املهنـــــــــة مازالـــــــــت تخطــــــــــو  إنو  ا�جزائـــــــــر و ليبيـــــــــا و املغـــــــــرب ،

 االقتصادي . التأخر أصا��ا أو االستعمالحديثة  إما�و��ا 

 

 : مفهوم املراجعةاملطلب الثا�ي

  : �عر�ف املراجعة األول الفرع 

 م��ا ما ي�� :  نذكر�عددت التعار�ف ا�خاصة باملراجعة 

ررة ســـــــلفا ت لتحديـــــــد مـــــــدى التوافـــــــق مـــــــع املعـــــــاير املقـــــــعـــــــن املعلومـــــــا األدلـــــــةاملراجعـــــــة �ـــــــ� جمـــــــع و تقيـــــــيم  •

 . 2لكو التقر�ر عن ذ

                                                            
 . 14، ص2012، الطبعة األو��، عمان، دار وائل، التدقيق و الرقابة �� البنوك)، 1خالد أم�ن عبد هللا( 1
 .21، ص1960العر�ية السعودية، دار املر�خ، اململكة  ،املراجعة مدخل مت�املألف�ن أر�ن�، جيمس لو�ك، ترجمة محمد محمد عبد القادر الد�سيطي،  2
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املتعلقـــــــــة بنتـــــــــائج العمليـــــــــات و  األدلـــــــــة�ـــــــــ� عمليـــــــــة منظمـــــــــة �عتمـــــــــد ع�ـــــــــ� املوضـــــــــوعية لتجميـــــــــع و تقيـــــــــيم  •

لـــــــك لتحقـــــــق مـــــــن مـــــــدى تطـــــــابق تلـــــــك النتـــــــائج مـــــــع املعـــــــاي�� املوضـــــــوعية ، و ذاالقتصـــــــادية للمؤسســـــــة األحـــــــداث

 .1املعنية لألطرافو املقبولة قبوال عاما و توصيل النتائج 

: املراجعـــــــــــة �ــــــــــ� عمليـــــــــــة نظاميــــــــــة و من�جيـــــــــــة �جمـــــــــــع و كمــــــــــا ي�ـــــــــــ� األمر�كيـــــــــــةعرف��ــــــــــا جمعيـــــــــــة ا�حاســــــــــبة  •

االقتصـــــــــــادية و  األحـــــــــــداثو  األ�شـــــــــــطةو ال�ـــــــــــي تتعلـــــــــــق بنتـــــــــــائج وضـــــــــــو�� و القـــــــــــوان�ن �شـــــــــــ�ل م األدلـــــــــــةتقيـــــــــــيم 

املعنيــــــــة  األطــــــــرافه النتــــــــائج و املعــــــــاي�� املقــــــــررة و تجميــــــــع التوافــــــــق و التطــــــــابق بــــــــ�ن هــــــــذلــــــــك لتحديــــــــد مــــــــدى ذ

 .2بنتائج املراجعة

، و ال�ــــــــجالت و البيانــــــــات ا�حاســــــــبية �ــــــــ� فحــــــــص و تقيــــــــيم نظــــــــام الرقابــــــــة الداخليــــــــة و جميــــــــع الــــــــدفاتر •

مــــــن ســــــالمة املركــــــز  التأكــــــداملشــــــروع مــــــن الــــــر�ح و ا�خســــــارة و  عمــــــالأفحصــــــا حســــــابيا و التحقــــــق مــــــن نتيجــــــة 

 .3م املالية خالل ف��ة مالية معينةمحايد و مستقل حول �حة القوائ برأي، ل�خروج املا��

تعمل مجموعــــــــة طر�قـــــــة من�جيــــــــة مقدمــــــــة �شـــــــ�ل منســــــــق مــــــــن طـــــــرف م�ــــــــي �ســــــــ أواملراجعـــــــة �ــــــــ� مســــــــ��  •

ع�ـــــــــ� معـــــــــاي�� التقيـــــــــيم و تقـــــــــدير  إســـــــــتناداحكـــــــــم معلـــــــــل و مســـــــــتقل  إصـــــــــداريم �غيـــــــــة مـــــــــن التقنيـــــــــات و التقيـــــــــ

 .4املتعلقة بالنظام  اإلجراءاتمصداقية و فعالية النظام و 

  الذيو  األمر�كيةصادرة عن جمعية ا�حاسبة ال �� أمر��ا مفهوم املراجعة الال يز  •

و تقو�مهــــــــا فيمــــــــا  اإلثبــــــــاتأدلــــــــة وعية ل�حصــــــــول ع�ــــــــ� منظمــــــــة و موضــــــــ ةيــــــــعمل:5 بأ��ــــــــا�عــــــــرف املراجعــــــــة  •

لـــــــك للتحقـــــــق مـــــــن درجـــــــة التطـــــــابق بـــــــ�ن تلـــــــك ا�حقـــــــائق و ذ اقتصـــــــادية أحـــــــداثيتعلـــــــق بحقـــــــائق حـــــــول وقـــــــائع و 

 لك التحقق .مستخدمي املعلومات املهتم�ن بذ إ��النتائج  إيصالو املعاي�� ا�حددة و 

 :6�شمل الفحص و التحقيق و التقر�ر راجعةن عملية املفإ هكذاو 

 .تم ��جيلها و تحليلها و تبو���ا من �حة و سالمة قياس العمليات ال�ي التأكدهو  :الفحص •

ا�حكـــــــم ع�ـــــــ� صـــــــالحية القـــــــوائم املاليـــــــة ال��ائيـــــــة كتعب�ـــــــ� ســـــــليم لنتيجـــــــة  إم�انيـــــــة: يقصـــــــد بـــــــھ التحقيـــــــق •

 .املشروع أعمال

                                                            
 .36،ص2016، الطبعة األو��، دار اإلعصار العل�ي، �حاسبة التحليلية و دورها �� املراجعة الداخليةالهام برو�ة، أحمد قايد نور الدين، ا 1
، 2009إلسكندر�ة، املكتب ا�جام�� ا�حديث،ا، دراسات متقدمة �� ا�حاسبة و املراجعةكمال الدين مصطفى الدهراوي، محمد السيد سرايا،  2

 .156ص
 .19، ص2011، دار املس��ة عمان، ، الطبعة األو��علم تدقيق ا�حسابات العم��رأفت سالمة محمود و آخرون،  3
حمة �خضر بالوادي،  ، مذكرة ماس�� �� علوم التسي��، جامعة الشهيددور املراجعة ا�خارجية �� تحس�ن جودة املعلومة ا�حاسبيةلندة قداري،  4

 11/12/2016، بتار�خ www. Univ-eloued.dz، تم تحميلها من 2014-2015
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 راألمــــــ��مــــــھ  مــــــا إ�ــــــ�يقــــــدم  �ــــــ� تقر�ــــــر رة نتــــــائج الفحــــــص و التحقيــــــق و إثبا��ــــــاو يقصــــــد بــــــھ بلــــــو  التقر�ــــــر : •

ا�حايـــــــد �ـــــــ�  الف�ـــــــي رأيـــــــھخارجـــــــھ و هـــــــو ختـــــــام عمليـــــــة املراجعـــــــة ، حيـــــــث يبـــــــ�ن فيـــــــھ املراجـــــــع  أوداخـــــــل املشـــــــروع 

 .القوائم املالية ك�ل

 

 املراجعة  أهدافالفرع الثا�ي : 

 : 1همهاالتقليدية للمراجعة �� نواح عدة أهداف يمكن حصر األ 

و �ـــــــــجالت املشـــــــــروع و تقر�ـــــــــر مـــــــــدى  بـــــــــدفاترو �ـــــــــحة البيانـــــــــات ا�حاســـــــــبية املثبتـــــــــة كـــــــــد مـــــــــن دقـــــــــة التأ .1

 عل��ا . االعتماد

 .ملا هو مقيد بالدفاتر و ال�جالت ي ف�ي محايد حول مطابقة القوائم املاليةرأ ا�حصول ع�� .2

 .قد يوجد بالدفاتر و ال�جالت من أخطاء أو غش أو تزو�ر ما اكتشاف .3

نظمـــــــــــة الرقابـــــــــــة الداخليـــــــــــة لـــــــــــك عـــــــــــن طر�ـــــــــــق تـــــــــــدعيم أاألخطـــــــــــاء أو الغـــــــــــش، و ذ ارت�ـــــــــــابتقليـــــــــــل فـــــــــــرص  .4

 .ثر �� نفوس املوظف�نملفاجئة من أ، و ما تحدثھ ز�ارات املراجع اسةباملؤس

 :همها أخرى أما اليوم توجد أهداف حديثة أ

 ها .متا�عة تنفيذو  مراقبة ا�خطط املوضوعة .1

 املرسومة . األهداف إ��عمال املشروع بالنسبة تقييم نتائج أ .2

 . إنتاجيةو  اقتصاديةكفاية  أق�ىىتحقيق  .3

 قدر ممكن من الرفاهية . أق�ىىتحقيق  .4

 ساعدة ا�جهات ا�ح�ومية .الوط�ي و�م االقتصادكة �� تخطيط املشار  .5

 

 املراجعة و معاي��ها  أنواعاملطلب الثالث : 

 املراجعة  أنواع:  األول الفرع 

                                                            
#26أحمد حل�ي جمعة، نفس املرجع السابق، ص  3
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  ،عمليـــــــة املراجعـــــــة مـــــــن خاللهـــــــا إ�ـــــــ�الزاو�ـــــــة ال�ـــــــي ينظـــــــر  بـــــــاختالفمتعـــــــددة تختلـــــــف  أنـــــــواع إ�ـــــــ�تنقســـــــم املراجعـــــــة 

واحـــــــدة ، تصـــــــنف املراجعـــــــة حســـــــب الزوايـــــــا ا�ختلفـــــــة  األنـــــــواعه ال�ـــــــي تحكـــــــم جميـــــــع هـــــــذ األداءات �و لكـــــــن مســـــــتو 

  ما ي�� : إ��

 

 

 

 جهات نظر مختلفةتصنيفات املراجعة حسب و  :1-1ش�ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، رســـــــــــالة مقدمـــــــــــة لنيـــــــــــل شـــــــــــهادة الت�امـــــــــــل بـــــــــــ�ن املراجعـــــــــــة الداخليـــــــــــة و املراجعـــــــــــة ا�خارجيـــــــــــةعبـــــــــــد الســـــــــــالم عبـــــــــــد هللا ســـــــــــعيد أبـــــــــــو ســـــــــــرعة،  املصـــــــــــدر:

  . 22 ص، 11/12/2016 بتار�خ ،www.ile pedia.com ، 2010ماجست�� �� العلوم التجار�ة، فرع محاسبة و تدقيق، جامعة ا�جزائر، 

 

 املراجعة 

 من حيث الهيئة 

 من حيث اإللزام

 من حيث نطاق املراجعة

 من حيث مدى الفحص

توقيت عملية من حيث 

 

 املراجعة الداخلية 

 املراجعة ا�خارجية

 املراجعة االختيار�ة

 املراجعة اإللزامية

 املراجعة ال�املة

 املراجعة ا�جزئية

 املراجعة الشاملة

 االختيار�ةاملراجعة 

 املراجعة ال��ائية

 املراجعة املستمرة
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 : 1عنوا�� ما ي�� توضيح مختصر لتلك األ 

 : املراجعةلهيئة ال�ي تقوم �عملية من حيث ا-أ

جــــــــل مــــــــراجع�ن تــــــــا�ع�ن للمنشــــــــأة و ذلــــــــك مــــــــن أ أو: يقــــــــوم ��ــــــــده املراجعــــــــة هيئــــــــة داخليــــــــة املراجعــــــــة الداخليــــــــة .1

 .إنتاجية ممكنة للمؤسسةو  إدار�ةك�� كفاية كتحقيق أ اإلدارة أهدافلتحقيق  أموالهاحساب 

 إدارة، حيـــــــــــــث ي�ــــــــــــون مســـــــــــــتقال عـــــــــــــن مـــــــــــــن خــــــــــــارج املؤسســـــــــــــة: ت�ـــــــــــــون بواســــــــــــطة طـــــــــــــرف املراجعــــــــــــة ا�خارجيـــــــــــــة .2

 .أو املستقلاملراجع ا�حايد  أحيانااملؤسسة و يطلق عليھ 

 من حيث اإللزام: ب_

إلزاميــــــــا ،  فأصــــــــبحنــــــــص القــــــــانون ع�ــــــــ� وجــــــــوب مراجعــــــــة حســــــــابات الشــــــــر�ات املســــــــاهمة :  اإللزاميــــــــةاملراجعــــــــة .1

 تدقيقا �امال . إالا أن ي�ون هذي�ح  باملراجعة القانونية و ال أحياناا النوع �شار إ�� هذ

قـــــــــــانو�ي تلــــــــــــك �ـــــــــــ� ا�حــــــــــــال  إلـــــــــــزامدون ة املنشــــــــــــأ أ�ـــــــــــحابي يطلبــــــــــــھ املراجعـــــــــــة االختيار�ـــــــــــة : هــــــــــــو ذلـــــــــــك الـــــــــــذ.2

البســــــــــــــــيطة و توصــــــــــــــــية �ــــــــــــــــخاص (التضــــــــــــــــامن العاديــــــــــــــــة ، الة للمشــــــــــــــــروعات الفرديــــــــــــــــة و لشــــــــــــــــر�ات األبالنســــــــــــــــب

ة و كمــــــــا هــــــــو املنشــــــــأ أ�ــــــــحابجزئيــــــــا حســــــــب رغبــــــــة  أولك �ــــــــامال ردن ، و قــــــــد ي�ــــــــون تبعــــــــا لــــــــذا�حاصــــــــة ) �ــــــــ� األ 

 ي ي��م ب�ن الطرف�ن املراجع و العميل .مو�ح بالعقد الذ

 من حيث النطاق :-ج

 رأي إ�ــــــــــ�املراجعــــــــــة ال�املــــــــــة : يقــــــــــوم املراجــــــــــع بفحــــــــــص القيــــــــــود و املســــــــــتندات و ال�ــــــــــجالت بقصــــــــــد التوصــــــــــل  .1

ة و االختبـــــــار �ـــــــ� املراجعـــــــة زاد مـــــــن العينـــــــ أســـــــلوب إتبـــــــاع إنف�ـــــــي محايـــــــد حـــــــول �ـــــــحة القـــــــوائم املاليـــــــة ك�ـــــــل ، 

 الداخلية .هتمام املشاريع بنظام الرقابة إ

البنـــــــــود دون غ��هـــــــــا �ـــــــــان �عهـــــــــد  أواملراجعـــــــــة ا�جزئيـــــــــة : هنـــــــــا يقتصـــــــــر عمـــــــــل املراجـــــــــع وع�ـــــــــ� �عـــــــــض العمليـــــــــات  .2

ف�ــــــــي حــــــــول  بــــــــرأيه ا�حالــــــــة ال يمكنــــــــھ ا�خــــــــروج ن ..... ا�ــــــــخ . و �ــــــــ� هــــــــذجــــــــرد ا�خــــــــاز  أوبمراجعــــــــة النقديــــــــة  إليــــــــھ

يقتصــــــر املراجــــــع ع�ــــــ� مــــــا حــــــدده لــــــھ مــــــن مواضــــــيع ، و عليــــــھ يحصــــــل ع�ــــــ� عقــــــد  إنمــــــاالقــــــوائم املاليــــــة ك�ــــــل ، و 

 مسؤوليات . أيةلك يح�ي نفسھ بواسطة العقد من �ي يو�ح نقاط عملية املراجعة و بذكتا

 من حيث مدى الفحص :-د

ســـــــــــــتندات قيـــــــــــــود و الـــــــــــــدفاتر و وال�ـــــــــــــجالت و املحـــــــــــــص جميـــــــــــــع الالشـــــــــــــاملة (التفصـــــــــــــيلية) : تـــــــــــــتم فاجعــــــــــــة املر  .1

يقـــــــــــوم بمراجعـــــــــــة جميـــــــــــع املفـــــــــــردات محـــــــــــل الفحـــــــــــص . �ـــــــــــ� مراجعـــــــــــة تصـــــــــــ�ح  أن أي�شـــــــــــ�ل شـــــــــــامل و �امـــــــــــل 
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ه املراجعـــــــة هـــــــذ اســـــــتخدام ؤسســـــــات صـــــــغ��ة ا�حجـــــــم حيـــــــث �ـــــــ� حالـــــــة مؤسســـــــات كب�ـــــــ�ة ا�حجـــــــم ســـــــيؤديملل

 .األعباءز�ادة  إ��

عـــــــدد مـــــــن العينـــــــات  باختيـــــــاراجعـــــــة ا�جـــــــزء مـــــــن ال�ـــــــل ، حيـــــــث يقـــــــوم : يقـــــــوم املراجـــــــع بمر  ار�ـــــــةاالختبعـــــــة املراج .2

ا هــــــذ اختيــــــارت ال�ــــــي تــــــم ا الفحــــــص ع�ــــــ� مجمــــــوع املفــــــرداع لعمليــــــة الفحــــــص ثــــــم �عمــــــيم نتــــــائج هــــــذل�ــــــي تخضــــــ

تلـــــــك املؤسســـــــات  اهتمـــــــامو �عـــــــدد عمليا��ـــــــا بصـــــــورة كب�ـــــــ�ة و  ك�ـــــــ� حجـــــــم املؤسســـــــات أدى.و لقـــــــد ا�جـــــــزء م��ـــــــا

ه العمليـــــــــات دون املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� بفحـــــــــص عينـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذ ضـــــــــرورة قيـــــــــام إ�ـــــــــ�الرقابـــــــــة الداخليـــــــــة  بأنظمـــــــــة

 قتنا ا�حاضل.السائد �� و  األساسختبار�ة �عت�� مراجعة شاملة لها ، فاملراجعة اإل  إجراء

  من حيث التوقيت :-ه

الف�ـــــــــــ�ة املاليـــــــــــة املطلـــــــــــوب  ان��ـــــــــــاءاجعـــــــــــة �عـــــــــــد ة : ي�لـــــــــــف املراجـــــــــــع بالقيـــــــــــام بمثـــــــــــل هـــــــــــذه املر املراجعـــــــــــة ال��ائيـــــــــــ .1

 تامية .خا�حسابات ا� تحض��التسو�ات و  إجراءمراجع��ا ، �عد 

املراجعـــــــــــة املســـــــــــتمرة : يقـــــــــــوم املراجــــــــــــع بمراجعـــــــــــة ا�حســـــــــــابات و املســـــــــــتندات بصــــــــــــفة مســـــــــــتمرة حيـــــــــــث يقــــــــــــوم  .2

بز�ــــــــــارات متعــــــــــددة للمؤسســــــــــة موضــــــــــوع املراجعــــــــــة طــــــــــوال الف�ــــــــــ�ة ال�ــــــــــي يراجعهــــــــــا ثــــــــــم يقــــــــــوم �ــــــــــ� ��ايــــــــــة العــــــــــام 

يصــــــــــــ�ح �ــــــــــــ� مراجعــــــــــــة املنشــــــــــــات ا النــــــــــــوع أن هــــــــــــذبمراجعــــــــــــة ا�حســــــــــــابات ا�ختاميــــــــــــة و امل��انيــــــــــــة مــــــــــــن الوا�ــــــــــــح 

 ب��ة حيث يصعب مراجع��ا عن طر�ق املراجعة ال��ائية .الك

 :1ا النوع من املراجعة با�خصائص التالية و يمتاز هذ

 . أفضلوجود وقت �اف لدى املراجع مما يمكنھ من التعرف ع�� املؤسسة بصورة  •

 و �� وقت قص�� بدال من ترك دلك ح�ى ��اية العام . ا�خطأالغش و  اكتشافسرعة  •

 لوجود ا�جال الواسع زمنيا للمراجعة . بمكتب املراجع و �� املؤسسة أيضا لالعم انتظام •

 ثــــــــــر نف�ــــــــــىي ع�ــــــــــ�مــــــــــن قبــــــــــل املراجــــــــــع مــــــــــن إ فــــــــــرص التالعــــــــــب بالــــــــــدفاتر ملنــــــــــع الز�ــــــــــارات املتكــــــــــررةتقليــــــــــل  •

 موظفي املؤسسة .

تـــــــــردد  لـــــــــك �ســـــــــببمـــــــــن قبـــــــــل مـــــــــوظفي املؤسســـــــــة و ذ تـــــــــأخ�� أو إهمـــــــــالدون  أوقا��ـــــــــا�ـــــــــ�  األعمـــــــــالنجـــــــــاز إ •

 . ع�� املؤسسة أيضااملراجع 

 

 عاي�� املراجعة الفرع الثا�ي : م
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ي العــــــــام الــــــــذ اإلطــــــــارو بالتــــــــا�� ف�ــــــــي  عمليــــــــة مراجعــــــــة أيــــــــة�عت�ــــــــ� معــــــــاي�� املراجعــــــــة املبــــــــادئ ال�ــــــــي تحكــــــــم  

يمكــــــــــن هــــــــــداف الواجــــــــــب تحقيقهــــــــــا ، فاملعيــــــــــار جــــــــــع باســــــــــتخدام اإلجــــــــــراءات للوصــــــــــول لأل مــــــــــن خاللــــــــــھ يقــــــــــوم املرا

 بمثابة القاعدة املوجهة لعمل املراجع و يمكن توضيحها �� الش�ل التا�� : اعتباره

: تتعلــــــــــق هــــــــــذه املعــــــــــاي�� بــــــــــالت�و�ن ال�خ�ــــــــــىي القــــــــــائم �عمليــــــــــة املراجعــــــــــة ، و يقصــــــــــد ��ــــــــــا إن  املعــــــــــاي�� العامــــــــــة.1

ا�خـــــــــدمات املهنيـــــــــة ينب�ـــــــــ� أن تقـــــــــدم ع�ـــــــــ� درجـــــــــة مـــــــــن الكفـــــــــاءة املهنيـــــــــة بواســـــــــطة أ�ـــــــــخاص مـــــــــؤهل�ن و توصـــــــــف 

ر ع�ــــــــ� أ��ــــــــا عامــــــــة أل��ــــــــا تمثــــــــل مطالــــــــب أساســــــــية نحتــــــــاج إل��ــــــــا ملقابلــــــــة معــــــــاي�� العمــــــــل امليــــــــدا�ي و إعــــــــداد التقر�ــــــــ

�شـــــــــــ�ل مالئـــــــــــم و�عت�ـــــــــــ� �خصـــــــــــية أل��ـــــــــــا تحـــــــــــدد الصـــــــــــفات ال�خصـــــــــــية ال�ـــــــــــي ينب�ـــــــــــ� أن يتح�ـــــــــــ� ��ـــــــــــا ال�ـــــــــــخص 

 :  1املمارس لهذه املهنة و يندرج تح��ا املعاي�� التالية

يجـــــــــــب أن يقـــــــــــوم بـــــــــــالفحص و بـــــــــــا�� ا�خطـــــــــــوات اإلجرائيـــــــــــة األخـــــــــــرى �ـــــــــــخص أو أ�ـــــــــــخاص ع�ـــــــــــ� درجـــــــــــة  •

 املراجعة. �افية من التأهيل العل�ي و العم�� �� مجال خدمات

يجــــــــب ع�ــــــــ� املراجــــــــع أن يلتحــــــــق بصــــــــفة إجبار�ــــــــة أو اختيار�ــــــــة بمختلــــــــف بــــــــرامج الت�ــــــــو�ن املســــــــتمر عــــــــن  •

 طر�ق امللتقيات و الت�و�نات باختالفها .

 يجب ع�� املراجع أن ي�ون مستقال �� �خصيتھ و تفكره �� �ل ما يتعلق بإجراءات العمل . •

عقولــــــــــة عنـــــــــــد القيــــــــــام بـــــــــــالفحص و بــــــــــا�� ا�خطـــــــــــوات يجــــــــــب ع�ــــــــــ� املراجـــــــــــع أن يبــــــــــدل العنايـــــــــــة املهنيــــــــــة امل •

 األخرى.

 : 2: تتعلق هذه املعاي�� بتنفيذ عملية املراجعة ، حيث أنھ يجب معاي�� العمل امليدا�ي .1

وضــــــــــع مخطــــــــــط �امــــــــــل لعمليــــــــــة املراجعـــــــــــة كمــــــــــا يجــــــــــب اإلشــــــــــراف بدقـــــــــــة ع�ــــــــــ� املســــــــــاعدين الــــــــــدين قـــــــــــد  -

 �ستع�ن ��م املراجع .

م شــــــــامل لنظــــــــام الرقابــــــــة الداخليــــــــة املعمــــــــول ��ــــــــا لي�ــــــــون أساســــــــا القيــــــــام بدراســــــــة وافيــــــــة و إجــــــــراء تقيــــــــي -

لالعتمـــــــاد عليـــــــھ أثنـــــــاء القيـــــــام بمهمـــــــة املراجعـــــــة و ليجـــــــرى ع�ـــــــ� ضـــــــوءه تحديـــــــد مـــــــدى الفحوصـــــــات ال�ـــــــي يجـــــــب أن 

 تقتصر عل��ا أعمال مراجعة ا�حسابات .

اإلثباتـــــــــات التوصـــــــــل إ�ـــــــــ� عناصـــــــــر ثبوتيـــــــــة جـــــــــديرة بالثقـــــــــة و ذلـــــــــك للمعاينـــــــــة و املالحظـــــــــة و التحـــــــــديات و  -

 ال�ي من شا��ا أن ت�ون أساسا معقوال إلبداء الرأي أي العائد للبيانات املالية ال�ي يراجع ف��ا.

: مــــــن خــــــالل هــــــذه املعــــــاي�� يبــــــدي املراجــــــع رأيــــــھ الف�ــــــي ا�حايــــــد فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالقوائم  معــــــاي�� إعــــــداد التقر�ــــــر .2

ا عــــــــل التقــــــــدير ال�خ�ــــــــىي و ثــــــــم فــــــــإن املاليــــــــة ا�ختاميــــــــة ، حيــــــــث أ��ــــــــا �عتمــــــــد إ�ــــــــ� درجــــــــة كب�ــــــــ�ة عــــــــن تطبيقهــــــــ

                                                            
 . .8لندة قداري، نفس املرجع السابق، ص 1
، مذكرة ماس�� �� العلوم االقتصادية، تخصص التدقيق ا�حاس�ي و العالقة الت�املية ل�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجيةطاهر�ن ميمونة،  2

 .23، ص2013مراقبة التسي��، جامعة عبد ا�حميد بن باد�س، مستغانم، 
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مــــــــــدى ســــــــــالمة تطبيــــــــــق هــــــــــذه املعــــــــــاي�� �عتمــــــــــد ع�ــــــــــ� ا�خ�ــــــــــ�ة املهنيــــــــــة للمراجــــــــــع ا�خــــــــــار�� ال�ــــــــــي يكتســــــــــ��ا مــــــــــن 

 : 1مزاولتھ املهنة ، يندرج تح��ا أر�ع معاي�� ��

يجـــــــــب أن يـــــــــذكر التقر�ـــــــــر مـــــــــا إذا �انـــــــــت القـــــــــوائم املاليـــــــــة قـــــــــد تـــــــــم عرضـــــــــها ملبـــــــــادئ ا�حاســـــــــبة املتعـــــــــارف  -

 ال .عل��ا أم 

يجـــــــــب أن يحـــــــــدد التقر�ـــــــــر الظـــــــــروف ال�ـــــــــي يـــــــــتم ف��ـــــــــا تطبيـــــــــق تلـــــــــك املبـــــــــادئ بثبـــــــــات �ـــــــــ� الســـــــــنة ا�حاليـــــــــة  -

 باملقارنة بالف��ة السابقة .

يجــــــــب أن يــــــــتم النظــــــــر إ�ــــــــ� اإلفصــــــــاحات املعرفيــــــــة �ــــــــ� القــــــــوائم املاليــــــــة �عت�ــــــــ� �افيــــــــة �شــــــــ�ل معقــــــــول إال  -

 إذا ذكر خالف ذلك �� التقر�ر .

ع�ـــــــ� رأي املراجـــــــع بخصـــــــوص القـــــــوائم املاليـــــــة ك�ـــــــل أو ع�ـــــــ� تأكيـــــــد بأنـــــــھ يجـــــــب أن يحتـــــــوي التقر�ـــــــر إمـــــــا  -

 ال يمكن إبداء الرأي ع�� القوائم املالية.

 : معاي�� املراجعة املتعارف عل��ا .2-1الش�ل رقم 

 

                                        

 

 

 

 

 
 

 

 السابقة .ع�� الدراسات  اعتمادا من إعداد الطالبة املصدر:

 

 و���ـــــــا �ـــــــ� ثالثـــــــةتبقائمـــــــة بمعـــــــاي�� املراجعـــــــة ، حيـــــــث تـــــــم مـــــــر�كي�ن ر مجمـــــــع ا�حاســـــــب�ن و املـــــــراجع�ن األ صـــــــدلقـــــــد أ

أن حيــــــــــــث �خ�ــــــــــــىي القــــــــــــائم �عمليــــــــــــة املراجعــــــــــــة ، و�ــــــــــــ� املعــــــــــــاي�� املرتبطــــــــــــة بــــــــــــالت�و�ن المجموعــــــــــــات تضــــــــــــمنت األ 

ا�جموعـــــــــة الثالثـــــــــة فقـــــــــد خضـــــــــعت لبيـــــــــان كيفيـــــــــة  أمـــــــــااملراجعـــــــــة ، عمليـــــــــة  بتنفيـــــــــذ ارتبطـــــــــتا�جموعـــــــــة الثانيـــــــــة 

                                                            
املفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفق للمعاي�� املتعارف عل��ا واملعاي�� الدولية، املراجعة ا�خارجية محمد سم�� الصبان، عبد الوهاب نصر ع��،  1

 . 45، ص 2002اإلسكندر�ة، الدار ا�جامعية، 

 معاي�� املراجعة 

 الفحص معاي��

  مل

معاي�� إعداد 

 التقار�ر
 العامةعاي�� امل

 (�خصية )

 العناية

 املهنية 
 االستقاللية

 املراجع تأهيل
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�شــــــــــتمل عليــــــــــھ التقر�ــــــــــر مــــــــــن معلومــــــــــات ، و يبــــــــــ�ن ا�جــــــــــدول  أنتقر�ــــــــــر مراقــــــــــب ا�حســــــــــابات و مــــــــــا يجــــــــــب  عــــــــــدادإ

 املعاي�� �التا�� :

 

 

 

 

 

 

 

 

 . معاي�� املراجعة املتعارف عل��ا:  1-1جدول 

ا�جـــــــــــــــــــــــــــــــال 

 الرئي��ي

 جال الفر���ا

 للمعاي��

 مضمون املعيار

املعـــــــــــــــــــــــــــــــــاي�� 

 العامة

 العل�ي  التأهيل

 الكفاءة املهنية و 

) لديـــــــــھ التـــــــــدر�ب أ�ـــــــــخاصو أيـــــــــتم الفحـــــــــص بواســـــــــطة �ـــــــــخص ( أنيجـــــــــب 

 الف�ي ال�ا�� و ا�خ��ة كمراجع .

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقالل 

 املراجع

أن يحــــــــافظ املراجــــــــع مــــــــور املرتبطــــــــة بالواجبــــــــات املهنيــــــــة يجــــــــب �ــــــــ� جميــــــــع األ 

 ه�ي و االستقالل �� املظهر .ع�� االستقالل الذ

 إعــــــــــــــداديبــــــــــــــدل العنايــــــــــــــة املهنيــــــــــــــة الالزمــــــــــــــة النجــــــــــــــاز الفحــــــــــــــص و  أنيجــــــــــــــب  العناية املهنية

 التقر�ر .

معيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الفحص

 امليدا�ي  

 تخطيط العمل 

 ع��  اإلشرافو 

 املساعدين 

املالئـــــــم  اإلشـــــــرافيجـــــــب تخطـــــــيط العمـــــــل بدرجـــــــة �افيـــــــة ، و يجـــــــب مباشـــــــرة 

 ع�� املساعدين �� حالة وجودهم .

 مـــــــــــــــــــــــــدىتقيـــــــــــــــــــــــــيم 

 إم�انيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

األســــــــــاليب الرقابــــــــــة الداخليــــــــــة تجــــــــــرى دراســــــــــة و تقيــــــــــيم مالئمــــــــــ�ن  أنيجــــــــــب 

عتمــــــــــــــــــاد عل��ــــــــــــــــــا ، و لتحديــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــدى االختبــــــــــــــــــارات ســــــــــــــــــاس لإل املطبقــــــــــــــــــة �أ
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االعتمــــــــــــــــــــاد ع�ــــــــــــــــــــ� 

الرقابــــــــــــــــــــة  نظــــــــــــــــــــام

 الداخلية

 املراجعة . إجراءات إطاراملطلو�ة و ال�ي سوف تحدد 

دلـــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــوف�� األ 

ال�افيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 املالئمة و 

دلـــــــــــــــة �افيـــــــــــــــة ومالئمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل الفحـــــــــــــــص يجـــــــــــــــب ا�حصـــــــــــــــول ع�ـــــــــــــــ� أ

�ـــــــ� القـــــــوائم املاليـــــــة  يالـــــــرأ إلبـــــــداء أســـــــاسلت�ـــــــو�ن  املصـــــــادقاتواملالحظـــــــة و 

 موضوع الفحص . 

معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي�� 

 التقر�ر

توافــــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــــرض 

 املالية  القوائم

 مع املبادئ

 ا�حاسبية 

�انــــــــت القــــــــوائم املاليــــــــة قــــــــد عرضــــــــت وفقــــــــا للمبــــــــادئ  أن يبــــــــ�ن مــــــــا إذايجــــــــب 

 عاما . ا�حاسبية املقبولة قبوال

اال�ســـــــــــــــــــــــــــاق �ـــــــــــــــــــــــــــ� 

 املبــــــــــــــادئتطبيــــــــــــــق 

 ا�حاسبة 

�انـــــــــــــت املبـــــــــــــادئ ا�حاســـــــــــــبية املقبولـــــــــــــة  إذاأن يو�ـــــــــــــح التقر�ـــــــــــــر مـــــــــــــا يجـــــــــــــب 

املبــــــــادئ املطبقــــــــة �ــــــــ� الف�ــــــــ�ة ات ا�حاليــــــــة �ــــــــ� ذ عمومــــــــا املطبقــــــــة �ــــــــ� الف�ــــــــ�ة

 السابقة .

مالئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 �ــــــــــــــــــــــــ� اإلفصــــــــــــــــــــــــاح

  املالية القوائم

نـــــــــھ �ـــــــــاف وائم املاليـــــــــة ع�ـــــــــ� أعـــــــــن املعلومـــــــــات �ـــــــــ� القـــــــــ اإلفصـــــــــاح إ�ـــــــــ�ينظـــــــــر 

قر�ـــــــــر املراجـــــــــع و ت لـــــــــك ،عقولـــــــــة ، مـــــــــا لـــــــــم يو�ـــــــــح التقر�ـــــــــر غ�ـــــــــ� ذبدرجـــــــــة م

 يھ �� القوائم املالية .يجب أن يتضمن رأ
، ص 2000الــــــــدار ا�جامعيــــــــة، االســــــــكندر�ة، أصــــــــول املراجعــــــــة، راشــــــــد محمــــــــود نــــــــا�� درويــــــــش،  رجــــــــب الســــــــيد�ــــــــحن، العبــــــــد الفتــــــــاح محمــــــــد املصــــــــدر:

25 . 

 

 املبحث الثا�ي : املراجعة الداخلية  

الداخليـــــــــــة للمؤسســـــــــــة ال�ـــــــــــي تقـــــــــــدم خـــــــــــدما��ا  اإلدار�ـــــــــــةالوظـــــــــــائف  إحـــــــــــدىاملراجعـــــــــــة الداخليـــــــــــة  �عت�ـــــــــــ� 

 القصوى . اإلنتاجيةالكفاية  إ��العليا باملؤسسة ، ملساعد��ا �� التوصل  لإلدارة

 : ماهية املراجعة الداخلية األول املطلب 

   الداخلية  : �عر�ف املراجعة األول الفرع 
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 أنراجعــــــــة الداخليــــــــة مفهــــــــوم لــــــــيس بجديــــــــد فقــــــــد عرفــــــــت منــــــــد ف�ــــــــ�ة زمنيــــــــة و مــــــــرت بمراحــــــــل تطــــــــور فبعــــــــد امل إن

�ـــــــــــ� شـــــــــــمولية املراجعـــــــــــة تقـــــــــــوم ع أصـــــــــــبحتو الغـــــــــــش  ا�خطـــــــــــأ اكتشـــــــــــاف�انـــــــــــت رقابـــــــــــة ماليـــــــــــة مســـــــــــتمرة هـــــــــــدفها 

 . األداءلتحس�ن  االستشار�ةالنوعية و 

 املراجعة الداخلية ��:

ة بواســــــــــطة �عــــــــــض مســــــــــتخدم��ا و تــــــــــتم بطر�قــــــــــة ت داخــــــــــل املنشــــــــــأو الــــــــــدفاتر و ال�ــــــــــجال مراجعــــــــــة للعمليــــــــــات  •

للمنشـــــــــــــأة ملقابلـــــــــــــة  اإلداري داخـــــــــــــل التنظـــــــــــــيم النشـــــــــــــاط املســـــــــــــتقلة  أوجـــــــــــــھمســـــــــــــتمرة ، و �ـــــــــــــ� مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن 

 .1 اإلدارة احتياجات

ل�ــــــــجالت و املســــــــتندات ال�ــــــــي مــــــــن ا للتأكــــــــدال�ــــــــي يتبعهــــــــا املراجــــــــع ا�خــــــــار�� عــــــــادة  اإلجــــــــراءات�ــــــــ� عبــــــــارة عــــــــن  •

ح و ا�خســـــــــارة �ـــــــــ� ه الشـــــــــركة تبيـــــــــ�ن الـــــــــر�عل��ـــــــــا ، و بالتـــــــــا�� فـــــــــإن ا�حســـــــــابات ا�ختاميـــــــــة لهـــــــــذ االعتمـــــــــاديمكـــــــــن 

 ن امل��انية تب�ن املركز املا�� �� تار�خ لك فإ��اية الف��ة و كذ

 2مع�ن 

                                                                                                                                                    معهــــــــــــــــــــــــــد املــــــــــــــــــــــــــراجع�ن الــــــــــــــــــــــــــداخلي�ن                      إ�شــــــــــــــــــــــــــاء إ�ــــــــــــــــــــــــــ�باملراجعــــــــــــــــــــــــــة الداخليــــــــــــــــــــــــــة  االهتمــــــــــــــــــــــــــامو يرجــــــــــــــــــــــــــع بدايــــــــــــــــــــــــــة 

ساســـــــــية �ـــــــــ� مجـــــــــال �خطـــــــــوة األ ا بارهـــــــــااعت. و هـــــــــذه ا�خطـــــــــوة يمكـــــــــن  1941مر�كيـــــــــة عـــــــــام �ـــــــــ� الواليـــــــــات املتحـــــــــدة األ 

 ا�ســـــــــاع�ـــــــــ� تطـــــــــو�ر املراجعـــــــــة الداخليـــــــــة و  إ�شـــــــــائھالتجســـــــــيد امل�ـــــــــي للمراجعـــــــــة الداخليـــــــــة ، حيـــــــــث ســـــــــاهم منـــــــــد 

 تدعيم و تطو�ر املراجعة الدالية بذل ا�جهود ا�ختلفة بخدماتھ . و قد عمل املعهد ع��  االنتفاعنطاق 

، و �ــــــــــ�  اإلدارةملراجعــــــــــة العمليــــــــــات كخدمــــــــــة  األعمــــــــــالداخــــــــــل منظمــــــــــة  �شــــــــــاط تقيي�ــــــــــي مســــــــــتقل ينشــــــــــأ •

 .3األخرى و تقييم فعالية وسائل الرقابة �عمل ع�� قياس  إدار�ةوسيلة رقابة 

 . 4ع�� أ��ا وظيفة خ��ة مستقلة �� املؤسسة �ساعد املدير�ة ع�� الرقابة العامة ع�� األ�شطة •

وظيفـــــــة إدار�ـــــــة تا�عـــــــة إلدارة الشـــــــركة ,�ع�ـــــــ� عـــــــن �شـــــــاط داخ�ـــــــ� مســـــــتقل إلقامـــــــة الرقابـــــــة اإلدار�ـــــــة بمـــــــا  •

 اســـــــتخدامف��ـــــــا ا�حاســـــــبة لتقيـــــــيم مـــــــدى تما�ـــــــىي النظـــــــام مـــــــع مـــــــا تتطلـــــــب اإلدارة,أو العمـــــــل ع�ـــــــ� حســـــــن 

  .5املوارد بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى 

                                                            
 .20رأفت سالمة محمود، نفس املرجع السابق، ص 1
 .12، ص2012األردن، اململكة األردنية الهاشمية، ، ،، الطبعة األو�� تدقيق ا�حساباتسعود �ايد،  2
 .  63ص  6200،  ، عمان، مؤسسة الوراقالتدقيق الداخ�� ب�ن النظر�ة والتطبيق وفقا للمعاي�� التدقيق الداخلية الدولية، خلف عبد هللا الوردات، 3
 .  150، ص 2012القاهرة، املنظمة العر�ية للتنمية اإلدار�ة، ،والرقابة الداخلية ع�� املؤسساتالتدقيق كر�مة ع�� جوهر واآلخرون، 4
مجلة الدراسات االقتصادية واملالية، العدد ا�خامس، جامعة دور املراجعة الداخلية �� تفعيل حوكمة الشر�ات، ي�� سعيدي، �خضر أوسيف،  5

 . 193، ص eloued.dz-vwww.uni ،04/02/2017، 2012الوادي، ا�جزائر، 

http://www.univ-eloued.dz/
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 أهداف املراجعة الداخلية الفرع الثا�ي : 

املراجعـــــــــة الداخليـــــــــة مـــــــــع تطـــــــــور الـــــــــزمن و اختلـــــــــف مفهومـــــــــھ بحيـــــــــث تمكنـــــــــا مـــــــــن التمي�ـــــــــ� بـــــــــ�ن  أهـــــــــدافتطـــــــــورت  

 : 1ا�حديثة األهدافالتقليدية و  األهداف

قـــــــــد انحصــــــــرت �ــــــــ� املراحـــــــــل األوليــــــــة �ــــــــ� اكتشـــــــــاف األخطــــــــاء و الغــــــــش و التالعـــــــــب  هــــــــداف التقليديــــــــة :األ  .1

هـــــــــــداف املراجعـــــــــــة �عـــــــــــدها حـــــــــــدث تطـــــــــــور منطقـــــــــــي أل  ملاليـــــــــــة ،التحقـــــــــــق مـــــــــــن ســـــــــــالمة ال�ـــــــــــجالت و البيانـــــــــــات ا أي

 ه النظرة قد تطورت .أن هذ إال إ�شائيالداخلية لتشهد �شاط تقيي�ي و وقائي و 

املتعلقـــــــــــــــة باملمارســـــــــــــــة العمليـــــــــــــــة  1999داف ا�حديثـــــــــــــــة : كمـــــــــــــــا حـــــــــــــــدد��ا �شـــــــــــــــرة املعـــــــــــــــاي�� الدوليـــــــــــــــة األهـــــــــــــــ .2

عملهــــــــــم دي املنشــــــــــاة ع�ــــــــــ� تــــــــــأ اجعــــــــــة الداخليــــــــــة ، و اعت�ــــــــــ� هدفــــــــــھ األسا�ــــــــــىي هــــــــــو ملســــــــــاعدة جميــــــــــع أعضــــــــــاءللمر 

بفاعليـــــــــــــــة ، و يـــــــــــــــتم دلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل قيــــــــــــــــام املراجعـــــــــــــــة الداخليـــــــــــــــة ب��و�ـــــــــــــــدهم للتحلـــــــــــــــيالت و التقو�مــــــــــــــــات و 

 �شطة ال�ي يتم مراجع��ا.املشورة و املعلومات ال�ي ��م األالتوصيات و 

 أهمية املراجعة الداخلية الفرع الثالث : 

عظـــــــــم املؤسســـــــــات و الشـــــــــر�ات ارتبطـــــــــت بـــــــــأع�� بـــــــــارزة �ـــــــــ� م ت وظيفـــــــــة املراجعـــــــــة الداخليـــــــــة م�انـــــــــةلـــــــــور لقـــــــــد تب 

�شـــــــــطة و �افـــــــــة األ داة رقابيـــــــــة فحســـــــــب بـــــــــل كنشـــــــــاط تقيي�ـــــــــي ملراجعـــــــــة و فحـــــــــصمســـــــــتو�ات التنظـــــــــيم لـــــــــيس �ـــــــــأ

 ه املرتبــــــــة، و مــــــــا �انــــــــت لتبلــــــــغ هــــــــذم��ــــــــا إنتاجيــــــــةق�ــــــــىى كفايــــــــة ا�ختلفــــــــة ��ــــــــدف تطو�رهــــــــا و تحقيــــــــق أ العمليــــــــات

مي��ــــــــــا و هأ ازديــــــــــاد�ــــــــــي ســــــــــاعدت ع�ــــــــــ� نفوذهــــــــــا و تطورهــــــــــا و العوامــــــــــل الد مــــــــــن العديــــــــــ تضــــــــــافرالتنظيميــــــــــة لــــــــــوال 

لتشــــــــــمل التأكــــــــــد مــــــــــن �ــــــــــل �شــــــــــاط مــــــــــن  اســــــــــتثنائيحــــــــــداث و الوقــــــــــائع املاضــــــــــية و وقــــــــــائي مــــــــــن خــــــــــالل مراجعــــــــــة األ 

 العوامل تتمثل فيما ي�� : هوضع برامج املراجعة و هذلك من خالل �شطة املنشاة و ذأ

 ك�� حجم املؤسسات و �عدد عمليا��ا . .1

 الفرعية باملؤسسة  اإلدارات�عض  إ��تفو�ض السلطات و املسؤوليات  إ�� اإلدارة اضطرار .2

بيانـــــــــــــــات دور�ـــــــــــــــة و دقيقـــــــــــــــة لرســـــــــــــــم السياســـــــــــــــات و التخطـــــــــــــــيط و عمـــــــــــــــل  إ�ـــــــــــــــ�املؤسســـــــــــــــة  إدارةحاجـــــــــــــــة  .3

 .القرارات

 . األخطاءاملؤسسة من الغش و السرقة و  أموالحماية و صيانة  إ��املؤسسة  إدارةحاجة  .4

 بيانات دقيقة للتخطيط االقتصادي . إ��حاجة ا�جهات ا�ح�ومية و غ��ها  .5

                                                                                                                                                                                          
 1 64خلف عبد هللا الوردات، نفس املرجع السابق، ص 4
#
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 ة الداخلية رسة املهنية للمراجعااملطلب الثا�ي : معاي�� املم

 م1978املراجعــــــــة الداخليــــــــة �ــــــــ� ســــــــنة  مر�كيــــــــة معــــــــاي��الــــــــداخلي�ن بالواليــــــــات املتحــــــــدة األ  صــــــــدر معهــــــــد املــــــــراجع�نأ

 : 1�� �التا��ساسية و أقسام أ خمسة إ��، حيث تنقسم معاي�� املراجعة الداخلية 

 إدارة قسم املراجعة الداخلية. ،أداء أعمال املراجعة ،نطاق العمل ،,العناية املهنية  االستقاللية

و  �شــــــــــطة ال�ــــــــــي يقــــــــــوم بمراجع��ــــــــــاون املراجــــــــــع الــــــــــداخ�� مســــــــــتقال عــــــــــن األي�ــــــــــ أن: يجــــــــــب  االســــــــــتقاللية )1

داء راجعــــــــــــة الداخليــــــــــــة �افيــــــــــــا بمــــــــــــا �ســــــــــــمح بــــــــــــأالتنظي�ــــــــــــي لقســــــــــــم امل يتطلــــــــــــب ضــــــــــــرورة أن ي�ــــــــــــون الوضــــــــــــعا هــــــــــــذ

 املراجعة . ألعمالدائھ موضوعيا �� أي�ون  نجب أاملسؤوليات املعمول ��ا ، و ي

،  املراجعــــــــة الداخليــــــــة بمــــــــا يتفــــــــق و العنايــــــــة املهنيــــــــة الالزمــــــــة أعمــــــــالتــــــــؤدي  أن: يجــــــــب  العنايــــــــة املهنيــــــــة )2

 طلب ما ي�� :خص ا�حر�ص و هذا يتعناية ال� أي

 بالنسبة لقسم املراجعة الداخلية : -

الف�ـــــــــــي و ا�خلفيـــــــــــة  التأهيـــــــــــلمـــــــــــن تـــــــــــوافر املســـــــــــؤول عـــــــــــن قســـــــــــم املراجعـــــــــــة الداخليـــــــــــة  يتأكـــــــــــد أنيجـــــــــــب  •

 القائمة �عملية املراجعة املعينة.العلمية املناسبة لدى املراجع�ن الداخلي�ن 

حصــــــــــــل ع�ــــــــــــ� املعرفــــــــــــة و املهــــــــــــارات و األصــــــــــــول و يت�ــــــــــــون لــــــــــــدى قســــــــــــم املراجعــــــــــــة الداخليــــــــــــة أ أنيجــــــــــــب  •

 دائھ ملسؤوليات املراجعة .الالزمة أل 

ال�ـــــــــا�� ع�ـــــــــ� جميـــــــــع  اإلشـــــــــرافكـــــــــد املســـــــــؤول عـــــــــن قســـــــــم املراجعـــــــــة الداخليـــــــــة مـــــــــن تـــــــــوافر يجـــــــــب أن يتأ •

 املراجعة الداخلية . أعمال

 بالنسبة للمراجع الداخ�� : -

 املراجعة . أعمال األداءلضرور�ة  األصول تتوافر املعرفة واملهارات و  أنيجب  •

 بفاعلية  االتصال فراد و القدرة ع��املهارات ا�خاصة بالتعامل مع األ تتوافر  أنيجب  •

 الف�ي عن طر�ق التعليم املستمر . هيلھا�حفاظ ع�� تأ يجب عليھ •

نطــــــــاق عمــــــــل املراجعــــــــة الداخليــــــــة فحــــــــص و تقيــــــــيم مــــــــدى كفايــــــــة و  يتصــــــــف أن: يجــــــــب  نطــــــــاق العمــــــــل )3

 داء فيمـــــــــا يتعلـــــــــق باملســـــــــؤوليات ا�ختلفـــــــــة ، وخليـــــــــة �ـــــــــ� التنظـــــــــيم املعـــــــــ�ن وجـــــــــودة األ بـــــــــة الدافعاليـــــــــة نظـــــــــام الرقا

 لك يتع�ن ع�� املراجع القيام بما ي�� :لتحقيق ذ
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و  اإلجــــــــــــراءاتبتلــــــــــــك السياســــــــــــات و ا�خطــــــــــــط و  االل�ــــــــــــ�امعــــــــــــة الــــــــــــنظم املوضــــــــــــوعية للتحقــــــــــــق مــــــــــــن مراج •

ت و التقــــــــار�ر و يجــــــــب أن يحــــــــدد مــــــــا جــــــــوهري ع�ــــــــ� العمليــــــــا تــــــــأث��ي�ــــــــون لهــــــــا  أنالقــــــــوان�ن و اللــــــــوائح ال�ــــــــي يمكــــــــن 

 . أصال�� التنظيم  ال��ام�ان هناك  إذا

 لك ممكنا .�لما �ان ذ هاائل ا�حافظة ع�� األصول و التحقق من وجودمراجعة وس •

 . االقتصاديةصول من الناحية األ  استخدامتقييم مدى كفاءة  •

ا �انــــــــت النتــــــــائج متماشــــــــية مــــــــع األهــــــــداف املوضــــــــوعة مراجعــــــــة العمليــــــــات أو ال�ــــــــ�امج للتحقــــــــق مــــــــن مــــــــا إذ •

 ها كما هو مخطط .م تنفيذ�انت العمليات و ال��امج قد ت ، و ما إذا

عمــــــــال املراجعــــــــة �ــــــــل مــــــــن تخطــــــــيط عمليــــــــة املراجعــــــــة و فحــــــــص يجــــــــب أن تتضــــــــمن أ أداء أعمــــــــال املراجعــــــــة : )4

يتضــــــــــــــمن تخطــــــــــــــيط املراجعــــــــــــــة و تقيــــــــــــــيم املعلومــــــــــــــات و التقر�ــــــــــــــر عــــــــــــــن النتــــــــــــــائج ، و متا�عــــــــــــــة التوصــــــــــــــيات ، و 

هــــــــداف للمراجعــــــــة و نطــــــــاق للعمــــــــل ، و يتضــــــــمن فحــــــــص و تقيــــــــيم املعلومــــــــات ضــــــــرورة قيــــــــام ضــــــــرورة وضــــــــع أ

، و تـــــــــــتم عمليـــــــــــة املراجـــــــــــع بتجميـــــــــــع املعلومـــــــــــات و تحليلهـــــــــــا و تفســـــــــــ��ها و توثيقهـــــــــــا لتـــــــــــدعيم نتـــــــــــائج املراجعـــــــــــة 

 فحص و تقييم املعلومات ع�� النحو التا�� :

نطـــــــــــــاق عمليـــــــــــــة  أهـــــــــــــدافاملراجعـــــــــــــة و بمـــــــــــــا يتحقـــــــــــــق مـــــــــــــع  تعلـــــــــــــق بموضـــــــــــــوعتجميـــــــــــــع املعلومـــــــــــــات ال�ـــــــــــــي ت •

لف�ـــــــــ�ة املراجعـــــــــة التحليليـــــــــة و ال�ـــــــــي �شـــــــــمل ع�ـــــــــ� املقار�ـــــــــات بـــــــــ�ن ا إجـــــــــراءاتلـــــــــك باســـــــــتخدام املراجعـــــــــة ، و يـــــــــتم ذ

 ا�حالية و الف��ة السابقة .

 عل��ا . االعتمادت�ون املعلومات �افية و يمكن  أنيجب  •

 اإلحصــــــــــــائيةاملعاينــــــــــــة  أســــــــــــاليباملراجعــــــــــــة و  اختيــــــــــــاراتا ف��ـــــــــــا املراجعــــــــــــة بمــــــــــــ إجــــــــــــراءات اختيــــــــــــاريجـــــــــــب  •

 املستخدمة مقدما .

تحليلهــــــــا و تفســــــــ��ها ، و توثيقهــــــــا بمــــــــا ال�ــــــــا�� ع�ــــــــ� عمليــــــــة تجميــــــــع املعلومــــــــات و  اإلشــــــــرافيجــــــــب تــــــــوف��  •

 املراجعة . أهدافكد من تحقيق ا�حفاظ ع�� موضوع املراجع و التأ كد �ا�� منتأيوفر 

ه ن طر�ــــــــق املراجــــــــع مــــــــع مراجعــــــــة هــــــــذلــــــــك عــــــــالعمــــــــل لتوثيــــــــق عمليــــــــة املراجعــــــــة و ذ وراقإعــــــــداد أيجــــــــب  •

 وراق عن طر�ق املشرف ع�� قسم املراجعة الداخلية .األ 

الفحـــــــــــص و  تقر�ـــــــــــر يتضـــــــــــمن نتـــــــــــائج إعـــــــــــدادمـــــــــــن عمليـــــــــــة املراجعـــــــــــة  ان��ائـــــــــــھيجـــــــــــب ع�ـــــــــــ� املراجـــــــــــع �عـــــــــــد  •

ي�ــــــــون التقر�ــــــــر موقعــــــــا عليــــــــھ عــــــــن طر�ــــــــق املراجــــــــع ، و املراجــــــــع يجــــــــب  أنحــــــــوال يجــــــــب التقيــــــــيم ، و �ــــــــ� جميــــــــع األ 

تقر�ـــــــــره  إصـــــــــداراملناســـــــــب قبـــــــــل  اإلداري مـــــــــع املســـــــــتوى  إل��ـــــــــاعليـــــــــھ مناقشـــــــــة النتـــــــــائج و التوصـــــــــيات ال�ـــــــــي توصـــــــــل 

 ال��ائي .
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يتــــــــــــو�� املــــــــــــدير  أنقســــــــــــم املراجعــــــــــــة الداخليــــــــــــة : تقت�ــــــــــــىي معــــــــــــاي�� املراجعــــــــــــة الداخليــــــــــــة بضــــــــــــرورة  إدارة •

 :1بحيث  اإلدارةبطر�قة مناسبة و ي�ون مسؤوال عن تلك  إدار��اراجعة الداخلية امل إدارةعلال 

العليـــــــــــــا و قبلهـــــــــــــا  اإلدارة اعتمـــــــــــــد��او املســـــــــــــؤوليات ال�ــــــــــــي العامـــــــــــــة  األغــــــــــــراضاملراجعـــــــــــــة  أعمـــــــــــــالتحقــــــــــــق  •

 . اإلدارةمجلس 

 املراجعة الداخلية بكفاءة و فعالية . إلدارة�ستخدم املوارد املتاحة  •

للمراجعـــــــــــة الداخليـــــــــــة و املراجعـــــــــــة الداخليـــــــــــة مـــــــــــع معـــــــــــاي�� املمارســـــــــــة املهنيـــــــــــة  أعمـــــــــــالتتما�ـــــــــــىى جميـــــــــــع  •

 : أننھ يجب عليھ هداف العامة فإاأل  بما يحقق تلك إدار��اا املدير من ح�ى يتمكن هذ

 . اإلدارةو �سلطات و مسؤوليات  بأهدافت�ون لديھ الئحة  -

 . اإلدارةمسؤوليات  يقوم بوضع خطط لتنفيذ -

 . اإلدارةمكتو�ة ت�ون مرشدا للعامل�ن معھ ��  إجراءاتيوفر سياسات و  -

 خلية.املراجعة الدا إدارةو تطو�ر املوارد البشر�ة ��  الختياريضع برنامجا  -

 .اجعة الداخلية و املراجع ا�خار��املر  إدارةيقوم بالتنسيق ب�ن جهود �ل من  -

 عمالها بصفة مستمرة اإلدارة و تقييم أعمال للتأكد من جودة أ برنامج يقوم بوضع و تنفيذ -

 

 و فيما ي�� توضيح معاي�� املمارسة املهنية للمراجعة الداخلية :

 : معاي�� املراجعة الداخلية . 3-1ش�ل رقم 

 

 

 ااااااااااااااااااا

 .إعتمادا ع�� الدراسات السابقة  من إعداد الطالبة املصدر:

 املطلب الثالث : مسؤوليات و صالحيات املراجع الداخ�� .

ي�ـــــــــــون ع�ـــــــــــ� علـــــــــــم  أنعملـــــــــــھ بكفـــــــــــاءة و فاعليـــــــــــة ينب�ـــــــــــ� عليـــــــــــھ  إدارةح�ـــــــــــى �ســـــــــــتطيع املراجـــــــــــع الـــــــــــداخ��  

 و معاي�� املراجعة الداخلية . وفقا ملا تقت�ىي بھ قواعد ومبادئ ب�امل مسؤولياتھ و صالحياتھ
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 : املسؤوليات  األول الفرع 

 : 1وليات التاليةطالع باملسؤ خلية اإل : ع�� مدير املراجعة الدا مسؤوليات مدير املراجعة الداخلية#-أ

 �شطة املؤسسة .حجم ا�خاطر ا�حتملة ألناءا ع�� وضع خطة املراجعة السنو�ة  ب •

مــــــــــوارد غ�ــــــــــ� �شــــــــــر�ة  أيــــــــــةلك املعرفــــــــــة و املهــــــــــارة و ا�خ�ــــــــــ�ة و كــــــــــذ مهنيــــــــــ�ن ع�ــــــــــ� درجــــــــــة �افيــــــــــة مــــــــــن اســــــــــتخدام

 خطة املراجعة . لتنفيذ

  إل��ا�جنة املراجعة بالتوصيات الصادرة عن املراجعة الداخلية و املراحل ال�ي وصلت  إعالم •

و �جنــــــــــة  اإلدارة إعــــــــــالمالغــــــــــش و التالعـــــــــب املشــــــــــتبھ �ــــــــــ� وقوعهــــــــــا و  أعمــــــــــالاملســـــــــاعدة �ــــــــــ� التحقيــــــــــق �ــــــــــ�  •

 املراجعة بالنتائج .

 التعاون مع املراجع�ن ا�خارجي�ن �� تحديد نطاق العمل ل�ل م��ما معا . •

اإلدارة فيمـــــــــــا وراق املاليـــــــــــة و معـــــــــــاي�� املراجعـــــــــــة الداخليـــــــــــة و �عليمـــــــــــات تطبيـــــــــــق �ـــــــــــل مـــــــــــا ورد بقـــــــــــانون األ  •

 عمال املراجعة الداخلية .يتعلق بالقيام بأ

و ع�ـــــــــــــ� مهمـــــــــــــات املراجعـــــــــــــة الرئيســـــــــــــة  اإلشـــــــــــــراف إن : مســـــــــــــؤوليات مشـــــــــــــرف املراجعـــــــــــــة (رئـــــــــــــيس القســـــــــــــم)  -ب

 مع املراجع�ن الداخلي�ن و تتمثل مسؤولياتھ فيما ي�� : أعمالهاتنسيق 

 املراجع�ن و توج��هم و تدر���م . أداءاملسؤولية عن  •

 املراجعة ل�ل مهمة املراجعة .وضع و تطبيق و تحديث برامج  •

 تامة من قبل املراجع�ن . استقالليةتمت بموضوعية و املراجعة قد  أعمال أنمن  التأكد •

املــــــــة و كتابــــــــة تقر�ــــــــر دوري ها �مــــــــن تنفيــــــــذ االن��ــــــــاءأن يــــــــتم  إ�ــــــــ�متا�عــــــــة توصــــــــيات املراجعــــــــة الداخليــــــــة  •

 .حول ذلك

 ملعاي�� املراجعة الداخلية . استنادااملراجعة تمت  أعمال أنكد من التأ •

ملفــــــــــات  أنمــــــــــن  التأكــــــــــدالعمــــــــــل �ــــــــــ� جميــــــــــع مراحــــــــــل املراجعــــــــــة ع�ــــــــــ� املهمــــــــــة و  أوراقمراجعــــــــــة ملفــــــــــات  •

 املراجعة الداخلية الواردة �� الدليل . إجراءاتسياسات و  إ�� باالستناد أنجزتاملراجعة قد 

 لية .املراجعة الداخمراجعة مسودة تقر�ر املراجعة و مناقشتھ مع مدير  •

 .ه الز�اراتالتقار�ر عن هذ إعدادة و ية امليدانية �ختلف مواقع املنشأالقيام بالز�ارات التفقد •

�ــــــــــ�امج لطبقــــــــــا  مهمــــــــــات املراجعــــــــــة الداخليــــــــــة �عت�ــــــــــ� املراجــــــــــع مســــــــــؤوال عــــــــــن تنفيــــــــــذ : مســــــــــؤوليات املراجــــــــــع   -ج 

 فيما ي�� : ه الغاية من قبل مشرف املراجعة ، و تتمثل مسؤولياتھاملراجعة املعدة لهذ
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العمــــــــل  أســــــــلوبللنشــــــــاط ا�خاضــــــــع للمراجعــــــــة لفهــــــــم وتحديــــــــد  األو�ــــــــ�امل�ــــــــح امليــــــــدا�ي  بأعمــــــــالالقيــــــــام  •

 املراجعة . باحتياجاتو وضع التوصيات املتعلقة 

 الوقت الالزم لالن��اء من املهمةو برامج  األسلوبو وضع خطة عمل شاملة النطاق  •

املراجعــــــــــة كمــــــــــا هــــــــــو  بأعمــــــــــالمراجعــــــــــة املســــــــــتندات و القيــــــــــود و الوثــــــــــائق و ال�ــــــــــجالت الالزمــــــــــة للقيــــــــــام  •

 مخطط لها .

ا�جهـــــــــة ا�خاضـــــــــعة للمراجعـــــــــة بخصـــــــــوص ا�حصـــــــــول ع�ـــــــــ� الوثـــــــــائق الالزمـــــــــة  إدارةالتنســـــــــيق مـــــــــع منســـــــــق  •

 املهمة . تحديد االحتياجات الالزمة لتنفيذ و

ع رأيــــــــــــــھ ال��ــــــــــــــائي حــــــــــــــول النشــــــــــــــاط ا�خاضــــــــــــــو املالحظــــــــــــــات ال�ــــــــــــــي تــــــــــــــدعم  االســــــــــــــتنتاجاتتوثيــــــــــــــق جميــــــــــــــع  •

 للمراجعة .

 .تقييم مدى فعالية و كفاءة نظام الرقابة الداخلية ع�� النشاط ا�خاضع للمراجعة  •

 يبھ و توثيقھ حسب سياسات الدائرة.عمل للمهمة و ترت أوراقاالحتفاظ بملف  •

 ؤسسة .ملمع جميع منتس�ي ا االتصالو مهارات  اإل�سانيةا�حفاظ ع�� العالقات  •

 الفرع الثا�ي : الصالحيات 

 املراجعة الداخلية الصالحيات التالية : موظفوو يمنح مدير  

 متل�ات و موظفي املؤسسة .أ�شطة و �جالت و ماملقيد �جميع  أو�� املشروط غ الوصول  •

 غ�� املقيد ب�جنة املراجعة . االتصال •

و التعليمــــــــــــــات  األســــــــــــــاليبو تطبيــــــــــــــق  األ�شــــــــــــــطة اختيــــــــــــــاربمــــــــــــــا ف��ــــــــــــــا تحديــــــــــــــد نطــــــــــــــاق عمــــــــــــــل املراجعــــــــــــــة  •

 . 1املراجعة أهدافاملطلو�ة لتحقيق 

ب ، كمـــــــــــا لهـــــــــــم طلـــــــــــمـــــــــــوظفي املؤسســـــــــــة �ـــــــــــ� �افـــــــــــة قطاعا��ـــــــــــا ا�حصـــــــــــول ع�ـــــــــــ� املســـــــــــاعدة املطلو�ـــــــــــة مـــــــــــن •

 ) بالتنسيق مع املدير العام .األمرلزم  خدمات خاصة من خارج املؤسسة (إذا

 

 

 جية .املبحث الثالث : املراجعة ا�خار 
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يا��ا املم�ـــــــ�ة لهـــــــا و هـــــــذا مـــــــا �عت�ـــــــ� املراجعـــــــة ا�خارجيـــــــة مهنـــــــة كغ��هـــــــا مـــــــن املهـــــــن لهـــــــا طبيع��ـــــــا و خصوصـــــــ 

 ا املبحث .سنحاول توضيحھ من خالل هذ

 

 : ماهية املراجعة ا�خارجية . األول ملطلب ا

 : �عر�ف املراجعة ا�خارجية  األول الفرع 

و ة الــــــــدخل و قائمــــــــة املركــــــــز املــــــــا�� �ــــــــ� �ــــــــ� الغالــــــــب قائمــــــــا�خارجيــــــــة �ــــــــ� فحــــــــص القــــــــوائم املاليــــــــة و املراجعــــــــة  -

مـــــــــة بنـــــــــود قائ أرصـــــــــدةو التحقـــــــــق مـــــــــن  أنظمـــــــــة الرقابـــــــــة الداخليـــــــــة ،للـــــــــدفاتر و ال�ـــــــــجالت و  انتقـــــــــاداتعمـــــــــل 

الف�ــــــــي ا�حايــــــــد  الــــــــرأي إلبــــــــداء ع�ــــــــ� األدلــــــــة ال�افيــــــــة و املالئمــــــــة ، و ا�حصــــــــول  الــــــــدخل و قائمــــــــة املركــــــــز املــــــــا�� ،

 .1م املالية ع�� صدق و سالمة القوائ

م�ــــــــي �ــــــــ� مجموعــــــــة  رأي إبــــــــداءيقــــــــوم ��ــــــــا مراجــــــــع مســــــــتقل �غــــــــرض  راجعــــــــة ا�خارجيــــــــة �ــــــــ� عمليــــــــة منظمــــــــة ،امل -

وي مـــــــــــــــع توصــــــــــــــيل النتـــــــــــــــائج للمســـــــــــــــتخدم�ن ذ قتصـــــــــــــــادية معينــــــــــــــة ،ة ال�ــــــــــــــي تخـــــــــــــــص وحــــــــــــــدة إالقــــــــــــــوائم املاليـــــــــــــــ

 . 2االهتمام

 األطــــــــــــرافعمليــــــــــــة الفحــــــــــــص ا�حيــــــــــــادي املســــــــــــتقل و ال�ــــــــــــي تــــــــــــتم وفقــــــــــــا ملتطلبــــــــــــات  أ��ــــــــــــااملراجعــــــــــــة ا�خارجيــــــــــــة  -

�ــــــــــــ� القــــــــــــوائم املاليــــــــــــة  الــــــــــــرأي إبــــــــــــداء إ�ــــــــــــ�و ال�ــــــــــــي تنت�ــــــــــــي  ة ال�ــــــــــــي �ســــــــــــتفيد مــــــــــــن خــــــــــــدمات املراجــــــــــــع ،ا�خارجيــــــــــــ

 .3للمؤسسة عن طر�ق مراجع حيادي 

قيــــــــــــيم عمليــــــــــــة منظمــــــــــــة للتجميــــــــــــع و الت أ��ــــــــــــاعــــــــــــرف نصــــــــــــر ع�ــــــــــــ� عبــــــــــــد الوهــــــــــــاب املراجعــــــــــــة ا�خارجيــــــــــــة ع�ــــــــــــ�  -

لتحيـــــــــــد ، االقتصـــــــــــاديةاألحـــــــــــداث و التحر�ـــــــــــات ن نتـــــــــــائج اعم العميـــــــــــل �شـــــــــــألألدلـــــــــــة ا�خاصـــــــــــة بمـــــــــــز املوضـــــــــــو�� 

و  نتـــــــــــائج ملســـــــــــتخدمي القـــــــــــوائم املاليـــــــــــة ،و توصـــــــــــيل ال اعم مـــــــــــع املعـــــــــــاي�� ا�حـــــــــــددة ،ه املـــــــــــز ذمـــــــــــدى تما�ـــــــــــىي هـــــــــــ

 .4املص�حة �� املؤسسة  أ�حاب

الرقابـــــــــــة الداخليـــــــــــة و البيانـــــــــــات و املســـــــــــتندات و  أنظمـــــــــــةعمليـــــــــــة فحـــــــــــص  بأ��ـــــــــــا�عـــــــــــرف املراجعـــــــــــة ا�خارجيـــــــــــة  -

 بـــــــرأيبقصـــــــد ا�خـــــــروج  ،نتقاديـــــــا منظمـــــــات املراجعـــــــة فحصـــــــا إا�حســـــــابات و الـــــــدفاتر ا�خاصـــــــة باملشـــــــروع تحـــــــ

لك املشـــــــــروع �ـــــــــ� ��ايـــــــــة ف�ـــــــــ�ة زمنيـــــــــة قـــــــــوائم املاليـــــــــة عـــــــــن الوضـــــــــع املـــــــــا�� لـــــــــذف�ـــــــــي محايـــــــــد عـــــــــن مـــــــــدى داللـــــــــة ال

 .5خسارة عن تلك الف��ة  أو�ح ر  من أعمالھمعلومة و مدى تصو�رها لنتائج 
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املراجعــــــــــة ا�خارجيــــــــــة �ــــــــــ� نظــــــــــام ��ــــــــــدف إ�ــــــــــ� إعطــــــــــاء الــــــــــرأي املوضــــــــــو�� �ــــــــــ� التقــــــــــار�ر واألنظمــــــــــة واإلجــــــــــراءات  -

 .1املعنية بحماية ممتل�ات املؤسسة موضوع املراجعة 

ن�خــــــــص املراجعــــــــة ا�خارجيــــــــة و ال�ــــــــي �ع�ــــــــي التحقــــــــق املوضــــــــو�� ا�حيــــــــادي  فإننــــــــامــــــــن خــــــــالل التعــــــــار�ف الســــــــابقة 

 املرجوة . األهدافلعمليات املؤسسة و مطابق��ا مع  اإلدار�ةاملستقل من الكفاءة االقتصادية و 

 

 لثا�ي : أهداف املراجعة ا�خارجية الفرع ا

تبليـــــــــغ ا�جهـــــــــات املعنيـــــــــة �ـــــــــ� الوقـــــــــت املناســـــــــب و بصـــــــــيغة منطقيـــــــــة موضـــــــــوعية  إ�ـــــــــ���ـــــــــدف املراجعـــــــــة ا�خارجيـــــــــة  

أن املراجعــــــــــــــة ا�حياديــــــــــــــة ا�خارجيــــــــــــــة تتضــــــــــــــمن هادفــــــــــــــة بنتــــــــــــــائج املراجعــــــــــــــة و بصــــــــــــــفة عامــــــــــــــة �ســــــــــــــتطيع القــــــــــــــول 

 : 2هداف التاليةاأل 

الف�ـــــــــي ا�حايـــــــــد ع�ـــــــــ� صـــــــــدق  الـــــــــرأي إبـــــــــداءسا�ـــــــــىي مـــــــــن عمليـــــــــة مراجعـــــــــة ا�حســـــــــابات هـــــــــو إن الهـــــــــدف األ  .1

قبولـــــــــة و املركــــــــز املــــــــا�� وفقــــــــا للمبــــــــادئ ا�حاســــــــبية املتعــــــــارف عل��ــــــــا و امل األعمــــــــال�عب�ــــــــ� القــــــــوائم املاليــــــــة لنتيجــــــــة 

 قبوال عاما .

 الرئيسية . أهدافهاضرورة تفهم طبيعة وقواعد ا�حاسبة و مباد��ا و  .2

عمليـــــــــة املراجعـــــــــة  لتفيـــــــــذ خدامهااســـــــــتالتحقـــــــــق الرئيســـــــــة ال�ـــــــــي يمكـــــــــن  أدواتو  أســـــــــاليبالتعـــــــــرف ع�ـــــــــ�  .3

 ة .عناصر النشاط ا�ختلفة �� املنشأ و تدقيق ،

و مـــــــــدى مـــــــــا يتمتـــــــــع بـــــــــھ مـــــــــن قـــــــــدرات  ة ال�ـــــــــي يمتلكهـــــــــا املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� ،املاديـــــــــة و البشـــــــــر� اإلم�انيـــــــــات .4

 عملھ . أداء�خصية و فكر سليم �� مجال 

و ال�ـــــــــــــي يقبلهـــــــــــــا ، و قانونيـــــــــــــا)، ار�� (مهنيـــــــــــــا ، فنيـــــــــــــا يقبلهـــــــــــــا املراجـــــــــــــع ا�خـــــــــــــ مســـــــــــــتوى املســـــــــــــؤوليات ال�ـــــــــــــي .5

 املهنية . آرائھللتعب�� عن 

املراجعــــــــــة الداخليــــــــــة �ــــــــــ� املؤسســــــــــة لتحديــــــــــد  إدارةتحديــــــــــد مســــــــــتوى العالقــــــــــة بــــــــــ�ن املراجــــــــــع ا�خــــــــــار�� و  .6

 مستوى التعاون بي��ما �� مجال انجاز عملية املراجعة.

 

 أهمية املراجعة ا�خارجية الفرع الثالث : 

كب�ــــــــــ�ا ع�ــــــــــ�  اعتمــــــــــادا�عتمــــــــــد  ،وســــــــــيلة تخــــــــــدم جهــــــــــات كث�ــــــــــ�ة  أ��ــــــــــاجعــــــــــة ا�حســــــــــابات تظهــــــــــر �ــــــــــ� مرا أهميــــــــــة إن 

 : 1ه ا�جهات �� كما ي��و هذقل، البيانات املالية ال�ي �عتمدها مراجع ا�حسابات ا�خار�� املست

                                                            
 .39، ص2007املكتب ا�جام�� ا�حديث، ،،االسكندر�ة أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل، محمد السيد سرايا،  1
 . 40املرجع نفسھ، ص  2
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مــــــــــــن قبــــــــــــل  اعتمادهــــــــــــابيانــــــــــــات ا�حاســــــــــــبية ال�ــــــــــــي يــــــــــــتم لاملشــــــــــــروع ع�ــــــــــــ� ا إدارةاملشــــــــــــروع : �عتمــــــــــــد  إدارة .1

عل��ـــــــا ,  االعتمـــــــادد و املســـــــتقل ممـــــــا يز�ـــــــد الثقـــــــة �ـــــــ� هـــــــذه البيانـــــــات , كمـــــــا يز�ـــــــد درجـــــــة مراجـــــــع ا�حســـــــابات ا�حايـــــــ

و  انتخــــــــــابإعــــــــــادة  إ�ــــــــــ�بنجــــــــــاح ممــــــــــا يــــــــــؤدي  أعمالهــــــــــااملشــــــــــروع قــــــــــد مارســــــــــت  إدارة أن إلثبــــــــــاتوســــــــــيلة  أ��ــــــــــاكمــــــــــا 

 . م�افأ��ملك ز�ادة أخرى و كذلف��ة  اإلدارةمجلس  تجديد مدة أعضاء

 الكب�ــــــــــــ�ة �ــــــــــــ� الواليــــــــــــات املتحــــــــــــدة األمر�كيــــــــــــة و أورو�ــــــــــــاظهــــــــــــور الشــــــــــــر�ات و املصــــــــــــا�ع  أدىاملســــــــــــتثمر�ن :  .2

 إدارةامللكيـــــــة عـــــــن  انفصـــــــالن و �حـــــــرب العامليـــــــة الثانيـــــــة و توزيـــــــع رأســـــــمالها ع�ـــــــ� عـــــــدد كب�ـــــــ� مـــــــن املســـــــاهم��عـــــــد ا

بحيـــــــــث يطمـــــــــ�ن �عيـــــــــ�ن مراجـــــــــع حســـــــــابات قـــــــــانو�ي مســـــــــتقل و محايـــــــــد  إ�ـــــــــ�الشـــــــــركة , ممـــــــــا جعـــــــــل ا�حاجـــــــــة ماســـــــــة 

خـــــــــتالس و الســـــــــرقة نتيجـــــــــة قيـــــــــام املراجـــــــــع بمراقبـــــــــة تصــــــــــرفات ســـــــــوف ال تتعـــــــــرض لال  أمـــــــــوالهمن املســـــــــتثمر�ن بـــــــــأ

 و قانون الشر�ات . األسا�ىيعقد الشركة  ان��اكمن عدم  التأكدالشركة و  إدارة

� قـــــــــــــروض مـــــــــــــن البنـــــــــــــوك و مؤسســـــــــــــات البنـــــــــــــوك : تقـــــــــــــوم معظـــــــــــــم املشـــــــــــــروعات بطلـــــــــــــب ا�حصـــــــــــــول ع�ـــــــــــــ .3

تقـــــــوم بفحـــــــص و تحليـــــــل املركـــــــز املـــــــا��  فإ��ـــــــاه البنـــــــوك ع�ـــــــ� مـــــــنح تلـــــــك القـــــــروض توافـــــــق هـــــــذ أنو قبـــــــل  اإلقـــــــراض

ه املشـــــــــاريع ع�ـــــــــ� ســـــــــداد تلـــــــــك القـــــــــروض مـــــــــع لتلـــــــــك املشـــــــــروعات , و ذلـــــــــك لضـــــــــمان قـــــــــدرة هـــــــــذ األعمـــــــــالو نتيجـــــــــة 

 فوائدها �� املواعيد ا�حددة .

رها املشـــــــــــروعات �ـــــــــــ� أجهـــــــــــزة الدولـــــــــــة ع�ـــــــــــ� البيانـــــــــــات ال�ـــــــــــي تصـــــــــــد�عـــــــــــض  ا�جهـــــــــــات ا�ح�وميـــــــــــة : �عتمـــــــــــد .4

فــــــــرض  أوللدولــــــــة  االقتصــــــــاديةرســــــــم السياســــــــات  أوم��ــــــــا مراقبــــــــة النشــــــــاط االقتصــــــــادي  األغــــــــراضالعديــــــــد مــــــــن 

تمــــــــدة مــــــــن جهــــــــات محايــــــــدة ف��ــــــــا و معدون بيانــــــــات موثــــــــوق  األعمــــــــالضــــــــرائب , و ال يمكــــــــن للدولــــــــة القيــــــــام بتلــــــــك 

 الف�ي ا�حايد و الدال عل��ا . الرأي إبداءه البيانات فحصا دقيقا و تقوم بفحص هذ

 

 

 املراجعة ا�خارجية . إجراءاتاملطلب الثا�ي : 

 : 2تتمثل إجراءات املراجعة ا�خارجية فيما ي��

نجـــــــازه بكفـــــــاءة و أن يخطـــــــط عملـــــــھ بصـــــــورة تمكنـــــــھ مـــــــن إوضـــــــع خطـــــــة عامـــــــة للمراجعـــــــة : يجـــــــب ع�ـــــــ� املراجـــــــع  .1

و البنــــــــــك  بأعمــــــــــالمعرفتــــــــــھ  أســــــــــاسن يــــــــــتم التخطــــــــــيط ع�ــــــــــ� الوقــــــــــت املناســــــــــب , كمــــــــــا يجــــــــــب أة و �ــــــــــ� فعاليــــــــــ

 ما ي��: تتضمن ا�خطة ع�� سبيل املثال نأخذ

 الضبط الداخ�� . إجراءاتبالنظام ا�حاس�ي و سياسات و  اإلحاطة •

 ع�� نظام الضبط الداخ�� . االعتمادتحديد درجة  •

 ها و تنسيق العمل .ال�ي سيتم تنفيذ عةاملراج إجراءاتجدولة طبيعة و توقيت و مدى  •

                                                                                                                                                                                          
 .8يوسف محمود جر�وع، نفس املرجع السابق، ص 1
 .460، مرجع سابق، صالتدقيق و الرقابة �� البنوك)، 1خالد أم�ن عبد هللا( 2
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لـــــــــك يـــــــــتم تطـــــــــو�ر ا�خطـــــــــة العامـــــــــة بمـــــــــا �ـــــــــ� ذ قـــــــــد ذمســـــــــتمرة �ـــــــــ� �افـــــــــة مراحـــــــــل املراجعـــــــــة إعمليـــــــــة التخطـــــــــيط  إن

 برنامج املراجعة وفقا للتطورات املستجدة .

 وضع خطة للمراجعة �ساعد ع�� ما ي�� : إنالتخطيط للمراجعة :  أهمية .2

 املواضيع العامة �� املراجعة . أي االهتمامتوجيھ  •

 تحديد املشا�ل املتوقعة . •

 انجاز العمل بالسرعة املطلو�ة . •

 املساعدين و تنسيق العمل مع املراجع�ن . أعمالاالستفادة من  •

خ�ــــــــــ�ة املراجــــــــــع و معرفتــــــــــھ الســــــــــابقة وضــــــــــع خطــــــــــة للمراجعــــــــــة �عتمــــــــــد ع�ــــــــــ� حجــــــــــم و صــــــــــعو�ة املراجعــــــــــة ,  أن إال

 البنك . بأعمال

و مـــــــــوظفي  إدارةاملراجعـــــــــة مـــــــــع  إجـــــــــراءاتاقشـــــــــة �عـــــــــض عناصـــــــــر خطـــــــــة املراجعـــــــــة و ن�ـــــــــ� ماملراجـــــــــع  و قـــــــــد يرغـــــــــب

أن املراجـــــــــع يبقـــــــــى �ـــــــــ� �افـــــــــة  إالمـــــــــع مـــــــــوظفي البنـــــــــك  إجراءاتـــــــــھ رفـــــــــع كفـــــــــاءة املراجعـــــــــة و تنســـــــــيق تنفيـــــــــذالبنـــــــــك ل

 . إجراءا��اا�خطة العامة للمراجعة و  إعدادحوال مسؤوال عن األ 

نجـــــــازه ة املراجعـــــــة بصـــــــورة تمكنـــــــھ مـــــــن إن التخطـــــــيط لعمليـــــــالبنـــــــك : ح�ـــــــى يـــــــتمكن املراجـــــــع مـــــــ أعمـــــــالمعرفـــــــة  .3

 البنك ال�ي قد تتوافر لھ من خالل املصادر التالية : أعمالبكفاءة و فعالية البد لھ من معرفة 

 ي �عده البنك للمساهم�ن .التقر�ر السنوي الذ •

 ال�جان العامة . و اإلدارةر ا�جمعيات العامة للمساهم�ن و مجلس مخاط •

 عن الف��ات السابقة . لإلدارةالداخلية التقار�ر املالية  •

 عمل التدقيق للسنوات السابقة . أوراق •

 و موظفي البنك . إدارةاملناقشات مع  •

 عمال البنك .و تأث��ه ع�� أ االقتصاديالوضع  •

 ز�ارة البنك . •

ة لنطـــــــاق التاليـــــــة �ـــــــ� تطـــــــو�ر ا�خطـــــــة العامـــــــمـــــــور لمراجعـــــــة : ع�ـــــــ� املراجـــــــع مراعـــــــاة األ تطـــــــو�ر ا�خطـــــــة العامـــــــة ل .4

 املراجعة: و كيفية تنفيذ

 مسؤوليات قانونية . أيةاملراجعة و  اتفاقيةبنود  •

 عل��ا . تطرأ�غ��ات قد  أيةالسياسات ا�حاسبية ال�ي يطبقها البنك و  •

 تحديد ا�جوانب العامة ال�ي يجب مراعا��ا �� املراجعة . •
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 املراجعة . ألغراضبالنسبة  األهميةتحديد  •

 بط الداخ�� .نظام ا�حاسبة و الضع��  االعتماد درجة •

 املراجع�ن الداخل�ن و مدى مشارك��م �� املراجعة . أعمال •

اإلجــــــــــراءات الالزمـــــــــــة ع املراجـــــــــــع ا�خــــــــــار�� برنامجــــــــــا يحـــــــــــدد فيــــــــــھ أن يضــــــــــبرنــــــــــامج املراجعــــــــــة و تطـــــــــــوره : يجــــــــــب  .5

 إجــــــــراءاتو ،هــــــــداف املرجــــــــوة مــــــــن �ــــــــل موضــــــــوع ة ، و يمكــــــــن أن يتضــــــــمن ال��نــــــــامج األ خطــــــــة املراجعــــــــ لتنفيــــــــذ

نــــــــــھ يجــــــــــب أ إال ات الالزمــــــــــة للمســــــــــاعدين ، و طر�قــــــــــة ضــــــــــبط التنفيــــــــــذ الســــــــــليم للعمــــــــــل ،املراجعــــــــــة و التعليمــــــــــ

نظمــــــــــة يــــــــــتم تصــــــــــميمها أثنــــــــــاء العمــــــــــل �ــــــــــ� ضــــــــــوء مراجعــــــــــة أل �عــــــــــاد النظــــــــــر �ــــــــــ� خطــــــــــة و برنــــــــــامج املراجعــــــــــة  أن

عل��ـــــــــا  االعتمــــــــاديتم الضــــــــبط الـــــــــداخ�� ال�ــــــــي ســـــــــ تبـــــــــإجراءال�حصــــــــول ع�ــــــــ� نتـــــــــائج مقبولــــــــة بـــــــــاالل��ام الفع�ــــــــ� 

و دقـــــــــة و �ـــــــــحة  باكتمـــــــــالميمها ل�حصـــــــــول ع�ـــــــــ� قناعـــــــــة معقولـــــــــة ال�ـــــــــي يـــــــــتم تصـــــــــ االختبـــــــــاراتو  باملراجعـــــــــة ،

 البيانات ال�ي يقدمها النظام ا�حاس�ي .

ن لـــــــــك مـــــــــة املواضـــــــــيع و القـــــــــرائن ال�ـــــــــي تـــــــــدعم إنجـــــــــاز املراجعـــــــــة , و ذيوثـــــــــق �افـــــــــ أنالتوثيـــــــــق : يجـــــــــدر بـــــــــاملراجع  .6

 أوراق��ــــــــــا و �ســــــــــاعد  االحتفــــــــــاظو ا�حصــــــــــول عل��ــــــــــا و  بإعــــــــــدادهاالعمــــــــــل ال�ــــــــــي يقــــــــــوم املراجــــــــــع  أوراقخــــــــــالل 

 : 1العمل ��

 املراجعة . تخطيط و تنفيذ •

 ي املراجع .إعطاء األدلة أو القرائن ال�ي تدعم رأ •

 ي�� : وراق العمل �� العادة ماو تتضمن أ

 معلومات قانونية و الهي�ل التنظي�ي للبنك . •

 م�خص ع��ا . أوا�حاضر الهامة  القانونية و��خ من الوثائق  •

 الداخ�� . الضبط أنظمة�جل دراسة و تقييم النظام ا�حاس�ي و  •

 . األرصدةتحليل العمليات و  •

 التدقيق املنجزة و النتائج امل��تبة ع��ا. إجراءاتو نطاق �جل عن طبيعة و توقيت  •

 

 �� الش�ل التا�� : املراجعة ا�خارجية  إلجراءاتو فيما ي�� توضيح 

 

 

 

 

                                                            
 . 461املرجع نفسھ، ص  1
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 املراجعة ا�خارجية . إجراءات:  4-1الش�ل رقم

 

 

 

 

 

 . ع�� الدراسات السابقة اعتمادا من إعداد الطالبة املصدر:

 

 املطلب الثالث : مسؤوليات و صالحيات املراجع ا�خار�� .

 األول : املسؤوليات الفرع 

املراجـــــــع املو�ـــــــل لـــــــھ , يقـــــــع  بـــــــاالل��ام إخاللـــــــھالقـــــــائم بـــــــ�ن الطـــــــرف�ن و عنـــــــد املســـــــؤولية نتيجـــــــة كتابـــــــة العقـــــــد  تنشـــــــأ 

و  ، 1997لســــــــنة  )22(و قــــــــانون الشــــــــر�ات رقــــــــم  2003لســــــــنة  )73( تحــــــــت مســــــــؤولية و �عاقــــــــب عل��ــــــــا حســــــــب القــــــــانون 

 .1) و ا�جزائية و املدنية التأديبيةتقع ع�� املراجع مسؤوليات عدة �� املهنية (

 للمهنـــــــــة و يقـــــــــوم بمحاكمتـــــــــھ األعضـــــــــاء اســـــــــتعمالھهـــــــــذه النقطـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل ســـــــــوء  : التأديبيـــــــــةلية و املســـــــــؤ  .1

 التالية :

 وكيل وزارة املالية رئيسا . -

 وكيل وزارة التجارة و الصناعة عضوا . -

 وكيل ديوان ا�حاسبة عضوا . -

 رئيس قسم التجارة �� وزارة الصناعة عضوا . -

 اسب قانو�ي معروف �عينھ رئيس ديوان ا�حاسبة .مح -

                                                            
 .451)، مرجع سابق، ص1خالد أم�ن عبد هللا( 1

 إجراءات املراجعة ا�خارجية 

وضع خطة 

 عامة للمراجعة

برنامج 

املراجعة 

 و تطو�ره

معرفة  التوثيق

أعمال 

 البنك

تطو�ر 

ا�خطة 

العامة 

 

همية أ

التخطيط 

 للمراجعة
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يومـــــــا  14�ع�ـــــــ�ض خـــــــالل  أنلـــــــم يحضـــــــر يحـــــــاكم غيابيـــــــا و يحـــــــق لـــــــھ  نـــــــة ، و إذاال�ج مـــــــامأيحضـــــــر  أنع�ـــــــ� املراجـــــــع 

 .1ا�حق �� �عي�ن محامي يدافع عنھ  و لھ أيضا

  ):22(ا القانون من املادة ئلة العقو�ات املنصوص عل��ا �� هذلك تمت طايحظر ع�� املراجع املمارس  لذ

لـــــــــدى  أوالبلـــــــــديات  أومـــــــــن املؤسســـــــــات الرســـــــــمية العامـــــــــة  أيلـــــــــدى  أوالعمـــــــــل موظـــــــــف لـــــــــدى ا�ح�ومـــــــــة  •

 من غ�� ممار�ىي املهنة . أخرى جهة خاصة  أية

 .أخرى مهنة  أيالعمل ��  أوالصناعة  أوالتجارة  اح��اف

 .أي شركة ي�ون شر��ا ف��امزاولة مراجعة حسابات  •

 بطر�قة مخلة بكرامة املهنة . اإلعالنوسيلة من وسائل  بأينفسھ القيام بالدعاية ل •

 .2املهنة  إ��ل�حصول ع�� العمل بصورة ��ىيء  آخرجع مرا أيمنافسة  أومضار�ة  •

س خاضــــــــــــعا خاضــــــــــــعة ملصــــــــــــادقة ا�جلــــــــــــس , و ي�ــــــــــــون قــــــــــــرار ا�جلــــــــــــ التأديبيــــــــــــةقــــــــــــرارات ال�جنــــــــــــة  ت�ــــــــــــون  37املــــــــــــادة 

ا�حاســـــــــــــب القـــــــــــــانو�ي (املراجـــــــــــــع  اســـــــــــــماملزاولـــــــــــــة و شـــــــــــــطب  إجـــــــــــــازة بإلغـــــــــــــاء�علـــــــــــــق  إذاملصـــــــــــــادقة الهيئـــــــــــــة العليـــــــــــــا 

محكمــــــة العــــــدل العليـــــــا  أمـــــــامه القــــــرارات قابلــــــة للطعــــــن ت�ــــــون هـــــــذ أنا�خــــــار��) ��ائيــــــا مــــــن �ـــــــجل املــــــزاول�ن ع�ــــــ� 

. 

مراجــــــــع ا�حســــــــابات ع�ــــــــ�  ألزمــــــــت 24فاملــــــــادة  التأديبيــــــــةنوب ذ�عــــــــض الــــــــ 2003لســــــــنة  73و قــــــــد حــــــــدد القــــــــانون رقــــــــم 

 أقــــــــوم أنقســــــــم بــــــــا� العظــــــــيم أ(  دارةيس مجلــــــــس اإل رئــــــــ أمــــــــاميحلــــــــف القســــــــم التــــــــا��  أنقبــــــــل مباشــــــــرتھ العمــــــــل 

أتقيــــــــد بــــــــالقوان�ن و األنظمــــــــة و التعليمــــــــات املعمــــــــول ��ــــــــا و  أنتح�ــــــــ� و  أيدون  أمانــــــــةبواجبــــــــات مهن�ــــــــي �شــــــــرف و 

ه ملراجـــــــــع الواجبـــــــــات ا�حـــــــــددة لـــــــــھ �ـــــــــ� هـــــــــذخـــــــــالف ا فـــــــــإذاو قواعـــــــــدها) ,  أحـــــــــافظ ع�ـــــــــ� أســـــــــرار املهنـــــــــة و آدا��ـــــــــان أ

 .3التأديبيةلم يحافظ ع�� سر املهنة �عرض نفسھ للمسؤولية  أونظام  أوون �� قان أواملادة 

خطـــــــــــاء و ا�خالفـــــــــــات ال�ـــــــــــي يرتك��ـــــــــــا ملســـــــــــؤولية ا�جزائيـــــــــــة عنـــــــــــدما ت�ـــــــــــون األ �عت�ـــــــــــ� ا:  املســـــــــــؤولية ا�جزائيـــــــــــة .2

جر�مـــــــــة  ارتكـــــــــب ولية ا�جزائيـــــــــة ملراجـــــــــع ا�حســـــــــابات إذامراجـــــــــع ا�حســـــــــابات تضـــــــــر ا�جتمـــــــــع و تتعقـــــــــد املســـــــــؤ 

 . 1997لسنة  33من ا�جرائم املنصوص عل��ا �� قانون الشر�ات رقم 

 

و  إ�ــــــــ� ثالثــــــــة ســــــــنوات ،التاليــــــــة بــــــــا�حبس مــــــــن ســــــــنة  األفعــــــــالمــــــــن  أيــــــــةيرتكــــــــب  قــــــــب �ــــــــل �ــــــــخصا�ع" : 178املــــــــادة 

 دينار عند : آالفدينار و ال تز�د عن عشرة  ألف�غرامة ال تقل عن 

                                                            
 .83،ص2014عمان، دار و مكتبة الكندي، ، ،الطبعة األو�� ،مراجعة ا�حساباتتدقيق و توفيق مصطفي أبو رقبة، عبد الهادي أ�حق املصري،  1
 .120،مرجع سابق،صعلم تدقيق ا�حسابات الناحية النظر�ة و التطبيقية)، 2خالد أم�ن عبد هللا( 2
 .453، مرجع سابق، صالتدقيق و الرقابة ع�� البنوك)، 1خالد أم�ن عبد هللا( 3
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عرضــــــــــها للتــــــــــداول قبــــــــــل تصــــــــــديق  أو أ�ــــــــــحا��ا إ�ــــــــــ�القيــــــــــام بتســــــــــليمها  أوشــــــــــهادا��ا  أو األســــــــــهم إصــــــــــدار -

املصــــــــــرح بــــــــــھ قبــــــــــل  رأســــــــــمالها ،الســــــــــماح لهــــــــــا بز�ــــــــــادة  أو تأسيســــــــــهاللشــــــــــركة و املوافقــــــــــة ع�ــــــــــ�  األسا�ــــــــــىيالنظــــــــــام 

 لك �� ا�جر�دة الرسمية .اإلعالن عن ذ

 القانون .ا ألح�ام هذبصورة مخالفة  أوا��اعرضها للتداول قبل  أوسندات القرض  إصدار -

 أو ،و خســــــــــــــائرها بصــــــــــــــورة غ�ــــــــــــــ� مطابقــــــــــــــة للواقــــــــــــــع  أر�احهــــــــــــــاشــــــــــــــركة و حســــــــــــــابات  أيتنظــــــــــــــيم م��انيــــــــــــــة  -

ئ��ـــــــــــا هي إ�ـــــــــــ� اإلدالءتقر�ـــــــــــر مراج�ـــــــــــ� حســـــــــــابا��ا بيانـــــــــــات غ�ـــــــــــ� �ـــــــــــحيحة , و  أو إدار��ـــــــــــام�ن تقر�ـــــــــــر مجلـــــــــــس ضـــــــــــت

بقصـــــــــد  لـــــــــككرهـــــــــا و ذإيضـــــــــاحات يوجـــــــــب القـــــــــانون ذ أوكـــــــــتم معلومـــــــــات  أو العامـــــــــة بمعلومـــــــــات غ�ـــــــــ� �ـــــــــحيحة ،

 وي العالقة .أو ذحالة الشركة ا�حقيقية عن املساهم�ن  إخفاء

 ."غ�� مطابقة �حالة الشركة ا�حقيقية  أو صور�ة أر�احتوزيع  -

الشــــــــــــــركة ا�حـــــــــــــــدودة  أو باألســــــــــــــهمشــــــــــــــركة التوصـــــــــــــــية  أوارتكبــــــــــــــت شــــــــــــــركة املســـــــــــــــاهمة العامــــــــــــــة  إذا" : 279املــــــــــــــادة 

 ألــــــــفا القــــــــانون �عاقــــــــب �غرامــــــــة ال تقــــــــل عــــــــن إلح�ــــــــام هــــــــذالشــــــــركة املســــــــاهمة ا�خاصــــــــة مخالفــــــــة  أواملســــــــؤولية 

 . 1"لكذا�حكمة وج��ا ل رأت إبطال التصرف ا�خالف إذادينار مع  آالفدينار و ال تتجاوز عشرة 

 ن :من قانون الشر�ات بأ 1فقرة  173: تنص املادة  املسؤولية املدنية .3

 : 2�� ,األخطاء ال�ي يرتكبو��ا �� عملهم ا�حسابات مسؤول�ن عن  مراجعو

 بالواجبات ا�حددة بالعقد . إخاللھ أووقوع املراجع �� خطا  •

 ضرر يصيب املد�� . •

 و الضرر . ا�خطأرابطة السببية ب�ن  •

العدليــــــــة (البينــــــــة ع�ــــــــ� مــــــــن اد�ـــــــــ� و  األح�ـــــــــاممجلــــــــة  بأح�ــــــــامدلــــــــك فيقــــــــع ع�ـــــــــ� املــــــــد�� عمــــــــال  إثبــــــــاتعــــــــبء  أمــــــــا

اســـــــتطاع  ســـــــؤولية املدنيـــــــة �ـــــــ� �ـــــــل ا�حـــــــاالت إذارفـــــــع امل) و �ســـــــتطيع مراجـــــــع ا�حســـــــابات رأنكـــــــاليمـــــــ�ن ع�ـــــــ� ممـــــــن 

و  1985لســـــــــنة  32ره امل�ـــــــــي و قـــــــــام بجميـــــــــع االل��امـــــــــات امل��تبـــــــــة بموجـــــــــب القـــــــــانون رقـــــــــم أن يثبـــــــــت انـــــــــھ مـــــــــارس حـــــــــذ

 . 1997لسنة  22القانون رقم 

 

 ثا�ي : صالحيات املراجع ا�خار�� الفرع ال

                                                            
 .96، ص2006الطبعة األو��، دار املس��ة،  ،ا�حسابات املعاصر تدقيقغسان فالح املطارنة،  1
 .83توفيق مصطفي أبو رقبة، عبد الهادي أ�حق املصري،مرجع سابق،ص 2
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إليـــــــھ بكفـــــــاءة و فاعليـــــــة نجـــــــاز عمليـــــــة املراجعـــــــة املو�لـــــــة و إ ا�خـــــــار�� مـــــــن القيـــــــام بمهامـــــــھ ،راجـــــــع ل�ـــــــي يـــــــتمكن امل 

 : 1ي�ون متمتعا بالعديد من الصالحيات ال�ي �سردها فيما ي�� أننھ يجب فإ ،

 أوطــــــــــــالع عل��ــــــــــــا ل�حصــــــــــــول ع�ــــــــــــ� بيــــــــــــان معــــــــــــ�ن �ــــــــــــجالت و اإل  أودفــــــــــــاتر  أومســــــــــــتندات  أيحــــــــــــق طلــــــــــــب  •

طــــــــالع ع�ــــــــ� القــــــــوان�ن و اللــــــــوائح ال�ــــــــي تحكــــــــم طبيعــــــــة عمــــــــل وحــــــــق اإل  ينــــــــة ،ومــــــــة معينــــــــة أو تفســــــــ�� نتيجــــــــة معمعل

 �شاط املؤسسة .

مســـــــــؤول �ـــــــــ� املؤسســـــــــة , ليـــــــــتمكن مـــــــــن  أيمعـــــــــ�ن مـــــــــن  إيضـــــــــاح أو استفســـــــــار أوتقـــــــــار�ر  أيحـــــــــق طلـــــــــب  •

 القيام �عملھ .

ل�ــــــــــجالت وفقــــــــــا للقــــــــــوان�ن و حــــــــــق املراجــــــــــع �ــــــــــ� فحــــــــــص و مراجعــــــــــة ا�حســــــــــابات ا�ختلفــــــــــة و الــــــــــدفاتر و ا •

 عراف ا�حاسبية املتعارف عل��ا .ذات الصلة ، و كذلك وفقا للقواعد و املبادئ و األ  اللوائح

 لك .إ�� ذصالحياتھ �� جرد ا�خزائن ا�ختلفة �� املؤسسة عند ا�حاجة  •

أنواعهـــــــا ، و كـــــــذلك التحقـــــــق  اخـــــــتالفعـــــــة و فحـــــــص بـــــــا�� أصـــــــول املؤسســـــــة ع�ـــــــ� ق املراجـــــــع �ـــــــ� مراجحـــــــ •

 . االل��اماترصدة تلك بدائ�ي املؤسسة للتأكد من �حة أ االتصالو حق  ، ال��اما��امن 

أو مــــــــــن ينــــــــــوب مــــــــــن ا�جمعيــــــــــة العموميــــــــــة للمســــــــــاهم�ن بصــــــــــفتھ ال�خصــــــــــية  اجتماعــــــــــاتحــــــــــق حضــــــــــور  •

حـــــــــول  استفســـــــــار أيلـــــــــك لتقـــــــــديم تقر�ــــــــر املراجعـــــــــة و عرضـــــــــھ و حضــــــــور مناقشـــــــــتھ و الـــــــــرد ع�ــــــــ� و ذ مســــــــاعديھ ،

 ضمنھ التقر�ر .ما ي

 �� حالة الضرورة القصوى . لال�عقاداهم�ن دعوة الهيئة العامة للمسحق  •

 املراجعة الداخلية با�جهة ال�ي يراجعها للمناقشة . إدارةمع  االجتماعحق  •

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .64عبد السالم عبد هللا أبو سرعة، مرجع سابق، ص 1
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 : خالصة

و  االقتصــــــــــاديمــــــــــا �ــــــــــ� عليــــــــــھ اليــــــــــوم �ــــــــــان نتيجــــــــــة للتطــــــــــور  إ�ــــــــــ�ظهــــــــــور املراجعــــــــــة و تطورهــــــــــا ح�ــــــــــى وصــــــــــلت  إن

 اإلجــــــــــراءاتوفقــــــــــا للقواعــــــــــد و التعليمــــــــــات و  ذلــــــــــك ل�حكــــــــــم ع�ــــــــــ� مــــــــــدى ســــــــــالمة التنفيــــــــــذ وتوســــــــــع املؤسســــــــــات ، 

ت األمـــــــر . و لتحقيـــــــق هـــــــذه الغايـــــــة ال�ـــــــي أ�شـــــــأمـــــــا ��مـــــــھ  إ�ـــــــ�تقر�ـــــــر عـــــــن نتيجـــــــة الفحـــــــص ا�حـــــــددة مســـــــبقا و رفـــــــع 

 اشــــــــتقتهــــــــداف ، كمــــــــا هنــــــــة عــــــــن مجموعــــــــة مــــــــن املفــــــــاهيم و األ ملا همــــــــن أجلهــــــــا مهمــــــــة املراجعــــــــة فقــــــــد قامــــــــت هــــــــذ

املراجعـــــــــة بكفـــــــــاءة و فعاليـــــــــة ، واألنـــــــــواع و مـــــــــن تلـــــــــك  عمليـــــــــة �� ال�ـــــــــي �عت�ـــــــــ� مرجـــــــــع و مرشـــــــــد لتنفيـــــــــذعـــــــــايم��ـــــــــا امل

فــــــــــة داخليــــــــــة تا�عــــــــــة إلدارة فاملراجعــــــــــة الداخليــــــــــة �ــــــــــ� وظي ة الداخليــــــــــة و املراجعــــــــــة ا�خارجيــــــــــة ،نــــــــــواع املراجعــــــــــاأل 

�ن مـــــــــــــؤهل�ن و ي�ـــــــــــــون املـــــــــــــراجع�ن الـــــــــــــداخلي أنو يجـــــــــــــب  املؤسســـــــــــــة ، تقـــــــــــــوم بنشـــــــــــــاط رقـــــــــــــا�ي داخ�ـــــــــــــ� مســـــــــــــتقل ،

أمـــــــــــــا بالنســـــــــــــبة للمراجعـــــــــــــة  أن يمارســـــــــــــون مهـــــــــــــامهم باســـــــــــــتقاللية ،و  عـــــــــــــ�ن بالكفـــــــــــــاءة العلميـــــــــــــة و العمليـــــــــــــة ،متمت

نتقـــــــــادي للقـــــــــوائم املاليـــــــــة للمؤسســـــــــة ، و مســـــــــتقلة تتمثـــــــــل مهم��ـــــــــا �ـــــــــ� الفحـــــــــص اإل جيـــــــــة �ـــــــــ� مهنـــــــــة رقابيـــــــــة ا�خار 

تلــــــــــك املعلومــــــــــات ��ــــــــــدف تقــــــــــديم  أنتجــــــــــتال�ــــــــــي و الــــــــــنظم املتبعــــــــــة �ــــــــــ� املؤسســــــــــة العمليــــــــــات ال�ــــــــــي تمــــــــــت ، لككــــــــــذ

و  باألدلــــــــةف�ــــــــي محايــــــــد مــــــــدعم  رأيمتضــــــــمن  إ�ــــــــ� مــــــــالك املؤسســــــــة ،تقر�ــــــــر بنتــــــــائج عمليــــــــة الفحــــــــص و املراجعــــــــة 

فالبــــــــــد مــــــــــن  م املاليــــــــــة للمؤسســــــــــة محــــــــــل املراجعــــــــــة ،شــــــــــرعية و صــــــــــدق و عدالــــــــــة القــــــــــوائال�ــــــــــ�اه�ن حــــــــــول مــــــــــدى 

لك مـــــــن دور كب�ـــــــ� �ـــــــ� تحســـــــ�ن �ســـــــي�� املؤسســـــــة و مســـــــاعد��ا ع�ـــــــ� ملـــــــا لـــــــذ تضـــــــافر جهودهمـــــــا و الت�امـــــــل بي��مـــــــا ،

 املراجعة بجودة عالية . أهداف, و تحقيق  أهدافهاتحقيق 

 



 

 

 الفصل الثا�ي:

العالقة الت�املية ب�ن املراجعة 

 الداخلية و املراجعة ا�خارجية



 ن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجيةالعالقة الت�املية ب�                                                              الفصل الثا�ي: 
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 تمهيد:

و مـــــــــدى وجـــــــــود ا�حـــــــــور الرئي�ـــــــــ�ي لهـــــــــذه املـــــــــذكرة  وال�ـــــــــي �عت�ـــــــــ�اندراســـــــــتنا للمراجعـــــــــة الداخليـــــــــة واملراجعـــــــــة �عـــــــــد 

يجــــــا�ي و فائــــــدة كب�ــــــ�ة ع�ــــــ� تحقيــــــق أهــــــداف �ــــــل م��مــــــا �شــــــ�ل خــــــاص، ,ملــــــا لهــــــا مــــــن تــــــأث�� إ العالقــــــة القو�ــــــة بي��مــــــا

 و ��: فخصصنا هذا الفصل و ذلك من خالل ثالثة مباحث,و ع�� حسن �سي�� املؤسسة �ش�ل عام 

 و التشابھ ب�ن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجية  االختالفيتعلق بأوجھ  املبحث األول 

 .امل ب�ن املراجعت�ن الداخلية و ا�خارجية بيعة الت�يتعلق بط الثا�ياملبحث 

 �عوامل و وسائل تحقيق الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجية. يتعلق  املبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجيةالعالقة الت�املية ب�                                                              الفصل الثا�ي: 
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 املبحث األول: أوجھ االختالف و التشابھ ب�ن املراجعة الداخلية و ا�خارجية

ن أهـــــــداف املراجعـــــــة ة الداخليـــــــة �ـــــــ� املؤسســـــــة، و لـــــــذلك فـــــــإاملراجعـــــــ غالبـــــــا مـــــــا تحـــــــدد اإلدارة الـــــــدور الـــــــذي تلعبـــــــھ

عــــــــــة ا�خارجيــــــــــة، و بــــــــــالرغم مــــــــــن هــــــــــذا الداخليـــــــــة تختلــــــــــف بطبيعــــــــــة ا�حــــــــــال عــــــــــن تلــــــــــك األهـــــــــداف املتعلقــــــــــة باملراج

 ب�ن عمل املراجع الداخ�� و عمل املراجع ا�خار�� إال أن وسائل تنفيذهما ت�اد ت�ون موحدة. االختالف

، و �ـــــــــــ� هـــــــــــذا املبحـــــــــــث ســـــــــــنب�ن أوجـــــــــــھ و التشـــــــــــابھ بي��مـــــــــــا قـــــــــــد �عت�ـــــــــــ� أوجـــــــــــھ للت�امـــــــــــل االخـــــــــــتالفو نظـــــــــــرا ألوجـــــــــــھ 

 و أوجھ التشابھ و ذلك بالتفصيل. االختالف

 

 ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية االختالفاألول: أوجھ املطلب 

 بي��مــــــــا وا�ــــــــح فيمــــــــا االخــــــــتالفاملشــــــــروع فــــــــإن بــــــــالرغم مــــــــن أن �ل��مــــــــا ��ــــــــدفان إ�ــــــــ� رفــــــــع الكفــــــــاءة اإلنتاجيــــــــة �ــــــــ� 

 :  1ي��

إلدارتــــــــــھ، أمــــــــــا املراجــــــــــع الــــــــــداخ�� ال �عــــــــــدو �ونــــــــــھ موظفــــــــــا باملشــــــــــروع خاضــــــــــعا بالتبعيــــــــــة  :االســــــــــتقاللدرجــــــــــة  •

عـــــــــــن إدارة املشـــــــــــروع هـــــــــــو أهـــــــــــم صـــــــــــفاتھ املهنيـــــــــــة بـــــــــــل أحـــــــــــد املعـــــــــــاي�� العامـــــــــــة  فالســـــــــــتقاللاملراجـــــــــــع ا�خـــــــــــار�� 

 الواجب توافرها فيھ.

رغبا��ـــــــــا، فـــــــــإن املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� يخـــــــــدم اإلدارة و  باحتياجـــــــــاتتم املراجـــــــــع الـــــــــداخ�� ��ـــــــــ الفئـــــــــات ا�خدومـــــــــة: •

طوائـــــــــف عـــــــــدة م��ـــــــــا اإلدارة و جمهـــــــــور املســـــــــاهم�ن و فئـــــــــات الشـــــــــعب ا�ختلفـــــــــة و أجهـــــــــزة الدولـــــــــة  احتياجـــــــــات

 املتخصصة...ا�خ.

ســـــــلوب ختبار�ـــــــة تقـــــــوم ع�ـــــــ� أراجعـــــــة ا�خارجيـــــــة مـــــــن تفصـــــــيلية إ�ـــــــ� إامل لقـــــــد تطـــــــورت عمليـــــــة نطـــــــاق العمـــــــل: •

العينــــــــة اإلحصــــــــائية، و ذلــــــــك لعــــــــدة عوامــــــــل م��ــــــــا ضــــــــيق الوقــــــــت و ك�ــــــــ�ة ا�جهــــــــد و �ــــــــخامة الت�لفــــــــة، و لكــــــــن 

بمــــــــا أن املراجــــــــع الــــــــداخ�� �عمــــــــل باســــــــتمرار طــــــــوال العــــــــام لــــــــدى املشــــــــروع فــــــــان لديــــــــھ مــــــــن الوقــــــــت مــــــــا يكفــــــــي 

 إلجراء فحص تفصي�� موسع للعمليات.

الك(املســـــــاهم�ن) و مـــــــن ثـــــــم يقـــــــدم تقر�ـــــــره عـــــــن نتـــــــائج �عت�ـــــــ� املراجـــــــع ا�خـــــــار�� مســـــــؤول أمـــــــام امل :املســـــــؤولية •

الفحـــــــص و رأيـــــــھ الف�ـــــــي عـــــــن القـــــــوائم املاليـــــــة إلـــــــ��م، بينمـــــــا املراجـــــــع الـــــــداخ�� مســـــــؤول أمـــــــام اإلدارة و مـــــــن ثـــــــم 

 يقدم تقر�ر بنتائج الفحص و الدراسة إ�� املستو�ات اإلدار�ة العليا.
                                                            

 .183، مرجع سابق، صعلم تدقيق ا�حسابات الناحية النظر�ة و العمليةخالد أم�ن عبد هللا،  1
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� �عــــــــض � ��ايــــــــة الســــــــنة املاليــــــــة و قــــــــد ي�ــــــــون �ــــــــ��ــــــــتم املراجــــــــع ا�خــــــــار�� غالبــــــــا مــــــــرة واحــــــــدة �ــــــــ توقيــــــــت األداء: •

الل الســــــــنة أمــــــــا املراجــــــــع الــــــــداخ�� فيــــــــتم الفحــــــــص بصــــــــورة مســــــــتمرة ع�ــــــــ� األحيــــــــان ع�ــــــــ� ف�ــــــــ�ات متقطعــــــــة خــــــــ

  1مدار أيام السنة

يقـــــــــــوم املراجـــــــــــع الـــــــــــداخ�� بدراســـــــــــة و تقيـــــــــــيم أنظمـــــــــــة الرقابـــــــــــة الداخليـــــــــــة  النظـــــــــــرة إ�ـــــــــــ� الرقابـــــــــــة الداخليـــــــــــة: •

بقصــــــد العمــــــل ع�ــــــ� تحســــــي��ا و إح�امهــــــا بينمــــــا ��ــــــدف املراجــــــع ا�خــــــار�� مــــــن وراء ذلــــــك تقر�ــــــر نطــــــاق عمليــــــة 

 املراجعة و حجم العينات و كمية االختبارات الالزمة طبقا لذلك.

 أو أوجھ االختالف بي��ما: ن هناك: الفرق السابقة فإ االختالفإضافة إ�� أوجھ 

 

 : الفرق ب�ن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجية1-2ا�جدول 

 ا�خارجيةاملراجعة  املراجعة الداخلية

املراجعــــــــــــــــة الداخليــــــــــــــــة موظفــــــــــــــــو  يقــــــــــــــــوم �عمليــــــــــــــــة -1

 املنشأة أو املؤسسة أنفسهم.

جعــــــــــــــــــــــة الداخليــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــتم لتلبيــــــــــــــــــــــة عمليــــــــــــــــــــــة املرا -2

 املؤسسة.احتياجات إدارة املنشأة أو 

ملراجعــــــــــة الداخليــــــــــة غالبــــــــــا بمــــــــــدى ا��ــــــــــتم عمليــــــــــة  -3

تطبيــــــــق األنظمــــــــة و اإلجــــــــراءات املوضــــــــوعة مــــــــن قبــــــــل 

 املنشأة.

ألخطــــــــــــــــاء و الغــــــــــــــــش و ال��و�ــــــــــــــــر تقــــــــــــــــوم بكشــــــــــــــــف ا -4

 أثناء الف��ة املالية.

مليـــــــــات ا�جار�ـــــــــة نفســـــــــها �ـــــــــ� الســـــــــنة تـــــــــتم ع�ـــــــــ� الع -5

 املالية ا�حالية.

 تم �ش�ل مستمر أل�شطة املنشأة.ت -6

 

تم مــــــــــن قبــــــــــل مراجــــــــــع مح�ــــــــــ�ف مســــــــــتقل عــــــــــن إدارة تــــــــــ -1

 املنشأة.

اســــــــة ع�ــــــــ� مصــــــــ�حة مســــــــاه�ي املنشــــــــأة عبــــــــارة عــــــــن حر  -2

 أو املؤسسة.

�ــــــــــدف إ�ــــــــــ� التأكــــــــــد مــــــــــن ســــــــــالمة و عدالــــــــــة حســــــــــابات � -3

 املنشأة.

لعمليــــــــــــة ع�ــــــــــــ� ضــــــــــــوء البيانــــــــــــات املاليــــــــــــة يــــــــــــتم انجــــــــــــاز ا -4

 املقدمة من قبل املنشأة.

بالتأكـــــــــــد مـــــــــــن ســـــــــــالمة ي بصـــــــــــورة أساســـــــــــية هـــــــــــو مع�ـــــــــــ -5

ا�حســـــــــــابات املاليـــــــــــة و تـــــــــــأ�ي مرحلـــــــــــة اكتشـــــــــــاف الغـــــــــــش و 

 ال��و�ر الحقا.

و ينجـــــــــز عملـــــــــھ بصـــــــــورة دور�ـــــــــة و عـــــــــادة مـــــــــا ت�ـــــــــون هـــــــــ -6

 سنة.
 

 .27، ص2010دار البداية، عمان،   ،الطبعة األو��، علم تدقيق ا�حساباتزه�� ا�حدرب،  :املصدر

                                                            
 1 محمد سم�� الصبان، عبد الوهاب نصر ع��، نفس املرجع السابق، ص 32 .
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 ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية املطلب الثا�ي: أوجھ التشابھ

 :1يمكن حصر أوجھ التشابھ ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية �� العناصر التالية

ة و ســــــ�� �ــــــل مــــــن املراجــــــع الــــــداخ�� و املراجــــــع ا�خــــــار�� إ�ــــــ� التأكــــــد مــــــن وجــــــود نظــــــام فعــــــال للرقابــــــة الداخليــــــ .1

 نقاط القوة و الضعف و مدى فعاليتھ. الستخراجذلك من خالل فحصھ و تقييمھ 

 ، الفحص املستند...ا�خ.االستبيانن ع�� نفس التقنيات تقر�با من �عتمد كال املراجع� .2

بمراجعــــــــة املعلومــــــــات املاليــــــــة للعمليــــــــات ال�ــــــــي تقــــــــوم ��ــــــــا  ��ــــــــم �ــــــــل مــــــــن املراجــــــــع الــــــــداخ�� و املراجــــــــع ا�خــــــــار�� .3

 القضاء ع�� األخطاء و �ل أش�ال الغش. املؤسسة، و محاول��ما منع التالعب بأمالك املؤسسة و

التعـــــــــاون و التنســـــــــيق بـــــــــ�ن املراجـــــــــع الـــــــــداخ�� و ا�خـــــــــار�� مـــــــــن أجـــــــــل تجنـــــــــب التكـــــــــرار �ـــــــــ� أعمـــــــــال املراجعـــــــــة و  .4

لتغطيـــــــة �افـــــــة أ�شـــــــطة املؤسســـــــة، وهـــــــذا التعـــــــاون يـــــــتم إذا �انـــــــت هنـــــــاك خليـــــــة خاصـــــــة باملراجعـــــــة الداخليـــــــة 

 عمليات الفحص و التقييم.داخل املؤسسة تتم�� باالستقاللية عند قيامها �

�ونـــــــــا مـــــــــؤهل�ن و أن يتح�ـــــــــ� باملوضـــــــــوعية �ـــــــــ� ع الـــــــــداخ�� و املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� أن ييجــــــــب ع�ـــــــــ� �ـــــــــل مـــــــــن املراجـــــــــ .5

 أداء املراجعة.

و  يتبـــــــــع نفـــــــــس املن�جيـــــــــة �ـــــــــ� أداء املراجعـــــــــة مـــــــــن تخطـــــــــيطمـــــــــن املراجـــــــــع الـــــــــداخ�� و املراجـــــــــع ا�خـــــــــار��  أن �ـــــــــل .6

 ية.الرقابة الداخلية و األساس اختباراتأداء 

 ة اإلنتاجية �� املشروع.أن �ل��ما ��دفان إ�� رفع الكفاي و التشابھ، إ�� االختالفبالرغم من أوجھ 

و أوجـــــــھ التشـــــــابھ بـــــــ�ن املراجـــــــع الـــــــداخ�� و املراجـــــــع ا�خـــــــار�� مـــــــن خـــــــالل  االخـــــــتالفيمكننـــــــا ت�خـــــــيص أهـــــــم أوجـــــــھ 

 ا�جدول التا��:

 

 

 

                                                            
، أطروحة دكتوراه �� علوم التسي��، تخصص التقار�ر املالية للمراجع و آثارها ع�� اتخاذ القرارات �� ظل األزمات املالية العامليةشدري معمر سعاد،  1

 .18، صboumerdes.dz-univ-www.lilerarg ،11/12/2016،  2015-2014مالية املؤسسة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

http://www.lilerarg-univ-boumerdes.dz/
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 املراجع ا�خار��قارنة ب�ن املراجع الداخ�� و : امل2-2ا�جدول 

 املراجع ا�خار�� املراجع الداخ�� وجھ املقارنة

الهــــــــــدف الرئي�ــــــــــ�ي هــــــــــو اكتشــــــــــاف و منـــــــــــع  الهدف

األخطـــــــــــــــــاء و الغـــــــــــــــــش و االنحـــــــــــــــــراف عـــــــــــــــــن 

 السياسات املوضوعة

الهـــــــدف الرئي�ـــــــ�ي هـــــــو إبـــــــداء رأي �ـــــــ�  

ســـــــــــــالمة و صـــــــــــــدق تمثيـــــــــــــل القـــــــــــــوائم 

املاليــــــــــــــــة ال�ــــــــــــــــي �عــــــــــــــــدها اإلدارة عــــــــــــــــن 

 ملا��نتيجة األعمال و املركز ا

 أ�حاب رأس املال( املالك). إدارة املؤسسة. التعي�ن

مســـــــــؤول أمـــــــــام اإلدارة، و مـــــــــن ثـــــــــم يقـــــــــدم  املسؤولية و التقر�ر

تقـــــــــار�ره إ�ـــــــــ� املســـــــــتو�ات اإلدار�ـــــــــة العليـــــــــا 

 باملؤسسة.

مســـــــــــؤول أمـــــــــــام املـــــــــــالك، و مـــــــــــن ثـــــــــــم 

يقــــــــــــدم تقــــــــــــار�ره و أر�ــــــــــــھ الف�ــــــــــــي عــــــــــــن 

 القوائم املالية إل��م.

عــــــــن موظــــــــف تــــــــا�ع للمشــــــــروع  هــــــــو عبــــــــارة االستقالل

 و لهذا ال يتمتع باالستقالل( جزئي).

�عت�ـــــــــــــــ� مســـــــــــــــتقال عـــــــــــــــن املشـــــــــــــــروع و 

لــــــيس لــــــھ عالقــــــة وظيفيــــــة معهــــــا فهــــــو 

�ـــــــخص محايـــــــد بـــــــ�ن إدارة املشـــــــروع 

 و املساهم�ن (ك��).

 ما�� محاس�ي(عينات). جميع �شاطات املؤسسة. نطاق العمل

 املستثمر�ن، ا�ح�ومة.املالك،  اإلدارة. الفئات ال�ي يخدمها

النظــــــــــــــــــــــــرة إ�ــــــــــــــــــــــــ� نظــــــــــــــــــــــــام 

 الرقابة الداخلية

تقييمـــــــــــھ و ا�حـــــــــــرص و املراقبـــــــــــة لتطبيـــــــــــق 

 أح�امھ.

دراســــــــــتھ و تقييمــــــــــھ لتحديــــــــــد حجــــــــــم 

 العينات ووضع ا�خطة.

يــــــتم قبــــــل و �عــــــد ان��ــــــاء العمليــــــات و لهــــــذا  الوقت

�ســــــــــــــــتطيع كشــــــــــــــــف األخطــــــــــــــــاء أو منعهــــــــــــــــا 

 قبل حدو��ا أو �عديلها.

حـــــــــــــــــــــــــدوث يقـــــــــــــــــــــــــوم �عملـــــــــــــــــــــــــھ �عـــــــــــــــــــــــــد 

العمليـــــــــــــــات املاليـــــــــــــــة أو �عـــــــــــــــد ان��ـــــــــــــــاء 

ا�حاســـــــــب مـــــــــن الت�ـــــــــجيل بالـــــــــدفاتر 

ا�حاســــــــــــــــبية و ال�ــــــــــــــــجالت و بــــــــــــــــذلك 

�عت�ــــــــــــــــــ� املراجــــــــــــــــــع ا�خــــــــــــــــــار�� رقابــــــــــــــــــة 

 الحقة.
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 تم إعداده بالتصرف �� املصدر�ن التالي�ن:

 .95عبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة، مرجع سابق، ص .1

 .117املصري، مرجع سابق، ص توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد الهادي أ�حق .2

 

 املبحث الثا�ي: طبيعة الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية

مـــــــن حيــــــــث الهــــــــدف أو  ال�ـــــــي أوردناهــــــــا بــــــــ�ن املراجعـــــــة الداخليــــــــة و ا�خارجيـــــــة ســــــــواء االختالفــــــــاتع�ـــــــ� الــــــــرغم مـــــــن 

ســـــــ��ما أو متطلبـــــــات ممارســـــــة املهنـــــــة، و ع�ـــــــ� الـــــــرغم أيضـــــــا مـــــــن أوجـــــــھ التشـــــــابھ بي��مـــــــا �ـــــــ� ممار  االســـــــتقالل درجـــــــة

ن الت�امـــــــــل بي��مـــــــــا موجـــــــــودا ع�ـــــــــ� نظـــــــــام فعـــــــــال للضـــــــــبط الـــــــــداخ��، فـــــــــإ االعتمـــــــــادلعمليـــــــــة املراجعـــــــــة مـــــــــن حيـــــــــث 

��مــــــــا بدرجــــــــة كب�ــــــــ�ة، فــــــــال �عت�ــــــــ� املراجــــــــع الــــــــداخ�� منافســــــــا للمراجــــــــع ا�خــــــــار�� و أن املؤسســــــــات بحاجــــــــة �جهودا

معــــــــــا و عليــــــــــھ فقــــــــــد خصصــــــــــنا �ــــــــــ� هــــــــــذا املبحــــــــــث مــــــــــن خــــــــــالل مفهــــــــــوم الت�امــــــــــل بــــــــــ�ن املــــــــــراجعت�ن و كــــــــــذلك إ�ــــــــــ� 

 أهمي��ما بالنسبة لألداء الرقا�ي و عالقة املراجعة الداخلية  باملراجع ا�خار�� .

 

 ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية  املطلب األول: مفهوم الت�امل

ســـــــوف نقـــــــوم بتعر�ـــــــف الت�امـــــــل بـــــــ�ن املراجعـــــــة الداخليـــــــة و املراجعـــــــة ا�خارجيـــــــة و بيـــــــان  مـــــــن خـــــــالل هـــــــذا املطلـــــــب

 هو �التا��: أسبابھ أهدافھ و

 �عر�ف الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية :الفرع األول 

 :الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية يقصد بھ 

املراجـــــــــــع الـــــــــــداخ�� و املراجـــــــــــع ا�خـــــــــــار�� أثنـــــــــــاء تنفيـــــــــــذهما ملهامهمـــــــــــا، بمـــــــــــا يتضـــــــــــمن " التعـــــــــــاون و التنســـــــــــيق بـــــــــــ�ن 

�غطيــــــــة أشــــــــمل ألعمــــــــال املراجعــــــــة، و تقليــــــــل بقــــــــدر اإلم�ــــــــان ازدواجيــــــــة ا�جهــــــــود، و توزيــــــــع العمــــــــل توزيعــــــــا يحقــــــــق 

 .1"أهداف املراجعة �ش�ل عام و �عود بالفائدة ع�� املؤسسة

ع�ــــــــ� أنــــــــھ "نطــــــــاق عمــــــــل  اعت�ــــــــ�هتنــــــــاول أحمــــــــد خليــــــــل الت�امــــــــل بــــــــ�ن املراجعــــــــة الداخليــــــــة و املراجعــــــــة ا�خارجيــــــــة و 

�ـــــــــل مـــــــــن املراجـــــــــع الـــــــــداخ�� و ا�خـــــــــار�� ,وهـــــــــو الفحـــــــــص ا�حاســـــــــ�ي لل�ـــــــــجالت املاليـــــــــة للتأكـــــــــد مـــــــــن خلوهـــــــــا مـــــــــن 
                                                            

 شدري معمر سعاد، نفس املرجع السابق، ص 19 .1  
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م��مـــــــــا مكملـــــــــة األخطـــــــــاء و الغـــــــــش و مـــــــــا يـــــــــرتبط ��ـــــــــا مـــــــــن الفحـــــــــص ألنظمـــــــــة الرقابـــــــــة الداخليـــــــــة ,فـــــــــإن مهمـــــــــة �ـــــــــل 

 1ألخرى"

 

 

 

 املراجعة ا�خارجيةالت�امل ب�ن املراجعة الداخلية و : أهداف الفرع الثا�ي

 : 2يمكننا تحديد أهم أهداف الت�امل ب�ن املراجعت�ن �� النقاط التالية

 �غطية أعمال املراجعة ل�افة أ�شطة املؤسسة. -

 تنفيذ أعمال املراجعة بجودة عالية. -

 ازدواجية العمل.ا�حد من التكرار و  -

 تخفيض ت�لفة أعمال املراجعة. -

 مساعدة املؤسسة �� تحقيق أهدافها بنجاح. -

 

 ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية  أسباب الت�املالفرع  الثالث: 

و هنـــــــاك العديـــــــد مـــــــن األســـــــباب ال�ـــــــي تجعـــــــل الت�امـــــــل بـــــــ�ن املراجعـــــــة الداخليـــــــة و املراجعـــــــة ا�خارجيـــــــة أمـــــــرا مهمـــــــا 

 :.3ي�� ضرور�ا م��ا ماو 

درجـــــــــة االســـــــــتقاللية ال�ـــــــــي يتمتـــــــــع ��ـــــــــا الطـــــــــرف�ن حيـــــــــث أن عـــــــــدم تـــــــــوافر اســـــــــتقالل �امـــــــــل للمراجـــــــــع الـــــــــداخ��  .1

 يجعل من ضرورة وجود مرتجع خار�� ملا يتمتع بھ من استقاللية �املة.

حديـــــــــد حاجـــــــــة املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� إ�ـــــــــ� عمليـــــــــات تقيـــــــــيم نظـــــــــام الرقابـــــــــة الداخليـــــــــة ال�ـــــــــي يقـــــــــوم ��ـــــــــا املراجـــــــــع لت .2

 نطاق فحصھ و مراجعتھ.
                                                            

 كر�مة ع�� جوهر واآلخرون، نفس املرجع السابق، ص 161 .1 
  .69نفس مرجع سابق، ص، طاهر�ن ميمونة 2
العوامل املؤثرة �� العالقة ب�ن التدقيق الداخ�� و ا�خار�� �� املصارف و أثرها و �عز�ز نظام الرقابة الداخلية و تخفيض رغدة إبراهيم املدهون،  3

www.librarg-،تم تحميلها من املوقع  2014، ا�جامعة اإلسالمية، غزة، ا�حاسبة و التمو�ل،أطروحة ماجست�� �� ت�لفة التدقيق ا�خار��

ingaza.edu.ps 55، ص11/12/2016، تم االطالع عل��ا يوم. 

http://www.librarg-ingaza.edu.ps/
http://www.librarg-ingaza.edu.ps/
http://www.librarg-ingaza.edu.ps/
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وجـــــــود املراجـــــــع الـــــــداخ�� كموظـــــــف داخـــــــل املؤسســـــــة طـــــــوال الف�ـــــــ�ة الزمنيـــــــة و ع�ـــــــ� مـــــــدار العـــــــام �لـــــــھ �عطيـــــــھ  .3

الفرصــــــــة للقيـــــــــام بـــــــــإجراءات املراجعـــــــــة التحليليـــــــــة التفصـــــــــيلية و الشـــــــــاملة بينمـــــــــا املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� عـــــــــادة مـــــــــا 

ھ خاللهـــــــــا االعتمـــــــــاد ع�ـــــــــ� نتـــــــــائج الفحـــــــــص ال�ـــــــــي يقـــــــــوم باملراجعـــــــــة االختبار�ـــــــــة و لـــــــــيس الشـــــــــاملة و ال�ـــــــــي يمكنـــــــــ

 . يقوم ��ا املراجع الداخ�� ع�� مدار العام

وال شـــــــــك أن هنـــــــــاك الكث�ـــــــــ� مـــــــــن أوجـــــــــھ الت�امـــــــــل بـــــــــ�ن املراجعـــــــــة الداخليـــــــــة واملراجعـــــــــة ا�خارجيـــــــــة، حيـــــــــث يقـــــــــوم 

 املراجع الداخ�� سواء تحت إشرافھ أو بدون إشراف املراجع ا�خار�� وذلك بحكم 

 

 

 .�ي: أهمية الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجيةاملطلب الثا

�عت�ـــــــــ� الت�امـــــــــل بـــــــــ�ن املراجعـــــــــة الداخليـــــــــة و املراجعـــــــــة ا�خارجيـــــــــة إحـــــــــدى اآلليـــــــــات املمكنـــــــــة لتحســـــــــ�ن مســـــــــتو�ات 

أداء املراجـــــــــــع الـــــــــــداخ�� و ا�خـــــــــــار�� ع�ـــــــــــ� ســـــــــــواء، ع�ـــــــــــ� اف�ـــــــــــ�اض أن هـــــــــــذين املـــــــــــراجع�ن يتقيـــــــــــدان بالنصـــــــــــوص و 

 طرة للنوع�ن.ؤ اإلجراءات  املاملعاي�� و 

 : 1من وجهة نظر �ل م��م و يمكن �� هذا اإلطار أن نحدد أهمية الت�امل انطالقا

 املراجع ا�خار��. -

 املراجع الداخ��. -

 املؤسسة. -

 األطراف ا�خارجة عن املؤسسة. -

 :املراجع ا�خار�� .1

 ت��ز أهمية الت�امل للمراجع ا�خار�� �� اآل�ي: 

أن  باعتبــــــــــــارالداخليــــــــــــة املعتمــــــــــــد �ــــــــــــ� املؤسســــــــــــة،  املراجــــــــــــع ا�خــــــــــــار�� �ــــــــــــ� نظــــــــــــام الرقابــــــــــــة اطمئنــــــــــــانثقــــــــــــة و  -

 املراجعة الداخلية �س�� إ�� تقييم هذا النظام للوقوف ع�� فعاليتھ.

اطمئنــــــــــــــان املراجــــــــــــــع ا�خــــــــــــــار�� ع�ــــــــــــــ� دقــــــــــــــة البيانــــــــــــــات ا�حاســــــــــــــبية امل�ــــــــــــــجلة �ــــــــــــــ� الــــــــــــــدفاتر، ألن املراجعــــــــــــــة  -

النظـــــــام ا�حاســـــــ�ي، ووقفـــــــت ع�ـــــــ� مـــــــدى االل�ـــــــ�ام بـــــــالطرق و الداخليـــــــة قـــــــد فحصـــــــت املســـــــتندات و راجعـــــــت 

 املبادئ ا�حاسبية، ووقفت ع�� مدى صالبة نظام الرقابة الداخلية املعتمد �� قسم ا�حاسبة.
                                                            

 . 163كر�مة ع�� جوهر واآلخرون، نفس املرجع السابق، ص  1
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إن املراجعـــــــة الداخليـــــــة ال�ـــــــي عـــــــادة مـــــــا ت�ـــــــون شـــــــاملة �جميـــــــع البنـــــــود �ســـــــهم �شـــــــ�ل كب�ـــــــ� �ـــــــ� إنقـــــــاص �لفـــــــة  -

ت للســـــــماح للمراجـــــــع ا�خـــــــار�� مـــــــن فحـــــــص بنـــــــود أخـــــــرى، كمـــــــا أ��ـــــــا املراجعـــــــة ا�خارجيـــــــة، وكـــــــذا تـــــــوف�� الوقـــــــ

 تتيح للمراجع ا�خار�� توجيھ عملية املراجعة.

 :املراجع الداخ�� .2

�عت�ـــــــ� املراجعـــــــة الداخليـــــــة آليـــــــة مســـــــاعدة لتوجيـــــــھ عمليـــــــة املراجعـــــــة ا�خارجيـــــــة، فضـــــــال ع�ـــــــ� أ��ـــــــا مصـــــــدر ثقـــــــة  

 و اطمئنان لدى املراجع ا�خار�� ف�ي بذلك محل اهتمام اإلدارة و املراجع 

 

 :1�� العناصر اآلتيةالسواء و ت��ز أهمية الت�امل  ا�خار�� ع��

ناصــــــــر القــــــــوائم املاليــــــــة و تقيــــــــيم نظــــــــام الرقابــــــــة الداخليــــــــة املعتمــــــــد إن املمارســــــــة امليدانيــــــــة عــــــــن طر�ــــــــق فحــــــــص ع

�ـــــــ� املؤسســـــــة مـــــــن قبـــــــل املراجـــــــع ا�خـــــــار�� مـــــــن شـــــــأ��ا أن �ســـــــمح بكشـــــــف �عـــــــض األخطـــــــاء و التدليســـــــات ال�ـــــــي لـــــــم 

و  اكتشــــــــافها�ايــــــــة إم�ــــــــان البحــــــــث عــــــــن األســــــــباب مــــــــن �ســــــــتطيع املراجــــــــع الــــــــداخ�� أن يكتشــــــــفها ممــــــــا يتــــــــيح �ــــــــ� ال�

 �:ي� ال�ي تتمثل فيما

 عدم كفاية معاي�� املراجعة الداخلية. -

 عدم تأهيل املراجع الداخ��. -

 عدم االستناد �خطوات عملية وا�حة للمراجعة. -

 ضعف نظام الرقابة الداخلية. -

إن معا�جـــــــة هـــــــذه األســـــــباب مـــــــن قبـــــــل مختلـــــــف الهيئـــــــات، �ـــــــل ع�ـــــــ� حســـــــب مســـــــؤولياتھ يـــــــدعم و يؤهـــــــل املراجعـــــــة 

 الداخلية عن طر�ق:

 ��ا.خلق هيا�ل خاصة  -

 �عديل املعاي�� أو إ�شاء معاي�� أخرى جديدة. -

 تأهيل و تدر�ب املراجع الداخ��. -

 توضيح خطوات العمل. -

 تكييف نظام الرقابة الداخلية بما �سمح بالقضاء ع�� مواطن الضعف. -

 حت�اكھ املستمر باملراجع ا�خار��.ز�ادة خ��ة املراجع الداخ�� نتيجة ال  -
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 املؤسسة: .3

راجعـــــــــــة الداخليـــــــــــة جـــــــــــاءت لســـــــــــد حاجـــــــــــة اإلدارة للرقابـــــــــــة ع�ـــــــــــ� األجـــــــــــزاء ا�ختلفـــــــــــة ممـــــــــــا الشـــــــــــك فيـــــــــــھ أن امل 

للمؤسســــــــــة، كمــــــــــا جــــــــــاءت املراجعــــــــــة ا�خارجيــــــــــة إلبــــــــــداء الــــــــــرأي الف�ــــــــــي ا�حايــــــــــد حــــــــــول مــــــــــدى داللــــــــــة عناصــــــــــر 

 القـــــــوائم املاليـــــــة ا�ختاميـــــــة ع�ـــــــ� املركـــــــز املـــــــا�� ا�حقيقـــــــي للمؤسســـــــة، بمع�ـــــــى هـــــــل القـــــــوائم املاليـــــــة �ع�ـــــــ� فعـــــــال

 .؟داء اإلداري �� املؤسسةعن مستوى األ 

 فت�امل النوع�ن يتيح للمؤسسة فرصا كب��ة من أهمها: 

القـــــــرارات الفعالـــــــة �ـــــــ� الوقـــــــت و امل�ـــــــان  اتخـــــــاذصـــــــيلية حقيقيـــــــة لـــــــإلدارة �ســـــــاعد ع�ـــــــ� تـــــــوف�� معلومـــــــات تف -

 املناسب�ن.

املعتمــــــــــد �ــــــــــ� تأكيــــــــــد ســــــــــالمة األنظمــــــــــة املعلوماتيــــــــــة املفحوصــــــــــة، و كــــــــــذا متانــــــــــة نظــــــــــام الرقابــــــــــة الداخليــــــــــة  -

 املؤسسة.

 بث الثقة �� املعلومات الدالة ع�� األداء اإلداري. -

 خفض ت�اليف املراجعة عن طر�ق الت�امل ب�ن النوع�ن و باستبعاد ازدواجية العمل. -

فحـــــــــص أعمـــــــــال الفـــــــــروع ا�ختلفـــــــــة للمؤسســـــــــة الواحـــــــــدة، بمـــــــــا �ســـــــــمح ببســـــــــط الرقابـــــــــة املســـــــــتمرة لـــــــــإلدارة  -

 عل��ا,

 :سسةاألطراف ا�خارجة عن املؤ  .4

�عت�ــــــــــــــــ� األطــــــــــــــــراف ا�خارجــــــــــــــــة عــــــــــــــــن املؤسســــــــــــــــة ( املســــــــــــــــتثمرون ا�حــــــــــــــــاليون أو ا�حتملــــــــــــــــون، البنــــــــــــــــوك، إدارة  

الضــــــــــــرائب، صـــــــــــــناديق االســـــــــــــتثمار، البورصـــــــــــــة، ا�حللـــــــــــــون املـــــــــــــاليون...ا�خ)، أهـــــــــــــم مســـــــــــــتخدمي رأي املراجـــــــــــــع 

ارجيــــــــــــة ا�خــــــــــــار��، فــــــــــــإدراك هــــــــــــؤالء األطــــــــــــراف بأهميــــــــــــة الت�امــــــــــــل بــــــــــــ�ن املراجعــــــــــــة الداخليــــــــــــة و املراجعــــــــــــة ا�خ

يجعــــــــــل مصــــــــــداقية هـــــــــــذا الــــــــــرأي يتوقــــــــــف ع�ـــــــــــ� درجــــــــــة الت�امـــــــــــل بــــــــــ�ن النــــــــــوع�ن، و يمكـــــــــــن أن نح�ــــــــــ�ى أهـــــــــــم 

 الفوائد امل��تبة عن الت�امل لألطراف ا�خارجة عن املؤسسة �� اآل�ي:

 الت�امل ب�ن النوع�ن. باعتمادة �� القوائم املالية ا�ختامية شمول الرأي ل�ل العناصر الوارد -

 أ�حاب املؤسسة ع�� أموالهم. اطمئنان -

ر، و ع�ــــــــــــ� ضــــــــــــوءها �ســــــــــــتطيع اإلمــــــــــــداد باملعلومــــــــــــات املفحوصــــــــــــة، و ال�ــــــــــــي �ع�ــــــــــــ� عــــــــــــن الواقــــــــــــع الفع�ــــــــــــ� للعنصــــــــــــ -

قـــــــــــرارات مختلفـــــــــــة، قـــــــــــد ت�ـــــــــــون تمو�ليـــــــــــة �البنـــــــــــك وقـــــــــــد ت�ـــــــــــون جبائيـــــــــــة و قـــــــــــد ت�ـــــــــــون مـــــــــــن  اتخـــــــــــاذاألطـــــــــــراف 

 سسة.املستثمر�ن ا�حتمل�ن �ل ع�� حسب موقعھ �� البيئة ا�خارجية للمؤ 

 يمكن توضيح أهمية الت�امل �� الش�ل التا�� : 

 : أهمية الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجية  1-2الش�ل 

 

ا�خار��#املراجع  

#الرقابة#��#االطمئنان#و#الثقة
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 من إعداد الطالبة اعتمادا ع�� املعلومات السابقة .املصدر : 

 .املطلب الثالث: عالقة املراجعة الداخلية باملراجعة ا�خارجية

تنشـــــــــأ وظيفـــــــــة املراجـــــــــع الـــــــــداخ�� مـــــــــع األعمـــــــــال ال�ـــــــــي يقـــــــــوم ��ـــــــــا املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� املســـــــــتقل و يمكـــــــــن القـــــــــول أن 

فوائــــــــــد متبادلــــــــــة بــــــــــ�ن الطــــــــــرف�ن، حيــــــــــث أن املراجــــــــــع ا�خــــــــــار�� أثنــــــــــاء قيامــــــــــھ �عمليــــــــــات املراجعــــــــــة بصــــــــــفة هنــــــــــاك 

مســــــتقلة قــــــادر ع�ــــــ� إبــــــداء رأيــــــھ �ــــــ� مــــــدى ســــــالمة و �ــــــحة نظــــــام الرقابــــــة الداخليــــــة، و مــــــدى مالئمــــــة السياســــــات 

ء رأيــــــــــھ ف��ــــــــــا و اإلجـــــــــراءات املتبعــــــــــة و ال�ــــــــــي قــــــــــد ي�ــــــــــون املراجـــــــــع الــــــــــداخ�� قــــــــــد أغفــــــــــل ع��ــــــــــا أو لـــــــــم �ســــــــــتطيع إبــــــــــدا

بصـــــــراحة ووضـــــــوح باإلضـــــــافة إ�ـــــــ� أن املراجـــــــع الـــــــداخ�� �ســـــــتفيد مـــــــن خ�ـــــــ�ة املراجـــــــع ا�خـــــــار�� و بالتـــــــا�� يرفـــــــع مـــــــن 

 أهمية الت�امل

ا�حاسبية#البيانات#دقة#ع��#اطمئنان  

الت�لفة#تخفيض  

الداخ��#املراجع  
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كفاءتـــــــــھ و خ��تـــــــــھ، أمـــــــــا ا�خـــــــــدمات ال�ـــــــــي يقـــــــــدمها املراجـــــــــع الـــــــــداخ�� للمراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� املســـــــــتقل فـــــــــيمكن بيا��ـــــــــا 

 :1ي�� فيما

و أ انتقاديـــــــــھملشــــــــروع ســــــــوا أ�انـــــــــت هــــــــذه التقــــــــار�ر ماليــــــــة أو التقــــــــار�ر ال�ــــــــي يرفعهــــــــا املراجـــــــــع الــــــــداخ�� إلدارة ا #-أ

م�ــــــححة إلجــــــراءات  املتبعــــــة تفيــــــد املراجــــــع ا�خــــــار�� �ــــــ� ت�ــــــو�ن فكــــــرة ســــــليمة عــــــن مــــــدى قــــــوة نظــــــام الرقابــــــة 

 الداخلية و مدى فعالية قسم املراجعة الداخلية �� تحس�ن و إح�ام تلك النظم.

خ�ــــــــــ�ة و درايــــــــــة �عمليــــــــــات املشــــــــــروع، و أســــــــــاليب العمــــــــــل و  دارة املراجعــــــــــة الداخليــــــــــة بمــــــــــا لهــــــــــا مــــــــــنيمكــــــــــن  إل  -ب

اإلجـــــــــــراءات املتبعــــــــــــة �ـــــــــــ� تنفيــــــــــــذ األعمـــــــــــال، تقــــــــــــديم اإليضـــــــــــاحات ال�املــــــــــــة للمراجـــــــــــع ا�خــــــــــــار�� أثنـــــــــــاء قيامــــــــــــھ 

 �عملية املراجعة.

جــــــــع داخ�ــــــــ� أو إدارة مســــــــتقلة للمراجعــــــــة الداخليــــــــة للمشــــــــروع و مــــــــا لهــــــــا مــــــــن تــــــــأث�� �ــــــــ� تحســــــــ�ن إن وجــــــــود مرا -ج

تـــــــدعيم نظـــــــام الرقابـــــــة الداخليـــــــة يـــــــؤدي إ�ـــــــ� اطمئنـــــــان مراجـــــــع ا�حســـــــابات ا�خـــــــار�� و بالتـــــــا��  طـــــــرق العمـــــــل و

 تخفيض نطاق اختباراتھ اعتمادا ع�� أعمال املراجع الداخ��.

ة جميــــــــع ر � عمليــــــــات ا�جــــــــرد خصوصــــــــا �ــــــــ� املؤسســــــــات ذات الفــــــــروع، قــــــــد ال �ســــــــتطيع املراجــــــــع ا�خــــــــار�� ز�ــــــــا�ــــــــ -د

ف��ـــــــا �ـــــــ� وقـــــــت واحـــــــد، و لهـــــــذا فهـــــــو �عتمـــــــد �ـــــــ� ذلـــــــك ع�ـــــــ� دقـــــــة أعمـــــــال هـــــــذه الفـــــــروع أو إجـــــــراء عمليـــــــة ا�جـــــــرد 

إدارة املراجعــــــــة الداخليــــــــة ال�ــــــــي تقــــــــوم ��ــــــــذه املهمــــــــة مــــــــع إعطــــــــاء إقــــــــرار للمراجــــــــع ا�خــــــــار�� بقيامهــــــــا �عمليــــــــات 

 ا�جرد و أن تلك العمليات �انت �حيحة من حيث اإلجراءات أو النتائج.

 :2ي�� ر�� فيمافتكمل عالقة املراجعة الداخلية باملراجع ا�خا

يجـــــــــب ع�ـــــــــ� مـــــــــدير املراجعـــــــــة الداخليـــــــــة  :ولـــــــــة �ـــــــــ� أعمـــــــــال املراجعـــــــــةذالتنســـــــــيق و التعـــــــــاون �ـــــــــ� ا�جهـــــــــود املب .1

تنســــــــيق جهــــــــود املراجعــــــــة الداخليــــــــة و املراجعــــــــة ا�خارجيــــــــة للتأكــــــــد مــــــــن تــــــــوف�� التغطيــــــــة املناســــــــبة و لتقليــــــــل 

 ا�جهود املكررة و ذلك من خالل:

 

 عقد اجتماعات دور�ة ملناقشة األمور ذات الفائدة املتبادلة. #-أ

 االطالع ع�� برامج املراجعة و أوراق عمل كال الطرف�ن.#-ب

 تبادل تقار�ر املراجعة و املراسالت اإلدار�ة. #-ت
                                                            

 .130، ص2000، مؤسسة الوراق، الطبعة األو��، عمان، مراجعة ا�حسابات ب�ن النظر�ة و التطبيقيوسف محمود جر�وع،  1
 285-283خالد عبد هللا الوردات، نفس املرجع السابق، ص ص 2
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 التقييم املتبادل ألعمال �ل م��ما:  .2

 تنفيذية.امل�انة �� الهي�ل الوظيفي و السلطة و الصالحيات و القيام بأي أعمال #-أ

 نطاق الوظيفية من خالل التحقق من طبيعة املهام و اعتماد اإلدارة لتوصيات املراجع الداخ��.#-ب

مراجعـــــــــة أوراق عمـــــــــل املراجـــــــــع الـــــــــداخ�� للتأكـــــــــد مـــــــــن ســـــــــالمة نطـــــــــاق العمـــــــــل و بـــــــــرامج املراجعـــــــــة املناســـــــــبة و #-ت

 سالمة التخطيط و اإلشراف.

�خـــــــــار�� و يقـــــــــدم رأيـــــــــھ ف��ـــــــــا إ�ـــــــــ� �جنـــــــــة املراجعـــــــــة أو إ�ـــــــــ� كمـــــــــا أن املراجـــــــــع الـــــــــداخ�� أن يقـــــــــوم بأعمـــــــــال املراجـــــــــع ا

اإلدارة العليـــــــا، و لــــــــذلك مـــــــن أجــــــــل تقيـــــــيم أعمــــــــال املراجــــــــع ا�خـــــــار�� كجــــــــزء مـــــــن معرفــــــــة فعاليـــــــة الت�ــــــــاليف ال�ــــــــي 

تتحملهـــــــــــا املؤسســـــــــــة مقابـــــــــــل ا�خـــــــــــدمات ا�حاســـــــــــبية أو االستشـــــــــــار�ة ال�ـــــــــــي يقـــــــــــدمها املراجـــــــــــع ا�خـــــــــــار�� كخب�ـــــــــــ� أو 

 مراجع من خارج املؤسسة.

إن مجـــــــال التعـــــــاون بــــــــ�ن املراجـــــــع الـــــــداخ�� و ا�خــــــــار�� واســـــــع فســــــــيح،  اعتمـــــــاد �ـــــــل م��مــــــــا ع�ـــــــ� عمـــــــل اآلخــــــــر:.3

فلـــــــيس مـــــــن شـــــــك أن وجـــــــود نظـــــــام ســـــــليم للمراجعـــــــة الداخليـــــــة يز�ـــــــد مـــــــن اعتمـــــــاد املراجـــــــع ا�خـــــــار�� ع�ـــــــ� درجـــــــة 

املراجــــــــــــع  متانــــــــــــة أنظمــــــــــــة الرقابــــــــــــة الداخليــــــــــــة، و ذلــــــــــــك �ســــــــــــتطيع املراجــــــــــــع ا�خــــــــــــار�� االعتمــــــــــــاد ع�ــــــــــــ� إيضــــــــــــاحات

الـــــــداخ�� ملــــــــا لــــــــھ مـــــــن خ�ــــــــ�ة شــــــــاملة �ــــــــ� عمليـــــــات و إجــــــــراءات املنشــــــــأة ( املؤسســــــــة) كمـــــــا �ســــــــتطيع اعتمــــــــاد �عــــــــض 

 الكشوف و القوائم و التحليالت ال�ي أعدها املراجع الداخ��.

�عتمـــــــد ع�ـــــــ� دقـــــــة أعمـــــــال املراجعـــــــة الداخليـــــــة بالنســـــــبة لفحـــــــص عمليـــــــات الفـــــــروع ال�ـــــــي ال يـــــــتمكن مـــــــن ز�ار��ـــــــا، و 

 �� أمثلة ع�� املواطن ال�ي قد يرغب املراجع ا�خار�� طلب مساعدة املراجع الداخ�� �شأ��ا:ي �� ما

 تحض�� ا�جداول و األعمال الكتابية.  .1

 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية. .2

 القيام بأعمال ا�جرد املفا��. .3

 التأكد من �حة أرصدة الذمم املدينة. .4

 مراقبة االحتفاظ باألصول. .5

 

العوامـــــــــــل الداعمـــــــــــة ووســـــــــــائل تحقيـــــــــــق الت�امـــــــــــل بـــــــــــ�ن املراجعـــــــــــة الداخليـــــــــــة و املراجعـــــــــــة  املبحـــــــــــث الثالـــــــــــث:

 .ا�خارجية 

فوجـــــــدنا هنـــــــاك �عـــــــاون و تنســـــــيق بـــــــ�ن املراجـــــــع الـــــــداخ�� و املراجـــــــع ،الســـــــابقة  مباحـــــــثلل استعراضـــــــنامـــــــن خـــــــالل 

 ا�خار�� واسعة و متوفرة وعليھ فهذا الت�امل حقق عدة عوامل و مجموعة من الوسائل.
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 .األول: العوامل الداعمة للت�امل ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية املطلب

هنــــــــــــاك العديــــــــــــد مــــــــــــن العوامــــــــــــل ال�ــــــــــــي تــــــــــــدعم و �عمـــــــــــــق مبــــــــــــدأ الت�امــــــــــــل بــــــــــــ�ن املراجعــــــــــــة الداخليــــــــــــة و املراجعـــــــــــــة 

 :1ي�� ا�خارجية أهمها ما

  ا�خارجية:ال��ام �جنة املراجعة بتعز�ز العالقة ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة  .1

 

تزايـــــــد االهتمـــــــام العـــــــاملي بـــــــدور �جـــــــان املراجعـــــــة بصـــــــف��ا ا�جهـــــــة الفاعلـــــــة ال�ـــــــي ��ـــــــدف إ�ـــــــ� تحســـــــ�ن و تطـــــــو�ر نظـــــــم 

الرقابـــــــــة الداخليـــــــــة، و عـــــــــدم فاعليـــــــــة و اســـــــــتقاللية املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� و الـــــــــداخ�� ع�ـــــــــ� الســـــــــواء، و �عـــــــــرف �جنـــــــــة 

�ــــــــــا ع�ــــــــــ� األعضــــــــــاء غ�ــــــــــ� التنفيــــــــــذي�ن ممــــــــــن املراجعــــــــــة بأ��ــــــــــا: "�جنــــــــــة منبثقــــــــــة مــــــــــن مجلــــــــــس اإلدارة تقتصــــــــــر عفو��

لـــــــــــد��م ا�خ�ـــــــــــ�ة �ـــــــــــ� مجـــــــــــال ا�حاســـــــــــبة و املراجعـــــــــــة، �شـــــــــــمل مســـــــــــؤوليا��ا ع�ـــــــــــ� مراجعـــــــــــة املبـــــــــــادئ و السياســـــــــــات 

 ا�حاســــــــبية املعتمــــــــدة �ــــــــ� إعــــــــداد التقــــــــار�ر املاليــــــــة و مراجعــــــــة اإلفصــــــــاح �ــــــــ�  التقــــــــار�ر و دعــــــــم اســــــــتقالل املراجــــــــع

تقـــــــــــــدم �جـــــــــــــان املراجعـــــــــــــة املنـــــــــــــافع ل�ـــــــــــــل مـــــــــــــن املراجـــــــــــــع ا�خـــــــــــــار�� و  ا�خـــــــــــــار�� و مناقشـــــــــــــتھ بنتـــــــــــــائج املراجعـــــــــــــة". و

 الداخ�� ع�� النحو التا��:

لعــــــــــل الــــــــــدور الــــــــــذي تلعبــــــــــھ �جــــــــــان املراجعــــــــــة تتمثــــــــــل �ــــــــــ�  أهميــــــــــة �جنــــــــــة املراجعــــــــــة بالنســــــــــبة للمراجــــــــــع ا�خــــــــــار��: -

تـــــــــدعيم اســــــــــتقاللية املراجــــــــــع ا�خــــــــــار�� بالشـــــــــ�ل الــــــــــذي يــــــــــؤدي إ�ــــــــــ� قيامـــــــــھ �ســــــــــهامھ دون ضــــــــــغط أو تــــــــــدخل مــــــــــن 

دارة فقـــــــد حرصـــــــت العديـــــــد مـــــــن الهيئـــــــات و املنظمـــــــات املهنيـــــــة ع�ـــــــ� أن ي�ـــــــون مـــــــن مهـــــــام �جنـــــــة املراجعـــــــة دعـــــــم اإل 

 و �عز�ز فاعلية و استقاللية املراجع ا�خار��.

تقــــــــوم �جـــــــــان املراجعــــــــة باختيـــــــــار رئــــــــيس قســـــــــم املراجعـــــــــة أهميــــــــة �جنـــــــــة املراجعــــــــة بالنســـــــــبة للمراجــــــــع الـــــــــداخ��:  -

� الالزمـــــــــة لهـــــــــذا القســـــــــم و االجتمـــــــــاع املســـــــــتمر. باإلضـــــــــافة إ�ـــــــــ� دور �جنـــــــــة املراجعـــــــــة �ـــــــــالداخليـــــــــة و تـــــــــوف�� املـــــــــوارد 

 ي��: تدعيم فعالية املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية فإ��ا �عزز التعاون بي��ما من خالل ما

 قيام �جنة املراجعة بالتنسيق املراجع الداخ�� و املراجع ا�خار��.  -1

 الداخ�� اجتماعات �جنة املراجعة.ا�حرص ع�� حضور املراجع   -2

 ا�حرص ع�� حضور املراجع ا�خار�� اجتماعات �جنة املراجعة.  -3

قيـــــــام �جنـــــــة املراجعـــــــة بتقـــــــديم النصـــــــائح و التوصـــــــيات لز�ـــــــادة التنســـــــيق و التعـــــــاون بـــــــ�ن املراجـــــــع الـــــــداخ�� و   -4

 املراجع ا�خار��.

 اعتماد املراجع ا�خار�� ع�� عمل املراجع الداخ��: .2

                                                            
 . 56نفس املرجع السابق، ص رغدة إبراهيم املدهون،  1
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اعتمــــــــاد املراجــــــــع ا�خــــــــار�� ع�ــــــــ� املراجــــــــع الــــــــداخ�� تختلــــــــف �ــــــــ� �ــــــــل منشــــــــأة عــــــــن األخــــــــرى و لقــــــــد ذكــــــــر  درجــــــــة إن

 ي��: العديد من العوامل ال�ي تؤثر ع�� درجة اعتماد املراجع ا�خار�� ع�� املراجع الداخ�� من أهمها ما

ع الــــــــداخ�� ع�ــــــــ� املراجــــــــع ا�خــــــــار�� مالحظــــــــة و التأكــــــــد مــــــــن موضــــــــوعية املراجــــــــموضــــــــوعية املراجــــــــع الــــــــداخ��: #-أ

 و ذلك من خالل:

 التأكد من وجود رسالة وا�حة لدى العميل تحدد مسؤوليات و أهداف املراجع الداخ�� بوضوح. -

 الداخلي�ن ع�� حل مشكال��م. املراجع�نالتأكد من وجود نظام تقيي�ي و تحف��ي ��جع  -

 ة العليا.تمتع املراجع�ن الداخل�ن با�حر�ة لالتصال و التواصل املباشر مع اإلدار  -

 وجود �جنة املراجعة و سهولة التواصل و التعامل معها بدون تدخل اإلدارة العليا. -

 التأكد من عدم مشاركة املراجع الداخ�� �� تصميم أنظمة الضبط أو اإلجراءات التشغيلية. -

هنـــــــــــاك العديـــــــــــد مـــــــــــن املؤشـــــــــــرات الدالـــــــــــة ع�ـــــــــــ� كفـــــــــــاءة املراجـــــــــــع الـــــــــــداخ�� و ع�ـــــــــــ� كفـــــــــــاءة املراجـــــــــــع الـــــــــــداخ��: #-ب

املراجــــــع ا�خــــــار�� مالحظ��ــــــا و تتبعهــــــا لتحديــــــد درجــــــة اعتمــــــاده ع�ــــــ� عمــــــل املراجــــــع الــــــداخ�� م��ــــــا ع�ــــــ� ســــــبيل 

 املثال:

 حصول ع�� شهادات مهنية. -

 ال��امھ بالتعليم املستمر ملواكبة التطورات �� مهنة املراجعة. -

 توافر ا�خ��ة لديھ و معرفتھ بمعاي�� املراجعة و إجراءاتھ. -

 ي��: و ذلك بمالحظة ماطبيعة و جودة عمل املراجع الداخ��: #-ت

 ا�حسوب الذي �ستخدمھ املراجع الداخ�� �� أداء أعمالھ. النظام -

 كفاءة نظام التوثيق املستخدم. -

 املراجعة الداخلية باملعاي�� املقبولة. إدارةال��ام  -

 لوب.املراجعة لدعم مستو�ات العمل املط إدارةكفاءة العامل�ن ��  -

 وجود خطة سنو�ة شاملة للمراجعة. -

 ال��ام �ل من املراجع الداخ�� و ا�خار�� بالتطو�ر امل�ي:  .3

يتضــــــــمن ال�ـــــــــ�ام املراجـــــــــع الـــــــــداخ�� و املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� بـــــــــالتطو�ر امل�ـــــــــي تحقيـــــــــق الثقـــــــــة املتبادلـــــــــة بـــــــــ�ن الطـــــــــرف�ن 

حيــــــــث أن املراجــــــــع ا�خــــــــار�� �ســــــــتع�ن بأعمــــــــال املراجــــــــع الــــــــداخ�� �شــــــــ�ل مباشــــــــر، لــــــــذلك فــــــــان املراجــــــــع ا�خــــــــار�� 

كن املراجــــــــع ا�خــــــــار�� مــــــــن يبحــــــــث عــــــــن ضــــــــمانات حــــــــول مــــــــدى امتثــــــــال املراجــــــــع الــــــــداخ�� باملعــــــــاي�� امل�ــــــــي و ليــــــــتم

الوثـــــــــوق �ـــــــــ� عمـــــــــل املراجـــــــــع الـــــــــداخ��،فان املراجـــــــــع الـــــــــداخ�� عليـــــــــھ االمتثـــــــــال للمعـــــــــاي�� ال�ـــــــــي تضـــــــــعها املنظمـــــــــات 

) املراجــــــــع ا�خــــــــار�� عنــــــــد تقييمــــــــھ للمراجــــــــع الــــــــداخ�� التأكــــــــد مــــــــن املســــــــتوى (SAS65املهنيــــــــة، حيــــــــث طالــــــــب معيــــــــار 



 ن املراجعة الداخلية واملراجعة ا�خارجيةالعالقة الت�املية ب�                                                              الفصل الثا�ي: 

 

 
53 

ادات املهنيـــــــــــة ا�حاصـــــــــــل عل��ـــــــــــا و التعلـــــــــــيم و التـــــــــــدر�ب التعلي�ـــــــــــي و ا�خ�ـــــــــــ�ة املهنيـــــــــــة للمراجـــــــــــع الـــــــــــداخ�� و الشـــــــــــه

 املستمر الذي يؤهلھ ملتا�عة تطورات املهنة.

 التشاور و التواصل الفعال و املنتظم ب�ن املراجع الداخ�� و املراجع ا�خار��: .4

  

 و يمكــــــــن نجــــــــاح العالقــــــــة بــــــــ�ن املراجعــــــــة الداخليــــــــة و ا�خارجيــــــــة �ــــــــ� اتفــــــــاق كــــــــال الطــــــــرف�ن لتنســــــــيق جهودهمــــــــا، و

تحقيــــــــق التواصــــــــل الفعــــــــال مــــــــن بدايــــــــة العــــــــام لز�ــــــــادة اعتمــــــــاد املراجــــــــع ا�خــــــــار�� ع�ــــــــ� عمــــــــل املراجــــــــع الــــــــداخ��، و 

تحديـــــــــــد األهـــــــــــداف معـــــــــــا، فيجـــــــــــب ع�ـــــــــــ� املراجـــــــــــع الـــــــــــداخ�� أن ي�ـــــــــــون ســـــــــــباقا �ـــــــــــ� تحقيـــــــــــق التواصـــــــــــل الفعـــــــــــال و 

ية و الغ�ـــــــــ� املنـــــــــتظم مـــــــــع املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� و أن ي�ـــــــــون ع�ـــــــــ� أســـــــــاس منـــــــــتظم و أن �شـــــــــمل االجتماعـــــــــات الرســـــــــم

وعليـــــــــھ يمكـــــــــن ، الرســـــــــمية و إرســـــــــال الرســـــــــائل و امل�املـــــــــات الهاتفيـــــــــة و غ��هـــــــــا مـــــــــن أشـــــــــ�ال االتصـــــــــال و التواصـــــــــل

 توضيح هذه العوامل �� الش�ل التا��:
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 اعتمادا ع�� الدراسات السابقة . من إعداد الطالبة :املصدر

 

 ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية املطلب الثا�ي: وسائل تحقيق الت�امل

هــــــــــذه الوســــــــــائل قــــــــــد تطرقــــــــــت إل��ــــــــــا معــــــــــاي�� املمارســــــــــة املهنيــــــــــة للمراجعــــــــــة الداخليــــــــــة، حيــــــــــث حــــــــــددها �ــــــــــ� أر�عــــــــــة 

 وسائل ��:

دور�ــــــــــــــة بــــــــــــــ�ن املراجــــــــــــــع الــــــــــــــداخ�� و املراجــــــــــــــع ا�خــــــــــــــار�� ملناقشــــــــــــــة املوضــــــــــــــوعات ذات االهتمــــــــــــــام اجتماعــــــــــــــات  .1

 املش��ك.

 اطالع �ل م��ما ع�� برامج مراجعة و أوراق عمل اآلخر. .2

 تبادل التقار�ر ورسائل اإلدارة . .3

 تبادل ا�خ��ات و التقنيات و املعرفة. .4

 :1ي�� شرح لتلك الوسائل و �� ما

املراجــــــــــع الــــــــــداخ�� و املراجــــــــــع ا�خــــــــــار�� ملناقشــــــــــة املوضــــــــــوعات ذات االهتمــــــــــام اجتماعــــــــــات دور�ــــــــــة بــــــــــ�ن  .1

 : املش��ك

مثـــــــل مناقشـــــــة خطـــــــة عمـــــــل ملراجـــــــع الـــــــداخ�� و خطـــــــة عمـــــــل املراجـــــــع ا�خـــــــار�� لتنســـــــيق األعمـــــــال ��ـــــــدف التأكـــــــد  

مــــــــن �غطيــــــــة املراجعــــــــة ل�افــــــــة أ�شــــــــطة املؤسســــــــة، و منــــــــع ازدواجيــــــــة العمــــــــل و كــــــــذلك تبــــــــادل املعلومــــــــات الفنيــــــــة 

تعلقـــــــــة بكفـــــــــاءة النشـــــــــاط و إبـــــــــالغ مـــــــــل م��مـــــــــا لعمـــــــــل اآلخـــــــــر بـــــــــأي معلومـــــــــات أو أمـــــــــور قـــــــــد تكتشـــــــــف لـــــــــھ أثنـــــــــاء امل

 تنفيذه ملهامھ و لها تأث�� مهم ع�� عمل اآلخر.

و يجــــــــــب جدولــــــــــة تلــــــــــك االجتماعــــــــــات أثنــــــــــاء عمليــــــــــة املراجعــــــــــة لضــــــــــمان التنســــــــــيق األفضــــــــــل ألعمــــــــــال املراجعــــــــــة و 

 املــــــــــؤداة، و لتحديــــــــــد مــــــــــا إذا �انــــــــــت نتــــــــــائج العمليــــــــــة املراجعــــــــــة االســــــــــتكمال الكــــــــــفء لهــــــــــا و �ــــــــــ� الوقــــــــــت املناســــــــــب

 تتطلب �سو�ات �� نطاق العمل ا�خطط.

 اطالع �ل م��ما ع�� برنامج مراجعة و أوراق عمل اآلخر:  .2

�عت�ــــــــــ� هــــــــــذه الوســـــــــــيلة مــــــــــن أهـــــــــــم الوســــــــــائل لتحقيـــــــــــق الت�امــــــــــل بــــــــــ�ن عمـــــــــــل املراجــــــــــع الـــــــــــداخ�� و عمــــــــــل املراجـــــــــــع 

 ا�خار��.

ع مـــــــــل م��مـــــــــا معرفـــــــــة أســـــــــاليب و إجـــــــــراءات و نطـــــــــاق عمـــــــــل اآلخـــــــــر و كـــــــــذلك معرفـــــــــة حيـــــــــث مـــــــــن خاللهـــــــــا �ســـــــــتطي

مســــــــــــتوى ا�خ�ــــــــــــ�ة و املهــــــــــــارة ال�ــــــــــــي يتمتــــــــــــع ��ــــــــــــا الطــــــــــــرف اآلخــــــــــــر، و ع�ــــــــــــ� ضــــــــــــوء ذلــــــــــــك يقــــــــــــوم الطــــــــــــرف�ن بتنســــــــــــيق 
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أعمالهمـــــــا، و بالتـــــــا�� االطمئنـــــــان إ�ـــــــ� أن التغطيـــــــة شـــــــاملة، و اتخـــــــاذ �ـــــــل طـــــــرف قـــــــراره بمـــــــدى اعتمـــــــاده ع�ـــــــ� عمـــــــل 

 اآلخر.

ن فعاليـــــــة الت�امـــــــل مـــــــن خـــــــالل هـــــــذه الوســـــــيلة، فانـــــــھ البـــــــد مـــــــن حصـــــــول قناعـــــــة و قبـــــــول معقـــــــول ل�ـــــــ�امج و لضـــــــما

مراجعـــــــــــة و أوراق عمـــــــــــل املراجـــــــــــع الـــــــــــداخ�� مـــــــــــن قبـــــــــــل املراجـــــــــــع ا�خـــــــــــار��، و كـــــــــــذلك حصـــــــــــول قناعـــــــــــة و قبـــــــــــول 

 معقول ل��امج مراجعة و أوراق عمل املراجع ا�خار�� من قبل املراجع الداخ��.

 :  سائل اإلدارةتبادل التقار�ر و ر  .3

مـــــــــن خـــــــــالل هـــــــــذه الوســـــــــيلة يـــــــــتمكن �ـــــــــل مـــــــــن املراجـــــــــع الـــــــــداخ�� و املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� مـــــــــن �عـــــــــديل نطـــــــــاق عملـــــــــھ 

اعتمــــــــادا ع�ــــــــ� تقر�ــــــــر اآلخــــــــر. إضــــــــافة إ�ــــــــ� ذلــــــــك فــــــــان املراجــــــــع الــــــــداخ�� يحتــــــــاج إ�ــــــــ� فهــــــــم و قبــــــــول لرســــــــائل إدارة 

تم مناقشـــــــــــ��ا �ـــــــــــ� رســـــــــــائل اإلدارة املؤسســـــــــــة املرســـــــــــلة إ�ـــــــــــ� املراجـــــــــــع ا�خـــــــــــار��، حيـــــــــــث �ســـــــــــاعد املواضـــــــــــيع ال�ـــــــــــي تـــــــــــ

املراجــــــــع الــــــــداخ�� �ــــــــ� تخطــــــــيط ا�جــــــــالت موضــــــــع االهتمــــــــام لعمــــــــل املراجــــــــع الــــــــداخ�� �ــــــــ� الف�ــــــــ�ة القادمــــــــة، و�عــــــــد 

فحــــــــــص رســــــــــائل اإلدارة و البــــــــــدء �ــــــــــ� أي عمــــــــــل ت�ــــــــــحي�� مطلــــــــــوب بواســــــــــطة أعضــــــــــاء اإلدارة و مجلــــــــــس اإلدارة، 

 ي�� قد تم القيام بھ.يجب ع�� املراجع الداخ�� التأكد من أن  العمل الت�ح

 :  تبادل ا�خ��ات و التقنيات و املعرفة .4

مــــــــــن خــــــــــالل هــــــــــذه الوســــــــــيلة  يــــــــــتمكن �ــــــــــل مــــــــــن املراجــــــــــع الــــــــــداخ�� و املراجــــــــــع ا�خــــــــــار�� مــــــــــن إجــــــــــراء اتصــــــــــاالت و 

تنســــــــــــيق نــــــــــــاجح�ن بي��مــــــــــــا، و تحقيــــــــــــق ت�امــــــــــــل فعــــــــــــال بــــــــــــ�ن أعمالهمــــــــــــا، األمــــــــــــر الــــــــــــذي يــــــــــــنعكس ع�ــــــــــــ� تنفيــــــــــــذهما 

بالتــــــــا�� تحقيــــــــق أفضــــــــل النتــــــــائج املمكنــــــــة للمؤسســــــــة، و أهــــــــم تلــــــــك النتــــــــائج �ــــــــ�  ألهــــــــدافهما بكفــــــــاءة و فاعليــــــــة،و

 حسن �سي�� املؤسسة و نجاحها �� تحقيق أهدافها املرسومة.

 ي��: و من أمثلة ع�� تبادل ا�خ��ات و التقنيات و املعرفة ب�ن املراجع الداخ�� و املراجع ا�خار�� ما -

أن أســــــــــــاليب و طــــــــــــرق و مصــــــــــــط�حات املراجــــــــــــع ا�خــــــــــــار�� يجــــــــــــب أن يتأكــــــــــــد مــــــــــــدير املراجعــــــــــــة الداخليــــــــــــة مــــــــــــن #-أ

 مفهومة بدرجة �افية بواسطة املراجع�ن الداخلي�ن، لتمك�ن مدير املراجعة الداخلية من:

 عمل املراجع ا�خار�� �غرض االعتماد عليھ. تقييم -

يعون التأكـــــــد مــــــــن أن املــــــــراجع�ن الــــــــداخلي�ن و الـــــــذين يــــــــؤدون عمــــــــال يحقــــــــق أهـــــــداف املراجعــــــــة ا�خارجيــــــــة �ســــــــتط -

 االتصال باملراجع ا�خار�� بفاعلية.

يجـــــــــــب أن يـــــــــــوفر مـــــــــــدير املراجعـــــــــــة الداخليـــــــــــة معلومـــــــــــات �افيـــــــــــة لتمكـــــــــــ�ن املـــــــــــراجع�ن ا�خـــــــــــارجي�ن مـــــــــــن فهـــــــــــم #-ب

أدوات و طــــــــــرق و مصــــــــــط�حات املــــــــــراجع�ن الــــــــــداخلي�ن، لتســــــــــهيل اعتمــــــــــادهم ع�ــــــــــ� العمــــــــــل املنجــــــــــز بواســــــــــطة 

 املراجع�ن الداخلي�ن.

مـــــــــل ســـــــــالفة الـــــــــذكر، فـــــــــان هنـــــــــاك وســـــــــيلة أخـــــــــرى �عت��هـــــــــا هامـــــــــة جـــــــــدا �ـــــــــ� باإلضـــــــــافة إ�ـــــــــ� وســـــــــائل تحقيـــــــــق الت�ا

ســـــــــبيل �عز�ـــــــــز و ز�ـــــــــادة درجـــــــــة الت�امـــــــــل بـــــــــ�ن املرتجـــــــــع الـــــــــداخ�� و املراجـــــــــع ا�خـــــــــار��، هـــــــــذه الوســـــــــيلة �ـــــــــ� فكـــــــــرة 

امللـــــــــف املشـــــــــ��ك، فمـــــــــن خاللهـــــــــا يـــــــــتمكن املراجـــــــــع الـــــــــداخ�� و املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� مـــــــــن تنســـــــــيق أعمالهمـــــــــا بصـــــــــورة 
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 فة إ�ــــــ� ز�ــــــادة درجــــــة اعتمــــــاد �ــــــل م��مــــــا ع�ــــــ� عمــــــل اآلخــــــر و يحتــــــوي امللــــــف املشــــــ��ك ع�ــــــ� مــــــاأك�ـــــ� فاعليــــــة، باإلضــــــا

 ي��:

 خرائط تدفق النظم. -

 سياسات و إجراءات الرقابة الداخلية. -

 برامج و أوراق عمل املراجعة. -

 التقـــــــــار�ر ال�ـــــــــي تحتـــــــــوي ع�ـــــــــ� نـــــــــوا�� الضـــــــــعف و التغ�ـــــــــ�ات الرقابيـــــــــة ال�ـــــــــي يـــــــــتم إعـــــــــدادها بواســـــــــطة املـــــــــراجع�ن -

 . الداخلي�ن و املراجع�ن ا�خارجي�ن

 

 

 

 

 

 ة:ـــخالص

مــــــــن خــــــــالل مــــــــا تناولنــــــــاه �ــــــــ� هــــــــذا الفصــــــــل أن املراجعــــــــة الداخليــــــــة و املراجعــــــــة ا�خارجيــــــــة مت�املتــــــــان، إذ �عتمــــــــد 

الثانيـــــــــة إ�ـــــــــ� حـــــــــد كب�ـــــــــ� ع�ـــــــــ� األو�ـــــــــ� فتســـــــــهل أو تصـــــــــعب مهمـــــــــة املراجـــــــــع ا�خـــــــــار�� بمـــــــــدى جـــــــــودة نظـــــــــام املراقبـــــــــة 

كفـــــــــاءة الســـــــــاهر�ن ع�ـــــــــ� مـــــــــدى تطبيقـــــــــھ، و املراجعـــــــــة ا�خارجيـــــــــة مكمـــــــــل البـــــــــد منـــــــــھ الداخليـــــــــة و مـــــــــدى جديـــــــــة و 

للمراجعــــــة الداخليــــــة ملــــــا يتمتــــــع بــــــھ املراجــــــع ا�خــــــار�� مــــــن اســــــتقاللية و موضــــــوعية، �ــــــل ذلــــــك مــــــن شــــــأنھ �غطيــــــة 

أشــــــــمل ألعمــــــــال املراجعــــــــة، و التقليــــــــل بقـــــــــدر اإلم�ــــــــان مــــــــن ازدواجيــــــــة و تكـــــــــرار العمــــــــل، و توزيــــــــع العمــــــــل توزيعـــــــــا 

 هداف املراجعة �ش�ل عام و �عود بالفائدة الكب��ة والنجاح للمؤسسة.يحقق أ
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 تمهيــــــــد :

مـــــــن أهــــــــم البنــــــــوك التجار�ـــــــة ال�ــــــــي �ســـــــاهم بفعاليــــــــة �ـــــــ� تحر�ــــــــك ا�جهــــــــاز  BNA�عت�ـــــــ� البنــــــــك الـــــــوط�ي ا�جزائــــــــري 

املصـــــــــر�� �شـــــــــ�ل عـــــــــام �ـــــــــ� عمليـــــــــة الوســـــــــاطة املاليـــــــــة للعمليـــــــــات االســـــــــتثمار�ة �شـــــــــ�ل خـــــــــاص ، و عليـــــــــھ فـــــــــإن 

تقـــــــديم تار�خـــــــھ عـــــــن �شـــــــأة و تطـــــــور البنـــــــك إضـــــــافة إ�ـــــــ� أهـــــــم الوظـــــــائف ال�ـــــــي يقـــــــوم ��ـــــــا و كمؤسســـــــة وســـــــاطة 

لنــــــــا بــــــــالتعرف ع�ــــــــ� هو���ــــــــا مــــــــن جهــــــــة و هو�ــــــــة الو�الــــــــة املتفرعــــــــة ع��ــــــــا مــــــــن ماليــــــــة و ممــــــــول للمشــــــــاريع �ســــــــمح 

 الذي �ش�ل وعاء دراستنا التطبيقية :جهة أخرى ، فالبنك الوط�ي ا�جزائري فرع مستغانم 

 :التعر�ف بالبنك محل الدراسة . األول املبحث 

 املبحث الثا�ي :و�الة مستغانم.

 . للو�الة ونقاط الضعفونقاط القوة و موارد املبحث الثالث:أ�شطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول:التعر�ف بالبنك محل الدراسة :



 BNAراسة حالة البنك الوط�ي ا�جزائري د                                                                                          الفصل الثالث

 

 
60 

مـــــــن املعـــــــروف أن البنـــــــوك التجار�ـــــــة �ـــــــ� النـــــــواة األساســـــــية �ـــــــ� النشـــــــاط االقتصـــــــادي ألي بلـــــــد ، أل��ـــــــا �عـــــــد مـــــــن 

أهــــــــم املؤسســــــــات املاليــــــــة ال�ــــــــي تلعــــــــب دورا منشــــــــط لالســــــــتثمارات بمختلــــــــف مجاال��ــــــــا ، و لــــــــم �عــــــــرف ا�جزائــــــــر 

يــــــــــة حيــــــــــث تــــــــــم أي �عــــــــــد أن ظهــــــــــرت فكــــــــــرة تــــــــــأميم البنــــــــــوك األجنب 1966هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن البنــــــــــوك إال �ــــــــــ� ســــــــــنة 

�انت البنــــــــــوك التجار�ــــــــــة و م��ــــــــــا البنــــــــــك الــــــــــوط�ي ا�جزائــــــــــري تــــــــــا�ع يــــــــــة.شــــــــــاء بنــــــــــوك تجار�ــــــــــة ذات صــــــــــبغة وطنإ�

للنظـــــــــــــــام املصـــــــــــــــر�� الفر��ـــــــــــــــ�ي ، و �عـــــــــــــــد االســـــــــــــــتقالل اتبعـــــــــــــــت ا�جزائـــــــــــــــر النظـــــــــــــــام االشـــــــــــــــ��ا�ي �ـــــــــــــــ� سياســـــــــــــــ��ا 

 االقتصادية و أعادت النظر �� املنظومة املصرفية ا�جزائر�ة .

 

 �شأة و تطور البنك الوط�ي ا�جزائري املطلب األول :  

مليــــــــار  1برأســــــــمال قــــــــدره  13/06/1966املــــــــؤرخ �ــــــــ�  175/66تأســــــــس البنــــــــك الــــــــوط�ي ا�جزائــــــــري طبقــــــــا للمرســــــــوم رقــــــــم 

دينـــــــار جزائـــــــري و يمثـــــــل هـــــــذا البنـــــــك ا�حلقـــــــة األو�ـــــــ� مـــــــن إجـــــــراءات التـــــــأم�ن املصـــــــرفية ملواجهـــــــة البنـــــــوك األجنبيـــــــة 

يـــــــــــة متطلبـــــــــــات القطـــــــــــاع االشـــــــــــ��ا�ي و ع�ـــــــــــ� وجـــــــــــھ ا�خصـــــــــــوص القطـــــــــــاع .  و قـــــــــــد أ�شـــــــــــأ هـــــــــــذا البنـــــــــــك أساســـــــــــا لتلب

املســـــــ�� ذاتيـــــــا و مقـــــــره الرئي�ـــــــ�ي ا�جزائـــــــر العاصـــــــمة ، و يجـــــــوز لـــــــھ حســـــــب املـــــــادة األو�ـــــــ� مـــــــن قـــــــانون تأسيســـــــھ فـــــــتح 

�ـــــــان  1968وحـــــــدة ، و �ــــــ� ســـــــنة  53�ـــــــان يملــــــك  1966فــــــروع و و�ـــــــاالت جديــــــدة ع�ـــــــ� مســــــتوى الـــــــوطن حيــــــث �ـــــــ� ســــــنة 

 وحدة . 150أما اآلن فهو يملك  1985وحدة عام  110يملك  وحدة ثم أصبح 132يملك 

منـــــــــع وز�ـــــــــر املاليـــــــــة  01/11/1967مليـــــــــون دينـــــــــار جزائـــــــــري و بتـــــــــار�خ  53و قـــــــــد بـــــــــدأ البنـــــــــك ممارســـــــــة �شـــــــــاطھ بحـــــــــوا�� 

البنــــــــوك ا�جزائر�ــــــــة املقيمــــــــة �ــــــــ� ا�جزائــــــــر مــــــــن ممارســــــــة أي عمليــــــــات أخــــــــرى مــــــــع ا�خــــــــارج و هــــــــذا نتيجــــــــة للظــــــــاهرة 

 ذات األ�شطة املتشا��ة و �� :محل عدد من البنوك 

 . 1966القرض العقاري التو���ي �� جو�لية  0

 . 1967القرض الصنا�� و التجاري �� جو�لية  0

 . 1968بنك باريس الوط�ي �� جو�لية  0
 

و عمــــــــــــال بالقــــــــــــانون التجــــــــــــاري و النظــــــــــــام املطبــــــــــــق ع�ــــــــــــ� البنــــــــــــوك و  01/88طبقــــــــــــا للقــــــــــــانون  12/01/1988�ــــــــــــ� تــــــــــــار�خ  

 12/01/1988إ�ــــــــــ�  06/88و املعــــــــــدل بالقــــــــــانون  1968  /19/08املــــــــــؤرخ �ــــــــــ�  01/88القــــــــــروض كمــــــــــا هــــــــــو مبــــــــــ�ن �ــــــــــ� القــــــــــانون 

أصـــــــبح البنـــــــك الـــــــوط�ي ا�جزائـــــــري شـــــــركة ذات أســـــــهم ، حيـــــــث تخصـــــــص �ـــــــ� تمو�ـــــــل قطاعـــــــات االقتصـــــــاد الـــــــوط�ي 

د أخـــــــــذت ا�جزائـــــــــر القطـــــــــاع الصـــــــــنا�� �عـــــــــ�ن االعتبـــــــــار و بـــــــــدأت �ـــــــــ� تمو�لـــــــــھ مـــــــــن طـــــــــرف ، و مـــــــــع تطـــــــــو�ر االقتصـــــــــا

  1983إ�� غاية  BNAالبنك الوط�ي ا�جزائري 
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 ي�� ا�جدول التا�� يو�ح معلومات حول البنك الوط�ي ا�جزائري : و فيما

 

 :�حة عن البنك الوط�ي ا�جزائري )1_3رقم( جدول 

 BNAالبنك الوط�ي ا�جزائري  التسميـــــــــــة

 1966  جوان13 التأسيس

 75_66بمقت��ى مرسوم رقم  القانونيـةالطبعة 

 1000000000 اإلجما�� املال رأس

 ا�جزائر العاصمة املقر االجتما��

 

 . : من إعداد الطالبة  اعتمادا  ع�� الدراسات السابقة املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املطلب الثا�ي : تنظيم البنك الوط�ي ا�جزائري 

 .  BNA: الهي�ل التنظي�ي للبنك الوط�ي ا�جزائر  1.3الش�ل رقم     

 العامة#املدير�ة# العمالية#النقابة# األمانة العامة   
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   وثائق مقدمة من طرف البنك الوط�ي ا�جزائري املصدر : 

 شرح الهي�ل التنظي�ي :

#التسو�ق#مدير�ة
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مــــــــــن �ســــــــــ��ه مــــــــــدير عــــــــــام و مجلــــــــــس اإلدارة م�ــــــــــون  إن تنظــــــــــيم البنــــــــــك الــــــــــوط�ي ا�جزائــــــــــري املدير�ــــــــــة العامــــــــــة :  -)1

 ممث�� عدة وزارات و تتمثل �� الهيا�ل امل�حقة بالرئيس املدير العام فيما ي�� :

 �ع�ن من طرف رئيس املدير العام .األمانة العامة :  -أ

لعـــــــــــام و تمـــــــــــارس ســـــــــــلط��ا الوظيفيـــــــــــة ع�ـــــــــــ� و �ـــــــــــ� مرتبطـــــــــــة مباشـــــــــــرة بـــــــــــالرئيس املـــــــــــدير ا املفتشـــــــــــية العامـــــــــــة : -ب

مجموعــــــــــة هيا�ــــــــــل البنــــــــــك و �ــــــــــ� منظمــــــــــة ع�ــــــــــ� شــــــــــ�ل هيئــــــــــات مركز�ــــــــــة و جهو�ــــــــــة مســــــــــ��ة مــــــــــن طــــــــــرف مفتشــــــــــ�ن 

عــــــــــامي�ن ،نــــــــــائب�ن و هيئــــــــــة التنفيــــــــــذ و �ــــــــــل مــــــــــن الهيئــــــــــات تحــــــــــت ســــــــــلطة املفــــــــــتش العــــــــــام و هــــــــــو مــــــــــدير املفتشــــــــــية 

 ا :العامة و من ب�ن مهامه

 السهر ع�� �سي�� املنظم و الفعال �� البنك . 0

 تضمن مهمة اإلعانة و الن�ح و الدراسة . 0

 ة :تتألف من األقسام التالياملدير�ة املركز�ة :  -)2 

 ينقسم إ�� مديرت�ن : القسم الدو�� : -أ

 مدير�ة العالقات الدولية و التجارة ا�خارجية . 0

 مدير�ة معا�جة العمليات �� ا�خارج . 0

مـــــــن مهـــــــام الـــــــرئيس هـــــــذا القســـــــم أنـــــــھ �ســـــــهر ع�ـــــــ� اح�ـــــــ�ام إل��امـــــــات القـــــــروض املمنوحـــــــة  ســـــــم االل��امـــــــات :ق#-ب

مـــــــــن طـــــــــرف البنـــــــــك كمـــــــــا يتأكـــــــــد مـــــــــن تطـــــــــابق اإلجـــــــــراءات ال�ـــــــــي منحـــــــــت ��ـــــــــا القـــــــــروض مـــــــــع قـــــــــوان�ن منحهـــــــــا و 

 تتمثل مدير�ات امل�حقة ��ا �� :

�ــــــــ� الســــــــلطة املســــــــؤولة ع�ــــــــ� عمليــــــــات االســــــــتغالل للبنــــــــك �ــــــــ� مجــــــــاالت تمو�ــــــــل  مدير�ــــــــة املؤسســــــــات الك�ــــــــ�ى : 

 املؤسسات الك��ى .

 مهامها :    

 تطو�ر سياسة القرض املوجهة للمؤسسات الك��ى . 0

دراســـــــــــــــة ا�حالـــــــــــــــة االقتصـــــــــــــــادية و املاليـــــــــــــــة للمؤسســـــــــــــــات ا�خاصـــــــــــــــة بالقطـــــــــــــــاع العمـــــــــــــــومي و االقتصـــــــــــــــاد  0

 ا�ختلط .

 ات و �غطي��ا بقروض استغاللها أو االستثمار .تحديد احتياجات تمو�ل هذه املؤسس 0

 �سي�� ملفات االل��امات و الز�ائن . 0

 مدير�ة املؤسسات الصغ��ة و املتوسطة مهامها �� : 
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 تطو�ر سياسة القرض املوجهة للمؤسسات الصغ��ة و املتوسطة . 0

 دراسة طلبات القروض ال�ي ت�ون �� نطاق قدر��ا . 0

منحهـــــــــا و كـــــــــذا متا�عـــــــــة القـــــــــروض املمنوحـــــــــة باألولو�ـــــــــة كمـــــــــا تقـــــــــوم مراقبـــــــــة اســـــــــتعمال القـــــــــروض ال�ـــــــــي ت 0

 بتوزيع القروض املمنوحة ع�� املستوى ا�جهوي و ا�ح�� .

 مدير�ة الشؤون القانونية و االل��امات : 

 مي :قسم التنظيم و النظام اإلعال  -ج

 تتمثل �� :مدير�ة التنبؤ و التنظيم :  

 التطبيق ال�ي توافق سياسية البنك .املشاركة �� شرح األهداف و ا�خططات  0

 التعاون مع مدير�ة ا�حاسبة و اإلعالم اآل�� و ا�خز�نة �� ترقية اإلعالم اآل�� �� البنك . 0

 ��يئة األموال من طرف الهيئات و متا�عة التحقيق و تحبيب النتائج . 0

 تحو�ل ا�خططات املتوسطة و الطو�لة األجل للبنك و متا�عة تنفيذها . 0

هــــــــــذه املدير�ــــــــــة منظمــــــــــة ع�ــــــــــ� شــــــــــ�ل ســــــــــبع دوائــــــــــر و تتكفــــــــــل باملهــــــــــام  ا�حاســــــــــبة و اإلعــــــــــالم اآل�ــــــــــ� : مدير�ــــــــــة 

 التالية :

 ا�حاسبة العامة للبنك و الز�ائن . 0

تحقيـــــــــق تطبيـــــــــق اإلعـــــــــالم اآل�ـــــــــ� �ـــــــــ� البنـــــــــك و �ســـــــــي�� اإلعـــــــــالم اآل�ـــــــــ� و كـــــــــذا دراســـــــــة العمليـــــــــات الداخليـــــــــة  0

 لإلعالم اآل�� .

 تائج و تحليلها .دراسة امل��انية و حسابات الن 0

ل و قســــــــــــــم االســــــــــــــتغال -د) وضــــــــــــــع قنــــــــــــــاة تــــــــــــــدفق التحــــــــــــــو�الت املرتبطــــــــــــــة بنشــــــــــــــاط القــــــــــــــوان�ن املســــــــــــــطرة . 0

 تتمثل الهيا�ل امل�حقة ��ذا القسم فيما ي�� : النشاط التجاري :

 مدير�ة التسو�ق و االتصال . 0

 مدير�ة تأط�� الشبكة . 0

 مدير�ة املالية و ا�خز�نة . 0

 لهيا�ل امل�حقة ��ذا القسم فيما ي�� :اتتمثل  و املوارد البشر�ة : قسم تنظيم و الوسائل -ذ) 

 مهامها تتمثل فيما ي�� : مدير�ة الوسائل العامة و محافظة األمالك : 

 أعمال البناء ، ال��يئة ،التحو�ل ،التصليح . 0

 اللقاءات ،التحكم �� امللكية العقار�ة للبنك . 0
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 .التمو�ن و التوزيع الوسائل  0

 مهامها تتمثل فيما ي�� : وارد البشر�ة :مدير�ة امل 

 تطبيق سياسة هيئة املستخدم�ن ��دف جذ��م إعالم و �سي�� هيئة املستخدم�ن . 0

 و التطبيقي لوكالء البنك . اإلداري تطبيق يؤكد الت�و�ن  0

 

 املراجعة  للبنك الوط�ي ا�جزائري املراقبة و املطلب الثالث: تقديم إدارة 

املراجعـــــــــة للبنــــــــــك الـــــــــوط�ي ا�جزائــــــــــري بصـــــــــورة مــــــــــوجزة و�ــــــــــ�  املراقبــــــــــةو إلدارةيمكننـــــــــا توضــــــــــيح وتفســـــــــ�� 

 �التا��:

 تنظيم اإلدارة :)1

املراجعـــــــــــــة للبنـــــــــــــك الـــــــــــــوط�ي ا�جزائـــــــــــــري ع�ـــــــــــــ� مراقبـــــــــــــة األداء و فحـــــــــــــص و تقيـــــــــــــيم املراقبـــــــــــــة  و  �عمـــــــــــــل إدارة  

نظـــــــــام الرقابـــــــــة الداخليـــــــــة وهـــــــــذا نتيجـــــــــة إ�ـــــــــ� التقليـــــــــل مـــــــــن جميـــــــــع  اســـــــــتخدامكفايـــــــــة اإلنتاجيـــــــــة وحســـــــــن 

 األخطار ال�ي يتعرض لها هذا البنك .

املراقبـــــــــــة و فكمـــــــــــا هـــــــــــو مو�ـــــــــــح �ـــــــــــ� الهي�ـــــــــــل التنظي�ـــــــــــي للبنـــــــــــك الـــــــــــوط�ي ا�جزائـــــــــــري ســـــــــــابقا فنـــــــــــ�ى إدارة  

 املراجعــــــــــة ��ــــــــــذا البنــــــــــك و ال�ــــــــــي تتبــــــــــع مجلــــــــــس اإلدارة مباشــــــــــرة فــــــــــا�جلس هــــــــــو الــــــــــذي يتــــــــــول املســــــــــؤولية �ــــــــــ�

 �عي�ن أو عزل مدير املراجعة الداخلية .

إن تقـــــــــار�ر املراجعـــــــــة الداخليـــــــــة �ســـــــــلم مباشـــــــــرة إ�ـــــــــ� رئـــــــــيس مجلـــــــــس اإلدارة ،كمـــــــــا أن املـــــــــدير العـــــــــام للبنـــــــــك   

لـــــــــيس لـــــــــھ أي ســـــــــلطة ع�ـــــــــ� املـــــــــراجع�ن الـــــــــداخلي�ن أثنـــــــــاء تـــــــــأدي��م ملهـــــــــامهم و بالتـــــــــا�� يتبـــــــــ�ن أن هـــــــــذه اإلدارة 

 ممارسة مهامها . �� االستقالليةتتمتع بدرجة كب��ة من 

املراجعــــــــة للبنــــــــك أ�شــــــــط��ا مــــــــن خــــــــالل عــــــــدد مــــــــن املــــــــوظف�ن و هــــــــذا مــــــــن املراقــــــــب املراقبــــــــة و  تمــــــــارس إدارة  

 املا�� {مدير املراجعة الداخلية }و عدد من املراجع�ن .

الـــــــــداخلي�ن للبنـــــــــك ,  للمـــــــــراجع�نرغـــــــــم أننـــــــــا نتحـــــــــدث عـــــــــن البنـــــــــك الـــــــــوط�ي ا�جزائـــــــــري إال ونـــــــــرى عـــــــــدد غ�ـــــــــ� �ـــــــــا�� 

يوجـــــــــــد أي مراجـــــــــــع داخ�ـــــــــــ� و خاصـــــــــــة  داخليـــــــــــ�ن للفـــــــــــروع و أيضـــــــــــا للو�ـــــــــــاالت  ال�ـــــــــــي ال مـــــــــــراجع�نيجـــــــــــب إضـــــــــــافة 

 الو�الة ال�ي تم ف��ا الدراسة 

  : مالحظة عامة
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حاصـــــــــــل�ن  ي�ونـــــــــــوامــــــــــؤهل�ن و أن  ي�ونـــــــــــواو خاصــــــــــة أن  مـــــــــــراجع�ناملراجعــــــــــة ب��و�ـــــــــــد املراقبـــــــــــة و  ع�ــــــــــ� إدارة  

ع�ـــــــــ� شـــــــــهادة لليســـــــــا�س  تخصـــــــــص ماليـــــــــة و محاســـــــــبة ,و البنـــــــــك �عمـــــــــل ع�ـــــــــ� ز�ـــــــــادة  تـــــــــأهيلهم و تطـــــــــو�رهم 

 مهنيا,وهذا نظرا ألهمية ذلك و فائدتھ ع�� أعمال املراجعة الداخلية للبنك الوط�ي ا�جزائري .

 ا�خدمات ال�ي تقدمها اإلدارة : )2

 ي��: اجعة للبنك الوط�ي ا�جزائري فمااملر املراقبة و  تتمثل ا�خدمات ال�ي تقدمها إدارة 

 التحليل املا�� ألداء البنك الوط�ي  ا�جزائري و تقييمھ . 

 التأكد من سالمة نظام الرقابة الداخلية ع�� مجمل أ�شطة البنك . 

 التأكد من تنفيذ العمليات وفقا للوائح الداخلية  و التنظيمية . 

 ألعمال .التأكد من �حة أرصدة املركز املا�� و نتائج ا 

ك التأكـــــــــد مـــــــــن أن املعلومـــــــــات و البيانـــــــــات املاليـــــــــة املقدمـــــــــة مـــــــــن الو�ـــــــــاالت  لـــــــــإلدارة و مجلـــــــــس اإلدارة و البنـــــــــ 

 �ع�� بصورة وا�حة و عادلة عن الوضع املا�� للبنك.
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  : املطلب األول  : �عر�ف بالو�الة

 :�حة عن و�الة مستغانم )2_3جدول رقم (

 878و�الة مستغانم رقم   التسميــة 

 2009جانفي 20 التأسيس 

 �ساء 3من بي��ا 11  عـدد العمـال 

  -مستغانم-شارع بن سعدون منور  املـقر االجتمـا�� 

 

 من إعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق املقدمة من طرف الو�الة .املصدر :

 

ال�ــــــــــــي �شـــــــــــرف ع�ــــــــــــ� الو�ــــــــــــاالت  198�ـــــــــــ� تا�عــــــــــــة للمدير�ـــــــــــة ا�جهو�ــــــــــــة للبنــــــــــــك الـــــــــــوط�ي ا�جزائــــــــــــري مســـــــــــتغانم رقــــــــــــم 

 البنكية التا�عة لها و �� :

 . 876رقم   BNAو�الة  0

 . 871رقم  BNAو�الة  0

 . 878رقم  BNAو�الة  0

 . 724و�الة سعيدة رقم  0

 . 773و�الة سيدي بلعباس رقم  0

 . 920و�الة معسكر رقم  0

 . 921و�الة محمدية رقم   0

 . 920و�الة سيق رقم  0

 . 848رقم ، 545رقم  ، 540و�الة تيارت     * رقم  0

 .   877و�الة تيغنيف رقم  0

موظـــــــــف ينقســـــــــمون إ�ـــــــــ� مـــــــــؤطر�ن أعـــــــــوان مصـــــــــا�ح و حـــــــــراس يـــــــــدير البنـــــــــك مـــــــــدير  20يبلـــــــــغ عـــــــــدد املـــــــــوظف�ن ف��ـــــــــا 

مســــــــــتوى  أن ي�ــــــــــون لــــــــــھمعـــــــــ�ن مــــــــــن طــــــــــرف املدير�ــــــــــة العامــــــــــة للبنــــــــــك ا�جزائــــــــــري ال�ـــــــــي تقــــــــــع بالعاصــــــــــمة و يف�ــــــــــ�ض 

متخصـــــــــــص �ـــــــــــ� البنـــــــــــك و لـــــــــــھ تجر�ـــــــــــة مهنيـــــــــــة مقبولـــــــــــة و �عونـــــــــــھ مـــــــــــدير فر�ـــــــــــ� و ال يختلـــــــــــف �شـــــــــــاطها عـــــــــــن بـــــــــــا�� 

 .الو�االت البنكية األخرى 
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 املطلب الثا�ي : تنظيم و�الة مستغانم 

 يت�ون الهي�ل التنظي�ي للو�الة كبا�� و�االت الوطن مما ي�� :  

 تت�ون من : مص�حة اإلدارة : .1 

 و هو املسؤول األول ع�� الو�الة و لھ مهام تتمثل �� : املدير :#-أ

 الو�الة .السهر ع�� تطبيق القرارات التنظيمية و القانونية ع�� مستوى  0

 متا�عة و ضبط ت�اليف التسي�� و ا�حافظة ع�� ممتل�ات البنك . 0

 استقبال طلبات القرض و مناقش��ا ثم اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض . 0

 ا�حافظة ع�� سمعة املؤسسة و تطو�رها . 0

و هـــــــو الـــــــذي ينـــــــوب عـــــــن املـــــــدير �ـــــــ� حالـــــــة غيابـــــــھ و هـــــــو م�لـــــــف بقســـــــم الشـــــــؤون اإلدار�ـــــــة  نائـــــــب املـــــــدير :#-ب

 كما يقوم بمتا�عة املوظف�ن و العمل ع�� التسي�� و التنسيق ما ب�ن املصا�ح .

تقـــــــوم باســـــــتقبال ع�ـــــــ� جميـــــــع املراســـــــالت إضـــــــافة ع�ـــــــ� حفـــــــظ و تجميـــــــع الوثـــــــائق  . مصـــــــ�حة األمانـــــــة و اإلدار�ـــــــة :2

 دفع الرواتب و فتح ا�حسابات . بمختلف أنواعها م��ا

تقـــــــــوم ب�ـــــــــل العمليـــــــــات ا�خاصـــــــــة بالتجـــــــــارة ا�خارجيـــــــــة مـــــــــن صـــــــــرف العمـــــــــالت و  . مصـــــــــ�حة التجـــــــــارة ا�خارجيـــــــــة :3

 غ��ها من الوثائق ا�خاصة بالتجارة ا�خارجية .

 الوثائق املالية م��ا : -أ

عنـــــــــد القيــــــــــام �عمليـــــــــة التجزئــــــــــة الفـــــــــاتورة االبتدائيـــــــــة : هــــــــــذه الفـــــــــاتورة لهــــــــــا عالقـــــــــة بــــــــــ�ن املشـــــــــ��ي و البــــــــــائع و  0

 تتطلب الوثائق التالية : 

 االسم و عنوان البائع . 

 تار�خ و عنوان تلك املادة . 

 ال��وة املالية . 

 نوعية املادة . 

 االسم و عنوان املش��ي . 

 تار�خ �سديد السلعة و نوعية التسديد . 
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يـــــــوم ة التجار�ـــــــة يـــــــتم التعامـــــــل ��ـــــــا �ـــــــ� الالفـــــــاتورة التجار�ـــــــة (الرســـــــمية) : و �ـــــــ� الوثـــــــائق لهـــــــا العالقـــــــة بالعمليـــــــ 0

 الذي يتم إرسال للمستورد وصل الطلب و يتطلب إجبار�ا هذه الوثائق :

 االسم و عنوان �ل من البائع األجن�ي و املستورد . 

 فضالت وزن تلك السلعة . 

 مبلغ تلك الفاتورة و كذلك نوعية التسديد . 

 نوعية السلعة . 

فالفـــــــــاتورة التجار�ـــــــــة تتضـــــــــمن �ـــــــــل املعلومـــــــــات ا�خاصـــــــــة بالوثيقـــــــــة االبتدائيـــــــــة إضـــــــــافة إ�ـــــــــ� معلومـــــــــات الفـــــــــاتورة  

 الرسمية  

الفـــــــــاتورة القنصـــــــــلية الفـــــــــاتورة املســـــــــتعملة و �ـــــــــ� الفـــــــــاتورة التجار�ـــــــــة ا�خاصـــــــــة بالبـــــــــائع و ال�ـــــــــي تـــــــــتم تحـــــــــت  0

 مراقبة القنصلية . 

 وثائق النقل :#-ب

الــــــــــذي تتم�ــــــــــ� بــــــــــھ ا�جزائــــــــــر يجعلهــــــــــا تتعامــــــــــل اقتصــــــــــاديا مــــــــــع الــــــــــدول النقــــــــــل البحــــــــــري :املوقــــــــــع ا�جغرا�ــــــــــ�  0

األور�يـــــــــــة فالتجـــــــــــارة ا�خارجيـــــــــــة تتعامـــــــــــل ��ـــــــــــا عـــــــــــادة عـــــــــــن طر�ـــــــــــق النقـــــــــــل البحـــــــــــري يـــــــــــتم بوصـــــــــــل إيـــــــــــداع 

 بالنسبة ملدة النقل و وقت انطالق الباخرة .

 النقل ا�جوي : فإن نقل السلعة يتم عن طر�ق الطائرة . 0

 الدول ،فهذه العملية ت�ون عن طر�ق السيارات .النقل ال��ي : و يتم ب�ن حدود  0

 عمليات و �� : 5و تقوم ب   . مص�حة الصندوق : 4

 من إيداعات نقدية أو إيداعات الص�وك و األوراق التجار�ة . عمليات الدفع : 

مـــــــــــــن حســـــــــــــابات الز�ـــــــــــــون لصـــــــــــــا�حھ أو لصـــــــــــــا�ح �ـــــــــــــخص آخـــــــــــــر أو مـــــــــــــن قبـــــــــــــل البنـــــــــــــك  عمليـــــــــــــات ال�ـــــــــــــحب : 

 �العموالت .

 أي نقل املبالغ من حساب �حساب �� نفس البنك أم إ�� حساب بنك آخر . التحو�ل :عمليات  

تجــــــــــــري �ــــــــــــ� قســــــــــــم املقاصــــــــــــة و ا�حفظــــــــــــة بــــــــــــإجراء عمليــــــــــــة املقاصــــــــــــة مــــــــــــع  عمليــــــــــــات املقاصــــــــــــة و ا�حفظــــــــــــة : 

البنــــــــــــوك ا�حليــــــــــــة و كــــــــــــذا تحصــــــــــــيل التســــــــــــبيقات و األوراق التجار�ــــــــــــة و املاليــــــــــــة �حســــــــــــاب الز�ــــــــــــون و �ع�ــــــــــــي 

 أوراق الدين املتقابلة بقصد إطفا��ا و يجري �غرفة املقاصة ببنك ا�جزائر يوميا .باملقاصة تداول 

يقـــــــــــوم ��ـــــــــــا قســـــــــــم اليوميـــــــــــات و اإلحصـــــــــــائيات و املراجعـــــــــــة  إعـــــــــــداد اليوميـــــــــــات و اإلحصـــــــــــائيات و املراجعـــــــــــة : 

 اإلحصائيات اليومية و األسبوعية و الشهر�ة . إعدادمن متا�عة للعمليات ا�حاسبية للو�الة و 
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 �� املص�حة امل�لفة بالقروض و تت�ون من األقسام التالية : ص�حة التعهدات :. م5

 تقوم بدراسة ملفات القروض �ش�ى أنواعها و متا�عة تنفيذها و �سديدها . قسم أمانة التعهدات : 

بـــــــــــــــالقروض إضـــــــــــــــافة إ�ـــــــــــــــ� املتا�عـــــــــــــــة  تقـــــــــــــــوم بإشـــــــــــــــعار أ�ـــــــــــــــحا��اقســـــــــــــــم الشـــــــــــــــؤون القانونيـــــــــــــــة و املنازعـــــــــــــــات :  

�ة ا�حســــــــــــابات األمــــــــــــوات و املفقــــــــــــودين كمــــــــــــا تقــــــــــــوم بفــــــــــــتح ا�حســــــــــــابات جــــــــــــدد للز�ــــــــــــائن و القضــــــــــــائية و �ســــــــــــو 

 تجميد حسابات أخرى .

يقــــــــوم هــــــــذا القســــــــم بدراســــــــة أخطــــــــار القــــــــروض  �ســــــــي�� الدراســــــــات و تحليــــــــل األخطــــــــار و النشــــــــاط التجــــــــاري : 

التــــــــــا�� �شــــــــــ�ى أنواعهــــــــــا إضــــــــــافة إ�ــــــــــ� الســــــــــهر ع�ــــــــــ� تنميــــــــــة الو�الــــــــــة و املســــــــــاهمة �ــــــــــ� جلــــــــــب الز�ــــــــــائن ا�جــــــــــدد و ب

 املساهمة ��  مواجهة املنافسة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الهي�ل التنظي�ي لفرع مستغانم 2.3الش�ل رقم 

  

 

 املدير
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  : وثائق مقدمة من طرف و�الة مستغانماملصدر 

  

 

  املطلب الثالث : العمليات ال�ي يقوم ��ا البنك / و�الة مستغانم

ل�ــــــــل مؤسســــــــة ماليــــــــة مهمــــــــا �انــــــــت ��ــــــــجيال��ا ا�خاصــــــــة ��ــــــــا للعمليــــــــات ال�ــــــــي تقــــــــوم ��ــــــــا بحيــــــــث يتم�ــــــــ� الت�ــــــــجيل 

 ا�حاس�ي البن�ي لهذه العمليات باالختالف عن غ��ها .

 السكرتار�ة    عون مص�حة  

 املقاصة#قسم

#مص�حة

 الصندوق 

مص�حة 

 التعهدات 
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كمــــــا تختلــــــف العمليــــــات البنكيــــــة عــــــن غ��هــــــا ل�و��ــــــا مســــــ��ة مــــــن طــــــرف نظــــــام محاســــــ�ي خــــــاص و مختلــــــف حيــــــث 

يـــــــــتم ��ـــــــــجيل محـــــــــل عمليـــــــــة ،عـــــــــن طر�ـــــــــق كيفيـــــــــة الـــــــــدفع أو القـــــــــبض إمـــــــــا �ـــــــــ� ا�حســـــــــابات الدائنـــــــــة أو املدينـــــــــة و 

ترحـــــــل محـــــــل هـــــــذه العمليـــــــات مـــــــع ا�حســـــــاب ا�خـــــــاص ��ـــــــا �ـــــــ� يوميـــــــة خاصـــــــة بـــــــالبنوك ،حيـــــــث تـــــــتم هـــــــذه اليوميـــــــة 

�عــــــــدد كب�ــــــــ� مــــــــن العمليــــــــات �ــــــــ� اليــــــــوم الواحــــــــد و �ــــــــ� ��ايــــــــة الســــــــنة تجمــــــــع هــــــــذه اليوميــــــــات و ��ــــــــجل �ــــــــ� امل��انيــــــــة 

ا�ختاميــــــة و لك�ــــــ� حجــــــم مــــــا يقــــــوم بــــــھ البنــــــك ، فرأيــــــت أن آخــــــذ عينــــــة فقــــــط ع�ــــــ� ســــــبيل املثــــــال ل�ــــــي يــــــتم توضــــــيح 

  �عض الت�جيالت ا�حاسبية ا�خاصة بالبنوك 

 ي�ون ��جيل هذه العملية ع�� النحو التا�� : عملية اإليداع :

XX       
XX    

 من حـ/ الز�ون 

 إ�� حـ/ الصندوق                         

  (إيداع مبلغ ما�� )           

 

XXXXX    
XXXXX     

 عملية ال�حب :

XX     
 XX     

    

 

    

 من حـ/ الصندوق 

 إ�� حـ/ الز�ون                       

 

 (�حب مبلغ ما�� )                       

XXXXX      
XXXXX    

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث : أ�شطة وموارد ونقاط القوة والضعف للو�الة

 املطلب األول : أ�شطة و�الة مستغانم
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يمـــــــــــارس البنـــــــــــك الـــــــــــوط�ي ا�جزائـــــــــــري �ـــــــــــل أ�شـــــــــــطة بنـــــــــــك الودائـــــــــــع، مـــــــــــع تقـــــــــــديم ا�خـــــــــــدمات املاليـــــــــــة للمؤسســـــــــــات 

 العمليات البنكية، الصرف والقرض �� إطار التشريعات والقوان�ن البنكية، السيما :ومعا�جة �ل 

اســــــــــتقبال الودائــــــــــع مــــــــــن ا�جمهــــــــــور عــــــــــن طر�ــــــــــق ا�حســــــــــاب أو غ�ــــــــــ�ه، تحــــــــــت الطلــــــــــب أو ألجــــــــــل، إصــــــــــدار  

 سندات ا�خز�نة ...ا�خ .

�ســــــــــــديد واســــــــــــتقبال �ــــــــــــل املــــــــــــدفوعات النقديــــــــــــة أو عــــــــــــن طر�ــــــــــــق : الشــــــــــــيك، التحو�ــــــــــــل، وضــــــــــــع تحــــــــــــت  

 رسائل القرض، االعتماد بالتحو�ل عن �عد، وغ��ها من العمليات البنكية. التصرف،

تنفيــــــــذ بوجــــــــود ضــــــــمان مــــــــن البنــــــــك أو عــــــــدم وجــــــــوده، �ــــــــل عمليــــــــات القــــــــرض �حســــــــاب منشــــــــآت ماليــــــــة  

 أخرى أو �حساب الدولة، وكذا توزيع �ل اإلعانات من األموال العمومية ومراقبة استعمالها .

 رة ا�خارجية .تمو�ل ب�ل الطرق، عمليات التجا 

 استقبال الودائع �� ش�ل قيم وسندات . 

اســـــــــتقبال و�ســـــــــديد �ــــــــــل األوراق التجار�ـــــــــة املســــــــــلمة للقـــــــــبض أو ل�خصـــــــــم : الكمبيالــــــــــة، الســـــــــند ألمــــــــــر،  

 الشيك، الفوات�� والوثائق التجار�ة واملالية األخرى .

ملعــــــــــــــادن أداء دور وســــــــــــــيط لشــــــــــــــراء واكتتــــــــــــــاب أو بيــــــــــــــع �ــــــــــــــل األوراق العموميــــــــــــــة، أســــــــــــــهم وســــــــــــــندات، وا 

 الثمينة .

معا�جــــــــــة �ــــــــــل عمليــــــــــات الصــــــــــرف نقــــــــــدا أو ألجــــــــــل، وإبــــــــــرام �ــــــــــل عقــــــــــود القــــــــــرض، الســــــــــلفيات، الــــــــــرهن،  

 للقوان�ن املعتمدة . التبادل بالعمالت الصعبة، مع اح��ام صارم

 تأم�ن خدمات الو�الة البنكية واملنشآت الرسمية للقرض . 

 إ�شاء و�سي�� ا�خازن العمومية . 

يأخـــــــــذ حصـــــــــتھ مـــــــــن الفوائـــــــــد واملشـــــــــار�ات �ـــــــــ� �ـــــــــل املؤسســـــــــات أو الشـــــــــر�ات ا�حليـــــــــة أو  هـــــــــذا و�مكـــــــــن للبنـــــــــك أن

 األجنبية، ال�ي لها أهداف متجا�سة مع البنك .

وهكــــــــــذا، فــــــــــإن البنــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل مختلــــــــــف أجهزتــــــــــھ التنظيميــــــــــة، �عــــــــــا�ج و�نفــــــــــذ عــــــــــددا كب�ــــــــــ�ا مــــــــــن العمليــــــــــات 

الت، حيــــــــــث ف��ــــــــــا تقــــــــــدم مختلــــــــــف البنكيــــــــــة، فــــــــــإن معظــــــــــم هــــــــــذه العمليــــــــــات يــــــــــتم تنفيــــــــــذها ع�ــــــــــ� مســــــــــتوى الو�ــــــــــا

ا�خـــــــــدمات ع�ـــــــــ� شـــــــــبابيك البنـــــــــك (فـــــــــتح ا�حســـــــــاب، إيـــــــــداع، �ـــــــــحب، تحو�ـــــــــل ...ا�ـــــــــخ)، أضـــــــــف إ�ـــــــــ� ذلـــــــــك �عـــــــــرض 

الو�الــــــــة لعمال��ــــــــا �ــــــــل ا�خــــــــدمات ال�ــــــــي �غطــــــــي التجــــــــارة ا�خارجيــــــــة (تصــــــــدير واســــــــت��اد) وكــــــــذا تمو�ــــــــل املؤسســــــــات 

 الوط�ي ا�جزائري �التا�� :(القروض ا�ختلفة). وعليھ، تتوزع العمليات �� و�االت البنك 

 عمليات الصندوق . 

 عمليات ا�حفظة املالية (أمانة االل��امات البنكية)  . 

 عمليات التجارة ا�خارجية . 
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 عمليات التمو�ل (االل��امات البنكية) . 

  Service caisse -أوال : مص�حة الصندوق 

والتحـــــــو�الت ال�ـــــــي يقـــــــوم ��ـــــــا البنـــــــك أو �حســـــــاب تنحصـــــــر مهم��ـــــــا األساســـــــية �ـــــــ� اســـــــتقبال �ـــــــل الودائـــــــع النقديـــــــة 

ز�ائنــــــــھ مـــــــــع ضـــــــــمان تنفيـــــــــذ �ـــــــــل املـــــــــدفوعات . وتنقســـــــــم هـــــــــذه املصـــــــــ�حة حســـــــــب صـــــــــنف العمليـــــــــات إ�ـــــــــ� األقســـــــــام 

 التالية :

و�تكفــــــــــــل باســــــــــــتقبال العمــــــــــــالء، اســــــــــــتعالمهم، ن�ــــــــــــحهم، األخــــــــــــذ بطلبــــــــــــا��م، فع�ــــــــــــ� قســــــــــــم الشــــــــــــباك :  

النقــــــــــدي، تحر�ــــــــــر الصــــــــــ�وك البنكيــــــــــة، الــــــــــدفع مســــــــــتوى الشــــــــــباك تنفــــــــــذ عمليــــــــــات : اإليــــــــــداع وال�ــــــــــحب 

 بالتحو�ل عن �عد، استالم الشي�ات أو الص�وك للقبض (�� امل�ان أو خارج امل�ان).

الصــــــــادرة مــــــــن  Ordre de virementوهــــــــو م�لــــــــف بتنفيــــــــذ مجمــــــــل أوامــــــــر التحو�ــــــــل  قســــــــم التحو�ــــــــل : 

 . Débouclementالز�ائن أو تنفيذ عمليات التحو�ل املرسلة لصا�حھ 

و�تكفـــــــــــــل باســـــــــــــتقبال وحفـــــــــــــظ عنـــــــــــــد االقتضـــــــــــــاء �ـــــــــــــل املبـــــــــــــالغ ا�خاصـــــــــــــة  خـــــــــــــاص بـــــــــــــاإليرادات :قســـــــــــــم  

 باملدفوعات �� امل�ان وال�ي تم تظه��ها للبنك وكذا القيم املستوطنة �� صناديق املقر، ...ا�خ .

وهــــــو م�لــــــف بتحصــــــيل املبــــــالغ املرســــــلة للقــــــبض مــــــن الز�ــــــون عــــــن طر�ــــــق  قســــــم املقاصــــــة والتحصــــــيل : 

مات بنـــــــــوك زميلـــــــــة. كمـــــــــا يقـــــــــوم القســـــــــم بمعا�جـــــــــة ومتا�عـــــــــة املبـــــــــالغ املاليـــــــــة الغ�ـــــــــ� املقاصـــــــــة أو ع�ـــــــــ� خـــــــــد

 مدفوعة .

حيـــــــــــــث يقـــــــــــــوم هـــــــــــــذا القســـــــــــــم  قســـــــــــــم اليوميـــــــــــــة ا�حاســـــــــــــبية، اإلحصـــــــــــــاء والتأكـــــــــــــد مـــــــــــــن ا�حســـــــــــــابات : 

بالت�ــــــــجيل ا�حاســــــــ�ي ع�ــــــــ� أوراق أو حالــــــــة ا�حســــــــاب أو ��ــــــــجيل آ�ــــــــ� ع�ــــــــ� الكمبيــــــــوتر ل�ــــــــل ا�حســــــــابات 

ضـــــــرورة إرســـــــال الت�ـــــــجيالت ا�خاصـــــــة باليوميـــــــة ا�حاســـــــبية إ�ـــــــ� مدير�ـــــــة  ال�ـــــــي يمســـــــكها الصـــــــندوق، مـــــــع

 ا�حاسبة.

  Service du commerce exterieur –ثانيا : مص�حة التجارة ا�خارجية 

��ــــــــتم هــــــــذه املصــــــــ�حة أساســــــــا بتنفيــــــــذ �ــــــــل العمليــــــــات مــــــــع ا�خــــــــارج وا�حققــــــــة مــــــــن أو �حســــــــاب ز�ــــــــائن البنــــــــك، �ــــــــ� 

 تحو�الت الز�ائن واستقبال ما يرسل من ا�خارج لصا�حهم . إطار القوان�ن املعتمدة، بحيث تضمن

  :، فقد تم إ�شا��ا لالستجابة إ��إن مص�حة التجارة ا�خارجية �عت�� من أهم م�ونات أ�شطة الو�الة

 �عقيدات العمليات ال�ي �عا�جها هذه املص�حة . 

 خصوصيات القانونية والتشريعية ال�ي تتصف ��ا طبيعة هذه العمليات . 

 ا و�توزع مهام هذه املص�حة من خالل عدة أقسام، �التا�� :هذ

و�تكفــــــــل هــــــــذا القســــــــم بت�ــــــــجيل �ــــــــل العمليــــــــات املعا�جــــــــة مــــــــع ا�خــــــــارج، قســــــــم التــــــــوط�ن واملصــــــــادقة :  

 �غرض التأكد من مطابق��ا للقواعد وأسعار الصرف املعمول ��ا .
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لقرض املســـــــــتندي : وهـــــــــو م�لـــــــــف بتنفيـــــــــذ مجمـــــــــل العمليـــــــــات املتعلقـــــــــة بـــــــــا قســـــــــم القـــــــــرض املســـــــــتندي : 

اســــــتقبال وفحــــــص الوثــــــائق املرســــــلة مــــــن  ،(ouverture du credit documentaire)فــــــتح القــــــرض املســــــتندي 

 ا�خارج وكذا إعداد اإلجراءات الش�لية لعمليات التحو�ل.

حيــــــــــث يقــــــــــوم هــــــــــذا القســــــــــم باســــــــــتقبال، ��ــــــــــجيل، فحــــــــــص ومراجعــــــــــة �ــــــــــل  قســــــــــم �ســــــــــليم الوثــــــــــائق : 

 ا�خاصة بالتجارة ا�خارجية . Remise documentaire�سليم للوثائق 

و�تكفــــــــــل بفــــــــــتح و�ســــــــــي�� وكــــــــــذا  قســــــــــم ا�خــــــــــاص بالتبــــــــــادل اليــــــــــدوي وحســــــــــابات العملــــــــــة األجنبيــــــــــة : 

متا�عـــــــــــة حســـــــــــابات العمـــــــــــالت األجنبيـــــــــــة ب�ـــــــــــل أنواعهـــــــــــا، تحـــــــــــت الطلـــــــــــب أو ألجـــــــــــل، كمـــــــــــا ��ـــــــــــتم القســـــــــــم 

ن ز�ـــــــــــــائن البنــــــــــــــك، بتنفيـــــــــــــذ عمليـــــــــــــات الـــــــــــــدفع وال�ـــــــــــــحب لـــــــــــــألوراق النقديـــــــــــــة األجنبيـــــــــــــة وا�حققـــــــــــــة مـــــــــــــ

باإلضــــــــــافة إ�ــــــــــ� التبــــــــــادل اليــــــــــدوي ا�خــــــــــاص �شــــــــــراء أو بيــــــــــع العمــــــــــالت الصــــــــــعبة وفــــــــــق أســــــــــعار الصــــــــــرف 

 ا�جار�ة . 

وهـــــــــــو يتكفـــــــــــل �عمليـــــــــــات التحو�ـــــــــــل ال�ـــــــــــي يـــــــــــأمر ��ـــــــــــا الز�ـــــــــــائن، وال�ـــــــــــي  قســـــــــــم التحو�ـــــــــــل واالســـــــــــتقبال : 

يرســـــــــلھ  تتحقـــــــــق طبقـــــــــا لقـــــــــوان�ن مراقبـــــــــة الصـــــــــرف والتجـــــــــارة ا�خارجيـــــــــة، وكـــــــــذا اســـــــــتقبال �ـــــــــل مـــــــــا قـــــــــد

 الطرف األجن�ي لصا�ح ز�ائن البنك .

و�تكفــــــــل القســــــــم بتنفيــــــــذ العمليــــــــات املتعلقــــــــة بالتنظيمــــــــات املاليــــــــة  قســــــــم التنفيــــــــذ املــــــــا�� لألســــــــواق : 

 لألسواق .

   Engagements bancaires –ثالثا : االل��امات البنكية 

بدراســـــــة ا�خـــــــاطر، و�كمـــــــل هـــــــدفهما حيـــــــث نجـــــــد �ـــــــ� الو�الـــــــة البنكيـــــــة : أمانـــــــة خاصـــــــة باالل��امـــــــات وقســـــــم خـــــــاص 

الرئي�ــــــــ�ي �ــــــــ� البحــــــــث عــــــــن ز�ــــــــائن ذات القــــــــدرات العاليــــــــة وكــــــــذا جمــــــــع �ــــــــل العناصــــــــر الضــــــــرور�ة لتقيــــــــيم وتحليــــــــل 

طلبــــــــــات القــــــــــرض لهــــــــــؤالء الز�ــــــــــائن، مــــــــــع تنفيــــــــــذ صــــــــــارم للقــــــــــرض كجمــــــــــع الضــــــــــمانات ومتا�عــــــــــة ســــــــــ�� االل��امــــــــــات 

 البنكية .

�ي وتنفيـــــــــذي، إذ تقـــــــــوم بـــــــــر�ط وتنســـــــــيق �ـــــــــل و�ـــــــــ� �عت�ـــــــــ� عضـــــــــو �ســـــــــي�مصـــــــــ�حة أمانـــــــــة االل��امـــــــــات :  

 املهام املو�لة �ختلف األقسام ال�ي �ش�لها :

قســـــــــــم القضـــــــــــايا القانونيـــــــــــة واملنازعـــــــــــات : و��ـــــــــــتم بتنفيـــــــــــذ جميـــــــــــع العمليـــــــــــات املتعلقـــــــــــة بالقـــــــــــانون  0

 وامللفات املتنازع ع��ا .

�خاصـــــــة قســـــــم املاليـــــــة : ويعت�ـــــــ� أهـــــــم قســـــــم �ـــــــ� املصـــــــ�حة، فهـــــــو يتكفـــــــل بمتا�عـــــــة �ـــــــل العمليـــــــات ا 0

بالتســـــــــــــــبيقات، الضـــــــــــــــمانات، الكفـــــــــــــــاالت، �ســـــــــــــــي�� الصـــــــــــــــندوق، حســـــــــــــــابات الودائـــــــــــــــع، إجـــــــــــــــراءات 

 االكتتاب ألوراق التعبئة .

قســـــــــــم ا�حفظـــــــــــة : و�تكفـــــــــــل بمعا�جـــــــــــة مجمـــــــــــل عمليـــــــــــات ا�حفظـــــــــــة التجار�ـــــــــــة واملاليـــــــــــة، اختبـــــــــــار  0

 األوراق التجار�ة، تحصيل األوراق املرسلة ل�خصم أو للقبض ...ا�خ .
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إن هـــــذا القســـــم غالبـــــا مـــــا :  service d'étudeet d'analyse des risquesيـــــل ا�خـــــاطر قســـــم دراســـــة وتحل 0

ي�ـــــــــون تـــــــــا�ع لســـــــــيطرة مـــــــــدير الو�الـــــــــة، و�تمثـــــــــل دوره �ـــــــــ� تقـــــــــدير فـــــــــرص وطبيعـــــــــة القـــــــــرض وكـــــــــذا 

 تحديد مختلف املبالغ ا�خاصة بخطوط القرض املمنوحة للز�ائن .

جديــــــــــــد وتنظــــــــــــيم القــــــــــــروض وكــــــــــــذا متا�عــــــــــــة وعليــــــــــــھ، فالقســــــــــــم يقــــــــــــوم بدراســــــــــــة طلبــــــــــــات القــــــــــــرض، عمليــــــــــــات الت

 باستمرار تطور حالة املؤسسات املمولة من قبل البنك .

قســــــــــم اإلحصــــــــــائيات : وهــــــــــو القســــــــــم الــــــــــذي يتكفــــــــــل بإعــــــــــداد �ــــــــــل اللــــــــــوائح والقــــــــــوائم اإلحصــــــــــائية  0

 وا�حاسبية ا�خاصة �س�� االل��امات البنكية .

 �االت البنك الوط�ي ا�جزائري :وأش�� �� األخ�� إ�� أهم املنتجات وا�خدمات ال�ي �عرضها و 

 سندات الصندوق . 

 ودائع ألجل بالدينار ا�جزائري والعملة الصعبة . 

 حساب للتوف�� واالدخار . 

 البطاقات البنكية و�طاقات ال�حب (طور اإلنجاز) . 

 شيك بقيمة اسمية (منتوج جديد) . 

 تمو�ل االستثمارات . 

 تمو�ل االستغالل . 

 األجن�ي .دليل خاص باملستثمر  

 ) .Ansej –تمو�ل املؤسسات املصغرة (و�الة �شغيل الشباب  

 عمليات التجارة ا�خارجية . 

 دليل للمصدر ا�جزائري . 

 . Les conditions bancaires –الشروط البنكية  

 أسعار الصرف . 

 املطلب الثا�ي : موارد و�الة مستغانم

 يمارسها و�� :موارد يقوم ��ا و للبنك الوط�ي ا�جزائري عدة 

 تقسم موارد البنك الوط�ي ا�جزائري إ�� قسم�ن :

 و �� األموال ا�خاصة بالبنك و ممتل�اتھ ، و تت�ون من : املوارد الذاتية :#-أ

و هــــــــو الرك�ــــــــ�ة األساســــــــية لنشــــــــاط البنــــــــك الــــــــوط�ي ا�جزائــــــــري ،و مصــــــــادقة ثقــــــــة املــــــــودع�ن كمــــــــا  رأس املــــــــال : 

 . 1995مليار دج سنة  8أنھ يدعم مركزه املا�� و يقوي عالقاتھ مع مراسليھ ،حيث �ان يقدر بـ 
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�ــــــــــــ� أمــــــــــــوال نقديــــــــــــة ت�ونــــــــــــت ع�ــــــــــــ� الــــــــــــزمن و مصــــــــــــادرها األمــــــــــــوال املقتطعــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــر�ح و  االحتياطيــــــــــــات : 

إلصـــــــــــدار بالنســـــــــــبة للبنـــــــــــك الـــــــــــوط�ي ا�جزائـــــــــــري تتضـــــــــــمن نتيجـــــــــــة الســـــــــــنة املاليـــــــــــة   و تقســـــــــــم إ�ـــــــــــ� عـــــــــــالوات ا

 قسم�ن :

االحتيــــــــاطي القــــــــانو�ي : و هــــــــو مــــــــا يفرضــــــــھ القــــــــانون ، أي �ســــــــتوجب ع�ــــــــ� البنــــــــك االحتفــــــــاظ بــــــــھ ،و يقــــــــدر #-ت

 دج . 102478333بـ  1995سنة 

ھ دون أي ال�ـــــــ�ام قـــــــانو�ي ��ــــــــدف االحتيـــــــاطي االختيـــــــاري : يمثـــــــل األرصـــــــدة ي�و��ـــــــا البنــــــــك مـــــــن تلقـــــــاء نفســـــــ#-ث

 من موارد  البنك . %0.73أي ما �عادل  ، 1995دج سنة  168089545726تقو�ة مركز البنك ،و قدر بـ 

و �ــــــــــ� عبــــــــــارة عــــــــــن أمــــــــــوال أو مبــــــــــالغ مخصصــــــــــة للتــــــــــأم�ن ضــــــــــد ا�خــــــــــاطر و �غطيــــــــــة الت�ــــــــــاليف .و املؤونــــــــــات : 

 وارد البنك .من م %3.69دج و يمثل  8443641412.13بمبلغ  1995قدرت سنة 

دج أي بنســـــــــــــبة   41737071.93بــــــــــــــ  1995�ـــــــــــــ� الفـــــــــــــرق بـــــــــــــ�ن الت�ـــــــــــــاليف و اإليـــــــــــــرادات ، و قـــــــــــــدرت ســـــــــــــنة النتيجــــــــــــة :  

 من موارد البنك . 0.18%

�ـــــــون و �ـــــــ� مــــــا �ع�ـــــــ� ع��ـــــــا بـــــــاملوارد الغ�ــــــ� الذاتيـــــــة و �ـــــــ� تمثـــــــل ا�حســــــابات األخـــــــرى ال�ـــــــي ي املــــــوارد ا�خارجيـــــــة :#-ب

األجــــــل -ف��ــــــا البنــــــك مســــــؤوال لــــــدى الغ�ــــــ� و هــــــذه املــــــوارد إمــــــا أن ت�ــــــون ودائــــــع تحــــــت الطلــــــب ، مــــــوارد قصــــــ��ة 

 أو موارد أخرى �القروض .

دع ال تتصــــــــدع ثقــــــــ��م بالبنـــــــــك و �ــــــــ� الودائـــــــــع ال�ــــــــي �ســــــــتحق �ــــــــ� أي وقــــــــت يطل��ـــــــــا املــــــــو ودائــــــــع تحــــــــت الطلــــــــب :  

علمـــــــا بـــــــأن أهـــــــم مصـــــــادر مـــــــوارد البنـــــــك الـــــــوط�ي ا�جزائـــــــري باعتبـــــــاره بنـــــــك تجـــــــاري ، تت�ـــــــون مـــــــن الودائـــــــع تحـــــــت 

 من إجما�� املوارد ، و �شمل هذه الودائع �ل من : %30الطلب بجيث تمثل 

و مــــــن قبــــــل حســــــابات الشــــــي�ات : و �ــــــ� عبــــــارة عــــــن ودائــــــع جار�ــــــة ،تطلــــــب �ــــــ� أي وقــــــت مــــــن قبــــــل األفــــــراد أ#-ج

بــــــــــــ  1995�ـــــــــــخص معنـــــــــــوي ،و ال �ســـــــــــتطيع العميـــــــــــل �ـــــــــــحب أك�ـــــــــــ� مـــــــــــن املبلـــــــــــغ املوجـــــــــــود و قـــــــــــدرت ســـــــــــنة 

 . % 10.45أي ما �عادل  دج 19304099711.63

ا�حســــــابات ا�جار�ــــــة : هــــــو حســــــاب يفــــــتح لرجــــــال األعمــــــال مــــــن تجــــــار و صــــــناعي�ن ،و هــــــو حســــــاب مــــــدين #-ح

 . %10.45أي ما �عادل  دج 23909733955.25بـ  1995و قدر سنة 

البنــــــــوك و املراســــــــل�ن : و �ــــــــ� ودائــــــــع تــــــــأ�ي مــــــــن قبــــــــل البنــــــــوك األخــــــــرى ت�ــــــــون ال��امــــــــا ع�ــــــــ� البنــــــــك الــــــــوط�ي #-خ

 من إجما�� املوارد . %10.43ا�جزائري �سديدها �� الوقت الالزم و حددت �سب��ا بـ 

يتفــــــــق  و �ــــــــ� �ــــــــ� معظمهــــــــا ال يمكــــــــن للمــــــــودع أن يطل��ــــــــا إال �عــــــــد إن��ــــــــاء ف�ــــــــ�ة معينــــــــة مــــــــوارد قصــــــــ��ة األجــــــــل : 

عل��ــــــــا صــــــــاحب الود�عــــــــة مــــــــع البنــــــــك و مــــــــن ثمــــــــة يكفــــــــي أن يحــــــــتفظ البنــــــــك مقابلهــــــــا بنســــــــبة مــــــــن االحتيــــــــاطي 

النقـــــــدي هـــــــذا مـــــــن شـــــــأنھ أن يتـــــــيح البنـــــــك قـــــــدر أك�ـــــــ� مـــــــن املـــــــوارد الســـــــائلة لتوظيفهـــــــا و ا�حصـــــــول ع�ـــــــ� أك�ـــــــ� 

�ــــــ� أن يــــــدفع فوائــــــد عائــــــد باملقارنــــــة مــــــع الودائــــــع ا�جار�ــــــة و هــــــذا مــــــا يــــــدفع بالبنــــــك أن ي�ــــــون راغبــــــا و قــــــادرا ع
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عل��ــــــــــا ��ــــــــــجيعا ع�ــــــــــ� جــــــــــذب أك�ــــــــــ� قــــــــــدر م��ــــــــــا و �شــــــــــمل املــــــــــوارد قصــــــــــ��ة األجــــــــــل لبنــــــــــك الــــــــــوط�ي ا�جزائــــــــــري 

 ا�حسابات التالية :

حســـــــابات مســـــــتحقة �عـــــــد تحصـــــــيلها : و �شـــــــمل األمـــــــوال ال�ـــــــي يتحصـــــــل عل��ـــــــا البنـــــــك مـــــــن عمـــــــالء و ال�ـــــــي #-د

 من املوارد . %0.90دج أي ما �عادل  2049510076.57لم يأ�ي وقت تحصيلها �عد و قدرت بمبلغ 

دائنــــــــون مختلفــــــــون : �ــــــــ� حســــــــابات عــــــــابرة أي مؤقتــــــــة لز�ــــــــائن عــــــــابر�ن حيــــــــث تــــــــتم ف��ــــــــا عمليــــــــة تحو�ــــــــل #-ذ

مبــــــالغ بــــــ�ن و�ــــــاالت البنــــــك لصــــــا�ح متعــــــامل�ن بحيــــــث يــــــدخل ف��ــــــا البنــــــك �وســــــيط فيقــــــوم بفــــــتح حســــــاب 

 عابر للطرف املستقبل للمبلغ و �عدها يتم غلق ا�حساب مباشرة 

يــــــــــث تواجــــــــــھ و�الــــــــــة مســــــــــتغانم كغ��هــــــــــا مــــــــــن الو�ــــــــــاالت األخــــــــــرى عــــــــــدة عراقيــــــــــل ومشــــــــــا�ل ال�ــــــــــي �انــــــــــت �عرقــــــــــل ح

 أهدافها و�� �التا�� :

 مشا�لها :-1

 عدم وجود مكتب إلستقبال الز�ائن و توج��هم و اإلجابة عن �ساؤال��م . 0

 صغر حجم الو�الة و هذا �عيق س�� ا�حسن للمصا�ح و الوظائف . 0

مســـــــــتوى املصـــــــــا�ح و ا�خـــــــــدمات ،حيـــــــــث نجـــــــــد مجموعـــــــــة مـــــــــن املـــــــــوظف�ن و العـــــــــامل�ن �ـــــــــ� التـــــــــداخل ع�ـــــــــ�  0

 مص�حة أو مكتب واحد .

 

 

 

 عراقيلها :-2

يظهـــــــــر خطـــــــــر عنـــــــــدما ��جـــــــــز الز�ـــــــــون عـــــــــن �ســـــــــديد اتجـــــــــاه البنـــــــــك املعمـــــــــول لـــــــــھ �ســـــــــبب  عـــــــــدم التســـــــــديد : 

 درجة خطر معينة . اف��اضعن �سديد و ل�ل  باالمتناعتدهور حصتھ املالية أو سوء نيتھ 

 %1�سبة ا�خطر  0

 %30�سبة ا�خطر  0

 %50�سبة ا�خطر  0

 %100�سبة ا�خطر  0
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،و لتفـــــــادي هـــــــذا يجـــــــب دراســـــــة  اإلعـــــــذارو  االســـــــتدعاءو �ـــــــ� ا�حـــــــالت�ن تتخـــــــذ اإلجـــــــراءات القانونيـــــــة صـــــــارمة �عـــــــد  

 طلبات القرض بدقة و تحديد الوضعية املالية للمق��ض .

يظهـــــــــر هـــــــــذا ا�خطـــــــــر جليـــــــــا عنـــــــــدما يصـــــــــبح القـــــــــرض غ�ـــــــــ� قابـــــــــل ل�خصـــــــــم ،هـــــــــذا يـــــــــدفع البنـــــــــك  التجميـــــــــد : 

 لتغطية ا�خصم من ا�خز�نة ،و ��ذا تجمد ا�خز�نة و هذا يؤدي لضعف مردودية البنك .

يتمثـــــــل هـــــــذا ا�خطـــــــر عنـــــــدما ي�ـــــــون اســــــتقرار أو تزايـــــــد �ـــــــ� حجـــــــم القـــــــروض ،و قـــــــد يحـــــــدث  فــــــراغ ا�خز�نـــــــة : 

دائــــــــع �ســــــــبب حــــــــدث مــــــــا ،هــــــــذا يجعــــــــل البنــــــــك يواجــــــــھ خطــــــــر فــــــــراغ أن يصــــــــاحب ذلــــــــك �ــــــــحب جمــــــــا�� للو 

 ا�خز�نة .

يقصـــــــد بـــــــھ احتمـــــــال تقلـــــــب أســـــــعار الفائـــــــدة مســـــــتقبال ،فـــــــإذا تـــــــم التعاقـــــــد بـــــــ�ن البنـــــــك و  معـــــــدل الفائـــــــدة : 

أســــــعار الفائــــــدة �ــــــ� الســــــوق بصــــــفة عامــــــة  ارتفعــــــتالعميــــــل ع�ــــــ� ســــــعر الفائــــــدة معــــــ�ن ع�ــــــ� القــــــروض ثــــــم 

القـــــــــروض و هـــــــــذا �شـــــــــ�ل خطـــــــــر ع�ـــــــــ� البنـــــــــك ألنـــــــــھ قـــــــــد ال تتحمـــــــــل معهـــــــــا أســـــــــعار الفائـــــــــدة ع�ـــــــــ�  ارتفعـــــــــت

 ا�خز�نة فوائد �ل الز�ائن و العمالء .

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثالث:نقاط القوة و نقاط الضعف للو�الة

 يمكن توضيح تقاط القوة و نقاط الضعف للو�الة �� ا�جدول التا�� :

 اط القوة ونقاط الضعف للو�الة  نق3-3جدول رقم 

 نقاط الضعف نقاط القوة
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يــــــــــــتم الت��يــــــــــــر ألخطــــــــــــاء أو فــــــــــــوارق الصــــــــــــندوق �ــــــــــــ�  0

اليـــــــــوم نفســـــــــھ، ولـــــــــو �لـــــــــف ذلـــــــــك تجنيـــــــــد العمـــــــــال 

(أو العامــــــل املســــــؤول عــــــن ا�خطــــــأ) إ�ــــــ� آخــــــر يــــــوم، 

وذلـــــــــك لتســـــــــهيل عمليـــــــــة فـــــــــتح الشـــــــــبابيك للز�ـــــــــائن 

�ــــــــ� اليــــــــوم املــــــــوا��،  "تخــــــــص هــــــــذه املالحظــــــــة عــــــــدد 

 قليل من الو�االت ".

يـــــــــــــات البنكيـــــــــــــة مســـــــــــــؤولية �عـــــــــــــض األفـــــــــــــراد بالعمل 

ال�ــــــــــي يقــــــــــوم ��ــــــــــا، ال�ــــــــــ�يء الــــــــــذي �ســــــــــمح بتحقيــــــــــق 

الفعاليــــــــة والتخفــــــــيض �ســــــــبيا مــــــــن حــــــــدة ا�خــــــــاطر 

. 

وجــــــــــــــــــــــــود آالت للتصــــــــــــــــــــــــو�ر تراقــــــــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــــــــندوق  

 والز�ائن .

يـــــــــــــتم خاصـــــــــــــة �ـــــــــــــ� الو�ـــــــــــــاالت الرئيســـــــــــــية، مراقبـــــــــــــة  

صــــــــــارمة إلمضــــــــــاءات الز�ــــــــــائن مــــــــــن خــــــــــالل نمــــــــــوذج 

اإلمضــــــــــــــــاءات، حيــــــــــــــــث تصـــــــــــــــــنف هــــــــــــــــذه النمـــــــــــــــــاذج 

اســــــــــــــــتعمالها. باإلضـــــــــــــــافة إ�ــــــــــــــــ� أن �شـــــــــــــــ�ل �ســـــــــــــــهل 

النمــــــــوذج يحتــــــــوي ع�ــــــــ� معلومــــــــات إضــــــــافية حــــــــول 

الز�ــــــــــون (اســــــــــم، العنــــــــــوان ال�خ�ــــــــــ�ي والضــــــــــر��ي، 

 أرقام ا�حسابات) .

دائمــــــــــــا �ــــــــــــ� �عــــــــــــض الو�ــــــــــــاالت الرئيســــــــــــية، نالحــــــــــــظ  

اح�ــــــــــــ�ام توزيــــــــــــع والفصــــــــــــل بــــــــــــ�ن مهــــــــــــام التصــــــــــــديق 

والتنفيـــــــــذ واملراقبـــــــــة، كمـــــــــا أن �ـــــــــل العمليـــــــــات يـــــــــتم 

�خصـــــــــــــــيا عنـــــــــــــــد إقفـــــــــــــــال  مراقب��ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن املـــــــــــــــدير

 اليومية ا�حاسبية .

عــــــــــدم غلــــــــــق شــــــــــبابيك البنــــــــــك أثنــــــــــاء اليــــــــــوم حيــــــــــث  

يـــــتم التنـــــاوب �ـــــ� ســـــاعة اإلفطـــــار، و�ـــــ� الفتـــــة ال�ـــــي 

 غالبا ما يك�� ف��ا الز�ائن .

�ــــــــــــــ� �عــــــــــــــض الو�ــــــــــــــاالت ال يــــــــــــــتم إقفــــــــــــــال اليوميــــــــــــــة  

ا�حاســــــبية �ــــــ� نفــــــس اليــــــوم، بــــــل تأجــــــل إ�ــــــ� اليــــــوم 

عمـــــــال البنـــــــك  املـــــــوا��، ف�ـــــــي عـــــــادة ســـــــيئة �عت��هـــــــا

أمــــــــــر عــــــــــادي. إن هــــــــــذا ال��ــــــــــاون غالبــــــــــا مــــــــــا �ســــــــــبب 

تـــــأخر �ـــــ� فـــــتح شـــــبابيك الو�الـــــة �ـــــ� اليـــــوم الثـــــا�ي، 

وقـــــــد تفـــــــتح �ـــــــ� ســـــــاعة متـــــــأخرة جـــــــدا عنـــــــد وجـــــــود 

فـــــــــارق �ـــــــــ� الصـــــــــندوق (تضـــــــــيع للوقـــــــــت، لألمـــــــــوال، 

 لفرص تجار�ة) .

وجــــــــــود عــــــــــدد كب�ــــــــــ� مــــــــــن امل��بصــــــــــ�ن �ــــــــــ� عمليــــــــــات  

وقـــــــــد الصــــــــندوق خاصـــــــــة �ـــــــــ� الو�ـــــــــاالت الفرعيـــــــــة، 

مـــــــــــــن مجمـــــــــــــوع عمــــــــــــــال  %70يصـــــــــــــل عـــــــــــــددهم إ�ـــــــــــــ� 

الصــــــــندوق فهــــــــو عــــــــدد غ�ــــــــ� معقــــــــول، خاصـــــــــة أن 

هـــــــــــــــــــــــؤالء امل��بصـــــــــــــــــــــــ�ن رغـــــــــــــــــــــــم أ��ـــــــــــــــــــــــم يتمتعـــــــــــــــــــــــون 

بالفعاليـــــــــــــــــة، فهـــــــــــــــــم غ�ـــــــــــــــــ� مـــــــــــــــــؤهل�ن ومســـــــــــــــــؤول�ن 

باألعمــــــــــــــــال البنكيــــــــــــــــة، باإلضــــــــــــــــافة إ�ــــــــــــــــ� كفــــــــــــــــاءات 

علميــــــــة محـــــــــدودة جـــــــــدا (توظيــــــــف عشـــــــــوائي لليـــــــــد 

 العاملة) .

ف�ــــــــــ�ات إن التنــــــــــاوب ع�ــــــــــ� العمليــــــــــات خاصــــــــــة �ــــــــــ�  

العطــــــــــــــــل، يــــــــــــــــتم �ــــــــــــــــ� �عــــــــــــــــض الو�ــــــــــــــــاالت بصــــــــــــــــفة 

عشـــــــــــــوائية بحيـــــــــــــث نجـــــــــــــد عامـــــــــــــل يتكفـــــــــــــل �عـــــــــــــدة 

عمليــــــــــــات تفــــــــــــوق طاقتــــــــــــھ (العمليــــــــــــة أو العلميــــــــــــة) 

وقـــــــد ت�ـــــــون عمليـــــــات غ�ـــــــ� متجا�ســـــــة فيمـــــــا بي��ـــــــا. 

وترجـــــــــع أســـــــــباب هـــــــــذه الوضـــــــــعية إمـــــــــا �ـــــــــ� إعـــــــــداد 

برنـــــــــــــــــامج "توزيـــــــــــــــــع العطـــــــــــــــــل" غ�ـــــــــــــــــ� مالئـــــــــــــــــم أو أن 

 تطبيقھ غ�� صارم .

الت البنــــــك يوجــــــد عامــــــل واحــــــد إن �ــــــ� إحــــــدى و�ــــــا 

املعــــــــــــــــــامالت النقديــــــــــــــــــة  -Caisse–يتكفــــــــــــــــــل بخزنــــــــــــــــــة 

بالــــــــدينار واملعــــــــامالت النقديــــــــة بالعملــــــــة الصــــــــعبة 

. �ــــــــــــــــ� حــــــــــــــــ�ن أن �ــــــــــــــــ� الو�ــــــــــــــــاالت الرئيســــــــــــــــية ال�ــــــــــــــــي 
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�ســــــــــــتقبل عــــــــــــددا هــــــــــــائال مــــــــــــن الز�ــــــــــــائن، نجــــــــــــد أن 

العامــــــــــــــــــل امل�لــــــــــــــــــف بخزنــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــدينار ال يمكنــــــــــــــــــھ 

�غطيـــــــــــــة �ـــــــــــــل العمليــــــــــــــات النقديـــــــــــــة، وغالبـــــــــــــا مــــــــــــــا 

يتـــــــــــــــــــــدخل عامـــــــــــــــــــــل آخـــــــــــــــــــــر (امل�لـــــــــــــــــــــف باإليـــــــــــــــــــــداع) 

ملســــــــــــاعدتھ. وعليــــــــــــھ، فــــــــــــإن ا�حجــــــــــــم الكب�ــــــــــــ� مــــــــــــن 

العمليـــــــــــات وقلـــــــــــة العمـــــــــــال امل�لفـــــــــــ�ن ��ـــــــــــا �ســـــــــــبب 

 عدم اح��ام مبدأ الفصل ب�ن املهام .

فعمليــــــــــة �ســــــــــليم الشــــــــــي�ات �ــــــــــ� �عــــــــــض الو�ــــــــــاالت  

تــــــــــتم بصــــــــــفة عشــــــــــوائية دون مراقبــــــــــة، فالعمليــــــــــة 

ال �ســــــــــــــــــتند ع�ــــــــــــــــــ� املعــــــــــــــــــاي�� التقنيــــــــــــــــــة ا�خاصــــــــــــــــــة 

با�خصــــــــــــــم، ال�ــــــــــــــ�يء الــــــــــــــذي يــــــــــــــؤدي أحيانــــــــــــــا إ�ــــــــــــــ� 

مشـــــــــــــــــــا�ل معت�ـــــــــــــــــــ�ة (اســـــــــــــــــــ��داد لشـــــــــــــــــــي�ات غ�ـــــــــــــــــــ� 

 مدفوعة) .

 
 

 وثائق البنك الوط�ي ا�جزائري :من إعداد الطالبة اعتمادا ع�� املصدر 

 

 

 

 

 

 ا�خالصــة :

مـــــــــن خـــــــــالل دراســـــــــتنا للبنـــــــــك الـــــــــوط�ي ا�جزائـــــــــري �ســـــــــتخلص أن البنـــــــــك الـــــــــوط�ي وكغ�ـــــــــ�ه مـــــــــن املؤسســـــــــات املاليـــــــــة 

بمجموعـــــــة مـــــــن الوظـــــــائف والنشـــــــاطات، حيـــــــث أن البنـــــــك الـــــــوط�ي ا�جزائـــــــري يفيـــــــد ويســـــــتفيد، يفيـــــــد عنـــــــد يقـــــــوم 

اســـــــــتخدام ودائـــــــــع املـــــــــودع�ن فهـــــــــو �ســـــــــاهم �شـــــــــ�ل كب�ـــــــــ� �ـــــــــ� التنميـــــــــة و�ـــــــــدفع ��جلـــــــــة االقتصـــــــــاد الـــــــــوط�ي نحــــــــــو 

 التطور .



 BNAراسة حالة البنك الوط�ي ا�جزائري د                                                                                          الفصل الثالث

 

 
82 

يقــــــوم بــــــھ مــــــن وهــــــو �ســــــتفيد أيضــــــا مــــــن خــــــالل حصــــــولھ ع�ــــــ� الفوائــــــد والعمــــــالت واألجــــــور وا�خــــــدمات ، وهــــــذا ملــــــا 

عمليـــــــــات مـــــــــثال خلـــــــــق النقـــــــــود يـــــــــؤدي وظيفـــــــــة وســـــــــيط نقـــــــــدي وعمليـــــــــة وضـــــــــع عـــــــــدة طـــــــــرق لتوزيـــــــــع القـــــــــروض أي 

 ابت�ار تقنيات كتمو�ل الودائع ا�جار�ة إ�� ادخارات سائلة في�ون بذلك يؤدي وظيفة الوسيط املا�� .

  878فو�الـــــــــة مســـــــــتغانم  وعليـــــــــھ بمـــــــــا أن البنـــــــــك الـــــــــوط�ي ا�جزائـــــــــري بصـــــــــفة عامـــــــــة لـــــــــھ دور �ـــــــــ� التطـــــــــور والتنميـــــــــة ،

باعتبارهــــــــا و�الــــــــة ثانو�ــــــــة تا�عــــــــة للمدير�ــــــــة ا�جهو�ــــــــة لواليــــــــة مســــــــتغانم كــــــــذلك تلعــــــــب دور كب�ــــــــ� وهــــــــذا مــــــــن خــــــــالل 

ا�خــــــــدمات ال�ــــــــي تقــــــــدمها للمــــــــواطن�ن إضــــــــافة للعمليــــــــات ال�ــــــــي تقــــــــوم ��ــــــــا والوظــــــــائف ا�ختلفــــــــة رغــــــــم مــــــــا تواجهــــــــھ 

� التطـــــــــــور وحـــــــــــل املشـــــــــــا�ل والقضـــــــــــاء ع�ـــــــــــ� مـــــــــــن صـــــــــــعو�ات ومشـــــــــــا�ل إال أ��ـــــــــــا تبقـــــــــــى دائمـــــــــــا تحـــــــــــاول العمـــــــــــل ع�ـــــــــــ

 السلبيات . 
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�ــــــي تقــــــوم فاملراجعــــــة وظيفــــــة أساســــــية و هامــــــة جــــــدا �ــــــ� املؤسســــــة  مــــــن خــــــالل الدراســــــة ال�ــــــي قمنــــــا ��ــــــا يتبــــــ�ن أن 

,و ال شــــــــــك ضــــــــــرورة حيو�ــــــــــة لتأكــــــــــد مــــــــــن حســــــــــن ســــــــــ�� و اإلنجــــــــــاز و�ــــــــــ� ،رحــــــــــص و التحقيــــــــــق و التقر��عمليــــــــــة الف

و�ـــــــــــ� املراجعـــــــــــة الداخليـــــــــــة و املراجعـــــــــــة ا�خارجيـــــــــــة وال�ـــــــــــي �عت�ـــــــــــ�ان  أالد أنـــــــــــواع مـــــــــــن املراجعـــــــــــة و أيضـــــــــــا مـــــــــــن وجـــــــــــ

ســـــــــيما و�الـــــــــة مســـــــــتغانم ال�ـــــــــي وظيفتـــــــــان هماتـــــــــان فالبـــــــــد ع�ـــــــــ� املؤسســـــــــات مـــــــــن مراع��مـــــــــا خاصـــــــــة �ـــــــــ� البنـــــــــوك وال 

 االقتصــــــــاديةإحــــــــدى أدوات الرقابــــــــة �ــــــــ� املؤسســــــــة تفتقــــــــر مــــــــن هــــــــات�ن الــــــــوظيفت�ن ,و �عت�ــــــــ� املراجعــــــــة الداخليــــــــة 

الفحـــــــص �ـــــــ� تنفيـــــــذ عمليـــــــة املراجعـــــــة ,و أن  و دعـــــــم للمراجـــــــع ا�خـــــــار�� أيضـــــــا أل��ـــــــا �ســـــــاعده ع�ـــــــ� تحديـــــــد نطـــــــاق

تقيــــــيم نظـــــــام الرقابــــــة الداخليـــــــة ,فهــــــذا الت�امـــــــل ��ـــــــدف �ـــــــ�  �ــــــ� مكملـــــــة للمراجعــــــة ا�خارجيـــــــةاملراجعــــــة الداخليـــــــة 

و تخفــــــــــيض الت�لفــــــــــة و هــــــــــذا �عــــــــــود بالفائــــــــــدة الكب�ــــــــــ�ة و النجــــــــــاح و تكــــــــــرار العمــــــــــل  ازدواجيــــــــــةتقليــــــــــل مــــــــــن إ�ــــــــــ� ال

 للمؤسسة .

لتحقيـــــــق جملـــــــة مـــــــن  ال�ـــــــي تتعامـــــــل �ـــــــ� �افـــــــة وســـــــائل الـــــــدفع النقديـــــــة و املاليـــــــة مؤسســـــــة ماليـــــــة باعتبـــــــارهفالبنـــــــك 

�عت�ــــــــــــــــ� الرقابــــــــــــــــة  ,األهــــــــــــــــداف املرجوة,لــــــــــــــــھ سياســــــــــــــــات مصــــــــــــــــرفية خاصــــــــــــــــة بھ,كسياســــــــــــــــة الســــــــــــــــيولة واإلقــــــــــــــــراض

الداخليـــــــــــة وظيفـــــــــــة هامـــــــــــة �ســـــــــــاعد مختلـــــــــــف املؤسســـــــــــات املاليـــــــــــة ع�ـــــــــــ� تقـــــــــــديم أدا��ـــــــــــا و الوقـــــــــــوف ع�ـــــــــــ� نقـــــــــــاط 

ا�خـــــــــــارجي�ن  ��و�ـــــــــــد مـــــــــــراجع�ن داخليـــــــــــ�ن و أيضـــــــــــابفع�ـــــــــــ� البنـــــــــــك الـــــــــــوط�ي ا�جزائـــــــــــري ، �ـــــــــــاالضـــــــــــعف و القـــــــــــوة ف�

 مؤهل�ن �� �افة الو�االت . 

 اختبار الفرضيات:

إن موضــــــــــوع املراجعــــــــــة �شــــــــــ�ل عــــــــــام يقــــــــــوم ع�ــــــــــ� مجموعــــــــــة مــــــــــن املفــــــــــاهيم ال�ــــــــــي تطــــــــــورت بتطــــــــــور   .1

ثبــــــــت �ــــــــحة الفرضــــــــية ي ع�ــــــــ� مــــــــر التــــــــار�خ وهــــــــذا مــــــــا لإل�ســــــــانا�حيــــــــاة االقتصــــــــادية و االجتماعيــــــــة 

 األو�� .

ع��مــــــــــــا،إن للمؤسســــــــــــة  الغ�ــــــــــــيوظيفتــــــــــــان هامتــــــــــــان إن املراجعــــــــــــة �شــــــــــــق��ا الداخليــــــــــــة و ا�خارجيــــــــــــة   .2

مراجعـــــــة ال الداخليـــــــة و ال ا�خارجيـــــــة ،و�التـــــــا��  الو�الـــــــة باعتبارهـــــــا مؤسســـــــة ماليـــــــة اليوجـــــــد ��ـــــــا  

و  مســـــــــؤوليات, ل�ـــــــــل مـــــــــن املراجعـــــــــة الداخليـــــــــة و ا�خارجيـــــــــة أن هـــــــــذه الفرضـــــــــية لـــــــــم تثبـــــــــت �ـــــــــح��ا 

 الثانية,�حة الفرضية ثبت ي صالحيات البد من مراع��ما,و هذا ما

هنـــــــــــاك العديـــــــــــد مـــــــــــن العوامـــــــــــل ال�ـــــــــــي تـــــــــــدعم و �عمـــــــــــق مبـــــــــــدأ الت�امـــــــــــل بـــــــــــ�ن املراجعـــــــــــة الداخليـــــــــــة و  .3

املراجعــــــــــــة ا�خارجيــــــــــــة و أيضــــــــــــا هنــــــــــــاك وســــــــــــائل لتحقيــــــــــــق الت�امــــــــــــل بــــــــــــ�ن هــــــــــــات�ن الوظيفت�ن,فهــــــــــــذه 

 الفرضية كذلك تحققت �ح��ا.

 من أهمها : �عض النتائج باستخالصقمنا ومنھ 
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 أهـــــــدافهاا�خارجيـــــــة لهـــــــم دور كب�ـــــــ� �ـــــــ� تمكـــــــ�ن املؤسســـــــة مـــــــن تحقيـــــــق  �لتـــــــا املـــــــراجعت�ن الداخليـــــــة و -

أعمــــــــــال الرقابــــــــــة و  و حمايــــــــــة ممتل�ا��ــــــــــا مــــــــــن االخــــــــــتالس والتالعــــــــــب و الضــــــــــياع و هــــــــــذا مــــــــــن خــــــــــالل

 .الفحص املستمر ع�� جميع عمليات املؤسسة 

املمكنـــــــــــــة  اآلليـــــــــــــاتحـــــــــــــدى خليــــــــــــة و املراجعـــــــــــــة ا�خارجيـــــــــــــة �عت�ــــــــــــ� إن الت�امــــــــــــل بـــــــــــــ�ن املراجعـــــــــــــة الداإ -

لتحســــــــــــــ�ن مســــــــــــــتو�ات أداء املراجــــــــــــــع الــــــــــــــداخ�� و املراجــــــــــــــع ا�خــــــــــــــار�� و الــــــــــــــذي �ســــــــــــــاهم �ــــــــــــــ� ز�ــــــــــــــادة 

مـــــــــن فعاليـــــــــة نظـــــــــام الرقابـــــــــة  التأكـــــــــدمصــــــــداقية التقـــــــــار�ر املاليـــــــــة ال�ـــــــــي �عـــــــــدها املراجـــــــــع مـــــــــن خـــــــــالل 

 .الداخلية 

اخليـــــــة لرقابــــــة الد�ســــــاعد اعتمــــــاد املراجــــــع ا�خــــــار�� ع�ـــــــ� عمــــــل املراجــــــع الــــــداخ�� �ـــــــ� تقو�ــــــة نظــــــام ا -

 .�� تخفيض ت�لفة املراجعة ا�خارجية و�� املؤسسات 

مـــــــــن خـــــــــالل  مســـــــــتو�ات م��ـــــــــا :ممارســـــــــة الرقابـــــــــة مـــــــــن و املؤسســـــــــات املاليـــــــــة  تمـــــــــارس رقابـــــــــة البنـــــــــوك -

طــــــــرف الهيئــــــــات الداخليــــــــة للبنــــــــك أو املؤسســــــــة املاليــــــــة ,و املتمثلــــــــة �ــــــــ� مســــــــتوى الرقابــــــــة الداخليــــــــة 

اإلدارة ,و الرقابــــــــة ا�خارجيــــــــة ال�ــــــــي يمثلهــــــــا مراجــــــــع  فمســــــــتوى املراجعــــــــة الداخليــــــــة  التا�عــــــــة �جلــــــــس

 خار�� "محافظ ا�حسابات " هذا �� البنك املركزي و ال�جنة املصرفية .

 

 ســـــــــواء �انـــــــــتمـــــــــن خـــــــــالل هـــــــــذا البحـــــــــث ,تبـــــــــ�ن بوضـــــــــوح أن هنـــــــــاك قصـــــــــور و أســـــــــباب �ـــــــــ� وظيفـــــــــة املراجعـــــــــة 

,و هــــــــذه األســـــــباب يمكــــــــن أن تـــــــدرج ضــــــــمن و�ــــــــاالت البنـــــــك الــــــــوط�ي ا�جزائـــــــري خاصــــــــة �ـــــــ� داخليـــــــة أو خارجيـــــــة 

 : اآلتية االق��احات�عض 

الالزمـــــــــــــة عنـــــــــــــد قيامـــــــــــــھ �عمليـــــــــــــة املراجعـــــــــــــة للكشـــــــــــــف عـــــــــــــن أخطـــــــــــــاء ضـــــــــــــرورة بـــــــــــــذل املراجـــــــــــــع  للعنايـــــــــــــة #-أ

 .املؤسسة و كذا عمليات الغش و التالعب الذي تقوم بھ املراجعة 

ترتيبــــــات  املشــــــاركة �ــــــ� ن ا�حــــــرص ع�ــــــ� التشــــــاور �شــــــأجــــــب ع�ــــــ� املراجــــــع الــــــداخ�� و املراجــــــع ا�خــــــار�� ي#-ب

 .وراق العمل امللفات و أ

القـــــــــــــــــــدر املناســـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن  إلعطا��ـــــــــــــــــــادارة اإل املراجعـــــــــــــــــــة بمجلـــــــــــــــــــس  املراقبـــــــــــــــــــة و دارةضـــــــــــــــــــرورة ر�ـــــــــــــــــــط إ#-ت

  .االستقاللية

ل عــــــــدم الضــــــــغط ع�ــــــــ� املراجــــــــع ضــــــــرورة تجســــــــيد دور املراجعــــــــة الداخليــــــــة داخــــــــل املؤسســــــــة مــــــــن خــــــــال#-ث

 .من خالل وضع القوان�ن ال�ي �عمل ع�� حماي��ا و استقاللي��ا و كفاء��ا  و  هذا الداخ��

عــــــن نتــــــائج عملــــــھ ح�ــــــى  األول نــــــھ هــــــو املســــــؤول أي�ــــــون دائمــــــا ع�ــــــ� علــــــم  أنيجــــــب ع�ــــــ� املراجــــــع ا�خــــــار�� #-ج

  .�� ذلك ع�� عمل املراجع الداخ��ولو اعتمد 
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حاصــــــــلة �ــــــــ� ا�جــــــــال املصــــــــر�� �ــــــــل و�االتــــــــھ التكيــــــــف مــــــــع التطــــــــورات ا�ع�ــــــــ� البنــــــــك الــــــــوط�ي ا�جزائــــــــري و #-ح

  .الداخليةنظام الرقابة خاصة �� نظم املعلومات ألن ذلك �ساعدها ع�� تطور 

تكثيــــــــف وز�ـــــــــادة الـــــــــدورات الت�و�نيــــــــة و ال��بصـــــــــات املهنيـــــــــة خاصـــــــــة املــــــــوظف�ن القـــــــــدامى �جعلهـــــــــم ع�ـــــــــ� #-خ

  تسم بالتغي�� و التجديد .اطالع دائم و متواصل ب�ل مستجدات عالم البنوك الذي ي

 

 أفاق الدراسة:

ال�ـــــي يمكـــــن لهـــــذه املـــــذكرة االمتـــــداد لهـــــا فـــــال شـــــك أنـــــھ رغـــــم ا�جهـــــد املبـــــذول  األفـــــاقهنـــــاك مجموعـــــة مـــــن 

أنـــــــھ يمكـــــــن أن ي�ـــــــون جســـــــرا يـــــــر�ط بـــــــ�ن بحـــــــوث ســـــــبقت فأملنـــــــا أن �ســـــــتكمل  إالهـــــــذه املـــــــذكرة  إتمـــــــام�ـــــــ� 

اجعــــــــــــة الداخليــــــــــــة واملر هــــــــــــذه املــــــــــــذكرة بدراســــــــــــات أخــــــــــــرى تصــــــــــــب �ــــــــــــ� مجــــــــــــال الت�امــــــــــــل بــــــــــــ�ن املراجعــــــــــــة 

  :األخرى  نق��ح األ�ي لألبحاث إش�الية�� كتمهيد ملواضيع يمك��ا أن ت�ون ا�خارجية و 

  الـــــــــــــــداخلي�ن  املـــــــــــــــراجع�نالتعـــــــــــــــاون بـــــــــــــــ�ن �جـــــــــــــــان املراجعـــــــــــــــة و مـــــــــــــــدى تـــــــــــــــأث�� أوجـــــــــــــــھ الت�امـــــــــــــــل و

 .ا�خارجي�ن وأثره �� تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية �� املؤسسات املراجع�نو 
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 املـــ�خـــص:

إن هذه الدراسة املسطرة تحت عنوان "الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا�خارجية "،حيث �عت�� 

لداخلية و املراجعة ا�خارجية من أهم الوظائف �� املؤسسات االقتصادية ،ملا لها من أثر وظيفة املراجعة ا

توصلنا إ�� عالقة ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة �� تفعيل و تقييم نظام الرقابة الداخلية ،و لقد 

 ا�خارجية و �� عالقة ت�املية .

، الت�امل ، املؤسسة .املراجعة ا�خارجية ، ال�لمات املفتاحية : املراجعة الداخلية   

Résume :  

Cette étude intitulée sous le titre de coordination l’audite interne et l’audite externe ;la 

fonction de celles-ci des plus important les emplois  dans les institution  économiques ,gui 

contiennent à leur impact sur l’activation et la mise au pointe de contrôle interne et nous 

trouvons ainsi la relation entre l’audite interne et externe c’est une relation complète  

Les mots clés :audite interne, audite  externe , coordination, Enterprise    
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