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 :اإلهـــــداء
ـ  أ وم ب ي الموس الص بحث دي خ ة  (ھ ة والمراجع ة الداخلی دور الرقاب

والدي  ..النبع الكریم وشالل العطایا  إلى) تحسین أداء المؤسسةالخارجیة في 

  . والدتي الكریمة الكریم وكذا

  .اءعزاخواني األالى ائلتي ، وع.. والى الدوحة الغناء والظل الظلیل

  .كما ھي لكل طالب علم وناھل معرفة
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  تقدیرشكر و
   

  خیرًا هللا تعالى الذي وفقني وسددني ألداء ھذا العمل ،وأأوال  ءالشكر والثنا

م  ة  ث بیل ، وشمس المعرف ا الس ي تضيء لغیرھ ى الشمعة الت دع إل ي تص الت

أرقى      دم ب اء ، أتق دفق بالعط ر المت ور ، والنھ رِّ العص ى م ا عل كر  بنورھ ات الش آی

  : واالمتنان

  رعاه اهللا     أحمد زغدار/ د لشخص          
اتي      ة احتیاج ائحھ ، لتلبی دید نص ھ ، وس ف توجیھات ھ ولطی ل اھتمام لجمی

ي   ومطالبي ، واإلجابة عن أسئلتي واستفساراتي ، فكان بحقٍّ مشعًال استضاءت بھ ف

  .طریقي نحو مأربي وغایتي 

هللا تعالى أن یحفظھ ویرعاه الضراعة إلى اوال یسعني إال أن أرفع أكف 

  .على طریق الخیرویسدده 

وھي كذلك إلى ھیئة التدریس في كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر جامعة 

  .الجزائر

    .لى ھیئة التدریس في كلیة العلوم اإلداریة جامعة عدنوإ 
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 :طرح اإلشكالیة  -1

 بفعالیتھا في .ل النتائج التي تحققھا المؤسسة ن مستوى أداء المؤسسة یقاس من خالا

از دافھا  انج ك  ، أھ ى   بوذل ة عل ة،  والمحافظ ا المتاح تخدام مواردھ ي اس اءة ف الكف

. كانتھا في السوقوالحفاظ على سمعتھا وم المرودیةتحقیق أعلى سبیل في .أصولھا 

ر   ة تعتب ئولةوإدارة المؤسس ى  ع المس توى أداء مرض ق مس ي   ن تحقی الك والت للم

ن    إلدارة م د ل ال ب ن اإلدارة ف ة ع ال الملكی ة نتیجة النفص ة وكال م بعالق رتبط معھ ت

تخدام         ق االس ا تحقی من لھ ال یض ة فع ام رقاب میم نظ لتص ة    األمث وارد المتاح للم

  .لتحقیق أفضل النتائج تھاة إدارالمحافظة على أصولھا وكفاءو

ات           ى معلوم اجتھم إل روع وح ن إدارة المش الك ع د الم ة لبع دةونتیج ن   أكی ع

مستوى األداء في مؤسساتھم البد من وجود طرف یحكم على صحة المعلومات التي 

ي تس       اءة اإلدارة ف ي وكف ة الفعل توى أداء المؤسس ین مس دمھا اإلدارة ویب یر یتق

ا سبق    و.لتحقیق أفضل أداء  مما یدفعھا المؤسسة ا من خالل م نطرح اإلشكالیة    فإنن

  :التالیة

  ما مدى مساھمة الرقابة الداخلیة والمراجعة الخارجیة في تحسین أداء المؤسسة؟
  :التالیةاألسئلة على ھذه اإلشكالیة ال بد من اإلجابة على  ولإلجابة

 ما ھي أنواعھا وأدواتھا؟ ما ھي الرقابة الداخلیة ، -1

ا ھ -2 ةم رت  ،ي المراجع ف ظھ ا   ،كی باب وجودھ ا أس ا  ،وم ا عالقتھ وم

 بالرقابة؟

 كیف یتم تنفیذھا؟و ، أسسھاما ھي  ،طبیعة المراجعة الخارجیة  ما  -3

ین أداء          -4 ي تحس ة ف ة الخارجی ة والمراجع ة الداخلی ف تساھم كل من الرقاب كی

 المؤسسة؟

 :التالیة وفي سبیل اإلجابة على األسئلة السابقة فقد طرحنا الفرضیات
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 :الفرضیات -2

رض األول - ى       : الف د عل ة یعتم ي المؤسس ي ف توى أداء مرض ق مس أن تحقی
 .االستخدام األمثل للموارد المتاحة والمحافظة على األصول وكفاءة إدارتھا

اني - رض الث ى  : الف ل عل ة تعم ا المختلف الل أدواتھ ن خ ة م ة الداخلی أن الرقاب
ى أصول المؤسسة واستخدام ال     ة   المحافظة عل اءة وفاعلی وارد المتاحة بكف م

 .لتحقیق أفضل النتائج

ث  - رض الثال توى األداء     : الف ن مس ات ع دم معلوم ة تق ة الداخلی أن الرقاب
ة        دیم االقتراحات الالزم ي وتق ي األداء الفعل ات ف بالمؤسسة وتحلیل االنحراف

 لتحسین األداء

ع  - رض الراب الل   :الف ن خ ة وم ة الخارجی ام أن المراجع یم نظ ة الر تقی قاب
ا       الدا عف فیھ اط الض ان نق ا وبی دى متانتھ ن م ر ع ة والتقری ة  بالمؤسس خلی

ذلك  الي وك ل الم تخدام التحلی ة   اس ة الخارجی ي المراجع دمات و ف الخ
إلدارة       ات ل دیم معلوم ى تق االستشاریة التي تقدمھا مكاتب المراجعة تعمل عل

ود قصور واقتراح الحلول في حالة وج, والمالك عن مستوى أداء المؤسسة 
 .في األداء

 :تحدید إطار الدراسة -3

ة     ة        : الحدود المكانی ف األطراف ذات العالق ا لمختل ة بشكل عام أھمیتھ المراجع
ة  ؤولیة   ،بالمؤسس ة ومس ل المؤسس ا داخ ة ومكانتھ ة والمالی ة اإلداری ة الداخلی الرقاب

  .اإلدارة في تصمیمھا لتحقیق أھدافھا الرقابیة ومعرفة بیئتھا
ة ال   ة     المراجع راف ذات العالق ة األط ة وحاج اییر المراجع ق مع ة وف خارجی

ة      وائم المالی ا الق ي تحویھ بالمؤسسة إلى خدماتھا في الحكم على صدق المعلومات الت
  .للمؤسسة وكذلك تقدیم الخدمات االستشاریة لإلدارة

ة الحدود    ل           : الزمنی ا قب ذ م ة بشكل عام من ر تطور المراجع ة تظھ لمحة تاریخی
زمن      األلفیةى المیالد حت ر ال دافھا عب ذلك تطور دور   , الثالثة وتطور أھ ة  وك الرقاب

دیم    وتط, الداخلیة عبر الزمن  دادھا لتق زمن وامت ور دور المراجعة الخارجیة عبر ال
 .خدمات غیر إبداء الرأي المتمثلة في تقدیم الخدمات االستشاریة 
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ي السنوات األخ        ي تحسین األداء ف ة ف رة زیادة دور المراجع من خالل ظھور     ی

 المراجعة اإلداریة

 :أسباب اختیار الموضوع -4

ة الداخلیة  الرقابة أن مھمة الرقابة سواء   ر صم    او المراجعة الخارجی ي تعتب ام الت

داء اإلدارة أفضل أل  المؤسسة مستوى   مالك ضمنالمؤسسة التي من خاللھا ین أما

  .أداء مؤسستھم منوتقدیم االقتراحات والحلول التي تحسن 

اءة ا     ى كف م عل مل الحك ة لیش ة الخارجی داد دور المراجع توى أن امت إلدارة ومس

ام  ى الخدمات         التشغیل وكذلك تن ة باإلضافة إل ر المالی ب غی ا لیشمل الجوان ي مھمتھ

دمھا   ي تق ب الت ة بخالف مكات ة الخارجی ة المراجع ة وظیف دیم المراجع ن خالل تق م

اءة       الخدمات االستشاریة وظھور أنواع مراجعة ت ى كف الحكم عل تم بشكل أساسي ب ھ

ة        . اإلدارة  ھ المراجع وم ب ذي تق دیث ال دور  الح ي ال ث ف ى البح دفع إل ك ی ل ذل ك

ي تحسین          ة ف ة الداخلی ى دور الرقاب الخارجیة ولن یتم ذلك إال من خالل اإلشارة إل

ة     ذه الرقاب ل ھ ى تفعی م عل ي الحك ة ف م دور المراجع ار األداء ث توى أداء وإظھ مس

  .ة واقتراح الحلولالمؤسس

  :أھمیة الدراسة -5
الل      ن خ ا م ة أھمیتھ ب الدراس احتكس ة    إیض ة الداخلی ھ الرقاب ذي تلعب دور ال ال

ل      والمراجعة الخارجیة في تحسین األداء وذلك في ظل بیئة تنافسیة شدیدة تسعى ك

ا     ا ویمكنھ ي بیئتھ مؤسسة إلى تحقیق أفضل أداء لھا والذي یكفل لھا السمعة الطیبة ف

ق اإلداري الكفء     من  ار الفری االستمرار في نشاطھا بحیث یتعین على المالك اختی

ابي    منالذي یمكنھا  تحقیق ھذا الھدف بحیث یكون لدیھ القدرة على تصمیم نظام رق

ؤدي دوره   ال ی اءةفع ى      . بكف م عل دة تحك تقلة ومحای ة مس ى جھ اجتھم إل ذلك ح وك

ون ذ   ن یك ا ول اءة إدارتھ ة وكف توى أداء المؤسس ع  مس الل المراج ن خ ك إال م ل

ك    ن ذل ھ م رة تمكن ة كبی رة ومعرف ع بخب ذي یتمت ارجي ال رة   .الخ ذه الخب ة لھ ونتیج

ي         ة االستشاریة الت ا المراجع الخارجي ومن خالل الوظیف ع بھ ي یتمت ة الت والمعرف
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ذه   یقدمھا تستعین بھ اإلدارة لترشید قراراتھا نحو تحقیق أفضل النتائج من ھنا فان ھ

ي تحسین     الدراسة تع ة ف ة الخارجی رض الدور الذي تلعبھ الرقابة الداخلیة والمراجع

ي تسعى كل مؤسسة إ     ادة ح       أداء المؤسسة والت ي ظل تطور االقتصاد وزی ھ ف دة لی

  .المنافسة بین المؤسسات كما اشرنا

 :أھداف الدراسة -6

  :تسعى الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة  

ة      -1 رة عن نظام الرقاب راز       محاولة إعطاء فك ة بالمؤسسة من خالل إب الداخلی

 .مفھومھا وأدواتھا وموقف المراجع منھا

د إطار نظري      -2 محاولة تقدیم رؤیة حول المراجعة بشكل عام من خالل تحدی

 .وعالقتھا بالرقابة للمراجعة

الل   -3 ن خ ة م ة الخارجی ول المراجع رة ح اء نظ ة إعط ارمحاول ا  إظھ طبیعتھ

 .أسسھا ومنھجیتھا

لومة عن مدى مساھمة الرقابة الداخلیة والمراجعة الخارجیة محاولة تقدیم مع -4

في تحسین أداء المؤسسة من خالل عرض بعض أدواتھما ودور كل أداة في 

 .تحسین أداء المؤسسة

ن   -5 أداة م ة ك ة الداخلی ین المراجع ل ب س دور التكام وذج یعك دیم نم ة تق محاول

ي تحسین  ة ف ة الخارجی ة والمراجع ة الداخلی ك أدوات الرقاب أداء اإلدارة وذل

 .من خالل شرح موجز عن المراجعة اإلداریة ومھامھا

  .:الدراسات السابقة حول الموضوع -7
ة      :  غوالي محمد بشیر -1 ة داخل المؤسسة حال ل الرقاب دور المراجعة في تفعی

 . cclsھ لتعاونیة الحبوب والخضر الجافة بورقـ

وم التسییر    أصل البحث رسالة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم اال قتصادیة وعل

  .جامعة الجزائر فرع اإلدارة

أن المؤسسة الجزائریة في ظل (حاول الباحث اإلجابة عن اإلشكالیة المتمثلة في   

ام     ا االھتم واق علیھ ي األس رفة ف ة مش ب مكان ل كس ن اج ا م ة بھ رات المحیط التغی
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ر  بنوعیة المعلومات حتى تكسب ثقة المتعاملین معھا خاصة إذا كانت مدع ومة بتقری

ایجابي من المراجع حیث أن الوثائق التي تعتبرھا المؤسسة من أھم الوثائق اإلداریة 

ة       ) التي یرغب المتعامل االطالع علیھا ة أداة رقابی ار المراجع ك من خالل اعتب وذل

د     ي محای اء رأي فن الل إعط ن خ ات م ة المعلوم ین نوعی ي تحس ة ف ودور المراجع

  .حولھا

طار متكامل للمراجعة المالیة في الجزائر على ضوء  نحو إ :صدیقي مسعود -2

وم   أطروحةالتجارب الدولیة البحث في األصل  لنیل درجة الدكتوراه في العل

 .االقتصادیة وعلوم التسییر جامعة الجزائر

ھ         (  إشكالیةعالج الباحث  ي ظل متغیرات ري ف ع االقتصادي الجزائ ة الواق دى قابلی م

ل للمرا   إرساءإلى  ر    إطار متكام ي الجزائ ة ف ة المالی ال    ) جع موضوع التوصیل الفع

للمعلومات في ظل المخاطر المحتملة بعرض تجارب مجموعة من الدول في مجال  

 .المراجعة المالیة وتقدیم تصور إلطار المراجعة المالیة في الجزائر 

دور المراجعة المالیة الخارجیة وفق معاییر المراجعة المعمول :  مغني نادیة -3

 .اتخاذ القرارات بھا في 

ال       رع إدارة األعم أصل البحث مذكرة لنیل درجة الماجستیر في علوم التسییر ف

  .كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر جامعة الجزائر

ة  ( حاول الباحث معالجة اإلشكالیة المتمثلة بـ   إلى أي مدى تساھم المراجعة المالی

ق  الخارجیة في ترشید وتفعیل قرارات مختلف ا ألطراف داخل وخارج المؤسسة وف

  )المعاییر المعمول بھا

ة   أھم وذلك من خالل إبراز   ة المالی ي ترشید    یة ومدى تأثیر المراجع ة ف الخارجی

اذ   ة اتخ ل عملی وائم  وتفعی ات والق تخدمي المعلوم ل مس ن قب رارات م ة الق  المالی

  .المھمتین بنشاطھا والمتعاملینالداخلیین والخارجیین بالنسبة للمؤسسة 
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 :الصعوبات التي صادفت الدراسة -8

  :من أھم الصعوبات التي واجھتھا أثناء البحث  

ذا الموضوع االستفادة من         باللغة  المراجع شحت -1 ي ھ ي تصب ف العربیة الت

 المراجع 

 المراجعة الخارجیةوالرقابة الداخلیة  كل من الربط بین  -2

في صلب الموضوع العتماد المؤسسة عدم القدرة على إجراء دراسة میدانیة  -3

وافر سوق        في وطننا العربي على قرارات شخصیة ل المالك وعدم ت من قب

د   إرساء لما لھا من دور في لي في الیمن وضعفھا في الوطن العربي ما قواع

 .المراجعة

 :المنھج المستخدم وأدوات الدراسة -9

ي بغرض الم       ددة تف اھج متع ذي   أن موضوع البحث تطلب استخدام من وضوع ال

 أجزاءلھذا استخدمنا المنھج الوصفي في معظم . یدخل ضمن الدراسات االقتصادیة 

للمراجعة الخارجیة والرقابة الداخلیة المرتبطة بالمفاھیم العلمیة  األجزاءالبحث مثل 

ي      وأساسیاتھما  اریخي ف نھج الت ع استخدام الم ارم ة    إظھ اریخي للمراجع التطور الت

ي   بشكل عام وكذلك تطور الرقابة الداخلیة وفي ظھور أنواع متخصصة للمراجعة ف

ة     ة اإلداری ل المراجع رة مث ص   , السنوات األخی ا یخ ي فیم نھج التحلیل تخدام الم واس

  .استخدام المراجعة للنسب المالیة في عملیة الفحص التحلیلي

اقتصرت  على بعض الدراسات السابقة من البحوث وأدوات الدراسة المستخدمة   

ائ تیر ورس اتل الماجس ض    وأطروح رات بع دكتوراه ومحاض اتذةال ذا   األس ي ھ ف

  .المجال

ي بعض         ت ف وبعض النصوص القانونیة التي تخدم الموضوع واستخدام االنترن

  .الحاالت
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 :یم البحثتقس -10

والفرضیات المقترحة  باإلشكالیةالمتعلقة انطالقًا من محاولة اإلجابة عن األسئلة   

األھداف التي یسعى البحث إلى إیصالھا فقد رأینا تقسیم البحث   وبناء علىتھا لمعالج

وي            ة مباحث وكل مبحث یحت ى ثالث وي عل ا یحت إلى أربعة فصول وكل فصل منھ

  .بحیث تشتمل على التاليعلى ثالثة مطالب 

الذي یحتوي على ثالثة مباحث ویتحدث عن الرقابة الداخلیة ومن  الفصل األول   

ذا الفصل بالشكل        أجل محاولة اإللمام ول د قسمنا ھ و بشيء یسیر عن الموضوع فق

  :التالي

ة    ى ثالث ث عل ذا المبح وي ھ ة ویحت ة الداخلی ام الرقاب ى نظ دخل إل المبحث األول م

  :مطالب

باب          زمن وأس ر ال ة عب ة الداخلی وم الرقاب ي مفھ ور ف رض التط ب األول یع المطل

  .التطور

ة     ) طبیعة الرقابة الداخلیة(وفي المطلب الثاني  ة الداخلی ف للرقاب حاولنا إعطاء تعری

  .یعكس طبیعتھا

  .یشیر إلى أنواع الرقابة الداخلیة بشيء من التفصیل: وفي المطلب الثالث

ود      باب وج ین أس ة ویب ة الداخلی ام الرقاب ى نظ اول الحاجة إل اني فیتن ا المبحث الث أم

  :الرقابة الداخلیة من خالل تقسیم المبحث إلى ثالثة مطالب

  .ناول المطلب األول مقومات نظام الرقابة الداخلیةبحیث یت

  .المطلب الثاني یتناول أھداف الرقابة الداخلیة

  .والمطلب الثالث أدوات ومكونات نظام الرقابة الداخلیة

  :وینقسم إلى ثالثة مطالب) خصائص نظام الرقابة الداخلیة(المبحث الثالث 

  .اخلیةالمطلب األول یوضح مسؤولیات نظام الرقابة الد

  .والمطلب الثاني یظھر معاییر فعالیة ھیكل الرقابة الداخلیة

نظام الرقابة الداخلیة خصائص  المطلب الثالث یشیر إلى اإلجراءات التنفیذیة لتحقیق

  .وأسسھا
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بشكل عام وذلك بتقسیم ھذا الفصل   مدخل إلى المراجعة الفصل الثانيبحیث یتناول 

وي المبح  ث یحت ث بحی ة مباح ى ثالث ار إل اھیميث األول اإلط ى  ألمف ة عل للمراجع

  :ثالثة مطالب

ن   ة ع ة تاریخی دم لمح ب األول یق ور والمطل ذ ظھ ة من ور المراجع ي  تط رة الت الفت

  .م حتى الوقت الحاضر1581تشكیل أول جمعیة في   سبقت 

  .والمطلب الثاني یتناول تعریف المراجعة بإیراد عدة تعاریف تعكس طبیعیتھا

   .یعطي توضیح الفرق بین المراجعة والمحاسبةوالمطلب الثالث 

  .ھذا بالنسبة للمبحث األول

أھمیتھا وأھدافھا وذلك  إظھارأما المبحث الثاني فیشیر إلى نشأة المراجعة من خالل 

  :بتقسیم ھذا البحث إلى ثالثة مطالب

ن خالل  ة م ى المراجع ة إل ر الحاج ب األول یظھ ا(المطل ب االقتصادي علیھ  )الطل

  .إلى وجودھا أدتاألسباب التي ویشرح 

اول  وفي المطلب الثاني الذي ة ا  یتن راز      أھمی ك من خالل إب ة وذل األطراف  لمراجع

إدارة   ة ، ك تم بالمراجع ي تھ ة   –المالك  –المشروع   الت ات الحكومی ن  ..الجھ خ م ال

  .األطراف ذات الصلة بالمؤسسة

ة لتطور       ا نتیج ة وتطورھ داف المراجع ث یوضح أھ ب الثال ة   والمطل ة المراجع مھن

  .بشكل عام

ث  ث الثال ا المبح ذا    : أم یم ھ الل تقس ن خ ك م ة وذل ول المراجع یح أص تم بتوض فیھ

  :المبحث إلى ثالثة مطالب 

ار   بحیث یتناول المطلب األول أنواع المراجعة وتقسیمھا حسب عدة معاییر لكل معی

  .غرضھ

ي یستخ      ة والت ي المراجع ات ف داء   والمطلب الثاني یتناول أدلة اإلثب دمھا المراجع إلب

  .رأیھ حول المعلومات التي تقدمھا المؤسسة

ًا باو ة أداةلفصل ربط ان أن المراجع ث  األول وبی ب الثال اول المطل ة یتن ة ھام رقابی

  .عالقة المراجعة بعملیة الرقابة كعنصر من عناصر النشاط اإلداري
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ا   ث  أم ذا الفصل ینق       الفصل الثال ة وھ ة الخارجی ة    فیتحدث عن المراجع ى ثالث سم إل

  .مباحث

اھیمي المبحث األول یتناول اإلطار  ى        ألمف ة من خالل تقسیمھ إل ة الخارجی للمراجع

  :ثالثة مطالب

ا         ا وتطورھ ان ماھیتھ ة من خالل بی ة الخارجی المطلب األول یشرح طبیعة المراجع

  .ومن ھو المراجع الخارجي 

  .الدور االجتماعي للمراجعة الخارجیةیقدم المطلب الثاني 

  .آداب وسلوك مھنة المراجعة ومسؤولیات المراجعیتناول المطلب الثالث 

  مطالب  ثالثةالمراجعة وینقسم إلى  أساسیات عرضالمبحث الثاني ی

  .یشرح قواعد المراجعة المطلب األول 

  .فروض ومبادئ المراجعة  تناولیالمطلب الثاني 

  .معاییر المراجعة  بإیجاز یعرضالمطلب الثالث 

 الخارجیةویشرح سیر عملیة المراجعة ) منھجیة المراجعة (الثالث المبحث 

  .مطالب  ثالثةوذلك بتقسیم المبحث إلى 

من  الخارجیةلمراجعة امن عملیة  األولىویتناول الخطوة . المطلب األول 

  على المؤسسة خالل التعرف

المطلب الثاني ویعبر عن الخطوة الثانیة من خطوات المراجعة الخارجیة 

  .نظام الرقابة الداخلیة  متمثلة بتقییموال

 األخیرةالمطلب الثالث استكمال االختبارات وكتابة التقریر وھي الخطوة 

رأیھ الفني المحاید عن في المراجعة ویشیر المراجع من خالل التقریر إلى 

  .نیة بالمراجعة المعدة من طرف المؤسسة المع المالیةدق وعدالة القوائم ص
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ھو جوھر البحث وعنوانھ وفیھ تظھر دور الرقابة الداخلیة و الفصل الرابع

المؤسسة من خالل تقسیم الفصل إلى  أداءوالمراجعة الخارجیة في تحسین 

  .مباحث  ثالثة

المؤسسة من  أداءالمبحث األول یظھر دور الرقابة الداخلیة في تحسین 

الداخلیة أدوات الرقابة فیھا  تظھر خالل ثالثة مطالب یحتویھا ھذا المبحث

  رض لتحقیق ھذا الغ

  .المطلب األول الموازنات التخطیطیة 

  . األداءالمطلب الثاني محاسبة المسئولیة وتقییم 

  .الرقابة الداخلیة أدواتمن  كأداةالمطلب الثالث خلیة المراجعة الداخلیة 

المؤسسة  أداءفي تحسین  الخارجیةالمبحث الثاني یتناول دور المراجعة 

  .لمبحث على ثالثة مطالب ویحتوي ھذا ا

تقییم نظام الرقابة الداخلیة والتقریر عنھا لما من شأنھ سد : المطلب األول 

  . الثغرات فیھ بما یساعد على فعالیتھ

استخدام التحلیل المالي في عملیة المراجعة ویبین استخدام :  ثانيالمطلب ال

نفس المؤسسة أو ومقارنتھا عبر الزمن ل األداءالتحلیل المالي ومنھا نسب 

إلیھا في التقریر وذلك  واإلشارةمع مؤسسات مشابھة وتحلیل االنحرافات 

ومعالجة االنحرافات السلبیة والمحافظة على  األداءیفید المؤسسة في تقییم 

  . منھا االیجابیة

 الخارجیةلمكاتب المراجعة اإلداریة  االستشاریةالخدمات : المطلب الثالث 

  .اإلدارة  ءأداودورھا في تحسین 

 والمراجعةھ أن نجمع بین الرقابة الداخلیة المبحث الثالث حاولنا فی

المؤسسة من خالل تعاون كل من المراجع  أداءالخارجیة في تحسین 
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المراجعة یصب في صمیم  أنواعفي نوع جدید من  والخارجي الداخلي

لى وذلك بتقسیم ھذا المبحث إ) المراجعة اإلداریة(وھي  اإلداريالعمل 

  .مطالب  ثالثة

تعریفھا ـ أھدافھا ـ نطاقھا (طبیعة المراجعة اإلداریةویتناول :المطلب األول 

  .)ـ أوجھ التكامل مع المراجعة المالیة
  ).من ھو المراجع اإلداري(یقدم فكرة عن :المطلب الثاني 

ث  ب الثال ع اإلداري  :المطل ر المراج د      . تقری رت جھ ر ثم ب یظھ ذا المطل ي ھ وف

دم    المراجع ا  ر یق ي تقری ل ف ة المتمث إلدارةإلداري وخالصة عمل ة   ل ا بالمؤسس العلی

  مستوى أداء المؤسسة یظھر فیھ 
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  :المقدمة
ل عن      الشركاتإدارة  إنكما ھو معروف  ة وكی ر بمثاب ا  المصلحة   أصحاب تعتب فیھ

ة اھمون وان  خاص غیل   من اإلدارةالمس میم وتش ا تص ةوط بھ ة    أنظم ة الداخلی ھ للرقاب فعال

ي سبیل وف    األخطاءالیھ من قوائم خ إعدادلضمان  ذه   اإلدارةاء والتحریفات الجوھریة وف بھ

ئولیة  ةالمس ة اإلداری ا الوكالی ع وتنف  فإنھ ب أن تض ة  یج ھ للرقاب ات فعال ةذ آلی ل  الداخلی مث

ات  ات الموازن ة والسیاس ةالتخطیطی ؤولیة اإلداری بة المس الیف  محاس ة والتك المعیاری

  .والمراجعة الداخلیة 

ع   المالیةالقوائم الداخلیة على مصداقیة االیجابي للرقابة  دودونظرًا للمر رن  فقد شھد مطل الق

ي      املین ف ب المتع ن جان رًا م ًا كبی رین اھتمام د والعش واقالواح ة   أس ات الرقاب ال وجھ الم

بالبورصة في تصمیم وتشغیل    المقیدةالشركات  أداءلھم كفاءة الرسمیة والجمھور بما یؤكد 

ل  یم ھیاك ة وتقی ھ للرقاب ةفعال م  الداخلی مان لھ ان الض ابات   ،وك ع الحس ا مراج ة یؤدیھ خدم

وائم    ة الق ة المكلف بمراجع ر       المالی ى تقری ارة عن تصدیق عل ة     اإلدارةعب ة الرقاب عن فعالی

  .بالشركة تصمیمًا وتشغیًال الداخلیة 

الذي یحمي مصالح  األولشركة بمثابة خط الدفاع  أيحیث یعتبر نضام الرقابة الداخلیة في 

نظام الرقابة الداخلیة  نحیث أ بالشركة الصلةذات  األطرافالمساھمین بصفة خاصة وكافة 

ي         إنتاجھو النظام الذي یوفر الحمایة لعملیة  ا ف اد علیھ ي یمكن االعتم ة الت ات المالی المعلوم

ي السنوات    اإلفالس ازدیاد حاالت   إنقرارات االستثمار واالئتمان السلیمة وال شك اتخاذ  ف

ي عام     Enronشركت   فضیحة  المالي وحدوث واإلعسار والفشل  األخیرة ة ف  2001للطاق

ات   ي الوالی دةف ة المتح ى أدت األمریكی ام  إل ةاالھتم ركات    بأنظم ي الش ة ف ة الداخلی الرقاب

  .المالیة  األوراقصة في بور أوراقھاداول خاصة تلك الشركات التي تت

ذا المجال     اإلشارة وتجدر  ي ھ ق    الشركة ھي المسئولة     إدارة إنف نظام  عن تصمیم وتطبی

ركة   ة بالش ة الداخلی دى الرقاب د م ة لتحدی ةالثق ي إمكانی اد علیھ ف ا،ا االعتم رض  إنم تم بغ ی

ة   مساعدة  ي مراجع ھ ف ام بمھمت ى القی ة  المراجع عل وائم المالی دى الق ى م لیم عل م الس والحك

  . إعدادھاالمالیة التي یتم عدالة وصدق القوائم 

ب  ة   إنویج ام الرقاب س نض ة یعك ة طبیع ھالداخلی أة فنظ  أوج ي المنش ة ف اط المختلف ام النش

ق   ي  الرقابة الذي یطب ي شركة        ف ق ف د ال یصلح للتطبی ھ ق ى   .  أخرى شركة معین عالوة عل
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ام   إنضرورة   ة  یكون نظ ة الداخلی ق  الرقاب ى    بالشركةالمطب ى الحصول عل اقتصادیًا بمعن

ة التكالیف  المتوقعة بأقلالنتائج  دى         الممكن ًا ل ذا النظام واضحًا وسھًال ومفھوم وان یكون ھ

ھ  ائمین بتطبیق ة الق ن ناحی داني   أخرىوم ل المی اییر العم ن مع اني م ار الث ان المعی  األداء(ف

ى       علق بدراسة وتقییم نظام والذي یت) المھني ة لمساعدة مراجع الحسابات عل ة الداخلی الرقاب

ھ  ومدى على ھیكل الرقابة الداخلیة االعتماد  إمكانیةتحدید مدى  دى    مالئمت د م كأساس لتحدی

ا  یقوم بھ ي س وص الت ارات والفح إذااالختب ارجي  ف ابات الخ ع الحس اك  إناتضح لمراج ھن

ر من    طیع أن یعتمد على ذلك الختصار جزءیست ھفان ،الداخلیةلنظام الرقابة ھیكل سلیم  كبی

ة   امج المراجع ة   برن ة الداخلی ام الرقاب ي أن نظ د ف ا الجی تج  إنم ات م ین ھ معلوم ن عن ة یمك الی

  . االعتماد علیھا 

ھ  ك فان ن ذل ى العكس م ل  إذاوعل ابات الخارجي وجود ھیك ع الحس ین لمراج لیم تب ر س غی

ة   ة للرقاب ھ الداخلی یقوم بتوسیع   فان لیم حول   نطاق فحصس دي رأي س ى یستطیع أن یب ھ حت

ة م  وائم المالی ة الق دق وعدال نوات  ص ي الس ة وف ل المراجع رةح درت  األخی ن  ص د م العدی

على زیادة دور المراجع الخارجي في زیادة فاعلیة التي ركزت  ألحدیثھالمھنیة  اإلصدارات

د    أنظمة ك لیمت ى الرقابة الداخلیة وذل داد  إل ة         إع ل الرقاب اءة ھیك ة وكف دى فعالی ر عن م تقری

ى الداخلیة للشركة بدًال من تقییم نضام الرقابة الداخلیة وامتد بذلك دور مراجع الحسابات     إل

  )1(. أدائھاوزیادة كفاءة الشركات وتحسن  واإلفالسمحاولة عالج حاالت الفشل المالي 

  

  

  

  

  

  

  

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 9ص م2008مصر  یةاإلسكندریة ار الجامعالد،لرقابة الداخلیة اوآخرین المراجعة التشغیلیة و الصحن حعبد الفتا -1
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  نظام الرقابة الداخلیة إلىمدخل  األول حثالمب

خالل السنوات األخیرة ونتیجة  ایرثكما اشرنا بالمقدمة فقد زادة أھمیة الرقابة الداخلیة ك

لذلك فقد تطورت أسالیبھا بشكل كبیر ومن خالل التعرف على طبیعة الرقابة الداخلیة 

   التي تبرر ھذا التطور أھمیتھاالمختلفة یتضح لنا  وأنواعھا

  :التطور في مفھوم الرقابة الداخلیة :  األولالمطلب 
وم     ي مفھ د من      ھناك العدید من التطورات التي حدثت ف ة نتیجة العدی ة الداخلی الرقاب

ي حجم    لعل من  األسباب ر ف ة      أھمھا التطور الكبی المشروعات االقتصادیة وانفصال الملكی

ن  تغالل       اإلدارةع ق االس مان تحقی ة لض ة الداخلی ام بالرقاب ادة االھتم لوزی وارد  األمث للم

  .)2(االقتصادیة المتاحة 

ات   األمر أولوبدأ االھتمام في   ا  وبوضع القواعد التي تضمن سالمة تنفیذ العملی فیم

  :أھمھایلي 

 .فصل االختصاصات داخل المشروع  -

ة     م العمل بین الموظفین یتقس - نھم جزءًا من العملی ر بحیث ینفذ كل م ق    األم ذي یحق ال

 .الرقابة التلقائیة وھو ما یعرف بنظام الضبط الداخلي 

ة   وجود نظام محاسبي سلیم یتضمن القواعد  - ة بمراقب ال الكفیل ي     اإلعم د تسجیلھا ف بع

 .ھذه القواعد  أھمالدفاتر لتحقیق الرقابة المحاسبة بالمشروع ومن 

 .للعملیات  المزدوجطریقة القید  إتباع -1

 .الموردین  وإجماليالزبائن  إجماليمثل ) المراقبة( اإلجمالیةاستخدام الحسابات  -2

 . ةاإلجمالیالحسابات استخدام موازین المراجعة المساعدة وموازین  -3

 .استخدام طریقة الجرد المستمر  -4

 .نظام المراقبة الداخلیة في المشروع  إتباع -5

  .مسئولین  أشخاصاعتماد العملیات بواسطة  -6

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 15الصحن  وآخرین المراجعة التشغیلیة مرجع سبق ذكره ص حـ عبد الفتا2
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 اإلنتاجفصل االختصاصات المتعلقة بموظفي دائرة المحاسبة عن اختصاصات دائرة ـ 7

 .دائرة التخزین  أو

 :تحقیق التالي أن قواعد المراقبة الداخلیة المذكورة تھدف بالدرجة األولى  إال

 .االختالس والتالعب من المشروع  حمایة موجودات -1

 .علیھا في تصویر الحسابات الختامیة ضبط البیانات المحاسبة بحیث یمكن االعتماد  -2

ة   أن  إال ة الداخلی وم الرقاب اد    لتطور بشك مفھ ع التطور االقتصادي واعتم لوبواسع م  أس

ذلك  . لرسم السیاسات واتخاذ القرارات  أساساالتخطیط  ذه  أصبحت ل ة   ھ تم بشئون   الرقاب تھ

اءة االنتاجی  ع الكف ات ا  ةرف زام بالسیاس ى االلت املین عل جیع الع ل وتش ن قب وعة م لموض

  .السلطات العلیا في المشروع

دة   بو  ام الجدی ذه المھ بحت ھ ق    أص ة تتعل ة الداخلی جالت     ةبطریق الرقاب ر بالس ر مباش غی

  :على الوسائل التالیة  أھدافھالتحقیق وتعتمد  اإلداریةالمحاسبیة والمالیة وتدعى الرقابة 

 .والحركة ورقابة الجودة الرقابة عن طریق دراسة الوقت  -1

 .المیزانیات لتقدیریة الرقابة عن طریق  -2

 .التكالیف النموذجیة استخدام  -3

 .ليعالمیزانیات المقدرة والتنفیذ الفتحدید االنحرافات بین  -4

اریر -5 ة  التق ات     الدوری تمر للبیان دفق المس ؤمن ال ات وت ذه االنحراف الج ھ ي تع الت

ات  ى والمعلوم ا  اإلدارة إل ًا   العلی وف      وغالب تخدام الكش اریر اس ذه التق ق ھ ا یراف م

  .البیانیة اإلحصائیة واستخدام الخرائط والرسوم 

دخل  نتیجة المذكورة ظھرت  اإلداریةأن الرقابة وال شك  اة االقتصادیة     ت ي الحی ة ف الدول

ى وحاجتھا  ة   إل ات دقیق ي   وسریعة   بیان ى مستوى      إغراض الستخدامھا ف ام عل التخطیط الع

   .)3(ت المشاریع ذات الطابع االقتصاديعلى نشاطا واإلشرافلضرائب ا وإلغراضالدولة 

  .ر الرقابة الداخلیة على تطووالعوامل التي ساعدت 

ل       -1 ا جع دد عملیاتھ آت وتع م المنش ر حج ال      كب ى االتص اد عل ان االعتم عوبة بمك ن الص م

ي  ي ف ادى  إدارةالشخص روعات ف ىالمش میم    إل ي ص ي ف ائل ھ ى وس اد عل ةاالعتم  أنظم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 106، صم1979سوریا  مطبعھ ابن حیان ،األولالمراجعة الجزء  أصول،حمدي السقاء / د - 3  
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 .والموازنات وتقسیم العمل وغیرھا  الرقابة الداخلیة مثل الكشوفات التحلیلیة

الفرعیة بالمشروع  اإلداراتبعض  إلىویض السلطات والمسئولیات تف إلى اإلدارةاضطرار  -2

س   .  وض مجل ث یف ال اإلدارةحی إلدارات  اإلعم ة  ل ام ھمسؤولیت أخال ومن اجل  المختلف  أم

س   وم مجل اھمین یق ؤدي    اإلدارةالمس ي ت ة الت ة الداخلی ق الرقاب ىبتحقی س   إل ان مجل اطمئن

ام      اإلدارة ا جاء االھتم ة على سالمة العمل بالشركة ومن ھن ة ووضع     بأنظم ة الداخلی الرقاب

 .الرقابیة أھدافھتحقیق  اإلدارةالتي تكفل لمجلس  واإلجراءاتالوسائل 

ة  -3 ى اإلدارةحاج ة ع إل ات دوری ھن بیان رارات   األوج اذ الق ل اتخ ن اج اط م ة للنش المختلف

لیمة    المناسبة لتصحیح االنحرافات ورسم  ة س السیاسات ومن ھنا البد من وجود نظم رقابی

ة ئن  ومتین ىع اإلدارةتطم اذ       ل ي اتخ ا ف د علیھ ا وتعتم دم لھ ي تق اریر الت ك التق حة تل ص

 .القرارات 

ى حاجة المشروع  -4 ة   إل ھ وصیانة  حمای ى  ف .أموال وفیر نظ   اإلدارةعل لیم    ت ة س ة داخلی ام رقاب

ي نفس   ة علی   حتى تخل ع    ھا من المسئولیة المترتب ا من من ل احتم    ھ ال األخطاء والغش وتقلی

 .ارتكابھا 

ا     -5 ة وغیرھ ات الحكومی ة الجھ ىحاج ة   إل ات دقیق إذابیان ي      ف ات الت ذه البیان ت ھ ا طلب م

ذا ھو       ت ة وھ ا تحضیرھا بسرعة ودق ر ستخدمھا في التخطیط والرقابة الحكومیة علیھ  األم

 .المستعمل قویًا ومتماسكًالم یكن نظام الرقابة الداخلیة  الذي ال یتسنى لھا ما

ة تفصیلیة    المراجعة، فلقد تحولت عملیة  المراجعة إجراءاتتطور  -6 ى من كامل ة   إل اختیاری

ى  د عل لوبتعتم ة أس ائیة العین ك  اإلحص لوبذل د ال األس ي تق د ف ة ذي یعتم م وكمی یر حج

 .في المشروع المعني الداخلیة  اراتھ على درجة متانة نضام الرقابة اختب

ذه   ل ھ ل أدت ك ىالعوام ام  إل ةاالھتم ًا     بأنظم ا مفھوم ة وتطویرھ ة الداخلی لوباالرقاب  وأس

  .)4( وإجراءات

  ــــــــــــــــــــــــــ
دا هللا  / د -4 ین عب د أم ة النظری    ، خال ابات الناحی دقیق الحس م ت ان األردن   . ة عل ر عم ة والنش ل للطباع ة لطا دار األوائ  بع

  . 166، صم 2000ىاألول
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  :طبیعة الرقابة الداخلیة : الثاني المطلب 

ة   إن ت ھام ة لیس ة الداخلی راضالرقاب ة   إلغ بیة والمالی جالت المحاس اظ بالس االحتف

راجعین   األشخاصحیث أن كافة . المنشأة  إلدارةللمنظمة فقط ، إنما ھي جوھریھ  سواء الم

ى ،  اإلدارة إلى , الخارجین س   إل ى ،  اإلدارةمجل ي الشركات     إل ى المساھمین ف ة   إل الحكوم

الم   أجزاء في كثیر من فالرقابة الداخلیة لدیھم اھتمام بضوابط  د الع ى    أك ین عل ة المنظم  أھمی

ة ع ة الداخلی ق الرقاب زامن طری وابط   اإلدارة إل ة ض أن فعالی ة بش نویة عام اریر س ل تق بعم

  .)5(للرقابة الداخلیة 

التي والطرق  واإلجراءاتمجموعة النظم (تعتبر الرقابة الداخلیة :  تعریف الرقابة الداخلیة
درجة المالیة وزیادة البیانات لضمان دقة وسالمة  المنشأة و أصول لحمایة اإلدارةتتخذھا 

  .)ةاإلدارة الموضوعوضمان االلتزام بسیاسات التشغیلیة الكفاءة االعتماد علیھا ، وزیادة 

والتدقیق الداخلي المطبق من نظام الفحص الداخلي  (بأنھالرقابة الداخلیة نظام  عرفلقد و 
ة    تالنشاطاالسیطرة على  ناجل تمكین إدارة المنشاة مقبل المنشاة من  التشغیلیة والمالی

  . )والتي تكون من مسئولیتھا
والوسائل المتبعة  واإلجراءات الخطة التنظیمیة(بأنھا الداخلیة تعرف الرقابة  إنكذلك یمكن 

المنشأة والتأكد من صحة البیانات المحاسبیة  أصولالمنشأة للمحافظة على  إدارةمن قبل 
  .)وزیادة االلتزام بالسیاسات المحاسبیة. االنتاجیھ وزیادة الكفاءات 

  .منھا  من األھدافیتضمن عدد الرقابة الداخلیة السابق نجد أن نظام ومن التعریف  

 .المنشآت  ألصولالالزمة توفیر الحمایة  -1

 .االعتماد علیھا في البیانات المحاسبیة ودرجة توفیر الدقة  -2

 . اإلنتاجیةالكفاءة زیادة  -3

 .الموضوعة  اإلداریةالتحقق من االلتزام بالسیاسات  -4

 توالمسؤولیاوالصالحیات  ظیم المشروع لتوضیح السلطاتتن -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 282، صم 2008الدار الجامعیة اإلسكندریة ، ،في المراجعة ةالتطورات الحدیث، أمین السید احمد لطفي  -5
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داخلي     یعد ھذا التعریف شامل  حیث انھ یتضمن انظمھ الضبط  دقیق ال داخلي والت ة ال  وأنظم

ة   ة     الرقابة المالیة وغیر المالی ة الوقائی ق الرقاب ك لتحقی ع  وذل والغش والتالعب    األخطاء لمن

افھا   ي اكتش رعة ف دوالس واطن   عن ى م یطرة عل ذلك الس دوث ك رافالح تخدام  اإلس ي اس ف

  )6(.اإلنتاجیةالموارد المتاحة وزیادة الكفاءة 

م  وقد عرف المعی  ة    ) 400(ار رق ة الداخلی ھ (نضام الرقاب ة السیاسات    بأن  واإلجراءات كاف

د   ةإدارة المنشا تبناھا تالتي ) الضوابط الداخلیة( ى      رلمساعدتھا ق ي الوصول إل ان ف اإلمك
ل    اءة للعم ة وكف مان إدارة  منظم ي ض دفھا ف منة. ھ زام والمتض ات  ألاللت  اإلدارةبسیاس

ة  السجالت المحاس قة واكتمال األصول ومنع واكتشاف الغش والخطأ ودوحمایة  بیة وتھیئ
  )7() المناسب في الوقت موثوقة ةمالیمعلومات 

  .أن الرقابة الداخلیة تعني 

 اآلخرین والموظفین   واإلدارةبالرقابة العملیة المصممة والمنفذة من قبل أولئك المكلفین (
  : )فیما یتعلق بما یلي أھدافمعقول بشأن تحقیق  تأكیدلتوفیر 

 .م التقاریر المالیة یموثوقیة تقد -1

 .فاعلیة وكفاءة العملیات  -2

 .المطبقة  واألنظمةاالمتثال للقوانین  -3

دد   إنبع ذلك وین الرقابة الداخلیة یتم تصمیمھا وتنفیذھا لتناول مخاطر العمل المحددة التي تھ

   . )8(السابقة  األھدافمن  أيتحقیق 

دین   تعرف  الفرنسیة  ) OECCA(وعلى حسب منظمة الخبراء المحاسبین والمحاسبین المعتم

  ھي مجموعة من الضمانات التي تساعد على التحكیم في المؤسسة (نضام الرقابة الداخلیة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   206، صم 2006 ردناأل، عمانسرة للنشر والتوزیع یدار الم ،تدقیق الحسابات المعاصر،ة غسان فالح المطارن/ د -6

  الجزء الثاني م2006.مصرر الجامعیة اإلسكندریة موسوعة معاییر المراجعة الدا للعا طارق عبدا/ د -7

ان     ،تطور معاییر التدقیق والتأكید الدولیة وقواعد وأخالقیات المھنة ،احمد حلمي جمعھ  -8 ع عم دار الصفاء للنشر والتوزی

  . 98م ، ص2008األردن 
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ة      مان الحمای ق ، بض دف المتعل ق الھ ل تحقی ن اج ات     م ة المعلوم ول ونوعی اء  األص إلبق

ق طرق وإجراءات         وتطبیق تعلیمات المدیریة التنظیم وتطبی ك ب رز ذل وتحسین النجاعة ویب

  .)9(م العناصر السابقة انشاطات المؤسسة من اجل دو

ة المعرو وطبقًا للجنة المنظمات الر ة اعی ة  ف دي   بلجن  Committee of sponsoringتراوی

)coso (Organization of The Tread way commission    ة ف الرقاب م تعری ت

ى  ة  عل االداخلی ة  أنھ أثرعملی س   تت ق مجل ن طری تج ع أة  إدارةوتن االمنش راد وإدارتھ  وإف

رین م وفیر مصآخ دمھ لت ول  تأك ن    Reasonable Assuringمعق د م ق عدی دف تحقی بھ

  .في المجاالت التالیة  األھداف

القوانین     وإمكانیة األعمالفعالیة وكفاءة  زام ب الي وااللت ات  االعتماد على التقریر الم والتعلیم

ق   ھ التطبی ى باإلضافةواجب تخدامھا  األصول ة یحما إل ا واس د حیازتھ ا  أوض التصرف فیھ

  . أساسیةصرح ویعكس ذلك التعریف عدة مفاھیم مبشكل غیر 

 Processالرقابة الداخلیة ھي عملیة  -1

دیر     ھي   وإنماالظروف  أو األحداثلیست احد  فالرقابة الداخلیة ي ت مجموعة التصرفات الت

 .الشركة  أعمال اإلدارةبموجبھا 

   Effected by people األفرادب تتأثرالرقابة الداخلیة  -2

س  املین  واإلدارة اإلدارةفمجل رینوالع ي  اآلخ ة    أيف ة الداخلی ي الرقاب ؤثرون ف أة ی  ,منش

المنشأة   أھدافیضعون  فاألفراد. منشأة یحققونھا عن طریق ما یفعلونھ ویقولونھ  أي فأفراد

  .الرقابة محل التفعیل  آلیات أیضاكما یضعون 

  Reasonable Assuring معقول تأكدأن توفر فقط أن یتوقع الرقابة الداخلیة یمكن ـ 3

د    وفر تأكی ة ال ت ة الداخلی ًا  فالرقاب ث   –مطلق أثرحی القیود   یت ا ب ةتفعیلھ ة   الكامن ي كاف م ف نظ

د     ى خطأ وق الرقابة الداخلیة ، تلك القیود تتضمن حقیقة أن الحكم البشري یمكن أن یكون عل

  الخطأ البسیطیحدث انتھاك للرقابة الداخلیة بسبب الفشل البشري على سبیل المثال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امي  -9 عو+  اھروط التھ د مس ار ألنض    المراج  ،قيد ص ابات اإلط دقیق الحس ة وت ة د + ري ع ات التطبیقی وان  الممارس ی

  . 85، صم2005 بن عكنون الجزائر یةبوعات الجامعالمط
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عن طریق  Collusionلتواطؤ عن طریق االداخلیة وقد یتم تجنب ضوابط الرقابة  –

ر  أوفردین  ان   راوأخی  أكث دیھا    إنیمكن   اإلدارةف درة یكون ل ى تخطي نظام     المق عل

 .الرقابة الداخلیة 

ق   -3 ا لتحقی عھا وتفعیلھ تم وض ة ی ة الداخلی دافالرقاب د  األھ ي اح ر أوف ن  أكث م
 :المجموعات المنفصلة التالیة 

 .لموارد المنشأة  والكفءالمرتبطة باالستخدام الفعال  Operation األعمال  ) أ

الي    ) ب ر الم رتبط  Reporting Financialالتقری دادالم ورة    بإع ة المنش وائم المالی الق

 .الممكن االعتماد علیھا 

 .التطبیق  م المنشأة بالقوانین واللوائح وأجبتالمرتبط بالتزا Complianceااللتزام   ) ج

 .) 10( األصولحمایة   ) د

  

  : الرقابة الداخلیة  أنواع: المطلب الثالث 

م   ار رق ف المعی ن تعری ة  ) 400(م ف لجن ذلك تعری ذكر وك ابق ال راءاتالس  إج

انونیین      بین الق ع المحاس ة لمجم ة التابع ریكیین المراجع ة  )AICPA (األم ي عرف ة   الت الرقاب

الشركة   إدارةالتي تضعھا  واألسالیب واإلجراءاتخطة التنظیم وكل الطرق ( بأنھاالداخلیة 
الشركة وضمان دقة وصحة المعلومات المحاسبیة  أصولالمحافظة على  إلىوالتي تھدف 

املین     زام الع ن الت ق م غیلیة والتحقی اءة التش ق الكف ا وتحقی اد علیھ ة االعتم ادة درج وزی
  .) اإلدارةتھا عضاإلداریة التي ووبالسیاسات 

   . داخلي وضبطإداریة رقابة محاسبیة ورقابة  إلىیمكن تقسیم الرقابة الداخلیة 

كل عملیات المنشأة  إنق من التحق إلىوتھدف الرقابة المحاسبیة :    المحاسبیةالرقابة أوال 

  عملیات المنشأة قد تم تنفیذھا وفقا لنظام تفویض السلطة المالئم والمعتمد من اإلدارة وان كل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . 253في المراجعة مرجع سبق ذكره ص ةأمین السید احمد لطفي للتطورات الحدیث -10
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ة قد تم تسجیلھا في دفاتر المنشأة طبقًا للمبادئ المحاسبیة  الي     المقبول ًا وبالت وًال عام قب

 .في التقاریر والقوائم المالیة  الواردةق من دقة المعلومات المحاسبیة التحق

ي    ة     اإلجراءات وتتمثل الرقابة المحاسبیة ف ق بحمای ي تتعل ة  وضمان   األصول الت دق

المدرجة بدفاتر وسجالت الشركة مع  األصولالمحاسبیة ومطابقة  وسالمة السجالت

ر   أقسامفي  الموجودة فعًال  األصول ة   اإلدارةالشركة المختلفة ومخازنھا وتعتب المالی

دف          إدارة أو ة المحاسبیة بھ لیم للرقاب الحسابات بالشركة مسئولھ عن وضع نظام س

اد      وزیادة  األصولحمایة  ادة درجة العتم الي زی الثقة في المعلومات المحاسبیة وبالت

  .)11( علیھا

  .عناصر الرقابة المحاسبیة 

 .وضع نظام محاسبي متكامل وسلیم یتفق وطبیعة نشاط المشروع  -1

 .وضع وتصمیم نظام مستندي متكامل ومالئم لعملیات المشروع  -2

ارف     أصولجرد وضع نظام سلیم ل -3 د المحاسبیة المتع وممتلكات الشروع وفقًا للقواع

 .علیھا 

من  للتأكدوممتلكاتھ ومتابعتھا  وأصولھنضام لمراقبة وحمایة موارد المشروع وضع  -4

ة   إمكانیةومن ذلك . صصت لھ خوجودھا واستخدامھا فیما  استخدام حسابات المراقب

 .المالئمة لذلك 

ات سجالت محاسبة المسؤولیة عن       -5 المشروع   أصول وضع نظام مالئم لمقارنة بیان

ى    لألصولمع نتائج الجرد الفعلي  ي ، دور أساس الموجودة في حیازة المشروع عل

 .اختالفات قد تكشفھا ھذه المقارنة  أي أسبابع ذلك ضرورة فحص ودراسة بویت

ا     ) شھري مثًال(شكل دوري بموازین مراجعة  إلعدادوضع نضام  -6 ة م ق من دق للتحق

   .من بیانات ومعلومات مالیة خالل الفترة المعد عنھا میزان المراجعة  تسجیلھتم 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 16الصحن وآخرین المراجعة التشغیلیة مرجع سبق ذكره ، ص حعبد الفتا -11
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رة من          وضع نظام    -7 ة الفت ي نھای ة ف اد نتیجة الجرد والتسویات الجردی  مسئولالعتم

 .)12( في المشروع أكثر أوواحد 

  : اإلداریةالرقابة ثانیا 
السیاسات والخطط التنظیمیة والسجالت والتي تكون متعلقة باتخاذ  اإلداریةوتتضمن الرقابة 

ذه   القرارات المتعلقة بتنفیذ العملیات المالیة  ادة  ل إ سالیب األوتھدف ھ اءة  ى زی التشغیلیة  الكف

  اإلداریة بالمنشأة واإلجراءاتوتنمیة روح االلتزام وتطبیق السیاسات والتعلیمات 

ا من    وقد  عرضت لجنة معاییر المراجعة، الرقابة اإلداریة بأنھا خطة التنظیم وما یرتبط بھ

راءات ة    إج ات القراری تص بالعملی الیب تخ ود اإلدارة  . وأس ي تق ىوالت لطتھا   إل رض س ف

  :وتحكمھا في ھذه العملیات من ھذا التعریف نجد أن

ة با  واإلجراءات والطرق  . ھي خطة التنظیم    اإلداریةالرقابة  د  المتعلق اءة وم زام  لكف ى االلت

  . اإلداریةبالسیاسات 

المالي بالمنشأة القسم  أوالحسابات قسم بأقسام التشغیل ولیس برتبط ت اإلداریةالرقابة  إننجد 

ك    ي ذل ذه   إنوالسبب ف ر مرتبطة    األقسام ھ ر خاضعة       غی ى غی الي بمعن م الم مباشرة بالقس

  .)13( ابتقییمھالمدیر المالي مما یعني عدم قیام مراجع الحسابات لمسئولیة 

  : اإلداریةعناصر الرقابة 

د  -1 دافتحدی ذلك   األھ روع وك یة للمش ة الرئیس دافالعام توى   األھ ى مس ة عل الفرعی

ام اإلدارات ق     واألقس ي تحقی اعد ف ي تس دافوالت ع     األھ ع وض یة م ة الرئیس العام

 .حتى یسھل تحقیقھا  األھدافتوصیف دقیق لمثل ھذه 

ن    -2 ا م اء بھ ا ج ق م روع لضمان تحقی ي المش ة ف ة التنظیمی ة الخط ام لرقاب وضع نظ

  .ة األھداف الموضوعوخطوات وبالتالي تحقیق  إجراءات

  

  ــــــــــــــــــــــــــ 
ة      ،محمد السید سرایا  + ي مصطفى كمال الدھراو -12 ي المحاسبة والمراجع ة ف ة    ،دراسات متقدم ة الحدیث ة الجامعی المكتب

  . 231، ص 2006اإلسكندریة مصر 

 208غسان فالح المطارنة مرجع سبق ذكره ، ص/ د -13
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ى اختالف    -3 ا وضع نظام لتقدیر عناصر النشاط في المشروع عل شكل دوري  ب أنواعھ

ي بد  دیرات   ف ذه التق ون ھ ة لتك ل سنھ مالی ة ك د   األساسای ات وتحدی د المقارن ي عق ف

 :االنحرافات السلبیة بصفة خاصة ومنھا 

 .تقدیر المبیعات وأسسقواعد  -

 . اإلنتاجتقدیر  وأسسقواعد  -

 . األخرىتقدیر عناصر المصروفات  وأسسقواعد  -

 .األخرى اإلیراداتتقدیر عناصر  وأسسقواعد  -

ي المشروع  واإلجراءاتوضع نظام خاص للسیاسات  -4 ة ف ة للعناصر الھام المختلف

 .لالسترشاد بھا ومنھا 

  .الشراء  وإجراءاتسیاسات  -

 .البیع  وإجراءاتسیاسات  -

 . اإلنتاج وإجراءاتسیاسات  -

 .سیاسات التوظیف والترقي بالنسبة للعاملین  -

 .المشروع  جاتیر لمنتسعالت وإجراءاتسیاسات  -

 .اعد تنفیذ السیاسات المالیة في المشروع ووق إجراءات -

ة    -5 اص لعملی ام خ ع نظ من  وض رارات یض اذ الق المة اتخ ا س ا بم ع   اتخاذھ ارض م ال یتع

 أساسمن نتائج ، وعلى  إلیھوما یصل  أھدافمن  تحقیقھ إلىما یھدف والمشروع مصالح 

رار  أي إن ذ إداريق ى  إال ال یتخ اء عل رر   أسسبن ھ تب ة وافی د دراس ة وبع اییر معین ومع

 . )14( ضرورة اتخاذ مثل ھذا القرار

ة     التحقیق من حمای ونضرًا الرتباط الرقابة المحاسبیة بالجوانب المالیة والمحاسبیة المتعلقة ب

ان مراجع    األصول والتحقق من دقة المعلومات المالیة الواردة في التقاریر والقوائم المالیة ف

وم بتقیابات االحس  ا ویق تم بھ د  لخارجي یھ دھا لتحدی ا تمھی اد علیھ ة االعتم د درج ا لتحدی یمھ

 .نطاق فحصة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
ال ال  -14 طفى  دھراويكم ره ،       + مص بق ذك ع س ة مرج بة والمراجع ي المحاس ة ف ات متقدم ریا دراس ید س د الس محم

 234 – 233ص
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ي     إالیم مراجع الحسابات الخارجي   لتقیاإلداریة في حین ال تخضع الرقابة  ي الحدود الت ف

ابات    ع الحس ا مراج رى فیھ ة  إنی ةالرقاب ا  اإلداری أثیرلھ جالت     ت المة الس ى س ام عل ھ

 . البیع قد تؤثر على المعلومات المالیة  أو اإلنتاج أقسامفي احد  اإلحصائیة

  الرقابة المحاسبیة  ظمةأنعن فحص وتقییم  مسئوالمراجع الحسابات الخارجي یعتبر  إن أي

ر مسئوًال عن فحص         اإلداریةفیما یتعلق بنظام الرقابة  أما  ان مراجع الحسابات ال یعتب ف

 .إال في حدود معینةوتقییم ھذا النظام 

المنشأة من  أصولالرقابة الداخلیة محصورًا في حمایة  أھدافبق تكون اسلافھوم ملووفقًا ل

وائم      ي الق واردة ف السرقة والضیاع واالختالس ، وضمان الثقة في المعلومات المحاسبیة ال

وائح والسیاسات     األمثلالمالیة وتحقیق الكفاءة واالستغالل  القوانین والل للموارد وااللتزام ب

 .اإلداریة

ة      اإلصداراتأن  ة المحاسبیة والرقاب ین الرقاب ث   ةاإلداری المھنیة  فرقة ب ك   أوضحت حی تل

حیث یجب أن  ) وإداریةمحاسبیة (مكونات كًال من النوعین من الرقابة الداخلیة  اإلصدارات

ب  ن     ینص ا م ا لھ بیة لم ة المحاس ى الرقاب ارجي عل ع الخ ز المراج أثیرتركی دق   ت ى ص عل

  . )15(وسالمة القوائم المالیة

الرقابة وطبیعة عملیة  أھدافالرقابة الداخلیة من حیث  أنواعویبین الجدول التالي الفرق بین 

  .الرقابة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   208مرجع سبق ذكره ، ص/  غسان صالح المطارنة/ د -15
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  . اإلداریةالمقارنة بین الرقابة المحاسبیة والرقابة  یبین) 1(جدول رقم             

   اإلداریةالرقابة   الرقابة المحاسبیة   المقارنةوجھ 

ة  -  الھدف من الرقابة  من السرقة   األصول حمای

وء   تالس وس یاع واالخ والض

  .االستخدام

ات     ـ  ة المعلوم ق من دق التحق

وائم     ي الق واردة ف ة ال المالی

  والتقاریر المالیة

اءة   - ن كف ق م  إدارةالتحق

  .العملیة التشغیلیة 

التحقق من االلتزام بالقوانین -

ات  وائح والسیاس والل

راءات عتھا   واإلج ي وض الت

  .الشركة إدارة

ات   -  طبیعة عملیة الرقابة  ذ عملی ن تنفی ق م التحق

ویض      ام تف ًا لنظ أة وفق المنش

ن    د م م والمعتم السلطة المالئ

  . اإلدارة

ات   - ن أن عملی ق م التحق

جیل م تس د ت أة ق ي المنش ھا ف

دفاتر ًا  ال جالت طبق والس

ة   بیة المقبول ادئ المحاس للمب

  قبوًال عامًا

طیطیة الموازنات التخ إعداد-

اس    ة وقی الیف المعیاری  والتك

ي  األداء ادالفعل  وإیج

ة   ات ومعرف بابھااالنحراف  أس

اذ  راءاتواتخ  اإلج

  .التصحیحیة الالزمة 

ق   - ذ وتطبی ن تنفی ق م التحق

راءات ات  اإلج والسیاس

   اإلداریة
  18ـ17عبد الفتاح الصحن واخرین المراجعة التشغیلیة  مرجع سبق ذكره ص المصدر 

  
  .الضبط الداخلي  ثالثا

ة  مل الخط ة ویش یق  التنظیمی ائل التنس ع وس راءاتوجمی ة  واإلج ىالھادف ة  إل ولحمای  أص

  ضبط الداخلي في سبیل تحقیق والضیاع وسوء االستعمال ویعتمد ال ساالختالالمشروع من 
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خضع عمل كل موظف لمراجعة موظف  العمل مع المراقبة الذاتیة حیث ی على تقسیمأھدافھ 

  )16(آخر یشاركھ تنفیذ العملیة كما یعتمد على تحدید االختصاصات والسلطات والمسئولیات

  .ویرتبط الضبط الداخلي بالطرق المحاسبیة والمراجعة الداخلیة واألفراد

 . عالقة الضبط الداخلي بالطرق المحاسبیة  - أ

  :واھم نواحي ارتباط الضبط الداخلي بالطرق المحاسبیة كما یلي 

 .بالمشروع  األخرىفصل عملیات المحاسبة عن العملیات  -1

 .المناسبة  اإلشرافیةباستمرار وتوزیعھا على المستویات  األداءتقاریر  إعداد -2

 . اإلجمالیةاستخدام حسابات الرقابة  -3

 .الدقة التلقائیة باستمرار  أدلةاستخدام  -4

 .التعلیمات والتوجیھات بوضوحكتابة  -5

 .تحت تصرف المستخدمین  اإلجراءاتتوفیر دلیل  -6

 . بالمراجعة الداخلیةعالقة الضبط الداخلي   - ب

  :ویرتبط الضبط الداخلي بالمراجعة الداخلیة في النواحي التالیة 

 .نظام الضبط الداخلي مراجعة وفحص دقة ومالئمة  -1

 .مراجعة دوریة للضبط الداخلي قبل التشغیل الفعلي  -2

  .الضبط الداخلي  أسالیبالكافي عن وجود  اإلعالمتوفیر  -3

  :عالقة الضبط الداخلي بالمستخدمین العاملین -ج
  :ویرتبط الضبط الداخلي باإلفراد المستخدمین في عالقة أھمھا 

 .ال یعھد الموظف واحد عملیة بكاملھا  -1

 .تحدیدًا قاطعًا بتفویض السلطة تحدید المسئولیة  -2

 .ضرورة اختبار اإلفراد وتدریبھم بعنایة فائقة  -3

 .كلما أمكن ذلك عملیًا .  ةتناوب اإلفراد على الوظیفة المعین -4

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  التطبیقیة لممارسات ا+اإلطار النظري  وتدقیق الحسابات المراجعة،مسعود صدقي + طواھري التھامي  -16

  168، ص مرجع سبق ذكره 
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 . إجازاتھم السنویة بانتظامحصول المسئولین على  -5

ى   وجود حوافز ومكافآت للعاملین  -6 الھم  أداءلتشجیعھم عل ان   إعم ة وإتق ر  خفھي   بدق ی

 .) 17( ةاحافز للموظف وحمایة للمنش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق  الحسابات بین النظیوسف محمد جربوع ، مراجعة / د -17 ة والتطبی ع      ،ری وراق للنشر والتوزی ان األردن   مؤسسة ال عم

  123، ص 2000,  األولىالطبعة 
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  :نضام الرقابة الداخلیة  إلىثاني الحاجة بحث الالم
تمكنھا من أساسیة ولھا عدد من األدوات  مقومات نتیجة الحتواء نظام الرقابة الداخلیة على

في تولید معلومات ذات مصداقیة من ھنا أتت تحقیق أھدافھا وأھداف المؤسسة بشكل عام 

 الحاجة إلى وجود نظام رقابة داخلیة بالمؤسسة

  الرقابة الداخلیة نظام مقومات :  األولالمطلب 
ي تعكس   الرئیسیة   توافر المقومات على انھ البد من الباحثون في المراجعة یجمع  الت

المؤسسة  أھدافالقوي من شأنھ تحقیق الرقابة الداخلیة نظام  نأحیث قوة وفعالیة ھذا النظام 

معلومات المحاسبیة من تولید معلومات الویسمح لنظام المرسومة في الخطة العامة من جھة 

داقیة  رةذات مص ن     ومعب ة م ة الحقیقی عیة المؤسس ن وض ةع رى جھ ذه را الن نظ. أخ ھ

  . )18( واثبات قوة نظام الرقابة الداخلیة المقومات تعمل على زیادة

  :وھذه المقومات التي یجب أن تتوفر في نظام الرقابة السلیم ھي 

 :إداريھیكل تنظیم  -1

د السلطات      اإلداراتة تسلسل االختصاصات وتوضح   یراعي في وضع  ع تحدی الرئیسیة م

ي المشروعات      . بدقة تامة  اإلداراتوالمسئولیات لھذه  ھ خاصة ف د من والھیكل التنظیمي الب

ة   إداراتبل البد من وجود . عن طریق االتصال الشخصي إدارتھاالكبیرة التي تتعذر  فرعی

ل التنظیمي     إدارةمتعددة تتولى  ف الھیك المشروع ضمن صالحیات ومسئولیات معینھ ویتوق

 البساطة اعي فیھ تر إنالقانوني والبد  وشكلھجمھ من حیث التصمیم على نوع المشروع وح

ق الخطة       أيلمقابلة  والمرونة ذلك یجب أن تحق ة  تطورات في المستقبل ك ل  (التنظیمی الھیك

وعن تلك  باألصولفظ تالتي تح اإلداراتالتي تقوم بالعمل عن  اإلداراتالل استق) التنظیمي

ل والمقصود من استقالل اإلدارات ھو عن تلك العملیات واألصو التي تجري فیھا المحاسبة 

  ال یقوم شخص واحد بمراقبة جمیع نواحي  أي أعمالھامن المحاسبة عن نتائج  إدارة أيمنع 

تغییر بالسجالت  أوتالعب حتى ال یحدث  أخرالنشاط الذي یشرف علیھ دون تدخل شخص 

ھ تحیًال وعندما یتحقق استقالل الوظائف المشار    سلم یكن م إنصعبًا  امرأ اكتشافھیجعل   إلی

  ــــــــــــــــــــــــــ
ة   صالح -18 ة     ،ربیع ین النظری ة ب ة الداخلی ق  المراجع ھ مؤسسة   دراسة حا ، والتطبی ري القرض الشعب  ل ذكرة   ،ي الجزائ م

   73ة الجزائر  ، صجامعكلیة العلوم االقتصادیة  ر في المعلوم المالیة فرع نقود ومالیة لنیل الماجستی
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ل مطبوعات      ق دلی ینبغي بعدھا تحدید السلطات التي تتناسب مع المسئولیات وذلك عن طری

ال یحدث تضارب       ع المختصین ف داخل   أوتصدره الشركة لیكون مرشدًا ومرجعًا لجمی  أوت

 .تكرار لالختصاص 

 :ام محاسبي ظن -2

ل          جالت ودلی دفاتر والس ن ال ة م ة متكامل ى مجموع د عل لیم یعتم بي س ام محاس          وب مبنظ

ن ا  ة م ابات ومجموع روع   للحس ات المش ي باحتیاج تندات تف دورات  ,لمس میم ل وتص

بیة ة فعال   .محاس ق رقاب تندیھ تحق جل   ویج،ة مس ي الس ي ف اطة   أوب أن یراع تند البس المس

ك السجل      لھیستعممن لوالوضوح حتى یسھل فھمة  دفًا من     أوویجب أن یخدم ذل المستند ھ

یراعي في تصمیمھ كافة استخداماتھ المحتملة حتى تقلل  إنالمشروع كما یجب  إدارة أھداف

ا یكف       من تغیر النماذج كل حین ك  ي تصمیمھ م ا یجب أن یراعي ف ة    م ة داخلی ق رقاب ل تحقی

  .فعالة في المراحل التي یمر بھا المستند 

ا  ي تصمیمھ تیسیر       أم دلیل المحاسبي فیجب أن یراعي ف داد ال ة   إع وائم المالی ل الق د  بأق جھ

ة     ة والكافی ین  وكلفة ممكنة ، وأن یتضمن الحسابات الالزم ة     اإلدارةلتمك ا الرقابی من مھمتھ

دقیق     إعطاء ذلك ضرورة  إلى أضفعلى العملیات واستخراج النتائج  ھ ال  كل حساب مدلول

حساب واشتمال  أوتعلیمات واضحة لما یجب تضمینھ تحت كل بند الواضح ووجوب وجود 

ة  ابات مراقب ى حس دلیل عل ابات (ال ةحس ة ) إجمالی ین العناصر االیرادی والفصل الواضح ب

مالیة  ات والرأس ن نفق راداتم رقیم   وإی ًا لت ًا دقیق دلیل نظام مین ال ل وتض ا یكف ابات بم الحس

اد  رعة واالقتص اعد   الس تخد  ویس ھیل اس ى تس ة ام عل ة   أنظم بة اآللی االمحاس دورات   أم ال

ا     تصمیمھا المرتبطة بالنظام المحاسبي فیختلف  ألمستندیھ ات والمستندات مم اختالف العملی ب

  .الشركات  أوق على جمیع المنشآت مستندیھ یطبیصعب معھ وضع تصمیم موحد لدورات 

  :التفصیلیة لتنفیذ الواجبات  اإلجراءات -3

ة   شخص   أثربین الدوائر المختلفة بحیث ال یستتقسیم الواجبات  مراعاةیجب  واحد بعملی

 لمترتبة علیھا والمحاسبة عنھا النا باألصولواالحتفاظ  شائھاإن أي، آخرھا إلى لھاما من أو

ود     روع بوج ى المش رًا عل كل خط دة سیش د واح ي ی ل ف ذه المراح ین ھ ع ب ب  الجم  أوتالع

ا وجود    ال توزیع اإلدارةاختالس لذلك على  ة    عمل بشكل یضمن لھ ة ذاتی ي    أورقاب ة ف تلقائی
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موظف رقابة على موظف آخر وھكذا تقل فرص   یحققھبواسطة ما  تنفیذ العملیة وذلك أثناء

 .التالعب والغش والخطأ 

 : ووضعھم في مراكز مناسبة األكفاءاختیار الموظفین  -4

ن توص  ك م منھ ذل ا یتض ة وم روع المختلف ق لوظائف المش وم یف دقی امج مرس ، وبرن

ارھم ووضع كل موظف      ي    أولتدریب العاملین في المشروع بما یضمن حسن اختی ل ف عام

 .المكان المناسب لھ حتى یمكن االستفادة من الكفاءات المختلفة 

 :المختلفة  ومراحلھالمشروع  إداراتفي  األداءرقابة  -5

اء ق كف ك لتحقی ب  وذل ا یج ھ ومم ة فی تویات   ھتمالحظة عالی زام بمس رورة االلت  أداءض

ذه المستویات فیجب      أيما وجد  وإذامخطط لھا ومرسومة  ووضع   ھتدراس انحراف عن ھ

الرقابة  أدواتبطریقة غیر مباشرة كاستعمال  األداءالكفیلة بتصحیحھ وتتم رقابة  اإلجراءات

ا یف المعیاریة وتقاریالمختلفة مثل الموازنات التقدیریة والتكال  ر الكفایة والتدقیق الداخلیة وم

  . )19( ھشاب

 : استخدام كافة الوسائل اآللیة -6

ة    وإدخال ونقصد بھذا المقوم استعمال  ة . الوسائل اآللی ي   واإلعالم الحاسبة   اآلل اآلل

  : األتيوذلك لكون ھذه توفر 

 .دقة وسرعة المعالجة وسھولة الحصول على المعلومات  -

 .بوجود برامج مساعدة  األصولحمایة  -

 .توفیر الوقت والتحكم بالمعلومات  -

 .)20(تكلفة المعالجة وتدعیم العمل بكفاءة  خفض -

حیث ال یمكن   ألخرمن مشروع لنظام الرقابة الداخلیة وتختلف  األساسیةھذه ھي المقومات 

فر فیھا عدد كبیر من والتي یتوالمادیة  اإلمكانیاتفي المنشآت الكبیرة التي تملك  إالتوافرھا 

الي      ل بالشكل المث ا الموظفین یسھل معھ تقسیم العم ك       أم ذر وجود ذل المنشأة الصغیرة فیتع

  .فیھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 170-169مرجع سبق ذكره ، ص، عبدا هللا أمینخالد / د -19

  .76سبق ذكره ، ص، مرجع  ربیعة صالح -20
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ة       ولكن الرقابة الشخصیة  ل نظام الرقاب ى جع ل تساعد عل واستخدام اآلالت ألحدیثھ في العم

  .الداخلیة مقبوال لدى المراجع بشرط انتقاء ما یثیر شكھ وریبتھ  فیما یراجع
  

  :الرقابة الداخلیة  أھداف: المطلب الثاني 
اریف  أجمعت ا   التع ي أوردناھ ى       الت ة عل ة الداخلی ابقًا لنظام الرقاب داف  إنس راد   األھ الم

  :من ھذا النظام ھي  تحقیقھا

 :التحكم في المؤسسة  -1

ي   إن تحكم ف طةال ل     األنش ي عوام ة وف ددة للمؤسس اج المتع ا    اإلنت ي نفقاتھ ا وف داخلھ

ھ ي اسات التي وضعت بغیة تحقیق ما ترموتكالیفھا وعوائدھا وفي مختلف السی المؤسسة   إلی

ات        تھااوإجراءطرقھًا .، ھیا كلھا  أھدافھاینبغي علیھا تحدید  ى معلوم وف عل من اجل الوق

عیة   س الوض داقیة تعك ف         ذات مص ى مختل ة عل ق رقاب ي خل اعدة ف ا ، والمس ة لھ الحقیقی

  .ر المراد التحكم فیھا العناص

 : لحمایة األصو -2

ة      أصولنظام الرقابة الداخلیة ھو حمایة  أھداف أھمإن  المؤسسة من خالل فرض حمای

ع عناصر      ة محاسبیة لجمی ة وحمای ان االستمارات ،  ( األصول مادی وق المخزون  إن) ، الحق

ل    أصولھا المحافظة على  أو اإلبقاءھذه الحمایة تمكن للمؤسسة من  ة   األخطار من ك الممكن

ا    ع عجلتھ ذا دف ة وك اھمة   اإلنتاجی ولبمس ق     األص ن تحقی ا م ودة لتمكینھ دافاألالموج  ھ

  .المرسومة ضمن السیاسة العامة للمؤسسة 

 :ة المعلومات یضمان نوع -3

ات      ى البیان اد عل ة ودرجة االعتم ار دق ي اختب ات ینبغ دة للمعلوم ة جی ة ضمان نوعی بغی

ام   ي ظل نظ ن اجل الوصول   المحاسبیة ف ات م الج البیان اتي یع ىمعلوم ي  إل ل ف ائج تتمث نت

ذي         تجھیز ھذه البیانات إنبید  ,المعلومات ات المحاسبة ال ر نظام المعلوم تم عب المحاسبیة ت

  :یتصف بالخصائص التالیة 

 .تسجیل العملیات من المصدر في اقرب وقت ممكن  -

 .من البیانات المتعلقة بھا  والتأكد اآلليالعملیات التي سجلت إلى البرنامج  إدخال -

 .المعالجة تبویب البیانات على حسب صنفھا وخصائصھا في كل مرحلة من مراحل  -
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محاسبیة المتفق علیھا والقواعد الداخلیة للمؤسسة من اجل تقدیم المبادئ الاحترام  -

 .المعلومات المحاسبیة 

 .ھا المعلومات على األطراف الطالبة ل توزیع -

  :تشجیع العمل بكفاءة  - 4

أن أحكام نظام للرقابة الداخلیة بكل وسائلة داخل المؤسسة یمكن من ضمان االستعمال 

تحكم في التكالیف اللموارد المؤسسة ومن تحقیق فعالیة في نشاطھا من خالل  ءوالكف مثلاأل

بعض  لإلدارةبتخفیضھا عند حدودھا الدنیا ، غیر أن نظام الرقابة الداخلیة ال یعطي 

  .المؤسسة  ةمرد ودیحسنًا في یعطي ت الضمانات وفقط 

  :تشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة  - 5

ام بالسیاسات اإلداریة المرسومة من قبل اإلدارة تقتضي امتثال وتطبیق أوامر أن االلتز

 أھدافھاالجھة المدیرة ، الن تشجیع واحترام السیاسات اإلداریة من شانھ أن یكفل للمؤسسة 

ینبغي أن و، لألوامر األمثلتطبیق الالخطة التنظیمیة من اجل  بإطارالمرسومة بوضوح 

  :اآلتیة تتوفر فیھ الشروط 

 . یجب أن یبلغ إلى الموجھة إلیھ -

 ) .مفھوما(یجب أن یكون واضحًا  -

 .یجب أن تتوفر وسائل التنفیذ  -

 )21(بالتنفیذ  اآلمرةالجھات  إبالغیجب  -

  

  

  

  

  

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  92 – 21ع سبق ذكره صرجم، مسعود صدقي+واھريالتھامي ط -21
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  :ومكونات نظام الرقابة الداخلیة  اتدوأالمطلب الثالث 

نستخدمھا عند القیام بعملیة الرقابة كذلك أن لھا مكونات  أدواتللرقابة الداخلیة عدة 

  :عدة

  :الرقابة الداخلیة  أدوات: أوال

  ةالرقابة الداخلید علیھا نظام وأدوات یعتم أسالیبدة ھناك ع

 :الموازنات التخطیطیة  - 1

العملیات المتوقع  كمیة ومالیة لكافة الن الموازنة التخطیطیة تحتوي على تقدیراتنظرًا 

تحقیقھا ، وبالتالي  األھداف المنتظرحدوثھا خالل فترة زمنیة قادمة فھي بذلك تحتوي على 

المستھدفة ویتم  األرقامالفعلیة مع  األرقامفھي تصلح كوسیلة للرقابة اإلداریة حیث تقارن 

مسئولین عنھا وبالتالي معرفة نقاط الوتحدید  أسبابھاالوقوف على الفروق بینھما وتقصي 

  .)انحراف غیر مالئم(الضعف والقصور وعالجھا ، 

  ) انحراف مالئم(أو مواطن القوة وتنمیتھا 

 :  اإلحصائیةالرسوم والبیانات والجداول  - 2

دارة ، فقد یتم عرض تطور انجازات وھي إحدى وسائل عرض المعلومات على اإل

أو منحنى یمثل تطور . مثًال  األعمدةعن  ن عدة فترات سابقة في شكل بیانيالمنشاة ع

 إحصائیةالكمیات المنتجة والمباع منھا للسوق المحلي والمصدر منھا مثًال ، أو في جداول 

 .الخ .. یظھر بیانات مجمعھ ومقارنة 

 : تقاریر الكفایة الدوریة - 3

لتي یتم رفعھا إلى اإلدارة على فترات دوریة متضمنة مجموعة من البیانات التاریخیة وا 

مستھدفة ، وعلى ضوء ھذه  أرقاممقارنة مع بیانات تاریخیة لفترات زمنیة مختلفة أو مع 

 .واتخاذ القرارات المناسبة  األداءالبیانات یمكن الحكم على كفاءة 

 : دراسات الحركة والزمن - 4

عن للعاملین  اإلنتاجیةوھي احد وسائل الرقابة اإلداریة التي تھدفا إلى تنمیة الكفاءة  

بھدف تحدید  لإلنتاجلكافة الخطوات والحركات الالزمة ) التجریبیة( ةطریق الدراسة العلمی

استبعاد غیر الضروري وبالتالي استنفاذ على العمل و لألداءالخطوات والحركات المثلى 

 .من الموارد البشریة وتحقیق اقل زمن ممكن  ىاألدنالقدر 
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 : البرامج التدریبیة للعمال والموظفین - 5

بكل ما ھو جدید  إمدادھماملین وذلك عن طریق الع أداءوالتي تھدف إلى رفع الكفاءة في  

 . ألخرومستحدث من المعلومات المالئمة من حین 

 : ألجودهالرقابة على  - 6

باستخدام خرائط الرقابة على  ألجودهعلى  إلحصائیةاوذلك عن طریق عملیات الرقابة  

  )Quality control Charts ()22(الجود

المراجعة  المستندةالمراجعة  (عناصر الرقابة المحاسبیة المتمثلة بـ ھذا باإلضافة إلى

 .لمراجعة الداخلیة للنظام المحاسبيا –بة المالیة الرقا –الفنیة 

  :الداخلیة مكونات نظام الرقابة : ثانیًا
  :تتكون الرقابة الداخلیة من خمس مكونات مترابطة ومتداخلة وھي 

 بیئة الرقابة  - 1

 عملیة تقییم المخاطر  - 2

 ات واالتصال نظام المعلوم - 3

 إجراءات الرقابة  - 4

 متابعة ضوابط الرقابة الداخلیة  - 5

مكون لكل مزیدًا من التفصیل عن مكونات الرقابة الداخلیة ) 2(  لجدول رقمویعطي ا

ویتعین إال یتم التعامل مع عملیة تقییم المخاطر على أنھا مكون منفصل تمامًا ،وصف لھ و

حیث یتم تقییم المخاطر في كافة المكونات األخرى مخاطر بیئة الرقابة مخاطر نظام 

   )23(المعلومات مخاطر نقص إجراءات الرقابة والمخاطر الناتجة في غیاب المتابعة الكافیة

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار الوراق للنشر  ،بین النظریة والتطبیق وفقا لمعاییر التدقیق الداخلي الدولي التدقیق الداخلي ،ورداتال عبدا هللاخلف  -22

  127ص م2006 األولىعمان األردن لطبعة 

  259ص ذكرهفي المراجعة مرجع سبق  ثلحدیاالتطور  ،أمین السید احمد -23
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  یوضع مكونات نظام الرقابة الداخلیة ) 2(ول رقم جد
  عناصر المكون  وصف المكون  المكونات

التي تعكس  واإلجراءاتالتصرفات والسیاسات   بیئة الرقابة 

العلیا والمدیرین ومالك  واإلدارةاالتجاه العام 

المنشأة والمرتبطة بضوابط الرقابة الداخلیة 

   ھایتوأھم

   األخالقیةوالقیم  النزاھة -

  ة االلتزام بالكفاء -

  المنشأة  حوكمتعن  لینوالمسئ -

  )لجنة المراجعةأو مجلس اإلدارة (

  فلسفة اإلدارة ونمط التشغیل  -

  الھیكل التنظیمي  -

   ةوالمسؤولیتخصیص السلطة  -

  سیاسات وممارسات الموارد البشریة  -

مخاطر تقییم 

  اإلدارة 

 إلعدادتحدید وتحلیل اإلدارة للمخاطر المالئمة 

  الدولي للتقریر المالي  لإلطارالقوائم المالیة طبقًا 

الوجود ، االكتمال التقییم ، ( تأكید اإلدارة

  )القیاس والحدوث .  العرض واإلفصاح

  ت نظم المعلوما

المحاسبیة 

  واالتصال 

 وتبویبالطرق المستخدمة لتحدید وتجمیع 

وتسجیل والتقریر عن عملیات المنشأة باإلضافة 

 األصوللالحتفاظ بالمسائلة المحاسبیة عن 

  المرتبطة 

المراجعة المرتبطة بالعملیات أھداف 

، التبویب ، التوقیت ،  ألدقھتمال ، االك(

  )خیص لترحیل ، التلا

  الرقابة  أنشطة

إجراءات (

  ) الرقابة

التي تضعھا اإلدارة  واإلجراءاتالسیاسات 

  التقریر المالي  إلغراض بأھدافھاللوفاء 

  الفصل الكافي للواجبات  -

   واألنشطةلمالئم للعملیات الترخیص ا -

  ) ضوابط الرقابة الخاصة بالكمبیوتر(

  المستندات والسجالت الكافیة  -

  ) كمبیوترضوابط العامة على الال(

  والسجالت األصولالرقابة المادیة على  -

   األداءلة على المستقاالختبارات  -

الیة ععلى ف لإلدارةالتقییم المستمر والدوري   المتابعة 

تصمیم وتشغل ھیكل الرقابة الداخلیة لتحدید ما 

إذا كانت تعمل كما ھو مستھدف منھا ویتم 

  تعدیلھا عندما یكون ذلك مطلوبًا 

   غیر واجبة التطبیق 

  

  
  

  260ص امین السید احمد  التطور الحدیث في المراجعة مرجع سبق ذكره: المصدر  -
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 :بیئة الرقابة  - 1

ھناك عدد كبیر من العناصر الخاصة التي تساھم بنجاح في بیئة الرقابة الناجحة والتي یمكن 

  . بالتالي تلك العناصر تتمثلوالمنظمات ،  خدم كمؤشرات لجودة بیئة الرقابة ألحدأن تست

  : األخالقیةالنزاھة والقیم 

، أن  ضوابط الرقابة الداخلیة  یدیرون ویتابعونلإلفراد الذین  واألخالقیةوالقیم  النزاھةتحدد 

 بھا في الممارسة العملیة موااللتزاللشركة إلى العاملین بھا  األخالقیةل النزاھة والقیم یتوص

، ن تحدید المثال الجید لیس كافیًانظر العاملین إلى عملھم ، أھا ییؤثر على الطریقة التي بموجب

  ویتعین على اإلدارة العلیا أن توصل شفویًا قیم المنشأة والمعاییر السلوكیة إلى العاملین بھا 

یف ، وقد تستبعد تعظیم نزاھة الرقابة وتخفیض التحر نحو أن تتصرف لإلدارةویمكن 

العاملین إلى االرتباط بسلوك احتیالي أو غیر  األفرادالتي تدفع  واإلغراءات الحوافزاإلدارة 

غیر  األداء بأھدافلوفاء حوافز الخاصة بالسلوك األخالقي تتضمن الضغوط ل، أن ال أخالقي

على خطط  واألدنىالمرتفع ونقاط القطع األعلى  باألداءالواقعیة ومكافآت اإلدارة المرتبطة 

ضوابط : الموظفین باالرتباط بتصرفات غیر صحیحة  غراءإالحوافز بینما تتضمن مظاھر 

بالتصرفات المأخوذة عند  ةركالعلیا غیر المد واإلدارةالرقابة غیر الموجودة وغیر الفعالة ، 

 الھامةإلى العقوبات غیر باإلضافة ،المستویات التنظیمیة  الدنیا ومجلس اإلدارة غیر الفعال 

  .للسلوك غیر المالئم 

  :بالكفایة االلتزام 

ن بیئة الرقابة للشركة سوف تكون أكثر فعالیة إذا ما كانت ثقافتھا ھي تلك التي یتم إ

 والمھارةھي المعرفة  Competencesعلى ضوئھا تقییم جودتھا وكفایتھا أن الكفایة 

مستویات لكفایة  وتحتاج اإلدارة إلى تحدیدالضروریة لتحقیق المھام التي تحدد وظیفة الفرد ، 

ھؤالء الذین یقومون بالتشغیل لدیھم التدریب والخبرة إن ظائف الخاصة والتیقن من الو

  الوظیفة  ألداءوالذكاء الضروري 

  : عن الحوكمة المسئولینمشاركة 

سیما مجلس اإلدارة في الشركة ولجنة مراجعتھا مة العن الحوك المسئولینأن مشاركة 

 واإلشراف اإلرشاد تمسؤولیایؤثرون جوھریًا على بیئة الرقابة وعلى اتجاه القیم ، أن 
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لمجلس اإلدارة النشط المرتبط والذي یمتلك درجة مالئمة من الخبرة اإلداریة والفنیة تعتبر 

  ھامھ كرقابة داخلیة فعالة 

 :شغیل فلسفة اإلدارة ونمط الت -

أن فلسفة اإلدارة ونمط تشغیلھا تمثل اتجاھھا ومدخلھا بشان التقریر المالي والقضایا 

المثال الشخصي المحدد عن طریق اإلدارة العلیا  مخاطر األعمال ، أن وإدارةالمحاسبیة 

واضح للعاملین بشان ثقافة الشركة وبشان أھمیة الرقابة الداخلیة  إنذارومجلس اإلدارة یوفر 

على وجھ التحدید یلعب المسئول الرئیسي في الشركة دورًا رئیسیًا في تحدید ما إذا كان 

نواع مخاطر ألالتابعین من المرؤوسین یقرون الطاعة أو االعوجاج أو تجاھل قواعد الشركة 

  .األعمال المقبولة 

للمخاطر یمثل سیطرة  األساسيوان العنصر . لق مخاطر جوھریة دارة قد تخأن فلسفة اإل

مثل ھل  األسئلةیدرس المراجعون توجیھ عدید من  قدالقلیلین ، و األفراداإلدارة عن طریق 

وما ھو اتجاه اإلدارة تجاه  ؟في حیاتھا تقییم المخاطر ؟ وھل المخاطر معاكسة تأخذاإلدارة 

  . ؟مخاطر األعمال

  :ل التنظیمي الھیك

العمل الذي داخلة یتم تخطیط وتنفیذ الرقابة على  إطارأن الھیكل التنظیمي للمنشاة یوفر 

 ةوالمسؤولیالمنشأة ومتابعتھا أن االعتبارات الھامة تتمثل في وضوح خطوط السلطة  أنشطة

ومدى التمسك بتلك السیاسات  واإلجراءاتوالمستوى الذي في ضوءه یتم وضع السیاسات 

وكفایة األشراف ومتابعة األعمال المركزیة ومالئمة الھیكل التنظیمي لحجم  واإلجراءات

وتعقید الشركة ، وعن طریق فھم الھیكل التنظیمي للمنشأة یمكن للمراجع أن یكشف العناصر 

  .اإلداریة والوظیفیة للمنشأة وكیف یمكن الرقابة على السیاسات لمنفذة 

  : والمسؤولیةتخصیص السلطة 

كیف یتم تخصیص السلطة والمسؤولیة خالل المنظمة ، وكیف یكون للخطوط 

المرتبطة للتقریر تأثیر على ضوابط الرقابة الداخلیة على سبیل المثال قد یتطلب البنك أن 

  .یوقع موظفین على كافة الشیكات المكتوبة التي تزید عن مقدار معین 

أن كیفیة توزیع . ا بوضوح ویض السلطة یجب أن یتم تخصیصھأن المسؤولیة وتف

  .عادة في أدلة سیاسة الشركة الرسمیة  شرحھالمسؤولیة یتم 
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  :سیاسات وممارسات الموارد البشریة 

ات وھذا ما یفسر سبب جوھریة سیاس –أكثر عناصر بیئة الرقابة أھمیة  مھ األفرادأن 

الحیة ولكفایة عاملین یتسمون بالص أفرادعن طریق وجود ف. وممارسات الموارد البشریة 

 إمكانیةعف الموجودة في ضوابط الرقابة األخرى باإلضافة إلى كن تعویض مناطق الضیم

 أداءقادرین على  واألكفاء أالمنا األفراداستمرار الحفاظ على قوائم مالیة موثوق فیھا أن 

د التعیین والتدریب والنصح حرصھا عن تأخذلذا على اإلدارة أن  األداءمستوى مرتفع في 

 أداءیة والتعویض باإلضافة إلى التصرفات العالجیة كل ذلك یؤدي إلى زیادة والترق

  .الموظفین 

 :تقییم مخاطر اإلدارة  - 2

أن تخضع إلى أن كافة مكونات الرقابة الداخلیة بدایة من بیئة الرقابة حتى المتابعة یجب 

تقییم المراجع للمخاطر ر یختلف عن اطخأن تقییم اإلدارة للم. ا تضمنھتقییم المخاطر التي ت

ھما ، أن اإلدارة تقوم بتقییم المخاطر كجزء من تصمیم وتشغیل نظام ینرغم االرتباط الوثیق ب

  . والمخالفات  األخطاء لتدنیتالرقابة الداخلیة 

المطلوب في  اإلثباتتقییم المخاطر التخاذ قرار بشان دلیل بینما یقوم المراجعون ب

البعض حیث إذا ما قامت  یبعضھماتقییم المخاطر مرتبطان  عملیة المراجعة ، أن مدخلي

اإلدارة بتقییم المخاطر واالستجابة لھا بفعالیة ، فان المراجع یحتاج نمطیًا إلى تجمیع دلیل 

حیث أن مخاطر الرقابة تكون إثبات مراجعة اقل مقارنھ بالموقف الخاص بفشل اإلدارة 

  .منخفضة  عندئذ

فخارجیًا یمكن أن تؤثر . عوامل داخلیة أو خارجیة  من أأن مخاطر المنشأة قد تنش

التطورات التكنولوجیة وتوقیت البحوث والتطویر وخدمات ما بعد البیع والتامین والتشریعات 

والعوامل . قرارات االستثمار  لىلدیھا تأثیر ع .الجدیدة والتغیرات االقتصادیة واللوائح

مات وجودة العاملین والتدریب والتغیرات في الداخلیة تتضمن تعطیل نظم تشغیل المعلو

المنشأة وقابلیة وصول  أنشطةمسئولیات اإلدارة وفرص ارتكاب االختالس بسبب طبیعة 

  .باإلضافة إلى وجود لجنة مراجعة غیر فعالة  لألصولالعاملین 
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 :نظم المعلومات المحاسبیة واالتصال  - 3

 واألنشطةمرتبطة بكل من األحداث  دائمةأن كل منشأة یجب أن یكون لدیھا معلومات 

  .الداخلیة والخارجیة في كل من النماذج المالیة وغیر المالیة 

أن المعلومات یجب أن یتم تحدیدھا عن طریق اإلدارة بشكل مالئم كما یجب أن یتم 

  . وظائفھم  وأداء تتالءمزمني معین  وإطارالذین یحتاجونھا في شكل  اإلفرادتوصیلھا إلى 

لنظام المحاسبي وھي تخضع ئمة للتقریر المالي یتم تسجیلھا في االمعلومات المالأن 

والتسجیل والتشغیل والتقریر عن عملیات المنشأة ، أن جودة المعلومات  اإلدخالإلجراءات 

ؤثر على قدرة اإلدارة على اتخاذ قرارات مالئمة في لتي یتم تحقیقھا عن طریق النظام تا

  . اتقاریر مالیة مؤثرة فیھ وإعدادلمنشأة ا أنشطةالرقابة على 

 ) :إجراءات الرقابة( أنشطة - 4

 واإلجراءاتتمثل السیاسات ) الرقابة أنشطةما یطلق علیھ  أحیانا(أن إجراءات الرقابة 

من تنفیذ توجیھات اإلدارة ، حیث أنھا تساعد على التیقن من أن  دالتأكالتي تساعد على 

عند التعامل مع مخاطر تحقیق أھداف المنشأة بخصوص  أخذھاالتصرفات الضروریة قد تم 

مجموعات  أربعبصفة عامة تقع إجراءات الرقابة داخل  . األعمال والتقریر المالي أو االلتزام

وضوابط الرقابة المادیة باإلضافة إلى ،، وتشغیل المعلومات  األداءعریضة ھي فحص 

 Policyابة إلى عنصرین ھما السیاسة قد یتم تقسیم إجراءات الرق. الفصل بین الواجبات 

التي تھدف إلى  Procedures تاإلجراءاالتي تحدد ما الذي یجب أن یتم عملھ باإلضافة إلى 

أن السیاسة على سبیل المثال قد تكون في صورة قیام مدیر فرع التجزئة . تفعیل تلك السیاسة 

  . للتعامل مع األوراق المالیة بمتابعة تعامالت العمیل 

 ألنشطةفحص الكشف المطبوع عن طریق الكمبیوتر على ا إجراءات الرقابة تنصب أم

التعامالت الیومیة عن طریق العمیل المؤدي بطریقة زمنیة مناسبة مع األخذ في الحسبان 

طبیعة وحجم األوراق المالیة التي تم التعامل فیھا ، أن إجراءات الرقابة تطبق سیاسات 

محددین  أفرادمحددة عن طریق  أوقاتفي  أداؤھانیة محدده یتم الرقابة عن طریق مھام روتی

  .اإلثبات ألدلةوآراء  إشرافویتم المحاسبة عنھا بموجب 
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  :الرقابة على النحو التالي  أنشطةأنواع ) 315(المعیار الدولي رقم  أوضحوقد  

 . األداءعملیات فحص  -

 .تشغیل المعلومات  -

 .ضوابط الرقابة المادیة  -

 .الواجبات  الفصل بین -

 .الترخیص  -

 :المتابعة  - 5

تمثل المتابعة العملیة التي تتعامل و. تتطلب نظم الرقابة الداخلیة أن یتم متابعتھا ورقابتھا 

الرقابة الداخلیة وتتضمن تلك العملیات تصمیم ضوابط الرقابة  أداءمع التقییم المستمر لجودة 

الداخلیة وتشغیلھا على أساس زمني مع األخذ في االعتبار التصرفات التصحیحیة الضروریة 

ھو ضوابط الرقابة الداخلیة تعمل كما  أن أن تحدد لإلدارة، وعن طریق المتابعة یمكن 

  )24(.جھة التغیرات المحیطة على نحو مالئمموال مستھدف منھا ، وأنھ قد تم تعدیلھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  278 - 261التطورات الحدیثة في المراجعة ، مرجع سبق ذكره ، ص،أمین السید احمد لطفي  -24
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  ظام الرقابة الداخلیةخصائص ن: المبحث الثالث 
 ما یخصفی اعدد من الجھات تتحمل المسؤولیة تجاھھ إنمن خصائص نظام الرقابة الداخلیة 

والبد من . من فعالیتھا وفقا لمعاییر الرقابة الصادرة عن المنظمات المھنیة   والتأكدتنفیذھا 

  فیذیة لتحقیق خصائص الرقابة الداخلیة سوف یتم عرضھا الحقاالتن اإلجراءاتاتخاذ عدد من 

   :نظام الرقابة الداخلیة تمسؤولیاالمطلب األول  

تجاه نظام الرقابة الداخلیة فیما یخص إجراءات التحقیق  ةالمسؤولیتتحمل عدة جھات 

اإلدارة (من مدى فعالیتھا وھذه األطراف ھي  والتأكدمن خصائص الرقابة الداخلیة وتنفیذھا 

  .) المراجع الخارجي –المراجع الداخلي  –

  :الرقابة الداخلیة  أنظمة اإلدارة تجاهمسئولیة : أوال

والمحافظة علیھ ) الضبط الداخلي(ام الرقابة الداخلیة تتحمل اإلدارة مسئولیة وضع نظ

بان تعمیم وتنفیذ ) Commission Stock exchange( األمریكیةحیث تبین ھیئة البورصة 

یة من ذلك ھو تزوید والغا الداخلیة ھو التزام ھام یقع على عاتق اإلدارة ةوتقویم نظام الرقاب

من انھ  للتأكدالرقابة الداخلیة نظام معقول ومنطقي بان المنشأة تقوم بمراقبة  بتأكیدالمساھمین 

وكذلك تعدیل بعض اإلجراءات الرقابیة المستخدمة وفقًا الختالف  المرجوة األھدافیحقق 

الرقابة الداخلیة جزء من  أن أي الكتابر ع مراقبة نشاط المنشأة وحسبحتى تستطی الظروف

ل ة وعلیھ ال یمكن أن تحالداخلی المراجعةالعمل اإلداري في المنشأة ویعمل بشكل مستقل عن 

  .الداخلیة  لمراجعةلرقابة الداخلیة محل اا

  : الرقابة الداخلیة  أنظمةالمراجع الداخلي تجاه  ةمسؤولی: ثانیًا

ھا قصد العمل على تحسینالرقابة الداخلیة ب أنظمةیم یقوم المراجع الداخلي بدراسة وتقی

لقد نصت معاییر الممارسة المھنیة للمراجعة الداخلیة الصادرة عن معھد .  وإحكامھا

مجال عمل المراجع الداخلي  یتضمنعلى أن  ألمحتدهالمراجعین الداخلیین في الوالیات 

   )25(المنشأة والحكم على درجة متانتھاالرقابة الداخلیة في  أنظمةالیة فحص وتقویم كفایة وفع

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  193لوردات مرجع سبق ذكره صا خلف عبدا هللا -25
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  الرقابة الداخلیة أنظمةلیة المراجع الخارجي تجاه ومسؤ
  :معروف أن المراقبة الداخلیة تشمل كما ھو 

 الضبط الداخلي  -          الرقابة اإلداریة  -              الرقابة المحاسبیة  -

المراجع الخارجي فھل تشمل سائر نواحي الرقابة  ةمسؤولیویوجد خالف یتعلق بمدى 

  .بعض النواحي دون غیرھا بالداخلیة أم أنھا تتعلق 

حص وتدقیق أعمال الضبط مسئول عن فیرى فریق من المحاسبین أن المراجع الخارجي 

تتعلق بطرق المحافظة على موجودات المشروع أما  ألنھاالداخلي والرقابة المحاسبیة فقط 

الرقابة اإلداریة فال تدخل ضمن أعمال المراجعة الخارجیة على اعتبار أنھا ال تتعلق 

  .بالنواحي المالیة 

عن فحص وتقییم سائر  مسئولأن المراجع الخارجي  نفریق آخر من المحاسبی ویرى

نظام الرقابة الداخلیة بما في ذلك الرقابة اإلداریة الن جمیع وسائل الرقابة الداخلیة تمثل 

  .تضعھا اإلدارة لتضمن حسن سیر العمل في المشروع متماسكةوحدة 

المراجع الخارجي إلى جمیع ما یتعلق بوسائل الرقابة في  ةمسؤولیتوسیع  وال شك أن

. صصًا بھاناك أمور قد ال یكون متخسیما وھجعل من عملة مھمة شاقة ومرھقھ الالمشروع ی

أما . عن أعمال الضبط الداخلي والرقابة المحاسبیة  مسئوللذلك فان المراجع الخارجي 

عن الوسائل التي لھا اثر واضح على النواحي  ًالئومس اعتبارهمسائل الرقابة اإلداریة فیمكن 

 ) 26( .المالیة بالمشروع مثل مراقبة تنفیذ المیزانیة التقدیریة

إذ یطلع المراجع الخارجي في عملھ على معظم المستندات المبررة، كما یعتمد في عملھ 

التي ھي عبارة عن مجموعة من  ،على نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة موضوع الدراسة

  )27(.الضمانات التي تساھم في التحكم بالمؤسسة

انھ على المراجع الحصول على فھم كاٍف ) 400(التدقیق المھني رقم  یارعولقد نص م

. لنظام الرقابة الداخلیة لغرض التخطیط لعملیة المراجعة وتطویر طریقة فعالة لتنفیذھا 

  .المھني لتقدیر مخاطر المراجعة  هاجتھادوعلى المراجع استخدام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  115ص 1979دمشق  نمطبعة ابن حیا،زء األولالجالمراجعة  أصول،ًا حمدي السق -26

Raffegau .J et all , L’ audit financier que sais_ je , Paris, 1994  P6     - 27 
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 األدنىالمستوى (مستوى  أدنىبأنھا قد خفضت إلى  للتأكدوتصمیم إجراءات المراجعة 

مما سبق نجد أن نتائج تقییم نظام الرقابة الداخلیة تؤثر على طبیعة إجراءات ) المقبول

یجب أن یقوم بھ مراجع الحسابات المراجعة المطلوب استخدامھا ونطاق الفحص الذي 

  . أمرینمراجع الحسابات بدایة أن یتحقق من وكذلك یجب على 

عة مالئم للمنشأة وطبی) المخطط(أن یكون نظام الضبط الداخلي المرسوم  :األمر األول

  .نشاطھا

نا سابقًا شرالتحقیق من مدى االلتزام بتطبیق ھذا النظام كما ھو مخطط لھ كما ا :األمر الثاني 

ة المحاسبیة والرقابة المالیة والضبط الداخلي فان أن نظام الرقابة الداخلیة یتكون من الرقاب

  :المراجع الخارجي حول ھذه األنظمة تتضح خالل ما یلي  ةمسؤولی

 :الرقابة المحاسبیة  - 1

عن نظام الرقابة المحاسبیة كونھا ذات صلة بعملیة  مسئوالیعتبر المراجع الخارجي 

االعتماد علیھا ومدى داللة  إمكانیةالبیانات المحاسبیة بالدفاتر ومدى  دقةالمراجعة ومدى 

 أصوللمالیة محل الفحص كذلك حمایة  عن الفترةلي للمنشأ ة للوضع المالي الفعالقوائم المالی

كذلك یجب على مراجع  – األخطاءالمنشأة النقدیة من االختالس والتالعب ، واكتشاف 

جوھري في عملیة  ثرالحسابات الخارجي أن یبذل عنایة خاصة لھذا النظام كونھ ذات ا

   .ة المراجعة المرتقب

نظام الرقابة ارجیة على فھم النظام المحاسبي ومعاییر المراجعة الخ أوضحتلذلك 

الداخلیة لغرض التخطیط لعملیة المراجعة والتعرف على تصمیم النظام المحاسبي وطریقة 

  :عملة ویجب على المراجع أن یحصل على فھم النظام المحاسبي لتشخیص وفھم 

  ت المنشأة امالعمطوائف العملیات الرئیسیة ل -أ

  كیف بدأت ھذه المعامالت  -ب

البیانات  تتضمنھاالسجالت المحاسبیة المھمة والمستندات المساندة والحسابات التي  -ج

  المالیة 

والحاالت  الھامةمنذ نشوء المعامالت . طریقة معالجة التقاریر المحاسبیة والمالیة  - د

  تضمینھا في البیانات المالیة  األخرى لغایة
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 :الرقابة اإلداریة  - 2

عن دراسة وتقییم نظام الرقابة اإلداریة في المنشأة  مسئوالال یعتبر مراجع الحسابات 

على النواحي المالیة  قط عن المسائل التي لھا اثر واضحف مسئوالمحل الفحص ویكون 

للمشروع مثل تنفیذ المیزانیة التقدیریة وان إلزام المراجع بفحص الرقابة اإلداریة سیوسع من 

 .مسؤولیاتھ ویلقي علیھ عبئًا كبیرًا 

 :نظام الضبط الداخلي  - 3

 أنظمة مسئوال عن فحص وتقییمر مراجع الحسابات بیعتفیما یخص الضبط الداخلي ف

الضبط والرقابة على  انظمھا ھو معروف أن نظام الضبط الداخلي ھو وكم. الضبط الداخلي 

موظف یتم إكمالھ والتحقیق من صحتھ العملیات الیومیة للمنشأة والذي یؤدي إلى أن عمل أي 

واالختالس وبما أن  األخطاء والغشقبل موظف آخر حیث أن ذلك یؤدي إلى اكتشاف  من

 مسئوالالس فانھ بذلك یعتبر والغش واالخت طاءاألخعن اكتشاف  مسئوالالمراجع الخارجي 

  ) 28(حص نظام الضبط الداخلي عن ف

  :كل الرقابة الداخلیة ھیاییر فعالیة مع: المطلب الثاني 

تبین مما سبق أن إدارة الشركة ھي المسئولة عن تصمیم ھیكل فعال للرقابة الداخلیة 

  .والثقة فیھا  ،وتشغیلھ بصورة تساعدھا على إعداد قوائم مالیة صادقة یمكن االعتماد علیھا 

وتجدر اإلشارة إلى أن إدارة الشركة مسئولة عن إعداد تقریر عن مدى فعالیة ھیكل 

ق من مدى صدق ما ا التقریر لمراجع الحسابات للتحقبالشركة أو تقدیم ھذالرقابة الداخلیة 

  .ورد بتقریر اإلدارة عن مدى فعالیة ھیكل الرقابة الداخلیة بالشركة والتصدیق علیھا 

ومن ناحیة أخرى فانھ إذا كانت إدارة الشركة مسئولة عن تصمیم وتشغیل ھیكل فعال 

عن تقییم مدى فعالیة ھیكل الرقابة الداخلیة وفقًا لمعاییر للرقابة الداخلیة فإنھا مسئولة أیضا 

فعالیة الرقابة الداخلیة الصادر عن المنظمات المھنیة والتي إذا التزمت بھا إدارة الشركة فان 

ھیكل الرقابة الداخلیة للشركة سیكون ھیكل فعال ، وبالتالي یمكن لإلدارة من خالل ھذا 

  .ة صادقة یمكن االعتماد علیھا والثقة بھا الھیكل الفعال إعداد قوائم مالی

وتتضمن تلك المعاییر ضرورة فھم وإدراك اإلدارة للھدف من ھیكل الرقابة الداخلیة ومعیار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   213 – 212ة مرجع سبق ذكره ص غسان فالح المطارن/ د -28
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ھیكل الرقابة الداخلیة والمعاییر الخاصة بفعالیة كل جزء من أجزاء تكامل مكونات أو أجزاء 

ھیكل الرقابة الداخلیة باإلضافة إلى معیار كفاءة إدارة المراجعة الداخلیة ومعیار مدى 

 .استخدام تكنولوجیا المعلومات واالستفادة منھا 

 :معیار ضرورة فھم وإدراك اإلدارة للھدف من ھیاكل الرقابة الداخلیة  - 1

یجب أن تكون إدارة الشركة مدركھ للھدف من وجود ھیكل فعال للرقابة الداخلیة ، وھو 

ضمان إعداد قوائم مالیة صادقة یمكن الثقة فیھا واالعتماد علیھا حیث أن إدارة الشركة ھي 

المسئولة عن تصمیم وتشغیل ھیكل فعال للرقابة الداخلیة یضمن لھا إعداد ونشر قوائم مالیة 

الثقة فیھا واالعتماد علیھا وذلك الن إعداد القوائم المالیة ھي مسؤولیة إدارة  صادقة یمكن

  .الشركة 

ومن ناحیة أخرى یجب أن تدرك اإلدارة أن ھیكل الرقابة الداخلیة على عملیة إعداد 

الحسابات بل یشتمل أیضا على الرقابة  أرصدةالقوائم المالیة ال یتضمن فقط الرقابة على 

على دورة العملیات وذلك الن دقة ارصده الحسابات والتي من خاللھا یتم إعداد القوائم المالیة 

  .للشركة تعتمد على دقة العملیات وتسجیلھا 

 : معیار تكامل مكونات أو أجزاء ھیكل الرقابة الداخلیة  - 2

یتكون من خمسة أجزاء أو مكونات ھي بیئة  أن ھیكل الرقابة الداخلیة أوضحناسبق أن 

  .الرقابة والمعلومات واالتصال والمتابعة  وأنشطةالرقابة وتقییم المخاطر 

 ھأو مكونات بأجزائھعن تصمیم وتشغیل ھیكل الرقابة الداخلیة  مسئولةوتكون إدارة الشركة 

  .الخمسة بصورة متكاملة 

 :الداخلیة  فعالیة كل جزء من أجزاء ھیكل الرقابة معیار - 3

یعرض فعالیة كل جزء من أجزاء مكونات الرقابة الداخلیة الخمسة وذلك  یارعوھذا الم

  :على النحو التالي 

  :فعالیة بیئة الرقابة  معیار - أ

یساعد وجود بیئة رقابیة تعمل بفعالیة على تحقیق الفعالیة في مكونات ھیكل الرقابة 

األخرى ، والشك أن فعالیة بیئة الرقابة یتوقف على سیاسات وتصرفات  األربعالداخلیة 

وجود ھیكل فعال للرقابة الداخلیة  بأھمیةى اقتناعھم وإدارة الشركة ومدمجلس اإلدارة 

 .بالشركة وذلك الن تلك السیاسات ستنعكس على سلوك جمیع العاملین بالشركة 
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  :فعالیة تقییم المخاطر  معیار -ب

المطلق بشأن  التأكیدالذاتي في ھیكل الرقابة الداخلیة ال یعطي اإلدارة أن القصور 

فعالیة ھیكل الرقابة الداخلیة بالشركة على عملیة إعداد القوائم المالیة ، وبالتالي فال بد من 

  .وجود درجة معینة من الخطر المتعلق بھیكل الرقابة الداخلیة 

القوائم المالیة بفعالیة ، واتخاذ  بإعدادعلقة ویجب أن تقوم اإلدارة بتقییم المخاطر المت

اإلجراءات الالزمة للتغلب على العوامل واألسباب التي تؤدي إلى وجود تلك المخاطر ، أو 

دي إلى تخفیض التي تؤدي إلى زیادة مستوى الخطر والقیام بالعدید من اإلجراءات التي تؤ

  .تعرض لھ الشركة مستوى الخطر الذي ت

تي تؤدي إلى زیادة مستوى الخطر عدم كفاءة العاملین بالشركة وزیادة من العوامل ال

المعلومات ،   اتكنولوجیدرجة تعقید نشاط الشركة ، وزیادة درجة اعتماد الشركة على 

  .یعھا ق المنتجات التي تقوم الشركة بتصنودخول منافسین جدد سو

  :الرقابة  أنشطةمعیار فعالیة  - ج

الرقابة بصورة فعالة  بأنشطةلكي یكون ھیكل الرقابة الداخلیة فعاًال البد من القیام 

الرقابة  أنشطةتضمن تخفیض مستوى الخطر وتحقیق أھداف الرقابة الداخلیة وتتضمن 

الرقابة  وإجراءاتمجموعة من اإلجراءات والسیاسات التي یتم اتخاذھا مثل سیاسات 

ت والفصل بین الواجبات والمسئولیات ، واالعتماد السلیم والسجال األصولالداخلیة على 

  .واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة األداءالمتعلقة بتقییم  األنشطةوكذلك  واألنشطةللعملیات 

  :معیار فعالیة نضام المعلومات واالتصاالت  -د

وم یجب أن یكون لدى الشركة نظامًا فعاًال ومالئمًا للمعلومات واالتصال المحاسبي یق

بتوصیل المعلومات المالئمة لجمیع المستویات اإلداریة داخل الھیكل التنظیمي للشركة 

  .لضمان تحقیق أھداف الشركة 

ویقوم ھذا النظام بتجمیع وتسجیل وتصنیف وتحلیل عملیات الشركة والتقریر عنھا 

نوات من خالل العدید من ق أعلىأو إلى  أسفللمختلف المستویات اإلداریة بالشركة إلى 

  .قوائم مالیة صادقة یمكن االعتماد علیھا والثقة فیھا  بإعداداالتصال بما یسمح 
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  :لمكونات ھیكل الرقابة الداخلیة  ار فعالیة المتابعة والتقییم المستمرمعی - ھـ

ھیكل الرقابة  وأجزاءتؤدي عملیة المتابعة والتقییم المستمر وبفعالیة لمختلف مكونات 

الداخلیة التي تحقق الكفاءة والفعالیة في ھیكل الرقابة الداخلیة الن التقییم والمتابعة المستمرة 

وبفعالیة لمكونات ھیكل الرقابة الداخلیة یساعد على معرفة ما إذا كان ھیكل الرقابة الداخلیة 

جة لتعدیل بعض أجزاء أو حاما إذا كانت ھناك أم ال ؟ و یعمل وفقًا للتصمیم السابق إعداده

  .مكونات ھیكل الرقابة الداخلیة لتتمشى مع التغیرات في ظروف التشغیل 

  :معیار كفاءة إدارة المراجعة الداخلیة  - 4

الشك أن وجود إدارة مستقلة وذات كفاءة عالیة للمراجعة الداخلیة بالشركة وبمالھا من 

الرقابة الداخلیة یحقق الفعالیة في تصمیم  أدواتمن  تبارھا أداةخبرات ومؤھالت مناسبة وباع

وتشغیل ومتابعة تشغیل ھیكل الرقابة الداخلیة بالشركة خاصة إذا كانت تلك اإلدارة مستقلة 

  .في الھیكل التنظیمي للشركة وتتبع مجلس اإلدارة مباشرة 

ارة على وتلعب إدارة المراجعة الداخلیة والتي تعمل فعالیتھا دورًا كبیرًا في مساعدة اإلد

  .تقییم مدى فعالیة ھیكل الرقابة الداخلیة بالشركة 

 .معیار مدى استخدام تكنولوجیا المعلومات واالستفادة منھا  - 4

لكي یتم تصمیم وتشغیل ھیكل فعال للرقابة الداخلیة البد من استخدام واالستفادة من 

  .استخدام تكنولوجیا المعلومات 

جیا المعلومات عند تصمیم وتشغیل ھیكل الرقابة االستفادة من وسائل تكنولو أمثلةومن 

الداخلیة تشغیل وتسجیل العملیات آلیًا ، والتحقق من دقة التشغیل آلیًا ، وتحقیق الرقابة على 

ة الداخلیة كافة العملیات من خالل الحاسب اآللي واالعتماد على مصادر المعلومات المختلف

  ).االنترنت(میة كت المعلومات العالبشأو الخارجیة من خالل 

 إرشاداتإلى وضع معاییر وتوفیر ) 400(المعیارالدولیة  اإلصداراتوقد ھدفت 

ام المحاسبي ولنضام الرقابة الداخلیة ولخطر المراجعة ومكوناتھ ظللحصول على فھم للن

  ) .وخطر االكتشاف.وخطر الرقابة . الخطر المتالزم (

ویجب على مراجع الحسابات الحصول على فھم كاف للنظام المحاسبي ولنظام الرقابة 

وعلى مراجع الحسابات . ة المراجعة بطریقة فعاللغرض تخطیط وتنفیذ عملیة . الداخلیة 

للتأكد بأنھا قد المھني لتقدیر مخاطر المراجعة وتصمیم إجراءات المراجعة  استخدام حكمھ
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ویتم ذلك من خالل وجود بیئة الرقابة . المقبول  األدنىالمستوى  خطر المراجعة إلى خفضت

الرقابة  حیث یتكون نظام الرقابة الداخلیة وفقًا للمعاییر الدولیة من بیئة الرقابة  وإجراءات

فقط حیث فصلت المعاییر الدولیة بین مفھوم النظام المحاسبي ومفھوم نظام الرقابة الداخلیة 

قة بینھما وضرورة وجود العدید من الضوابط الرقابیة ذات الصلة على وجود عال التأكدمع 

بالنظام المحاسبي مثل ضرورة تسجیل كافة المعامالت في السجالت المحاسبیة فورًا 

  .) 29(. وبالمبالغ السلیمة وفي الحسابات المالیة المالئمة وفي الفترة التي تخصھا 

   سھاسوأالمطلب الثالث اإلجراءات التنفیذیة لتحقیق خصائص نظام الرقابة الداخلیة 

البد من اتخاذ عدد من اإلجراءات التنفیذیة لتحقیق خصائص الرقابة الداخلیة وھذه 

  .اإلجراءات تضم 

  :عامة  وإجراءات ـ محاسبیة وإجراءات ـ وإداریةإجراءات تنظیمیة 
  : واإلداریة اإلجراءات التنظیمیة: أوال 

  :النواحي التالیة  تضم اإلجراءات التنظیمیة واإلداریةو

 .المختلفة بشكل یضمن عدم التداخل  واألقسامتحدید اختصاصات اإلدارات  - 1

البدایة للنھایة ،  من توزیع الواجبات بین الموظفین بحیث ال ینفرد احدھم بعملیة ما - 2

 .وبحیث یقع عمل كل موظف تحت رقابة موظف آخر 

 . واإلھمالتحدید تبعة الخطأ على  توزیع المسئولیات بشكل واضع یساعد  - 3

 :والموظفین بحیث یتم الفصل بین الوظائف التالیة  اإلداراتتقسیم العمل بین  - 4

 . Initiation  Authorizationوظیفة التصریح بالعملیات والموافقة علیھا   ) أ

  Operation: وظیفة تنفیذ العملیات   ) ب

 Custodianship األصولعھد وظیفة االحتفاظ ب  ) ج

 Record – keepingوظیفة القید والتسجیل    ) د

عمل واحد في حجرة أو صالة بتنظیم األقسام بحیث یجتمع الموظفون الذین یقومون  - 5

 .واحدة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 49،  46مرجع سبق ذكره ، ص, المراجعة التشغیلیة  ،الصحن وآخرین حعبد الفتا ـ 29
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ترك فرصة ألي موظف تروتین یتضمن خطوات كل عملیة بالتفصیل بحیث ال  إیجاد - 6

 . مسئولللتصرف الشخصي إال بموافقة شخص آخر 

تعلیمات صریحة بان یقوم كل موظف بالتوقیع على المستندات كإثبات لما قام  إعطاء - 7

 .بھ من عمل 

تختص كل إدارة ) ألوانمن عدة  وأحیانا(استخراج المستندات من أصل وعدة صور  - 8

 .معینة بصورة ذات لون معین 

وبحیث ال یتعارض ذلك مع حسن  آلخر ركة التنقالت بین الموظفین من حینإجراء ح - 9

 .سیر العمل 

الفرصة لمن  إلیجادالسنویة دفعھ واحدة وذلك  بإجازتھضرورة قیام كل موظف ــ 10 

 . یقوم بالعمل في أثناء غیابة الكتشاف أي تالعب في ذلك العمل

  :اإلجراءات المحاسبیة : ثانیًا 

  :وتضم اإلجراءات المحاسبیة النواحي التالیة 

ھذا یقلل من فرص  تعلیمات بوجوب إثبات العملیات بالدفاتر فور حدوثھا الن إصدار - 1

، ویساعد إدارة المشروع على الحصول على ما تریده من عملیات  الغش واالحتیال

 .بسرعة 

لم یكن معتمدًا من الموظفین المسئولین ،  التعلیمات بعدم إثبات أي مستند ما إصدار - 2

 . األخرىومرفقھ بھ الوثائق المؤیدة 

 .موظف آخر  یراجعھأي موظف في مراجعة عمل قام بھ ، بل یجب أن  إشراكعدم  - 3

المحاسبیة مما یسھل الضبط الحسابي ویقلل من احتماالت الخطأ  اآلالتاستعمال  - 4

 .لى سرعة انجاز العمل ویقود إ

استخدام وسائل التوازن المحاسبي الدوري مثل موازین المراجعة العامة وحسابات  - 5

 .الخ ..  اإلجمالیةالمراقبة 

في الدفاتر  واألرصدةمطابقة دوریة بین الكشوف الواردة من الخارج  إجراء - 6

 .الخ .. ءوالسجالت كما في حالة البنوك والموردین ومصادقات العمال
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 األرصدةلقیام یجرد مفاجئ دوریًا للنقدیة والبضاعة واالستثمارات ومطابقة ذلك مع ا - 7

  . )30( الدفتریة

  :إجراءات عامة : ثالثًا 

  :وتضم اإلجراءات العامة النواحي التالیة 

 . اإلخطارالتأمین على ممتلكات المنشأة ضد جمیع  - 1

 .مالیة أو تجاریة أوراقبضائع أو  التامین على الموظفین الذین بحوزتھم عھد نقدیة أو - 2

 .)31(وضع نظام وقائي سلیم لمراقبة البرید الوارد والصادر  - 3

جعل سلطات االعتماد متمشیة مع المسئولیة ، فقد استخدام وسیلة الرقابة الحدیة ب - 4

نانیر بینما رئیس الدائرة ًال باعتماد الصرف في حدود عشرة دیختص رئیس القسم مث

 .وھكذا  دیناریختص باعتماد الصرف في حدود مائتي 

استخدام وسائل الرقابة المزدوجة فیما یتعلق بالعملیات الھامة في المشروع كتوقیع  - 5

 .الشیكات وعھدة الخزائن والنقدیة 

ة استخدام نظام التفتیش بمعرفة قسم خاص بالمشروع في الحاالت التي تستدعیھا طبیع - 6

بحیث تكون عرضة للتالعب واالختالس وغالبًا ما تناط ھذه السلطة یقسم  األصول

 . )32( ةالداخلیالمراجعة 

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ
  . 172، 171مرجع سبق ذكره ، ص, علم تدقیق الحسابات ، خالد أمین عبدا هللا/ د -30
  . 141التدقیق الداخلي مرجع سبق ذكره ، ص /رداتالو خلف عبدا هللا -31

  173مرجع سبق ذكره ، ص خالد أمین عبد اهللا/ د -32
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  :خالصة الفصل                                   

اإلدارة وكبر  وأسالیبمن خالل ھذا الفصل الحظنا أن التطور في الحیاة االقتصادیة 

حجم المشروعات كان لھ دور كبیر في تطویر نظام الرقابة لداخلیة لمالھ من دور في حمایة 

التي  ذلك ضمان صدق المعلومات المحاسبیةاألخرى وك واألطرافمصالح المساھمین 

أھم األسباب  ومن ھذا المنطلق تطور مفھوم الرقابة التي كان احد ألنھتحویھا القوائم المالیة 

عن اإلدارة فزاد االھتمام بالرقابة الداخلیة لضمان تحقیق االستغالل  ھو انفصال الملكیة

عھا اإلدارة بأنھا كل الوسائل والطرق التي تتب د ومن تعریف الرقابة الداخلیةرموااألمثل لل

الشركة ولضمان دقة المعلومات المحاسبیة وزیادة درجة االعتماد  أصولللمحافظة على 

  .یق الكفاءة التشغیلیة والتزام العاملین بالسیاسات اإلداریة التي وضعتھا اإلدارة علیھا وتحق

 واإلداریةالرقابة المحاسبي (ومن ھنا فان الوسائل تظھر أنواع المراقبة الداخلیة الثالثة 

  .المختلفة  بأدواتھا) والضبط الداخلي

ھذا   ناھا خالللتي استعرضاألھداف اوكذلك یتبین لنا أھمیة الرقابة الداخلیة من خالل 

  .الخ ..المنشآت ودقة المعلومات المحاسبیة  الفصل من حمایة أصول

 أھدافالتي تحقق ھذه  وأدواتھارف على مقومات الرقابة الداخلیة ومكوناتھا وكذلك التع

یمكن االعتماد على نظام  أساسھاتي على عام وال لالرقابة الداخلیة وأھداف المؤسسة بشك

  .لداخلیة والحاجة الماسة إلیھ الرقابة ا

مسئولیات الرقابة الداخلیة في ب المتمثلةخصائص الرقابة الداخلیة  ومن خالل خیراأو

معاییر الرقابة الداخلیة والتي  وكذلككل من اإلدارة والمراجعة یشقیھا الداخلي والخارجي 

والمتمثلة  اإلجراءات التنفیذیةومن خالل   كفاءتھا وفعالیتھا ألدخلیھمن خاللھا تحقق الرقابة 

  .باإلجراءات اإلداریة والمحاسبیة والعامة یتم تحقیق خصائص الرقابة الداخلیة
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  :مقدمةال
مع تعقد بیئة األعمال وزیادة الحاجة إلى معلومات ذات مصداقیة للحكم على 

فة          أداء   ي إضفاء ص ًا ف ة دورًا حیوی ة المراجع ال تلعب مھن ات األعم ائج منظم ونت

د  المصداقیة على المعلومات المتعلقة بالقوائم المالیة فضًال عن   یم خدمات أخرى   تق

العاملون في منشآت (كاالستشارات اإلداریة في مجاالت مختلفة فیساعد المراجعون 

داخلیون    ون ال ون الخارجیون والمراجع ة المراجع ین  ) المراجع ى تحس الشركات عل

ذھا   األداء وأسالیب الرقابة الداخلیة حیث یقدمون إلى اإلدارة اقتراحات ینتج عن تنفی

ن خ  الیف م یض التك ش ،  تخف اء  والغ یض األخط غیل وتخف اءة التش ین كف الل تحس

املین           راد اإلدارة والع ة یعمل كل من أف ذ إجراءات المراجع تم تنفی وأخیرًا عند ما ی

  .على نمو أفضل وتقل فرص ارتكابھم للغش

ي               دیرین والمالك ف ین الم دة ب ة المتواج ة الوكال ان عالق ة أخرى ف ومن ناحی

ي یم   ة   الوحدة االقتصادیة والت وكالء عن المالك وحمل م ك دیرون دورھ ا الم ل فیھ ث

ذا    ي ھ األسھم في إدارة  عملیات الوحدات االقتصادیة تفرض دورًا ھامًا للمراجعة ف

ي     الشأن ذلك النھ من الطبیعي أن ینشأ عن عالقة الوكالة ھذه نوعًا من التضارب ف

م تماثل المعلومات وھذا ما یسمى بعد) حملة األسھم(المصالح بین المدیرین والمالك 

والتي تعني أن لدى المدیر معلومات عن المركز المالي ونتائج العملیات تختلف عن  

ى  ) الغائبین(المعلومات التي لدى المالك  عن شؤون اإلدارة وھذا االختالف یؤدي إل

  .للحكم على مصداقیة المعلومات) كمھنة المراجعة(الحاجة إلى طرف مستقل 

ك من خالل      حیث یتم في ھذا الفص   ل توضیح المراجعة بشكل عام وسیتم ذل

وأنواعھا  ضروریاتھاوصف المراجعة وتطورھا التاریخي ومفھومھا الواسع ومدى 

  .المختلفة وأدلتھا وعالقتھا بالرقابة

    

  
  

  



  44                                                                                    مدخل إلى المراجعة  الثانيالفصل 

 للمراجعة  ألمفاھیمياإلطار : المبحث األول

ة إن ة  المراجع فة عام ن بص د تطورت بتطوھي شكل م ة وق اة إشكال الرقاب ر حی

الیبھا        ورت أس د تط ذلك فق ادي  ول ب االقتص ا الجان ان خصوص ااءاجرإواإلنس  تھ

ق  زمن  لتحقی ع ال ورت م ي تط دافھا الت د و ,أھ ة  ق ا نتیج رة إلیھ رت النظ ادة تغی لزی

   .  الحاجة إلیھا

  :عن المراجعة لمحة تاریخیة: المطلب األول
راع     ي ص ان ف دم اإلنس ھ ق ة قدیم ة م  ھأن المراجع ع الطبیع ل م باعن أج  إش

ھ   د رغبات ي      فق ر ف ى تطور كبی ورة الصناعیة إل ع الث دأ م ذي ب ي ال دم العلم أدى التق

ع    و واتس و النم روعات نح ت المش ث اتجھ ادي ، حی اط االقتص االت النش ع مج جمی

راد            رد أو عدد محدود من اإلف دور ف ي مق د ف م یع ث ل نشاطھا وازداد رأسمالھا بحی

ا    ات تمویلھ ة احتیاج ذا . مواجھ ور  ول دأ ظھ ددة   ب ؤولیة المح ركات ذات المس الش

جھ و، وكان من نتیجة ھذا التغییر الكبیر في شكل المشروع وا والشركات المساھمة 

ة    وازدیاد مشاكلھ ، نشاطھ وحجم عملیاتھ  ى أسس علمی ضرورة إدارة المشروع عل

اتھ        م سیاس من رس اطھ ، وتض ھ نش ھ وأوج ى أموال ة عل ق الرقاب ل تحقی ة تكف عملی

  .العاملین فیھوبعة تنفیذھا وتقییم أداء أجھزتھ ومتا

ام           ى القی درة المساھمین عل دم ق ھ لع لذلك انفصلت ملكیة المشروع عن إدارت

نھم         ة م دى الغالبی رة ل وافر الخب ع  . بإدارة المشروع نظرًا لزیادة عددھم وعدم ت وم

ذین ال یشت        ة ال د تحول أصحاب الملكی ة واإلدارة ، تزای ي  الفصل بین الملكی ركون ف

ایتھم ضد مخاطر االختالس والتالعب       مراجعياإلدارة إلى خدمات  الحسابات لحم

ال      ى أعم ة عل ولى الرقاب ي یت وظفین ، ولك دیرین أو الم ل الم ن قب ابات م ي الحس ف

بیة       ات المحاس حة البیان ن ص د م ق التأك ن طری نھم ، ع ة ع س اإلدارة نیاب مجل

وائم ال     ي الق واردة ف ات ال دمھا      ومطابقتھا للبیان س اإلدارة ، ویق دھا مجل ي یع ة الت مالی

  .للمساھمین

  .وبذلك ظھرت أھمیة االعتماد على خدمات المحاسبین القانونیین
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ن    ة م ة المراجع ق كلم ة ) Auditing(وتنش ن كلم ي ) Audire(م وتعن

تم       المراجع االستماع في التعبیر الالتیني حیث كان ة ی ي جلسة استماع عام یستمع ف

ود  نھمسابات بعد ذلك ، وقد بدأت فیھا قراءة الح ة المحاسبة والتدقیق في صورة جھ

الدفاتر ثم تطورت العملیات واتسع  إمساكفردیة للقیام ببعض العملیات مثل عملیات 

ي      نطاق ودھم ویكرسوا نشاطھم ف ھا بحیث مكنت اإلفراد القائمین بھا أن یخصوا جھ

برز إلى حیز الوجود سابات لم تمراجعة الحوبذلك یمكن القول أن . شكل امتھان لھا 

ث ال یمكن تصور       ور المحاسبة حی ة  إال بعد ظھ حسابات إال بوجود    وجود مراجع

  .حسابات

بة     ر المحاس ذلك تعتب ةوب ن    ومراجع د م ان ال ب ان مترابطت ابات عملیت الحس

  .وجودھما معًا في أي نشاط 

دقیق لمصر           ة المحاسبة والت ث  ویسجل التاریخ فضل السبق لظھور مھن حی

دبیر    رادات وت ة اإلی جالت لمراقب ون بس ا یحتفظ ون فیھ ون العمومی ان الموظف ك

  .األموال

دمات        تعین بخ ا تس ان كانت ة والیون اریخ أن حكومتي مصر القدیم ویسجل الت

في الیونان  المراجعللتأكد من صحة الحسابات العامة ، فكان  المراجعینالمحاسبین و

  .ر والسجالت للوقوف على صحتھا وسالمتھایستمع إلى القیود المثبتة بالدفات

ور    ھولة     ولظھ ى س ر أدى إل امس عش رن الخ ي الق زدوج ف د الم ة القی نظری

بة وال ق المحاس ار تطبی ةوتبسیط وانتش بة   مراجع ة المحاس ور مھن ى تط ا أدى إل مم

وبارزًا في تطور مھنة وكذلك لعبت السیاسة المالیة والضریبة دورًا ھامًا  والمراجعة

  .إذ ظھرت أداة جدیدة للرقابة ھي الرقابة والفحص الضریبي المراجعةبة والمحاس

أول جمعیة للمحاسبین أنشئت في أن  مراجعةویبین التطور التاریخي لمھنة ال  

ا شما (فینیسیا  ى ك    1551سنة  ) ل ایطالی ان عل ة      م وك ة مھن ي مزاول ل من یرغب ف

بة وال ةالمحاس م  مراجع ى أن ینض ة و إل ذه الجمعی ویة ھ نوات  عض ب س ت تتطل كان

  یر محاسبة وقد بتمرین بجانب النجاح في االمتحان الخاص لیصبح الشخص خ
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ام       ي ع ة ف ذه الكلی ویة ھ بحت عض ة     1669أص ة مھن روط مزاول ن ش رطًا م   م ش

  )33(المراجعة  

ة   أولوأنشئت   نة        مھن ي س رة ف ي أدنب ة المحاسبة ف ا وھي جمعی ي بریطانی م 1854ف

د و نة    بع دا س ي كن ك ف ا سنة    م1880ذل ي فرنس نة  1881وف ات المتحدة س م والوالی

دا سنة   1904م واسترالیا سنة  1896م وألمانیا سنة 1882 م   1911م وفنلن ع العل م م

د أسماء المحاسبین         ت سجالت قی ث تكون ك حی أن المھنة نشأة في ھذه الدول قبل ذل

   . )34(والمدققین كمھنیین

ي   ام  وف ن ع رة م ام 1900الفت ى ع رف 1933ال ة    ا  اعت ة الداخلی ة الرقاب ة بأھمی بة والمراجع ال المحاس ي مج ون ف المؤلف

 )Dicksee(دكسي  األستاذمن اعترف بھا  أولالمراجعة الخارجیة وكان  بأھمیةوفائدتھا للمؤسسات، وكذاك زیادة االعتراف 

  )35.(الذي بین  إن نظام الرقابة الداخلیة  الفعال یعوض المراجعة التفصیلیة

ھدت الف  د ش ة         ولق ي مھن ة ف ورات ھام الي تط رن الح ن الق رة م رة األخی ت

  :المراجعة من حیث أھدافھا وإجراءاتھا وبرامجھا ومفاھیمھا وأھمھا 

ى     تغییر أھداف المراجعة من حمایة األ -1 صول من التالعب واالختالس إل

 .یر تمثیل القوائم المالیةتقر

 .تزاید مسؤولیة المراجع تجاه مستخدمي القوائم المالیة -2

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دقیق الحسابات      األصول،الدكتور خلیل محمود الرفاعي + الخطیب  الدكتور خالد راغب .33 ة لت ة والعملی العلمی

  8-7ص م1998،  األردننظري عملي ، دار المستقبل للنشر والتوزیع ، عمان 

دقیق الحسابات ، د     مھیب الس  -34 م ت ي عمر ، عل ان     اعي وھب ع ، عم م 1991، األردن ار الفكر للنشر والتوزی

 9ص

ة    -35 ان األردن  الطبع ھادي التمیمي ، مدخل إلى التدقیق من الناحیة  النظریة والعملیة ، دار األوائل للنشر عم

  19ص.2006الثالثة 
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ى   ةتفصیلی ةكامل مراجعةمن  المراجعةتغیر طریقة إجراءات  -3 ة  إل مراجع

 . ةواختیاری كاملة

د        تزا -4 ھ الفحص وتحدی ة كمؤشر لتوجی ة الداخلی ید أھمیة تقییم نظام الرقاب

 .نطاقھ

أثیر        تزاید أھمیة اإلفص -5 ا ت ي لھ ات والمعلومات اإلضافیة الت اح عن البیان

ات ومالحظات ضمن        الي كملحق ز الم ة والمرك مباشر على القوائم المالی

 .التقریر المرفق

ة -6 راءات المراجع ور إج تخدام نظ  تط ة باس ة الحدیث ة االلكترونی م المعالج

 )36(للبیانات 

  :وأھدافھاویوضح الجدول التالي تطور المراجعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  11ص.وھبي عمرو ، مرجع سبق ذكره+مھیب الساعي  - 36
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م   دول رق ح ) 3(ج ل یوض ة    مراح ة الرقاب ص وأھمی دى الفح ة وم ور المراجع تط

  الداخلیة

  مدى الفحص  الھدف من المراجعة  فترةال
أھمیة الرقابة 

  الداخلیة

ب    م1500قبل عام  اف التالع اكتش

  واالختالس 

  عدم االعتراف بھا  بالتفصیل

ب    م1850 -1500 اف التالع اكتش

  واالختالس 

  عدم االعتراف بھا  بالتفصیل

ب    م1905 -1850 اف التالع اكتش

  واالختالس 

  اكتشاف األخطاء الكتابیة

ض ا ارات بع الختب

ن  اسولك و  األس ھ

ة   المراجع

  التفصیلیة

  عدم االعتراف بھا

تحدید مدى سالمة وصحة    م 1933 -1905

  .تقریر المركز المالي

اء   اف األخط اكتش

  والتالعب

  اعتراف سطحي  اریھمراجعة اختی

تحدید مدى سالمة وصحة    م1940 -1933

  .تقریر المركز المالي

اء   اف األخط اكتش

  والتالعب

  بدایة االھتمام بھا  اریھ ختیمراجعة ا

تحدید مدى سالمة وصحة    1940-1960

  .تقریر المركز المالي

ز   مراجعة اختیاریة ام وتركی اھتم

              قوي 

  

با - در الص كندریة ،    المص ة اإلس دار الجامعی ق ، ال ات التطبی ة وآلی ة المراجع میر ، نظری د س م ، 2003ن محم

  . 5ص



  49                                                                                    مدخل إلى المراجعة  الثانيالفصل 

  :اجعة تعریف المر: المطلب الثاني
ا       دافھا ومجاالت عملھ ان أھ ى بی لقد تركزت التعاریف المختلفة للمراجعة عل

  من خالل التعاریف التالیة وھذا یظھر بوضوح 

ة      األولالتعریف  ة لجمعی ة التابع اھیم المراجع التعریف الذي وضعتھ لجنة مف

  :المحاسبة األمریكیة بأنھا 

ة منظ((   وعیة لتجمی  عملی ى الموض د عل ة ، تعتم ة  م ة المتعلق یم األدل ع وتقی
ابق    لتحقبنتائج العملیات واألحداث االقتصادیة للمشروع وذلك ل ق من مدى تط

تلك النتائج مع المعاییر الموضوعیة والمقبولة قبوًال عامًا وتوصیل النتائج إلى 
  .))المعنیة األطراف

  :ویتضح من ھذا التعریف ما یلي

ى الفك  -1 د عل ة تعتم ة منظم ة عملی ب  إن المراجع اط یج ي نش ق ، فھ ر والمنط

 .التخطیط لھ وتنفیذه بأسلوب منھجي سلیم ولیس بطریقة عشوائیة 

د    أن تجمیع وتقییم األدلة ھو جوھر عملیة المراجعة وھو األساس  -2 ذي یعتم ال

 .إلبداء رأیھ في القوائم المالیة للوحدة االقتصادیة  علیھ المراجع 

ی       -3 ابق ب دى التط ن م ق م ة للتحقی تخدم األدل داث   تس ات واألح ائج العملی ن نت

روع   ات المش ائج عملی ى نت رت عل رة وأث دثت خالل الفت ي ح االقتصادیة الت

عند تقییمھ  راجعوالم) والتي تعتبر القوائم المالیة ملخصًا لھا(ومركزه المالي 

ًا     ھا طبق دادھا وعرض م إع ة ت وائم المالی ت الق ا إذا كان د م تم بتحدی ة یھ لألدل

 .بولة قبوًال عامًالمبادئ المحاسبة المق

ع   -4 وم المراج ذا   یق ق ھ ة ویتحق راف المعنی ة لألط ائج المراجع یل نت بتوص

ده المراجع     االتصال من خالل ا  ذي یع ر ال ة      لتقری ة المراجع ة عملی ي نھای ف

 والذي یقوم فیھ بتقییم القوائم المالیة المعدة من قبل اإلدارة في ضوء تمشیھا 
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بادئ المحاسبیة المقبولة قبولھا عامًا وكذلك مع المعاییر الموضوعیة وھي الم

 .)37(.معاییر المحاسبة الدولیة

 

د مدى      المراجعة ھي( الثانيالتعریف  ات لتحدی جمع وتقییم األدلة عن المعلوم
ة     ب أداء المراجع ك ویج ن ذل ر ع لفًا والتقری ررة س اییر المق ع المع ق م التواف

 )38( )بواسطة شخص مستقل وكفء

في مجموعة من  ھو علم یتمثل): Auditing(التدقیق والمراجعة ( ثالثالالتعریف 

المبادئ والمعاییر والقواعد واألسالیب التي یمكن بواسطتھا القیام بفحص انتقائي 
وائم    دفاتر والسجالت والق ي ال ة ف ات المثبت ة والبیان ة الداخلی ة الرقاب نظم ألنظم م

ي تعب    المالیة للمشروع د ف ي محای ة    بھدف إبداء رأي فن ة الختامی وائم المالی ر الق  ی
ن ة     ع ي نھای الي ف زه الم ن مرك ارة وع ح أو خس ن رب روع م ال المش ة أعم نتیج

 )39() الفترة

 

  

  

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز    ،الكتاب األول  محمد ھادي العدناني ، المراجعة والتدقیق بین النظریة والتطبیق/ دـ  37 ة تع ابع جامع یمن   ،مط  .م1999ال

  15ص

ادر الدسیطي      / ، المراجعة مدخل متكامل ، تعریب دلوبك  جیمس+ نز یآر ألفینـ  38 د الق د عب د محم محم

 21ص .م2008أحمد حامد حجاج ،  دار المریخ للنشر ، المملكة العربیة السعودیة ، / د+ 

  . 9خلیل محمود الرفاعي ، مرجع سبق ذكره ، ص/ الخطیب ، د خالد راغب/ الدكتورـ 39
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ع ال تعریفال ى بحث         ( راب ة ویشتمل عل وائم المالی ة ھي فحص الق المراجع
ادي       ل انتق ة ، مع تحلی واحي الرقاب وتقییم تحلیلي للسجالت واإلجراءات ون

ي  د   لألدلة المستخدمة في تلخیص العملیات المختلفة للخروج برأي فن محای
ات خال        داللةعن مدى  ائج العملی الي ونت ز الم ة للمرك وائم المالی رة  الق ل فت

 :شتمل ھذا التعریفی، و )معینھ

م تسجیلھا    ) Examination(الفحص )1  ي ت التأكد من صحة قیاس العملیات الت

 .وتبویبھا وتحلیلھا 

ر      ) Verification(التحقیق )2 ة كتعبی وائم المالی ى صالحیة الق إمكانیة الحكم عل

 .سلیم لنتائج األعمال خالل فترة معینة 

بلورة نتائج الفحص والتحقیق وإثباتھا بتقریر مكتوب  )Reporting(التقریر ) 3

  )40(.یقدم لمستخدمي القوائم المالیة

  الفرق بین المراجعة والمحاسبة: المطلب الثالث
ا       وم بھ ي تق ة الت ات التجاری ات العملی ي إثب بة ف دمات المحاس ر خ تنحص

ة وھي منتج     وائم المالی ة   المؤسسة في الدفاتر وكذلك القیام بإعداد الق ة لعملی ات نھائی

یجب أن تكون صحیحة ومعبرة یستلزم  المحاسبة داخل المؤسسة ھذه القوائم المالیة 

بة   ادئ المحاس د بمب دادھا التقی ى  إع دف إل ي تھ ة فھ ا المراجع ا ، أم ارف علیھ المتع

ن    دادھا المحاسب م ام بإع ي ق ة الت وائم المالی وي الق ا تحت ى م ان المراجع عل اطمئن

ي أرقام   ا صحة وصدق ف ي         ,ھ ي األداء المھن ة ف ب تخطیطًا وعنای ل یتطل ذا العم وھ

ة   على أن یلتزم بھما حتى یتمكن من إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم المالیة الختامی

     )41(.قد أعدت وفقًا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا

  ـــــــــــــــــــــ
 . 11صوھبي عمرو ، مرجع سبق ذكره ، + اعي مھیب السـ 40

یرـ 41 د بش والي محم ي تفع،غ ة ف ة ح دور المراجع ة داخل المؤسس ة الداخلی ل الرقاب ة الحبی ة تعاونی وب ال

ة ھ والخضر الجاف ذكرة CCLS بورجل تیر  م ة الماجس ل درج ي  لنی ادیة   اإلدارةف وم االقتص ة العل ة كلی جامع

  م2004, , الجزائر 
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ة وتلخیص     فالمحاسبة تھتم بتسجیل العملیات المالیة التي حدث رة معین ت خالل فت

ات       ك العملی ائج تل ي تحدد نت وتفسیر نتائج تلك العملیات وإعداد القوائم المالیة الت

والمحاسبة بھذا المعنى . في شكل ربح أو خسارة وإعداد المركز المالي للمشروع

ذا فھي    تتعامل مع البیانات األصلیة وتكون مسئولة  أساسًا على تلك البیانات ولھ

ة     تعتبر  ات األولی بمثابة عمل إنشائي یھتم بتحلیل وتبویب وتسجیل وتشغیل البیان

  )42(.أو األساسیة وتصل بھا حتى إعداد القوائم المالیة

 واألفرادفقد یوجد ھناك خلط لدى العدید من مستخدمي المعلومات المحاسبیة   

ة      ن المراجع ل م أن ك ع بش ي المجتم ادیین ف ) auditing(الع

بة ط ألن العد  )accounting(والمحاس ذا الخل دث ھ ة  یویح ات المراجع ن عملی د م

رة       رة كبی راجعین یمتلكون خب تتعلق عادة بالمعلومات المحاسبیة وألن العدید من الم

  )43(.في المحاسبة

ة            دم اإلنسان فالمراجع ة ق ر فھي قدیم ي كثی لكن المراجعة سبقت المحاسبة ف

ن المحاسبة      ك ، لك ا تمل ل م ي ك ة ف ي المراقب د اكتشاف    تعن ر إال بع م تظھ امل  األرق

ر النظام          واختی ا تطورت وظھ د م یم السلع والخدمات وبع اس ق ار النقود كوحدة لقی

ة         ور مراجع ى ظھ ا أدى إل ات مم ادئ ونظری د ومب ھ قواع ذي ل بي ال المحاس

   )44(الحسابات

كذلك أن طبیعة كل منھما لھا ما یمیزھا عن األخرى فالمحاسبة تتمیز بطبیعة   

ى یمكن      إنشائ ة ، حت ة مفھوم ات بطریق یة تقوم على تجمیع وتصنیف وتلخیص البیان

إیصالھا إلى األطراف المعنیة ، أما المراجعة فتتصف بطبیعة رقابیة انتقادیھ تحلیلیة 

 .حیث أنھا تختص بفحص وقیاس ما أعدتھ المحاسبة

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8م ، ص1984ابات ،  الدار الجامعیة اإلسكندریة مصر مراجعة الحسأحمد نور ،/ د ـ 42

 . 21، مرجع سبق ذكره ، صجیمس لوبك + ألفین آرینز ـ  43

 همرجع سبق ذكرمحمد بوتن / محاضرات األستاذـ  44
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ھ            تم التوصل إلی ة ، ال ی ار األساسیة للمراجع ام باألفك ومن المالحظ أن اإللم

  .دراسة لطبیعة المراجعة ذاتھا عن طریق دراسة نظریة المحاسبة بل بتطلب ذلك

ة         ص للمعرف ال متخص ا مج ة ، أنھ ة المراجع ة طبیعی ي دراس ا ف ر لن ویظھ

ة       ذا بطبیع ع من المنطق ، وھ یرتكز على البرھان والقرینة ومن ثم فان جذورھا تنب

  .الحال یجعل من الممكن القیام بدراسة فلسفیة لطبیعتھا

ھ    ات    فإن المراجعة علمًا تطبیقیًا في طبیعت ا بالتطبیق ة   الھتمامھ ة العاجل الیومی

  )45(المواقف المھنیة المختلفة وآداب وسلوك المھنة  ومراعاة

  سابقًا یتضح لنا انھ یوجد فرق بین المحاسبة والمراجعة  أوردناومن خالل ما    

  :من خالل النقاط التالیة

الل فترة فالمحاسبة تھتم بتسجیل العملیات المالیة التي حدثت خ:  مجال العمل -1

ة    وائم المالی ة   ،معینة وتلخیص وتفسیر ھذه العملیات وإعداد الق ا المراجع بینم

دى        تقوم بفحص بیانات  د بم ي محای داء رأي فن ة وإب وائم المالی ات الق ومعلوم

 .داللتھا عن المركز المالي

بدأ بتسجیل العملیات العدیدة من فالمحاسبة بمثابة عمل إنشائي ت :طبیعة العمل -2

ا      المؤیدة لھا بدفتر الیومیة وانتھاءستندات واقع الم ة بینم وائم المالی داد الق بإع

ن        ھ م ا تحتوی ة وم وائم المالی دأ بفحص الق ادي یب ي انتق ل تحلیل ة عم المراجع

ي   ات وینتھ ات ومعلوم ع  بیان ل المراج ي      عم ھ الفن ین رأی ر یب داد تقری بإع

 . المحاید

ات  -3 دخالت والمخرج ت  :الم دخالتھا المس بة م ة  فالمحاس ات األولی ندات والبیان

دتھا       ي أع ة الت وائم المالی دخالتھا الق ة م ا المراجع ات بینم دة للعملی المؤی

ة      ات المراجع ا مخرج ة بینم وائم المالی بة الق ات المحاس بة ، ومخرج المحاس

 .التقریر الفني المحاید

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 13ع سبق ذكره ، صمحمد ھادي العدناني ، مرج/ د ـ45
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اد -4 تقاللیة والحی ة    :االس ادیة وتابع دة االقتص طة الوح د أنش بة اح فالمحاس

ًا       ع باالستقاللیة فھي خاضعة تمام إلدارتھا، تنفذ تعلیماتھا وسیاساتھا فال تتمت

رابط    ارة بینما المراجعة وحدة مستقلة علإلد رتبط ب ن الوحدة االقتصادیة ال ت

ع   إلدارة وال تخض ة ل ة دون أ التبعی تم المراجع لطة اإلدارة وت دخل  ىندلس ت

 .فیھا

ل  -5 رتبط ارتباطًا          : تبعیة العم ل المحاسبة فھي ت اء عم د انتھ ة بع دأ المراجع تب

ة           ى درج بة إل ل المحاس اء عم د انتھ دأ بع بة فتب ل المحاس از عم ًا بانج وثیق

 )46(.كبیرة
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 ) أھدافھاوأھمیتھا أسبابھا  ( نشأة المراجعة : المبحث الثاني 

ة     ة بالمؤسس ة ذات العالق راف المختلف ة  اإلط ة نتیجة حاج د نشأت المراجع لق

ي تحتویھ   للتأ ات الت حة المعلوم ن ص د م د   ك ة وق ة للمؤسس وائم المالی ورت ا الق تط

  تقدمھا  زادة الخدمات التيوقد .ھاأھدافبتطور 

  :الطلب االقتصادي على المراجعة: المطلب األول
تقوم الوحدات االقتصادیة والحكومیة والمنظمات غیر الھادفة للربح باستخدام   

اإلطار فان دراسة األسباب االقتصادیة  وفي ھذا . خدمات المراجعة على نحو واسع

مفیدًا لفھم ضرورة المراجعة وأیضا للتعرف على بعض المشاكل  للمراجعة یعد أمرًا

  .القانونیة التي تواجھ المراجعین 

د      دیر أح ولتوضیح مدى أھمیة المراجعة ، یمكن تصور القرار الذي یتخذه م

دة    البنوك بمنح قرض إلى احد المنشآت  ى ع اء عل حیث یجب أن یتخذ قرار المنح بن

  المالیة للمنشاة كما  والظروفالسابقة مع المنشات  المالیةعوامل مثل العالقات 

دل       . بھا  الخاصةتعكسھا القوائم المالیة  ھ سیحدد مع نح قرض فان دیر م فإذا قرر الم

   :الفائدة بناء على العوامل الثالثة وھي

ل  ،معدل الفائدة الخالي من األخطار   -1 ة  مث ة     إمكانی ي أذون الخزان االستثمار ف

 ).سندات حكومة(

 .مل المتعلق بالعمیل مثل عدم تمكن العمیل من السدادخطر الع -2

كس  الخطر احتمال عدم دقة المعلومات الخاصة بخطر خطر المعلومات ویع -3

 .والسبب المحتمل للخطر عدم دقة القوائم المالیة بالمنشأةالعمل الخاص 

إذا اق      وتؤثر المراجعة بشكل ات ف ى خطر المعلوم رار    جوھري عل ذ الق ع متخ تن

خطر للمعلومات نتیجة إتمام عملیة المراجعة على بعدم وجود  ) االستثمارقرارات (

 .القوائم المالیة ینخفض عنده خطر المعلومات فیؤثر على القرار المتخذ

  :خطر المعلومات أسباب
رار             ذي الق داد متخ ال إم ا زاد احتم دًا كلم ر تعقی ع أكث بح المجتم ا أص كلم

  :یوجد العدید من األسباب لذلكو. بمعلومات ال یمكن االعتماد علیھا 
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في الوقت الحالي من المستحیل فعًال أن : صعوبة التوصل للمعلومات مباشرة -1

ات بشك   ل مباشر عن   تتوفر لدى متخذ القرار إمكانیة كبیرة للتوصل للمعلوم

معھا ولذلك یتم االعتماد على المعلومات التي یقدمھا ل المنشاة التي یتم التعام

م الحصول على مثل ھذه المعلومات یزداد احتمال وجود  اآلخرون وعندما یت

 .تحریض متعمدًا أو غیر متعمد بھا

ات    -2 د المعلوم ة      : التحیز والدوافع الشخصیة لمع ى أی تم الحصول عل دما ی عن

عى        ي یس داف الت ق األھ خص ال تتف ن أي ش ات م ى  معلوم ع    إل ا م تحقیقھ

رار ،   إلی التي یسعى  األھداف ذ الق ا متخ تم إع   ھ ى   یمكن أن ی داد معلومات عل

اؤل              ى وجود تف ك إل ي ذل ل السبب ف د یتمث دھا وق ز لصالح من یع نحو متحی

ور    ر تص تقبلیة أو نش داث المس ن األح ادق ع أثیر عل ص د للت ى متعم

ود         ة وج تكون النتیج وال س ل األح ي ك دد ، وف ب مح ي جان تخدمین ف المس

ة     وائم المالی ا الق ل ال  تحریف في المعلومات التي تحتویھ د یتمث ي   وق ف ف تحری

 .م غیر صحیح أو عدم اإلفصاح الكامل عن المعلوماتإدراج رق

ة     :الحجم الكبیر للبیانات -3 ات المالی مع زیادة حجم المنشآت ، تزید عدد العملی

ي             ر الصحیح ف ال التسجیل غی ادة احتم ى زی ك إل ؤدي ذل ا ، وی وم بھ التي تق

 .السجالت والدفاتر ، وربما إخفاء قدر كبیر من المعلومات

ات     :ملیات التبادلع -4 ین المنظم د ب ي  زادت عملیات التبادل التي تتسم بالتعقی ف

ذه            ي تسجیل ھ ر صعوبة ف ر أكث الي أصبح األم ة الماضیة وبالت العقود القلیل

ات  ال  العملی بیل المث ى س م ، وعل و مالئ ى نح بیة  : عل ة المحاس م المعالج تتس

صعوبة وبالكثیر الصحیحة لالستحواذ على منشأة اقتصادیة بواسطة أخرى بال

روع وأیضا اإلفصاح     : من المشكالت المحاسبیة ، ومثال آخر ال الف رقم أعم

 .المالئم عن األدوات المالیة للمشتقات

ات  -5 دیري المنشات االقتصادیة         :تخفیض خطر المعلوم د یتوصل كل من م ق

ى استنتاج    ؤداه ومستخدمي قوائمھا المالیة إل ع      م ة للتعامل م أن أفضل طریق

ومات أن یترك ھذا الخطر في مستوى مرتفع لكن بشكل مناسب ، خطر المعل
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ة ی  فقد تجد منشأة اقتصادیة صغ دة مرتفع ة    یرة أن دفع تكالیف فائ ل تكلف د اق ع

لھا من زیادة تكالیف تخفیض خطر المعلومات ولكن عادة ما یكون من المفید 

ا ات        عملی ر المعلوم یض خط الیف تخف ل تك م أن تتحم رة الحج أة كبی للمنش

 :یمكن أن یتم ذلك من خالل و

ات )1 ن المعلوم تخدم م ق المس أة  ،تحق ى المنش ذھب إل تخدم أن ی ن للمس یمك

ام الختبار السجالت مثل مصلحة الضرائب تقوم بالتحقق من اتفاق  ي   األرق ف

 .الضریبیة اإلقرارات

ى        )2 اق عل اك اتف ان ھن ات إذا ك ر المعلوم تخدمین اإلدارة لخط اركة المس مش

لیة تقدیم معلومات موثوق فیھا للمستخدمین ، ولكن توجد تحمل اإلدارة مسؤو

 .صعوبة في عدم قدرة المستخدمین على تحصیل مبالغ الخسارة

ي     )3 ة وھ ة المقدم وائم المالی ة الق ین     مراجع ا ب ارف علیھ یلة المتع ل الوس تمث

ام مراجع الحسابات      تخدمین للحصول على معلومات موثوقالمس ي قی فیھا ف

ا     الیة ، وبالتالي یتم استبمراجعة القوائم الم م مراجعتھ ي ت ات الت خدام المعلوم

افتراض     رار ب اذ الق ي اتخ اف ة    أنھ ة دقیق ات كامل للة       معلوم ر مض  وغی

 .بشكل مناسبو

ات          ین من المعلوم وع مع رار یقومون باستخدام ن وفي حالة وجود أكثر من متخذ ق

دیم خد   د بتق ام واح ا ق ادة إذا م ل ع تكون اق ة س ان التكلف ؤالء ف ة لھ ة المراجع م

یتم  ألنھونظرًا . المستخدمین بدًال من قیام كل مستخدم بالتحقق من المعلومات بنفسھ 

ى       ك إل د أدى ذل إعداد القوائم المالیة في معظم الشركات للعدید من المستخدمین ، فق

اق         وم إدارة المنشاة باالتف ا تق وجود الطلب على المراجعة بشكل ملحوظ ، وعادة م

ع مرا وفیر تأك م ع لت وائم      یج ى الق اد عل ة االعتم ن إمكانی تخدمین ع ب للمس د مناس

ة     . المالیة وائم المالی داد الق م إع ان مراجع الحسابات        فإذا ت ر صحیح ف ى نحو غی عل

ي    تخدمین واإلدارة ویقاض ن المس ل م ل ك ن قب اتھ م ال مقاض یواجھ باحتم س

ى أساس مقاضاة اإلدارة وتقاضي اإل ى المستخدمون المراجع عل دارة المراجع عل

ى        د عل ة للمراجع عن التأكی اعتباره وكیًال عن اإلدارة على أساس المسؤولیة المھنی
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ذلك          ا یمكن للمستخدمین مقاضاة المراجع ك ة كم وائم المالی إمكانیة االعتماد على الق

ة   ن الوجھ خمة م ؤولیة ض ع مس ل المراج الي یتحم ؤولیة وبالت اس المس ى أس عل

  .القانونیة

ات       وفي المما   ل خطر المعلوم رسة العملیة یتم استخدام الوسائل السابقة لتقلی

یض خطر          ى المراجع لتخف اد عل ا زاد االعتم دًا كلم ر تعقی وكلما أصبح المجتمع أكث

المعلومات وفي حاالت عدیدة توجد قواعد تنظیمیة تتطلب أن تتم المراجعة بواسطة  

سجلة في ھیئة سوق المال منشآت محاسبة عامة مصرح لھا وعلى كافة الشركات الم

ي ظل عدم       أن تعین مراجع لمراجعة قوائمھا المالیة كما یحدث في حاالت أخرى ف

ة سنویة    وجود متطلبات تنظیمیة أن یطلب بعض البنوك والمقترضین إجراء مراجع

   )47(. للشركات التي حصلت على قروض في حدود معینة

  :أھمیة المراجعة: المطلب الثاني
ات  تتمثل أھمیة ا لمراجعة في اعتبارھا وسیلة تخدم مجموعة متعددة من الجھ

التي تعتمد اعتمادًا كبیرًا على البیانات المحاسبیة للمشروع في اتخاذ قراراتھا ورسم 

دة   . خططھا المستقبلیة  ة محای خصوصًا إذا تم اعتماد البیانات المحاسبیة من قبل جھ

ل       أو مستقلة عن إدارة المشروع مما یدعم الثقة ف ي تتمث ات الت ك الجھ ل تل یھا من قب

  :فیما یلي

 :إدارة المشروع -1

 في الرقابة والتخطیط  ھاتعتمد إدارة المشروع على البیانات المحاسبیة التي تخدم

ا    . عالیة  بكفاءةللمستقبل لتحقیق أھداف المشروع  التخطیط إنم ة ب والقرارات المتعلق

  ة الصحیحة لرسم الخطط والسیاسات تعتمد اعتمادًا أساسیًا على البیانات المحاسبی

ات المحاسبیة إال    بشكل محكم ودقیق ، ولیس ھناك من ضمان لصحة ودقة البیان

 .عن طریق فحصھا من قبل ھیئة فنیة محایدة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 30-29جیمس لوبك ، مرجع سبق ذكره ، ص+  ـ ألفین آرینز47
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 المالك   -2

ابات       تل ع الحس ل مراج ن قب دة م ة المعتم وائم المالی ى الق ة إل ذه الطائف أ ھ ج

ة    دى متان ادیة وم دات االقتص الي للوح ع الم ة الوض ا لمعرف دون بیاناتھ ویسترش

دخرا    مركزھا  ھ م رارات توجی ق     المالي التخاذ ق ي تحق ة الت تھم واستثماراتھم الوجھ

ات    اكبر عائد ممكن ولضمان حمایة مدخرات المستثمری لھم ن فیتحتم أن تكون البیان

  الموضحة بالقوائم المالیة دقیقة وواضحة وصحیحة

 :الدائنین والموردینـ 3

ا    ویعتمدون على تقاریر المراجع بسالمة وصحة القوائم المالیة ویقومون بتحلیلھ

ان          نح االئتم ي م ل الشروع ف االلتزام قب اء ب ى الوف لمعرفة المركز المالي والقدرة عل

ھ وتالتجاري والت ع فی ز  توس وة المرك ًا لق ا وفق ي تمنحھ ب الخصومات الت اوت نس ف

 .المالي للمشروع

  :األخرى  راضاإلقالبنوك ومؤسسات ـ 4
یر         ل قص ي التموی ًا ف ات دورًا ھام ذه المؤسس ب ھ لتلع روعات  األج للمش

ع   ر المراج ة لتقری وائم المالی ى الق د عل ا تعتم ذا فإنھ یعھا لھ ا وتوس ة احتیاجاتھ لمقابل

ي   ة وتحلیل القوائم المالیة قبل الاسلدر نح شروع ف ان المصرفي    م روض (االئتم ) الق

نح          ل م یم درجة الخطر قب ق تقی ھ عن طری وتعتمد كأساس للتوسع فیھ واإلحجام عن

 .االئتمان

 :الھیئات الحكومیةـ 5

د من          ي العدی ي تصدرھا المشروعات ف ات الت ى البیان تعتمد بعض أجھزة الدولة عل

ة أو       األغراض منھا  مراقبة النشاط االقتصادي أو رسم السیاسات االقتصادیة للدول

ى أن       لیمة ، باإلضافة إل ة وس ات واقعی فرض الضرائب وھذه جمیعًا تعتمد على بیان

ات أو ت     ض المنتج عار بع د أس وم بتحدی دول تق ض ال ات م بع دیم إعان بعض ق ة ل  الی

روعات  ام . المش ة القی ن للدول ات موث  وال یمك ذلك دون بیان ن  ب دة م ا معتم وق فیھ

ات فحص    ذه البیان ي عن     جھات محایدة تقوم بفحص ھ ا الفن داء رأیھ ًا وإب دى   ًا دقیق م
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ة للمشروعات         وائم المالی ة الق دى دالل ا وم اد علیھ صحة ھذه البیانات ودرجة االعتم

 .على نتیجة األعمال والمركز المالي

 :رجال االقتصادـ 6

القوائم اا ال االقتصاد ب ام رج ا  زداد اھتم تقلة وم ات مس ل ھیئ ن قب دة م ة المعتم لمالی

تحویھ ھذه القوائم من بیانات محاسبیة في تحلیلھا وتقدیر الدخل القومي ورسم برامج 

دیراتھم    ة تق د دق ادیة وتعتم ط االقتص اءةالخط ات   وكف ة البیان ى دق رامجھم عل ب

  .المحاسبیة المعتمدین علیھا

 :نقابة العمالـ 7

ى ا   ات عل ذه النقاب د ھ ي     تعتم دة ف ة المعتم وائم المالی ي الق بیة ف ات المحاس لبیان

 .مفاوضاتھم مع اإلدارة لرسم السیاسة العامة لألجور وتحقیق مزایا العمال 

 :األھمیة في تخصیص المواردـ 8

لع     اج الس ة إلنت ة ممكن ل كفای ة بأفض وارد المتاح یص الم ي تخص اعد ف وتس

اد      الموارد الن ا ف ب علیھ د الطل ذبھا الموحدات االقتصادیة    والخدمات التي یزی رة تجت

ي   القادرة على استخدامھا بأفضل كفایة والتي تظھرھا البیانات المحاسبیة ال  ظاھرة ف

ي     ة والت ر الدقیق بیة غی اریر المحاس ات والتق دة إذ أن البیان ة المعتم وائم المالی م الق  ل

ع  ةتخض یص     للمراجع ول دون تخص ة وتح وء كفای راف وس ا إس ي طیاتھ ي ف تخف

 .نا النادرة بطریقة رشیدةموارد

 :األھمیة لالقتصاد القوميـ 9

ات         ا للفئ ة كنتیجة لخدماتھا وأھمیتھ ومي بصفة عام تخدم المراجعة االقتصاد الق

د ساھمت             ة وق دول المتقدم ي ال ة ف ة من المھن العریق ة المراجع ذكر فمھن السابقة ال

ھ من خدمات        ا تؤدی ات لم ة المجتمع ي تنمی ي مجال     مساھمة كبیرة وفعالھ ف ة ف جلیل

والتالعب وتوجیھ استثمار المدخالت  اإلسرافحمایة االستثمارات وتوضیح حاالت 

ر        .والموارد المتاحة ة وخی ل النھضة االقتصادیة والمالی وتعتبر المراجعة من عوام

ة اقتصادھا   ا یتصل بتنمی ة وخاصة م دافھا القومی ق أھ بیل تحقی ي س ة ف عون للدول

ة والمراجع     ورفع مستوى معیشة مواطنی ة االقتصادیة واالجتماعی ھا وتوفیر الرفاھی
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ذ     ة تنفی ة لمتابع ون للدول ر ع ن أي     خی ف ع ة والكش ا المختلف ي مراحلھ ا ف خططھ

دافھا  تھ وتقویمھ بالسرعة الممكنة لتحقانحراف ومعالج ى   ،ق الخطط أھ والوصول إل

تخدام       ي اس ة ف ة اإلنتاجی توى الكفای ى مس اأقص ة   إمكانیاتھ ة مادی ة   المتاح وطبیعی

دخل     ى مضاعفة ال   واقتصادیة ومالیة وبشریة لتحقیق أھداف الخطة العامة الھادفة إل

  )48(.القومي وتنمیة االقتصاد القومي وتحقیق الرفاھیة للمواطنین

  :في)المؤسسة نفسھا (وتلعب المراجعة دورًا ھامًا للعمیل 

وك والمؤسسات المقرضة       أساسي  مصدر  -1 روض من البن ى الق  للحصول عل

 .والموردین

ى       أساسيمصدر  -2 ة عل وائم المالی للمعلومات المعتمدة من خالل ملخصات الق

 .فترات دوریة 

 .عن طریق تحلیل اقتصادي لمركز المالي إضافیةأساس االستثمارات  -3

 .الضریبیة وتحدید مقدار الضریبة  اإلقراراتعداد أساس إل -4

 .سالمة المركز الماليأساس لتحدید  -5

 .یرادیةربحیة العملیات وقوتھ اإل أساس لتقریر وتحدید -6

 .وحاالت االختالس اإلفالسأساس للتحرك لتجنب العسر المالي أو  -7

 :أساس لتحدید القیم المستحقة في -8

 ).بیع بالتقسیط(المحققة  األرباحالتعامل على أساس  - أ

 .واألرباحعقود المشاركة في المصروفات  - ب

ـ بة معین   -ج ا نس اف إلیھ ة مض ود التكلف اوالت(ة عق وفیر  ).مق اس لت أس

ة   ة الداخلی وابط والرقاب رافالض دفاتر    واإلش حة ال وظفین وص ى الم عل

 )49(. والسجالت ھذه بدوره یؤدي إلى زیادة الكفاءة ورفع أداء المشروع

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19، مرجع سبق ذكره ، صالرفاعي خلیل محمود / د+ الخطیب  راغب خالد/ د ـ 48
  13وھبي عمرو ، مرجع سبق ذكره ، ص+ اعي ـ مھیب الس49     
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  :أھداف المراجعة : المطلب الثالث
ق            دى التحق دافھا وم ي أھ ة تطور ملحوظ ف ة المراجع لقد صاحب تطور مھن

ي العرض    والفحص وكذلك درجة االعتماد على نظام الرقابة الداخلیة ویتمثل ذلك ف

   :التالي

ام ـ 1 ل ع ان الھ1900قب تالس  م ك ب واالخ اف التالع ة اكتش ن المراجع دف م

  واألخطاء ولذلك كانت المحاسبة تفصیلیة وال یوجد أي وجود لنظام الرقابة الداخلیة

ام  ـ 2 ن ع المة      1940 -1905م دى س د م ة تحدی ن المراجع دف م ان الھ م ك

ى اكتشاف التالعب        الي وصحتھ باإلضافة إل دء    واألخطاء المركز الم ذلك ب ول

 .رقابة الداخلیةاالھتمام بال

ام  ـ 3 ن ع المة      1960 -1940م دى س د م ة تحدی ن المراجع دف م ان الھ م ك

ى    االختیاریةوصحة المركز المالي ، وتم التحول نحو المراجعة  د عل الذي یعتم

 .متانة وقوة نظام الرقابة الداخلیة

 :أھداف عدیدة للمراجعة منھا أضیفوما بعد م 1960من ـ 4

ة تن   ) أ ط ومتابع ة الخط داف       مراقب ن أھ ھ م ا حققت ى م رف عل ذھا والتع فی

 .ودراسة األسباب التي حالت دون الوصول إلى األھداف المحددة

 .تقییم نتائج األعمال بالنسبة إلى ما كان مستھدفًا منھا  ) ب

ة  القضاء على اإلسراف من خالل تحقیق أقصى  ) جـ ة كفای ي    إنتاجی ة ف ممكن

  .جمیع نواحي النشاط

  .ن الرفاھیة ألفراد المجتمعتحقیق أقصى قدر ممكن م) د

ل   ) ھـ ى العمی تخفیض خطر المراجعة وذلك لصعوبة تقدیر آثار عملیة المراجعة عل

  )50(والمنشآت محل المراجعة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .9-8، دار الصفا للنشر عمان األردن ص، المدخل الحدیث للتدقیق  جمعة أحمد حلميـ 50
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ان     أھداف المراجعة نتیجة  في تطورال وھذا د ك رة ولق رة األخی عوامل عدیدة في الفت

ج الفطن سنة         ي قضیة حل اس ف ر     1897لعبارة القاضي لوب ي تغیی ر ف ر األكب م األث

  :لعملیة المراجعة ككل من العبارة المشھورةالنظرة 

)The auditor is watching dog not blood hound(  

  )أن المدقق ھو كلب حراسة ال كلب بولیس القتفاء اثر المجرمین(

ة      ة والحدیث ا التقلیدی یتین ھم وعتین أساس ة بمجم داف المراجع د أھ ن تحدی ویمك

  المتطورة

  :وھي نوعان: األھداف التقلیدیة -
 :أھداف الرئیسیة -  أ

ة      -1 بیة المثبت ات المحاس دق البیان ة وص ق من صحة ودق دى  التحق دفاتر وم ي ال ف

 .االعتماد علیھا

ة      -2 وائم المالی ة الق دى مطابق ن م ة ع ة قوی ى أدل تند عل د یس ي محای داء رأي فن إب

 .للمركز المالي

 :أھداف فرعیة - ب

 .اكتشاف ما قد یوجد في الدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش -1

ول دون     -2 راءات تح وابط وإج ع ض ش بوض اء والغ اب األخط رص ارتك ل ف تقلی

 .ذلك

اد -3 رارات         اعتم اذ الق ة واتخ ات اإلداری ر السیاس م وتقری ي رس ا ف اإلدارة علیھ

 .حاضرًا أو مستقبًال

 .تخاذ قرارات مناسبة الستثماراتھمطمأنة مستخدمي القوائم المالیة وتمكینھم من ا -4

 .معاونة دائرة الضرائب في تحدید مبلغ الضریبة -5
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 )51(راجعلحكومیة بمساعدة الممارات للھیئات ایم التقاریر المختلفة وملئ االستتقد -6

ي      ة وھ ات المالی ة بالعملی ة والخاص ة المرتبط داف المراجع اك أھ داف ) 6(وھن أھ

الدقة  –االكتمال  والوجود :( تسمى األھداف العامة المرتبطة بالعملیات المالیة وھي

  )52()خیص لالت  -الترحیل  – التوقیت –التبویب  –

  

  
. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . 13وھبي عمرو ، مرجع سبق ذكره ، ص+ اعي مھیب السـ 51

  30-29جیمس لوبك ، مرجع سبق ذكره ، ص+ لفین آرینز أ ـ  52     
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 :أصول المراجعة: المبحث الثالث

ب     ل بحس ددة  ك راض متع یمھا  إلغ م تقس ة ت واع المراجع ن أن دد م اك ع د ھن توج

الل      غ ن خ ي م ھ والت ة ب ات الخاص ة اإلثب واع أدل ذه األن ن ھ وع م ل  ن ھ  ولك رض

ة      دمھا المؤسس ي تق ات الت ي  حول المعلوم ة الفن ي المراجع رای ا  یبن االسترشاد بھ

  محل المراجعة  وھذا الرأي یعتبر أداة رقابیة فعالة للمؤسسة 

  :أنواع المراجعة : المطلب األول
ي    ویقصد ھنا عند تحدید أنواع   المراجعات تحدید الصفة القانونیة للمنشأة الت

اك           ذلك ھن ة وك بھ عام ة أو ش ة أو عام ة خاص ون ملكی د تك آت ق ع ، فالمنش تراج

انون      ب الق انون ومراجعات ال یتطل مراجعات مستمدة من القانون وتجري حسب الق

ى           وا إل ى یطمئن تم  حت ى أن ت إجراؤھا وإنما لغرض أو آلخر یحرص أصحابھا عل

  )53( وصحة حساباتھم سالمة

 ):المراجعة الكاملة والمراجعة الجزئیة( حسب درجة الشمولیة  ) أ

 :المراجعة الكاملة -1

ي تخ    ن المراإ ة الت ة ھي المراجع ة الكامل ددًا ل ط أول للمراجع جع ر مح ل ارًا غی لعم

ھ   الذي سیؤدیھ ، وفیھا یستخدم رایة الشخصي في تحدید درجة التفاصیل فیما یقوم ب

ي      أعن أي   مسئوالیعتبر مراجع الحسابات من أعمال ، و ھ ف ضرار تنشأ عن تھاون

ام   أي ناحیة من نواحي العمل ، أو نتیجة الفشل في ممارسة المھارة والعنایة منھ القی

  .بھا

 :المراجعة الجزئیة -2

ة ھ    ة الجزئی ود بالمراجع ى    يوالمقص ع عل ل المراج ھ عم ر فی ذي یقتص ال

  فیھا  ذلك النوع من المراجعة التي توضع بمثابة ينة أو ھیبعض العملیات المع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة اإلسكندریة    وأسس، مبادئ  ـ عبد الفتاح الصحن53  –المراجعة علمًا وعمًال ، مؤسسة شباب الجامع

  . 93م ، ص1993مصر ، 



  66                                                                                    مدخل إلى المراجعة  الثانيالفصل 

ض  ون المر      بع ة ، وال یك ات المالی ع للعملی ص المراج اق فح ى نط ود عل ع القی اج

الرجوع    ن المراجعة عن أي أضرار تنشأ أو    مسئوًال في ھذا النوع م تم اكتشافھا ب ی

إلى الدفاتر أو حسابات أو مستندات معینة تكون الحدود المفروضة على المراجع قد 

ى . منعتھ من فحصھا ة الجز     ویجب عل ي حاالت المراجع اق    المراجع ف ل اتف ة عم ئی

ھ   ب علی ا یج ھ  ، كم ام ب ھ القی وب من ھ المطل دد فی ابي یح ي  كت وح ف ذكر بوض أن ی

)54(.من عمل حتى ال یقع علیھ مسؤولیة ما لم ینص علیھ ھذا االتفاق تقریره ما أداه
 

انوني     ) ب زام الق ث االلت ن حی ا     (م زم بھ ة ال یل انون ، مراجع ا الق ة یتطلبھ مراجع
 ):القانون

 ):المراجعة اإللزامیة(القانون  مراجعھ یتطلبھا -1

ذه        م ھ اباتھا وأھ ة حس ات بمراجع ن المؤسس ر م دد كبی انون ع زم الق أل

المؤسسات في ھذا المجال شركات المساھمة ، والشركة المساھمة لھا طبیعة خاصة 

د من     ھ ال ب من حیث إدارتھا ، فان إدارتھا ممنوحة إلى أعضاء مجلس اإلدارة إال ان

س         وجود وسیلة لیطمئ م من مجل ة لھ ى أساس أن حساباتھم المقدم ن المساھمون عل

لطتھم     تغلوا س م یس دیرین ل ركة وان الم لیم للش ز الس ل المرك حیحة وتمث اإلدارة ص

بھم       وال لكس ذه األم تعمال ھ ي اس ركة أو ف أموال الش ب ب ي التالع زھم ف ومرك

ذ    ھ بھ ة الن معرفت ذه الجھ ن ھ ئن م اھم أن یطم ل مس تطیع ك ن یس ي ، ول ه الشخص

  .األمور قد تكون قلیلة أو معدومة 

حق   بھذه األمور فلن یكون عملیًا أعطاءوحتى لو كان للمساھم درایة كبیرة   

ؤال  یش والس اھم نضالتفت ل مس ددھم لك رة ع ذا أ. رًا لكث روري ولھ ن الض صبح م

ة           ل نیاب ة الحسابات لكي یعم رة بمراجع ر ذو خب ًا أو أكث وا مراقب للمساھمین أن یعین

  )55(.مراقبة الشركات وإدارتھا عنھم في

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان األردن       یوسف محمد ج/ ـ د54 وراق عم ق ، دار ال ة والتطبی ین النظری  .م 2007ربوع ، مراجعة الحسابات ب

 15ص

 . 46-45عبد الفتاح الصحن ، مبادئ وأسس المراجعة ، مرجع سبق ذكره ، صـ 55
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 :الختیاریةالمراجعة ا -2

الك     إرادة الم تم ب ي ت ا الت د بھ ذلك   أو اإلدارة ویقص انوني ل زام ق ر إل ن غی ل م ،مث

  .البسیطة وشركة التضامن التوصیةالمؤسسة الفردیة وشركة 

ى            ت الشركات أن درجت عل وقد كانت المراجعة اختیاریة في بدایتھا ثم ما لبث

ور المنشآت   تعیین مراجعین لحساباتھا إذ أصبحت عرفًا سائد ًا لفترة طویلة ومع ظھ

  . الكبیرة وخاصة الشركات المساھمة برزت الحاجة إلى حمایة حملة األسھم وغیرھم

ة   وص إلزامی ریعات بخص رت التش ة  فظھ ركات  المراجع واع الش ض أن ي بع ف

ول   وتشجیعًا ل دم قب وانین بع د مراجعتھ     ذلك صدرت ق ة إال بع وائم المالی ل   الق ا من قب

  )56(مراجع

ت    ) ج ث التوقی ن حی ة م واع المراجع تمرة  (  أن ة مس  –مراجع

  ):مراجعة نھائیة
  :المراجعة المستمرة -1

اعدیھ         ع ومس ا المراج ون فیھ ي یك ة الت ي المراجع تمرة ھ ة المس والمراجع

رات محدده    مشغولون بصورة مستمرة في مراجعة الحسابات على مدار السنة أو فت

وم ال     ى أن یق ة عل ة     من خالل السنة المالی ة بمراجع ي النھای وائم    مراجع ف ره للق أخی

المستمرة ببرنامج محدد المالیة بعد إقفال الدفاتر  والحسابات ویجب أن تتم المراجعة 

امج        ي البرن ى أن یؤشر ف ھ عل ومنظم وان ینفذ البرنامج بواسطة المراجع أو مندوبی

ت       ة المس اء المراجع ھ أثن م عمل ا ت ة م ذلك یمكن معرف ھ وب ذي أتم ى ال مرة بمجرد عل

  . االطالع على برنامج المراجعة

  :ولھذه الطریقة مزایا وعیوب ویمكن تلخیص مزایاھا في التالي
لوجود الوقت على مدار یمكن للمراجع أن یقوم بمراجعة أكثر تفصیًال نظرًا  -1

 .بع المستمر للعمل داخل المشروعالسنة وللتت

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 26، مرجع سبق ذكره ، ص الرفاعي خلیل محمود+ الخطیب راغب خالد / دـ 56
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العملیات تراجع فور االنتھاء منھا وبذلك تصحیح األخطاء المكتشفة  تقییدأن  -2

ریعة  ة   ،بصورة س ي الحال تفحل فف ل أن یس ب قب اف التالع ن اكتش ا یمك كم

رة أل      لن یتاحاألخیرة  الغ كبی ى مب ره  للشخص المتالعب أن یستولي عل ن أم

 .سیكتشف بسرعة مما لو أجلت المراجعة إلى نھایة العام

دم            -3 ذلك تق یرة وب رة قص ي فت رة ف ة األخی ن المراجع اء م ن االنتھ ھ یمك ان

 .الحسابات الختامیة المعتمدة بعد انتھاء السنة المالیة بوقت قصیر

دون         -4 ل وانجازه ب ى انتظام العم ره عل ھ أث كثرة تردد المراجع على المنشأة ل

 .رتأخی

تعرف المراجع على تفاصیل أوجھ النشاط في المنشاة ونواحیھا الفنیة بسبب  -5

 .المستمرة بینھ وبین القائمین على العمل المناقشات وإجراءتردده المستمر 

رات   األثر النفسي على موظفي المنشأة بسبب تردد المراجع المستم  -6 ي فت ر ف

 .اءل من فرص ارتكاب الغش واألخطغیر معروفة لھم بما یقل

ت       -7 ھ ووق وزع وقت ھ یستطیع أن ی انتظام العمل بالنسبة ألعمال المراجع إذ ان

مساعدیھ على المنشات المختلفة التي یقوم بمراجعتھا طوال السنة وھذه مزیة 

ى مساعدیھ الضغط     كبیرة للمراجع إذ أن المراجعة المستمرة توفر علیھ وعل

وم   المراجعة النھائیة ، إذ انھ فيالكبیر الذي یالزم  الحالة األخیرة علیھ أن یق

ة      ین نھای یرة ب رة قص ي فت ل ف از العم ابات   بانج دیم الحس ة وتق نة المالی الس

ل    وزع العم ع أن ی تطیع المراج تمرة یس ة المس دة وبالمراجع ة المعتم الختامی

ھ      على مدار السنة وان یكون ھناك موسم یكثر فیھ العمل وموسم ال یكون فی

 .العمل

  :للمراجعة المستمرة إال أن لھا عیوب ورغم ھذه المزایا   
ي     -1 د أن ینتھ ة بع ر عمدی ة أو غی ورة عمدی ام بص ر األرق ال تغیی اك احتم ھن

ى       لمراجع من مراجعتھ وقد ال یتبین لا ود إل ھ ال یع رات ألن ذه التغی لمراجع ھ

 .مراجعة ما أتمھ
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اع     -2 بب انقط رورة بس ھ ض ة ل ى النھای لة حت ورة متواص ة بص دم المراجع ع

ى           العمل عند  ؤدي إل ا ی رة أخرى مم د فت ل بع م مواصلة العم ة ث مرحلة معین

ي ترك    ات الت ام   السھو من جانب المراجع في التتبع الكامل للعملی دون إتم ت ب

 .ة للمشروععند انتھاء آخر زیار

ؤدي  -3 د ت ود  ق رًا لوج أة نظ ي المنش ل ف اك العم ى ارتب تمرة إل ة المس المراجع

ة     المراجع في أوقات غیر مناسبة كما أن ا ات منظم ي أوق لمراجعة لو تمت ف

 .ومعروفة یضیع الغرض منھا من ناحیة تأثیرھا النفسي

قد یؤدي كثرة تردد مساعدي المراجع على المنشأة أثناء المراجعة المستمرة  -4

ا    إحراج إلى نشأة صالت مع الموظفین قد تضر بمصالح العمل أو ینجم عنھ

 .المراجع في حالة اكتشافھ للخطأ أو العكس

دة         من الممكن  ه العیوبوھذ ثًال توضع قاع ا فم ل األخطار الناشئة عنھ ا وتقلی تالفیھ

ر فیجب     زم التغیی بعدم التغییر في األرقام بعد أن ینتھي المراجع من مراجعتھ وإذا ل

  .إجرائھا بقید في الیومیة العامة 

فیصعب وضع قاعدة ضده إال انھ لو قام المراجع بوضع  ألعمديأما التغییر   

ي سبق      إشار ام الت ت األرق ا إذا كان ة خاصة عند انتھاء مراجعتھ األرقام لكي یتبین م

ذه التأشیرات یجب أن یحتفظ        ر وھ ا التغیی أن غیرت أو أن أرقامًا أخرى طرأ علیھ

ذه التأشیرات      ممن  یخشىإال انھ  ،بسریتھا د ھ ولكي  . تالعب حاذق یستطیع أن یقل

ذه المجامیع أو األرصدة      یحتاط المراجع ضد تغییر المجامیع أو األ رصدة یسجل ھ

في مذكراتھ أو یحتفظ بنسخة من الكشوف المقدمة لھ بھذه المجامیع واألرصدة وھذا 

اإلجراء ضروري بالنسبة ألرصدة الحسابات االسمیة والحسابات النقدیة والحسابات 

  .الخارجیة الشخصیة

ى دفتر األستاذ  ومن المستحسن عدم مراجعة الترحیالت في دفاتر الیومیة إل  

 مستندیھ العام إال في المدة التي یمكن اكتشاف الخطأ أو الغش ، وإنما یقوم بمراجعة 

  .الموردینوللعملیات النقدیة وجمع الدفاتر المساعدة ومراجعة دفاتر أستاذ العمالء 
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  :النھائیةالمراجعة  –2

یل العملیات وھي المراجعة التي تبدأ بعد أن أتمت إدارة الحسابات تقیید وترح  

ع    وم المراج لة فیق ة متواص ة بطریق تم المراجع ة ، وت ابات الختامی تخراج الحس واس

اب       ة وحس ة العمومی ي المیزانی ق ف ھا والتحقی ات وفحص ار العملی اعدوه باختب ومس

ھ        ام ب ذي ق األرباح والخسائر للتأكد من صحتھا ووضع تقریر عن نتیجة الفحص ال

طریقة في المراجعة اسلم طریقة وتتبع عادة إذا  ومن وجھة نظر المراجع فان ھذه ال

ع          ي توزی ق ف ي أن یوف ة استطاعتھ ف ي حال كانت عملیة من وجھة نظر المراجع وف

ي             ھ ف ي المنشات الصغیرة إال ان ع ف ة تتب ذه الطریق ھ ونجد أن ھ ت مندوبی وقتھ ووق

ة السنة المالی     المنشات الكبیرة نظرًا ین نھای ب  لكثرة العملیات وضیق الوقت ب ة وطل

ث أن       ة حی ة العملی ذرھا من الناحی تقدیم الحسابات یصعب إجراء مراجعة نھائیة لتع

ھ من         ن یستفاد استفادة فعال ة ول اریر المالی عامل الوقت والتأخیر وارد في تقدیم التق

ي الشركات          ھذه التقاریر نظرًا   دیمھا ، وف ة وتق اء السنة المالی د انتھ دة بع لطول الم

رص اإلد اھمة تح ي   المس اع ف اھمین لالجتم ة للمس ة العمومی وة الجمعی ى دع ارة عل

ا اقرب وقت بعد نھایة السنة المالیة لعرض نتائج  ا     أعمالھ ة علیھ ا والموافق واعتمادھ

ة جز  وأحسن  اء السنة    طریقة للمراجعة ھي عمل مراجع ة أثن م بواسطة مراجع ث   ئی

ذه الطریق   یقوم مراجع آخر ب ة ، إال أن ھ رة    عمل المراجعة النھائی ة كبی ب تكلف ة تتطل

د     ي یوج رة الت ي  ومن الناحیة العملیة قد نجد ھذا منفذًا في بعض المشروعات الكبی ف

الھم      ابعین للمنشأة تنصب أعم تنظیمھا إدارة للمراجعة الداخلیة تتكون من موظفین ت

إدارة الحسابات ویحقق ھذا النظام  موظفویدھا یعلى مراجعة التفاصیل التي یقوم بتق

إدارة المراجعة مًا في الرقابة الداخلیة ویستطیع المراجع إذا تحقق من فاعلیة نا ھارك

ى   ھ إل ل ھم ھ ج ة وان یوج ات الروتینی ا للعملی ى مراجعتھ د عل ة أن یعتم الداخلی

  .المراجعة من حیث مستویاتھا وأسسھا 
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  ):مراجعة خاصة –مراجعة عامة ( المراجعة من حیث نوع المؤسسة  -د
 :مةالمراجعة العا -1

ة        ر الحكومی ة أو غی ى المنشآت ذات الصفة الحكومی تنصب المراجعة العامة عل

ي    . في حد ذاتھا والتي تخضع للقواعد الحكومیة الموضوعیة   وال  المستغلة ف واألم

وم  المباھذه المنشات لھا صفة العمومیة وتمتلكھا الدولة ولھا الرقابة  شرة علیھا ، ویق

ھ        الجھاز المركزي للمحاسبات بفحص  ره السنوي عن دیم تقری امي وتق الحساب الخت

وتقید المصالح الحكومیة حساباتھا بطریقة خاصة تختلف عن تلك المتبعة في المنشاة 

 .التجاریة والصناعیة إال أن طریقة المراجعة واحدة في كلتا الحالتین

 :المراجعة الخاصة -2

أموال أو شركات   التي تكون ملكیتھا لألفراد سواء شركات للمنشاتوھي المراجعة 

ات فر  خاص أو منش ابات ت   أش وادي أو حس ات ون ة أو جمعی اتدی میت  ,رك وس

ین          راوح ب راد یت ال عدد محدود من اإلف ك رأس الم المراجعة خاصة الن الذي یمتل

ف            ة وتختل رد واحد كالمؤسسات الفردی ي الشركات المساھمة أو ف ا ف ر كم عدد كبی

اً     اة تبع ذه المنش حاب ھ ع بأص ة المراج ات  عالق وع المنش ركات  ف , لن ة ش مراجع

ة   ات الفردی خاص أو المؤسس حاب رأس    األش روك ألص ة مت ة اختیاری ي مراجع ھ

ھ      أمرالمال  وإذا استعان أصحاب   . االستعانة بمراجع خارجي من عدم االستعانة ب

وع           ھ ن ًا یحدد فی اق كتابی رأس المال الخاص بمراجع خارجي فیجب أن یكون االتف

  .المراجع سواء كانت كلیة أو جزئیة المھمة الموكلة إلى

ر المراجع      أما مراجعة شركات األموال جبریة یحمیھا قانون الشركات ویعتب

  )57(.وكیًال عن مجموعة المساھمین

  ):خارجیة  –داخلیة (أنواع المراجعة من حیث الھیئة التي تقوم بالمراجعة  -ھـ
دقیق     وھي نشاط تقییمي مستقل خالل تنظ   : المراجعة الداخلیة ى ت دف إل ین یھ یم مع

   كل مستمر كأساس لخدمة اإلدارة فھيوفحص العملیات والقیود والمستندات بش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ى     الیة أسالیب ابة إداریة تمارس لقیاس وتقییم فعبمثابة رق ة األخرى بمعن ا الرقاب  أنھ

فحص منظم لعملیات المنشاة ودفاترھا وسجالتھا ومستنداتھا بواسطة ھیئة داخلیة أو 

ة          ة الداخلی د ظھرت وتطورت المراجع ي المنشاة ، وق مراجعین تابعین كموظفین ف

  :نتیجة ما یلي

 . اختباریھة إلى كامل تفصیلی ةمن كامل المراجعة تحول -1

البیانات المحاسبیة كوسیلة رقابة إداریة وحاجتھا إلى التأكد  اعتماد اإلدارة على -2

 .من دقة وصحة ھذه البیانات

ة        -3 ر كفای ق أكث دف تحقی ة بھ حاجة اإلدارة لتقییم وتحلیل عملیات المنشأة الداخلی

إنتاجیة ممكنة بأقل ضیاع أو تلف ممكن الشتداد المنافسة وتضیق ھامش الربح 

 .بین المنشاة المختلفة

ؤولی -4 ا     مس ذ تعلیماتھ ا بتنفی ة والتزامھ ة الحكومی ات الرقاب اه ھیئ ة اإلدارة تج

ة كلیة على ما أدى إلى اعتماد اإلداربالبیانات التي تطلبھا موقراراتھا وتزویدھا 

اریر وت    المراجع الداخلي للتأكد م  ات والتق ة البیان ة  شتمل  ن صحة ودق المراجع

 .إلداریة والضبط الداخليأنظمة الرقابة الداخلیة المحاسبیة واالداخلیة 

ادي    : المراجعة الخارجیة ویطلق علیھا أحیانًا المراجعة المستقلة وھو الفحص اإلنتق

جالت          دفاتر والس ة بال بیة المثبت ات المحاس ة والبیان ة الداخلی ة الرقاب نظم ألنظم الم

وائم            ة الق د عن عدال ي محای وي رأي فن ر  یحت داد تقری ة إلع وائم المالی ومفردات الق

  .المركز المالي ونتائج األعمال  الیة ومدى االعتماد علیھا للداللة علىالم

ال         ة إال أن مج ة الخارجی ة والمراجع ة الداخلی ین المراجع ورغم االختالف ب

  .التعاون بینھما كبیر 

ذ       -و ي التنفی ؤولیة ف دى المس مول وم ث الش ن حی ة م واع المراجع ة (أن  –عادی
  ):ولغرض معین

ة  -1 ة العادی ا   :المراجع جالت   (ویقصد بھ دفاتر والس ة بال ات المثبت فحص البیان

ة     وائم المالی ة الق دى عدال ن م د م ة للتأك وائم المالی ردات الق تندات ومف والمس
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ى           وي عل ر یحت ا وإصدار تقری اد علیھ دى االعتم الي وم ز الم وداللتھا للمرك

 ).رأي فني محاید لعدالة القوائم المالیة

ین   -2 ا   : مراجعة لغرض مع ھ موضوع محدد لھدف محدد      م(ویقصد بھ راجعت

 ).بھدف البحث عن حقائق معینة والوصول إلى نتائج محددة

د الشھرة فحص      بویتم  ة ، تحدی ة الداخلی تكلیف خطي ومن أمثلتھ فحص نظام الرقاب

  .مستندات عملیة معینة ، ومسؤولیة المراجع عن اإلھمال أو التقصیر

  :المراجعة اإلداریة -3

ارس ت   ة اإلد  م اد المراجع ة ع اة    اری ب اإلدارة للمنش ة جوان ص كاف ة لفح

د أدوات    القصوى من مص  والتحسین الفاعلیة واالستفادة  ادر المشروع وھي بالتحدی

ي ھ  ل ي ظل المنافسة الحادة      نجاح المشروع ف ة نجد أن كل رجل     ذا العصر ف القاتل

ل     ي ك ده ف ث نج روعة حی ي مش ول ف د ومقب اح جی ى نج ول عل د الحص ال یری أعم

ي من الممكن      األوقات  رات الت ة التغی مشغوًال بكیفیة استمراره بالنجاح وأیضا متابع

  .أن تحدث

ة تتض   داف      لذلك فان المراجعة اإلداری سائل  وومن فحص نشاط المنشأة خطط وأھ

ین  واالستفادة من المصادر الطبیعیة المادیة النموذجي التنظیمي والعملیات  التعاون ب

  .السیطرة على المشروع بأسره مختلف األنشطة بكافة المستویات و

ع اإلداري  - من   المراج ل المتض از الكام یم االنج ھ أن یق ب علی دفاتر بیج ال

ددة      داف المح ت األھ ا كان ًا فیم ره بادئ ع تقری ھ أن یرف بیة وعلی المحاس

ى    والمواضیع قد أنجزت أم ماذا ؟ وھو كمراجع إداري مستقل نجده ینظر إل

 .وعادلة وغیر متحیز وبنزاھةشؤون المنشأة من وجھة نظر موضوعیة 
 )58(یعتبر المراجع اإلداري من النوع االختیاري ویعود ذلك لعملیات اإلدارة -

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
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  :مقارنة بین أنواع المراجعة

 ):التجاریة(المراجعة الحكومیة والمراجعة الخاصة  -1

  بین الفرق بین المراجعة الحكومیة والمراجعة الخاصة التجاریةی)4( رقم جدول

  )التجاریة(المراجعة الخاصة  المراجعة الحكومیة

ة     -1 ى مراجع ة عل رف الحكوم تش

راد     واألقسام حساباتھا وحسابات اإلف

ي المحاسبة   بوھي  التالي تنجز وظیفت

 .والمراجعة

ة -2 لحة الحكومی ي ال ـ       المص رع ھ ف

ھا ا ة باإلننفس ة المخول ي لجھ اق ف ف

المكاتب الحكومیة وھذا القسم مسئول 

 .المراجعة  عن جزء في أعمال

اق  -3 ئول اإلنف ى مس ع عل ة  –تق الخزین

دفوعات للحسابات    مسئولة إجراء الم

ھ      دم ل دفع أو تق ادة ت ة وع الحكومی

د إجراء    فواتیر الدفع التي یمررھا بع

 .لھم وأوليفحص تمھیدي 

ابات الح   -4 ر الحس ن  تعتب ة م كومی

  .المراجعة المستمرة

ر   -1 ة ، تحض اریع التجاری ي المش ف

ب     ل المحاس ن قب ابات م الحس

ع    ا تراج روع فیم ف بالمش الموظ

تقل   ل مراجع مس ن قب حساباتھا م

 .خارجي مؤھل

ان     -2 ة ف اریع التجاری ي المش ف

زة  ود ال  األجھ ق النق ي تنف الت

ة أو     م المراجع ا بقس ة لھ عالق

 .مراجعة الحسابات

ة ألم -3 ي ال عالق ندوق ف ین الص

ة   روعات التجاری إجراء المش  ب

ي    واتیر الت ة للف ص ومراجع فح

 یدفعھا

ابات   -4 ة للحس ر المراجع ال تعتب

وع     ن ن ة م روعات التجاری بالمش

تمرة  ة المس االمراجع ذات  وإنم

  طبیعة خاصة

  29وھبي عمرو مرجع سبق ذكره ص+ المصدر مھیب الساعي 
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  :یة الخارج المراجعة الداخلیة والمراجعةالفرق بین 

  بین الفرق بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة) 5( رقم جدول

  المراجعة الخارجیة  المراجعة الداخلیة

ل   -1 ن قب ة م ة الداخلی زاول المراجع ت

 .الموظفین داخل المشروع نفسھ

د -2 ورة  تخ ة بص ة الداخلی م المراجع

 .احتیاجات اإلدارة  أساسایة

ع    -3 اوب م ین ، والتج ى تحس دف إل  تھ

ي    ة ف راءات المطبق ات واإلج السیاس

 .المشروع 

ى   -4 یة عل وره أساس ل بص ز العم ینج

 .ضوء العملیات الجاریة

ورة المراج -5 ة بص ة معنی ة الداخلی ع

 .منع وكشف الخطأ والغشأساسیة ب

ب     -6 داخلي كمحاس ع ال ر المراج تعتب

ن  تقل ع ر مس ھ غی تقل ولكن مس

 .اإلدارة

ر ت -7 ة   عتب ة مراجع ة الداخلی المراجع

  .طات األعمالمستمرة لنش

تنجز عملیة المراجعة من قبل مراجع  -1

 .مھني مستقل عن اإلدارة

ون  -2 ة لتك ة الخارجی ارس المراجع تم

الح      ى مص ین عل ارس أم ة ح بمثاب

 .المالك وطرف ثالث مباشرة

ة    -3 د من سالمة وعدال ى التأك دف إل تھ

ة    ات المالی ابات والمعطی الحس

 .األخرى

وء      -4 ى ض م عل ل ویقس ز العم ینج

 .لیة المعدة للمشروعالبیانات الما

ة مع -5 ة الخارجی ورة ینالمراجع ة بص

ابات  بأساسیة   د من سالمة الحس التأك

ة   السنویة  ان عملی وصحتھا وبالتالي ف

ًا  كشف ومن ع الخطأ والغش تأتي الحق

 .مصادفة

یعتبر المراجع الخارجي مستقل تمامًا  -6

 .عن إدارة المشروع

ع ال    -7 ل المراج ز عم ارجي ینج خ

محددة وعادة  عد فترةبصورة دوریة ب

  تكون سنة 
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  )النھائیة(مقارنة بین المراجعة المستمرة والمراجعة المؤقتة 

  )النھائیة(تبیین الفرق بین المراجعة المستمرة والمراجعة المؤقتة ) 6(جدول 

  )النھائیة( المؤقتةالمراجعة   المراجعة المستمرة

لمراجع یبقى مستمرًا طوال عمل ا -1

 .السنة كاملة

ول     -2 ة األص ص ومراجع تم فح ی

ة     ة السنة المالی والخصوم في نھای

 .فقط

یر   -3 روري تحض ن الض یس م ل

ل    ي الفواص ة ف زان المراجع می

ة     ة المراجع ي حال ة ف الزمنی

 .المستمرة

ط       -4 ا فق ر المراجع ھن ع تقری یتم رف

 .نھایة السنة المالیة

ن     -5 تمرة م ة المس ر المراجع  تعتب

 .النوع المكلف جدًا

 إزعاج تسبب المراجعة المستمرة  -6

  .ومضایقة لموظفي المشروع

ز     -1 ا ینج ع ھن ل المراج ا عم بینم

رة  ى لفت ین ، بمعن اریخ مع ى ت حت

 .محددة فقط

تم  -2 ة ت ة المؤقت ة المراجع ي حال ف

 .المراجعة في موعدھا فقط

ة     -3 زان مراجع یر می ب تحض یج

 .أثناء المراجعة المؤقتة وإعداده

ورًا   یتم رفع  -4 ا ف تقریر المراجع ھن

 .بعد انتھاء المراجعة المؤقتة

ة   -5 ل تكلف ي اق ة ھ ة المؤقت المراجع

 .من المراجعة المستمرة

ة     ال -6 ة المؤقت ة النھای تفعل المراجع

ل المراجعة المستمرة من حیث عف

 . .والمضایقة اإلزعاج
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   ةیوضح أنواع المراجع )1(رقم شكل

  

  المراجعة                                           
  

  على أساس البناء التنظیمي للمشاریع                                                   
  

  

  

  

  

  من وجھة النظر العملیة
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  :أدلة اإلثبات في المراجعة : المطلب الثاني
أي معلومة یستخدمھا المراجع لتحدید ما  بأنھیعرف دلیل اإلثبات :  مفھومھا -1

اییر الموضوعة      إعدادھاكانت البیانات محل المراجعة تم إذا  ق والمع ا یتف بم

ى آ . ذات الصلة   م        بمعن ى حك ؤثر عل ات من شأنھ أن ی ل إثب ان أي دلی خر ف

ى         تقدیر المراجع ، فالمراجع و ي تساعده عل ة الت ك األدل ع تل ھ جم یجب علی

 .الحكم على صحة المعلومات المالیة

اع ،         ة من اإلقن ى درجة عالی ة عل ة معلوم وقد یتضمن دلیل اإلثبات في المراجع

دد ا   ر ع ھ بحص ع بنفس ام المراج د قی ك عن ل ذل ركة مث ة للش ة المملوك ألوراق المالی

تثمارات  ة     ،كاس ى درج دلیل عل وي ال د ینط ا ق ةكم دى    منخفض اع ل وة اإلقن ن ق م

ي المنشأة      املین ف ة للع ول    .المراجع مثل حالة االعتماد على أسئلة موجھ ویمكن الق

  : تنقسم بصفة عامة إلى قسمین رئیسیین أن أدلة اإلثبات التي تدعم رأي المراجع 

ات    األول و ات اإلثب یشتمل على البیانات المحاسبیة أما الثاني فیتضمن كل معلوم

دفاتر        .األخرى  ة بال ات المتعلق ة البیان ى كاف فالبیانات المحاسبیة األساسیة تنطوي عل

ا  ةالمحاسبی  جالتبأنواعھ ل الس أة  فضًال عن ك دى المنش ة ل ل (الرسمیة المختلف مث

ذكر ام وم ین األقس الیف ب جالت تخصیص التك كس ابات البن ویات حس ي ) ات تس فھ

رة   ورة مباش ة بص وائم المالی دعم الق جالت ت ي  س رى فھ ات األخ ة اإلثب ن أدل ا ع أم

ة  ال وائم المالی ي       زمة أیضًا لتدعیم الق ات المحاسبیة األساسیة ال تكف نضرا الن البیان

أن  ذا الش ي ھ دھا ف ر  و وح ورة اكب دعم بص ب أن ت تم  و،یج ة ی ات المختلف ة اإلثب أدل

  . بواسطة المراجع خالل تطبیقھ إلجراءات المراجعة جمعھا 

ات     ة اإلثب ون أدل د تك ي وق واتیر   ف یكات والف یة كالش تندات أساس ورة مس ص

ى  ،والعقود والمصادقات وأي مستندات أخرى مكتوبة  كما قد تشتمل أدلة اإلثبات عل

ھ كاالستفسارات والمالحظ      ة مھمت اء تأدی ات أي معلومات یحصل علیھا المراجع أثن

  .)59( أخرى تحلیلھالمشاھدة والفحص المادي وأسالیب فحص 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اح الصحن ـ 59 د الفت د + عب د عبی ن أحم دیث   + حس امعي الح ب الج ة ، المكت ة الخارجی س المراجع ن ، أس ي حس ریفة عل ش

  . 73م ، ص2007اإلسكندریة ، مصر ، 
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ة   د  ولغرض الحصول على أدلة اإلثبات یقوم المراجع بتصمیم اإلجراءات الالزم بع

ان   قیامھ  بتقییم المخاطر العامة والمحددة والضوابط ذات العالقة وھناك صنفان عام

  :من اإلجراءات ھي

 .اختبارات الرقابة -

 .االختبارات الجوھریة -

ى      دورھما إل نفان ب ذان الص م ھ نافویقس رى   أص كل   أخ ین الش ناف  ) 2(ویب أص

  .إجراءات المراجعة المتبعة للحصول على أدلة اإلثبات 

  

  إجراءات المراجعة للحصول على أدلة اإلثباتیبین أصناف )2(شكل 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 :كفایة ومالئمة أدلة اإلثبات -2

ذه        ة ھ ة ومالئم ھ دراسة كفای ان علی عند قیام المراجع بالحصول على أدلة اإلثبات ف

عم تقریر مستوى مخاطر الرقابة ولدعم تأكید القوائم المالیة فان أكثر ما یھم األدلة لد

  .جمیع أدلة اإلثبات ھي كفایة ھذه األدلة ومالئمتھاتالمراجع عند 

 :كفایة دلیل اإلثبات

دع  بالمقصود بكفایة دلیل اإلثبات ھو أن تكون كمیة األدلة المق م یولة متاحة لت

ة     وتأكید رأي المراجع وحیث أن أ ع األدل د وجم ًا لتحدی  .سلوب العینات یستخدم غالب

 اإلجراءات الجوھریة اختبارات الرقابة

دراسة النظام 
 المحاسبي

دراسة نظام 
 الرقابة الداخلیة

االختبارات 
 التفصیلیة

اإلجراءات 
 التحلیلیة
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وین رأي        ول لتك اس معق دیم أس ي لتق ة تكف رة بدرج ون كبی ب أن تك ة یج ان العین ف

  .المراجع

تأسیسًا على ذلك فان كفایة األدلة تعني الحصول على حجم أدلة تحقق تدعیمًا   

  .لمشاكل قانونیة كافیًا ومالئمًا لرأي المراجع دون إسراف في التكالیف أو تعرض 

  :مالئمة دلیل اإلثبات
بًا         اًال ومناس دلیل فع ون ال ب أن یك ات یج ل اإلثب ة دلی ق مالئم ى تحق حت

ة  ود بالفعالی دلیل والمقص ي      ال ا ف اد علیھ ن االعتم ا ویمك ًا فیھ ة موثوق ون أدل أن تك

استنتاج رأي منطقي ویمكن أن تتكون األدلة من العناصر الطبیعیة القابلة للمالحظة  

  .اتزون ، أو أن یتم إنشائھا مثل المصادقمثل الجرد الفعلي للمخ

ة          ات ذا عالق ل اإلثب و أن یكون دلی بًا ، فھ أما المقصود بان یكون الدلیل مناس

دف   فمثًال  ت المرتبطة بالعملیاوثیقة بأھداف المراجعة  ق من    أن یكون الھ و التحق ھ

ن المصاد    وجود حسابات    د م ھ ال ب دینین فان ى    قات وم الم ین عل ة أخرى یتع ن ناحی

اس الكمي          ابًال للقی ز وق ًا من التحی الدلیل لتحقیق مناسبتھ أن یكون موضوعیًا وخالی

 .توصل المراجعین إلى نفس النتیجة عند فحص الدلیلالخاصیة إمكانیة  وتعني ھذه

 :حجیة دلیل اإلثبات -3

المفاضلة بینھا ودرجة االعتماد علیھا و واألدلةتقدیري مدى حجیة القرائن  أمریعود 

ي    ھ ف ھ ومھارت ًا    إلى تقدیر المراجع واجتھاده الشخصي المبني على خبرت ھ علم مھنت

اوت من    ة تتف ان األدل ا    ب ا ودرجة االستناد علیھ ث حجیتھ د  . حی ا تعتم وان موثوقیتھ

  .على الظروف الخاصة ، إال أن العوامل التالیة تساعد على تقدیر حجیة الدلیل

 .أكثر حجیة من الداخلیة  أدلة اإلثبات الخارجیة )1

ة من الصادرة         )2 ر حجی ة أكث ة الداخلی ال للرقاب األدلة الداخلیة في ظل نظام فع

 .من نظام ضعیف للرقابة الداخلیة

وى نفسھ أو المساعدین تكون  باألدلة التي یحصل علیھا المراجع  )3 ي    أق من الت

 .یحصل علیھا من المنشأة 

 .سئولین أكثر حجیة من الشفھیةالمستندات والوثائق الموقع علیھا من الم )4
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 .تكون أدلة اإلثبات أكثر قناعة عندما تكون األدلة من عدة مصادر متناغمة  )5

ص      )6 ل الفح ة مح د أو العملی دلیل بالبن ة أو ال اط القرین ان ارتب ا ك را كلم مباش

 .قرینة قویة ودرجة االعتماد علیھا اكبر، كلما كانت حجیة ھذه ال ووثیقا

لمناسب للحصول على القرینة ، الن حصول المراجع یجب مراعاة التوقیت ا )7

 .على أدلة ال تناسب مع تاریخ الفحص تفقد حجیة ھذه األدلة

ده   وحیادهمن المقومات األساسیة لعملیة المراجعة استقالل المراجع  )8 التام وبع

 .عن جمیع المؤثرات خالل جمیع المراحل

ث     )9 دلیل فم ة ال ي حجی د من الوجود    أسلوب جمع األدلة كذلك لھ دوره ف ًال للتأك

 .الفعلي یكون الجرد الفعلي مناسبًا

ي    )10 وى ف القرائن االیجابیة ومن أمثلتھا الجرد الفعلي والمستندات القانونیة أق

  .حجیتھا ألنھا ال تحتمل التأویل

 :العوامل المؤثرة في كمیة أدلة اإلثبات -4

ادر وع ومص ة ون ف كمی ة  الحصول  تختل ي المراجع ات ف ة اإلثب ى أدل اختالف عل ب

عناصر متعددة إال أن مسألة تحدید مصادر وكمیة األدلة التي یحتاجھا المراجع لكي 

ذي یحددھا      ة للمراجع ال یحصل على المستوى المطلوب من البراھین مسألة متروك

ھ    وب من ذا ال  . بناء على خبرتھ واجتھاده الشخصي في ضوء الھدف المطل إال أن ھ

ده للمر د مرش دم وجود قواع ي ع ض  یعن اك بع ث أن ھن ال ، حی ذا المج ي ھ ع ف اج

  :العوامل التي تؤثر على حجم وكمیة أدلة  اإلثبات التي یحتاجھا المراجع ومنھا

 .العالقة بین الدلیل والھدف من المراجعة  -1

 .الخ...المدینین ـ صولاأل) الحسابات(العالقة بین الدلیل والبند  -2

 .مدى كفایة الدلیل -3

 .األھمیة النسبیة للبند -4

 .ة المخاطرةدرج -5

 .الثقة في مصدر الدلیل -6

 .خبرة المراجع بالمنشأة -7



  82                                                                                    مدخل إلى المراجعة  الثانيالفصل 

 .تكلفة الحصول على الدلیل -8

 )60(. جودة نظام الرقابة الداخلیة -9

  :عالقة المراجعة بعملیة الرقابة: المطلب الثالث 
ق        ذي یحق وم ال تعتبر عملیة الرقابة بصفة عامة اإلطار العام والشامل والمفھ

ھ    الیب الرقابیة المختلفة بھدف العدید من األدوات واألس م التخطیط ل التحقق من ما ت

ي         م والمناسب ف ق بالشكل المالئ د تحق ائج ق زام  إطار من أھداف ونت د   ألاللت بالقواع

ا المنشأة   ك    ،والمفاھیم والمعاییر العامة والخاصة التي تعمل في نطاقھ ار أن ذل باعتب

  .یمثل الھدف لعملیة الرقابة 

ى  ولقد مرت عملیة الر   قابة بصفة عامة بمراحل تطور مختلفة وفقا للحاجة إل

جالت   تخدام س ن اس داء م ة ابت ل مرحل ددة لك داف المح ق األھ ددة تحقی جلین (مح س

ة ضرورة كشف    ) لنفس العملیة بھدف المطابقة بینھما وكشف االختالفات إلى مرحل

وارد          ة م ا وخاصة السرقات واالختالسات بھدف حمای تصرفات غیر مرغوب فیھ

  .لمشروع وكان ذلك في ظل وجود مشروعات متوسطة وصغیرة الحجم ا

ومع ظھور المشروعات الكبیرة الحجم كالشركات المساھمة الكبرى في بدایة   

الیبھا      ا وأس ة بأدواتھ ة الرقاب القرن العشرین الماضي ظھرت الحاجة إلى تدعیم عملی

  .المتعددة

  :أھمیة الرقابة كعنصر من عناصر النشاط اإلداري
ة             ة والمراجع ة وخاصة الرقاب ا المختلف ة بأدواتھ ة الرقاب ین أھمی مما سبق یتب

ة بالنشاط لل       ف األطراف ذات العالق ة مختل ة لخدم ا   الخارجیة والداخلی مشروع ومم

م عناصر النشاط       ا أحد أھ یؤكد ھذه األھمیة النضر إلى عملیة الرقابة باعتبارھا أنھ

  :اصر التالیةاإلداري في المشروع والتي تتمثل بالعن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابلس ،       ـ 60 ة ، ط ة المفتوح دقیق ، الجامع ة والت م المراجع ى عل ق إل ي ، الطری م االلوس ازم ھاش ح

  .   263-257م ، ص2003الطبعة األولى ، 
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 :التخطیط -1

ي المش       روع ویمثل التخطیط العنصر األساسي األول من عناصر النشاط اإلداري ف

ة    ( ویتضمن  تحدید األھداف الرئیسیة والفرعیة للمشروع ووضع السیاسات اإلداری

ة  ) على مختلف المستویات وال شك أن ھذه السیاسات واإلجراءات تعتبر ھامة وفعال

ى     في مجال تحقیق الرقابة والمراجعة والفحص بالنسبة لعناصر نشاط المشروع عل

اس  اأس ي ك    إنھ ي ف ل الرئیس ر العام د    تعتب ات وتحدی ات أو انحراف ف أي مخالف ش

  . المسؤولیة عنھا

 :التنظیم -2

ي المشروع ویتضمن      ویمثل العنصر الرئیسي الثاني من عناصر النشاط اإلداري ف

تحدید السلطات والمسؤولیات المختلفة  ـ   إعداد وتصمیم الھیكل التنظیمي للمشروع(

  .)التات والمؤھرالمختلفة بما یتناسب مع الخبتنظیم األنشطة 

ي مجال انجاز        وال    ة وضروریة ف ر ھام ة تعتب شك أن ھذه العناصر المختلف

دور ح    ي ت ول اكتشاف  عملیة الرقابة بصفة عامة وتحقیق أھدافھا بصفة خاصة والت

  .وتحدید المسئولیة عنھا منعًا لتكرارھا مرة أخرى ت الاالنحرافات أو االختال

 : التوجیھ -3

ل العنص  ن   ویمث ي م ث الرئیس من   ر الثال اط اإلداري ویتض ر النش ع  ( عناص وض

بھا  وااللتزامالعاملین بھذه اللوائح  إبالغ – لإلعمالوتحدید اللوائح المختلفة المنظمة 

داف    إشعار – ھ من أھ ة       ). العاملین بما تم تحقیق ة الرقاب ي عملی د األساس ف ذا یع وھ

  .انحرافات أو أخطاء وتحدید المسئولیة عن أي 

 :اإلشراف  -4

ع من عناصر النشاط اإلداري ویتضمن    األساسي  وھو العنصر  ة أداء (الراب متابع

راد    دف      –وتنفیذ األعمال والمھام على مستوى اإلف ال بھ ى أداء األعم اإلشراف عل

  )أداء النصح لمنع تكرار االنحرافات واألخطاء 
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د          ة لتحدی ة أو داخلی ت خارجی ة سواء كان وذلك یدخل في صمیم عملیة الرقاب

  .لمحاسبة عنھاالمسؤولیة وا

 :الرقابة والتقییم -5

ام      ر الھ یم العنص ة والتقی ل الرقاب ر ال  تمث ن عناص ر م ااألخی ث  نش ة حی ط اإلداری

  :تضمنی

املین أوال   - ة الع أولرقاب ة       ب م الرقاب ق نظ ن طری ك ع تم ذل تھم وی ومالحظ

 .والمراجعة الداخلیة للتأكد من أن تنفیذ األعمال والمھام یتم بما یتفق واللوائح

 .أداء المستویات اإلداریة المختلفة من خالل تقییم أداء العاملین  میتقی -

ا    - ق تحلیلھ فحص وتدقیق األعمال والمھام وتقییم النتائج التي تحققت عن طری

 .عداد التقریر عنھاإوتفسیرھا و

  :رقابیة ھامة وأداةالمراجعة كمرحلة 
جید لھا عن  داد العلزیادة فعالیة الرقابة كوظیفة إداریة ھامة یتطلب األمر اإل  

  طریق تحدید وتصمیم مراحلھا المختلفة بما یتفق وطبیعة نشاط المشروع

  .والشكل التالي یوضح المراحل المختلفة التي تمر بھا عملیة الرقابة 

  یوضح المراحل الرئیسیة التي تمر بھا عملیة الرقابة) 3(شكل 

  

  

  

  

  
د السید سرایا    المصدر   ة    ،محم دقیق الشامل اإلطار النظري    أصول وقواعد المراجع اییر والقواعد ،    ،والت المع

  17م ، ص2007المكتب الجامعي الحدیث اإلسكندریة ، مصر 
ا         ة یجب توافرھ وتتضمن كل مرحلة من ھذه المراحل السابقة عناصر رئیسیة ھام

  .في كل مرحلة من المراحل

یم ة األول التنظ ر المخت  :المرحل یم العناص ة تنظ ذه المرحل ب ھ ة وتتطل ة المرتبط لف

  :بعملیة الرقابة ومن أھمھا

 ابةمراحل عملیة الرق

المراجعة  التوجیھ التنظیم
 والتدقیق

 التقریر التقییم
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ي المشروع     -1 ة ف یًا   أتحدید العالقات المختلفة بین المستویات اإلداری ًا ورأس فقی

 .فیما یتعلق بدور كل مستوى إداري في عملیة الرقابة 

ذ    -2 ي مجال تنفی ة   تحدید دور كل فرد في كل مستوى إداري في التنظیم ف عملی

 .اف المطلوبةالرقابة ودورة في تحقیق األھد

 .م بعد ذلكساسًا للتقییأتحدید وتصمیم معاییر األداء المالئمة التي یتم اتخاذھا  -3

 .لیات كل فرد في التنظیمئوتحدید واجبات وسلطات ومس -4

ة الرق   اص بعملی یم الخ بق أن التنظ ا س ح مم ام   یتض ار ع ع إط ول وض دور ح ة ی اب

  .لمحاسبة المسئولیة لكل عنصر من عناصرهوأسس 

ھ   المرحلة ة التوجی ة العناصر الرئیسیة       وتتضمن : الثانی ذه المرحل ادة   ھ ة لزی التالی

  :فاعلیة دور الرقابة بصفة عامة

راد   -1 أول  أوال  وإرشادھم توجیھ اإلف الي     ب دف الوصول لمستوى األداء المث بھ

 .المختلفة بما یتفق والمعاییر السابق تحدیدھا لألعمال

لیم لعناصر النظاممراعاة   -2 تخدام الس ي المشروع والطرق  االس المحاسبي ف

 .المحاسبیة المالئمة لطبیعة النشاط

دورة المستندیة           -3 ًا لكل من ال ة وفق ات المالی ف العملی التوجیھ المحاسبي لمختل

دفاتر        ف السجالت وال ي مختل ذھا ف تم تنفی والدورة المحاسبیة السلیمة والتي ی

 .المحاسبیة

مستمرة بھدف تصویب أي   إصدار التوجیھات والتعلیمات الدوریة وبصورة  -4

 .منع لتكرارھالأخطاء أو انحرافات 

  :وتتضمن المراحل التالیة,  المراجعة والتدقیق: المرحلة الثالثة

ة أوال   -1 أول فحص ومراجعة العملیات المالی دى       ب د من م دف التأك دقیقھا بھ وت

 .االلتزام بالقواعد والمبادئ المحاسبیة

ھ   -2 ي ومقارنت ن األداء الفعل ق م األالتحق روق   داءب د الف ط وتحدی المخط

 .واالنحرافات 

 .تحلیل الفروق لتحدید طبیعتھا -3
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 .معالجة أسباب ھذه االنحرافات وبصفة خاصة السلبیة -4

ن        ئولین ع ق المس ن طری ا ع زام بھ ذھا أو االلت تم تنفی ر ی ذه العناص ك أن ھ وال ش

ة بعض المسئولی     إضافةالمراجعة الداخلیة والخارجیة على السواء  ى معاون ن من  إل

  .بالمشروع والذین لھم عالقة مباشرة بھذه العناصر اإلداریین

ة السابقة     :   المرحلة الرابعة التقییم ة للمرحل ا مكمل وتتضمن ھذه المرحلة باعتبارھ

  :العناصر الرئیسیة التالیة

 .البشریة والمادیة.تقییم األداء على مستوى مختلف عناصر النشاط  -1

 .یجابیة والسلبیة منھاتحلیل نتائج التقییم لتحدید اال -2

 .وأسبابھاتحدید االنحرافات السلبیة  -3

 .تحدید المسئولیة عن ھذه االنحرافات -4

استخدام أسالیب التحلیل المختلفة في إطار تطویر دور المراجعة لتتحول إلى  -5

ك عن       تحلیلھمراجعة  ان ذل إلى جانب كونھا عملیة تدقیق وفحص ، سواء ك

 .راجعة الخارجیةطریق المراجعة الداخلیة أو الم

ة   ة الخامس ة      :  ریالتقر: المرحل ي عملی رة ف وة األخی ة الخط ذه المرحل ر ھ وتعتب

ا الرقابة على أساس  ي تعكس نتیجة المراحل السابقة من خالل           إنھ رآة الت ل الم تمث

اة          ذا المجال یجب مراع ي ھ ة ، وف ذه العملی ة لھ ائج النھائی ر یوضح النت داد تقری إع

  :العناصر التالیة

 .اد التقریر بالشكل الذي یساعد على إبراز ھذه النتائج النھائیة إعد -1

كل          -2 ث الش ن حی ر م ھ التقری ھ ل توى اإلداري الموج اة المس ب مراع یج

 .والمحتوى

ر من    -3 االھتمام بالتقریر باعتبار انھ وسیلة اتصال یمكن االستفادة منھا في أكث

 .مستوى إداري

ة   (  إنھاجعة ومن تعریف جمعیة المحاسبة األمریكیة للمرا ة ومنھجی عملیة نظامی

لجمع وتقییم األدلة والقرائن بشكل موضوعي والتي تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث 
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ررة         اییر المق ائج والمع ذه النت ین ھ ق والتطابق ب االقتصادیة وذلك لتحدید مدى التواف

  )وتبلیغ األطراف المعینة بنتائج المراجعة

  :داث االقتصادیة تعني ما یليومن عبارة نتائج األنشطة واألح  

ة     - القوائم المالی واردة ب ات ال ص المعلوم ى فح ة عل ة المراجع ر مھم ال تقتص

تج    ي ین فحسب بل تتضمن أیضا فحص نظام المعلومات وعملیة المحاسبة الت

 .عنھا ھذه المعلومات المالیة مثل فحص نظام الرقابة الداخلیة

ار      كلمة االقتصادیة تعني أي حالة تتطلب ضرورة  - ًا من االختی ممارسة نوع

دائل عن   ین الب ائج       دب تم بالنت داخلي یھ ع ال ثًال المراج وارد فم یص الم تخص

 )61(.الداخلیة للمنشأة باألنشطةاالقتصادیة المتعلقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
را  ـ 61 ید س د الس ري     ،یا محم ار النظ امل اإلط دقیق الش ة والت د المراجع ول وقواع اییر   ،أص المع

 . 18-17م ، ص2007والقواعد ، المكتب الجامعي الحدیث اإلسكندریة ، مصر 
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  :خالصة الفصل
ا             ات مم م المعلوم ر حج ة بتطور المؤسسات وكب ة المراجع لقد تطورت مھن

رف   ة لط ة الملح ى الحاج تقل أدى إل ة ا  مس ادق برای حة   یص ن ص د ع ي المحای لفن

ا     ات ، كم ذه المعلوم المعلومات المالیة الواردة في القوائم المالیة لخدمة مستخدمي ھ

الل ن خ ك م ا ذل ل   الحظن ذا الفص ي ھ ة ف ة المراجع اریخي لمھن ورلتطور الت  وتط

األسباب   ونتیجة, نتیجة ازدیاد الطلب على خدماتھا أھدافھاتطور ومفھوم المراجعة 

 تطورت   ذلكت أھمیة المراجعة وببرزحة التي تطلبت وجود المراجعة العدیدة والمل

ة    الل األھمی ن خ دافھا وم دافأھ ة    واألھ ى المراجع ة إل رز الحاج أداة تب ة ك لخدم

رافاإلدارة  رى  واألط ىو .األخ رت  عل ك ظھ ة    ذل ة للمراجع واع المختلف األن

اییر  دة مع ب ع یماتھا حس ھ وتقس ب غرض ل بحس ددة ك راف متع دمت أط ا  لخ وكلھ

ات باستخدام       ى صحة وشرعیة المعلم د عل ة    تصب في التأكی ة المراجع أدوات أدل  ك

ا         كأداة لمراجعة وتوضیح صفتھا ل ة واالستدالل بھ ذه األدل ع ھ ة من خالل جم رقابی

  كأداة رقابیة فعالة ,إلبداء الرأي الفني المحاید 
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   الثالثالفصل 

المراجــعة 

  الخـــــارجیة
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 :مقدمةال

المؤسسة عبر الزمن ، وكذا التطور في مجال  ھتشھدإن التطور الكبیر الذي 

ة     ل المؤسس ابكھا جع ة وتش ادالت التجاری اق المب یع نط ادیة وتوس ات االقتص العالق

ي   مختلفة وھیئات لھا مصالح بشكل مباشر أو غی  أطرافتتعامل مع عدة  ر مباشر ف

إبالغ كل ھؤالء       المؤسسة  ا ب دة تسمح لھ مما أوجب على المؤسسة تبني وظیفة جدی

  .التي تقوم بھا ألنشطة المتعاملین بكل التطورات داخل المؤسسة وكذا
ذه       ع ھ ة   ولكي تقوم بھذه المھمة على أكمل وجھ یجب أن تتمت اد  الوظیف بالحی

ذا األساس نشأ      مختلف التقاریر لمن یھوالموضوعیة في إیصال  ى ھ ر عل م األم ة مھ

  .یة ھذه المتطلباتبللمساعدة المؤسسة على ت الخارجیة المراجعة

ى   ) المساھمون (ونتیجة النفصال الملكیة عن اإلدارة أصبح المالك    بحاجة إل

ات    حة المعلوم د ص ن  تأكی دة م ة المع وكالء  المالی دیرو(ال ا ) نالم ر دوروھن  ظھ

ا    للتأك طرف حیاديالمراجعة الخارجیة ك ي تحویھ ة الت د عن صحة المعلومات المالی

ة كالخدمات        ب المراجع دمھا مكات ام أخرى تق القوائم المالیة المعدة باإلضافة إلى مھ

  .الخ... االستشاریة والمراجعة القضائیة 

ات   ا جاءت من     وفي ھذا الفصل حاولنا أن نجمع بعض المعلوم ا كم ونوردھ

المراجعة الخارجیة من خالل تقسیم الفصل  مصادرھا إلعطاء فكرة ولو بسیطة عن

  .إلى ثالثة مباحث كل مبحث یحتوي على ثالثة مطالب 

ھ      ب األول من وي المطل ث یحت تناولنا في المبحث األول اإلطار المفاھیمي حی

و المراجع الخارجي        ا ومن ھ ف بھ ة التعری ة الخارجی ة المراجع ة طبیع ى معرف عل

ى  تعرف  ناني ، وفي المطلب الثوكیف یؤدي مھمتھ  ة    عل اعي للمراجع دور االجتم ال

الخارجیة أھمیتھا االجتماعیة للمؤسسة والمتعاملین وفي المطلب الثالث نتعرف على 

  .آداب وسلوك مھنة المراجعة والمسؤولیات الملقاة على عاتق المراجع 

  :نتعرف على أسس المراجعة من خالل ثالثة مطالب نيوفي المبحث الثا

  .واعد المراجعة ق: المطلب األول
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اییر نتناول : وفي المطلب الثالث, فروض المراجعة : المطلب الثاني ة ،   مع المراجع

ة وتصمیم         ة المراجع و بشكل بسیط منھجی وفي المبحث الثالث حاولنا أن نوضح ول

دمناھا بشكل       عملیة المراجعة في رسم برنامج المراجعة من خالل ثالث خطوات ق

ب األول التع  ب ؛ المطل ام   مطال یم نظ اني تقی ب الث ي المطل ة وف ى المؤسس رف  عل

  .وفي المطلب الثالث استكمال االختبارات وكتابة التقریرللمؤسسة  الرقابة الداخلیة 
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  :للمراجعة الخارجیة ألمفاھیمياإلطار : المبحث األول
ث تنظ         ى األنشطة من حی ر عل ر كبی ا  لقد كان لظھور الثورة الصناعیة اث یمھ

ا     ى خالف م وعملھا بحیث یظھر ھذا جلیًا من خالل انفصال الملكیة عن التسییر عل

ا       وبالتالي كان سابقًا  ة تسییرھا ومراقبتھ دخل بالمؤسسة من ناحی لم یعد للمالك أي ت

ذلك    ذلك ال یطلع بشكل مباشر وكافي على وض بحیث جعلھ  ي وك ع المؤسسة الحقیق

ؤسسة ومنھ أصبح من الضروري وجود طرف   وجھة رأس مالھ المساھم بھ في الم

ع      املین م ا المتع ن خاللھ ع م ة یطل ین المؤسس ھ وب طة بین د كواس ر ومحای ث آخ ثال

حیح           ل تص ن أج إلدارة م ح ل دم النص ت یق س الوق ي نف ا وف ى حالتھ ة عل المؤسس

وھذا عن طریق المراجعة الخارجیة في المؤسسة التي قد تحدث  والتالعباألخطاء 

  .)62(على وسائل وإجراءات خاصة  باالعتماد وذلك

ل    فات مث ز بص يوالمرجع الخارجي یتمی ي والعمل ل العلم ة  .التأھی والحیادی

مسؤولیات تجاه عدة جھات جع اأداء وظیفتھ بموضوعیة ویتحمل ھذا المر من تمكنھ

د عن صحة وشرعیة        إبداءید بآداب وسلوك المھنة في قوعلیھ الت ي المحای ھ الفن رأی

  .تي تحویھا القوائم المالیة في تلك المؤسسةالمعلومات ال

  :طبیعیة المراجعة الخارجیة: المطلب األول
 :ماھیة المراجعة الخارجیة وتطورھا )1

ي الفصل   ا ف د أن تعرفن ابق بع ر    الس ام عب ة بشكل ع اریخي للمراجع التطور الت

وا         ى أن ا عل دافھا تعرفن ة وأھ ع الزمن بتطور حیاة اإلنسان والحاجة الملحة للمراجع

واع     ا      المراجعة وذكرنا بإیجاز عن أن ث استقاللیتھا وحیادیتھ ة من حی ا المراجع  أنھ

  .تنقسم إلى نوعین مراجعة داخلیة ومراجعة خارجیة

إلدارة وان ال      ة ل ة تابع ة الداخلی ا أن المراجع روا   وعرفن ا یعتب راجعین فیھ م

ة اإلداریة ءاالمراجعة إلى زیادة الكف منیھدف ھذا النوع ول المؤسسة كموظفین داخ

ع    .. والحد من الغش والتالعب ة بالمؤسسة ال تمن   وان وجود خلیة  للمراجعة الداخلی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 php 11/05/2009 aderhchow t. cam / acc /  WWW.acc4arb -62   
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ة ألن    ة الخارجی ام بالمراجع تقالل      القی ة وان اس ة المراجع ي عملی ا ف ل طریقتھ لك

ع باستقاللیة    امحدودًا وضئیًال مقارنة بالمر المراجع الداخلي ذي یتمت جع الخارجي ال

  .أكبر

بھا جھة مستقلة والنوع الثاني من المراجعة والذي ھو المراجعة الخارجیة تقوم          

والمراجعة بالنسبة للقطاع  قد تكون مكتب من مكاتب المحاسبة من خارج المؤسسة ف

بالنسبة للقطاع العام حیث أن الوظیفة األساسیة  للمحاسبة والجھاز المركزياالخاص 

ًا      للمراجع الخارجي ھو فحص مستندي لدفاتر المؤسسة   ًا دقیق وسجالتھا فحصًا فنی

ًا ل وحیاد ق من  ی التحق ي إ   إنھ ًال ف ت فع د تم ت   ق حیحة تثب لیمة وص طار إجراءات س

  . ھادیتج

ل        أن عمل المراجع الخارجي ال یقتصر فقط على تحقیق الھدف السابق فحسب ب

یشتمل إبداء الرأي في نظام الرقابة الداخلیة وبیان مدى تنفیذ السیاسات الموضوعة   

ة ع    ،للمؤسس ة م دماج المؤسس ة أو ان راء مؤسس ل ش اص مث رض خ ص لغ أو الفح

  .غیرھا

نة ا     ة الس ي نھای ع ف ة تق ة الخارجی ة والمراجع ا لمالی اكم ة   أنھ املة وكامل ش

ة       ات المالی واع العملی ن أن وع م ل ن ن ك ة م ق عین ن طری تم ع ة أي ت واختیاری

وختامًا فان تقریر المراجع الخارجي . ومراجعتھا دون القیام بمراجعة العملیات كلھا

ة و      ا یكون موضع ثق ھ من استقالل       یرد نتیجة المراجعة وعادة م ع ب ا یتمت دیر لم تق

م وح اد وعل الطبع مسئول  ی و ب ة وھ رة ودرای ات  وخب ن بیان ر م ا یتضمنھ التقری عم

  )63(تحددھا القوانین على ذلك  مسئولة وأراءوحقائق مالیة 

ة    ل المراجع وقد تطورت مھنة المراجعة الخارجیة وصدرت حولھا قوانین تنظم عم

ر  ي الجزائ ة فف ثال الخارجی م   م انون رق در الق ي  ) 08 -91(ص ؤرخ ف وال 1الم ش

ق 1411 ـ المواف ل  27ھ ة الخب .م1991ابری یم مھن ة لتنظ ب ومحافظ ر المحاس ی

بط   ة تض واد قانونی ت م ة تح ذه المھن ة ھ تم مزاول د وی ب المعتم ابات والمحاس   الحس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المصدر نفس المرجع السابق -63
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ل و          م تحلی د ت ب ولق ل الجوان ي ك ا ف روف عملھ ة وظ ة الخارجی ف  المراجع وص

  . )64(المراجعة الخارجیة 

م        انونیین رق م 1992لسنة  ) 31(وفي الیمن صدر قانون نظام المحاسبین الق

ار ى   وأش انون إل احالق ة   إیض ة الخارجی انونیین (المراجع بین الق ب ) المحاس ومكات

  )65( .المحاسبة القانونیة وكذلك حقوق وواجبات المحاسبین

ت   ي تناول ات الت دد الكتاب م تع ارجي طب ورغ ع الخ ؤولیة المراج ة ومس یع

ر          ي یعتب راف الت ة واألط ن ناحی ة م ة القانونی بة والمراجع ة المحاس ة لمھن كمزاول

ھ من الستینیات       أجمعتأمامھا فلقد  مسئوالالمراجع الخارجي  ى ان ات عل ھذه الكتاب

دت ن    تزای وظ وم كل ملح ة بش ن المختلف ي المھ د مزاول ایا المرفوعة ض دد القض ع

  )66.(لین بطبیعة الحال المراجعین الخارجیینھؤالء المزاو

ا       ي تنظمھ وانین الت وبذلك تطورت مھنة المراجعة الخارجیة ووضعت لھا الق

  .كما ذكرنا سابقًا

ة           ي تنمی رًا ف ذلك دورًا كبی ب ك ة تلع ات المھنی ات والھیئ ك أن الجمعی ال ش

ل  من نشرات ودوری هدى المراجعین الخارجیین بما تصدررصید المعرفة ل ات وعم

ھذا بجانب االشتراك في تعدیل المناھج التعلیمیة في مجال  . ندوات والمحاضرات ال

ي مسایرة ا     المحاسبة والمر  ة ف اھج القدیم ة بسبب قصور المن ة  اجع ة التكنولوجی لنقل

اب       ا دعا بعض الكّت دة مم ریكیین الجدی ار       األم اع عاجل یضم كب دعوة الجتم ى ال إل

ات   في الجامعات األمری األساتذة ذلك الجمعی كیة ممن یدرسون المحاسبة والتدقیق وك

ة       وا بنتیج الي وخرج ى النشاط االقتصادي والم أثیر عل ا ت ي لھ ة الت ات المھنی والھیئ

ة   ایرة النقل ي مس ة ف اھج الحالی ور المن ةقص ب   التكنولوجی دیل الكت ى تع ا أدى إل مم

  نة المراجعةوالمناھج بما یتالءم مع ھذا التطور أن كل ذلك أدى إلى تطور مھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر    -64 ي الجزائ ة ف ة الخارجی ف المراجع ن یخل ال ب وم     ،آم ة العل ة كلی ود ومالی رع نق تیر ف ل الماجس ذكرة لنی م

  93صم 2002 جامعة الجزائر وعلوم التسییر، االقتصادیة 

  م1992 لسنة) 31(رقم  الیمني قانون نظام المحاسبین القانونیین -65

   . .73ھادي العدناني المراجعة والتدقیق مرجع سابق ذكره ، ص محمد/د -66
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  الخارجیة مفھومھا وممارستھا

 :تعریف المراجعة الخارجیة  )2

ف األول - ة: التعری ة الخارجی ي   المراجع ي ف ة وھ وائم المالی ص الق ي فح وھ

دفاتر وا  لسجالت  الغالب قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وعمل انتقادات لل

البنود في ھذه القوائم والحصول  أرصدةالرقابة الداخلیة والتحقق من  وأنظمة

ى صدق وسالمة     على األدلة الكافیة والمالئمة إلبداء الرأي الفني المحاید عل

  )القوائم المالیة

  :ولھذا فان معنى المراجعة الخارجیة یجب أن تحتوي ثالث فقرات  

 .الفحص -1

 .التحقق -2

 )67(.إبداء الرأي -3

فحص منظم ومستقل للبیانات والقوائم ( المراجعة الخارجیة: التعریف الثاني -

المالیة والسجالت والعملیات والفاعلیة المالیة ألي مؤسسة وان یقوم المراجع 

  )68 (.یرهیمھا وإبداء الرأي الفني خالل تقربجمع األدلة والقرائن وتقی

ى     ویشیر اإلطار الدولي لعملیات التأكید أن المراجع   دف إل ة تھ ة معقول ة خدم

ة   (التأكد من إعداد البیانات المالیة وفقًا إلطار محدد   اییر الدولی داد المع اریر   إلع التق

ات            ) المالیة ى أن البیان رأي إل داء ال رة إب ي فق ر المراجع الخارجي ف ا یشیر تقری كم

الي   دفقات المالیة تعبر بعدالة عن نتائج األعمال والمركز الم ة وال  والت رات  النقدی تغیی

  )69 (.في حقوق الملكیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 6، ص م2007عمان األردن الصفاء ف جربوع ، مراجعة الحسابات بین النظریة والتطبیق ، دار یوس -67

ھ  ينغم -68 ة ،نادی رار ، دراس اذ الق ي اتخ ا ف ول بھ اییر المعم ق المع ة وف ة الخارجی ة المالی ة حا دور المراجع ل

ا  اء والغ ة للكھرب ة الوطنی وم     ،ز المؤسس ادیة وعل وم االقتص ة العل ي اإلدارة كلی تیر ف ة الماجس ل درج ذكرة لنی م

  4، ص2008ـ2007التسییر جامعة الجزائر عام 

ي جم  -69 د حلم دقیق عأحم دة ، الت دیث والتأكی ؤولیات  ،الح اكل والمس فاء  واألدواتالمش دمات ، دار الص والخ

  25ص, م 2007، الطبعة األولى ،  ، عمان األردن للنشر والتوزیع
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 :المراجع الخارجي )3

ھ      ي مادت ابات ف افظ الحس ري مح اري الجزائ انون التج رف الق ررة ) 75(ع مك

م محافظ الحسابات 1993ابریل  25المؤرخ في ) 08-93(المرسوم التشریعي رقم (

و أكثر مدة ثالث سنوات تعین الجمعیة العامة العادیة للمساھمین مندوبًا للحسابات أ( 

  .الوطني  ألمصفتختارھم من بین المھنیین المسجلین على جدول 

ة     تھم الدائم ل مھم تثناءوتتمث ییر   باس ي التس دخل ف دفاتر     ،أي ت ن ال ق م ي التحق ف

دققون  ) المالیة للشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتھا واألوراق كما ی

ي ت     ة ف ات المقدم س اإلدارة   في صحة المعلوم ر مجل دیرین حسب    أو قری س الم مجل

ة   ركة          ,الحال ة للش عیة المالی ول الوض اھمین ، ح ى المس لة إل ائق المرس ي الوث وف

  .وحساباتھا

ك      دقوناویص   حة ذل ة وص ركة والموازن ابات الش رد وحس ام الج ى انتظ عل

  .الحسابات إذا ما تم احترام مبدأ المساواة بین المساھمین مندوبوویتحقق 

ا مناسبة    ویجو   ي یرونھ ز لھؤالء أن یجروا طیلة السنة التحقیقات والرقابة الت

ین             تم تعی م ی ة االستعجال وإذا ل ي حال اد ف ة لالنعق ة العام كما یمكن استدعاء الجمعی

تبدالھم       نھم أو اس ى تعیی وء إل تم اللج ین ی ابات المعنی دوبي الحس ة لمن ة العام الجمعی

س اإلدارة     بموجب أمر رئیس المحكمة التابعة لمقر ب من مجل الشركة بناء على طل

  .ومن المدیرین 

ار         ًا لالدخ ا علنی ي تلج ركات الت ي الش ي وف ل معن ب ك ذا الطل دم ھ ن أن یق یمك

  )70(.بواسطة السلطة المكلفة بتنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا

ادة         انون   ) 27(وحسب الم ي    08-91من ق ل   27المؤرخ ف نص 1991ابری م ت

د محافظ الحسابات    : (مادة على ما یليھذه ال انون     یع ذا الق وم ھ ي مفھ كل شخص   ف

  یمارس بصفة عادیة باسمة الخاص وتحت مسؤولیتھ مھنة الشھادة بصحة وانتظامیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعدة   -70 اري ، بمس انون التج الح  الق دل المص وزارة الع ة ل ةدیوان ا،التقنی ات الجامعی ون  لمطبوع ن عكن ب

  . 184ص م1993الجزائر
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ة   ات التجاری ى      حسابات الشركات والھیئ ادة األول ي الم ا ف ا    المنصوص علیھ ا فیھ بم

ا    وال وفق ركات رؤوس األم امش انون ا ألحك ات    الق دى الجمعی ذا ل اري وك لتج

  .) 71(دیة االجتماعیة والنقابات التعاض

  :نصت) 74( ھووفق قانون الشركات الیمني في مادت

ب    - أ اھمة مراق ركة المس ون للش د  ل یك اباتھا واح رحس د   أو أكث رط إال یزی بش

 .عددھم عن ثالثة مراقبین

د من جدول       - ب ة للتجدی یعین مراقب الحسابات لمدة سنة إلى ثالث سنوات قابل

 .المحاسبین القانونیین الذي تضعھ الوزارة

ـ دی    -ج ھ وتق د تعیین ابات وتجدی ب الحس ین مراق ون تعی ن  یك رار م ھ بق ر مكافئت

  )72()الجمعیة العامة

 :مھام المراجع الخارجي - 4

ل        بع مھام المراجع الخارجي تن ي المشروع الخاص یتمث ھ فف وم ب ذي یق من الدور ال

ى    ھذا الدور في حمایة مصالح أصحاب حقوق الملكیة والتي تتمثل في الحصول عل

د  أساساأقصى األرباح واتخاذھا  ا ى لمحاسبة اإلدارة وتحدید م ي المحافظة    كفاءتھ ف

على المركز المالي للمشروع عن طریق وضع السیاسات والبرامج المناسبة واتخاذ  

ة       القرارات السلمیة لعملیة التنفیذ  ة الخارجی ذا یتضح أن الھدف من المراجع ومن ھ

ات المشروع     ة لعملی ھو التحقق من أن القوائم المالیة الختامیة تصور النتیجة الحقیقی

ر   اریخ         خالل فت ذا الت ي ھ ة ف الي بصورة صادقة وعادل ز الم ر المرك ة وتظھ ة زمنی

  :ھما  أساسیتینویتطلب ذلك قیام المراجع الخارجي بمھمتین 

 .المراجعة المستندیة -1

   )73( المراجعة الفنیة أو مراجعة القوائم المالیةـ 2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  12ـ11ص 27/30/31/32المادة .1991ي ا ما) 20(رقم ائریة الجز ریدة الرسمیة الج -71

  1997والمعدل في عام  1992قانون الشركات الیمني الصادر في ) 74(لمادة ا -72

میرا ل/د -73 بان س الل  /د+ ص دا هللا ھ ة    / عب دار الجامعی ابات ، ال ة الحس ة لمراجع ة والعملی س العلمی األس

 . 191م ، ص1998مصر ،  –اإلسكندریة 
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 :راجعة المستندیةالم )1

ام        ق القی ن طری بیة ع جالت المحاس ة الس ارجي بدراس ع الخ ام المراج دأ مھ تب

  :بالمراجعة المستندیة التي تتضمن

ا   أثبتتالتحقق من أن جمیع العملیات الفعلیة قد  - أ في الدفاتر بطریقة سلیمة وفق

 .والقواعد المحاسبیة المتعارف علیھا  لألسس

الي    التحقق من أن جمیع العملیا - ب ط وبالت ت المثبتة في الدفاتر تخص المنشأة فق

ؤثر       ي ت ات الت فان الدفاتر والسجالت المحاسبیة للمنشأة ال تتضمن إال العملی

ق من م    على المنشأة وتتعلق بھا وبالت دى صدق  الي فان مھمة المراجع التحق

ب  ائيالتبوی تقلة        اإلحص دة مس أة كوح توى المنش ى مس ة عل ات المالی للبیان

 .ي یؤدي بدوره إلى صدق السجالت  والدفاتر محاسبیًاوبالتال

ـ  تندا     التحق  -ج دة بمس دفاتر مؤی ة بال ات المثبت ع العملی ن أن جمی لیمة ق م ت س

ة أو د  أسواء   ومعتمدة من قبل المسئولین ت خارجی ة     كان ذلك قرین ر ب ة وتعتب اخلی

ة المراجع  ة العملیات المالیة المثبتة بالدفاتر والسجالت ، وبالتالي مھمعلى سالم

  .ھي جمع القرائن للحكم على سالمة العملیات المالیة ودقتھا

ولھذا فان المراجعة المستندیة تتضمن فحص مستندات العملیات المختلفة من   

ا وخاصة مستندات        أركانھاحیث توافر  ة والموضوعیة وصحة اعتمادھ القانونی

  .الصرف 

ات الم   التحق -د ھ المحاسبي للعملی ھ      ق من صحة التوجی ق علی ا یطل ذا م ة ، وھ الی

  .صحة التبویب اإلحصائي على مستوى حسابات دفتر أو دفاتر األستاذ

د           -ھـ ا اح ا باعتبارھ دى فاعلیتھ ى م م عل ة ، والحك ة الداخلی ة الرقاب فحص أنظم

  .أدلة اإلثبات في عملیة المراجعة 

  .أن دراسة وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة تھدف إلى تحقیق ھدفین  

  .تحدید نطاق عملیة المراجعة:الھدف األول      

ا وبا   : والھدف الثاني   اط الضعف بھ دعیمھا     الوقوف على نق ى ت الي العمل عل لت

ین      تنخفضوبذلك  ر واالختالس الن من ب إلى حد كبیر احتماالت الغش والتزوی
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ر     مھام المراجع الخارجي اكتشاف ما یوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش أو تزوی

  .الداخلیةالرقابة  بأنظمةالتي توجد الثغرات  سدنخفض كذلك عن طریق كما قد ت

وائم         ة الق وأخیرًا فالمراجعة المستندیة تتخذ كأساس أو نقطة انطالق لمراجع

ث  ة حی ة الختامی ع   والمالی ا المراج د علیھ یلة یعتم ر وس بق تعتب ا س الل م ن خ م

ذه   الخارجي في التأكد من سالمة البیانات التي تتكون منھا  ھذه القوائم وسالمة ھ

  .البیانات تعني إلى حد كبیر سالمة ھذه القوائم 

 ):مراجعة القوائم المالیة(المراجعة الفنیة  )2

الحلقة األخیرة في إجراءات المراجعة التي تنتھي بإعداد التقریر ھذه العلمیة وتعتبر 

دى سالم    اس م تھا وصحتھا  وتعني المراجعة الفنیة فحص القوائم المالیة الختامیة لقی

ل       بیة مح رة المحاس الل الفت روع خ ات المش ة لعملی ائج الحقیقی ن النت ر ع ي التعبی ف

ة      دف المراجع ا ، وتھ الفحص والمركز المالي في تاریخ نھایة الفترة المحاسبیة ذاتھ

  :الفنیة إلى 

ي اتخذت كأساس        - أ ة اإلجراءات المحاسبیة الت داد التحقق من مدى مطابق  إلع

ة ال  ي        القوائم المالی ا والت اھیم المحاسبیة المتعارف علیھ ادئ والمف ة للمب ختامی

اس نتیجة     تكون فیما بینھا اإلطار العام للنظریة المحاسبیة سواء في مجال قی

المركز المالي للمنشأة وتقویم األصول والخصوم  إظھارالنشاط أو في مجال 

ن سالمة الت        ق م ب التحق ة تتطل ة الفنی ھ یتضح أن المراجع م فان ق ومن ث طبی

 .العملي لقواعد النظریة المحاسبیة في إعداد القوائم المالیة الختامیة 

 .التحقق من أصول وخصوم المنشأة التي تجمعھا قائمة المركز المالي  - ب

ـ اة -ج ة     مراع وائم المالی داد الق دد إع انون بص ا الق ي یتطلبھ كلیة الت ة الش الناحی

  .الختامیة 
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بعض اإلجراءات   كما تتضمن المراجعة الفنیة قیا -د ة  م المراجع الخارجي ب الفنی

ات      یم االلتزام ق من ق للتحقق من وجود وملكیة المنشأة ألصولھا المختلفة والتحق

  )74( .التي على المنشأة

  الدور االجتماعي للمراجعة الخارجیة: المطلب الثاني
  :الحاجة إلى المراجعة الخارجیة: أوًال

ع   ل لم تكنة  شك فیھ أن المراجعة الخارجیمما ال   ي المجتم توجد ما لم یوجد ف

اھیم ا   جمع أصدرتطلب على خدماتھا وقد  ًا بمف ة بیان ة  یة المحاسبة األمریكی لمراجع

  :تخلق الطلب على خدمات المراجعة الخارجیة حاالتحیث حددت فیھ أربع 

ومن یستخدمونھا  ) إدارة المشروع(التعارض بین القائمین بإعداد المعلومات  -1

 ) .لدائنین ، أو أي طرف ثالث بمنأى عن اإلدارة المالك ، ا(

 .األھمیة االقتصادیة الكبیرة للمعلومات لمتخذي القرارات -2

 .المعلومات والتحقق منھا إلعدادالخبرة المتقدمة المطلوبة  -3

ذه       -4 ى ھ ول إل ات للوص تخدمي المعلوم درة مس ول دون مق ي تح ل الت العوام

ات     المعلومات بشكل مباشر وكذا عدم مقدرتھم ع ك المعلوم یم جودة تل لى تقی

 .بأنفسھم

دائنین والمجموعات األخرى           ین المالك وال اك تعارضًا ب ان ھن ھ إذا ك ذا ان ى ھ معن

ة   وإدارة المشروع من التي تستخدمھا من ناحیة ة      ناحی وائم المالی ذه الق ان ھ أخرى ف

وائم    ا الق ي تشمل علیھ ات الت ث أن المعلوم ك فحی ى ذل زة ، عالوة عل  ستكون متحی

ًا       ات غالب تخدمي المعلوم ا أن مس ة وطالم رارات المالی اذ الق ي اتخ اعد ف ة تس المالی

د    رة أو یوج ق بشكل مباشر     تنقصھم الخب نعھم من التحق ا یم ي  م ات الت ن المعلوم م

ة      یستخدمونھا ھذه العوامل م دى الحاجة لمراجع ین م ة تب ة   اجتمع وائم المالی تم  ،ولق ی

   :لألسباب التالیة بھا القیام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة للنشر ، اإلسكندریة مصر ،          محمد سمیر الص  / د -74 دار الجامعی ق ، ال ات التطبی ة وآلی ة المراجع بان ، نظری

  . 168 -166م ، ص 2001
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 :احتیاجات الدائنین والمستثمرین -1

دائنین      زة لل ر متحی دیم آراء غی ئولیة تق ارجي مس ع الخ اتق المراج ى ع ع عل  یق

ویعد  المراجع الخارجي ھو الشخص . بخصوص مدى عدالة عرض القوائم المالیة 

  :أھمھاالمالئم للقیام بھذه المھمة للعدید من األسباب 

 .انھ یتوافر لدیھ المعرفة الكافیة والخبرة الالزمة للقیامة بھذه الوظیفة -

قرائن وتجمیع األدلة وال الالزمةلھ القانون بفحص الدفاتر والسجالت  ویسمح -

 .الكافیة 

كما انھ یتمتع باالستقاللیة التامة عن إدارة المشروع محل المراجعة ألنھ لیس  -

 .موظفًا بھذا المشروع

رن   ،ویعتمد المستثمرون أیضًا على المراجع الخارجي  ففي السنوات األخیرة من الق

ون       دیرون والمالك یعرف ان الم التاسع عشر والسنوات األولى من القرن العشرین ك

بعض  ي           بعضھم ال دیرون ولكن ف م الم ان المالك ھ ر من الحاالت ك ي كثی ا   وف وقتن

ن اإلدارة    ة ع ال الملكی ر انفص ر ظھ ة(الحاض ة الغائب تت)الملكی ة لتش ة  نتیج الملكی

ى اتصال   ) المساھمین(للمشروعات بین عدد كبیر جدًا من المالك  فالمالك لیسوا عل

المراجعة ما واجب أن یقوم بوظیفة  فان شخص ومن ثم . مباشر بعملیات المشروع 

ا أن  نھم ، طالم ة ع دھا  نیاب ي تع ة الت وائم المالی ى الق د عل تثمرین تعتم رارات المس ق

وائم          فإنھماإلدارة  ة الق ى سالمة وعدال ھ الحارس عل یصفون المراجع الخارجي بأن

  .المالیة

  : agency theoryنظریة الوكالة  -2

ة       من اتشرح نظریة الوكالة جانبًا آخر  ذه النظری ة فھ ة الخارجی ى المراجع ب عل لطل

ة    فیھا عملی ي تض داقیة الت ي المص ون ف روع یرغب الك المش دراء وم تضیف أن الم

د ذك    ة ، وق وائم المالی ات الق ى بیان ة عل ة الخارجی ي   المراجع الك وھ ة الم ا حاج رن

ا          واضحة للعیان أما ي إجرائھ تھم ف ة ورغب ة الخارجی ى المراجع دیرین عل ب الم طل

ل     األمر  في حقیقة ا ینشى فإنم أن المدیرین وكالء عن المالك ولكن كل طرف یعم

وطبقًا لنظریة الوكالة فان . المختلفة  أھدافھعلى تحقیق مصلحتھ الخاصة ولكل منھم 
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د یحاول المالك أن یحصلوا        دیرین ، وق ھذا الوضع یضع تعارضًا بین المالك والم

  .لملحوظ بتخفیض مكافئات المدیرینرض وااعلى تعویض  مقابل نتائج ھذا التع

وائم   إخضاعویعمل المدیرین على تخفیض آثار ھذا التعارض عن طریق    الق

المالیة التي یعدونھا للمراجعة الخارجیة من قبل مراجع خارجي مستقل ، وبناء على 

یض     لتخفیضذلك سیكون لدى المالك حافز اقل  دیرین بالمشروع وتخف مكافئات الم

  .ة للمالك بوكالة المدیریندرجة عدم الثق

الك    تم الم ثًال یھ ة   فم ي حص تمر ف و المس ل والنم ة األج ة الطویل بالربحی

المشروع في السوق ومقدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ ، في حین أن مدیري المشروع  

ى        ث تحتسب عل ربح السنوي حی آتھم   أساسھ یھتمون بتعظیم ال ذلك یستخدم   . مكاف ل

ة    ة          المدیرون سیاسات معین ة طویل ى حساب الربحی ح السنة عل ادة رب من شأنھا زی

ل تسجیل    رادات األجل مث وم المالك            إی ك یق ى ذل اء عل د ، بن ا بع ق منھ تم التحق م ی ل

نویة أو   ات الس یض المكافئ ابتخف دیر   إلغائھ ب الم م یطل ن ث ل وم اع ونبالكام  إخض

ا یقنع المالك أن فان ھذالقوائم المالیة للمراجعة الخارجیة من قبل المراجع الخارجي 

وا بتسجیل    رادات المدیرین لم یقوم اتھم       إی دیرین یقومون بواجب ة وان الم ر محقق غی

  .على الوجھ المرضي ونتیجة لذلك ال یتم تغییر خطة المكافئات السنویة

   The motivation Theory: نظریة التحفیزیة -3
ى كونھ      افة إل ة باإلض ة الخارجی بعض أن المراجع دى ال اد ل د اعتق نح یوج ا تم

ة   المصداقیة   وائم المالی ا للق ا تشمل عل     فإنھ ھ أیضا لم ن    تضیف قیم وائم م ذه الق ھ ھ ی

ة    ارات التحفیزی ان      معلومات نتیجة لالعتب اد ف ذا االعتق ا لھ ا طبق داد   ئمین الق ى إع عل

وجھ ال نھم یعرفون أن  أكملعلى  ةافز للقیام بھذه المھمحیكون لدیھم  م المالیةئالقوا

طوي نت التي ضع للمراجعة الخارجیة وبناء على ذلك فان المعلوماتھذه القوائم ستخ

ى   مع احتیاجات متمشیةستكون  ةعلیھا القوائم المالی مستخدمي تلك القوائم المالیة عل

ة أو ا افع التحفیزی اس المن ن صعوبة قی رغم م د لتحقال ھ یوج اطع ، إال ان ق بشكل ق

وا       م بخضوع الق ان العل بعض ب دى ال ة    اعتقاد غریزي ل ة الخارجی ة للمراجع ئم المالی

  .یمنع إعداد قوائم مالیة مضللة أو غیر سلیمة
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  :الخدمات التي تقدمھا مكاتب المراجعة الخارجیة: ثانیًا
دیم         المراجع القانوني المستقل     ة بتق ل الدول ھ من قب ھو الشخص المرخص ل

شركة  مكاتب أوفي أساس تعاقدي وعلى  المحاسبة والمراجعة بصفة مستقلةخدمات 

ة         دول الغربی ي خاصة ال ي والغرب الم العرب ي الع أشخاص وھما الشكالن الشائعان ف

ع          اھمة جمی ة مس ركات مھنی كل ش ة ش ة القانونی بة والمراجع ب المحاس ذ مكات تأخ

المساھمین فیھا محاسبون ومراجعون قانونیون تقدم ھذه المكاتب للجمھور العدید من 

ة ال   ة والخدمات الضریبیة واالستشارات     الخدمات من بینھا خدمات المراجع خارجی

  :اإلداریة والمالیة والخدمات المحاسبیة نعرض باختصار لكل ما یلي

 :خدمات المراجعة الخارجیة -1

وع  ة ھي الن ة الخارجی دمات المراجع ر خ دماتالرئیسي تعتب ن الخ دمھا   م ي تق الت

ت المست   ا  كثیر من مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونیة بالنظر للوق راد نفذ فیھ  واإلی

ا المراجع            وم بھ ي یق ة الت ة الخارجی ات المراجع ا ، وتھدف معظم عملی المحقق منھ

تم    ة وت الخارجي إلى إبداء الرأي الفني المحاید عن مدى عدالة القوائم المالیة الختامی

دائنین      تخدمین وال ب اإلدارة والمس ة لطل ة تلبی ة الخارجی ة المراجع عملی

  .الخ...والحكومة

 :مات الضریبیةالخد -2

دمات إ  ة لخ دى الحاج بة م ي المحاس م دارس درك معظ ریبیة ی رارات الض داد اإلق ع

ًا   بسبب ال داد طبیعی كم الھائل من اللوائح والقوانین الضریبیة ، وتعد ھذه الخدمة كامت

د         ر من الطرق المستخدمة لتحدی للخدمات التي یقوم بھا المراجع الخارجي الن كثی

ر   ذي تظھ ة         صافي الدخل ال ًا نفس الطرق المتبع ة ھي تقریب ة الختامی وائم المالی ه الق

انوني    لتحدید صافي الدخل الخاضع للضریبة ھذا باإلضافة إلى مساعدة المراجع الق

القانونیة المتعلقة  واألمورلعمالئھ في تخطیط العبء الضریبي وفي مختلف القضایا 

  .بالضرائب 
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 :خدمات االستشارات اإلداریة والمالیة -3

الف   ی دمات بخ ن خ ع الخارجي م ھ المراج ا یقدم ل م دمات بك ذه الخ اق ھ دد نط تح

ة          ة والخدمات الضریبیة والخدمات المحاسبیة ومن أمثل ة الخارجی خدمات المراجع

روع        ة بالمش بة اآللی م المحاس یم نظ ة وتقی دمات دراس ذه الخ ام  . ھ ة النظ ومراجع

دوى االقتصادیة والتخطیط  ج والدراسات التسویقیة ودراسة ال    واإلداريالمحاسبي  

  .ووضع الموازنات المالي

ة            ة وخدم ة والمالی ة االستشارات اإلداری دم خدم ة یق ب المراجع فإذا كان مكت

ذا   المراجعة الخارجیة في نفس الوقت لعمیل ما ، فانھ یثار تساؤل على مدى تأثیر ھ

  على استقاللیة المراجع الخارجي؟

ا ال       ى وقتن م حت م یحس اؤل ل ذا التس بین   ھ م المحاس ر ، إال أن معظ حاض

دیم الخدمات االستشاریة      والمراجعین والقانونیین یعتقدون في الوقت الحاضر أن تق

ك إذا      ة ، وذل ة الخارجی دمات المراجع دیم خ ع تق ارض م ة ال یتع ة والمالی واإلداری

دیم المشورة دون أن ی    توقف دور المراجع الخارجي عند  داء النصح وتق تخذ أي  إس

  .یابة عن عمیلةقرارات ن

 :الخدمات المحاسبیة -4

دمات       ن الخ د م دیم العدی ة بتق ة القانونی بة والمراجع ب المحاس م مكات وم معظ تق

الحجم حیث المحاسبیة لعمالئھا ، وبصفة خاصة العمالء الذین تتمیز أعمالھم بصغر 

ة دون  القوائم المالیة الختام وإعدادال یتوافر لدیھم اإلفراد المؤھلین المساك الدفاتر  ی

مان     دم أي ض ة أو یق وائم المالی ذه الق ة ھ دى عدال ن م داء أي رأي ع ا وإب مراجعتھ

  .بصددھا

  :حدود المراجعة الخارجیة: ثالثًا
ة         ة دقیق ة الختامی وائم المالی ان الق ال یعتبر القیام بالمراجعة الخارجیة ضمانًا ب

  :أو مضبوطة وذلك لعدة أسباب ھي

تاجات الخاصة بالمراجعة الخارجیة على أساس  یتم التوصل إلى كثیر من االستن - أ

وائم   ي الق ة الظاھرة  ف یم النقدی ض الق ون بع ث تك ة ، حی ن األدل ة م ص عین فح



 105                                                                                   الخارجیة لمراجعةا الثالثالفصل 

ة الخ دة تالمالی ة المؤی األلفامی یكات   ب ل الش تندات مث المالیین ومس ا ب أو ربم

ع  ر البی ة أو أم واتیر , المدفوع خ ... والف ن , ال ا م ة كغیرھ ة الخارجی والمراجع

ب فحص           الخ ذا یتطل ین ، وھ ة وزمن مع ود تكلف ي ظل قی ؤدي ف دمات المھنیة ت

دیم         ًا لتق ات أن تصمم علمی ذه العین ة ویمكن لھ عینة من األدلة المؤیدة للقیم النقدی

درجات كبیرة من الثقة ورغم ذلك فان االستنتاجات المشتقة من فحص عینة من 

 .األدلة المتاحة معرضة بالضرورة لظروف عدم التأكد 

ق         اتبعض المعلوم إن  - ب ا عن طری زم بالضرورة تجمیعھ وائم یل ا الق التي تحویھ

ة       دیرات المتعلق ل التق ًا ، مث فھیًا أو كتابی واء ش ةاالستفسار من اإلدارة س  بإمكانی

تطیع أن    ارجي یس ع الخ ن أن المراج رغم م ى ال الء وعل ابات العم یل حس تحص

ي    زاعم اإلدارة ف ي بعض      یحصل على أدلة تؤید أو تنفي م ھ ف ذا الصدد إال ان ھ

ھ اإلدارة          ا تقدم ى م رة عل اد بدرجة كبی الحاالت قد یكون من الضروري االعتم

ت اإلدارة ینقصھا األمان    د یتوصل المراجع الخارجي      ةمن معلومات فإذا كان فق

ن            ذا م د ھ ة ، ویع وائم المالی ة الق دى عدال ن م لیمة ع ر س تنتاجات غی ى اس إل

 .لمراجعة الخارجیة المخاطر المالزمة لعملیة ا

ل       -جـ رة العمل وعدم     من  اإلرھاق مظاھر وأوجھ ضعف العنصر البشري مث كث

اضي عن غفال أو التغإلاالھتمام والنسیان وغیرھا ، قد تدفع المراجع الخارجي ل

ة  ة  األدل ن األدل أ م وع الخط ص الن ة أو فح ر  ،المالئم تنتاجات غی تقاق اس أو اش

ھ  م  فحص ي ت ة الت ن األدل لیمة ع ة  س ة لعملی اطر المالزم ن المخ ا م د أیض ا ویع

  )75(.المراجعة الخارجیة

 :الخارجي آداب وسلوك مھنة المراجعة ومسؤولیات المراجع: المطلب الثالث

  :آداب وسلوك مھنة المراجعة: أوًال
رع       لوك كف ف اآلداب والس ن تعری نیمك الخیر     م تص ب ة یخ روع المعرف ف

  آلداب والسلوك ضمنًا على اختیار الذات وتنطوي ا األخالقیةوالشر والواجبات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 32 -28محمد ھادي العدناني ، مرجع سبق ذكره ، ص -75
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اییر الصواب والخطأ    رة .  لمع ر فق اییر الصواب والخطأ  ( وتعب عن أن محور  ) مع

ات لوك( األخالقی د   ) اآلداب والس ع قواع ي وض ز ف اییر   یترك اییس أو مع أو مق

ع    ون المراج رًا لك ة ونظ رفات الخاطئ ى التص رف عل ن التع الي یمك واب وبالت الص

ام الج   ئوًال أم ورمالخارجي مس ھ فان , ھ ي    ھوعلی لوك الت اییر الس زم بمع یجب أن یلت

افظ المراجع    ق والموضوعیة ویجب أن یح ي الخل ة ورق تقاللیة والحیادی دعم االس ت

ھ مسؤولیة  على نفس  یأخذبینھ وبین كل عمیل كما یجب أن  كذلك على سریة العالقة

ة ب ھ المختلف ة  أداء مھام ة مرتفع اءة مھنی افةكف ون   وباإلض ؤولیات یك ذه المس ى ھ إل

ع  ارجي المراج ئوالالخ ة مس ن المحافظ ى  ع ین   عل ھ وب ة بین ة الطیب ة العالق وتنمی

ع مست   ة   اآلخرین أعضاء مھنة المحاسبة وكذلك السعي دائمًا إلى رف ز المھن وى مرك

  .وسمعتھا اجتماعیًا وفنیًا وخلقیًا

ولذلك تتوقع المھنة التزام المراجع الخارجي بمعاییر تساھم في تطویر تلك العالقات 

ول أن          ا الق ك یمكنن ى ضوء ذل ع ، وعل ي المجتم ھ ف وتنمیة واحترام الجمھور لمكانت

ذكي    وضع معاییر اآلداب وسلوك المھنة ما ھو إال تحقیقًا لشعور ا  ین بالحب ال لمھنی

ذات   ة      ) intelligent selfishness(لل ول أعضاء المھن ك أن قب ي ذل اییر  ب ویعن االلتزام بمع

ود  ) بناء على حكمھم(الذاتي رجع إلى اقتناعھم یاآلداب والسلوك  بالمنافع التي قد تع

ة         ،علیھم  افع المادی ف المن ى تخفی ة سیؤدي إل ود المھنی ذه القی ویقول آخر أن قبول ھ

افع   األمدالمتاحة للمھني خالل  القصیر وفي نفس الوقت سترتفع منافعھ المادیة والمن

  )76(.الطویل األمداألخرى  خالل 

انونیین       بین الق ع المحاس ذلھا مجم ي ب اوالت الت الل المح ن خ ریكیینوم  األم

ي    ومي ف ي والق توى المحل ى المس بین عل رى للمحاس ة األخ ات المھنی والمجموع

دلیل    الوالیات المت ذا ال حدة فقد صدر دلیل لقواعد السلوك المھني ، ولقد تم تطویر ھ

   .على مدار عدد من السنوات وذلك لكي یعكس المزید من المسؤولیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب       ،ھنري امرسون   +ولیم توماس -76 ق  الجزء األول تعری ة والتطبی ین النظری ة ب د حجاج   المراجع د حام  احم

 . 166 -165، صم 2007دار المریخ ، السعودیة ، 
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دلیل عام        ذا ال رة لتطویر ھ ة األخی ي المرحل  م أضیف قسم خاص 1973وف

یناقش المبادئ والمفاھیم التي ة ، وھو جزء فلسفي لمفاھیم قواعد آداب وسلوك المھن

ا وراء     ى م ا     تقوم علیھا قواعد السلوك المھني بحیث یجب النظر إل ك القواعد وم تل

  .تستھدف إلى تحقیقھ

م            ذي ت دلیل وال ذا ال ي ھ ر الجزء الفلسفي ف ومن أھم األقسام القسم الذي یعتب

ي ج ھ ف ذ قبول د تضمن ھ ة ، ولق ي المھن ع مزاول ادئ می اھیم أو مب ة مف م خمس ا القس

  :أخالقیة ھي

 :ویتكون ھذا المبدأ من اآلتي: االستقاللیة والنزاھة والموضوعیة -1

د         : قاللیةاالست ) أ ع المراجع الخارجي باالستقالل عن ك ضرورة تمت ى ذل ومعن

روع   ة للمش وائم المالی رأي عن الق داء ال ور  , إب ان األم ال ف بیل المث ى س فعل

 .التالیة تضّعف ھذا االستقالل 

ر مباشرة داخل المشروع أو          - ة مباشرة أو غی إذا كان للمراجع مصالح مادی

ك حاالت المنشآت      یكون لھ استثمارات في أسھم أو قرو ض ویستثنى من ذل

ا المراجع باستخدام         ي یحصل علیھ روض الت ة الق  إجراءات المالیة  في حال

ا االئتمان العادیة والقروض العقاریة بضمان أو  ة نسبیة       إنھ ا أھمی م تكن لھ ل

 .لمبدأ االستقالل إضعافافإن ذلك ال یعتبر 

ذي یر   - روع ال ع المش ة م ة تعاقدی ع عالق ون للمراج أي  أن یك اباتھ ب ع حس اج

 .صوره كأحد العاملین أو المدیرین بھ أو تربطھ بالمشروع أي عقود للوكالة

ائق   أال یسيءأي یتعین على المراجع : ھة والموضوعیةاالنز ) ب في رفض الحق

دم         ھ أن یق ة علی ي مجاالت الضرائب والخدمات اإلداری وعندما یبدي رأیھ ف

ره وال ی   ة نظ ول لوجھ دلیل المقب ھ  ال ع رأی ظ  خض ن المالح رین وم  أنلآلخ

ة       اییر العام ار من المع ة كمعی معیار االستقالل من معاییر المراجعة الخارجی

 .أو الشخصیة 
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 :القدرة والمعاییر الفنیة -2

المنشات والتي  إحدىعلى المراجع إال یقبل مراجعة  ھویعني ذلك أن:  القدرة ) أ

رأ        داء ال ة وإب ات المراجع ال عملی تطیع إكم ن یس ھ ل عر بأن اءة یش ي وبالكف

 .المھنیة المناسبة

ان       :معاییر المراجعة ) ب ي إال یسمح ب ى المراجع المھن ویعني ذلك انھ یتعین عل

یقرن اسمھ بالقوائم المالیة إلحدى المنشات إال إذا كان ذلك متمشیًا مع معاییر 

ي تصدر عن المجمع ومن        ا والت المراجعة المتعارف علیھا والممكن تطبیقھ

وائم  ال ظ أن ق ة مالح راءات المراجع راءات    إج ة إج درھا لجن ي تص والت

المراجعة التابعة للمجمع تعتبر استخدام ھذه القاعدة  تفسیر لمعاییر المراجعة 

 .المتعارف علیھا

ت         :المبادئ المحاسبیة ) جـ ا إذا كان رأي عم دي ال ى المراجع أن ال یب ین عل یتع

ا   ًا للمب ارف   دئ القوائم المالیة الختامیة للمشروع قد أعدت وفق المحاسبیة المتع

ذه      ن ھ ق أي م ن تطبی روج ع ى خ وي عل وائم تحت ك الق ت تل ا وإذا كان علیھ

ات المختصة       ي تصدرھا الجھ ادئ الت ى      . المب ة عل أثیر ذو أھمی ا ت ویكون لھ

ى ظروف        وإالالقوائم المالیة ككل  ذا الخروج یرجع إل ان ھ فیجب أن یذكر ب

ار ) المخالفة(ه ذلك الخروج تقریربین في یغیر عادیة ، وعلیھ أیضا أن   واآلث

ادئ المحاسبیة       واألسباب المترتبة على ذلك  ق المب ل تطبی ي تجع  والتمشي الت

ر   إظھارمعھا سیؤدي إلى عدم  القوائم المالیة للحقائق المطلوبة وجعلھا ال تعب

  .المركز المالي ونتائج األعمال بصورة صادقة وسلیمةعن 

ؤ) د ع أن :التنب ى المراج ین عل تقبلیة   یتع ات مس ؤ بعملی أي  تنب رن اسمھ ب ال یق

  .تحقیق ذلك التنبؤ بإمكانیةبطریقة تجعل الغیر یعتقد بان المراجع یؤكد 

 :المسؤولیات تجاه العمالء -3

  :وتتضمن ھذه المسؤولیات مجموعة قواعد السلوك المھنیة وھي
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أي یتعین على المراجع عدم اإلفصاح    : المحافظة على سریة بیانات العمیل ) أ

ة         ع ي إال بموافق ا خالل األداء المھن م الحصول علیھ ن أي معلومات سریة ت

 .ورضا العمیل

اب ) ب ة األتع روطة واالتفاقی ب إال   : المش ة یج دمات المھنی ك أن الخ ى ذل ومعن

ع أي     ى عدم دف نص عل اق ی ؤدي تحت أي اتف ابت ى   أتع د التوصل إل إال بع

ة أو أن  ائج  معین ابنت د األتع ائج الخ روطة بنت ون مش اتك ة ذاتھ . مات المھنی

د وصعوبة      أتعابولكن مھما یكن فان  ًا لدرجة تعقی المراجع ربما تختلف تبع

ؤداة ،   ة الم ابالخدم ر  واألتع طة   ال تعتب دھا بواس م تحدی روطة إذا ت مش

ي حاالت الضرائب      –المحكمة أو سلطة عامة أخرى   ا ف ث تتحدد    –كم حی

 .ألجھزة الحكومیةعلى أساس نتائج اإلجراءات القضائیة أو نتائج ا

 :المسؤولیات تجاه الزمالء -4

  :ویتضمن ھذا المبدأ الجوانب التالیة

ر     - أ وق الغی ى حق دي عل ة أو التع ع     : المراجع ام المراج دم قی ك ع ى ذل ومعن

ة  على نفس الیحصل بمزاحمة زمیلھ بان یقدم خدمة إلى عمیل ھو حالیًا  خدم

 :من ھذا الزمیل وذلك فیما عدا

ب        خدمات ألداءتجیب قد یس - دما یطل ك ، ولكن عن ھ ذل ب من مھنیة عندما یطل

ة الحسابات     منھ أداء خدمة مھنیة في موضوعات محاسبیة أو مشاكل مراجع

ل        إحدىمن  ذا الزمی ھ أوًال االتصال بھ ة فعلی ي المھن العمالء لدى زمیل لھ ف

رر         إلماملكي یتأكد من أن ھذا الزمیل على  ك یق د ذل م بع ائق ث ذه الحق بكل ھ

 .دم قبول ذلكقبول أو ع

وائم   - ي ق رأي ف داء ال ھ إب ب من وائم  إذا طل ى ق ي تشمل عل ة والت ة مجمع مالی

ا بواسطة     م مراجعتھ ى      آخرین الفروع أو شركات أخرى ت د یصر عل ھ ق فان

روریة          اده ض ي اعتق ون ف ي تك ة والت وائم الفرعی ذه الق ن ھ ة أي م مراجع

 .لضمان إبداء الرأي على القوائم المجمعة 
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ھ     وإذا قبل المر - ھ فان ل ل اجع أداء خدمات مھنیة محددة من خالل توصیة زمی

اق األول       أیةأداء سوف ال یقبل  ي االتف ك المحددة ف خدمات أخرى خالف تل

إال بعد الرجوع إلى ھذا الزمیل ، وكذلك فانھ یتعین علیھ إال یسعى من خالل 

ة خدمات أخرى إضافیة           اق بتأدی ى اتف ي الحصول عل ل ف مناقشاتھ مع العمی

 .الف ما ورد باالتفاق األولخ

دیم عروض : عروض التوظیف  - ب ام بتق دم القی ى المراجع ع ین عل  –أي یتع

ب      –بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  املین بمكت ر من الع توظیف احد أو أكث

ل أوًال   إخبارزمیل لھ بدون  ك من       . الزمی ان ذل ق إذا ك ذه القاعدة ال تطب وھ

دم نتیجة     خالل الشعور الذاتي من الموظف ومن   عام عن    إعالن خالل التق

 .شغل تلك الوظائف

 :المسؤولیات واألعمال األخرى -5

  :ویتضمن المبدأ ما یلي

ة  - أ ر         : األعمال المخلة والمعیب ل یعتب أي عم ام ب ى المراجع عدم القی ین عل یتع

 .بالمھنة ككل مخال یعتبرأو مخًال بقواعد السلوك المھني 

العمالء من خالل اإلعالن  یحصل علىال یجوز لمزاول المھنة أن : اإلعالن  - ب

 .عتبر ممنوعًا والذي ی

ـ والت -ج ول  :  العم رض الحص والت بغ دد أي عم ع إال یس ى المراج ین عل یتع

ك      مل ذل رض وال یش والت ألي غ ى عم ل عل الء أو أن یحص ى العم عل

دفوعات  ة أو م ب المراجع راء مكات دفوعات لش ةالم ي  اإلحال د الت ى التقاع إل

  .المھنة السابقین تسدد إلى مزاولي

ة   -د یة أو المتعارض ائف التنافس ي ال  : الوظ ك أن مزاول ي ذل ین  ویعن ة یتع مھن

ول أي عم    دم قب یھم ع ا      عل روع مم ي أي مش ة ف أي وظیف اط ب ل أو االرتب

د       موضوعیتھیضعف  ي دور كأح ة أو ف دیم الخدمات المھنی  المسئولین في تق

  .في تدعیم وتحسین المھنة
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ـ ة  -ھ ب المراجع كل مكت مھش واء  : واس ھ س ة مھنت ة مزاول زاول المھن ن لم یمك

ب   ذ المكت ى أن یتخ ك عل ة ، وذل ب المراجع ي مكت املین ف د الع ك أو اح كمال

ع   ق م ي تتواف آت الت خاص أو المنش ركة األش ة أو ش أة الفردی كل المنش ش

  .الشروط والتشریعات المحدد لخصائصھا

ما      ى أس مل عل م یش ت أي اس ة تح زاول المھن ع إال ی ح  وللمراج ة توض ء وھمی

ن            ن یمك ا یك ب ، ومھم ي المكت ة ف كل الملكی ق بش ا یتعل لل فیم ص أو یض التخص

) الشركاء أو المساھمین(استخدام اسم واحد أو أكثر من المراجعین القدامى بالمكتب 

  )77( .ضمن اسم المكتب الحالي الذي یزاول المھنة كامتداد لعملھم

  :مسؤولیات المراجع الخارجي: ثانیًا
ي        عددت اآلراءلقد ت ب مسؤولیات المراجع الخارجي واألطراف الت بصدد تبوی

ذه           مسئوالیكون  ین ھ ذه المسؤولیات ومن ب واع ھ وع من أن ل ن  اآلراءأمامھا في ك

  :یقول بان مسؤولیة المراجع الخارجي یمكن بتبویبھا إلى) Arsens A.A(رأي لـ

 .مسؤولیة المراجع الخارجي تجاه العمیل -1

 .ع الخارجي تجاه طرف ثالثمسؤولیة المراج -2

 .جنائیةمسؤولیة المراجع الخارجي مسؤولیة  -3

املین   ًا لع ة للمراجع وفق ب المسؤولیة القانونی تم تبوی ر ی ي رأي آخ اوف رب  أولھم ق

ھ  مسئوالالطرف الذي یكون المراجع الخارجي  وانین واإلجراءات    وثانیھ أمام ا الق م

ث الع التي تستن ان األطراف      د إلیھا ھذه المسؤولیة ومن حی ول ب ل األول یمكن الق ام

   :المرتبطة بالمسؤولیة تتكون من مجموعتین

 .العمالء أي المشروعات التي یتم مراجعة حساباتھا -1

طرف ثالث والذي ال یكون احد أطراف العقد الذي یوقع بین العمیل والمراجع ـ 2   

  .الخارجي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اب  -77 د الوھ ي عب میر الص+ عل د س ة محم ة الخارجی كندریة ، , بان ، المراجع ة اإلس دار الجامعی ،  2000ال

  . 148 -143ص
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ؤولیة      یم المس ن تقس ھ یمك اني، فان ل الث ث العام ن حی ا م وعتین  أم ى مجم إل

ریعات   ى التش د عل ة تعتم ة والثانی ة العام د القانونی ى القواع د عل ى تعتم األول

ة للمراجع     وباإلضافةمجتمع ما القائمة في  والقوانین إلى المسؤولیات الجنائی

الخارجي والتي یحكمھا وال شك القوانین السائدة في وقت معین وزمان محدد 

ھ   أظھرت ومن ثم فان اآلراء التي تناولت مسؤولیة المراجع الخارجي ،     بأن

 :التالیة األنواعیز بین ییمكن التم

 :تجاه العمیل مسؤولیات المراجع الخارجي )1

للمراجع الخارجي تجاه طرف ثالث في ظل قواعد القانون  المسؤولیة المدنیة )2

 .العام

ة          المسؤولیة الجنائیة )3 ي ظل التشریعات القانونی ث ف للمراجع تجاه طرف ثال

 )78(.والقوانین السائدة

 :المسؤولیة القانونیة للمراجع الخارجي تجاه العمیل )1

ام قضایا مرفوعة من     أغلب القضایا المرفوعة ضد الم راجع في ظل القانون الع

ي أداء الخدمات األخرى بخالف      أسبابھاعمالء المراجعة ومن أھم  فشل المراجع ف

اء    المراجعة في التاریخ المتفق علیھ أو انسحاب المراجع في مرحلة غیر مناسبة أثن

ل وتشاف تزویر أدى إلى سرقة بعض األص  مھمة المراجعة أو فشل المراجع في اك

  .بیانات العمیلسریة المراجع بمبدأ  إخاللأو 

ا یسمى       ن خالل م ل والمراجع م ین العمی ة ب دد العالق د(وعادة تتح ) بخطاب التعاق

اع       ز دف دعاوي القضائیة یرك ب ال یوضح شروط المشاركة في العقد بعنایة وفي أغل

ي ترج     إقناععلى المراجع   ة الت ة الواجب دورھا  المحكمة بالتزام المراجع بالعنای ع  ب

ا       ادئ المحاسبة المتعارف علیھ ا ومب إلى ألاللتزام بمعاییر المراجعة المتعارف علیھ

دفاع عن ال    مراجع بشھادة   في أداء مھامھ وغالبًا في مثل ھذه الدعاوي أن یستعین ال

  خبیر والتي تكون غالبًا شھادة مراجع آخر یبدي فیھا رأیھ عما إذا كان المراجع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 75ص, مرجع سبق ذكره , محمد ھادي العدناني  -78
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ا      ادئ المحاسبیة المتعارف علیھ ة  والمب  .المدعى علیھ قد التزم بمعاییر المراجع

وبالنسبة للمسؤولیات التعاقدیة للمراجع تجاه عمیلھ فھي قد تكون مسؤولیات ظاھرة   

ن     ھ ی ي حد ذات ا ت     أو ضمنیة فالعقد ف ى مسؤولیات المراجع الظاھرة بینم من  كص عل

  .المسؤولیات الضمنة في مسؤولیات المراجع القانونیة عن اإلھمال

ھ الغش ریعلى سبیل المثال یكون المراجع ملتزمًا في أداء مھمتھ على نحو ال یعت

ال  ل تجاه           و.أو اإلھم ة ضمنیة أیضا للعمی اك مسؤولیات تعاقدی ة أخرى ھن من ناحی

ة            المراجع ت د حری ا یقی ة بم ال المراجع ي أعم دخل ف دم الت ل بع زام العمی ي الت تمثل ف

  )79 (.حركة المراجع في تنفیذ العقد

 :مسؤولیة المراجع الخارجي تجاه طرف ثالث )2

   :في ظل القانون العام  :أوال

 واإلھمالعن الغش الطرف الثالث  مسئوال في ضل القانون العام أمامیكون المراجع 

ون طر دما یك ًا عن تفیدًا ف ص مس دل    ن د ع ل وق ع العمی رم م اق المب د االتف ھ عق علی

ة    ع بدرج ن للمراج ذین یمك ؤالء ال ى ھ مل عل ث لیش رف الثال ف الط مضمون تعری

ة  وائم المالی تخدامھم للق ع اس ة توق ون معقول ذلك یك ام بفحصھا ، وب ي ق ع الت المراج

ان یجب على المراجع ك وأخري أمام طرف ثالثا معروفًا لھ العاد إھمالھعن  مسئوال

  .التنبؤ باحتمال استخدامھ للقوائم المالیة 

ع    زال المراج ا ی د فم ش المتعم بة للغ ا بالنس ئوالأم ا مس ث  مأم رف الثال الط

ال بشرط أن   بصرف النظر عما إذا كان الطرف المستھدف من خدمات المراجع أو

اده  ین اعتم وائم الم یتب ى الق ھ عل اذ قرارات ي اتخ ة ف ة معقول ھا بدرج ي فحص ة الت الی

  .المراجع وفیما یلي عناصر الغش المتعمد كما ورد في القانون العام

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حن  ـ  79 اح الص د الفت د  + عب د عبی ن أحم ن  + حس ریفة حس امعي   , ش ب الج ة المكت ة الخارجی س المراجع أس

  .64-63، صم 2007اإلسكندریة مصر ، 
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 .للحقائق العامة) المراجع(تحویر المدعى علیھ  ) أ

 .المعرفة بتزویر الحقائق ، وھذا ما یعرف بالخداع واالحتیال ) ب

  .حث المدعي على االعتماد على المعلومات المزورة) جـ

  )80( .إمكانیة تبریر اعتماد المدعي على المعلومات المزورة) د 

  :في التشریعات السائدة : ثانیًا

ا خالل      لقد تحو   تم مراجعتھ ي ی ة الت  األعوام ل المستخدم األخیر للقوائم المالی

 ینجمھور المستثمر أخیرارجال البنوك والدائنین ثم  إلى األخیرة من مالك للمشروع

ي   ائر ف ن الخس انون م ذین یع تثمرین ال ن المس ة العریضة م ذه المجموع ة ھ ولحمای

  .األوراق المالیة أسواق

ن    ر م ت الكثی د حاول دول فلق دارال ذا  إص ي ھ د ف وائح والقواع ن الل د م العدی

  الصدد ومن ناحیة أخرى فان دساتیر مھنة المحاسبة والمراجعة القانونیة في مختلف 

الم  د دول الع حتق ع       أوض ي للمراج ي األداء المھن ا ف ب توافرھ مانات الواج الض

ة محل ا       وائم المالی ى رأي المراجع عن الق ة  الخارجي ، بما یضیف الثقة عل لمراجع

یم جودة     ي تقی بما یساعد مستخدمي القوائم المالیة وخاصة المستخدمین الخارجیین ف

    )81(.المعلومات المالیة

 :المسؤولیة الجنائیة للمراجع -2

ة          دعي عن قیم ویض الم ى تع راجعین عل تنطوي معظم القضایا المرفوعة ضد الم

  لجنائیة فھي تنشأ عندما الخسائر الناتجة عن المسؤولیة المدنیة ، أما المسؤولیة ا

وانین عام    و 1933یكون الفعل موجھًا ضد المجتمع ، وھناك بعض النصوص في ق

   األمریكيم للھیئة األمریكیة لتداول األوراق المالیة ، وكذلك قانون الضرائب 1934

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق   المراجعة ب،ھنري امرسون+ ولیم توماس  -80 ة والتطبی د حجاج     األول الجزء  ،ین النظری د حام ب احم  تعری

  223، ص 2007دار المریخ ، السعودیة ، 

  .81محمد ھادي العدناني ، مرجع سبق ذكره ، ص -81

  



 115                                                                                   الخارجیة لمراجعةا الثالثالفصل 

  .قدمھا لمسؤولیات جنائیة وكلھا تتعلق بنیة التعمد والغش واالحتیالمن ییتعرض 

رف   والمسؤولیة الجنائیة ھي مسؤولیة شخصیة یتعرض    ال فیھا من یقت  األفع

  )82(.المتعلقة بالغش واالحتیال بالغرامة المادیة أو السجن أو كلیھما

ن       ل عن س دة ال تق الحبس م ة ب وانین العقوب دول ق ض ال ددت بع د ح ین أو توق

ة   لبغرام ینعن  ألتق رة   ألف د عن عش الف أالف دودوالر وال تزی ا المخ الر یتحملھ

  :كل من قام باألعمال التالیةھاتین العقوبتین  بكألًا أو یشخص

ة    كل ما اثبت - ة أو مخالف عمدًا في نشرة إصدار األسھم والسندات بیانات كاذب

ام ة و  إلحك ھ التنفیذی انون والئحت ذه   الق ذًا لھ رات تنفی ك النش ع تل ن یوق ل م ك

 .األحكام 

ع   - اح إذا صادق المراجع القانوني على توزی ام      أرب ى خالف أحك د عل أو فوائ

 .ظام الشركةالقانون أو ن

اذب عن              - ر ك د وضع تقری ة تعم ي مكتب انوني وكل من یعمل ف كل مراجع ق

  اغفل ھذه الوقائع في التقریرعمدًا وقائع جوھریة أو  اخفينتیجة مراجعتھ أو 

 .الذي یقدمھ للجمعیة العمومیة وفقًا ألحكام القانون

ة        - ى الجمعی اریر عل كل من زور في سجالت المشروع أو اعد أو عرض تق

ى   ال أثیر عل أنھا الت ن ش ان م حیحة ك ر ص ة غی ات كاذب منت بیان ة تض عمومی

 .قرارات الجمعیة

ل    ویالحظ أن الجرائم السابقة یشترط فیھا ضرورة توافر شرط التعمد من قب

 .المراجع الخارجي

           ن م  بھرمشروع على الت یعاقب بالحبس كل من حرض أو ساعد أي ممول أوــ    

ي     أداء الضریبة الم  ا أو بعضھا ویقضي ف انون الضرائب كلھ ي ق ا ف   نصوص علیھ

  الضریبة  أمثالحالة الحكم باإلدانة بتعویض یعادل ثالثة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د    + عبد الفتاح الصحن  -82 د عبی ة ، مرجع سبق ذكره ،       أسس شریفة حسن ،  + حسن أحم ة الخارجی المراجع

  67ص
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مستحقة  ویكون المحكوم علیھ متضامنًا مع الممول أو المشروع في أداء الضریبة  ال

 .لمصلحة الضرائب نتیجة للجریمة أداؤھاالمستحقة والتي یتم 

نص ك أن ال ة    وال ش رورة ھام ارجي ض ع الخ ة للمراج ؤولیة الجنائی ى المس عل

دمات     ن خ تفیدین م ة المس ى ثق اظ عل ة والحف ة المھن ى كرام ة للمحافظة عل المراجع

ي   ة ف ي المھن ة ومزاول دى ص   اآلراءالقانونی ن م ة ع ي المھن دیھا مزاول ي یب دق الت

ة  (وسالمة وعدالة مخرجات النظام المحاسبي  وائم المالی ة أو   ) الق وأي خدمات إداری

  .استشاریة أخرى

ًا إذا   مسئوال قد یكون نود اإلشارة أن المراجع الخارجي ومن ناحیة أخرى  جنائی

  .فعل یعاقب علیھ قانون العقوبات باعتباره احد أفراد المجتمعأي   ما زاول

ة           ا الممارس ي تحتمھ ة الت ؤولیة الجنائی ى المس افة إل ال باإلض ة الح ذا بطبیع ھ

  )83 (.المھنیة

.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  85ھادي  العدناني ، مرجع سبق ذكره ، ص محمد -83
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  :الخارجیةأساسیات المراجعة: الثاني المبحث  
ذه          ار أن ھ ة باعتب ة الخارجی د الشاملة للمراجع نتناول في ھذا المبحث القواع

ة   القواعد تمثل مبادئ أساسیة للمراجعة الخارجیة تعتمد علیھا الممارسة العملیة لمھن

ى مستوى     المراجعة سواء على مستوى مكاتب ومؤسسات المراجعة الخاصة أو عل

ي   األج ھزة الحكومیة المنوط بھا عملیة المراجعة من الدولة وسوف یتم االسترشاد ف

ھذا المجال بقواعد وفروض ومعاییر المراجعة العملیة والعلمیة الصادرة عن بعض 

رن العشرین الماضي        ات من الق الھیئات والجمعیات العلمیة في السبعینات والثمانین

ام األمریك    دین    ) B.A.O(ي ومن أھمھا مكتب المحاسبة الع ع المحاسبین المعتم ومجم

ي  دولي  ) A.I.C.P.A(األمریك بین ال اد المحاس ھ  ) I.F.A.C(واتح ى عاتق ع عل ذي تق وال

ة          اییر المحاسبة المالی ة مع الم ولجن ة دول الع ة لكاف د المراجع مسؤولیة إصدار قواع

)F.A.S.B (        ة ة للرقاب زة الحكومی ض األجھ ا بع ذت بھ ي أخ د الت ذلك القواع وك

  لمراجعةوا

  :الخارجیة قواعد المراجعة: المطلب األول
ة      ذه العملی  واإلطار تتمثل القواعد العامة للمراجعة األساس الذي تقوم علیھ ھ

العام الذي یجب أن یلتزم بھ كل من یعمل في مجال ھذه المھنة الھامة والحساسة في 

ة   اأنھومن ناحیة أخرى یمكن النظر إلى ھذه القواعد على .نفس الوقت  معاییر لعملی

ى ت المراجعة مطل دافھا وتتضمن      وب مراعاتھا وااللتزام بھا حت ة أھ ذه العملی ق ھ حق

  :ھذه القواعد مجموعتین

قواعد عامة تخص كل من شخصیة المراجع ومؤسسة أو مكتب :  المجموعة األولى

  .قواعد مشتركة بینھما أنھاالمراجعة أي 

ت المراجعة فقط سواء  قواعد عامة تخص مؤسسة: المجموعة الثانیة مؤسسات   أكان

  .خاصة أو مؤسسات حكومیة 

ة       اءة وفاعلی ة بكف ل المراجع ذ عم وتشتمل قواعد عامة متعددة ضروریة لتنفی

  .حیث یجب مراعاتھا وااللتزام بھا
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ى  ة األول ع     : المجموع ین المراج تركة ب ة المش د العام ذه القواع من ھ وتتض

  :خاصة أو حكومیة وھي أكانتوالمؤسسة أو مكتب المراجعة سواء 

  .االستقالل والحیاد والعنایة المھنیة  –الكفاءة المھنیة الالزمة 

  :الكفاءة المھنیة الالزمة: القاعدة األولى
ب             ي یج ة الت د الھام ن القواع ر م ة تعتب اءة المھنی ھ أن الكف ك فی ا ال ش مم

ة      ذلك مؤسسة المراجع  مراعاتھا ویجب أن تتوفر في كل من شخص المراجع ، وك

سواء أكانت مكاتب متخصصة أو في شكل أجھزة حكومیة عامة كالجھاز المركزي  

  .للمحاسبة

ي   خص    ةبوصع ومن الطبیع ي ش ة ف ة الكامل اءة المھنی وافر خصائص الكف ت

راجعین ال      ق الم ي فری ائص ف ذه الخص وافر ھ ي ت ذلك ینبغ ردًا ل ع منف  نذیلالمراج

ادی   ة اقتص دة أو مؤسس ي وح ة ف ام المراجع یتولون مھ ذه  س ت بھ واء قام ة س ة معین

ة     ة مؤسسة خاصة للمراجع انوني خاص  (المھم ة ق ب مراجع ابي  ) مكت از رق أو جھ

  .حكومي عام

ول         ة ح ة والمتكامل ة الالزم اءة المھنی بة للكف ائص بالنس ذه الخص دور ھ وت

  :العناصر التالیة

 .تعدد مجاالت الكفاءة المھنیة -

 .اختالف أنواع ھذه الكفاءات -

 .ة المھنیة ومدى الحاجة إلى ذلكمدى عمق ھذه الكفاء -

ي   ل العلم اءة التأھی روط الكف ي ش ة  –وف ة العملی دیث  –والممارس ویر والتح والتط

ب       ي المناس ل العلم ة والتأھی ة العام تلزم المعرف ة تس اءة المھنی ك أن الكف ى ذل ومعن

ي أداء      ارة ف ة والمھ ال المھن ي مج اكل ف ل المش ى ح بة عل درة المناس رة والق والخب

  .العمل

  :االستقالل والحیاد: ةالثانیالقاعدة     
ة أو     ة الخارجی ة المراجع ع الخارجي أو مؤسس ل للمراج تقالل الكام أن االس

م القوا     ر من أھ ة یعتب ي یجب     الجھاز الحكومي المنوط بعملیة المراجع ة الت د العام ع
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ة ودون أي ضغوط من أي        توافرھا حتى ت  ة تام ة بجدی ة الفحص والمراجع تم عملی

لى القائم بھذه العملیة ومن ناحیة أخرى فان االستقالل المھني حقیقة وقناعة طرف ع

زه   بھا بالصورة  ذھنیة راسخة في نفس المراجع یجب أن یشعر دم تحی التي تقنعھ بع

للجھة التي یقوم بمراجعة حساباتھا وقوائمھا بل یكون تحیزه بالدرجة  بأخربشكل أو 

ى لقواعد وآداب    ة ،  األول ول أن ا     و وسلوك المھن ق یمكن الق ذا المنطل تقالل من ھ س

ا       وم علیھ ي یق یة الت ل القاعدة األساس اد المراجع الخارجي یمث وم  وحی لوب مفھ  وأس

  .المراجعة الخارجیة

  :بذل العنایة المھنیة: القاعدة الثالثة

ین من         ة یفرض بالضرورة مستوى مع ة الواجب إن مفھوم بذل العنایة المھنی

ا یعرف بالمسؤولیة     ،قیقھمسؤولیة األداء فیجب تح وھذا المستوى یدخل في نطاق م

ة  ادئ     .المھنی ي المب ؤولیة ف ذه المس ل ھ ةوتتمث ا     األخالقی ع بھ ب أن یتمت ي یج الت

ھ         ا یبدی ھ من عمل وم وم ب ا یق المراجع والتي تعمل على زیادة الثقة بصفة عامة فیم

  .من آراء وما یعده من تقاریر

ي ا    رغم من أن اإلدارة ف ا ھي المسئولة       وعلى ال تم مراجعتھ ي ی لمؤسسة الت

ات   الرئیسیة عن صحة وكفایة ومضمون وشكل التقاریر المالیة وما تتضمنھ من بیان

ع       إعفاءإال أن ذلك ال یعني . ومعلومات ك المسؤولیة إذ تق المراجع الخارجي من تل

ة    علیھ مسؤولیة مھنیة ذات طبیعة خاصة  ة بصفة عام كعنصر من عناصر المراجع

ة ومسؤولیة        وتد ادئ أخالقی ھ المراجع من مب ع ب عم ھذه المسؤولیة ما یجب أن یتمت

ددھا  ة یح ھاجتماعی دوره إدراك ذه     ل راز ھ ھ إب ذلك علی ة ل ورة عام اعي بص االجتم

  .المسؤولیة عند تصمیم برامج المراجعة والتدقیق

  :  المراجعة فقط وأجھزةومكاتب قواعد عامة لمؤسسات : المجموعة الثانیة

من ھذه المجموعة القواعد العامة التي تطبق على مؤسسات ومكاتب المراجعة وتتض

 مراعاة وتمثل خمس قواعد سوف یتم عرضھا ولكن قبل عرض ھذه القواعد یجب   

  : النواحي التالیة 
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ؤولیات والصالحیات  -1 د المس راءاتتحدی ا  واإلج ة بم د العام ة بالقواع المتعلق

 . للمراجعة یتناسب مع الواجبات المھنیة الالزمة 

التوجیھ السلیم لمختلف المراجعین في مجال نشاط المراجعة من خالل وضع  -2

 .برنامج مراجعة یحقق ھذا الھدف 

تمرة   -3 ة مس ة ومراقب ام متابع ع نظ وابط  ألداءوض ع الض راجعین ووض الم

 .الالزمة ألي أعمال مراجعة روتینیة یومیة 

ادة -4 كل دوري      إع ة بش راءات المراجع ي إج ر ف دللتأالنظ تمراریة   ك ن اس م

 . أھدافھافعالیتھا في مجال تحقیق 

ة           ة الخاص ب المراجع ص مكات ي تخ ة والت د العام ذه القواع ذكر أن ھ د بال والجدی

ل مجموعة من السیاسات        وأجھزة ة تمث ة الحكومی ي    واإلجراءات المراجع ة ف العام

 الھامةبالقواعد  تأخذومن حق أي مكتب أو مؤسسة مراجعة أن . المجاالت المختلفة 

ي    ا والت الءم بالنسبة لھ ا وحجم    ت ا حجمھ بًا        أعمالھ راه مناس ا ت ار م ك اختی ي ذل ویعن

  .بھا من ھذه القواعد  لألخذ

  .التي تتضمنھا ھذه القواعد  واإلجراءاتالسیاسات  ألھمونعرض فیما یلي 

  : القاعدة األولى تعیین المراجعین واالستفادة من خبراتھم

ار سیاسات   تقتضي ھذه القاعدة ضرورة  ین    وإجراءات األخذ في االعتب خاصة بتعی

ة           ة النجاز عملی ة المالئم رات المھنی راجعین من ذوي المؤھالت المناسبة والخب الم

  .المراجعة بكفاءة عالیة 

ات    ذه السیاس م ھ ن أھ راءاتوم ق أي     واإلج ن ح ي م دة والت ذه القاع ة بھ المرتبط

  :منھا لظروفھ ما یلي المالئم  وإتباعمؤسسة أو مكتب مراجعة اختیار 

تفویض مسؤولیة تعیین المراجعین لبعض الموظفین من ذوي الخبرة في ھذا  -1

 .المجال 

 .تحدید مستوى المؤھل الدراسي والعلمي المطلوب للمراجعین المبتدئین  -2

ع المع -3 ائل تجمی د وس دى ال تحدی ع مبت ل مراج یة لك ات الشخص ار لوم ختی

 .المناسب منھا 
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د  -4 ستحدی ي   أس ة ف ؤھالت   الترقی ة والم رات العملی ة والخب ة المراجع مؤسس

 .العلمیة الالزمة لذلك 

ة ،   -5 ة للمراجع ة الالزم د المھنی د القواع ةتحدی ة   وإحاط د بكاف ع الجدی المراج

ة   ده بضرورة       وأسلوب أھداف مؤسسة أو مكتب المراجع ع تعھ ا م ل بھ العم

 .بھا  ألاللتزام

ین     -6 ة بتعی ات الخاص د السیاس اربتحدی ي مؤسس  األق دى  ف ة أو ل ة المراجع

 .العمیل

ة سیاسات    -7 ة   وإجراءات وضع برنامج محدد یتضمن كاف  من  االستفادة الكامل

 .خبرات المراجعین داخل مؤسسة المراجعة 

  : م العمل بین المراجعین ومتابعتھمالقاعدة الثانیة تقسی

ة   ادة فاعلی ة لزی ن اإلجراءات والسیاسات الالزم ة م دة مجموع ذه القاع وتتضمن ھ

ت  ال اس ي مج راجعین ف ذا   األداءخدام الم ة ھ ة ومتابع ي للمھن ق  األداءالمھن لتحقی

  .المھنیة عن طریق بذل مستوى مالئم من العنایة المھنیة  األھداف

ات   ذه السیاس ة لھ ض األمثل ي بع ا یل راءاتوفیم ین   واإلج ل ب یم العم ال تقس ي مج ف

ذ بالمناسب   ومن حق أي مؤسسة أو مكتب مراجعة ا. المراجعین ومتابعتھم   من ألخ

  .ومدى حاجتھا لھا  تھااإمكانیھذه اإلجراءات والسیاسات بما یتفق مع 

الزم    الحتیاجات مؤسسة المراجعة  إعداد خطة مالئمة -1 دد ال ام  توضح الع للقی

 .م مراجعتھا توالشركات التي سی الالزمة لمختلف المنشات األنشطةبكافة 

 .م المراجعة توزیع المؤھالت المھنیة المتوفرة على مھا -2

 .وضع إجراءات لتقییم خبرات المراجعین قبل توزیع المھام علیھم  -3

 .فریق المراجعة  ءاعلى أعض واإلشرافل یتولى التنظیم تعیین مسئو -4

 .التحقق من توافر الخبرات والمؤھالت الالزمة وبالعدد المالئم  -5

ین   وضع خطھ لتغییر ونقل المراجعین التابعین لمكتب أو مؤسسة المراجعة -6 ب

 .الشركات والمؤسسات المطلوب مراجعتھا كل فترة زمنیة مناسبة 
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راجعین     التأكد -7 ار الم ث الشكل       ألوراقمن حسن اختی ة من حی ل الالزم العم

 .والمضمون لدعم دلیل المراجعة 

 .التي یتم تنفیذھا في المراجعة خالل الفترة  األنشطةتحدید نماذج لتسجیل  -8

د -9 را    التأكی ة ب رورة مالئم ى ض ي    عل ة ف ة الداخلی نظم الرقاب ة ل مج المراجع

 .المنشأة التي تم مراجعتھا 

ة ال    -10 ائج المراجع ن نت راجعین ع ة للم ات الھام وفیر المعلوم ي  تت ت ف ي تم

 .السنوات السابقة 

ل      -11 ة قب ة للمراجع وائم المالی ا التأكید على ضرورة تقدیم التقاریر والق  إعالنھ

 . و تقدیمھا ألي جھة أو جھاز حكوميأ

اإلجراءات الالزمة لحل المشاكل الناتجة من اختالف وجھات النظر  تحدید -12

ة         ا من ناحی تم مراجعتھ ي ی ین المنشأة الت بین المراجعین من ناحیة وبینھم وب

ة ل أخرى ، وتحدید طبیعة الحاج حل أي مشاكل   ة ألي استشارات من أي جھ

 .أو للفصل في أي نزاعات تظھر في ھذا المجال 

  : الترقیة وأسسلتدریب والتطویر المھني ا: القاعدة الثالثة 

اءة      امةمن األمور الھ ام بكف ة واالھتم ى العنای حرص مؤسسة أو مكتب المراجعة عل

ام    ام بالمھ وفاعلیة المراجعین المھنیین وضرورة العنایة بتنمیة قدراتھم وتدریبھم للقی

ذا   ویتم ذلك من خالل مجموعة من السیاسات واإلجراءات المالئم   . المھنیة  ي ھ ة ف

ًا       ا وفق ب منھ ار المناس ة اختی ب المراجع ة أو مكت ق مؤسس ن ح ي م ال ، والت المج

ا  ذه السیاس      إلمكانیاتھ ل ھ ى مث ا إل دى حاجتھ ذه    وم م ھ ن أھ راءات وم ات واإلج

  :ات واإلجراءات السیاس

رة  -1 د فت لتحدی راجعین المب تأھی ل  تللم ل داخ لوب العم ن أس وا ع دئین لیتعرف

ب المراجع ة أو مكت ي مؤسس ا ھ دافة وم رف  األھ ا والتع وب تحقیقھ المطل

 .األعمال والمھام  ألداءعلى السیاسات المحددة 

رة        -2 د فت ة بع دأ لممارسة المھن دة أو المبت ل أن تكون بدایة المراجع الجدی  التأھی

 .مراجع قدیم من ذوي الخبرة داخل المؤسسة أو المكتب  إشرافتحت 
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ب وتشجی     -3 دوات أو    مساعدة مراجعي المؤسسة أو المكت ى حضور الن عھم عل

تفادة   ة لالس ة المراجع ال مھن ي مج ة ف ات المناقش ؤتمرات أو حلق ن الم م

 .المطروحة  واألوراق األبحاث

ام -4 ات     اإللم ن الھیئ ادرة ع تحدثة والص ة المس اییر المھنی د والمع ة القواع بكاف

 .بھا  وااللتزامالعلمیة الدولیة والوطنیة أوال بأول وتطبیقھا 

 وأسالیب دوریة داخل مؤسسة أو مكتب المراجعة لمناقشة طرق عقد لقاءات  -5

ي           ھ ف ادة فاعلیت ھ وزی ع كفاءت ة لرف ي محاول تطویر وتحدیث أسلوب العمل ف

 .ة من قبل الموضوع األھدافتحقیق 

ي مؤسسة أو        -6 املین ف راجعین والموظفین الع ى الم توزیع وتقسیم األعمال عل

 .المختلفة  والخاصة بنوعیة المعلومات.مكتب المراجعة 

ى         -7 نھم عل دامى م ب وبصفھ خاصة الق حث المراجعین في المؤسسة أو المكت

دریب   اعدة وت یھمس ن ا  ممرؤوس وظفین اإلداری  م دد والم راجعین الج  ینلم

 . أدائھموتشجیعھم على تطویر مستوى 

ى      -8 وي عل ل خاص یحت د المؤھالت والشروط      أسس وضع دلی ة وتحدی الترقی

ع  د        الالزمة لذلك بالنسبة لجمی ذلك تحدی ب وك ي المؤسسة أو المكت املین ف الع

 .ح الحوافز والمكافئات والحاالت المختلفة التي توجب ذلك من أسس

اھم فیھا كافة العاملین في یس) في شكل مجلة مثًال(نشرة مھنیة داخلیة  إصدار -9

 .إعدادھاالمؤسسة أو المكتب ویمكن اشتراك بعض العمالء في الشركات في 

  : العمل وأسلوبة التقییم الدوري لنظام القاعدة الرابع

ق           ى تحقی اعد عل ذي یس لیم ال یط الس ن التخط اص م وع خ ى ن ل إل اج أي عم یحت

ة           األھداف ة السیاسات واإلجراءات الالزم لیم لكاف ق س الموضوعة من خالل تطبی

لیم       ،للتنفیذ  ى تخطیط س اج أیضا إل ة یحت والعمل داخل مؤسسات أو مكاتب المراجع

ة وال شك أن       لضمان سالمة  ة لممارسة المھن   تطبیق السیاسات واإلجراءات الالزم

ق   ي لتحقی ات واإلجراءات ال یكف ذه السیاس دافوضع ھ ود  األھ وة دون وج المرج



 124                                                                                   الخارجیة لمراجعةا الثالثالفصل 

ذا              تم ھ ى أن ی ا عل زام بھ دى االلت ذه السیاسات وم ذ ھ اءة تنفی دى كف یم م برنامج لتقی

  .لتقییم بصورة دوریة ا

ی    ة التقی ولى عملی ك من      م ویمكن أن یت ي ذل ًا متخصصًا ف ذه فریق ي     ھ املین ف ین الع ب

زه مؤسسة المراجعة أو عن طریق مكاتب أو مؤسسات أو  تقلة س متخصصة وم  أجھ

رع      ق ف ب     أخارج المؤسسة أو عن طری روع المؤسسة أو مكت ة   خر من ف المراجع

ة من السیاسات    ذه القاعدة مجموع یم   وتتضمن ھ ة التقی ة بعملی  واإلجراءات المالئم

  . تھااوإمكانیولمؤسسة المراجعة اختیار المالئم لظروفھا 

  :ومن أھم ھذه السیاسات واإلجراءات ما یلي 

یم عناصر    وإجراءات وضع برنامج خاص بالمؤسسة یحتوي على طرق  -1 تقی

 .والفاعلیة من خالل تقییم السیاسات واإلجراءات الخاصة بھا  الكفاءة

ي   -2 ین ف راء والمختص ن الخب ة م یص مجموع ؤھلین   تخص یم والم ال التقی مج

 .مناسبًا لذلك  تأھیال

تھا فحص كل السیاسات واإلجراءات لتحددي نقاط القوة والضعف فیھا لمناقش -3

 .الھ واتخاذ ما یلزم بالنسبة لكل ح

یم واخذ رأی    مناقشة الجھات التي یتم مراجعتھا وت -4 ائج التقی ي نت ا دقیقھا ف ي   ھ ف

 .مالحظات یتم اكتشافھا  أیة

دم       تھاالتوجیوضع  -5 ة لع ي محاول المالئمة لمعالجة نقاط الضعف المكتشفة ف

 .تكرارھا 

 .متابعة تنفیذا التوصیات المقترحة والمقبولة من اإلدارة  -6

  ) :المراجعة الخاصة خاصھ بمؤسسات ومكاتب(ر العمالء القاعدة الخامسة اختیا
وق     تأن اختیار العمالء من الجھات والشركات لمراجع دقیقھا من حق ا وت مؤسسات  ھ

وق        من حق دة ض ذه القاع دخل ھ ة وال ت ة الخاص ب المراجع زةومكات ة  أجھ الرقاب

  .والمراجعة الحكومیة 

األجھزة  ا شاب         ف دول وم ف ال ي مختل ة ف ة للمحاسبة الحكومی ھا ونظرًا الن  ھالمركزی

ذه  زةھ الح      األجھ ات والمص ال المؤسس ة أعم ا بمراجع انون تكوینھ م ق ھ بحك ملزم
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ي تس   لدولةل المملوكةوالشركات  ا     والت ة بنسبة م ا الدول ة وال  ردوبصورة  ،اھم فیھ ی

راءات         ات واإلج ض السیاس دة بع ذه القاع من ھ الء وتتض ار العم ا الختی ال ھن مج

ن       ي یمك ة والت ركات المختلف ات والش ن الجھ الء م ار العم ال اختی ي مج ة ف الالزم

ا     ًا لظروفھ ا وفق ا وإمكلمؤسسة أو مكتب المراجعة اختیار المناسب منھ ، ومن   انیاتھ

  :أھم ھذه اإلجراءات والسیاسات ما یلي 

ار العمالء      -1 ي حسن اختب االستعانة ببعض المختصین من الخبراء للمساعدة ف

 .عمل مؤسسة أو مكتب المراجعة الخاص  وأسلوببما یناسب ظروف 

ة    -2 معة الجھ ن س ار ع ق     أو االستفس ن طری ا ع یتم مراجعتھ ي س ركة الت الش

املوا  ذین تع راف ال ا  األط الء (معھ ـ العم وردین ـ وك  –الم زة –البن  األجھ

 ..) الحكومیة 

ة         -3 ال الجھ ة أعم ي مراجع ابق ف ع الس تمرار المراج دم اس باب ع ة أس معرف

 .وطبیعة ھذه األسباب 

ارف    تقییم مدى ا -4 ة المتع د المراجع لتزام ھذه الجھة المطلوب مراجعتھا بقواع

 .علیھا 

ار   -5 بعض السن   مراجعة بعض التق ة ل ل اتخاذ     وات السابقة یر المالی ا قب وتقییمھ

 .القرار بقبول العمل 

ا         یتق -6 د من تحقیقھ ة العمالء والتأك یم السیاسات واإلجراءات الخاصة بمراجع

 .المرجوة قبل اتخاذ قرار االستمرار في العمل معھم أم ال  لألھداف

د  -7 الیبتحدی ول دون      األس الء أو تح ض العم ول بع دم قب ى ع دعوا إل ي ت الت

  . )84( معھماالستمرار 

  . فروض ومبادئ المراجعة الخارجیة: المطلب الثاني 

ا        إیجادفروض تساعد في  الخارجیة توجد للمراجعة د لھ ا توج ا كم ة شاملة لھ نظری

   .مبادئ تحدد اإلطار العام لھا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   180-165ه ، صمرجع ، سبق ذكر, أصول وقواعد المراجعة  ،محمد السید سرایا -84
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  .فروض المراجعة : أوال 
ي   یعرف الفرض بأنھ قاعدة تحظى بقبول عام وتعبر عن التطبیق العملي وتستخدم ف

 )85( حل نوع معین من المشاكل أو ترشید السلوك

ى    غرفة نقطة بدایة ألي تفكیر منظم بویمثل الفرض في أي مجال للمع ة التوصل إل ی

  .كم ھذا المجال نظریة التي تحعام لل إطارنتائج تساھم في وضع 

ان     م ف ن ث ادوم ة       إیج اكل المراجع ل مش روریة لح ة ض ة عملی روض للمراجع ف

ي       ائج تساعد ف ى نت روض        إیجاد والتوصل إل ا ومن المالحظ أن ف ة شاملة لھ نظری

روض المحاسب     ي مجال ف ذلك   ةالمراجعة لم تلقى االھتمام الكافي كما ھو الحال ف ول

ي  فان وضع مجموعة من الف ة       تأخذ روض الت ة ونوعی ة المراجع ار طبیع ي االعتب ف

ة      ا ھو بمثاب ي       إیجاد المشاكل التي تتعامل معھ ة الت مجموعة من الظروف التجریبی

  .یجب أن تخضع للدراسة االنتقادیة حتى یمكن أن تلقي القبول العام من المھنة 

  :للمراجعة ما یلي ةوتتضمن الفروض التجریبی

 . یة للفحصقابلیة البیانات المال -1

ة        ة المراجع ود مھن رتبط بوج رض م ذا الف ظ أن ھ ن المالح إذم ن   ف م تك ل

  .البیانات والقوائم المالیة قابلة للفحص فال مبرر إذن لوجود ھذه المھنة 

وینبع ھذا الفرض من المعاییر لمستخدمة لتقییم البیانات المحاسبیة والخطوط 

ا    د بھ ي نسترش ة الت ادالعریض النظ إلیج ات    ام لالتص دي المعلوم ین مع ب

  .ومستخدمیھا ومن ھذه المعاییر 

 .المالئمة  -

 .القابلیة للفحص  -

 .البعد عن التحیز  -

  .قابلیة للقیاس الكمي ـ ال         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 20، ص م 2000،  ألردناللنشر عمان  ءادار الصف،الحدیث لتدقیق الحسابات  المدخل،احمد حلمي جمعة / د -85
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ا          ة جعلتھ ة المراجع ھ من أن طبیع ة قوت روض المراجع ویستمد الفرض األول من ف

ات الفحص  إمكانیةجذوره من المنطق وان  یمتدتعتمد على البرھان الذي  من   واإلثب

لقوائم المالیة معنى ومن ثم فان قابلیة ا األشیاءأھم عناصر المنطق وھي التي تعطي 

داء مراجع الخارجي بالبرھان الضروري    د الى مللفحص ستعمل عل رأي عن    إلب ال

 سالمتھا 

مصلحة المراجع الخارجي ومصلحة إدارة      ینعدم وجود تعارض حتمي ب   -2
 .المشروع 

المشروع والمراجع الخارجي  دارةإالواضح وجود تبادل للمنفعة بین  نانھ لم

لتي ترتبط برأي المراجع على المعلومات المالیة ا افاإلدارة تعتمد في معظم قراراتھ

ومن ثم فھي تستفید من المعلومات . الخارجي وذلك لغرض تقدم المشروع ورخائھ 

 .التي تم مراجعتھا بدرجة اكبر من تلك التي لم یتم مراجعتھا 

ولكن ال یعني استحالتھ ) ضروري(وھذا الفرض یعني عدم وجود تعارض حتمي 

فترة القصیرة بین مصلحة كل منھما بعض التعارض في ال أحیانافقد یكون ھناك 

المشروع قد ترى أن من مصلحتھا العاجلة أو من مصلحة المشروع أن تخفي  فإدارة

بعض البیانات عن المراجع الخارجي وفي ھذه الحالة یكون المراجع الخارجي 

لھذا االحتمال وعدم وجود ھذا الفرض سیحتم على المراجع القیام بمراجعة  متیقظا

تعدھا اإلدارة لعدم الثقة فیھا ، بل  وإیضاحاتل ما یقدم إلیھ من معلومات تفصیلیة لك

أخرى فان وجود ھذا الفرض سوف یقودنا إلى افتراضات ثانویة  من ناحیة، وأكثر

من حیث رشد اإلدارة عند شراء األصول وفي إدارة األعمال الخاصة بالمشروع 

أمرا اریة االختیم المراجعة وفي تنفیذ االلتزامات وبالتالي فسوف یجعل استخدا

  .ن تكون عملیة المراجعة اقتصادیة وعملیة مستحبًا وا

ر   أخطاء معلومات أخرى تقدم للفحص من أي   وأیةخلو القوائم المالیة  -3 غی
 .عادیة أو تواطئیة 

روري مثل الفرض السابق ، في جعل عملیة نجد أن ھذا الفرض ض

لفرض یتطلب من مراجع المراجعة اقتصادیة وعملیة فعدم وجود ھذا ا
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الحسابات عند إعداد برنامج المراجعة أن یوسع من اختباراتھ وان یستقصي 

 األخطاء وراء كل شيء بالرغم من عدم وجود ما یؤكد بأنھ سوف یكتشف

ویثیر ھذا الفرض نقطة ھامة ، وھي مسئولیة المراجع الخارجي في اكتشاف 

غیر  األخطاءاكتشاف فوجود ھذا الفرض سوف ال یساعد على  األخطاء

واضحة بحیث یستطیع  األخطاءولكن إذا كانت ھذه . العادیة والتواطئیة 

في حالة  المراجع اكتشافھا خالل اختباراتھ العادیة فانھ ال یكون لدیھ أي عذر

عدم كفایة الفحص الذي قام بھ ولم یتمكن من اكتشافھا ولذلك یجب التركیز 

المطلوبة من المراجع أثناء مزاولتھ لعملة في ھذا المجال على درجة العنایة 

ومن ناحیة أخرى نرى أن نتائج . حتى یكون ھذا الفرض ذا قیمة حقیقیة 

ة السابقة تعمل على تدعیم ھذا تقییم نظام الرقابة الداخلیة للمشروع والخبر

  .رض الف

 : األخطاءوجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة یبعد احتمال حدوث  -4

ال       یبني ھذا الفرض د احتم ة یبع ة الداخلی لیم للرقاب على أساس وجود نظام س

حدوث الخطأ مما یجعل من الممكن إعداد برنامج للمراجعة بصورة تخفض   

  .مدى الفحص

ظ    تخدام لف رض باس ذا الف ي ھ ال(ویعن ة  ) احتم لیم للرقاب ام س ود نظ أن وج

ھ   إمكانیةالداخلیة یبعد احتمال حدوث الخطاء ولكن ال یبعد   األخطاء ف. حدوث

  الرقابة الداخلیة المتبعة  أنظمةما زالت ممكنھ الحدوث رغم سالمة 

یعمل على جعل عملیة المراجعة  ــ مثل الفرض الثاني –ووجود ھذا الفرض 

ث   ن حی ة م ةاقتصادیة وعملی ة   إمكانی ھبأالختاستخدام المراجع ن  اری دًال م ب

  .)التفصیلیة(المراجعة الشاملة 

ا -5 ب للمب ق المناس ارف علیھالتطبی بیة المتع المة دئ المحاس ى س ؤدي إل ا ی
 : تمثیل القوائم المالیة للمركز المالي ونتائج األعمال

ى    )رالمعیا(تعتبر المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا  م عل الذي یستخدم للحك

  .مدى سالمة تمثیل القوائم المالیة لنتائج األعمال والمركز المالي 
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ع   رض أن مراج ذا الف ي ھ بیة   ویعن ادئ المحاس د بالمب ابات یسترش الحس

نفسھ ة وفي الوقت نالمة المواقف المعیالمتعارف علیھا كمؤشر للحكم على س

م سندًا لت    م  عضید تكون لھ ادئ       شب یو أرائھ ة من مب ا تقتبسھ المراجع ك م ھ ذل

  . بالمعاینة اإلحصائیةفیما یتعلق  إحصائیة

ي    -6 ي الماض حیحة ف ت ص ي كان ردات الت ر والمف ذلك  العناص ون ك وف تك س
 : بالمستقبل

وھو فرض استمرار المشروع ھذا الفرض مستمد من احد فروض المحاسبة  أننجد 

ھ    إذاالحسابات الخارجي  مراجع  أنویعني ھذا الفرض  المشروع   إدارة أناتضح ل

ة    ــ مثًال األصول شراء احد    دعن  ــ في تصرفاتھا رشیدة ة الداخلی لیمة  وان الرقاب س

ك   وجد  إذا إالستمر الوضع كذلك في المستقبل ی أنفانھ یفترض  دلیل على عكس ذل

ل    إدارة أناتضح للمراجع  فإذاوالعكس صحیح  ى المشروع تمی یم     إل ي ق التالعب ف

ول ة  أن أو األص عیفة الرقاب ب  ض ھ یج ي     أنفان ون ف ار ویك ي االعتب ك ف ذ ذل یأخ

ة  ،حرص منھا في الفترات القادمة  دون    أخرى ومن ناحی ھ ب ذا ا فان تصبح  لفرض  ھ

   .مستحیلة لم تكن أنغیر ممكنھ عملیة المراجعة 

تتناسب التزامات مھنیة  الخارجيالحسابات لمراجع یفرض المركز المھني  -7
 . وھذا المركز

د  ت   أننج ع تح م یوض رض ل ذا الف ك   ھ ع ذل املة وم ة الش ات  الدراس ان االلتزام ف

د   إلىاالعتراف بھا ضھا مركز مراجع الحسابات الخارجي قد تم المھنیة التي یفر ح

  .المراجعة المتعارف علیھا) معاییر(ما بقبول مستویات 

ة          ي للعنای وم المھن د المفھ ذا الفرض یمكن تحدی ة وبناًء على ھ من مراجع    المطلوب

ة   الحسابات  ھ للمھن ذا الفرض    عند مزاولت د مسئولیة المراجع     أساس ویكون ھ تحدی

   )86(مالئھ وتجاه زوتجاه عمیلة تجاه المجتمع الخارجي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  30-26مرجع سبق ذكره ، ص, أسس المراجعة األسس العلمیة  ،الصحن وآخرین حعبد الفتا -86
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  المراجع الخارجي یزاول عملة كمراجع فقط - 8

داء إذا طلب مراجع الحسابات  رأي   إلب وائم الما   ن فالال ي سالمة الق ھ   ي ف ان عمل ة ف  لی

ات یقتصر على ھذه المھمة فقط بغض النظر عن   یجب أن  ھ  االمراجع وقدر  إمكانی ت

  )87( مھام أخرىأداء على 

  : المراجعة الخارجیة ادئمب: ثانیًا
  :وھي  اأركانھالمراجعة یتطلب تحدید  ادئتجدر اإلشارة إلى أن تناول مب

  الفحص  ركن -أ

  ركن التقریر  -ب

   :تقسیمھا إلى مجموعتین ھما  وبناًء على ذلك فان مبادئ المراجعة یمكن

 : المرتبطة بركن الفحص المبادئ -1

ة أحداث ھذا المبدأ المعرفة التامة بطبیع ویعني :الرقابي  اإلدراكمبدأ تكامل  - أ

أة  االمنش ا   وأثارھ أة وعالقاتھ ان المنش ى كی ة عل ة والمحتمل األطرافالفعلی  ب

ة  ة       ،األخرى من جھ ى احتیاجات األطراف المختلف وف عل ات  والوق للمعلوم

  .من ناحیة أخرى  اآلثارالمحاسبیة عن ھذه 

ي مدى الفحص االختی      -ب دى      :  اريمبدأ الشمول ف دأ أن یشمل م ذا المب ي ھ ویعن

اریر         ع التق ذلك جمی ة وك یة والفرعی أة الرئیس داف المنش ع أھ ص جمی دهالفح  ألمع

  .یر وتلك التقار األھدافبیة لھذه سالن األھمیة مراعاةبواسطة المنشأة ، مع 

ص  -ج ي الفح وعیة ف دأ الموض رورة  :  مب ى ض دأ إل ذا المب یر ھ اللویش ى  اإلق إل

ك با         ىأقص  اء الفحص وذل دیر الشخصي أثن ى  حد ممكن من عنصر التق الستناد إل

  المراجع وتدعمھ خصوصًا تجاه  أيرالتي تؤید  اإلثبات ةالعدد الكافي من أدل

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
وب والخ سسؤراجعة في تفعیل الرقابة داخل المدور الم،لي محمد بشیر غو -87 ة ضر الجاف  ة حالت تعاونیة الحب

  . 7ص مرجع سبق ذكرهبورجلة 
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رة ن  ة كبی ر ذات أھمی ي تعتب ردات الت اسالعناصر والمف ون احتم ي تك ك الت  لبیًا وتل

  .حدوث الخطأ فیھا اكبر من غیرھا 

د      :  اإلنسانیة حص مدى الكفایةف مبدأ -د ى وجوب فحص م دأ إل ذا المب ى ویشیر ھ

ي المنشأة     ة    الكفایة اإلنسانیة ف ب فحص الكفای ة بجان ا   اإلنتاجی ا لھ ي    من  لم ة ف أھمی

ة ھي المؤشر          ذه الكفای تكوین الرأي الصحیح لدى المراجع عن أحداث المنشأة وھ

ھ المنشأة          خللمنا ا تحتوی ر عن م اخ یعب ذا المن ادة    السلوكي للمنشأة وھ من نظام للقی

  طة والحوافز واالتصال والمشاركة والسل

 :ن التقریر كالمبادئ المرتبطة بر -2

ال  -أ ة االتص دأ كفای ى  :  مب دأ إل ذا المب یر ھ ع ون أن یك اةمراعویش ر المراج تقری

أة     ادیة للمنش ات االقتص ر العملی ل اث ارجي أداة لنق ا   ى لإالخ تخدمین لھ ع المس جمی

  .من إعداد ھذا التقریر المرجوة األھدافبشكل یحقق  ثقةالبصورة حقیقة تبعث على 

ویشیر ھذا المبدأ إلى مراعاة أن یفصح المراجع عن كل ما من  :  اإلفصاحمبدأ  -ب

ذ   دى تنفی یح م أنھ توض دافأش ادئ  ا ھ ق للمب دى التطبی أة وم راءاتلمنش  واإلج

ار المحاسبیة والتغیر فیھا ،  ة ا      وإظھ ى دالل ؤثر عل ي ت ات الت ة   المعلوم اریر المالی لتق

راز عف   وإب ب الض دت  –جوان ي  –أن وج ةف تندات   أنظم ة والمس ة الداخلی الرقاب

  .والدفاتر والسجالت 

یر المراجع أ إلى مراعاة أن تكون محتویات تقرویشیر ھذا المبد:  اإلنصافمبدأ  -ج

ین بالمنشأة سواء         رتبطین والمھتم ع الم ة منصفة لجمی الخارجي وكذا التقاریر المالی

  .كانت داخلیة أو خارجیة 

ویشیر ھذا المبدأ إلى مراعاة أن یشمل التقریر تفسیرًا واضحًا لكل :  یةبمبدأ السب -د

ى أسباب           ھ عل ھ ومقترحات ى تحفظات ھ المراجع وان تبن تصرف غیر عادي یواجھ ب

  .حقیقیة وموضوعیة 

ن م        تقة م ات مش ائج أو تعمیم ن نت ارة ع دأ عب ذكر أن المب د بال و جدی ا ھ اھیم وم ف

ا تكون          ا أنھ ات ، كم ذه المقوم ع ھ ادرة وبدیھیات وان تكون متسقة م ى تفسیر    ق عل



 132                                                                                   الخارجیة لمراجعةا الثالثالفصل 

ًال ف    ة فع بیة المتبع رق المحاس راءات والط ي  اإلج ق العمل ب أن  . ي التطبی ا یج كم

  .اغ في شكل قضایا تفسیریة وھذه القضایا قد تكون قضایا غائیة أو سببیھ تص

وفي ) 200(الدولي للمراجعة رقم  رالمعیافي  ھذا وقد أكد االتحاد الدولي للمحاسبین

ا      ) 4(الفقرة  زم بھ ى المراجع أن یلت على أن المبادئ العامة للمراجعة التي یجب عل

  :ھي 

ي   –السریة  –المھنیة  الكفاءة –الموضوعیة  – الكرامة –االستقالل ( السلوك المھن

  ) المعاییر الفنیة –

ة      ام المراجع بعملی ى قی ة       وذلك باإلضافة إل ة الدولی اییر المراجع ًا لمع ة وفق المراجع

ادئ األساسیة     ى المب ة الضروریة   واإلجراءات التي تحتوي عل ا    واألدل المرتبطة بھ

یرات ( ة –التفس ب المادی ذ  ) الجوان یط وتنفی ع بتخط وم المراج اة أن یق ع مراع م

ى             ؤدي إل ي ت ار الظروف الت ین االعتب ع األخذ بع ي الحذر م المراجعة بنظرة المھن

  )88(األخطاء المادیة في القوائم المالیة

 : الخارجیة معاییر المراجعةالمطلب الثالث 

ة  ة المراجع ام بعملی د القی ع  عن ى المراج ارف  أن عل ة المتع اییر المراجع زم بمع یلت

ى      اییر عل ذه المع ا علیھا وتعرف ھ وذج   أنھ ى       أوالنم م عل ذي یستخدم للحك نمط ال ال

ادرا  یر المراجعة بالثبات النسبي ،جودة عمل المراجع وتتمیز معای ا  فھي ن ر ،  م تتغی

  )89(.حیث یحدث ھذا فقط باصدار معاییر رسمیة جدیدة من الجھات المختصة بذلك

ة  ) AICPA( األمریكیینلقد اصدر مجمع المحاسبین  بواسطة مجلس معاییر المراجع

)A.S.B (ھي قائمة بمعاییر المراجعة ، حیث تم تبویبھا في ثالث مجموعات و:   

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  25-23الحدیث لتدقیق الحسابات مرجع سبق ذكره ص المدخل جمعة، احمد حلمي/ د -88

  10ص هركمرجع سبق ذ.ـ غوالي محمد بشیر 89
  

  



 133                                                                                   الخارجیة لمراجعةا الثالثالفصل 

 المجموعة األول المعاییر الشخصیة  -

 میداني المجموعة الثانیة معاییر العمل ال -

 المجموعة الثالثة معاییر التقریر  -

  على النحو التالي  – بإیجاز –وقد تضمنت ھذه المجموعات عشرة معاییر نوضحھا 

  : المعاییر الشخصیة: أوال

ل            اییر العم ة مع د لمقابل ا تع ة لكونھ ا عام اییر بأنھ وتوصف ھذه المجموعة من المع

تحتوي على الصفات   ألنھاشخصیة  المیداني ومعاییر التقریر كما أنھا توصف بأنھا

   .الشخصیة للمراجع الخارجي وتتكون المعاییر العامة أو الشخصیة من ثالثة معاییر

  العلمي والعملي للمراجع  التأھیل –األول  المعیار
  .م ھذا المعیار إلى نقسیو

  .العلمي أو الدراسي  التأھیل -أ

  .والخبرة المھنیة  العملي التأھیل -ب

ربط ب -ج لین ال ات   التأھی ي ومتطلب ي والعمل الل   األداءالعلم ن خ ي م اء إالمھن نش

  .جداول تتضمن 

 و المراجعین تحت التمرین جدول المحاسبین  -1

 جدول المحاسبین والمراجعین  -2

 و المراجعین جدول مساعدي المحاسبین  -3

  : الل المراجعیناستق: ر الثاني المعیا

  :یة الثالثة التال اإلبعاد رالمعیاویتضمن ھذا 

  إعداد برنامج المراجعة  -أ

  الفحص  -ب

 ) 90(إعداد التقریر -ج

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  26مرجع سبق ذكره ص،قیق الحسابات المدخل الحدیث التد،حمد حلمي جمعة ا -90
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ار  ث   المعی ة المناسبة    : الثال ة المھنی ذل العنای زامب ي  بق وااللت  واعد السلوك المھن

العنایة المھنیة المعتادة في كافة جوانب المراجعة  ضرورة بذل المعیارویتضمن ھذا 

عملة على نحو جاد وحذر وللتوضیح  ل مھنیًا عن أداءئوذلك أن المراجع مسویعني 

  :العنایة المھنیة جوانب مثل  یشمل بذل

كما یجب  . تقریر المراجع  اكتمال أوراق العمل ، كفایة أدلة المراجعة وموضوعیة 

الي     –كمھني  –أن یتجنب المراجع  م المث اإلھمال ولكن ال یتوقع منھ أن یصل للحك

 .في كافة الحاالت 

  :معاییر العمل المیداني :ثانیًا
رز         ا تب ة كم ة واإلجراءات الفنی ة المراجع ذ عملی وترتبط ھذه المعاییر بخطوات تنفی

یم ن ة وتقی ة دراس اییر أھمی ذه المع م  ھ د حج م تحدی ن ث ة وم ة الداخلی ام الرقاب ظ

  :االختبارات وتشتمل ھذه المجموعة على ثالثة معاییر ھي 

  . نالمالئمی المعیار الرابع التخطیط واإلشراف

د ألداء     ى نحو جی ویتناول ھذا المعیار أھمیة التحقق من أن العمل قد تم تخطیطھ عل

ب    راف المناس وفر األش ا ی م وبم كل مالئ ة بش ى أداء ال المراجع د  معل اعدین ویع س

األشراف المالئم أمرا ضروریًا في المراجعة حیث أن العدید ن أنشطة العمل  وجود

   .المیداني یتم تنفیذھا بواسطة مساعدین خبراتھم العملیة محدودة 

  .المعیار الخامس فھم الرقابة الداخلیة 
د    ل اح دى العمی م  یعد وجود نظام للرقابة الداخلیة ل اھی  أھ ي    المف ا ف م المتعارف علیھ

ن        ھ یمك ات مالی وفیر معلوم تم ت ى ی ة حت ة والعملی وجھتین النظری ن ال ة م المراجع

وإذا اقتنع المراجع أن العمیل لدیھ نظامًا ممتازًا للرقابة الداخلیة یتم . االعتماد علیھا 

ة    ى حمای وده إل ؤدي وج ا وی اد علیھ ن االعتم ات یمك وفیر بیان  األصولمن خالل ت

ة بح      ، فا والسجالت ا ستقل بالمقارن ي یجب جمعھ ة الت ة    ن كمیة األدل ھ عدم مالئم ال

  . نظام الرقابة الداخلیة 

ذ         أسالیب الحاالت قد تكون  بعض وفي  ا یعوق تنفی ة مم ر مالئم ة غی ة الداخلی الرقاب

  .العمل في المراجعة على نحو فعال 
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  . المعیار السادس كفایة األدلة وجودتھا

ي حاالت         تتطلب قرارات المراجع ا ف ي یجب جمعھ ة الت وع األدل الخاصة بحجم ون

 )91(معینھ ممارسة قدرًا من الحكم المھني 

  : معاییر التقریر: ثالثًا 

ذه      ةكیفیبوترتبط ھذه المعاییر  إعداد التقریر النھائي لمراجع الحسابات ، وتشتمل ھ

  .المعاییر على أربعة معاییر ھي 

ادئ      التقریر عن ما إ: المعیار السابع  ًا للمب د أعدت طبق ة ق ذا كانت التقاریر المالی
  .ة المتعارف علیھا یالمحاسب

ار السابع            ة نظر المعی ا من وجھ ادئ المحاسبیة المتعارف علیھ ویمكن تبویب المب

  :إلى المجموعات التالیة 

  :العامة ویمكن إجمال ھذه المبادئ في اآلتي  ئالمباد: المجموعة األولى 

 .حیطة مبدأ ال - أ

  .أ الثبات مبد - ب

  مبدأ الشمول  - ج

 .یة سبمبدأ األھمیة الن -  د

  مبدأ اإلفصاح -ھـ   

ي     إجمالویمكن .  المبادئ العملیة المرتبطة بالربح:المجموعة الثانیة  ادئ ف ذه المب ھ

  :اآلتي 

 . اإلیرادمبدأ تحقق  - أ

 .مبدأ التكلفة في قیاس النفقة  - ب

 مبدأ مقابلة اإلیرادات بالنفقاتج ـ     

 

  ـــــــــــــــــــــــــ 
   . 44ص, وباك المراجعة مدخل متكامل مرجع سبق ذكره لجیمس +  ألفین آرینز ـ 91

 



 136                                                                                   الخارجیة لمراجعةا الثالثالفصل 

ة الثالث ن    :  ةالمجموع الي ویمك المركز الم ة ب ة المرتبط ادئ العملی الالمب ذه  إجم ھ

  :المبادئ في اآلتي 

 .مبدأ التكلفة التاریخیة ناقصًا االستھالك  - أ

 .قبًال مبدأ القیمة المنتظر تحقیھا مست - ب

اییر المحاسبة        رھذا وتجد زام بمع ي ظل االلت د  ) (IAS ةی الدولاإلشارة إلى انھ ف عن

ع   ذكر المراج اییر أي ی ادئ بالمع ذه المب تبدال ھ تم اس ة ی ن) IAS (المراجع دًال م  ب

  . الرأي إبداءذلك في فقرة و ) (GAAP  الدولیة المقبولة قبوال عاما المبادئ

امن  ار الث ر : المعی ي    التقری بیة ف ادئ المحاس ق المب ي تطبی أة ف ات المنش ن ثب ع
  .الفترات المحاسبیة المختلفة 

خالل الفترات  عدم تغییر المؤسسة محل المراجعة للمبادئ المحاسبیة المستخدمة أي

على تغییر المؤسسة   المترتبة اآلثار إلىفي التقریر   اإلشارةمع  المحاسبیة المختلفة

  ألحد المبادئ

ار التاس  ر عن : ع المعی ع  اإلفصاحالتقری افي ولجمی ر ك ة یعتب اریر المالی ي التق ف
  . البیانات الھامة

ة   ن جمیع المعلومات الكافي ع في التقریر عن اإلفصاح اإلشارة أي وائم المالی في الق

  األھمیة النسبیة  ىوبناء عل

ان طب      : المعیار العاشر  ل مع بی ة كك اریر المالی ة  التقریر الفني المحاید عن التق یع
   الفحص ودرجة المسئولیة التي یتحملھا

  .التالیة  األنواعوبناء على ذلك المعیار یمكن تقسیم رأي المراجع الخارجي إلى 

  ) .مع وجود مالحظات(رأي نظیف : النوع األول 

  .رأي مقید : النوع الثاني 

  .رأي سلبي : النوع الثالث

  .رأي معارض : النوع الرابع 

قة في ظل مجموعاتھا الثالث الضوابط والمقاییس التي یجب أن وتمثل المعاییر الساب

ولكن یالحظ أن ھذه المعاییر . یلتزم بتطبیقھا مراجع الحسابات عند مباشرتھ لمھنتھ 



 137                                                                                   الخارجیة لمراجعةا الثالثالفصل 

ب      ار یتطل ا معی اف إلیھ ب أن یض ل ، ویج ة والتحلی ن الدراس د م ى المزی اج إل تحت

ة المر     ام بعملی د القی ي عن ع      االلتزام بقواعد السلوك المھن ر م داد التقری ي إع ة وف اجع

بی د المحاس م أن معھ انونیین  نالعل يالق د  األمریك افق ام  أض اص  1988ع م خ قس

یعكس           ك ل ي وذل د السلوك المھن ل قواع ي دلی ة ف لمفاھیم وقواعد آداب وسلوك المھن

  .المزید من المسئولیات للمراجع 

دولي للمحاسبی     ذكر أن االتحاد ال د أك  ) IFA( نوما ھو جدید بال ذه    ق ق ھ ى تطبی د عل

كما  1997وذلك في كتابھ المنشور عام  للمراجعةالمعاییر باعتبارھا المعاییر العامة 

  . )92(المھنة  أخالقیاتأكد أیضا عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ
   30-29لحسابات مرجع سبق ذكره ، صدخل الحدیث لتدقیق امال،احمد حلمي جمعة / د ـ 92
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  . الخارجیة بحث الثالث منھجیة المراجعةالم

ة لتسھیل         ة المراجع امج لعملی ة تقتضي رسم برن ة   وتنظیم أن منھجیة المراجع عملی

اونین        ًا بمع تعین عملی ا یس ة ونتائجھ ن المراجع ئول ع ة وان المس یھمالمراجع  ننی

ة  تویات مھنی ةبمس ھ  متفاوت نوان ابات  م ة الحس تحیل مراجع ي المس ا ف اةكلھ  المنش

ابي       وال ة النظام الرق ة وفي ضوء فاعلی بد من تحدید عینھ محاسبیة بعد دراسة واعی

) برنامج المراجعة(وتخطیط عمل المراجعین یكون عن طریقة إعداد . المطبق فیھا 

ا تتضمنھ       . برنامج المراجعة  بإعدادوالمقصود  ل م ة تفصیًال لك ة المراجع ھو عملی

داد وإیھ على اختالف مستویاتھا  نمن أعمال ف ة یقضي بضرورة     بر ع امج المراجع ن

  . )93(عدد العاملین  وإیضاحسلفًا ویراعي فیھ طبیعة النشاط  إعداده

ة     وان مرحلة برنامج ة التخطیط ومرحل المراجعة تمثل الجسد الذي یربط بین مرحل

ل       ة العم و خط ات ھ ة العملی امج مراجع داني وان برن ل المی راءالعم ة  ألج مراجع

  . )94(رھا وفق ما حدد في مرحلة التخطیط لنشاطات بعد اختیاا

ة  ییبالتعرف على المنشأة نشاطھا وتاریخھا وھویتھا ثم تق ویبدأ م نظام الرقابة الداخلی

ي  إجراءوینتھ ن      ب ر ع ذي یعب ر ال ة التقری ة وكتاب ارات النھائی رأياالختب ي نألف ال

   .المحاید للمراجع الخارجي 

  :حب أن یخطط المراجع عملیة المراجعة ی تحدد لماذا ویوجد ثالثة أسباب رئیسیة

 .تمكین المراجع من الحصول على أدلة مراجعة كافیة  -1

 .مساعدة المراجع على التحكم بالتكالیف  -2

 .تجنب سوء التعامل مع العمیل  -3

 :ویمكن تلخیص  مراحل المراجعة في ثالث خطوات ھي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  7صالیمن   م 2008اإلداریة جامعة عدن مراجعة الحسابات  كلیة العلوم  یة العلوم حمد شرف كلاصباح / د -93

مركز البحوث المملكة العربیة . ناصر بن بكر القحطاني . االدلیل الشامل في مراجعة العملیات ترجمة ید ر. ھاري ر -94

  . 187، ص م2000السعودیة ، 
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  المطلب األول الحصول على معلومات عن العمیل

ات الشركة    ی ة بعملی عد فھم عمل العمیل والنشاط الذي یعمل فیھ والتوصل إلى معرف

م   ألداء ایا أساسأمر تم التواصل      و .المراجعة على نحو مالئ ات ی ذه المعلوم معظم ھ

  .ھم تعامل مع العمالء وخصوصًا الجدد منإلیھا في بدایات ال

  . معرفة النشاط ومجال العمل الخاص بالعمیل

  .فھم جید للنشاط الذي یعمل فیھ العمیل سباب أساسیة للتوصل لثة أیوجد ثال

ى المراجع     أنشطةیوجد بالعدید من :  أوال العمل متطلبات محاسبیة خاصة یجب عل

م     د ت ة ق دادھا أن یلم بھا حتى یقیم ما إذا كانت القوائم المالی ادئ      إع ع المب ق م ا یتف بم

  .المحاسبیة المتعارف علیھا 

النشاط التي تؤثر في تقدیر المراجع  أخطارلمراجع أن یتعرف على یستطیع ا: ثانیًا 

ھ  ن قبول ة الممك ر المراجع ن   ،لخط ي یمك ركات الت ع الش دد المراج ھ أن أو أن یح ل

ل    األنشطةكون بعض یراجعھا وكما سبق القول  ت ا مث  أنشطة أكثر خطرًا من غیرھ

  .التامین الصحي واالدخار والقروض 

ي       یوجد خطر طبی :ثالثًا  ة العمالء ف دى كاف ھ عادة ل ھ   أنشطة عي متعارف علی معین

ى      األخطاربھذه  اإللمامویساعد  ي التعرف عل ل    األخطار المراجع ف ة للعمی الطبیعی

س ،        اط المالب ي نش زون ف ل للمخ تكھن المحتم ي لل ر الطبیع ھ الخط مل االمثل وتش

 . )95( الخ......القروض للعمالء  طبیعي لتحصیل المدینین في نشاط منحالخطر ال

د  ع الخ  فق ان المراج ھ بإمك بعض ان ن ال ل  یض ة حق ابات المؤسس ص حس ارجي فح

رة   ة مباش ا   أيالدراس م علیھ ا والحك ت    . فھمھ ا كان ھ ذلك،مھم نى ل ف یتس ن كی لك

لم یجمع  إذابالقوائم المالیة ،  لالمتمثالحكم على المنتج النھائي  أي،  وكفاءتھجربتھ ت

  )96(مؤشرات في ھذه المرحلة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 292دخل متكامل مرجع سبق ذكره ، صك المراجعة مجیمس لوب+ ألفین آرینز  -95

ر       96 ة الجزائ وان المطبوعات الجامعی ق، دی ى التطبی ـ  محمد بوتین ،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة ال

   67م ص2005الطبعة الثانیة 
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  أوت شركة جدیدة ألول مره سواء في القطاع العام عند القیام بمراجعة حساباف

ار       ارة المنشأة زی ة زی ذه المھم ة دراسة وفحص   الخاص یتعین على المسئول عن ھ

  عام بالشكل واألسلوب الذي یمكنھ من التخطیط  لعملیة المراجعة لكل ناحیة من

ة ویحدد عدد المساعدین الالز        ،نواحي العمل امج المناسب للمراجع د البرن ین  ویع م

  ).العمل(ألداء ھذه المھمة ویوزع بینھم العملیات 

  .ن المنشأةیوثائق تكو فحصوتشمل ھذه الدراسة 

 :على مراجع الحسابات الخارجي االطالع على ما یلي  إن

ي    تأسیستاریخ  -1 ات الت ا الشركة قانونًا ویحدد مدى مسئولیاتھا عن العملی  أتمھ

 . تأسیسھاالمؤسسون قبل تمام 

 على كل عملیة ال تدخل في دائرة ھذا الغرض  تى یتعرفغرض الشركة ح -2

ركة وم   -3 ز الش ة        رقمرك ة العمومی اع الجمعی حة اجتم دد ص انوني لیح ا الق ھ

 .قر الشركة إلدارة حیث سیشترط عادة تجمع في مومجلس ا

ًا م   یةالمدة المقررة تصبح الشركة منقض  أنتھابعد  ھمدة الشركة ألن -4 م ل  اقانون

 .دید بالتجیصدر قرار من الشركة 

ام النظام بالنسبة     . رأس مال الشركة  -5 ذ أحك أخرین حتى یتبع سدادة وتنفی  للمت

 .ركة المساھمة حالة ش المطلوبة في اإلقساطعن سداد 

نص   ا ألسنھمیعاد  -6 ا ی ا وم ام       لمالیة بدایتھا ونھایتھ ھ نظام الشركة من أحك علی

 .خاصة بالحسابات أو التوجیھ المحاسبي 

 )97( .)دد نوع المراجعة الواجب كاملة أو جزئیة حھل ی(قانون الشركة  -7

بالخصائص الممیزة لعمل العمیل والتي ینفرد بھا عن الشركات   اإللمامویجب أیضا 

ذه    د     األنشطة األخرى العاملة في نفس النشاط وتساعد ھ ال لتق  یرالمراجع بشكل فع

د . كل من خطر المراجعة الممكن قبولھ والخطر الطبیعي  ي تصمیم    ویعد ذلك مفی ف

  اإلجراءات التحلیلیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .9ص مرجع سبق ذكره صباح احمد شرف/ د -97
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اریخ        جاريوتكوین ملفین ملف دائم وملف  ى ت ة للمراجع عل ات الدائم وتشمل الملف

ل الشركة وسجل یشمل معظم السیاسا        .الشركة ي عم ت قائمة بالخطوط الرئیسیة ف

ع       األعوامالمحاسبیة في  ذه المعلومات وإجراء مناقشات م السابقة وتساعد دراسة ھ

إلى  باإلضافة .بأعمال العمیل ویمكن التعرف على نشاط العمیل لإللمامالعمیل  أفراد

  . الزیارة 

ة          من  ان مسئوًال عن عملی ذي ك ع المراجع ال خالل طرق عدیدة وتشمل المناقشة م

ابق  نة الس ة الس راء    المراجع ة وإج ة مماثل ة مراجع ي عملی الیین ف راجعین الح ة والم

  .العمیل كما اشرنا سابقًا  أفرادلقاءات مع 

كما ویجب أن یلم المراجع بشكل كافي بأعمال العمیل لیحدد ما إذا كانت ھناك حاجة 

  .إلى االستعانة بخبیر 

  .ھما  أساسیینوتشمل التعرف على نشاط العمیل ركنین 

 .القانونیة للعمیل  ألاللتزاماتمات عن الحصول على معلو -1

ة        ثالثةیجب أن یتم اختبار  ي بدای ة ف أنواع مرتبطة من السندات والسجالت القانونی

ة  ام   . المراجع ركة والنظ د الش يعق س اإلدارة    األساس ر مجل ركة ، محاض للش

املي   ات ح ھمواجتماع ود  ، وا األس ل العق ات مث ذه المعلوم ض ھ ود بع ب  لعق یج

ي         عن اإلفصاح رخیص ف ل الت ة ، وبعض المعلومات األخرى مث وائم المالی ھا في الق

ة         ب أخرى من المراجع ي جوان دًا ف د مفی ذه   . محاضر مجلس اإلدارة یع ة ھ ومعرف

ة        ة یمكن المراجع من تفسیر األدل المستندات والسجالت القانونیة في بدایة المراجع

وائم     إلفصاحامن وجود  والتأكدالمرتبطة بھا خالل مراحل المراجعة  ي الق م ف المالئ

  .المالیة 

  . لھا األساسيعقد الشركة والنظام 

ل المستند            ذا یمث ا وھ ل فیھ ي تعم ة الت ل الوالی یتم التصدیق على عقد الشركة من قب

م   تقلة ویتضمن االس ادیھ مس دة اقتص راف بالشركة كوح انوني الضروري لالعت الق

ا    رأس موكمیة ونوع أسھ إنشائھاالدقیق للشركة تاریخ   واألنشطة المال المصرح بھ
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وق التصویت      المرخص ا وحق ام بھ ة السھم    لألسھم للشركة القی ات  : وقیم والتوزیع

ام     فیة ویشمل النظ وق الخاصة بالتص د   األساسي والحق  واإلجراءاتللشركة القواع

المالیة للشركة عدد اجتماعات   ألسنھالتي یتبعھا المساھمون بالشركة ویتم فیھ تحدید 

رقاھمینالمس ل  ، ط ویت داخ دیر    التص ئولیات م لطات ومس س اإلدارة وس ي مجل

  .الشركة 

ا     د الشركة ونظامھ ى   األساسي ویجب أن یلم المراجع بالمتطلبات الواردة في عق حت

م    إعدادھایتمكن من تحدید ما إذا كانت القوائم المالیة قد تم  ویتوقف  ،على نحو مالئ

ذه    الصحیح عن حقوق المساھمین بم اإلفصاح ى ھ م عل ا في ذلك سداد التوزیعات لھ

  .المتطلبات بشكل أساسي 

  . محاضر االجتماعات

س اإلدارة     ات مجل میة الجتماع جالت الرس ي الس ات ف ر االجتماع ل محاض تتمث

ات   من ملخص اھمین وتتض موالمس ذه   ألھ ي ھ تھا ف م مناقش ي ت وعات الت الموض

س   اإلدارة والمساھمین ویجب   االجتماعات والقرارات التي تم اتخاذھا بواسطة مجل

ذ     ع تنفی على المراجع أن یقرأ ھذه المحاضر للتوصل إلى المعلومات التي تتناسب م

ر         ذه المحاض ي ھ بة ف ات المناس ن المعلوم ًا م د نوع ة ویوج رخیص : المراجع الت

د     والمناقشات بین أعضاء مجلس اإلدارة ویشمل الترخیص بالمحاضر كل من تجدی

املین   آت الع ود وال. مكاف دة   عق ات الجدی روض ،     ،واالتفاقی ات ، الق ازة الممتلك حی

ع أن         ى المراج ب عل ر یج راءة المحاض د ق ات وعن داد التوزیع رف وس ى   یتع عل

ةالترخیصات  ي  المالئم درجھا ف ن خالل تلخیص المحاضر  أوراقوان ی ل م العم

س   والحصول على نسخ منھا للتحقق في استجابة اإلدارة لما قرره المساھمون ومجل

  .اإلدارة 

دیر المراجع للخطر           ي تق ؤثر ف ي ت ي المحاضر والت واردة ف وتتضمن المعلومات ال

  الطبیعي 
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 .  دالعقو -

ل    ة مث ر متنوع ود عناص ذه العق مل ھ ندات   أوراقوتش دفع والس ةال ل طویل ،  األج

  الخ ..  اإلیجار المستقبلي، خطط التقاعد ، عقود مع البائعین للتسیلم  األسھمخیارات 

 إعطاء االنتباه لكل عقد من ھذه العقود على حده خالل أجزاء المراجعة ، ویتم ویتم 

  .اھتمام خاص خالل تنفیذ االختیارات التفصیلیة 

  .ویؤثر وجود العقود في تقدیر المراجع للخطر الطبیعي 

  

   األولیة التحلیلیة  واإلجراءات

اب و ل حس بتمث ة النس رات  المؤوی بعض المؤش ي تول ات الت اط المعلوم ح نش وض

  .العمیل 

ة      تم مناقش ك ی د ذل م بع راضث دة اإلغ رض     العدی ل الغ یط ویمث راءات التخط إلج

الرئیسي في توفیر المعلومات التي تساعد المراجع في تقدیر كل من خطر المراجعة 

ول العمالء         رارات قب ي ق دیران ف ذان التق الممكن قبولھ والخطر الطبیعي وسیؤثر ھ

امل مع العمالء الحالیین ویمثل الغرض الثاني في التوصل الجدد واالستمرار في التع

ل        ة ویمث ة خالل المراجع ب المتابع ي تطل ذ الخطوة     أداءإلى المعلومات الت ك تنفی ذل

ق      اإلغراض األولى في الحصول على األدلة الكافیة وتتمثل  ین فری ي تعی األخرى ف

  . )98(التعاقد بعة والحصول على خطاجالمرا

ات   الجاريف اویتم تكوین المل  ي للسنة   أثناء آدا المراجعة ویحتوي على معلوم  ألت

   إلیھا المراجع خالل المراجعة توصل ،تمت فیھا المراجعة

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . 297 – 295ألفین آرینز ، جیمس لوبك المراجعة مدخل متكامل ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ98
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  . ام الرقابة الداخلیةتقییم نظ: المطلب الثاني  

م كاف      تتطلب معاییر المراجعة الدولی  ى فھ للنظام   ة من المراجع أن یحصل عل

ة    المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة واعتبارات الرقابة الداخلیة والمخاطر المتعلق

  . )99( بتخطیط وترتیب عملیات التشغیل

  .لرقابة الداخلیة ھما یمھ لنظام ااجع إلى تحقیق ھدفین من فحصة وتقیویسعى المر

  .حتى یستطیع أن یحدد طبیعة(االعتماد علیھا الرقابة التي یمكن  أسالیبتحدید 

 یت ونطاق االختبارات األساسیة للمراجعةوتوق

ب    - ي یج ام الت ي النظ ة ف عف الجوھری واطن الض اف م ذلك اكتش اوك  إبالغھ

ذه  ق ھ ن اجل تحقی ة وم دافإلدارة المؤسس ى المراجع  األھ اعیجب عل  إتب

 .الخطوات التالیة 

 .والمخالفات الممكن حدوثھا  األخطاءتحدید أنواع  -1

دوث     -2 ع ح ة لمن بیة الالزم ة المحاس راءات الرقاب د إج ذه  .تحدی اف ھ أو اكتش

 .والمخالفات  األخطاء

 وأسالیبتحدید ما إذ كان نظام الرقابة الداخلیة لدى العمیل یتضمن إجراءات  -3

 .الرقابة الالزمة 

ة      سإدارة المؤ إبالغیة وبجانب أھم ة الداخلی ي نظام الرقاب سة بمواطن الضعف ف

دف   ى       أساسا فان المراجع یھ ة إل ة الداخلی داء وراء دراستھ لنظام الرقاب ة   إب رای

ة    حول صدق وعدالة أرصدة القوائم المالیة ولذلك تركز كافة إجراءات المراجع

  ق ھذا الھدف األساسي على تحقی مشتملة على فحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ریخ  / د ـ 99 دیات وقضایا معاصرة ،دار الم ة تح بة والمراجع ة المحاس تقبل مھن عید المطري ، مس د س عبی

   55م، ص 2004للنشر السعودیة 
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ب  ة ویج ة  للمراجع ة الداخلی ام الرقاب ة لنظ د فحص ى المراجع عن ل  عل ھ ك أن یوج

لمراجعة بخصائص أو ھا معاییر اوالتي تعرف(مواطن الضعف الجوھریة ى انتباھھ إل

شا الرقابة الموضوعة والتي ن أسالیب، أو بعدم االلتزام في تطبیق  صفات في النظام

  .)مخاطر عالیة تؤدي إلى عدم صحة القوائم المالیة  اعنھ

ي قد یؤدي عدم الرقابة الت أسالیبولذلك یجب أن یھتم المراجع فقط بدراسة واختبار 

ي    ة ف أ جوھری دوث اخط ى ح ا إل دةوجودھ دد  .  األرص ى ع ام عل تمل النظ د یش فق

ل           أسالیبمعقول من  ة ملموسة لعم ا ذات أھمی د ال تكون كلھ دة  لكن ق ة الجی الرقاب

ع  ثًال  ھفان،المراج دم م ل  ع ود فص دی وج ن الم ة م تالم النقدی ین اس جیلھا نب ین وتس

وطن ل م بیة یمث دفاتر المحاس ده    بال ي ارص أ ف ى اخط ؤدي إل د ی وھري ق عف ج ض

  .النقدیة بالقوائم المالیة 

ي اختصاصھ    ي حد    –ھذا بینما یكون عدم اعتماد المختص للعملیات التي تدخل ف ف

نفس د       –ذاتھ  یس ب ة ، لكن ل ة الداخلی ة عدم    نقطة ضعف في نظام الرقاب رجة أھمی

  .اول وتسجیل النقدیة دالفصل بین وظائف ت

زم     باألمرالرقابة الھامة وغیر الھامة لیس  أسالیبتحدید  الطبع فانبو ث یل ین حی الھ

  )100( األمر استخدام الحكم المھني الذي یعتمد على الخبرة والحنكة

  . توثیق الرقابة الداخلیة

ا بغرض       أسالیبیستخدم المراجعون  ة وتقویمھ ة الداخلی ق الرقاب د متعددة لتوثی  التأك

ا وا   دى فعالیتھ ن م زام ام د   لت دى ق ذھا وم املین بتنفی ى لع اجرتھا عل ات  إنت معلوم

ة         ة الداخلی راجعین للرقاب ق الم اوت توثی ث یتف ة حی اییر المھنی ًا للمع بیھ طبق محاس

ل      ق وتوجد عدة طرق لت   ،بحسب درجة تعقید النظام المستخدم من طرف العمی  وثی

 ل و طرق العمی من طرفنظام الرقابة الداخلیة بحسب درجة تعقید النظام المستخدم 

  ـ :نظام الرقابة الداخلیة ھي توثیق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق     ،رسون ھنكي ام+ ـ ولیم توماس 100 ة والتطبی ین النظری ة ب د حجاج الجزء      المراجع د حام ب احم ،تعری

 198ص م2007خ للنشر السعودیة الثاني دار المری
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 :ريالنظوصف ال -1

ل ویجب          دى العمی ة ل ة الداخلی ابي للرقاب ویتمثل ھذا األسلوب في وصف كت

ا       م للنظ ري المالئ ف ألنض ي الوص ة ف ائص التالی وافر الخص بي ت م المحاس

  .والرقابة المرتبطة بھ

  )وصف من أین جاء السند(ــ نشأة كل مستند وسجل داخل النظام 

  )ف كل عملیةوص(ــ كافة عملیات التشغیل داخل النظام 

ام        ل النظ جل داخ تند وس ل مس یم ك ـ تنظ ن  (ـ ر ع تندات  التعبی ة المس تعبئ

  )وإرسالھا بعد كل عملیة

ین         ك عادة الفصل ب دیر الخطر ویشمل ذل ـــ توضیح عناصر الرقابة لتي تناسب تق

 ) الواجبات، الترخیصات والموافقات ، التحقق الداخلي

  

 : طریقھ خرائط التدفق -2

م على نطاق واسع لتوثیق الرقابة الداخلیة في أوراق عمل المراجع وھي تقنیة تستخد

ین أو إلجراءات تدفق البیانات في نظام م وتتمثل خرائط تدفق النظم بعرض بیاني   ع

  .في دورة عملیات محددة 

رائط  تخدام خ ون باس وم المراجع ذا ویق ل اھ ام العمی ي ق دفق الت دادھالت یلة  بإع كوس
  .وتشغیلھا  وإخراجھاالبیانات  إدخاللى لدراسة إجراءات الرقابة ع

وات    لأن تح ى خط رف عل ى التع راجعین عل اعد الم ن أن یس دفق یمك رائط الت ل خ ی
ي   نظم ف ذه ال ة ھ ى فاعلی م عل ات والحك اجتشغیل البیان ًا  إنت بیة طبق ات المحاس البیان

  .لمتطلبات المعاییر المھنیة 
یحصل  م المعلومات یجب أنومن میزات استخدام مخططات تدفق النظام أن قسم نظ

ك  أمثلةي ومن على جزء من التوثیق المعیار ات      ذل دفق النظام للمبیع  ،مخططات ت
   . )101(عات النقدیة ودفملاو،ة نوالحسابات المدی

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع   ،ابات اإلجراءات تدقیق الحس ،حسین احمد دحدوح+ حسین یوسف القاضي  ـ 101 الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزی
   39ص م2000عمان االردن 
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ا یمكن       أساساریطة التدفق وتتمیز خ ل بم بأنھا توفر نظرة عامھ موجزة لنظام العمی
ي معظم االستخدامات    . ةتحلیلیة مفید  هاكادالمراجع من التعامل معھا  وھي تتفوق ف

ار خصوص  على الوصف النظري وعلى وجھ ال ین       إظھ م ب دى وجود فصل مالئ م
ري ومن عند تتبع رسم بیاني عن قراءة وصف نظ أیسرالواجبات حیث یكون األمر 

 .ریطة التدفق السھل أیضا أن یتم تحدیث خ
  

 لدورة المبیعات یوضح خرائط التدفق )4(شكل

  قسم الطلبات  تمانقسم االئ  التام مخازن اإلنتاج    قسم الشحن  قسم إعداد الفواتیر  حسابات العمالء  األستاذ العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              

  . 73ص م2003لومات المحاسبیة ، جامعة صنعاء الیمن ص ، عبد الملك إسماعیل  حجر ، نظم المعالمصدر  
  
  

 : قائمة استقصاء الرقابة الداخلیة -1

ل    ي ك ة ف واع الرقاب ئلة عن أن ة طرح أس ة الداخلی ة استقصاء الرقاب تم خالل قائم ی

  جانب من جوانب المراجعة كوسیلة لتوضیح الجوانب غیر المالئمة في الرقابة 

ة عن األسئلة بـ      وفي معظ. الداخلیة للمراجع  تم تصمیمھا لإلجاب م ( م األحوال ی ) نع

  .لرقابة الداخلیة القصور المحتملة ل إلى أوجھ) ال( وتشیر اإلجابة بـ )ال(أو

  استخدام قائمة االستقصاء في أنھا تغطي كل جانب  فيوتتمثل المیزة الرئیسیة 
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 یب الرئیسي فيیتمثل العو. بالمراجعة على نحو سریع ومناسب في بدایة المراجعة 

  .حص الجوانب الفردیة في نظام العمیل دون أن یتم توفیر رؤیة عامھ أنھ یتم ف

القیاسیة للتطبیق لدى بعض عمًال باإلضافة إلى ذلك ال تكون قائمة االستقصاء 
  )102(.المراجعة خاصة الشركات الصغیرة 

  ویبین الجدول التالي قائمة االستقصاء لنظام الرقابة الداخلیة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  40ص.،مرجع سبق ذكرهتدقیق الحسابات اإلجراءات ،دوح حسین احمد دح+ ـ حسین یوسف القاضي 102
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  فیما یخص دائرة المبیعات قائمة االستقصاء لنظام الرقابة الداخلیة)7(جدول رقم 

  :الغایة منھ   : السؤال 

ع     -أ ة لسیاسة البی ھل ھناك دراسة تحلیلی

ي  ل  ف ة العوام من دراس ة تتض المؤسس

  التالیة 

  .االستثمار في رأس المال  -

  .حجم المبیعات  -

  .مصروفات البیع  -

  .ھامش الربح المطلوب  -

ات   ة البیان ل كاف من تحلی ا تتض ا أنھ كم

  :الخاصة بعملیات البیع ومن أھمھا 

وع ،    السلعة  - ث الن ن حی ومواصفاتھا م

  .الحجم اللون ، الجودة ، السعر 

دن أو      - ي الم ا ف ع داخلی اطق البی من

  .خارجیًا

أسلوب التوزیع وھل یتم تجزئة أو عن  -

  . أمانةطریق وكالء 

أو  باآلجالطرق البیع وإذا كان نقدًا أو  -

  .بالتقسیط 

ام       - ین قطاع ع ة العمالء ھل محلی طبیع

  .ص أو خارجین حكومي أو خاأو 

  .المردودات وأسبابھا  -

ھ أن وجود سیاسیة  لیمة وواضحة    بیعی س

ن   ة م املین بالمؤسس ن الع ة تمك بالمؤسس

كیف معھا وبذل الجھود فھمھا وبالتالي الت

ا وب ق   وتركیزھ ى تحقی ؤدي إل ا ی م

 وبأفضلوقت  بأسرعالمخططة  األھداف

  .النتائج كال في اختصاصھ 
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ى المر   –)ب ب عل ا یج ق  كم ع التحق اج

  :من

م     -1 ذلك قس ات وك م مبیع اك قس ل ھن ھ

تم      ات ت ع المبیع ائتمان مستقلین وھل جمی

دم  ات تق ًا لطلب تم   ھاوفق ھ ی ائن وان الزب

ا   ة علیھ یراتالموافق ل  بتأش القب  إرس

ات      م المبیع ل قس ن قب ك م اعة وذل البض

  .وكذلك قسم االئتمان 

الء     -2 ات العم جل لطلب ك س ل یمس ھ

  تابعة تنفیذھا؟الحاصلین علیھا وم

  

لة    -3 زون منفص ازة المخ ة حی ل مھم ھ

ة   إمساكعن مھمة  الدفاتر الخاصة بمتابع

  المخزون؟

دخول    موظفو ھل یمنع -4 قسم الشحن ال

ت    ي تح ائع الت ود البض ث وج ى حی إل

العكس   حمایة موظف المخازن والعكس ب

.  

ن     -5 ة م ات الخارج ب الكمی ل تراق ھ

خ     رف ش ن ط ازن م ن   المخ اني م ص ث

شخص من   المخازن أو من طرفعمال 

  عمال قسم الشحن؟ 

تنزال ال  -6 تم اس ل ی ة  ھ اعة الخارج بض

ع    ات البی اد طلب ن اعتم د م یروال ب  التأش

ذلك قسم      م المبیعات وك علیھا من قبل قس

دى     وم بدراسة م ة االئتمان الذي یق  إمكانی

ع   ة البی ي حال ا ف ًا معین ل ائتمان نح العمی م

ل د،  باآلج یل    للتأك المة التحص ن س م

  .وتفادي عدم الدفع

  

د ة الط التأك ن مراقب ن لم ل م ات والتقلی بی

ذة    ائع المنف لیم البض اكل تس يمش ر  ف غی

دد الم  ى   الم م تلب ي ل ا وخاصة الت درة لھ ق

  .كلیًا

د ھا      للتأك ي نفس ة ھ ات الخارج أن الكمی

أمر     ا ب ق علیھ دة والمواف ات المعتم الكمی

  .البیع

  

ذا  راءوھ ات   اإلج مان أن الكمی لض

ات      ع الكمی ق م ائن تتواف لة للزب المرس

ق     حن المواف ر الش ى أوام اھرة عل الظ

  .علیھا 

لضمان أن البضاعة المرسلة أو الخارجة 

  .رخص لھا بذلك م

  

  

ن     ي م ي المتبق ید الحقیق ة الرص لمعرف
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ن بطاق    ازن م ن المخ ن  م نف م ات الص

حیث التاریخ والكمیة الخارجة والرصید  

  .وتسجیل رقم الدلیل

ملخصات لھذه البضاعة بالسعر  وإعداد -

  .والقیمة والكمیة ورقم الدلیل 

  .أي تاریخ  فيالمخزون 

  

  

ذه الملخصات      تم استخدام ھ ك لكي ی وذل

  للمقارنة مع قوائم وحسابات المخزون
ع  حن المرج اح الص د الفت ادئ  عب س، مب كندریة    وأس ة اإلس باب الجامع ة ش ًال ، مؤسس ًا وعم ة علم  –المراجع

  134ص م1993مصر ، 

  

ھ     استخدام كل من قائمة االستقصاء وخنرى أن و ًا ب را مرغوب دفق أم بشده   ریطة الت

و    ث ت ل ، حی ام العمی م نظ ة    لفھ د قائم ة عن النظام وتع ة عام دفق رؤی رائط الت فر خ

  بالعدید من أنواع الرقابة المختلفة لتذكیر المراجع  مفیدةاالستقصاء قائمة اختباریھ 

ا  د م ون موجودة وعن ي یجب أن تك تخدام  الت تم اس لوی د ،  بیناألس ًا بشكل موح مع

  .سیتوافر للمراجع وصفًا ممتازًا للنظام 

 : )التطابق(إجراء اختبارات الرقابة -2

ق من    أنالمراجع من تحضیر خرائط التدفق او الوصف البیاني علیھ  أنتھا بعد یتحق

ارات  دور اخ یظھروھنا . ھي فعال التي تنفذ بالمؤسسة  التي دونھا اإلجراءات إن تب

  .)103( التطابق

رة من       ة داخل دائ ات المالی ویتم ذلك عادة بشكل منفصل لكل نوع رئیسي من العملی

ة   تخفیضدوائر العملیات المالیة ویتم  خطر الرقابة عن طریق تنفیذ اختبارات الرقاب

رات           أسالیب للتحقق من أن   ال خالل الفت ى نحو فع ذھا عل تم تنفی ة الرئیسیة ی الرقاب

  . المتالحقة

   :إجراءات یتم استخدامھا لتدعیم الرقابة الداخلیة وھي  أربعھویوجد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

Chadefaux .M :L’audit fiscal .Litec .Paris.1987 .P190     - 103   
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ل  المناسبین األفراداالستفسارات من  - أ رغم من االستفسا     لدى العمی ى ال    رعل

عن فعالیة الرقابة الداخلیة ، إال أن االستفسار  لألدلةیعد عادة مصدرًا قویًا  ال

  .یعد شكًال مالئمًا للتوصل إلى األدلة 

اریر    -ب د من     :  فحص المستندات والسجالت والتق تج عن العدی ة   أسالیب ین الرقاب

د استالم أم    .  ألمستندیھسندًا واضحًا من األدلة  ال عن ر الشراء من   وعلى سبیل المث

تخدامھ  تم اس ل ی دادالعمی تخدامھ  إلع تم اس ذي ی ع ال ر البی ةأم ى االئ للموافق ان عل تم

تم    ل وی اق الممنوح للعمی رخیص          إرف ع للت ر البی ع أم ل م ر الشراء الخاص بالعمی أم

رى    غیلیة أخ ات تش تندات    . بعملی ص المس ع بفح وم المراج دویق ن للتأك ا  م توافقھ

  .لواجب تواجدھا قد تم تنفیذھا فعًال واكتمالھا وان التوقیعات ا

ة  -ج طةمالحظ ة  األنش ة الداخلی ة بالرقاب رى   المتعلق واع أخ د أن نتوج طة م  أنش

ندًا   ا س تج عنھ ة ال ین ة الداخلی ةالرقاب ة  ألدل ال  . المراجع بیل المث ى س د . وعل یعتم

  . الفصل بین الواجبات على تنفیذ مھمة محددة بواسطة أفراد محددین تحقیق

 بشأنھا التي ال یوجد   األسالیبلذلك ففي ھذه والمنفصل  ألداءتوثیق یتم ة ما ال وعاد

  مستندیھ یجب على المراجع أن یالحظھا بنفسھ  أدلة

ة    األنشطةیوجد أیضا أنواع من  -: تنفیذ اإلجراءات لدى العمیلد ـ   الخاصة بالرقاب

ًا لل    ا كافی دى    یتوافر عنھا مستندات وسجالت ولكن ال یكون محتواھ دیر م مراجع لتق

ق من      .  األنواعفعالیة تنفیذ ھذه  ھ یجب التحق  األسعار وعلى سبیل المثال بفرض ان

ل كوسیلة      األسعاراتیر البیع من خالل االطالع على قائمة فوفي  دى العمی القیاسیة ل

یكون  ھذا التحقق في فواتیر البیع إتمامإشارة على  أیةللتحقق الداخلي ولكن ال توجد 

ن المت اط     م ذا النش ي لھ ذ الفعل ع بالتنفی وم المراج ة أن یق ذه الحال ي ھ ھ ف ارف علی ع

ع        بالتعرف عما  ق تتب ائج المناسبة عن طری ان یمكن التوصل للنت ع   أسعار  إذا ك البی

  . لألسعاربھا في القائمة القیاسیة  المرخص باألسعارومقارنتھا 

إذا    ویتوقف مدى تطبیق اختیارات الرقابة على خطر الرقابة المق ھ ف در المرغوب فی

ذ        تم تنفی ى نحو منخفض ، یجب أن ی كان المراجع راغبًا في تقدیر خطر الرقابة عل

  الرقابة التي یجب  أسالیباختبارات رقابة مكثفة ، ویتم ذلك في ضوء كل من عدد 
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وعلى سبیل  .الرقابةأسالیب اختبارھا ومدى االختبارات الذي یخص كل أسلوب من 

ق          ا أرادالمثال إذا  ة یجب تطبی ي استخدام مستوى منخفض لخطر الرقاب لمراجع ف

  )104(التشغیل وإعادةعینة كبیرة الحجم إلجراءات التوثیق والمالحظة 

  :استكمال االختبارات وكتابة التقریر : لثالث ب االمطل
  : استكمال االختبارات: أوال

منفذة بالمشروع یوجد فرق بین تجمیع الدلیل بھدف اختبار مدى تطابق اإلجراءات ال

  .مع إجراءات الرقابة الداخلیة 

حة      دى الص یم م دلیل لتقی ع ال ین تجمی احووب دم     اإلفص ي یق ة الت وائم المالی ي الق ف

  .المراجع رایة عنھا 

  ) اختبارات الرقابة(ى اختیارات التطابق اإلجراءات األولى تسم

  مى إجراءات التحقق الثانیة تس واإلجراءات

یة العالقة بین النوعین من االختبارات كما توضح مجموعتین وتوضح الخریطة التال

  من اختبارات التحقق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   407 -406مس لوبك مرجع سبق ذكره صیج+  ینزرین افال -104
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  وعي االختباراتیبین العالقة بین ن) 5( شكل رقم                              

  
  فھم بیئة الرقابة وتدفق العملیات 

  
  فحص النظام لتحدید عناصر الرقابة 

  
  اختبارات التطابق لتحدید الثقة في النظام وتحدید طبیعة أو توقیت اختبارات التحقق 

  
  یوجد شكالن الختبارات التحقق لتقییم درجة وضوح القوائم المالیة 

  
  
  

  
  دراسة ومقارنة العالقات بین البیانات            ل إجراءات مثل تشم

  التي لم تكن متوقعھ   باتبذذلتحدید الت           خزونمالحظة الم -1

الء    -2 ابات العم ده حس ة ارص المخطط          مطابق ي ب ة الفعل ل مقارن                            مث

  سب     نأو  أرقامواء س                               المقبوضات                       مع 

   حص فواتیر الموردینفــ 3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوي واال     ،فناء القباني / د - ة في ضل النظام الی ة    ،  ين لكتروالرقابة المحاسبیة الداخلی دار الجامعی سكندریة  االال

  14صم  2005مصر 

  
ھو تقدیر خطر الرقابة لكل ) التطابق(قابة وكما عرفنا أن ھدف اختبارات الر

ة       ات المالی ة المرتبطة بالعملی داف المراجع دى     . ھدف من أھ د م ذھا لتحدی تم تنفی وی

فعالیة تصمیم وتنفیذ أنواع محددة من الرقابة الداخلیة بینما تتمثل اختبار التحقق التي 

ات     یة للعملی ارات األساس مل االختب دةتش ارات الت واألرص ل  واالختب ة تمث حلیلی

   :فیما یلي  وأھدافھا ھاإجراءات

  

  

  

 تحلیلي  فحصاختبارات  ةصدرواأل تاختبارات العملیا
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 : واألرصدةاالختبارات األساسیة للعملیات  -1

ار     تم تصمیمھا الختب ات   األخطاء وتمثل االختبارات األساسیة إجراءات ی أو المخالف

ذه      ى ھ ق عل ة ویطل  األخطاء النقدیة التي تؤثر بشكل مباشر في ارصده القوائم المالی

ي       ) والمخالفات النقدیة ءاألخطا(والمخالفات  ف ف دًا واضحًا للتحری ل تحدی وھي تمث

  .الحسابات 

ة      داف المراجع ة أھ ق كاف وتھدف االختبارات األساسیة للعملیات في تحدید مدى تحق

  .الست المرتبطة بالعملیات المالیة في كل فئة من فئات العملیات المالیة 

 :االختبارات التحلیلیة  -2

ارات التحلی مل االختب ات   وتش یم وتوقع ین الق ات ب ة كالمقارن راءات التحلیلی ة اإلج لی

یصل إلیھا المراجع وتتضمن عادة حساب النسب المالیة بواسطة المراجع ومقارنتھا 

ا وی        ات األخرى المرتبطة بھ نوات السابقة والبیان ة للس ع النسب المالی ة  وم جد أربع

  :أغراض إلجراء االختبارات التحلیلیة وھي 

 .لعمیل فھم مجال عمل ا -

 .تقدیر قدرة الوحدة االقتصادیة على االستمرار  -

 اإلشارة إلى وجود تحریفات محتملة بالقوائم المالیة  -

 .وتخفیض االختبارات التفصیلیة  -

ى     األغراضوتساعد ھذه  ة األخرى وعل المراجع في تقدیر مدى اختبارات المراجع

یجب إجراء   ،فود تحریفات سبیل المثال إذا كانت االختبارات التحلیلیة تشیر إلى وج

  .فحص معمق 

 : لألرصدةاالختبارات التفصیلیة  -3

ام      األرصدة على  لألرصدةوتركز االختبارات التفصیلیة  دفتر األستاذ الع ة ب الختامی

ارات           ا باالختب ي معظمھ ي ف كل أساس ق بش ا تتعل ة ولكنھ دخل والمیزانی ة ال وقائم

ھ في المیزانیة ومن   لألرصدةالتفصیلیة  ك   أمثل ى   ذل دائنین   أرصدة المصادقات عل ال
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د         ة من مصدر محای ى األدل تم الحصول عل وتعد ھذه اختبارات ھامة ألنھ عادة ما ی

  .عن العمیل وبالتالي یمكن االعتماد علیھا بشكل كبیر 

دى صحة         لألرصدة ویوجد لالختبارات التفصیلیة   ى م ي التعرف عل ل ف ھدف یتمث

 ، الجرد مثل المصادقات  أساسیةذه االختبارات القیم النقدیة للحسابات وبالتالي تعد ھ

  .الفعلي للمخزون والنقدیة 

  الرقابة  بإخطاروالشكل التالي یبین أنواع اختبارات المراجعة وعالقتھا 

  المراجعة  ختبارات المراجعة وأخطاریوضح العالقة بین ا   ) 6( شكل 

  

  خ م ق                         

   الرقابةنموذج خطر                  ـــــــــــــ   ـــــــ=            خ ك 
  ر خ ×خ ط                       

  
  
  

               =                   +                      +         +         +                  
  أنواع 

   
  ـــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  432 – 430جیمس لوبك مرجع سبق ذكره ، ص +  ینزألفین آر المرجع -

  .خطر االكتشاف المخطط = حیث خ ك 

  .خطر المراجعة الممكن قبولھ = قح م 

  .الخطر الطبیعي = خ ط 

  .خطر الرقابة = خ ر 

شكالن یا لكونھما ھجمد مالداخلیة تفھم الرقابة  وإجراءاتحیث أن اختبارات الرقابة 

ق         ساأسا ى التحق د عل ات تؤك ارات األساسیة للعملی واحدًا ویمكن مالحظة أن االختب

ر    ى دفت ك إل د ذل ا بع م ترحیلھ ي ت ة والت دفتر الیومی جلة ب ة المس ات المالی ن العملی م

ام   تاذ الع ة     ،األس ات المالی ة للعملی ة العام ى المنطقی ة عل راءات التحلیلی د اإلج وتؤك

االختبارات 
التفصیلیة 
  لألرصدة

المراجعة  أدلة
الكافیة في 

ضوء معاییر 
 المراجعة 

االختبارات 
 التحلیلیة 

االختبارات 
 األساسیة
 للعملیات 

اختبارات 
وتشمل (الرقابة 

 إجراءات
التوصل لفھم 

 )الرقابة الداخلیة



 157                                                                                   الخارجیة لمراجعةا الثالثالفصل 

ى   لألرصدة ا تؤكد االختبارات التفصیلیة بینم،دفتر األستاذ العام  وأرصدة صحة  عل

  .الختامیة في دفتر األستاذ العام  األرصدة

ات التوصل         ة متطلب تم استخدامھا لمقابل ارات ی واع االختب ة ویالحظ أن كافة أن  لألدل

ة         ة تخفض خطر الرقاب ارات الرقاب م اختب الكافیة ویالحظ أن إجراءات التوصل لفھ

تخدام االخت   تم اس ا ی ا    بینم ة لم یة الثالث ارات األساس تالءمب اف    ی ر االكتش ع خط م

  .  )105(المقدر

  :كتابة التقریر : ثانیًا 
ادات لالتصال       ینظر لتقر ة وك ة من ناحی ائي للمراجع یر مراجع الحسابات كمنتج نھ

داء من ناحیة أخرى ویكون تقریر المراجع أداة  وائم       إلب ة حول الق المراجع عن رای

  .اجعتھا المالیة التي قام بمر

ة لتقریر مراجع الحسابات أھمیة خاصة لكل األطراف    و ة    المھتم ة مراجع بخدم

ع    ن المراج ل م روع لك ة للمش وائم المالی روع ال وإدارة –الق ـ مش املین ـ والمتع

 .والمنظمات المھنیة  ـــ  المال وسوق

 :لمراجع الحسابات  األھمیة -1

  :التالیة  ببالألسویمثل التقریر أھمیة خاصة لمراجع الحسابات 

أن التقریر دلیل ومؤشر على انجاز المراجع للتكلیف بمراجعة القوائم المالیة  - أ

 .للمشروع 

أداء  أن التقریر سیوجھ في المقام األول للمساھمین ا - ب وه ب و    لذین كلف ة فھ المھم

 .طلبھم  إلشباع أداة

ة  رأن التقریر وسیلة لتوصیل   -ج ي المشروع ویست     ألصحاب ای فید المصلحة ف

  .وه دود فعلھم نحمن ر

دا  نجاحھ أن  -د ي أع توف ف ر مس اییر التق د وعرض التقری د المؤشرات  یًا لمع ر اح ری

  للمرحلة األخیرة للمراجعة  الھامة على أداءه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 432 – 430جیمس لوبك مرجع سبق ذكره ، ص +  ینزآر ألفین -105
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 : لتقریر إلدارة المشروعأھمیة ا -2

  :التالیة  ألسبابتھتم إدارة المشروع بالتقریر 

 .القوائم المالیة  ت دلیل على وفائھا بمسئولیتھا عنأن تقریر مراجع الحسابا - أ

یلة     - ب ارجي وس ابات الخ ع الحس فاءأن رأي مراج وائم    إلض ى الق دق عل الص

 .المالیة

دى     -ج ى م ر عل ارجي مؤش ابات الخ ع الحس ادئ   أن رأي مراج ا بالمب التزامھ

  .المحاسبیة العامة عند نشر القوائم المالیة 

ًا  أن رأي المراجع الخارجي خصوصًا النظ -د یف دلیل على عدم ارتكابھا تحریف

  .متعمدًا في القوائم المالیة 

المصلحة في المشروع  اجع الحسابات الخارجي یطمئن أصحابأن رأي مر -ھـ

  .وائح على أنھا تلتزم بالتشریعات والل

واب الم  أن ھناك عالقة بین رأي المراجع و  -و ب     الث ا من جان وي لھ ادي والمعن

 .الجمعیة العامة 

 :المال  أھمیة التقریر للمتعاملین في سوق -3

 :التالیة لألسبابتوجد أھمیة لتقریر مراجع الحسابات لھذه الطائفة 

ع - أ ر المراج ن   أن تقری افة م ة مض م قیم ق لھ ارجي یحق ا الخ ي ت الالمعلوم ت

 .لھا لھم القوائم المالیة توص

دى          - ب ى م ؤثر عل ة ی وائم المالی ى الق ارجي عل ع الخ ةأن رأي المراج  إمكانی

 .اعتمادھم على ووثوقھم في المعلومات التي توصلھا لھم ھذه القوائم 

  .المراجع الخارجي وبنوع الرأي نفسھ  برأي تتأثرأن العدید من قراراتھم  -ج

ا  أن تقریر المراجع الخار -د ھ جي بم ة        یحمل وائم المالی ى الق ھ عل ي ل من رأي فن

  .ھؤالء المستخدمین  اتمستند أساسي في محددات العدید من قرار

 :للمنظمات المھنیة  األھمیة -4

  :التالیة  لألسبابوتھتم ھذه المنظمات بتقریر المراجع الخارجي 
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من  - أ ي تض ر لك ق التقری تمرار تحقی ھاس یل رأي  ألھداف ق بتوص ا یتعل فیم

 .راجع لمختلف األطراف المستفیدة الم

بمعاییر إعداد ،لكي تطمئن وتتابع مدى التزام المراجع الخارجي المنتمي إلیھا - ب

 وعرض التقریر 

ر     إرشادات إلصدارلكي تحدد ما إذا كانت ھناك حاجة  - ج دة لتطویر التقری جدی

 . مھعدمن 

 .وجودة المراجعة ككل  أعضائھالكي تتابع مدى حرصھا على  -  د

داد    تحسم ما قد یطرأكي ل -ھـ من مشاكل خاصة بالممارسة المھنیة في مجال إع

  .وتوصیل المراجع الخارجي لتقریره 

  :عناصر التقریر 
روع    ة للمش وائم المالی ة الق ن مراجع ارجي ع ع الخ ر المراج من تقری ب أن یتض یج

  :العناصر الرئیسیة التالیة 

ارة  :  العنوان -1 ر مراج  (یجب أن یعنون التقریر بعب زه  ) ع الحسابات تقری لتمیی

س اإلدارة     دیري المنشأة ومجل عن التقاریر التي قد تصدر عن آخرین مثل م

راجعین  رینأو الم لوك     اآلخ ات الس زام بمتطلب م االلت ب عملھ ذین ال یتطل ال

 .المھني الذي یلتزم بھ المراجع الخارجي 

ر  -2 ى الف      :  الموجھ إلیھم التقری ر المراجع الخارجي إل ة  یجب أن یوجھ تقری ئ

وائح  وانین والل ة والق ة المراجع روف عملی ًا لظ ة وفق ر  ،المعین ھ التقری ویوج

دیرین أو         ى المساھمین أو أصحاب الحصص أو الشركاء أو الم ا إل عادة أم

 .أعضاء مجلس إدارة المنشأة التي تم مراجعة قوائمھا المالیة 

ویجب أن وھي الفقرة األولى في تقریر مراجع الحسابات :  الفقرة االفتتاحیة -3

نھ         ا ، س م مراجعتھ ي ت ة الت وائم المالی ن الق ل م حة لك ارة واض من إش یتض

ئولیة المراجع    ة ، ومس وائم المالی داد الق ئولیة اإلدارة عن إع ة ، مس المراجع

 .علیھا  الرأي وإبداءعن مراجعة القوائم المالیة 
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تحفظ التقریر النمطي المختصر غیر الم فيوھي الفقرة الثانیة :  فقرة النطاق -4

 :ویجب أن تتضمن ما یلي 

ة ،  اق المراجع فًا لنط ة ،   أداءوص راءات المراجع ابات إلج ع الحس مراج

ال       ة ، وان أعم ة المراجع ة ، وصف عملی الھدف من تخطیط وتنفیذ المراجع

  .عن القوائم المالیة  الرأي إلبداءمناسبًا  ساساأالمراجعة التي قام بھا توفر 

في حالة التقریر النمطي المختصر  واألخیرةثالثة وھي الفقرة ال:  الرأيفقرة  -5

وائم الما      ى الق ى رأي المراجع عل ل   غیر المتحفظ وتتضمن اإلشارة إل ة كك لی

 .) 106( وفقًا لمعاییر المراجعة

  .المراجع الخارجي يسـتطيع إبـداء عـدة أنواع من اآلراءو

  .ـ رأي بـدون تحـفظ

  ـ رأي بـدون تحفـظ مع مالحــظات

  .تحــفظ  ـ رأي مع

  .ـ االمتـناع عن إبـداء الرأي

                                                   )107(.ـ رأي ســـلبي 

 :تاریخ التقریر  -6

ي          د اخذ ف ارئ أن المراجع ق ھ یوضح للق ر ان اره وداللة تاریخ التقری أثیر   اعتب ت

ى  تؤثر على القوائم المالیأن  األحداث والمعامالت التي من شأنھا ة والتي نمت إل

 .حتى ذلك التاریخ حتى لو كانت تالیة لتاریخ نھایة السنة المالیة  علمھ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ـ106 اا عب ي  بلوھ ر عل وق    نص ابات لس ب الحس دمات مراق ز خ ال الج ھ  ءالم ة لحدیث األول المراجع

  162 -161، ص  2001لجامعیة اإلسكندریة لحسابات الشركات المقیدة بالبورصة الدار ا

107- Group consultative d assistance (programme de micro finance)audit externe des 

institutions de micro finance. Guide pratique. séries n3.outil technique .Décembre 1998 

chapitre 13. p97  
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إذا       وعادة یقدم التقریر خالل الثال ة ف ة السنة المالی اریخ  نھای ة لت ثة الشھور التالی

ت   ة كان نة المراجع نا أن س دم   2001فرض ا یق ًا م ر غالب ك أن التقری ى ذل م معن

  )108(.م  31/3/2002م حتى 1/1/2002اعتبارًا من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  163مرجع سبق دكره ص.الحسابات عبد الوھاب نصر علي خدمات مراجع  -108

  



 162                                                                                   الخارجیة لمراجعةا الثالثالفصل 

  :خالصة الفصل

ة  حظاللقد  نا من خالل ھذا الفصل الذي حاولنا أن نوجز نوعًا ما المراجعة الخارجی

م تعرفنا على المراجع الخارجي   افع وجود ھذا النوع من المراجعة ثودو بنشأتھابدأ 

ى المرا  وآدابوخدماتھ  زام جع  وسلوك مھنة المراجعة الخارجیة الذي یجب عل  االلت

  .بھا وما ھي المسئولیات التي تقع على المراجع في ضوء ذلك 

ا        أساسیاتومن خالل  ة وظروفھ ة الخارجی د المراجع ا قواع ة بین المراجعة الخارجی

وائم    ألاللتزامومبادئھا وكذلك معاییر المراجعة التي یجب  ة الق بھا عند القیام بمراجع

  .المالیة للمشروع 

ة من خالل عدة خطوات       نا أن عیئراوكذلك  ة المراجع لى المراجع أن یخطط لعملی

ة       دى معرف ة لم ة للمؤسس ة الداخلی ام الرقاب یم نظ ة وتق ى المؤسس التعرف عل دأ ب تب

ھ   إمكانیة ارات األخرى    إلجراء االعتماد علی ة االختب ي      وإمكانی ھ ف التوسع من عدم

د  ر إلبداءمن جمع األدلة  تمكنھإجراء االختبارات األخرى التي  ي  ایة الفني المحای ف

ذه         ان أساسیة وھ دد من األرك ھ المراجع الخارجي یتكون من  ع ر یقدم شكل تقری

ر د       التقری ي تع روع والت لة بالمش راف ذات ص دة إط دم ع ا هیخ ن    أساس ر م للكثی

  .القرارات التي تتخذھا 

  .طراف أخرى ال ترتبط بالمشروعأھمیة أل ویعد ذات
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  الفصل الرابع      

دور الرقابة الداخلیـــة 

والمراجعة 

  الخارجیـــــة

في تحسین  

 المؤسسةأداء
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  :المقدمة
ة بأ            ة الرقاب دى أھمی ا م ین لن ا من خالل الفصول السابقة تب ة   نواعھ وا المختلف س

المراجعة الخارجیة لخدمة األطراف ذات العالقة بنشاط المؤسسة أو الرقابة الداخلیة 

احد أھم عناصر النشاط  أنھایؤكد ھذه األھمیة النظر إلى عملیة الرقابة باعتبار  ومما

  :اإلداري في المشروع والتي تتمثل في 

 .التخطیط  -1

 .التنظیم -2

 .التوجیھ -3

 .اإلشراف -4

 .الرقابة والتقییم -5

ث یتضمن العناصر       وتمثل الرقابة والتقییم العنصر الھام في النشاط اإلداري حی

  :الفرعیة التالیة

ة       -1 ق نظم الرقاب ك عن طری رقابة أداء العاملین أوال بأول ومالحظتھم ویتم ذل

ق   وائح  واوالمراجعة الداخلیة للتأكد من أن تنفیذ األعمال والمھام یتم بما یتف لل

 .والتعلیمات واإلجراءات المختلفة وفي إطار السیاسات العامة للمشروع 

ة من خال     -2 ة المختلف املین    تقییم أداء المستویات اإلداری یم أداء ھؤالء الع ل تقی

تم وضعھا   اییر موضوعیة ی ق مع راد وف ك  من اإلف دخل ذل ذا الغرض وی لھ

 .نطاق نظم الرقابة والمراجعة الداخلیة في المشروع أیضًا في 

ا    -3 ق تحلیلھ فحص وتدقیق األعمال والمھام وتقییم النتائج التي تحققت عن طری

یرھا  دادوتفس ك   وإع دخل ذل ا وی ر عنھ ة  التقری ة والمراجع اق الرقاب ي نط ف

 .الخارجیة

ي تتكون           ة والت ة الرقاب ة من مراحل عملی ر مرحل ة تعتب كذلك قد عرفنا أن المراجع

  :من

 .التنظیم -1

 .التوجیھ -2
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 .المراجعة والتدقیق -3

 .التقییم -4

 .التقریر -5

ة من      وتتضمن مرحلة المراجعة والتدقیق وھي المرحلة الثالثة من مراحل الرقاب

  :التالیة العناصر الرئیسیة

دى          )1 د من م دف التأك دقیقھا بھ أول وت ة أوًال ب ات المالی فحص ومراجعة العملی

 .االلتزام بالقواعد والمبادئ المحاسبیة

روق أو      )2 د الف ط وتحدی األداء المخط ھ ب ي ومقارنت ن األداء الفعل ق م التحق

 .االنحرافات

 .تحلیل ھذه الفروق لتحدید طبیعتھا )3

 )109(.صفة خاصة السلبیة منھامعالجة أسباب ھذه االنحرافات وب )4

ذه             ت ھ ي تحسین أداء المؤسسة سواء كان ة ف ة الرقاب ا سبق نجد أھمی ومن خالل م

ة        ة خارجی ذه الرقاب ت ھ ة أو كان ة واإلداری ة المالی ا المختلف ة بأدواتھ ة داخلی الرقاب

ذا   ض ھ وجز بع ا أن ن ذا الفصل حاولن ن خالل ھ ة وم ة الخارجی ة بالمراجع المتمثل

دور للرق ن خ ال ا م ة بنوعیھ ث تن الل تقساب ة مباح ى ثالث ل إل ذا الفص ي یم ھ ا ف اولن

عرض أھم  ق الداخلي من الرقابة في تحسین األداء من خاللشالمبحث األول دور ال

األدوات المطبقة لتحقیق ھذا الھدف والذي أوردناھا في ثالثة مطالب تحدث المطلب 

ة األ     أداة لرقاب ة ك ات التخطیطی ي من خالل    األول عن الموازن ع  داء الفعل ھ م مقارنت

ربط        یم األداء ب ى محاسبة المسؤولیة وتقی المخطط ، وفي المطلب الثاني نتعرف عل

األداء الفعلي بالمخطط وتحلیل االنحرافات ومعرفة أسبابھا وفي المطلب الثالث الذي 

دى    ن م د م الل التأك ن خ ي م ط والفعل ین األداء المخط ربط ب ی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د         ـ  109 اییر والقواع ار النظري والمع دقیق الشامل اإلط ة والت رایا ، أصول وقواعد المراجع د السید س محم

 .  27ص+  18ومشاكل التطبیق العملي ، مرجع سبق ذكره ، ص
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ن أدوات    أداة م ة ك ة الداخلی ي المراجع ل ف وب والمتمث ق األداء المطل زام بتحقی االلت

  .بة الداخلیة نظام الرقا

اول دور الش   وفي المبحث   اني نتن ي تحسین األداء     الث ة ف ي   ق الخارجي من الرقاب ف

یم   المؤسسة   ي تقی ة ف ة الخارجی ر دور المراجع ذي یظھ ب األول ال ن خالل المطل م

المؤسسة وفي المطلب الثاني نظام الرقابة الداخلیة وبیان الثغرات التي تؤثر في أداء 

ي       ارجي حول أداء المؤسسة  نبین رأي المراجع الخ   ل ف من خالل استخدامھ للتحلی

جیة في التقییم من خالل  ، وفي المطلب الثالث نظھر دور المراجعة الخار المراجعة

د ة تق اریةوظیف دمات االستش ورة   . یم الخ ر ص ا أن نظھ ث حاولن ث الثال ي المبح وف

ي     ي تحسین األداء والت ین    للرقابة ف ع ب داخل  أداء تجم راجعین ال یین والخارجیین  الم

  .والمتمثلة في المراجعة اإلداریة 
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 :دور الرقابة الداخلیة في تحسین أداء المؤسسة: األول المبحث

  ـ:تعریف المؤسسة

الجزئیة  أوالفرعیة  األنظمةام یتكون من مجموعة من عن نظھي عبارة (المؤسسة  

ى       ا عل د كل جزء منھ داخل العال  األخر التي یعتم ة      ،وتت ین البیئ ا ، وب ا بینھ ات فیم ق

  )تحقیقھا  إلىالتي یسعى النظام  األھدافالخارجیة لتحقیق 

  .نستخلص العناصر التالیة من ھذا المنظور أنمكن لنا یو

ة  1 دفقات الخارج ة   ـ الت ن العملی ام ،وع غیل النظ ن تش ة ع ةناتج ة  اإلنتاجی للمؤسس

  .على مستوى مركز القرارالتي تحددت  واألھدافوبالتالي فھي تعكس الغایات 

ة الضروریة    ))الكل((ـ یقود نظام القیادة المجموع 2 دفقات الداخلی یقدر في البدایة الت

  .، ویضمن في النھایة التدفقات الخارجة ھي مطابقة لما ھو منتظر ومتوقع لإلنتاج

حیحات         إنـ 3 ام بالتص ن القی ن م و یمك دا ،فھ روري ج بط ض الض

  لم مع كل التغیرات الحادثة في محیط المؤسسة والتنبؤ الضروریة للتأق)التعدیالت(

  

ق فعال   )مستھدف(بین ما ھو مبرمج . باالنحرافات التي قد تحدث  اء وبین ما تحق  أثن

  )110.(المؤسسة نشاطھا  أداء

ة   الخطواتیقوم المدیرون باتخاذ  أنوتعني الرقابة  د الالزم ل   أنمن   للتأك  أجزاء ك

و م   ا ھ ا لم ل وفق یم تعم یط   التنظ ة التخط ي مرحل ط ف دیرون  خط وم الم ذلك یق ، ول

وھذه  غیر المحاسبیة ومقارنتھا بالخطط بدراسة ما یقدم لھم من التقاریر المحاسبیة و

اجون    أشخاصھناك   أن أوتتم بكفاءة ،  العملیات ال إنالمقارنات قد توضح  ا یحت م

  ریر المحددة لھم ویطلق على التقا باإلعمالالمساعدة في القیام  إلى

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت    110 غ والكبری ة للتب ة الشركة الوطنی ة حال ة ،دراس ي المؤسس تراتیجي ف ل االس ة التحلی دار، أھمی د زغ ـ احم

)(S.N.T.A    ام الجامعي م 1998ـ  1997رسالة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة تخصص تخطیط الع

  21ـ20ص



 168                                ء المؤسسةدور الرقابة الداخلیة والمراجعة الخارجیة في تحسین أداالفصل الرابع 

 

دیرین   المحاسبیة ة العكسیة  (وغیر المحاسبیة المقدمة للم ة    ) التغذی د توضح التغذی وق

ة الخطط الموضوعة ، أو         د ضرورة مراجع إلدارة اقتراحات تفی العكسیة الواردة ل

  ،  التنظیم اإلداري ھیكل ھیكلة  إعادة أووضع استراتیجیات جدیدة ، 

ظمة ، فتوفیر التغذیة العكسیة  وتعتبر التغذیة العكسیة مفتاح االدارة الفعالة في أي من

  )111(.یمثل احد االغراض الرئیسیة للمراجعة الداخلیة

ى اإلجراءات        ة عل ة الداخلی ل الرقاب ات ھیك تشمل أنشطة الرقابة التي ھي أحد مكون

والسیاسات والقواعد التي توفر تأكید مناسب في انھ قد تم تحقیق األھداف وانھ قد تم 

  .لمواجھة المخاطر التي قد تتعرض لھا الشركةاتخاذ اإلجراءات الالزمة 

تم              ث تھ زام حی ى االلت ة عل ى التشغیل والرقاب ة عل ة بالرقاب وتتعلق أنشطة الرقاب

ق         ة عن طری ع المستویات اإلداری ي جمی یم األداء ف أنشطة الرقابة على التشغیل بتقی

ات التخطی   ًا للموازن ط وفق األداء المخط ھ ب ي ومقارنت اس األداء الفعل اذ قی ة واتخ طی

ًا    م وفق ل قس ل ك غیل داخ اریر التش ة تق ذلك متابع حیحیة وك راءات التص ض اإلج بع

  .لنظام الرقابة المطبق

ة        ویجب أن تكون    ات المختلف اءة أداء العملی ادة كف ى زی ھناك إجراءات تعمل عل

د    ھ ق ث ان زام بالسیاسات الموضوعة حی ى االلت املین عل جیع الع أة وتش داخل المنش

نات والتقاریر المحاسبیة صحیحة ودقیقة ولكن یوجد إسراف في استغالل  تكون البیا

ة         ادة الفعالی ي تستخدم لزی وارد ومن األسالیب الت اءة الم ي المنشأة     والكف التشغیلیة ف

  .استخدام نظام الموازنات التخطیطیة والتكالیف المعیاریة

ة   وقد الحظنا أن الرقابة الداخلیة تنقسم إلى ثالثة أقسام الرقا   بة المحاسبیة والرقاب

   .اإلداریة والضبط الداخلي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د     /اریك نورین ،المحاسبة اإلداریة ،ترجمة د+ـ ري اتش جاریسون 111 دین زای د عصام ال د   /د+محم د حام احم

  14م ص2008حجاج ،دار المریخ للنشر ،الریاض المملكة العربیة السعودیة 
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ة           ة بحمای ة والمحاسبیة المتعلق ب المالی ة المحاسبیة بالجوان ونظرًا الرتباط الرقاب

ان  ااألصول والتحقق من دقة المعلومات المالیة الواردة في التق ریر والقوائم المالیة ف

ا           اد علیھ ة درجة االعتم ا لمعرف وم بتقییمھ ا ویق تم بھ مراجع الحسابات الخارجي یھ

  .صھتمھیدًا لتحدید نطاق فح

في حین ال تخضع الرقابة اإلداریة لتقییم المراجع الخارجي إال في الحدود  التي   

ى سالمة      ام عل أثیر ھ یرى فیھا مراجع الحسابات الخارجي أن الرقابة اإلداریة لھا ت

ة  ا إذا وجد مراجع الحسابات الخارجي أن          السجالت الرقابیة المالی ة م ي حال ا ف كم

ة    قسام اإلالسجالت اإلحصائیة في احد أ ات المالی ى المعلوم ؤثر عل ة    نتاج ت د عرف وق

ریكیین     انونیین األم بین الق ع المحاس ة لمجم ة التابع راءات المراجع ة إج ة لجن الرقاب

ي تضعھا إدارة   ( بأنھاالداخلیة  خطة التنظیم وكل الطرق واإلجراءات واألسالیب الت

ة   مان دق ركة وض ول الش ي أص ة ف ى المحافظ دف إل ي تھ ركة والت حة  الش وص

المعلومات المحاسبیة وزیادة درجة االعتماد علیھا وتحقیق الكفاءة التشغیلیة والتحقق 

ف    ) من التزام العاملین بالسیاسات اإلداریة التي وضعتھا اإلدارة  ویتضح من التعری

ب         الأن مفھوم الرقابة الداخلیة  ل یشمل الجوان داخلي ب ى نظام الضبط ال یقتصر عل

 ) 112(ة واإلداریة التي تحقق األھداف المذكورةالمحاسبیة واالقتصادی

  

  .وتحسین األداء على كأداة لتحقیق الرقابةالرقابة لداخلیة ومن ھنا نورد دور 

نتناول     ة س ة المتنوع ة الداخلی الل أدوات الرقاب ن خ ة  ( م ات التخطیطی  –الموازن

یم األداء   ؤولیة وتقی بة المس ة الداخل –محاس ة المراجع أدوات ل) ی ة  لرقاك ة الداخلی ب

  .لتحسین أداء المؤسسة

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .18-17عبد الفتاح الصحن وآخرین ، المراجعة التشغیلیة ، مرجع سبق ذكره ، صـ 112
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  :المطلب األول الموازنات التخطیطیة

أصبحت تمثل أداة لقد تطور دور الموازنة التخطیطیة خالل السنوات األخیرة و  

یة    ا الرئیس ي أداء وظائفھ اعد اإلدارة ف ة تس یط (مھم ة + التخط ویم  –الرقاب  –التق

ة  ا    ) التنسیق وتوفیر المعلومات إلى المستویات اإلداریة المختلف ى أھمیتھ باإلضافة إل

  .بالنسبة لمعالجة المشاكل والتوجیھ الالحق لألنشطة والخطط واألھداف

ة التخط    رف الموازن ةوتع ا یطی تقبلیة    ( بأنھ دة مس ي م ل ف امج للعم ة أو برن خط

تھدف إلى تنظیم وتنسیق أوجھ النشاط االقتصادي للمنشأة في حدود الموارد البشریة 

داف   والمادیة والمالیة المتاحة لكي یمكن تحقیق أفضل النتائج فیما یتعلق بتحقیق األھ

دمًا باستخدام أفضل الوسائل واألسال      ي توصل    المرجوة المحددة مق یب والطرق الت

  )113(.ھذه األھداف

  :أھداف الموازنة التخطیطیة
  :یمكن تلخیص األھداف الرئیسیة للموازنات التخطیطیة في اآلتي  

 .كافة لألنشطةالتنسیق بین األھداف من خالل توفیر خطط تفصیلیة وشاملة  -1

 .المتاحة في سبیل تحقیق تلك األھداف لإلمكانیات األمثلاالستخدام  -2

بمدد سابقة أو المخططة لنفس المدة  باألھدافقارنة وتحلیل النتائج المحققة الم -3

 :ومن أسالیب المقارنة ما یلي،

 .المخططة للمدة نفسھا باألھدافللنتائج المحققة  معاییر المقارنة -

 .معاییر المقارنة للنتائج المحققة للمدة الحالیة بمدد سابقة  -

 .وإیجابال المؤثرة علیھا سلبًا تحلیل نتائج المقارنة ومعرفة العوام  -

  تحدید وتشخیص المشاكل ورسم السیاسات في ضوء نتائج التحلیل والمقارنة ـ  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د الحي مرعي   ـ  113 ة  +عب راھیم جمع ماعیل إب ة ، إس بة اإلداری اذج المحاس ات نم وث العملی دار  ،وبح ال

 .48م ، ص1992 ،اإلسكندریة ، العلمیة 
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ھ لغرض  ) اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة   (بمعنى  داف  التوجی واألنشطة   لألھ

ى    أألداءما یؤدي إلى تحسین والخطط ب ونالحظ ذلك جلیًا من خالل النظر إل

ي    ة وھ ات التخطیطی ائف الموازن یط ( وظ یق  –التخط ال  –التنس  –االتص

  )114(.)الرقابة –افعیة الد

ة ت    ائف مجتمع ذه الوظ ة    وھ ات التخطیطی داف الموازن ق أھ ى تحقی ؤدي إل

  .لتحسین األداء ونحو الوصول إلى أھداف المخططة

ا        ة بالمنشأة ومنھ ة مشاركة األطراف كاف إشراك  ویتطلب إعداد الموازنة التخطیطی

ة       ق الخط ن تحقی ؤولیة ع ة المس تویات اإلداری ة المس ذ. كاف ة  ك اعد الموازن لك تس

اس مؤشرات األداء      ع وقی ویم األداء من خالل تتب ى تق أة عل ة إدارة المنش التخطیطی

ة     الفعلي للتنفیذ بالمقارنة مع ما یقابلھا من المؤشرات     دة الموازن المخططة خالل م

  .وتساعد كذلك على توضیح سلطات ومسؤولیات المدیرین وتوضح إجراءات التنفیذ

 :التخطیطیةتبویب الموازنات 

ة        ) أ ات الفرعی ن الموازن ة م ن مجموع ة م ات التخطیطی ألف الموازن تت

التحلیلیة المرتبطة باألنشطة المختلفة للمنشأة وتوجد عدة تقسیمات للموازنات 

ك التقسیم      التخطیطیة كل منھا یعبر عن غرض  ین ویعكس الھدف من ذل  مع
 :لغرض إلى وتبوب الموازنات على أساس ھذا ا: التبویب من حیث الزمن

ل -1 یرة األج ات قص بیة  : موازن دة محاس ي م ة تغط ة ورقابی ي أداة تخطیطی وھ

 .واحدة عادة ما تكون سنة

دتھا عن سنة     : موازنات طویلة األجل -2 د م وتعد تخطیطیة ولیست رقابیة وتزی

ن    د م دة وتمت ات     ) 7 -5(واح داف وإمكانی یق أھ ى تنس دف إل نوات وتھ س

 .المستقبل في ضوء الحاضر

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رحیم   علي – 114 د ال دلي   +  عب د الع + یوسف الع ة  ظمحم ة منشورات       م الیف والمحاسبة  اإلداری أسالیب التك

  408م ، ص1990، جامعة الكویت ،  ذات السالسل
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ذا  : موازنات مستمرة ونھائیة -3 والمستمرة تبدأ بدایة العام وتنتھي آخرة ، وھك

 .نتھي بانتھاء المدة وتحل محلھا أخرىوالنھائیة ت. سنویًا 

 :وتنقسم على أساس ھذا الغرض إلى :التبویب على أساس األنشطة ) ب

دى        : موازنات استثماریة -1 ي الم وتختص برسم سیاسة المنشأة االستثماریة ف

 .التالیة من الموازنات األنواعالقصیر والطویل وتتضمن 

 .موازنة الموارد -

 .مارالموازنة النقدیة لبرامج االستث -

 .برنامج االستثمار في األصول واالستخدامات الرأسمالیة -

 ).المركز المالي(المیزانیة العمومیة التقدیریة  -

ة   -2 ات جاری وارد      : موازن أة والم ة للمنش طة اإلنتاجی یط األنش تص بتخط وتخ

 :اآلتیة األنواعالمتاحة واالستخدامات الالزمة لھا وتشمل على 

 .موازنة المبیعات  -

 .جموازنة اإلنتا -

 .موازنة المواد األولیة -

 .المباشرة واألجورموازنة العمل  -

 .موازنة المصروفات الصناعیة غیر المباشرة -

 .موازنة المصروفات التسویقیة -

 .موازنة المصروفات اإلداریة -

 .التام واإلنتاجموازنة المخزون السلعي من المواد  -

 .قائمة التكالیف التقدیریة -

 .قائمة الدخل التقدیریة -

 .الموارد النقدیة التقدیریةموازنة  -

 .قائمة المركز المالي التقدیریة -



 173                                ء المؤسسةدور الرقابة الداخلیة والمراجعة الخارجیة في تحسین أداالفصل الرابع 

 

وھناك تبویبات أخرى مثل التقسیم على أساس المعامالت التي تغطیھا الموازنة   

  .مثل الموازنات النقدیة والموازنات المالیة والموازنات العینیة

ة           داد الموازن ن إع رض م اس الغ ى أس یم عل ذلك التقس ابیة (ك دة الحس ) الوح

  ).الموازنات العامة/ موازنات المنتجات  ،موازنة المسؤولیات  ،موازنات البرامج (

  :خصائص الموازنة التخطیطیة
ة      ة التخطیطی از الموازن اتمت اختالف      بأنھ ة ب آت كاف ي المنش ا ف ن تطبیقھ یمك

تجاریة أو خدمیة الن الموازنة أداة تساعد اإلدارة أو سواء أكانت صناعیة   أنشطتھا

  :قیام بوظائفھا لذا فان الموازنة التخطیطیة تمتاز بعدد من الخصائص مثلعلى ال

ل     -1 ة عم ي خط داف ف ن األھ الي ع ي والم ر الكم تخدم للتعبی ة أداة تس الموازن

 .مستقبلیة عن مدة مقبلة

من      -2 ة ، وتتض داول فرعی ن ج تمد م ة تس ات تقدیری ى بیان د عل ة تعتم الموازن

ات     . ات بیانات تقدیریة كمیة ومالیة عن المبیع اج وبیان ة عن اإلنت بیانات كمی

ة        ة اإلنتاجی ن الطاق ة ع ات تقدیری الیف وبیان ر التك ن عناص ة ع ة ومالی كمی

ة   ن حرك ة ع ات تقدیری ذا بیان أة ، وك انللمنش ة  المقبوض دفوعات النقدی والم

ارج ( داخل والخ دي ال دفق النق ة   ) الت ن خط ة ع ات تقدیری ى بیان افة إل باإلض

 .االستخدام التمویل للمشروع وأوجھ

 :توفیر البیانات المتعلقة باالتي -3

 .التنبؤ بالمستقبل -

 .عملیة التقویم والنقد الموضوعي لنتائج الفترات السابقة -

 .دراسة االتجاھات في المستقبل ووضع فروض خاصة بالمدة المقبلة -

 .وضع معاییر مناسبة للجوانب االقتصادیة والفنیة والمحاسبیة والمالیة -

ق المر -4 ة لتحقی ل  ون ي العوام رات ف ة للتغی ة نتیج وال الطارئ ة األح مواجھ

 .الداخلیة والخارجیة



 174                                ء المؤسسةدور الرقابة الداخلیة والمراجعة الخارجیة في تحسین أداالفصل الرابع 

 

ل          -5 ین األنشطة المحددة مث وازن ب ول من الت در معق ق ق ق التنسیق وتحق تحقی

ین       وازن ب ة ، والت ة المتاح ة اإلنتاجی اج والطاق رامج اإلنت ین ب وازن ب الت

 .، والتوازن بین التمویل واالستثمار والمقبوضاناإلیرادات 

 .ترتبط الموازنة بمدة التخطیط -6

 .مشاركة كل األطراف في إعداد الموازنة -7

 .تعكس الموازنة اإلجراءات الالزمة للتنفیذ -8

 .تحدد المسؤولیات والسلطات للمدیرین -9

 .تساعد الموازنات على تقویم األداء -10

ي     اھم ف دافھا وتس ق أھ ا وتحقی ن أداء وظائفھ ات م ن الموازن ائص تمك ذه الخص وھ

  )115( .اءاألدتحسین 

  :محاسبة المسؤولیة وتقییم األداء : المطلب الثاني
ؤولیة - ز المس كل    ـ:مراك ي ش آت ف م المنش یم معظ تم تنظ دات  ی ن الوح دد م ع

د من األسماء           ة وتستخدم الشركات العدی ؤدي وظائف مختلف ي ت الفرعیة الت

غیل    دات التش ف وح ة لوص ات   واإلداراتالمختلف وط المنتج روع وخط والف

ذه    جزءبیع وكل ومناطق ال تمكن      األجزاء من ھ ز المسؤولیة لت یعرف بمرك

. قوم بتحدید أھداف اإلدارة المستقبليدارة من معرفة أداء كل قطاع حتى تاإل

ح           ر رب ق اكب ي تحق ز المسؤولیة الت ى مراك وارد عل وحتى یتم تخصیص الم

 ز محتمل ونظرًا الن كل مركز یعد مجاًال لمسؤولیة إداریة یعتبر أداء المرك

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یم األداء        حزام  عبدا هللا /د _115 ة وتق ي التخطیط والرقاب ة ف ة عدن   مطابع  االسالیب العلمی یمن  جامع  م2004 ال

  198ص.
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ل    . كل مركز أداء مدیر أساسًا لتقییم  اس أداء ك د قی ذا یع ي   وھك ز ف ة   مرك منظم

 )116(م المحاسبيھامة في النظا ظیفةاألعمال و

ف  یم األدتعری ؤولیة وتقی بة المس اط ( اء محاس ي ارتب ؤولیة ھ بة المس محاس
نھم      ل م ث یكون ك  مسئوال الموازنات وتقاریر األداء بمسؤولیات المدیرین بحی

ات     إحدىعن  ین الموازن ربط ب ھذه الموازنات أو جزء منھا وذلك عن طریق ال
 )117( )للمنشأة والتنظیم اإلداري وتحدید مركز المسؤولیة

بة المسؤولیة     و  ق محاس تم تطبی ویم األداء الن األداء محور    لكي ی د من تق ھ ال ب     فان

ھ من التنظیم       مسؤولیة الفرد تجاه المھمات الملقاة على عاتقھ بغض النظر عن موقف

ي     أبعادھو المسؤولیة والواجب ولھ  فاألداءاإلداري للمنشأة ،  كثیرة یمكن عكسھا ف

 .یسیین ھما الكفاءة والفاعلیةشیئین رئ

التقویم ال        ا الشامل ف ة بمفھومھ ویعتبر تقویم األداء حلقة ھامة بین حلقات الرقاب

ائج النھا  ازات والنت ى االنج ر عل طة   ئیقتص ویم األنش د لتق تمرة تمت ة مس ل عملی ة ب ی

  .التي بذلت لتحقیق تلك النتائج والجھود

ى تحس      ي األساس عل ویم األداء ف ف تق ق  ویتوق دى تواف رارات وم ودة الق ین ج

ام         ى سالمة نظ داف باإلضافة إل ق األھ رارات وتواف داف الن تحسین جودة الق األھ

أثیر مبا   اط وت شر  الرقابة الداخلیة ونظام الموازنات التخطیطیة ھي عوامل ذات ارتب

د أن توج    ذلك ال ب ى األداء ل داف    عل ق األھ ة نحو تحقی رارات اإلداری وةھ الق  المرج

  ؤدي الجھة اإلداریة دورًا مھمًا في صیاغتھا والتھیئة لھا من خالل تقدیم والتي ت

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د المسیح ، دار المریخ            –116  ة مكرم عب ال ، ترجم رارات األعم روبرت میجر وآخرین ، المحاسبة أساسا لق

  1095م ، ص2006للنشر ، 

ةمحاسبة  ، ال شحاتةحسین   – 117 اھرة    اإلداری المیة الق ع اإلس ال ، دار النشر والتوزی ال األعم  ،م 2001لرج

   185ص
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داف المنشأة       ق أھ ي تحقی بیانات تساعد على اتخاذ قرارات سلیمة وصحیحة تسھم ف

  .ویتطلب تحقیق التوافق في األھداف اخذ االتجاھات السلوكیة لألفراد في الحسبان

ل        یقصد بالتوافق في األھداف و ي یعم داف المنشأة الت رد وأھ داف الف ین أھ العالقة ب

ا   ون         ،فیھ د تك ي ق ھ الخاصة الت ھ أھداف ي المنشأة ل ي التنظیم اإلداري ف رد ف ل ف فك

ة  ة متوافق التنظیم  وثابت داف الخاصة ب ع األھ ي تصرفاتھ  ،م لك ف رد یس ان الف إذا ك ف

وقت على انجاز السلوك الذي یضمن تحقیق أھدافھ الخاصة والذي یساعد في ذات ال

ان السلوك        داف وإذا ك ي األھ ق ف أھداف المنشأة فانھ یتم التعبیر ھنا عن وجود تواف

د             ھ ال یوج داف المنشأة فان ق أھ ق من تحقی ى حدوث مصاعب تعی ؤدي إل مغایر وی

  )118(عندئذ توافق في األھداف

ق ف        وفر التواف ي لذا ینبغي عند تصمیم أنظمة الرقابة بالمنشأة وضع أسس تضمن ت

ا   یة وعالقتھ داف الرئیس ل األھ بان ك ي الحس یم ف ذ التنظ ى أن یأخ داف بمعن األھ

ى        ؤدي إل ا ی ة بم ة والفرعی داف العام ین األھ ة ب د العالق ة أي تحدی ة بعنای المتداخل

  .أھدافھم أنھاتقبل أھداف اإلدارة العلیا على لتشجیع سلوك اإلفراد ودفعھم 

ألنشطة وما یترتب عنھا من تقسیم المنشأة وفي المنشأة الكبیرة التي تتعدد فیھا ا  

الخ حیث تتسع السلطات والصالحیات وظھور عدد      ...ووحدات وأقسامإلى مراكز 

داف        ق أھ ي سبیل تحقی ھ ف واسع من المدیرین والمساعدین والعاملین والموظفین فان

ى مستوى       المنشأة من الضروري وجود م ي التعرف عل اس األداء یساعد ف ؤشر لقی

لمبذولة ومدى مساھمتھا في تحقیق تلك األھداف فیأخذ ذلك المؤشر توضیح ا الجھود

  .الخ...العالقة بین مستوى الجھد المبذول والتكالیف والزمن والعائد المحقق

اد فھذه العالقة تعكس     ي         األبع ة ف ویم األداء والمتمثل ة تق ا عملی د علیھ ي تعتم الت

  )119(.تحدید الكفاءة والفاعلیة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .، 593، أساسیات التكالیف والمحاسبة اإلداریة ، مرجع سبق ذكره ، صوآخرون  علي عبدا لرحیم – 118

ي التخط   . د – 119 ة ف الیب العلمی زام ، األس داهللا ح ابع عب ویم األداء مط ة وتق یمن ،   یط والرقاب دن ال ة ع جامع

  200م ، ص2004
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  :ة تقویم األداءفوائد وأھمی
  :اآلتیةترجع أھمیة تقویم األداء لألسباب   

ر     -1 ي تكون أكث یساعد على توجیھ نظر اإلدارة العلیا إلى مراكز المسؤولیة الت

 .حاجة إلى اإلشراف

ر    -2 ة البش ید الطاق ى ترش ل عل تم   یعم ث ی تقبل حی ي المس أة ف راز  یة بالمنش إب

ر االستغناء   وكذلك غیر المنتجة ال ،العناصر الناجحة وتنمیتھا تي یتطلب األم

ا لزیادة  إصالحھاعنھا أو محاولة  ًا      ،كفاءتھ ل أساس ویم األداء یمث ث أن تق حی

 .موضوعیًا لوضع الحوافز والمكافآت التشجیعیة

ة أداء   -3 دیر لكیفی رف الم وظیفي بتع اع ال ن اإلقن وع م ى وجود ن اعدة عل المس

  ام ـــــــنظ إلقامةلسلیم وكذلك توفیر األساس ا. العمل الذي یتولى مھامھ مقدمًا

ده            ق عن ذي یتحق دى ال د الم ى تحدی ھ یساعد عل ا ان سلیم وفعال للحوافز ، كم

 .اإلداریة تحمل المسؤولیة 

ین        باألساس تمدنا مؤشرات تقویم األداء  -4 ات ب ھ إجراء مقارن تم بموجب ذي ی ال

 .بعضھا ببعض األعمالالقطاعات المختلفة داخل المنشأة وكذلك بین 

ى أسباب      تساعد مؤ -5 ى التعرف عل ة عل شرات تقویم األداء المستویات اإلداری

 .االنحرافات التي یتم اكتشافھا حتى یمكن اتخاذ اإلجراءات لتالفیھا

دھا      -6 الل تزوی ن خ رارات م اذ الق ي اتخ أة ف ویم األداء إدارة المنش د تق یفی

ي االستثمارات       بالمعلومات الالزمة سواء في حاالت التطویر والتوسع أو ف

 .لجدیدةا

 .یعتبر تقویم األداء مصدرًا ھامًا للمعلومات الالزمة للتخطیط للمستقبل -7

ین     -8 الل تحس ن خ تمرار م ى االس أة عل اعد المنش ایس ب  أدائھ ا لجوان وتالفیھ

رة     أن نجاح أي  ویجب أن یكون واضحًا   .القصور ف بدرجة كبی منشأة یتوق

ذا النشاط        ان ھ ل نشاط سواء ك ا إنتاجعلى النجاح في أداء ك أو تسویقیًا أو   ی

 .أو تمویلیًا أو اجتماعیًا ودرجة التنسیق والتفاعل بین ھذه األنشطة إداریا
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  :أسالیب قیاس األداء
دف      اختالف الھ توجد في الواقع العملي معاییر مختلفة لتقویم األداء قد تختلف ب

  :الذي یسعى إلیھ ھذا األداء فمن ضمن أسالیب قیاس األداء یمكن ذكر ما یلي

 .سالیب تحلیل األنشطة واالنحرافاتأ )1

 .أسالیب قیاس األداء المركبة والمتعددة )2

ة     ات التقدیری ي إطار الموازن ة ویستخدم األول ف ة   وأنظم الیف المعیاری ةالتك  وأنظم

الیف  رتك ات     األوام ل االنحراف الیب تحلی ق أس الل تطبی ن خ ة م ل اإلنتاجی والمراح

ة   ع خط رة م غیل (مباش اج  –التش ا الت –اإلنت ویق ، وغیرھ ى  ) س رف عل تم التع وی

  .األداء لكل قسم أو وحدة فرعیة على حده 

أما الثاني یستخدم لقیاس مدى تحقیق األھداف العدیدة ومنھا الربحیة اإلنتاجیة ،   

املین ، والمسؤولیة     ،تھیئة اإلفراد  ،الموقع في السوق ، إدارة المنتج  واتجاھات الع

  .واآلنیة اإلستراتیجیةھداف العامة ولمعرفة التوازن بین األ

   ویوضح الشكل التالي خطوات تقویم األداء وتصحیح االنحرافات

  )120( یوضح خطوات تقویم األداء وتحلیل االنحرافات) 7( شكل رقم

 

                                                                                                                            

  

  
    ،94ـص  ، 1997المراجعة اإلداریة وتقییم األداء جامعة القاھرة،عطیة  ءمنصور حامد محمود وثناالمصدر 

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ،94ـ93ـص  ، 1997المراجعة اإلداریة وتقییم األداء جامعة القاھرة،عطیة  ءمنصور حامد محمود وثنا 120

  

  

  تحدید االنحرافات      المقارنة بالمعاییر                   قیاس األداء        ي   األداء الفعل  

  تغذیة عكسیة         

 األداء المرغوب فیھ             اإلجراءات التصحیحیة            تحلیل أسباب االنحرافات   
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  :مؤشرات قیاس األداء

داف المنشأة            ق أھ ى تحقی ي المنشأة أن تعمل عل ا ف یتوجب على اإلدارة العلی

أي من العاملین حقیقة مؤداھا انھ كلما عظم  ألداء) مؤشر(عبر أي مقاس یویجب أن 

ر  ذا المؤش ة(ھ ت التكلف ربح وانخفض داف  ) زاد ال ق أھ ي تحقی اھمة ف ت المس عظم

واقع العملي توجد العدید من المؤشرات التي یمكن االستناد علیھا المنشأة ككل وفي ال

  :في تقویم األداء من أھمھا

اءة  )1 ین المخرجات    یشت: الكف بة ب ى النس ة إل فة عام اءة بص دخالتر الكف  والم

ر   إنتاجذات كفاءة فیما إذا تمكنت من  بأنھافیمكن وصف اإلدارة   وأفضل أكث

زمن      آلالتاباستخدام موارد اقل من العمل وزمن  دة قصیرة من ال وخالل م

 .واألرخص واألسرع واألحسن األكثرتفترض  إذافالكفاءة 

ائج   والعمل على اإلفراد  بأثروھي تسھم : الفاعلیة )2 داف بالنت مدى مالئمة األھ

 .في األجل الطویل

نجاز العمل ذلك إذا ما نظرنا إلى أن اإلفراد كان یقال انھ توجد طریق أكثر فاعلیة ال

درتھم وتخسوف یس ائھم وق اراتھم  یتخدمون ذك ة أفضل مھ ي یطوروا بدرج لھم لك

م ع   وأدائھ ل م ة أفض ة بدرج ون متوافق ي تك ل لك وال العم ن أح ن أن تحس ویمك

ع   أناالحتیاجات اإلنسانیة بل یراعى في تصمیم التنظیمات اإلداریة  تكون متوافقة م

ذلك  ة    الشخصیة اإلنسانیة ومع أھداف ومعاییر حكم المجتمع وب اس الفاعلی بدرجة  تق

  .تھائم لزیادذا ما یدعو إلى توفیر المناخ المالتحقیق األھداف وھ

وإذا  األفضلویجب أن یكون تحسین األداء ھدفًا في محاولة للتسابق من أجل   

األد     اء ب رة االرتق ي كل مجال ب     كان اإلفراد یتمسكون بفك وا ف یھم أن یعمل ذل  اء فعل ب

ق  ال ى أجھود التي تمكن من تحقی ب        عل د المطل اییر األداء الجی د مع ذلك تع اییر ل المع

  .)121(األول للتنظیم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 2002 ص، مرجع سبق ذكرة االسالیب العلمیة في التخطیط  عبداهللا حزام/د – 121
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  :التقاریر الرقابیة لتقویم األداء
ي المنشأة بھدف مساعدة     ھي تلك التقاریر التي تتولد عن النظام    المحاسبي ف

ق   ستویات اإلداریة المتعددة في اختیتلك الم ة بتحقی ار األھداف ووضع الخطط الكفیل

  .المختلفة لألنشطةھذه األھداف وكذلك تقویم األداء 

ف           ي بمختل ة األداء الفعل ة من خالل موازن تم الرقاب وبمساعدة تلك التقاریر ت

ات الموضوعة مقدمًا للتحقق من أن األداء الفعلي یسیر األنشطة بالمعاییر أو الموازن

روق یمكن الكشف      في إطار األھداف المحددة وعن طریق تحلیل ما قد یظھر من ف

د أداة االتصال      . عن ھذه الفروق المسئولةعن األسباب  اریر األداء تع ان تق ذلك ف وب

ي المنش   ذا فھي تساعد    بین أداء مختلف األنشطة والمستویات اإلداریة المختلفة ف أة ل

ویم أداء    ي تق داف        أنشطتھا تلك المستویات ف ق األھ ة بتحقی رارات كفیل ي اتخاذ ق وف

  .المحققة مقدمًا

ذ             یط وتنفی ة التخط ة لعملی ة مالزم ة الرقابی ن أن العملی روف م و مع ا ھ وكم

ة األداء   القرارات فان النظام المحاسبي یقوم بانجاز عملیة في جوھرھا  تصویر لحال

فتجمع البیانات عن ھذا األداء وتقارن وتوصل النتائج لإلدارة في ھیئة تقاریر  الفعلي

  .بیانیة ورقمیة

ق          و تحقی آت نح اط المنش ھ نش ي توجی ة ف ویم األداء الفعالی اریر تق اعد تق وتس

ا       األھداف وذلك بتحفیز العاملین  دیل األنشطة أو الخطط أو كلیھم ث یقومون بتع حی

ات  معًا عندما ة    ،ة عن الخطط الموضوع    تحدث انحراف وفر الفاعلی اریر  ولكي تت لتق

  :یجب أن تتصف بعدة ممیزات أھمھا فإنھااألداء 

ویم األداء  -1 اییر لتق وافر مع ن (ت د م اركة العدی عھا اإلدارة بمش ي تض الت

رھم من    المتخصصین في المنشأة مثل الفنیین واالقتصادیین والمحاسبین وغی

ذین ت  ئولین ال اركتھمرى اإلدارة أھمیالمس ات  ) ة مش اس األداء والمعلوم لقی

 .التي تتضمنھا
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ون     -2 رارات وتك ذي الق تخدمیھا ومتخ ات مس اریر األداء الحتیاج ة تق مالئم

 .لصیاغةاالتقاریر محكمة 

أي  أھمیتھایجب أن تقدم التقاریر في الوقت المناسب حتى ال نفقد المعلومات  -3

 .القرارأن تسلم إلى الجھات المختصة في المنشأة قبل اتخاذ 

یجب أن تراعي التقاریر الجوانب السلوكیة لألفراد بحیث تحفز العاملین نحو  -4

ي   العمل وتساعدھم في انجاز أعمالھم كما یجب أن تعمل على دفع العاملین ف

اییر   املة ومع ة الش ا الموازن ر عنھ ا تعب داف اإلدارة كم ع أھ ق م اه التواف اتج

 التكالیف

ي ی  الدقة تعد من -5 ز بھ   أھم الجوانب الت اریر األداء فینبغي أن    اجب أن تتمی تق

ا      م وھن ة وسھلة الفھ أتي تكون بیاناتھا واضحة دقیق ة    ی ة الداخلی دور المراجع

 ).122( .في التحقق من دقة البیانات المحاسبیة

 

  المطلب الثالث المراجعة الداخلیة -6
ة فھي تساعد          ة الداخلی ة أداة من أدوات الرقاب تعتبر المراجعة الداخلی

. دارة على متابعة ومراقبة كافة عملیات وأقسام ومراكز وأنشطة المشروعاإل

س مباشرة    ومخرجاتھا تقریر أو تقاریر ت س اإلدارة أو لجان المجل . قدم لمجل

ذا      ق ھ ط ، ویتحق والقائم بھا موظف بالمشروع واستقاللھ استقالل تنظیمي فق

ة وألھمیة المراجعة االستقالل بتبعیة المراجعة الداخلیة لمجلس اإلدارة مباشر

ك المقی    دة الداخلیة كأداة للرقابة الداخلیة فقد اتجھت إدارة الشركات خاصة تل

  .)123(الرقابیة بالبورصة إلى تطویر ھذه األداة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة واالتجاھات         – 122 ة ، األدوات التحلیلی ال ، المحاسبة اإلداری د الع السلوكیة ، مؤسسة شباب    أحمد رجب عب

  . 566م ، ص1977الجامعة 

  164ص ،عبد الفتاح الصحن وآخرین ، المراجعة التشغیلیة ، مرجع سبق ذكره / د – 123 
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دیرو   مان        فم ول وض ة األص اه حمای اقة تج ة ش ات قانونی دیھم واجب ركة ل الش

ة  یجب أن یؤسسوا القرارات ال فإنھم ،االحتفاظ بسجالت محاسبیة صحیحة أیضا ھام

ر     ال شك لتخصیص الموارد على معلومات المحاسبة اإلداریة و د كثی أن حجم وتعقی

وا      دیریھا أن یقوم ى م ى    باإلشراف من الشركات یجعل من المستحیل عل ومي عل الی

ة        إعمالھا ة الداخلی ى نظام الرقاب ر عل دون بشكل كبی ان   ،شخصیًا ومن ثم فھم یعتم ف

مان    ى ض دف إل ة تھ ة الداخلی م الرقاب دى   نظ ات وم ى المعلوم اد عل ة االعتم إمكانی

المتھا  وائح   –س وانین والل راءات والق ات واإلج زام بالسیاس تخدام  –االلت االس

ل االقتصادي  وارد    األمث ة والخاصة      –والكفء للم داف العام ق األھ ررة تحقی  والمق

  .لألعمال والبرامج

ام بأنفسھ    ى تشغیل النظ نھم اإلشراف عل دیرین ال یمك ث أن الم م وحی ن ث م وم

مع ذلك یمكنھم تعیین إدارة داخلیة لتنفیذ تلك الوظیفة بالنیابة عنھم ویتم وصف  فإنھم

وظیفة الرقابة اإلداریة والتي تھتم بشكل مباشر ورئیسي    (بأنھاالمراجعة الداخلیة 
  .)124(.  ) بقیاس وتقییم فعالیة نظم الرقابة األخرى

اعدة     ي مس ة ف ة الداخلی دف المراجع ل ھ ي أداء    ویتمث یم ف ل التنظ راد داخ اإلف

یم       ل والتقی ة التحلی ة الداخلی م المراجع مسؤولیاتھم بكفاءة ولتحقیق ھذه الغایة توفر لھ

  .التي تتعلق باألنشطة التي تتم مراجعتھاوالتوصیات والمشورة والمعلومات 

ة    دف المراجع من ھ ة ویتض ة    الداخلی ة معقول ة بتكلف ة الفعال ق الرقاب  .تحقی

  .اق المراجعة الداخلیة فحص وتقییم كفایة وفاعلیة األداءویتضمن نط

ي       ة األداء الفعل یم األداء بمقارن ص وتقی ة بفح ة الداخلی م المراجع وم قس ویق

ة   بالخطط وبالمعاییر واألھداف والسیاسات الموضوعة ویعتبر ھذا النوع من مراجع

ا       ن السیاس ل م ر ك ث تعتب ة حی راءات الرقابی ة اإلج و مراجع ط األداء ھ ت والخط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ،         ،أمین السید أحمد/د – 124 ى الحسابات ، دار النھضة العربی ة عل ة والمراقب ي المراجع االتجاھات الحدیثة ف

  .159ص ،م 1997القاھرة 
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داف    اییر واألھ ة     أجزاء والمع ة الداخلی ة أخرى ت    ،من نظام الرقاب ستخدم ومن ناحی

ى         ھ اإلدارة وحت وم ب ي تق ي الت یم األداء الكل ة تقی مراجعة األداء ھذه كجزء من عملی

ى   من تتمكن المراجعة الداخلیة  ین عل المسئولین  ھدفھا في مجال تقییم األداء فانھ یتع

ع مراحل      اإلداراتبالموضوعیة واالستقاللیة عن  عنھا أن یتسموا ي جمی ة ف التنفیذی

  .عملیة المراجعة

اییر أداء      وق   ا مع دد لھ م تح االت ل ص مج داخلیون بفح ون ال ف المراجع د یكل

ة األداء          ى مقارن داخلیون إل د یضطر المراجعون ال ذه الحاالت ق رسمیة وفي مثل ھ

ات      ي الصناعة أو أداء تنظیم اییر األداء ف الفعلي المتوسط األداء في الصناعة أو مع

داخلي ال ی    ع ال ظ أن المراج ب أن یالح ة ویج ین   مماثل ذي یتع اس األداء ال دد مقی ح

  . استخدامھ وإنما تقع مسؤولیة ذلك على اإلدارة العلیا ذاتھا 

اییس     مع ذلك فانھ یجب على المراجع الداخلي التحقق من مدى مالئمة تلك المق

  .المستخدمة لظروف العمل في التنظیم الذي ینتمي إلیھالخارجیة 

ة       ة الداخلی ة مسؤولیات المراجع د قائم ا     وتمت تم بھ ي ت ة الت یم الكیفی لتتضمن تقی

  . اإلداري  لألداءإدارة الموارد المتاحة للتنظیم أكثر شموًال 

ى      ذلك انھ بتقییم كفاءة استخدامو د إل ة تمت ة الداخلی الموارد المتاحة فان وظیفة الرقاب

  .)125(عن استخدام تلك الموارد  المسئولةتقییم اإلدارة ذاتھا نظرًا الن اإلدارة ھي 

دة        ات المتح داخلیین بالوالی راجعین ال ة  وقد عرف مجمع الم ة المراجع  األمریكی

اول الفحص       ( بأنھا الداخلیة ن داخل المشروع ویتن ادي وظیفة یؤدیھا موظفین م  أالنتق

راءات  راءات       لإلج ة واإلج ات اإلداری ط والسیاس تمر للخط یم المس ات والتقی والسیاس
من مدى تنفیذ ھذه السیاسات اإلداریة والتحقق من الرقابیة الداخلیة وذلك بھدف التأكد 

   )معلومات سلیمة ودقیقة وكافیةالمقومات الرقابة الداخلیة سلیمة وأن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حن   – 125 اح الص د الفت كندریة     + عب ة ، اإلس دار الجامعی ة ، ال ة الداخلی ة والمراجع وافیري ، الرقاب رزق الس

  . 218 – 217م ، ص2004 ،مصر 
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ف     ذا التعری دى         یتضح  ومن ھ ق من م ة التحق ة الداخلی داف المراجع أن من أھ

ل    ة األداء داخ اءة وفاعلی ام إداراتكف روع  وأقس ى   . المش ب عل ك یج ق ذل ولتحقی

  :المراجع الداخلي أن یقوم بالتالي

 .عسائل الرقابة الداخلیة في المشروكفاءة وفاعلیة ووتقییم مدى مراجعة  -1

 .المشروع والمحاسبة عنھا وأصولالتحقق من حمایة ممتلكات  -2

 )126(تقییم األداء على مستوى مراكز المسؤولیة بالشركة -3

ي أي      وتعتمد    ة ف ة الداخلی ة المراجع ة     شرعیة وظیف ى مكان ال عل ة لألعم منظم

ا من خالل             اه من اإلدارة العلی ذي تلق دعم ال ى ال ة داخل التنظیم وعل وحدة المراجع

ا    المسئولین عإقنا ة في المستویات العلی ة       بأھمی دة المراجع ا وح ي تؤدیھ الخدمات الت

ة ورسم سیاساتھا       دة المراجع الداخلیة وعن طریق تدخلھا في تحدید نطاق عمل وح

ة  ة    ،المبدئی ة الداخلی ة المراجع ن كفای ع م ي الرف ھم ف ا أن تس تطیع اإلدارة العلی وتس

 .)127(لزیارة فعالیتھا

تال ة لالخ دونتیج ین العدی ن ف ب ال    م ي مج تخدامھا ف ائع اس طالحات الش االص

بالسیاسات  ألاللتزامالمراجعة الداخلیة كمراجعة العملیات ومراجعة األداء ومراجعة 

وعین    نتناول الن ة وس ة المالی ة الرقاب ینومراجع یم األداء  األولی اطھم بتقی الرتب

   .بالمؤسسة

 :مراجعة العملیات -1

ة ویمكن إرجاع      جعة بغتتشابھ عادة خطوات المرا ذه المراجع وع ھ ض النظر عن ن

ص      ة الفح اق عملی داف ونط ى أھ ات إل ن المراجع ة م واع المختلف ین األن روق ب الف

ة     ة الرقاب یم أنظم وكذلك أنواع االختبارات حیث تشمل مراجعة العملیات فحص وتقی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د السید سرایا    + دین الدھراوي كمال ال – 126 ة ، مرجع سبق         ،محم ي المحاسبة والمراجع ة ف دراسات متقدم

  . 162ذكره ، ص

ع ،         – 127 وى السلوكي ، دار النشر والتوزی ة اإلطار النظري والمحت أحمد صالح العمرات ، المراجعة الداخلی

  22ص ،م 1990عمان األردن ، 
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ذ المسؤولیات     ذا   ،المرتبطة بوظائف تشغیل التنظیم     الداخلیة وجودة أداء تنفی ي ھ ف

ائف     ذه الوظ ة بھ طة المرتبط ف األنش وا مختل ون ویقیم ص المراجع دد یفح الص

راد     واألمن المخزون   وإدارة واإلنتاجكالتسویق والنقل  ات وإدارة اإلف وتشغیل البیان

  .واإلدارة المالیة والمحاسبیة

م أ          ات ھو فھ ة العملی م مراجع ي فھ ي     ویعتبر األساس ف ة ف ة الداخلی وجھ الرقاب

داف      التنظیم  ار أن أھ ى اعتب وا عل داخلیین یوافق واع فمعظم المراجعین ال وطرق   وأن

  .الرقابة الداخلیة تغطي كافة عملیات التنظیم

ى األنشطة ھي        ة عل ة بغرض     إحدى فإذا كانت المستندات الدال الطرق الرقابی

ق     تحقیق رقابة مانعة واستكشافیة فان األھداف الخاصة ذه ھي تحقی بعملیة الرقابة ھ

ة   مان الحمای ة وض وعة المخطط ات الموض ع السیاس ابق م ولالتط دة  ألص الوح

راء           ر الش ي أوام ة ھ ذه الحال ي ھ ة ف ل الرقاب ون األدوات مح ا تك ادیة كم االقتص

واتیر   كات أو الف دفق    ...والش رائط الت ى خ تم عل ة ت ارات المراجع خ وان اختب ال

  )128(.شطةلألنوالمستندات المؤیدة 

ویتم القیام بمراجعة العملیات بھدف تحلیل الخطر و االنحراف الموجود في األھداف 

ى النصیحة ، بوضع اإلجراءات           س اإلدارة والعمل عل الموضوعة من طرف مجل

  )129(.الالزمة لذلك واقتراح إستراتیجیة جدیدة

 :مراجعة األداء -2

ب القیام بھا ضرورة وضع معاییر الفاعلیة ویتطلوتركز مراجعة األداء على الكفاءة 

داف    ل كأھ غیلیة تعام ارن ب تش ة تق ي  مقبول ائج األداء الفعل ا نت اءة  ،ھ ت الكف وإذا كان

اییس   ة مق ألداءوالفاعلی اإال  ل ة   أنھ ر بمثاب اللال تعتب د أداء اإلدارة   إح دیل لتقیی وب

  لمساعدةما توفره تقییمات المراجعة الداخلیة یعتبر مصدرًا للمعلومات  إن،بذاتھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  250 -248ص ،مرجع سبق ذكره  ،الرقابة والمراجعة الداخلیة  ،سوافیري رزق ال+ صحن عبد الفتاح ال – 128
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یم    ؤثر       اإلدارة ذاتھا في عملیة تقی ي ت ل الت د العوام األداء أي أن المعلومات ھي اح

ى      على أحكام اإلدارة والتي یعتبر العدید منھا  إلدارة وعل م الشخصي ل خاضعًا للحك

 الجانب األخر فالمراجعة الداخلیة تعتمد في جزء كبیر منھا على مقاییس موضوعیة 

ین  لتنفیذ مراجعة األداء وتقاس الكفاءة نتیجة إجراء مقارنة بین  المعاییر التشغیلیة وب

ر     . األداء الفعلي والمقابل لھا ة بدرجة أكب وم الفاعلی كذلك ترتبط مراجعة األداء بمفھ

  )130(باألھداف الرتباطھا

  :تحدید الفاعلیة والكفاءة
  :الفاعلیة

ین      ة ب ار یشیر مفھوم الفاعلیة إلى مستوى تحقیق األھداف والعالق ة   اآلث المتوقع

النشاط الخاضع للمراجعة  وإمكانیةنشاط ففاعلیة التكلفة تعني قدرة الحقیقیة لل واآلثار

ة          و دراسة العالق ة فھ ة التكلف ل فاعلی ا تحلی ة أم على تحقیق نتائج معینة بتكلفة معقول

ة     یس فاعلی ة الحاصلة ول ي النتیج ة الوحدة ف ا بتكلف ر عنھ ائج ویعب ة والنت ین التكلف ب

ویم الشامل لل     ى        التكلفة سوى عنصر من التق یم أیضًا عل ذا التقی د یشمل ھ ة وق فاعلی

  .سبیل المثال تحلیل المدة التي تم خاللھا تسلیم النتائج

  :الكفاءة
ین           ائج وب ا من النت وھي العالقة بین اإلنتاج في شكل سلع أو خدمات أو غیرھ

تخدمة   وارد المس االم ظ   ، إلنتاجھ ا نالح ن ھن اد  أن  م ة باالقتص اءة مرتبط الكف

ت  وارد المس م       ،خدمة والم ا إذا ت ي م یاق ف ذا الس ي ھ ھ ف رح نفس ذي یط ؤال ال والس

ى    ة المثل وارد بالطریق ذه الم تعمال ھ یةاس ان   ،والمرض ا إذا ك انوم ق  باإلمك تحقی

حصل على أعلى وھل ن ،وزمن االنجازونتائج مماثلة من حیث الجودة  ،النتائج ذاتھا

  .وأعمالنا مداخالتناالنتائج من حیث الكم والكیف من 

ة     وا طة المقارن ون بواس اءة تك ود كف ن وج ر ع طةن التعبی رات   بأنش ة أو بفت مماثل

ة ویعني مفھوم فاعلیة التكلفة مثًال بقدرة  محدد أخرى أو بالرجوع إلى معیار  وإمكانی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .254 -253ص ،مرجع سبق ذكره  ،اجعة الداخلیة الرقابة والمر ،یري وافسرزق ال+ صحن عبد الفتاح ال – 130
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ة        ة معقول ة بتكلف ائج معین ق نت ى تحقی ة عل ع للمراجع اط الخاض ة  (النش ي القیم یعن

اءة الجوان     و) المضافة إلى النشاط  ى الكف ة عل ة  بتشمل الرقاب دى استعمال    :التالی م

 .الموارد البشریة والمالیة وغیرھا استعماًال فعاًال

 .مج والنشاطات وضبطھا وتنظیمھا بشكل فعالمدى تسییر البرا -

 .مدى تحقیق األھداف مع مراعاة فاعلیة التكلفة -

 )131( مدى االنجاز في الوقت المناسب -

فان استھالك  ،إذًا مفھوم الكفاءة یرتبط بالموارد المستھلكة لتحقیق ھذه األھداف  

رة      اءة كبی ق كف ي تحقی ل یعن ة اق وارد بدرج ھ    ،م ذي یوج د ال اأحیوالنق ى  ان إل

ة   اییر          المراجعة الداخلی ى مع ا عل ى صعوبة اعتمادھ ا إل ة یرجع ربم بصفة عام

ى      ف عل ن المواق ر م ي كثی یطر ف یمن ویس ي یھ ر الشخص حة وان العنص واض

ذا   ؤثر ھ الطبع ی ة وب ات المتاح ة اإلثب ن أدل ر م ة أكب داخلیین بدرج راجعین ال الم

لیة أداء التنظیمات من الحكم الشخصي على القرار الخاص بالحكم على مدى فاع

رامج     ان ب یم ف قبل المراجع الداخلي وعلى الرغم من ھذا الضعف في عملیة التقی

ل    ي ظ ا ف یم فاعلیتھ م تقی د ت وقیة ق ات الحصة الس وافز ودراس یم األداء والح تقی

ة     ورة دفتری ة بص اس الفاعلی بط وقی ة ض ابقة    ،إمكانی ة الس وء المناقش ي ض وف

ة حصول المراجع ا    ى     تتضح أھمی ادرة عل ة موضوعیة ق ى أدل داخلي عل دل  تأیی

 )132 (.ودعم استنتاجات المراجعة

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داهللا ا -131 ف عب وردات خل دولي    ،ل داخلي ال دقیق ال اییر الت ًا لمع ق وفق ة والتطبی ین النظری داخلي ب دقیق ال  ،الت

  355 ص ، مرجع سبق ذكره
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  :دور المراجعة الخارجیة في تحسین أداء المؤسسة انيالمبحث الث
ة تعامل منشات المحاسبة        تتطلب المعاییر المھنیة أن یتم إصدار تقریر في حال

ل     ساعدت  احتى إذمع القوائم المالیة ویحدث مثل ھذا التعامل  منشاة المحاسبة العمی

  .ط في إعداد القوائم وعدم قیامھا بالمراجعةفق

ة   بإصداروتقوم منشأة المحاسبة    أنواع متعددة من التقاریر فیما یتعلق بالمراجع

  .وباقي خدمات التصدیق األخرى

ویمثل تقریر المراجعة الخطوة األخیرة في عملیة المراجعة ككل كما قد تصدر   

  )133(.تقییم نظام الرقابة الداخلیة تقاریر عن

دق     ن ص ین ع ات المختلف تخدمي المعلوم د لمس یلة تؤك اریر وس ر التق وتعتب

تساعد اإلدارة والمساھمین    أنھاوشرعیة المعلومات التي تحتویھا القوائم المالیة كما 

ة في معرفة القصور في الرقابة الداخلیة  ذي      وإمكانی ر ال ذا التقری ذلك أن ھ ا ك  تالفیھ

ده المراجع الخارجي  ي یع ل ف ب الخل ة جوان یلة تستخدمھا اإلدارة لمعرف ر وس یعتب

ةاإلدارة  ینھ خصوصًا أن المراجع  وإمكانی ن تخسیتحس ة م ي المراجع ل ف دم التحلی

ة   –السیولة  (األداء نسب خالل استخدام  خ ... المرون ة     ) ال إلدارة معرف یح ل ذا یت وھ

ى   افة إل ي اإلدارة باإلض عف ف ب الض ش    جوان ب والغ ف التالع ع بكش ام المراج قی

تالس  ي    واالخ ین األداء ف ن تحس ن اإلدارة م ات تمك ذه المعلوم ل ھ د وك أن وج

  .المؤسسة

  :رأي المراجع الخارجي حول الرقابة الداخلیةـ :المطلب األول 
ما كان نظام فكل،الرقابیة من مؤسسة ألخرى  األنظمةتختلف درجة قوة ومتانة    

ا من    الرقابة الداخلیة  لیم  كلم ة     مصممًا بشكل س اب الخطأ والغش وزادة حمای ع ارتك

ر    ذا یعتب ار األصول ومصداقیة المعلومات والعكس صحیح ولھ وة     اإلخب دى ق عن م

ذا النظام    رأھ ى      اضروری  ام دف إل اره یھ ر المراجع العتب بالنسبة لمستخدمي تقری

  :اآلتي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .التحكم في المؤسسة -

 .حمایة األصول -

 .ضمان نوعیة المعلومات -

 .تشجیع العمل بكفاءة -

 .تشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة -

راء      و المة إج ى س ابقة عل داف الس ق األھ ف تحقی ام ا اتیتوق ة   نظ ة الداخلی لمراقب

  :ھذه اإلجراءات ھيو.وااللتزام بھا 

ة   -1 راءات تنظیمی ةإج ل      وإداری یم العم ات وتقی د االختصاص ي تحدی ل ف تتمث

ین     وإعطاء تعلیمات صریحة  ووتوزیع المسؤولیات  نقالت ب ة الت إجراء حرك

 .العاملین

 والتأكدتمثل في التسجیل الفوري للعملیات تإجراءات تخص العمل المحاسبي  -2

ي   ظف موال إشراك عدم  وإجراء المطابقات اإلداریة ،من صحة المستندات  ف

 .مراقبة عملھ

ة   -3 ات المؤسس ى ممتلك أمین عل ى الت ة تشمل عل ة ،إجراءات عام اد رقاب اعتم

 .مزدوجة

ینبغي على المراجع من خالل تقییم نظام الرقابة الداخلیة اكتشاف مواطن القوة   

ة   لیط عملی ن تس تمكن م ھ لی عف فی ا  والض عف الرتباطھ واطن الض ى م ص عل الفح

ة           وائم المالی ر الق توى عناص ى مس ر عل ي تظھ ة الت االختالالت المختلف ر ب المباش

د من سالمة العناصر األخرى          ذه االختالالت والتأك للمؤسسة فاكتشاف المراجع لھ

راف      دى األط ول ل ي القب د یلق داء رأي محای ن إب ر م ذا األخی ن ھ أنھ أن یمك ن ش م

  .)134(.ھل المستخدمة

تم       و   د ی ل وق ة للعم ة الداخلی   قد یتم التعاقد مع منشأة المحاسبة للتقریر عن الرقاب

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 درجة أطروحة لنیل،لتجارب الدولیة انحو إطار متكامل للمراجعة المالیة في الجزائر على ضوء ،صدیقي مسعود   -134

  108صم  2004لوم التسییر جامعة الجزائر الدكتوراه كلیة العلوم االقتصادیة وع
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ذا      ل ھ ى مث تنفیذ ذلك في المراجعة العادیة لدى العمیل الذي یرغب في الحصول عل

وعندما لوحدة اقتصادیة أو التقریر الستخدامھ الداخلي تحقیقًا لمتطلبات ھیئة تنظیمیة 

قابة الداخلیة في یتوصلون إلى فھم للر فإنھمیقوم المراجعون بمراجعة القوائم المالیة 

اني     داني الث ل المی ار العم وء معی ة    ،ض ال الدراس ف مج ذي   ویتوق دى ال ى الم عل

  .خطر الرقابة المقدر یخططھ المراجع لتخفیض

ع المم      د م اییر        وعندما یتم التعاق ي ظل مع ة ف ة الداخلی ر عن الرقاب ارس للتقری

ھ  ى وج رأي وعل داء ال ایرإب ة ا مغ ب الرقاب ة جوان تم إدراج كاف تم ی م ی ا ل ة م لداخلی

  .استبعاد جوانب محددة خالل االتفاق

ھ حول نظام        داء رأی ومن ضمن الخطوات التي یقوم بھا المراجع الخارجي إلب

ارس على صمیم الرقابة الداخلیة ویحصل الممالرقابة الداخلیة التوصل إلى فھم عن ت

ة   ات المالی ن العملی لة ع ات مفص ام  ،معلوم ر النظ دفقھا عب داف. ت ة  أھ المراجع

الرقابیة التي یتم استخدامھا لتحقیق الرقابة ویتم  واألنشطة المالیة اتالمرتبطة بالعملی

ة      أوليالتوصل إلى تقدیر  ة الداخلی ي الرقاب لتحدید أسالیب الرقابة وأوجھ القصور ف

ع اإلجراءات الموصوفة      اق م كذلك یتم إجراء اختبارات الرقابة لتأكد من مدى االتف

إذا كانت أسالیب الرقابة التي تعمل على تحقیق أھداف المراجعة المرتبطة لتحدید ما 

  .إتباعھابالعملیات المالیة قد تم 

بعد ذلك یتم تقییم نتائج فھم واختبارات الرقابة وھو تقییم نھائي ألسالیب الرقابة   

للتقییم في ما إذا كان ھناك أوجھ   األساسيویتمثل المعیار  ،وأوجھ القصور بالرقابة 

ة م س قصور تت  اعي       باألھمی ردي أو جم ى نحو ف ر     ،النسبیة عل وع التقری ویتوقف ن

ي توصل     ائج الت الذي یعده المراجع الخارجي على الغرض منھ ومجال العملیة والنت

  )135(إلیھا خالل الخطوات المذكورة سابقًا

سسات االقتصادیة وتفاوت حجمھا كذلك یعتبر تنوع واختالف األنشطة في المؤ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1015ص ،مرجع سبق ذكره  ،المراجعة مدخل متكاملجیمس لوبك +  ینزألفین آر -135



 191                                ء المؤسسةدور الرقابة الداخلیة والمراجعة الخارجیة في تحسین أداالفصل الرابع 

 

ددًا  یامح ة   أساس كل وطبیع ةلش ذه     األنظم ن ھ اك م ا فھن اة داخلھ ة المتبن المعلوماتی

ي  ات تف د معلوم ن یول ة م أغراألنظم ا  اضب ین األداء اإلداري لھ ة تحس اإلدارة بغی

  وكذا تسمح بمزاولة الرقابة من قبلھا على األنشطة التشغیلیة المختلفة في المؤسسة 

  .أخرى أغراضفضًال عن  ،اإلدارة  بأغراضتولد معلومات تفي  من وھناك

ى تفس    ف   ف      ي ظل ما سبق یسعى المراجع إل ین مختل ة ب ة العالق یم طبیع یر وتقی

اره     األنظ مة المعلوماتیة في المؤسسة وعلى وجھ الخصوص النظام المحاسبي باعتب

یم من        المسئول ة ویكون التقی عن تولید المعلومات التي تستخدمھا األطراف المختلف

الل رى     خ ة األخ ع األنظم بي م ام المحاس ة للنظ ة الفرعی اط األنظم ص ارتب فح

  .الخ...التسویق . واإلنتاج كالمشتریات 

م التقری     دة      ث ة المرتبطة المول ة وسالمة األنظم ذه العالق دى سالمة ھ ر حول م

  .مدخًال للمعالجة المحاسبیة بالمؤسسة ،للمعلومات

م     ي أن یعل ع وینبغ ات المراج ین اھتمام ن ب أ م ش والخط ذلك أن اكتشاف الغ ك

ي  ا   األطراف المستخدمة لرأیھ عنھا من خالل اإلشارة ف ر علیھ إال أن للخطأ   ،التقری

وائم            ف حدود اره یضلل مستخدمي الق ول باعتب ر مقب د غی ول وآخر یع ا ھو مقب یھا م

دلیس    لمالیة للمؤسسة أما الغش فیعبر عا ى أساس الت ن كافة التصرفات التي تقوم عل

  )136(.معین غیر مشروعبھدف تحقیق غرض  األمانةوخیانة 

لة التي یبین فیھ رأیھ على ضوء األدوالمراجع الخارجي الذي یقدمھ  یروان تقر  

دى    ة وم ة الداخلی ام الرقاب ول نظ ا ح ل إلیھ ان   وتوص أ ف ش أو خط االت غ ود ح ج

ى تحسین    اإلدارة في ظل عالقة الوكالة التي تربط بین اإلدارة والمساھمین تعمل عل

ى         ؤدي إل ا ی ع بم ر المراج وء تقری ى ض ة عل ة الداخلی ام الرقاب ین األداء  نظ تحس

ي الث ام الرق   اإلداري وتالف ي نظ رات ف ن الم   غ ذي یمك ة ال ة الداخلی ن  مارس اب ین م

وحسن استخدامھا وكل  أصولھاوبذلك تتمكن المؤسسة من المحافظة على . استغاللھا

  .ھذا یؤدي إلى تحسین أداء المؤسسة بكل جوانبھ اإلداریة والمالیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  95مرجع سبق ذكره ص ،المعمول بھا في اتخاذ القرار  دور المراجعة الخارجیة وفق المعاییرھ مغني نادی -136
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  :المراجع حول نتائج المؤسسة وتقییم األداء رأيالمطلب الثاني 
ة تعطي مؤشرات             ة التقدیری ًا للموازن ذ طبق اء التنفی د انتھ ة عن أن النتائج النھائی

ھ       د مقارنت ذا عن الي للمشروع وھ داف تقیس النشاط االقتصادي والم ا  ومقارنت باألھ ھ

ا   اس تطورھ ھ   .بالعام السابق لقی ین        فكأن رق ب اس الف داف یق ق األھ اس نسبة تحقی لقی

  .الفعلي والتقدیري

ام              ي الع ھ ف ا یقابل ع م ي م ین الفعل رق ب اس الف وعند قیاس التطور لكل نشاط یق

  )137(.السابق

ة والحسابات         وائم المالی ین عناصر الق وتمثل النسب المالیة العالقات المختلفة ب

د     بین ھذه العناصر ختامیة المختلفة للتدلیل على مدى االرتباط ال ھ ال ب ك ان ي ذل ویعن

ذه          ردات النسبة لكي یكون لھ ان مف ذین یكون دین الل من توافر عالقة منطقیة بین البن

دلول   بة م وة        النس ة والق ة اإلنتاجی الي الكفای ف الم ون للموق تخدم المحلل ین ویس مع

ي      النسب ال،االیرادیة لمنشأة ما  رات الت ة التغی مالیة لدراسة اتجاھات المنشأة ومراقب

ل     األفقيتطرأ على ھذه االتجاھات باستخدام التحلیل  زمن أو التحلی ر ال للمؤسسة عب

  .الرأسي بمقارنتھا بمثیلتھا من المؤسسات

ویھدف المراجع الخارجي من دراسة اتجاھات النسب المالیة عبر السنوات إلى   

ة   مالحظة أي انحرافات ق تمكن المقارن د تطرأ على الحسابات المستخدمة بالنسب ، ف

ة ًا    األفقی ابات فحص ص الحس ن فح ع م االمراج رات   أولی ف تغی إذا اكتش ریعًا ف وس

أن الحسابات التي تكون النسبة المعینة تحتاج لمزید من  أدركمفاجئة أو كبیرة نسبیًا 

ى   أدتألسباب التي الفحص واالستقصاء ویعني ذلك أن المراجع یحاول اكتشاف ا إل

ر   ت غی حیحھا إذا كان ى تص دعو إل حیحة أو ی ت ص رات ویفسرھا إذا كان ك التغی تل

  .سلیمة

ل الرأٍ        ى التحلی ع إل أ المراج ن أن یلج رر م االت    ي سوال ض ض الح ي بع ف

  ب المنشآت ویستخدم المراجع في مثل ھذه الحاالت نس  األفقيباإلضافة إلى التحلیل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 87ص ،مرجع سبق ذكره  ،المراجعة التشغیلیة  ، وآخرینعبد الفتاح الصحن / د -137
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ة  ا المماثل اباتھا معھ ي یراجع حس أة الت ب المنش ارن نس اییر یق ظ أي . كمع إذا ال ح ف

اه     ھ جذب انتب ات      المسئولین انحراف في المؤشرات یمكن ذه االنحراف ى ھ بالمنشأة إل

  .سترشدوا بھا في عملیة اتخاذ القراراتلی

  :وھناك عدة نسب یمكن للمراجع استخدامھا منھا  

  :نسب تتعلق بحجم اإلنتاج: أوًال
ق        ى دراسة النشاط المتعل اج ویھدف استخدام ھذا النوع من النسب إل من   باإلنت

ورد        اج ون ة اإلنت خرة لعملی ة والمس وارد المتاح تغالل الم ة اس ھ ودرج ث حجم حی

  .اذج التالیة على ھذا النسبالنم

 قیمة اإلنتاج الفعلي    نسبة -1

 .قیمة اإلنتاج التقدیري             

ھ   :  وتوضح ھذه النسبة مدى نجاح دائرة اإلنتاج في تحقیق الھدف المخطط ل

ى و  اك انحراف      اوتصل النسبة النموذجیة إل حد صحیح وإذا زادت یكون ھن

 .موجب وإذا تدنت كان ھناك انحراف سالب

 : بكمیة اإلنتاج المعی   نسبة -2

 كمیة اإلنتاج الكلي        

ھ بالصناعة الكتشاف     وتستخدم ھذه النسبة بالرجوع إلى مقیاس متعارف علی

ة    ة متتابع رات زمنی ي فت بة ف ذه النس درس ھ أة وت ة للمنش ة اإلنتاجی الكفای

ى جعل ھ     ذه لمالحظة التطور في نوعیة وجودة اإلنتاج وتحرص المنشأة عل

 .  اإلمكانیة قدر نتدنسبة مال

 األجورمجموعة مصاریف      أو       عدد العمال   نسبة -3

  قیمة اإلنتاج                       قیمة اإلنتاج       

ا  اإلدارةوتقیس ھذه النسبة مدى قدرة  . على االستفادة من الطاقات المتاحة لھ

ة        ذه النسبة مالحظة تطور إنتاجی دارس لھ د وتمكن ال ة    ياألی ة ومراقب العامل

  .االنحرافات الناتجة عن العمالة
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 عدد ساعات التشغیل     نسبة -4

  كمیة اإلنتاج             

نصیب الساعة    بإیجاد  اآلالتوتعتبر ھذه النسبة مقیاس على حسن استغالل   

  .من كمیة اإلنتاج

 روف الصیانةمص          نسبة  -5

  اآلالتعدد ساعات تشغیل                 

  .لآلالتاإلنتاج  إلى كفاءةوتشیر       

  :نسب تتعلق بالسیولة: ثانیًا
ا قصیرة األجل باستخدام     فتقیس ھذه النسب قدرة الشركة على الو   اء بالتزاماتھ

ى مالحظة االنحراف     األصول السائلة ویھدف المراجع عند مراجعتھ لھذه النسب إل

دل عل        ھ ی اك انحراف فان ان ھن اع ى خطأ أو  عن السنوات السابقة وإذا ك اإلدارة  إتب

  :لسیاسة معینة بشأن سیولتھا ومن أھم نسب السیولة

ى الخصوم المتداو   :  نسبة التداول -1 ة عل ة  وتستخرج بقسمة األصول المتداول ل

وق        وتعتبر ھذه النسبة من أھم نسب ة حق دى تغطی ى م ا تشیر إل السیولة ألنھ

 .الدائنین بواسطة أصول لھا في نفس تاریخ االستحقاق

وتستخرج بطرح قیمة البضاعة من األصول المتداولة وقسمة : ة السیولةنسب -2

اء        ى الوف أة عل درة المنش یس ق ة وتق وم المتداول وع الخص ى مجم اقي عل الب

ر          ا أكث ى تصفیة البضاعة باعتبارھ بالتزاماتھا قصیرة األجل دون اللجوء إل

ذا ا         ر ھ د التصفیة ویعتب ة تعرضًا للخسارة عن اس  بنود األصول المتداول لمقی

  )138(.أكثر تشاؤمًا من السابق

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داهللا  / د -138 ین عب د أم ة   ،خال ة العملی ابات الناحی دقیق الحس م ت ر  ،عل ل للنش ان األردن  ،دار األوائ  ،عم

  . 358 -353ص ،م1999
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  :نسب تتعلق بالنشاط: ثالثًا 
ات المراج    ق بواجب ا یتعل ي  وفیم تمرار ف ى االس أة عل درة المنش وص ق ع بخص

  النشاط وفقًا للمعاییر

انونیین نشرة     م   المھنیة فقد اصدر المجمع األمریكي للمحاسبین الق ب  ) 59(رق تتطل

ن  د ش  م ان یوج ا إذا ك یم م ع تقی ى   المراج أة عل درة المنش وص ق وھري بخص ك ج

  )139(.االستمرار لفترة معقولة من الوقت

 وكفاءةقدرة الشركة على استغالل الموارد المتاحة بفاعلیة وتقیس نسب النشاط   

وتتضمن ھذه النسب إجراء مقارنة بین حجم المبیعات وحجم االستثمار في األصول 

وتفترض ھذه النسبة أن الشركة تسعى إلى امتالك مختلف عناصر األصول لغرض  

ین نسبة     ة ب ة طردی المبیعات وحجم    استغاللھا في تولید المبیعات لذا فان ھناك عالق

ول أل  راض معق ذا افت ربح   ياألصول وھ ى ال دف إل ى .مشروع یھ و الوصول إل ھ

  :ن نسب تتعلق بالنشاط مثلد ممستوى ممكن من المبیعات وتوجد عد أعلى
  

 معدل دوران البضاعة                    ویقارن المراجع ھذه النسبة مع نسب - 1

ا     ر ایج و مؤش ت فھ إذا ارتفع یة ف نوات ماض تفظ  س ركة ال تح ى أن الش دل عل بي ی

 . البضاعة والعكس صحیح منبكمیات كبیرة 

  

ة   - 2 ول الثابت دل دوران األص ى  =                         مع بة عل دل النس وت

ا       أصولھا مقدرة الشركة على استغالل   ة النسبة من خالل مقارنتھ ع  ومعرف م

 .سنوات سابقة أو مع مثیالتھا من المؤسسات

  

دل د -3 ة  مع دى فاعلی یس م ول                           وتق وع األص وران مجم

 .اإلدارة في استغالل جمیع األصول التي تمتلكھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة           ،جورج دانیال غالي  -139    ة الثالث ة المشكالت المعاصرة وتحدیات األلفی ة لمواجھ ة المراجع  ،تطویر مھن

 . 19ص ، 2001 ،الجامعیة اإلسكندریة ، مصر  الدار

  تكلفة المبیعات
     مخزون البضاعة

  المبیعات
 األصول الثابتة

  المبیعات
 مجموع األصول 
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  :نسب تتعلق بالمدیونیة: رابعًا
ع          ة م ركة مقارن ات الش ل عملی ي تموی دائنین ف اھمة ال دى مس یس م وتق

  أصحاب الشركة في توفیر أموال لھا ونأخذ منھا نسبة القروض طویلة المساھمین 

اتین    ونسبة األرباح إلى فوائد القر+ األجل إلى حقوق الملكیة  ض وتھدف كل من ھ

ا وذلك المؤسسة  لق توازن في عنصر المخاطرة الذي تتحملھ المجموعتین خ ال  بأنھ

  . مما یجب بأكثرتتورط في تمویل عملیات الشركة 

  :نسب تتعلق بالربحیة: خامسًا
ذتھا      ي اتخ رارات الت ع السیاسات والق ة لجمی ة المحصلة النھائی ر الربحی تعتب

اط    ة نش ي كاف ركة ف اییر      الش ل المع ارجي بتحلی ع الخ تم المراج ا ویھ اتھا وعملیاتھ

د تسھم    المختلفة للربحیة الن أي انحراف ملفت للنظر یعني أن ھناك عدة حسابات ق

ذا االنحراف وخاصة حسابات المصروفات       رادات في تحقیق مثل ھ ا    واإلی ي لھ الت

ون الم          ة عی ي نسب الربحی ة ف ات ھام تح وجود انحراف ث   أھمیة نسبیة ویف راجع حی

ھ لفحص     ق من یولي ھذه االنحرافات عنایة فائقة ویعتبرھا مؤشرًا مبدئیًا ممتازًا ینطل

  :الحسابات الھامة التي تسھم في ھذه النسب

دخل  -1 ى       : تحلیل عناصر قائمة ال یستطیع مراجع الحسابات وبنظرة سریعة إل

كة مختلف البنود مالحظة وجود أي انحراف ھام بالمقارنة مع اتجاھات الشر

ا        ع وارتباطھ ع والتوزی اریف البی ل مص یة مث نوات الماض ن الس دد م لع

  .متابعةویر راف في ھذه العالقة یحتاج إلى تفسانح فأيبالمبیعات 

ات    -2 ى المبیع ربح عل امش ال رح      : ھ د ط اح بع افي األرب مة ص ب بقس وتحس

ع     ي تتمت ة الت الضریبة على المبیعات وتشیر ھذه النسبة بشكل عام إلى الحمای

 .الشركة ضد تحقیق خسائر نتیجة انخفاض األسعار وارتفاع التكالیف بھا

 

وتعكس ھذه             =                          العائد على مجموع األصول  -3

 .متوسط دوران األصولوالربح على المبیعات  النسبة ھامش

  صافي األرباح بعد الضریبة
 مجموع األصول 
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ة  العائ  -4 وق الملكی ى حق یس وت                                     =د عل اءةق  كف

  )140(استخدام حق الملكیة في تحقیق األرباح

ى    رف عل ع التع تطیع المراج ة یس ة المراجع ي عملی ل ف تخدام التحلی الل اس ن خ وم

ذه     ى ھ ي أدت إل باب الت ة األس الي معرف ذكورة وبالت ب الم ي النس ات ف االنحراف

ذا الم     إلبالغاالنحرافات إذا كانت ایجابیة  ى ھ ى المحافظة عل ستوى وإذا  اإلدارة عل

  .أدائھابما یؤدي إلى تحسین  أسالیبھااإلدارة في تغییر  إبالغكانت سلبیة 

  

  :تشارات اإلداریةسالمطلب الثالث خدمات المراجع الخارجي اال
ع    رة المراج رًا لخب ارجي نظ ین    الخ ھ المختلف ات عمالئ ة عملی ة مراجع نتیج

نظم المحاسبیة وتفسیر وتحلی     ة   فضًال عن خبرتھ في تصمیم ال ات المالی ا ل البیان  فإنن

ارات     ال االستش ي مج ع ف دمات المراج ى خ ب عل د أن الطل د  نج ي تزای ة ف اإلداری

اً       نظم الموجودة حالی نظم وتحسین وتطویر ال . مستمر وتشمل ھذه الخدمات تحلیل ال

ي بعض      بیة وف نظم المحاس انوتصمیم ال ى     األحی ي الحصول عل ھ ف مساعدة عمالئ

  .إلداریة المؤھلة تأھیًال عالیًابعض المھارات والكوادر ا

  :معاییر خدمات االستشارات اإلداریة
م الخدمات األخرى بخالف         د من أھ دمات االستشارات تع ان خ ا سبق ف كم

ة            ھ المھنی ع مھارت ق م ي تتف دمھا المراجع الخارجي والت ي یمكن أن یق المراجعة الت

  .للمھنة واألدبیةومسؤولیاتھ والمعاییر األخالقیة 

ذه الخدمات االستشاریة        وقد ع   انونیین األمریكي ھ ع المحاسبین الق رف مجم

ة استخدام       أساسااالستشارات المھنیة التي تھدف  أنھاعلى  اءة وفعالی ى تحسین كف إل

ما یحقق أھداف التنظیم وتتعلق ھذه الخدمات ل للطاقات والموارد المتاحة لھ وبالعمی

  :بالمجاالت التالیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .363 -359ص ،مرجع سبق ذكره  ،علم تدقیق الحسابات  ،خالد أمین عبداهللا / د -140

  

  صافي األرباح بعد الضریبة
 ق الملكیة ح
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ذ        -1 ل وتخطیط وتنظیم وتنفی ا بخصوص تحلی نصح اإلدارة وتقدیم المشورة لھ

 .ورقابة الوظائف المختلفة بالتنظیم

محاسبیة واإلداریة القیام ببعض الدراسات الخاصة مثل دراسة نظام الرقابة ال -2

دیم المسا   والبرامج التوصیات واقتراح الخطط وإعدادالداخلیة  ة  وتق عدة الفنی

 .لتنفیذھا

رح للسیاسات واإلجراءات        إعادة تقییم أو باألحرى -3 ي التطویر المقت النظر ف

 .والنظم والطرق والعالقات التنظیمیة

 .تقدیم األفكار والمفاھیم وطرق اإلدارة الجدیة للعمیل -4

دیم الخدمات      أصدرتد وق م ممارسة تق لجنة الخدمات االستشاریة تسعة معاییر تحك

  :االستشاریة 

ل -1 درة والتأھی ي  الق ھ  : المھن ارس لدی تم بواسطة مم ة یجب أن ی دیم الخدم فتق

 .القدرة والمعرفة بالطرق أو المدخل التحلیلي

ة الم : بذل العنایة المھنیة المعقولة -2 ة   فالممارس یجب أن یبذل العنای ة المقبول ھنی

 .عند تقدیم ھذه الخدمات االستشاریة

كل     -3 راف بش تم اإلش ب أن ی ھ یج ا ان افي كم م والك یط المالئ راف والتخط اإلش

 .مالئم وكافي على المساعدین 

ات     -4 ًا من البیان كفایة البیانات المالئمة فالممارس یجب علیھ أن یجمع قدرًا كافی

 .تقریره إلعدادمناسبًا  ساساأالشكل الذي یوفر لھ المالئمة عن مھمتھ وب

ؤات       -5 ات أو تنب أي توقع اقتران اسمھ ب التنبؤات یجب على المراجع إال یسمح ب

ى      دعو إل وحي أو ی ذي ی كل ال تقبل وبالش ي المس تقع ف فات س ات أو ص بعملی

 .االعتقاد بان یشھد بصحة أو إمكانیة االعتماد علیھا

ذ تفادي الممارس القیام بدور اإلدارة أو أن  -6 ھ أي دور یمكن أن   عل  یأخ ى عاتق

 .یؤثر بشكل عكسي على موضوعیتھ

ث            -7 ل بحی ع العمی وب م اق شفھي أو مكت ل سواء اتف ع العمی اق م التفاھم واالتف

 .یتضمن ھذا االتفاق طبیعة ونطاق وحدود المھمة المطلوب تأدیتھا



 199                                ء المؤسسةدور الرقابة الداخلیة والمراجعة الخارجیة في تحسین أداالفصل الرابع 

 

ل -8 ة العمی ى ال: منفع ا  مراجعیجب عل ع أن یحصل علیھ ة المتوق د المنفع تحدی

 .ذه الخدمات كما یجب علیھ أن یخبر العمیل بأي تحفظاتالعمیل من ھ

ائج    إبالغتبلیغ النتائج یجب على المراجع  -9 ة بنت العمیل بكافة المعلومات المتعلق

 ًال عن كافة التحفظات والعقبات بالشكل الذي یساعده ضالمھمة ف

  )141(. على اتخاذ القرار

  :أسباب ومبررات االستعانة بالخدمات االستشاریة
تعانة    ی   ى االس أة إل أ إدارة المنش ي تلج ررات الت باب والمب یص األس ن تلخ مك

  :بالخدمات االستشاریة لھا فیما یلي

ب   -1 ي أغل رى اإلدارة ف ارجي إال إذا   ال ت ع خ تعانة بمراج ببًا لالس وال س األح

 .تبین لھا انھ یمأل فراغًا في موقف محدد

نھم       -2 ب م د یطل ة    یواجھ المدیرون كثیرًا من المشاكل أو ق رارات معین اتخاذ ق

یح        ي تت ة الت دریب أو الخلفی رة أو الت ات أو الخب دون أن تتوافر لدیھم المعلوم

 .من بین البدائل المطروحة  األفضللھم القدرة على تقییم البدائل واختیار 

دد األنشطة ال    -3 ة متاح سرعة تزاید معدالت التغییرات الحادثة في التشریع وتع

دل     لبیئیة واإلنسانیة الت العالقات االجتماعیة وا فيو ي سرعتھا ومع وق ف ي تف

 .درة أي مدیر جاد یحاول متابعتھاقتزایدھا 

ال  -4 أة األعم دى منش د ل د ال یوج رات  ق ارات والخب ون المھ وظفین یمتلك م

 .والمعارف الالزمة لمواجھة الظروف التي تحدث للمنشأة

  :موقف مھنة المراجع من الخدمات االستشاریة لإلدارة
ذه الخدمات        یجب أن تس ي ھ رة ف ة مساھمة كبی اھم مھنة المحاسبة والمراجع

الخبرة      ع ب ة تتمت ب المراجع ى أن مكات افة إل ذا باإلض إلدارة ھ اریة ل االستش

 بة التي تضمن لھا القدرة على العمل في عدد من األنشطة یالط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق      ،كي  ون ھنس مرا+ ولیم توماس   -141 ة والتطبی ین النظری ة ب د حجاج      ،المراجع د حام ب أحم ال  + تعری كم

 1050 -1049ص ،م 1989 ،دار المریخ للنشر السعودیة  ،الدین سعد 
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  :المتعلقة باالستشارات اإلداریة وھي

ل یستطیع       : تطویر المنشأة ووضع سیاساتھا   -1 ع العمی رة السابقة م فنظرًا للخب

ر نس     ى حد كبی وین رأي لنفسھ بشأن    المراجع إل ة   اإلستراتیجیة بیًا تك المتعلق

ن     ئول ع ق اإلدارة المس ي فری وة ف عف والق واحي الض دد ن أة وان یح بالمنش

وین         ،المنشأة  دیم مشورة بشأن تك ة الحال تق كما أن المراجع یستطیع بطبیع

  .وتنظیم الوظیفة المحاسبیة في المنشأة 

ة  ع ھنا أن یحدد یستطیع المراج: التسویق والبیع والتوزیع -2 ار بدق ة   اآلث المتعلق

ا          رة م ھ من الخب وفر لدی ع أن یت ة ولكن ال یتوق بالسیاسات واالنجازات الحالی

ذا     إلصداریؤھلھ  ي ھ ب ف توصیات أو مقترحات تتعلق بتحسین جمیع الجوان

 .المجال

اج -3 د    : إدارة اإلنت ا تحدی ع أیض تطیع المراج ا یس اروھن ات   اآلث ة للعملی المالی

 .القائمة وتخطیط اإلنتاج وسیاسات المخزون والرقابة علیھالصناعیة 

من المحتمل إال تتوافر لدى المراجع المعرفة الفنیة الالزمة : التمویل واإلدارة -4

 .لمعالجة جوانب قلیلة في ھذا المجال

ة    -5 امج المراجع رًا الن برن ات فنظ ة البیان ة ومعالج ات اإلداری م المعلوم نظ

ار ا   ى اختب دات الخاصة       یتطلب القدرة عل نظم والمع ي ال ة ف ب التنظیمی لجوان

ع أن         ات المحاسبیة فمن المتوق ر بالعملی ام الكبی ذلك اإللم لمعالجة البیانات وك

 .تتوفر لدى المراجع الخبرة والقدرة والمعرفة في ھذا المجال

ات  -6 ي    : إدارة الموظفین والتعیین اءة ف ة وكف یستطیع المراجع أن یساھم بفاعلی

ي تطویر السیاسات     اإلسھام في الحسابات كما انھ یستطیع   اختیار العاملین ف

 .العامة والخاصة بالقوى البشریة ونظام  دفع األجور والرواتب

ة  -7 ادیة والبیئی ات االقتص تطیع أن   : الدراس ع یس ان المراج ال ف ذا المج ي ھ وف

ا        ذه الدراسات مم النواحي االقتصادیة لھ ة ب یساعد في جمیع الجوانب المتعلق

ین التخصصات          ما فعاًال مع الفإسھایعد  ھ من ب تم تكوین ا ی ذي عادة م ق ال ری
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ة   راء المختلف ات    إلج ذه الدراس ل ھ ار     .مث ذكر أن المستش دیر بال ن الج وم

  :اإلداري یجب أن یتصف بثالث خصائص ھامة وھي

 .التخصص الفني - أ

 .القدرات األخالقیة  - ب

  .باآلخرینالقدرة على االتصال  -جـ

  :إلداریةمراحل خطوات االستشارة ا

د    : تحدید المشكلة -1 وتعتبر الخطوة األولى التي یقوم بھا المراجع الخارجي عن

دیم      ن تق دف م كلة والھ د المش ي تحدی إلدارة ھ اریة ل دمات االستش دیم الخ تق

ذه        دیم ھ وم بتق م یق ازه ث ي انج ذي ینبغ ل ال ة والعم ائج المتوقع ة والنت الخدم

ات  ة و     –المعلوم ة بالتكلف ھ الخاص ع تقدیرات ت م ي    –الوق ل لك ى العمی إل

ت اإلدارة       ي شكل وق ھ ف ة من ل باالحتیاجات المطلوب ف العمی دھا وتعری یعتم

 .والعاملین وتحدید الموارد األخرى الالزمة النجاز الخدمة االستشاریة

اریة   -2 ة االستش ة أو الخدم تم  : انجاز المھم ع یح اع والواق ة  إتب المراحل الفرعی

 :التالیة

 .تقصي الحقائق - أ

 .حقائقتحلیل ال - ب

  .صیاغة الحلول والمقترحات -جـ

  .التنفیذ –د 

ر   : تقصي الحقائق - أ ب كبی أن الخطوة المتعلقة بتقصي الحقائق تحوز على جان

ا من صحة     الخطورة وذلك نظرًا الن المراجع یمن األھمیة و تأكد من خاللھ

 .التعدیالت الالزمة وإدخال ،خطأ البیانات األولیة  أو

ات  وتحتوي : تحلیل الحقائق  - ب ھذه الخطوة على تطبیق الحقائق وتحلیل العالق

باب راء واألس ین      وإج الجمع ب ع ب لوب المراج م أس ب أن یتس ة ویج المقارن

 .العناصر 
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ول   -ج ذه الخطوة في صیاغة    : والمقترحات والتوصیات   صیاغة الحل ل ھ وتمث

ة    إیجاد الحلول وطرحھا على العمیل بأسلوب منطقي ویتطلب ذلك  ول البدیل الحل

دى المراجع      واخت وافر ل ك یجب أن یت یار الحل الذي یفضلھ العمیل ومن اجل ذل

داع الخبرة  والفكر المستجد   ى أنشطة         واإلب دائل عل ار الب اس آث ى قی درة عل والق

  .المنشأة ومواردھا الطبیعیة والمالیة والبشریة

ذ  ةحل مر –د  زمن         : التنفی د ال ع العمل وتحدی ل توزی رة وتمث د الخطوة األخی وتع

ة والت ل عملی ة لك دأكلف وفیر   واب ل وت وظفي العمی ى م ات إل ح والتوجیھ النص

ة           وفیر عمال ذ ضرورة ت ة التنفی ب مرحل د تطل ث ق ة حی المساعدات الفنیة الالزم

  .ال تتوافر لدى العمیلمتدربة أو خبیرة ماھرة 

  :التقریر عن الخدمات االستشاریة لإلدارة 
ستشاریة لإلدارة یمكن معالجتھ من  أن استقالل المراجع وتقدیمھ للخدمات اال    

  .ناحیتین 

ى    ة األول ھ      : الناحی دیم خدمات ع بتق ام المراج د قی تقالل عن وافر االس ة ت أھمی

الح        إلدارة لص اریة ل ھ االستش دم خدمات ع یق ا أن المراج إلدارة فطالم اریة ل االستش

ة أو التسویقیة أو      ة واإلداری ة اإلنتاجی اءة والفاعلی ة   المنشأة بغرض رفع الكف التمویلی

ق   فالعالقة ھنا عالقة تعاقدیة ولیس لإلدارة أو المراجع مصلحة في إبداء رأیًا ال یحق

ة     تھدفة والمرغوب ة المس اءة والفاعلی رفین       ،الكف ین ط ًا ب ف حكم ھ ال یق ا ان وطالم

  .وبالتالي فال مجال ھنا للتخییر

ؤثر عل      : الناحیة الثانیة   ھ االستشاریة ی دیم المراجع لخدمات ى استقاللھ  ھل تق

اریة         ام المراجع بالخدمات االستش ا أن قی ة فطالم وائم المالی ي الق رأي ف داء ال د إب عن

ك    ي األصل ال یمل و ف أة وھ دى المنش ًا ل ھ موظف ق من إلدارة ال یخل ة ل لحة ذاتی مص

إلدارة          دیم خدمات استشاریة ل ھ تق الي یمكن و بالت ر مباشرة فھ أخرى مباشرة أو غی

دًا  والھادفة إلى رفع الكفا ءة والفاعلیة اإلنتاجیة واإلداریة وان یبدي رأیًا انتقادیًا محای

  .وموضوعیًا وغیر متحیز عن القوائم المالیة للمنشأة
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ة           د الخطوة أو المرحل إلدارة یع وتقریر المراجع عن الخدمات االستشاریة ل

  .األخیرة الذي یقوم بھا عند االستعانة بھ في تقدیم ھذه الخدمات

نوع الخدمة االستشاریة التي یقدمھا المراجع  أیا كانبالذكر انھ  وما ھو جدیر  

كلیة     ة الش م بالناحی ب أن یتس أة یج ا بالمنش إلدارة العلی دم ل ر المق ان التقری إلدارة ف ل

والموضوعیة ؟ وھذا یستوجب ضرورة العرض المنطقي الموضوعي لمادة التقریر 

ول والتوصیا    ھ للحل ي یراھا ضروریة لعالج  ت الوان یخصص جزءًا مستقًال من ت

دًا واضحًا المشكلة واألسالیب     المشكل ة التي یعالجھا كما یجب أن یحدد التقریر تحدی

   )142(المرتكز علیھا في تحلیل ودراسة وحل ھذه المشكلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 319-317ص ،م 1999 ،عمان األردن  ،ار الصفا للنشر د ،التدقیق الحدیث للحسابات  ،أحمد حلمي جمعة  -142
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ة   ة اإلداریة كنموذج لدور الرقابةالمراجعـ : الثالثالمبحث  ة والخارجی ي   الداخلی ف
  :في المؤسسة تحسین األداء

دد أوجھ نشاطھا  أن أصبحت     لقد كان من نتیجة كبر حجم المشروعات     وتع

ادر  ر ق روع غی ى   ةإدارة المش رف عل ى التع ي   عل ات الت ور والمعوق واحي القص ن

ذ ھ التنفی ي لسیاسات المشروع ،تواج ائج األداء الفعل ل نت ت  ،وتحلی د نبع م فق ن ث وم

عاونة اإلدارة في ھذا المجال وجعلھا أكثر كفاءة وفاعلیة في لم إیجاد أداةالحاجة إلى 

  .المتاحة الموارداستخدام 

ة المحاسبیة       ات المھنی ات والجمعی د ساھمت الھیئ ي تطویر   ولق ة ف والمراجع

دیم خدمات        ى تق دور المراجعة من حمایة أصول المشروع من الضیاع والسرقة إل

ة للم   اط المختلف ھ النش یم أوج ص وتقی ق فح ن طری إلدارة ع روع ل اج (ش  ،اإلنت

ل  والتم ،والتسویق  خ ...وی ب       ) ال ورات االقتصادیة وتجن ق الوف ي تحقی والمساعدة ف

ة  في الموارد  واإلسرافالضیاع  ولقد كان نتیجة ذلك قیام العدید من مكاتب المراجع

ى   ة إل اد الخارجی ا      إیج ید قراراتھ ة اإلدارة وترش ى خدم ل عل ا  ،أداة تعم ا كم  إنھ

ذه   ع المجاالت وھ ي جمی ة ف ة اإلداری ة الوظیف اءة وفاعلی اس كف یلة لقی تستخدم كوس

  ).اإلداریةالمراجعة (ھي  األداة

  :اإلداریة األول طبیعة المراجعةـ :المطلب 
  :تعریف المراجعة اإلداریة: أوال

ل التنظیمي   (   المراجعة اإلداریة ھي أداة تختبر وتفحص بصورة بناءة الھیك
د    ھ أو اح روع وفروع امھللمش ھ     اإلداراتأو  أقس ي نفس ل التنظیم ل الھیك  ،داخ

رق          داف وط ن أھ ھ م ا تحقق وعیة بم ط الموض ار الخط ص واالختب مل الفح ویش
ك بقصد ترشید        وأسالیب تنفیذ ا ة وذل لعملیات واستخدام الموارد البشریة والمادی

ي     قرارات اإلدارة عن طریق كشف نواحي القصور وما یترتب علیھا من أخطاء ف
راح اإلجراءات التصح      م اقت ن    العناصر محل الفحص ، ث ي یمك یحیة المناسبة والت

  ).علیةبھا بشكل یساعد اإلدارة على أداء مسؤولیاتھا بكفاءة وفا القیام

  :ة تتمثل في ناحیتینیومن التعریف الشامل یتضح أن طبیعة المراجعة اإلدار  
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ة -1 ى أداء   عملی ب عل یم ینص ل وتقی ص وتحلی دفاتر   فح ى ال یس عل اإلدارة ول

ة      ذه العملی ز ھ ة وتتمی وائم المالی اریر والق جالت أو التق اءه  والس ا بن بأنھ

ومن أمثلة ھذه  ،لمالیة وتطبق في مجاالت متعددة خارج النواحي ا ،بطبیعتھا

نظم     المجاالت مراجعة وتقییم األھداف والسیاسات والخطط واإلجراءات وال

 .وطرق العمل وأسالیب الرقابة

ان         -2 ق بی رارات اإلدارة عن طری ى ترشید ق ل إل تھدف عملیة الفحص والتحلی

نقاط الضعف واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجھھا إدارة المشروع 

ة اإلدارة   وبالك ع إمكانی ب م ي تتناس ة الت ا  ،یفی ب كم ت المناس ي الوق اوف  إنھ

 .تسعى إلى إبداء الرأي في مدى كفاءة اإلدارة في أداء وظائفھا 

  :اإلداریةأھداف المراجعة : ثانیًا
  :ھناك عدد من األھداف تسعى المراجعة اإلداریة إلى تحقیقھا وھي   

د   -1 ت اإلدارة ق ا إذا كان رأي فیم داء ال ة إب وارد المتاح تخدمت الم ریة (اس البش

ائج في ضوء      ،بأفضل طریقة ممكنة ) والمادیة وتمكن من تحقیق أقصى النت

ة الحال   . أھداف المشروع المحددة مسبقًا ار ویتضمن ذلك بطبیع واحي   إظھ ن

ید    ا وترش اء علیھ ات للقض طة والعملی ة األنش ي كاف اءة ف دم الكف یاع وع الض

 .للمشروع استخدام الموارد االقتصادیة

ور   -2 ھ القص اف أوج ق اكتش ن طری ا ع ید قراراتھ ي ترش ة اإلدارة ف معاون

راح وسائل التصحیح          ا المشروع واقت ي یتعرض لھ والمشاكل واألخطاء الت

ة  م  ،المالئم دادث ین    إم ي تحس اعدتھا ف رض مس ات لغ ذه المعلوم اإلدارة بھ

 .كفاءة انجازھا في المستقبل

م المختلفة من خالل متابعة التنفیذ الفعلي للمھام تقییم أداء اإلفراد داخل األقسا -3

 .المحددة

ا         -4 ات التشغیلیة وتحلیلھ ي العملی ات ف ات والمعوق ار البحث عن االختناق  وإظھ

 .إلیھا واقتراح طرق التصحیح المناسبةأدت األسباب التي 
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ة       -5 یم أنظم ار وتقی الل اختب ن خ ة م ة الرقاب از وظیف ي انج اعدة اإلدارة ف مس

 .تخدمةالرقابة المس
6-

ھ            ا یزاول ر الضروریة فیم واحي غی د الن ي مجال تحدی إلدارة ف تقدیم العون ل

ي          ر ف ق وف د یحق ا ق تغناء عنھ م االس ا ت ي إذا م طة والت ن أنش روع م المش

 )143(.التكالیف وزیادة في اإلیرادات

  :نطاق المراجعة اإلداریة: ثالثًا

ار -1 ات  إظھ ة أنشطة وعملی ي كاف اءة ف دم الكف واطن الضعف وع روع  م المش

وارد االقتصادیة    وذلك لتصحیحھا والقضاء علیھا بغرض ترشید استخدام الم

 .للمشروع 

ذه         -2 ذ ھ ذھا والسیاسات الموضوعة لتنفی ة تنفی مراجعة أھداف المشروع وكیفی

ذه   األھداف بغرض اقتراح احدث وانسب النظم واإلجراءات الالزمة لتنفیذ ھ

 .األھداف

اء  اكتشاف أوجھ القصور والمشاكل و -3 األخطاء التي یتعرض لھا المشروع أثن

التشغیل واقتراح انسب الوسائل لتصحیحھا وذلك لمساعدة اإلدارة في تحسین 

 .كفاءة االنجاز

ار فحص االختناقات والمعوقات في العملیات التشغیلیة وتحلیلھا لغرض   -4  إظھ

 .إلیھا واقتراح ما یتناسب ألجل تصحیحھا أدتاألسباب التي 

ار نظم    مساعدة اإلدارة -5 في انجازھا لوظیفتھا الرقابیة من خالل فحص واختب

 )144(.الرقابة المستخدمة واقتراح ما یصحح الثغرات في النظم الرقابیة

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 412 -411ص ،مرجع سبق ذكره  ،نظریة المراجعة وآلیات التطبیق  ، محمد سمیر الصبان -143

ة موضوعات متخصصة      ،محمود ناجي درویش / سمیر كامل / بد الفتاح الصحن ع -144 ة الخارجی  ،المراجع

  . 154ص ،م 2001الدار الجامعیة اإلسكندریة مصر 

  

  



 207                                ء المؤسسةدور الرقابة الداخلیة والمراجعة الخارجیة في تحسین أداالفصل الرابع 

 

  

  :التكامل بین المراجعة اإلداریة والمراجعة المالیة: رابعًا
یم     ة  من األمور المستقرة أن المراجعة المالیة ھي عملیة منظمة لجمع وتقی أدل

ك      وأحداث وقرائن اإلثبات عن افتراضات بوقائع  ة موضوعیة وذل اقتصادیة بطریق

اییر المحددة       ع المع نتیجة   وإیصال لمعرفة مدى صحة ھذه االفتراضات وتمشیھا م

  .ذلك إلى األطراف ذات المصلحة

ى فحص    المراجعة اإلداریة و   ة عل بمفھومھا تساعد المراجعة المالیة الخارجی

یم الجوا ة وتقی ر المالی ب غی ألداءن حاب   ل ة أص ھیل ممارس الي تس اإلداري وبالت

المشروع للرقابة الشاملة على اإلدارة وتعمل المراجعة اإلداریة على تمكین المراجع 

داء     یم وإب ص وتقی ن فح ارجي م الي الخ ھالم ة    رأی راءات الموازن داف وإج ي أھ ف

ة  ا تحت التخطیطی زام اإلدارة بم دى الت ث م ن حی ذھا م ات وتنفی ذه الموازن ھ ھ وی

ي          ذ الفعل ع التنفی یھا م دیرات وتمش حة التق دى ص یم وم ات وق ن كمی ة م التخطیطی

ذه الخدمات       وأسبابھاوفحص  االنحرافات  وم مراجع الحسابات بھ ومعالجتھا وال یق

ي   . بشكل ملزم في الوقت الحالي ، ویعتبر قیامھ بھا إذا اعتبرت من مھامھ تطویرًا ف

ع  ویت ،خدمتھ المھنیة  ي أوضحت       فق ھذا الرأي م ات الت ھ بعض الكتاب ت إلی ا ذھب  م

بان المراجع الخارجي یجب أن یبدي رأیًا فنیًا في التنبؤات والتقدیرات التي تقوم بھا 

  .المشروع ألنشطةاإلدارة ویبنى علیھا الخطط المستقبلیة 

ة ضروریة         ة المالی ان المراجع ذا ف ار وعلى ھ ة     إلظھ رارات اإلداری ار الق آث

ح أو خسارة   ع الي       وأیضا لى نشاط المشروع من رب ز الم ي المرك رات ف ى التغی عل

رأس  ألصحابللمشروع وكذلك من صحة وسالمة العائد على رأس المال المستثمر 

ي عن          ھ من رأي فن ا یحوی ر المراجع اإلداري بم ان تقری المال ومن ناحیة أخرى ف

داري بالمتغیرات سواء الخاضعة ر األداء اإلومدى تأث.كفاءة األداء إلدارة المشروع 

ي   لرقابة اإلدارة أو غیر الخاضعة لرقابتھا  وكیلھم ف یفید تقییم أصحاب رأس المال ك

ي       ة ف ة المتمثل ھ اإلداری ام بمھام إدارة المشروع ومدى قدرتھ أو عدم قدرتھ على القی

ة اإلدارة      ع لرقاب ي ال تخض المتغیرات الت د ب ائف اإلدارة وتقص دخالت . وظ الت
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ى          ال ؤثرة عل ال شك م ة إلدارة المشروع وب خارجیة من تشریعات وإجراءات ملزم

ا  دى       كفاءتھ ة م ة اإلداری ر الخاص بالمراجع الب وسیوضح التقری بالموجب أو بالس

  )145(.قدرة اإلدارة على التعامل مع ھذه المتغیرات البیئیة المفروضة علیھا

  

  :المطلب الثاني المراجع اإلداري
  :اجع اإلداريمفھوم المر: أوال

ع اإلداري     ة المراج د أن كلم وحيق د     ت خص واح ع اإلداري ش ان المراج ب

ن             د م ھ ال ب ث ان یس صحیحًا حی ذا ل ة وھ ة اإلداری ة المراجع وم بمھم یستطیع أن یق

بفكرة فریق العمل الن المراجعة اإلداریة تتطلب تخصصات مختلفة للقیام بھا  األخذ

ة وظائف      وقد ال حظنا مما سبق أن المراجعة ا ا األساسیة ھي مراجع إلداریة مھمتھ

بنظریة المراجعة ومن ھو   ملم  اإلدارة مما یتطلب أن یكون فریق العمل فیھ من ھو

ة  ة كامل ى درای سعل الیب    بأس ادئ وأس ة بمب ى معرف و عل ن ھ یم واإلدارة وم التنظ

م   وأدوات ى أن یكون مل ة عالوة عل اجواالقتصاد   باإلحصاء الرقاب را واإلنت ء والش

  .والتسویق والھندسة الصناعیة ونظم المعلومات

ة           ھ لغرض المراجع از من داخل ومن ناحیة أخرى قد یستعین المشروع بجھ

ؤثر   . اإلداریة أو جھاز من الخارج ولكل لھ ممیزاتھ وعیوبھ ل الم وال ریب أن العام

ا         ة ھو شعور اإلدارة العلی وم بالمراجع ار من یق ة في اختی ة اإلدا  بأھمی ة  المراجع ری

ات وع     وإمكانی ذلك ن ارجي وك ي أو خ از داخل ى جھ اد عل ي االعتم روع ف المش

ة   ة المطلوب ة اإلداری ث .المراجع احی دودة  أنھ رة مح اص لفت دف خ ة  .لھ أو مراجع

  .مستمرة إداریة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اح الصحن   -145 د الفت ش  / عب اجي دروی د ن ة  ،محم ین النظری ة ب ق   المراجع ة للنشر  ،والتطبی دار الجامعی  ،ال

  .56-55ص ،م 1998 ،اإلسكندریة مصر 
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  :الداخلي إلى اإلداریةوترجع أھمیة االعتماد على جھاز المراجعة 

أن المراجعة اإلداریة تھدف إلى تحسین الكفاءة وزیادة فاعلیة العمل اإلداري  -1

  .دورھا الرئیسي ھو خدمة اإلدارةمما یجعل 

ة إدارة ال -2 طة    حاج ة األنش ي مراجع ة ف ة الداخلی ود المراجع ى جھ روع إل مش

داخلیھ كانت أو  ؛العدیدة للمشروع في ظل كبر حجم المشروع وتعدد فروعھ

ة  ل    .خارجی ي داخ تمرة ف ة المس ة اإلداری از للمراجع ود جھ ب وج ا یتطل مم

 .المشروع

ة   -3 ة الداخلی ن     أن المراجع ة ع ة الذاتی ق الرقاب ي تحقی ھم ف ي تس از داخل كجھ

اكل ط ة المش تمر ومناقش یم المس ص والتقی ق الفح بابھاری ئولین  وأس ع المس م

 .في المشروع أعلىعنھا قبل أن تصعد إلى جھات 

أن جھاز المراجعة اإلداریة الداخلي سیكون خبیرًا بمجاالت نشاط المشروع    -4

ھ ل        وأھداف تمر داخ دائم والمس ھ ال الل عمل ن خ ك م ة وذل اكلھ المحتمل ومش

 .المشروع

د         ومن نا  ة ق ة اإلداری از خارجي للمراجع ى جھ اد عل ان االعتم حیة أخرى ف

 :یكون لألسباب التالیة

المالیة أو المكانیة  اإلمكانیاتالمشروع الداخلیة من حیث  إمكانیاتعدم كفایة  -1

 .أو الوظیفیة 

ة     -2 زة الخارجی ان األجھ أن إدارة المشروع أو أصحاب المشروع على اقتناع ب

 .رة والكفاءة في أداء مھام المراجعة اإلداریةعلى درجة عالیة من الخب

ة وجود المراجع اإلداري داخل        -3 دركون أھمی أن القائمین على المشروع ال ی

ة إذ       ة اإلداری ي للمراجع از داخل ى جھ المشروع مع اقتناعھم بان االعتماد عل

ي           داخل ف ى الت ھ إل ؤدي عمل د ی حة ق ورة واض ددة بص ھ مح ن مھام م تك ل

 )146( .االختصاصات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .158ص ،مرجع سبق ذكره  ،المراجعة الخارجیة موضوعات متخصصة  ،عبد الفتاح الصحن وآخرین  -156
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ى   -4 اھتمام المراجع الخارجي بفحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة وھي تمثل إل

 .ریةحد كبیر احد المجاالت الرئیسیة للمراجعة اإلدا

ن  ین   ولك اون ب ام تع ب قی ھ یتطل ورة فعال ة بص ة اإلداری داف المراجع ق أھ تحقی

ة     ام بالمراجع داخلي للقی رأي      المراجع الخارجي والمراجع ال ذا ال ة ویستند ھ اإلداری

رأي           تمتع إلى إن داء ال ھ من إب المراجع الخارجي باستقالل كامل عن اإلدارة یمكن

  .ة في استغالل الموارد المتاحة للمشروعالفني المحاید عن مدى كفاءة اإلدار

ث          ة من حی رارات اإلداری ى ترشید الق أما المراجع الداخلي فسوف یعمل عل

ار راح       إظھ ات واقت نظم والسیاس ط وال ي والخط ل التنظیم ي الھیك عف ف اط الض نق

داخلي    لأفضل السب ي   لحلھا ومما یساعد المراجع ال ل       ف ل داخل الھیك ھ یعم ك ان ذل

  )147(.دیھ من المعلومات الكثیر عن المشروع والظروف التي یعمل فیھاالتنظیمي ول

  :تأھیل المراجع اإلداري: ثانیًا
ة          واحي إداری ین ن ع ب ة خاصة تجم الن المراجع اإلداري یقوم بعمل لھ طبیع

مع العمل الذي سیقوم  تتالءمومالیة واقتصادیة فان تأھیلھ یتطلب أن یكون ذو طبیعة 

المراجع اإلد  ھ ف داث      ب م األح ى فھ درة عل ن الق ھ م ة تمكن د بطریق ب أن یع اري یج

ل المراجع اإلداري أن      د تأھی د عن والمتغیرات المؤثرة في أنشطة المشروعات فال ب

ات    م المعلوم یط اإلداري ونظ رارات والتخط اذ الق ال واتخ اكل األعم درس مش ی

ة    ة والرقاب ة المراجع ة ونظری بیة واإلداری الیب ا وأدواتالمحاس ال وأس التص

  .والعالقات اإلنسانیة بجانب علم النفس اإلداري وأسالیب المراجعة المتقدمة

تكمال        روري الس ة ض ة اإلداری ة المراجع دیم خدم ى تق دریب عل ا أن الت كم

المراجعة  إلعمالمقومات المراجع اإلداري وھذا التدریب یتم في مكاتب متخصصة 

ة     اإلداریة كما أن التعلیم المستمر المستحدث م   ي المراجع ات واألسالیب ف ن النظری

روري ومل ة ض ع اإلداري الجاإلداری ابع المراج ي یت ة  زم لك الم المراجع ي ع د ف دی

تمرة     ورة مس ھ بص دیث معلومات ى تح ل عل ة ویعم  .اإلداری

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  426ص‘ مرجع سبق ذكره ‘ نظریة المراجعة وآلیات التطبیق  ، الصبان محمد سمیر/ د -147
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فال بد أن یتسم المراجع اإلداري باالستقاللیة والحیادیة بمعناھا الذي اتفق علیھ       

ة    اییر المراجع ار من مع ي  .كمعی ام   استقالل الحا  واالستقالل یعن د القی ة عن ة الذھنی ل

كما یجب أن یكون موضوعیًا وغیر .رره من أیة ضغوط في اتخاذ القراربالعمل وتح

ع اإلداري أي  م ون للمراج ب أن ال یك ة تتطل ا أن الحیادی رأي كم داء ال د إب ز عن تحی

  )148(.مصالح مادیة مباشرة أو غیر مباشرة في المشروع

  :مجاالت عمل المراجع اإلداري: ثالثًا
ل المراجع اإلداري              راز مجاالت عم ذا المجال إب ي ھ ھ لمن الضروري ف ان

ذا الن       ین ھ رق ب ین بوضوح الف ة  حتى یتب واع األخرى من      وع من المراجع عن األن

د      ة ولق ة والخارجی ات الداخلی ي       أوضحت المراجع ات المجاالت الت د من الكتاب العدی

  :یتناولھا المراجع اإلداري بالفحص والتحلیل وھي

 .الخطط واألھداف -1

 .الھیكل التنظیمي -2

 .السیاسات واإلجراءات  -3

 .طرق ووسائل الرقابة -4

 .طرق ووسائل التشغیل -5

 .د البشریة والمادیةالموار -6

 .المقاییس الكمیة والنوعیة -7

 .األداء الفعلي ونتائجھ  -8

ائل     ة الوس ى  مجموع بعة األول ر الس مل العناص ات وتش تخدمھا   واإلمكانی ي تس الت

ل     ،الملقاة على عاتقھا  باألعباءاإلدارة للقیام  ر یمث ائج  في حین أن العنصر األخی النت

  .المتاحة واإلمكانیاتالوسائل  التي تحصلت علیھا اإلدارة من استخدام

  المشروع التي قام من اجلھا  ألھدافإجراء تقییم سلیم فعلى المراجع اإلداري   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .60-59ص ،مرجع سبق ذكره  ،المراجعة بین النظریة والتطبیق  ،محمد ناجي درویش + عبد الفتاح الصحن  -148
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مدى سالمة ھذه األھداف ومدى إمكانیة تنفیذھا وان تنفیذھا یتم وفقًا لما والتحقق من 

وكذلك التحقق من سالمة القرارات اإلداریة في حد ذاتھا ولیس نتائج . ھو محدد لھا 

ذلك أن   ھ ك ة      التشغیل   یفحص  ھذه القرارات وعلی من خالل دراسة التخطیط ورقاب

ع من      ...كالیفاإلنتاج وتواریخ التسلیم والمقارنة بین الت ع والتوزی خ ویفحص والبی ال

  .الخ ...والتسلیم  واألسعارخالل مقارنة المبیعات خالل الفترات المختلفة 

د تقتصر      ة   ومن خالل المجاالت السابقة ق ة اإلداری ى احد أوجھ     المراجع عل

  )149(واحدة  كوحدةالنشاط داخل المشروع أو قد تشمل المشروع كلھ 

  

  :ر المراجع اإلداري تقری ـ:المطلب الثالث
ھ من   نھائي لعملیة المراجعة في تقریر ییتمثل المنتج ال   عده المراجع بعد انتھائ

ع    ر المراج ان تقری الي ف ة وبالت ة المراجع ة   عملی ذا العملی ائي لھ رج النھ ل المخ یمث

ي        رأي الفن ح ال ر یوض ن تقری ارة ع و عب ارجي ھ المراجع الخ اص ب التقریر الخ ف

والموضوعي عن داللة وصدق القوائم المالیة التي أعدتھا المنشأة والمحاید  أالنتقادي

رر أن   ع یق ا والواق ي لھ الي الحقیق ز الم ة والمرك ال الحقیقی ائج األعم ر عن نت للتعبی

المراجع الخارجي والمعاییر  نیة قد اھتمت اھتمامًا بالغًا بتقریریة والمھمالمجامع العل

داد وصیاغة وإصدار      واإلجراءات والمبادئ التي یجب علیھ اال د إع ا عن سترشاد بھ

  .التقریر حتى یستوفي النواحي الشكلیة والموضوعیة

ا     كما أن تقریر المراجع اإلداري ھو عبارة عن تقریر یقدمھ إلى اإلدارة العلی

ل إدارة من     ل أو لك مبدیًا فیھ رأیھ الخاص عن مدى كفاءة وفاعلیة األداء للمنشأة كك

تقریر المراجع اإلداري یكون تحت  إن وما ھو جدیر بالذكر ،إدارة المنشأة على حده

ة األخرى   اول األطراف الخارجی ون تحت متن الي ال یك ط وبالت أة فق د إدارة المنش ی

تثمرین  البنوك والمس زةك درین   واألجھ ة والمص االت الحكومی خ...والوك  ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .415-414ص ،مرجع سبق ذكره  ،یات التطبیق لنظریة المراجعة وا ،الصبانسمیر محمد  /د -149
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ده المراجع ال     ذي یع ذي یكون   خارج وھذا االتجاه مخالف تمامًا عن التقریر ال ي وال

  )150(.في متناول كافة األطراف الخارجیة والداخلیة ألنھ تقریر منشور ومعلن

ة    وال یمكن استخدام معاییر إعداد التقریر والخاصة بالم ة التقلیدی راجعة المالی

ر المراجع   لمراجعة اإلداریة ویرجع ذلك الالتقریر في حالة ا إلعدادكمعاییر  ن تقری

یم وال       اإلداري یمثل خالصة ما توصل  ات الفحص والتقی ائج خالل عملی إلیھ من نت

  .الخارجیةشك أن ذلك یختلف عن المراجعة 

رورة      ب ض ر یتطل ان األم م ف ن ث ادوم ن  إیج ة م اییر  مجموع دادالمع ر  إلع تقری

ع اإلداري  ىالمراج ائج      تتمش یم والنت ص والتقی االت الفح زة لمج ة الممی ع الطبیع م

  :الدراسات ھذه المعاییر فیما یلي بعض أوضحتالمتوقعة ولقد 

 :یجب أن یشتمل التقریر على - أ

ة وصف كامل لجمیع األنشطة اإلداریة والوظائف   -1 ق     وأنظم ا یتعل ة وم الرقاب

 .ت والتي خضعت للفحصبھا من بیانا

ة  إش -2 اییر المراجع ى مع رة إل ي    ارة مباش راءات والت ن إج ا م رتبط بھ ا ی وم

 .اإلدارة ألداءالتقییم  وإجراءمالئمة للقیام بعملیة المراجعة تكون 

التي تؤدي إلى تضلیل القارئ أو  األلفاظیجب أن یبتعد التقریر عن استخدام   - ب

اظ األوان تتصف ھذه  ،ذات المعنى المزدوج تالءم بالسھولة   لف ة    وت مع طبیع

 .وأھداف المراجعة اإلداریة

  :كاألتيیجب أن ینقسم التقریر إلى عدة أقسام  -ج    

ة متضمنًا المجاالت      -1 یشتمل القسم األول على وصف لطبیعة وھدف المراجع

التي خضعت لعملیة المراجعة ،  واألنشطةاإلداریة والوظائف وأوجھ الرقابة 

 .ح عن المجاالت التي لم یتم مراجعتھامع ضرورة اإلفصا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .332ص ،مرجع سبق ذكره  ،التدقیق الحدیث للحسابات  ،أحمد حلمي جمعة / د -150
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ي وجدھا المراجع    یشتمل القسم الثاني على إجراءات المراجعة اإلدار -2 یة والت

ة ل امالئم ھ  لمھ ة من ي  ،م المطلوب ا یراع اوھن روف    أنھ ل الظ ي ظ ة ف مالئم

 المحیطة بعملیة المراجعة للمنشاة 

ن       -3 ي م م شخص ى حك ع اإلداري عل ر المراج ي تقری ث ف م الثال وي القس یحت

 .اإلدارة على ضوء ما قدم إلیھ من قرائن ومعلومات ألداءالمراجع 

ائج األساسیة من عم        -4 ى النت وي عل ع فیحت م الراب یم    أما القس ة الفحص والتقی لی

 .أقسام التقریر أطولوغالبًا ما یكون ھذا القسم من 

عیوب أو نواحي قصور وجدت خالل    أیةوالقسم الخامس یخصص لوصف  -5

المترتبة على ھذه النواحي ،  اآلثارعملیة الفحص والتقییم مع ضرورة إبراز 

واحي القص          ى اقتراحات المراجع لمعالجة ن ذا القسم عل ور وكذلك یشتمل ھ

ًا         الموجودة   ل ملحق م لیمث ذا القس د ینفصل ھ ا مستقبًال وق ى تالفیھ والعمل عل

ور         واحي القص ن ن یل ع ن التفاص د م اء مزی التقریر إلعط ق ب تقًال یرف مس

 )151(.وطرق عالجھا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .423ص ،مرجع سبق ذكره  ،آلیات التطبیق نظریة المراجعة و ،الصبانمحمد سمیر/ د -151
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  الفصل  خالصة                                    
ة        قیھا الداخلی ة بش ف تستطیع الرقاب نظام  (لقد الحظنا من خالل ھذا الفصل كی

ي تحسین   ) المراجعة الخارجیة(والخارجیة ) الرقابة الداخلیة من إعطاء دور فعال ف

ة  تخدام أداء المؤسس ة  باس ا المختلف ق  وسأدواتھ و تحقی ال نح یط لألعم ي التخط ا ف

الل        ن خ یم األداء م ة وتقی ات التخطیطی تخدام الموازن الل اس ن خ ائج م ل النت أفض

یم األداء  استخدام   بة المسؤولیة وتقی و مخطط   بمحاس ا ھ ع م ي م ة األداء الفعل مقارن

ة التنفی      حیحھا ومراقب ى تص ل عل ي األداء والعم ات ف اس االنحراف ات وقی ذ للسیاس

ي         من   والتأكدالمالیة واإلداریة  ة الت ة الداخلی ك من خالل المراجع ًال وذل ا فع تطبیقھ

  .تعتبر أداة من أدوات الرقابة الداخلیة في المؤسسة

ة     ة الخارجی ي المراجع ل ف ة المتمث ن الرقاب اني م ق الث ة الش الل دراس ن خ وم

د ال     ة فق ین أداء المؤسس ي تحس ب ف ذا الجان اھم ھ ف یس ة  وكی ا دور  المراجع حظن

ة         اره احد خطوات ومراحل المراجع ة باعتب ة الداخلی الخارجیة في تقییم نظام الرقاب

دوره المراجع الخارجي یكشف     ذي ب داني وال ل المی اییر العم ن مع ار م ذلك معی وك

ي السابق أداة من            ا اشرنا ف ر كم ي تعتب ة والت ة الداخلی ي أداء الرقاب نقاط الضعف ف

ة    أدوات تحسین أداء  ام الرقاب ر مستقل عن نظ د یصدر المراجع تقری ة وق المؤسس

ى تصحیحھا ومن      الداخلیة یشرح فیھ كفاءة ھذا النظام ونقاط الضعف فیھ للعمل عل

خالل قیام المراجع الخارجي في عملیة فحص األرصدة المختلفة فانھ یستخدم عملیة 

ي نفس    التحلیل المالي باستخدام نسب األداء ومقارنتھا مع غیرھا م ن المؤسسات وف

اك              ان ھن ا ك ة إذا م ي معرف د المؤسسة ف ك یفی ان ذل ة ف رات مختلف ى فت المؤسسة عل

ینھا     ى تحس ل عل ة والعم ب األداء المختلف ي نس دني ف ع  . ت ة المراج ذلك أن وظیف ك

ي      اھم ف ھ یس اءة األداء وفاعلیت إلدارة عن كف ة إعطاء المشورة ل ي مھم الخارجي ف

ة       ترشید اإلدارة نحو أداء  ى ضوء وجھ رارات المناسبة عل أفضل النتائج واتخاذ الق

  .في تقریره الموجھ لإلدارة العلیا للمؤسسة النظر التي یقدمھا المراجع

ن  ة   دوروم ة اإلداری ة و المراجع ین أداء إدارة  المؤسس ي تحس ي ت ف تم الت

ین بال اون ب رتع ارجین والموالم داخلیین والخ ب  اجعین ال ى الجان رة إل ة مباش جھ
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المؤسسة في جمیع  ألداء إدارةداري في نشاط المؤسسة وفحص ودراسة انتقادیھ اإل

ا  وتقدیم الرأي عن ھذا األداء في شكل تقریر یقدم لإلدارة أنشطتھا ھ    العلی یشرح رأی

وفعالیة تحقیق النتائج وكذلك  توى األداء في المؤسسة وكفاءة التشغیلالمحاید عن مس

ة  اجع اإلداري یعرض المر.من خالل ھذا التقریر  ة تحسین     وجھ نظرة حول إمكانی

ل أوجھ النشاط         ھ بفحص ودراسة وتحلی األداء وتصحیح االختالل وذلك نتیجة قیام

  .المختلفة بالمؤسسة ومعرفة نقاط الضعف فیھا

ال     دور الفع ا ال وفي ھذا الفصل ومن خالل األدوات التي ذكرناھا سابقًا یتبین لن

ة الداخلی    ا الرقاب ي تحسین أداء المؤسسة من       الذي تقوم بھ ة ف ة الخارجی ة والمراجع

خالل تحسین وتفعیل الرقابة سواء اإلداریة أو المالیة والحفاظ على أصول المؤسسة 

ي إدارة  اءة اإلدارة ف ة كف ن خالل معرف ا أصولھاأو م واد  وكفاءتھ تخدام الم ي اس ف

دیھا من    المتاحة للحصول على أفضل النتائج ، وفاعلیة استخدام الوسائل ال   ة ل مختلف

ات       تویات األداء لمؤسس ة ومس رات مختلف الل فت تویات األداء خ ة مس الل مقارن خ

ة   مشابھة واستخراج الفروق وتحلیل االنحرافات المسببة لھا واقتراح الحلول المالئم

 .لمعالجتھا
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دد         آت وتع م المنش ر حج ة لكب ناعیة ونتیج ورة الص د الث ا أعمالبع  ھ

ل   تحولانفصلت الملكیة عن اإلدارة و دور اإلدارة في تسییر المؤسسة كوكی

ا و  ن مالكھ الك    أع ین اإلدارة والم ة ب بحت العالق اھمین(ص ة ) المس عالق

ة   ییر المؤسس ن تس الك ع د الم ك ابتع ى ذل اء عل ة وبن ن وكال وا م م یتمكن ول

ي مؤسساتھم وكذلك عدم االطالع مباشرة على كثیر من المعلومات التي تعن

دھم  وائم   تأك اریر وق كل تق ي ش دمھا اإلدارة ف ي تق ات الت حة المعلوم ن ص م

ات ذه المعلوم ن ھ ھ وم س مالی ا تعك توى  م ة  أداءمس دى فعالی ة وم المؤسس

ب التش       ا یخص جان ي تتخذھا اإلدارة فیم ة استخدام   القرارات الت غیل وفعالی

ول المؤسسة       ى أص ة عل ذ والمحافظ ة التنفی وارد المتاحة ومراقب اءةالم  وكف

  . إدارتھا

الل         ن خ ة م ة الداخلی ھ الرقاب ذي تلعب دور ال ب ال إلى جان اف  أدواتھ

في شكل موازنات  الموضوعةالمختلفة والتي تعمل على رقابة تنفیذ الخطط 

ق  ة لتحقی دافتخطیطی بوا  األھ ي تص ة الت ذلك مقارن ا اإلدارة وك  األداءإلیھ

ل         بابھ وتحلی ة أس رق ومعرف تخراج الف ھ واس ط ل و مخط ا ھ ع م ي م الفعل

ابقًا  كذلك ك األداءاالنحرافات من خالل محاسبة المسئولیة وتقییم  ما ذكرنا س

نتیجة لحاجة المالك من معرفة صحة المعلومات التي تقدمھا اإلدارة ومدى  

ي        تطبیقھا للقرارات المتخذ ة والت ة داخلی ھ مراجع أة الحاجة لوجود خلی ة نش

الرقابة الداخلیة لمعرفة مستوى تنفیذ القرارات المتخذة   أدواتمن  أداةتعتبر 

كل    التأكدمن قبل اإلدارة وكذلك  تم بش من صحة المعلومات التي تقدمھا وتھ

  .بالجانب التشغیلي  أساسي

رف  الك لط ة الم ة لحاج رونتیج وعی أكث ة وموض ى حیادی م عل ة یحك

ي   أداءمستوى  المؤسسة وفعالیة الرقابة الداخلیة وعلى صدق المعلومات الت
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ة    وائم المالی ا الق تقالل أ   تحتویھ ع باس ة تتمت ة   ، جھ ن خلی ر م ة  كب المراجع

تعان  ذلك اس ة وب ة     الداخلی ى عمل افة إل ارجي فباإلض المراجع الخ الك ب الم

ان   وھو الحكم على صحة المعلومات التي تحتوی األساسي ة ف ھا القوائم المالی

نظام الرقابة الداخلیة وتحدید الثغرات ءة وفعالیة المراجع یقدم تقریر عن كفا

ل           انھ أن یعم ذا من ش ا وھ ى تالفیھ ذا النظام للعمل عل ى  التي یحتویھا ھ عل

ھ ادة فعالیت ل  زی ا یعم ین بم ى تحس ام   أداءعل ة نظ الل تقوی ن خ ة م المؤسس

  .الرقابة الداخلیة لدیھا 

وخطوة من خطوات    إجراءكأن المراجع یستخدم التحلیل المالي  كما

خالل  األداءومقارنة نسب  عملیة االختبارات التحلیلیة قیامھ بعند  المراجعة

س المجال        ي نف ل ف ع مؤسسات تعم  فترات مختلفة لنفس المؤسسة وكذلك م

رة ،  نفس الفت ي      ل ع ف یر المراج باب ویش ة األس ات لمعرف ل االنحراف وتحلی

ات   إلى سبب ھذه اال هیرتقر ذه المعلوم إلدارة  یمكن  نحرافات ومن خالل ھ  ل

  .أو تعدیل القرارات السابقة  األداءت تعمل على تحسین رااتخاذ قرا

ة      ة المراجع ب مھم ة والى جان ى مدى صحة       الخارجی م عل ي الحك ف

الل  ن خ ات م رأيالمعلوم ي الم ال ارجي الفن ع الخ ھ المراج ذي یبدی د ال حای

ة اك مھم رى  ھن دمات   أخ دیم الخ ي تق ة وھ ة الخارجی ب المراجع لمكات

ي       لإلدارة االستشاریة رارات المناسبة الت اذ الق ي اتخ والتي تساعد اإلدارة ف

ع       ي یتمت اءة الت رة والكف تمكنھا من تحقیق أھدافھا المنشودة وذلك نتیجة للخب

ان الم ل والتي قد تفتقرالخارجیین  بھا المراجعین  راجع   ھا المؤسسة وبذلك ف

  .في المؤسسة  األداءتحسین  على عملالخارجي ی

ین         اون یب ح للتع كل واض ر ش ي تعتب ة الت ة اإلداری وان المراجع

ي     ة ف ة المراجع المراجعین الداخلیین والخارجیین وصورة تعكس بجال مھم
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رة المراجع     بأداء أساسيبشكل  تھتملكونھا  األداءتحسین  اإلدارة نتیجة لخب

ذا الم اإلداري ي ھ ى  ف افة إل ال باإلض لج ذي   التأھی الزم ال ذي  یال اه وال تلق

ره   واإلشارةاإلدارة  أداءیمكنھ من معرفة مواطن الضعف في  إلیھا في تقری

ي تحسن    ة الت  أداء من  الموجھ لمجلس اإلدارة وكذلك اقتراح الحلول الالزم

ة ن        ،المؤسس يء م ر ش ث أن نظھ ي البح ا ف د حاولن بق ق ا س الل م ن خ م

ك  ا یل وذل كالیة  لتفص ن اإلش ة ع ة      لإلجاب اھمة الرقاب دى مس ة م ي معرف ف

  .المؤسسة  أداءفي تحسین  الخارجیةالداخلیة وكذلك المراجعة 

ة         ة والمراجع ة الداخلی ن الرقاب ل م ن ك یح ع دیم توض د تق ك بع وذل

  .لإلجابة عن األسئلة المتعلقة باإلشكالیة الخارجیة

ض ال   :  أوال ع بع ا أن نجم از حاولن ن اإلیج يء م ن  بش ة ع ات المھم معلوم

الرقابة الداخلیة من خالل توضیح طبیعتھا وأنواعھا وأدواتھا ومكوناتھا وقد 

  .اشرنا إلى المراجعة الداخلیة كأداة من أدوات الرقابة الداخلیة

اریخي   اإلطارشرح :  ثانیا  النظري للمراجعة بشكل عام یظھر تطورھا الت

 المستخدمة  األدواتوكذلك .فة المختل أنواعھاومعرفة  ،الحاجة إلى وجودھا

  .وعالقة المراجعة بالرقابة . فیھا من خالل عرض یوضح أدلة المراجعة 

ة     الخارجیةبعد ذلك تطرقنا إلى المراجعة  : الثاث یاتھا من خالل معرف  أساس

  .یتھا جنھوم. وقواعدھا. مبادئھا  .فروضھا

  : نتائج الدراسة ـ :ثانیا  

  : التالیة جالنتائلوصول إلى سبق ذكره تم ا بناءًا على ما

ي  - تمكن لك یة    إدارةت ائج مرض ق نت ن تحقی ة م حاب المؤسس ألص

روع   اھمین  (المش ة    )المس ة نتیج ة الوكال م بعالق رتبط معھ ذین ت الل

ة       .انفصال الملكیة عن اإلدارة  ال للرقاب میم نظام فع ا تص ب علیھ فیج
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ة  ا،      .الداخلی ى عملیاتھ رف عل ة ، ویش ول المؤسس ى أص افظ عل  یح

 .ویراقب مستوى األداء ودرجة االلتزام بتنفیذ قراراتھا

ة موضوع  نإ - ي         المراجع اھیم الت ى مجموعھ المف وم عل ام یق كل ع بش

اة   ور الحی ورت بتط ادیھتط ة أالقتص ر    واالجتماعی ى م ان عل لإلنس

ذا التطور تطورت     یخ التار واع  أھداف والتي نتیجة لھ ة   وأن المراجع

ا  ھیئات مھ ترظھ میتھازیادة أھبو نیة تنظم عمل المراجعة وتوجد لھ

 . ومعاییر تحكم ممارستھا وقواعد أسس

ت        إن - ة سواء كان المراجعة بشكل عام تعتبر وسیلة من وسائل الرقاب

ي  ) من خالل وجود خلیھ للرقابة الداخلیة داخل المؤسسة (داخلیة  والت

ة   ي رقاب ب دور ف ة   األداءتلع الل مقارن ن خ ع الفعل األداءم ي م

ل      ن قب وعیة م ط الموض ات والخط ذ السیاس ة تنفی ط ومراقب المخط

 .اإلدارة 

ل  خارجیةأو كانت الرقابة  - ب       مث دمھا مكات ي تق ة الت خدمات المراجع

ة بالمؤسسة     الخارجیة  المراجعة  ب أطراف ذات عالق ي  نتیجة لطل ف

ة  على  التأكید دمھا إدارة المؤسسة محل      صحة البیانات المالی ي تق الت

ى   المرا ي عل ة   والت ھا جع ا   نتب أساس راف قراراتھ ذه األط ن ،ي ھ وم

منھا  ات ض سالبیان ي تعك ام الت توى  األرق ة أداءمس ي  المؤسس الت

 .مصیریة فیما یخص مؤسستھم تیحتاجھا المالك التخاذ قرارا

ا الرقابة الداخلیة ومن خالل   إن  - ات     أدواتھ ة بالموازن ة المتمثل المختلف

ئول   بة المس ة ومحاس یم التخطیطی ة     األداءیة وتقی ة الرقاب ذلك خلی وك

د  ر اح ي تعتب ة الت ین  األدواتالداخلی ى تحس ل عل ة تعم ة المالی الرقاب

ھ     األداءالمؤسسة من خالل تقییم  أداء ك بمقارنت ي وذل ع األداء م الفعل
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رق    تخراج الف ط واس م     المخط ا ت ن م راف ع باب االنح ة أس ومعرف

دی     التخطیط لھ ة وتق ول الالزم راح الحل إلدارة مھا واقت ا و  ل ذلك  العلی ك

ذ السیاسات      فان المراجعة الداخلیة كأداة ة تنفی وم برقاب رقابیة فعالھ تق

ل اإلدارة   واإلجراءات د الموضوعة من قب ذلك     والتأك ا وك من تطبیقھ

 . الي للرقابة الداخلیة لزیادة فعالیتھفعمن التنفیذ ال التأكد

وم بف   - ذي یق ات ال  المراجع الخارجي ال ي   حص المعلوم ة الت مالی

رف  تحتوی ن ط دة م ة المع وائم المالی ا الق ة  ھ دالمؤسس دى  للتأك ن م م

ات   ك المعلوم رعیة تل دقھا وش اءص ر وإعط ن  ال د ع ي المحای أي الفن

حتى  متانتھیقوم بتقییم نظام الرقابة الداخلیة لمعرفة مدى سالمتھا فانھ 

دیر  د    یمكن  لھ تق ب      مستوى الخطر وتحدی ي یج ارات الت حجم االختب

اا ام بھ التقریر لقی ام ب ھ القی ب من د یطل ة  وق ة الداخلی ة الرقاب ن فعالی ع

المراجع  یستخدم و، حتى تتمكن المؤسسة من تالفي الثغرات إن وجدة

مقارنة المؤسسة ب نسب التحلیل المالي عند إجراء االختبارات التحلیلیة

زمن ر ال ات  ،عب ن المؤسس ا م ع غیرھ رة، أو م نفس الفت ذه  ل ن ھ وم

ب ن ب النس د األداءس ن  للتأك توى أداءم ة  مس ان  وإذاالمؤسس اك ك ھن

وتفسیره   سبب االنحراف  انحرافات یعمل على زیادة الفحص لمعرفة

ب   وإذا ش أو تالع اك غ ان ھن ى  . ك یر إل ك ویش يذل ذا   ف ره وھ تقری

ى   ةوتصحیح االنحرافات السلبی األداءیساعد على تقییم  والمحافظة عل

 .وتنمیتھا االیجابیة

                     میم وتنفیذ نظام الرقابة الداخلیة ونتیجة  اإلدارة ھي مسئولھ عن تص ـ تعد

ان     تتأكد خارجیةمراقبة لوجود  ة بالمؤسسة ف من فعالیة نظام الرقابة الداخلی

ؤدي       د ت ي ق رات الت اإلدارة تعمل على تفعیل نظام الرقابة الداخلیة وسد الثغ
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دني  ى ت توى أداء إل ة و مس یقالمؤسس ك لت یتم  ذل ام س ذا النظ ن اإلدارة أن ھ

ة تقی ل جھ ن قب ھ م ةیم تقلة وح خارجی ھ مس ة ،یادی ةونتیج ة  للنظری التحفیزی

ل اإلدارة ع ین  ىلتعم اتحس ك ل أدائھ ا أن موذل امعرفتھ دمھا   األرق ي تق الت

ل  حولھا الرأي وإبداءكذلك یتم مراجعتھا  األداءوالتي تعكس مستوى   من قب

ارجي ع خ ق نعو . مراج دمات  طری اریةالخ ب   االستش دمھا مكات ي تق الت

والتي تعمل على زیادة كفاءة التشغیل من خالل  لإلدارة الخارجیةالمراجعة 

ي   یتمتع بھ المراجع الخارجي من خبرة للمواد لما األمثلاالستغالل  كبیره ف

  عدة مجاالت 

ةو ھا   نتیج ور أسس ة وتط ة الخارجی ور المراجع ادة   لتط ا وزی ومنھجیتھ

اأھم ا      یتھ ة وإنم ب المالی ط الجوان یس فق مل ل دت لتش د امت اریخ فق ر الت عب

ذلك  ،وحیادیتھ   اإلداریة منھا ونتیجة للخبرة الواسعة للمراجع الخارجي  وك

ي   لدور المراجع الداخلي كموظف بالمؤسسة ومعرفتھ الواسعة بخبایاھا والت

ارجي    ع الخ ن المراج ى ع د تخف د ظھ. ق ة فق ة اإلداری ي رت المراجع والت

تص  یم أداء تخ ص وتقی توى بفح اس مس طاإلدارة وقی ذ للخط   التنفی

وعة، ادة   الموض داخلي لزی ارجي وال ع الخ ین المراج اون ب ب تع والتي تتطل

  .فعالیتھا 

ین    - ي تحس ر ف كل كبی اھم بش ك س ل ذل ة   ةالمؤسس أداءك ل بیئ ي ظ ف

  دیدة تنافسیھ ش

  :التوصیات ـ :ثالثا   

  :ن اقتراح التوصیات التالیة على ضوء النتائج السابقة یمك

ر      یجب على اإلدارة تفعیل نظام الرقا  - ذي یعتب ة للمؤسسة ال ة الداخلی ب

 إدارتھاوحسن  األصولالتشغیل والحفاظ على  كفاءةفي  أمانھاصمام 
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ة  ة بفاعلی وارد المتاح تغالل الم ائج واس ل النت ى أفض ول عل للحص

ة ین  الممكن اوتحس تخدام  أدائھ ة ح باس ى أدوات الرقاب من ت تض

 .المؤسسة مكانتھا في السوق وتحفظ اإلدارة مكانتھا لدى المالك 

تعانةأن  - ب     االس دمھا مكات ي تق ة الت ارات اإلداری دمات االستش بخ

ة الخارجی دة   ةالمراجع ي ع عة ف الخبرة الواس ائھا ب ز أعض ي یتمی الت

االت  ادیة (مج ة م –اقتص ویقیة الی ـ تس خ.. ـ ي ) ال ر ف ب دور كبی تلع

ق االستغالل   ترشید اإل ل  دارة نحو استعمال أفضل الطرق لتحقی األمث

 .مرض  أداءاتھا لتحقیق لموارد المؤسسة وطاق

ة    تقل والذي یشیربرأي المراجع الخارجي المساالھتمام  - ى حال فیھ  إل

ة و ة  الداخلی ام الرقاب ى نظ ي إل ات ف ر  أداءاالنحراف ة عب المؤسس

نوات أو  ات   الس ن المؤسس ا م ع غیرھ نفس  م رةال ل ًا  .فت وخصوص

ا    ى تالفیھ ل عل لبیة والعم ات الس ة   االنحراف ى وتنمی اظ عل والحف

 .االنحرافات االیجابیة 

ة اإلدارة   - ادة فعالی اءة     لزی ادة كف ومة وزی داف المرس ق األھ بتحقی

ن   ل أداء ممك ى  أفض ول إل غیل للوص ح ب التش ة ،ینص إجراء مراجع

ة ل    إداری میم العم ي ص ب ف ا تص ر ج اإلداريلكونھ ب وتظھ وان

 .اإلداريكل جوانب العمل  تناولالضعف فیھ وتقریر المراجع فیھا ی

  .البحث  أفاق ـ :رابعا

في تحسین ) المراجعة الخارجیة(أن معرفة دور الرقابة الداخلیة والخارجیة 

الل   أداء ن خ ة م ذلك    األدواتالمؤسس تخدامھا وك تم اس ي ی ة الت المختلف

ق الخدمات المتعددة في ھذا المجال تجعل  ام ال   األف ق   واسع أم دارسین للتعم

  .الرقابة ودورھا في تحسین أداء المؤسسة  في جانب من جوانب
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  أوال المراجع العربیة  

الدكتور خلیل محمود الرفاعي األصول  + الدكتور خالد راغب الخطیب .  .1
ري     ابات نظ دقیق الحس ة لت ة والعملی ر  ،العلمی تقبل للنش ي ، دار المس عمل

 م1998والتوزیع ، عمان األردن ، 

ب الس .2 ابات ، دار   +اعي مھی دقیق الحس م ت ر ، عل ي عم ر  وھب ر للنش الفك
 م1991والتوزیع ، عمان األردن ، 

ة ، دار    .3 ة والعملی ة  النظری ن الناحی دقیق م ى الت دخل إل ي ، م ادي التمیم ھ
 م2006األوائل للنشر عمان األردن  الطبعة الثالثة 

ق     / د .4 ة والتطبی ین النظری دقیق ب ة والت دناني ، المراجع ادي الع د ھ محم
 .م1999 الكتاب األول مطابع جامعة تعز الیمن

ب د    + ألفین آرینز  .5 ل ، تعری دخل متكام ة م د  / جیمس لوبك ، المراجع محم
ریخ للنشر ،     / د+ محمد عبد القادر الدسیطي  د حجاج ، دار الم أحمد حام
 م2008المملكة العربیة السعودیة ، 

ر        / د .6 كندریة مص ة اإلس دار الجامعی ابات ،  ال ة الحس ور ،مراجع د ن أحم
 م1984

مبادئ وأسس المراجعة علمًا وعمًال ، مؤسسة شباب  عبد الفتاح الصحن ،  .7
 م1993مصر ،  –الجامعة اإلسكندریة 

ق ، دار   ربیوسف محمد ج/ د .8 ة والتطبی وع ، مراجعة الحسابات بین النظری

 .م 2007الوراق عمان األردن 

حن    .9 اح الص د الفت د   + عب د عبی ن أحم س    + حس ن ، أس ي حس ریفة عل ش

ا ب الج ة ، المكت ة الخارجی ر ، المراجع كندریة ، مص دیث اإلس معي الح

 م2007

ة   .10 حازم ھاشم االلوسي ، الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق ، الجامع

 م2003المفتوحة ، طرابلس ، الطبعة األولى ، 
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أصول وقواعد المراجعة والتدقیق الشامل اإلطار  ،محمد السید سرایا  .11

كندریة ، مصر  النظري المعاییر والقواعد ، المكتب الجامعي الحدیث اإلس 

 م2007

لرقابة الداخلیة الدار صحن وآخرین المراجعة التشغیلیة واال حعبد الفتا .12

 م2008مصر  اإلسكندریةالجامعیة 

قاء / د .13 دي الس ولحم زء  أص ة الج ات   األولالمراجع ن حی ھ اب مطبع

 م79سوریا 

دا هللا / د - .14 ین عب د أم ة   خال ة النظری ابات الناحی دقیق الحس م ت دار . عل

 م 2000ىاألوللطباعة والنشر عمان األردن الطبعة األوائل ل

دار          .15 ة ال ي المراجع دیث ف ورات الح ي   التط د لطف ید احم ین الس أم

 م2008الجامعیة اإلسكندریة ، 

رة  / د .16 ر دار المیس ابات المعاص دقیق الحس ة ت الح المطارن ان ف غس

 م2006للنشر والتوزیع عمان، األردن 

دا لعا / د .17 ارق عب اییر ال ،لط وعة مع ةموس ة   ،مراجع دار الجامعی ال

 م2006اإلسكندریة مصر

ھ .د .18 د        ،احمد حلمي جمع ة وقواع د الدولی دقیق والتأكی اییر الت تطور مع

 م2008وأخالقیات المھنة دار الصفاء للنشر والتوزیع عمان األردن 

واھر  .19 امي ط د +  التھ عود ص ابات  مس دقیق الحس ة وت قي  المراجع

ة د  + اإلطار ألنضري  ن     الممارسات التطبیقی ة ب وان المطبوعات الجامعی ی

 م2003عكنون الجزائر

ي       + كمال الدھراوي مصطفى  .20 ة ف د السید سرایا دراسات متقدم محم

 م2006المحاسبة والمراجعة المكتبة الجامعیة الحدیثة اإلسكندریة مصر 

ق     / د .21 ة والتطبی ین النظری یوسف محمد جربوع ، مراجعة الحسابات ب

 م2000, الطبعة األولى  ن األردنعما والتوزیع مؤسسة الوراق للنشر
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د الحدیث المشاكل والمسؤولیات        .22 دقیق والتأكی ة ، الت أحمد حلمي جمع

ان األردن ،   ع ، عم ر والتوزی فاء للنش دمات ، دار الص واألدوات والخ

 م2007الطبعة األولى ، 

بان /د - .23 میرا لص الل  /د+ س دا هللا ھ ة   ،عب ة والعملی س العلمی األس

 م1998مصر ،  –دار الجامعیة اإلسكندریة لمراجعة الحسابات ، ال

دار  / د .24 ق ، ال ات التطبی ة وآلی ة المراجع بان ، نظری میر الص د س محم

 م 2001الجامعیة للنشر ، اإلسكندریة مصر ، 

اب   .25 د الوھ ي عب ة   + عل ة الخارجی بان ، المراجع میر الص د س , محم

 م 2000الدار الجامعیة اإلسكندریة ، 

اس   .26 یم توم ون ا  + ول ري امرس ق     ھن ة والتطبی ین النظری ة ب لمراجع

ریخ ، السعودیة ،    والثاني  الجزء األول  تعریب احمد حامد حجاج دار الم

 م2007

دقیق الحسابات دار الصفاء       / د .27 دخل الحدیث لت ة الم احمد حلمي جمع

 م 2000للنشر عمان األردن ، 

 ناصر بن . رید الدلیل الشامل في مراجعة العملیات ترجمة ا. ھاري ر .28

 م2000مركز البحوث المملكة العربیة السعودیة ، . القحطاني  بكر  

ة المحاسبة والمراجع   ستقب عبید سعید المطري ، م/ د .29  ة تحدیات ل مھن

 م 2004وقضایا معاصرة دار المریخ للنشر السعودیة 

وم     اصباح  / د .30 ة العل ابات  كلی ة الحس وم  مراجع ة العل د شرف كلی حم

 م  الیمن 2008اإلداریة جامعة عدن 

ة        .31 بیة ، جامع ات المحاس م المعلوم ر ، نظ ماعیل  حج ك إس د المل عب

 .م 2003،  الیمن صنعاء

ي  .32 ف القاض ین یوس ابات  + حس دقیق الحس دوح ت د دح ین احم حس

 م2000اإلجراءات ،الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع عمان األردن 
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ق محمد بوتین ، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى  التطبی  .33

ر ،     ون الجزائ ن عكن ة ب ات الجامعی وان المطبوع ة ، دی ة الثانی ، الطبع

 م2005

دوي     / د .34 ام الی ل النظ ي ض ة ف بیة الداخلی ة المحاس اني الرقاب اء القب فن

 م 2005سكندریة مصر االالدار الجامعیة      يوااللكترون

ا .35 د الوھ ال    بعب وق الم ابات لس ب الحس دمات مراق ي    خ ر عل نص

دار    الجزء األول الم دة بالبورصة ال راجعة لحدیثھ لحسابات الشركات المقی

 م2001الجامعیة اإلسكندریة 

ة       ,عبد الحي مرعي  .36 اذج المحاسبة اإلداری ة نم راھیم جمع إسماعیل إب

 م1992, الدار العلمیة اإلسكندریة / وبحوث العملیات 

محمد العظمة  أسالیب التكالیف + یوسف العدلي + علي عبد الرحیم   .37

 م1990والمحاسبة  اإلداریة منشورات ذات السالسل ، جامعة الكویت ، 

ة   .38 روبرت میجر وآخرین ، المحاسبة أساسا لقرارات األعمال ، ترجم

 م2006،  السعودیة مكرم عبد المسیح ، دار المریخ للنشر

بة  .39 حاتة ، المحاس ین ش ر    حس ال ، دار النش ال األعم ة لرج اإلداری

 ,م 2001والتوزیع اإلسالمیة القاھرة 

ویم       . د .40 ة وتق یط والرقاب ي التخط ة ف الیب العلمی زام ، األس د هللا ح عب

 م2004األداء مطابع جامعة عدن الیمن ، 

ة    .41 اء عطی ود وثن یم األداء     ،منصور حامد محم ة وتقی ة اإلداری المراجع

 م1997جامعة القاھرة

د ر .42 ة     أحم ة ، األدوات التحلیلی بة اإلداری ال ، المحاس د الع ب عب ج

 م1977واالتجاھات السلوكیة ، مؤسسة شباب الجامعة 

االتجاھات الحدیثة في المراجعة والمراقبة على  ،أمین السید أحمد/د – .43

 م1997الحسابات ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 
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ة   رزق السوافیري ، الرقابة وا+ عبد الفتاح الصحن  .44 ة الداخلی لمراجع

 م2004, ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة مصر 

وى   .45 أحمد صالح العمرات ، المراجعة الداخلیة اإلطار النظري والمحت

 م1990السلوكي ، دار النشر والتوزیع ، عمان األردن ، 

ًا       , خلف عبداهللا الوردات  .46 ق وفق ة والتطبی ین النظری داخلي ب دقیق ال الت

دا دقیق ال اییر الت دولي لمع ر , خلي ال وراق للنش ان األردن , دار ال , عم

 م2006, الطبعة األولى 

داهللا   / د .47 ین عب د أم ة     , خال ة العملی ابات الناحی دقیق الحس م ت دار , عل

 م 1999, عمان األردن , األوائل للنشر 

الي    .48 ال غ ورج دانی كالت     , ج ة المش ة لمواجھ ة المراجع ویر مھن تط

ة الثالث   ة اإلسكندریة ، مصر     , ة المعاصرة وتحدیات األلفی دار الجامعی , ال

 م2001

ق     , امرسون ھنكي   + ولیم توماس   .49 ة والتطبی ین النظری ة ب , المراجع

دار المریخ للنشر السعودیة , كمال الدین سعد + تعریب أحمد حامد حجاج 

 م1989, 

ة   .50 دقیق الحدیث للحسابات    , أحمد حلمي جمع , دار الصفا للنشر   , الت

 م1999, عمان األردن 

حن    - .51 اح الص د الفت ل  / عب میر كام ش   / س اجي دروی ود ن , محم

ة موضوعات متخصصة      ة الخارجی ة اإلسكندریة   , المراجع دار الجامعی ال

 م2001مصر 

اح الصحن     .52 د الفت ش    / عب اجي دروی د ن ة    , محم ین النظری ة ب المراجع

  م1998, اإلسكندریة مصر , الدار الجامعیة للنشر , والتطبیق 

ون   .53 ة د  +ري اتش جاریس ة ،ترجم بة اإلداری ورین ،المحاس ك ن د  /اری دین زای د عصام ال محم

 م2008احمد حامد حجاج ،دار المریخ للنشر ،الریاض المملكة العربیة السعودیة /د+
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Paris,1999  

 الدكتوراهأطروحات ومذكرات الماجستیر  ثالثا 

ة الشركة       .58 ة حال ي المؤسسة ،دراس ل االستراتیجي ف ة التحلی دار، أھمی د زغ احم

ت   غ والكبری ة للتب وم    S.N.T.A)(الوطنی ي العل تیر ف ھادة الماجس ل ش الة لنی رس

 م1998ـ 1997االقتصادیة تخصص تخطیط العام الجامعي 

یر دور المرا  .59 د بش ة داخل   غوالي محم ة الداخلی ل الرقاب ي تفعی ة ف جع

رسالة لنیل  CCLSالمؤسسة حالة تعاونیة الحبوب والخضر الجافة بورجلھ 

ي  تیر ف ة الماجس ر   اإلدارةدرج ة الجزائ ادیة جامع وم االقتص ة العل , , كلی

 م2004

ى    .60 ر عل صدیقي مسعود نحو إطار متكامل للمراجعة المالیة في الجزائ

ة ،أط  ارب الدولی وء التج وم   ض ة العل دكتوراه كلی ھادة ال ل ش ة لنی روح

 م 2004االقتصادیة وعلوم التسییر جامعة الجزائر 
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ھ  )  .61 صالح ربیعة المراجعة الداخلیة بین النظریة والتطبیق دراسة حال

وم       ي المعل تیر ف ل الماجس ذكرة لنی ري م عبي الجزائ رض الش ة الق مؤسس

 المالیة فرع نقود ومالیة جامعة الجزائر 

ن   - .62 ال ب ل     آم ذكرة لنی ر م ي الجزائ ة ف ة الخارجی ف المراجع یخل

ر      ة الجزائ ادیة جامع وم االقتص ة العل ة كلی ود ومالی رع نق تیر ف الماجس

 م2002

نادیھ دور المراجعة المالیة الخارجیة وفق المعاییر المعمول بھا  مغني .63

ذكرة        از م اء والغ ة للكھرب ة المؤسسة الوطنی في اتخاذ القرار ، دراسة حال

وم التسییر        لنیل درج  وم االقتصادیة وعل ة العل ي اإلدارة كلی ة الماجستیر ف

 م2008-2007جامعة الجزائر عام 

 مواقع االنترنت رابعا

64. . cam / acc / chow thread php  WWW.acc4arb

11/05/2009 

 القوانین واللوائح خامسا 

اري  - .65 انون التج ري الق ا الجزائ وزارة   ، بمس ة ل الح التقنی عدة  المص

 م1993العدل دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر

 .1991ا ماي ) 20(الجریدة الرسمیة  الجزائریة رقم  .66

 1997والمعدل في عام  1992قانون الشركات الیمني الصادر في  .67

 .م1992لسنة ) 31(قانون نظام المحاسبین القانونیین الیمني رقم  .68

  

 


