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  ة و اخلارجية على اآلداء الرقايبيلخادلاملراجعة ال كامانعكاس ت
  اجلزائر-جامعة ورقلة -صديقي مسعود. د: من إعداد                                                                     

   اجلزائراملدرسة العليا للتجارة -براق حممد.د                                                                                 

  املقدمــــة

تعددت مواقع املستفدين من اخلدمات الرقابية للمراجعة مما خلق أنواع عدة هلا، تنطلق من احلاجات املتواخاة منها مث مـن                    
راف املختلفة، هلـذا جـاءت امللراجعـة        تبعات االستفادة املتمثلة يف اعتبار خمرجاهتا مدخال أساسيا ومهما للقرارت اليت يتخدها االط            

الداخلية خلدمة أطراف داخل املؤسسة من أجل تفعيل اآلداء الرقايب للمسرييني مبختلف مسؤولياهتم كما جاءت املراجعـة اخلارجيـة                   
 املايل احلقيقـي    خلدمة أطراف خارج املؤسسة من أجل تأكيد صدق املعلومات املالية املعلن عنها من قبل االدارة كعناصر تفسر املركز                 

  :هلذا جاءت هذه الورقة لتجيب على تساؤال جوهريا يتمحور حول اآليت. للمؤسسة مما يؤدي اىل تفسيري اآلداء التسيريي هلذه االدارة

   إىل أي حد ميكن أن يفعل اآلداء الرقايب يف ظل تكامل املراجعة الداخلية واخلارجية؟

  : لالجابة على هذا التساؤل سوف نتناول اآليت

  أبعاد املسار العملي لنوعي املراجعة؛ -

  يةلخاالدو  ةيجراخلا ةاجع املرنيب لماقيق التكحت ةيمهأ -

I  .ملي للنوعنير العاسأبعاد امل  

يـة  لخامراجعة الدلرية لخاال هذه تبينملؤسسة على درجة ا نعة رجااخلف راطألاو دارةإلل اردةلو اتماولعاقية املصدمف  قوتت
  . نييعونلاب املرتبطةة قيبيلتطا دبعااألم أهلى ع زملراجعة اخلارجية، هلذا وبغية حتقيق هذه املصداقية ينبغي علينا أن نركا ةوقو على صالبةو

  ةيخلادلا ةجعارملا-1
ه علي املشهد النهائي    لفهلئيات احلكومية و املهنية و االكادميية، نظرا لطبيعة األثر الذي خت          ام ا اهتمب ةيلخارجعة الد ملا تيظح

  : أمهها اآليت  بني تناولتها، منيتال فالذي سبق تعددة التعاري لظ يفف ،ةسسؤملل
 لماعاألة  ظممنل   داخ أشني لققييمي مست ت طاشن «على أهنا    ليةخلدا ا املراجعة ينيكيمرخليني األ عني الدا ع املراج مجم فرع

  .i» سائل الرقابة األخرى وة ليعاف مييقت و على قياس ملتعة ريإدا ةبقا رلةسي و هيو ،جعة العمليات كخدمة لإلدارةاملر

يرية على الرقابـة العامـة علـى        دؤسسة تساعد امل   امل يف ةلبخربة مستق  ةفيظو «أهنا   ىلع ةيعة الداخل جارملا IFACI تفرع امك    
  .»ii األنشطة

ـ     تكون داخل املؤس   «أهنا   ىلع ةيلعة الداخ جارملا  "ETIENNE"ك  كذلف  عرو  ييم الـدور  سة، وظيفة مستقلة للتقي
  .iii»مة ا املديرية العحلاصل تايلمعلل

  :يتآلاابقة ندرك سلاف يراعتلا لمن خال

  ات املنفديني هلا؛ربخ مادخكنة وبإستمملال ائلوساال مستعاب مبنهجية معينة ديقهنة تتم اهن أىعل: خلربةاب فصتت -
  ؛ؤسسةملا يفرى خأل اظائفلو انع ةتقلسمبعىن م: ةلقت مس-
  ي هو موظف يف املؤسسة؛لذ اجع شخص املراا هبوم يقىنعمب: سةسؤخل املاد مو تق-
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  ؛ةباقرلا قيملمكنة من حتقال الوسائأحد  هي ليةخادعة الجار املنأ ىنمبع: ملديريةا دعا تس-
ليم السجليد و   ا بالتحكمن تسمح     أ اهناية للمراجع الداخلي من ش    نلفا ءاآلردات  وا  ارشإلا أن: شطةنألا على  العامة ةباقر ال -

  . املؤسسةيف طف نواحي النشالتخمل

ظل وجود    يف ،سسةؤامل أداء خمتلف الوظائف واألنشطة داخل    م  ة  لتقيي  فعال ال لةي الوسي ية ه املراجعة الداخل ن  شف بأ ست ن نأ نكمي امك     
  .فةظيوكل  لخاء دادألاملستويات م يلسلا مييقتالن مة كنماملعة  املراجة املؤطرة لعمليريياعملقنيات و ات الن عملي ومجلة ميعلم أسلوب

  :يت داخلية يف املؤسسة على اآللا ةعجاعمال املرأ زكترت
  الداخلية؛ ةبأنظمة الرقاوصالبة  ةق دىلعف وقولا -
  ؛ائفظ يتم هبا تنفيذ الواءة اليترجة الكف قياس د-
  ؛يرود لكشبألساسي للمعلومات احملاسبية ا دلومل احملاسيب اماظنل ا مراجعة-
  ؛ احملاسبيةاتندستيانات و املت و البفة السجال كا فحص-
  .ؤسسةأصول امل محاية -

  ةيلاخلدملراجعة اا ميظتن -1.1
  : املعيارين التاليني إىل سسةؤامل راجعة الداخلية يفملا لكشوديد حجم حت عضخي 
 املؤسسة، فال ميكن يف هـذا       عتمدة يف ملداخلية ا الة  جعاملرة ا عيبطل اساسأ  حمددا سةاملؤس مجعترب ح ي: ؤسسةملا مج ح -أ

شـكل املؤسـسة حيـتم    وف حجم ال، فاختيةلوو الدأوطنية   ال ،ليةالداخلية موحدا بني املؤسسة احمل    ة  جعراللم لكم هي صم ن أنار  طإلا
  . الشكل احملدد للمراجعة الداخلية

ل قارة نـسبيا لتـسري      كايافيا حيتم وجود ه   رغج اهساعتأوسات  سم املؤ جإن كرب ح   :جعةرا امل ةكزيمر الوة  يركزم -ـ  ب
  ة الداخليةراجعمل انم دى النوعيني إحينية ممارسة الرقابة على هذه اهلياكل، جيوز تبغبومناطقها، لدى  يفاألنشطة 

  ملؤسسة اهذه  نية لفروعاديمللزيارات اات جمة الكبرية وبرسمؤسلديرة واحدة ل مكون باعتمادت: ةيزكر داخلية مةعجارم-  

  ة الداخليةعجارلم ليزكريكل املهلا : 1.1 شكل رقم

  ة العامةيريدملا          

  

          

  لوظائف األخرىا مديريات                               ية      لخالداة عراجمل اةيري       مد                     

  لزياراتا تجمرب                          

           

  ـج نطقةملا                          ب ةقنطملا                  أطقةنمل      ا                         

  من تصور الباحث : ردصملا                               
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  قة نشاط ط منلى كومست ة علىيلخد هياكل للمراجعة الداماوع جيوز اعتالن ايف ظل هذ : يةركزم داخلية الراجعةم-

  ةيخلادلا ةعالمركزي للمراج اللكيهلا : 2.1م قر لشك

  

      ة العامةيريدملا                     
            

  

                 جعة الداخليةملرا      ا       نطقة  أ        ملا               ب  ة  و            املنطقةقطنملا                         

   

   قة  أط              املن                                                                               
  ب  ة  املنطق                                               

  قة  ج طنامل                                             

  ثحمن تصور البا: درصامل

ـ زلا بيعة كل واحد، كالبطء يف تنفيذ     لطالنقائص  تبعا    من   ةمجلهم  لخلتت ابقنيسلايني  طمناحث أن ال  ى الب ري ات وعـدم   راي
غي أن جند شكال متكامال نسبيا      بني اذهل ،عورفللعملية بني ا   ا يفن   الالمتواز دمتقالعة وكذا   اجراملع  رو ف ني اآلنية وغياب التنسيق ب    ةعباتملا

  .هاؤسسات وتنوع نشاط املخلية، يف ظل ضخامة حجمداجعة الراللم

 لـى  ع يـة سابقني من خالل إرسـاء مدير     لا نييل بني الشك  جزملا ىلع يعتمد   لذا الشك هإن بناء   : خمتلطة داخلية    مراجعة -
  .طقة نشاطنم لك ىوتسمفروع هلـا على و يةخلراجعة الدامل لزياملستوى املرك

  ةيخلا الدةجعللمرا طلتخملا كلياهل : 3.1قم  رلكش

                       
   يةخلالد اةية املراجعردي         م                                              

              
  
  لداخلية           اع املراجعة رف          ةيلخادلا ةعج    فرع املرا    فرع املراجعة الداخلية        خلية  ادراجعة الرع املف                      

  ةماعملديرية ال اعرف                   ملنطقة جـ ا                    ة بنطقمل ا         ة أ              طقاملن                          

  ثحتصور البا: ردصملا

ق، وى املناط تسم  ىلع اهب موقاألعمال اليت ت   رأي فين واحد عن    ة من تقدمي  لداخلياة  جعراة امل يريدمل حسميالسابق   كلشلان  إ
ف مـن   اهدألعلى حتقيق ا   لعمال ة وحثها على  اجعر امل رييمعاو تاءارجإب ديقتلبا ممهازلإب هلا و  تلفةمن خالل إشرافها على الفروع املخ     

  : ب الشكليني السابقني من خالل اآليتو على  عييشكل  يقضلن هذا اأما كص، حأي ف
  ؛ قملناطا ىوتس على مجعنيارمل ا على عملفارشإل ا-
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   ؛ريعايملاو ءاتااإلجرد بلى التقيع رهلس ا-
  ف املتوخاة من العملية؛ اهداألق يقحتعلى ل العم -
  كان من قبل مراجعي املناطق؛ ملا نيعنية يف آلا ةعبتالة وامل املقاب-
   .عيع الفروق بني مج التنسي-

   ةيعة اخلارججارملا -2

خلاصة مبزاعم  لة ا قييم املوضوعي لألد  تلاو يعمظمة للتج نم ةيملع «ا  هن أ لى ع  جيةراخلا عةجارملا يلهاب نصر ع  ولا دبع فرع
 مع املعايري احملددة وتوصيل النتـائج ملـستخدمي      معاملزا هذه يدى متاش ميد  دحتلة  اديتصقالاتحريات  لاو ثائج األحدا نتن  شأيل ب العم

  iv»و أصحاب املصلحة يف املؤسسة.القوائم املالية

ت و  انــا ـة فحــص البي    بغي ف من خارج املؤسسـة   رط ةطسايت تتم بو  لا يه ةارجيخلعة ا جارملا بأن ل نقو نأ نكمي
ـ احملداء رأي فين حمايد حول صحة و صدق املعلومات          بإ داخلية من أجل  لا نظام الرقابة م  قوف على تقيي   و الو   احملاسبية تجاللسا ة بياس
راف طألمن ا ملي هذه املعلومات    لدى مستع و الرضى   بول   الق  تنال حىتية  قصدا امل اهئا، و ذلك إلعط   اهلولد  ملا جتة عن النظام احملاسيب   ناال

  ). الضرائب وهيئات أخرىةارإد، البنوك، نمهون، املستثمريساملا(خاصة جية اخلار

  :يةاخلارجة طوات األساسية اليت متر هبا املراجعخلا ىلإ ن أن نشريكمي امك
  التكليف؛ لوـبق-  
  ؛راجعةة امليعملطيط خت-  
  ؛ةعجراعملية املتنفيذ -  
  ؛ التقريرإعـداد-  

  رجياخلا جعاملرا-1.2   
يف اجلزائر حمافظ احلـسابات ويف      ه   يطلق علي  لاملث ا ليبفعلى س  ،أخرى ىل إ ةل دو نيني م جارخلا عنيجللمرا باقلألا تددعت 

ـ  يساسألا رودل ا ن هذه األلقاب مل تغري    أ، إال   ينونب القا ساحملبعض الدول يطلق عليه مراقب احلسابات أو مندوب احلسابات أو ا           . هل
لى عة  سسامية للمؤ خلتا ةيائم املال قوالة  دالل مدى   حول  رأي فين  بداءحمايد ومسؤول عن إ   و لستقمو ل ومدرب هؤمخص  ش كفهو بذل 
  . هلايلااملركز امل

ـ  . عةجراملع ا وموض باته جتاه املؤسسة  وقه وواج  دقيق حلق  دي بتحد إال  يكون نل يرجخلا ا جعراق هدف امل  يق حت إن  تاءهلذا ج
النهائية  اضغرلة إىل أخرى تبعا لأل    ن دو ه املراجعة م  ت هذ يف سياق ذلك اختلف    ،يارجاخل عجاملرا ةرة ملهن طؤمظمة و نم لودلا صوصن
 االقتـصادية اخلاصـة   سـسات املؤبصف يت تترة الحلاتصاديات قت اإلاذ الدول ىلإمركز ملا ل ذات التخطيط ودلذ ختتلف من ا   إ،  هامن

  . علوماتيةملا ةروثلا ىلع قتصادية مبنيةووجود بورصة وحركية ا

   املراجعةلئاسو -3  

ـ  أو املراجع اخلارجي،     يةلاخة الد عجاملر ا ةريديم  أمام حةاتملا يةداملا اتنمكاإل ا فلت خم يفكمن   ت :ة  يداملا وسائلل ا -     يف ذاوك
  من ن النوعني يذهل ةرطؤة امليقيتطب الية وظرلن اعياتجاملرو تاسايسلا و بيلاسألف اتلخم

  عة كالربامج، التجهيزات وإىل غري ذلك؛جارملا
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لق على هذه الوسائل    طي. مهع م نولماعيت نيذلاص  اخشألاجع و مساعديه وكذا     راكمن يف شخص امل    ت :ل البشرية ئاس الو -
  .جعيف أدبيات املراجعة مبكتب املرا

  ة املراجعاتدو أ-4
  دوات  األالتاليني من كن سرد النوعني مي

  ةيصحفل ااتود األ-1.4
  ت على واشتمل هذه الألد ت
ـ   أن استخدام أسلوب العينة يقوم على عدة       ىلإ" و. م. شركس"أشار   ) :يةئاإلحصا دةهاشملا(ياإلحصائلسرب  ا -أ ض رو ف
  :vأساسية

  ن ممثلة خلصائص اجملتمع؛وكت نأ يف العينة ضرتفي-
  ذه العينة على كل مفردات اجملتمع؛ ة هاسرد جئيم نتا تعمة منه، إلمكانيةذوخأملاتمع جمل اصئاة خصالعين لثيمت أن-
  ت خيتصر اجلهد والوقت؛انوب العيدام أسلختإن اس-
  تطبيق أساليب الرقابة الداخلية للمؤسسات؛ شارت انعق مفت يتنايوب العخدام أسلإن است-

ـ ملاخـل ا ني دملستخدمتلف اا خم ليات اليت يقوم هب   عمية لل بيقتطنب ال اوجلالفهم  ة  ا األد هذه مدختست: ثة  داحملا -ـب  يف سةؤس
  : viيت اآلثةاد احملنجاعة يفلث عن احلب اإطار يف. ليةيشغلتيات اإلدارية واتوساملخمتلف 

  ؤسسة؛ملا  يفتايولؤسملل ا حيافظ على السلم التسلسلي مبشخص  كلتاصاصاخت را إطيف األسئلة هيجوت-
  ة؛تتم هذه احملادثف كي وعرفة ملاذا ممثب سالين األ واختيار أحسادثةاحمل ألهداف د الدقيقالتحدي-
  ف يف املواطن من أجل طرحها يف شكل أسئلة؛ علض اطقاونت ابصعولا راستحضا-
  ؛ية اإلجيابئداوف ميية يف طرح األسئلة، مبعىن االختصار يف الطرح وتعظجهنامليب لألسال ااستعما-
  ف احملادثة؛أهداا خيدم ألجوبة مبوتدوين اكتابة -

ست مجيع نواحي النـشاط للعـون       م نرقلا اهذة  ياي وبد ضاملان  قرلا رخ آ يف ةيجولنوكتلارة  إن الثو :   يلآلالبحث ا  -جـ
ـ ع مل لـربامج ا متخدست سةسؤملت ا حبصأفيف الوظائف املختلفة،     ةجلاعاملت  ستويام يعمج  ىلإ  يلألعالم اآل ال  اخدإاالقتصادي، فتم     ةاجل
ت تعكـس الواقـع     مالومع ديلوت  سعى اىل ي ذيال يبساحمل ا ماظنلا مةألنظا هذه بنيمن  ، و ددةعتاملة  ظمنألالفة يف   ملختوجتهيز البيانات ا  

 ل إىل اخدإلاية  لمعممارسة   خاللمن   ةيلة آ جلاعبحت امل ص أ امجالرب دخال هذه ند ا ، فع اجلةالفعلي للمؤسسة من خالل مسار معني للمع      
ـ ن   أ عجاملرا لى ع جلة، يف ظل الذي سبق وجب     اعية للم ئاالنهلنتائج  ا ىلل إ وصو ال يةىل غا  إ ةة اآللي جلعامل ا دأبمث ت ،  لةآلا ـ س  ارمي  تاعملي
  :ات من خالليلمف العلتخلى النمط اجلديد من املعاجلة احملاسبية ملعلرقابة ا

  ؛ ةعاجلملا رامن مسودخلة ملا تانليمة للبياسلا ةجل من املعادكأتلا-
  ؛ةعاجلملا ت يفواطخلم اراتحا من التأكد-
  سة؛ؤسمللة يلاملاث احدألاو يانات ب اليعل مجإدخا-
  ايل؛م ثدح لكلومات بعد عث املادتحاسول امكتاس ةضرور-
  .ةيلآل اياتلص املنفذون للعمة األشخا من كفاءالتأكد-
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 على مدى صدق    وقوفعاجلة مث ال  ر امل لتقييم مسا  اجعراتق امل ع ى عل ةاق املل تايلوؤستأكد حجم امل   متي را هذا املس  لالخ نم
رورة إعادة النظر يف تركيبة مستخدمني مديرية املراجعة الداخلية، من خالل سد            ضث  باحلا يرى   راطاإلذا  ه ا، يف يلآ املعاجلة   املعلومات

 صنيخصمت على يريةوي هذه املدأن حتاسبني دوي اخلربة ينبغي     واحمل نييالإىل امل فة  اضإلبافاخلية املالية،   د ال ةاجعراملبرتبطة  مل ا اتلثغركل ا 
  .ا ره ذكفناط اآلقلنبايل ألجل القيام آل امالعاإل  يف

مـاد  تغـي اع  بة، ين سسؤملا ا امت هب ق ة اليت يدث االقتصا ادحألاالة على   درائن ال قال ىلعول  صحلا إن:  ققتحالوص  لفحا -د
ـ دألاصول على   احلن   م نةسائل املمك لوا يعجع استخدام مج  لمراميكن ل . ات املمكنة بإلثالة  دأ ىلع ثحالب اللية من خ  انديملاسة  رامملا ة ل
  :ضوع الفحص، ينطوي هذا العنصر على وم صرنعلا على مللحكة يفاكلا

ـ و ةدعم ةبسات املعتمد عليها يف التسجيالت احمل     ادنن املست أمن   لتأكدجع إىل ا   املرا  يسعى دنلبا اذه يف : صح الف -  ق مـا  ف
  :توي على اآليتن حتلداخلي للمؤسسة، وأايم ظلتناو نوناقله اي علصني

  ورية؛ رضالت انافة البياك -  
  ؛ يهاف ةيباسحلا اءطخألا دو عدم وج-
  ص املؤهلني يف املؤسسة؛اخشأل اها من طرفئاضمإ -

تـشريع  لق ا فيوا اليجست ايلهج تس ىلعو ةسسؤملل ةيداملا رصلوجود الفعلي للعنا  امن   أكدت ال جع على ارملعمل ا ي: ق  لتحق ا -
  .ر الدخل أو الذمة عن عناصثريؤه أن نأش  منام لك يلجست نيد مأك التن عالضر املؤسسة، فدفاتاحملاسيب يف 

   الوصفيةتاودألا - 2.4

   علىاتشتمل هذه األدو ت

حول هـذه    تاظحالامل نم اددع جتنتسيالقوائم املالية للمؤسسة ميكن للمراجع أن        رصانع طالع على إلا دعب: ظة  حالملا -أ
ـ خالن  مؤكدي ةيكأداة أساس ملراجع املالحظة املتعذا يس، هللعنصرلعلية لفاة بيعطلان تعكس   أاليت يفترض    رصانعلا ـ  اهل دى متثيـل  م

  :ينيلتالني الشكلالواقع، ميكن أن تأخذ املالحظة ا رصالعن
  ؛حلاصملا لخاد نيمدختسملاو سلوك أ نيزختيقة الرطكمالحظة  : رةشا الطريقة املب-  
  كيد الرصيد؛تأن الزبائن ل مةدرلرسائل الوا ات للسنة املاضية أوساباظ احلقرير حمافت من ةظة املأخوذحالملاك: ةرشابمل اري غةيقطرال - 

شارة إىل أهم العناصر اليت ميكن مالحظتها واليت تؤسس لرأي املراجع حول خمتلف جوانب النشاط،               إلا راط هذا اإل  يف يغبني  
  :ي ه رصانعلا هذه

   املسار؛الحظةم-   
  ؛اتة املوجودظحالم-        
  ؛قائوث المالحظة-            

  ؛ستخدمنيوك املل سمالحظة-           
يع خمتلف الوظائف واملهام اجلزئية للمؤسسة على خمتلف األقـسام،          زلتو لتنظيمي املرآة العاكسة  ا لكيهلا ربتعي: يمي  ظنتلاهليكل  ا -ـب

  :يتآلده ايف إعدا يعارن نلذا ينبغي أ
  ة؛سسؤملا ططبيعة نشا و مجح-

  عمل؛لل ةذفنامل تايرت و املديايلوؤسملا ديدحت-     
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  ؛ةنوو املر طةاسبلا-    
  .تا االختصاصلسلست-    

 جيـوز   ئف أو أن يكون بدون أي وظيفة، كمـا ال         ا وظ ة عد سيريتى عاتقه   عل  واحد خصش يأخذ   ميكن أن   ظل الذي سبق ال    يف
ـ خلبة الدا قالر ا  نظام اءاتتناقض مع إجر  لك ي فة، ألن ذ  يظو يأ دون ب م قس دوني أو وج  قلت مس نيعلى قسم  ةدحا و ةفيظو ارزئة أدو جت  ةي
  .سةؤسملخل اادم سقعة كل ى مع طبيكل يتماشش بمملها ا وتقسيمتاية حتديد املسؤولورضرصة على ناال

II  .يةلخاالدو  ةيجراخلا ةاجع املرنيب لماقيق التكحت ةيمهأ  

سية املمكنة من حتقيق الكفاءة اإلدارية عن طريق الـضخ املتـواين           جي الغاية األسا  خلارع الداخلي وا  اجرملا نيالتكامل ب  ربتعي 
ارات قـر ستويات أعلى من الرشـادة يف ال     م يققوحت  بنياسن املن اكواملوقت  لا  يف تارقراذ ال اختالإلدارة بغية    ةيقادصملا تاذ للمعلومات

  :يـتـل اآللتكامل من خال اظر إىلن نكن أنمي  .راجعا من قبل املعليهملعلومات املصادق ا يلمعتقبل مسن م ةذختملا
  التكامل؛ ةعيبط -          
      .التكاملأمهية -          

  : لماكتلعة ايبط -1 

ـ تعاون كامـل بـني ا  عة وراجامل من  نوعنيجودون أ «جعة يف اآليتارملا يل بني نوعما التكهللاوقي عطا اش لوانت اجعني رمل
   .»viiامهنم لك تقاللسا بادائم ظاالحتفاأنه جيب  إال، قيقه من حتبد ال وريخليني أمر ضرالدااخلارجيني و

ية فيك بهلمامع أميل تقدجألداخلي، لا عجارنتائج امل نولمعت يسنيراجعني اخلارجامل«  على أنهلماكتال  IFACIولتكما تنا
   .»viiiة أعماهلمكفاءتقالهلم ونوعية سا ىلع ظونفحيا نييلخادلاني اجعرامل نأ طوبشر ،ةدجي

اسيب للسجالت حملا صحفلا وه يجر الداخلي واخلاع املراجنمل كل معن نطاق أ «كامل على أنه ل التيلول أمحد خا تنامك
ـ  ةممه  الداخلية فـأن  ةبظمة الرقا نأل صحف ال نم اهبط  بتري اوم شغلاوء  اطخألااملالية للتأكد من خلوها من       ـ منـهما مكم   لك  ةل

  .»ixرخآلل
  :يت ك اآلندر دم تق مامن خالل

   قبل االثنني؛نم لمعلا راركتوزدواج الا متكن من منع يلخملراجع اخلارجي والداا نين بعاولتاق ولتنسيال اعمأن إ -
  إىل يفحص املـؤد  لا نم حمسي مما   ،ود أخرى بن ية يف لو الداخ أالوقت لتركيز عملية املراجعة اخلارجية       فرمل يو عالكرار  تب  ن جتن إ -
  يم؛لسلاو قالصاد أيلرا

   من النفقات؛ يلقللتدي إىل ايؤل عمار الب تكر إن جتن-
  ؛   )املرجع الداخلي واخلارجي( بني االثنني واملصاحل عفانمل الد تباي إيلؤدي يباجيإلاكامل  إن الت-
  ؛راجعنيمل الىكل تقاللالس ايةد خاصق تفن الأ بني االثنني، البد ناووالتع يقالتنس يةن عملإ -

 قـسام ألايـع   مج   يف قابة الداخلية وكذا تقييم مستويات النشاط     لر ا ام لتقييم نظ  يفالكاقت  ولية ال خداال ةعاجن للمر أر  ابتعابف
 لخـال   مـن از عليهيك والتعليق عليها، وجب على املراجع اخلارجي الترهاحص فادراملة صوص باملعلومات املاليخلا ىل عاهطة من واملرتب

عـام  ل   بشك ،اهرات ومواطنها وطبيعت  ابتخاال جم ح اكذ و لملوب الع أس جيةنه مب رتبط ي ايمفم  وء هذا التقيي  ض ىلع رتقري ال مثمها  ييقت
  :ل املستويني التالينيالخ نم ةيلخادلا راجعةملترب اخت
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ـ ألاوق  ية والطـر  شربال و ديةاملا ياتنكامإلاعة الداخلية يف املؤسسة كوظيفة، انطالقا من        ة املراج  من طبيع   التأكد - ب اليس
  لتحقيق مث التقرير؛ص والفحعملية ا يف ةملتعسملا جاهنوامل

م ظـا  ن يفف  ى القدرة على اكتشاف مواطن الضع     دمو ةسسؤملا يف داخليةلاعة  اجمرانية لل ديسة امل ة املمار مال س من دأكلت ا -
  .ائفظولاى وتسم ىلء عادألاابة الداخلية وكذا مواطن اللبس يف رقال

ـ د  هعل م ن قب قدميها م مت ت ري إىل دراسة    شن نأ  إىل اإلطار ذاه يفغي  كما ينب  ـ  امل ـ الولا يف xينيخلداراجعني ال تحـدة  ملا تاي
.  خمتلفة تاية من نوع  رك ش 133بة عليها   جاإل ا يفك  سؤاال اشتر 94 استقصاء حتوي    ةمئاق ىلع ةساردهذه ال  تلية وكندا اشتم  كيراألم

  .لى عاسةردلال ات حمركشلا نم %81ة أجابت لداخلياوة يخلارجعة اراجامل عالقة بنيال حول طبيعة لويف سؤا
ـ ت يف مكاتب املراجعة اخلارجية قد قامت بدور فعال        نأ تدكالشركات أ  هذه نم % 30 - ـ رب ريوط ج املراجعـة   مان

  .راجعنيملبني ا ةمراجعك للرتش مجمانرب  تنفيذمت هنأ ركات أكدتشلا هذه نم %51الداخلية، بينما 
اق العمل للمراجع الـداخلي  روأ صفحروري الض ه من أنفادواة أابجإلاكات حمل رشلجني لراني اخلعجا املرنم   74% -

 امللف  ىلإ يداخللا عراجملا لعمق  اورل أ ت نق كدان أ ى االستبي لع ةبيركات اجمل شلا نم %17 نأية و جر اخلا عةجارملا  يف هبا   نةاعتسالل
  .يالدائم للمراجع اخلارج

نامج مراجعتـهم  برن  مؤيدة، جزءاملت ادستناخلي واملالداجع رارير املتق صحف واجعل نيجرخلاا نيعراجملا نم   73% -
  . الرمسي

ـ ير املعارف ا  طوهيل وت تأاخلية واخلارجية البد أن يتدعم من خالل        دلا ةعجارملل يللنسق احلا إىل أن ا   األخري   نشري يف   ةلفكري
ـ  كـس لعا ة ولياجعة الداخللمرة املؤطرة يقيبطتللنظرية واا بناول اجلوحراجع اخلارجي ملاقية لدى  يبتطت ال اراوالقر ة سب صـحيح بالن
 عـدة   ةخـري أل ا ذه ه ذتالقتصادية يف العامل، إذ أخ    ا تاسسؤملا روطتيتمثل يف    ربأك له حتدي بقا يدتحلن هذا ا  أ. مراجع الداخلي لل

رح عـدة   ات ط ددة اجلنسي عتم تاكشر-غرافياا ج هشارفانت،  ةمنظ أ دة ع بىن تت ما أهنا اط ك  أمن بعدةأشكال ومواصفات وأصبحت تسري     
  :هاات أمهيحتد

  رى؛ أخىلإ لةود نم ةاحملاسب  اختالف األنظمة-      
  ت؛كاشراله هذجر عنه من أثار على فروع ني امول ودلا ت اقتصاديا اختالف-      
  ؛ةصطلبات البور تنوع وتباين مت-      
 و القضائي وإىل    يفصرمل والنظام ا   ، ئياباجلشبه  جلبائي و ام ا ركات كالنظ شللة  يملية اخلتا ملاائم  لقوا ا ة على ؤثر امل صرنا الع اختالف-      

  .غري ذلك

ـ  اجلد ساليب التجارية سسات لأل ولة الواحدة و ممارسة هذه املؤ     دلا يف مجحلا ة للمؤسسة كبري  غرايفجلااإلنتشار  ا أن   مك ة دي
ـ  م ع دق يع حبصأ-عبعد الراب لا تاذ– ةاضيرا االفت نهخاصة م  ساتسملؤاض  عبشاء  نإو ونيةتركلإلاة  تجاركال ـ ة،  لية الرقاب أهيـل  فتا  ذل
ملراجعة اخلارجية   ا يةمل ع يهوجوتة ومن مثة  تسهيل      يلخادلا ةباقرلايل منط   عفت أمر أساسيا ل   ةسسداخلية باعتبارها مالزمة للمؤ   الة  جعاملرا

  .ديااحمل ينفي الأرلامبا خيدم طاليب 

  على اآلداء الرقايبل ماكت ال أمهية-2

 جي علـى را واخلاخليع الدجارء املادأ مستويات نيس حتاملمكنة منة ليآلد اواخلارجية أح لية  خالدا ةعملراجا مل بني اكترب ال تعي
ـ ن ا يذه نض أ ارتفا، على   اهعن ةيجراطراف اخل ألا وأ ة هؤالء املراجعني سواء لإلدار    نم ةمدقملا ةمدسواء ومن مثة حتسني اخل    لا  عنيجارمل
  :تيةآلاانطالقا من الزوايا  لماكالت ةيمهد أدحن نر أاطإلاا ذ ه يفكنمي. ينيعنولل ةؤطرملات اءارجإل او يريبالنصوص و املعان دايقتي
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  جي؛ راخلا جعارملا ة من زاوي-  
  لي؛ جع الداخية املرا من زاو-  
  سة؛ سؤاملة زاوي من -  
  . ؤسسة املة عنجيارراف اخلألطاية  من زاو-  

  رجياخل اجعاملرا ةين زاو م-1.2

  :جي يف اآليت خلاراجع المرامل لية التك تربز أمه

تسعى إىل تقيـيم   ةيلخادلا ةعجارخلارجي يف نظام الرقابة الداخلية املعتمد يف املؤسسة، العتبار أن امل   ا عجارملا نانئم ثقة واط  -
  قوف على فاعليته؛نظام للوهذا ال

ـ   فقد  لية  الداخ ةعجارر، ألن امل  تافدل يف ا  ةسبية املسجل احملات  ايانب ال ة دق ىي عل خلارجع ا جرامل ا نائن إطم - ت ستنداحـصت امل
 يف قسم   مدعتمل ا يةة الداخل باقرلا ماظن ةباسبة، وكذا مدى صال   حملا لطرق واملبادئ اب وراجعت النظام احملاسيب ووقفت على مدى االلتزام      

  اسبة؛احمل
 وكـذا  ،يةجرا اخل ةعجارمل ا اص كلفة قنإ يف  كبري  تسهم بشكل  دولبناع  ملة جلمي  تكون شا  دة ما  عا ليت ا خليةداراجعة ال  إن امل  -

  ؛ةعجارملا ةع اخلارجي توجيه عمليجارأهنا تتيح للم امخلارجي من فحص بنود أخرى، ك اجعراللسماح للمت الوق توفري
   ؛اجعةرجع الداخلي مبا خيدم األهداف املتوخاة من املارخلارجي كفاءة أداء املا جعرا املانسب ح أخذ يف-
مل مبـا يتناسـب وطبيعـة       لع ا ات زيادة ساع  مني  جرخلاى املراجع ا  لعم  تا حي يفارغج هاوزيع وت تاسسؤمل حجم ا   إن كرب  -

 ة أو واحدقة ال طنملا ؤسسة سواء يف  املء هذه   زافهي تراقب خمتلف أج    ةرادإلا ىدل ةفود مراجعة داخلية كوظي   جو ، لذا و يف ظل    ةسساملؤ
 برنـامج   هامليشء اليت مل    زاجألاأو   يف املناطق    اجعةاملر عملية   ه من توجي  ارجيخلااجع  ريسمح للم  لكش ال اذهإن   رى،خاأل املناطقيف  

  .املراجعة الداخلية
  يلخادل اعة املراجيواز من -2.2

 قة واطمئنـان لـدى املراجـع      در ث ا مص  أهن عملية املراجعة اخلارجية فضال على     ل هةوجمل ا يةلأحد اآل   الداخلية ةعجارامل ربتعت 
  : هذه الزواية يف العناصر اآلتيةيفل امأمهية التكز ربت. اءرجي على السواخلااجع رملاو ةرام اإلدامتهال ك حملجي، فهي بذراخلا

 يع اخلارج جارامل لبق سة من املؤس ية املعتمد يف  خلرقابة الدا الم  ظا ن يمص عناصر القوائم املالية وتقي    حلف ةيناديسة امل رماملا نإ -
ـ بال ةنيكامإنهاية   ال يف حيتي، مما   اكشفهن ي أ خليدالا عجاع املر طت يس ملليت  ا سليالتد  و ءاطخأل ا عضب كشفبيسمح   نإ هشأن من  ثح
  :زها يف اآليتجونليت او اهفشان اكتمة  املانعب األسباعن
  لداخلية؛جعة ااملرا ريياعم ةيفاك م عد-
  لي؛ خ الداعاجرهيل امل عدم تأ-
  ة؛ للمراجعلية واضحةطوات عمستناد خل عدم اال-
  .ةيخلادبة الام الرقا ضعف نظ-

  :كل على حسب مسؤولياته يدعم ويؤهل املراجعة الداخلية سواء ،تايئهل افلت خملبمن قب باألسا هذه ةن معاجلإ
  ا؛هبياكل خاصة ه قل خب-
  ة؛دديج خرىأاء شن إ أواملعايريديل ع ت-
  لداخلي؛جع ااملروتدريب اهيل أ ت-
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   ؛عملخطوات الضيح و ت-
  عف؛ضلا نطا موىلع ءقضالا نم يسمح لية مبا الداخةقابام الرييف نظك ت-
ـ يف وأ ةديدجلا دواملستمر باملراجع اخلارجي خاصة يف معاجلة بعض البن ه  اكتكمن جراء اح  ي  خلادراجع ال خربة امل زيادة  - ة  توجيه عملي

  ينة؛عملا املواقف  مع بعضهو تعاملالفحص أ
ر أن  عتبـا ال ،ني النوع كامليف ظل ت  رى  خاأل فطراقبل األ  نم وة أ رادة سواء من قبل اإل    سس يف املؤ  ةعجارامل لمعى  عل ةقثالء  افضإ-
  كبه؛ترم لبق نم ةمداالق تايصحح يف السنو هنأ ىلعضال ف ،ح صحيسكعلر واخاآل منلنوع يكمل  اقصن

 ةحالـص  ئجها على نتا  رظهيية ومهنية و  لمجيعلها أكثر ع   ،ةيخلاجعة الد ا املر يف اآليلم   اإلعال مادختساو ةيئصاحإلا بلياسألال  استعما-
  .ةقيواملصدا

  سةسؤملا ة من زاوي-3.2

ـ ؤملل ةفلتملخا ءازجألا ىلع يةبلرقااة  رإلدااجات  احلسد   تتألية  خة الدا اجعرملان  أك فيه   شال امم  ،ةسس
امية عن املركـز    تائم املالية اخل  والق اصرنة ع لدال ىدمل  وايد ح حملفين ا ال الرأيء  ادبإلجعة اخلارجية   رامل ا ءتجاا  مك
 لمسة، فتكايف املؤساإلداري ء ادألا على مستوى   فعالتامية تعرب   ة اخل اليملا مئا هل القو  ىنعمب ،ةسسلمؤلاحلقيقي  يل  املا
   :ن أمههام ةماه دئاوف ةسسؤني يذر على املعلنوا

  كان املناسبني؛ملوقت والا لة يفاعفللقرارات اا اختاذ ىعل دعاستة رادإلليقية قة حيليصتف تامولع توفري م-
   يف املؤسسة؛مدعتملالداخلية اة ابقر الا متانة نظامكذوة صوحفملا ةيتماولعملاة مظنألاسالمة يد  تأك-
  ي؛ رادإل اداءألالى ع ةالدالملعلومات ا قة يف بث الث-
ح هلـا   سمي ، مما لك ذ ريغ  ىلإة و جلاعملار  اسمات،  لومع امل ظمةن األ لوء ح ارآلا لالخ نالضعف م ن مواطن   إلدارة ع م ا العإ -

  ن؛طاوملا هذى هلالقضاء عن م
  لف املراجعة؛مو رقاريت ،عراجملا لمق عراوأ طريق  عنوماتلبنك للمع تكوين -
  استبعاد ازدواجية العمل؛بو نيعونلا نيب  طريق التكاملراجعة عناليف امل خفض تك-
  .اهيل عرةادلإل ملستمرة اة الواحدة، مبا يسمح من بسط الرقابةسسؤمة للفتلخ املعروفل الماعأ ص فح-

    ةسؤس عن املةخلارجاف ارطألاة  زاوينم -4.2

ـ  ،بئاررة الـض  انوك، إد بلون، ال مو احملت أستثمرين احلاليون   ملا (ةسؤسملا عنة  جخلاراف  ارطاألترب  عت سـتثمار ،   الا قيدانص
 ةيللداخا ةعملراج ا  بني  التكامل ةف بأمهي ارطألاجع اخلارجي، فإدراك هؤالء     را امل يرأوا  لستعمم مهأ ،)ىرخأو البورصة، احملللون املاليون  

 افطرأل ل ملتكالا نئد املترتبة ع  اوفميكن أن حنصى أهم ال    . وعي  لن ا ني التكامل ب  جةدر ى عل  الرأي يتوقف   هذا قيةادصم لعارجية جي خلاو
   :آليتا ارجة عن املؤسسة يفخلا

  ي؛رجعن الرأي املعرب عنه من قبل املراجع اخلا فاراألطء هؤالن ائنماط -
  ؛ ني النوعني بملاكالتمية باعتماد خلتاة ايلاملا  القوائميف ةاردولاصر كل العناأي لرة الولي مش-
  هلم؛اومعن أاملؤسسة ن أصحاب  اطمئنا-
ـ  ن م فاطرأل ل مما يسمح  ،رللعنص يلع الفع قلوااواليت تعرب عن    ة  فحوصاملت  ماولعملا ب ملتواين الضخ ا  - ـ ع اذإخت ـ  ىل  اهوءض

 البيئة   يف عهوق على حسب م   كل  ىنع مب ن احملتملون، ثمروستملا نم ن و قد تكو   ةيئابج نو تك دية كالبنك وق  لويمت، قد تكون    فةرات خمتل ارق
            .اخلارجية للمؤسسة
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  اخلامتـــة

بات واضح أن تكامل املراجعة الداخلية اخلارجية أصبح يشكل دعم لتأهيل اآلداء الرقايب سواء يف املؤسـسة أو مـن قبـل                        
خلارجية، إذ الينبغي أن ننظر اىل املراجع الداخلي على أنه متواطئا مع االدارة بل ينبغي أن توطر هذه الوظيفة باملعايري الكفيلة                     االطراف ا 

  .بترقيتها خلدمة االدارة ولتوجيه املراجع اخلارجي خلدمة االطراف اليت هتمها آراه بغية االستفادة من تفعيل كل جوانب االطار الرقايب
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