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ینطق بالشهادة على وجه األرض، إلى كل من 

  .ینبض قلبه بحب اهللا ورسوله

  إلى أعز مخلوقین في هذا الوجود،

وابنه   إلى أخي عبد الرزاق وزوجته مع كل نجاح،

  التي لیس لي سواها في الدنیا

  .ونوالجمیع أفراد عائلته وخاصة خالتي، نسیمة، نادیة، نرجس 

، نجاة إلى صدیقتي الغالیة حیاة،

  إلى جمیع طلبة السنة الثانیة ماستر دراسات محاسبیة وجبائیة معمقة

لى كل من أخطأت في حقه ألن مكانتهم تتعدى حیز الورقة، إ

  " اإلهداء" 

ینطق بالشهادة على وجه األرض، إلى كل من  منكل إلى 

ینبض قلبه بحب اهللا ورسولهیؤمن باهللا والیوم اآلخر، إلى كل من 

إلى أعز مخلوقین في هذا الوجود،

 وأبي أمي

  .ماأطال اهللا في عمرك

مع كل نجاح، إلى من أهدوني فرحة نوا لي سنًدا في الحیاة،

التي لیس لي سواها في الدنیإالى أختي العزیزة و ، أیمنو  ، إلى أخي مراد وبوبكر

  .إلهام وزوجها حسین

جمیع أفراد عائلته وخاصة خالتي، نسیمة، نادیة، نرجس  إلى زوجي عبد الرزاق وٕالى

إلى صدیقتي الغالیة حیاة،إلى من قضیت معهم أجمل أیام حیاتي حیاتي،  إلى من رافقوني في

  .بشرى نوال، سهام وآسیا صلیحة،

إلى جمیع طلبة السنة الثانیة ماستر دراسات محاسبیة وجبائیة معمقة

ألن مكانتهم تتعدى حیز الورقة، إ یسعني أن أذكرهم

  .العذرمن الجمیعملتمسة 

  

  سناء
  

  

یؤمن باهللا والیوم اآلخر، إلى كل من 

نوا لي سنًدا في الحیاة،إلى من كا

، إلى أخي مراد وبوبكرمهدي

إلى زوجي عبد الرزاق وٕالى

إلى من رافقوني في

إلى جمیع طلبة السنة الثانیة ماستر دراسات محاسبیة وجبائیة معمقة

یسعني أن أذكرهملم من إلى كل 
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إن توسع المؤسسات وكبر حجمها وتعقد وظائفها جعل عملیة التسییر صعبة للغایة وذلك لكثرة 

المعامالت وسرعة تدفق البیانات والمعلومات، خاصة في ظل تطور األسالیب التكنولوجیة إلى حد  جعل 

غیر قادرة على متابعة نتائج أعمالها، وهو ما أدى إلى ظهور العدید من الفضائح المالیة، إدارة المؤسسة 

  .ومن هنا ظهرت الحاجة للمراجعة بشقیها الداخلیة والخارجیة

إضافة إلى كونها وسیلة رقابیة، أداة لتحسین التسییر بالمؤسسة، وذلك من  توفر المراجعة الداخلیة

بالفحص والتقییم المستمر ألنشطة المؤسسة األمر الذي یمكنه من معرفة خالل قیام المراجع الداخلي 

واالنحرافات وتبلیغها لألطراف المعنیة، في حین تعبر المراجعة الخارجیة عن تلك واكتشاف مواطن الضعف 

كید صحة األداة التي تعتمد علیها اإلدارة الختبار مدى االلتزام باإلجراءات الرقابیة وتقییمها وذلك من أجل تأ

  .الحسابات والقوائم المالیة وبعث الثقة لدى األطراف المعنیة

مراجعة الخارجیة كان سابقا لظهور المراجعة الداخلیة إال أن ذلك لم یمنع من الوبالرغم من أن ظهور 

وجود تكامل بینهما، حیث توجد العدید من االهتمامات والمهام المشتركة بین كل من المراجع الداخلي 

رجي والتي تعتبر أساسا لبناء التعاون بینهما وذلك في مجاالت عدة، ونظرا لألهمیة البالغة التي یكتسیها والخا

التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة فقد لجأت التشریعات والتنظیمات المهنیة في معظم دول العالم إلى 

  .أوجهه وضع معاییر تلزم بضرورة تحقیق التكامل وتنظیم مجاالته وتحدد

قمنا ولمعرفة اإلسهام الفعلي لمعاییر المراجعة في تعزیز التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة 

والتي تقوم بإنتاج بعض األجهزة الكهرومنزلیة وتعتبر  - فرجیوة–وحدة سوناریك بدراسة میدانیة على مستوى 

  .هذه الوحدة إحدى الوحدات الرئیسیة للمؤسسة األم

  :طرح اإلشكالیة التالیةاألساس نوعلى هذا  

  :اإلشكالیة

 وحدة یة والمراجعة الخارجیة فيكیف تساهم معاییر المراجعة في تعزیز التكامل بین المراجعة الداخل

  ؟-فرجیوة–سوناریك 

  :من خالل اإلشكالیة السابقة نطرح األسئلة الفرعیة التالیة     

 وما هو اإلطار النظري لكل منهما؟ ؟ماذا یقصد بالمراجعة الداخلیة والخارجیة 

 هي اإلجراءات العملیة لكل من المراجعة الداخلیة والخارجیة؟ ما 

 بین المراجعة الداخلیة والخارجیة؟ هي مجاالت التكامل  ما 
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 ن والخارجیین في وحدة سوناریك هل هناك عالقة تنسیق وتعاون في العمل بین المراجعین الداخلیی–

 أوجه االستفادة بینهما؟هي  و ما ؟ - فرجیوة

  نفس اإلجراءات والخطوات  -فرجیوة  –وحدة سوناریك لهل یتبع المراجعون الداخلیون والخارجیون

 المنصوص علیها في المعاییر المقبولة قبوال عاما؟

 هل یقوم كل من المراجع الداخلي والخارجي للوحدة بإبداء العنایة المهنیة الالزمة عند أداء مهامهما؟ 

  :فرضیات الدراسة

 تنص علیه المعاییر المقبولة  بعملیة المراجعة وفق ما -فرجیوة  –سوناریك وحدة یقوم المراجع الداخلي ل

 ؛قبوال عاما

  بإتباع مجموعة من الخطوات عند قیامه بعملیة  -فرجیوة  –سوناریك لوحدة یقوم المراجع الخارجي

 المراجعة الخارجیة؛تنص علیه معاییر  المراجعة وذلك وفق ما

 المجاالت المنصوص علیها في  في - فرجیوة  –سوناریك  تعاون المراجع الداخلي والخارجي لوحدةی

 .المعاییر الدولیة

  :أسباب إختیار الموضوع 

  أهمیة موضوع التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة، لما له من دور كبیر في تحقیق أهداف

 المؤسسة؛

  جعة على مستوى وحدة سوناریك      بمعاییر المراكل من المراجع الداخلي والخارجي  التزاممعرفة مدى

 ؛ -فرجیوة –

 ء الرصید المعرفيوع لما له من أهمیة بالغة في إثراالرغبة الشخصیة في دراسة الموض. 

  : أهمیة الدراسة

الخارجیة كونها أداة للتحقق من المراجعة  كل من في معرفة طبیعة التكامل بین أهمیة الدراسة تكمن 

، وذلك من أجل خدمة مصالح األطراف المعنیة بكل موضوعیة ونزاهة مدى صحة القوائم المالیة للمؤسسة

المراجعة الداخلیة باعتبارها الوسیلة المثلى للتحقق من سالمة نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة وبالتالي  بینو 

  .المساعدة في تحدید مواطن الخطر

تحقیق التكامل بین المراجعة الداخلیة في الذي تلعبه معاییر المراجعة  الدورلمعرفة  اإلضافةب

من شأنه إبراز نقاط القوة والضعف داخل الوحدة وٕاعطاء اقتراحات للمسیرین  حیث أن هذا التكاملوالخارجیة 

   .وتجنب المخاطر األداءأجل رفع  نم
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  : أهداف الدراسة

 في تعزیز التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة ومدى تحقیق التكامل معاییر المراجعة  إبراز مساهمة

 ؛- فرجیوة  –وحدة سوناریك بین المراجعة الداخلیة والخارجیة في 

  یتعلق بالمعاییر الدولیة؛ا الحدیثة للمراجعة الداخلیة والخارجیة خصوصا فیم االتجاهاتإظهار 

  المراجعة الداخلیة والخارجیة من حیث المفهوم واألهداف والمبادئ واإلجراءات التعرف على كل من

 .العملیة المتبعة في كل منهما

  : منهج الدراسة

  :لإلجابة على اإلشكالیة المطروحة واألسئلة الفرعیة اعتمدنا على

جمیع سرد الذي استعمل في إلى المنهج التاریخي  إضافةالمنهج الوصفي في استعراضنا للفصول النظریة، 

خیة، وكذلك منهج دراسة حالة وذلك من أجل محاولة ربط الجانب النظري بما هو موجود یالمعطیات التار 

  .الجزائریة االقتصادیةفعال على أرض الواقع في المؤسسة 

  :حدود الدراسة

  :وتنقسم إلى جانبین وهما

 ؛- فرجیوة  –نیا في وحدة سوناریك لقد تم تحدید هذه الدراسة مكا :الحدود المكانیة 

 لمجال الزمني الممتد من شهر لقد تم تحدید المجال الزمني إلجراء دراستنا ضمن ا :نیةالحدود الزم

 .2017إلى غایة شهر جوان  مارس

   :الدراسات السابقة

  التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة :عبد السالم عبد اهللا سعید أبو سرعةدراسة 

وتمت هذه الدراسة على مستوى شركة مجني حازم حسن وشركائهم محاسبون قانونیون  :)2009/2010(

إلى شرح عالقة التكامل ، وهدفت هذه الدراسة واالستثمارإدارة المراجعة الداخلیة لبنك الیمن والكویت للتجارة 

  .المؤسسة أهدافخلیة والخارجیة والوقوف على مدى أهمیة التكامل في تحقیق بین المراجعة الدا

ومن بین النتائج المتوصل إلیها أن المراجعة الداخلیة والخارجیة وظیفتان رئیسیتان ال غنى للمؤسسة   

عنهما حیث أنهما تلعبان دورا مهما في تمكین المؤسسة من تحقیق أهدافها، كما توصل الباحث إلى أن 

مستوى التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة یتحدد على أساس نتیجة تقییم كل منهما لعمل الطرف 

  .اآلخر ودرجة الثقة المتبادلة بینهما
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ما یمیز دراستنا عن الدراسة السابقة أن الباحث اعتمد في إظهار عالقة التكامل بین الراجعة الداخلیة   

یة المراجعة مجاالت التكامل وذلك من خالل دراسة حالة على مستوى والخارجیة من خالل ذكر خطوات عمل

باإلضافة إلى  والخارجیة من تقاریر المراجعة الداخلیةجملة مؤسسة بنكیة، أما في دراستنا فقد اعتمدنا على 

ركزت كما  ذكرنا لمجاالت التكامل وخطوات المراجعة من خالل دراسة حالة على مستوى مؤسسة اقتصادیة 

ستنا على إبراز إسهامات معاییر المراجعة في تحقیق التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة على درا

 . مستوى الوحدة

 أهمیة تحقیق التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة في : دراسة أحمناش جمال

والغاز، هدفت هذه وتمت هذه الدراسة على مستوى شركة توزیع الوسط للكهرباء : )2011/2012(المؤسسة

  .الدراسة إلى معرفة أهمیة تحقیق التكامل بین المراجعة الخارجیة والداخلیة

 إلیها أن العالقة بین المراجعة الداخلیة والخارجیة لشركة توزیع الوسط ومن بین النتائج المتوصل 

یقلل من الجهود المتكررة  لیست متكاملة، وأن التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة من شأنه أنالخدمیة 

  .في أعمال المراجعة

إلى إبراز أهم جوانب التكامل بین المراجع الداخلي وتتمیز دراستنا عن الدراسة السابقة من حیث سعینا 

وذلك من خالل اعتمادنا على دراسة حالة على مستوى  والخارجي وذلك من وجهة نظر المعاییر الدولیة

  .مؤسسة اقتصادیة

  :الدراسة تقسیمات

تم تناول موضوع إسهامات معاییر المراجعة في تعزیز التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة في 

 : مباحث كما یليربعة فصول وكل فصل مقسم إلى أ

الفصل األول تناولنا فیه اإلطار النظري للمراجعة الخارجیة وذلك من خالل التطرق في المبحث األول 

لمراجعة الخارجیة، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه اإلطار العملي للمراجعة لاهیمي منه إلى اإلطار المف

  .الخارجیة كما استعرضنا في المبحث الثالث مسار تنفیذ المراجعة الخارجیة

أما الفصل الثاني تناولنا فیه اإلطار النظري للمراجعة الداخلیة وذلك من خالل التطرق في المبحث 

میات حول المراجعة الداخلیة، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه اإلطار العملي للمراجعة األول منه إلى عمو 

  .الداخلیة، كما استعرضنا في المبحث الثالث خطوات المراجعة الداخلیة

الفصل الثالث تناولنا فیه إسهامات معاییر المراجعة في تعزیز التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة 

ل تطرقنا في المبحث األول منه إلى مظاهر التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة وذلك من خال
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الخارجیة، أما في المبحث الثاني فتطرقنا إلى إسهامات معاییر المراجعة في تعزیز التكامل بین المراجعة 

  .الداخلیة والخارجیة

ه دراسة میدانیة عن مدى إسهامات أما الفصل الرابع فتم تخصیصه للدراسة المیدانیة حیث تناولنا فی

 -فرجیوة  –معاییر المراجعة في تعزیز التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة في وحدة سوناریك 

وتطرقنا في المبحث األول منه إلى تقدیم مؤسسة سوناریك، أما المبحث الثاني فتطرقنا فیه إلى خطوات 

، أما المبحث الثالث فتم تخصیصه إلسهامات معاییر المراجعة - فرجیوة –عملیة المراجعة في وحدة سوناریك 

  .-فرجیوة –في تعزیز التكامل بین المراجعة الداخلي والمراجع الخارجي على مستوى وحدة سوناریك 
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  تمهید

زیادة الحاجة لخدمات المراجعة الخارجیة كان عامال رئیسیا لتطورها، إذ أنها تعتبر الركیزة األساسیة إن 

للتحقق من مدى صحة البیانات المالیة والمحاسبیة والتأكد من مدى تعبیرها عن المركز المالي للمؤسسة، 

 مؤسسة، ویرتكز المراجع الخارجي عند القیاموذلك بغرض منع وقوع حاالت الغش والخطأ والتالعب بأمالك ال

ذلك على مجموعة من المعاییر، باإلضافة إلى إتباعه لمجموعة من الخطوات من أجل الوصول لتحقیق ب

  .األهداف المرجوة من عملیة المراجعة

ونظرا لألهمیة البالغة للمراجعة الخارجیة سوف نحاول اإلحاطة بمختلف جوانبها النظریة في هذا 

  :صل وذلك من خاللالف

  ؛اإلطار المفاهیمي للمراجعة الخارجیة: المبحث األول

  ؛اإلطار العملي للمراجعة الخارجیة: المبحث الثاني

  .مسار تنفیذ المراجعة الخارجیة: المبحث الثالث
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 اإلطار المفاهیمي للمراجعة الخارجیة : المبحث األول

كثرة األطراف التي تتعامل مع  إلىإن اتساع المبادالت التجاریة وتطور األنشطة اإلقتصادیة أدى 

المؤسسة، األمر الذي استدعى ضرورة االستعانة بخدمات المراجعة الخارجیة باعتبارها تقدم رأي فني محاید 

  .عن مدى عدالة وصدق القوائم المالیة بما یخدم مصلحة جمیع األطراف المعنیة

 تعریف المراجعة وتطورها التاریخي : المطلب األول

اختلفت التعاریف التي تناولت المراجعة الخارجیة وذلك باختالف الهدف منها وللتعرف أكثر على 

  .المراجعة الخارجیة البد من تحدید مختلف المراحل والتطورات التي مرت بها

  مفهوم المراجعة الخارجیة: أوال

رت عنه المتعلقة بالمراجعة الخارجیة وذلك لتعدد الهیئات والكتاب الذین صد تعددت وتنوعت التعاریف

                                                                                                                 :نجدومن بین هذه التعاریف 

عملیة "أنهاعرفت المراجعة الخارجیة على  حیث األمریكیةالتعریف الصادر عن جمعیة المحاسبة 

االقتصادیة وتقییمها بطریقة موضوعیة بغرض  األحداثمنتظمة للحصول على القرائن المرتبطة الدالة على 

    1." المعنیة األطراف إلىل نتائج ذلك من درجة مسایرة هذه العناصر للمعاییر الموضوعیة ثم توصی دالتأك

نستنتج أن تعریف جمعیة المحاسبة األمریكیة هو تعریف شامل لكل أنواع المراجعة من حیث القائم بها 

            .فهو یصلح  كتعریف للمراجعة الداخلیة و الخارجیة والحكومیة

المعلومات التي تنتجها  أنمن  بالتأكدفحص ناقد یسمح "بأنهارفتها الدكتورة زاهرة توفیق سواد كما ع

المؤسسة صحیحة وواقعیة فالمراجعة تتضمن كل عملیات الفحص التي یقوم بها مهني كفئ خارجي ومستقل 

 المیزانیة  وأساسفني محاید عن مدى اعتمادیة وسالمة وشفافیة القوائم المالیة السنویة  برأي اإلدالءبهدف 

   2".وجدول حسابات النتائج

التعریف یركز في تعرفه للمراجعة الخارجیة على أنها عملیة تقوم أساسا على عملیة الفحص على  هذا

     .أن یكون الفحص من طرف شخص مستقل

الرقابة الداخلیة والمستندات والحسابات والدفاتر  أنظمةفحص " بأنهاعبد اهللا  أمینوعرفها الدكتور خالد 

فني محاید عن مدى داللة  برأيبقصد الخروج  ,تقادیا منظماالخاصة بالمشروع تحت المراجعة فحصا ان

من  أعمالهالقوائم المالیة عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهایة فترة زمنیة معینة ومدى تصویرها لنتائج 

  3".خسارة عن تلك الفترة أوربح 

                                                           
  .09ص ،2006الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،، المراجعة وتدقیق الحسابات،الطبعة الثالثةمسعود صدیقي طواهر،حمد التهامي م  1

     .17، ص2009عمان، الطبعة األولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، مراجعة الحسابات والتدقیق،زاهرة توفیق سواد،  2

  .13، ص2007، الطبعة  الرابعة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، تدقیق الحساباتعلم خالد أمین عبد اهللا، 3
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التعریف قدم المراجعة الخارجیة من خالل المراحل التي تمر بها عملیة الفحص مبینا أن المراجع  هذا

  .الخارجي یبدأ عمله بفحص نظام الرقابة الداخلیة

ن المراجعة تمثل عملیة فحص بأ"بان وعبد اهللا عبد العظیم هاللوعرفه الدكتور محمد سمیر الص

صاء بهدف التحقق من سالمة القوائم المالیة وذلك وفقا لمجموعة لمجموعة من المعلومات تقوم على االستق

ف          األطرا إلى الرأيهذا  إیصالمع ضرورة  كس احتیاجات مستخدمي تلك القوائم،من المعاییر الموضوعیة تع

ائم وتحدید مدى االعتماد على تلك القو ى مدى جودة ونوعیة هذه المعلومات، المعنیة لمعاونتها في الحكم عل

  1".المالیة

عملیة المعاینة في تدقیق أعمال المؤسسة  تعتمد على أشار هذا التعریف إلى أن المراجعة الخارجیة

  .كما أشار إلى أن نهایة هذه العملیة هي خدمة مصالح األطراف ذات المصلحة

السابقة نقول أنها أشارت إلى ضرورة أن یكون القائم بعملیة المراجعة مؤهال  كمالحظة عامة على التعاریف

  .البد أن یكون منظما ومخططا له ومستقال وأن یقوم بعمله وفقا لمجموعة من المعاییر كما أن عمله

عملیة فحص منظمة یقوم  ومن خالل التعاریف السابقة نستنتج أن المراجعة الخارجیة هي عبارة عن

مهني مستقل من خارج المؤسسة مؤهل ومستقل ویعمل بشكل موضوعي، وعملیة الفحص هذه تكون بها 

لنظام الرقابة الداخلیة والمستندات والدفاتر باالعتماد على مجموعة من المعاییر من أجل الخروج برأي فني 

مؤسسة ثم توصیل هذا محاید حول مدى سالمة القوائم المالیة وصدق تعبیرها على المركز المالي الحقیقي لل

  .الرأي لألطراف المعنیة

   :ومن خالل هذا التعریف نستخلص النقاط التالیة     

 ؛رجیة تتم من قبل شخص من خارج المؤسسةالمراجعة الخا - 1

 هذا الشخص یجب أن یكون موضوعیا؛ - 2

كافیة  أدلةجل الحصول على من أرقابة الداخلیة والدفاتر والمستندات م هذا الشخص بفحص نظام الیقو  - 3

 ها؛تمكنه من التحقق من احترام المبادئ المحاسبیة المعمول ب

عند الحكم على یكون خاضع لسلطة أي جهة  وذلك معناه أن ال هذا الشخص یجب أن یكون مستقال - 4

 مدى سالمة نظام الرقابة الداخلیة؛

 معینة؛خطوات مجموعة من المراحل وبإتباع تتم من خالل  أي المراجعة عملیة منظمة - 5

                                                           
، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، ساباتاألسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحالعظیم هالل، عبد اهللا عبد  محمد سمیر الصبان، 1

  .21ص ،2000اإلسكندریة،
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 عمل المراجع الخارجي محكوم بمجموعة من المعاییر؛ - 6

 الرأي الذي یخرج به یجب أن یكون محایدا؛ - 7

 .الحكم یكون على القوائم المالیة كنتیجة لتدقیق الدفاتر والمستندات - 8

  ةالتطور التاریخي للمراجعة الخارجی :ثانیا

الفرد  ءبشكل بدائي منذ بد اإلنسانمس القریب فقد عرفها األ أولیست ولیدة الیوم  مراجعة الحسابات

تطورا تاریخیا وذلك للتزامن مع تطور  األخیرحاجاته وحاجات غیره وقد عرف هذا  إلشباعمزاولة نشاطه 

 :ویمكن تلخیص هذا التطور فیما یلي .أهدافه
1  

هذه الفترة كانت المحاسبة مقصورة على الوحدات  أوائلفي  :1500الفترة من العصر القدیم حتى سنة - 1

راجعة غیر معروفة ویستعاض عنها وكانت الم ,الحكومیة والمشروعات العائلیة وخصوصا العائالت المالكة

ن یحتفظ بمجموعتین منفصلتین من الدفاتر  المحاسبیة تسجل بها نفس العملیات وفي نهایة الفترة تتم بأ

تالعب بالعملیات المحاسبیة من طرف محاسب  أومن عدم وجود أي خطا  لتأكدلمقارنة المجموعتین وذلك 

م محاسبیة تتلى على مسمع من الحاكالرومانیة كانت الدفاتر ال اإلمبراطوریةنه في عهد وعة كما أكل مجم

 أمانةمن  والتأكد، بحضور مستشاریه وكان الهدف عموما في هذه الفترة هو اكتشاف التالعب والغش بالدفاتر

 مع عدم وجودالتي عرفت في نهایة هذه الفترة تفصیلیة القیمین على الشؤون المالیة وكانت عملیة المراجعة و 

  .أي معرفة بنظم الرقابة الداخلیة

یمیزها عن المراجعة  أهداففي هذه الفترة لم یكن هناك تغیر یذكر في  :1850حتى  1500الفترة من - 2

ة على اكتشاف الغش والتالعب غیر تزال مقتصر  المراجعة ال أهدافالفترة كانت الفترة التي سبقتها ففي هذه 

  :نه حدثت بعض التغیرات وهيأ

 ؛اإلدارةالملكیة عن  انفصال  - أ

 .   تبني فكرة النظام المحاسبي بصورة بدائیة  -  ب

المملكة المتحدة وذلك  شهدت هذه الفترة نموا اقتصادیا كبیرا خاصة في :1905حتى  1850الفترة من  -3

 نفصال النهائي بینلفترة اإلظهور شركات المساهمة الكبیرة وتم في هذه ا إلى أدىالثورة الصناعیة مما بعد 

المستثمرة في تلك الشركات  أموالهموظهرت بذلك حاجة المساهمین الملحة في المحافظة على  واإلدارةالملكیة 

وعزز ذلك صدور قانون ، تبرز وتظهر للوجود أنللمراجعة كمهنة  مهیأالجو  أصبحوبناءا على هذا كله 

والذي نص على وجوب مراجعة شركات المساهمة من قبل مراجعي ، 1862الشركات البریطاني سنة 

                                                           
  .17،19، ص ص 2008، ، بنغازيدار الكتاب الوطنیة ، الطبعة الخامسة،المراجعة معاییر واجراءات تیوي،إدریس عبد السالم اش 1
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المراجعون یعتمدون على نظم المراقبة الداخلیة في عملیات المراجعة التي  هذه الفترة بدأ أواخرالحسابات وفي 

  .یقومون بها

  :كاألتيالمراجعة في نهایة هذه الفترة كانت  أهداف اأم

 اكتشاف الغش والتالعب بالدفاتر؛  - أ

 األخطاء الفنیة؛اكتشاف   -  ب

 .في تطبیق المبادئ المحاسبیة األخطاءاكتشاف  -ج

وبظهور الشركات الكبیرة  1940في هذه الفترة وخاصة بعد سنة  :حتى وقتنا الحاضر 1905الفترة من  -4

 أصبحتالمراجع یعتمد علیها اعتمادا كلیا في عملیة المراجعة  أصبحالرقابة الداخلیة والتي  أنظمةوتبني 

ومن ثم ، في عملیات المراجعة اإلحصائیةالعینات  أسلوبهذه الفترة استخدم  أواخراریة وفي المراجعة اختب

هو  فأصبحلعملیة المراجعة  األساسيالهدف  أما ،عملیة المراجعة تعتمد على العینات المختارة أصبحت

 أما ،لشركاتا أعمالفني محاید حول مدى عدالة القوائم المالیة وتمثیلها للمركز المالي ونتائج  رأي إعطاء

كنتیجة طبیعیة لقیام  یتأتىلعملیة المراجعة بل ذلك  األساسيوالتالعب فلم یعد الهدف  األخطاءاكتشاف 

 .وجه أحسنلى المراجع المؤهل علمیا وعملیا بمهمته ع

   :أهداف المراجعة :ثالثا

ویتمثل الهدف األساسي للمراجع الحیادي في , األهداف هي الغایات المرجو تحقیقها من نشاط معین

ذلك الرأي الذي یمثل محصلة إلجراءات طویلة استنباطیة واستقرائیة ، في القوائم المالیة رأیهالتعبیر عن 

  )1( :في األهدافالمراجعة وتتمثل هذه  أهدافنه یجب تحقیق المراجع فإ رأيولغرض تكوین منطقیة،  وأحكام

  :لىوتتفرع بدورها إ :هداف التقلیدیةاأل -1

  :هداف رئیسیةأ -أ

 ؛التحقق من صحة ودقة وصدق البیانات المثبتة في الدفاتر ومدى االعتماد علیها  

 قویة عن مدى مطابقة القوائم المالیة للمركز المالي أدلة فني محاید یستند إلى رأي إبداء. 

  : فرعیة أهداف -ب

 ؛غش أو أخطاءقد یوجد في الدفاتر والسجالت من  اكتشاف ما 

  ؛تحول دون ذلك وٕاجراءاتوالغش لوضع ضوابط  األخطاءتقلیص فرص ارتكاب 

  ؛واتخاذ القرارات حاضرا ومستقبال اإلداریةعلیها في تقریر ورسم السیاسات  اإلدارةاعتماد 

                                                           
  .20،19، ص صمرجع سبق ذكرهزاهرة توفیق سواد،  1
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 مستخدمي القوائم المالیة وتمكینهم من اتخاذ القرارات المناسبة الستثماراتهم طمأنة. 

  :هداف الحدیثةاأل-2

 ؛وطرق معالجتها وأسبابهاوتحدید االنحرافات  األهدافمراقبة الخطة ومتابعة تنفیذها ومدى تحقیق   - أ

 ؛وفقا للنتائج المرسومة األعمالتقییم نتائج   -  ب

 ؛في جمیع نواحي النشاط اإلسرافممكنة عن طریق منع  إنتاجیةكفایة  أقصىتحقیق  -ج

 ؛المجتمع ألفرادقدر ممكن من الرفاهیة  أقصىتحقیق  -د

والتزویر والعمل على استكمال المستندات المثبتة  الخطأمن صحة القیود المحاسبیة أي خلوها من  التأكد -ه

 ؛عملیات والمؤیدة للقیود الدفتریةلصحة ال

 غیرها أومدة الحسابیة والفنیة سواء المتع األخطاءمن صحة عمل الحسابات الختامیة وخلوها من  التأكد - و

 ؛التقصیر أو اإلهمالنتیجة  والتي تكون

ن مراجعة الخاصة بها أل واإلجراءات يالمغزى المالالعملیات ذات  أداءدراسة النظم المتبعة في  -ز

 .من صحة هذه النظم بالتأكد تبدأالحسابات 

  أهمیة المراجعة الخارجیة : رابعا 

تعتبر المراجعة الخارجیة وسیلة تخدم العدید من األطراف ذات المصلحة في المؤسسة وخارجها، حیث 

           :نجد أن القیام بعملیة المراجعة یجب أن یخدم العدید من األطراف ذات المصلحة ومن هذه األطراف

تعتبر المراجعة مهمة إلدارة المشروع حیث أن اعتماد اإلدارة في عملیة التخطیط و : إدارة المؤسسة -1

اتخاذ القرارات الحالیة والمستقبلیة والرقابة على المراجعة یجعل من عمل المراجع حافز للقیام بهذه المهام، 

  1؛ستثمار لمثل هذه المؤسسةلذلك تؤدي مراجعة القوائم المالیة إلى توجیه اال

همیة خاصة لمثل هذه المؤسسات عند ذات أ تعتبر المراجعة :والصناعیةالمؤسسات المالیة والتجاریة -2

ن تلك المؤسسات تعتمد في عملیة اتخاذ قرار منح أطلب العمیل قرض معین أو تمویل المشروع حیث 

حیث توجه أموالها إلى الطریق الصحیح والذي قوائم المالیة التي تمت مراجعتها، القرض أو عدمه على ال

  2؛یضمن حصولها على سداد تلك القروض في المستقبل

   تعتمد الجهات الحكومیة على القوائم المالیة التي تمت مراجعتها في الكثیر من :الجهات الحكومیة -3

  3 ؛والتخطیط، فرض الضرائب، منح القروض والدعم لبعض النشاطات الرقابة: اإلغراض مثل

                                                           
  .19 ، ص2006عمان، ،  الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،تدقیق الحسابات المعاصرغسان فالح المطارنة،  1
  .19نفس المرجع، ص  2
  .20نفس المرجع، ص  3
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یلجا مالك المشروع إلى تفویض مجلس اإلدارة إلدارة الموارد ورأس المال بالطریقة المناسبة  :المالك -4

ن المالك في حاجة المحاسبة والمالیة لذلك فإعالقة بأمور  ن الكثیر من هؤالء المالك لیس لهموعادة مایكو 

  1 .استغالل الموارد المتاحةم كفاءة اإلدارة في جهة مستقلة ومحایدة لتأكد له إلى

  الخارجیة المراجعة أنواع: المطلب الثاني

المراجعة وعلى العموم یمكن  إلىمتعددة من المراجعة تختلف باختالف زاویة النظر  أنواعهناك 

  :إلىتصنیف المراجعة الخارجیة 

  من حیث حجم المراجعة :أوال

  :ونمیز وفقا لهذا المعیار بین نوعین من المراجعة

   2:التالیة وتتمیز هذه المراجعة بالخصائص :راجعة كاملةم - 1

 جمیع العملیات المالیة الصغیرة والكبیرة على حد سواء؛   - أ

 جمیع القیود الدفتریة المسجلة في الدفاتر الیومیة على اختالف أنواعها؛  -  ب

 األستاذ على اختالف أنواعها؛جمیع الحسابات التي یتضمنها دفتر   - ج

 .جمیع التسویات المحاسبیة التي تمت خالل الفترة  - د

المراجع الخارجي إلى إتباع أسلوب المراجعة الكاملة في الغالب عندما تكون نتیجة تقییمه لنظام  ویلجأ

الرقابة غیر مرضیة، مما یجعله غیر مطمئن تماما لقوة هذا النظام فیضطر إلى استخدام أسلوب المراجعة 

  .الكاملة لتنفیذ برنامج عملي

 إلیهالبنود دون غیرها كأن یعهد  أوعلى بعض العملیات وهنا یقتصر عمل المراجع  :المراجعة الجزئیة- 2

  حول القوائم المالیة  برأيیمكنه الخروج  ، وفي هذه الحالة الالخ...جزء من المخازن أوبمراجعة النقدیة فقط 

ومن المرغوب فیه هنا أن یحصل المراجع  حدد له من مواضیع یقتصر عمل المراجع على ما وٕانما ككل،

یوضح نطاق عملیة المراجعة الموكلة إلیه حتى ال ینسب إلیه أي إهمال أو تقصیر في ب مكتو على عقد 

  3.القیام بمراجعة بند لم یعهد إلیه أصال مراجعته، وبذلك یحمي نفسه بواسطة العقد من أیة مسؤولیات كهذه

  من حیث توقیت عملیة المراجعة: ثانیا

  :قسمینوفقا لهذا المعیار تنقسم المراجعة الخارجیة إلى  

                                                           
1
  .16، ص2012للنشر والتوزیع، عمان، ، دار وائل إیهاب نظمي، هاني العزاب، تدقیق الحسابات اإلطار النظري، الطبعة األولى  

  .42،43، ص ص 2008، دار الكتاب الحدیث، القاهرة ، المراجعة والرقابة المالیةمحمد السید،   2

  .28، صمرجع سبق ذكرهخالد أمین عبد اهللا،   3
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ویتم  الحسابات عن الفترة المحاسبیة، إعدادبعد  بدأت إذاتعتبر المراجعة النهائیة  :المراجعة النهائیة -1

ویناسب هذا النوع من المراجعة المؤسسات  العمل الكلي للمراجعة في هذه الحالة في نهایة هذه الفترة،

على مراجعة عناصر القوائم المالیة وخاصة المیزانیة بصورة  األحیانویقتصر في غالب  الصغیرة والمتوسطة،

  1.تفصیلیة

وهي المراجعة التي تتم لعملیات المؤسسة خالل السنة المالیة سواءا كانت بطریقة  :المراجعة المستمرة -2

ة یتبعه المراجع بصفمعینة على مدى الفترة وهذا النوع من المراجعة  أیامخالل  غیر منتظمة، أومنتظمة 

یتبع المراجع هذا  كما ،ما إذا كانت المؤسسة تتمیز بكبر الحجم وعملیاتها كبیرة ومتعددة خاصة في حالة

  2.النوع في حالة عدم التمكن من تقییم نظام الرقابة الداخلیة للحكم على مدى كفاءته

 .أن یكون فجائیا یجب وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من المراجعة   

  لزام في المراجعةمدى اإل  من حیث :ثالثا

  :وتنقسم المراجعة إلى نوعین وفقا لهذا االعتبار

وهي المراجعة الملزمة بنص القوانین في الدولة المعنیة ومثال ذلك القوانین المنظمة  :زامیةلمراجعة اإل ال-1

حسابات یتولى لشركات المساهمة في مختلف الدول فمن أهم ما تنص علیه هذه القوانین ضرورة تعین مراجع 

  .مراجعة حساباتها وقوائمها المالیة

ومنها بعض  لزام معین بقانون أو الئحة معینة،وهي المراجعة التي تتم دون إ: ختیاریةإلمراجعة ا - 2

أو  ،ما أمرالمراجعات التي قد تطلبه إدارة  المؤسسة من المراجع الخارجي لتحقیق فرض معین أو لتحقق من 

 ك مراجعة وفحص عملیات الخزینة في فترة معینةقرار معین بناء على نتیجة المراجعة ومثال ذل التخاذ

  3.وكذلك مراجعة بعض عملیات الشراء دون غیرها أو بعض عملیات المبیعات دون غیرها

  من حیث مدى الفحص أو حجم اإلختبارات :رابعا

  4:ونمیز نوعین وهما   

  أو العناصر التي المراجعة التي في ظلها تخضع للفحص جمیع المفردات  تلكهي  :المراجعة الشاملة1-

فإن  ،فإذا كان المراجع بصدد فحص حسابات العمالء ،یلزم الرجوع إلیها إلبداء الرأي في القوائم المالیة

إلیها بالنسبة إلى كل رصید منها على  أدتة والعملیات التي المراجعة الشاملة تنصب على جمیع األرصد

                                                           
  .13،14، ص ص1999، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، أصول المراجعةعبد الفتاح الصحن، رجب السید راشد، وآخرون،   1
  .42صمرجع سبق ذكره،   محمد السید،  2
  .45، ص مرجع سبق ذكرهحمد السید، م 3

  .15، ص مرجع سبق ذكره، وآخرونرجب السید راشد،  عبد الفتاح الصحن، 4
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عناصر المخزون وكمیات كل عنصر فإنه یجب جرد جمیع  ،وعندما  تتم المراجعة الشاملة للمخزون ،دةح

  .جردا فعلیا

ینطوي هذا النوع من المراجعة على تطبیق بعض األسالیب الخاصة بالعینات  :اریةختباالالمراجعة -2

 ختباریة على حسابات العمالء،فإذا كان المراجع یطبق المراجعة اإل، تقدیر یعمم علي جمیع المفردات ءإلجرا

نها ممثلة لجمیع حسابات العمالء، ویطبق هذا النوع في باختیار عینة منها لدراستها على أنه یقوم فإ

  .مؤسسات كبیرة الحجمال

  فروض ومبادئ المراجعة الخارجیة : المطلب الثالث

مرشد للمراجع الخارجي المراجعة الخارجیة على مجموعة من المبادئ والفروض التي تعتبر بمثابة  تقوم

  .عملهل هأثناء أداء

  فروض المراجعة الخارجیة :الأو 

نها عبارة عن المعتقدات التي تحظى بقبول عام، وتعبر عن التطبیق العملي تعرف الفروض عموما بأ

  1 .لى وضع معینل أو ترشید السلوك إتخدم في حل نوع معین من المشاكوتس

  

  2: عملیة المراجعة الخارجیة وهي إلیهاالفروض التي تستند  أهمیلي  وفي ما

تتمحور المراجعة على فحص البیانات والمستندات المحاسبیة بغیة الحكم على : ابلیة البیانات للفحصق -1

هذا من المعاییر المستخدمة لتقییم البیانات تجة عن النظام المولد لها، ویعتبر المعلومات المحاسبیة النا

  .أخرىمن جهة ومصداقیة المعلومات المقدمة من جهة  المحاسبیة

   :اآلتیةتتمثل هذه المعاییر في العناصر 

 مالءمة المعلومات؛  -أ

 ؛وعدم التحیز في الفحص القابلیة للفحص -ب

 .قابلیة القیاس الكمي -ج

یقوم هذا الفرض على التبادل في المنافع بین  :واإلدارةعدم وجود تعارض حتمي بین مصلحة المراجع -2

بمعلومات تمت مراجعتها من طرف المراجع بغیة اتخاذ على  األخیرةهذه  إمدادمن خالل  واإلدارةالمراجع 

 ارأی أساسهایبدي على  نأقرارات صائبة، والعكس كذلك بالنسبة للمراجع بمده بمعلومات یستطیع  أساسها

   .على واقع وحقیقة تمثیل المعلومات /صائب /محاید/ فني

                                                           
  .63، ص2006الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  المراجعة بین النظریة والتطبیق،مین السید أحمد لطفي، أ 1

             :انظر  2

  .15، 13، ص مرجع سبق ذكرهمحمد  التهامي طواهر، مسعود صدیقي،   -  

  .52 51، ص2009الصفاء، عمان، ، الطبعة األولى، دار المدخل إلى التدقیق الحدیثأحمد حلمي جمعة،  -
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یثیر هذا الفرض مسؤولیة : تواطئیة أخطاء أیةمعلومات تقدم للفحص من  وأیةخلو القوائم المالیة  -3

اكتشاف عن ریق بذل العنایة المهنیة الالزمة، وعدم مسؤولیته الواضحة عن ط األخطاءالمراجع عن اكتشاف 

  .ده بمعاییر المراجعة المتفق علیهافیها خاصة عند تقی خطاء والتالعبات التي تم التواطؤاأل

مؤسسة یمكن من وجود نظام سلیم وقوي للرقابة الداخلیة داخل ال نإ: وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة-4

قتصادیة وعملیة بتبني المراجعة ا حذفها نهائیا، كما یجعللم نقل  نإخطاء والتالعبات التقلیل من حدوث األ

    .ختباریة بدال عن التفصیلیةالمراجعة اإل

ن المعلومات یقوم هذا الفرض على أ :التطبیق المناسب للمبادئ المحاسبیة ینتج قوائم مالیة سلیمة-5

یعتبر االلتزام بها مؤشرا حقیقیا للحكم على  إذالمتفق علیها،  وفقا للمبادئ المحاسبیة إعدادهاالمحاسبیة قد تم 

   .لمركز المالي والحقیقي لهامدى تمثیل نتیجة نشاط المؤسسة ل صالحیة القوائم المالیة الختامیة وعن

یعتبر هذا  :العناصر والمفردات التي كانت صحیحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل -6

جراءات سلیمة وضمن نظام سلیم ؤسسة في الماضي تمت وفق إبها الم العملیات التي قامت أنالفرض 

للرقابة الداخلیة ستكون كذلك في المستقبل والعكس صحیح، لذا بات من الضروري على المراجع في الحالة 

جراءات ونظام الرقابة الداخلیة المهنیة لكشف مواطن الضعف في اإل العكسیة بذل المزید من العنایة

   .المفروض

 رأیهوذلك ألن المراجع عندما یمارس عمله یعتبر حكما یعتمد على  :استقاللیة المراجع الخارجي فرض - 7 

   :من المقومات وهما فرض استقالل المراجع على نوعین أساسین ویعتمد ،أعمالفیما كلف به من 

  لیة؛ه العلمي والخلقي وخبرته العموهي التي تتعلق بشخص المراجع وتكوین :المقومات الذاتیة-أ 

وقواعد  أحكامتصدره الهیئات المهنیة من  تتضمنه التشریعات وما وهي ما :المقومات الموضوعیة-ب 

   .وضمانات

حق المراجع في االطالع على الدفاتر والسجالت والمستندات وطلب البیانات من  ویفسر هذا الفرض

  .المعارض في تقریره الرأي إبداءوحقه في  أحداثهاالمؤسسة التي یقوم بالتقریر عن  إدارة

عند توزیع  األساستقریر المراجع یعتبر  أنویفسر هذا الفرض  :فرض الصدق في محتویات التقریر -8

، وینشئ اإلدارة إلىیستطیع نقله  یقع على المراجع وال اإلثباتعبئ  أنقبول القرار الضریبي، كما  أو األرباح

المصالح في المؤسسة أو  أصحاب األطراففرض الصدق من حقیقة وضع المراجع باعتباره مجال ثقة جمیع 

   .خارجها
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  مبادئ المراجعة الخارجیة: انیا ث

 : ركانه وهيدئ مراجعة الحسابات یتطلب تحدید أن تناول مباتجدر اإلشارة إلى أ

  ؛ركن الفحص- 1

  .ركن التقریر- 2

  1:مجموعتین هما إلىن مبادئ مراجعة الحسابات یمكن تقسیمها ك فإعلى ذل وبناءا

  :وتتمثل فیما یلي :المبادئ المرتبطة بركن الفحص  -1

علیة ثارها الفوأحداث المؤسسة رفة التامة بطبیعة أویعني هذا المبدأ المع: دراك الرقابيتكامل اإلمبدأ - أ

طراف من جهة والوقوف على احتیاجات األ رىباألطراف األخوعالقتها والمحتملة على كیان المؤسسة 

   .خرىمن جهة أ المحاسبیة عن هذه اآلثارالمختلفة للمعلومات 

مل مدى الفحص جمیع أهداف أن یش ویعني هذا المبدأ: مبدأ الشمول في مدى الفحص االختباري- ب

األهمیة النسبیة  ة، مع مراعاواسطة المؤسسةیر المالیة المعدة بالرئیسیة والفرعیة وكذلك جمیع التقار المؤسسة 

  .هداف وتلك التقاریرلهذه األ

لى أقصى حد ممكن من عنصر إیر هذا المبدأ إلى ضرورة اإلقالل ویش :مبدأ الموضوعیة في الفحص- ج

التي تؤید رأي  اإلثبات  أدلةالعدد الكافي من  إلىالفحص وذلك باالستناد  أثناءالتمییز  أوالتقدیر الشخصي 

وتلك التي یكون  انسبیكبیرة  أهمیةتجاه العناصر والمفردات التي تعتبر ذات االمراجع وتدعمه خصوصا 

    .احتمال حدوث الخطأ فیها أكبر من غیرها

في  اإلنسانیةة وجوب فحص مدى الكفاء إلىویشیر هذا المبدأ  :اإلنسانیةة مبدأ فحص مدى الكفاء- د

 لما لها من أهمیة في تكوین الرأي الصحیح لدى المراجع عن اإلنتاجیةة المؤسسة بجانب فحص الكفاء

ة هي مؤشر للمناخ السلوكي للمؤسسة وهذا المناخ تعبیر عما تحتویه هذه أحداث المؤسسة، هذه الكفاء

  .نظام القیادة والسلطة والحوافز واالتصال والمشاركةمن  األخیرة

   :وتتمثل فیما یلي :المبادئ المرتبطة بركن التقریر -2

أن یكون تقریر أو تقاریر مراجع الحسابات أداة لنقل أثر  ةمراعا إلىیشیر هذا المبدأ  :مبدأ كفایة االتصال -أ

 األهدافالعملیات االقتصادیة للمؤسسة لجمیع المستخدمین لها بصورة حقیقیة تبعث على الثقة بشكل یحقق 

  .هذه التقاریر إعدادالمرجوة من 

تصرف غیر عادي  مراعاة أن یشمل التقریر تفسیرا واضحا لكل إلىویشیر هذا المبدأ  :اإلفصاحمبدأ - ب

  .ى تحفظاته ومقترحاته على أسباب حقیقیة وموضوعیةنن تبوأ یواجه به المراجع،

                                                           
  .24 22ص، ص 2005، الطبعة الثانیة، دار الصفاء، عمان، المدخل إلى التدقیق الحدیثأحمد حلمي جمعة،  1
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  العملي للمراجعة الخارجیة  اإلطار: المبحث الثاني

 والمتمثلة في المبادئ والمعاییر، مهنة المراجعة الخارجیة ضمن مجموعة من األطر العملیة تمارس

والقواعد التي تمكن المراجع الخارجي من القیام بفحص انتقادي هادف ألنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات 

 .الموجودة في دفاتر المؤسسة

  اییر المراجعة الخارجیةمع: األولالمطلب 

ة المراجعة الخارجیة والدور الكبیر الذي تلعبه في المؤسسات، األهمیة البالغة التي تحظى بها مهن إن

  .عاییر وقوانین تنظم المهنة وفیما یلي عرض ألهم هذه المعاییرفرض ضرورة وجود م

                                                                 المعاییر المقبولة قبوال عاما: أوال

المهني  لألداءللمحاسبین القانونیین أول من عمل جاهدا على وضع مستویات  األمریكيكان المعهد       

  1 .لعملیة مراجعة الحسابات، وقد انتهت هذه المجهودات بكتیب بعنوان معاییر التدقیق المقبولة قبوال عاما

   :ثالث مجموعات رئیسیة وهي إلىوقد تضمن هذا الكتیب معاییر المراجعة مبوبة      

تتعلق  هذه المعاییر بالتكوین الشخصي للقائم بعملیة المراجعة والمقصود : الشخصیة أوالمعاییر العامة - 1

 ءة المهنیة بواسطة أشخاص مدربین،الخدمات المهنیة یجب أن تقدم على درجة من الكفا أنبهذه المعاییر 

لمقابلة معاییر العمل المراجع  إلیهاحتاج یتمثل مطالب أساسیة  ألنهاوتوصف هذه المعاییر بأنها عامة 

 أنتنص على الصفات الشخصیة التي یجب  ألنهایر بصورة مالئمة، وتعتبر شخصیة التقر  وٕاعدادالمیداني 

   2 .یتحلى بها المراجع الخارجي

   :وتتكون المعاییر العامة أو الشخصیة من

یجب أن یتم الفحص من قبل شخص لدیه التأهیل العلمي والمهني الكافي  :العلمي والعملي التأهیلمعیار  -أ

  3 :ة مهنة المراجعة ویقصد بكل منهمالممارس

 وهو أن یكون لدى المراجع مؤهال جامعیا في المحاسبة والمراجعة وكذلك الحصول على  :التأهیل العلمي

الرأي وتقدیم النصح فیما یعرض  إبداءقدر كاف من جوانب المعرفة المرتبطة بالعلوم األخرى التي تمكنه من 

 .علیه خالل عملیة المراجعة

 عن طریق الممارسة، لتدریب العلمي والتمرنمهنة المراجعة كأي مهنة أخرى تحتاج إلى ا: التأهیل العملي 

  نه على الشخص الذي یرغب في أن یكون مراجعا قضاء فترة من الزمن في التدریب العملي، ومعرفةبمعنى أ

                                                           
  .02ص ،2002، عمان، الصفا  ، الطبعة األولى، دارتدقیق الحسابات في المشروعات التجاریة و الصناعیةعبد الكریم علي الرمحي،  1
  .61، صمرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان، عبد اهللا عبد العظیم هالل،  2
  .39، صمرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  3
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  .شخص مهني ذو خبرة إشرافتحت أصول المهنة 

یتوفر لدى المراجع استقالل  أنینص المعیار الثاني من المعاییر العامة على ضرورة  :معیار االستقالل - ب

  1 .الخاصة بعملیة المراجعة األمورذهني فیما یتعلق بكل 

المراجع الخارجي یتحددان بمدى  رأيمدى الثقة ودرجة االعتماد على  أنهذا المعیار من  أهمیةوتنبع 

تكون  القوائم المالیة غالبا ما ذات المصالح ومستخدمو فاألطراف ،الرأيذلك  إبداءاستقالل وحیاد المراجع في 

  2 .األحوال المالیة للمؤسسةعن رأي فني محاید  إلىحد كبیر ومن ثمة فهي تحتاج  إلىمصالحهم متعارضة 

 إعدادیبذل مراجع الحسابات العنایة الواجبة في عملیة المراجعة وعند  أنوهو : معیار العنایة المهنیة- ج 

 القیام بعمله، أثناءالمراجع  أداءذلك هو الحكم على درجة جودة  والهدف من التقریر النهائي لعملیة المراجعة 

  3.والعنایة المهنیة تتطلب االلتزام بمستوى أداء معین وفقا لما تنص علیه المعاییر والتشریعات المختلفة

  :وهيمعاییر رئیسیة وتنحصر هذه المعاییر في ثالثة  :معاییر العمل المیداني - 2

یتعین على المراجع أن یعد خطة مالئمة لتنفیذ عملیة المراجعة، من حیث توزیع الوقت المتاح  :التخطیط- أ

 الة المتوفرة بالمكتب على األعمالوكذلك تخصیص العم لعملیة المراجعة على االختبارات المطلوبة،

ة الموضوعة المناسب على هؤالء المساعدین للتأكد من تنفیذ الخط اإلشرافمع ضرورة تحقیق  المختلفة،

  4 .بطریقة كاملة وفقا لمستوى األداء المتفق علیه

  الرقابة الداخلیة المعیار الثاني من معاییر العمل المیداني نظام یعتبر تقییم :تقییم نظام الرقابة الداخلیة- ب

حیث  داخلیة المستخدم في مؤسسة العمیل،ن یجري دراسة وتقییم لنظام الرقابة الوالذي یحث المراجع على أ

أن نظام الرقابة الداخلیة یعتبر األساس الذي یحدد مدى االختبارات التي سوف یطبقها المراجع ألن قوة أو 

وكذلك مدى الفحص المطلوب لتلك األدلة  اإلثباتالداخلیة یؤثر على حجم وطبیعة أدلة  ضعف نظام الرقابة

  5 .ة المراجعةنه یؤثر على تحدید الوقت المالئم للقیام بعملیأ باإلضافة إلى

كافیة ومقنعة من خالل  إثباتوذلك معناه ضرورة الحصول على أدلة  :اإلثباتكفایة أدلة وقرائن - ج

الرأي حول  إلبداءلغرض تكوین أساس معقول  الفحص والجرد والمالحظة واالستفسارات والمصادقات وذلك

  6 .القوائم المالیة الخاضعة للمراجعة

                                                           
  .115، ص2007، الطبعة األولى، المكتبة العصریة، المنصورة ، أساسیات المراجعة مدخل معاصرحاتم محمد الشیشیني،  1
  .71، صمرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان، عبد اهللا عبد العظیم هالل،  2
  .41، ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  3
  .85، ص مرجع سبق ذكرهحمد سمیر الصبان، عبد اهللا عبد العظیم هالل، م 4
  .43 42، ص صمرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  5
  .95ص ، ولالجزء األ، 2003الطبعة األولى، دار الكتاب الوطنیة، بنغازي،  ،الطریق إلى علم المراجعة والتدقیقحازم هاشم األلوسي،  6
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للمراجعة نظرا لكونه یتضمن  األساسين تقریر المراجعة یمثل المنتج المادي إ: التقریر إعدادمعاییر  - 3

نه من المهم أن یكون متطابقا مع النموذج الذي لمستخدمي القوائم المالیة، لذا فإرأي المراجع النهائي المبلغ 

ات الالزمة لمثل هذا التقریر یتبع عادة بمهنة المراجعة ومستوفیا للنواحي الموضوعیة بتوفیره كافة المعلوم

  1 .وبشكل واضح 

  :تقریر المراجعة وهي إعدادوهناك أربعة معاییر تحكم 

وینص هذا المعیار على أنه  :معیار عرض القوائم المالیة طبقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها- أ

كانت القوائم المالیة قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف  إذا یجب أن یبین تقریر مراجع الحسابات ما

ویتطلب هذا المعیار التحقق لیس فقط من مدى قبول المبادئ المحاسبیة ولكنه  قبوال عاما،  علیها والمقبولة

 وبما أن مراجع الحسابات سیقدم رأیه حول الطرق التي تطبق بها تلك المبادئ،یتطلب التحقق من مدى قبول 

نه یجب أن یكون على درایة تامة بالمبادئ ، فإالمالیة وفقا للمبادئ المحاسبیةالقوائم  إعدادتم  إذا ما

 2.ف علیها والمبادئ البدیلة التي یمكن تطبیقها في عملیة الفحصر المحاسبیة المتعا

ویقضي هذا المعیار بأن یبین مراجع  :المبادئ المحاسبیة إتباعمعیار بیان مدى ثبات المشروع على - ب

تمت مقارنتها  ما إذاتتمیز بالثبات  كانت المبادئ التي طبقت في الفترة الجاریة إذا الحسابات في تقریره ما

المقارنات بین القوائم المالیة  إجراء إلمكانفي تطبق المبادئ المحاسبیة الزم والثبات بالفترات السابقة، 

 إعدادن المعیار الثاني من معاییر لذلك فإ ونهایة الفترات المالیة المختلفة  الختامیة التي تعدها المؤسسة في

وعند  .التقریر یضمن قابلیة هذه القوائم للمقارنة بین الفترات المختلفة لثبات المبادئ المحاسبیة المستخدمة

ن ذلك یستلزم من مراجع الحسابات بیان طبیعة هذه التغیرات وأثرها على القوائم سبیة فإتغییر المبادئ المحا

ومن ثم نجد أن التطبیق السلیم لمعیار الثبات یستلزم  نتائج مضللة، إلىن عدم الثبات یؤدي ذلك أل المالیة،

  3 .فهما واضحا لمراجع الحسابات للعالقة بین الثبات والقابلیة للمقارنة

 وٕاال ،ونتیجة نشاطها للمؤسسةالقوائم المالیة عن المركز المالي تفصح  أنیجب  :الكافي اإلفصاحمعیار - ج

وبالتالي فإن مراجع الحسابات الیعطي أي  ،التوضیحات المالئمة یشمل تقریر مراجع الحسابات أنفیجب 

حیث یركز على  ،المالئم الكافي و اإلفصاحتوضیحات إضافیة إال إذا عجزت القوائم المالیة عن تقدیم 

هو الوسیلة التي تربط بین الدقة  فاإلفصاحإفصاح النواحي الجوهریة وبدون الدخول في التفصیالت الكثیرة 

فئة  أیةتضلل  ونظرا  لتعدد الفئات المالیة بحیث ال. الفنیة والقوائم المالیة ذات البیانات والمعلومات المفیدة

                                                           
  .95نفس المرجع، ص  1
   .45، 44، ص ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  2
  .97، 96، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان، عبد اهللا عبد العظیم هالل،  3
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عن طریق ذكر  اإلفصاح ةیللعممجهود  أقصىیقوم المحاسبون والمراجعون ببذل  ،من هذه الفئات

  1.لقوائم المالیةعن طریق تحسین عرض  وتبویب بنود االتفصیالت التي تهم مستخدمي القوائم المالیة وذلك 

 رأيیتضمن التقریر  أننه یجب هذا المعیار على أینص  :في القوائم المالیة الرأيمعیار التعبیر عن - د

عدم إمكانیة التعبیر عن إبداء الرأي وقد تتضمن أسباب  أسبابتوضیح  أو لمراجع في القوائم المالیة كوحدة،ا

  2 :یلي ما الرأي إبداءاالمتناع عن 

  الفحص  إجراءتحدید استقالل المراجع بطریقة تؤثر جوهریا على إجراءات الفحص وعدم إمكانیة      

 بشكل كاف؛

 رأیهیعبر عن  أنویمكن   الرأي إبداءؤدي إلى عدم تمكنه من استقالل المراجع عن العمیل والذي ی عدم 

 الرأي ،المتحفظ الرأي، النظیف الرأي: وهي اآلراءشكال التالیة من ألحد افي القوائم المالیة بأن یبدي أ

   .المعارض والرأي ،السلبي

 المعاییر الدولیة :ثانیا

 البیانات المالیة وعند مراجعة المعلومات والخدماتیتم تطبیق المعاییر الدولیة للمراجعة عند مراجعة 

 إیجاد مستویات وٕارشادات مهنیة لمراجعة الحسابات، وما هو ذات العالقة والهدف األساسي من إصدارها

 المعاییرالجوهریة وتصدر هذه  یرتبط بها من خدمات قابلة للتطبیق عالمیا وتحتوي على المبادئ واإلجراءات

  3 .ات المراجعة الدولیةمعرفة لجنة ممارسب عن االتحاد الدولي للمحاسبین

  4 :هیكل تبویبها یلي وتم تبویب هذه المعاییر طبقا الرتباطها بمراحل عملیة المراجعة ونعرض فیما

  المبادئ العامة والمسؤولیات 299 - 200: المجموعة الثانیة - 1

  :تقییم الخطر واالستجابة في تقدیر األخطاء 499- 300 :الثالثة المجموعة - 2

  :أدلة المراجعة 599-500:المجموعة الخامسة - 3

  :اآلخریناستخدام عمل  699-600: السادسةالمجموعة  - 4

  :نتائج وتقاریر المراجعة 799- 700 :المجموعة السابعة - 5

  :المجاالت المتخصصة 899- 800 :المجموعة الثامنة - 6

                                                           
  .290،291، ص ص مرجع سبق، ذكرهحازم هاشم األلوسي،  1
  .49، 48، ص ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة، 2
دار الثقافة، عمان،  ، الطبعة األولى،لعملیةمراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظري و اإلجراءات ا حسین یوسف القاضي، حسین أحمد دحدوح،3

  .65، 65، ص ص 2009
  .554، 551، ص ص 2012، الطبعة األولى، دار الصفاء، عمان، والتأكید وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق التدقیقأحمد حلمي جمعة،  4
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 البیانات الدولیة لمهنة المراجعة 1100-1000 :العاشرة المجموعة - 7

  :المعاییر الدولیة لعملیة المراجعة 2000-2699 - 8

المعاییر الدولیة لعملیات التأكید عدا عن عملیات تدقیق أو مراجعة المعلومات  3000-3699 - 9

  المالیة التاریخیة

  المعاییر الدولیة للخدمات ذات العالقة :4699- 4000 -10

  والمسؤولیات الواقعة علیه الخارجيحقوق وواجبات المراجع  :الثانيالمطلب  

 وذلك حتى یتمكن المراجع یترتب عن القیام بمهمة المراجعة الخارجیة مجموعة من الحقوق والواجبات   

  .ي تقع علیهوفیما یلي عرض ألهم الحقوق والواجبات والمسؤولیات التمن القیام بعمله على أكمل وجه 

  :مراجع الحسابات حقوق: أوال

 یتمتع مراجع الحسابات ببعض الحقوق التي تمكنه من القیام بذلك ومن  أنللقیام بمهمة المراجعة یجب 

  1 :أهم هذه الحقوق نجد

راق والوثائق والعقود ألو احق االطالع على دفاتر الجهة الخاضعة للمراجعة وسجالتها ومستنداتها وكافة  - 1

 الخاصة بها؛

  ؛نجاز مهمته من أي جهةیراه ضروریا إل إیضاححق طلب أي بیان أو  - 2

تحتویه من  الجرد في الوقت الذي یراه مناسبا لخزائن الجهة الخاضعة للمراجعة ومخازنها وما إجراءحق  - 3

  ؛أوراق مالیة ونقدیة ومستندات ووثائق وبضائع ومعدات وغیرها

 قوقها والتزاماتها؛التحقق من موجودات الجهة الخاضعة للمراجعة وح - 4

یراه من معلومات فنیة تتعلق بنشاط الجهة الخاضعة للمراجعة ومنتجاتها وزیارة  حق الحصول على ما - 5

 ؛واالستیضاح من المختصین عن النواحي الفنیة التي یحتاجها ،ومواقع عملها و ورشاتهامصانعها 

 .التقریر المقدم من قبلهحق حضور اجتماعات الهیئة العامة للمؤسسة التي تتم فیها مناقشة  - 6

  واجبات مراجع الحسابات :ثانیا

  2 :یلتزم مراجع الحسابات بعدة واجبات نذكر منها

 مراقبة أعمال المؤسسة؛ - 1

 مراجعة حسابات المؤسسة وفقا لقواعد المراجعة المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العملیة والفنیة؛ - 2

                                                           
  .82، 81، ص ص 2009عمان،  الصفاء،، الطبعة األولى، دار مراجعة المعامالت المالیةنواف محمد عباس الرماحي،  1
  .42، ص مرجع سبق ذكرهإیهاب نظمي، هاني عزاب،  2
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ال بة الداخلیة لها والتأكد من مالءمتها لحسن سیر أعماقوأنظمة الر داریة فحص األنظمة المالیة واإل - 3

 الشركة والمحافظة على أموالها؛

مات المترتبة على المؤسسة التحقق من موجودات المؤسسة وملكیتها لها والتأكد من قانونیة االلتزا - 4

 وصحتها؛

المؤسسة وأي ة عن والهیئة العامة والتعلیمات الصادر  اإلدارةطالع على قرارات مجلس كما یجب علیه اإل - 5

 ضرورة الحصول علیها والتحقق منها؛بیانات یتطلب عملهم 

یتلو التقریر أمام  أنمن ینتدبونهم وعلیه  أوواجب تقدیم مراجع الحسابات للتقریر الخطي للهیئة العامة  - 6

 .هذه الهیئة

  مسؤولیات المراجع الخارجي: ثالثا

 أدائهمالمهنیون في مهنة المراجعة بصفة عامة، علیهم واجبات لتوفیر مستوى معقول من العنایة عند 

 یولد نوعا من المسؤولیة  لعملهم وذلك حسب متطلبات القانون العام والعقد الذي بینهم وبین عمالئهم وهذا ما

   :لىإالتي یجب على مراجع الحسابات تحملها، ویمكن تقسیم هذه المسؤولیات 

تجاه المؤسسة واتجاه الغیر وعلیه تعویض الضرر اومعناها أن المراجع مسؤول : المسؤولیة المدنیة -1

المادي والمعنوي الذي لحق بهؤالء في حالة ارتكاب أخطاء أو تقصیر، غیر أنه البد من إثبات أن الضرر 

        1 .ذلك التقصیر أوناتج بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك األخطاء 

   2:وتتمثل هذه المسؤولیة في بعض نواحي القصور التي تتعلق بعمل المراجع ومن أهمها ما یلي

 حالة إهمال المراجع في قیامه بأداء عمله وعدم بذل العنایة المهنیة الالزمة؛  - أ

 حالة وقوع المراجع في األخطاء أثناء مراجعته؛  -  ب

  .عدم قیامه أصال بالمراجعة -ج

فیها الضرر نطاق الطرف الذي یعتمد على المعلومات  هي المسؤولیة التي یتعدى: المسؤولیة الجنائیة- 2

، ویتعین في هذه الحالة ضرورة تحدید مجاالت المساءلة المجتمع ككل إلىالمحاسبیة التي تمت مراجعتها 

وبات والشك أن النص على الجنائیة لمراجع الحسابات والتي تنص علیها التشریعات المنظمة وقوانین العق

ثقة جمهور المستفیدین من خدمات  ة للمحافظة على كرامة المهنة والمسؤولیة الجنائیة للمراجع ضرورة هام

   .مخرجات النظام المحاسبيیها المراجعون عن مدى صدق التي یبد اآلراءالمراجعة ومزاولي المهنة في 

                                                           
  .57ص  2005ان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ، دیو ، الطبعة الثانیةالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق محمود بوتین،  1

  .83، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید،   2
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الف المسؤولیة المدنیة فكل من یقترف أحد المسؤولیة الجنائیة مسؤولیة شخصیة بخ أنویالحظ 

األفعال التي یعاقب علیها القانون یتحمل هو شخصیا العقوبة ومن األعمال التي تترتب علیها المسؤولیة 

  1 :یلي الجنائیة ما

تظهر نواحي القصور  على توزیع أرباح صوریة على المساهمین حتى ال اإلدارةالمراجع مع  تآمر  - أ

 المؤسسة؛ إدارةفي  واإلهمال

 ،المراجع الخارجي وتغاضیه عن بعض االنحرافات التي ارتكبها بعض المسؤولین في المؤسسة إغفال  -  ب

 الشخصیة؛ وعدم تضمین تقریره لذلك خوفا على مصالحه

 .أسرارها إفشاءارتكاب األخطاء والمخالفات الجسیمة بما یضر بمصالح المؤسسة ومن أمثلة ذلك   -  ج

مدنیة والجنائیة قد یتعرض المراجع لمسؤولیة ثالثة وهي المسؤولیة ال إلى إضافة: المسؤولیة التأدیبیة- 3

الجمعیة المهنیة أو نقابة المحاسبین  إلىحیث تمنح معظم التشریعات هذه المسؤولیة یة، المسؤولیة التأدیب

 بآدابأو ) المهنیة األمانة(أخلوا بالواجبات المهنیة ما إذاسلطة مساءلة أعضائها  بإعطائهاوذلك  ،والمراجعین

المهنیة من قبل العضو بالواجبات اإلخالل حسب درجة  التأدیبیةوتتدرج جزاءات المسؤولیة وسلوك المهنة، 

عند مزاولته لمهنة المراجعة أو ارتكابه أمورا مخلة بشرفها أو ماسة بكرامتها ومن بین العقوبات التي یمكن أن 

الوقف عن ممارسة المهنة ، التوبیخ، اإلنذار، نجد التنبیه تأدیبیایتعرض لها المراجع الخارجي عند مساءلته 

                                                                                                                     2 .لمدة معینة وأخیرا الشطب من جدول الجمعیة أو النقابة

  3:التي تندرج تحت المسؤولیة التأدیبیة نذكرالمخالفات ومن أمثلة 

المصادقة على صحة بیانات وحسابات ختامیة ومیزانیات ال تعكس الوضع المالي الصحیح للمؤسسة   - أ

 محل الفحص؛

إبداء رأي یخالف ما تضمنته الدفاتر و السجالت و القوائم المالیة أو التوقیع على تقاریر لم یقم   -  ب

 . بتوقیعها

   ةالخارجی ةالمراجع خالقیاتأ: المطلب الثالث

مهنة المراجعة كغیرها من المهن لها أخالقیات یتوجب على أعضائها االلتزام بها، لذلك فان المراجعین 

 ید بقواعد السلوك المهني والتي یمكن أن نوجزها فيرستهم ألعمالهم المهنیة على التقیحرصون عند مما

  :العناصر التالیة

                                                           
  .138، ص  2006-2004، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،األسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحساباتمحمد سمیر الصبان، محمد مصطفى سلیمان،  1
  .80 79، ص ص مرجع سبق ذكرهحازم هاشم األلوسي، 2 

  .97، صمرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،   3
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   المهنة وأخالقیاتمبادئ  :أوال

مهنة مراجعة الحسابات هي في الحقیقة مهنة اجتماعیة تستفید منها أطراف كثیرة ممن یستخدمون  نإ

ن المهنة قد فرضت على مراجع الحسابات فإ ،وبالرغم من تضارب مصلحة هؤالء األطراف ،تقریر المراجع

وتشتمل أخالقیات المهنة  .عاتقه أن یتحلى بسلوك أخالقي یمكنه من انجاز المهمة التي ألقاها المجتمع على

  :على مبادئ وهي

  :ویمكن شرحها بالتفصیل فیما یلي  :الل والنزاهة والموضوعیةاالستق -1

الرأي على القوائم المالیة  إبداءیجوز للعضو أو الشركة المهنیة التي یكون فیها شریكا من  ال :اللاالستق- أ

 1 .ؤسسةالم ته مستقلین بالنسبة لهذهكان العضو وشرك إذا إالالخاصة بأحد المشروعات 

وجد ی أن یكون موضوعیا وأن ال العمل المهني على المراجع الخارجي عند انجاز :النزاهة والموضوعیة- ب

  2 .ضغوط ألي یقوم بتغییر الحقائق أو یخضع  یكون متحیزا ألي جهة وال لدیه تضارب في المصالح وأن ال

یملك  رأى أنه ال إذیجب على مراجع الحسابات عدم قبوله القیام بعملیة مراجعة معینة  : الكفاءة المهنیة- 2

عرض على المراجع مثال مراجعة شركة  فإذا الكفاءة والقدرة لتنفیذ عملیة المراجعة بكفاءة مهنیة معقولة،

یملك الخبرة العلمیة والعملیة لمراجعة مثل  االلكترونیة في نظامها المالي وكان المراجع ال األنظمةتستخدم 

  3 .یعتذر عن أداء خدماته لهذه المؤسسةفعلیه أن  األنظمةهذه 

یجب على المراجع بذل العنایة المهنیة الكافیة عند تنفیذه لعملیة المراجعة  :بذل العنایة المهنیة الالزمة  - 3

 ،ویتمثل في التزام المراجع ،ل العنایة المهنیة الالزمةیة وبذلجمیع االحتیاجات الضرور  وٕاجراءهللتقریر  وٕاعداده

اختیار األدلة  ،على المساعدین واإلشرافبمعاییر المراجعة المقبولة قبوال عاما كالتخطیط لعملیة المراجعة 

للتقریر الذي یحتوي  وٕاعدادهتقییمه للقوائم المالیة  ألوراق عمل المراجعة، إعداده والبراهین المتحصل علیها،

  4 .على رأیه الفني المحاید

كان  إذا إالشخص  أليعمالئه  وأسراریجب على مراجع الحسابات عدم كشف شؤون  :السر المهني -4

حیث أنه إذا طلبت أي جهة من  بموجب أحكام القوانین النافذة وللجهات المحددة فیها حصرا إلزامیاذلك 

التأكد من وجود إلزام قانوني بذلك وبعكسه علیه ، بمعلومات عن شؤون عمیل لهمراجع الحسابات تزویدها 

                                                                5 .االمتناع عن تزویدها بالمعلومات إال بعد موافقة العمیل

                                                           
  .203  ،202، ص ص 2007، مؤسسة الوراق، عمان، النظریة والتطبیقمراجعة الحسابات بین یوسف محمود جربوع،  1
  .65، ص 2004، الطبعة الثانیة، دار وائل، عمان، ، مدخل إلى التدقیقالهادي تمیمي 2
  .165، ص مرجع سبق ذكرهزاهرة توفیق سواد،  3
  .165نفس المرجع ، ص 4
  .113، ص مرجع سبق ذكرهنواف محمد عباس الرماحي،  5
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، مراجع الحسابات أن یدفع عموالت للحصول على عمیل ور علىمحض :عدم تقاضي العموالت- 5

  1 .للعمیل عن منتجات أو خدمات أخرى قبول عمولة نتیجة لتوصیاته أیضاویحضر علیه 

 یجوز لمراجع الحسابات الخارجي المستقل أن یحصل على عمل  ال: ووسائل اجتذاب العمالء اإلعالن6- 

  2 .األخرى بطرق غیر صحیحةب العمالء أو بوسائل اجتذا اإلعالنعن طریق 

على مراجع الحسابات الخارجي أن یقوم بعمله المهني وفقا للمعاییر المهنیة لمراجعة  :لمعاییر الفنیةا-7

حسب المعاییر الموضوعیة والمعتمدة من  إلیهانجاز األعمال المسندة بعنایة ومهارة بالحسابات، وأن یقوم 

  3 .قبل الهیئات المهنیة

  قواعد وأخالقیات السلوك المهنيأهداف :ثانیا

التالیة  األغراضتحقیق أغراض عدة وتكاد تكون  إلىإن قواعد وأخالقیات السلوك المهني تهدف 

  4 :دساتیر قواعد السلوك المهني وهيواردة ضمن معظم  ألنها أهمها

بین غیرها  أحرزتهكرامتها وتدعیم التقدم الذي على  والمحافظة ،المحاسبة والمراجعةرفع مستوى مهنة  - 1

 األخرى؛من المهن الحرة 

ل العلمي لتوفیر مبدأي الكفایة في التأهیالتي وضعها المشرع  واألحكامتدعیم وتكملة النصوص القانونیة  - 2

 والعملي للمراجع وحیاده؛

والثقة في نفوس جمهور المعنیین بخدمات المحاسبین والمراجعین من العمالء وغیرهم من  الطمأنینةبث  - 3

على  إلیهمتوكل  أعمالمن  یؤدونهسیحافظون فیما یقدمونه من خدمات وما  بأنهمالطوائف والفئات المتعددة 

 .نیة ومستویات علمیة ومهنیة رفیعةالتزام معاییر ف

  جعة الخارجیةمسار تنفیذ المرا: ثالمبحث الثال

تمر عملیة المراجعة الخارجیة بمجموعة من المراحل والخطوات التي ینبغي على مراجع الحسابات 

  .أجل تحقیق األهداف المرجوة من عملیة المراجعة الخارجیة من إتباعها

  ول المهمة وتخطیط عملیة المراجعةقب: المطلب األول

البد أن تتوفر لدیه النیة في القیام بهذه العملیة والمتمثلة , قوم المدقق بتخطیط عملیة التدقیققبل أن ی

كتوفر الوقت المناسب لتخطیط عملیة  في قبول المهمة، ویتحقق هذا الشرط وفقا لمجموعة من العناصر،

                                                           
  .206، ص مرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع،  1
  .206نفس المرجع، ص 2
  . 218نفس المرجع، ص 3
  .208نفس المرجع، ص 4
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 یتیح أیضا للمدقق فرصة تفادي التعامل مع أشخاص تنقصهم التدقیق أي معرفة بالمهمة قبل وقت كاف، ما

  .                قامة وحتى یتفادى هذا البد أن یفحص بدقة سمعة العمیل المتوقعستاألمانة واإل

  :یلي قبول المهمة یقوم المراجع بما إطاروفي     

  الخطوات التمهیدیة: أوال

 لذلك علیه لم تكن معدومة، نإعند قیام المراجع بعملیة مراجعة جدیدة تكون معرفته بالمنشأة قلیلة 

  1 :وتتمثل هذه الخطوات في .الخطوات التالیة قبل مباشرة تنفیذ عملیة المراجعة إتباع

لقانوني للمشروع تختلف باختالف الشكل ا وٕاجراءاتهوهنا نرى أن شروط التعیین  :التأكد من صحة تعیینه-1

  .ومن هنا تختلف طرق التأكد والتحقق من صحة التعیین تبعا لذلك. موضوع المراجعة

  .وتتوقف هذه أیضا على الشكل القانوني للمشروع :من نطاق عملیة المراجعة المطلوبةالتأكد - 2

سند راجع أن یتعرف على المشروع الذي أیجب على الم: الحصول على معلومات تمهیدیة عن المشروع- 3

علیه أن وهذه الناحیة تختلف باختالف الشكل القانوني للمشروع ففي شركات المساهمة  حساباته، مراجعة إلیه

یطلع على العقد التأسیسي والنظام الداخلي للشركة للتعرف على مقرها ومركزها القانوني ومدتها وغرضها 

لمراجع االطالع فعلى ا األشخاصأما في شركات  اإلدارةمجلس  ألعضاءوالسلطات الممنوحة  ورأس مالها،

، ویضاف الخ...باإلدارةوحصة كل شریك والجهة التي تقوم  اإلجماليمعرفة رأس المال ل على عقد الشركة

دراسة : العوامل المشتركة التالیة) والممتلكات الفردیة األشخاصشركات المساهمة، شركات (في كل الحاالت 

والحصول على صورة من توقیع  ف على توزیع السلطات والمسؤولیات،الخارطة التنظیمیة للمشروع التعر 

  .ن بالتوقیع على الشیكات وما شابهالمختصی الموظفین

القیام بزیارة استطالعیة على مراجع الحسابات  :زیارة استطالعیة للمشروع والتعرف على النواحي الفنیة- 4

تسلسل العملیات التخزین وكیفیة  اإلنتاجطالع على سیر العمل فیها من حیث للمؤسسة، مما یمكنه من اإل

  .یتفهم طبیعة المؤسسة وعملیاتها أنبرنامج المراجعة بعد  بإعدادبحیث یسهل علیه بعد ذلك القیام 

 آلیاعلى مراجع الحسابات دراسة النظام المحاسبي المتبع دفتریا كان أم  :فحص النظام المحاسبي 5-

بكل خطوات التسجیل والترحیل  اإللزامیة منها واالختیاریة واإللمامواالطالع على سجالت المؤسسة ودفاترها 

  .مدى انتظام الدفاتر والسجالت رأي محاید یتضمن الحكم حول بإصدارذلك ألنه ملزم في النهایة  لىإوما 

                                                           
، الجزائر،  3، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائرالتدقیق المحاسبي من منظور المعاییر الدولیة ومدى إمكانیة تطبیقها في الجزائرمحمد أمین المازون،  1

 .210  ،207 ، ص ص2010/2011
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یتعرف على المركز وهنا : طالع على الحسابات الختامیة والقوائم المالیة الخاصة بفترات سابقةإلا- 6

وعلیه أن یفحص  .وتفاصیلهاونوعیة التقاریر السابقة ألن هذا یساعد في رسم خطة عمله المالي للمشروع، 

   .اإلدارةأي تحفظات وردت بتقریر المراجع السابق أو تقریر مجلس 

على كشف  حیث علیه أن یحصل :واحد منهم املین في المؤسسة ومدى مسؤولیة كلالتعرف على الع- 7

السلطات وصورة عن التواقیع خصوصا الهامة منها والملزمة للشركة قانونا ومعرفة حدود ، بأسماء

   .والمسؤولیات

لضریبة بذلك لیقتنع بكفایة االقتطاعات ا ویقوم المراجع :فحص مركز المشروع من الناحیة الضریبیة- 8

  .حتى یتأكد من صحة البیانات الواردة بالقوائم المالیة

  )برنامج المراجعة(مخطط المراجعة  :ثانیا

م الطریقة التي والخطوات التمهیدیة ویرس اإلجراءات إتمامیقوم مراجع الحسابات برسم خطة عمل بعد 

وتترجم هذه الخطة في شكل برنامج مرسوم  ،الفنیة لعملیة المراجعة اإلجراءات إلتمامه یسیر علیها مساعدو 

  1 :یلي والذي ینص على ما

 الواجب تحقیقها؛ األهداف -1

 ؛األهدافلتحقیق  إتباعهاالفنیة الواجب  واإلجراءاتالخطوات  -2

 ؛وٕاجراءتحدید الوقت التقدیري الالزم لالنتهاء من كل خطوة - 3

 ؛وٕاجراءتحدید الوقت المستنفذ فعال في كل خطوة 4- 

 منفذ؛ وٕاجراءعن كل خطوة  المسؤولمالحظة الشخص 5- 

 .اإلجراءتوقیع الشخص المسؤول عن انجاز - 6

 2 :هناك نوعین من برامج المراجعة همان ویمكن القول بأ     

حیث یطلب من  وثابتة لكل الخطوات  وهي نماذج مطبوعة :برامج مراجعة ثابتة أو مرسومة مقدما - 1

یحصل علیه من بیانات ومعلومات  في ضوء ما، ة أو أكثرالتقید بها مع تعدیلها في نقط جعامساعدي المر 

  :ولهذه البرامج مزایا عدیدة أهمها ،عن المؤسسة

  ؛إتباعهاتعتبر تعلیمات صریحة وواضحة لخطوات العمل الواجب  أنها - أ

 نها ضروریة في المشاریع الكبیرة المتشبعة بأحكام خطة العمل؛أ - ب

 .عدیه كل حسب خبرته وكفاءتهنها تمكن بل تساعد على تقسیم العمل بین المراجع ومساأـ -ج

                                                           
  .30نفس المرجع، ص  1
  .213  ،212، ص ص 1999، عمان، للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى، دار وائلعلم  تدقیق الحسابات الناحیة النظریةخالد أمین عبد اهللا، 2
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عملیات  إلىیعاب على هذا النوع من البرامج أنه قد یحول خطوات المراجعة  ولكن وبالرغم من هذه المزایا،

  .روتینیة

 أما ،على تحدید الخطوات العریضة لعملیة المراجعة الأو  ویحتوي هذا النوع: برامج تدقیق متدرجة -2

ومیزة  .الحال لظروفوطبقا  شابه فیتم تقریرها أثناء القیام بعملیة المراجعة التفاصیل وكمیة االختبارات وما

الفنیة في  مودرایته ممكتب المراجعة مجاال واسعا الستخدام خبراته لموظفيهذا النوع من البرامج أنه یترك 

أن تتوفر لدى المراجع وهكذا یستلزم هذا النوع  ،واألسالیبیرونه ضروریا ومناسبا من الخطوات  ما إتباع

  .مناسباالمنفذ خبرة علمیة واسعة وتأهیال علمیا 

  اإلشراف على مهمة التدقیق :ثالثا

على مهمة المراجعة هو متابعة المراجع لعملیة المراجعة وتقسیمه للمهام بین أعضاء فرقته   اإلشراف

كل حسب خبرته وكفاءته وتخصصه، دون تفویض السلطة لهم أو إنجاز المهمة كاملة من طرفهم، بل هو 

المسؤول والمعني األول بعملیة  باعتبارهالتي یقومون بها، مطالب باإلطالع  المستمر على األعمال 

  1 :نقاط اإلشراف فیما یلي أهمویمكن تلخیص . المراجعة

 توجیه المراجعین نحو تحقیق األهداف؛ -1

 ترتیب المهام حسب األولویات؛ -2

  .حرصه أن تسند كل مهمة من مهام المراجعة إلى الشخص القادر على إنجازها -3

  أوراق العمل: رابعا

الفحوصات التي تمت والمعلومات في التي تم تطبیقها  اإلجراءاتو   سجل المراجع العمل هي أوراق

سجل للبرهان  وأنهاكل إقرار من إقرارات اإلدارة كما واآلراء التي تم التوصل إلیها و التي تم الحصول علیها 

العمل هو  أوراقوالغرض العام من ، علیهاجعة حسب المعاییر المتعارف على أن المراجع قد قام بالمرا

العمل بصفة عامة  أوراقوتنقسم  رأیهاإلثبات التي تدعم  أدلةوتوفیر مساعدة المراجع عند ممارسة الفحص 

  2 :إلى

هو ذلك الملف الذي یحتوي على معلومات تخص السنة تحت المراجعة ویحتوي على : الملف الجاري- 1

  ؛فرعیة أوراقمنها الورقة الرئیسیة ویلحق بها  أوراق

سنة مالیة علما أن من  أكثر الذي یحتوي على معلومات تخص وتفیدهو ذلك الملف : الملف الدائم2-  

للمؤسسة  األولىدة أي عند القیام بالزیا .عند البدء في المراجعة وألول مرةهذه المعلومات تم الحصول علیها 

  .وعند التعیین

                                                           
  .32، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أمین المازون،   1
  .89، 85، ص ص مرجع سبق ذكرهالهادي التمیمي، 2
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  حص وتقییم نظام الرقابة الداخلیةف: المطلب الثاني

تعتبر هذه الخطوة أهم مرحلة من مراحل المراجعة الخارجیة إذ یجب على المراجع الخارجي دراسة 

  .وتقییمه وذلك باعتماد على مجموعة من الطرق والوسائلنظام الرقابة الداخلیة 

  تعریف نظام الرقابة الداخلیة: أوال

التي  خطة للتنظیم وكل الطرق الخاصة باألصول:" على أنه اسبة العام األمریكيعرفه مكتب المح

التنظیمي البیانات المحاسبیة وتحسین الهیكل تمتلكها الوحدة والمحافظة علیها، ومراجعة مدى دقة وتوثیق 

وتشجیع التعاون بین  ،لیةاعالف ،الكفاءة واالقتصاد، البرمجة ،واإلنتاجیةوالعمل على تحقیق أهداف الخطة 

  1 ". المناسبة اإلداریةالعاملین واتخاذ السیاسات 

انه خطة " المراجعة التابعة لمجمع المحاسبین القانونیین األمریكي على أنه  إجراءاتكما عرفته لجنة   

المحافظة على  إلىؤسسة والتي تهدف الم إدارةواألسالیب التي تضعها  واإلجراءاتالتنظیم وكل الطرق 

أصول المؤسسة وضمان دقة وصحة المعلومات المحاسبیة وزیادة درجة االعتماد علیها وتحقیق الكفاءة 

  2 ". اإلدارةالتي وضعتها  اإلداریةالسیاسات بالتشغیلیة والتحقق من التزام العاملین و 

  أهداف نظام الرقابة الداخلیة: ثانیا

  3 :الداخلیة في ما یليتكمن أهداف الرئیسة لنظام الرقابة   

  تنظیم المؤسسة لتوضیح السلطات و الصالحیات والمسؤولیات؛ -1

 حمایة أصول المؤسسة من االختالس والتالعب؛- 2

  التأكد من دقة البیانات المحاسبیة حتى یمكن االعتماد علیها في رسم السیاسات والقرارات اإلداریة؛- 3

  رفع مستوى الكفایة واإلنتاجیة؛- 4

  تشجیع االلتزام بالسیاسات و القرارات اإلداریة؛- 5

 .تقییم مستویات التنفیذ في األقسام المختلفة للمؤسسة- 6

  رق تقییم نظام الرقابة الداخلیةط :اثالث

 ،الرقابیة  واإلجراءاتیقوم المراجع بجمع المعلومات عن نظام الرقابة الداخلیة على التقدیرات المحاسبیة     

  . اإلجراءاتهذا النظام وسالمة  للتأكد من جودة تصمیمعلومات المختلفة لجمع الم باألسالیبوذلك 

                                                           
، ص 2006 كتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة،، المدراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةكمال الدین مصطفى الدهراوي، محمد السید سرایا،  1

229.  
الجامعیة،  ، الدارالمراجعة التشغیلیة والرقابة الداخلیةعبد الفتاح محمد  الصحن، محمد السید سرایا، عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السید شحاتة،  2

  .13، ص 2008-2007اإلسكندریة، 
  .134، ص مرجع سبق ذكرهإیهاب نظمي، هاني عزاب،  3
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  1 :ومن بین هذه الطرق والوسائل نذكر   

یمكن أن یستخدم مراجع الحسابات قائمة االستبیان مكتوبة كنوع من الوسائل ): االستبیان(االستقصاء - 1

ویتم تصمیم نموذج االستقصاء لعمیل حول االستفسارات الموجه له، ا إجاباتالتي یقوم من خاللها بتوثیق 

قوة نظام  إلىنعم أو یطبق تشیر  إجابةیطبق حیث أن  بنعم أو ال أو یطبق أو ال إما اإلجابةبأن تكون 

  ضعف النظام؛ إلىیطبق تشیر  ال أو ال وٕاجابةالرقابة الداخلیة 

ة التقریر الوصفي لتقییم نظام الرقابة الداخلیة عن طریق یتم استخدام طریق ):الوصف الكتابي(التقریر -2

ة بتوفیر وتسمح هذه الطریق ،ة على العملیاتالرقاب إجراءاتیل نظام الرقابة المتبعة وتفاص إجراءاتوصف 

أما  نتیجة إلىومن خالل نظام التقریر الوصفي یصل المراجع  المرونة أكبر من نظام االستقصاء، درجة من

 هي نقاط الضعف؛ نظام الرقابة الداخلیة قوي أو ضعیف وما

یتعلق بها  یتم استخدام خرائط التدفق لفهم تسلسل العالقات بین أوجه النشاط المختلفة وما :خرائط التدفق- 3

ك وتأخذ خرائط التدفق شكال بیانیا لجزأ من نظام الرقابة كذل ،من مستندات أخرى في نظام الرقابة الداخلیة

 ،تمكن خرائط التدفق مراجع الحسابات من الحصول على معلومات ذات داللة حول نظام الرقابة الداخلیة

  األخطاء الجوهریة الممكن حدوثها؛ إلىوبیان مواطن قوته وضعفه استنادا 

یمكن لمراجع الحسابات أن یقوم بعملیة تقییم لنظام الرقابة الداخلیة في  :فحص النظام المحاسبي- 4

المؤسسة من خالل فحص النظام المحاسبي المطبق عن طریق حصوله على كشف بالسجالت المحاسبیة 

وكذلك المستندات والدورة المستندیة من خالل هذه  ،ومراجعة تلك السجالت ،والمسؤولین عن كل سجل

   .مراجع من الحكم على قوة أو ضعف نظام الرقابةالكشوف یتمكن ال

  خطوات تقییم نظام الرقابة الداخلیة :ثالثا

   :نظام الرقابة الداخلیة ألي مؤسسة یتضمن الخطوات التالیة إجراءاتفحص وتقییم  نإ    

المكتوبة وتدوینه  على نظام الرقابة من خالل جمعه لإلجراءات یتعرف المراجع: اإلجراءاتجمع - 1

نه شامل حسب النظریة العامة للنظم فإفنظام الرقابة الداخلیة نظام  ،)المكتوبة والغیر مكتوبة(للملخصات 

  2 .جزئیة خاصة بمختلف العملیات التي تقوم بها المؤسسة أنظمةیتكون من 

یتأكد من أنه  أنالخارجي خالل هذه الخطوة فهم النظام المتبع وعلیه یحاول المراجع : الفهم اختبارات - 2

تلخیصه  وأحسننه فهم كل أجزائها من أ یتأكدأي ، الفهم والتطابق باختباراتوذلك عن طریق قیامه  ،فهمه

  3 .لها بعد تتبعه للعملیات

                                                           
  .221 ،218، ص صمرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة، 1
  .72، ص مرجع سبق ذكرهمحمود بوتین، 2
  .73نفس المرجع، ص  3
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یحصل المراجع في هذه الخطوة على معلومات عامة حول الرقابة  :لنظام الرقابة الداخلیة أوليتقییم  -3

الداخلیة في الشركة بحیث یشكل فكرة أولیة حول هذه الرقابة ومكوناتها ویلم بالهیكل التنظیمي وبكیفیة توزیع 

رقابة مل فهم المراجع للوالقیام بها وتسجیلها ویجب أن یش إجازاتهاالسلطة والمسؤولیة وتدفق العملیات وكیفیة 

وأنشطة الرقابة ویستطیع المراجع  ،االتصال المحاسبي ،نظام المعلومات ،تقویم الخطر، بةبیئة الرقا: الداخلیة

  1 .في نهایة هذه الخطوة تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف

النوع من االختبارات من أن نقاط القوة المتوصل یتأكد المراجع من خالل هذا  :اختبارات االستمراریة- 4

 كما تعتبر  ،أي مطبقة في الواقع وبصفة مستمرة ودائمة ،في النظام نقاط قوة فعال األوليفي التقییم  إلیها

تسمح للمراجع أن یكون على  ألنهابارات الفهم والتطابق اریة ذات أهمیة قصوى مقارنة باختاختبارات االستمر 

  2 .تحمل خلال مطبقة باستمرار وال إجراءاتالتي راقبها  اإلجراءاتیقین بأن 

خطوات عملیة دراسة وتقییم نظام الرقابة  أخرتمثل هذه الخطوة : التقییم النهائي لنظام الرقابة الداخلیة- 5

 سیصبح ،فبعد جمع الحقائق والمعلومات عن تصمیم النظام وفحص الطریقة التي یتم بها تشغیله ،الداخلیة

مراجع الحسابات في موقف یسمح له بالحكم على مدى فاعلیة وكفاءة النظام ومن ثم تحدید درجة االعتماد 

أي في صحة ر ال وٕابداءالتقریر  إعدادالمراجعة المالئمة بهدف  إجراءاتوالتي بدورها ستؤثر على  ،علیه

الضعف المرجوة في أنظمة نواحي  إبرازوتشمل هذه الخطوة على  ،سالمة القوائم المالیة محل الفحصو 

  3 .الرقابة الداخلیة ألوجه النشاط المختلفة داخل المؤسسة

  اإلثباتجمع أدلة : المطلب الثالث

حتى یتمكن المراجع الخارجي من إثبات صحة وصدق النتائج التي توصل إلیها وحتى تكون 

جمعها حتى تكون بمثابة دلیل الوالبراهین التي یجب على  مالحظاته وأرائه مقنعة هناك مجموعة من األدلة

  .یستند علیه

  اإلثباتتعریف أدلة  :أوال

یعتمد علیه الفرد  ولكنها تشترك جمیعا في أنها تمثل كل ما ،اإلثباتتعددت التعاریف التي تناولت أدلة     

  .موضوع متنازع علیهحكم معین عن  إلىللوصول 

  :ومن هذه التعاریف نجد

                                                           
  .69، ص مرجع سبق ذكرهحسین أحمد دحدوح، حسین یوسف القاضي،  1
  .74، ص مرجع سبق ذكرهمحمود بوتین،  2
  .260، ص 2003/2004، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ، نظریة المراجعة  وآلیات التطبیقمحمد سمیر الصبان 3
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لذي یستخدم األول یراد برهنته والثاني ا ،فهو یبلور عالقة بین عنصرین اصطالح یدل على نسبة،

ومن المالحظ أن العنصر األول یمثل فرضا معینا في حین أن العنصر الثاني یمثل لبرهنة العنصر األول، 

  1 .أن العنصر األول حقیقة أیضا إثبات إلىحقیقة تهدف 

  2 ."لتمكینه من اتخاذ قرار معین في موضوع جدلي تقدم للعقلمثل جمیع الحقائق التي ت"كما عرفت بأنها    

عرض من  یؤثر على حكم وتأثیر المراجع فیما یتعلق بمطابقة ما أنمن شأنه  ثبات هي كل مافأدلة اإل

 إنمام جهد المراجع الذي یبذل في تكوین رأیه عن القوائم المالیة فمعظت مالیة للحقیقة االقتصادیة، معلوما

  .جمع أدلة وقرائن التدقیقیتمثل في 

  3 :وهما اإلثباتالخصائص التي یجب أن تتوفر في أدلة  إلى اإلشارةوتجدر      

ولكون  ،الضروري لتدعیم رأي المراجع اإلثباتتتعلق الكفایة بصفة عامة بمقدار أو حجم أدلة  :الكفایة - 1

 واألرصدةللبیانات الناتجة عن النظم المختلفة ) العینات أو(المراجعة المالیة تعتمد أساسا على االختبارات

هو  ما :هو اإلثباتن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد والمتعلق بكفایة أدلة الظاهرة بالقوائم المالیة فإ

         .حجم العینة الكافیة لتدعیم رأي المراجع بالشكل المالئم؟ هو وما؟  اإلثباتالمقدار الكافي من أدلة 

نه یجب أن یكون الدلیل فعال ومالئم، فإ اإلثباتلكي تتحقق صالحیة وجدارة دلیل : صالحیة األدلة - 2

والتي  ،ویقصد بالفعالیة هنا تلك النوعیة الجیدة من األدلة التي یمكن االعتماد علیها في استنتاج رأي منطقي

  .راها ویلمسها المراجعقد تتكون من العناصر الطبیعیة القابلة للمالحظة والتي ی

  اإلثباتأنواع أدلة  :ثانیا

  :عملیة المراجعة الخارجیة وأهمها هناك العدید من أدلة الثبات في     

جرد الفعلي لمن بین األدلة القویة التي یستطیع المراجع االعتماد علیها هو قیامه با :الجرد الفعلي - 1

أشد من  إقناعأمكن للمراجع أن یرى بنفسه وجود األصل فانه لیس هناك  فإذاوالتحقق من الرصید الدفتري 

أنه هناك نقطة ضعف في هذا الدلیل فالوجود الفعلي لیس معناه الملكیة فقد یكون لدى المؤسسة  إال ،هذا

یعتبر دلیال على ملكیتها لذلك ینبغي على المراجع أن یتأكد بدلیل  ن وجودها المستأجرة وعلى هذا فإ آالت

  4 .لیثبت ملكیتها إضافي

                                                           
  .289نفس المرجع، ص  1
  .165محمد سمیر الصبان، عبد اهللا عبد العظیم هالل، ص 2

، دار المریخ للنشر، الریاض، المراجعة بین النظریة والتطبیقن سعید، كمال الديولیام تماس، أمرسون هنكي، ترجمة احمد حامد حجاج،  3

313 214.  
، ص 2004، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، أسس المراجعة األسس العلمیة والعملیةعبد الفتاح الصحن، محمد سمیر الصبان، شریفة علي حسن،  4

  .130 ،129ص 
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ومن أمثلتها  آخرمن اعتماده أي دلیل  أكثریعتمد المراجع في مراجعته على المستندات : المستندات - 2

  1 :إلىویمكن تقسیم المستندات  ،العقود ،مستندات المصاریف ،فواتیر البیع ،فواتیر الشراء: نجد

 ؛فواتیر البیع: مثل المستندات المعدة خارج المؤسسة تحت الفحص- أ

 ؛سندات اإلدخال إلى المخازن: مثل المستندات المعدة داخل المؤسسة والمستعملة داخل المؤسسة- ب

 .فواتیر الشراء: المؤسسة مثلالمستندات المعدة داخل المؤسسة والمعتمدة من شخص مستقل عن - ج

, مراجعال إشرافتصدر من المؤسسة وتحت  اإلقراراتهي شكل من أشكال الشهادات أو : المصادقات - 3

لصحة أو عدم صحة الرصید الخاص به الناتج عن تعامله مع المؤسسة في تاریخ  یقر فیها المدین أو الدائن

  2 :إلىالمراجع مباشرة وتنقسم  إلىالرد  إرسالمعین ویتم 

الرد سواءا كان رصیده المبین بها صحیح  إلیهوهي التي یطلب فیها من المرسل  :المصادقات االیجابیة -أ

   .أو خطأ

كان رصیده المبین بها غیر  إذا ،الرد إلیهوهي التي یطلب فیها من المرسل  :لمصادقات السلبیةا - ب

  .لب علیها أنها تعتبر عدم الرد دلیال على صحة الرصیدویغ ،صحیح فقط

ویطلب منه تحدید  المصادقة، إلیهیذكر فیها مقدار رصید المرسل  وهي التي ال :المصادقات المجردة -ج

  .مع المؤسسة حتى تاریخ المیزانیة تحت المراجعةرصیده 

سالمة نظام الرقابة الداخلیة یعد معیارا للحكم على مدى انتظام  أن :وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة - 5

لیس المقصود  تحتویه من بیانات وخلوها من األخطاء والغش والتالعب، لسجالت المحاسبیة ومااالدفاتر و 

أما في . بل یجب أن یكون منفذا وموضوعا حیز التطبیق ،النظام مكتوبا في الواقع بالوجود هنا مجرد كون 

لمستندات والسجالت توفر هذه ا إمكانیةن ذلك یدل على فإ ،حالة العكس وهو ضعف نظام الرقابة الداخلیة

یوسع نطاق االختبارات على العینات التي یقوم بها المراجع والتي قد تكون بدورها  ما ،على أخطاء وتالعبات

  3 .القوائم المالیة نیة له لدى امتناعه عن المصادقة على قر 

العالقات لتحدید مدى  وٕانشاءالمرجعة التحلیلیة في المقارنات  إجراءاتتتمثل  :المراجعة التحلیلیة - 6

المراجعة التحلیلیة مقارنة نسبة مجمل  إجراءاتومن أمثلة  ،معقولیة أرصدة الحسابات أو غیرها من البیانات

المراجعة التحلیلیة في  إجراءاتوتستخدم  ،مع نسبة مجمل الربح في السنة السابقة ،الربح في العام الحالي

  4.الواقع العملي بشكل كبیر

                                                           
  .299  298، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، ص ص الرقابة و مراجعة الحساباتعبد الفتاح الصحن، أحمد نور،  1
  .169 168، ص ص 2009، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة، ، دراسة متقدمة في تدقیق الحساباتمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب 2
  .40 39، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد أمین مازون،   3
  .203، ص مرجع سبق ذكره، حاتم محمد الشیشیني 4
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من العمیل كرد على هیة أو مكتوبة لومات شفاالستفسار هو الحصول على مع :االستفسارات من العمیل - 7

یمكن  أنه ال إالوعلى الرغم من توفر كم كبیر من األدلة التي یتم الحصول علیها من العمیل  أسئلة المراجع،

ذات حجیة عالیة ألنها قد تكون متحیزة لمصلحة العمیل ولذاك فعندما یحصل المراجع على  أدلةاعتبارها 

  1 .المراجعة إجراءاتتدعیمها بأدلة أخرى من خالل  إلىیسعى  من خالل االستفسارات فغالبا ما األدلة

والدفاتر ة للمستندات یمراجعة صحة العملیات الحسابالتشمل  :صحة األرصدة من الناحیة الحسابیة - 8

إلى  األولىوترحیل العملیات من دفاتر القید ) الرأسیة واألفقیة(وتدقیق المجامیع  ،والسجالت والقوائم المالیة

ومطابقة األرصدة مع محتویات میزان  األرصدةمن صحة  والتأكد ،ستاذ المساعد واألستاذ العامدفاتر األ

والمراجع مسؤول عن بذل العنایة الكافیة للتأكد . الجردومراجعة صحة العملیات الحسابیة في قوائم  ،المراجعة

قیامه بمراجعة بعض مراحل العمل الحسابي  األحیانمن صحة الحسابات وقد یستدعي األمر في بعض 

  2 .مراجعة كاملة

  التقریر إعداد: المطلب الرابع

الفني المحاید عن مدى صحة وسالمة تمثیل  الرأي إبداءالهدف الرئیسي من عملیة المراجعة هو       

المراجع لرأیه یتم من خالل التقریر الذي یعتبر  وٕابداء ،المؤسسة محل المراجعة عمالأالقوائم المالیة لحقیقة 

  .التي یعبر بها المراجع عن رأیه الوسیلة

  تعریف التقریر: أوال

ن هذا الرأي یشهد بأ ،م یمكن االعتماد علیهعبارة عن رأي معطى بشكل مهني مالئ:" بأنهعرفه البعض      

یعرف على أنه ملخص  أنتقریر المراجع یمكن  أنومن هنا نجد  ،"ات المعنیة یمكن االعتماد علیهاالحساب

مكن واردة في القوائم المالیة والتي یمكتوب یبدي فیه المراجع رأیه الفني والمهني المحاید عن صحة البیانات ال

  3 .ذوي العالقة األطراف إلىویوجه هذا التقریر  ،اتخاذ القرارات االعتماد علیها في

  أنواع التقاریر :ثانیا

  :من التقاریر ونذكر منها أنواعیوجد عدة      

حول المعلومات المحاسبیة أحد  االیجابيیعتبر التقریر النظیف الموضح لرأي المراجع  :التقریر النظیف- 1

المؤسسة ومركزها المالي تمثیال عادال طبقا  أعمالالقلیلة كونه یعبر عن تمثیل القوائم المالیة لنتیجة  األنواع

                                                           
  .206نفس المرجع، ص  1

  . 165  164، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  2
  .114 113، ص ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  3
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تبني نظام سلیم للرقابة الداخلیة بكل  أساسیقوم هذا التقریر على  إذ ،للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها

 1 .سالمة المعالجة المحاسبیة أساسوكذا على  وٕاجراءاتهمقوماته 

رأي غیر متحفظ على  إبداءیمكنه  في بعض الحاالت قد یجد مراجع الحسابات أنه ال :التقریر التحفظي- 2

رأي  إبداء أوالرأي  إبداءالقوائم المالیة وفي نفس الوقت یجد أنه لیس في وضع یسمح له باالمتناع عن 

قیود على   في حالة وجود) نظیف(رأي غیر متحفظ  إبداءویكون مراجع الحسابات غیر قادر على  ،معاكس

عندما یوجد خالف مع اإلدارة حول إمكانیة قبول السیاسات المحاسبیة التي أو  نطاق عمل مراجع الحسابات

  2.اتبعتها، أو طرق تطبیقها أو كفایة اإلفصاح في القوائم المالیة

بأن المعلومات  ورأى بعملیة المراجعة وفقا لمعاییرها، قام إذایصدر المراجع هذا التقریر  :التقریر السلبي - 3

وفقا لمعالجة سلیمة ولم یراعي في معالجتها وعرضها  إعدادهاالمحاسبیة الناتجة عن النظام المولد لها لم یتم 

كأن یقیم ویسجل جزءا كبیرا من األصول الثابتة على أساس المحاسبیة المقبولة قبوال عاما،  تطبیق المبادئ

  مة المقدرة بدال عن التكلفة الحقیقیة لها وبحكم التأثیر السلبي الذي یتركه الرأي العكسي على قراءة القوائم القی

نه ینبغي على المراجع أال یصدر هذا الرأي إال إذا اعتقد فعال أن هناك خروجا خطیرا جدا عن المالیة، فإ

  3 .تطبیق المبادئ المحاسبیة

لتي یرى بداء الرأي یكون عادة عند استحالة تطبیق المراجعة اأن تقریر عدم إ :بداء الرأيعن إ االمتناع- 4

رأیه أو عدم  ین التي تساعده على إبداءكاستحالة حصوله على األدلة والبراه المراجع ضرورة استخدامها،

وف بسبب  ظر  أو ،جعةإدارة المؤسسة على نطاق عملیة المراكفایة نطاق الفحص بسبب القیود التي تضعها 

  4. والمراجع على حد سواء األخیرةهذه  إرادةخارجة عن 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .55،  صمرجع سبق ذكرهمحمد تهامي طواهر، مسعود صدیقي،  1
  .409، ص مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن، محمد سمیر الصبان، شریفة علي حسین، 2
  .57، صمرجع سبق ذكرهمحمد التهامي  الطواهر، مسعود صدیقي،  3

  .57نفس المرجع، ص  4
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  خالصة

اتضح لنا من خالل هذا الفصل أن المراجعة الخارجیة تتم من قبل شخص مهني مؤهل ومستقل، 

مهمته الرئیسیة هي فحص الحسابات والتأكد من مدى سالمة وصدق تعبیرها عن المركز المالي للمؤسسة 

مجموعة من الخطوات العملیة التي تمكنه من الوقوف  بإتباع یقوم المراجع الخارجي ذلكمن أجل القیام بو 

المعاییر المهنیة مجموعة من  ، مستندا في ذلك علىعلى الوضعیة المالیة الحقیقة للمؤسسة محل الدراسة

لقوائم المالیة المتعارف علیها والمقبولة قبوال عاما، وذلك بغرض الوصول إلى إبداء رأي فني محاید عن تلك ا

  .لألطراف المعنیة في شكل تقریر هوتبلیغ

وتجدر اإلشارة إلى أن المراجع الخارجي یجب أن یتمتع بدرجة عالیة من الكفاءة والعنایة المهنیة حتى 

  .ترتفع درجة مصداقیته
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  تمھید

ولعل أنه من  تعتبر وظیفة المراجعة الداخلیة حدیثة الظهور بالمقارنة مع وظیفة المراجعة الخارجیة 

وتنبع أهمیة أهم األسباب التي أدت إلى زیادة االهتمام بها هي كبر حجم المؤسسات وتوسع أنشطتها، 

یعد بمثابة خط الدفاع الذي یحمي  المراجعة الداخلیة من ارتباطها المباشر بنظام الرقابة الداخلیة الذي

مصالح كافة األطراف ذات الصلة بالمؤسسة، وذلك عن طریق توفیر الحمایة لعملیة إنتاج المعلومات المالیة 

         د علیها في عملیة اتخاذ القرارات وتحقیق والتأكد من سالمة القوائم المالیة التي یمكن االعتما

 .األهداف المسطرة

ة التي تتمتع بها وظیفة المراجعة الداخلیة فإن وجود قسم مستقل لها داخل المؤسسة یعد ونظرا لألهمی

  .ضرورة حتمیة، وذلك من أجل تشجیع االلتزام بالسیاسات المالیة واإلداریة ورفع الكفاءة التشغیلیة

  :یةوعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى اإلطار النظري للمراجعة الداخلیة من خالل المباحث التال

  ؛عمومیات حول المراجعة الداخلیة:  المبحث األول

  لمراجعة الداخلیة؛اإلطار العملي ل: المبحث الثاني

  .خطوات المراجعة الداخلیة: المبحث الثالث
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  عمومیات حول المراجعة الداخلیة: المبحث األول

تطورت وقد  الوسائل المطبقة في المؤسسة في قیاس فعالیة اخلیة تعتبر أداة اإلدارةالمراجعة الد

لمراجعة الداخلیة بتطور أهدفها حیث كانت المراجعة الداخلیة في بدایتها تتصید أخطاء العاملین ثم تطورت ا

  .فیما بعد لتشمل أمور أخرى

 التطور التاریخي لمفهوم المراجعة الداخلیة : المطلب األول

حیث ساهمت كثیر من العوامل في ظهور الحاجة  مراحل،لیة بكثیر من المرت مهنة المراجعة الداخ

.                                                                          هو أكادیمي هو مهني وما وجود قسم المراجعة الداخلیة داخل المؤسسات ومن هذه العوامل ما إلى

  المراجعة الداخلیة التطور التاریخي لتعاریف: أوال

                                                         1:یلي سوف نتناول مراحل تطور مفهوم المراجعة الداخلیة كما

  1947قبل سنة  المرحلة األولى ما - 1

وظفي كان یقصد بالمراجعة الداخلیة في هذه الفترة بأنها المراجعة التي یقوم بها مجموعة من م

هدفا وقائیا ولم یكن  وكان تصید األخطاء، هو وكان هدف المراجع هنا المؤسسة وذلك لتعقب األخطاء،

وكان الفرق بین المراجعة الداخلیة والخارجیة في هذه الفترة یتمثل في الجهة التي تقوم بعملیة  ،هدفا بناء

                                                   .                                           المراجعة

  1957حتى 1947المرحلة الثانیة مابین  - 2

ومنذ ذلك التاریخ عمل هذا المعهد على  ،1941الداخلیین األمریكي في عام  معهد للمراجعین إنشاءتم 

أول توصیاته عن المراجعة الداخلیة ومسؤولیات المراجع  إصدارتدعیم وتطویر المراجعة الداخلیة حیث تم 

النشاط المحاید الذي یتم داخل المؤسسة بقصد "وعرفت المراجعة الداخلیة على أنها 1947الداخلي عام 

        .                                           لإلدارةمراجعة العملیات المحاسبیة والمالیة كأساس لتقدیم خدمات وقائیة 

وعلى ذلك نجد أن المراجعة الداخلیة نوع من أنواع الرقابة تمارس وظیفتها عن طریق قیاس وتقییم 

 إدارةغیرها من أنواع الرقابة وتهتم أساسا بالجوانب المالیة والمحاسبیة ویكون العمیل الوحید المستفید منها هو 

 .وقائي فقط المؤسسة وهدفها هدف

  1971حتى  1957بین حلة الثالثة ماالمر  - 3 

 بدال من التعریف السابق حیث تم للمراجعة الداخلیة أخرأصدر معهد المراجعین الداخلیین تعریف 

وكذلك التوسع في أهداف المراجعة الداخلیة حیث لم یقتصر هذا  توسیع مجال عمل المراجع الداخلي،

                                                           
  .27، 24، ص ص2006، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، المراجعة الداخلیة في ظل التشغیل اإللكترونيثناء علي القباني،   1
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من المراجع الداخلي التقییم  اإلدارةوبذلك طلبت  ئیة ولكنه تناول األهداف البناءة،التعریف على األهداف الوقا

التعریف ومتابعة تنفیذ التوجیهات وقد جاء  اآلراء وٕابداء أمكن إنواقتراح الحلول للمشاكل وتوجیه الموظفین 

المحاید داخل المؤسسة لمراجعة العملیات المحاسبیة  لتقییمياالمراجعة الداخلیة هي ذلك النشاط " :یلي كما

یعمل عن  اإلداریةوتقدیم خدمات رقابیة بناءة فهي جزء من نظام الرقابة  اإلدارةوذلك بقصد خدمة  والمالیة

  ".األخرىطریق قیاس وتقییم فعالیة نظم الرقابة 

  1981حتى 1971مرحلة الرابعة مابینال - 4 

" نهاحیث تم تعریف المراجعة الداخلیة على أ ،1971للمراجعة الداخلیة سنة  أخرتم وضع تعریف 

  ". اإلدارةنشاط تقییمي محاید داخل المؤسسة لمراجعة عملیاتها بقصد خدمة 

ویالحظ هنا أنه استعمل لفظ عملیاتها بدال من العملیات المحاسبیة والمالیة وبهذا یكون التعریف قد        

المحاسبیة أو العملیات الغیر  یث شمل تقییم جمیع العملیات سواءتوسع في مجال المراجعة الداخلیة ح

   .                                                                                         المحاسبیة

  1999حتى 1981رحلة الخامسة مابین الم - 5

ذلك "هي  جاء فیه أن المراجعة الداخلیة، 1981یة ظهر سنة تعریف جدید للمراجعة الداخل إصدارتم        

فهي نظام رقابي یعمل عن طریق فحص وتقییم حاید داخل المؤسسة لخدمة المؤسسة، الم لتقییمياالنشاط 

  ."األخرىفعالیة وكفایة نظم الرقابة 

خدمة ل أداة إلى فقط اإلدارةنالحظ من التعریف السابق أن المراجعة الداخلیة تحولت من أداة لخدمة 

                                                                                                                          .التنظیم ككل

المراجعة "ر مجمع المراجعین الداخلیین تعریف جدید للمراجعة الداخلیة جاء فیهصدأ 1991وفي عام       

تم تشكیلها داخل المؤسسة لفحص وتقییم أنشطة المؤسسة الداخلیة هي الوظیفة التقییمیة المحایدة التي 

  .   كخدمة للمؤسسة

  :قویالحظ من العرض الساب

 أن وظیفة المراجعة الداخلیة یقوم بها بعض من موظفي المؤسسة؛  - أ

وتزاید  السابقة لها نظرا التساع مجالها، أن كل مرحلة یتسع فیها نطاق المراجعة الداخلیة عن المرحلة  -  ب

 .لملقاة على عاتق المراجع الداخلياألعباء ا
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  اآلنحتى  1999من  واألخیرةالمرحلة السادسة  - 6

المراجعة "ین الداخلیین احدث تعریف للمراجعة الداخلیة وهوأصدر معهد المراجع 1999یونیو 26في       

وأنها یادة عائد وتحسین عملیات المؤسسة، الداخلیة هي نشاط استشاري مستقل وتأكید موضوعي بغرض ز 

 إدارةتساعد المؤسسة في تحقیق أهدافها من خالل طریقة منهجیة ومنظمة لتقییم وتحسین فعالیة عملیات 

  ".المخاطر والرقابة والسیطرة

التطورات واالتجاهات الحدیثة  إلىاالعتبار كافة األسباب التي أدت  بعین نجد أن هذا التعریف قد أخذ

                                        .اإلدارةمراجعة الداخلیة ومراعاة احتیاجات العمیل الرئیسي للمراجعة الداخلیة وهو لل

 خصائص المراجعة الداخلیة: ثانیا

  1: تقوم المراجعة الداخلیة على مجموعة من الخصائص وهي

                                                 سسة یتم التعامل معها بشكل مناسب؛المرتبطة بالمؤ ن المخاطر اإلدارة بأ تطمأنبأن  :نشاط تأكیدي -1

ستشارات الالزمة التخاذ بالتحلیالت والدراسات واال اإلدارةوذلك من أجل تزوید  :نشاط استشاري -2

         القرارات؛

  جهة؛ أليلتحیز بعیدا عن ا إلیهالموكلة  األعمال بأداء: نشاط موضوعي- 3

واستقالله عن أي نشاط مالي أو  داخل التنظیم، إداريمستوى  بأعلىوذلك بارتباطه  :نشاط مستقل- 4

  .أخر إداري

  أركان المراجعة الداخلیة  :ثالثا

تبعا الختالف طبیعة نشاط المؤسسة ونوعیة المشكالت التي تؤثر  ختلف طریقة أداء المراجع الداخليت

 أداءمشتركة في  وأركانأن هناك عناصر  إال إدارتهاالذي تسیر علیه  اإلداريوالنظام  على أداء عملیاتها

  2:المراجعة الداخلیة

التأكد من مدى صحة العملیات المحاسبیة من حیث الدقة المحاسبیة  إلىویهدف التحقیق  :التحقیق -1

تتضمنه السجالت وما  والقوانین التي تثبت صدق ما األدلةوالمستندیة وسالمة التوجیه المحاسبي وجمع 

االعتماد علیها في اتخاذ القرارات ویستلزم التحقیق في  وٕامكانیةالبیانات المحاسبیة  أمانةیترتب علیه من 

بالعملیات والحسابات ویعتبر عامال  أساسان التحقیق یختص وطبقا لذلك فإ ،واآلراءتفرقة بین الحقائق ال

  ة والخارجیة؛مشتركا بین المراجعة الداخلی

                                                           
  .36، ص 2006 ، الطبعة األولى دار الوراق للنشر والتوزیع، عمان،التدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیقخلف عبد اهللا الوردات،   1
، ص 2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، الرقابة والمراجعة الداخلیة على المستوى الكلي والجزئيعبد الفتاح محمد الصحن، محمد السید سرایا،   2

  .191،193ص
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الرقابة الداخلیة والحسابات  وٕاجراءات اإلداریةللسیاسات  النتقادياویقصد به الفحص  :التحلیل -2

 إجراءالمحاسبیة والمستندات والسجالت والتقاریر التي تقع داخل نطاق الفحص ویتطلب  واإلجراءات

  المقارنات والربط بین العالقات؛

العملیات وفقا للطرق والنظم والقرارات  وأداءالمرسومة  اإلداریةااللتزام بالسیاسات به ویقصد  :االلتزام -3

  نتائج مرضیة؛ إلىفقد یتم التوصل  حتى یتحقق االنضباط بالتنظیم، اإلداریة

التي  واإلجراءاتوهو التقییم الشخصي الواعي عن مدى كفایة وفعالیة واقتصادیة السیاسات  :التقییم- 4

وتطویره ویقتضي التقییم تجمیع  األداءلدیها من تسهیالت وأفراد بقصد ترشید  تسیر علیها المؤسسة وما

  واالقتراحات؛ اآلراءالمسؤولین واقتراحاتهم مع تقییم هذه  بآراءالبیانات والمعلومات وتقصي الحقائق واالستعانة 

 إلیهتوصل  وطریقة معالجتها وما وأهمیتهایبرز التقریر الذي یقدمه المراجع الداخلي المشكلة  :التقریر- 5

قائق ل عن النشاط محل الفحص لتجنب تشویه الحویفضل عرض التقریر عن المسؤو  توصیات،من نتائج و 

قام  وتتبلور قدرة المراجع الداخلي على العرض الواعي والواضح لنتائج ما ،أو سوء تقدیر عن بعض األمور

  .به من فحص وتقصي

  ةالمراجعة الداخلیوأهداف أنواع المطلب الثاني أهمیة، 

اإلشارة إلى أنه  ر، وتجدوذلك بالنظر لألهداف التي تسعى إلى تحقیقهاللمراجعة الداخلیة أهمیة كبیرة 

  .لمراجعة الداخلیةلتوجد عدة أنواع 

  أهمیة المراجعة الداخلیة : أوال

  1:هيو العوامل التي ساعدت على نشأة وتطور المراجعة الداخلیة أهمیة المراجعة الداخلیة تستمد من 

العلیا  اإلدارةتباعد المسافة بین  إلىتطور حجم المؤسسات وانتشارها جغرافیا وعلى نطاق واسع مما أدى  - 1

  ؛وبین كافة العاملین

 اإلفصاحمعلومات لسالمة استثمار أموالها وصحة وعدالة  إلىظهور شركات المساهمة وحاجة الجمعیة  - 2

   ئم والحسابات الختامیة المنشورة؛عن البیانات والقوا

ع اإلداریة في المؤسسة مما دفضمن الهیكل التنظیمي وتعدد المستویات  لإلداراتاالستقالل التنظیمي  - 3

للتأكد من سالمة استعمال السلطات وتحمل  اإلدارةتفویض السلطات والمسؤولیات ومن ثم حاجة  إلى باإلدارة

   المعمول بها؛ واإلجراءاتالمسؤولیات المقابلة وفقا للسیاسات والنظم 

                                                           
، جامعة الجزائر، الجزائر، ماجستیر رسالةالمراجعة الداخلیة في ظل المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة في البنوك التجاریة األردنیة، أحمد مخلوف،   1

  . 76، 75، ص ص2006/2007
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من سالمة نظام ة في التقاریر وألجل التأكد من ذلك البد تالبیانات والمعلومات المثب إلىحاجة المجتمع  -4

  المراجعة الداخلیة؛

 أنه ما إالتفویض السلطات  إلىالمؤسسات الكبیرة والمنتشرة جغرافیا  إدارةفي  ةالالمركزیانتهاج أسلوب - 5

  .وتحقیق الفعالیة المطلوبة واإلجراءاتااللتزام بالسیاسات  اإلداراتیزال یترتب على تلك 

  أنواع المراجعة الداخلیة :ثانیا

                                                      1: إلىیمكن تقسیم المراجعة الداخلیة 

هي عبارة عن الفحص المنظم للعملیات المالیة والقوائم والسجالت المحاسبیة  :المراجعة الداخلیة المالیة 1-

وأي متطلبات  اإلداریةالمتعلقة بها لتحدید مدى االلتزام بالمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والسیاسات 

البیانات  رإظهاوالهدف منه هو مجال التقلیدي للمراجعة الداخلیة، وبالتالي المراجعة المالیة هو ال ،أخرى

  :قسمین إلىوینقسم هذا النوع من المراجعة ة كي تعكس الوضع الحقیقي للمؤسسة، المالیة بصورة موضوعی

تنفیذها عن طریق تكلیف  وأثناءقبل  األعمالوهذا النوع یتطلب مراجعة  :المراجعة الداخلیة قبل الصرف -أ

واكتمال المستندات وموافقة السلطة  اإلجراءاتللتحقق من سالمة  أخرموظف معین بمراجعة عمل موظف 

  . المختصة على التنفیذ

وفحصها  أي عینات اختباریهینفذ هذا النوع وفق خطة مرسومة وبنسبة  :المراجعة الداخلیة بعد الصرف -ب

لیؤكد المراجع الداخلي لإلدارة العلیا أن العملیات تسیر وفق القوانین واللوائح الموضوعة والمقدرة وبما یضمن و 

   .األهدافتحقیق 

هي الفحص والتقییم الشامل لعملیات المؤسسة لغرض إعالم  ):التشغیلیة(اإلداریةالمراجعة الداخلیة - 2

طبقا للسیاسات الموضوعیة والمتعلقة مباشرة بأهداف اإلدارة، كما  نفذتاإلدارة إذا كانت العملیات المختلفة قد 

العملیات ویجب مختلف إجراءات   تشمل تقویم كفاءة استخدام الموارد المادیة و البشریة، باإلضافة إلى تقویم

   .أن تتضمن أیضا التوصیات الالزمة لمعالجة المشاكل والطرق لزیادة الكفاءة والربحیة

  المراجعة الداخلیة أهداف :ثالثا

في تخطیط وتنظیم  اإلدارةتعتبر وظیفة المراجعة الداخلیة في المؤسسة الوظیفة االستشاریة لمساعدة 

مخالفات  وأأخطاء  اارتكبو الموظفین الذین ها هو القیام بمعاقبة لیس الهدف من إذ، األخرىورقابة الوظائف 

                                                           
  :انظر 1

، العاملة في قطاع غزة ، مدى تطبیق معاییر التدقیق الداخلي المتعارف علیها في البنوك اإلسالمیةكمال محمد سعید كامل النونو -

  . 23، 22، ص ص2009رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة غزة، فلسطین، 

  .57، صمرجع سبق ذكرهخلف عبد اهللا الوردات،  -
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وللمراجعة  .اإلدارةالتي وضعتها  واإلجراءاتالتحقق من سالمة تنفیذ السیاسات  إلىتهدف  وٕانماتم اكتشافها 

   1:هما أساسیانالداخلیة هدفان 

یعتبر هدف حمایة ممتلكات المؤسسة ومصالحها هدفا  :هدف حمایة ممتلكات المؤسسة ومصالحها- 1

 حمایة أصول المؤسسة إلىتقلیدیا للمراجعة الداخلیة حیث كانت تعرف على أنها ذلك النشاط الذي یهدف 

فحص كل من النظام المحاسبي والرقابة  إلىكما كانت تهدف أیضا  وممتلكاتها من االختالس والسرقة،

  :یلي المراجع الداخلي القیام بما ذلك األمر یتطلب منو  م،الداخلیة والتأكد من سالمته

 التأكد من سالمة المعلومة المحاسبیة ومدى االعتماد علیها؛  - أ

 حمایة أصول المؤسسة؛  -  ب

 والقوانین للوائح الموضوعة من قبل المؤسسة؛ واإلجراءاتالتأكد من مالئمة السیاسات والخطط  -ج

 .المؤسسةموارد الكفء لستخدام الالتأكد من ا -د

صاحب تطور مفهوم المراجعة ظهور هدف جدید لها متمثل في تقدیم توصیات : واإلصالحهدف البناء  -2

ائف المؤسسة التي األنشطة ووظالتعدیالت الالزمة على نواحي النشاط وتقدیم اقتراح العالج لمختلف  إلجراء

 اإلدارةكما تعمل المراجعة الداخلیة على تقدیم مختلف الخدمات االستشاریة تلبیة الحتیاجات تمت مراجعتها، 

  :من أجل تحقیق هذه األهداف یقوم المراجع الداخلي بتقدیم عدة خدمات أهمها

التي یضعها المراجع الداخلي في المؤسسة لتحقیق الحمایة  اإلجراءاتهي مجموعة من  :خدمات وقائیة  - أ

  والممتلكات من السرقة أو الهدر؛ الكاملة لألصول

التي یستخدمها المراجع الداخلي في  واإلجراءات األسالیبتتمثل هذه الخدمات في  :تقییمیهخدمات   -  ب

   ؛الرقابة الداخلیة وٕاجراءاتمجال قیاس وتقییم مدى فعالیة نظم 

                                                       الموضوعة بداخلها؛ األنظمةتتمثل في توفیر البیانات المالئمة لتحسین  :إنشائیةات خدم -ج

  .في مجال تصحیح األخطاء التي تم اكتشافها التي یتم استخدمها  اإلجراءاتتتمثل في  :خدمات عالجیة -د

       الداخلیة للمراجعةاإلطار العملي  :المبحث الثاني

ختلفة األهداف نها تمارس داخل منظمات مأنشطة التدقیق الداخلي في بیئات أعمال مختلفة كما أتتم 

ن وجود دلیل أخالقي للتدقیق دولیة تحكم المهنة وتنظمها، كما أوجب ضرورة وجود معاییر والغایات وهذا ما أ

  .الداخليالداخلي یعد أمرا مهما لضبط سلوك المراجع 

                                                           
محمد بوقرة، بومرداس، أرسالة ماجستیر، جامعة ، الخارجیة و الداخلیة في المؤسسة أهمیة تحقیق التكامل بین المراجعةأحمناش جمال،   1

  .67، 66، ص ص2011/2012
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  معاییر المراجعة الداخلیة: المطلب األول

قام مجمع المراجعین الداخلیین األمریكي بحصر معاییر األداء المهني للمراجعة الداخلیة في خمسة  

.                                                                                         معاییر تتعلق بمجاالت مختلفة

                                                                                         واالستقاللیةمعیار الحیاد  :أوال 

   1:وتشتمل هذه المعاییر على عدد من المعاییر الفرعیة وهي

ویتحقق  ،بمراجعتهاویعني استقالل المراجع عن األنشطة التي یقوم  :االستقالل 100المعیار رقم - 1

جع الداخلي بإعطاء ویسمح ذلك للمرا اخلي بأداء عمله بحریة وبموضوعیة،عندما یقوم المراجع الد االستقالل

  على الوضع التنظیمي والموضوعیة؛ بناء االستقاللویتحقق  رأي غیر متحیز،

نظیمي یسمح لها وضع ت ة الداخلیةأن یكون  إلدارة المراجع یجب: وضع التنظیميال 110المعیار رقم - 2

وذلك  اإلدارةالعلیا ومن مجلس  اإلدارةویجب أن یحصل المراجعون الداخلیون على دعم من  امسؤولیاتهبأداء 

إدارة ن استقاللیة ومن ناحیة أخرى فإ. وبدون أي تدخلالخاضعین للمراجعة متعاونین  األفرادلكي یكون 

 إدارةعلى تعیین مدیر  اإلدارةبین أعضاء مجلس  إجماعاید من خالل وجود المراجعة الداخلیة یمكن أن تتز 

في شكل  المراجعة الداخلیة إدارةومسؤولیات  وأهدافویجب أن یتم تحدید سلطات المراجعة الداخلیة، 

المراجعة  بإدارةكما یجب أن یتم عرض خطط الموازنة المالیة وخطط الموارد البشریة الخاصة  مكتوب،

  .لموافقة علیهال اإلدارةالعلیا ولمجلس  لإلدارةة الداخلی

العلیا ولمجلس  لإلدارةالتي تم القیام بها  باألنشطةالمراجعة الداخلیة تقریر  إدارةویجب أن یقدم مدیر 

المراجعة الداخلیة هو  إلدارةللوضع التنظیمي  األمثلوالوضع على أن یتم ذلك سنویا أو نصف سنوي  اإلدارة

                          مباشرة؛ اإلدارةأن تكون تابعة للجنة المراجعة بالمؤسسة أو لمجلس 

یفة المراجعة أدائه لوظیجب أن یكون المراجع الداخلي موضوعیا عند  :الموضوعیة 120المعیار رقم - 3

لعمله بحیث یجب  أدائه أثناءلمراجع الداخلي الداخلیة وتعتبر الموضوعیة أمرا ذهنیا یجب أن یتحقق لدى ا

  .  من أمور المراجعة أمرفي أي  لرأیه إبدائهللغیر عند  ایكون تابع أال

        معیار الكفاءة المهنیة: ثانیا

    2 :وتشتمل على المعاییر الفرعیة التالیة

   :وتشتمل على مایلي: ییر خاصة بقسم المراجعة الداخلیةمعا -1

                                                           
  .268، 266، ص ص2006، الدار الجامعیة اإلسكندریة، الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثة عبد الفتاح الصحن، محمد السید سرایا، وآخرون،  1
  .118، 117، ص ص2005الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ، مراجعات مختلفة ألغراض مختلفة، أمین السید أحمد لطفي  2
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یجب أن یوفر قسم المراجعة الداخلیة ضمانات بأن الكفایة الفنیة  :تعیین أفراد العمل 210رقم  المعیار  - أ

   ؛والخلقیة والتعلیمیة للمراجعین الداخلیین مالئمة لعملیات المراجعة التي یتم أداؤها

یجب أن یمتلك قسم المراجعة الداخلیة أو یجب أن یحصل  :المعرفة والمهارة والتدریب 220المعیار رقم- ب

                      ؛عملیات المراجعة أداءعلى المعرفة والمهارات والتدریب المالئم المطلوب لتنفیذ مسؤولیاتهم عن 

یجب أن یوفر قسم المراجعة الداخلیة ضمانات بأن عملیات المراجعة  :اإلشراف 230المعیار رقم  -ج

  . علیها على وجه صحیح اإلشرافالداخلیة یتم 

   :وتتكون من المعاییر التالیة: معاییر خاصة بالمراجع الداخلي- 2

                                                                                           ؛المهني معاییر السلوكیجب أن یلتزم المراجعون الداخلیون ب :االلتزام بمعاییر السلوك 240رقم المعیار - أ

جب أن یمتلك المراجعون الداخلیون المعرفة والمهارة ی :المعرفة والمهارات والتدریب 250المعیار رقم - ب

   ؛عملیة المراجعة الداخلیة ألداءوالتدریب الضروري 

یتمیز المراجعون الداخلیون بالمهارة في  أنیجب  :واالتصاالت اإلنسانیةالعالقات  260المعیار رقم  -ج

  ؛بشكل فعال االتصالوبإمكانیة التعامل مع األفراد 

ة من على كفاءتهم التعلیمی  یجب أن یحافظ المراجعون الداخلیون: التعلیم المستمر 270المعیار رقم - د

   المستمر؛خالل برامج التعلیم 

یجب أن یمارس المراجعون الداخلیون العنایة المهنیة الواجبة : العنایة المهنیة الواجبة280المعیار رقم  -ه

                                                                                  .عملیات المراجعة الداخلیة أداءفي 

                                                                                    )الفحص المیداني( معاییر نطاق العمل  :ثالثا

مجال عمل المراجعة الداخلیة یجب أن یتضمن فحص وتقییم سالمة وفعالیة نظم  أننصت على 

   1:یلي في تنفیذ المسؤولیات المحددة ویتضمن ما األداءالرقابة الداخلیة المعمول بها في المؤسسة وجودة 

یجب على المراجعین الداخلیین دراسة مدى صحة  :صحة المعلومات ومصداقیتها 310المعیار رقم - 1

وقیاس الوثوق بها وكذلك دراسة وتقییم الوسائل المستخدمة في تحدید  وٕامكانیةوالتشغیلیة ة المعلومات المالی

   المعلومات؛وتبویب وعرض هذه 

یجب على المراجعین  :والقوانین والقواعد واإلجراءاتااللتزام بالسیاسات والخطط  320المعیار رقم - 2

 اإلداریة واإلجراءاتالداخلیین فحص النظم المطبقة في المؤسسة للتأكد من تماشیها مع السیاسات والخطط 

   العملیات والتقاریر؛أثیر هام على والقوانین واللوائح العامة التي یكون لها ت

                                                           
  .55، 54، ص صمرجع سبق ذكرهثناء علي القباني، نادر شعبان إبراهیم السواح،   1
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 األصولیجب على المراجعین الداخلیین دراسة وتقییم طرق حمایة  :حمایة األصول 330المعیار رقم - 3

  تلك األصول؛والتحقق من وجود 

یجب على المراجعین الداخلیین تقییم مدى : للموارد والكفءاالستخدام االقتصادي  340المعیار رقم - 4

  ؛استخدام المواردفعالیة  اقتصادیة و

یجب على المراجعین الداخلیین مراجعة العملیات  :مراجعة أهداف العملیات والبرامج 350المعیار رقم - 5

كانت العملیات التشغیلیة قد تم  إذاوما  ققة متماشیة مع األهداف الموضوعة،كانت النتائج المح إذا امللتأكد م

  .          تنفیذها وفقا لما هو مخطط لها

كان هذا النظام یوفر التأكیدات الكفیلة  إذاوعلى ذلك نجد أن المراجعة الداخلیة تهدف للتحقق مما 

وكذلك تهدف المراجعة انجازها بكفاءة وبطریقة اقتصادیة، أن أهداف وأغراض المؤسسة قد تم  بإیضاح

د تم انجازها أم لم یتم كانت أهداف وأغراض المؤسسة ق إذاللتحقق مما  األداءمراجعة جودة  إلىالداخلیة 

                                                                                                    .ذلك

  المهني في المراجعة الداخلیة األداءمعاییر : رابعا

           1: تشمل هذه المعاییر على مجموعة من المعاییر الفرعیة والتي تتمثل فيتو 

أن یقوم المراجع الداخلي بتخطیط عملیة المراجعة  یجب :تخطیط المراجعة الداخلیة 410المعیار رقم - 1

  ة؛أوضح هذا المعیار أن عملیة التخطیط یجب أن تكون موثقوتخطیط كل جزء من أجزائها، وقد 

وصفه معهد ا أكثر المعاییر كمویعتبر هذا المعیار هو  :فحص وتقییم المعلومات 420المعیار رقم2- 

لمراجع الداخلي وقد ألزم هذا المعیار ا، تفصیال في شرح عملیة المراجعة الداخلیة  المراجعین الداخلیین

                                                       مراجعة؛لتدعیم نتائج  عملیة ال وتوثیق المعلومات وذلكبضرورة جمع، تحلیل، تفسیر، 

ألزم هذا المعیار المراجع الداخلي بضرورة توصیله  :توصیل نتائج المراجعة الداخلیة 430المعیار رقم  3-

في شكل مكتوب ویجب أن تقریر  إعدادحیث یجب أن یتم  ،بإجرائهالنتائج عملیة المراجعة الداخلیة التي قام 

شفوي وقد یتم تقدیم تقاریر دوریة في شكل مكتوب أو من عملیة الفحص،  ذلك بعد االنتهاءو  یكون موقعا،

   في صورة رسمیة أو غیر رسمیة؛

تقریره  إعدادیجب أن یتابع المراجع الداخلي عملیة المراجعة الداخلیة بعد  :المتابعة 440المعیار رقم  - 4

حیث  مناسبة تجاهها، تإجراءاقترحها قد تم اتخاذ النهائي عنها وذلك للتأكد من أن النتائج والتوصیات التي ا

                                                           
الدار الجامعیة، الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثة في بیئة تكنولوجیا المعلومات وعولمة أسواق المال،عبد الوهاب نصر، شحاتة السید شحاتة،   1

  .523، 516، ص ص2006اإلسكندریة، 
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  نلذلك فإ، یة الالزمة لتصحیح أي نواحي قصورالتصحیح اإلجراءاتیحدد المراجع الداخلي  أنیجب 

قد  اإلدارة أن أوالتصحیحیة قد حققت النتائج المرغوبة  اإلجراءاتهذه  أن یتأكد أنالمراجع الداخلي یجب 

  .التصحیحیة اإلجراءاتفي الحسبان الخطر المصاحب لتجاهل هذه  أخذت

 قسم المراجعة الداخلیة إدارةمعاییر  :خامسا

تنص معاییر األداء المهني للمراجعة الداخلیة على أن مدیر قسم المراجعة الداخلیة هو المسؤول 

  :السلیمة للقسم وذلك باالستناد على المعاییر الفرعیة التالیة اإلدارةالرئیسي عن 

ینبغي على مدیر قسم المراجعة الداخلیة وضع وثیقة  :والسلطة والمسؤولیةالغرض  510المعیار رقم  - 1

 اإلدارةومجلس  المؤسسة إدارةوسلطاتها ومسؤولیاتها والحصول على موافقة واعتماد  إدارتهتوضح أهداف 

      علیها؛

للقیام لیة وضع الخطط الالزمة ینبغي على مدیر قسم المراجعة الداخ :التخطیط 530المعیار رقم - 2

جاء وتم االتفاق علیه وسجل في وثیقة المراجعة  وتكون هذه الخطط على ضوء ما ،یفة المراجعة الداخلیةبوظ

   ؛الداخلیة وبما یتفق مع األهداف العامة للمؤسسة

ینبغي على مدیر المراجعة الداخلیة توفیر تعلیمات مكتوبة  :واإلجراءاتالسیاسات  530المعیار رقم  - 3

     :ویراعى في ذلك أن یكون المراجعین الداخلیین، إلرشادكدلیل على عمل  واإلجراءاتتوضح السیاسات 

جعة الداخلیة المكتوبة متناسبة مع حجم وهیكل قسم المرا واإلجراءاتأن یكون شكل محتوى السیاسات  -أ

 ؛أعمالهودرجة تعقید 

 إمكانیةفي المؤسسات الصغیرة یمكن االستغناء عن أدلة العمل الرسمیة المكتوبة وذلك على أساس    -  ب

  . العاملین فیه إلىالقسم عن طریق التعلیمات المباشرة من مدیر القسم  إدارة

على مدیر المراجعة الداخلیة توفیر برنامج : باإلدارةوتطویر األفراد العاملین  إدارة 540المعیار رقم  - 4

ویتعین علیه أن  ،اإلدارةالنتقاء العاملین بقسم المراجعة الداخلیة ولتطویر العاملین بما یكفل تحقیق أهداف 

  :اآلتیةیراعي االعتبارات 

 تخصص كلن یقوم بتوزیع العمل بینهم وحسب خبرة وأ العاملین تحت رئاسته، األعضاءعلى  اإلشراف -أ

 ؛منهم

برامج تدریبیة للمراجعین تشتمل على كافة نواحي نشاط المنظمة المالیة  إعدادیتعین على مدیر القسم  - ب

                               .                                                 واإلداریةوالفنیة 
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على مدیر المراجعة الداخلیة التأكد من وجود تنسیق بین أعمال  :المراجعین الداخلیین 550المعیار رقم  - 5

المراجعة الداخلیة والخارجیة حیث یراعي تنسیق المجهودات في عملیة المراجعة سواء الداخلیة أو الخارجیة 

         .ة داخل المؤسسة وتفادي أي ازدواجلضمان تغطیة شاملة لكافة األنشط

  :التالي إتباعیجب وعلى ذلك 

 ؛المشتركة األدوارالخارجیین لمناقشة  عقد اجتماعات دوریة بین المراجعین الداخلیین و -أ

 ؛بادل تقاریر المراجعةت - ب

  .األخراطالع كل منهم على برامج وأوراق عمل الفریق  -ج

بقصد  اإلدارةعلى مدیر المراجعة الداخلیة توفیر برنامج لتقییم أعمال  :تأكید الجودة 560المعیار رقم  -6

من أن عملیات القسم تتم وفقا لما نصت علیه والهدف من هذا البرنامج هو التحقق  ،األداءضمان جودة 

 وأیةاالتفاق علیه في وثیقة المراجعة الداخلیة المعتمدة  وما تم المهني للمراجعة الداخلیة، األداءمعاییر 

تصین ومراجعة وتقییم أعمال المراجعة بواسطة المخ ،اإلشرافمل هذا البرنامج على وثائق تویش أخرىمعاییر 

 .سواء من داخل أو خارج المؤسسة

یه                                               حقوق وواجبات المراجع الداخلي والمسؤولیة الواقعة عل: المطلب الثاني

 المالیة یجعل له حقوق یتمتع بها، الدور الهام الذي یلعبه المراجع الداخلي في تحقیق الشفافیة إن

ك الحقوق كما تترتب علیها مسؤولیات ینبغي علیه تحملها وفیما یلي بیان تل وتقابلها واجبات علیه القیام بها،

  . والواجبات

  حقوق المراجع الداخلي: أوال

   1:ونذكر منها ما یلي

وكذلك محاضر جلسات مجلس  حق االطالع في أي وقت على دفاتر المؤسسة وسجالتها ومستنداتها - 1

 اإلدارة؛

  ورتها للمساعدة على القیام بعمله؛التي یرى المراجع ضر  تاإلیضاحا حق طلب البیانات و - 2

تصویر البیانات المالیة  من أجل التأكد من عدالة التزاماتها و المؤسسةحق تحدید وقت جرد ممتلكات  - 3

 لواقعها؛

 وذلك في حاالت الضرورة القصوى؛د حق دعوة الهیئة العامة لالنعقا - 4

 ي یوجهها مجلس اإلدارة للمساهمین؛حق الحصول على صورة أو نسخة من االستفسارات أو البیانات الت - 5

 .اجتماع الهیئة العامة للمساهمین حق حضور - 6

                                                           
  .33، صمرجع سبق ذكرهكمال سعید كامل النونو،   1
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  واجبات المراجع الداخلي: ثانیا

   1:ویمكن تلخیص أهم واجبات المراجع الداخلي فیما یلي

 االقتراحاتتقدیم التقاریر عن األمور ذات األهمیة والمتعلقة بالسیطرة على أنشطة المؤسسة متضمنة  - 1

 ؛لتحسین هذه األنشطة

 الموارد؛یة قیق خطة المراجعة دوریا، ومدى كفاتقدیم تقاریر دوریة عن مدى تح - 2

 والتكالیف، والقانونیة،قسم الرقابة  :األخرى في مجال عمل المراجعة الداخلیة مثل األقسامالتعاون مع  - 3

  والمراجعین الخارجیین؛

راجعة و توضیح رفع التقاریر الدوریة عن التوصیات والمالحظات العالقة للمدیر العام شهریا ولجنة الم - 4

 أسباب عدم تنفیذها؛

ولجنة المراجعة اإلدارة  وٕاعالمالمساعدة في التحقیق في أعمال الغش والتالعب المشتبه في وقوعها  - 5

 بالنتائج؛

تطبیق كل ما ورد بقانون األوراق المالیة ومعاییر المراجعة الداخلیة وتعلیمات اإلدارة فیما یتعلق بأعمال  - 6

 .المراجعة الداخلیة

  مسؤولیة المراجع الداخلي: ثالثا

وفي هذا المجال  إذا أهمل المراجع الداخلي ولم یؤدي عمله بالعنایة المهنیة المعقولة تعرض لمسؤولیة

   2 :تثور مسؤولیته نحو كل من

تقوم إدارة المؤسسة بتعیین المراجع الداخلي أصال  :تجاه إدارة المؤسسةامسؤولیة المراجع الداخلي  - 1

ولذلك فهو مسؤول أمام إدارة المؤسسة مسؤولیة  ل بالمؤسسة إلى أقصى كفایة ممكنة،لیساعدها في الوصو 

أمثلة عن األخطاء ومن  .انت عن حسن نیة أو عن عمد أو قصدع فیها سواء ككاملة عن األخطاء التي تق

   :التي یقع فیها المراجع الداخلي

 عدم اكتشافه أخطاء في القید أو الترحیل أو النواحي الحسابیة في الدفاتر والسجالت؛  - أ

 افه للغش أو التالعب أو االختالس؛عدم اكتش  -  ب

  التقییم الخاطئ لألعمال؛ -ج

  .ألداءالتقییم الخاطئ ل -د

                                                           
  .75 ،74، ص صمرجع سبق ذكرهخلف عبد اهللا الوردات،   1
  .53، 51، ص صمرجع سبق ذكرهثناء علي القباني، نادر شعبان إبراهیم السواح،   2
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مؤسسة وذلك عن حسن سیر وعلى ذلك فإن المراجع الداخلي یعد مسؤوال مسؤولیة كاملة أمام إدارة ال

والجزاءات التي یمكن أن  فإن أهمل أو قصر جاز إلدارة المؤسسة توقیع الجزاء المناسب علیه العمل بها،

  :توقع على المراجع الداخلي یمكن تقسیمها إلى نوعین

وهو الجزاء الذي توقعه إدارة المؤسسة بنفسها وذلك وفقا لالئحة الجزاءات المعمول بها في : الجزاء اإلداري  - أ

الفصل من  الخصم من الراتب، اللوم، اإلنذار و: ألشكال التالیةالمؤسسة والتي یمكن أن تتخذ شكال من ا

  .الخدمة

جزاء الذي توقعه السلطة القضائیة على المراجع الداخلي بناءا وهو ال: رفع الدعوى التأدیبیة أو الجنائیة  -  ب

على الدعوى التأدیبیة أو الجنائیة التي ترفعها إدارة المؤسسة ضده متى كان قاصدا تعریض المؤسسة 

  . ألضرار بالغة

من المعلوم أن المراجع الداخلي موظف بالمؤسسة وخاضع  :تجاه الغیرامسؤولیة المراجع الداخلي - 2

إلدارتها مهما بلغت درجة استقالله وتقتصر تقاریره المرفوعة على إدارة المؤسسة دون الغیر من األطراف 

ى ذلك فإن هذه األطراف الخارجیة ال یمكن وعل ئنین والمستثمرین ومصلحة الضرائب،الخارجیة كالبنوك والدا

اجع الداخلي إذا أن المر  إلى ونخلص مما سبق .لمراجع الداخلي لعدم وجود عالقة بینها وبینهلها مساءلة ا

أما األطراف  ها حق توقیع الجزاء المناسب علیه،ن إدارة المؤسسة وحدها هي التي لفإ أهمل في عمله

  .الخارجیة فال یمكن لها مساءلة المراجع الداخلي

  أخالقیات المراجعة الداخلیة : الثالث المطلب

وقد تضمن الدلیل  خالقیات مهنة المراجعة الداخلیة،جدید أل وضع معهد المراجعین الداخلیین دلیال

وذلك استنادا إلى مفهوم المراجعة الداخلیة الجدید وأهدافه  عشر قاعدة سلوكیة، واثنيأربعة مبادئ أخالقیة 

  :حیث قسم المیثاق األخالقي إلى مكونین أساسین هما

  مبادئ المراجعة الداخلیة: أوال

المهنیة والتي  تطبیق ودعم المبادئعند أداء أعمالهم العمل على یتوقع من المراجعین الداخلیین 

   1 :التالیة نوجزها في النقاط

                                     ؛على أحكامهم لالعتمادولهذا توفر األساس امة المراجعین الداخلیین الثقة، تبنى استق: النزاهة- 1

ت یظهر المراجعون الداخلیون أعلى درجات الموضوعیة المهنیة في جمع، وتقییم المعلوما :الموضوعیة- 2

                                                           
 :انظر 1

  .116، صمرجع سبق ذكرهخلف عبد اهللا الوردات،  -

  .512، اإلسكندریة، صدراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكید، الدار الجامعیةأمین السید أحمد لطفي،  -
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راجعون الداخلیون تقیم متوازن لجمیع الظروف ذات العالقة یضع الم حول النشاط أو العمل تحت الفحص،

  ؛ إصدار األحكاموال یتأثرون بإفراط لمصالحهم الشخصیة أو باآلخرین في 

عن هذه  وال یفصحونیحترم المراجعون الداخلیون قیمة وحیازة المعلومات التي یحصلون علیها، : السریة - 3

  ؛مهني لفعل ذلك أویكن هناك التزام قانوني لم  المعلومات بدون صالحیة مناسبة ما

خدمات  أداءیطبق المراجعون الداخلیون المهنیون المعرفة والمهارات والخبرة المطلوبة عند  :الكفایة- 4

  .المراجعة الداخلیة

  قواعد السلوك: ثانیا

 1 :یلي فیما اهن االلتزام بمین الداخلیالمراجعیتتمثل قواعد السلوك التي ینبغي على 

  :وتتمثل فیما یلي: القواعد المرتبطة بمبدأ النزاهة- 1

  و حذر ومسؤولیة؛ بأمانةین الداخلیین أداء عملهم یجب على المراجع -أ

بواسطة القانون أو  أفعالأیة  اكتشافن الداخلیین أن یحافظوا على القانون ویتوقعوا راجعییجب على الم - ب

  ؛المهنة

معینة لمهنة  أوغیر معروفة  أوغیر قانونیة  أنشطةكوا في یشتر  ال أنین الداخلیین یجب على المراجع -ج

 المنظمة التي یعملون بها؛ أوالمراجعة الداخلیة 

للمنظمة  واألخالقیةالشرعیة  األهدافیحترموا ویساهموا في تحقیق  أنیجب على المراجعین الداخلیین  -د

  .االتي یعملون به

  :یتعین على المراجع الداخلي أن: المرتبطة بمبدأ الموضوعیة المبادئ- 2

على المراجعین الداخلیین أن ال یشاركوا في أیة أنشطة أو عالقات ربما تضعف أو من المفترض یجب  -أ

 غیر متحیز؛التقییم الأن تضعف 

یجب على المراجعین الداخلیین أال یقبلوا أیة شيء ربما یضعف أومن المفترض أن یضعف حكمهم  - ب

                                                                                                                         المهني؛ 

ا أثناء قیامهم بواجباتهم ل الحقائق المادیة التي عرفوهیجب على المراجعین الداخلیین اإلفصاح عن ك -ج

.                                  تؤدي إلى تشویه تقاریرهم عن األنشطة التي یدققونها یلزم إن لم یفصحوا عنها بماوالتي 

                                                           
الطبعة األولى، دار االتجاهات المعاصرة في التدقیق والتأكید الداخلي الحكومي اإلداري الخاص البیئي في المنشآت الصغیرة،  أحمد حلمي جمعة،1

   .55، 54، ص ص2009والتوزیع، عمان، الصفاء للنشر 
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  :القواعد المرتبطة بمبدأ السریة - 3

استخدام وحمایة المعلومات المكتسبة أثناء القیام یجب على المراجعین الداخلیین أن یكونوا عقالء بشأن  -أ

                                                                                                           ؛بواجباتهم

یتفق  یستخدموا المعلومات ألي مكسب شخصي أو بأي أسلوب ال یجب على المراجعین الداخلیین أن ال - ب

 .للمنظمة التي یعملون فیها واألخالقیةالشرعیة  باألهدافع القانون أو یضر م

  :القواعد المرتبطة بمبدأ الكفایة - 4

                          ؛الالزمة یجب على المراجعین الداخلیین أن یؤدوا فقط الخدمات بالمعرفة والمهارة الضروریة والخبرة  - أ

یؤدوا خدمات المراجعة الداخلیة طبقا لمعاییر الممارسة المهنیة یجب على المراجعین الداخلیین أن  - ب

 ؛للمراجعة الداخلیة

 .جب على المراجعین الداخلیین أن یحسنوا باستمرار كفاءتهم وفعالیة وجودة خدماتهمی -ج

  خطوات المراجعة الداخلیة :المبحث الثالث

أسلوب ازها بالقیام بها من أجل انجتمر عملیة المراجعة الداخلیة بمجموعة من الخطوات التي یجب 

  : والمتمثلة في أهم الخطوات التي تتبع من طرف المراجع الداخلي، إلىالمبحث  امنظم، وسنتطرق في هذ

   لمراجعة الداخلیة وتقییم المخاطرالتحضیر لعملیة ا، التخطیط :المطلب األول

البدء في عملیة المراجعة الداخلیة یقوم المراجع بإعداد خطة عمل تمكنه من التحضیر الجید  قبل

     ، ویمكن اختصار الخطوات األولیة للمراجعة الداخلیةمواطن الضعفعن كشف الللعملیة، وتساعده في 

 :فیما یلي

  األمر بالمهمة: أوال

تمنحه اإلدارة العامة للمراجعة الداخلیة بهدف إعالم مختلف یعتبر األمر بالمهمة بمثابة  تفویض 

المبادئ األساسیة مجموعة  مسؤولي المؤسسة بنتائج عملیة المراجعة، وتخضع عملیة األمر بالمهمة إلى 

  1:التالیة

من قبل اإلدارة العامة، فال یحق له أن یقرر بمفرده عن المهام التي كلف بها فقط  یقوم المراجع بتنفیذ - 1

  أو العمل على اتخاذ قرارات متعلقة بذلك؛ المهمةسیر العمل 

یجب أن یتم إصدار األمر بالمهمة من طرف سلطة مؤهلة في المؤسسة، التي تتمثل في الغالب في  - 2

 المدیریة العامة أو لجنة المراجعة في حالة وجودها؛

                                                           
  .106أحمناش جمال، مرجع سبق ذكره، ص  1
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كون األمر بالمهمة موجه إلى كافة أطراف المؤسسة الذین لدیهم عالقة بمهمة المراجعة یجب أن ی - 3

 .الداخلیة، ولیس فقط المراجعین الداخلیین هم المسؤولین عن ذلك

  التخطیط  :اثانی 

والتي تتضمن أهداف، ونطاق  وتوثیق خطة لكل تكلیف بإعدادینبغي أن یقوم المراجع الداخلي 

                                                                                                              1: مراجعة الداخلیة عبر مجموعة من الخطوات وهيالتخطیط لل وتتم عملیة الموارد،وتخصیص وتوقیت، 

ینوي تحقیقه  یحدد ماتحدید أهداف ونطاق عمل المراجع الداخلي حیث یجب على المراجع الداخلي أن - 1

                            المرتبطة باألنشطة التي یراجعها؛ینویه، كما یجب أن یحدد درجة الخطر  تحقیق ما وٕاجراءات

على سبیل المثال أوراق عمل المراجعة  ول على معلومات تمثل الخلفیة لألنشطة محل المراجعة،صالح- 2

 .              علومات تنظیمیة عن الموظفین البارزین في المؤسسةفي الفترات الماضیةـ الموازنات ـ م

  :مثل تحدید الموارد الالزمة ألداء المراجعة 3-

ي یتوقف جاز عملیة المراجعة الداخلیة والذعدد ومستوى الخبرة المطلوبة لدى فریق المراجعة الداخلیة الن -أ

 ة تفقد عملیة المراجعة قید الوقت؛على طبیعة ودرج

  اخلیین حتى یستطیعوا أداء مهامهم؛متطلبات التدریب الالزمة للمراجعین الد - ب

ة نقص وعدم توافر استخدام موارد ومصادر خارجیة في أداء عملیة المراجعة في حال إمكانیةاعتبارات  -ج

 الخبرات داخلیا؛

 ؛داخلیةالتواصل مع كافة األطراف التي تحتاج أن تعرف معلومات حول عملیة المراجعة ال -د

 .                                                تلخیص نتائج المقابالت واالحتفاظ بها ضمن أوراق العمل -ه

لك للحصول على ردود وتعلیقات األفراد حول أو مسح في الموقع محل المراجعة وذاستقصاء  إجراءات- 4

 إجرائهمن االهتمام ویجب أن یراعي المراجع الداخلي عند  االمناطق التي تحتاج من المراجع الداخلي مزید

                                                                                                .ا االستقصاء سیختلف على حسب طبیعة عملیة المراجعةستقصاء أو المسح أن التركیز في هذا االهذ

 تفسیر، تحلیل، جمع، إجراءاتالمراجعة الداخلیة المكتوب یجب أن یوضح أهداف المراجعة  برنامجأن - 5

  . نطاق عمل المراجع الداخلي ودرجة الفحص التي ستجري المعلومات، ...توثیق

یجب أن تتم علیها الموافقة في شكل مكتوب من  اتطرأ علیهالمراجعة الداخلیة وأي تعدیالت  إدارةخطط - 6

  .تلك الخطة لك قبل البدء في تنفیذذالمراجعة الداخلیة و  إدارةجانب مدیر 

                                                           
   .518، 517، ص صمرجع سبق ذكرهاتة، عبد الوهاب نصر، شحاتة سید شح 1
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  .یجب أن یحدد مدیر إدارة المراجعة الداخلیة توقیت والكیفیة وممن سیتم تقدیم تقاریر إدارته - 7

 تقییم المخاطر: ثالثا

مع  المخاطر، إدارةویساهم في تحسین عملیات  أن یقیم نشاط المراجعة الداخلیة مدى الفعالیة، ینبغي

ي عنصر یخضع للحكم الشخص وهي المخاطر فعالة أم ال، إدارةكانت عملیات  إذا أن تحدید مامراعاة 

                                                                      1:المستخلص من تقییم المراجع الداخلي

  ؛التنظیمیة مدعومة ومدرجة داخل رسالة المنظمة األهدافأن  - 1

مستوى المخاطر اختیار االستجابات المالئمة للمخاطر والتي تقوم بتوصیل المخاطر لأنه قد تم  - 2

  المرغوبة بالمؤسسة؛

  تم تحدیدها وتقییمها؛بأن المخاطر الجوهریة قد  - 3

أنه یتم الحصول على توصیل المعلومات المتعلقة بالمخاطر في الوقت المالئم عبر مستویات المنظمة  - 4

 والمجلس من الوفاء بمسؤولیاتهم؛ واإلدارةلتمكین العاملین  ككل،

التقییمات المستقلة،  لأو من خال المستمرة، اإلدارةالمخاطر من خالل أنشطة  إدارةأنه یتم متابعة عملیة  - 5

  .أو كالهما

  :تنفیذ مهمة المراجعة الداخلیة: المطلب الثاني

:                                        یقوم المراجع الداخلي بعدة خطوات وهي  المراجعةقبل البدء في تنفیذ عملیة 

  فتتاحياالجتماع اإل :أوال

وبدایة  عن نهایة مرحلة التحضیر اإلعالنمعالجة مخطط عملیة المراجعة ویتم من خالله  إلى هدفوی

 جتماع،الضروریة لالطالع علیها خالل اإل حصول على أكبر قدر من الوثائقمرحلة العمل المیداني، لل

                  .ف التي ستخضع للمراجعةف بفریق المراجعة واألطرایالتعر و 

   2:ویتضمن األخیریر توجیهي یشرح محتوى هذا مرفق بتقر  األعمالجدول  إرسالویتم 

   ین لتحقیق تعاون جید بین الطرفین؛التعریف بفریق المراجعین الداخلی - 1

بهدف  اآلخردراسة وتحلیل التقریر التوجیهي من خالل عرض أهداف المراجعین ومناقشتها مع الطرف  - 2

 ؛تعدیل التقریر الذي یحدد األهداف الخاصة ونطاق تطبیقها

                                                           
دار التعلیم  دراسات متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخلیة وفقا ألحدث المعاییر الدولیة واألمریكیة،عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السید شحاتة،   1

  .239، 238، ص ص2014الجامعي، اإلسكندریة، 
،الجزائر، 3، جامعة الجزائررسالة ماجیستیرمساهمة المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة،  عیادي محمد األمین،  2

  .115، ص 2005/2008



 اإلطار النظري للمراجعة الداخلیة                                                                                                               الفصل الثاني
 

~ 57 ~ 
 

أو الستجوابهم  هم،اختبارات ألداءالذین یتعامل معهم المراجعین الداخلیین  واألشخاصتحدید المواعید  - 3

   وجمع المعلومات؛

والتكفل بهم خالل  مراجعینیتعلق باحتیاجات ال تحدید الشروط المادیة لمهمة المراجعة الداخلیة أي كل ما - 4

 المهمة؛

اإلبالغ المنهجي  التذكیر باإلجراءات المیدانیة خالل عملیة المراجعة إمكانیة االجتماع خالل المهمة، - 5

تتبع  إجراءاتات التي سیوزع علیها هالج، ي، ومتى وكیف سیتم إعداد التقریراالجتماع النهائ بالمالحظات،

                                                                       .العملیات وتعتمد على عدة مراحل

  برنامج المراجعة: ثانیا

یطلق علیه أیضا تسمیة برنامج التحقیق، یتم إعداده من قبل القائمین بعملیة المراجعة تحت إشراف 

                                                                                 1 :مسؤول المهمة، ویتضمن األهداف التالیة

حیث یجمع بین المراجعة والهیئة المسؤولة عن ذلك، ویعتبر بمثابة مرجع : یعتبر البرنامج وثیقة تعاقدیة - 1

صحیحات المتعلقة بتنفیذ لمالحظة مختلف األعمال التي قام بها الفریق ویدل هذا على أن كل التعدیالت والت

  ة الهیئة المسؤولة عن هذه المهمة؛ أعمال المراجعة، ال یمكن أن تأخذ أي قرارات بشأنها إال بموافق

على أساسه یتم تقسیم المهام بین مختلف أعوان فریق المراجعة، : یعتبر البرنامج بمثابة مخطط عمل - 2

     همة، بناء على خبرتهم و مؤهالتهم؛   المتعلقة بالمحیث یتم تكلیف المراجعین بأداء مختلف األعمال 

یسمح برنامج المراجعة من توجیه جهود كل مراجع ضمن فریق  :یهدف البرنامج إلى توجیه المهمة - 3

المراجعة، حیث ال یقع هذا األخیر في مغامرة عند تأدیة مهامه وٕانما یقوم فقط بتأدیة األعمال التي كلف بها 

  .وبصفة منطقیة

عندما تكون المهمة معقدة نوعا ما و یكثر فیها عدد المراجعین المشاركین في تأدیتها، یمكن و 

، التي تسمح )طریقة برت(االستعانة ببعض الطرق التخطیطیة كالقیام بوضع المسار الحرج ألداء المهمة 

   ید من فعالیة أداء مختلف مراحلها؛باقتصاد وقت إنجاز المهمة وتز 

یشیر البرنامج إلى مختلف التفاصیل  :یعتبر البرنامج بمثابة اإلنطالق إلعداد استفتاء الرقابة الداخلیة - 4

حیث یتم إعداد وثیقة في المرحلة التحضیریة،  التي تسمح باختبار مختلف مناطق الخطر التي تم تحدیدها

المراجعین مساعدة ة، حیث یعمل على استفتاء الرقابة الداخلیة مع نفس وقت إعداد برنامج المراجعة الداخلی

   األهداف الواردة في التقریر التوجیهي؛على تحدید مختلف المهام التي یجب القیام بها بغرض تحقیق مختلف 

                                                           
   .112، 110، ص صمرجع سبق ذكرهأحمناش جمال،  1
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على من التتبع الجید لها بفضل برنامج المراجعة یتمكن الطرف المسؤول والمشرف على المهمة  -6

  :لمستویین فیما یليویتمثل هذین ا :مستویین

 التخطیط له في المرحلة التحضیریة؛یطمئن من السیر العادي لعملیات المراجعة مقارنة بما تم  -أ

 .التعرف على المساهمة الفردیة لكل مراجع، وأسباب التأخر في انجاز بعض المهام التي كلف بها - ب

   العمل المیداني :اثالث

المراجع الداخلي منهجیة محددة أثناء تنفیذه لعمله وذلك من أجل الوصول إلى تحقیق أهداف  یتبع

    1:ویمكن تلخیصها فیما یلي .ئلالمؤسسة، ویستعمل في ذلك مجموعة من الوسا

   :تتمثل فیما یلي :المنهجیة المتبعة في العمل المیداني - 1

 ؛تحدید المخاطریقوم بتقسیم تتابعي ومنطقي للعملیات بهدف  -أ

 ؛برنامج العمل بإعدادویقوم ) التقریر التوجیهي(یحدد المراجع أهدافه - ب

 قائمة استقصاء خاصة؛ بإعدادلكل نقطة من برنامج العمل یقوم  -ج

 متى،كیف لكل نقطة رقابة؛ أین، ماذا، یجیب على األسئلة من، -د

 قائمة االستقصاء؛یقوم بالتدقیق في  -ه

                                                 .وتحلیل المشاكل إبرازقة صادفها ور عوبات أو العقبات التي تمقابل كل الص بإعدادیقوم  - و

ثم یقوم بعملیة المالحظة سواء المالحظة الحالیة أي المالحظة المادیة المباشرة لما حوله والتي تساعد 

على الحكم على جودة التنظیم وطرق العمل أو عن طریق المالحظة الخاصة والتي تتعلق باختیار العملیات 

االستقصاء لمعرفة كیفیة حدوثها  المرتبطة بفترات معینة انطالقا من مناطق الخطر أو قوائم اإلجراءاتأو 

  .ومدى التحكم فیها

                            :ومن أهم الوسائل التي یستعملها المراجع الداخلي نذكر :العمل المیداني في الوسائل المستعملة - 2

الخاصة والضروریة للرقابة الداخلیة بالنسبة لكل  اإلجراءاتهي وثیقة مهمتها تحدید  :قوائم االستقصاء -أ

لمفتوحة وتتضمن خمسة المغلقة أو ا األسئلةوظیفة، وتعرض النقاط التي یجب فحصها عن طریق استخدام 

                   .وهذه الوسیلة یتم استخدامها بالتحدید في تقییم نظام الرقابة الداخلیة ؟كیف متى؟ أین؟ ماذا؟ من؟ :أسئلة

وهي وسیلة تحلیل بسیطة وفعالة یقوم المراجع بملئها كلما واجهته مشكلة  :وتحلیل المشاكل إبرازقة ور  - ب

  .التوصیات إلىمالحظة نقائص وتسمح بتوجیه استنتاجات المراجع بهدف التوصل  أوما، أو خطأ 

                                                           
  .117، 116، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد لمین،  عیادي  1
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  : وتتكون من خمسة أجزاء 

 یقوم المراجع بعرض المشكلة؛ :المشكلة   

 المراجع بعرض ملخص كل ورقة إبراز وتحلیل المشاكل تخص مشكلة واحدة فقط، ویقوم : المالحظة

 منهجي للمشكلة؛

 ؛حدوث المشكل باستخدام مناهج معترف بها ویؤدي السبب إلىعن السبب یقوم المراجع بالبحث :األسباب  

 أو إلى طریق  ،یمكن أن یتوصل المراجع إلى تحدید انحرافات نوعیة أو كمیة سببها المشكل :النتائج

أثر أخطاء تتسبب في هذه األضرار وتقدیر نتائج ذلك وقیاس  مسدود مرتبط باكتشاف حاالت غش أو

  ؛الظاهرة

هي هدف المراجعة الداخلیة إذا یقوم المراجع بتقدیم التوصیات لتفادي تكرار المشاكل في : صیاتالتو  

المستقبل، وذلك عن طریق تحدید عناصر الرقابة الداخلیة التي یجب تحسینها وتعدیلها للرجوع إلى الحالة 

                                                                                                                                                 .إجراءات الرقابة الداخلیةالطبیعیة وللتحكم في العملیات وتحقیق جودة وفعالیة 

  خلیةافحص وتقییم نظام الرقابة الد :رابعا 

المراجع الداخلي بفحص وتقییم مدى دقة وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة الخاص بالمؤسسة ودرجة  یقوم

                                          .بعض الخطوات تباعمجموعة من الطرق وإ جودة األداء في تنفیذ المهام المطلوبة، وذلك باستخدام 

  :أسس تقییم نظام الرقابة الداخلیة - 1

الهدف األساسي لنشاط التدقیق الداخلي هو فحص وتقییم فعالیة وكفاءة وتعزیز التحسین المستمر  إن

            1: وذلك من خالللنظام الرقابة الداخلیة المعمول به ومن ثم تحدید نقاط الضعف في هذا النظام 

على تقییم كفایة  ةالداخلی مراجعةینبغي أن یعمل نشاط ال بناء على نتائج تقییم المخاطر، :خدمات التوكید -أ

 ؛وفعالة أدوات الرقابة التي تضم التحكم المؤسسي بالمؤسسة وأنظمة معلوماتها

یتعین على المراجعین الداخلیین عند أداء واجبهم االستشاري التحقق من أن أدوات  :خدمات االستشارة - ب

ینبغي أن یكون المراجعون الداخلیون قادرین ما ك الرقابة التي تتماشى مع األهداف التي یزعمون تحقیقها،

  .على التعرف على وجود أي نواحي جوهریة في أدوات الرقابة

هناك مجموعة من الوسائل التي یستعملها المراجع  :طرق ووسائل فحص ودراسة نظام الرقابة الداخلیة - 2

  2:الداخلي في تقییم نظام الرقابة الداخلیة

                                                           
  .101، صمرجع سبق ذكرهخلف عبد اهللا الوردات،   1
  .115، 113، ص صمرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع،  2
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طبقا لهذا األسلوب، یقوم المراجع أو مساعدیه بتجهیز قائمة تحتوي على عناوین  :الدراسة التقریریة -أ

كل عملیة توضح األنظمة الفرعیة للرقابة الداخلیة ویوجه األسئلة إلى بعض الموظفین المسؤولین عن أداء 

ل بها، بعد خط سیر العملیة واإلجراءات التي تمر بها والمستندات التي تعد من أجلها و الدفاتر التي تسج

ذلك یقوم المراجع بترتیب اإلجابات بحیث تظهر خط سیر العملیة من بدایتها إلى نهایتها ویحدد ما إذا كان 

  ت أو ینقصه بعض الضوابط الرقابیة؛النظام یتضمن ثغرا

یمكن تصویر نظام الرقابة الداخلیة ألي عملیة من عملیات المؤسسة في شكل خریطة : خرائط التدفق - ب

ام المختصة بأداء العملیة، والمستندات التي تثبت بها واإلجراءات التي تتبع تبین اإلدارات واألقستدفق 

ضة و الترخیص بالعملیة لمعالجتها وٕاتمامها، ویمكن أن یضاف إلى الخریطة رموز توضح الوظائف المتعار 

  واعتمادها؛

سارات تتناول جمیع نواحي النشاط طلب هذه الوسیلة تصمیم مجموعة من االستفتت :قائمة االستبیان -ج

داخل المؤسسة، وتوزع على العاملین لتلقي الردود علیها ثم تحلیل تلك اإلجابات للوقوف على مدى كفایة 

  .نظم الرقابة الداخلیة المطبقة داخل المؤسسة

الخطوات نوجزها فیما یمر تقییم نظام الرقابة الداخلیة بمجموعة من : خطوات تقییم نظام الرقابة الداخلیة - 3

 1:یلي

كافیة عن نظام الرقابة یجب على المراجع أن یحقق المعرفة ال :فهم هیكل نظام الرقابة الداخلیة - أ

في المستویات المختلفة، داخل المؤسسة، وكذلك الرجوع إلى  األشخاصمن  االستفسارعن طریق الداخلیة،

هیكل الرقابة الداخلیة التي تصف نظام الرقابة الداخلیة والوظائف للحصول على فهم كاف ب المستندات

تهدف عملیة التقییم و  مثل االستقصاء وغیرها من الوسائل،یستطیع المراجع استخدام العدید من األسالیب و 

عملیة المراجعة، لیها في المبدئي لنظام الرقابة الداخلیة إلى تحدید النواحي التي یرغب المراجع االعتماد ع

  م الرقابة الداخلیة ألسباب معینة؛عتماد على بعض العناصر في نظاوقد یقرر عدم اال

الخطوة الثانیة في عملیة تقییم نظام الرقابة الداخلیة هي تحدید مخاطر الرقابة،  :تحدید مخاطر الرقابة - ب

یجب تسجیلها و توثیقها وضمها ألوراق ویمكن للمراجع أن یقوم بذلك عن طریق مواطن الضعف والقوة و 

المراجعة، كذلك یجب أن توثق مواطن الضعف والقوة في ما یسمى أوراق المراجعة الجسر، وقد سمیت بذلك 

  ام باإلجراءات المالحقة للمراجعة؛ألنها تربط نتائج تقییم النظ

                                                           
  .215، 214غسان فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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أسالیب الرقابة في المؤسسة تطبق بنفس الطریقة  أنتهدف هذه الخطوة للتحقق من : إختبارات االلتزام -ج

الرقابة ویجب على اإلدارة  وأسالیب إجراءاتمؤسسة ملتزمون بتطبیق لتي وضعت بها وأن الموظفین في الا

أن تحث الموظفین على االلتزام بهذه اإلجراءات و األسالیب عن طریق تدریبهم وأداء المهام المخصصة لكل 

  .هو مطلوب منه ى علم تام بمسؤولیاته وماواحد منهم لكي یكون عل

  جالنتائ وٕایصالالمهمة  إنهاء :المطلب الثالث

  :فيالداخلیة وتتمثل  خطوة في انجاز مهمة المراجعة آخرتعتبر هذه  

  مشروع تقریر المراجعة :أوال

وتحلیل المشاكل مرتبة منطقیا حسب أهمیتها بتلخیص عن موضوع  إبرازهي وثیقة تتضمن كل أوراق 

التوصیات وبعد المصادقة على المالحظات التي تعرضها ، النتائج ،األسبابالمشكل ویعرض المالحظات، 

                                 1. هذه الوثیقة یتم التحضیر لالجتماع النهائي

  االجتماع النهائي :ثانیا

النتائج التي تم التوصل  إلىلالستماع  نفس المشتركین في االجتماع االفتتاحي لمهمة المراجعة، یجتمع

                               2:جتماع خمسة مبادئ أساسیة وھيویجب أن یتبع هذا اال إلیها

 المراجعین، قد تم عرضه والتعلیق علیه من طرف ما إاللن یتضمن التقریر النهائي  :الكتاب المفتوح - 1

                      ؛تلك المالحظات إلىالتي أدت  اإلثباتومنه یجب عرض الوثائق وعناصر 

یجب أن تعرض نتائج المراجعة بدایة على الطرف الذي خضع للمراجعة وبالضبط  :خط االنتظار- 2

ماع النهائي وبعد بعد االجت إالیتم نشر التقریر  وال المسؤول المباشر والذي ستتم معه المصادقة على النتائج،

                                                                                          ؛المصادقة علیه

ب أهمیتها انطالقا من سینص هذا المبدأ على أنه یتم عرض توصیات المراجعین ح :الترتیب - 3

 ؛وتحلیل المشاكل وتحلیل العواقب إبرازتم عرضها على أوراق  التيالمالحظات 

 باألعمالبمجرد تبلیغ المراجع عن المشاكل یتم تشجیعه للقیام الفوري  أي :التدخل الفوري مبدأ - 4

                          ؛ذلك في تقریر المراجعة إلى ارةشإلاتوفر له الوسائل الالزمة، ویتم  إذاالتصحیحیة 

 وأالالمشاركة على علم بالمشاكل المالحظة  األطرافكل  أنمن  التأكدیجب : المعرفة المشتركة مبدأ - 5 

  .            من قبل إلیهایتم طرح مشاكل لم یتم التطرق 

                                                           
  .117، صمرجع سبق ذكرهعیادي محمد لمین،   1
  .118، 117نفس المرجع، ص ص  2
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  التقریر النهائي للمراجعة الداخلیة :ثالثا

  1:  یتضمن التقریر العناصر التالیة  وعادة ما

تكون محددة بطریقة واضحة حتى تسمح بمتابعة  أنفي التقریر ویجب  األولىوهي المرحلة : المقدمة - 1

  . تقدیم لمحیط المؤسسة األخیرةقراءة التقریر كما تتضمن هذه 

 عنصر مهم في التقریر كونه یساعد القارئ على فهمالهدف من عملیة المراجعة  إبراز إن: تقدیم الهدف - 2

 .ینتظر وجوده في باقي التقریر ما

والتوصیات بحیث تبین نتائج التحقیق  اآلراءعن كل  أساسعملیة التحقیق هي  أنبمعنى : التحقیق - 3

 .فقةالوضعیة الموافقة والوضعیة الغیر الموا: وضعیتان مختلفتان عن المؤسسة وهما

إن الرأي المحاید للمراجع الداخلي یجب أن یبرز في التقریر ویجب أن یكون متنوعا بتعلیق : الرأي إبداء - 4

        .                  المراجعة مع إثبات ذلك بأدلة وبراهین كافیة حول النشاط محل

  تقریر المراجعة الداخلیة أهداف :رابعا 

هناك استخدامات هامة وعدیدة لتقاریر المراجعة الداخلیة بالنسبة إلى كل من المراجع واإلدارة، ولذلك 

   2:فیما یلي أهدافه النتائج، وتتمثل یجب االهتمام بها عند إنهاء عمل المراجعة وتوصیل

سواء  إیجادها أویجب على تقریر المراجعة تلخیص الظروف التي تم مالحظتها : عن النتائج اإلفصاح - 1

                   ؛یما یتعلق بعملیات المنظمةف اإلدارة إلعالمالسیئة ویمكن اعتبار تقاریر المراجعة وسیلة  أوالجیدة 

بالظروف وربطه الخطأ  یصف التقریر أنلى الظروف السابق ذكرها، یجب عاعتمادا : وصف النتائج - 2

   ؛في حالة وجود شيء خطأ إیجادهاالتي تم 

مع  وأسبابهاعمل للموقف لتصحیح الظروف  كإطارتستخدم توصیات المراجعة : اقتراح التصحیحات - 3

  ؛ود هدف السعي نحو تحسین العملیاتوج

أحیانا یأمل الخاضعین للمراجعة في عرض الظروف المدعمة ألدائهم : الخاضعین للمراجعة آراءعرض  - 4

بعمل المراجعة أو عمل توضیح للقضایا المتعلقة باألمور التي تم التقریر عنها بشكل ال یتفق مع وجهة 

  ة بشكلوضح خطط التصرفات التصحیحیب مجاال لهم فتحدا على شكل التقریر، فإن ذلك ینظرهم، واعتما

                                                                       . رسمي، واستجابة لنتائج المراجعة

                            

                                                           
  .189، 188، الجزائر، ص ص 3، جامعة الجزائرماجستیررسالة المراجعة الداخلیة بین النظریة والتطبیق، صالح ربیعة،   1
  .282، 281، ص صمرجع سبق ذكرهعبد الوهاب نصر، شحاتة السید شحاتة،   2
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  خالصة

ظهرت نتیجة للحاجة الماسة إلیها خاصة بعد سبق یمكن القول بأن المراجعة الداخلیة  من خالل ما

وظهور العدید من الفضائح المالیة، وتوصلنا إلى أن عملیة المراجعة الداخلیة تمر توسع أنشطة المؤسسات 

بعدة خطوات تمكن المراجع الداخلي في نهایة المهمة من الوقوف على نقاط القوة والضعف في المؤسسة 

عدة في وتقدیم االستشارات الالزمة وهو ما یساعد إدارة المؤسسة على تحدید مواطن الخطر وبالتالي المسا

  .اتخاذ القرارات وتدارك األخطاء

وتقوم المراجعة الداخلیة على مجموعة من المعاییر التي یستند علیها المراجع الداخلي أثناء أدائه 

لعمله، كما أنه توجد العدید من المبادئ والقواعد التي تحكم السلوك المهني للمراجع الداخلي والتي ینبغي 

  .بها االلتزامعلى هذا األخیر 
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   تمهید

ف بین المراجع الداخلي والخارجي إال أن مجال التعاون بینهما واسع، ومما بالرغم من وجود اختال

الشك فیه أن وجود نظام سلیم للمراجعة الداخلیة یزید من قدرة المراجع الخارجي في االعتماد على إیضاحات 

وظف بصفة دائمة لدیها، المؤسسة، باعتباره مجع الداخلي لماله من خبرة شاملة عن جمیع العملیات في االمر 

ومما ساعد على تعزیز هذا التكامل هو صدور مجموعة من المعاییر الدولیة التي تضبط العالقة بین المراجع 

  .الداخلي والخارجي وتنظمها وذلك في شتى المجاالت

ٕاسهامات معاییر والخارجي و إلى العالقة بین المراجع الداخلي علیه سوف نتطرق في هذا الفصل و 

  :المراجعة في تعزیز التكامل بین المراجع الداخلي والخارجي وذلك كما یلي

  مظاهر التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة؛: المبحث األول

  .والخارجیة بین المراجعة الداخلیةإسهامات معاییر المراجعة في تعزیز التكامل : المبحث الثاني
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  مظاهر التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة :المبحث األول

    حیث أن عمل المراجع الداخلي یكون ینوالخارجی نیالداخل عینل وطیدة بین المراجتوجد عالقة عم

  .   یمكن االستغناء عن عمل أي منهما ال بحیث أنهل لعمل المراجع الخارجي ممك   

  بین المراجعة الداخلیة والخارجیة واإلختالف أوجه التشابه :المطلب األول

لمعرفة طبیعة العالقة التي تربط بین كل من المراجع الداخلي والخارجي ال بد من التعرف أوال على   

   .بینهمامعهما ونقاط االختالف التي تمیز نقاط التشابه التي تج

  والمراجعة الخارجیةأوجه التشابه بین المراجعة الداخلیة : أوال

هناك أوجه تشابه كثیرة بین المراجعین الداخلیین الذین یعملون بصفة دائمة داخل المؤسسة والمراجعین 

ویمكن أن نوضح أهم نقاط  .الخارجیین الذین یعملون بشكل حر داخل مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونیة

  1:فیما یليالتشابه 

كل من المراجعین الداخلیین والخارجیین ویعتمدان على نفس قاعدة البیانات والمعلومات التي  یستخدم - 1

 ؛محل المراجعةلدى المؤسسة 

ذلك فان  إلى باإلضافةالداخلیین والخارجیین  المراجعینكل من عمل  على یعتمد المستخدمون الداخلیون - 2

 ؛رجین الحیادیینمل المراجعین الخاالمستخدمین الخارجیین یعتمدون على ع

یجب أن یكون كل من المراجعین الداخلیین والخارجیین مؤهلین كمراجعین، كما یتعین أن یتصف كل  - 3

حیث تكون وظیفة المراجعة الداخلیة فعالة عندما  منهما بالموضوعیة عند أداء العمل والتقریر عن نتائجه،

وفي تلك األحوال یقوم  التأهیل المناسب،محل التقییم و  تتمیز بالحیاد واالستقالل من الوحدات األخرى

 ؛لفعالیةالمراجعون الخارجیون بأداء اختبارات مراجعة مالئمة تتمیز بالكفاءة وا

یفة المراجعة ام على عمل المراجعین الداخلیین عندما تتمیز وظعیعتمد المراجعون الخارجیون بشكل  - 4

 على استخدام نموذج مخاطر المراجعة، وذلك من خالل اعتمادهم  الفعالیة والكفاءة،بالداخلیة بالمؤسسة 

 ؛التحقق األساسیة حیث یخفض المراجعون مخاطر الرقابة جوهریا وأیضا یخفضون من اختبارات

كل من المراجعین الداخلیین والخارجیین منهجیة مماثلة في أداء عملیات المراجعة بحیث تتضمن إتباع   - 5

ن كل إوبالمثل ف واختبارات التحقق األساسیة، الرقابة الداخلیة، بإجراءاتإللزام االتخطیط وأداء اختبارات 

تباراتهم وعند تقییم النسبیة عند تقریر نطاق اخ واألهمیةمنهما یجب أن یستخدم نموذج مخاطر المراجعة 

                                                           
 .131، 129، ص ص مرجع سبق ذكره، مراجعات مختلفة ألغراض مختلفة ،أمین السید أحمد لطفي  1
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الخارجیین قد ن المستخدمین نتیجة ألالنسبیة والمخاطر قد تختلف  األهمیةأن قراراتهم بشأن  النتائج رغم

 .یكون لدیهم متطلبات مختلفة بخالف مایكون لدى اإلدارة

  خارجيأوجه االختالف بین المراجع الداخلي وال: اثانی

من األمور الهامة في مجال المراجعة والتدقیق ضرورة وجود تعاون وثیق بین المراجع الداخلي 

         .كل المراجع الداخلي والخارجيیعني عدم وجود اختالفات بین  لكن هذا التعاون ال والخارجي،

     1:یمكننا تلخیص أهم أوجه االختالف بین المراجع الداخلي والخارجي فیما یليو 

     من حیث الهدف  - 1

:                                                                                                                         إلىیهدف المراجع الداخلي  :المراجع الداخلي -أ

  التالعب؛ منع وقوع األخطاء أو وٕاجراءاتوجود نظام فعال للضبط الداخلي 

 ؛وجود نظام محاسبي فعال 

 ؛مالیةانتظام سیر العمل المحاسبي على مدار السنة ال 

  ؛اإلدارةخدمة 

 خدمة المراجع الخارجي                                                                        .  

  :إلىویهدف  :المراجع الخارجي - ب

 ابة الداخلیة أو العمل على وجوده؛وجود نظام فعال للرق 

  صحیحة؛الختامیة المالیة القوائم القاریر و تال إعدادفي مجال المساعدة 

 ؛الرأي الموضوعي المحاید في شكل تقریر مراجعة شامل لنتائج عملیة المراجعة إبداء 

 تبادل الخدمات مع المراجع الداخلي. 

    من حیث التعیین - 2

أحد المحاسبین العلیا في المؤسسة عن طریق تخصیص  اإلدارةیتم تعیینه عن طریق  :المراجع الداخلي -أ

  . من ذوي الخبرة لتولي عمل المراجع الداخلي

مل من ذوي الخبرة لتولي ع ترشیح أحد المراجعین الخارجیین اإلدارةیتولى مجلس و  :المراجع الخارجي - ب

 .تعینه واتخاذ القرار بذلك إلقراریكون على الجمعیة العامة للمساهمین المراجع الخارجي هذا الترشیح 

   من حیث المسؤولیة والتقریر - 3

    :وتتمثل في: المراجع الداخلي  - أ

                                                           
  .145، 143، ص ص 2007، اإلسكندریة، المراجعة والتدقیق الشامل أصول و قواعد، المكتب الجامعي الحدیث، محمد السید سرایا  1
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  العلیا في المؤسسة بحكم أنه موظف في المؤسسة؛ اإلدارةیكون المراجع الداخلي مسؤوال أمام 

  أنجزهاالعلیا عن مهمته التي  لإلدارةیقدم تقریره . 

   :المراجع الخارجي - ب

  العامة للمساهمین في شركات المساهمة وأمام المالك في یكون المراجع الخارجي مسؤوال أمام الجمعیة

 باقي الشركات؛

 یقدم تقریره للجمعیة العامة للمساهمین في شركات المساهمة أو المالك. 

   من حیث االستقالل - 4

  :المراجع الداخلي -أ

  حیة أخرى وأقسام المؤسسة ومن نا إداراتالمراجع الداخلي مستقل جزئیا ألنه من ناحیة مستقل عن باقي

 .العلیا اإلدارةیتبع 

  :المراجع الخارجي - ب

  وٕاداراتوال بأقسام  باإلدارةالمراجع الخارجي یتمتع باستقالل كامل أي أنه محاید ولیس له أي عالقة ال 

 .المؤسسة

                                                                               من حیث نطاق العمل - 5

  :المراجع الداخلي -أ

  المؤسسة المسؤولة عن تعیین المراجع الداخلي نطاق عمله وحدود هذا العمل وعادة یتضمن  إدارةتحدد

 .الفترة بصورة منتظمةتدقیق ومراجعة جمیع العملیات التي تمت خالل 

  :المراجع الخارجي - ب

  یحدد المراجع الخارجي نطاق عمله من خالل عنصرین األول المسؤولیة المهنیة الملقاة على عاتقه

 المؤسسة؛ إدارةوالثاني باالتفاق في حاالت معینة مع 

 یضع برنامج مراجعة خاص یتولى تنفیذه خالل فترة المراجعة. 

  من حیث طبیعة و أسلوب العمل - 6

  :المراجع الداخلي -أ

  مكملة لعمل المحاسب من خالل  ةموظف في المؤسسة یحدد المراجع الداخلي عمله بطریقبحكم كونه

 الدورة المستندیة والدورة المحاسبیة أوال بأول مع التركیز على العملیات ذات األهمیة؛
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  یتبع أسلوب المراجعة المستمرة مستندیا وحسابیا وفنیا للتحقق من مدى صحة العملیات المختلفة وتصحیح

 ؛خطاء یتم اكتشافهاأي أ

  أو األخطاء االنحرافاتیغلب على عمله الطابع الوقائي في معالجة. 

  :المراجع الخارجي - ب

  یتبع المراجع الخارجي طریقة وأسلوب المراجعة المالئمة لظروفه باالتفاق مع إدارة المؤسسة، مع األخذ

وحجم وطبیعة برنامج المراجعة، حجم في االعتبار الوقت المتاح للمراجعة، عدد المساعدین له، شكل 

 إلخ؛....المعامالت

  یغلب على عمله الطابع العالجي ألن معظم المراجعین یختار عینة معینة یقوم بمراجعتها وعادة في نهایة

 .السنة المالیة یوصي بعالج أي مشاكل قد یتم اكتشافها أثناء مراجعته

  اخلیة والخارجیة وأهمیتهبین المراجعة الدمفهوم التكامل : المطلب الثاني

قبل التطرق إلي التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة ال بد من التطرق أوال إلى تعریف التكامل 

   .بالنسبة لجمیع األطراف وأهمیته

  تعریف التكامل :أوال

التعاون بین المراجع الداخلي والخارجي :"أنه شحاتةالسید  وشحاتةعرفه الدكتور عبد الوهاب نصر 

وتقلیل تكالیفهما، وزیادة كفاءة عملیة المراجعة مع تخفیض مجهودات المراجعة  لزیادة جودة عملیة المراجعة،

                                                                                  1." المتكررة بینهما

بین المراجع الداخلي  ل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة یقصد به التعاون والتنسیقكما أن التكام

  اإلمكانالمراجعة والتقلیل بقدر  ألعمالبما یضمن تغطیة أشمل  والمراجع الخارجي أثناء تنفیذهما لمهامهما،

  .من ازدواجیة الجهود وتوزیع العمل توزیعا یحقق أهداف المراجعة بشكل عام ویعود بالفائدة على المؤسسة

  2:إلىهدف ین المراجعة الداخلیة والخارجیة یسبق نستنتج أن التكامل ب من خالل ما و

 تخفیض تكالیف المراجعة؛ - 1

 زیادة جهود عملیات المراجعة ومصداقیتها؛ - 2

 .المهام والجهودتجنب ازدواجیة  - 3

  

                                                           
  .546، ص مرجع سبق ذكرهعبد الوهاب نصر، شحاتة السید شحاتة،   1
رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، الجزائر، التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة التعاقدیة، عبد السالم عبد اهللا سعید أبو سرعة،   2

  .96، ص3،2009/2010
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  أهمیة التكامل: ثانیا

  المراجع  المؤسسة، إدارةلكل من له أهمیة  تحقیق التكامل بین المراجع الداخلي والمراجع الخارجي

     1:والمراجع الخارجي وذلك على النحو التالي الداخلي،

  :لإلدارةأهمیة تحقیق التكامل بالنسبة  - 1

تحقیق التعاون والتنسیق بین المراجع الداخلي والخارجي بطریقة سلیمة یمكن أن یحقق مجموعة من  إن

  :أهمها لإلدارةالقواعد 

ائم المالیة التي هي وتأكدها من فعالیة نظام الرقابة الداخلیة والصدق والعدالة في القو  اإلدارةاطمئنان   - أ

 مسؤولة عنها؛

 والتي یراها المراجع الخارجي ضروریة؛ اإلجراءاتتخفیض تكلفة أداء المراجعة الداخلیة بتنفیذ بعض   -  ب

الجمعیة العمومیة وللمساهمین  إلىانجاز عملیة المراجعة وتقدیم تقریر المراجع الخارجي في موعده   - ج

 أن المؤسسة تدار بكفاءة من خالل رأي المراجع الخارجي على القوائم المالیة؛ والذي یبین

 . یهاحكام الرقابة علموارد المؤسسة وإ  تساعدها على حسن توجیه لإلدارةتوفیر معلومات تحلیلیة   - د

  :وتتمثل في :أهمیة تحقیق التكامل للمراجع الداخلي -2

 زیادة ایجابیة المراجعة الداخلیة وفعالیتها؛  - أ

یتمتع بخبرة واسعة في مجال  األخیراكتساب المعرفة والخبرة من االحتكاك بالمراجع الخارجي فهذا   -  ب

ن احتكاك المراجع الداخلي مختلفة من المؤسسات، وبالتالي فإ بسبب تعامله مع أنواع المراجعة والمحاسبة

 ؛خبرات متنوعةسب المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي عن طریق التعاون والتنسیق بینهما یك

مثل  المستخدمة في المراجعة الداخلیة األسالیبتطویر أسالیب المراجعة الداخلیة لمجاورة التطور في  -ج

                                                                                 .اإلحصائیةالعینات 

یحقق التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة عدة : لتكامل للمراجع الخارجيتحقیق ا أهمیة -3

  : فوائد ومنافع للمراجع الخارجي أهمها

المراجع الخارجي إلى دقة نظام الرقابة الداخلیة وفعالیته باعتبار أن المراجعة الداخلیة تختص  اطمئنان  - أ

 ؛األخرىالرقابة  أدواتبتقویم وفعالیة 

جعة الداخلیة السلیم سیقلل من دقة البیانات المحاسبیة ألن نظام المرا المراجع الخارجي إلىاطمئنان   -  ب

 والتالعب بالسجالت؛ األخطاء ارتكاب فرص
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تقلیل نطاق عمل المراجع الخارجي وتوفیر جزء من وقته من خالل اعتماد المراجع الخارجي على عمل  -ج

مذكرة تسویة حسابات البنوك وٕاعداد  وٕاعدادالمراجع الداخلي فیما یتعلق بفحص حسابات الفروع وسجالتها 

  . الكشوف التحلیلیة للقوائم المالیة

    میق مبدأ التكاملالعوامل الداعمة لتع: ثالثا

المراجع الداخلي،  أنشطةالهام معرفة العوامل التي تؤثر على قرار المراجع الخارجي الستخدام  من

  : ویمكن تحدید هذه العوامل فیما یلي

مدى من أهم العوامل المؤثرة على المراجع الخارجي عند تحدید : توافر خدمات المراجعة الداخلیة مدى - 1

مساهمة المراجعة الداخلیة هو مدى توافر خدمات المراجعة الداخلیة، فكلما زاد الوقت المستخدم في تلك 

المراجع الداخلي ومساهمة المراجعة الخدمة، كلما زادت خدمات المراجع الداخلي، وزیادة احتمال التعاون بین 

   1.الداخلیة في عملیة المراجعة

 یجب وجود مستوى كاف من الجودة في خدمات المراجعة الداخلیة قبل :ةداخلیجودة خدمات المراجعة ال - 2

المراجع الداخلي ازداد  أعمالنه كلما زادت جودة عملیة المراجعة، حیث أ أداءاشتراك المراجع الداخلي في 

ة وجودة أداء اشتراكه في عملیة المراجعة، بما یدل على وجود عالقة طردیة بین مساهمة المراجعة الداخلی

   2.المراجعة الداخلیة

ویمكن بیان مساهمة مستوى التنسیق بین المراجعة  :ةبین المراجعة الداخلیة والخارجیمستوى التنسیق  - 3

  3: الداخلیة والخارجیة في تحقیق التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة فیما یلي

یوجد لدى المراجعین الداخلیین والخارجیین نقاط قوة مختلفة تعمل على زیادة فعالیة عملیة مراجعة 

 ،و كل وقته في العمل في نفس المؤسسةالداخلي معظم أفعلى سبیل المثال یقضي المراجع  الحسابات،

وهذا یسمح له برؤیة  ،أكبر بثقافته وأنظمة وعملیات المؤسسة وٕالمامونتیجة لذلك، یتكون لدیه فهم أفضل 

من جانب و  ،خالل زیاراتهم الروتینیة للمؤسسة یستطیع المراجعون الخارجیون رؤیتها أو فهمها األمور التي ال

یتعرض خالل عمله لمجموعة متنوعة من القضایا  مع عدة عمالء، الخارجي المتعاقدراجع فإن الم خرآ

القضایا من المراجعین  ن قدرة المراجعین الخارجیین ستكون أكبر على اكتشاف وحلبالتالي فإو  المالیة،

  . ن الثقة بین المراجع الداخلي الخارجي تزید من فعالیة التعاون بینهمذلك فإ إلى وباإلضافةالداخلیین، 

                                                           
  .307، صمرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن، محمد السید سرایا، وآخرون،   1
  .201، ص مرجع سبق ذكره، آخرونعبد الفتاح الصحن، محمد السید سرایا، عبد الوهاب نصر، و   2
، مجلة جامعة األزهر، جامعة القدس والمدقق الخارجي من وجهة نظر المدققین الخارجیینالعالقة بین المدقق الداخلي صبري ماهر مشتهى،   3

  .420، ص7/11/2013، 2المفتوحة، العدد



 یةإسهامات معاییر المراجعة في تعزیز التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارج                                 الفصل الثالث

 

~ 72 ~ 
 

قیام المراجعین الخارجیین  إلىن عدم تنسیق عملیة المراجعة بشكل صحیح یؤدي ومن جهة أخرى فإ

زیادة في أتعاب المراجع  إلىهذا التكرار یؤدي  بتكرار العمل المنجز بالفعل من قبل المراجعین الداخلیین،

قیام  إلىن عدم التعاون بین كلیهما یؤدي فإ رجي دون أن یزید من فعالیة عملیة المراجعة وبالمثل،الخا

          .وقت وجهد المراجع الداخلي إهدار والذي ینتج عنه المراجعین الداخلیین بتكرار عمل المراجعین الخارجیین،

تعزیز وسائل  إلىالشك فیه أن بناء التعاون والتنسیق بین المراجع الداخلي والمراجع الخارجي یحتاج  ومما

القوائم  إعدادالسیما أن تعزیز هذه الوسائل بشكل مبكر قبل  التواصل واالتصال بكافة الطرق المتاحة، وآلیات

  .المالیة یحقق األهداف المرجوة من التعاون والتنسیق

  :بیئة المراجعة الخطر في - 4

یجب على المراجع الخارجي أن یأخذ في اعتباره عند تحدید مساهمة المراجع الداخلي في عملیة 

المراجعة الخارجیة العوامل المرتبطة بالخطر في بیئة المراجعة فالخطر المالزم یؤثر على االعتماد على 

ع زیادة الخطر المالزم تزداد أهمیة المراجعة وأنه م المراجع الداخلي لعالقته بالعوامل المرتبطة بالمراجعة،

ولكن نتیجة لوجود الدراسات السلوكیة التي أوضحت أنه مع زیادة الخطر تصبح عملیة اتخاذ القرار ، الداخلیة

القول أنه كلما توافرت خدمات المراجعة الداخلیة وبجودة عالیة كلما كان هناك تنسیق  ویمكن. أكثر تعقیدا

بین مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي، وكلما ازدادت درجة الخطر في بیئة المراجعة، كلما زاد 

  1 .اعتماد المراجع الخارجي على خدمات المراجع المراجعة الداخلیة

                2:هذه العوامل یمكن ذكر عوامل أخرى نوجزها فیما یلي إلى باإلضافة

یجعل من  عدم وجود استقالل كامل للمراجع الداخلي إن درجة االستقاللیة التي یتمتع بها الطرفین،   - أ

 لما یتمتع به من استقاللیة كاملة؛الضرورة وجود مراجع خارجي 

یفید المراجع اهتمام المراجع الداخلي بعملیة الرقابة الداخلیة من حیث تحسینها ودعمها وتقییم أدواتها  إن  -  ب

 صه ومراجعته؛الخارجي في تحدید نطاق فح

وجود المراجع الداخلي كموظف داخل المؤسسة طول الفترة الزمنیة وعلى مدار العام كله یعطیه  إن -ج

خاللها االعتماد على نتائج  من والتي یمكنه لتحلیلیة التفصیلیة والشاملة،الفحص ا بإجراءاتالفرصة للقیام 

  .الفحص التي یقوم بها المراجع الداخلي على مدار العام

 

                                                           
الرقابة والمراجعة الداخلیة الرقابة الداخلیة في بیئة التشغیل اإللكتروني مراجعة األصول طویلة محمد السید سرایا، شحاتة السید شحاتة، وآخرون،   1

  .159، 158، ص ص2013دار التعلیم الجامعي، اإلسكندریة، جل قصیرة األجل اإلیرادات والمصروفات، األ
  .98، ص مرجع سبق ذكرهأبو سرعة، عبد السالم عبد اهللا   2
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  ، وسائله، والعوامل الداعمة لهمجاالت التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة: المطلب الثالث

مجاالت لتحقیق التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة وذلك من أجل تحقیق أقصى  عدة توجد      

زیادة الكفاءة  إلىتعاون بین الوظیفتین، كما أن الوسائل المستعملة في تحقیق التكامل كثیرة وكلها تهدف 

  . ل المراجعةاعمأوالفعالیة في أداء 

  مجاالت التكامل : أوال

عالقة التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة كال من المجال التقلیدي  تتضمن

ویتضمن ذلك تحقیق التعاون ) خدمة اإلدارة(والمجال الحدیث للمراجعة) النواحي المالیة والمحاسبیة(للمراجعة

             :                   والتنسیق بین المراجع الداخلي والخارجي في المجاالت التالیة

إن أولى المجاالت المهمة التي یجب تحقیق التكامل فیما بین المراجع الداخلي : مجال الرقابة الداخلیة - 1

ویأخذ هذا التكامل شكل تنسیق  والمراجع الخارجي هو وجود نظام فعال للرقابة الداخلیة والمحافظة علیه،

الرقابة الداخلیة  بین مسؤولیة كل منهما اتجاه لتمییزوتعاون مخطط بینهما مع ضرورة االحتفاظ بخط واضح ل

 1 :وذلك على النحو التالي

أن یقوم المراجع الخارجي بدراسة ى إلتشیر معاییر المراجعة المتعارف علیها  :بالنسبة للمراجع الخارجي  - أ

الالزمة أثناء تنفیذ  ختباراتاالعتماد علیها ومن تم تحدید اإل نظم الرقابة الداخلیة وتقویمها بدقة لتقریر مدى

  .المراجعة إجراءات

یجب أن یظل هدف المراجع الداخلي هو تحسین نظام الرقابة الداخلیة  :بالنسبة للمراجع الداخلي  -  ب

یجب أن یتم التقویم  یعتبر تقویم نظام الرقابة الداخلیة عمال أساسیا من أعمال المراجع الداخلي، ودعمه،

التوصیات التي تتضمن مواطن الضعف في النظام  إصداركما یجب  الداخلیة،تفصیلیا على عناصر الرقابة 

  :ونعرض فیما یلي موقف المراجع الداخلي من أدوات الرقابة األخرى وطرق عالجها،

 یجب على المراجع الداخلي أن یكون ملما بأوجه النشاط : موقف المراجع الداخلي من الهیكل التنظیمي

للمؤسسة وأن یكون مدركا للمبادئ األساسیة للتنظیم باعتبارها أساسا یعتمد علیه  المختلفة والهیكل التنظیمي

 لهیكل التنظیمي للمؤسسة وفعالیته؛في تقویم دقة ا

 من النظام  اإلدارةیحقق المراجع الداخلي مطالب  :موقف المراجع الداخلي من الرقابة المحاسبیة

ویمكن للمراجع  التقاریر المقارنة، وٕامدادالتقاریر  إصدارالمحاسبي في توفیر بیانات محاسبیة دقیقة وسرعة 

 ؛اإلدارةالداخلي أن یقوم بالفحص التفصیلي الذي یوفر مطالب 

                                                           
  .171،174، ص صمرجع سبق ذكرهأحمد السید السقا،  1
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 یقوم المراجع الداخلي بالتحقق من فعالیة الرقابة  :موقف المراجع الداخلي من الرقابة بالموازنات

  ودقتها من الناحیة الحسابیة، كما یقوم بمراجعة النتائج الفعلیة ویتحقق من سالمة معاییر الموازنة بالموازنات،

 ؛جراء التصحیحة االنحرافات وإ ومتابع

  حیث یتحقق المراجع الداخلي من أن السجالت  :والطرق باإلجراءاتموقف المراجع الداخلي من الرقابة

  .وأن النتائج سلیمة ودقیقة والتقاریر تعكس النشاط الفعلي،

  :فیما یلي شكال للتكامل المنشود بین المراجع الداخلي والخارجي في مجال الرقابة الداخلیة ونعرض

  التنسیق ب قابة المحاسبیة والضبط الداخلي وذلكتجاه الر اأن یتحمل المراجع الخارجي مسؤولیة كاملة

فعال وجید في المؤسسة محل  نظام محاسبيعلى إیجاد  المشترك والعملوالتعاون مع المراجع الداخلي 

 الفحص؛

  وتقویمها وتقدیم نتائج ذلك في تقریر تفصیلي  اإلداریةأن یقوم المراجع الداخلي بمسؤولیة دراسة الرقابة

 إبداء تمس عملیة عملیة اختیار العینات وبالتالي للمراجع الخارجي على أساس أنها تمس بدرجات مختلفة،

 .الرأي

یقصد ببرامج المراجعة خطة العمل التي یتبعها المراجع الخارجي أو : المراجعةفي مجال تخطیط برامج  - 2

الداخلي عند قیامه بعملیة المراجعة، والهدف من وضع برنامج المراجعة هو تحدید الخطوات التي یتبعها 

ها المراجع حتى مرحلة التقریر وهناك معاییر یجب مراعاتها عند تصمیم برامج المراجعة وتخطیطها وأهم

معیار األهمیة النسبیة ومعیار درجة الخطر، باإلضافة إلى معیار االعتماد على األدلة، وعلى الرغم من 

اختالف االهتمامات ومواطن التركیز لكل من المراجع الخارجي والمراجع الداخلي عند وضع برامج المراجعة 

تعاون تام بین المراجع الخارجي إال أن هناك منطقة مشتركة من عمل المراجعة یجب أن یغطیها تنسیق و 

  .والمراجع الداخلي عند وضع برنامج المراجعة

أخذ شكل االتفاق الخارجي في هذا المجال یمكن أن ت وعالقة التكامل بین المراجع الداخلي والمراجع

اء من العمل، تمكن المراجع الخارجي من الحصول على مساعدات نهما بأن یشمل برنامج المراجعة أجز بی

مباشرة من المراجع الداخلي، مثل االشتراك في الجرد الفعلي، وزیارات الفروع بواسطة المراجع الداخلي منفردا 

 أو باالشتراك مع المراجع الخارجي كما یمكن للمراجع الداخلي تنظیم برنامج مراجعته في نهایة السنة، بحیث

وتحقیق . ات من العمالءمباشرة تتعلق بالحصول على المصادقیحصل المراجع الخارجي على مساعدات 

   1.مثل المخزون واألصول الثابتة. عناصر بعض األصول

                                                           
  .174،176نفس المرجع، ص  1
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تمثل مراجعة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل مجاال متسعا  :في مجال مراجعة عناصر القوائم المالیة - 3

      1:جع الخارجي والمراجع الداخلي، ویمكن بأخذ هذا التكامل أحد الشكلینلتحقیق التكامل بین المرا

أن یقوم المراجع الداخلي بعمل مراجعات وفحوص لعناصر القوائم المالیة ثم یستخدم المراجع : األول -أ

  .الخارجي أوراق عمل وتقاریر المراجع الداخلي في نهایة العام

أن یقوم المراجع الخارجي بعمل مراجعات وفحوص لعناصر القوائم المالیة ثم سیعرض أوراق : الثاني - ب

عمل وتقاریر المراجع الداخلي فقط في بعض الجوانب المالیة والمحاسبة ونعرض فیما یلي كیفیة تحقیق 

  : عالقة التكامل بین المراجع الداخلي والمراجع الخارجي عند مراجعة بعض القواعد المالیة

 یهتم المراجع الداخلي بتطورات األصول الثابتة من خالل فحص المستندات، والقیود : التحقق من األصول

وتحقیق الوجود المادي لها وٕاذا  وعالقتها بسیاسات الشركة، وطرق استخدامها  وحمایة وتسجیل االهتالك،

ق من الوجود والملكیة وسالمة كانت اهتمامات المراجع الخارجي بالنسبة لألصول الثابتة تتركز في التحق

  : تقویم األصل فإنه یمكن االعتماد على المراجع الداخلي في األمور التالیة

  تاریخ الشراء والحركة االطالع على الملف الدائم للمراجع الداخلي الذي یتضمن شرحا لطبیعة كل أصل و

 على األصل؛

 میزانیات التقدیریة الرأسمالیة وسالمة سیاسات تقویم أدوات الرقابة على األصول الثابتة فیما یتعلق بال

 .  االهتالك وصیانة األصول الثابتة

 یقوم المراجع الداخلي بفحص الحسابات التي : التحقق من بنود الدخل المصروفات والتكالیف و الخسائر

جراءات، تؤثر على قائمة الدخل ویختص بصفة أكثر بسیاسات المؤسسة المتعلقة بالعملیات ونطاق تنفیذ اإل

، أما المراجع الخارجي ...كما یقوم بالفحص والتحلیل وأنشطة الشراء والبیع وحسابات الموردین والعمالء 

فیركز اهتمامه على مدى جدیة االتفاق، التمییز بین النفقات اإلیرادیة والرأسمالیة وتطبیق أساس االستحقاق، 

 .              ومقارنة نتائج األعمال لعدة سنوات

 جال ویمكن في هذا الم ایجب أن یكون لكل من المراجع الداخلي والخارجي دور : ي مجال خدمة اإلدارةف -4

  2:عملیة المراجعة على النحو التالي لدوره في أداء تصور كیفیة أداء كل منهما

أن یوكل إلى المراجع الخارجي تحقیق هدف إبداء الرأي الفني المحاید عن مدى كفاءة اإلدارة في  -أ

  ؛استغالل الموارد االقتصادیة المتاحة للمؤسسة إذ أن درجة استقالله وحیاده تؤهله لذلك
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أن یوكل إلى المراجع الداخلي تحقیق هدف ترشید اإلدارة نظرا لدرایة المراجع الداخلي بأحوال وظروف  - ب

  .المؤسسة بدرجة أكبر من المراجع الخارجي وذلك لمعایشته المستمرة للمؤسسة

جع الخارجي في المجاالت التي یمكن تحقیق عالقة التكامل فیها بین المراجع الداخلي والمرا ومن

  :مجال خدمة اإلدارة

 مجال متابعة تنفیذ الخطة ومدى تحقیق األهداف؛ 

 مجال تقویم األداء. 

  وسائل تحقیق التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة: اثانی

اهم في تحقیق التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة نوجزها  هناك مجموعة من الوسائل التي تس

  1:فیما یلي

اجتماعات دوریة بین المراجع الداخلي والمراجع الخارجي لمناقشة الموضوعات ذات االهتمام  - 1

مثل مناقشة خطة عمل المراجع الداخلي وخطة عمل المراجع الخارجي لتنسیق األعمال، بهدف  :المشترك

التأكد من تغطیة المراجعة لكافة أنشطة المؤسسة، ومنع ازدواجیة العمل، وكذلك تبادل المعلومات الفنیة 

أثناء تنفیذه لمهامه المتعلقة بكفاءة النشاط، و إبالغ كل منهما اآلخر بأي معلومات أو أمور قد تتكشف له 

  . ولها تأثیر مهم على عمل اآلخر

أثناء عملیة المراجعة، لضمان التنسیق األفضل ألعمال المراجعة  لة تلك االجتماعاتویجب جدو 

واالستكمال الكفء لها في الوقت المناسب، ولتحدید ما إذا كانت نتائج عملیة المراجعة المؤداة تتطلب 

.                                                                                      تسویات في نطاق العمل الخطط

لوسیلة من أهم وسائل تحقیق تعتبر هذه ا: اطالع كل منهما على برامج مراجعة وأوراق عمل اآلخر - 2

منهما معرفة حیث من خاللها یستطیع كل . ل بین عمل المراجع الداخلي وعمل المراجع الخارجيالتكام

أسالیب وٕاجراءات ونطاق عمل اآلخر، وكذلك معرفة مستوى الخبرة و المهارة التي یتمتع بها الطرف اآلخر، 

وعلى ضوء ذلك یقوم الطرفین بتنسیق أعمالهما وبالتالي االطمئنان إلى أن تغطیة المراجعة شاملة، واتخاذ 

  .كل طرف قراره بمدى اعتماده على عمل اآلخر

مراجعة الالیة التكامل من خالل هذه الوسیلة، فإنه البد من حصول قناعة وقبول لبرامج لضمان فعو  

وأوراق عمل المراجع الداخلي من قبل المراجع الخارجي، وكذلك حصول قناعة وقبول معقول لبرامج مراجعة 

                                       .                                وأوراق عمل المراجع الخارجي من قبل المراجع الداخلي
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یتمكن كل من المراجع الداخلي والخارجي من من خالل هذه الوسیلة : تبادل التقاریر ورسائل اإلدارة - 3

اعتمادا على تقریر اآلخر إضافة إلى ذلك فإن المراجع الداخلي یحتاج إلى فهم وقبول تعدیل نطاق عمله 

إلى المراجع الخارجي، حیث تساعد المواضیع التي تم مناقشتها في رسائل  لرسائل إدارة المؤسسة المرسلة

وبعد . اإلدارة المراجع الداخلي في تخطیط المجاالت موضع االهتمام لعمل المراجع الداخلي في الفترة القادمة

  . في أي عمل فحص رسائل اإلدارة و البدء

لوسیلة یتمكن كل من المراجع الداخلي والمراجع من خالل هذه ا: تبادل الخبرات والتقنیات والمعرفة - 4

الخارجي من إجراء اتصاالت وتنسیق ناجحین بینهما، وتحقیق تكامل فعال بین أعمالهما، األمر الذي ینعكس 

وأهم تلك النتائج . على تنفیذهما ألهدافهما بكفاءة وفعالیة، وبالتالي تحقیق أفضل النتائج الممكنة للمؤسسة

  . ةمؤسسة ونجاحها في تحقیق أهدافها المرسومهي حسن تسییر ال

  :و من األمثلة على تبادل الخبرات والتقنیات والمعرفة بین المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ما یلي

یجب أن یتأكد مدیر المراجعة الداخلیة من أن أسالیب وطرق ومصطلحات المراجع الخارجي مفهومه  -أ

  : لداخلیین، لتمكین مدیر المراجعة الداخلیة منبدرجة كافیة بواسطة المراجعین ا

  تقییم عمل المراجع الخارجي بغرض االعتماد علیه؛ 

  التأكد من أن المراجعین الداخلیین والذین یؤدون عمال یحقق أهداف المراجعة الخارجیة، یستطیعون

 . االتصال بالمراجع الخارجي بفاعلیة

یوفر مدیر المراجعة الداخلیة معلومات كافیة لتمكین المراجعین الخارجیین من فهم أدوات  یجب أن - ب

  .   وطرق ومصطلحات المراجعین الداخلیین، لتسهیل اعتمادهم على العمل المنجز بواسطة المراجعین الداخلیین

   یة والخارجیةین المراجعة الداخلمعاییر المراجعة في تعزیز التكامل ب إسهامات: المبحث الثاني

نظرا ألهمیة تحقیق التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة تم وضع مجموعة من المعاییر التي تبین 

   .وفیما یلي عرض لهذه المعاییر. متطلبات هذا التعاون وأسالیب تطبیق

   65المعیار الدولي رقم إیضاح :المطلب األول

في  322القسم )65(معیار المراجعة رقم  إیضاحللمحاسبین القانونیین  األمریكيصدر المجمع أ   

  .عملیات المراجعة للقوائم المالیة إجراءیكون واجب التطبیق عند  1991أفریل

بشكل أساسي بدراسة المراجع لوظیفة المراجعة الداخلیة عند القیام بأداء عملیة مراجعة  اإلیضاحویهتم هذا    

  :اآلتيمن خالل مناقشة  اإلیضاحلذلك الهدف یتم دراسة ذلك  االقوائم المالیة للمؤسسات وتحقیق
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  65معیار المراجعة رقم  إیضاحهداف أ: أوال

  1:على النحو التالي 65معیار المراجعة رقم إلیضاحیمكن تلخیص النقاط الرئیسیة  

ن ذلك الرقابة فإ إجراءاتكان للمؤسسة وظیفة مراجعة داخلیة تعمل على مستوى رقابي على تطبیق  إذا - 1

عملیة  إجراءاتونتیجة لذلك فقد یؤثر ذلك على نطاق  سیؤثر على تقییم المراجع الحیادي لمخاطر الرقابة،

هو عمل  یجب على المراجع الحیادي أن یحدد ما المراجعة، إجراءاتعلى نطاق  التأثیر ضولغر  المراجعة،

  ؛له الكفاءة استخدامه كان من إذا مراجعة القوائم المالیة وما إلجراءاتالمراجع الداخلي الذي یعد مالئما 

اختبارات  إجراءیمكن استخدام المراجعین الداخلیین لتوفیر مساعدة مباشرة للمراجع الحیادي عن طریق   - 2

  اختبارات بنظم الرقابة؛ إجراءالتحقق أو 

لمراجعین في ظل الفرضیین السابقین بفحص صالحیة وموضوعیة ا یجب أن یقوم المراجع الحیادي - 3

  الداخلیین وتقییم عملهم؛

الفرضیین بافتراض أن المراجع الحیادي  على استخدام المراجعین الداخلیین في أي من یتمثل القید الوحید- 4

مقتنع بصالحیة وموضوعیة وأداء العمل في أن أحكام عملیة المراجعة التي یمكن أن تؤثر على تقریر 

  اتخاذها عن طریق المراجع الحیادي؛المراجعة یجب أن یتم 

أن یقوم المراجع ومع ذلك یجب  المراجع الحیادي، إجراءاتالداخلیین على  المراجعینقد یؤثر عمل  -5

صالحة وكافیة لتدعیم تقریر المراجع،  إثباتمراجعة كافیة تضمن الحصول على أدلة  إجراءاتالحیادي بأداء 

یتعین  المراجع الحیادي، إجراءاتعند اتخاذ األحكام المرتبطة بنطاق أثر عمل المراجعین الداخلیین على 

  :على المراجع الحیادي دراسة األمور التالیة

 ؛)سواء كانت أرصدة الحسابات أو مجموعة العملیات(یة النسبیة لحسابات القوائم المالیةاألهم  - أ

 ي للتأكیدات؛المخاطر الحتمیة ومخاطر الرقابة المرتبطة بالتحریف الجوهر 

 ؛التي تم تجمیعها لتدعیم تأكیدات القوائم المالیة اإلثباتدرجة الذاتیة المرتبطة بتقییم أدلة   -  ب

تزایدت األهمیة النسبیة لحسابات القوائم المالیة، كلما تزایدت مخاطر التحریف الجوهري أو درجة  وكلما -ج

وعند تخفیض تلك  حاجة المراجع الحیادي ألداء اختبارات لتلك التأكیدات ارتفعتوبالتالي  الذاتیة المرتبطة

  .  العوامل فإن الحاجة للمراجع الحیادي ألداء تلك العوامل سوف تنخفض

   65معیار المراجعة رقم  إلیضاحلرئیسیة المتطلبات ا :ثانیا

  : فیما یلي 65الواردة في اإلیضاح الدولي رقم  یمكن أن نوجز أهم المتطلبات
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نه یجب أن لى فهم بهیكل الرقابة الداخلیة فإعندما یحصل المراجع الحیادي ع :هیكل الرقابة الداخلیة - 1

الداخلیة بشكل كاف لتحدید أنشطة المراجعة الداخلیة التي تعتبر مالئمة یحصل على فهم بوظیفة المراجعة 

  1.لتخطیط عملیة المراجعة

قرر المراجع المستقل أن یأخذ في اعتباره عمل المراجعین الداخلیین فان ذلك  إذا :الكفاءة والموضوعیة- 2

وموضوعیة المراجعین  ءةنه یجب أن یركز على كفاولذلك فإ ربما یؤثر على نطاق عملیة المراجعة،

  2:الداخلیین، وتشمل

فانه یحصل  عندما یقوم المراجع المستقل بتقییم مستوى كفاءة المراجعین الداخلیین :تقییم مستوى الكفاءة  - أ

المستوى التعلیمي : على المعلومات محدثة مستقاة من أعمال المراجعة الداخلیة في السنوات السابقة وهي

عملیة  وٕاجراءاتسیاسات وبرامج  شهادة الخبرة ومدى مواصلة التعلیم، الداخلیین، والخبرة العملیة للمراجعین

  ؛الخ....اإلشرافعملیات  المراجعة الداخلیة،

جع الداخلي من ناحیة الموضوعیة عند قیام المراجع المستقل بتقییم أداء المرا :قییم مستوى الموضوعیةت  -  ب

موقع  :عن العوامل التي تؤثر في مثل هذا األمر مثلنه یحصل على المعلومات من السنوات السابقة فإ

الشخص المسؤول عن أعمال المراجعة الداخلیة في الهیكل التنظیمي للمؤسسة،والسیاسات التي تتبعها 

  لمؤسسة للحفاظ على مستوى الكفاءة؛ا

المراجعة  إجراءاتالمراجع الخارجي أن أعمال المراجعة الداخلیة قد تؤثر على  رأى إذا :اإلجراءات - 3

  3:نه یقوم بما یليالخارجیة فإ

 التأثیر؛تقییم مستوى هذا   - أ

 مع المراجعین الداخلیین؛تنسیق التعاون    -  ب

 .تقییم وقیاس كفاءة وفعالیة أعمال المراجعة الداخلیة -ج

یجب أن یقوم المراجع الحیادي بأداء إجراءات معینة لتقییم  :تقییم فعالیة عمل المراجعین الداخلیین - 4

جودة فعالیة عمل المراجعین الداخلیین الذي یؤثر جوهریا على طبیعة وتوقیت ونطاق إجراءات المراجعین، 

  4:أن یقوم المراجع عند تقییم اإلجراءات بدراسة ما إذا كان المراجعین الداخلیین یقومون بدراسةویجب 
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 ؛وأن تكون برامج المراجعة كافیة باألهدافنطاق العمل الذي یعتبر مالئما للوفاء   - أ

 لفحص؛وا اإلشرافأن یتم توثیق العمل المؤدى بشكل كافي في أوراق العمل متضمنا أدلة   -  ب

 المحیطة؛ الظروفاالستنتاجات والنتائج التي تعتبر مالئمة في ظل  -ج

 .مؤدىر المنسقة مع نتائج العمل الالتقاری -د

ختبارات على المراجع المستقل عمل بعض اال یجب: اختبار فعالیة أعمال المراجعین الداخلیینقیاس و  - 5

ویمكن تنفیذ هذه  األساسیةللتعرف على مدى مالئمة عمل المراجعین الداخلیین لتأكیدات القوائم المالیة 

  1:االختبارات من خالل مایلي

 الداخلیین؛ء بعض أعمال المراجعین أدا إعادة  - أ

ثم یقوم المراجع بعد ذلك بمقارنة  أو صفقات أو أرصدة حسابات معینة، رقابیة مماثلة، إجراءاتفحص   -  ب

 ؛إلیهامن اختباراته مع النتائج المماثلة التي كان المراجع الداخلي قد توصل  إلیهاالنتائج التي توصل 

 .للمراجع المستقل الحكم على فعالیة أداء أعمال المراجعة الداخلیة من خالل نتائج المقارنة السابقة یمكن -ج

 عندما یقدم المراجعین الداخلیین مساعدة مباشرة للمراجع الحیادي،: مساعدة المباشرة للمراجع الحیاديال - 6

  2:تيالمراجع الحیادي یجب أن یقوم باآلن فإ

 ؛واإلشراف والفحص والتقییم لعمل المراجع الداخلي وموضوعیة المراجعین الداخلیینتقییم صالحیة   - أ

التي تؤثر  األمورالتي یقومون بأدائها أو  اإلجراءات، وأهداف المراجعین الداخلیین بمسؤولیاتهم إبالغ  -  ب

 المراجعة؛ إجراءاتعلى نطاق 

المراجعین الداخلیین بأن كافة القضایا الجوهریة المرتبطة بالمحاسبة والمراجعة المحددة أثناء عملیة  إبالغ -ج

 .هاالمراجعة یجب أن یتم وضعها تحت نظر المراجع الخارجي الحیادي وتوجیه نظره تجاه

  65معیار المراجعة رقم تطبیق  أسالیب :اثالث

  :یمكننا تلخیص أسالیب هذا المعیار في

استخدام عمل المراجعین الداخلیین یؤثر : اثر استخدام أعمال المراجعة الداخلیة على عملیة المراجعة - 1

  3:على نطاق عملیة المراجعة بصفة خاصة في 

یجب أن یتضمن فهم المراجع الحیادي لهیكل الرقابة الداخلیة  :الحصول على فهم بهیكل الرقابة الداخلیة  - أ

ال وعند  أمكان قد تم وضعها محل التشغیل  إذا والسجالت وما واإلجراءاتات المعرفة الخاصة بتقییم السیاس

                                                           
  .59، صمرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد،   1
  .146، 145، ص صمرجع سبق ذكرهأمین السید أحمد لطفي،   2
  .149، 146، ص ص نفس المرجع  3
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 إعدادهایقوم بفحص خرائط التدفق التي یتم  أنالمراجعة الداخلیة یمكن للمراجع  بوظیفةالحصول على فهم 

 ؛واإلجراءاتالداخلیین للحصول على معلومات بشأن تصمیم السیاسات عن طریق المراجعین 

قام المراجع الحیادي بالتخطیط لتقییم مخاطر الرقابة عند مستوى أقل من الحد  ما إذا: المخاطرتقییم   -  ب

حیث یمكن أن توفر نتائج  یقوم باختبار االلتزام بنظم الرقابة الداخلیة، أنن المراجع یجب فإ األقصى،

هیكل  وٕاجراءاتاختبارات المراجعین الداخلیین لاللتزام بنظم الرقابة الداخلیة معلومات بشأن فعالیة سیاسات 

في  بأدائهاتغییر طبیعة وتوقیت ونطاق االختبارات التي یتطلب األمر أن یقوم إلى  باإلضافة الرقابة الداخلیة،

 حالة عدم الفعالیة؛

نه یتعین من عملیة المراجع الحیادي لفهم هیكل الرقابة الداخلیة فإكجزء  :األساسیةالتحقق  إجراءات -ج

 فقد یقوم المراجع الحیادي باالطالع على دلیل المؤسسة، علیه الحصول على فهم بوظیفة المراجعة الداخلیة،

كما هو  والعاملین بالمراجعة الداخلیة بخصوص وظیفة المراجعة الداخلیة اإلدارةوالقیام باستفسارات من 

 ؛فحص أوراق عمل المراجعین الداخلیین إلى باإلضافةموضح بالمتطلبات األساسیة 

استفسارات  بإجراء یجب أن یقوم المراجع الحیادي األساسیةكما هو موضح بالمتطلبات  :االستفسارات   - د

على  باإلجابةیجب أن تقوم تلك االستفسارات . المالئم والعاملین بقسم المراجعة الداخلیة اإلداريمن المستوى 

الذي یقوم بعمله  هي المسؤولیات الرئیسیة للمراجعین الداخلیین؟ ما ما(مجموعة من التساؤالت ومن أمثلتها

 ؛)الخ....؟وجود تحریفاتالمراجعون الداخلیون عندما یعتقدون 

فحص أوراق العمل والجداول وخرائط التدفق وقوائم االستقصاء الخاصة  إن :فحص أوراق العمل  -  ه

 واإلجراءاتكان یتم وضع السیاسات  ما إذابالمراجعین الداخلیین سوف یساعد المراجع الحیادي على تحدید 

  الداخلیة؛ وظیفة المراجعةفهم تساعد المراجع الحیادي على  فإنهاالمالئمة موضع التنفیذ أم ال أیضا 

لتحدید موقع قسم المراجعة الداخلیة في الخریطة التنظیمیة للمؤسسة یجب أن یحصل  :الخرائط التنظیمیة  - و

لذلك یجب أن یقوم المراجعون الخارجیون  المراجع الحیادي على فهم بالخریطة التنظیمیة لتلك المؤسسة،

 .إلیهابتحدید الجهة التي یوجه المراجعون الداخلیون تقاریرهم 

  1:لك من خاللذویتم  :والفعالیة المالئمة تقییم - 2

كان  إذا نه یمكن أن یحدد مافإ عندما یقوم المراجع الحیادي بفحص أوراق المراجعین الداخلیین،: المالئمة - أ

 أخرى تستخدم بواسطة المراجع إجراءاتوهناك  مالئما لمراجعة القوائم المالیة، عمل المراجع الداخلي

 ؛إلخ...مراجعة أعمال السنوات السابقة :عمل المراجع الداخلي من بینها مالئمةالخارجي لتحدید مدى 

                                                           
  .64، صمرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد،   1
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ذا كان استخدام أعمال المراجعة الداخلیة واالستعانة بها إ ماعلى تساؤل  اإلجابةویقصد بذلك  :الكفاءة  -  ب

  .فةوذلك من ناحیة الوقت والتكلالحیادي، قیام بمراجعة كاملة بواسطة المراجع الیمكن أن یكون بدیال عن 

وموضوعیة المراجعین الداخلیین  عند تقییم الكفاءة الفنیة :تقییم كفاءة وموضوعیة المراجعین الداخلیین - 3

  1:ن المراجع الحیادي سوف یقوم بدراسة المعلومات التي تم الحصول علیها من المصادر التالیةفإ

 لخبرة السابقة مع وظیفة المراجعة الداخلیة؛ا   - أ

 ؛اإلدارةالمناقشات مع موظفي    -  ب

 .ذلك إجراءماتم  إذاوظائف المراجعة الداخلیة  ألنشطةنتائج فحص الجودة الخارجیة الحدیثة  -ج

المراجعة  إدارةیتم اختبار بعض المراجعات التي قامت بها  :تقییم واختبار أعمال المراجعة الداخلیة - 4

  2:الداخلیة خالل العام الحالي وذلك من خالل

 المراجعة للمهام المنوطة بها؛طاق من ن التأكد  - أ

 فحص برامج المراجعة؛  -  ب

 قبل عمل المراجعة؛ األولیةفحص التعلیمات  -ج

  التوثیق؛ مالئمةالمستخدمة في المراجعة من حیث مدى  واألوراقمراجعة الوثائق  -د

 والتعدیالت؛ األخطاءالعملیة المتعلقة بتصحیح  -ه

 في أوراق العمل؛ إلیهامن اتساق تقاریر المراجعة مع النتائج التي تم التوصل  التأكد   -  و

اختبار أعمال المراجعین الداخلیین من خالل فحص نفس المعامالت وأرصدة الحسابات ومقارنة النتائج  -ز

  .من أعمال المراجعة الداخلیة إلیهامع النتائج المتوصل 

عندما یستخدم المراجع الحیادي  :استخدام المراجعین الداخلیین لتقدیم مساعدة مباشرة للمراجع الحیادي - 5

الموضحة سابقا في  اإلجراءاته یجب أن یطبق فإن المراجعین الداخلیین لتقدیم مساعدة مباشرة له،

عمل المراجعین الداخلیین  أوراقلذلك یجب أن یقوم المراجع الحیادي بفحص وتقییم  باإلضافة المتطلبات،

  3.وتقییم أوراق العمل ألعضاء المراجعین الحیادیین بنفس الدرجة المماثلة التي یقوم بها عند فحص

  610المعیار الدولي رقم : المطلب الثاني

یهدف هذا المعیار إلى وضع معاییر وتوفیر اإلرشادات للمراجع الخارجي عند استخدام عمل المراجعة 

، وال یتعامل هذا المعیار مع الحاالت التي یقوم فیها أفراد قسم المراجعة الداخلیة بمساعدة المراجع الداخلیة

                                                           
  .151، صمرجع سبق ذكرهأمین السید أحمد لطفي،   1
  .110، 109، ص صمرجع سبق ذكرهعبد السالم عبد اهللا سعید أبو سرعة،   2
  .158، ص صمرجع سبق ذكرهأمین السید أحمد لطفي،   3
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تطلب اإلرشادات الموجودة في هذا المعیار أن تطبق إجراءات المراجعة الخارجیة، حیث تالخارجي في تنفیذ 

المالیة التي یقوم بها المراجع، حیث  القوائممراجعة اخلیة التي تكون مالئمة لعملیة في أنشطة المراجعة الد

أنشطة المراجعة الداخلیة وانعكاساتها على إجراءات  هینبغي على المراجع الخارجي أن یأخذ في اعتبار 

   1.المرجعة التي یقوم بها

  المتطلبات األساسیة للمعیار :أوال

  :وتتضمن ما یلي 

محاسبي ونظام رقابة داخلیة  إن وضع نظام: النظر بالنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة إعادة - 1

 مالئمین واللذان یتطلبان اهتماما متواصال هو من مسؤولیات اإلدارة، وعادة ما یكلف المراجع الداخلي

تهما وتقدیم المقترحات غرض إعادة النظر بهذین النظامین ومراقبة تطبیقابمسؤولیات خاصة من قبل اإلدارة ب

  . الالزمة لتطویرهما

النظر بالوسائل المستعملة لتشخیص  إعادةوهذا قد یتضمن  :اختبار المعلومات المالیة والتشغیلیة - 2

 االختباراتالخاص ببنود منفردة بما في ذلك  واالستفسارالتقاریر عن تلك المعلومات  وٕاعدادوقیاس وتصنیف 

  . التفصیلیة للمعامالت واألرصدة واإلجراءات

وذلك للعملیات والتأكد من كفاءتها وفعالیتها، ومن ضمنها الضوابط غیر  :االقتصادیةفحص الجدوى  - 3

 . مالیة للمؤسسة

 ؛خارجیة األخرىانین واألنظمة وكذلك المتطلبات البالقو  االلتزامفحص  - 4

                                          ؛والمتطلبات الداخلیة األخرى بالسیاسات واألوامر اإلداریة االلتزامفحص  - 5

یحصل على الفهم الكاف  یجب على المراجع الداخلي أن :المراجعة الداخلیة تلفعالیاالفهم الكاف  - 6

مساعدته في تخطیط عملیة المراجعة وتطویر توجه فعال النجازها ألنه  الخارجیة لغرض المراجعة تلفعالیا

مراجعة داخلیة فعالة بإجراء تعدیل في طبیعة وتوقیت اإلجراءات المنجزة من قبل  غالبا ما یسمح وجود

المراجع الخارجي واختصارها، ولكنها ال تؤدي  إلى إلغائها كلیة، ومع ذلك فإن المراجع الخارجي قد یقر في 

 . بعض الحاالت بأن ال تأثیر للمراجعة الداخلیة على إجراءات المراجعة الخارجیة

  600اإلجراءات العملیة لتطبیق المعیار الدولي رقم  :ثانیا

   .االلتزام بها ینبغي على المراجعین عملیةجراءات إ هناك 600من أجل تطبیق المعیار الدولي رقم 

                                                           
، 2014/2015، ، الجزائرأطروحة دكتوراه، ، جامعة البلیدة، في ظل اإلصالح المحاسبي ، أهمیة تبني معاییر المراجعة الدولیةسایج فایز  1

  .119ص
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  1 :وتشتمل على ما یلي

ینبغي على المراجع الخارجي أن یحصل على تفهم كاف  :المراجعة الداخلیة التقییم المبدئي لوظیفة - 1

ألنشطة المراجعة الداخلیة وذلك لمساعدته في تخطیط عملیة المراجعة وتطویر مدخل فعال إلنجاز عملیة  

ر المراجع الخارجي بشأن مدى المراجعة، ویؤثر التفهم والتقییم المبدئي لوظیفة المراجعة الداخلیة على قرا

إمكانیة االستفادة من المراجعة الداخلیة في تعدیل أو تطویر طبیعة وتوقیت ومدى إجراءات المراجعة 

    :یمكن أن یسترشد المراجع الخارجي بالمعاییر التالیةللحصول على ذلك و الخارجیة، 

في الهیكل التنظیمي على موضوعیة و یؤثر موقع قسم المراجعة الداخلیة  :الموقع في الهیكل التنظیمي  - أ

قسم المراجعة الداخلیة بأعلى مستوى إداري، وأن  ارتباطحیادیة المراجع الداخلي، ویتمثل الوضع األمثل في 

تكون بعیدة أي أعمال تنفیذیة أو تشغیلیة، ویجب النظر بعنایة ألي قیود أو تحدید تضعه اإلدارة أمام 

 االتصالصوص فإنه یكون من الضروري أن یكون للمراجع الداخلي حریة المراجعة الداخلیة، على وجه الخ

 ؛بالمراجع الخارجي

للمراجعین الداخلیین لذلك یحتاج المراجع إلى  إسنادهاإن طبیعة ونطاق المهام التي یتم : نطاق الوظیفة  -  ب

 ؛دراسة ما إذا كانت اإلدارة تقوم باألخذ بتوصیات ومقترحات المراجع الداخلي التي یقدمها

إذا كان العمل في قسم المراجعة الداخلیة یتم بمعرفة  یجب على المراجع أن یبحث ما :الكفاءة المهنیة -ج

وا على تدریب مناسب بما یمكنهم من العمل كمراجعین داخلیین، وعلى أشخاص مؤهلین بالقدر الكافي وحصل

قد یقوم المراجع بدراسة وفحص سیاسات التعیین والتدریب ألفراد المراجعة الداخلیة، وكذا المؤهالت ذلك 

 ؛العلمیة والخبرات العملیة التي حصلوا علیها

كد من أن العمل في قسم المراجعة الداخلیة یتأ یجب على المراجع الخارجي أن: العنایة المهنیة المعتادة -د

الموضوع لها وأنه یتم اإلشراف علیها بشكل مالئم وكذالك یتم توثیقها باستخدام أدلة إثبات یتم وفقا للتخطیط 

 .وأوراق عمل وبرامج للمراجعة مناسبة

من عمل المراجع  لالستفادةعند التخطیط  :توقیت االتصال والتنسیق بین المراجع الداخلي والخارجي - 1

الداخلي فإن المراجع الخارجي یحتاج إلى دراسة الخطة المؤقتة للمراجعة الداخلیة للفترة، ومناقشتها في مرحلة 

 إجراءاتمبكرة وفي حالة كون عمل المراجعة الداخلیة هو أحد العوامل المحددة لطبیعة وتوقیت ومدى 

ن المراجع الداخلي والخارجي على توقیت مثل هذه المراجع الخارجي فإنه یفضل أن یحدث اتفاق مسبق بی

العینات  الختیاراألعمال والمجاالت التي تغطیها عملیة المراجعة ومستویات االختبار والطرق المقترحة 

                                                           
  .81، 78، ص صمرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد،   1
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إذا وتزداد فعالیة التنسیق بین المراجع الداخلي . الفحص وٕاعداد التقاریر وٕاجراءاتوكیفیة توثیق العمل المنجز 

 .ماعات في مراحل مختلفة أثناء الفترةتم عقد االجت

من عمل معین للمراجعة  عندما یقرر المراجع الخارجي االستفادة :تقییم واختبار عمل المراجعة الداخلیة - 3

عمل المراجعة الداخلیة والتأكد من مدة كفایته ألغراض المراجع  ختبارقییم وانه یجب أن یقوم بتالداخلیة فإ

   :أعمال المراجعة الداخلیة دراسة ما یليویتضمن تقییم . الخارجي

 ب الفني والتأهیل المهني المناسب؛التأكد من أن العمل قد تم انجازه من قبل أشخاص لدیهم التدری  - أ

 سا للنتائج التي تم التوصل إلیها؛كافیة ومالئمة لتكون أسا إثباتالتأكد من أنه قد تم الحصول على أدلة   -  ب

روف المحیطة وأن التقاریر المعدة وصل إلیها كانت مناسبة في ضوء الظتم التالتأكد من أن النتائج التي  -ج

 .كانت متطابقة مع نتائج العمل الذي تم انجازه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 یةإسهامات معاییر المراجعة في تعزیز التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارج                                 الفصل الثالث

 

~ 86 ~ 
 

  خالصة

اتضح لنا من خالل ما سبق أن هناك العدید من أوجه التشابه واالختالف بین المراجع الداخلي 

االختالفات لم تمنع من وجود عالقة تكاملیة بین المراجع الداخلي والخارجین كما توصلنا إلى أن هذه 

والخارجي وأن مجاالت التكامل وأوجه االستفادة المتبادلة بین أعمال المراجعة الداخلیة والخارجیة متعددة 

  .ومتنوعة وتدعمها العدید من العوامل

ویعتبر التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة ضرورة لما له من أهمیة بالغة في تغطیة أعمال 

المراجعة وتحقیق أهداف المؤسسة على حد سواء، ولذلك سعت المنظمات المهنیة إلى تعزیز هذا التكامل 

ضح سبل التعاون التي تو  65الدولي رقم  حواإلیضا 610وذلك من خالل إصدارها للمعیار الدولي رقم 

  .وكیفیة تحقیق التكامل بین أعمال المراجعة الداخلیة والخارجیة
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  تمهید

بعد تطرقنا إلى الجانب النظري في الفصول السابقة، وتبیان مدى إسهامات معاییر المراجعة في  

  .تعزیز التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة وٕاظهار األهمیة التي یكتسبها هذا التعاون نظریا

           سوناریكوحدة ة میدانیة تمت على مستوى سوف نحاول من خالل هذا الفصل عرض دراس

وذلك من أجل الربط بین الجانب النظري وٕاسقاط مفاهیمه مع ما هو موجود فعال في المؤسسة  -فرجیوة  - 

  : االقتصادیة الجزائریة وذلك من خالل تقسیم هذه الدراسة إلى مایلي

  ؛تقدیم مؤسسة سوناریك: المبحث األول

  ؛- فرجیوة –وحدة سوناریك في خطوات عملیة المراجعة : المبحث الثاني

وحدة  ي والخارجي فيبین المراجع الداخل إسهامات معاییر المراجعة في تعزیز التكامل: المبحث الثالث

 .  -فرجیوة –سوناریك 
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  سوناریك تقدیم مؤسسة : ولالمبحث األ 

تعتبر مؤسسة سوناریك من المؤسسات الجزائریة العمومیة السباقة في صناعة األجهزة الكهرومنزلیة 

  .ذا في ظل التطورات اإلقتصادیة الحاصلة في هذا المجالهوالتي الزالت صامدة إلى یومنا 

 لمحة عن مؤسسة سوناریك األم :المطلب األول

و الهیكل التنظیمي لها وكذا عرض  سوناریكإلى تاریخ و تطور مؤسسة عرض نتطرق في هذا ال

  1.لها والموزعة عبر التراب الوطنيالتابعة  الوحدات

  سوناریك تاریخ إنشاء مؤسسة: أوال

قتصادیة عمومیة برأس مال هي مؤسسة ا، المترابطة لتحقیق و تسییر الصناعات إن المؤسسة الوطنیة

العقد التوثیقي المؤرخ في  و أصبحت شركة ذات أسهم بموجب دج 1724560.000 یقدر ب

وتنمیة الوحدات  االجتماعیةنشأت في إطار المخطط الوطني للتنمیة االقتصادیة و , 05/03/1989

قصد  30/05/1980المؤرخ في 80/165وهذا بموجب مرسوم رقم , قطاع الصناعة الثقیلة اإلنتاجیة في

رأس مالها اإلجتماعي   و قد تطور باالقتصادتحت وصایة الوزارة المكلفة إعطاء حوافز للتنمیة وهي اآلن 

  :كما یلي  1994, 1993, 1992: في السنوات 

  .دج على الترتیب152.000.000، دج150.000.000دج، 20.000.000

  :أهم منتجاتها هيومن 

  ؛مدافئ بمختلف األنواع - 1

  ؛مطابخ منزلیة - 2

 ؛سخانات ماء - 3

 .مكیفات الهواء - 4

األساسي الذي یوجه اإلستراتیجیة اإلجمالیة للمؤسسة هو تحسین حصتها في السوق حتى إن الهدف 

باإلضافة إلى سعیها  ،یدة وتحفیز العمال لزیادة أدائهموذلك من خالل تطویر نشاطات جد ،تضمن الزیادة فیه

  .لهاعلى أموالها وممتلكاتها من خالل تفعیل مختلف الوسائل الرقابیة الدائم من أجل الحفاظ 

  و أهم مهامها الهیكل التنظیمي للمؤسسة األم وأهم وحداتها اإلنتاجیة و التجاریة: ثانیا

تتكون مؤسسة سونا ریك من مجموعة من الوحدات موزعة في عدة مناطق من الوطن وتنفرد كل وحدة 

  .بمهام محددة

                                                           
  .10:00على الساعة ،03/05/2017رئیس مصلحة المحاسبة، في یوم  مقابلة مع السید مریج صالح،  1
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مستوى المؤسسة وذلك ألنه یبین للهیكل التنظیمي الدور الكبیر على  :الهیكل التنظیمي للمؤسسة األم – 1

واألفراد والمؤسسات الخارجیة ویساعدهم في فهم أعمال المؤسسة  المعلومات لجهات االختصاص الرسمیة

وظائف المؤسسة والتنسیق بینها وهو یفید في تبسیط عالقات العمل  ونشاطاتها كما یساعد في عرض مختلف

   ،بین مختلف المصالح

 05وحدة منها  11 ب عبر التراب الوطني تقدر موزعة  تجاریةإنتاجیة و وحدات  سوناریك مؤسسةول

 :فقط ال تزال تعمل و هي

  :وحدة إنتاج المدافئ الغازیة و المازوتیة ومكیفات الهواء -أ 

 ؛والیة میلة –فرجیوة  :المكان 

 دج 79.000.000 :سعر تكلفة المشروع.  

 :وحدة إنتاج المطابخ المنزلیة –ب

 ؛والیة بومرداس –مصطفى  سي: المكان 

  دج 42.800.000: سعر تكلفة المشروع.  

 :وحدة الوسط التقنیة التجاریة –جـ

 ؛والیة الجزائر –جسر قسنطینة : المكان 

 دج 10.500.000: مجموع المبیعات.  

 :شرق/  ة التجاریة الوحد –د  

 ؛والیة بجایة –أقبو : المكان 

 دج19.500.000: مجموع المبیعات.  

 :غرب/ الوحدة التجاریة  –هـ

  ؛والیة الشلف –سیدي عكاشة : المكان 

 دج 36.000.000: مجموع المبیعات.  

  1:تتمثل في: المهام األساسیة للمؤسسة األم - 2

  ؛توسطة في میدان الصناعة الثقیلةإعطاء الحوافز لتنمیة الوحدات المنتجة الصغیرة و الم  - أ

خدمات  المؤسسة الوطنیة لتحقیق و تسییر الصناعات المترابطةفي إطار برنامج التنمیة الوطنیة تقدم   -  ب

 ؛أو النهائي" المنتوج تام الصنع " إلى نهایة " المشروع " عدیدة، بدایة  من فكرة 

                                                           
  .10:00، على الساعة04/05/2017مریج صالح، رئیس مصلحة المحاسبة، یوم مقابلة مع السید   1
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 ؛فكرة المشروع وأبعاده   - ج

  ؛دراسات جدولیة اقتصادیة  - د

 ؛هیكلي للمشروع و التنسیق الدائممراقبة التحقیق ال  - ه

 ؛تحقیق أعمال مختلفة   -  و

 ؛ر والمساعدة في اختیار التجهیزاتالتشاو   - ز

 ؛مفاوضات مع الممولین إجراء  - ح

 ؛و تسلیم تجهیزات إلى ورشات العملمراقبة عملیات النقل والتأمین و الرسوم الجمركیة   - ط

 ؛تركیب و تشغیل التجهیزات   - ك

 ؛تنمیة المشروع إلى أعلى درجة   -  ل

 .تأسیس الهیاكل و استغالل المقاییس  - م

 -فرجیوة  - ریكسونا التعریف بوحدة :المطلب الثاني

إن وحدة صناعة المدافئ بفرجیوة كباقي المؤسسات الوطنیة المتواجدة عبر التراب الوطني تساهم    

و ذلك بدفع عجلة  اختصاصهاالوطني في میدان  االقتصاد احتیاجاتالتنمیة الوطنیة و تغطیة  مباشرة في

التقدم والنمو إلى األمام بتلبیتها لمتطلبات المستهلك من مختلف منتجاتها و یعد هذا من األهداف التي تسعى 

  .وذلك لتوفیر هذه المتطلبات على مستوى كامل التراب الوطني, تحقیقها المؤسسة إلى

    - فرجیوة  -سونا ریك لمحة عن وحدة: أوال

 كانت تحت إشراف والیة –والیة میلة  –إن دراسة مشروع إنشاء وحدة تركیب المدافئ المنزلیة بفرجیوة 

 م أصبحت بموجبه دائرة فرجیوة1984لكن بعد التقسیم اإلداري لسنة , )كانت فرجیوة إحدى دوائرها ( جل جی

بالوحدة  و استأنفت األشغال, كلوقد تأخر إنجاز هذا المشروع بسبب بعض المشا, تابعة إداریا لوالیة میلة

و . عامال 180یة حیث كان عدد العمال أین انطلقت عملیة اإلنتاج الفعل 1992وانتهت سنة  1982سنة 

   .عامال 166الحالي أصبح عدد العمال  في الوقت

كلم عن مركز  2على مسافة  فرجیوة في المنطقة الصناعیة لفرجیوة  سوناریك تقع وحدة :موقعها - 1

جغرافیا هاما  و بالتالي فإن الوحدة تحتل موقعا)  05( كلم عن الطریق الوطني رقم  42المدینة، وما یقارب 

  .غربال بحیث تتوسط ثالث والیات كبرى جیجل من الشمال، قسنطینة من الشرق، و سطیف من

المكونة لها في  هكتار، تتربع الورشات11فرجیوة على مساحة قدرها سوناریك  تتربع وحدة :مساحتها - 2

    . 2 م2100مجموعها على مساحة مغطاة تقدر بـ 
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  -فرجیوة –سوناریك لهیكل التنظیمي لوحدة ا :ثانیا

وتحقیق أهدافها  إن إختیار الهیكل التنظیمي للمؤسسة الدور الكبیر في التوفیق بین مختلف نشاطاتها 

مهامها دون أن تهمل الجانب التنسیقي  لذلك حرصت وحدة فرجیوة على تنظیم أنشطتها و توزیعالمسطرة، 

وقت، وذلك وفقا للهیكل  الوسائل وأقصر للزبائن وبأرقى فیما بینها، وذلك ضمانا لتقدیم أفضل الخدمات

  :التنظیمي التالي

  -فرجیوة – سوناریك لوحدة التنظیمي الهیكل) : 01(الشكل 

  

  2014وثائق مؤسسة سوناریك وحدة فرجیوة مارس : المصدر 

  - فرجیوة  - سوناریك وحدةمصالح  :ثالثا

تتكون وحدة سوناریك فرجیوة من عدة مصالح ولكل مصلحة مهام معینة حسب ما ینص علیه القانون 

  .الداخلي للمؤسسة

 1:فرجیوة من خمس دوائر رئیسیة هي تتشكل وحدة :- فرجیوة –مكونات وحدة سوناریك  - 1

  ؛مراقبة الجودة  - أ

                                                           
  .13:30، على الساعة05/2017/ 07مقابلة مع السید مریج صالح، رئیس مصلحة المحاسبة، یوم   1

 

 مدیر الوحدة

 السكرتاریة

 دائرة الصیانة دائرة التقنو-  إنتاجیة دائرة التقنو-  تجاریة دائرة اإلدارة والمالیة مراقبة الجودة

 مصلحة

 المخبر

مصلحة 

المحاسبة 

 والمالیة

مصلحة 

الموارد 

 البشریة

مصلحة 

 المشتریات

مصلحة 

المحاسبة 

 العامة

مصلحة 

تسییر 

 المخزون

المصلحة 

 التجاریة

مصلحة 

 اإلنتاج

مصلحة 

 الصیانة

مصلحة 

الطرق 

 والتوجیھات

 المراقبة النوعیة
 المواد األولیة الصندوق

Atelier 

Déitag

e 

ورشة 

 التقطیع

ورشة معالجة 

 السطوح

ورشة 

 التركیب

 المبیعات

مخزون المنتوج 

مصلحة الوقایة  النھائي

 واألمن الداخلي

فرع الوسائل 

 العامة

فرع األجور 

 والشؤون اإلجتماعیة

 الحضیرة

 مراسل إجتماعي

مصلحة 

ورشة التصنیع  الصیانة

 ومعالجة السطوح

ورشة 

 الصیانة

خدمات ما     

 بعد البیع
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  ؛دائرة اإلدارة والمالیة  -  ب

  ؛دائرة الصیانة -ج

 ؛التقنوتجاریة دائرة  - د

 .دائرة التقنوٕانتاجیة - ه

یترأس الوحدة مدیر والذي یعتبر الركیزة األساسیة لها ألنه المسؤول عن تسییر  :مهام مدیر الوحدة - 2

للمدیر .  نائب یساعده و یشاركه في جمیع مهامه،  كما ینوب عنه أثناء غیابه وتوجیه اإلنتاج والتصنیع وله

 :عدة مهام هي

 تحسین المشاركة في اختیار األهداف العامة للوحدة إذ یبحث بشكل دائم عن السبل التي تؤدي إلى  - أ

 ؛حدة و جعلها قادرة على المنافسةوضعیة الو 

 ؛مراقبة ومتابعة التنفیذ  -  ب

  ؛االجتماعاتترأس و عقد  -ج

 ؛المصادقة على الوثائق المهمة   - د

 ؛ة و البشریة لتسییر نشاط الوحدةتوفیر الوسائل المعنوی - ه

 .اج على أكمل وجهالعمل على تسییر اإلنت  -  و

 :وتتمثل فیما یلي. :- فرجیوة –وحدة سوناریك  مهام أقسام - 3

ماله  یتمحور عمل الدائرة حول كل, تعمل هذه الدائرة تحت توجیه رئیس الدائرة :الدائرة التقنوتجاریة -أ

 :وتتكون من .البیع, عالقة بالتموین،  التخزین

 1:تتكون من عدة مخازن :مصلحة تسییر المخزون 

 ؛مخزن المواد األولیة  

 ؛عتاد الحظیرة مخزن  

 ؛مخزن التجهیزات أو المعدات 

 ؛مخزن قطع الغیار 

 مخزن المواد الكیمیائیة. 

المخزون بالتعامل مع مصالح المؤسسة وذلك بتزویدهم بمختلف تشرف هذه المصلحة على تسییر  

 .الخ......المتنوعة وتحریر السندات المواد

                                                           
  .14:00على الساعة ، 07/05/2017مقابلة مع السید بوملیط سلیم، رئیس مصلحة تسییر، المخازن في یوم،   1
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 تعمل على :مصلحة الصیانة: 

  ؛للعتادالصیانة الوقائیة  

  ؛وٕاستمرار بانتظامالمعاینة  

 ؛التبدیل المنتظم للقطع 

 تصلیحهي یحدث به خلل وباإلمكان أشغال التصلیح بالنسبة للعتاد الذ. 

 من مهامها مایلي  :مصلحة التموین: 

  ؛السلع باستیرادتسییر الملفات الخاصة 

  ؛المعامالتإحضار ملفات الموردین الداخلیین والخارجیین وتسجیل  

 خاذ القرارات بشأن تموین المخزنإت. 

 1:من مهامها مایلي :مصلحة المشتریات 

  ؛برنامج اإلحتیاطات وتراقب السوقتدرس 

 ؛والنوعیة, الكمیة , سة األسعار مع الموردین قصد درا اإلتصال  

 تحدید وتعیین المواد المراد شراؤها. 

 اإلنتاج و تحسین جودته وازدهار المؤسسة لهذه المصلحة أهمیة كبیرة في تطویر :التجاریة المصلحة. 

 التقنیة و تقوم بالمهام التالیة تابعة هذه المصلحة إلى الدائرة :مصلحة مراقبة النوعیة: 

 ؛المشاركة في التنمیة االقتصادیة  

 ؛امراقبة المنتجات التامة تقنی  

 ؛عطب موجود وذلك باختیارات دقیقة واإلعالن عن أي, جات وتحلیل النتائجمراقبة المنت  

 :تشرف على عدة ورشات منها :دائرة اإلنتاج- ب

 حسب  أي لفائف وصفائح وتقطیعها, الحدید في شكله الخامویتم فیها إحضار : ورشة تصنیع الصفائح

  .القیاسات واألحجام المطلوبة

 القوالب  حیث یتم إدخالهافي, یتم في هذه الورشة بعد توجیه األحجام المطلوبة والقیاسات :ورشة التصنیع

  .الثقوب بآالت خاصة ثلزوائد وٕاحداوكذلك نزع ا ،األساسیة للشكل المطلوب

  وبها قسمین هما :الطالءورشة الدهن و:  

 ؛قسم التنظیف والصقل  
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 قسم الطالء والدهن.  

 في هذه الورشة یأخذ المنتوج شكله النهائي بعد المراقبة التامة، وباإلضافة، یمكن القول  :ورشة التركیب

إلى القطع األساسیة  ، إضافةاركیب المدافئ المنزلیة تصنع محلیمن العناصر التي تدخل في ت% 80أن 

والیة " مصطفى  سي" التي تدخل في تركیب اآلالت المطبخیة والتي یتم تركیبها في وحدات مختلفة 

 .، یتم شراؤها من الخارجفهي المادة األولیة% 20رداس أما بوم

 :تشرف هذه الدائرة على مصلحتین هما :دائرة المالیة والمحاسبة -ج

 هذه األخیرة تقوم بتسجیل تعتبر من أهم المصالح على مستوى الوحدة حیث أن  :مصلحة المحاسبة

لهذه و  ومراقبتها التي تقوم بها الوحدة سواء مع األطراف الخارجیة أو مع باقي الوحدات مختلف العملیات

  :المصلحة عدة وظائف هي

  ؛و مدینیها، وتحدید وضعها الماليتمكن المؤسسة من معرفة دائنیها  

 ؛د الرسوم والضرائبالمساهمة في معرفة وتحدی  

 المتمثلة في تعتبر قاعدة للتحلیل المالي إضافة إلى أن المصلحة تسجل كل العملیات الخاصة بالوحدة 

 ، مراقبة المخزون ومختلف العملیاتالمشتریات الداخلیة والخارجیة للوحدة، المشتریات ما بین الوحدات

 .إلخ...التعامل مع البنوك الحسابیة، 

 نه یستلم ألي للوحدة، حیث ارف على الوضع المهذه المصلحة تعمل تحت مكلف یش :المصلحة المالیة

نه على اتصال دائم مع مصلحة المحاسبة إضافة إلى هذا أیعات التي تتم داخل الوحدة، كما أموال كل المب

  .فإن هذه المصلحة تشرف على تسدید رواتب العمال والمتربصین

تشرف الدائرة التقنیة على التسییر الحسن لجمیع ورشات الوحدة وتعمل  :)مراقبة الجودة( التقنیة الدائرة -د

ل إلى أقصى باستمرار من أجل االستغالل العقالني و الحسن لوسائل اإلنتاج و طاقات العمل قصد الوصو 

  .حد ممكن من اإلنتاجیة

  :تتكون هذه الدائرة منو  

 ؛مكتب األرشیف  

 ؛مكتب الدراسات  

 مكتب المناهج.  
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  مل إنتاجها ، أهدافها، و عوا-فرجیوة – سوناریك أهمیة وحدة: المطلب الثالث

تلعب وحدة سوناریك فرجیوة دورا هاما على مستوى االقتصاد المحلي حیث تعمل على تحقیق مجموعة 

واالجتماعیة، وذلك باستخدام مجموعة من العوامل التي تساعدها على تحقیق هذه  اإلقتصادیة األهدافمن 

  .األهداف

  - فرجیوة –وحدة سوناریك  أهمیة: أوال

تنفرد وحدة فرجیوة بصناعة المدافئ المنزلیة و المكیفات الهوائیة وسخانات الماء على مستوى والیة 

البطالة، وذلك بفتح مناصب شغل  امتصاصیتجلى من خالل مساهمتها في  اجتماعیامیلة، وتلعب دورا 

على تحسین  باستمرارإضافة إلى هذا تسهر الوحدة  أكبر عدد ممكن شباب المنطقة الستیعابجدیدة 

اإلنتاج  ةمردودیللعمال یقینا منها بأن تحسین الجانب االجتماعي من شأنه تحسین  االجتماعیةالظروف 

  :تكمن أهمیة الوحدة في النقاط التالیةقتصادیة و فعالیة االوال

  ؛ترقیة اإلقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمیة - 1

العمل على تحسین جودة المنتجات الوطنیة من خالل تبادل الخبرات مع مؤسسات أجنبیة وذلك من  - 2

  ؛خالل تنظیمها للعدید من المعارض

 ؛تلبیة إحتیاجات السوق المحلي - 3

 .الخبرات من خالل إقامة دورات تكوینیةالمساعدة في تطویر  - 4

  أهداف الوحدة  :ثانیا

  :أهداف الوحدة في النقاط التالیة تتجسد

إعطاء الحوافز لتنمیة الوحدات المنتجة الصغیرة والمتوسطة في میدان الصناعة على المستویین الجهوي  - 1

 ؛والوطني

  ؛یة الصناعات التحویلیة والحدیدیةتطویر وتنم - 2

 ؛وذلك لمواجهة المنافسة الخارجیةتحسین المنتوج  - 3

 ؛وطنیة وتزویدها بالمواد المصنعةتغطیة السوق الجهویة وال - 4

 ؛بدایة السنة وتسویق ما تم إنتاجهالعمل على تحقیق األهداف المسطرة في  - 5

 ؛ئر من خالل استعمال تقنیات جدیدةترقیة الصناعة الكهرومنزلیة في الجزا - 6

 ؛وذوي كفاءات عالیةن یصختعمال مالمساهمة في تكوین  - 7

 .عاتمحاولة تحسین رقم األعمال المحقق من خالل المبی - 8
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  -فرجیوة –وحدة سوناریك لعوامل إنتاج  :ثانیا

 :فرجیوة على عدة عوامل لإلنتاج هي سوناریك تتوفر وحدة  

إلى تتوفر الوحدة على آالت وتجهیزات عدیدة ومتنوعة في جمیع ورشاتها من التقطیع  :العامل المادي - 1

 .م1992ریخ أول استعمالها إلى سنة التنظیف و الدهن والتركیب ویرجع تا

إن التموین بالمنتجات و المواد األولیة الهامة التي تدخل مباشرة في عملیة اإلنتاج هو  :عامل التموین - 2

جمیع أنواع أحد المشاكل التي تعاني منها الشركات والمؤسسات الوطنیة، فالمادة األولیة المستعملة إلنتاج 

المكان مثال المواد المدافئ جزء منها من داخل الوطن والجزء اآلخر مستورد من الخارج تقریبا من نفس 

  .من الخارج وبالضبط من إیطالیا% 100الكیماویة تستورد 

 230حوالي  2014دایة من سنة بفرجیوة بسوناریك بلغ عدد العمال الكلي لوحدة   :العامل البشري - 3

  .عامل

    -فرجیوة –وحدة سوناریك  على مستوى خطوات عملیة المراجعة: المبحث الثاني

أنه لكل من المراجعة الداخلیة والخارجیة خطوات عملیة تمر بها، وذلك من أجل كما ذكرنا سابقا 

تنفیذیة استعراض الخطوات ال  الوصول لتحقیق أهداف عملیة المراجعة وسنحاول من خالل هذا المبحث

  .- فرجیوة –وحدة سوناریك  ألعمال المراجعة الداخلیة في

  -فرجیوة –وحدة سوناریك خطوات تنفیذ أعمال المراجعة الداخلیة في : المطلب األول

خالل القیام بالخطوات  مؤسسة سوناریك بتنفیذ عملیة المراجعة منوم إدارة المراجعة الداخلیة في تق  

                                                                                                                1:التالیة

  تعیین المراجع الداخلي: أوال

هو موظف لدى المؤسسة ویخضع للقانون الداخلي لها، وبما أن مؤسسة بما أن المراجع الداخلي 

یكون كتعیین أي موظف في القطاع العام، وذلك حسب مؤهالته  سوناریك هي مؤسسة عمومیة فإن تعینه

  .العلمیة  وخبراته العملیة

وتجدر اإلشارة إلى أن قسم المراجعة الداخلیة یوجد على مستوى المؤسسة األم ویقوم فریق المراجعة 

  .بزیارات میدانیة إلى مختلف الوحدات ومن بینها وحدة فرجیوة

        

  

                                                           
  .10:00على الساعة، 11/05/2017مریج صالح، رئیس مصلحة المحاسبة، یوم مقابلة مع السید  1
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  وضع الخطة  : ثانیا

یقوم المراجع الداخلي لمؤسسة سوناریك بوضع خطة عمل شاملة لجمیع وحدات المؤسسة ویقوم 

   1:راجعة وتشمل عملیة وضع الخطة مایليمبتحدید أولویات أنشطة ال

یتم تخصیص  ها عملیة المراجعة على مستوى كل وحدة، وعادة ماتحدید اإلدارات والمصالح التي تشمل - 1

صلحة وبصفة عامة فإن عملیة المراجعة الداخلیة تمس جمیع المصالح داخل الوحدة؛         فترة زمنیة معینة لكل م

  تحدید المخاطر المرتبطة باألنشطة والتي تتطلب جهود مضاعفة؛  - 2

  معرفة أهداف اإلدارة العلیا و التي تصبوا إلى تحقیقها؛ - 3

إعداد جدول زمني من أجل تنفیذ عملیة المراجعة الداخلیة وتحدید الوقت الالزم إلنجاز مهام المراجعة  - 4

المحددة بالبرنامج وعدد الموظفین الالزمین لذلك أي عدد المساعدین الذین یحتاجهم لمساعدته في عملیة 

عدین ویتم تحدید مهمة كل مسا 03المراجعة ویتكون فریق المراجعة لمؤسسة سوناریك من رئیس القسم و

  ؛شخص في فریق المراجعة

كما تشمل عملیة وضع الخطة تحدید األدلة الواجب جمعها وٕاتباعها واستخدامها في اختبار عینات  - 5

  . الفحص

في األخیر یتم تقدیم خطة المراجعة سنویا إلى مجلس اإلدارة على مستوى المؤسسة األم للمصادقة  

  . علیها

  مة المراجعة الداخلیةتنفیذ مه: اثالث

قبل البدء في عملیة المراجعة الداخلیة على مستوى وحدة فرجیوة یقوم المراجع الداخلي بإطالع على  - 1

الهیكل التنظیمي للوحدة باعتباره موظف لدى المدیریة العامة المركزیة المتواجدة على مستوى الجزائر 

الداخلیة للوحدة وكذلك أعضاء اإلدارة الذین لهم صالحیة العاصمة وكذلك السیاسات واإلجراءات و القواعد 

  )  01انظر الملحق رقم ( .التوقیع

الخارجیة والتي من شأنها  وأ الداخلیة منهاسواء استالم ومراجعة تقاریر ومذكرات المراجعة السابقة  - 2

 اإلجراءات التصحیحیة  نها ومدى تبنينظرة عامة حول الوحدة والمشاكل التي تعاني م إعطاء المراجع

  ؛ الحلول الموصى بهاو 

بعد ذلك یقوم المراجع الداخلي للوحدة بتقییم أولي لنظام الرقابة الداخلیة من خالل وقوفه على مدى فهم  - 3

المشتریات، الرواتب واألجور : وتطبیق اإلجراءات وطرق العمل التي تنظم مختلف عملیات المؤسسة مثل

                                                           
  .10:00، على الساعة 14/05/2017مقابلة مع السید مریج صالح، رئیس مصلحة المحاسبة، یوم   1
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كما یتأكد من أن المؤسسة تمسك الدفاتر اإلجباریة كدفتر الیومیة، دفتر الجرد، . إلخ...المخزونات، المبیعات

  معاییر المحاسبیة المتعارف علیها؛دفتر األجور و التأكد من أن التسجیل المحاسبي قد تم وفقا لل

  ؛تعرقل السیر الحسن ألعمال الوحدةإبالغ إدارة الوحدة في حالة وجود أمور غیر عادیة والتي  - 4

للسیاسات التحقق من احترام جمیع العاملین للقانون الداخلي للمؤسسة وأن جمیع األنشطة تمارس وفقا  - 5

  .واإلجراءات الواردة فیه

  إعداد التقریر: ارابع

المراجع الداخلي بإعداد مسودة المراجعة الداخلیة ویرسلها إلى مدیر قسم بعد نهایة عملیة المراجعة یقوم  - 1

  :وینبغي أن تحتوي مسودة التقریر علىالمراجعة 

  نتائج عملیة المراجعة؛ -أ

  تقدیم المالحظات؛ - ب

  ) 02انظر الملحق رقم (.إرفاق التقریر بأدلة اإلثبات التي قام بجمعها -ج

أو إجراءات المراجعة الداخلیة بمراجعة مسودة المراجعة الداخلیة ویقوم بإدخال أي تعدیالت  یقوم مدیر - 2

  .وبعدها یتم صیاغة التقریر بشكله النهائيتصحیحیة 

نسخة من التقریر النهائي إلى اإلدارة العلیا للمؤسسة األم ونسخة أخرى إلى إدارة وحدة فرجیوة  إرسال یتم - 3

  .والتي تمت المراجعة على مستوى مصالحها

التصحیحیة  التحقق من قیام كل مصلحة باإلجراءاتبعدها یتولى مهمة المتابعة وذلك عن طریق  - 4

  .الواجبة

  2014لسنة  -فرجیوة –وحدة سوناریك مصالح  شرح تقاریر المراجعة الداخلیة الخاصة ببعض: خامسا

  خاص بمصلحة المحاسبة: 01التقریر رقم  - 1

  ) 03انظر الملحق رقم (:التحقق مما یليیتمثل الهدف من المهمة في : الهدف من المهمة  - أ

 تسییر المصلحة وعدد العمال؛ 

  الحسابات البنكیة؛ 

 التقارب البنكي؛ 

  الصندوق؛ 

 المقبوظات؛ 

 المدفوعات؛ 
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 الدفاتر القانونیة. 

  :یتكون التقریر الخاص بمصلحة المحاسبة مما یلي: مكونات التقریر  -  ب

 وفي هذا اإلطار یتحقق مما یلي: تسیر المصلحة وعدد العمال:  

 تتكون من رئیس الدائرة ورئیس مصلحة المحاسبة لتنظیمي لدائرة اإلدارة والمالیة حیث وجد أنها الهیكل ا

 ورئیس مصلحة المالیة؛

 ق من وجود التكوین الكافي للعمالالتحق. 

 خلي من خالله إلى التحقق مناوهدف المراجع الد: الحسابات البنكیة:  

 الحسابات البنكیة التابعة للمؤسسة وفي أي بنك؛ 

 حق اإلمضاء ینحصر بید (ت على مستوى الوحدة لتحقق من األشخاص المكلفون باإلمضاء على الشیكاا

 ؛)مدیر الوحدة 

 نظرة على عینة من التسجیالت المحاسبیة إلقاء. 

 التحقق مما یلي: التقارب البنكي:  

 الرصید المحاسبي بتاریخ زیارته للوحدة؛ 

  الرصید البنكي في نفس التاریخ؛ 

 حدة حیث وجد أن هناك فارق والسبب الو  إعداد مقاربة بین رصید المؤسسة لدى البنك ورصید البنك لدى

 .سسةسجیل بعض الشیكات في حسابات المؤ یرجع إلى عدم ت

 یتحقق المراجع الداخلي من: الصندوق:  

 المكلف بتسییر مصلحة الصندوق الرئیسي والصندوق المساعد؛ 

 التحقق من ما إذا كان له مقرر تعیین أم ال؟ اإلمتیازات الممنوحة له؛ 

  لطریقة تسییر مصلحة الصندوق الرئیسي والصندوق المساعد والتحقق من الحصول على شرح        

 مدى قانونیتها؛

 كیفیة التصرف في األموال الموجودة في الصندوق؛ 

 التحویالت المالیة مع البنك عددها ومدتها؛ 

  خاصة بالمبالغ الموجودة بالصندوق وفترة إعدادها( محاضر بالصندوق.( 

 منیتحقق : المقبوظات:  

 ؛....الشكل القانوني لورقة القبض الترقیم، التواریخ 
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  كذلك التحصیالت التي تتم نقداو التحصیالت التي تتم بشیك. 

 :حیث وجد أن

  من الشیكات ال یتم إرسالها للتحصیل في أجالها؛% 28حوالي 

 المحددة وتتضمن جمیع المعلومات؛ اأن جمیع المقبوظات تتم بشكل قانوني وتم تسجیلها في آجاله 

 تاریخ تحویل شیكات الزبائن إلى البنك وقد وجد أنها ال تحول في آجالها المحددة. 

 یتحقق من :المدفوعات:  

 الشكل القانوني لورقة الدفع؛ 

 للمدفوعات التي تتم نقدا؛ األقصىلحد ا 

 دج؛ 3000المشتریات أو الخدمات التي تقل قیمتها عن 

 :المراجع الداخلي إلىوقد توصل 

 توصل المراجع الداخلي للوحدة إلى أن حوالي  )المهام الموكلة إلى الغیر(ة صاریف المهمبالنسبة إلى م

 نقدا وهذا ما یتنافى مع اإلتفاقیة الجماعیة للعمل؛من المصاریف تسدد % 80

 العمال داخل الوحدة تسدد عن طریق التحویالت البنكیة أجور. 

 السجالت القانونیة :  

 دفتر االستثمارات، دفتر الجرد، دفتر الحسابات، : متمثلة فيالتحقق من التسجیالت في الدفاتر القانونیة وال

 والخصوم؛دفتر األجور، دفتر المیزانیة، األصول 

  كما یتحقق من الوثائق المحاسبیة ویطلب استفسارات عن كل عملیة تم تسجیلها في الدفاتر المحاسبیة

 .للوحدة

 عند مراجعته لمصلحة المحاسبة بوحدة المراجع الداخلي إلیهاالمالحظات التي توصل ملخص  -ج

  ) 04 انظر الملحق رقم( -فرجیوة- سوناریك 

 ؛عملیة دفع الشیكات للتحصیل یجب أن تتم في نفس الیوم أو في الیوم الموالي كأبعد تقدیر 

  المتواجدة على مستوى مدینة فرجیوة وذلك حتى تتمكن ة فتح حساب بنكي جدید في البنوك ضرور

 ؛الطریق ویل في نفس الیوم وتفادي مخاطرالمؤسسة من الدفع والتح

  ؛آخرحالة تعویض عامل بعامل في یجب استخدام شكل ثابت في الوثائق التي تستخدم 

 الغد كأقصى م دفع الشیك للتحصیل في نفس الیوم أو تحصیالت تتم بشیك یجب أن یت يبالنسبة أل

 ؛تقدیر
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 ؛تدفع نقدا أنیجب  وال األجرضمن كشف یجب أن تكون محتواة  مصاریف المهمة 

  جمیع العملیات الجدیدة المتعلقة بحركة  وٕادراجمارات، ثین دفتر الجرد الخاص باالستضرورة تحی

 .الجدید مارات، مع ضرورة استعمال أرقام الحسابات التي نص علیها النظام المحاسبي الماليثاالست

  :ویحتوي على :2014التقریر الخاص بمصلحة الموارد البشریة لسنة  - 2

  )05انظر الملحق رقم(:التحقق من: المهمة من فالهد  - أ

 كشف الحضور؛ 

 منحة الخطر؛ 

 مصاریف التكوین؛ 

  ؛2014الصندوق المساعد في نهایة جوان 

 اإلحالة على التقاعد؛ 

 العمال المتعاقدین؛ 

 الدفاتر القانونیة. 

انظر الملحق (:یتكون تقریر الخاص بمصلحة الموارد البشریة من العناصر التالیة :مكونات التقریر  -  ب

 )06رقم

 كشف الحضور:  

  كشف الحضور على مستوى الوحدة یتم بطریقة آلیة، حیث أن كل عامل یسجل حضوره بطریقة آلیة على

آلة كشف الحضور، والعمال تعرف علیهم العمال الذین لم ت( ء بعض العمال مستوى برنامج الحاسب باستثنا

 ).الذین لم یتم تسجیلهم في برنامجها بعد

  :المالحظات التالیة إلى المراجع الداخلي للوحدة توصلو 

  بالنسبة للعمال الذین لم یتعرف علیهم الحاسب اآللي یجب أن یتم تسجیل حضورهم من قبل          

 رؤساء عملهم؛

 في فئة العمال الذین لم یتم تسجیلهم على مستوى البرنامج فیجب تسجیلهم  أما بالنسبة للفئة األخرى أي

 .أقرب أجل ممكن

 منحة الخطر:  

 بعد  مراقب المنتجات التامة، رئیس فرع خدمات ما: هذه المنحة تمنح لمناصب لیس لهم الحق فیها مثال

 ؛2012- 02- 01الجماعیة وهذا حسب االتفاقیة هذه المهن لیس لها الحق في هذه المنحة  البیع، 
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  والمعني یشغل % 17.5بدال من% 27.5عامل تم منحه منحة الخطر بنسبة من بین العمال هناك

 .إنتاجمنصب رئیس فرقة 

  :وقد توصل المراجع الداخلي إلى مایلي

  ؛منحة الخطر التي تم أخذها من طرف العاملین الغیر معنیین إعادةیجب 

 یجب علیه أن یعید جزء منها بمقدار % 17.5بدال من % 27.5العامل الذي تحصل على منحة خطر ب

 .الفرق

 الصندوق المساعد:  

 دج؛ 30000ر هذا الصندوق یتم تمویله یومیا بمقدا 

  فواتیر (دج  3000تسدید الدیون التي تتجاوز قیمتهاالمبالغ الموجودة في الصندوق المساعد تستعمل في

 .اسبةوذلك حسب أوامر رئیس مصلحة المح) أو وصالت

 العمال المتعاقدون:  

  وذلك بأمر من المدیر العام وحسب  03/05/2012منهم بتاریخ  32قد تم ترسیم عامل متعا 75هناك

 .الوحدة إدارةالتصنیف المقترح من 

 معظم مالحظات المراجع الداخلي فیما یلي تلخصت: على التقاعد اإلحالة:  

  :طلب 31على التقاعد یمكن تلخیصها في النقاط التالیة حیث توجد هناك  اإلحالةوضعیة  

 18  هذه الفئة لدیها حق في (الشهداء ألبناءملفات  6على التقاعد تم تسجیلها من بینها  إحالةطلب

 ؛)التقاعد المسبق

 5 ملفات موجودة على مستوى صندوق التقاعد للدراسة من بینها ملف واحد البن الشهید؛ 

 3 ؛ف التقاعد من بینهم ملف ابن شهیدملفات طلب أصحابها سحب مل 

 5 ملفات في انتظار استكمال وثائقها بمصلحة الموارد البشریة. 

 الدفاتر القانونیة:  

 ه للفترة الممتدة العمال علی إمضاءیوجد  جمیع الدفاتر القانونیة موجودة باستثناء سجل العطل السنویة ال

 ؛2010/2014مابین 

  ؛یوجد تنقالت العمال للخارج السجل 

 توجد مالحظات بالنسبة لباقي السجالت ال. 
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 مصاریف التكوین :  

  للعمال الذین ذهبوا في تكوین على حساب المؤسسة وقامت المؤسسة بدفع جمیع المصاریف بالنسبة

 كتعویض من قیمة التنقل% 25 دفعقامت المؤسسة بالخ، ....من غذاء وعشاء، مبیتالمتعلقة بتكوینهم 

 .تحمل األعباء السابقة إلى باإلضافة

 :وقد توصل المراجع الداخلي إلى ما یلي

 للعمال الذین تقوم المؤسسة بدفع یتم التعویض على مصاریف المهمة بالنسبة  حسب االتفاقیة الجماعیة ال 

 .كتعویض أعبائهم وبالتالي وفي هذه الحالة یجب أن یتم استرجاع المبالغ المدفوعة

  -فرجیوة –وحدة سوناریك  في المراجعة الخارجیةخطوات تنفیذ أعمال : المطلب الثاني

وذلك من أجل الوصول إلى تحقیق األهداف طوات تمر عملیة المراجعة الخارجیة داخل الوحدة بعدة خ

  1:المرجوة من عملیة المراجعة، هذه الخطوات نوجزها فیما یلي

  تعیین المراجع الخارجي: أوال

بتعیین السید رابح بوحلوف كمراجع حسابات للوحدة المتواجدة  سوناریك الجمعیة العامة لمؤسسةقامت 

  .قابلة للتجدیدث سنوات على مستوى فرجیوة وذلك لمدة ثال

فترة (تضمن عقد العمل المحدد المدة مجموعة من الشروط مثل توقیع االتفاقیة بین الطرفین، وی وقد تم

یجب أن  ذ، إ)الخ.....ریف المهمة من یتحملهاالنقل هل تعوض أم ال، مصاالعمل، األجر، مصاریف 

الوحدة بدایة من  إلىویقوم هذا األخیر بزیارته . عقد العمل المبرم بین الطرفین كل األمور المهمةیوضح 

  .ر سبتمبر على العمومشه

  :یطلع المراجع الخارجي للوحدة على وبعد تعیینه

  الهیكل التنظیمي؛ - 1

 .القانون الداخلي - 2

  فحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة: ثانیا

  :یلي  بما لخارجي وتشمل هذه الخطوة قیام المراجع ا

 ؛- فرجیوة –وحدة سوناریك  ؛داخل  األعمالاالطالع على السیاسات والقوانین التي تحكم وتنظم   - 1

 أسئلةنه یطرح الدراسة الوصفیة أي أ ألسلوب إتباعهالقیام بتقییم لنظام الرقابة الداخلیة وذلك من خالل  - 2

 من أجل معرفة مدى فاعلیته؛ شفویة على المسؤولین عن نظام الرقابة الداخلیة

                                                           
  .09:00على الساعة ، 16/05/2017ابح، محافظ حسابات، یوم بوحلوف ر  مقابلة مع السید  1
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تحدید نقاط القوة التي ینبغي على المؤسسة الحفاظ علیها ونقاط الضعف التي یجب علیها اتخاذ  - 3

 ؛بشأنهاالتصحیحیة  اإلجراءات

 .فحص نظام المعلومات المحاسبي - 5

 .أي وثائق استعمالوتجدر اإلشارة إلى أن عملیة الفحص والتقییم تتم بطریقة شفویة وبدون 

  مراجعة وفحص القوائم المالیة: ثاثال

  :وذلك من خالل

 ؛ر والسجالت المحاسبیة للوحدة ومطابقتها مع الحسابات الختامیة النهائیةاتاالطالع على جمیع الدف - 1

تعبر بصورة صادقة عن  إلیهاالنتائج المتوصل  أن جدول حسابات النتائج للوحدة والتحقق من فحص - 2

 ؛نتائج أعمال المؤسسة

والطرق المستعملة في عملیة الجرد هي  اإلجراءات أن من والتأكدحضور عملیة الجرد في نهایة السنة  - 3

 ؛التي ینص علیها القانون

الظاهرة بالمیزانیة ومطابقة نتائج الجرد المحاسبي مع  األصولالتحقق من الوجود والملكیة لكافة عناصر  - 4

 ؛)الفعلي(نتائج الجرد المادي

یقوم بمتابعة عملیة جرد  التحقق من عنصر المخزونات باعتباره موطن الخطر داخل الوحدة حیث - 5

یتحقق من مدى مالءمة أماكن التخزین، ووضعیة المخزون ومطابقتها مع السجالت المحاسبیة ، كما 

 ؛التخزین

القیام بمراجعة شاملة لكافة القیود المحاسبیة والمستندات وذلك من أجل التحقق من صحة الحسابات  - 6

 ؛وذلك عن طریق استخدام أسلوب العینات

 .تضمنتهااالطالع على دفاتر وتقاریر المراجعة الداخلیة والوقوف على أهم النقاط التي  - 7

  جمع أدلة اإلثبات :رابعا

بدعم رأیه حول مدى صحة ومصداقیة القوائم المالیة  فرجیوةسوناریك م المراجع الخارجي لوحدة یقو       

  :للمؤسسة بمجموعة من األدلة والقرائن التي تدعم رأیه ونذكر منها

بمثابة مستندات قویة ومطابقتها مع وصالت فواتیر شراء المواد األولیة وببیع المنتجات التامة التي تعتبر  - 1

 )07الملحق رقم (  تالم وكذلك طلبیات الشراء والبیع؛االس

  لكشوفات المتحصل علیها من البنوك؛لتقارب البنكي وااجداول  - 2

  .عن وجود الممتلكات التي تظهر في حسابات المؤسسة) الجرد الفعلي(الفحص الفعلي  - 3
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  تقریر إعداد: خامسا

التقریر الذي یبدي فیه  بإعدادمن عملیة المراجعة یقوم  سوناریكبعد انتهاء المراجع الخارجي لمؤسسة 

 اإلدارة إلىرأیه حول مدى سالمة وصدق المعلومات الواردة في القوائم المالیة ویضع تأشیرته علیها ویقدمه 

        التي  اإلثباتا التقریر بأدلة ذالعلیا للمؤسسة األم المتواجدة على مستوى الجزائر العاصمة ویرفق ه

  .تثبت صحة رأیه

ویحتوي التقریر الذي یعده المراجع الخارجي للوحدة على مجموعة من المالحظات والتفسیرات التي       

 .، والمیزانیة وقائمة الدخلم المالیة والمتمثلة في جدول حسابات النتائجتخص كل عنصر من عناصر القوائ

  تقریر المراجع الخارجيشرح : سادسا

في نهایة المهمة یقوم المراجع الخارجي للوحدة بإعداد التقریر النهائي الذي یقدمه إلى األطراف المعنیة 

  :ویتضمن هذا التقریر ما یلي

  :فیما یلي الهدف من المهمة - 1

 معروضة؛مراقبة الحسابات السنویة للشركة ذات األسهم المعدة بالدینار الجزائري، كما هي   - أ

 .المراقبات الخاصة والمعلومات المنصوص علیها في القانون   -  ب

  : قسم هذا التقریر إلى ثالثة أجزاء رئیسة وهي :أقسام التقریر - 2

  :المصادقة على الحسابات: الجزء األول  - أ

ر یتملیه المعای وحدة أن عملیة المراجعة الخارجیة تمت وفق ماورد في تقریر المراجع الخارجي لل

التي تسمح بالحصول على ضمان أن القوائم المالیة ال  عاما وأنه تم تطبیق اإلجراءات المقبولة قبوالالمهنیة 

  .تتضمن تحریفات معبرة

ومن خالل العناصر المبینة في الجانب الخاص بالتعلیق حول العناصر األساسیة للقوائم المالیة أمكنه 

تقدم صورة صادقة حول نتیجة عملیات الدورة المصادقة على أن الحسابات السنویة منتظمة وموثوقة و 

  )08انظر الملحق رقم (.المنتهیة وكذلك حقوق ملكیة الشركة في نهایة هذه الدورة

 ):التقاریر الخاصة(المراجعة والمعلومات الخاصة : الجزء الثاني   -  ب

  )09انظر الملحق رقم(:وقد توصل المراجع الخارجي للوحدة إلى

 لمجلس اإلدارة وفي الوثائق  مصداقیة المعلومات المتضمنة في تقریر التسییرتوجد مالحظات حول  أنه ال

 ومدى توافقها مع القوائم المالیة؛المرسلة للمساهمین حول الوضعیة المالیة والحسابات السنویة، 
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  وأنه  2014أنه لم تكن هناك أي اتفاقیة على حسب معلوماته، تربط بین اإلداریین والمؤسسة خالل دورة

 .قد تم احترام القوانین والتنظیمات الخاصة باالتفاقیات المنظمة

 مالحظات حول القوائم المالیة للمؤسسة: الجزء الثالث  - ج

 المیزانیة 

 31/12/2014األصول الغیر جاریة كانت معوضة كما یلي في  :األصول الغیر جاریة: 

  سوناریك مؤسسةل جاریةالغیر القیمة اإلجمالیة لألصول ): 1( الجدول رقم

   اإلجمالیة القیمة  البیان

 2013    

     القیمة اإلجمالیة

 2014  

  %   لتغیرا   

  2.86  114587.56  4109580.68   3994993.12األصول المعنویة          

    -          449865945.65  449865945.65  األراضي

    -          783578220.98  783578220.98   المباني

  0.35  2865142.18  806259323.55  803394181.37  مادیة أخرىتثبیتات 

  0.14  2979729.74  2043813070.86  2040833341.12  اإلجمالي

  .2014عتماد على تقریر محافظ الحسابات لسنة من إعداد الطالبة وباال: المصدر

  )10انظر الملحق رقم:(أما القیمة الصافیة لألصول الغیر جاریة فكانت كما یلي

  سوناریك مؤسسةجاریة لالیر غالقیمة الصافیة لألصول ): 2(قم الجدول ر 

  .2014عتماد على تقریر محافظ الحسابات لسنة من إعداد الطالبة وباال: المصدر

األصول : یلي كانت كما 2014الخاصة بالفترة الحركات للوحدة أن رجي اتوصل المراجع الخ وقد

بقیمة خام، أي بنسبة  دج 2979729.74ب  2013مقارنة بدورة الثابتة المعنویة والمادیة طرأت علیها زیادة

  القیمة الصافیة  البیان

 2013  

  القیمة الصافیة

 2014  

  %   التغیر 

  0.60  945.00  156104.00  157049.00  األصول المعنویة

   -    449865945.00  449865945.00  األراضي

  - 5.30  - 28603397.10  510738107.99  539341505.09  المباني

  - 17.6  - 19510360.22  91194165.14  110704525.36  خرىأصول مادیة أ

  - 4.37  - 48114702.32  1051954322.78  1100069025.1  اإلجمالي
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دج من جهة وخروج  3981088.66ناتجة عن الحیازة عن معدات وتجهیزات مختلفة بقیمة % 0.14

     . دج 1001359.22ألصول ثابتة بمبلغ إجمالي 

 كان كما یلي : االهتالك واستهالك الدین:  

  مؤسسة سوناریكلتالك وٕاستهالك الدین اإله): 3(الجدول رقم 

  اهتالك نهایة السنة  التنازل  ممارسة النشاط  اإلهتالك الداخلي  لبیانا

  :األصول المعنویة

  برامج معلومات

  :األصول المادیة

  المباني

  المنشآت التقنیة

  تثبیتات مادیة

  أخرى 

  

3837944.12  

  

244236715.89  

213942390.90  

478747265.11  

  

115532.56  

  

28603397.10  

4221621.37  

19155242.25  

  

  

  

  

400472.45 -  

600888.77  

  

3853476.68  

  

272840112.99  

  991858748.08  -1001361.22  52095793.28  940764316.02  المجموع

  ,2014 لسنة تقریر محافظ الحساباتمن إعداد الطالبة وباالعتماد على : المصدر

 %.48.52التثبیتات المادیة والمعنویة مهتلكة بنسبة  :وقد توصل المراجع الخارجي إلى مایلي

 األراضي الموجودة في سیدي صاف والیة عین تموشنت هي محل نزاع بین البلدیات  :وضعیة الممتلكات

فإن  2014خلقت أعباء للمؤسسة، وبالنسبة لدورة هذه األصول هناك أصول غیر مستغلة  ، كما أنوالمالك

 .متمثلة في أجور أعوان األمندج  4478298.55جة عن هذه المواقع بلغت اتالتكلفة الكلیة الن

توصل إلیها في تقریر المراجع الخارجي والتحفظات الواردة بخصوص األصول تم الالمالحظات التي 

  )11انظر الملحق رقم(:الغیر جاریة

  األصول الخاصة بالمؤسسة ال تعكس أي منافع إقتصادیة في المیزانیة؛هناك بعض 

 األصول المهتلكة تماما یمكن أن تكون لها قیمة نفعیة بمبلغ خام. 

 في األصول  2014و2013یبین الجدول أدناه التغیرات الحاصلة بین سنة  :المالیة الثابتة األصول

   :الثابتة المالیة
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  .لمؤسسة سوناریكاألصول الثابتة المالیة ): 4(الجدول رقم 

  %   التغیر  2014إجمالي   2013إجمالي   األصول المالیة

  190  380000.00  580000.00  200000.00  سلفیات للعمال

  13.32  2435634.85  20711513.73  18275878.88  عالوات ممنوحة

  حقوق وأصول

  أخرى 

89655055.33  89655055.33          -    

  مؤجلة  ضریبة

  أصول 

6170318.13  9206004.93  3035686.80  49.2  

  5.11  5851321.65  120152573.99  114301252.34  المجموع

  .2014عتماد على تقریر مراجع الحسابات لسنة من إعداد الطالبة وباال: المصدر

 :وقد توصل المراجع الخارجي للوحدة إلى ما یلي

 ؛%5.11دج أي بنسبة  5851321.65مة التثبیتات المالیة ارتفعت بقی  

  3.48دج أي بنسبة  42263380.67إذن األصول غیر جاریة انخفضت بقیمة صافیة.% 

 2013مقارنة بسنة  2014الموالي یوضح وضعیة المخزونات في سنة  الجدول: المخزونات:  

  .مؤسسة سوناریكمخزونات ): 5(الجدول رقم

  .2014عتماد على تقریر مراجع الحسابات لسنة من إعداد الطالبة وباال: المصدر

  :إلى أنتوصل المراجع الخارجي وقد 

  دج، أي بنسبة خام تقدر  106795771.94ب 2013قیمة األصول ارتفعت بصفة عامة مقارنة بدورة

 ؛%21.92ب

  %   التغیر  2014  2013  البیان

  -43.78  -5661900.15  7271799.28  12933699.43  السلعي المخزون

  المخزونات من 

  المواد األولیة

262618425.93  272064196.49  9445770.56  3.60  

  16.67  3481628.12  24371182.55  20889554.43  تخزینات أخرى

  1343.68  22155578.53  23804451.00  1648872.47  مخزونات خارجیة

  منتجات قید

  الصنع 

4221165.78  7006404.54  2785238.76  65.98  

  منتجات تامة 

  الصنع 

184954975.55  259544431.67  74589456.12  40.33  

  21.91  106795771.94  594062465.53  487266693.59  المجموع
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  2013دج في  3966504.13دج مقابل  3523528.73المؤونات المشكلة النخفاض القیمة هي ،

%. 11.16أي بنسبة  دج 442975.40من المخزونات، كما نالحظ انخفاض بقیمة % 0.59حیث تمثل 

 )  12انظر الملحق رقم (

  :وشملت عملیة المراجعة التي قام بها مایلي     

 مراقبة الوجود المادي للمخزونات؛ 

 اس المعاییر المقبولة قبوال عاماالتأكد من أن عملیة الجرد المادي في نهایة السنة تمت على أس. 

 2014و سنة  2013سنة  الجدول الموالي یبین تطورات الزبائن بین :الزبائن:  

  مؤسسة سوناریكزبائن  :)6(رقم الجدول

  %   التغیر  2014  2013  البیان 

  49.60  131078534.13  395351138.00  264272603.87  الزبائن 

  شیكات غیر

  مدفوعة 

1212459.51  5502420.49  4289960.98  353.82  

  -            -            12424240.00  12424240.00  أثر المحفظة

  الزبائن المشكوك 

  فیهم

85129017.35  84758523.35  370494.00 -  0.44 -  

  37.19  134998001.11  498036321.84  363038320.73  المجموع

  .2014لسنة  من إعداد الطالبة وباالعتماد على تقریر محافظ الحسابات: المصدر 

   :وقد توصل المراجع الخارجي إلى مایلي

  ؛%37.19دج أي بنسبة  134998001.11حقوق الزبائن ارتفعت ب  

  دج  27323421.46مقابل دج  48525523.77مبلغ  31/12/2014المدینون األخرون یمثلون في

انظر الملحق . (دج 77.60دج أي بنسبة  21202102.31حیث یمكن تسجیل ارتفاع ب 2013في 

      )13رقم

  :المراجع الخارجي للوحدة إلى المالحظات التالیة توصل فیما یخص الزبائن

 المؤونة المشكلة لتدهور قیمة الحقوق على الزبائن تبدو لنا أنها غیر كافیة بالنظر إلى عمر هذه الحقوق؛ 

 یخص خزینة المؤسسة توصل المراجع الخارجي للوحدة إلى مایليفیما :  الخزینة:  

  أي  2014دج في  313157708.25إلى  2013في  دج 388421811.97الخزینة انتقلت من

  ؛%19.38دج أي بنسبة  75264103.72سجلت انخفاضا ب 
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  كما نالحظ 31/12/2014رصید الصندوق على مستوى الوحدات موثق بسندات صندوق مؤرخة في ،

 ملیون 331مقابل  2014ملیون دج في المدین والدائن في  384دائما حركة في رصید الصندوق أكثر من 

  . ونرى أن هذه المبالغ ذات أهمیة كبیرة من ناحیة التعامل باألموال السائلة 2013دج في 

  14انظر الملحق رقم . ( إعدادهاالقوائم الخاصة بالتقارب البنكي قد تم(  

  :وعلیه ترك المراجع الخارجي للوحدة المالحظة التالیة

  المؤسسة سجلت انخفاضا یقدر بالمؤسسة تتعامل بشكل كبیر بالنقدیة حیث أن خزینة     

 %.19.38ج أي بنسبة د 75264103.72

 و سنة 2013مابین سنة جدول الموالي یوضح تطورات األموال الخاصة ال :الجاریة الغیر الخصوم

2014:  

 .خصوم الغیر جاریة لمؤسسة سوناریكال): 7(الجدول رقم 

  %   التغیر  2014  2013  األموال الخاصة

  -        -         1786304967.74  1786304967.74  رأس المال

  س المال رأ

  المطلوب

        

  25.62  51227572.34  251270721.28  200043148.94  اإلحتیاطات المجمعة

      39236361.37  39236361.37  فارق التقییم 

          فارق المعادلة

  33.59  38649856.53  76417715.81  115067572.34  النتیجة الصافیة

          جدیدالترحیل من 

  0.59  12577715.81  2153229766.20  2140652050.39  المجموع

  .2014لسنة  المصدر من إعداد الطالبة وباالعتماد على تقریر مرجع الحسابات

  :وقد توصل المراجع الخارجي إلى أن

  عن إدماج  ناتج% 0.59دج أي بنسبة  12577715.81هناك ارتفاع في األموال الخاصة للمؤسسة ب

 فیها؛ 2014و 2013نتیجة 

  2014و 2013الجدول الموالي یوضح التطورات الحاصلة ما بین : الخصوم الغیر جاریةباقي: 
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  .لمؤسسة سوناریك جاریة الغیر باقي الخصوم: )8(الجدول رقم

  %  التغیر  2014  2013  البیان

  100  65423404.02  130361599.82  64938195.80  القروض

          المؤجلة الضرائب

  الدیون األخرى

  طویلة األجل 

        

واإلرادات  المؤونات

  سلفاالمقیدة 

118550694.83  129860855.06  11310160.23  9  

  41.81  76733564.25  260222454.88  183488890.63  المجموع

  .2014لسنة  المصدر من إعداد الطالبة وباالعتماد على تقریر مرجع الحسابات

 :المراجع الخارجي إلى أن توصل

  ؛%41.81أي بنسبة  76733564.25ب  2014ارتفعت الخصوم الجاریة في سنة 

  من  تم الحصول علیه  قرضدج والتي تتكون من  130361599.82تمثل القروض والدیون المالیة

 دج؛ 300000.00دج وودیعة  120000000.00البنك الخارجي الجزائري برصید 

  )15انظر الملحق رقم(:إلیهاالمالحظات المتوصل 

 معدل التحیین المستعمل غیر مؤكد من قبل المؤسسات المالیة. 

 سنة  و 2013یوضح التطورات الحاصلة في الخصوم الجاریة بین سنة  الجدول الموالي: الخصوم الجاریة

2014: 

  الخصوم الجاریة لمؤسسة سوناریك): 9(الجدول رقم 

  %  التغیر   2014  2013  البیان

الموردون 

والحسابات 

  الملحقة

20137651.63  37966315.99  17828664.36  88.53  

  148.77  30415503.98  50859937.52  20444433.54  الضرائب

  19.36  4237756.87  26132290.03  21894533.16  دیون أخرى

  84.00  52481925.21  114958543.54  62476618.33  المجموع

  .2014لسنة  من إعداد الطالبة وباالعتماد على تقریر مرجع الحسابات :المصدر

  :وقد توصل المراجع الخارجي إلى

 84دج أي بنسبة  52481925.21مؤسسة ارتفعت بالجاریة لل خصومال.%  
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  جدول حسابات النتائج:  

  :أما فیما یخص جدول حسابات النتائج فقد توصل إلى مایلي

  دج مقارنة مع السنة السابقة؛ 10.43األعباء الخاصة بالمؤسسة سجلت ارتفاع بنسبة 

  ؛% 6.50ارتفاع في نواتج المؤسسة بنسبة 

 في  دج 115067572.34دج مقابل  76417715.81هي ربح ب  2014سنة سة لنتیجة المؤس

 )16انظر الملحق رقم ( .%33.59أي انخفاض بنسبة  2013

  :المالحظة التالیةوقد توصل إلى 

 19ناتج عن التغیر في معدل الضریبة على أرباح الشركات الجدید حیث تغیر من  في النتیجة التغیر %

 )17انظر الملحق رقم ( .وكذلك تغطیة خسائر السنوات السابقة 2014بدایة من سنة % 23إلى 

لمراجع الداخلي والخارجي في وحدة  التكامل بین ا اسهامات معاییر المراجعة في تعزیز: المبحث الثالث

  - فرجیوة –سوناریك 

ن خالل تلعب معاییر المراجعة دورا كبیرا في تعزیز التعاون بین المراجع الخارجي والداخلي وذلك م 

معاییر  هامسإالقواعد التي تدعم ذلك وسنحاول من خالل هذا المبحث إظهار مدى  نصها على مجموعة من

  .- فرجیوة  –ا التكامل في وحدة سوناریك المراجعة في تحقیق هذ

بناء على ما تنص علیه  جي من أعمال المراجع الداخلياستفادة المراجع الخار  أوجه: المطلب األول

  معاییر المراجعة الدولیة

والمتعلق باستخدام  65الدولي رقم  حاإلیضاوكذلك  600المعیار الدولي رقم في بناء على ما ورد  

المراجع الخارجي لعمل المراجع الداخلي وذلك في كل من مجال تقییم نظام الرقابة الداخلیة، وتقییم الخطر، 

لذي تم توضیحه في الفصل السابق، وا لتعاون فیما یخص جمع األدلة،الفحص وا إجراءاتفي مجال وكذلك 

  1:فیما یلي –فرجیوة  -ویمكن إیجاز أهم أوجه االستفادة بین المراجع الداخلي والخارجي لوحدة سوناریك

  االستفادة من أوراق عمل المراجع الداخلي: أوال 

لوظیفته داخل الوحدة یقوم باالطالع على  - فرجیوة  - بعد استالم المراجع الخارجي لوحدة سوناریك 

خالل السنة والتي شملت مختلف المصالح، هذه التقاریر  إعدادهااخلیة والتي تم مختلف تقاریر المراجعة الد

تساعده في تكوین فكرة حول طبیعة المشاكل التي تعاني منها الوحدة وكذلك تمكنه من معرفة النقائص 

ید الموجودة في نظامها كما أنها تمكنه من معرفة بعض المخاطر التي تعاني منها الوحدة وتساعده في تحد

                                                           
  .11:00على الساعة، 2017/ 27/05، حسابات یوم،رابح بوحلوف محاظ  مقابلة مع السید  1
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التي تم الوقوف علیها في تقاریر المراجعة الداخلیة والتي تم و  ،الحسابات األكثر عرضة لألخطاء والتالعبات

  .اكتشافها من خالل الزیارات المیدانیة التي یقوم بها المراجع الداخلي للوحدة

قد  إذا تقاریر ونتائج أعمال المراجع الداخلي یمكنه من معرفة ما ىكما أن اطالع المراجع الخارجي عل

في تقریر المراجع الداخلي  إدراجهاالتصحیحیة وتالفي أوجه القصور أم ال والتي تم  اإلجراءاتتم اتخاذ 

  .كمالحظات وذلك من أجل تخفیض مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الوحدة

ها دور كبیر في تحدید نقاط القوة داخل المؤسسة والتي ینبغي ن هذه الخطوة لوبناءا على ذلك فإ

والتي تتطلب من المراجع الخارجي للوحدة  ،الحفاظ علیها وكذلك معرفة نقاط الضعف الموجودة في نظامها

وصیات بشأنها فعلى بذل الكثیر من الجهد وتركیز وتكثیف أعماله من أجل اكتشاف أسبابها واقتراح حلول وت

بالغ من طرف  باهتمامط ضعف على مستوى الوحدة وتحظى  ن األنشطة التي تعتبر نقاال فإسبیل المث

  .الخ.....المراجع الخارجي نجد المخزونات، التثبیتات، النقدیة

  الفحص التفصیلیة  إلجراءاتاعتماد المراجع الخارجي للوحدة على أعمال المراجع الداخلي تجنبا  :ثانیا

ن دراسته لجمیع حسابات الوحدة تكون عتباره موظف لدى مؤسسة سوناریك فإالمراجع الداخلي وبا إن

عدد الزیارات  إلى ربالنظتفصیلیة ومجال فحصه وعمله یكون أوسع من مجال عمل المراجع الخارجي وذلك 

، خاصة الوحدة وعلى مدار السنة إلىأن المراجع الداخلي یقوم بزیارات متكررة  تي یقوم بها كل طرف، إذال

یوفر على المراجع الخارجي  یما یتعلق بمجال مراجعة القوائم المالیة والعملیات الیومیة التفصیلیة وهذا ماف

دراسته على  والوقت والجهد وعلیه تقتصر اإلجراءاتللوحدة دراسة جمیع الحسابات وبالتالي توفیره للكثیر من 

بدوره یقوم المراجع الداخلي للوحدة أخذ عینة من الحسابات وفحصها بدال من فحص جمیع الحسابات، و 

على الكثیر من استفسارات المراجع الخارجي فیما یتعلق ببعض حسابات الوحدة  اإلجابةمن خالل  بإفادته

له في هذا المجال  واإلیضاحاتوالتي تكون قد خضعت لفحصه وبذلك یساهم في تقدیم العدید من التبریرات 

  :فیذ مهمته ونذكر على سبیل المثالیساعد المراجع الخارجي في تن وهو ما

  ):01(مثال رقم  – 1

وبالضبط حساب المنتجات  خالل قیام المراجع الخارجي لمؤسسة سوناریك بتدقیق حساب المخزونات        

 72/منتجات تامة مع ح 35/تنفیذ، حمنتجات قید ال 33/مقارنة بین ح إجراءحیث تتم هذه العملیة من خالل 

  :وجد أن هناك فرق وذلك كالتالي. مباع  إنتاج

  دج 1288878384.99=35/ح+33/ح

  دج 640193084.68=72/ح
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  دج 648685300.31= الفرق 

وبناءا على بعض الوثائق التي حصل علیها المراجع الداخلي من مصلحة المحاسبة قام بتقدیم تفسیر للمراجع 

  :كما یلي الخارجي

 89داخلیة بین الوحدة وباقي وحدات المؤسسة األم والمتمثلة في الحساب وجود تحویالت  إلىالفرق یرجع 

    )18انظر الملحق رقم( .2014|12|31وقد أرفق تفسیره بوثیقة خروج المنتجات التامة في 

  استفادة المراجع الداخلي من أعمال المراجع الخارجي  أوجه :المطلب الثاني

، وذلك التي نصت علیها معایر المراجعة متبادلة بین كل من المراجع الداخلي والخارجي االستفادةإن 

  1:استفادة المراجع الداخلي من أعمال المراجع الخارجي أوجهوفیما یلي أهم هما بینلوجود عالقة تبادلیة 

 من المالحظات والتوصیات االستفادة: أوال

عند قیام المراجع الخارجي للوحدة بعمله فإنه یقوم بترك مالحظات وتوصیات حول مدى سالمة وصدق      

 األنظمةتسییر العمل داخل الوحدة، وكذلك حول جوانب الضعف في تلك  أنظمةالقوائم المالیة وكذلك حول 

ه لها حیث أنه یأخذ بعین هذه المالحظات تفید المراجع الداخلي للوحدة عند إعداد برنامج المراجعة وتخطیط

  .ویضعها كأولویات في برنامج المراجعة المقبل االعتبار ما توصل إلیه المراجع الخارجي

ذلك فإن هذه المالحظات تفید المراجع الداخلي في تحسین وتطویر خبراته ومؤهالته  إلىأضف 

أن المراجع الداخلي لوحدة  كما باستمرار كون المراجع الخارجي یتمتع بدرایة واسعة في شتى المجاالت،

فرجیوة یعمل على التحقق من مدى التزام األفراد والعاملین بالمؤسسة بالمالحظات والتوصیات سوناریك 

 أجل الواردة في تقریر المراجع الخارجي، وفي الحالة العكسیة فإنه یقوم بتقدیم إخطار لمجلس اإلدارة من

  .اإلجراءات الالزمة اتخاذ

  صبغة القانونیة لألعمال المراجعة الداخلیةإعطاء ال: ثانیا

حیث أن المراجعة التي تتم من قبل المراجع الداخلي ال تتسم بأي صبغة قانونیة وذلك باعتباره موظف 

لتي تتم من قبل المراجع الخارجي فهي تعطي الصبغة القانونیة ألعمال ا ةلدى المؤسسة عكس المراجع

  .مراجعةال

  الخطرتحدید مواطن : ثالثا

من خالل نتائج عمل المراجع الخارجي للوحدة، وبناءا على ما تضمنته تقاریر المراجعة الخارجیة فیما 

  فإنها مكنت المراجع الداخلي للوحدة من معرفة مواطن  یخص تحدید نقاط الضعف التي تعاني منها الوحدة،
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  .األخطاء المرتكبة اكتشافالخطر وساعدته على 

وتم الوقوف علیها  2013من قبل المراجع الخارجي للوحة سنة  اكتشافهابین المخاطر التي تم  ومن

  :نجد 2014سنة في في تقاریر المراجع الداخلي للوحدة 

 عدم جرد بعض ممتلكات المؤسسة مما یجعلها عرضة للضیاع والنهب والسرقة والتلف؛ - 1

 غیاب التأمین الجید لعنصر المخزونات؛  - 2

 طة بالصندوق والتحصیالت  البنكیة؛مخاطر مرتب - 3

 .عدم تحسین اإلجراءات المتعلقة بالموارد البشریة - 4
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  خالصة

توصلنا من خالل الدراسة المیدانیة على مستوى مؤسسة سوناریك وحدة فرجیوة إلى أن المراجع 

إلى المعاییر المتعارف علیها،  الداخلي والخارجي للوحدة یقومان بمهامهما وفق خطوات منهجیة وباالستناد

كما توصلنا إلى أن هناك نوع من التكامل بین أعمال المراجعة الداخلیة والخارجیة على مستوى مؤسسة 

ناحیة  سوناریك وحدة فرجیوة سواء كان ذلك من ناحیة االستفادة من مالحظات وأعمال الطرف اآلخر أو من

  .إجراءات الفحص التفصیلیة أو غیرها

صلنا إلى أن هناك دور لمعاییر المراجعة في تحقیق هذا النوع من التكامل بین أعمال المراجعة كما تو 

كل من المراجع الداخلي والخارجي للوحدة بما تنص علیه معاییر  التزامالداخلیة والخارجیة و ذلك من خالل 

  . المراجعة



                                                                                                       الخاتمة                                                                                    

 

~ 119 ~ 
 

الرقابیة التي تعتمد علیها المؤسسة في تحسین جودة  األدواتتعتبر المراجعة الداخلیة والخارجیة من 

 إلىمعلوماتها المالیة وذلك من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة لذلك تسعى كل المؤسسات الیوم 

  . تحقیق درجة عالیة من التكامل بین الوظیفتین

یعتبر الهدف الرئیسي من تحقیق التكامل بین المرجعة الداخلیة والخارجیة هو تدنیة المخاطر  إذ

رقابیة فعالة وذلك من خالل اكتشافه لنقاط القوة  إجراءاتحیث یسمح بوضع  ،المرتبطة بأنشطة المؤسسة

نظمات المهنیة في والضعف في نظام الرقابة الداخلیة، وقد ساهمت معاییر المراجعة الصادرة من قبل الم

والتي  ،65الدولي رقم  واإلیضاح 610للمعیار الدولي رقم  إصدارهاتعزیز هذا التكامل وذلك من خالل 

  .تضمنت مختلف جوانب التكامل بین المراجع الداخلي والخارجي

 - فرجیوة  -  سوناریكوحدة  ة التي أجریناها على مستوىوقد توصلنا أیضا من خالل الدراسة المیدانی

تملیه  وذلك حسب ما ،أنه توجد العدید من أوجه االستفادة المتبادلة بین المراجع الداخلي والخارجي للوحدة الإ

 . معاییر المراجعة الدولیة

 اإلشكالیةعلى  اإلجابةمجموعة من النتائج والتوصیات تمكنا من خاللها من  إلىوعلیه توصلنا 

  .النتائج والتوصیات یلي أهم هذه الفرعیة وفیما واألسئلةالرئیسة 

  نتائج الدراسة 

  النتائج النظریة

  تتم عملیة المراجعة الخارجیة وفق مجموعة من الخطوات والمتمثلة في التخطیط، فحص وتقییم نظام

 التقریر؛ وٕاعدادالرقابة الداخلیة، جمع األدلة، 

  الرأي الفني المحاید عن مدى صحة وصدق  إبداءیعتبر الهدف األساسي من المراجعة الخارجیة هو

 وسالمة القوائم المالیة وتبلیغ هذا الرأي لألطراف المعنیة؛

  مجموعة من المعاییر المقبولة قبوال عاما وكذلك  إلىالخارجي عند أداء مهامه الداخلي و یستند المراجع

 المعاییر الدولیة؛

  اعد والمبادئ األخالقیة التي تدعم استقاللیته مجموعة من القو یلتزم المراجع الداخلي والخارجي إلى

 ؛ونزاهته عند أدائه لمهامه

  تتم عملیة المراجعة الداخلیة وفق مجموعة من الخطوات حیث أنه یجب على المراجع الداخلي التخطیط

 التقریر؛ بإعدادیقوم بفحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة وبعدها یقوم لعملیة المراجعة الداخلیة ثم 

 ناك مجموعة من المعاییر التي نصت على وجوب التكامل بین المراجع الداخلي والخارجي؛ه 



                                                                                                       الخاتمة                                                                                    

 

~ 120 ~ 
 

 مجاالت التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة متعددة ومتنوعة؛ 

 یحقق التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة العدید من الفوائد للمؤسسة وباقي األفراد. 

  :النتائج التطبیقیة

  من خالل إتباعه لمجموعة من  بعملیة المراجعة - فرجیوة  - لوحدة سوناریك  الداخلي المراجعیقوم

 :هذه الخطوات تتمثل فيالخطوات 

  حیث یقوم بتحدید األولویات التي تتطلب جهد مضاعف ووقت أكبر ثم یقوم بإعداد جداول وضع الخطة

 زمنیة یحدد من خاللها الوقت المخصص لكل مصلحة؛

  القیام بفحص نظام الرقابة الداخلیة و التحقق من مدى تطبیق اإلجراءات تنفیذ المهمة وذلك من خالل

 وطرق العمل ومن ثم یقوم بتحدید مواطن الخطر؛

 إعداد التقریر الذي یتضمن نتائج عملیة المراجعة الداخلیة والمالحظات التي توصل إلیها. 

صحة الفرضیة إلیه في الجانب النظري نثبت  طرقالتنتائج أعاله وبناء على ما تم من خالل ال

یه یقوم بعمله وفق ما تنص عل -فرجیوة - لوحدة سوناریك الداخلي المراجع :األولى والتي تنص على أن

 .المعاییر المقبولة قبوال عاما

 تتمثل  بعملیة المراجعة بإتباع مجموعة من الخطوات -فرجیوة –لوحدة سوناریك  یقوم المراجع الخارجي

 :في

 لحصول على قرار التعیین والذي یتضمن األمور المهمة ثم یقوم باإلطالع على الهیكل التنظیمي لوحدة ا

 ؛- فرجیوة  –سوناریك 

  أجل الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف داخل الوحدة وذلك من فحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة من

 علیه؛خالل جمع الحقائق وتحدید درجة االعتماد 

  مراجعة وفحص القوائم المالیة وذلك من خالل اإلطالع على الدفاتر والسجالت القانونیة للمؤسسة والتحقق

 من صحة الطرق واإلجراءات و الحسابات؛

  ذلك من أجل الحصول على أدلة تدعم رأیه؛جمع أدلة اإلثبات و 

 بالمصادقة علیهاثم یقوم  إعداد التقریر الذي یعبر فیه عن رأیه حول حسابات الوحدة. 
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صحة الفرضیة الثانیة توصلنا إلى  النظريإلیه في الجانب  طرقنامن خالل ما سبق ومن خالل ما ت

یقوم بعملیة المراجعة وفق ما  –فرجیوة  –اجع الخارجي لمؤسسة سوناریك وحدة المر  :والتي جاء فیها أن

 . تنص علیه المعاییر المقبولة قبوال عاما

  في  یستفید من عمل المراجع الداخلي - فرجیوة –وحدة سوناریك مراجع الحسابات الخارجي على مستوى

 ؛مجال إجراءات الفحص التفصیلیة

  على اطالع بالمعاییر الدولیة التي تدعم التعاون  - فرجیوة – وحدة سوناریكلالمراجع الداخلي والخارجي

 المتبادل بینهما؛

 وذلك من خالل  هو اآلخر من عمل المراجع الخارجي - فرجیوة –لوحدة سوناریك  یستفید المراجع الداخلي

 ؛االستفادة من المالحظات والتوصیات الواردة في تقریره والتي تمكنه من تحدید مواطن الخطر 

 والخارجي في وحدة  مراجع الداخليبین عمل ال بالتعاون والتكامل توجد بعض أوجه القصور فیما یتعلق

لمراجعة الداخلیة على مستوى الوحدة واحتكارها من وذلك بسبب عدم وجود مصلحة ل -فرجیوة  - سوناریك 

 .طرف المؤسسة األم

صحة إلیها في الدراسة النظریة توصلنا إلى إثبات  ما تم التطرق بناء على ما سبق ومن خالل

سوناریك وحدة فرجیوة في  یتعاون المراجع الداخلي والخارجي لمؤسسةالفرضیة الثالثة والتي تنص على أنه 

وذلك بالرغم من وجود بعض أوجه القصور في مجال منصوص علیها في المعاییر الدولیة، المجاالت ال

 .التعاون بینهما

  :التوصیات

  ضرورة إقامة دورات تكوینیة للمراجعین الداخلیین وذلك من أجل تحسین قدراتهم العلمیة والعملیة وربطها

 بأرض الواقع؛

 وجود قسم خاص بالمراجعة الداخلیة على مستوى جمیع المؤسسات وفروعها وذلك من أجل  ضرورة

إعطاء الوقت الكافي للمراجع الداخلي لإللمام بمختلف العناصر داخل المؤسسة باإلضافة إلى ضرورة تزوید 

 أقسام المراجعة بالعدد الكافي من المراجعین؛

  جي على معاییر المراجعة ومتابعة كل جدید بهذا المجال ضرورة اطالع كل من المراجع الداخلي والخار

 وكذا االطالع على المعاییر التي تدعم وتعمق مبدأ التكامل بین الوظیفتین؛

  ضرورة توعیة كل من المراجع الداخلي والخارجي على وجوب بذل العنایة المهنیة الالزمة عند أداء

  ؛مهامهما
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  االعتماد على أعمال المراجع الداخلي القیام بتقییم شامل یجب على المراجع الخارجي قبل أن یقرر

 ألعمال هذا األخیر؛

  جل زیادة جودة أعمال المراجعة الداخلیةالداخلي استقاللیة أكبر وذلك من أضرورة إعطاء المراجع .  

 



 قائمة المراجع

 

~ 124 ~ 
 

 الكتب: أوال

، الطبعة الخامسة، دار الكتاب الوطنیة، وٕاجراءات المراجعة معاییر شتیوي إدریس عبد السالم،أ .1

 .2006لیبیا،

 الطبعة األولى، دار الكتاب الوطنیة، بنغازي، ،علم المراجعة والتدقیق الطریق إلىحازم هاشم،  األلوسي .2

  .ولالجزء األ، 2003

، دیوان 2005، الطبعة الثانیة، الحسابات من النظریة إلى التطبیق المراجعة ومراقبة بوتین محمود، .3

 .المطبوعات الجامعیة الجزائر

المراجعة بین النظریة أمرسون، ترجمة احمد حامد حجاج، كمال الدین سعید،  هنكي ولیام، تماس .4

  .، دار المریخ للنشر، الریاضوالتطبیق

 .2004ة، دار وائل، عمان، ، الطبعة الثانی، مدخل إلى التدقیقالهادي تمیمي .5

   .2007، مؤسسة الوراق، عمان، مراجعة الحسابات بین النظریة والتطبیقجربوع یوسف محمود،  .6

االتجاهات المعاصرة في التدقیق والتأكید الداخلي الحكومي اإلداري الخاص البیئي  حمد حلمي،أجمعة  .7

  .2009والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر في المنشآت الصغیرة، 

، الطبعة األولى، دار الصفاء، عمان، والتأكید وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق التدقیقأحمد حلمي،  جمعة .8

2012.  

  .2009، الطبعة األولى، دار الصفاء، عمان المدخل إلى التدقیق الحدیثأحمد حلمي،  جمعة .9

 .2005الثانیة، دار الصفاء، عمان، ، الطبعة المدخل إلى التدقیق الحدیث أحمد حلمي، جمعة .10

، )شرح معاییر المراجعة الدولیة واألمریكیة والعربیة(معاییر المراجعة حماد طارق عبد العال، موسوعة  .11

  .، الجزء الثالث2004الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 

  .1999عمان،  ، الطبعة األولى، دار وائل،علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریةخالد أمین عبد اهللا،  .12

مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظري و اإلجراءات  حسین یوسف القاضي، حسین أحمد، دحدوح .13

  .2009دار الثقافة، عمان،  ، الطبعة األولى،العملیة

 المكتب الجامعي الحدیث، ،المحاسبة والمراجعةالسید سرایا محمد،  الدهراوي كمال الدین مصطفى، .14

  .اإلسكندریة

، المكتب دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةكمال الدین مصطفى، محمد السید سرایا،  الدهراوي .15

  .الجامعي الحدیث، اإلسكندریة



 قائمة المراجع

 

~ 125 ~ 
 

  .2009، الطبعة األولى، دار الصفاء،عمان، مراجعة المعامالت المالیةالرماحي نواف محمد عباس،  .16

 ، الطبعة األولى، دارو الصناعیة تدقیق الحسابات في المشروعات التجاریةعبد الكریم علي،  الرمحي .17

  .2002، عمان، الصفاء للنشر والتوزیع

، اإلسكندریة، المراجعة والتدقیق الشامل أصول و قواعد، المكتب الجامعي الحدیثسرایا السید محمد،  .18

2007. 

الرقابة والمراجعة الداخلیة الرقابة الداخلیة ، محمد إبراهیم راشدسرایا السید محمد، شحاتة السید شحاتة،  .19

دار التعلیم في بیئة التشغیل اإللكتروني مراجعة األصول طویلة األجل قصیرة األجل اإلیرادات والمصروفات، 

  . 2013الجامعي، اإلسكندریة، 

  .2008، الطبعة األولى، مطابع غباشى، طنطا، المراجعة المتقدمةحمد، أالسید  السقا .20

  .2009الطبعة األولى، دار الرایة للنشر والتوزیع،عمان، مراجعة الحسابات والتدقیق،رة توفیق، زاه سواد .21

            .2006الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  المراجعة بین النظریة والتطبیق،مین أحمد لطفي، أ السید .22

  .2008، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، المراجعة والرقابة المالیةمحمد ،  السید .23

، الطبعة األولى، المكتبة العصریة، المنصورة ، أساسیات المراجعة مدخل معاصرحاتم محمد،  الشیشیني .24

2007.  

، الدار األسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحساباتالصبان محمد سمیر، سلیمان محمد مصطفى،  .25

 .2006-2004الجامعیة اإلسكندریة، 

، الدار األسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحسابات، عبد اهللا العظیم هاللعبد  الصبان محمد سمیر، .26

  . 2000الجامعیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة،

  .2003/2004، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ، نظریة المراجعة وآلیات التطبیقمحمد سمیر الصبان .27

المراجعة علي عبد الوهاب، شحاتة السید شحاتة،  نصر عبد الفتاح محمد، السید محمد سرایا، الصحن .28

  .2008- 2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، التشغیلیة والرقابة الداخلیة

الرقابة والمراجعة الداخلیة على المستوى الكلي الصحن عبد الفتاح محمد، محمد السید سرایا،  .29

  .2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، والجزئي

 ،، الدار الجامعیةأصول المراجعة، محمود ناجي درویش ح، السید راشد رجب،الصحن عبد الفتا .30

 .1999اإلسكندریة،



 قائمة المراجع

 

~ 126 ~ 
 

، أسس المراجعة األسس العلمیة والعملیةالصبان محمد سمیر، شریفة علي حسن،  عبد الفتاح، الصحن .31

  .2004الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 

، الدار الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثة ،شحاتةشحاتة السید السید محمد،  عبد الفتاح، سرایا الصحن .32

  .2006الجامعیة اإلسكندریة، 

  .، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریةالرقابة و مراجعة الحساباتنور أحمد،  عبد الفتاح، الصحن .33

، دیوان المطبوعات ، المراجعة وتدقیق الحسابات،الطبعة الثالثةمسعود صدیقي ،محمد التهامي طواهر .34

  .2006الجامعیة، الجزائر،

  .2007، الطبعة  الرابعة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، تدقیق الحساباتعلم خالد أمین ، عبد اهللا .35

  .2006، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، المراجعة الداخلیة في ظل التشغیل اإللكترونيثناء علي،  القباني .36

  .، اإلسكندریةراجعة وخدمات التأكید، الدار الجامعیةدراسات متقدمة في المأمین السید أحمد،  لطفي .37

  .2005الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ، مراجعات مختلفة ألغراض مختلفة، أمین السید أحمد لطفي .38

، الطبعة األولى، دار ، دراسة متقدمة في تدقیق الحساباتالخطیب خالد راغب محمد فضل، مسعد .39

  .2009كنوز المعرفة، 

، الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، تدقیق الحسابات المعاصرفالح ، المطارنة غسان  .40

  .2006عمان،

دراسات متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخلیة وفقا عبد الوهاب علي، شحاتة السید شحاتة،  نصر .41

  .2014دار التعلیم الجامعي، اإلسكندریة،  ألحدث المعاییر الدولیة واألمریكیة،

الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثة في بیئة تكنولوجیا  لوهاب، شحاتة السید شحاتة،نصر عبد ا .42

 .2006الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  المعلومات وعولمة أسواق المال،

، الطبعة األولى، دار وائل للنشر  ، تدقیق الحسابات اإلطار النظريالعزاب هاني نظمي إیهاب، .43

  .2012والتوزیع، 

، الطبعة األولى دار الوراق للنشر التدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیقعبد اهللا،  خلف الوردات .44

  .2006والتوزیع، عمان، 

  المذكرات: ثانیا

التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة التعاقدیة، أبو سرعة عبد السالم عبد اهللا سعید ،  .45

  .2009/2010الجزائر،، 3رسالة  ماجستیر، جامعة الجزائر



 قائمة المراجع

 

~ 127 ~ 
 

رسالة أهمیة تحقیق التكامل بین المراجعة الخارجیة و الداخلیة في المؤسسة ، أحمناش جمال،  .46

  .2011/2012ماجستیر، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

مذكرة لنیل شهادة ، أهمیة تبني معاییر المراجعة الدولیة في ظل اإلصالح المحاسبي، سایج فایز .47

 .2014/2015، 3ییر، جامعة البلیدةدكتوراه، علوم التس

  .، الجزائر3جامعة الجزائر ،ماجستیررسالة المراجعة الداخلیة بین النظریة والتطبیق، صالح ربیعة،  .48

مساهمة المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة،  عیادي محمد األمین، .49

 .2005/2008الجزائر،  ،3جامعة الجزائر ، ماجستیررسالة 

 ، مدى تطبیق معاییر التدقیق الداخلي المتعارف علیها في البنوك كامل النونو كمال محمد سعید  .50

  . 2009، الجامعة اإلسالمیة غزة، 2009، رسالة ماجستیر، العاملة في قطاع غزة اإلسالمیة

تطبیقها في  التدقیق المحاسبي من منظور المعاییر الدولیة ومدى إمكانیةالمازون محمد أمین ،  .51

 ، 2010/2011،الجزائر،  3، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائرالجزائر

المراجعة الداخلیة في ظل المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة في البنوك التجاریة مخلوف أحمد،  .52

  . 2006/2007الجزائر، ، جامعة الجزائر،ماجستیر رسالةاألردنیة، 

 المجالت: ثالثا

العالقة بین المدقق الداخلي و المدقق الخارجي من وجهة نظر المدققین مشتهى صبري ماهر،  .53

  .2،7/11/2013الخارجیین، مجلة جامعة األزهر، جامعة القدس المفتوحة، العدد

  المقابالت: رابعا

  .فظ حساباتمحا السید بوحلوف رابح،مقابلة مع  .54

  .مریج صالح، رئیس مصلحة المحاسبة: مقابلة مع السید .55

  .بوملیط سلیم، رئیس مصلحة تسییر المخازن: سیدمقابلة مع ال .56

   .مرمون عمر، رئیس مصلحة المشتریات: مقابلة مع السید .57

 



  الملخص 

الهدف الرئیسي من الدراسة تمثل أساسا في معرفة مدى مساهمة معاییر المراجعة في تحقیق التكامل 

بین المراجعة الداخلیة والخارجیة، ولتحقیق أهداف الدراسة تم التطرق في الجانب النظري إلى المراجعة 

للمراجعة الداخلیة والخارجیة، وٕاسهامات معاییر المراجعة في تعزیز التكامل بین المراجعة  اإلطار المفاهیمي

الداخلیة والخارجیة، أما في الجانب التطبیقي فقد تم االعتماد على الدراسة المیدانیة من أجل معرفة مدى 

مستوى مؤسسة سوناریك على إسهامات معاییر المراجعة في تعزیز التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة 

  .- فرجیوة–وحدة 

الداخلي والخارجي على أن المراجع : من النتائج أهمها وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة

 المراجعة المقبولة قبوال عامایقومان بعملهما وفق ما تنص علیه معاییر  -  فرجیوة–سوناریك  وحدة مستوى

المنصوص علیها في المعاییر مجاالت بین المراجع الداخلي والخارجي فیال كما توصلنا إلى أنه هناك تعاون

  .الدولیة

  .المراجعة الداخلیة المراجعة الخارجیة، التكامل بین المراجعة الداخلیة والخارجیة :الكلمات المفتاحیة

 Abstract:  

The main aim of this study was mainly to investigate and to know the extent 

to which auditing standards contribute to enhancing the integration of,an overview 

about the conceptual framework for internal and external audit standards in 

enhancing the integration of internal and external one. On the other hand, Afield 

work has been adopted in the practical part in order to know the contribution of 

internal and external on at the foundation SONARIC more precisely at Ferdjioua 

unit. 

Throughout the field work we came up with a set of results one of the most 

important result is: internal and external auditors carry out their work according to 

the generally accepted auditing standards, we have also found that there is a 

coolaboration between the internal auditor and the external one in the field which 

are provided by international standards. 

Keywords:internalaudit,externalaudit,audit standars. 


