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 الملخص 
 

ذو الدزاست الى الخعسف على الخدكيم الداخلي ملا له من أىميت داخل املؤسست بالخطسق ألىدافه هحسعى 

ومخخلف املعاًير وألازكان التي ًلىم عليها، وجىضيح مهام ووظائف املدكم الداخلي، وكرلك الخعسف على 

هظام  السكابت الداخليت بالخطسق  ملكىهاجه ومخخلف إحساءاث وملىماث النظام مع جىضيح عالكت الخدكيم 

 .الداخلي بنظام السكابت الداخليت وإبساش كيفيت جفعيل هظام السكابت الداخليت بىاسطت الخدكيم الداخلي

، بئسلاط - مسخغاهم –و لخحليم أىداف البحث كمنا بدزاست حالت  مؤسست اهخاج الحليب و مشخلاجه 

الجاهب النظسي على الجاهب الخطبيلي، من خالل الاعخماد على املالحظت الشخصيت وإحساء امللابالث 

 .والاطالع على مخخلف الىثائم التي تهمنا في ىرو الدزاست

الخدكيم الداخلي ٌساىم في جفعيل هظام السكابت الداخليت من خالل فهم النظام ن وخلصذ الدزاست ا

ص هلاط اللىة ومعالجت  وجدكيم العملياث اليىميت، والخلييم الدوزي لنظام  السكابت الداخليت من أحل حعٍص

 .هلاط الضعف املكدشفت في هظام السكابت الداخليت

 الخدكيم الداخلي، هظام السكابت الداخليت،  : الكلمات املفتاحية

 

Résumé : 

Cette étude vise à identifier l'audit interne en raison de son importance au sein de l'institution, 

répondant aux objectifs et les différentes normes et piliers sur lesquels il repose, et de clarifier les 

tâches et les fonctions de l 'auditeur interne, ainsi que pour identifier le système de contrôle 

interne en adressant ses composantes et les différentes procédures et éléments du système, ce qui 

indique la relation du système de contrôle d'audit interne intérieur et mettre en évidence 

comment activer le système de contrôle interne par l'audit interne. 

personnelle et des entrevues et voir les divers documents qui nous intéressent dans cette étude. 

L'étude a conclu que l'audit interne contribue à l'activation du système de contrôle interne par la 

compréhension du système et vérifier les opérations quotidiennes, et l'évaluation périodique du 

système de contrôle interne afin d'améliorer les points forts et remédier aux insuffisances 

découverte dans le système de contrôle interne. 

Mots clés: vérification interne, système de contrôle interne 
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لم الاكخصادي في الىكذ الساهً جطىزاث هبيرة في مخخلف املجاالث والي أثسث بدوزها في 
َ
للد عسف العا

س  جىطُع املإطظاث الاكخصادًت يراث أصبذ جطٍى
َ
وهبر حجم أوشطتها وحعدد عملُاتها، وفي ظل هره الخغ

 .وجدظين ألاداء في املإطظاث أمسا البد مىه

عت مع الخسص على البلاء والاطخمساز فالبد مً  وبما ان املإطظت حظعي الى الىصٌى  ملعدالث همى طَس

ئجخاذها  للخدابير الالشمت لخجىب ألاخطاز مدخملت الىكىع لهرا هجد أن وظُفت املساجعت الداخلُت أصبدذ أمسا 

ملخا وخخمُا للمإطظاث املعاصسة فىظُفت املساجعت الداخلُت حعخبر هيشاط جلُُمي مظخلل وظبُا باملإطظت، 

لى مساجعت العملُاث املالُت واملداطبُت لخدلُم الدكت املداطبُت واملدافظت على ألاصٌى وهرلً مساجعت 
ُ
يهدف ا

 .أوشطت املإطظت

وكد جطىزث ئجساءاث وعملُاث املساجعت الداخلُت مً أطالُب املساجعت الخللُدًت الى ألاطالُب الخدًثت، 

بدُث جم جسهيز جهىد ئدازة املساجعت الداخلُت هدى املجاالث ألاهثر خطىزة وذاث أهمُت ألاهثر في املإطظت وهرلً 

 .ٌعخبر هظام السكابت الداخلُت أخد أهم ئجساءاث الي جخخرها املإطظاث في مىاجهت املخاطس والخد منها

خُث أن وطع هظام السكابت داخلُت ًمخاش بالىفاءة والفاعلُت ٌشيل خماًت للميشأة مً املخاطس التي جىاجهها 

للل اخخمالُت الخعسض  لها  الى  ادوى خد ممىً  .ٍو

 :واطدىادا على الطسح الظابم ئزجأًىا ان  ًخمدىز بدثىا خٌى إلاجابت علي إلاشيالُت السئِظُت الخالُت

 :إلاشكالية الرئيسية

 ماهى دوز املساجعت الداخلُت في جفعُل هظام السكابت الداخلُت؟

:   وهىا جظهس لىا عدة حظاؤالث فسعُت والتي هي واآلحي

 :ألاسئلة الفرعية

  ماهي املساجعت الداخلُت وأهم أطظها؟1.

  ماذا هلصد بالسكابت الداخلُت وأهم طُاطاتها ؟2.

  فُما جخمثل العالكت بين  املساجعت الداخلُت والسكابت الداخلُت ؟ 3.

   هُف حظاهم املساجعت الداخلُت في جفعُل هظام السكابت الداخلُت ؟4

 :الفرضيات

ادة عائد وجدظين عملُاث 1.  املساجعت الداخلُت هي وشاط ئطدشازي مظخلل وجأهُد مىطىعي بغسض ٍش

لت مىهجُت مىظمت لخلُم جدظين فعالُت عملُاث ئدازة  املإطظت ألنها حظاعدها في جدلُم أهدافها مً خالٌ طٍس

 .املخاطس السكابت والظُطسة

 .  السكابت الداخلُت هي عبازة عً مجمىعت مً الظُاطاث املظخعملت للخفاظ علي اطخلساز املإطظت2.

 حعخبر ول مً السكابت الداخلُت واملساجعت الداخلُت وظُفت أطاطُت في املإطظت لهما هفع ألاهداف املساد 3.

. جدلُلها زغم ئهفصاٌ ول وظُفت عً ألاخسي واطخلاللُتها

 حعخبر املساجعت الداخلُت هأداة مً أدواث السكابت الداخلُت وذلً للخسص على الدكت والفعالُت إلجساءاث 4.

 .املخبعت، واهدشاف هلاط الظعف وكُاض الفعالُت والىفاءة

 :أسباب ودوافع الدراسة
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 مداولت فهم املساجعت الداخلُت والسكابت الداخلُت ألهمُتها البالغت في الىكذ الساهً وما صاخبه مً 1.

 .جطىزاث في هرا املجاٌ 

 الاهخمام املتزاًد باملساجعت الداخلُت مً كبل الباخثين ئًجاد أهجع الطسق والظبل لخفعُل مساجعت 2.

 .الداخلُت فعالت وأهثر دكت ومصداكُت

 .  الظعف الىَبير الري حعِشه املساجعت الداخلُت في املإطظاث3.

.   وىن مىطىع البدث له عالكت مباشسة بالخخصص الدزوض4.

 : الدراسة أهداف 

: ئن الغسض مً دزاطدىا ملىطىعىا هرا اطدىد ِالى عدة أهداف املخمثلت في

 

 .   عسض إلاطاز الفىسي والىظسي للمساجعت الداخلُت والسكابت الداخلُت1.

 .  ئظهاز أهمُت املساجعت الداخلُت وىنها حعخبر أداة فعالت لخلُُم فعالُت السكابت الداخلُت 2.

  ئبساش أهمُت املساجعت الداخلُت ومدي مظاهمتها في خلم اللُمت املظافت في خالت ما ئذا جم ئطخغاللها بشيل 3.

 .فعاٌ

 العمل علي السفع مً هفاءة هظام السكابت الداخلُت بظً كىاهين وئجساءاث حعمل على جللُص مً هطاق 4.

 .املساجعت الداخلُت باملإطظت

 :أهمية الدراسة

جىمً أهمُت الدزاطت في دوز املساجعت الداخلُت مً خالٌ ما جلىم به للمدافظت على أصٌى املإطظت ودًمىمتها 

ئطافت الى زفع هفاءة وفعالُت أهظمت السكابت الداخلُت الري ٌعخبر السهً األظاس ي في عمل املساجع الداخلي خاصت 

في ظل ئحظاع هطاق الاعماٌ وحعلدها ، الامس الري ٌظخلصم مً املساجع أن ًيىن على  ًلين ودزاًت جامت 

 .باملظخجداث

 :املنهج املتبع

 :طبُعت البدث اكخظذ الخعامل مع عدة مىاهج مً أجل إلاملام  بمدخىي الدزاطت خُث جم الاعخماد علي

 خي مً خالٌ جدبع الخطىز الخازخي لظهىز املساجعت والسكابت الداخلُت  .املىهج الخاٍز

  الىهج الىصفي مً خالٌ عسض الجاهب الىظسي لخطىز املساجعت والسكابت الداخلُت. 

 املىهج الخدلُلي في الجاهب الخطبُلي وذلً مً خالٌ جدلُل املعطُاث املخدصل ئليها. 

: الدراسات السابقة

ت الازدهُت، -  أخمد مدمد مخلىف، املساجعت الداخلُت في ظل املعاًير الدولُت للمساجعت الداخلُت في البىىن الخجاٍز

مرهسة ملدمت طمً مخطلباث هُل شهادة ماجظَذ ي علىـ الدظُير ،جخصص هلىد ومالُت، جامعت الجصائس، 

.2007/2006 

 

ت ملعاًير الخدكُم الداخلي للخعازف  وكد جظمىذ الدزاطت بشيل زئِس ي معسفت مدي جطبُم البىىن الخجاٍز

ير  ًَ ت ألازدهُت جلىم بخطبُم معا عليها، وأظهسث هخائج الدزاطت العدًد مً الىلاط وان أهمها أن البىىن الخجاٍز
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ت ألازدهُت،  الخدكُم الداخلي املخعازف عليها، هما حشير الى أهه لدي جدلُل الهُيل الخىظُمي للبىىن الخجاٍز

 .وجد أن دائسة الخدكُم الداخلي جدبع جىظُما الى لجىت الخدكُم

ت س وظُفت الخدكُم الداخلي في البىىن الخجاٍز  .وهرلً خلصذ الدزاطت ان مجمىعت مً الخىصُاث لخطٍى

ت طىهلغاش 2. مسشاق اماٌ ، دوز املساجعت الداخلُت في جفعُل هظام السكابت الداخلُت دزاطت خالت مدًٍس

بظىسة، مرهسة ملدمت طمً مخطلباث هُل شهادة املاطتر في العلىم املالُت واملداطبُت هخصص فدص 

 2014/2013.مداطبي، جامعت خُظس بظىسة، 

ت  جظمىذ الدزاطت مىطىع املساجعت الداخلُت ودوزها في السكابت الداخلُت مً الىاخُت الىظٍس

والخطبُلُت وجىصلذ الدزاطت الى أهمُت املساجعت والسكابت الداخلُت في جدظين مخخلف ألاوشطت 

بخطبُم معاًير املساجعت املخعازف عليها والري ٌظهل بدوزه هظام  لخجىب الىكىع في الاهدسافاث وذلً

السكابت الداخلُت وىهه جصء مىه، وهفاءة هظامها السكابي  ًخىكف علي وجىد وظُفت مساجعت داخلُت 

 .مظخللت جلىم  باملخابعت والسكابت

 :خطة وهيكل البحث

وحي هخمىً مً الاملام  بجىاهب البدث وجدلُل إلاشيالُت املطسوخت ومصاولت اخخباز الفسطُاث املروىزة 

 :اعخمدها جلظُم الدزاطت هما ًلي

جاء الفصل ألاٌو مدخل عام ـ للمساجعت الداخلُت خُث جم جلظُم الفصل الى مبدثين  هما ًلي : الفصل ألاٌو 

عمىمُاث خٌى املساجعت   مً خُث املفهىم ، اليشاة  واهىاع املساجعت و فسوطها واملبدث الثاوي : املبدث ألاٌو 

وان جدذ  عىىان أطاطُاث املساجعت الداخلُت وجظمً وشأة املساجعت الداخلُت  وخصائص و اهداف و اهمُت 

. املساجعت الداخلُت  

 

جاء الفصل بعىىان هظام السكابت الداخلُت وجم جلظُم الفصل ِالى مبدثين  وان أٌو  بعىىان : الفصل الثاوي

. ماهُت السكابت الداخلُت أما املبدث الثاوي فهى دوز املساجعت الداخلُت في جلُُم هظام السكابت الداخلُت 

بخطبُم معاًير املساجعت املخعازف عليها والري ٌظهل بدوزه هظام السكابت الداخلُت وىهه جصء مىه، 

 .وهفاءة هظامها السكابي  ًخىكف علي وجىد وظُفت مساجعت داخلُت مظخللت جلىم  باملخابعت والسكابت
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وقُفت املغاحهت الضازلُت وقُفت حض مهمت، فاملاؾؿاث في وكخىا الخالي بًؼ الىكغ نً  برتعت

حجمها جدخاج بلى مغاحهت صازلُت، هظلً فةن َظٍ املهىت ال جإزظ بهين الانخباع ؾبُهت وشاؽ املاؾؿت، 

ت بالضعحت ألاولى، بال ؤن املاؾؿاث  فغيم انخماص املغاحهت الضازلُت مً ؾغف املاؾؿاث الطىانُت والخجاٍع

 .الخضمُت هي هظلً جدخاج َظٍ الىقُفت

واملغاحهت الضازلُت ال جلخطغ نلى الجاهب املالِي واملداؾبي فلـ بل ًدؿو هؿاق جؿبُلها باحؿام 

اؤليشؿت املىحىصة في املاؾؿت،بهضف الخدىم بها بشيل ؤؾهل وؤهثر فهالُت بًُت جدلُم ؤهبر فاثضة 

 .للماؾؿت

وختى  هىضح ماَُت املغاحهت بطفت نامت واملغاحهت الضازلُت بطفت زاضت، فةهىا ؾيخؿغق في َظا 

: الفطل املهىىن بهمىمُاث خٌى املغاحهت الى مبدثين 

 

ماَُت املغاحهت :املبدث ألاٌو 

 

 ؤؾاؾُاث املغاحهت الضازلُت : ملبدث الثاوي ا
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 ماهية  املزاحعة :املبحث ألاول 

حهخبر املغاحهت الضازلُت ؤخض ؤَم الاهكمت الغكابُت صازل املاؾؿت، ملا جلهبه مً صوع في صنم كغاعاث الاصاعة 

والخسفُف مً املؿاولُت لللُام نليها، هما حهض املغاحهت الضازلُت ؤصاة بُض اب صاعة جغاكب بىاؾؿتها ول ما 

خضر صازل املاؾؿت، وطلً بىحىص هىم مً الخيامل بين املغاحهت الضازلُت واملغاحهت الخاعحُت، بط ٌؿخفُض 

 .ول ؾغف مً الازغ في ؤصاة مهمخه نلى ؤهمل وحه

 وشأة وجعزيف املزاحعة : اململطل ألاول 

 1وشأة وثملىر املزاحعة : اوال

ش جؿىع املغاحهت ًالخل ؤن بضاًت الاَخمام باملغاحهت الضازلُت ًغحو الى بوشاء مههض املغاحهين  بن املخدبو لخاٍع

ىُت ناـم Institute of internal auditor(IIA)الضازلُين  ظٍ الخؿىة ًمىً 1941 في الىالًاث املخدضة اؤَمٍغ ، َو

ا الخؿىة اؤ غ املغاحهت fانخباَع ؾاؾُت في الخجؿُض املنهي للمغاحهت الضازلُت، خُث ؾاَم  مىظ بوشاثه في جؿٍى

م بظٌ  غ املغاحهت الضازلُت نً ؾٍغ الضازلُت واحؿام الاهخفام بسضماتها، وكض نمل املههض نلى جضنُم وجؿٍى

 بضضاع كاثمت جخػمً مؿاولُاث املغاحهت الضازلُت ضاصعة 1947الجهىص املسخلفت، خُث ؾاَم  مىظ  نام 

 جم  بضضاع اٌو كاثمت مهضلت مؿاولُاث املغاحهت الضازلُت، 1957مً مههض املغاحهين الضازلُين ،  نام 

 جم انخماص صلُل حهٍغف املغاحهت الضازلُت نلى ؤهه مغاحهت لالنماٌ  والسجالث، جخم صازل 1964ونام 

سخلف هؿاق و اَضاف املغاحهت  امليشإة بطفت مؿخمغة ؤخُاها وبىاؾؿت مىقفين مخسططين لهظا الًغع ٍو

الضازلُت هثيرا في امليشأث املسخلفت، وكض جخميز وزاضت في امليشأث الىبيرة بإمىع مخهضصة ال جخهلم مباشغة 

بالىىاحي املالُت، وحهخبر ؤخض الجهىص الفهالت ملههض املغاحهين الضازلُين نلى ضهُض الخؿىع املنهي للمغاحهت 

 1974الضازلُت كُامه بىغو مجمىنت مً مهاًير ألاصاء املنهي للمغاحهت الضازلُت خُث جم حشىُل لجان نام 

 اهتهذ اللجان مً 1977لضعاؾت واكتراح بؾاع مخيامل ملهاًير  ألاصاء املنهي في املغاحهت الضازلُت، و في نام 

غا بيخاثج صعاؾتها، وجم  الخطضًم النهاجي نلى َظٍ املهاًير في املاجمغ الضولي الؿابو  ؤنمالها  وكضمذ جلٍغ

ا مً يالبُت مماعس ي املهىت 1978والثالزين في ؾان فغاوؿِؿيى نام  ، وبدم فةن َظٍ املهاًير التي  جم اكغاَع

وعواصَا ممثلين في  مههض املغاحهين الضازلُين  والجهاث الخابهت له حهض بمثابت والصة وبؼوى مهىت حضًضة، 

م  ا صازل امليشإة لفدظ وجلٍى م مؿخللت ًخم بوشاَئ ونغفذ املغاحهت الضازلُت خُنها نلى انها وقُفت جلٍى

ضف املغاحهت الضازلُت َى مؿانضة ؤنػاء الخىكُم في جىفُظ مؿاولُاَخم بفانلُت وطلً  ؤوشؿتها َو

 1.بتزوٍضَم بالبُاهاث واملهلىماث الخدلُلُت ونمل الضعاؾاث وجلضًم املؿىعة

 جم بضضاع صلُل ؤزالكُاث 1996والخىضُاث املىاؾبت بطضص ألاوشؿت التي ًخم مغاحهتها، وفي ناـم 

مهىت املغاحهت الضازلُت ضاصع نً مههض املغاحهين الضازلُين وجم  ضُايت صلُل حضًض لخهٍغف 

                                       
 33.،30، ص2006، الردف، افللنشر والتوزيع، عمارؽ ، مؤسسة الوالتدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق الوردات، هللخلف عبد ا 1
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 جم ضُايت صلُل حضًض ملماعؾت مهىت املغاحهت 2001 وفي نامـ 1999املغاحهت الضازلُت نام 

خي للمغاحهت الضازلُت. الضازلُت : والجضٌو الخالي ًىضح ؤَم مغاخل جؿىع الخاٍع

 

الحملىر الحاريخي لطمزاحعة و اهدافها  (1-1)الجدول رقم  

  

اهداف املزاحعة املزاحع الامز باملزاحعة املدة 

 كبل املؿُذ  2000مً 

 مُالصي  1700الى 

امللً الامبراؾىع  

الىىِؿت ،الخيىمت 

عحل الضًً 

واجب  

مهاكبت الؿغاق نلى ازخالؽ 

ألامىاٌ خماًت الامىاٌ  

الخيىمت ،املداهم   1850 الى 1700مً 

ت و املؿاَمين   الخجاٍع

مىو الًش و مهاكبت فانلُت املداؾب   

،خماًت ألاضٌى  

شخظ منهي في الخيىمت و املؿاَمين    1900 الى 1850مً 

املداؾبت او 

كاهىوي 

ججىب الًش و جإهُض مطضاكُت 

امليزاهُت  

شخظ منهي في الخيىمت و املؿاَمين    1940 الى 1900مً 

املغاحهت و 

املداؾبت  

ججىب الًش و الازؿاء ،الشهاصة 

نلى مطضاكُت اللىاثم املالُت 

سُت   الخاٍع

الخيىمت ،َُئاث ازغي   1990 الى 1970مً 

و املؿاَمين  

شخظ منهي في 

املغاحهت و 

املداؾبت و 

الاؾدشاعة  

الشهاصة نلى هىنُت هكام الغكابت 

الضازلُت و اخترام املهاًير 

املداؾبُت و مهاًير املغاحهت  

الخيىمت ،َُئاث ازغي   1990ابخضاءا مً 

و املؿاَمين  

شخظ منهي في 

املغاحهت و 

املداؾبت و 

الاؾدشاعة  

الشهاصة نلى الطىعة الطاصكت 

للخؿاباث و هىنُت هكام الغكابت 

الضازلُت غض الًش الهالمي  

 

محمد التهامي طىاهز،مسعىد الصدًقي ،املزاحعة و ثدقيق الحسابات الاطار الىظزي و املمارسة /املصدر 

  8 ، 7 ، ص  2003الحملبيقية ،دًىان اململبىعات الجامعية ،الجزائز ،
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 الجضٌو الؿابم هالخل ؤن املغاحهت الضازلُت في بضاًت ألامغ واهذ جخهلم بىُفُت خماًت ألامىاٌ  مً الٌمً ر

الؿغكت وججىب الًش وألازؿاء والشهاصة نلى مطضاكُت اللىاثم املالُت وؾالمت اهخكامها وهثر الاَخمام ـ 

ً، فإضبدذ الخيىمت والهُئاث  ً وبضاًاث اللغف الىاخض والهشٍغ  باملغاحهت الضازلُت في ؤوازغ اللغف الهشٍغ

واملؿاَمين  الشاَضة نلى هىنُت هكام الغكابت الضازلُت والشاَضة نلى الطىعة الطاصكت للخؿاباث وهىنُت 

. هكام الغكابت الضازلُت في قل اخترام  املهاًير 

  :جعاريف حىل املزاحعة: ثاهيا

املغاحهت هي نملُت مىخكمت ومىغىنُت للخطٌى نلى ؤصلت بزباث وجلىصَا فُما ًخهلم  :" الحعزيف ألاول 

خلاثم خٌى الىكاجو وؤخضار بكخطاصًت، وطلً للخدلم مً صعحت الخؿابم بخلً الخلاثم واملهاًير  

 1" املدضصة وبًطاٌ الىخاثج بلى مؿخسضمي املهلىماث للمهخم بظلً الخدلم 

  املغاحهت بإنها بزخُاع جٍلني  ضاعم  وبىاء بإؾلىب، مً ؾغفbonnault et germond"  نغفه :الحعزيف الثاوي

ل ومؿخلل، بًُت بنؿاء عؤي مهلل نلى هىنُت ومطضاكُت املهلىماث امللضمت مً ؾغف املاؾؿت،  منهي مَا

بخترام ـ الىاحباث في بنضاص َظٍ املهلىماث في ول الكغوف، ونلي مضي بخترام ـ اللىانض واللىاهين  ونلى مضي

 2"املهمٌى بها في الطىعة الطاصكت نلى املىحىصاث و في الىغهُت املالُت وهخاثج املاؾؿت  واملباصت املداؾبُت

فدظ اهخلاصي ٌؿمذ بخضكُم املهلىماث امللضمت مً ؾغف املاؾؿت " املغاحهت هي :   الحعزيف الثالث

 والخىم نلى

 فاملغاحهت الضازلُت هي وقُفت جلُُمُت 3 الهملُاث التي حغث والىكم امللامت التي ؤهخجذ جلً املهلىماث

 مؿخللت جيشإ

ظٍ  املغاحهت الضازلُت ِا  صازل الخىكُم املهين  بًغع فدظ وجلُُم اؤ وشؿت التي ًلىم بها َظا الخىكُم، َو

 مؿانضة

م جىفير  ألافغاص صازل الخىكُم لللُام ـ باملؿاولُاث املىىؾين بها بضعحت نالُت مً الىفاءة وطلً نً ؾٍغ

 4" الخدلُل، الخلُُم،الخىضُاث، املشىعة، واملهلىماث التي جخهلم باألوشؿت التي ًخم مغاحهتها 

حهخبر املغاحهت الضازلُت : ومً زالٌ الخهاٍعف الؿابلت للمغاحهت الضازلُت ًمىً اؾخسالص الخهٍغف الخالي 

وقُفت مؿخللت جلىم نلى ؤؾاؽ فدظ وجلُُم ؤوشؿت املاؾؿت وطلً هسضمت لها، وجلىم بخلضًم الىصح 

 .وإلاعشاص للماؾؿت

 

 

                                       
 25.، ص 2002 دار صفاء للنشر والتوزيع، عماؼ، ادلدخل إىل التدقيق والتأكيد،أحمد حلمي جمعة،  1

 
 09.، ص2003، اجزائر، فكزية بن عكنومل، الساحة اادلراجعة وتدقيق احلساباتطواىر زمد التهامي، صديقي مسعود،  2
  ،  11 ، ص 2003حممد بوتني ،ادلراجعة و مراقبة احلسابات ،اجلزائر ،الديواف الوطين للمطبوعات اجلامعية ، 3
، وآخرو رزؽ فتحي  4  66.، 65،  ص2002سكندرية، مصر، الديدة للنشر، اجلامعة اجل، دار ات احلديثة َف الرقابة و ادلراجعة الداخليةهاجتاإلا، فالسواَفي
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أهىاع املزاحعة و فزوطها  :اململطل الثاوي 

 أهىاع املزاحعة: أوال

ت الي هىكغ بليها مً زاللها وجطىف  َىان ؤهىام مخهضصة مً املغاحهت جسخلف بةزخالف  الؼاٍو

: املغاحهت خؿب وحهاث الىكغ املسخلفت بلى ما ًلي

 1:مً خُث هؿاق نملُت املغاحهت و جىلؿم بلى - 1

 ىا ًلىمـ املغاحو بفدظ اللُىص واملؿدىضاث والسجالث بلطض الخىضل بلى عؤي : املزاحعة الكامطة َو

فني مداًض خٌى  صخت اللىاثم املالُت هيل، وكض واهذ املغاحهت الياملت جفطُلُت، خُث ًلىم 

ظا نىضما واهذ املاؾؿاث طاث حجم ضًير  ؤما ألان  وبخىؾو  املغاحو بفدظ اللُىص واملت، َو

ألانماٌ ووشىء الطىاناث الىبيرة وشغواث املؿاَمت ونضم كضعة املغاحو باللُام مغاحهت حمُو 

ه  2  .الهملُاث ووافت املؿدىضاث والسجالث فلض ؤضبدذ املغاحهت واملت ازخباٍع

 امللطىص باملغاحهت الجؼثُت َى الهمل الظي ًلخطغ فُه نمل املغاحو نلى بهؼ : املزاحعة الجزئية

املهُىت ؤو َى بمثابت طلً الىىم مً املغاحهت التي جىغو فيها بهؼ اللُىص نلي هؿاق  الهملُاث

 في َظا الىىم مً املغاحهت نً ؤي ؤغغاع الفدظ املغاحو للهملُاث املالُت، وان ًيىن املغاحو مؿاو 

جيشإ ؤو ًخم اهدشافها بالغحىم بلى الضفاجغ ؤو خؿاباث ؤو مؿدىضاث مهُىت جيىن الخضوص املفغوغت 

نلى املغاحو كض مىهخه مً فدطها، وحب نلي مغاحو الخؿاباث في خاالث املغاحهت الجؼثُت نمل 

  3. املؿلىب مىه و اللُام به ، هما ًجب نلُه َظا الاجفاق ٌبجفاقي  هخابي ًدضص في

ت ِالى ؤهىام املغاحهت وهميز ببين هىنين َما :  من حيث ثىقيت املزاحعة1.  4:ًمىً ؤن هىكغ مً َظٍ الؼاٍو

 املزاحعة املسحمزة: 

اعة  ًلطض بها اللُام ـ بهملُت املغاحهت والفدظ بطفت مؿخمغة بط ًلىم ـ املغاحو ؤو مىضوبه بٍؼ

امليشإة بفتراث  مخهضصة زالٌ الؿىت املالُت ملغاحهت وفدظ البُاهاث بالضفاجغ والسجالث، باإلغافت 

ِالى املغاحهت النهاثُت لللىاثم املالُت في نهاًت الؿىت املالُت بهض جغضُض الخؿاباث وبكفاٌ الضفاجغ، ًخم 

جهٍؼ املضكم نلي غىء صعاؾخه وجلُُمه ألهكمت الغكابت  ؿير وفم بغهامج مغؾىم ـ ٌهضٍ ٍو َظا الىىم َو

 .الضازلُت

 

 

 

 

                                       
  319،320رؤوؼ عبد ادلنعم ،حتسني الشاذيل ،مرجع سابق ، ص - 1
  19 ، 18حممد التوهامي طواهر ،مسعود صديقي ،مرجع سابق ، ص - 2
 10،ص 2007يوسف حممود جربوع ،مراجعة احلسابات بني النظرية و التطبيق ،مؤسسة الورؽ للنشر و التوزيع ،عماف األردف ، - 3
 12، ص 1998خالد راغب اخلطيب ،خليل حممود الرفاعي ،االصوؿ العلمية و العملية لتدقيق احلسابات ،دار ادلستقبل للنشر و التوزيع ، عماف األردف ، - 4
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 1: املزاحعة النهائية 

. وجخميز جلً املغاحهت بإنها جخم بهض بهتهاء الؿىت املالُت وبنضاص الخؿاباث واللىاثم املالُت الخخامُت

لجإ املغاحو الخاعجي بلى َظٍ ألاؾلىب ناصة في املاؾؿاث ضًيرة الدجم والتي ال جخهضص فيها  ٍو

 .الهملُاث بطىعة هبيرة ومً املؼاًا التي جدللها املغاحهت النهاثُت

  جسفُؼ بخخماالث الخالنب وحهضًل البُاهاث وألاعكام التي ًخم مغاحهتها، خُث ؤن حمُو الخؿاباث

تها وبكفالها  .ًيىن كض جم حؿٍى

  نضـ خضور بعجبان في الهمل صازل املاؾؿت، ألن املغاحو ومهاوهُه لً ًترصصوا هثيرا نلى املاؾؿت

 .ولً ًدخاحىا بلى السجالث والضفاجغ بال بهض إلاهتهاء مً نملُت الاكفاٌ

: ؤما ؤوحه الىلض التي جىحه بلى املغاحهت النهاثُت فإَمها

  كطغ الفترة الؼمىُت الالػمت لللُام بهملُت املغاحهت، وزاضت بطا ؤزظها في إلانخباع نامل

 .الؼمً ههىطغ مدضص إلهتهاء مً نملُت املغاحهت وببضاء الغؤي الفني  للمغاحو

  ًؤن اللُام بهملُت املغاحهت بهض بكفاٌ الضفاجغ في نهاًت الؿىت املالُت كض ًاصي بلى نضم إلاَخمام م

حاهب الهاملين باملاؾؿت، ؤصاء ألنماٌ املؿلىبت منهم لهلمهم بإهه لً جىدشف ألازؿاء بال في نهاًت الؿىت 

ت جلً ألازؿاء زالٌ الهام  وكبل البضء بهملُت املغاحهت  .املالُت وبظلً فلضيهم الفغضت لدؿٍى

  ؤن بهدشاف ألازؿاء والخهب في نهاًت الؿىت املالُت كض ًترجب نلُه نضم ـ بمياهُت الهالج ؤو مداولت

لت مً وكىنها  .جفاصي جغاهم ألازؿاء، ؤن الخىكُذ بهدشاف ألازؿاء والخالنب ؾُيىن بهض فترة ؾٍى

اق الهاملين  في مياجب املغاحهت   .كض ًاصي بؾخسضام املغاحهت النهاثُت بلى بعجبان الهمل وبَع

جىلؿم املغاحهت مً خُث إلالؼام اللاهىوي الى : من حيث درحة إلالزام ـ لعمطية املزاحعة-2

 2:هىنين

هاث اللاهىهُت التي جلؼم ـ املشغوناث :  املزاحعة اإ لزامية .ؤ هي املغاحهت التي جفغغها الدشَغ

مضكلي الخؿاباث لخضكُم خؿاباتها لػمان الخفاف نلى خلىق الجهاث  بػغوعة اؾخسضام ـ

. املخهضصة التي لها نالكت بالبُاهاث املداؾبُت الخاضت باملشغوم

ت .ب م صون وحىص بلؼام : املغاحهت إلازخُاٍع َظٍ املغاحهت جخم بةعاصة ؤصخاب املشغوم وازخُاَع

 .ملشغوناتهمنليهم حهُين مضكم خؿاباث  كاهىوي ًفغع

 

 

 

 

                                       
  47، 43 ، ص2003عبد الفتاح الصحن ،حممد مسري الصباف ،شريفة علي حسن ، أسس ادلراجعة ،األسس العلمية و العملية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، - 1

 
 27، ص 2009أشرؼ حممد عباس الرماحي ،مراجعة ادلعامالت ادلالية ،دار صفاء للنشر و التوزيع ، عماف - 2



 عموميات حول المراجعة :                                                             األولالفصل 

 

11 
 

 1 :ثىقسم ِالى هىعين:  من حيث الاخحبارات3.

 حهني املغاحهت الشاملت ؤن ًلىم املغاحو مغاحهت حمُو اللُىص والضفاجغ :املزاحعة الشامطة-أ 

والسجالث والخؿاباث واملؿدىضاث ؤي ؤن ًلىم بمغاحهت حمُو املفغصاث مدل الفدظ، ومً 

املالخل ؤن َظٍ املغاحهت جطلح للميشأث ضًيرة الدجم، خُث ؤهه في خاالث امليشأث هبيرة الدجم 

اصة ؤنباء نملُت املغاحهت وحهاعغها مو ناملي الىكذ والخيلفت  ؾُاصي اؾخسضام ـ َظٍ املغاحهت الى ٍػ

. التي ًدغص املغاحو الخاعجي نلى مغاحهتها باؾخمغاع

اصة حجم املاؾؿاث والهملُاث التي جلىم بها ؤصي الى بؾخدالت اللُام : املزاحعة الاخحبارية .ب بن ٍػ

بمغاحهت شاملت ليل اللىاثم املالُت و املفغصاث بالخفطُل لظا اؾخىحبذ الخالت الى املغاحهت 

ت التي حهني كُام املغاحو بمغاحهت حؼء مً اليل ؤي ازخباع نضص مً الهىاضغ واللىاثم  الازخباٍع

املالُت واملداؾبُت التي ًمثل املجخمو مً ؤًً جم ؤزظ الهُىت زم ًلىم املغاحو بةبضاء عؤًه  اهؿالكا 

 .مً َظٍ الهُىت

  2: ثىقسم الى هىعين هما: من حيث القائم بعمطية املزاحعة 4.

جلىم بها حهت مؿخللت مً زاعج املاؾؿت وكض ًيىن مىخب مً مياجب : املزاحعة الخارحية .ؤ

املداؾبُت واملغاحهت باليؿبت ملاؾؿاث اللؿام الخاص والجهاػ املغهؼي باليؿبت لللؿام الهام ـ، 

خُث ؤن الىقُفت اؤبؿاؾُت للمغاحهت الخاعحُت هي فدظ مؿدىض لضفاجغ وسجالث املاؾؿت فدطا 

فىُا صكُلا ومداًضا للخدلُم الهضف الؿابم بل ًخهضاٍ لِشمل ببضاء الغؤي ؤو بُان مضي جىفُظ 

الؿُاؾاث املىغىنُت للماؾؿت ؤو فدظ لًغع زاص مثل شغاء املاؾؿت ؤو بصماج املاؾؿت و 

املغاحهت الخاعحُت  في هكام الغكابت الضازلُت ؤو بُان  مضي جىفُظ الؿُاؾاث املىغىنُت للماؾؿت 

ؤو فدظ لًغع زاص مثل شغاء املاؾؿت ؤو بصماج املاؾؿت، واملغاحهت الخاعحُت جلو ناصة في 

ض متى   خؿلو نلى ما ًٍغ نهاًت املضة املالُت هما ؤَىا شاملت وواملت خُث ؤن املغاحو ٌهمل صون اللُض ٍو

ى بلؼامي . شاء َو

ـُ :املزاحعة الداخطية .ب هي وشاؽ جإهُضي بؾدشاعي مؿخلل ومىغىعي بغافت كُمت املاؾؿت لخد

ى ٌؿانض املاؾؿت نلى جدلُم ؤَضافها بةًجاص مىهج مىكم وضاعم وجدؿين هفاءة  نملُاتها َو

م بًجاص هكام عكابت هفا وبخيلفت مهلىلت    3.نملُاث بصاعة الخؿغ والغكابت، الخىحُه ، وطلً نً ؾٍغ

 

 

 

                                       
 15حممد بوثني ،مرجع سبق ذكره ، ص - 1
 39، ص 2011رأفت حممود سالمة ػعلم تدقيق احلسابات ،دار ادلسرية ،عماف ، االردف ،  2
بوبكر عمريوش ،دور ادلدقق اخلارجي َف تقييم ادلخاطر و حتسني نظاـ الرقابة الداخلية لعمليات ادلخزوف داخل ادلؤسسة ،مذكرة ماجيسرت َف العلـو التجارية ،ختصص دراسات - 3

 13 ، ص 2011مالية و حماسبية معمقة ،جامعة سطيف ، سنة 



 عموميات حول المراجعة :                                                             األولالفصل 

 

12 
 

 :02وهظزا لحعدد أهىاع املزاحعة فىقىم بحلخيص ألاهىاع في الجدول الحالي رقم 

 

غ اصعاحواملهاًير املىغىنُت ؾبُهت املغاحهت هىم املغاحهت    ؾبُهت جلاٍع

 عؤي نً مضي ضضق  مباصت املداؾبت امللبىلت كبىال بُاهاث اللىاثم املالُت اللىاثم املالُت  

 ونضالت اللىاثم املالُت ناما    

ت، اللىاهين البُاهاث التي جخهلم باللىانض الالتزام     ملخظ لهملُت اصعاحهت الؿُاؾاث الاصاٍع

 وجدضًض صعحت ومضي الالتزام الخىكُمُت، وؤًت مخؿلباث واللىاهين والؿُاؾاث   

  ؤزغي    

 مغاحهت الىفاًت والفهالُت  الاَضاف املىغىنُت مً كبل بُاهاث الدشًُل وألاصاء الدشًُل  

 وؤنػاء الخىضُاث إلاصاعة ؤو الجهت املؿاولُت    

 

، عؾالت  الخيامل بين املغاحهت الضازلُت واملغاحهت الخاعحُتنبض الؿالم ـ نبض هللا ؾهُض ؤبى ؾغنه ،: املطضع

 ماحؿتر في

ت، جسطظ مداؾبت وجضكُم، كؿم الهلىم  ي الهلىم الخجاٍع

ت ولُت الهلىم الاكخطاصًت و نلىم الدؿُير ،حامهت  الخجاٍع

 27 ، ص 2009الجؼاثغ ، 

  ي

 
ًا
 فزوض املزاحعة: ثاهيا

حهغف الفغوع نلى ؤنها مهخلضاث ومخؿلباث ؾابلت وؤؾاؾُت حهخمض نليها ألافياع وامللترخاث واللىانض 

ت املغاحهت في ألاحي : ألازغي، وجخمثل في الفغوع ألاؾاؾُت التي حهخمض نليها هكٍغ

 جخمدىع املغاحهت نلى فدظ البُاهاث واملؿدىضاث املداؾبُت بًُت اخىم 1: قابطية البياهات لطفحص1.

نلى املهلىماث املداؾبُت الىاججت نً الىكام املىلض لها، ًيبو َظا الفغع مً املهاًير  املؿخسضمت 

 .لخلُُم البُاهاث املداؾبُت مً حهت ومطضاكُت املهلىماث امللضمت مً حهت ؤزغي 

َظا الفغع ٌهني نضم :  عدم وحىد جعارض ححمي بين مصلحة املزاقل ومصلحة إدارة املشزوع 2.

 بهؼ الخهاعع في الفترة اللطيرة 
ً
وحىص حهاعع خخمي، ٌهني اؾخدالخه، فلض ًيىن َىان ؤخُاها

بين مطلخت ول منهما، فبةصاعة املشغوم، كض جغي ؤن مً مطلختها الهاحلت ؤو مً مطلخت املشغوم 

 لهظا إلاخخماٌ 
ً
ؤن جسفي بهؼ البُاهاث نً املغاكب، وفي َظٍ الخالت حب ؤف ًيىن املغاكب مخُلكا

. 

                                       
 15 ، 12 ، ص 2005حممد التهامي طواهر ،مسعود صديقي ،مرجع سبق ذكره ، - 1
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 :  خطى القىائم املالية وأًة معطىمات أخزي ثقدم لطفحص من أًة أخملاء غير عادًة أو ثىاطئية3.

ًثير َظا الفغع هلؿت َامت، وهي مؿاولُت املغاكب في اهدشاف ألازؿاء ، فىحىص َظا الفغع 

 1 . ؾىف ٌؿانضٍ نلى بهدشاف  ألازؿاء يير الهاصًت ؤو الخىاؾئُت

 بن كىة الغكابت الضازلُت حهخبر مً ؤَم الهىاثم ؤمام :فزض وحىد هظام سطيم لطزقابة الداخطية 4.

هخبر َُيل الغكابت الضازلُت املؿبم في املاؾؿت هلؿت  مغجىبي اؤوزؿاء امللطىصة ويير امللطىصة َو

البضاًت باليؿبت لهمل املغاحو الخاعجي فيلما وان الىكام ؾلُما ولما اػصاصث زلت املغاحو في جطغفاث 

ت ؤمغا ممىىا مً حهت ؤزغي  جهل جؿبُم املغاحهت الازخُاٍع ين مً حهت ٍو  .إلاصاٍع

 ًاصي الى ؾالمت جمثُل اللىاثم املالُت للميزاهُت :الحملبيق املىاسل ملبادئ املحاسبة املحعارف عطيها 5.

وحضٌو الىخاثج ٌٍهني  َظا الفغع ؤن ٌؿخضٌ املغاحو في ؤبدازه باملباصت املداؾبُت املخهاعف نليها 

 .هماشغ للخىم نلي ؾالمت املىاكف املهُىت

 ٌهني َظا :العىاصز واملفزدات التي كاهت صحيحة في املاض ي سىف ثكىف كذلك في املسحقبل 6.

الفغع اهه بطا اجطح مغاكب الخؿاباث ؤن الغكابت الضازلُت ؾلُمت وؤن ابؾضاعة عشُضة في جطغفاتها 

فةهه  ًفترع  ؤن ٌؿخمغ الىغو هظلً في املؿخلبل بال بطا وحض صلُل نلى نىـ طلً والهىـ 

 2.صخُذ

 ًلىم ـ املغاحو في َظا البىض بهمل همغاحو :مزاقل الحسابات ًزاول عمطه كمزاحع فقط 7.

للخؿاباث، وطلً وفلا ما جىضخه ابعجفاكُت املبرمت  ما بين املاؾؿت واملغاحو نلي ؤؾاؽ ال جسل  

َظٍ الاجفاكُت بمهاًير املغاحهت ونلي عؤؾها اؾخلاللُت املغاحو في نمله، حشير هظلً في بؾاع 

املغاحهت الضازلُت نلى ؤن ًلتزم ـ املغاحو بىقاثفه املدضصة وؤن ٌؿعى لخدلُم ألاَضاف املخىزاة 

  3 .مً الهملُت

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  28 ، ص 2004،الدار اجلامعية ،مصر (االسس العلمية و العملية )عبد الفتاح صحف ، حممد مسري الصبياف ،اسس ادلراجعة  1

 
عوايل حممد بشري ،دور ادلراجعة َف تفعيل الرقابة داخل ادتؤسسة ،رسالة ماجيسرت َف علـو التسيري ،ختصص إدارة أعماؿ ،قسم علـو التسيري ،كلية العلـو اإلقتصادية وعلـو التسيري - 2

 6، ص 2004،جامعة ورقلة ،اجلزائر ، 
 ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسرت ختصص حماسبة و 37 وكالة ابويرة BEAرشاـ نسيم ،أمهية دلراجعة الداخلية َف ادلؤسسة دراسة حالة البنك خلارجي اجلزائري - 3

 21 ص 2012/2013مراجعة ،جامعة اكلي حمند اوحلاج ،البويرة ، 
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 .معاًير املزاحعة: اململطل الثالث

حهخبر املهاًير مجمىنت مً ألاهماؽ التى ًجب ؤن ًخدلى بها املغاحو ؤزىاء ؤصاثه ملهمخه، والتي 

حؿخيخج مىؿلُا مً الفغوع واملفاَُم التي جضنم نملُت املغاحهت، وفُما ًلي ؾِخم الخؿغق 

يي التي جىلؿم بلى زالر مجمىناث  ا مجمو املداؾبين اللاهىهُين  ألامٍغ : للمهاًير التي ؤضضَع

 1:املعاًير العامة  .1

تهخم املهاًير الهامت بالخإَُل والطفاث الصخطُت للمغاحو ونالكتها بجىصة وهىنُت ألاصاء املؿلىب فهي 

ً الظاحي ملغاحو الخؿاباث، ومً َظا الخهٍغف ًمىً ؤن وؿخيخج  مهاًير مغجبؿت بشيل مباشغ بالخيٍى

: زالر مهاًير وهي

ليي ًخم الفدظ واملغاحهت بضعحت ملبىلت ومالثمت فةن  املغاحو ًجب ؤن : الحأهيل العطمي والعملي .ؤ

مً الخهلُم والخبرة و ًىاٌ املغاحو حهلُمه مً زالٌ بغامج حُضة وعؾمُت في  ًخىفغ لضًه ول

ؿخسضمه  املداؾبت واملغاحهت، وليىن املباصت املداؾبُت املخهاعف نليها جمثل املهُاع الظي ًؿبله َو

غ ما بطا واهذ اللىاثم املالُت للهمُل كض نغغذ بشيل ضاصق وناصٌ   .املغاحو في جلٍغ

وفي مجاٌ املغاحهت املالُت زػو املغاحو مخؿلباث مهُىت للضزٌى الى مماعؾت املهىت ومما الشً فُه 

ؤن وافت بحغاءاث املغاحهت جخؿلب كضعا مً الخىم الصخص ي ومً زم  فةهه بًؼ الىكغ نً كضع 

الخهلم الغؾمي الظي خطل نلُه املغاحو فةهه لً ًيىن وافُا وخضٍ هإؾاؽ إلبضاء عؤًه، ولهظا فةن 

الخهلُم الغؾمي املنهجي ًجب ؤن ًضنمه زبرة وافُت، وطلً بالشيل الظي ًمىً املغاحو مً بحغاء ما 

ًلؼم مً جلضًغاث خىُمت وشخطُت نً ؤصاء مهمت املغاحهت ومً زم فةن مهمت املغاحُو نىض وافت 

ض  ب وافُا ومىاؾبا للمؿخىي الظي ٌهملىن نىضٍ، وخُث ًٍؼ اث ًجب ؤن ًىالىا كضعا مً الخضٍع املؿخٍى

ب بهما حهخمض نلي  ب ولما ػاص َظا املؿخىي، وؤن َظٍ الػغوعة امللخت للخهلُم والخضٍع َظا الخضٍع

 ".فغع التزاماث املهىُت"

ت للمغاحهت فبضون  الاؾخلالٌ فةن :إلاسحقاللية .ب يالبا ما ٌشاع الى الاؾخلالٌ نلى ؤن حجغ الؼاٍو

جطضًم املغاحُو ؾخيىن ال ش يء بن املغاحهين ال ًجب ؤن ًيىهىا مؿخللين فلـ في  كُمت وقُفت

خُث ًخهين ؤن ًيىن   (إلاؾخلالٌ في املدلُلت  )بججاَهم الظَني نىض ؤصائهم نملُت املغاحهت

م املؿخسضمين  خؿلب   (الاؾخلالٌ في املكهغ )اؾخلاللهم نً الهمُل مضعوا نً ؾٍغ ، ٍو

إلاؾخلالٌ  املىغىنُت والخدغع مً الخديز، فهىض مجمو ؤصلت إلازباث وجلُُم نضالت اللىاثم 

 2. املالُت ًجب ؤن ًخديز املغاحو ؾىاء اججاٍ مطلخت الهمُل ؤو الؿغف الثالث

جىظ مهاًير اؤًضاء املنهي للمغاحهت نلى غغوعة جإصًت وافت ؤنماٌ  املغاحهت : العىاًة املهىية الىاحبة .ج

و الخفىق املنهي  َى مؿاولُت كؿم املغاحهت الضازلُت  بةمخُاػ ونلى مؿخىي نالي  مً الهىاًت املنهي 

بطفخه الىقُفُت، وهظلً مؿاولُت ول فغص مً الهاملين فُه بطفت الصخطُت، خُث البض مً جىافغ 
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الىفاءة املهىُت للهاملين بها وؤن ًخىافغ املهاعاث املالثمت في املغاحو الضازلي لللُام بهظٍ املهمت وحب 

ؤن ًخىافغ إلاشغاف اليافي نلى ؤنماٌ املغاحهت الضازلُت خُث ٌهخبر إلاشغاف نلى كؿم املغاحهت 

الضازلُت َى مؿاولُت مباشغة جلو نلى ناجم عثِـ اللؿم وهي نملُت مؿخمغة جبضؤ بالخسؿُـ 

غ املغاحهت ومخابهت ما وعص به مً جىضُاث جب ؤن ًيىن َىان حهاث . وجيخهي بةنضاص جلٍغ ٍو

ب الهاملين الجضص في كؿم املغاحهت الضازلُت وال ًترن  طلً ألفغاص مغاحهت ؤنمالهم  مخسططت لخضٍع

ـ  خُث ؤن طلً ًازغ نلى مهُاع إلاؾخلالٌ للمغاحو الضازلي، هما ًجب نلى املغاحو الضازلي ؤن ًلتزم

بمهاًير ألاصاء املنهي للمغاحهت الضازلُت وؤن ًجُض املغاحو الضازلي ؤؾالُب الخهامل الصخص ي مو 

ؿعى بلى الخهلُم املؿخمغ و ًبظٌ " الهالكاث إلاوؿاهُت" الًير ويهخم بخىافغ املهلىماث واملهاعاث َو

  .الهىاًت املهىُت املهلىلت

في نهاًت املهاًير الهامت وشير بلى ؤن مهُاع  الاؾخلالٌ مو مهُاعي بظٌ الهىاًت املهىُت وجىافغ الخإَُل الهلمي 

والهملي حهخبر مً ؤَم مهاًير املغاحهت املخهاعف نليها، خُث ؤن ؤي زلل في َظٍ املهاًير  الثالزت ؾُازغ نلى 

ال المهاًير اؤهخغي للمغاحهت فهىضما ًيىن املغاحو مث  يير مؿخلل َوٍبظٌ الهىاًت املهىُت الالػمت ولِـ مَا

نلمُا ؤو نملُا، فلً ًيىن َىان خاحت بلى غغوعة جدلُم املهاًير ألازغي مً ؤحل الىضٌى   املخىزاة مً 

 2املغاحهت 

وجخمثل في مجمىنت املهاًير املخهللت بةحغاءاث املغاحهت املُضاهُت  : معاًير العمل امليداوي(2

: وجىفُظَا املهاًير الخالُت

 ًجب نلى مغاحو الخؿاباث ؤن : معيار دقة وثخمليط العمل ودقة إلاشزاف على املساعدًن

ًػو بغهامج صكُم ملغاحهت الهملُاث املسخلفت، ختى ًمىً مغاحهت َظا البرهامج وحهضًله لُخم 

ت كض جم جدضًضَا وكض جم اؾدُهابها مً ؾغف  الخإهض مً ؤن زؿىاث املغاحهت الػغوٍع

املؿانضًً، خُث جسخلف زؿىاث وبحغاءاث نملُت املغاحهت بةزخالف هىم َظٍ الهملُت وبزخالف 

 نلى املاؾؿت التي ًخم مغاحهت  الخهغفالهىاضغ التي جسػو لها، وحب كبل وغو زؿت الخضكُم

ت التي حؿانض في وغو زؿت الهمل  1.خؿاباتها والخطٌى نلى املهلىماث الػغوٍع

و ًجب نلي املغاحو ؤن ًلىـم باإلشغاف الفهلي نلى ؤنماٌ مؿانضًه للخإهض مً ؤجبانهم للخؿت 

. املىغىنُت زطىضا باليؿبت للمىقفين الجضص، ومغاحهت ؤوعق الهمل التي ٌهضَا املؿانضون 

 َىا  ًجب نلى املضكم صعاؾت الىكام املؿبم :معيار دراسة وثقييم هظام الزقابة الداخطية 

وجلُُمه وطلً لُدضص هؿاق نملُت الخضكُم ومضي ااةزخباعاث التي ًجب ؤن جلخطغ نليها نملُت 

الخلضًغ الخؿاباث، وبن جدضًض الىؿاق ناثض لخلضًغ املضكم وخىمه الصخص ي، وؤما جلضًغ هفاًت 

هكام الػبـ الضازلي فُخؿلب مهغفت إلاحغاءاث وألاؾالُب املؿبلت فهال و خؿب الخؿت 

خهظع في بضاًت الخضكُم ؤن جدضص بطىعة واملت صعحت الثلت التي ًمىً وغهها في  املغؾىمت لها، ٍو
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غ مضي الازخباعاث التي ًجب ؤن جلخطغ نليها بحغاءاث الخضكُم،  هكام الػبـ الضازلي نىض جلٍغ

بط ؤن َظٍ الثلت جيىن مبيُت نلي فغوع ال جاصيها اا زخباعاث التي ًجغيها املضكم الخاعجي فُما 

ظا بضوعٍ  بهض بل كض جىشف َظٍ الازخباعاث نً ؤن الخالت جسخلف نما وضف له في البضاًت، َو

 كض ًلخط ي بناصة الىكغ في بغهامج بناصة الىكغ في بغهامج الخضكُم وجىلُده الن اا زخباعاث ؤزبدذ

نضـم صخت الفغوع اؤ ولُت التي بني نليها املضكم بغهامجه ألاضلي، وكض ًاصي َظا الخىلُذ الى 

ا ؤو الخهضًل مىانُض  جىؾُو هؿاق  بزخباعاث الخضكُم ؤو حهضًل الترهيز مً مغخلت الخضكُم الى ييَر

 1 .بحغاءاث الخضكُم

  غ النهاجي لهملُت :(إبداء الزأي)معيار إعداد الحقزيز  وهي مهاًير جخهلم بخدضًض هُفُت بنضاص الخلٍغ

 الخضقي

 2 :وجخػمً املهاًير الخالُت

 غ ما بطا واهذ اللىاثم املالُت كض : معيار القىاعد املحاسبية املحعارف عطيها ًجب ؤن ًبين الخلٍغ

غ مضكم  هاث ؤن ًفصح جلٍغ  للمباصت املداؾبُت املخهاعف نليها، ولظا حشترؽ الهضًض مً الدشَغ
ً
ؤنضث ؾبلا

الخؿاباث نما بطا واهذ اللىاثم املالُت كض جم بنضاصَا في غىء املباصت املداؾبُت املخهاعف نليها، وهظلً 

غ الىمىطحُت التي وغهتها بهؼ حمهُاث املداؾبين واملضكلين فلغة خٌى عؤي املضكم فُما  وعص في الخلاٍع

 .بطا واهذ بصاعة املشغوم كض ؤنضث كىاثم هدُجت  ألانماٌ مغانُت املباصت املداؾبُت املخهاعف نليها

 ٍغ ما : معيار ثبات ثملبيق املبادئ املحاسبية لط ي َظا املهُاع بإن ًبين مغاكب الخؿاباث في جلٍغ ٍو

ت جخميز بالثباث بطا ما كىعهذ بالفتراث الؿابلت وطلً لخدلم . بطا واهذ املباصت التي ؾبلذ في الفترة الجاٍع

 :ما ًلي

  غمان كابلُت اللىاثم املالُت للملاعهت زالٌ الفتراث املسخلفت وغمان نضمـ جإزغ َظٍ امللاعهت

 .بالخًيراث في اللىانض املداؾبُت املؿبلت

 ا نلى اللىاثم املالُت بطا حهغغذ للمباصت املداؾبُت للًير  .بُان ؾبُهت الخًيراث وؤزَغ

 غ نلى ؤن ًخدلم :  معيار إلافصاح الحام ىظ َظا املهُاع نلى بنضاص الخلاٍع ٍو

املالُت وافي ومالثم، وان ًلىم  املغاحو باإلشاعة  املغاحو مً ؤن ابجفطاح في اللىاثم

ٍغ بال في خالت وىن إلافطاح يير واف بضعحت مهلىلت، خُث ؤن  في طلً في جلٍغ

ٍغ وال ًلطض باإلفطاح اليافي فلـ هىم . ٌشير املغاحو في َظٍ الخالت في جلٍغ

ًخػمً هظلً ؤؾلىب نغع َظٍ املهلىماث  املهلىماث في اللىاثم املالُت وبهما
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بها وجطيُفها ي اللىاثم املالُت، هظلً املطؿلخاث املؿخسضمت للخهبير نً  وجبٍى

 1  .الهىاضغ املىحىصة باللىاثم املالُت

 غ عؤي ي : معيار إبداء الزأي في القىائم املالية كىحدة واحدة حب ؤن ًخػمً الخلٍغ

واخضة ؤو امخىام نً ببضاء الغؤي في الخاالث التي ًخهظع  املضكم في اللىاثم املالُت وىخضة

غ املضكم في اللىاثم املالُت وىخضة  فيها طلً، وفي َظٍ الخالت ًجب ؤن ًخػمً جلٍغ

املالي الخلُلي  واخضة وفُما بطا واهذ امليزاهُت حهغب بطىعة ضاصكت نً املغهؼ

للمشغوم في نهاًت الهام وؤن خؿاب اؤ عباح والخؿاثغ ٌهبر بشيل ؾلُم نً هدُجت 

 .2 ؤنماٌ املشغوم نً الؿىت الخاغهت لهملُت الخضكُم
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. أساسيات املزاحعة الداخطية: املبحث الثاوي

ت الضازلُت للماؾؿت، التي جلضم زضماتها لإلصاعة الهلُا  حهخبر املغاحهت الضازلُت مً الىقاثف إلاصاٍع

باملاؾؿت ملؿانضتها في الخىضل بلى جدلُم ألاَضاف املغؾىمت لها، وللض بػصاصث ؤَمُتها في وكخىا الخالي 

. وزاضت في الؿىىاث ألازيرة مً كبل املاؾؿاث 

 .وؾىف هلىم بهغع ؤهثر جفطُل مً زالٌ البدث

 .وشأة ومفهـىم املزاحعة الداخطية : اململطل ألاول 

 .وشأة املزاحعة الداخطية: أوال

ىُت، ومً اؤاؾباب  ًغحو قهىع املغاحهت الضازلُت هفىغة بلى الثالزِىاث، وطلً بالىالًاث املخدضة اؤصمٍغ

ىُت في جسفُؼ زلل جيالُف املغاحهت  اؤحؿاؾُت التي ؤصث الى قهىعَا هي عيبت املاؾؿاث اؤامٍغ

ىُت واهذ جفغع نلى ول املاؾؿاث التي جخهامل في  هاث ألامٍغ الخاعحُت زاضت بطا نلمىا ؤف الدشَغ

 بزػام خؿاباتها للمغاحهت زاعحُت حي ًخم املطاصكت نليها، وبلي صوع املغاحهت 
ُ
ألاؾىاق املالُت ا

الضازلُت مهمشا بدُث لم جدؼ باإلَخمام الالػم ـ في باصت اؤملغ، الى ؤن اهخكم املغاحهىن  الضازلُىن في 

ىعن ؾىت  يي  1941شيل جىكُم مىخض في هٍُى  الظي (IIA) و وىهىا ما ٌؿمى بمههض املغاحو الضازلي ألامٍغ

غ َظٍ املهىت وجىكُمها  .نمل مىظ بوشاثه نلى جؿٍى

فها ؾىت   زم ؾىت 1947وجماشُا مو الخؿىعاث ااًلخطاصًت الخضًثت، كام َظا املههض بخهضًل حهٍغ

 خُث هالخل جؿىع ؤَضافها مً هكغة مداؾبُت مدػت، حهخمض نلى بهدشاف ألازؿاء 1971 و1957

 .والًش والخالنباث الى ؤن ؤضبدذ تهخم بيل وشاؾاث ووقاثف املاؾؿت

ت ًمىً ااونخماص نليها في  ا ؤصاة بصاٍع وفي وكخىا الخاغغ ؤضبدذ املغاحهت الضازلُت بالًت ألاَمُت بةنخباَع

ت بمفهىمها املهاضغ خُث ابخضؤث بىؿاق ومجاٌ غُم ًلخطغ نلى مغاحهت اللُىص  جغشُض الهملُت اباصاٍع

ت والدشًُلُت هدُجت الكغوف ابللخطاصًت  . 1والسجالث املالُت، زم اججهذ بهض طلً هدى املجاالث إلاصاٍع

ؤما في الجؼاثغ فُمىً اللٌى ؤن َظٍ الىقُفت خضًثت الاؾخهماٌ ؤو ختى خضًثت إلانتراف بها هيشاؽ  ال 

 ًمىً

 مً 40اااؾخًىاء نىه، فلم ًىظ نليها املشغم الجؼاثغي بال في نهاًت الثماهِىاث مً زالٌ املاصة 

ش 01/88اللاهىن الخىحُهي للماؾؿاث عكم   التي جىظ نلى ؤهه 1988 حاهفي 12 الطاصع بخاٍع

ًخهين نلى املاؾؿاث الهمىمُت إلاكخطاصًت جىكُم َُاول صازلُت زاضت باملغاكبت في املاؾؿت "

ا، هما ؤهمل في هظ املاصة  ا  وحؿُيَر ال ًجىػ : " نلى ؤهه58وجدؿين  بطفت مؿخمغة ؤمىاؽ َؾيَر

ألخض ؤن ًخضزل في بصاعة حؿُير املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت زاعج ألاحهؼة املشيلت كاهىها والهاملت 
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ت املىطىص  ترجب ننها جؿبُم كىانض املؿاولُت املضهُت والجؼاثٍغ في بؾاع الطالخُاث الخاضت بها، ٍو

 1.نليها في َظا الشإن

 .مفهىم ـ املزاحعة الداخطية: ثاهيا

 :حهضصث حهاٍعف املغاحهت الضازلُت بخهضص املسخطين والهُئاث املهخمت بهظٍ املهىت، ومً ؤَم الخهاٍعف هظهغ

لت مً املىقفين، وجدىاٌو الفدظ إلاهخلاصي املىكم والخلُُم املؿخمغ : "الحعزيف ألاول  وقُفت جاصيها َُئت مَا

 املسؿـ

والؿُاؾاث وإلاحغاءاث ووؾاثل املغاحهت الضازلُت وؤصاء ابوصاعاث وألاكؿام املسخلفت بهضف الخدلم مً مضي 

إلالتزام بهظٍ الخؿـ والؿُاؾاث وابةحغاءاث ووؾاثل الغكابت ومضي هفاءة وفهالُت َظٍ الخؿـ والؿُاؾاث 

 2 "وابلجغاءاث ووؾاثل الغكابت ألصاء ابوصاعة واؤصكؿام 

هي وشاؽ جىهُض وبؾدشاعة مؿخلل ومىغىعي الهضف مً بغافت كُمت  و جدؿين  نملُاث :" الحعزيف الثاوي

ى ٌؿانض ا م بًجاص مىهج مىػبـ ومىكم لخلُُم وجدؿين لماملاؾؿت، َو ئؾؿت نلى جدلُم ؤَضافها نً ؾٍغ

  3" فهالُت نملُاث بصاعة املساؾغ و الغكابت و الخىهمت 

ىُين املغاحهت الضازلُت نلى ؤنها وشاؽ جلُُمي  ":الحعزيف الثالث نغف مجمو  املغاحهين الضازلُين ألامٍغ

 مؿخلل ًيشإ

ت حهمل نلى كُاؽ وجلُُم  صازل املاؾؿت ألانماٌ ملغاحهت  الهملُاث هسضمت لإلصاعة وهي وؾُلت عكابُت بصاٍع

 .فهالُت وؾاثل الغكابت اؤعزغي 

 املغاحهت الضازلُت نلى ؤنها جيىن صازل املاؾؿت، وقُفت مؿخللت للخلُُم الضوعي Etienneونغف هظلً 

 للهملُاث

ت الهامت  " لطالح املضًٍغ

ىين نلى ؤنها: " الخهٍغف الغابو مغاحهت الهملُاث واللُىص التي جخم بشيل : "نغفها مجمو املداؾبين ألامٍغ

 "مؿخمغ، خُث جىفظ مً كبل ؤشخاص ٌهُىىن ؤو ٌؿخسضمىن وفم شغوؽ زاضت

ً الضازلين  ":الحعزيف الخامس  نلى ؤنها هي فدظ IFACIنغفها املههض الفغوس ي للمغاحهت واملؿدشاٍع

صوعي للىؾاثل املىغىنُت جدذ جطغف إلاصاعة بهضف مغاكبت وحؿُير املاؾؿت، ًلىم بهظا اليشاؽ كؿم 

مؿخلل نً ألاكؿام ألازغي، بن ألاَضاف ألاؾاؾُت للمغاحهين الضازلين في بؾاع َظا الفدظ الضوعي 

هي  الخضكُم فُما بطا واهذ إلاحغاءاث املهمٌى بها جخمخو بالػماهاث اليافُت، و بطضق املهلىماث 

 " وبشغنُت الهملُاث، وفهالُت الخىكُماث ووغىح ومالثمت  الهُاول 

 :مً زالٌ الخهاٍعف الؿابلت ًمىىىا ان وؿخسلظ ؤن املغاحهت الضازلُت هي

 املغاحهت الضازلُت هي نباعة نً وشاؽ مؿخلل ومىغىعي ًيىن صازل املاؾؿت. 

                                       
 1988 جانفي 12 ،الصادر بتاريخ 88/01 قانوف 02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد - 1
 186 ، 185 ، ص 1998عبدالفاتح الصحن ،حممد السيد سرايا ، الرقابة و ادلراجعة الداخلية ،دار اجلامعة - 2
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 حهمل املغاحهت الضازلُت نلى جدلُم ؤَضاف  املاؾؿت. 

 حؿهل نملُت فدظ حمُو السجالث والضفاجغ املداؾبُت بشيل ؤهثر صكت. 

 حؿانض نلي جلُُم هكام الغكابت الضازلُت وهشف الهُىب والثًغاث. 

 املغاحهت الضازلُت جلىم بمغاحهت الهملُاث املالُت وخماًت ؤضىلها. 

. خصائص املزاحعة الداخطية: اململطل الثاوي

 1 :جمخاػ املغاحهت الضازلُت حملت مً الخطاثظ وهي

 فهي في املاؾؿاث وفي ول الىقاثف، خُث جىطب نلى : املزاحعة الداخطية وظيفة شامطة

 .ول وقاثف املاؾؿت يهضف زضمت ابمضاعة

 خُث جسػو مسخلف الىخضاث واملطالح الخابهت لها :املزاحعة الداخطية وظيفة دورية 

 .لهملُاث الفدظ والخلُُم بطفت مؿخمغة

 عيم ؤن املغاحهت الضازلُت وقُفت مً وقاثف املاؾؿت بال ؤنها مؿخللت نً :الاسحقاللية 

 .باقي الىقاثف اؤلخغي، فهلى املغاحو ؤن ًيىن مؿخلال ختى ًدؿم نمله باملىغىنُت

 :بغافت الى جلً الخطاثظ هظهغ الخطاثظ الخالُت

 . املغاحهت الضازلُت صنامت ؤؾاؾُت مً صناثم هكام الغكابت الضازلُت

ت مً وخضاث املاؾؿت  ط. املغاحهت الضازلُت وقُفت جلىم بها وخضة بصاٍع

املغاحهت الضازلُت حؿعى الى جغشُض كغاعاث إلاصاعة جىفير املهلىماث الضكُلت  

. واملىاؾبت في الىكذ املىاؾب

 أهداف وأهمية املزاحعة: اململطل الثالث

مً زالٌ الهغع الؿابم ملفهىم املغاحهت الضازلُت ًدبين لىا ؤن للمغاحهت الضازلُت ؤَمُت بالًت ومجمىنت 

 :مً ألاَضاف هما ًلي

 أهداف املزاحعة: أوال

  : جخمثل ؤَم ؤَضاف املغاحهت في الىلاؽ الخالُت

وان الترهيز في املاض ي ًىطب نلى َضف الخماًت خُث واهذ املغاحهت الضازلُت : هدف الحماًة .ؤ

حهغف نلى ؤنها طلً اليشاؽ الظي يهضف الى خماًت ؤضٌى  امليشإة هما تهضف الى الخإهض مً ؾالمت 

هكم الغكابت الضازلُت والظي يهضف بضوعٍ الى خماًت امليشإة مً إلازخالؽ والؿغكت، ونلى طلً 

: وان َضف املغاحو الضازلي ًىطب نلى

 خماًت ؤضٌى امليشإة. 

  الخإهض مً املىاثمت بين ؤؾالُب اللُاؽ والؿُاؾاث والخؿت وإلاحغاءاث واللىاهين واللىاثذ

 .املىغىنت
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 الخإهض مً الاؾخسضام الىفء ملىاعص امليشإة. 

 ومو جؿىع مفهىم املغاحهت الضازلُت قهغ َضف حضًض لىقُفت املغاحهت الضازلُت، :هدف البىاء .ب

خدلم َضف البىاء مً زالٌ  اكتراح الهالج والخىضُاث هدُجت ملا كام ـ به املغاحو الضازلي مً  ٍو

 1  .فدظ والشيل الخالي ًىضح لىا َضفي املغاحهت

  . أهمية املزاحعة الداخطية: ثاهيا

جغحو ؤَمُت املغاحهت الى ؤَمُتها البالًت صازل املاؾؿت، وولما هبر حجم املاؾؿت وػاص نضص مؿخسضمي 

البُاهاث الخاؾبُت ولما ؤضبدذ مهمت مغاحو الخؿاباث ؤهثر ضهىبت هكغا بؾخسضام َظٍ الىشىفاث في بىاء 

اللغاعاث  

مثل صوع املغاحو في ؤهه ًػُف كُمت للمهلىماث اباكخطاصًت التي جيخج مً الىكامـ املداؾبي  الاكخطاصًت، ٍو

مىً وضف َظٍ اللُمت بالغكابت والثلت  .ملطلخت مؿخسضمي َظٍ البُاهاث لترشُض ؤخيامهم وكغاعاتهم، ٍو

ا نلى ؾلىن  مؿخسضمي الىشىفاث املالُت في بجساطَم  ونمىما فإَمُت نملُت مغاحهت الخؿاباث وؤزَغ

 :للغاعاتهم جخطح مً زالٌ ألاحي 

  ،م جؼوٍضَم باملهلىماث اليافُت جسفُؼ ملضاع نضم الخإهض لضي مؿخسضمي املهلىماث نً ؾٍغ

 .وبالخالي ججىبهم مساؾغ بجساط اللغاعاث

  غ ٌؿخلؼم بجساط كغاع مهين وطلً مً زالٌ املهلىماث طاث اللُمت التي ًدطلىن نليها مً جلٍغ

 .املغاحهت والي جغجبـ بخدلُم ؤَضاف مهُىت

 صوافو  إلجساط مىكف مىاؾب ًاصي الى ججىب الىخاثج يير املغيىب فيها ً  .جيٍى

غمي  ى مىخب املغاحهت، فةهه ًمثل صوعا آزغ في إلاجطاٌ ٍو ومً هاخُت ؤزغي فيىن املغاحو نػى في الخىكُم َو

: الى جدلُم ألاَضاف الخالُت- َظا الىىم مً إلاجطاٌ و ٌؿمى إلاجطاٌ املىحه الى الضازل

 زلم الىعي لضي املغاحُو بإَضاف مىخب املغاحهت. 

 .حهلُم املغاحو الخؿىعاث الهامت، والتي جازغ نلي مياجب املغاحهت

 اصة فهالُت املغاحهين اللاثمين باإلجطاٌ في املجخمو  .ٍػ

 بشبام عيباث املغاحهين في إلاؾالم نلي ول ما حغي في مىخب املغاحهت. 
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 زالضت

 

 

طا مو جؿىع وجىؾو لهاؾت لمخاحت اًٌت بالًت للماؾؿاث بط قهغث امعاحهت الضازلُت طاث ؤٍلم ابغحهذ

وغىنت مً لمزؿـ اٌي جىفُظ الؿُاؾاث وافنلي مضي الىفاءة ؼ ااجيشؿت اا كخطاصًت وطلً بًُت الخهغ

ٌ اااصاعة الهلُا، وهظا الخىحيهاث اؼ ؾغ عاحهت لمي غغوعة وحىص وقُفت اف ؾبب نطا واٌول . ابه ملهمى

مضي ؿ  خىصخُذث وجلُُم اؤهيشؿت وبنؿاء الغؤي اٌال ًخم فدظ الضفاجغ والسجاللهاي مً رثالضازلُت واٌ

هً ًمئؾؿت، بط لم وقُفت شاملت وصوعٍت مؿخللت صازل اجبرالُت، خُث ؤَىا حولممطضاكُت ونضالت اللىاثم ا

ت ول ن جيىنؤ اث ي الهُىب واؤبسؿاء والخبوؼهدشاإل  طاٌ مىحىصة ي ضىعة مغاحهت مالُت ومغاحهت بصاٍع

طٍ الهىامل ٌزؿاثغ، ول ٌهً مً اممهاؾب لخجىب ؤهغب كضع لمي الىكذ اف جصخُدها يوحىصة والهمل نللما

اصة هفاءة وفانلُت ا  .ًَي الىكذ الغافئؾؿاث لمي افعاحهت الضازلُت ونؼػث مياهتها لمؾانضث نلى ٍػ
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 جمهُض

 

ً لم ػنؼنت الشلت لضي الىا" أهغوف"و" ووعصوىـ" مشل ًغةؾؿاث الىبإلاإي افالُت لمللض أصث الفػاةذ ا ؾدشمٍغ

هىص طلً ٌي الىكذ الغااإلاالي ف مصص الىكاجهي باجذ ثالُت اٌلمة اأ ػماث اًغجؼاًض وثلى ئغافت ا  مً ًغي هضفن َو

.ؤؾؿاثلما فشل وغهف الغكابت الضازلُت لضيلى  ئناأاخُا  

 

ً ووافت ألالم وااإلاؿاَمحنة خمايٌ ي أي مإؾؿت مً شأنف للغكابت الضازلُت ناٌفم فىظىص هكا ؾغاف ؾدشمٍغ

خماًت لهملُت ٌ الظي ًىفغ امو الىكاٌ الغكابت الضازلُت مة فىكاشترن ملحمطاججمههم طاث الطلت الظًً 

. الؿلُمتةخمانؤلا و اط كغاعاث اا ؾدشماع جشئ يفهً ااسهخماص نليها ًمي ثالُت اٌلمنلىماث الما ئهخاط  

 

َضاف ؤؾؿت لخدلُم ألاالمي ف الغهحزة اأٌؿاؾُت بغفالغكابت الضازلُت حهذ

   :ًًرمبذ لىطا الفطل اٌ جلؿُم جمعؾىمت وبىاءا نلى طلً المزؿـ ٌوا

.ماَُت الغكابت الضازلُت : اإلابدض ألاٌو   

 
 

 اإلابدض الشاوي صوع اإلاغاظهت الضازلُت في جلُُم هكام الغكابت الضازلُت 
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 1ماهية الرقابة الداخلية: املبحث ألاول 

ئن مىغىم الغكابت الضازلُت حهضف أؾاؾا الى ئبغاػ أَمُت وظىص هكام ؾلُم في اإلاإؾؿت لُػمً لها جدلُم 

لت أهثر فانلُت وهفاءة وئؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت لها أخؿً ئؾخًالٌ، ووظىص هكام ؾلُم  أَضافها بؿٍغ

للغكابت الضازلُت ٌؿاَم في ئظخىاب اأازؿاء واعجياب أنماٌ الًش والخالنب، وئمياهُت اهدشافها بؿغنت فىع 

 .خضوثها

 وشأة هظام الرقابة الداخلية: اململلل ألاول 

ئن فىغة هكام الغكابت الضازلُت في خض طاجه كضًم وؾاصث بضعظاث مخفاوجت، ئال أن الاَخمام بها اػصاص في أوازغ 

ً بؿبب مجمىنت مً الهىامل التي ؾانضث نلى طلً وهظهغ منها هبر حجم  الىطف ألاٌو مً اللغن الهشٍغ

ؼ الؿلؿاث واإلاؿإولُاُث  ئلى  اإلاإؾؿاث وحهضص الهملُاث التي جلىم بها، اغؿغاع ؤلاصاعة الى جىػَو وجفٍى

بهؼ ؤلاصاعاث الفغنُت باإلاإؾؿت، خاظت ؤلاصاعة ئلى بُاهاث ومهلىماث صوعٍت صكُلت، والهامل الغةِس ي لخؿىع 

 .هكام الغكابت الضازلُت َى الخاظت اإلااؾت إلصاعة خماًت وضُاهت أمىاٌ اإلاإؾؿت

فىبر حجم اإلاإؾؿاث وحهضص الهملُاث التي جلىم بها عاظو الى الىمى الطخم في حجمها وجىىم أنمالها مً 

زالٌ  ااوهضماط والخفغم والىمى الؿبُعي، وول َظا أصي ئلى ضهىبت الاجطاٌ الشخص ي في ؤلاصاعة اإلاإؾؿت 

الص ئ الظي أصي ئلى اا نخماص نلى وؾاةل في ضمُم أهكمت الغكابت الضازلُت مشل الىشىف الخدلُلُت، 

ا  .اإلاىاػهاث، جلؿُم الهمل ويحَر

ؼ الؿلؿت ئلى بهؼ مً ؤلاصاعاث الفغنُت فُمىً ئعظانه ئلى الخىؾو الجًغافي  أما باليؿبت للخىػَو وجفٍى

اث الفغنُت مما ٌؿمذ بدىفُظ ول ألانماٌ و اجساط  للمإؾؿاث الظي ًضنى ان جىػَو الؿلؿاث نلى اإلاضًٍغ

ت الهامت جلو نلى ناجم َظٍ  اللغاعاث في الىكذ واإلايان اإلاىاؾبحن، نلى أن جيىن اإلاؿإولُت أمامـ اإلاضًٍغ

اث الفغنُت أو الىخضاث اإلاخىاظضة في اإلاىاؾم ألازغي   اإلاضًٍغ

أما باليؿبت للبُاهاث الضوعٍت التى بداظت لها ئصاعة اإلاإؾؿت، فهي جكهغ مً زالٌ خطٌى َظٍ ألازحرة نلى 

غ صوعٍت نً ألاوظه اإلاسخلفت ليشاؾها مً أظل ئجساط اللغاعاث وأوؿبها لخصخُذ ؤلاهدغافاث  وختى جيىن  جلاٍع

مىً ااةنخماص نليها في اجساط اللغاعث البض مً هكاـم للغكابت الضازلُت الؿلُم غ صخُدت ٍو  2.َظٍ الخلاٍع
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 جعريف هظام الرقابة الداخلية: اململلل الثاوي

جخهضص الخهاٍعف التى جىاولذ هكام الغكابت الضازلُت بخهضص مغاخل الخؿىع التي مغ بها لظا ؾىف هىعص بهؼ 

 .الخهاٍعف اإلالضمت لىكام ـ الغكابت الضازلُت

الخدلُم مً أن الخىفُظ ًخم ؾبلا للخؿت اإلاىغىنُت "نغفه َجري  فاًٌى الغكابت بأجها  01:الحعريف 

واإلاباصب اإلالغعة فهي نملُت هشف نما ئطا وان ول ش ئ ٌؿحر خؿب الخؿـ اإلاىغىنت  والخهلُماث الطاصعة

ا، وكض ظهل الغكابت  وطلً لًغع الىشف نما ًىظض مً هلاؽ الػهف واأعزؿاء ونالظها وجفاصي جىغاَع

ت والػمت لِؿذ فلـ  أخض نىاضغ أو وقاةف ائوصاعة  الخسؿُـ، الخىكُم، الخيؿُم، الغكابت  التي هي غغوٍع

 1.للخضماث واإلاشغوناث بل أًػا ظهض ظماعي مهما وان يغغه

الغكابت نلى أجها كضعة " جحري ظىعط"نغفه الؿلىهُىن مً بُنهم عاةض الفىغ الؿلىوي الخضًض 02:الحعريف 

ظا  اإلاضًغ نلى الخأزحر في ؾلىن  اأ فغاص في جىكُم مهحن خُض خلم َظا الخأزحر ؾلىن اأصفغاص في جىكُم مهحن َو

 2.بضوعٍ ًإصي الى الىخاةج اإلاؿتهضفت

نباعة نً الهملُت : " الغكابت الضازلُت بأجها55 عكم ISA" "نغف ئًػاح مهاًحر الخضكُم الضولُت  03:الحعريف 

خم جطمُمها لخىف جأهُض مهلٌى  التي ً ٍو م مجلـ ائَضاعة او ؤلاصاعة الهلُا او اإلاؿإولحن آلازٍغ جىفظ نً ؾٍغ

 :بأن اإلاإؾؿت   ؾىف جدلم نضص مً ألاَضاف والتي جلو صازل زالزت مجمىناث هي

غ اإلاالُت؛  ئمياهُت الانخماص نلى ئنضاص الخلاٍع

 فهالُت وهفاءة أنماٌ اإلاإؾؿت؛

 3.ؤلالتزام باللىاهحن واللىاةذ

يي 04:الخهٍغف  الغكابت Govenment Accountability Office  (GAO) نغف مىخب اإلاداؾبت الهاـم اأصمٍغ

ضٌى التي جمخلىها الىخضة واإلادافكت uهي زؿت للخىكُم وول الؿغق الخاضت باؾخهماٌ  اأ: "الضازلُت نلى أجها

نليها،ومغاظهت مضي صكت وجىزُم البُاهاث اإلاداؾبُت وجدؿحن الهُيل الخىكُمي والهمل نلى جدلُم أَضاف 

الخؿت والاهخاظُت، البرمجت، الىفاءة، واانلخطاص، الفهالُت، وحشجُو الخهاون بحن الهاملحن وئجداص الؿُاؾاث 

ت اإلاىاؾبت   4".ؤلاصاٍع
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الفغوس ي للمضكُم واإلاغاكب  للمههض Institut français de l’audit et du control (IFACI) نلى خؿب 05:الحعريف

 فان هكام الغكابت الضازلُت ًدخىي نلى الخؿت IAGالضازلي التي وغهذ اإلاهاًحر الضولُت للمغاظهت 

ت، بًُت صنم ألاَضاف حشمل نلى ئخترام  الخىكُمُت، ومجمىنت  الؿغق وؤلاظغاءاث اإلاؿبلت مً ؾغف اإلاضًٍغ

ت اإلاغؾىمت لػمان ئمياهُت الؿحر  اإلاىكم والفهاٌ لألنماٌ َظٍ  حشمل نلى ئخترام  الؿُاؾت  الؿُاؾت ؤلاصاٍع

ت، خماًت ألاضٌى  وكاًت أو اهدشاف الًش واأ زؿاء، ؾضًض مضي هما الضفاجغ اإلاداؾبُت، وهظلً  ؤلاصاٍع

 1 .الىكذ اإلاؿخًغق في ئنضاص اإلاهلىماث اإلاداؾبُت طاث اإلاطضاكُت

يي للمداؾبحن اللاهىهحن  COSO نغفذ ظىت خماًت اإلاىكماث 06:الحعريف   AICPAاإلاىبشلت مً اإلاههض ألامٍغ

ً مً أظل جىفحر غمان مهلٌى بما ًخهلم  نلى أجها الهملُت اإلاخسظة مً ؾغف مجلـ الاصاعة، واإلاىقفحن آلازٍغ

غ اإلاالُت والالتزام باللىاهحن  ظا باالنخماص نلى الخلاٍع بخدلُم أَضاف اإلاإؾؿت وفهالُت وهفاءة الهملُاث، َو

 2.والىكم

مً زالٌ ما جؿغكىا ئلُه فُمىً اؾخسالص حهٍغف للغكابت الضازلُت بأجها جلخطغ فلـ نلى اليشاؾاث 

اإلاخهللت بالغكابت في خض طاتها مً الىاخُت اإلاالُت ولىً أًػا مو جلً التي لها نبلت مو الدؿُحر و الخسؿُـ ئطا 

 :فالغكابت الضازلُت حؿمذ ب

  جدلُم ألاَضاف ؤلاؾتراجُجُت للمإؾؿت. 

  الخغص نلى اخترام اللىاهحن و الخهلُماث .

  غمان الخماًت و اإلادافكت نلى أضٌى  اإلاإؾؿت. 

 اهدشاف و ججىب ألازؿاء اإلادخملت و مداولت جصخُدها في الىكذ اإلاىاؾب. 

o غمان صخت البُاهاث و الخلضًغ و اللىاةم اإلاالُت و اإلاداؾبُت مو ئمياهُت ائلهخماص نليها . 

الدؿُحر الفهلي للمإؾؿت مً زالٌ غمان جؿبُم الؿُاؾاث و ألاَضاف اإلاىغىنت بىاؾؿت ؤلاصاعة كطض 

ت اإلاإؾؿت . اإلادافكت نلى بلاء و اؾخمغاٍع
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 .أهداف وأهواع الرقابة الداخلية:اململلل الثالث

ئن الغكابت الضازلُت لضحها الهضًض مً ألاَضاف خُض أن ول َضف ًيىن مً أظل زضمت اإلاإؾؿت وؾىُنها 

مً جدلُم ألاَضاف الهامت واإلاؿؿغة، وكض جؿىعث َظٍ ألاَضاف بخؿىع اإلاإؾؿاث وحهضص أَضافها لخطبذ 

 :بظلً أهثر شمىلُت وجخمشل أَمها فُما ًلي

 .أهداف الرقابة الداخلية: اللرع ألاول 

 1 : حماية ألاصول 1.

 .ًلخض ي جدلُل َظا الهضف مهغفت اإلالطىص بيل مً الخماًت وألاضٌى 

فلض ًلطض بها الغكابت مً ألازؿاع اإلاهخمضة في مهالجت " خماًت"جخهضص الخفؿحراث الخاضت بيلمت : الخماًت

الهملُاث،  و بما ان َىان حهخمض، أي جسؿُـ مضعوؾا بىاؾؿت أفغاص يحر أمىاء طوي هُاث ئخخُالُت، فان 

" خماًت"طلً ٌهض يشا ولِـ زؿئ ئط ئن ازؿأ َى ما ًغجىب نً يحر كطض أو حهمض وكض ًلطض بيلمت 

، ويحر اإلاهخمض مهالجت الهملُاث وئؾخسضام  ألاضٌى ، وكض ًلطض بها ول "يشا" الىكاًت مً ألازؿاء اإلاهخمضة

الًش، ؤلازخالؽ، الؿغكت باإلغافت الى : وؾاةل اإلادافكت نلى ألاضٌى غض ألامىع يحر اإلاغيىب فيها مشل

يي للمداؾبحن، فان  اأازؿاء وأزؿاع الخغاةم، وؾبلا لغأي لجىت ؤلاظغاءاث اإلاغاظهت اإلاىبشلت نً اإلاههض ألامٍغ

حهني وكاًت ألاضٌى مً الخؿاةغ التي كض جيخج نً الًش، أو اأازؿاء أو ألامىع ألازغي يحر " خماًت"ولمت 

 .اإلاغيىب فيها

وأما ألاضٌى اإلالطىصة خماًتها فهي جخػمً اأءضٌى الشابخت واألبيُت، الهلاعاث، الخجهحزاث وألاضٌى اإلاخضاولت 

ا  .والىلضًت واإلاسؼون ويحَر

وجخم خماًت ألاضٌى الشابخت بطُاهتها واإلادافكت نليها غض أزؿاع الخغاةم، وجخم خماًت ألاضٌى  اإلاخضاولت 

 .باإلادافكت نليها غض الؿغكت، ؤلازخالؽ، الًش، ااهخؿاء واأامىع ألازغي يحر اإلاغيىب فيها والخغاةم مشال

خم الخدلم مً الخماًت الياملت واإلاؿخمغة َظٍ،  ، ٍو وجلو اإلاؿإولُت واملت نلى ااعصاعة في اإلادافكت نلى ألاضٌى

ت في السجالث اإلاداؾبُت مو ألاضٌى اإلااصًت  اإلاخىافغة باإلغافت الى وىن   م مؿابلت الاعضضة الضفتًر نً ؾٍغ

 2.ول  اإلاضزالث الفترة اإلاالُت واملت و كاهىهُت و مطغح بها و مشبخت 

 3: الححكم في املؤسسة2.

ئن الخدىم في ألاوشؿت اإلاخهضصة للمإؾؿت وهي نىامل ااضيخاط صازلها وهي هفلاتها وجيالُفها ونىاةضَا وفي 

مسخلف الؿُاؾاث التي وغهذ بًُت جدلُم ما جغمي ئلُه اإلاإؾؿت، ئط ًيبغي نليها جدلُم أَضافها، َُاولها، 
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ؾغكها وئظغاءاتها، مً أظل الىكىف نلى مهلىماث طاث مطضاكُت حهىـ الىغهُت الخلُلُت لها، واإلاؿانضة 

. نلى زلم عكابت نلى مسخلف الهىاضغ اإلاغاص الخدىم فيها

 

 :جشجيع العمل بكلاءة 3.

ئن ئخيام هكام ـ الغكابت الضازلُت بيل وؾاةله صازل اإلاإؾؿت ًمىً مً غمان ائاؾخهماٌ ألامشل والىفء 

إلاىاعص اإلاإؾؿت، ومً جدلُم فهالُت في وشاؾها مً زالٌ الخدىم في الخيالُف بخسفُػها نىض خضوصَا 

الضهُا، يحر أن هكام  الغكابت الضازلُت ال ٌهؿي لالصاعة بهؼ الػماهاث وفلـ بل ٌهؿي جدؿىا في مغصوصًت 

 .اإلاإؾؿت

ت4.  : حشجُو ؤلالتزام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ت اإلاغؾىمت مً كبل ائهضاعة جلخض ي جؿبُم أوامغ الجهت اإلاضًغة، ألن ئخترام  ئن ائالتزام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ت مً شأهه أن ًدلم للمإؾؿت أَضافها اإلاغؾىمت بىغىح في ئؾاع الخؿت الخىكُمُت  .الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

 الرقابة الداخليةقسام أ: اللرع الثاوي

 :يىقسم هظام الرقابة الداخلية إلى

 وجخمشل الغكابت اإلاداؾبُت في الاظغاءاث التي جخهلم بدماًت اأةضٌى وغمان صكت وؾالمت: الغكابت اإلاداؾبُت

السجالث اإلاداؾبُت ومؿابلت ألاضٌى اإلاضعظت بضفاجغ وسجالث اإلاإؾؿت مو الاضٌى اإلاىظىصة بالفهل في 

 .اكؿام اإلاإؾؿت اإلاسخلفت ومساػجها

وحهخبر ؤلاصاعة اإلاالُت أو ئصاعة الخؿاباث باإلاإؾؿت مؿإولت نً وغو هكام ؾلُم للغكابت اإلاداؾبُت َضفها 

اصة صعظت ائلهخماص نليها . خماًت ألاضٌى وػٍاصة الشلت في اإلاهلىماث اإلاداؾبُت وبالخالي ٍػ

ؼ   و تهضف الغكابت اإلاداؾبُت ئلى الخدلم مً أن ول نملُاث اإلاإؾؿت كض جم جىفُظَا وفلا لىكام جفٍى

. الؿلؿت اإلاالةم

واإلاهخمض مً ؤلاصاعة، وأن ول نملُاث اإلايشأة كض جم حسجُلها في صفاجغ اإلايشأة ؾبلا للمباصب اإلاداؾبُت 

غ واللىاةم اإلاالُت   1.اإلالبىلت كبىال ناما، وبالخالي الخدلم مً صكت اإلاهلىماث اإلاداؾبُت الىاعصة في الخلاٍع

ت  وحشمل الخؿت الخىكُمُت ووؾاةل الخيؿُم والاظغاءاث الهاصفت لخدلُم أهبر كضع ممىً مً: الغكابت ائبضاٍع

ت، وهي حهخمض في ؾبُل جدلُم أَضافها  .الىفاءة اابيخاظُت مو حشجُو ؤلالتزام بالؿُاؾاث واللغاعاث الاصاٍع

غ اأ صاء والغكابت نلى الجىصة : ووؾاةل مخهضصة مشل الىشىفاث االخطاةُت وصعاؾاث الىكذ والخغهت وجلاٍع

ب اإلاخىىنت  ت واؾخسضام الغاةـ والغؾىم البُاهُت وبغامج الخضٍع ت والخيالُف اإلاهُاٍع واإلاىاػهاث الخلضًٍغ

 .للمؿخسضمحن
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ت في ما ًلي   1: وجخمشل نىاضغ الغكابت اا صاٍع

 صًض ألاَضاف الهامت الغةِؿُت للمشغوم وهظلً ألاَضاف الفغنُت نلى مؿخىي ائةصاعاثجذ. 

  وغو هكام لغكابت الخؿت الخىكُمُت في اإلاشغوم لػمان جدلُم ما ظاء به مً ئظغاءاث وزؿىاث

 .وبالخالي ألاَضاف اإلاىغىنت

  وغو هكام لخلضًغ نىاضغ اليشاؽ بالىُان نلى ازخالف أهىانها بشيل صوعي في بضاًت ول ؾىت

 .مالُت، لخيىن َظٍ الخلضًغاث اأ ؾاؽ في نلض اإلالاعهاث

  وغو هكام زاص للؿُاؾاث وؤلاظغاءاث اإلاسخلفت للهىاضغ الهامت في اإلاشغوم لإلؾترشاص بها نلى

ا )ؾبُل اإلاشاٌ ؾُاؾاث وئظغاءاث   .(الشغاء، ؤلاهخاط، الخىقُف ويحَر

  وغو هكام زاص بما ال ًخهاعع مو مطالح اإلايشاة لُػمً ؾالمت اجساط اللغاع نلى أؾاؽ أن أي

كغاع ئصاعي ال ًخسظ ئال بىاءا نلى أؾـ ومهاًحر مهُىت وبهض صعاؾت وافُت جبرع غغوعة ئجساط مشل َظا 

 اللغاع

ت خُض أوضخذ جلً ؤلاضضاعاث ميىهاث هال  ئن ؤلاضضاعاث اإلاهىُت فغكذ بحن  الغكابت اإلاداؾبُت وائ صاٍع

 .الىىنحن

غ هكام الػبـ الضازلي َى جلص ي الهمل، وجدضًض الؿلؿاث واإلاؿإولُاث والفطل:الضبط الداخلي  ئن ظَى

م نضم كُام مىقف ما بهملُت واملت، ولظلً ٌهغف هكام الػبـ الضازلي بأهه : بُنهما نً ؾٍغ

لت جللاةُت و  مجمىنت مً الىؾاةل و اإلالاًِـ التي جػمنها الاصاعة بًغع غبـ نملُاتها و مغاكبتها بؿٍغ

مؿخمغة لػمان خؿً ؾحر الهمل و نضم خضور ألازؿاء أو الًش أو الخالنب أو ختى ؤلازخالؽ في أضٌى 

 2.اإلاإؾؿت و سجالتها و خؿاباتها 
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 .دور املراجعة الداخلية في ثقييم هظام الرقابة الداخلية: املبحث الثاوي

ان الهالكت بحن اإلاغاظهت الضازلُت والغكابت الضازلُت نالكت وزُلت، ئط جؼصاص أَمُتها مو الخؿىعاث الخالُت التي 

 .أضبدذ جمـ مسخلف ألاوشؿت اإلاإؾؿت

 :أساليل ثقييم هظام الرقابة الداخلية: اململلل ألاول 

حي ًخمىً اإلاغاظو الضازلي مً مجمو البُاهاث والىزاةم التي جفُض هُفُت نمل الىكام ، نلُه اؾخهماٌ وؾاةل 

غ الىضفي وزغاةـ الخضفم . وأصواث اإلاخمشلت في كىاةم اامؿخلطاء، الخلٍغ

 قائمة إلاسحقصاء املزدوجة قوائم إلاسحبيان :  

لت في ئنضاص  جلُُم الغكابت الضازلُت باالؾخلطاء ًخم بضء كُام اإلاغاظو بمهمخه، خُض جخلخظ َظٍ الؿٍغ

فخطاى ألاؾئلت . كاةمت همىطظُت وافُت ؤلاظغاءاث اإلاخبهت باليؿبت لىقاةف اإلاإؾؿت، ونملُاتها اإلاسخلفت

بهىاًت خُض ًيىن َضفها الاؾخفؿاع نً الىىاحي الخفطُلُت اإلاخبهت في اإلاإؾؿت باليؿبت ئظغاءاث الهملُاث 

وجأصًت الىقاةف وجىغو اااؾخلطاءاث الىمىطظُت نً الغكابت الضازلُت في ضىعة أؾئلت مبيُت نلى افتراع 

 .أن بهؼ الاظغاءاث اإلاؿبلت بطىعة نامت في اإلاإؾؿت مهمت في جدلُم عكابت صازلُت فهالت

هُضَا  وفي الهاصة جلضم كاةمت ألاؾئلت الىمىطظُت للمضًغ اإلاالي خُض ًخىلى الاظابت نلى الاؾئلت الىاعصة بها َو

للمغاظو وال ًلخطغ نمل اإلاغاظو نلى فدظ ائةظاباث التي جللاَا بل ًجب أن ًلىم بازخباع الغكابت الضازلُت 

. هفؿها أزىاء الخىفُظ لُدىم نلي هفاءتها أليغاع الغكابت وهدُجت للخغبت في اؾخسضام كىاةم الاؾخفؿاعاث

ا بدُض جدلُم ألاَضاف اإلاخىزاة آزظة في نحن ااةنخباع ماًلي َغ  :فلض جم جؿٍى

  مغاناة ئخخىائها نلي وضف جفطُلي لىىاحي الػهف في الغكابت الضازلُت، جىمً اإلاغاظو مً هخابت

 .زؿاب جفطُلي لهملُت فُما ًخهلم بىىاحي الػهف َظٍ

  مغاناة ئقهاع مطاصع اإلاهلىماث اإلاؿخسضمت في ؤلاظاباث نً ول اأ ؾئلت والخدلُلاث التي جمذ للخأهض

 .منها

لت نلى كاةمت مً ألاؾئلت الىمىطظُت جسظ وقاةف اإلاإؾؿت ونملُاتها، خُض هجض أؾئلت  حشخمل َظٍ الؿٍغ

اث، ألاظىع، اإلاسؼوهاث، الاهخاط، اإلابُهاث، الؿىضاث وألاؾهم، ااأؾدشماعاث وألامىاٌ  مخهللت باإلاشتًر

 .الجمانُت
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 قائمة الاسحقصاء وشاط املقبوضات  (01-02)الجدول رقم 

غير مىملبق  ال وعم  ألاسئلة  

ىت بالدسجُل في صفتر اإلالبىغاث -1 َل ًلىم اإلاىقف اإلاؿئٌى نً الخٍؼ

الىلضًت ؟ 

ض ؟  -2 َل جىظض اظغاءاث للغكابت نلى الشُياث الىاعصة بالبًر

َل ًخم اًضام اإلالبىغاث الىلضًت و الشُياث الىاعصة بالبىً ًىمُا ؟  -3

َل ًلىم مىقفىن مسخلفىن بمؿً الخؿاباث الشخطُت للهمالء و -4

خؿاب ئظمالي الهمالء ؟  

َل ًخم مغاظهت الشُياث الىاعصة مو ئطن جىعٍض الىلضًت ؟  -5

َل ٌؿخلم اشهاع الاغافت بالبىً مىقف يحر الظي أوصم الشُياث -6

بالبىً ؟  

َل ًخم حسجُل ظمُو ؤلاعاصاث الىلضًت باؾخسضام ألت حسجُل الىلضًت -7

؟  

َل ًخم مغاظهت اإلاجامُو الُىمُت اللت حسجُل الىلضًت مو اإلالبىغاث -8

الُىمُت ؟  

   

ش     الخاٍع

ت ، :اإلاطضع  ، ص 1998مدمض الفُىمي ،نىع لبِب ،أضٌى اإلاغاظهت ، اإلاىخب الجامعي الخضًض ،ئؾىىضٍع

223  

 الحقرير الوصلي للرقابة الداخلية :  

لت الاؾخبُان في جلُُم هكا لت هبضًل نً ؾٍغ  الغكابت الضازلُت، وطلً ئنخلاص البهؼ محؿخسضم َظٍ الؿٍغ

لت ؤلاؾخبُان حهاًً مً بهؼ الهُىب، ومً ُبىظٍ الهُىب أن اأ ؾئلت الىاعصة بلاةمت ؤلاؾخبُان ًي 9أن ؾٍغ

 مغهت، هما أن ؾٌى كاةمت ؤلاؾخبُان ظهل مهمت ائكجابت نلى أؾئلتها شلت و عوجُيُت اأًمغ الظي 
َ
أؾئلت نامت وى

لت اإلاظهغة اإلاىخىبت، ًلىم  ًإصي نضـ اظضًت ي ؤلاظابت مً كبل الشخظ الظي ًلىم باإلظابت، وجبها لؿٍغ

غ وضفي نً ؤلاظغاءاث اإلاخهللت بالغكابت الضازلُت ي جىفُظ الهملُاث  الغاظو أو مؿانضًه بىخابت جلٍغ

خم طلً  اإلاسخلفت، ونً مغاظهت اإلاهلىماث والبُاهاث ُب ألاكؿام أو الىقاةف أو وخضاث اليشاؽ اإلاسخلفت، ٍو

م اصكاببذ مو عؤؾاء  م اإلاطالحنً ؾٍغ  والهاملحن، اإلاالخكت، ائصزخباع وائلؿخفؿاعاث، وهظلً نً ؾٍغ

لت جىكُم  اإلاؿدىضاث والسجالث اإلاداؾبُت ويحر مً الىزاةم اإلاؿخسضمت اإلاإؾؿت، وجىخب اإلاظهغة جبها لؿٍغ

غ اإلاالُت اإلايشىعة لت بىىص الخلاٍع لت وخضاث اليشاؽ، أو ؾٍغ لت الضوعان، ؾٍغ فاطا واهذ  )نملُت الخلُُم ؾٍغ

لت البىىص هي اإلاؿخهملت ًلىم اإلاغاظو بىخابت وضف إلظغاءاث الغكابُت الخاضت بيل بىض عةِس ي مً بىىص  ؾٍغ

 .اللىاةم اإلاالُت ، الىلضًت، اإلاسؼون، ألاضٌى الشابخت

 



 نظام الرقابة الداخلية:                                                                  الفصل الثاني 

 

33 

 

 2:أسلوب خرائط الحدفق

حشيل زغاةـ الخضفم َُيل ًخػمً مجمىنت مً الغمىػ واأ شياٌ، خُض ًلو نلي ناجم اإلاغاظو فدظ 

جضفم اإلاهلىماث وصعاؾت اإلاغاخل اإلاسخلفت لخجهحز اإلاؿدىضاث، هما ٌؿخؿُو جطمُم زغاةـ ؾحر الهملُاث 

لت ؾىً مً الخطٌى نلى مهلىماث طاث  ؿت ؾحر الهملُاث بؿٍغ وباؾخسضام ـ عمىػ مىؿلُت ًخم جطمُم زٍغ

يىن مخفهما َظٍ الغمىػ   .صالت صن ًلىم بفدظ الىكام ٍو

 1:هُف ًجب أن ًغاعي اإلاغاظو ماًلي نىض ئنضاص زغاةـ الخضفم

ئن جضفم اإلاهلىماث بالخغاةـ ًخجه مً ألانلى ئلى اأاؾفل ومً الشماٌ ئلى الُمحن فاطا ضاصع وأن واهذ 

 .اإلاهلىماث جخضفم في اججاَاث أزغي ويحر طلً فهىا ًجب جدضًض ؤلاججاَاث وطلً بىاؾؿت اأٌؿهم 

ئن ول عمؼ ًمشل مضزالث أو اإلاسغظاث ًجب أن ًخطل بغمؼ آزغ ًطف الهملُت التي أهجؼث والتي يحرث مً 

 .اإلاهلىماث الىاعصة ي مؿدىض اإلاضزالث أو اإلاسغظاث ؾىاء ي اللُمت أو الشيل

ظا الغمؼ صاةما ٌؿخهمل في  ًجب اؾخهماٌ هلؿت الغبـ نىض الاهخلام مً ضفدت أزغي أو مً نملُت أزغي، َو

 .جهاًت وفي بضاًت نملُت أزغي مىملت لها

 .ئن الغمؼ الظي ًمشل ئظغاء نملُت مهُىت صهً أف ًخطل بغمؼ أو أهثر مً عمؼ

 .ئن أي مضزالث جضزل الىكام البض أن ًيخج ننها مسغظاث

هت نً هكام الغكابت حؿىىه بؿغنت  ومً اإلاحزاث ألاؾاؾُت َظٍ الخغاةـ أجها حهؿي إلاهضَا أو كاعئها فىغة ؾَغ

ل، هما أَىا  لت أن ئنضاصَا ًخؿلب وكخا ؾٍى هاب نلى َظٍ الؿٍغ وؾهىلت أهبر في الخىم نً مضي ظىصجه َو

جطبذ ضهبت الفهم ئطا جػمىذ جفاضُل هشحرة فػال نلى أجها جبحن االجغاءاث ااوؿخصىاةُت والتي كض حهخبر طاث 

 .أَمُت هبحرة لخلُُم هكام  الغكابت الضازلُت

 :أسلوب فحص الىظام املحاسبي

ىا ًدطل اإلاضكم نلى كاةمت بالسجالث اإلاداؾبُت وأؾماء اإلاؿإولحن نً ئوشائها ونهضتها وجضكُلها وكاةمت  َو

الخ ومً جلً اللىاةم ٌؿخؿُو الخىم نلى صعظت مخاهت هكام  ...زاهُت بؿبُهت اإلاؿدىضاث والضوعة اإلاؿدىضًت 

هاب نليها أجها كض جطبذ  لت بأجها جغهؼ نلى قغوف زاضت بيل مإؾؿت َو الغكابت الضازلُت وجخمحز َظٍ الؿٍغ

. مؿىلت في اإلاإؾؿاث الىبحرة والخاضت ئطا كام  اإلادلم بخدغي وزطىص اإلاىقفحن والسجالث وما شابه

جب أن ال ًٌهب نً الباٌ أن باميان اإلاضكم أن ًجمو بحن أؾلىبحن أو أهثر مً أؾالُب صعاؾت أهكمت  ٍو

الغكابت الضازلُت وجلُُمها ونلُت في ظمُو الخاالث الاظخمام بمؿانضًه وئفهامهم أن الهضف  مً أي وؾُلت 

واهذ َى الخىضل ئلى الخىم نلى صعظت هفاًت هكام الغكابت الضازلُت اإلاؿخهملت وأن ألاؾلىب مجغص ئظغاء 

                                         

1
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ناصي أن أظؼاء الفهم ًخمشل في ملضعة اإلاضكم نلى ئؾخهغاع هخاةج طلً ائكجغاء والخغوط بالخىم الضكُم 

 1.خٌى هكام الغكابت الضازلُت َظا هما ًجب أن جيىن الىؾُلت شاملت ظىاهب نملُاث اإلاشغوم اإلاخهضصة

 .العالقة بين املراجعة الداخلية والرقابة الداخلية: اململلل الثاوي

مىً ئبغاػ طلً  جىظض نالكت وزُلت بحن ول مً اإلاغاظهت الضازلُت والغكابت الضازلُت فيل منهما جىمل ألازغي ٍو

 2:في أَم الىلاؽ الخالُت

ت مً مجمىنت مً الىقاةف الفغنُت هي الخسؿُـ، الخىكُم، الخىظُه، الخيؿُم، : جخيىن الىقُفت ؤلاصاٍع

ا اإلاغاظو الضازلي غماها ألصاء الىقاةف  والغكابت، وحهخبر وقُفت الغكابت للمضًغ والتي ٌشاعهه بفانلُت في ئهجاَػ

 .الفغنُت اأوزغي 

مغاظهت مالُت ومغاظهت مضي ؤلالتزام بالؿُاؾاث واللىاةذ واللىاهحن : ٌشمل وشاؽ اإلاغاظهت الضازلُت

اإلاىغىنُت، ومغاظهت حشًُلُت ووافت ائعظغاءاث والهملُاث للخدلم مً هفاًتها ومضي اهخكامها، وجلُُم ألاصاء 

مً فانلُخه هفاءجه، وهظلً فان كُام اإلاغاظو الضازلي بخلً اإلاغاظهاث ئهما ٌهمل نلى مؿانضة ائلضاعة في 

 .جدلُم أَضافها

ٌهض اإلاغاظو الضازلي أخض الهاملحن باإلاإؾؿت فان كغبه مً السجالث ظهله نلى صعاًت واملت وؿبُا باإلاشىالث 

اصة  التي جالخم اإلاإؾؿت، ألامغ الظي ًضفهه ئلى الخهغف نلى ألاوشؿت الدشًُلُت اإلاغجبؿت بهظٍ السجالث لٍؼ

 .اإلاهغفت وئجمام نملُت الغكابت

.   يوضح العالقة بين املراجعة الداخلية والرقابة الداخلية02-02الجدول رقم 

اإلاغاظهت الضازلُت  الغكابت الضازلُت  اإلايىهاث 

حشخمل نلى الخؿت الخىكُمُت ووؾاةل الخيؿُم و اإلافهىم 

اإلالاًِـ اإلاخبهت في الشغهت بهضف خماًت أضىلها و 

غبـ و مغاظهت البُاهاث اإلاداؾبُت مً صكتها و مضي 

اصة الىفاءة الاهخاظُت و حشجُو  الانخماص نليها و ٍػ

ت اإلاىغىنُت   الهاملحن نلى الخمؿً بالؿُاؾاث الاصاٍع

وشاؽ جىهُضي اؾدشاعي مؿخلل 

و مىغىعي و َى مطمم الغافُت 

كُمت اإلاإؾؿت و جدؿحن نملُاتها 

و مؿانضة اإلاإؾؿت نلى جدلُم 

أَضافها باًجاص مىهج مىكم و 

ضاعم للُم و جدؿحن فانلُت 

نملُاث ئصاعة الخؿغ الغكابت و 

الخىظُه  

                                         

1
 177امٌن خالد عبدهللا ، مرجع سابق ، ص - 

2
  42 ، ص 2002فتحً رزق السوافٌري و اخرون ،الرقابة و المراجعة الداخلٌة ،الدار الجامعٌة الجدٌدة ،االسكندرٌة ، - 
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مؿإولُاث 

الاصاعة  

جخدمل مؿإولُت وغو هكام الػبـ الضازلي و 

اإلادافكت نلُه و نىض جىفُظَا إلاؿإولُاتها الاشغافُت 

ًجب نليها باهخكام مغاظهت مضي مالةمت و هفاًت 

نىاضغ الػبـ  

الضازلي و طلً لػمً ظمُو الػىابـ الهام  

جدضًض الطالخُاث التي جدٌى 

اإلاغاظو اللُام بخأصًت نملُاث 

اإلاغاظهت و ئنؿاء الخم للمغاظو 

الضازلي بالخطٌى نلى أي 

ت أليغاع  مهلىماث ًغاَا غغوٍع

اإلاغاظهت  

جدضًض هؿاق اإلاغاظهت الالػمت 

لخأصًتها  

مؿإولُاث 

اإلاغاظو 

الضازلي  

ًجب ان ًخػمً مجاٌ نمل اإلاغاظو الضازلي فدظ و 

م هفاًت و فانلُت أهكمت الغكابت الضازلُت في  جلٍى

اإلاإؾؿت و هىنُت ألاصاء في جىفُظ اإلاهام اإلادضصة  

جؼوٍض ؤلاصاعة الهلُا بمهلىماث 

خٌى صكت هكام الغكابت الضازلُت  

جؼوٍض الاصاعة الهلُا بمهلىماث 

خٌى هُفُت اهجاػ الهمل   

ت و مداؾبت و الاكؿام   جىلؿم الغكابت الضازلُت الى عكابت اصاٍع

غبـ صازلي  

جىلؿم اإلاغاظهت الضازلُت الى 

ت و اؾتراجُجُت   مالُت و اصاٍع

ت و الػبـ الضازلي َضفهم الاصواث   الغكابت اإلاالُت و الاصاٍع

جأمحن ؾالمت و جىفُظ نملُاث اإلادافكت نلى ألاضٌى و 

جأمحن الشلت بصخت اإلاهلىماث  

م  اإلاغاظهت الضازلُت تهضف الى جلٍى

ة بدماًت الاضٌى و .ألاهكمت اإلاهني

ممخلياث اإلاإؾؿت و جدلُم هفاءة 

الاصاء و مؿابلتها مو الاضٌى  

لم الخؿان ،الغكابت الضازلُت و الخضكُم ،صاع الغاًت لليشغ و الخىػَو ،الاعصن ،ؾىت  اإلاطضع نؿا هللا اخمض ؾٍى

  64 ، ص 2009

و وؿخيخج مً الجضٌو انالٍ ان اإلاغاظهت  الضازلُت حهخبر اصاة مً اصواث الغكابت الضازلُت، الهضف منها َى 

غ الى الاصاعة الهلُا نً هلاؽ  الخأهض مً صكت و هفاءة و فانلُت الاهكمت و الاظغاءاث اإلاخبهت ،وهظا عفو جلاٍع

اللىة و الػهف و مسخلف الاهدغافاث َظا و تهضف اإلاغاظهت الضازلُت الى كُاؽ مضي هفاًت اهكمت الغكابت 

. الضازلُت 
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 .دور املراجعة الداخلية في دراسة وثقييم الرقابة الداخلية: اململلل الثالث

ت التي ًخمشل أَمها فُما ًم ٍغ هً أن هلىم بضعاؾت وجلُُم هكام الغكابت الضازلُت وفلا لبهؼ اإلاغاخل الجَى

 :ًلي

 .دور املراجعة الداخلية في دراسة الرقابة الداخلية: اللرع ألاول 

 فهلى اإلاغاظو أن ًدلم اإلاهغفت اليافُت والفهم اليامل للىكام : صعاؾت شاملت لىكام  الغكابت الضازلُت

اإلاداؾبي للميشأة، وأؾالُب الغكابت اإلاداؾبُت الضازلُت اإلاغجبؿت بها وطلً للخأهض مً أن ئظغاءاث 

الغكابت الضازلُت وافُت بضعظت ًىً الانخماص نليها وبظلً ًمىً جسؿُـ وجدضًض ؾبُهت وجىكُذ 

مىً أن جخػمً نملُت جفهم البِئت الغكابُت مهغفت بهؼ الهىاضغ مشل  وئؾاع ازخباعاث اإلاغاظهت، ٍو

الهُيل الخىكُمي، والؿغح اإلاؿخسضمت في ئعؾاء نبلاث الؿلؿت واإلاؿإولُت، والؿغق اإلاؿخسضمت في 

ى ما ًخػمً  ؤلاشغاف نلى هكام الغكابت اإلاداؾبُت الضازلُت، هما ان نلُه فهم جضفم الهملُاث َو

 .أهىام الهملُاث التي جىجؼ في اإلايشأة، وؾغق جىفُظ وحسجُل وحشًُل الهملُاث: مهغفت ما ًلي

 ًمىً للمغاظو الضازلي أن ٌهض جلُُما مبضةُا لىكام الغكابت : الخلُُم اإلابضتي لىكام الغكابت الضازلُت

الضازلُت بمجغص جفهمه لهظا الىكام، وكبل أن ٌهض َظا الخلُُم ًجب أن ًلضم ـ بهؼ ألانماٌ نلي 

هاوص جىغاع الخؿىاث التي ًخػمنها  ا، َو ب ومشاٌ طلً أن ًسخاع اإلاغاظو نملُت جم ئهجاَػ ؾبُل الخجٍغ

هكام الغكابت الضازلُت اإلاداؾبُت، وبظلً خطل اإلاغاظو نلى صعظت مً الخأهض، بأن الاظغاءاث 

 .وما أوضخه اإلاىقفىن  اإلاؿخسضمت جؿبم فهال، وفلا إلاا ًىظ نلُه الىكام

زالٌ نملُت الخلُُم اإلابضتي للىكام ، ًجب أن ًلىم اإلاغاظو بخدلُل هكام الغكابت الضازلُت، مً مىكىع 

لضم ـ الخلُُم  ماَُت ميىهاث الىكام الجُض في الخطمُم، وللىكام اإلاطمم ظُضا بهؼ الؿماث واإلامحزاث، ٍو

اإلابضتي للىكام أؾاؾا لخدضًض ازخباعاث ؤلالتزام، هما ٌؿمذ للمغاظو بالخهغف نلى هلاؽ الػهف في الىكام، 

والتي ؾىف جلىم بضوعَا الاؾاس ي لخطمُم ئظغاءاث اإلاغاظهت الالخلت، ونىضما ًخطح للمغاظو ظىاهب 

الػهف، فاهه ًدضص أهىام ألازؿاء أو الخالنب اإلادخمل خضوزه، هدُجت ول ظىاهب غهف أو زلل مهحن في 

. الىكاـم، وتهضف ااازخباعاث لخدُض ما ئطا وان الازخالٌ وألازؿاء جدضر فهال أم ال

 1:خُض ًخم ئظغاء هال مً : ئظغاءاث ازخباعاث اإلاغاظهت 

 وحؿانض َظٍ الازخباعاث اإلاغاظو في فهم اليشاؽ بضعظت أفػل والخهغف : ئظغاءاث اإلاغاظهت الخدلُلُت

نلى اإلاجاالث التي جدخاط الى فدظ أهثر، ونىضما جكهغ الضعاؾت الخدلُلُت هخاةج جسخلف ازخالفا 

ا ا نً جىكو اإلاغاظو فؿىف حهخبر اإلاخابهت باؾخسضام واخض مً اا زخباعاث اأازغي أمغا غغوٍع ٍغ  .ظَى

                                         

1
 18نفس المرجع ،ص  



 نظام الرقابة الداخلية:                                                                  الفصل الثاني 

 

37 

 

 لت : ازخباعاث ائ،لتزام وجطمُم َظٍ الازخباعاث للخدلم مً أن أؾالُب الغكابت جؿبم بىفـ الؿٍغ

التى وغهذ بها وئطا انخلض اإلاغاظو بهض نملُت الازخباع أن أؾالُب الغكابت الضازلُت حهمل بفهالُت 

 .فان طلً ًبرع له اا نخماص نلى الىكام وبالخالي ًللل مً ازخباعاث الخدلم

 ا مً : ازخباعاث الخدلم خم بمىظب جلً الازخباعاث صعاؾت اليؿب الهامت، وؤلاججاَاث ويحَر ٍو

 .اإلاإشغاث، وجلص ي أي حًحراث يحر ناصًت أو يحر مخىكهت

: مراحل ثقييم هظام الرقابة الداخلية: اللرع الثاوي

ٌهخبر جلُُم هكام الغكابت الضازلُت أَم اإلاغاخل التي ًلىم بها اإلاغاظو مً زالٌ فهم وئؾدُهاب هكام 

اإلاهلىماث والغكابت الضازلُت للمإؾؿت وجلُُم الىكام مً أظل جدضًض صعظت ؤلانخماص نلُه في ئنؿاء عأي 

خٌى صخت وضضق اللىاةم اإلاالُت، واإلاداؾبُت، وهظا ئنضاص بغهامج ااجسخباعاث مً أظل الخدلم مً صخت 

 :نمل الىكام، وجلخظ نملُت جلُُم هكام الغكابت الضازلُت في اإلاغاخل الخالُت

 نلى اإلاغاظو في َظٍ اإلاغخلت أن ًخمهً في ائحجغاءاث و ًداٌو هُفُت :  وصف ألاهظمة وإلاجراءات

باؾخجىاب مىقفي اإلاإؾؿت، زم ًلىم بالخهبحر نً ائاظغاءاث التي فهمها ختى ًخمىً  نملها، وطلً

 .مً ئؾخهمالها في ئؾاع جلُُمه للىي وغهف الغكابت الضازلُت

في َظٍ اإلاغخلت ًمىً أن ٌؿخهمل اإلاغاظو وؾُلخحن أؾاؾِخحن جخمشل  في األؿلىب الىضفي وزغاةـ الخضفم 

لت ائمؿخجىاباث . باإلغافت ئلى ؾٍغ

اإلاجاٌ جسخلف ئظغاءاث الغكابت الضازلُت بازخالف : الخمهً في ؤلاظغاءاث وئؾخجىاب مىقفي اإلاإؾؿت: أوال

ُيلها الخىكُمي، فاإلاغاظو ًالخل بخمهً ؤلاظغاءاث اإلاىغىنت مً ؾغف ئصاعة  الظي جيشـ فُه اإلاإؾؿت َو

م نملها، الهبلاث اإلاىظىصة بُنها، والخهبحر ننها . اإلاإؾؿت، ؾٍغ

لت الاؾخجىاباث وطلً باؾخجىاب مىقفي اإلاإؾؿت، ففي الخلُلت ال  هما ًمىً للمغاظو أن ٌؿخهمل ؾٍغ

. ًمىً جىفُظ مهمت اإلاغاظهت صون ئؾخجىاب

لت وهي  : مجمىم مً اللىانض التي ًجب ئخترامها نىض ئؾخهمالها لهظٍ الؿٍغ

ئخترام الؿلم الخىكُمي، فال ًجب ئؾخجىاب مىقف صون أن ًيىن مؿئىله بهلم بهظا ائؤؾخجىاب ئال في -

. خاالث زاضت

. الخظهحر باإلاهمت وأَضافها، ختى هخجىب ئعجبان اإلاىقف الظي ٌؿخجىب وبالخالي ئنؿاءٍ أظىبت زاؾئت-

. خطغ أظىبت اإلاىقف في الهمل الظي ًلىم به صون الخضزل في نمل مىقف أزغ -

ض ؾمانه- . ؾمام اإلاغاظو لألظىبت أهثر مما ًخيلم َى، فهلى اإلاغاظو جىظُه ؤلاؾخجىاب هدى ما ًٍغ

ئهؿالكا مً اإلاالخكاث وؤلاؾخجىاباث، ٌهبر اإلاغاظو نً هكغجه : زغاةـ الخضفم وألاؾلىب الىضفي: زاهُا

وئظغاءاث الغكابت اإلاىغىنت، َظا الخهبحر ًمىً أن ًيىن نلى شيل وضف هخابي، ولىً ٌؿخدؿً  للهملُاث

. أن ًغفم َظا الىضف زغاةـ الخضفم،أي أشياٌ حؿؿغ مسخلف الخضفلاث والغكاباث اإلاىفظة

: ففي الهملُاث اإلاهلضة، جخمحز زغاةـ الخضفم باإلاؼاًا الخالُت

 ٌحؿهُل نملُت الفهم وؤلاجطا .
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 لت جدػحر َظٍ الخغاةـ ججهل اإلاغاظو ًخدلم مً صخت فهمه للىكام ـ . ؾٍغ

لت جبحن هلاةظ الىكام مً خُض فهمه، ومً زم  هلاؽ غهفه، هما أن زغاةـ الخضفم  ئؾخهماٌ َظٍ الؿٍغ

 1.حؿمذ للمغاظو باًجاص ؤلاظغاءاث الغكابُت اإلاالةمت

ًلىم ـ اإلاغاظو بازخُاع ؤلاظغاءاث مً بضاًتها الى جهاًتها بهضف الخأهض مً جؿابم وضف ائهجغاءاث : ازخُاع والفهم

م الخأهض الشفهي وئزخُاع بهؼ الهملُاث، ونملُا جخم َظٍ  مو ما خم طلً نً ؾٍغ َى مىظىص في الىاكو، ٍو

الهملُت في الؿىت ألاولى بشيل ًتزامً مو وضف الىكام، ولِـ الهضف منها البدض نً اأجسؿاء ولىً الخأهض 

خدبو  لىم اإلاغاظو بازخُاع نضص مدضوص مً الهملُاث ٍو مً جؿابم الىكام اإلاىضىف مو واكو اإلاإؾؿت، ٍو

لىم بفدظ جؿابم مهالجت الىزاةم مو ما  صوعتها بالطهىص الى أضلها زم  الجزوٌ الى الىدُجت التي جلضمها، ٍو

غمان نلى صخت وضف الىكاـم ، وفي خالت  َى مشاع ئلُه نلى اإلاسؿـ جضفم الىزاةم، ًلضم ـ ئزخُاع الخؿابم

هاص َظا ائلخخُاع ول ؾىت للخأهض مً نضم ـ حًُحر الىكام باليؿبت  ئهدشاف اأةزؿاء ًجب جصخُذ الىضف، َو

 2.للؿىت اإلااغُت

ًمىً للمغاظو أن ٌهض جلُُما أولُا لىكام الغكابت الضازلُت بمجغص : الخلُُم ألاولي لىكام اإلاغاكبت الضازلُت

ب، ومشاٌ طلً  فهمه َظا الىكام، وكبل أن ٌهض َظا الخلُُم ًجب أن ًلضم بهؼ ااانماٌ نلى ؾبُل الخجٍغ

هاوص جىغاع الخؿىاث التي ًخػمنها هكام ـ الغكابت الضازلُت، وبظلً خطل  ا  َو أن ًسخاع اإلاغاظو جم ئهجاَػ

اإلاغاظو نلى صعظت مً الخأهض، بأن الاظغاءاث اإلاؿخسضمت جؿبم فهال وكفا إلاا ًىظ نلُه الىكام  وما أوضخه 

 3.اإلاىقفىن 

ت ًخأهض اإلاغاظو مً زالٌ َظا الىىم مً الازخباعاث مً أن هلاؽ اللىة اإلاخىضل ئليها في : ازخباعاث ؤلاؾخمغاٍع

ت  الخلُُم ألاٌو للىكام هلاؽ كىة فهال أي مؿبلت في الىاكو بطفت مؿخمغة وصاةمت، ئن ازخباعاث الاؾخمغاٍع

طاث أَمُت كطىي ملاعهت بازخباعاث الفهم والخؿابم أجها حؿمذ للمغاظو أن ًيىن نلى ًلحن بأن االجغاءاث 

باؾخمغاع وال جدمل زلال، ًدضص َظٍ ااةزخباعاث بهض الىكىف نلى ألازؿاع اإلادخملت  التي عاكبها ئظغاءاث مؿبلت

 4.الىكىم نىض صعاؾت الخؿىاث الؿابلت لها، هما حهخبر صلُل نلى خؿً الؿحر زالٌ الضوعة و في ول ميان

ت الؿابلت الظهغ ًخمىً اإلاغاظو مً :الخلُُم النهاتي لىكام  اإلاغاكبت الضازلُت بانخماصٍ نلى ازخباعاث الاؾخمغاٍع

الىكىف نلى غهف الىكام وؾىء ؾحٍر نىض ئهدشاف ؾىء الخؿبُم أو نضم جؿبُم لىلاؽ اللىة، َظا 

باإلغافت الى هلاؽ الػهف غهف الخطىع التي جىضل ئليها نىض الخلُُم ألاولي لظلً الىكام ـ، باإلنخماص نلى 

                                         

1
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3
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الىخاةج اإلاخىضل ئليها هلاؽ الػهف وهلاؽ اللىة  ًلضم ـ اإلاخضزل خىضلت ي وزُلت شاملت، مبِىا آزاع طلً 

كطض جدؿحن ؤلاظغاءاث، جمشل وزُلت الخىضلت َظٍ في الهاصة،  نلى اإلاهلىماث اإلاالُت مو جلضم اكتراخاث

غا خٌى اإلاغاكبت الضازلُت ًلضمه اإلاغاظو الى ؤلاصاعة، هما  1.جمشل أخض الجىاهب ؤلاًجابُت إلاهمخه جلٍغ

ٌؿهل أو ًطهب فدظ الخؿاباث واللىاةم اإلاالُت خؿب مضي ظىصة اإلاغاكبت الضازلُت، بخهبحر آزغ ان ظىصة 

اجه اإلاباشغة وأن غهفه ظهله ًخهمم أهثر في طلً  .َظا الىكام ججهل اإلاغاظو ًسفف جضكُلاجه وجدٍغ

 :ًخمحز الىكام الجُض بدىكُم صازلي ظُض، ًكهغ وخضص بيل وغىح 

 .وقُفت ومؿإولُت ول فغص في اإلاإؾؿت، في شيل مىخىب وئن وان طلً ممىىا، ومفهىم مً ؾغف الجمُو: أوال

غاكب ول الهملُاث، في شيل ئظغاءاث وؾغق الهمل التي ًيبغي اجبانها : زاهُا هكام ٌهؿي الغزظ الالػمت ٍو

ول نملُت مً الهملُاث التي جلىم بها اإلاإؾؿت، هما ٌهؿي هُفُت مهاملتها وئصزالها في هكام  نىض اهجاػ

 .اإلاهلىماث

ًيبغي لخدلُم أَضاف هكام اإلاغاكبت الضازلُت وجؿبُم مدخىاٍ، وظىص مىقفحن طوي هفاءاث نالُت : زالشا

. ًإمىىن أن جدلُم َظٍ ألازحرة أَضافها جدلُم أَضافهم وئزالص في الهمل
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 :زالضت 

خؿً ٌاًغ الـن  غمابهضفطا ٌؤؾؿت ولماعف ي جخم مً ؽث الهملُاث اٌيالغكابت الضازلُت ئخضبغ حهذ

 بدىفُظ حهلُماث مجؼاٌة وهظا ائاإلاداؾبينلىماث الم ومطضاكُت الخفاف نلى اأمطىٌا الضازلُت باٌليشاؾاث

ظغاءاث إلبام جؼاٌ جلُُم هخاةج ااوزخباعاث ومضي ااةالٌعاظو الضازلي مً رلم حؿهُل نمل ابهضفائشضاعة، 

.  وغههاجمي ثالغكابُت اٌ

 

ت وم هكانخُض ًخيى  الخدضًض نؾبُت وغبـ صازلي للهمل نلى غمامدا الغكابت الضازلُت مً عكابت ئصاٍع

ي مهامهم بأنلى فالهمل الى  ٌ ألافغاصجىجي   زالٌ ؤؾؿت مً لمالىاضح للمؿإولُاث وجؿبُم االجغاءاث صازل ا

اوحـبها  الىكىم إلادخملزاؾغ الم ائٌهخباع اًًهىت مو اأقسظ بوممهفاءة  مىنت مً مج وغو الٌ مً رًحَر

اأؾؿاؾُت، والظي ًخؿلب جلُُم صاةم تها ملىماجغام باحم جؼاٌطا والاٌهاؾبت لمالىؾاةل واأؤصواث الغكابُت ا

. هاؾبلمي الىكذ اف هلاؽ اللىة والػهف وجصخُدها ينلعف ولت الخوومداالغكابت الضازلُت م لىكا

 

 أصاة مً بغي حهذثعافاث واٌؤلاهذطٍ ٌظت ٌ مهالىي حؿعى ئثعاظهت الضازلُت اٌلم اًً الهبلت ببغػ ا ثًَومً 

.  الغكابت الضازلُتم أصواث جلُُم نمل هكا
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: جمهيد

ئن الخعىز إلاكخـادي ألي دولت مسهىن و مسجبغ بمدي اهخاحيت املإطظت ،ومدي إلاطخخدام ألامشل و 

ت و مً بين هره املإطظاث مإطظت ملبىت الظاحل بمظخغاهم الهخاج الحليب و  الفلالوي للمىازد البؼٍس

. مؼخلاجه ،الخابفت للمسهب الـىاعي حظين داي و التي جلفب دوزا بازشا في إلاكخـاد الىظني 

،ولرلً "الحليب مهىت وهىاًت "ئذ حظاهم بؼيل هبير في مد الحاحياث ـلى املظخىي  الىالتي ػفازها 

ٌفخبر أداة مً ألادواث السكابيت في املإطظت،و مً بين أهم املهام املخىلت للمساحفت الداخليت هي جلييم 

. مدي هفاءة و ففاليت هؽام السكابت الداخليت 

مً خالٌ مىضىؿ دزاطدىا امليداهيت طىحاٌو في هرا الفـل و بىاء ـلى كىاةم الاطخبيان  و املفلىماث 

ت في املإطظت بالخعسق الى الفىاؿس الخاليت  :  الىؽٍس

ٌ  املبحث   GIPLAITجلدًم مإطظت ملبىت الظاحل إلهخاج الحليب و مؼخلاجه : ألاو

دوز املساحفت الداخليت في املإطظت و جلييم هؽام السكابت الداخليت  :  املبحث الشاوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GIPLAIT دراسة حالة مؤسسة ملبنة الساحل إلنتاج الحليب و مشتقاته :الفصل الثالث 

 مستغانم 

 

43 
 

   GIPLAITجقدًم مؤسست ملبىت الساحل الهتاج الحليب و مشتقاجه  : املبحث ألاول 

للمإطظت أهميت هبيرة ليىنها جصود الظيان باحدي أهم املىاد ذاث إلاطتهالن اليىمي أال وهي مادة 

  .الحليب و مؼخلاجه

ملحت جاريخيت عن ملبىت  : املطلب ألاول 

بدأ ئوؼاء الحليب في الجصاةس مىر إلاطخفماز ،حيث جأطع ـلى مظخىي حهت الغسب مسهب الحليب 

ت مً مىخجي الحليب وان ـددهم 1954بىهسان طىت  م مجمـى  مىخج بسأض ماٌ كدز ب 150 ـً ظٍس

.  لتر ًىميا 420.000 دج و بعاكت ئهخاحيت جلدز ب 900.000

 أؿبحذ حظميتها حفاوهيت الحليب وهسان و في طىت 1967ـسفذ املإطظت ـدة حغيراث حيث أنها طىت 

 الدًىان الجهىي 354-81 مسطىم زكم ONALAIT حل ميانها الدًىان الىظني للحليب و مؼخلاجه 1970

: الغسبي ،و في ئـادة جسهيب املإطظاث ئلى زالر فسوؿ و هي 

OROLAIT الدًىان الجهىي الغسبي ًضم الىحداث الخاليت   :

  وحداث الاهخاج وهسان 

  وحداث الاهخاج طيدي بلفباض 

  وحداث الاهخاج مظخغاهم 

  وحداث الاهخاج طفيدة 

  وحداث الاهخاج مفظىس 

  و حداث الاهخاج جيازث 

  وحداث الاهخاج بؼاز 

ORLAC الدًىان الجهىي الؼسقي و ًضم   :

  وحدة ئهخاج ـىابت 

  وحدة اهخاج كظىعيىت 

  وحدة اهخاج طىق أهساض 

 ،حيث واهذ مجسد مؼسوؿ ،أما 1986أـما باليظبت وحدة اهخاج مظخغاهم حفىد وؼأتها الى طىت 

 ئهدمجذ 1997 و في طىت  OROLAIT :office régional du lait 1987إلاهعالكت الففليت فلد واهذ طىت 

ً في ئدازة واحدة جحذ ئطم املسهب الـىاعي إلهخاج الحليب و مؼخلاجه   الىاكق GIPLAITحميق الدواٍو

بحظين داي بالجصاةس الفاؿمت  

حفخبر مإطظت ملبىت الظاحل لىالًت مظخغاهم ،مإطظت ـمىميت ذاث أطهم مً أهم املإطظاث ـلى 

املظخىي املحلي أو الجهىي للؼماٌ الغسبي الجصاةسي ،وحفىد أهميت املإطظت ليىنها جصود طيان املىعلت 

باحدي أهم املىاد ذاث إلاطتهالن اليىمي و الضسوزي و املخمشلت في مادة الحليب و مؼخلاجه ،الىاكفت 
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م ؿالمىدز مظخغاهم و هي ـبازة ـً مإطظت ذاث ظابق ؿىاعي ججازي ،جمازض وؼاظها في ئظاز  بعٍس

 دج ،حيث ًبلغ ـدد ـمالها 521400.000.00كاهىوي مخمشل  في سجل ججازي ،ًلدز زأطمالها ب 

" الحليب مهىت و هىاًت " ػفاز املإطظت :ـامل مىه للظىت الحاليت 108
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  GIPLAITالهيكل التىظيمي ملؤسست :املطلب الثاوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املديرية العامة

 املخرب مصلحة املراجعة

 مصلحة االمن و الوقاية مصلحة املراقبة و التسيري

 مصلحة املستخدمني
 مصلحة مجع احلليب  

مصلحة الوقاية و 
 مصلحة التموين  الصناعة 

 قسم املالية و احملاسبة 

مصلحة 
 املستخدمني

تسيري املواد 
 العامة

 تسيري 
 املخزون 

تسيري املادة 
 االولية

 مصلحة التجارة  مصلحة الصيانة  مصلحة اإلنتاج

 مصلحة الفوترة ادارة قسم التوزيع مصلحة املالية  مصلحة احملاسبة العامة

 مصلحة النقل
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وشاط املؤسست  : املطلب الثالث 

 حيث حظاهم بؼيل هبير مشلها مشل املإطظاث Agro-alimedntaireجيؼغ املإطظت في كعاؿ الـىاـت 

ألاخسي في الخىميت إلاكخـادًت ،وجلبيت السغباث املظتهلىين ،وبـفت ـامت ًمىً جلخيف وؼاط 

:  املإطظت ملبىت الظاحل في الفىاؿس الخاليت 

جلىم امللبىت بفلد ؿفلاث مق املىزدًً لتزوٍدها باملىاد ألاوليت مً أحل مباػسة ـملياتها :الؼساء -1

ً أطاطيين هما ،الجىدة و الظفس  خم ئخخياز املىزد املىاطب ـلى اطاض ـىـٍس . إلاهخاحيت ،ٍو

بفد أن جلىم املإطظاث بفمليت ػساء املىاد ألاوليت الالشمت جدخل في املسحلت الشاهيت و هي : إلاهخاج -2

ل املىاد ألاوليت ئلى مىخىحاث نهاةيت  إلاهخاج وحفخبر أهم حللت في وؼاط املإطظت ،حيث جلىم بخحٍى

. مخمشلت في الحليب و مؼخلاجه 

ت و هىان حالخين : البيق -3 : هرا اليؼاط ٌؼسف ـليه املـلحت الخجاٍز

 في حالت املىخج العلبي فان البيق مضمىن و ًبلى ـىـس الىلل الري ًخم إلاجفاق ـليه ئما أن ًخم 1.3

. بالىطاةل الخاؿت للمإطظت أو بىطاةل الفميل 

في حالت املىخج الغير ظلبي فان البيق ًيىن غير ذلً ،حيث جلىم به املإطظت باطخخدام ئمياهيخه -2.3

. الخاؿت و كدزاتها البيفيت 
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دور املزاحعت الداخليت في املؤسست و جقييم هظام الزقابت الداخليت  : املبحث الثاوي 

جلفب وؼيفت املساحفت الداخليت دوزا مهما و ففاال في املإطظت ـامت و إلادازة خاؿت مً خالٌ جلييم 

 .الىـاةح و الازػاداث و الخىؿياث 

مهام املزاحع الداخلي في املؤسست  : املطلب ألاول 

ًلىم املساحق الداخلي بمساكبت ول مـالح املإطظت للخأهد مً صحت و مـداكيت املفلىماث التي جـله 

س حيث ًلىم بماًلي  : في الخلاٍز

 مساحفت الهييل الخىؽيمي للمإطظت  -1

 : مساحفت مهام ول زةيع كظم مـلحت أو ـىن ئدازي هما ًلي  -2

  ًلىم زةيع املـلحت بالخحلم مً صحت املفلىمت امللدمت مً املـالح :قسم املحاسبت

س ئلى املساحق الداخلي و هرا ألاخير ًلىم بالخأهد مً هره  ألاخسي و ًلدمها في ػيل جلٍس

املفلىماث ،مشاٌ ًساكب ئذ وان هىان خعأ في الحظاباث املخصوهاث ،الخياليف ،الخشبيخاث 

ف الىلل إلخ ...  .حتى اليىميت هفملياث الؼساء و البيق التي جخم و أًضا مـاٍز

  ًخخف في حسجيل و مساكبت وافت الفملياث املاليت التي جلىم بها املإطظت مً : قسم املاليت

م البيق و الخياليف التي جىفم ألحل ـمليت ما :مدخالث مشل  هىاجج محـل ـليها ـً ظٍس

مشل أحىز الفماٌ ،ػساءاث مخخلفت مشل مفداث و أدواث ،ججهيزاث ،أًضا ًلىم باـداد 

ت و هرا ألحل مىاهبت ول الخعىزاث الىاججت  ت و ػهٍس يت هـف ػهٍس ميزاهيت املاليت ألاطبـى

 .في املإطظت 

  ميلف بمساكبت جعابم املخصوهاث املحاطبيت مق الىمياث : مصلحت مزاقبت التسيير

ت ت ،فـليت ، طداطيت و طىٍى س ًىميت ،ػهٍس  . املىحىدة مً املخصون ئضافت ئلى ئـداد جلاٍز

  ت و :مصلحت املستىخدمين ت و الؼهٍس حاث الظىٍى ًلىم بخحضير ًىميت ألاحىز ،الخـٍس

حاث الجباةيت   .الخـٍس

مشال خالٌ ػهس حاهفي ًلىم بمساحفت الحظاباث املاليت : ًلىم بىضق و حظعير بسهامج املساحفت -3

 .للظىت الظابلت

 

 

 

 

 

 



 GIPLAIT دراسة حالة مؤسسة ملبنة الساحل إلنتاج الحليب و مشتقاته :الفصل الثالث 

 مستغانم 

 

48 
 

  دراست وجحليل إلاستبيان املىحه للمزاحع الداخلي:املطلب الثاوي 

 03حفخبر وؼيفت املساحفت الداخليت في املإطظت حدًشت الخعبيم،ئـخمدث هره الىؼيفت مىر 

طىىاث و هرا لضسوزتها في املإطظت ،وبما أنها حدًشت الخعبيم في املإطظت فهىان مىؼف واحد 

أي ال ًىحد مىؼفين ٌظاـدوهه في مهامه ،لرلً كمىا بخىحيه ألاطئلت " املساحق الداخلي "فلغ 

 : املخمشلت في إلاطخبيان الخالي 

 

ما مدي جأثير املهام التاليت على هظام الزقابت الداخليت ؟   :(1-3)الجدول رقم 

مدي جأثيرها على هظام الزقابت الداخليت املهام   

جأثير 

جام 

جأثير 

حيد 

جأثير 

متىسط 

جأثير 

ضعيف 

الًىحد 

جأثير  

الفحص إلاهتقادي لإلحزاءاث و السياساث  01

إلاداريت  

  X    

   X  إلالتزام بالعملياث إلاداريت   02

    X حمع أدلت إلاثباث بشكل مىضىعي   03

     Xالتأكد من سالمت املعلىماث الشخصيت   04

    X الحذر املنهي أثىاء عمليت املزاحعت   05

دراست هظم حماًت ألاصىل و القيام  06

بعملياث الجزد 

X     

جحدًد املخاطز املتعلقت بالىظام الساري  07

باملؤسست  

 X    

    X فحص فعاليت أهظمت الزقابت الداخليت   08

طلب إلاستشاراث في حالت عدم التأكد عن  09

القيام بعمليت املزاحعت  

  X   

    X ضمان جحقيق إلاستغالل ألامثل للمىارد  10

 http//www.zakatinst .net/pdf/COSO.pdf .51.2017/01/11: 09: املصدر

 

هالحؾ مً خالٌ املهام التي ًمازطها املساحق الداخلي مً خالٌ أحىبخه أن مفؽمها لها جأزير حيد ـلى 

هؽام السكابت الداخليت مشل حمق أدلت إلازباث ،الحرز املنهي أزىاء ـمليت املساحفت و ضمان إلاطخغالٌ 

ألامشل للمىازد هما هالحؾ أن املساحق الداخلي ًسجىص ـلى الفملياث املحاطبيت خعىة بخعىة أما 
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س في ألاخير طيلدم لإلدازة و  ت فيفخبرها جابفت لإلدازة و هي املظإولت ألن الخلٍس باليظبت لألمىز إلاداٍز

باميانها ئجخاذ إلاحساءاث االاشمت هما هالحؾ مً خالٌ ألاحىبت أن املساحق الداخلي  حٍسف ـلى ول 

املهام التي ًلىم بها ،ألن أي تهاون في مهامه طيإدي ئلى فؼله في ئهدؼاف هلاط اللىة و الضفف و 

 . ـدم ئمياهيخه مً الحىم الجيد ـلى هؽام السكابت الداخليت 

 

 

مامدي جأثير إستقالليت املزاحع الداخلي على هظام الزقابت الداخليت ؟   (2-3):الجدول 

مدي جأزير ـلى هؽام السكابت الداخليت  ـىاؿس ئطخلالليت املساحق الداخلي   

جاسي

ز 

جام  

جأزير 

حيد  

جازير 

مخىطغ  

جأزير 

ضفيف  

الًىحد 

جأزير 

ئؿداز و جحدًد أهداف ومهام املساحفت الداخليت  01

بؼيل واضح و مىخىب مً كبل مجلع إلادازة  

x     

    x ـدم جدخل إلادازة في ئحساءاث املساحفت   02

     ـدم جدخل إلادازة في وضق بسهامج املساحفت   03

    x الخحسز مً املـالح الصخـيت أزىاء ـمليت املساحفت   04

ت الىؿٌى ئلى السجالث و املمخلياث و املىؼفين   05      xحٍس

   x  إلاحظاض باملظإوليت أزىاء ـمليت املساحفت   06

ـدم وحىد ضغىط جأمس بابفاد بفض املظاةل أزىاء  07

ـمليت املساحفت  

 x    

املزحع هفسه  : املصدر 

بما ان ئطخلالليت املساحق الداخلي التي حفخبر مً أهم املبادب التي ًجب أن ًخميز بها ًىميا و بدونها ال 

ت و مً خالٌ الجدٌو هالحؾ أن الخحسز مً املـالح الصخـيت أزىاء  ٌظخعيق الليام بمهامه بحٍس

ـمليت املساحفت و جحدًد أهداف ومهام املساحفت الداخليت مً كبل مجلع الادازة جأزير جام ـلى هؽام 

السكابت الداخليت هما أهده املساحق الداخلي ، ألن جدخل مجلع إلادازة في مهامه ًمىً بؼيل ضغغ 

ـلى املساحق الداخلي و بالخالي ًإزس ـليه في ـمليت جلييم هؽام السكابت الداخليت ،هما ٌفخبر ـدم 

إلاحظاض باملظإوليت أزىاء ـمليت املساحفت و ـدم جدخل إلادازة في وضق بسهامج للمساحفت مً أهم 

س أم  الفىاؿس التي لها جأزير حيد ـلى هؽام السكابت الداخليت و هرا ما ًإدي ئلى النزاهت في ئـداد الخلٍس

ت الىؿٌى ئلى السجالث املمخلياث و املىؼفين و ـدم وحىد الضغىظاث التي جأمس بابفاد  باليظبت لحٍس
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بفض املظاٌ أزىاء ـمليت املساحفت لهم جأزير مخىطغ ـلى هؽام السكابت الداخليت فً خالٌ ئحابت 

املساحق الداخلي هالحؾ أهه ًخمخق باطخلالليت في املإطظت حيث ًخمىً الخىحه ئلى ول ألاكظام و 

املـالح املإطظت و املعالبت بيل الىزاةم التي ًحخاحها هما ٌفخبر املمض ي الشالث بفد املدًس و هاةبه أي 

 .له زأي و مياهت في املإطظت 

 

 

ما مدي جأثير كفاءة و خبرة املزاحع الداخلي على هظام الزقابت الداخليت ؟   (3-3): الجدول 

 ـىاؿس الخبرة و الىفاءة  

جازير 

جام 

جازير 

حيد 

جازير 

مخىطغ 

جازير 

ضفيف 

الًىحد 

جازير 

     xإلاملام الخام باملإطظت و اللعاؿ الري حفمل به   01

     Xالحياشة ـلى أـلى الؼهاداث املهىيت  02

     Xإلاظالؿ املظخمس ـلى إلاؿدزاث الخاؿت باملساحفت   03

     Xوفسة املإهالث و الىفاءاث الفىيت و املهىيت  04

ادة هفاءة  05 ً املظخمس و الليام بالتربـاث لٍص الخيٍى

املساحق 

 x    

اللدزة ـلى جمييز مإػساث الغؽ و الخحاًل في  06

السجالث و اللىاةم املاليت  

 X    

ً و إلاجـاٌ بين  07 املهازاث في فً الخفامل مق ألاخٍس

مخخلف ألاكظام 

X     

     xجىفس ـدد طىىاث خبرة وافيت  08

املزحع هفسه  :  املصدر 

مً إلاحابت ـلى هرا إلاطخبيان هالحؾ أن املساحق الداخلي ًخميز بخبرة وهفاءة مهىيت ـاليت حيث أن 

ئحابخه ولها واهذ مابين الخأزير الخام و الجيد ـلى هؽام السكابت املاليت ،ألهه ٌفخبر أن أي هلف في ـىاؿس 

الىفاءة املروىزة ًإزس ـلى مدي ئمياهيخه ـلى جلييم هؽام السكابت الداخليت و هرا ما ًدٌ ـلى أن 

خماد ـليه في ئجخاذ كسازاتها و هرا مً  املساحق الداخلي مىؼف هفئ بمىـبه و حظخعيق املإطظت إلـا

ً و  س فهى ًمخلً مهازاث الخفامل مق ألاخٍس خالٌ ئكتراحاتها و جىؿياتها التي ًىحهها لإلدازة في ػيل جلٍس

إلاجـاٌ بين مخخلف ألاكظام و املـالح أي بخبرجه الفاليت و هفاءجه املهىيت ٌظخعيق أن ًىاحه ول 

الخغيراث و هلاط الضفف التي جىاحه هؽام السكابت الداخليت  
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مامدي جأثير متابعت املزاحع الداخلي لىتائجه املبلغ عنها على هظام الزقابت الداخليت  :(4-3):الجدول 

؟  

مدي جأزيرها ـلى هؽام السكابت الداخليت  الىخاةج املبلغ ـنها  

جأزير 

جام 

جأزير 

حيد 

جأزير 

مخىطغ 

جأزير 

ضفيف 

الًىحد 

جأزير 

س للخأهد مً ئجخاذ إلاحساءاث املىاطبت  01 مخابفت الخلاٍز

لىخاةج أـمالهم  

 X    

    X مخابفت مدي جىفير الخىؿياث و إلاكتراحاث   02

ازة الجهت الخاضفت للمازحفت للخأهد مً  03 ئـادة ٍش

كيامها بالفملياث الخصحيحيت  

 X    

املىاكؼت مق إلادازة الفليا فيما ًخف ئمياهيت جىفير  04

س   إلاكتراحاث و البداةل املفلً ـنها في الخلٍس

 x    

 مسحق هفظه :  املـدز 

 

مً خالٌ ألاحىبت ـلى إلاطخبيان هالحؾ اهه هىان جأزير حيد ـلى هؽام السكابت الداخليت مً خالٌ 

الىخاةج املبلغ ـنها ،فمشال ئذ لم ًخم مخابفت مدي جىفير الخىؿياث و إلاكتراحاث التي كدمها املساحق 

سه طيإدي ئلى ضفف في الدظيير و ـسكلت في جلييم مدي هفاءة هؽام السكابت  الداخلي لإلدازة في جلٍس

الداخليت أًضا الى التهاون مً كبل املىؼفين ألهه ال جىحد زكابت مظخمسة ،الىخاةج املبلغ ـنها ليع لها 

 . جأزير ألهه ًلىم داةما باملساكبت و ال ًتهاون في ذلً ألهه يهدف ئلى جحليم أهداف الدزاطت 
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مامدي جأثير الصعىباث التي ًىاحهها قسم املزاحعت الداخليت على هظام الزقابت  (5-3): الجدول 

الداخليت ؟  

مدي جأثيرها على هظام الزقابت الداخليت  الصعىباث   

جلييد ؿالحياث املساحفت و الفحف مً كبل  01

إلادازة الخىفيدًت  

جاثير 

جام 

جاثير 

حيد 

جأثير 

متىسط 

جاثير 

ضعيف 

الًىحد 

جاثير 

جبفيت املساحفت الداخليت لإلدازاث و ألاكظام  02

الخىفيرًت  

X     

املؼاول الفىيت و املهىيت ـً ـدم الىفاءة أو  03

ب   ـدم الحـٌى ـلى اللدز اليافي مً الخدٍز

X  X   

   X  جأزير املساحق الداخلي ـلى شمالةه أو الفىع    04

   X  ـدم هفاًت السجالث و املفلىماث   05

   X  مؼاول جىؽيم الفمل خالٌ ـمليت املساحفت   06

س في الىكذ  07 ـدم الخمىً مً ئؿداز الخلٍس

 املىاطب

  X   

   x  مؼاول شخـيت مق أفساد إلادازة    08

ؿفىبت الىؿٌى ئلى السجالث و املفلىماث و  09

املىؼفين  

 x    

مزحع هفسه  : املصدر 

مً خالٌ ألاحىبت هالحؾ أن مفؽم الـفىباث التي ًىاحهها املساحق الداخلي لها جازير مخىطغ ـلى 

هؽام السكابت الداخليت ،بما أهه ًمخلً الخبرة فهى ٌظخعيق مىاحهت هره الـفىباث و ئًجاد الجدٌو لها 

فهى شخف مخمىً ،أما باليظبت لـفىبت الىؿٌى ئلى السجالث ،املفلىماث و املىؼفين فلها جأزير حيد 

ـلى هؽام السكابت الداخليت و هرا ألهه ٌؼغل املىـب وحده فيضعس أحياها ئلى الخىحه ملـالح و أكظام 

املإطظت ألحل الحـٌى ـلى املفلىماث و أًضا أحياها جـله املفلىماث التي ًعلبها مخأخسة ،أما باليظبت 

للـفىباث التي ًساها لها جأزير جام ـلى هؽام السكابت الداخليت هي جدخل إلادازة في مهامه مشل جلييد 

ؿالحياث املساحفت و الفحف مً كبل إلادازة الخىفيرًت و جبفيت املساحفت الداخليت لإلدازاث و ألاكظام 

. الخىفيرًت و هرا ألاخير الًىحد في املإطظت فهى ًحخل مياهت حيدة في املإطظت و ًخمخق باطخلالليت

وظخيخج مً خالٌ هره ألاحىبت ـلى إلاطخبيان هالحؾ أن املساحق الداخلي مىؼف ذو خبرة و هفاءة 

مهىيت ـاليت ٌظخعيق أن ًىاحه الـفىباث التي جىاحهه ـىد الليام بخلييم هؽام السكابت الداخليت ،فهى 
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ٌظخحم املىـب الري ٌؼغله ،هما ٌظخعيق أن ًإزس ـلى هؽام السكابت الداخليت ئما باإلًجاب أو 

. الظلب و ذلً حظب ؼسوف الفمل 

جحدًد هقاط القىة و الضعف في املؤسست :املطلب الثالث 

مً خالٌ إلاطدباهاث املىشـت في املإطظت و امللابالث الصخـيت مق املىؼفين و زؤطاء ألاكظام منهم 

: املساحق الداخلي و زةيع كظم املحاطبت الحؽىا أن هىان هلاط كىة و ضفف و هي والخالي 

:  للمإطظت هلاط كىة جخمشل فيما ًلي :هلاط كىة املإطظت -1

  وحىد هؽام داخلي في املإطظت 

  املإطظت حظعى ئلى الحـٌى ـلى ػهادةiso يت مىخجاتها   بخحظين هـى

  ماٌ مً طىت ألخسي حظب حدٌو حظاب الىخاةج  جعىز ملحىػ في زكم ألـا

  س في مىخجاث املإطظت فهي حظعى ئلى ئؿداز مىخج حدًد في الظىق  " الياووزث"الخعٍى

  وحىد زكابت ـلى املىؼفين مً كبل أـىان ألامً ـىد الدخٌى و الخسوج وذلً لفدم إلاخخالض و

 .الظسكت و خاؿت ـلى الؼاحىاث التي جىلل الحليب و مؼخلاجه

  وفسة الحليب مما ًإدي ئلى ئػباؿ حاحياث ول املظتهلىين 

  تهدف املإطظت داةما ئلى الحـٌى ـلى السبح 

  كلت املىافظين في مىخىج الحليب 

  وحىد مىؼفين ًمخليىن الخبرة 

  ئطخخدام املإطظت هؽام التركيم املظبم للسجالث 

  وحىد بسهامج ألي محاطبي مما ٌظهل ـلى املحاطب ـمله 

  بما أهه مدـم مً ظسف الدولت فهى معلىب في الظىق و ًللى "  دج 25"طفس الحليب زابذ

 دج " 14"زواحا باـخباز الظفس ألاولي 

صها للمحافؽت ـلى مياهتها   جمخلً ااملإطظت هلاط كىة ججفلها جىدسح الظىق ،فيجب ـليها حفٍص

: هقاط ضعف املؤسست -2

: للمإطظت هلاط ضفف جخمشل فيما ًلي 

 كلت إلاػهاز 

  ًًوحىد مساحق داخلي فلغ بدون مىؼفين مظاـد 

  وحىد محاطبت جحليليت للمخصون فلغ ،مما ًـفب ـلى زةيع كظم املحاطبت مهامه ـىد

 جحدًد الخياليف و طفس البيق 
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  حضىز لجىت فجاةيت مً إلادازة املسهصي بالجصاةس الفاؿمت للمساكبت اليليت للمإطظت خاؿت

باليظبت للمخبر للخأهد مً الىميت التي ًخم ؿىق الحليب بها ئذ واهذ معابلت جماما للمفاًير و 

 .في حالت وحىد أي هلـان فهرا ًسغم املإطظت ـلى دفق ـلىبت 

  جىلل املساحق الداخل مً مـلحت ألخسي للحـٌى ـلى املفلىماث. 

ًجب ـلى املإطظت مفالجت هلاط الضفف و ذلً بخدـيم كظم املساحفت الداخليت بمىؼفين مً أحل 

املساكبت اليىميت ليل وؼاةف املإطظت و بالخالي ًيىن هؽام السكابت ففاٌ مما ًإدي ئلى الدظيير الجيد و 

ًمىً أن جيىن ئكتراحاث و أفياز ـدًدة ججفل املإطظت جخعىز و جصود ئهخاحها و بالخالي جحلم إلاهخفاغ 

. إلكخـاد الجصاةس 
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:  خالصت 

مً خالٌ الدزاطت الخعبيليت ٌفخبر ئهخاج الحليب زهيزة أطاطيت للىمى و الخعىز باـخبازه مً أهم 

الحاحياث املظتهلىين ،مما ًإدي ئلى حسؾ املإطظت الداةم ـلى جلبيت هره الحاحياث ،وهرا ما أدي 

باملإطظت ئلى الخعىز و جعبيم املساحفت الداخليت هأداة زكابيت جخدم إلادازة الفليا هدفها ألاٌو جلييم 

س هرا  هؽام السكابت الداخليت و ئهدؼاف هلاط اللىة و الضفف في املإطظت و الظعي داةما ـلى جعٍى

الىؽام  
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ؤسساث كدزا هبيرا مً ألاهميت لحماًت ممخلياتها وحلىكها خاضت مع هبر حجمها وجفسعها، ول لمجمىح ا

تها، هرا ما دفعها الى الترهيز على أهميت املساحعت الداخليت في جلييم  ذلً بغيت الحفاػ علي بلائها واسخمساٍز

ألاداء  املالي للمإسست اااكخطادًت، حيث ومً خالٌ هرا البحث حاولىا ئبساش الجىاهب العامت املخعللت 

ت في املإسساث، وىن أنها جخضمً ول امللاًيس التي  بمىضىع املساحعت الداخليت التي وحدها أنها حد ضسوٍز

جضمً لإلدازة جحليم عدة أهداف جخمثل في حماًت أضىلها واملحافؽت عليها وضمان دكت البياهاث املحاسبيت 

س دوزٍت  واملاليت، حيث ًمىً الاعخماد عليها وضمان الاسخجابت للسياساث املىضىعيت مً خالٌ ئعداد جلاٍز

عً هخائج ألاوشعت وهرا ضمان الاسخخدام الاكخطادي الىفء ملىازدها مً خالٌ ججىب إلاسساف والخبرًس في 

 .اسخخداماتها

ئضافت الى وضع هؽام للسكابت الداخليت فعاٌ وهفيل بحماًت حلىق هره املإسساث ومىحىداتها  مً شتى 

ضمً سير وشاظاتها وسالمت العملياث املحاسبيت والىثائم املاليت، مً حاالث  أعماٌ الخالعب و إلاهماٌ ، ٍو

ألاخعاء والغش والتزوٍس، وهرا الىؽام ٌعخمد على جىؽيم حيد وجلسيم بىاء مخخلف الىؼائف وجحدًد 

ت مإهلت وأدواث زكابيت مالئمت . للمسإولياث، وعلى هؽام محاسبي سليم وعىاضس بشٍس

دوز املساحعت الداخليت في جلييم هؽام السكابت الداخليت " وللد كمىا مً خالٌ هره الدزاست املعىىهت ب 

 :بمعالجت ائةشياليت الخاليت"  دزاست حالت

 ماهى دوز املساحعت الداخليت هأداة لخلييم هؽام السكابت الداخليت و جحسين الدسيير؟

حيث جىاولىا في الفطل ألاٌو ااةًعاز املفاهيمي للمساحعت الداخليت أما الفطل الثاوي فيان حٌى السكابت 

الداخليت، وفي ألاخير الفطل الثالث الري جعسكىا فيه ئلى دوز املساحعت الداخليت في جفعيل هؽام السكابت 

 -مسخغاهم –الداخليت دزاست حالت مإسست ملبىت الساحل إلهخاج الحليب و مشخلاجه 

ومً خالٌ الفطلين الىؽسي والفطل الخعبيلي الري أزدها أن ًيىن ئسلاظا على الىاكع لىخعسف على 

ت باملعازف الخعبيليت،جمىىىا مً الىضٌى الى مجمىعت مً الىخائج املخعللت  مدي ازجباط املعازف الىؽٍس

ت  باخخباز الفسضياث والدساؤالث املعسوحت، ئضافت الى الىخائج والخىضياث املخعللت بالفطٌى الىؽٍس

: وبدزاست الحالت هرهسها فيما ًلي

 : فيما ًخظ اخخباز الفسضياث فلد أدث معالجت املىضىع ئلى هخائج الخاليت1.

  ت حميع املإسساث : لفرضية ألاولىلبالنسبة املساحعت الداخليت هي وؼيفت ضسوٍز

خىكف ضاحبها على ئجباع  اادكخطادًت حساعد على  جحسين  اأمداء وجسشيد اللسازاث، ٍو

املساحع ملجمىعت مً املعاًير الخعازف عليها، وكد جىضلىا الى أن املساحعت الداخليت هي 

ت حميع املإسساث الاكخطادًت وىنها حساعد على جحسين األداء  .وؼيفت ضسوٍز

 هؽام السكابت الداخليت هى مجمىعت مً ائلجساءاث والسياساث :بالنسبة للفرضية الثانية  

املإسست مً أحل جحليم أهدافها، باوشاء مجمىعت مً عملياث املساكبت  التي جضعها

املخخلفت والتي جىضلىا ئلى أن الجىاهب املاليت، الخىؽيميت واملحاسبيت، وذلً ضماها حسً 

 .سير العمل في املإسست والخليد بالسياساث املىضىعت
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 ت : بالنسبة للفرضية الثالثة حعخبر وؼيفت املساحعت الداخليت وىؼيفت معخمدة في املدًٍس

باعخبازها الىسيلت املباشسة لخلييم هؽام السكابت الداخليت، حيث ًخجلى دوزها ألاساس ي 

في الىشف عً الدكيم عً األخعاء والاهحسافاث املىحىدة وألاظساف املسإولت عنها في 

 .أكطس وكذ ممىً لخجىب الخسائس

حساهم املساحعت الداخليت في جفعيل هؽام السكابت الداخليت باعخباز أن املساحعت : باليسبت للفسضيت السابعت

الداخليت أداة مً أدواث السكابت الداخليت وذلً مً أحل الحسص على ضمان الدكت في العملياث، 

. ومحاولت ججىب الخسائس بأهجع العسق 

 

 : أما فيما ًخعلم بيخائج الدزاست فهي هما ًلي2

  املساحعت الداخليت هي عبازة عً أداة مسخللت جىمً مهمتها في الحسص علي جحليم

م مساحعت العملياث املحاسبيت واملاليت وغيرها  أهداف إلادازة في مجاٌ السكابت عً ظٍس

 .مً العملياث ألاخسي 

  حعخبر وؼيفت املساحعت الداخليت وؼيفت أساسيت داخل املإسست بهدف حماًت ممخلياث

ومىحىداث املإسست مً مخخلف أساليب الخالعباث أو مً ألاخعاء مخخلفت الىكىع هرا ما 

 .ٌساعد على ئهدشاف  الثغساث ومعالجتها

  ًًجىفس مطلحت املساحعت الداخليت على عامل واحد هى املسإوٌ عنها وال ًىحد أي مساعد

. له

  ٌساعد هؽام السكابت الداخليت على الخحىم في املإسست مً أحل جحليم أهدافها املخعللت

ت املسسىمت، حماًت أضٌى املإسست،  بضمان ئلتزام املىؼفين باللىاهين والخعليماث إلاداٍز

 وجىفير مطادز املعلىماث التي ٌعخمد عليها في جلييم هرا الىؽام

 هىان عالكت وظيدة بين املساحعت الداخليت وهفاءة هؽام السكابت الداخليت. 

  ًجب الخأهد مً عدـم ائاعخماد على أسلىب كىائم الاسخلطاء فلغ، لخلييم هؽام السكابت

الداخليت، أي الخلييم ال ًلخطس على اسخعماٌ اللىائم فلغ، وهرا زاحع ئلى وىن كىائم 

الاسخلطاء ال جإدي ئلى فهم حليلي إلحساءاث، هما أن هره اللىائم ال جبين أهم املشاول 

 . والىلائظ التي ٌعاوي منها هؽام السكابت الداخليت

 

 : التوصيات وإلاقتراحات3.

 ادة إلاهخمام بىؼيفت ا زاحعت الداخليت وجفعيل دوزها ملا لها مً أثس ئًجابي لمالعمل على ٍش

 .دعم وشاط املإسساث وئحيام السكابت في مخخلف الجىاهب

  ئخضاع املساحعين الداخليين ئلى عمليت جلييم مسخمسة لخحدًد هلاط اللىة والضعف في

س مهازاتهم وشٍادة الخبرة، وهرا املساعدة على الاظالع  عملهم وذلً بغيت العمل علي جعٍى

 .على أساليب املساحعت الحدًثت وجعىزاتها
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  صها الترهيز على دزاست هؽام السكابت الداخليت واسديعاب أهميخه البالغت والعمل علي حعٍص

ت ملىماتها مً أحل ضمان الحماًت للمإسساث  .وجلٍى

  ألاخر بعين إلاعخباز الخىضياث امللدمت مً ظسف املساحع الداخلي الخابع و الليام باالحساءاث

 الخصحيحيت الالشمت في أسسع وكذ 

 : آفاق البحث4.

هىان بعض الجىاهب الهامت و التي لها ضلت باملىضىع والتي هلترحها بأن جيىن ئشياليت مىاضيع بحث 

 :كادمت مثل

 جلييم هفاءة هؽام السكابت الداخليت في ؼل الخجازة إلالىتروهيت. 

 املساحعت الداخليت في ؼل اسخعماٌ جىىىلىحيا املعلىماث و إلاجطاٌ في املإسست. 
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