




Different Audits For Different Purposes 

 

يهتم هذا الكتاب بدراسة وتبيان كيف تختلف عمليـات المراجعـة حسـب    

 . من منظور نظرى تطبيقى  –الغرض منها 

فإذا كان يمكن تبويب المراجعة حسـب المسـتفيد الرئيسـى منهـا الـى      

، فإنـه يمكـن    External and Internal Audits مراجعات خارجية وداخلية

تصنيفها حسب الهدف الرئيسى من القيام بها الى مراجعـات للقـوائم الماليـة    

Financial Statements Audits   ومراجعة اإللتـزام ،Compliance Audits 

  Operational Auditsومراجعات تشغيلية أو مراجعة العمليات 

نتيجة للتطورات فى الظروف والمتغيـرات  وقد تطورت خدمات المراجعة 

االقتصادية واألجتماعية والسياسية ، فنتيجة لمتطلبات األيـزو وإدارة الجـودة   

، Quality Auditingالشاملة ظهرت أهمية وحتمية عمليات مراجعات الجودة 

ونتيجة األهتمام بالمسئولية األجتماعية ومـا تبعـه مـن ظهـور المحاسـبة      

عديد من العوامل للمطالبة بإيجاد مفهوم جديد للمراجعـة  األجتماعية تضافرت 

تحكمه مجموعة من المعايير بغرض فحص وتقييم الجانـب األجتمـاعى ألداء   

، Social Auditingالمنشأة ، وقد أطلق على ذلك المفهوم المراجعة األجتماعية 

و أكثـر  وأستجابة لالهتمام المتزايد للمنشأة بالرقابة على األداء البيئى على نح

فعالية ومدى ألتزامها بالقوانين واللوائح المتعلقة بالبيئـة فقـد كانـت البدايـة     



 فى أواخر الثمانينات بعد  Environmental Auditingالحقيقية للمراجعة البيئية 

 . أن كانت يتم أدائها من قبل ضمن مراجعات األداء األجتماعى 

 Governmental الحكوميةوهناك عديد من العوامل وراء تطوير المراجعة  

Auditing   حيث تنامت الحاجة الى مراجعة االداء الحكومى لعجز المراجعـة

المالية أو مراجعة األلتزام بصورتها التقليدية عن مد المسـئولين والسـلطات   

ومستخدمى المعلومات بمعلومات مالئمـة عـن أداء المؤسسـات الحكوميـة     

النشاطات يتم عادة فى ظل بيئة غير  وشركات قطاع األعمال العام ، فأداء تلك

تنافسية ، وبدون مراجعة األداء يصعب تحديد مقدرة اإلدارة الحكوميـة علـى   

 . أستخدام قدراتها بأقتصاد وكفاءة وفعالية 

وتستدعى عملية الخصخصة وتقييم الشركات عموما فى مختلف مراحلهـا  

تعتبر الخصخصـة   الكثير من المعارف المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة ، حيث

ذات أبعاد أقتصادية وإدارية ومالية ، ولنجاح تلك العملية يتعين إدراك مسئولية 

المراجعة ، والتى تساعد على إيجاد توازن دقيق وعادل بين المصـالح عنـد   

تقييم الشركات بدرجة تحقق الوصول الى القيمة التى تنصف جميع األطـراف  

 وليس مجرد تحقيق القيمة العادلة Equitable Valueأو ما يعرف بالقيمة المنصفة 

Fair Value  ومن هنا تعتبر مراجعة الخصخصة ،Privatization Auditing 

 . أحد أبرز الجوانب التى تحظى بأهتمام أجهزة الرقابة العليا فى العالم أجمع 

وعادة ما تؤدى مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية عديد مـن الخـدمات   

 Attestationداء الرأى والتى يطلق عليهـا خـدمات التصـديق    المرتبطة بإب

Services   وهى تهدف الى إضفاء الثقة والمصداقية على تأكيدات اإلدارة التـى

تتضمنها القوائم المالية ، وتتمثل أبرز تلك الخدمات فـى عمليـات المراجعـة    

Audits  سواء أكانت ألغراض عامة او خاصةGeneral or Special Purposes 



 Limited Reviewأو كانت ممثلة فى الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية 

of Interim Financial Statements   أو خدمات تجميع القوائم الماليـةCompilation 

أو خدمات أختبـار   Agreed Upon Proceduresأو أداء إجراءات متفق عليها 

 Examination of Prospective Financialالمعلومـات الماليـة المسـتقبلية    

Information  . 

ونتيجة ألن تلك الخدمات التقليدية التى تقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعة 

وال سيما فى ظـل عصـر   . القانونية تعتبر أقل مالئمة لمستخدمى القرارات 

تكنولوجيا المعلومات ، فقد تطورت المراجعة من حيث المفهوم والنطاق بشكل 

للطلب المتزايد من الجمهور ، بحيث تم التوسع والتطور فى  جوهرى أستجابة

 Attestationالى خدمات التصديق  Auditsتقديم تلك الخدمات من المراجعات 

، حيث أمتد نطاق خدمات المراجعة  Assurance Servicesالى خدمات التأكيد 

جعـة  الى التأكيد على مصداقية المعلومات فى ظل تكنولوجيا المعلومات، ومرا

،  وتقييم أصول منشآت   Derivative Instrumentsاألدوات المالية المشتقـة 

األعمال فى ظل بيئة عالمية متغيرة فضال عن مراجعة نظم الرقابـة الماليـة   

Nonfinancial Controls  باإلضافة الى مراجعة معامالت التجارة اإللكترونيـة ، 

Electronic Commerce قة فى النظم عن طريق أداء خدمات الثSys Trust  ،

 .Web Trusوخدمات التأكيد عن طريق إضفاء الثقة فى مواقع شبكة األنترنت 

وتأسيسا على أهمية ذلك المرجع وتحقيقا ألهدافه فقد تم تنظيمه وتخطيطه 

وتقسيمه الى احد عشر فصال تركز جميعها بشكل متعمق على دراسة الجوانب 

تلفة لعمليـات المراجعـة الموجهـة لتحقيـق     النظرية والتطبيقية لالنواع المخ

  -:األغراض المختلفة للمستخدمين على النحو التالى 

 



 المراجعات الخارجية : الفصل األول 

 . طبيعة المراجعة الخارجية  ١/١

 . أنواع المراجعات  ٢/١

 .الحاجة الى المراجعة الخارجية وحتميتها وفوائدها  ٣/١

 .متطلبات تأهيل المراجع  ٤/١

 . حياد أستقالل المراجع الخارجى  ٥/١

 . معايير المراجعة الخارجية وإيضاحات تطبيقاتها  ٦/١

 . عناصر المراجعة الخارجية للقوائم المالية  ٧/١

 المراجعات الداخلية : الفصل الثانى 

 . طبيعة وتطور أهداف المراجعة الداخلية  ١/٢

خليـة  المراجعة الداخلية ودورها فـى الرقابـة الدا   ٢/٢

 .والمراجعة المالية والتشغيلية 

 . متطلبات تأهيل وحياد المراجع الداخلى  ٣/٢

 . معايير ممارسة المراجعة الداخلية  ٤/٢

 . دليل آداب وسلوك المراجع الداخلى  ٥/٢

العالقة بين المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين  ٦/٢

 . 

ـ   ٧/٢ ة عنـد  دراسة المراجع لوظيفة المراجعـة الداخلي

 . مراجعة القوائم المالية 

 المراجعة التشغيلية : الفصل الثالث 

 . طبيعة المراجعة التشغيلية وأهميتها  ١/٣

 . األختالف بين المراجعة التشغيلية والمراجعة المالية  ٢/٣



العالقة بين المراجعة التشغيلية ونظم الرقابة الداخلية  ٣/٣

 . وخدمات األستشارات اإلدارية 

 . القائمين بأداء عمليات المراجعة التشغيلية  ٤/٣

 . أستقالل وكفاية المراجعين التشغيلين  ٥/٣

 . أنواع عمليات المراجعة التشغيلية ونطاقها  ٦/٣

 . مراحل عملية المراجعة التشغيلية  ٧/٣

 مراجعات الجودة : الفصل الرابع 

 . المراجعة واأليزو وإدارة الجودة الشاملة  ١/٤

 . ة مراجعة الجودة طبيع ٢/٤

 . أنواع مراجعات الجودة  ٣/٤

 . عالقة مراجعات الجودة بالمراجعات األخرى  ٤/٤

 . المنهج الشامل ألداء مراجعات الجودة  ٥/٤

 المراجعة األجتماعية: الفصل الخامس 

تطور اهمية وحتمية ومفهوم المراجعة األجتماعيـة   ١/٥

 . ومتطلباتها 

تماعيـة بالمراجعـة الماليـة    عالقة المراجعـة االج  ٢/٥

واإلدارية وموقعها بين المراجعة المالية والخارجيـة  

 . 

 . مشاكل أداء المراجعة األجتماعية  ٣/٥

 . تحديد أنشطة ومجاالت األداء األجتماعى وقياسها  ٤/٥

إعداد التقارير المحاسبية عن نتائج األداء األجتماعى  ٥/٥

 . 



 . عية إجراءات فحص األنشطة األجتما ٦/٥

 . إعداد تقرير المراجعة األجتماعية  ٧/٥

تشـريعات األداء األجتمـاعى لمنظمـات     –ملحق  ٨/٥

 . األعمال فى مصر

 المراجعات البيئية : الفصل السادس 

 . مفهوم وأهداف المراجعة البيئية  ١/٦

حتمية المراجعة البيئية والعوامل التى أدت الى خلق  ٢/٦

 .الطلب عليها

 . المراجعة البيئية والقائمين على تنفيذها متطلبات  ٣/٦

 . أنواع المراجعات البيئية  ٤/٦

دراسة المراجعة لألمور البيئية عنـد أداء مراجعـة    ٥/٦

 . القوائم المالية 

 . المراجعة البيئية الخارجية فى مصر  ٦/٦

 المراجعات الحكومية : الفصل السابع 

 . أنواع وخصائص التنظيمات الحكومية  ١/٧

 .اإلطار العام للمحاسبة فى التنظيمات الحكومية  ٢/٧

 . مبادئ المحاسبة فى التنظيمات الحكومية  ٣/٧

 . طبيعة المراجعة الحكومية وحتميتها  ٤/٧

 . عناصر المراجعة الحكومية  ٥/٧

 . معايير المراجعة الحكومية  ٦/٧

 . معوقات تطبيق مراجعة أداء الوحدات الحكومية  ٧/٧



الجهاز المركـزى للمحاسـبات ودوره فـى     –ملحق  ٨/٧

 . المراجعة الحكومية

 مراجعات األلتزام : الفصل الثامن 

 . طبيعة مراجعات األلتزام  ١/٨

 . مراجعة األلتزام الحكومية  ٢/٨

 . دراسة األلتزام بالقوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية  ٣/٨

 

 

 مراجعات الخصخصة : الفصل التاسع 

 . مفهوم الخصخصة وأهدافها وآثارها  ١/٩

أنواع الخصخصة وإطار عمل سياساتها ومقومـات   ٢/٩

 . نجاحها 

سمات وتطورات وآليات ونتائج تطبيق الخصخصـة   ٣/٩

 . فى مصر 

تقييم الشركات الغراض الخصخصة ودور المحاسبة  ٤/٩

 . والمراجعة 

 . دور المراجعة فى الخصخصة  ٥/٩

المركزى للمحاسبات فى مراجعة  دور الجهاز –ملحق  ٦/٩

 . الخصخصة 

 الخدمات التصديقية ذات الصلة بالمراجعة : الفصل العاشر 

 . خدمات إبداء الرأى  ١/١٠

 . التقرير عن نظم الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية  ٢/١٠



 . الفحص والتقرير عن المعلومات المالية الدورية  ٣/١٠

 . رير عن المعلومات المالية المستقبلية أختبار والتق ٤/١٠

 . مراجعة والتقرير عن المهام ذات األغراض الخاصة  ٥/١٠

 أمتداد مستقبلى لخدمات المراجعة  –خدمات التأكيد : الفصل الحادى عشر 

طبيعة خـدمات التأكيـد وأنواعهـا وعالقتهـا      ١/١١

 . بالمراجعة 

أدواتهـا  طبيعة التجارة اإللكترونية وخصائصها و ٢/١١

 . ومستوياتها 

ســبل تنفيــذ معــامالت التجــارة اإللكترونيــة  ٣/١١

 . والمخاطر المرتبطة 

مراجعة نظم الرقابة الداخلية على أمن المعلومات  ٤/١١

 . فى ظل التجارة اإللكترونية 

طبيعة وحتمية ومبادئ ومعايير خدمات إضـفاء   ٥/١١

 . الثقة فى الويب 

   

 

زه على دراسة كافة أنـواع عمليـات المراجعـة    ويتسم ذلك الكتاب بتركي 

نظريا وتطبيقيا ، ويتميز ذلك الكتاب بأنه يغطى ويشـرح بالتفصـيل جميـع    

إيضاحات معايير المراجعة سواء الصادرة من المجمع األمريكـى للمحاسـبين   

القانونيين أو اإلتحاد الدولى للمحاسبين الى الوقت الحاضر ، وقد تم مراعاة أن 

ومدخل الكتاب متميزاً وفريداً من ناحية الوضوح والدقة والعمق  يكون أسلوب

والبعد عن الشكلية والتعقيد ، واإلقتراب من الحداثة والتطوير ، ويعتمد الكتاب 



على تزويد القارئ أياً كان دارساً أو مزاوالً بمرجع علمى وعملى فى مجـال  

ى جميـع األطـراف   المراجعة وفقاً لألغراض المختلفة ، ومن ثم فهو موجه ال

المرتبطة ببيئة المحاسبة والمراجعة سواء فى مجال األعمال أو أسـواق رأس  

المال ، فذلك الكتاب يفيد كافة الدارسين من الباحثين فى مرحلـة الدراسـات   

 –أو الطالب فى مرحلة البكـالوريوس  ) الدبلوم والماجستير والدكتوراه( العليا 

ن المحاسبين والمراجعين سـواء المـزاولين   قسم المحاسبة ، وكافة المهنيين م

للعمل الحر أو العاملين بمنشآت األعمال الخاص أو العام سواء التى تمـارس  

نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدمياً أو مالياً أو حكومياً رقابياً ، كذلك فإن هـذا  

الكتاب فى غاية األهمية عند إستخدامه فى إعداد بـرامج تعليميـة مسـتمرة    

 .راض التدريب واإلستشارات ألغ

ويأمل المؤلف أن يكون ذلك الكتاب قد حقق األهداف التى سعى من أجلها 

بطريقة مستحدثة يجد فيها القارئ سواء أكان دارسا أو مزاوال إضافة حقيقيـة  

الى المكتبة العربية نظريا أو تطبيقيا ، ويرجو المؤلف أن يكون قد وفـق فـي   

مختلفة فى المراجعة طبقا ألحـدث المعـايير   اخراج كتاب متكامل ألغراض 

المهنية ، ويكون بذلك قد أسهم في خدمة مهنة المحاسـبة والمراجعـة علـى    

 .مستوى العالم العربى 

والحمد هللا سبحانه وتعالى على نعمه والشكر هللا على توفيقه فى إتمام ذلك 

ـ . المرجع الذى يعد من أهم الكتب األساسية فى علم المراجعـة   ا بعـد  وختام

الشكر الدائم الى اهللا يتقدم المؤلف الى كل من ساعد فى خروج ذلك العمل الى 

 . دائرة النور ويتوجه لهم بالدعاء ليجزيهم اهللا خير الجزاء 

وأسأل اهللا العلى القدير أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم وهو من 

 . وراء القصد وهو الموفق 



 

 واهللا الموفق ،،،

قصد السبيل ،،، وعلى اهللا  
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مـن   –يهتم هذا الكتاب بدراسة وتبيان كيف تختلف عمليات المراجعة حسب الغرض منهـا  

 . منظور نظرى تطبيقى 
وداخلية لمستفيد الرئيسى منها الى مراجعات خارجية فإذا كان يمكن تبويب المراجعة حسب ا

External and Internal Audits من القيام بها الـى   ، فإنه يمكن تصنيفها حسب الهدف الرئيسى
 Complianceاإللتـزام   ، ومراجعـة  Financial Statements Auditsمراجعات للقوائم المالية 

Audits ت ومراجعات تشغيلية أو مراجعة العملياOperational Audits . 
وقد تطورت خدمات المراجعة نتيجة لمتطلبات األيزو وإدارة الجودة الشاملة فظهرت أهمية 

 ، ونتيجة األهتمام بالمسئولية األجتماعية Quality Auditingوحتمية عمليات مراجعات الجودة  
ام بالقوانين واللوائح المتعلقة وأستجابة لالهتمام المتزايد بالرقابة على األداء البيئى ومدى اإللتز

 Social and Environmentalبالبيئة ظهرت حتمية عمليات المراجعة اإلجتماعيـة والبيئيـة   
Audits . 

 Governmental Auditingكما أن هناك عديد من العوامل وراء تطوير المراجعة الحكوميـة  
ليدية عن مد المسئولين والسلطات بسبب عجز المراجعة المالية أو مراجعة األلتزام بصورتها التق

ومستخدمى المعلومات بمعلومات مالئمة عن أداء المؤسسات الحكومية وشركات قطاع األعمـال  
العام ، أو إيجاد توازن دقيق وعادل بين المصالح عند تقييم الشركات بدرجة تحقق الوصول الى 

ولـيس مجـرد    Equitable Valueالقيمة التى تنصف جميع األطراف أو ما يعرف بالقيمة المنصفة 
 Privatisation، مما عظم أهمية دورها فى مراجعة الخصخصة  Fair Valueتحقيق القيمة العادلة  

Auditing  . 
وقد تم التوسع والتطور فى تقديم خدمات المراجعة من مكاتب المحاسبة القانونية الى خدمات 

 General or Special Purposesصـة  سواء أكانت ألغراض عامة او خا Attestationالتصديق 
 Limited Review of Interimأو كانت ممثلة فى الفحص المحدود للقوائم المالية الدوريـة  

Financial Statements   أو خدمات أختبار المعلومات المالية المسـتقبليةExamination of 
Prospective Financial Information  .  الى خدمات التأكيـدAssurance Services   علـى

 Derivativeومراجعة األدوات المالية المشتقــة  ، مصداقية المعلومات فى ظل تكنولوجيا المعلومات

Instruments    ، فضال عن مراجعة نظم الرقابة غير الماليةNonfinancial Controls باإلضافة ، 
ق أداء خدمات الثقة عن طري Electronic Commerceمراجعة معامالت التجارة اإللكترونية الى 

 Web، وخدمات التأكيد عن طريق إضفاء الثقة فى مواقع شبكة األنترنت  Sys Trustفى النظم 
Trust. 



 


