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الخاتمـــة
 من خالل دراستنا لفاعلية املراجعة الداخلية ودورها يف عملية صنع قرارات فعالة ،ومبعاجلة جوانبوحيثيات
هذا املوضوع ،مع التعريج لواقع هذا احلال على إحدى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية واملتمثلة يف بنك التنمية
احمللية ،سوف تتضمن اخلامتة أهم النتائج اليت مت التوصل إليها ،واليت على أساسها سوف يتم إثبات صحة أو
خطأ الفرضيات ،ومن مث اإلجابة على إشكالية املوضوع وتساؤالته الفرعية ،وعرض أهم التوصيات وتقدمي آفاق
البحث.
نتائج اختبار الفرضيات:
 تتمثل الفرضية األوىل يف أن إعتماد مراجعة داخلية جبميع مقوماهتا من شأنه أن يساهم بدرجة كبرية يفتفعيل القرارات املتخذة وعلى مجيع املستويات ،كما تزيد توجيهات اخلربات اخلارجية  -املراجع اخلارجي – من
فاعلية املراجعة الداخلية يف اإلسهام يف عملية إختاذ القرارات.
وهذا ما مت إثباته من خالل أن القرارات املتخذة متر مبجموعة من املراحل ،بدأ بتحديد املشكلة حمل القرار إىل
غاية تنفيذ ومتابعة احلل األفضل ،فهناك دور فعال للمراجعة الداخلية اليت تتوفر فيها جمموعة من املقومات
األساسية واملؤهلة عرب مجيع هذه املراحل ،إذ أن التواجد املستمر للمراجعني الداخليني يف املؤسسة يؤهلهم بأن
يكونوا ملمني جبميع ما يف املؤسسة ،وتزيد كذلك مسامهة املراجعة الداخلية يف عملية صنع القرارات إذا كان هناك
تعاون كلي مع املراجع اخلارجي ،فتستفيد من خرباته يف حتديد مواقع الثغرات املمكنة.
 أما يف ما خيص الفرضية الثانية واليت تتمثل يف أن مسامهة املراجعة الداخلية يف عملية تفعيل مجيع القراراتاملتخذة ،يتوقف على مدى قناعة املستويات اإلدارية املختلفة بأمهية وظيفة املراجعة الداخلية.
وهذا ما مت إثباته يف أن قناعة املستويات اإلدارية املختلفة باملراجعة الداخلية كوظيفة فعالة داخل املؤسسة ،سوف
تقودهم بالضرورة إىل االستعانة هبذه الوظيفة ملواجهة املشاكل املختلفة وهذا بتوفري املعلومات املؤهلة واملناسبة لكل
مرحلة من مراحل عملية صنع القرارات ،وأن هذا اإلهتمام وهذه القناعة سوف تزيد من فاعلية املراجعة الداخلية
كأداة تستخدم يف العملية التسيريية لتذليل الصعوبات وبلوغ األهداف بفاعلية وكفاءة ،إال يف حال أنه توجد
جمموعة من العوامل املؤثرة يف عملية صنع القرارات كمختلف الضغوط على متخذي القرارات ،سوف حتد وتعرقل
من مسامهة املراجعة الداخلية يف تفعيل القرارات املتخذة ،وهذا رغم توفر مجيع املقومات األساسية للمراجعة
الداخلية يف املؤسسة.
 أما فيما يتعلق بالفرضية الثالثة واليت تنص على املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية تتبىن مناذج وطرق تسيريية حديثةتساعدها على بلوغ أهدافها ،وتعترب املراجعة الداخلية حمل إهتمام بالنسبة هلا ،وهذا ملا للمراجعة الداخلية من
إسهامات يف حتقيق نتائجها.

الخاتمـــة
وهذا ما مت إثبات صحته من خالل الدراسة امليدانية إلحدى البنوك اجلزائرية ابنك التنمية احمللية ،حيث أن هذا
البنك أيقن بضرورة االستعانة باملراجعة الداخلية كوظيفة داخل املؤسسة ،من أجل تتبع نشاطها ومراقبة السري
العادي هلذا النشاط ،مع الوقوف على تطبيق السياسات واإلجراءات املتخذة ،األمر الذي ساعد البنك
على حتقيق نتائج جيدة ،من حيث تتبع حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية والعملية وخمتلف العمليات.
نتائج الدراسة:
تتطور املراجعة بالتطورات احلاصلة على مستوى الواقع املايل العاملي ،فأصبحت تشكل ضمانا دائما ألموال
املستثمرين واملسامهني واملقرضني للمؤسسات اإلقتصادية بفعل الثقة املطروحة يف املعلومات املعلن عنها ،بل
وذهبت املراجعة إىل أبعد من ذلك ،فأصبحت تعترب كأداة بالنسبة للمؤسسة تساعدها على تقييم األداء داخلها
من خالل توفري املعلومة املطلوبة لذلك ،وإظهار مواطن الضعف والقوى للمؤسسة ،األمر الذي أدى باملراجعة
الداخلية هي األخرى من  -حيث ممارستها وأهدافها ،وهذا ملا توجد من عالقة وطيدة بني املراجعة عامة،
واملراجعة الداخلية بصفة خاصة ،إذ أن املؤسسة تستفيد من درجة التكامل القائم بني املراجعة اخلارجية واملراجعة
الداخلية -حتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
 تستعني إدارة املؤسسة باملراجعة الداخلية للتخفف ما عليها من ثقل املسؤولية امللقاة عليها ،واليت ختصتطبيق السياسات واإلجراءات املختلفة وحتقيق األهداف واحملافظة على مواردها ،ومساعدهتا على حتديد نقاط
القوى ونقاط الضعف و سد الثغرات القائمة من غش واختالس وأخطاء ،من شأهنا أن تعرقل الوصول إىل حتقيق
األهداف املنشودة.
 جيب على أي مؤسسة أن تعتمد على وظيفة املراجعة الداخلية و أن تراعي جمموعة من الشروط املوضوعيةمن أجل الوصول إىل فعالية كبرية هلذه الوظيفة ،تتمثل هذه الشروط يف املعايري اليت من الواجب توفرها ،من
استقاللية إىل العناية املهنية الكافية ونطاق العمل وأدوات أعمال املراجعة ،إىل التنظيم الواجب الذي حيكم إدارة
قسم (مديرية) املراجعة الداخلية ،من حيث نوع املراجعة (مركزية ،خمتلطة ،المركزية) ،عدد القائمني على وظيفة
املراجعة الداخلية ،وهذا حسب وطبيعة نشاط املؤسسة وتوزعها اجلغرايف.
 معظم اإلدارات احلالية تعتمد على وظيفة املراجعة الداخلية يف تعزيز نظام الرقابة لديها ،وأن املراجعةالداخلية مبفهومها احلديث أصبحت متارس أنشطتها يف خمتلف أجزاء التنظيم ،حيث تراجع كافة العمليات اإلدارية
واملالية والتشغيلية ،األمر الذي يؤدي بوظيفة املراجعة الداخلية أن تكون على قدر واسع من التنظيم والتحديد
للمهام ،والرقابة على مستوى مديرية املراجعة ،لذا على املؤسسة أن هتتم بذلك ،وتعمل على إبراز أهم طرق
االتصال بني العاملني داخل تنظيم املؤسسة وبني املراجعني الداخليني ،هبدف الوصول إىل األهداف بصورة فعالة.
 إن التطورات احلاصلة يف احمليط الذي تعيش فيه املؤسسة أوجب عليها أن تتخذ مجلة من القرارات من اجلتصحيح موقف أو اإلقبال على آخر ،أو تدارك خطأ ،أو املبادرة يف اغتنام فرص متاحة تكون مرحبة بالنسبة

الخاتمـــة
للمؤسسة ،وهذه القرارات املختلفة تنقسم إىل ثالث مستويات داخل املؤسسة ،فهناك قرارات إسرتاتيجية وقرارات
تكتيكية وقرارات تنفيذية ،كل من هذه القرارات له أساليبه ومناذجه كل حسب نوعه ،األمر الذي يستدعي بأن
تكون املعلومة اليت سوف يبىن عليها ويتخذ على ضوئها هذه القرارات ،تتوفر لديها جمموعة من الصفات تؤهلها
لذلك ،ألنه يف بعض احلاالت اخلطأ يف قرار ما سوف يكلف املؤسسة كياهنا وما يساعد على توفري هذه الصفات
يف هذه املعلومات وتأهيلها بأن تكون صاحلة ونفعية بالنسبة للقرارات اليت سوف تتخذ ،هي وظيفة املراجعة
الداخلية اليت تساعد باملد املتواين هبذا النوع من املعلومات إىل خمتلف املستويات اإلدارية ،وهذا من خالل مراقبة
هذه املعلومات من خمتلف مصادرها أو األنظمة اليت هي ناجتة منها.
 تساعد املراجعة الداخلية يف إجياد الثغرات واقرتاح احللول املمكنة ،كما نساعد على تنفيذ القرارات املتخذةمبا يضمن فعالية وكفاءة هذه القرارات ،هذا األمر الذي جعل من املراجعة الداخلية أداة مساعدة للمؤسسة على
تدعيم وتفعيل قراراهتا  -إذا توفرت املقومات األساسية للمراجعة الداخلية – وأصبح مسريو املؤسسة يف كل مرة
يتخذ من املراجعني الداخليني كمستشارين يشريون باقرتاحاهتم عليها بالطرق واملناهج والبدائل الفعالة حسب كل
قرار.
 يسعى بنك التنمية احمللية مثله مثل باقي املؤسسات اجلزائرية إىل بلوغ أهداف وغايات تتالءم مبا يتوفر لديهمن إمكانيات ،ومبا حييط به من تغريات ،فيحاول أن يوفر جو رقايب يساعده على أداء أنشطته بصورة تقل فيها
االحنرافات واألخطاء ،واألعمال غري املرغوب فيها ،كما يسعى إىل تبين طرق ومناذج تسيريية ورقابية حديثة،
فأصبح يويل اهتماما كبريا إىل تقوية نظامه الرقايب ،فاعتمد مديريات خمتلفة للمراجعة الداخلية حسب حجمه و
حسب التموقع اجلغرايف لفروعه ،فيعمل باستمرار على حتديث املراجعة الداخلية مبا يؤهلها بأن تكون على إطالع
واسع وكامل مبا جيري داخل البنك ،ألن البنك مبختلف مستوياته اإلدارية يعتمد على املراجعة الداخلية عند
اإلقبال على إختاذ قرارات خمتلفة.
 وفق بنك التنمية إىل درجة معتربة من جعل املراجعة الداخلية كأداة تساعده يف العملية التسيريية بصفة عامةوعملية إختاذ القرارات بصفة خاصة ،األمر الذي جعله حيقق جمموعة من النتائج املتالحقة عرب سنوات متالحقة
منذ إنشائه ،وبذلك ساعدت املراجعة الداخلية بدرجة معتربة على تفعيل خمتلف القرارات املتخذة يف البنك.
التوصيات واالقتراحات:
من خالل هذه الدراسة والنتائج املتوصل إليها حناول إقرتاح بعض التوصيات اليت قد تساهم يف حتسني أداء
املراجعة الداخلية وحتسني درجة االستفادة منها ،وعلى هذا نورد فيما يلي أهم التوصيات واالقرتاحات:
 ضرورة إعتماد مراجعة داخلية فعالة ،وهذا ملا جتنيه من فوائد من جراء اعتماد هذه الوظيفة. -ضرورة االهتمام باملراجعة الداخلية يف اجلزائر من خالل العمل على إرساء معايري وإجراءات هلا.

الخاتمـــة
 جيب أن يزيد البنك من إكمال الطاقم الالزم ملديريات املراجعة الداخلية ،هذا من شأنه أن يسرع ويزيد من فعاليةالعمل من قبل املراجعني ،كما جيب أن يعمل على حتديد املهام واملسؤوليات لكل من يعمل داخل املديريات
املختلفة للمراجعة الداخلية عرب كامل الفروع.
 توفري املوارد املادية واألدوات املختلفة اليت تساعد املراجعني وتقلل من جهدهم وتزيد من تركيزهم وفعاليتهم عندالقيام مبهامهم.
 ضرورة االهتمام بنظم املعلومات الفرعية واإلدارية بالنسبة للبنك مع التحديد الزمين حلركة املعلومات داخله. حماولة االهتمام باملراجعة الداخلية من حيث معايريها ،حيث جيب على االبنك أن يعمل على إجياد السبل الكفيلةاليت متكن من أداء املراجعني أعماهلم بعيدين عن الضغوط املختلفة كالعمل على منحهم درجة أكرب من
االستقاللية ،وهذا من خالل العمل على إنشاء جلنة خاصة باملراجعة يعمل حتت مضلتها مراجعيه الداخليني.
 ضرورة االهتمام بالتوصيات واالقرتاحات اليت تندرج ضمن التقرير النهائي للمراجعني الداخليني ،وزيادة بسط هيبةاملراجعني الداخلني بني املوظفني ،وتصحيح نظرهتم للمراجعني الداخلني بأهنم مساعدون ،ال أكثر وال أقل.
 إن توفري اجلو الرقايب الفعال (الغري املعرقل للنشاط) يساعد على بلوغ األهداف بدرجات عالية من الفاعلية والكفاءة لذا نقرتح على أي مسؤول يف أي مؤسسة اقتصادية كبرية احلجم وكذا مؤسسات الدولة أن يسعى إىل
تبين طرق ومناذج رقابية حديثة ،تساعدهم على التقليل من الثغرات وأعمال الغش والتوفيق يف القيام بأداء أشطتهم
بصورة فعالة.
 االستفادة بقدر ما ميكن من التكامل الذي جيب أن يكون بني املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي ،مبا حيققاألهداف املرسومة.
آفاق البحث:
وميكن بنهاية هذا البحث أن نلفت النظر لبعض النقاط جديرة الدراسة وهي:
 أثر املراجعة الداخلية يف التقليل من املخاطر املواجهة. دور جلان املراجعة يف زيادة استقاللية املراجعة الداخلية ،ومدى استفادة املؤسسة منها. -فعالية املعايري الدولية للمراجعة الداخلية يف األداء الفعال لوظيفة املراجعة الداخلية.

مدخل إلى المراجعة الداخلية

الفصل األول
تمهيد:

تعمل املراجعة الداخلية على تطوير وحتسني أنظمة الرقابة الداخلية اليت تعترب العني الساهرة على املؤسسة
ووسيلة لتحكم مسؤوليها يف العمليات اليت هم بصدد إدارهتا وتسيريها ،فأساس وضع أنظمة الرقابة الداخلية هو
كشف كل األخطاء واالحنرافات والعمل على تصحيحها ،وحتقيق األهداف املسطرة من طرف املؤسسة.
كما تعترب املراجعة الداخلية وظيفة تقييمية مستقلة نسبيا باملؤسسة ،تعمل على فحص وتقييم األنشطة اليت
تقوم هبا هذه األخرية ،وذلك بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية الستخراج مدى تطبيقها لإلجراءات املوضوعة من
طرفها واليت ميكن هلا أن متس باستقرارها.
كما أن املراجعة الداخلية ختضع جملموعة من املعايري اليت حتكمها ،وتتبع منهجية معينة للقيام مبهمتها
فقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل جمموعة من املباحث متثلت يف:
 المبحث األول :طبيعة املراجعة. المبحث الثاني :ماهية املراجعة الداخلية. -المبحث الثالث :تنفيذ عملية املراجعة الداخلية.
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الفصل األول
المبحث األول :طبيعة المراجعة.

إن املراجعة ميدان واسع ،عرف تطورات كبرية متواصلة صاحبت تعقد النشاطات وتنوعها ،مع كرب حجم
املؤسسات وضخامة الوسائل البشرية ،املادية واملالية املستعملة .يصعب فيها يوما بعد يوم التسيري إذ تكثر
العمليات املنجزة واملعلومات املتدفقة واألخطاء واالحنرافات ،بل والتالعبات أحيانا.
المطلب األول :ماهية المراجعة.
الفرع األول :لمحة تاريخية عن المراجعة وطبيعتها مفهومها.
إن املراجعة قدمية قدم اإلنسان يف صراعه مع الطبيعة من اجل إشباع حاجاته عكس احملاسبة اليت تعرف
يف شكل منظم إال بعد اخرتاع األرقام واختيار النقود وحدة قياس قيم السلع واخلدمات املتبادلة .إال ان
األمر خيتلف بالنسبة ملراجعة ومراقبة احلسابات ،إذ أن هذه األخرية مل تظهر إال بعد ظهور النظام
احملاسيب بقواعده ونظرياته  ،لفحص حسابات النظام من حيث مدى تطبيق تلك القواعد والنظريات عند
التسجيل فيها.
 .1لمحة تاريخية عن المراجعة:
لقد صاحب تطور املراجعة واملراقبة تطور النشاط التجاري واالقتصادي  ،فمنذ النهضة التجارية بإيطاليا
يف القرنني ال 15وال ،16والتطور امل ستمر الذي تبع تطور املنشآت الصناعية الضخمة يف عهد الثورة الصناعية
يف القرن الثامن عشر ،متيز باحلاجة إىل رؤوس أموال كبرية ملسايرة الركب ،فكانت األموال على املخاطرة هبا ،مما
أدى إىل ظهور شركات األموال .وهذا أدى بدوره إىل انفصال ،تدرجيا امللكية عن التسيري.

1

لقد لوحظ مع مرور الزمن ،أنه من املستحيل أن يشارك كل املسامهني يف التسيري ،وحىت انتخاب وتعيني البعض
منهم للقيام بتلك املهمة املتمثلة يف خمتلف الوظائف احلقيقية للمؤسسة غري ممكن ،يف الغالب ملا قد تتطلبه تلك
الوظائف من كفاءات متخصصة ينبغ ي اقتناؤها من السوق العمل .هذا باإلضافة إىل تدخل الدولة الكبري يف
خمتلف اجملاالت وتوسع أجهزهتا وعليه ،فإن انفصال ملكية رؤوس االموال عن إدارهتا كان سبب ظهور املراجعة
واملراقبة ،اليت يقوم هبا شخص حمرتف ،حمايد ،مستقل وخارجي ،كوسيلة تطمئن أصحاب االموال عن نتيجة ما
استثمروه وعن عدم التالعب فيه .وإذا كان تدخل املراجع اخلارجي هو هبدف إعطاء رأي حمايد مدعم بأدلة.
1محدي السقا ،أصول المراجعة  ،مطبعة ابن حيان ،،اجلزء األول ،دمشق ،1979-1978 ،ص.13 :
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وقرائن إثبات ،عن مدى شرعية وصدق احلسابات مما يكسب املعلومات احملاسبية قوهتا القانونية ،فإن اجملاالت
العديدة واملتشبعة الشيء الذي أدى إىل ظهور أنواع من املراجعة واملراقبة وتنوع أهدافها ،لتتعدى جمال احلسابات
اخلتامية وعناصر املركز املايل (عناصر الذمة) من أصول وخصوم ،تدرس خمتلف الوظائف يف املؤسسة ،خططها
حتديد االحنرافات وأسباهبا والعمل على رفع مستوى األداء والكفاءة االقتصادية.

1

 .2طبيعة ومفهوم المراجعة:
أوال" :إن كل منظمة كاملؤسسة تسطر أهدافا وتسعى إىل حتقيقها .وإذا كان حتقيق تلك األهداف يهم بالدرجة
األوىل املسريين (هم يف حاجة إىل معلومات قصد التسيري األحسن ما أمكن لنشاطها) ،املالك(مسامهون،
شركاء...البعيدون يف الغالب عما جيري يف املؤسسة ،وهم يف حاجة إىل معلومات حول النتائج والوضعية املالية
هلذه األخرية) والعمال (املهتمون أكثر فأكثر مبشاكل التسيري والنتائج املتوصل إليها) فهو يهم الغري كذلك ،أي
كل املتعاملني معها من زبائن وموردين ،سلطات عمومية ،مسامهني حمتملني وبنوك وغريهم .وعليه ،فاملؤسسة حمل
أنظار العديد من املتعاملني ،ذوي مصاحل خمتلفة ومتعارضة أحيانا .ومن هذا املنطلق ينبغي تزويد هؤالء باملعلومات
الالزمة حول النشاطات والنتائج ،ولكي تنال رضاهم البد أن تكون تلك املعلومات بعيدة عن الشكوك ولكي
تكون كذلك البد أن ختضع إىل املراقبة".

2

ثانيا":هي عملية جتميع وتقومي أدلة اإلثبات وحتديد وإعداد التقارير عن مدى التوافق بني املعلومات ومعايري حمددة
مقدما وجيب أن تتم عملية املراجعة بواسطة شخص فين مستقل".

3

ثالثا" :املراجعة هي فحص للمعلومات من طرف شخص خارجي ،شريطة أن ال يكون هو الذي حضرها او
استعملها هبدف زيادة منفعة املعلومات للمستعمل .

4

.

1محدي السقا ،نفس املرجع السابق ،ص.13 :
2

حممد بوتني ،المراجعة والمراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،بن عكنون ،2003 ،ص ص .11-9:

3حامت حممد الشيشيين ،أساسيات المراجعة مدخل معاصر ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،دار النشر املكتبة العصرية ، 2007،ص.15:
4منصور حامد محمود ،محمد أبو العال الطحان ،أساسيات المراجعة ،مركز التعليم المفتوح  ،1998،ص ص.50 -49 :
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الفرع الثاني :أنواع وأهداف المراجعة
 .1أنواع المراجعة:

ال ميكن التطرق للمراجعة دون معرفة أنواعها ،مع مراعاة إمكانية استخدام أكثر من أساس من التبويب
يف آن واحد فرغم تعدد أنواع املراجعة فهذا ال يؤثر على جوهرها واملهمة املخولة هلا ،فسنقوم بدراسة أنواع املراجعة:
أوال:من حيث ملكية المؤسسة.
قد تكون املؤسسة موضوع املراجعة مملوكة ملكية خاصة أو عامة أو خمتلطة ،ففي هذا اجملال ميكن تقسيم
املراجعة إىل نوعني :1
 المراجعة العامة :تنصب املراجعة العامة على املؤسسات ذات الصبغة العمومية و احلكومية يف حد
ذاهتا ،و اليت ختضع للقواعد احلكومية املوضوعية ،واألموال املستقلة يف هذا النوع من املؤسسات هلا
صبغة املال العام ومتتلكها الدولة وهلا الرقابة املباشرة عليها وهي إلزامية وفقا للقانون ،ويقوم جهاز
الرقابة التابع للدولة بفحص حساباهتا وتقدمي تقريره السنوي عنها ،وهذا اجلهاز متخصص يف الرقابة
املالية ورقابة تنفيذ املوازنة وحسابات الدولة ،واإلدارات واملؤسسات التابعة هلا.
ويتبلور دور هذا اجلهاز يف القيام بالسهر على األموال العمومية املودعة يف خزينة الدولة جند هذا
النوع من الرقابة خاصة لدى الدول اليت كانت تنتمي للنظام االشرتاكي أين كانت املصلحة العامة
هي سيدة االقتصاد وكانت تتم عملية املراجعة من خالل عمليات رقابية خمتلفة:
 مراقبة استعمال هذه األموال ومدى تطابق هذا االستعمال والقوانني. الفصل يف صحة وقانونية معامالهتا وحساباهتا. مالحقة وحماكمة املسؤولني املخالفني للقوانني واألنظمة املتعلقة هبا. المراجعة الخاصة :هي مراجعة املؤسسات اليت تكون ملكيتها لألفراد مهما كان الشكل القانوين هلذه
املؤسسات ( أموال أو شركات تضامن ذات مسؤولية حمدودة ،مجعيات ،نوادي.)....
ومسيت مراجعة خاصة ألن الذي ميلك رأس املال عدد من األفراد إما كبري ،متوسط أو حمدود كاملؤسسات الفردية.

1

حممد ياسني غادر ،تقييم دور أجهزة الرقابة في المجال تحقيق أهداف عملية المراجعة بشكل عام ،اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني،

 ،2003ص.16
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 المراجعة اإللزامية:املراجعة اإللزامية هي تلك املراجعة اليت نص القانون على الوجوب القيام هبا ،وألزم هبا
املؤسسات اليت هلا شكل قانون حمدد ،ففي اجلزائر على سبيل املثال قد أخضع املشرع من خالل القانون
التجاري يف مادته رقم  609شركات املسامهة للقيام بعملية املراجعة ،أما يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة
وشركة التضامن فأعفاها من إلزامية القيام بعملية املراجعة.
 المراجعة االختيارية :وهي املراجعة اليت ختتارها املؤسسة هي بنفسها دون أي إلزام قانوين ،فكثريا من
الدول ال تلزم قانونيا مراجعة حسابات بعض املؤسسات ،إال أن قوانني الضرائب واليت تطلب اعتماد
حسابات هذه املؤسسات ومستنداهتا وبياناهتا املالية من أحد احملاسبني ،فاحملاسب يف هذا اجملال يقوم
بتسجيل العمليات املالية وتصنيفها وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها ،واستخراج البيانات اخلتامية
هلا بغض النظر عن مراجعتها من قبل مراجع خارجي مستقل.فنجد أن الشركات ذات املسؤولية احملدودة
أو شركات التضامن أو ذات الشخص الوحيد يلجأ أصحاهبا باالستعانة خبدمات املراجع اخلارجي بغية
االطمئنان على صحة املعلومات احملاسبية الناجتة عن النظام احملاسيب املستخدم ،و به االطمئنان على
نتائج األعمال وتطورات احلالة املالية للمؤسسة ،إذ أن هذه املعلومات تتخذ كأساس لتحديد حقوق
الشركاء وخاصة يف حاالت االنفصال أو انضمام شريك جديد ،حيث أن املشرع اجلزائري نص يف
القانون التجاري يف مادته  584على تعيني مندوب للحسابات يف حالة االقتضاء لذلك.
ثالثا :من حيث القيام بعملية المراجعة.
 المراجعة الكاملة :املقصود باملراجعة الكاملة أن يرتك للمراجع إطارا غري حمددا للعمل الذي يؤديه ،و ال
تضع اإلدارة أو اجلهة اليت تعيني املراجع أية قيود على نطاق أو جمال عمل املراجع ،كما يرتك للمراجع أن
يقوم باختبار االختيارات الضرورية واليت يراها أهنا مناسبة وذلك انطالقا من خالل خربته ،وأن يبذل
العناية املهنية الالزمة يف عماه وهو مسؤول عن أي أضرار تنشأ عن هتاونه يف أي ناحية من نواحي
العمل.

2

 1ألفني أريز  ،جيمس لوك  ،المراجعة مدخل متكامل  ،دار املريخ للنشر الرياضي  ،2002،ص ص .25-24
 2عبد الفتاح حممد الصحن و آخرون ،أسس المراجعة ،دار الشباب اجلامعية ،اإلسكندرية ،2003 ،ص .43
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 المراجعة الجزئية :وهي تلك املراجع اليت يقتصر فيها عمل املراجع على بعض العمليات احملددة أو
املعينة يف مهمته ،كأن يوكل للمراجع اخلارجي مبراجعة بند معني من جمموع البنود ،كمراجعة املخزون فقط
أو الديون أو احلقوق ،وهذا النوع من املراجعة من بني األنواع األكثر تطبيقا وانتشارا يف املراجعة اخلارجية،
ويف هذا النوع من املراجعة ال يكون املراجع مسؤوال عن أي أضرار قد تنشأ أو يتم اكتشافها فيما بعد،
إال عن احلاالت اجلزئية املكلف مبراجعتها ،أي إبراء ذمة املراجع من أي قصور وإمهال يف مراجعة بند مل
يعهد إليه.

1

رابعا :من حيث مدى فحص وحجم االختيارات.

2

 المراجعة الشاملة (التفصيلية):يقوم املراجع يف هذا النوع من املراجعة مبراجعة مجيع القيود والدفاتر
والسجالت واحلسابات واملستندات ،أي القيام مبراجعة مجيع املفردات حمل الفحص .وهنا ميكن أن جند
الشمولية بالنسبة إىل بند معني أو قد تكون بالنسبة جلميع عمليات املؤسسة ،على حسب ما يقتضه
العقد املربم بني املراجع و أصحاب املؤسسة والذي يوضح طبيعة وكل املراجعة والبند أو البنود املراد
مراجعتها.
وجند أن هذا النوع من املراجعة يصلح يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم ،أما يف املؤسسات كبرية احلجم
فسوف يؤدي استخدامها إ ىل زيادة أعباء عملية املراجعة وتعارضها مع عاملي الوقت والتكلفة ورمبا عرقلت السري
العادي للنشاط داخل املؤسسة.
 المراجعة االختيارية:يف هذا النوع قوم املراجع مبراجعة جزء من الكل ،حيث يقوم باختبار عدد من
املفردات (عينة) لكي ختضع لعملية الفحص ليعمم بعد ذلك نتائج هذا الفحص على جمموع املفردات
(اجملتمع) اليت مت اختيار هذا اجلزء منها.
إن هذا النوع من املراجعة جنده خاصة عند قيام املراجع بعملية مراجعة مؤسسات ذات احلجم الكبري
وذات العمليات املتعددة بصورة كبرية واليت يصعب فيها املراجعة الشاملة لكل العمليات (املفردات).
ويتوقف حتديد حجم العينة إىل عدة اعتبارات ،من أمهها ما يظهره فحص املراجع لنظام الرقابة الداخلية املتبع يف
املؤسسة من جهة ومن مدى إمكانية تطبيق إجراءات املراجعة االختيارية من جهة أخرى ،إال أن ما مت مالحظته
 1حممد التهامي طواهر،صديقي مسعود،المراجعة وتدقيق الحسابات  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  ،ط ،2005 ،1ص .23
 2عبد الفتاح حممد الصحن و آخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.44
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أنه يتم اختبار وحتديد حجم العينة انطالقا من رؤية شخصية يغلب عليها طابع اخلربة املكتسبة للمراجع ،دون أي
استعانة بطرق علمية ،كاعتماد طرق إحصائية يف عملية اختبار وحتديد حجم العينة.
إال أن وقوع املراجع يف أخطاء عن عملية الفحص أثناء عملية التعميم على كافة أفراد اجملتمع واليت أساسها كان
حول سوء متثيل مفردات العينة لكامل اجملتمع إىل ظهور احلاجة إىل حتسني طريقة حتديد واختيار مفردات العينة
وهذا من اخلالل االعتماد على األدوات اإلحصائ ية املناسبة الختيار العينة اليت متثل أحسن متثل ملفردات اجملتمع
ككل.1
خامسا :من حيث توقيت عملية المراجعة.
 المراجعة المستمرة :تتم عملية املراجعة يف هذا النوع على مدار السنة املالية للمؤسسة ،إذ أنه عادة ما
يتم ذلك بطريقة منتظمة من برنامج عمل مضبوط مسبقا ،جند هذا النوع من املراجعة يف الواقع يف
املؤسسات كبرية احلجم ومتعددة العمليات أين ال تصعب املراجعة املالية من حتقيق أهدافها ،و هلذا النوع
من املراجع مزايا أمهها:2
 توفري الوقت الكايف للمراجع من أجل التوسع يف نطاق الفحص وزيادة حجم االختباراتاملمكنة للقيام بعمله على وجه الدقة؛
 يسهل هذا األسلوب من عرض القوائم املالية اخلتامية مصادق عليها يف وقت مبكر من السنةاملالية ،وهذا من خالل قيام املراجع بعملية املراجعة خالل السنة الشيء الذي ميكنه من إبداء رأي فين
حمايد يف الوقت املناسب.
 إمكانية اكتشاف األخطاء والتالعبات أوال بأول مما يساعد على اقرتاح سبل العالج يف الوقتاملناسب ،وطرق تفاديها وعدم حدوثها يف املستقبل.
 إن وجود مراجع باستمرار يف املؤسسة له آثار نفسية على عمال املؤسسة وإدارهتا من شأنه أنيقلل و بقدر كبري من الوقوع يف األخطاء و قلل أو مينع القيام بالتالعبات وهذا خشية من اكتشاف
األمر بسرعة.
 -هذا األسلوب يقلل من أخطاء عملية املراجعة ألهنا تتم دون أي ضغط أو إرهاق مومسي.

 1عبد الفتاح حممد الصحن و آخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.44
 2حممد التهامي طواهر ،مرجع سبق ذكره ،ص .30
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 المراجعة النهائية :إن ما مييز هذا النوع من املراجعة هو أهنا تتم بعد انتهاء السنة املالية وبعد االنتهاء من
إعداد احلسابات والبيانات اخلتامية ،وهلذا النوع من املراجعة مزايا جاءت على أنقاض عيوب املراجعة
املستمرة وهي:1
 التخفيف من احتمال التالعب والتعديل يف األرقام اليت مراجعتها ،ألن مجيع العمليات قد متتسويتها و إقفاهلا.
 عدم حدوث ارتباك يف العمل داخل املؤسسة وهذا لعدم الرتدد املستمر على املؤسسة. عدم إعطاء الفرصة لظهور عالقات شخصية بني املراجع و املوظفني مما يضعف حياد واستقالليةاملراجع أثناء إبداء رأيه الفين حول ما وجده نتيجة للفحص.
 إن إجراء عملية املراجعة يف وقت حمدد ومستمر يضعف من احتماالت السهو من جانباملراجعني القائمني على عملية املراجعة.
ويف املقابل ال خيلو هذا النوع من عيوب فمنها:2
فشله يف اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش حال وقوعهما؛ استغراقه وقتا طويال قد يؤدي إىل تأخري تقدمي التقرير يف موعده.جرت العادة على أن هذا النوع يصلح للتطبيق يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ويقتصر يف غالب األحيان
على مراجعة عناصر القوائم املالية وخاصة امليزانية تدقيقا كامال تفصيليا وكثريا ما يطلق عليه "بتدقيق امليزانية".
سادسا :من حيث الجهة التي تقوم بعملية المراجعة.
تنقسم اىل املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية حبيث سيتم التطرق للمراجع اخلارجية فقط ،أما املراجعة الداخلية
فسيتم تناوهلا بالتفصيل يف املبحث الثاين.

 1عبد الفتاح حممد الصحن ،و آخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص48
 2عبد اهلل خالد أمني ،علم تدقيق الحسابات  ،الناحية النظرية ،مطبعة االحتاد ،عمان  ،1980 ،ص .28
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 )1المراجعة الخارجية:

جاء هذا النوع من املراجعة تبعا للجهة اليت تقوم بعملية املراجعة واليت هي جهة خارجية حمايدة مستقلة متام
االستقالل عن املؤسسة ،هبدف فحص السجالت البيانات والسجالت احملاسبية والوقوف على تقييم نظام الرقابة
الداخلية مث اخلالص بعد ذلك إىل إبداء رأي فين حمايد حول صدق وصحة وسالمة املعلومات احملاسبية الناجتة عن
النظام احملاسيب لتلك املؤسسة و ذلك إلضفاء عليها صيغة املصداقية بدرجة ما حىت ميكنها بلعب دورها يف
مساعدة آلية السوق لتعمل وبفاعلية ملصاحلة منتجها ومستعملها على حد سواء

1

 )2المراجعة الداخلية :تعترب املراجعة الداخلية من أهم الوسائل والطرق اليت تستخدمها اإلدارة لغرض التحقق
من فاعلية الرقابة الداخلية ،وتعرف املراجعة الداخلية على أهنا " إحدى حلقات الرقابة الداخلية تعمل على مد
اإلدارة باملعلومات املستمرة "وسوف نتطرق هلا بالتفصيل يف املبحث الثاين.
 .2أهداف المراجعة :
سنورد األهداف املتوخاة من املراجعة يف النقاط التالية:

 الوجود والتحقق :يسعى مراجع احلسابات يف املؤسسة االقتصادية إىل التأكد من أن مجيع األصول واخلصوم
ومجيع العناصر الواردة يف امليزانية ويف القوائم املالية اخلتامية موجودة فعال .حيث ان املعلومات الناجتة من
نظام املعلومات احملاسبية تقر مثال بالنسبة إىل املخزون السلعي مبلغ معني عند تاريخ معني و كمية معينة ،
فيسعى املراجع إىل حتقيق من هذه املعلومات من خالل اجلرد لفعلي أو املادي للمخزونات .
 الملكية والمديونية :تعمل املراجعة يف هذا البند إىل إمتام البند السابق من خالل التأكد من أن كل عناصر
األصول هي ملك للمؤسسة واخلصوم التزام عليها .فالوحدات املتواجدة يف املخزونات أو احلقوق هي حق
شرعي هلا والديون هي مستحقة فعال ألطراف أخرى فاملراجعة بذلك تعمل على تأكيد صدق وحقيقة
املعلومات احملاسبية الناجتة عن نظام املعلومات املولد هلا ،واليت تقدم إىل أطراف عدة سواء داخلية أو
خارجية.2

 1حممد مسري الصبان ،حممد الفيومي حممد ،المراجعة بين التنظير والتطبيق  ،دار اجلامعية ، 1990 ،ص .51
2لبيب عوض  ،الفيومي حممد ،أصول المراجعة  ،املكتب اجلامعي احلديث  ،األزا ريطة ،اإلسكندرية ،1998 ،ص .88
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 الشمولية أو الكمال:1

مبا أن الشمول هو من بني أهم اخلصائص الواجب توافرها يف املعلومة بات من الضروري على املعلومات احملاسبية
توليد معلومات معربة وشاملة على كل األحداث اليت متت من خالل احتواء هذه املعلومة املقدمة على املعطيات
واملركبات األساسية اليت متد بصلة إىل احلدث  .بغية الوصول إىل الشمولية ينبغي التأكد من دقة وصحة البيانات
احملاسبية املثبتة بالدفاتر والسجالت من جهة ومن جهة أخرى العمل على جتهيز هذه البيانات بشكل يسمح من
توفري معلومات شاملة ومعربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة ،والذي يعترب من بني أهم أهداف املراجعة إلعطاء
املصداقية ملخرجات نظام املعلومات احملاسبية .
 التقييم والتخصص :
هتدف املراجعة من خالل هذا البند إىل ضرورة تقييم األحداث احملاسبة وفقا للطرق احملاسبية املعمول هبا كطرق
إهالك االستثمارات أو إطفاء املصاريف اإلعدادية وتقييم املخزونات مث ختصيص هذه العملية يف احلسابات
املعنية ،وبانسجام مع املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما ،إن االلتزام الصارم هبذا البند من شأنه أن يضمن اآليت:
 تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش. االلتزام باملبادئ احملاسبية. ثبات الطرق احملاسبية من دورة إىل أخرى. العرض واإلفصاح:
تسعى األطراف الطالبة للمعلومات احملاسبية إىل احلصول على معلومات ذات مصداقية ومعربة عن الوضعية
احلقيقية للمؤسسة من خالل إفصاح هذه املعلومات ،اليت أعدت وفقا للمعايري املمارسة املهنية ،ومت جتهيزها
بشكل سليم يتماشى واملبادئ احملاسبية .إن هذه املعلومات تعترب قابلة للفحص من طرف املراجع ليثبت صحة
اخلطوات اليت متت داخل النظام املولد هلا من جهة ومن جهة أخرى ليتأكد من مصداقيتها من خالل التمثيل
احلقيقي لوضع معني داخل املؤسسة.

 1حممد التهامي طواهري  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص .18 -17
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 إبداء رأي فني:

يسعى املراجع من خالل عملية املراجعة إىل إبداء رأي فين حمايد حول املعلومات احملاسبية الناجتة عن النظام املولد
هلا  ،لذلك ينبغي على هذا األخري  ،ويف إطار ما متليه املراجعة القيام بالفحص والتحقيق من العناصر اآلتية:1
 التحقق من اإلجراءات والطرق املطبقة. مراقبة عناصر األصول. التأكد من التسجيل السليم للمعلومات. التأكد من التسجيل السليم لكل األعباء والنواتج اليت ختص السنوات السابقة. حماولة كشف أنواع الغش ،التالعب واألخطاء. تقييم األداء داخل النظام واملؤسسة ككل. تقييم اهليكل التنظيمي.انطالقا مما سبق ذكره نستطيع أن ا لقول بأن املراجع يستطيع أن يبدي رأي فين حمايد حول مدى االلتزام
بتطبيق املبادئ احملاسبية وعن صدق ومصداقية وصراحة املعلومات الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية.
يف االخري نشري إىل أن االهداف املتوخاة من املراجعة هي إحدى األهداف الكلية للمؤسسة ،وإذا ما جنحت
املراجعة يف حتقيق أهدافها فهي بذلك تسهم يف حتقيق األهداف الكلية للمؤسسة.
المطلب الثاني :معايير وإجراءات المراجعة .
الفرع األول :معايير المراجعة.
أوال :المعايير العامة
املعايري العامة "هتتم املعايري العامة بالتأهيل والصفات الشخصـية للمراجـع وعالقتهـا جبـوده ونوعيـة األداء
املطلوب ،ومن مث فإنه جيب على املراجع قبل التعاقد على مهمة املراجعة أن يقرر مـا إذا كانـت هـذه املعايري ميكن
حتقيقها ،واستيفاؤها عند أداء هذه املهمة " ،وعلى أية حال فقـد تبنـى جممـع احملاسـبني القانونيني األمريكي ثالثة
معايري عامة وهي:2
 جيب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لديهم قدراً كافياً من التأهيـل العملـي والعلمـيكمراجعني.
1نفس املرجع أعاله  ،ص .18
2حامدمنصور والطحان ،حممد واحلموي حممد ،المراجعةالداخلية،جامعة القاهرة ،مصر ،1994 ،ص ص .32
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 جيب أن يكون لدى املراجع اجتاه فكري وعقلي حمايد ومستقل يف كل األمـور املتعلقـة بعمليـةالفحص واملراجعة.
 .جيب أن يبذل املراجع العناية املهنية الواجبة واملعقولة عند أداءه ملهمة الفحص وإعداد التقرير .وتالياً شرح موجز هلذه املعايري:1
 التأهيل العلمي والعملي :لكي يتم الفحص واملراجعة بدرجة مقبولة و مالئمة فإن املراجع جيب أن
يتوفر لديـه كـل مـن التعليم واخلربة ،وينال املراجع تعليمه من خالل برامج جيدة ورمسية منظمة يف
احملاسـبة واملراجعـة ،ولكون املبادئ احملاسبية املتعارف عليها متثل املعيار الذي يطبقه ويستخدمه املراجع
يف تقريـر مـا إذا كانت القوائم املالية للعميل قد عرضت بشكل صادق وعادل ،فإنه ال ميكن أن يكون
هذا الشخص مراجعـاً ماهراً وبارعاً قبل أن يكون حماسباً ماهراً وبارعاً .ويف جمال املراجعة املالية خيضع
املراجع ملتطلبـات معينة للدخول إىل ممارسة املهنة ".فاملراجع املايل جيب أن حيصل على ترخيص مبزاولة
املهنـة مـن التنظيمات املهنية املختصة «.ومما ال شك فيه أن كافة إجراءات املراجعة تتطلـب قـدراً مـن
احلكـم الشخصي ،ومن مث فإنه بغض النظر عن قدر التعلم الرمسي الذي حصل عليه املراجع ،فإنه لن
يكون كافياً وحده كأساس إلبداء رأيه ،وهلذا فإن التعليم الرمسي املنهجي جيب أن يدعمه خربة كافية،
وذلـ ك بالشـكل الذي ميكن املراجع من إجراء ما يلزم من تقديرات حكمية وشخصية عند أداء مهمة
املراجعة ،ومـن ثـم فإن املراجعني عند كافة املستويات جيب أن ينالوا قدراً من التدريب كافياً ومناسباً
للمستوى الذي يعملـون عنده ،وحبيث يزيد هذا التدريب كلما زاد هذا املستوى ،وأن هذه الضرورة
امللحة للتعليم والتـدريب إمنـا تعتمد على "فرض التزامات املهنة" ،فضالً عن مسؤولية املراجع جتاه
اجملتمع والعميل .ومعىن ذلك أنـه إذا مل يتوفر لدى املراجع اخلربة العلمية والفنية يف معاجلة أو التعامل
مع مشـكلة معينـة مـن مشـاكل املراجعة فإنه جيب عليه احلصول على اخلربة واملهارة الالزمة إذا ما كان
الوقت يسمح أو إحالة املهمـة إىل مراجع أكثر خربة ودراية أو يرفض املهمة.2

1حامد منصور والطحان ،مرجع سبق ذكره ،ص .32
 2السقا ،السيد امحد ،المراجعة الداخلية الجوانب المالية والتشغيلية ،اجلمعيةالسعودية للنشر  ،السعودية،ط ، 1997 ، 1ص .235
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 االتجاه العقلي المحايد :وهذا املعيار يتطلب من املراجع التمسك باستقالله وحياده ،وذلك حىت
يـتمكن مـن أداء مهمتـه مبوضوعية ودون حتيز ،فهذا االستقالل ميثل حجر الزاوية بالنسبة ملهنة
املراجعة" .ومن مث فإنه جيب تأكيد هذا املعيار يف برامج تدريب املراجعني فضالً عن تأكيده عند
اإلشـراف ومتابعة أداء مهمة املراجعة ،فتربير املنفعة االقتصادية واالجتماعية لتقرير املراجعة إمنا يعتمد
على كونه يتضمن رأي غري متحيزين املعلومات احملاسبية ،أي أن رأي املراجع يكون ال قيمة لـه
اجتماعيـاً أو اقتصادياً إذا كان املراجع غري مستقالً عن عميله .وهلذا فإن استقالل املراجع يكون من
األمهية مبكان كمفهوم من املفـاهيم التـي تعتمـد عليهـا نظريـة املراجعة ،كما أنه ينتج من فرضني من
فروض املراجعة مها:1
 )1ال يوجد بالضرورة تعارض يف املصاحل بني املراجع والعميـل.
 )2إن املراجـع ميـارس مهمتـه كمراجع فقط.
وعليه فإن الفرض األول إمنا يعين أنه يكون هناك احتمال بوجود تعارض يف املصاحل بـني اإلدارة والقوائم
املالية املعدة بشكل صادق وعادل واليت متثل موضع اهتمام املراجع ،فإنه من الضروري أن يتوافر للشخص الذي
يفحص هذه القوائم ويراجعها هبذا القدر من االستقالل واحليادية ،وحبيث ال يكـون له عالقة باإلدارة أو الوحدة
االقتصادية موضع املراجعة ميكن أن تسبب له مكاسب من تلك القوائم املالية املعدة بشكل غري عادل
وصادق .أما الفرض الثاين فإنه يعين أنه عند تأدية املراجع للخـدمات األخـرى خبالف املراجعة (خدمات
االستشارات اإلدارية واخلدمات الضريبية ...اخل) فإهنا جيـب أن تأخـذ دوراً ثانوياً يف األمهية بالنسبة ملسؤولية
املراجعة ،فاملراجع جيب أن يكـون ذلـك الشـخص فـي سـلوكه ومظهره الذي ميارس مسؤولية املراجعة وكذلك
جيب أن ميارس مسئوليات وأحكام مستقلة مـن خـالل اخلطوات التالية:2
 كتابة برنامج املراجعة . -مجع أدلة إثبات املراجعة.

 1توماس  ،وآخرون  ،المراجعة بين النظرية والتطبيق  ،تعريب  :حجاج  ،أمحد و سعيد  ،دار املريخ  ،السعودية  ،ط ،1989 ، 1ص .16
 2كمال الدين املصطفى الدهراوي ،وآخرون ،المحاسبة والمراجعة  ،الدار اجلامعية ،مصر  ،2002،ص .175
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كتابة تقرير املراجعة " واستقالل املراجعني جيب أن يكون استقالالً يف احلقيقة واملظهر أي أنه جيب أن يكون
مسـتقالً شكالً وموضوعاً ،واالستقالل يف احلقيقة يف األمانة الفكرية أو العقلية " ،جيب أن يكون املراجع الـداخلي
مستقالً عن األنشطة اليت يراجعها ،واملراجع هو الشخص الوحيد الذي يتوافر له هذا االستقالل الفكـري،
والذهين أي أن يبدو لآلخرين مستقالً كذلك ،وهلذا فإنه جيب أن يكون متحرراً مـن أيـة التزامـات أو مصاحل مع
العميل أو إدارته أو مالك املنشأة ،فعلى سبيل املثال جند أنه على الرغم من أن املراجـع قـد يكون غري متحيز ذهنياً
وفكرياً يف عالقته بالعميل ،إال أن الطرف الثالث قد يعتقد عكس هذا إذا مـا كـان املراجع ميلك بعض األسهم
بشركة العميل ،ومن هنا فإن االستقالل يكون من األمهية مبكان لالحتفاظ بثقة اجلمهور يف مهنة املراجعة ،وهلذا
فقد تضمنه دليل املمارسة املهنية الصـادر عـن جممـع احملاسـبني القانونيني األمريكي ،فضالً عن نشرة معايري رقابة
جودة األداء رقم ( )1نظام رقابة جودة األداء لشـركات ومكاتب املراجعة القانونية ،واليت متثل املرشد ملساعدة
شركات ومكاتب املراجعة يف احملافظة على هذا االستقالل يف املظهر.
 العناية المهنية الواجبة :ي تطلب املعيار الثالث من املعايري العامة للمراجعة من املراجع بذل العناية املهنية
الواجبـة عنـد ممارسة عملية الفحص واملراجعة ،ويتعلق مفهوم العناية املهنية الواجبة والذي يعتمد علـى فـرض
التزامات املهنة قبل الطرف الثالث مباذا جيب أن يعمله املراجع وكيفية أداء هذا العمل ،فكل فـرد يقـدم خدمات
للمجتمع جيب أن يتحمل مسؤولية أداء مهمته كمهين وبنفس درجة املهارة العادية املتوافرة بشـكل عام لدى غريه
يف نفس اجملال ،وإزاء ذلك فإن مفهوم بذل العناية املهنية الواجبة إمنا يفرض مستوى مـن مسئولية األداء جيب
حتقيقه بواسطة كل األشخاص املعنيني بتحقيق معايري العمل امليداين وإعداد التقرير ،فاملراجع جيب أن يبذل العناية
املهنية الواجبة يف التحقق من أن دليل اإلثبات كاف ومناسب لتدعيم وتأييـد تقرير املراجعة .هذا من ناحية أما من
الناحية أألخرى فإن مفهوم العنايـة امل هنيـة الواجبـة يعتـرف أن املراجع وكأي إنسان آخر معرض للخطأ يف التقدير
واحلكم ،وهذه األنواع من األخطاء حتدث يف كل املهن ،فاملراجع يؤدي خدمته بكل إخالص وأمانة ولكنه قطعاً
ليس معصوماً من اخلطأ ،فهو مسئول أمـام العميل وأمام الطرف الثالث عن اإلمهال وعدم اإلخالص واألمانة،
وهذا ما أكدته العديد من القضايا التـي طرحت أمام القضاء.1

.
 1الدهراوي كمال الدين  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 175
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ثانياً :معايير العمل الميداني:

إن توفر الكفاءة واالستقاللية لدى مراجع احلسابات غري كاف إذاً للقيام مبهمته على أحسـن وجـه وإعطاء الرأي
الصحيح حول شرعية وصدق احلسابات .وهي مقاييس يستند إليها من أجـل تقيـيم العمـل الذي قام به وبالتايل
حتديد مسئوليته فيما إذا قام مبا جيب يف مراجعة ومراقبة احلسابات  .ومن أجل ضمان نوعية جيدة لألعمال جيب
على املراجع أن ال يكون كفء ومسـتقل فقـط بـل جيب أن حتقق أعماله مستوى مقبول من حيث انتظام
ومصداقية احلسـابات ،وتتمثـل معـايري العمـل امليداين يف اإلرشادات الالزمة لعملية مجع أدلة اإلثبات الفعلية،
وتنحصر هذه املعايري اليت حتكم العمـل امليداين يف ثالثة معايري هي:1
 اإلشراف والتخطيط المناسب :يعتمد معيار اإلشراف والتخطيط املناسب على مفهوم العناية املهنية الواجبة،
فالغرض بذل عنايـة مهنية معقولة ومناسبة يف أداء مهمة املراجعة فإن األمر يتطلب ضرورة قبول مهمة املراجعـة
والتعاقـد عليها يف وقت مالئم ،فضالً عن التخطيط املناسب والكـايف إلجـراءات املراجعـة الفعليـة ،والتعيـني
واإلشراف املناسب على مساعدي املراجع أثناء القيام مبهمة املراجعة وفيما يتعلق بقبول املهمة فإنه مـن املفضل
أن يتم تعيني املراجع يف وقت مبكر قبل هناية السنة املالية للعميل ،ذلك ألن عناصر هامـة مـن العمل امليداين
جيب أدائها قبل تاريخ إعداد امليزانية (خالل السنة املالية للعميل)  ،وبالشكل الـذي ميكـن املراجع من أن يكون
أكثر كفاءة ،فالتخطيط جيب أن يشمل إجراءات الفحص التحليلي التمهيـدي الـالزم للمساعدة على حتديد
وتشخيص املشاكل احملتملة واليت تتطلب اهتماماً أكثر خالل عمل املراجعة النهائية ،الذي يتم يف أو بعد آخر
السنة املالية ،كما أن الدراسة والتقييم املبدئي للرقابة الداخلية ميثـل أمـراً هامـاً ومفيداً ،فهذه اإلجراءات متكن
من حتديد مناطق الضعف يف نظام الرقابة الداخلية ،واليت ستتطلب مزيـداً من االختبارات وتوسيع نطاق الفحص
لألرصدة الناجتة عن النظام يف هذه احلالة.

1

تريش جنود  ،الخطوات واالجراءات العامة إلنجاز مهمة المراجعة  ،رسالة ماجيسرت غري منشورة  ،كلية العلوم االقتصادية  ،جامعة فرحات

عباس ،2003-2002سطيف  ،اجلزائر  ،ص .12
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 تقييم نظام الرقابة الداخلية :يتعلق هذا املعيار بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية للعميل ويتوجب على املراجـع
احلصـول على معلومات عامة حول العميل مث تقييم نظام الرقابة الداخلية يف مرحلة ثانية وفحـص احلسـابات فـي
مرحلة ثالثة .حيث أظهرت الدراسات التحليلية بأن احلاالت املتعلقة باخلسائر كان ميكن جتنبها لو تـوفرت،
أنظمة رقابة فعالة غري أن أهم هذه املراحل هي تقييمه لنظام الرقابة الداخلية ،املتمثـل فـي جمموعـة الضمانات
اليت تساهم يف التحكم يف العميل ،وتتمثل أمهية هذه املرحلة يف أهنا تسـاعد املراجـع علـى حتديد طبيعة وتوقيت
ونطاق اختبارات املراجعة ألرصدة القوائم املالية  .وهذا يتمثل يف أن نظام الرقابة الداخلية اجليد ينتج عنه
معلومات مالية ميكـن االعتمـاد عليهـا ،فلكون معظم أرصدة القوائم املالية –لعمالء املراجعة الكبار -تكون
نتيجة آلالف العم ليات املاليـة ،فإنـه يكون من غري املمكن أو غري االقتصادي مراجعة كافة هذه العمليات املالية
 ،% 100ومن مث فإن املراجع جيب أن يعتمد على أسلوب العينات اإلحصائية ،وبالطبع فإن استخدام أسلوب
العينات اإلحصـائية جيعـل هناك دائماً خماطرة أو احتمال عدم اكتشاف التحريف والتغري يف القوائم املالية من قبل
املراجع.1
 كفاية وصالحية أدلة (قرائن) اإلثبات :لقد تعددت التعاريف اليت تناولت األدلة أو القرائن ،ولكنها تشرتك
مجيعها يف أهنا متثل كـل مـا يعتمد عليه الفرد للوصول إىل حكم معني عن موضوع متنازع عليه .فهي تقدم
الربهان وبالتايل املسامهة يف تكوين االعتقاد السليم وإصدار احلكم املطلوب القائم على أسباب موضوعية،
بعكس األحكام اليت تعتمد على امليول والنزعات واآلمال والعادات وتنبؤات من يتخذ القرار ،وكلها عناصر
شخصـ ية ختتلـف مـن شخص إىل آخر ،ومن هذه التعاريف أن الفردية "متثل مجيع احلقائق اليت تقدم لعقل
اإلنسان لتمكينـه مـن اختاذ قرار معني يف موضوع جديل .وكذلك فالقرينة اصطالح يدل على نسبة ،فهو يبلـور
عالقـة بـني عنصرين األول يراد برهنته ،والثاين يستخدم لربهنة العنصر األول.2
جيب أن يتضمن التدقيق أيضاً التوصيات الالزمة ملعاجلة املشـاكل والطـرق لزيـادة الكفـاءة والرحبية .وهذا املعيار
يتطلب من املراجع ضرورة مجع أدلة اإلثبات الكافية واليت متثل أساساً معقـوالً إلبداء رأيه فيما يتعلق بالقوائم
املالية ،وميثل مفهوم دليل اإلثبات جمرد األساس لعملية املراجع كمـا أنـه يساند ويدعم كافة معايري العمل امليداين.
فكافة القرارات اليت يصل إليها املراجع تكون مربرة فقط إذا مـا كان يدعمها دليل إثبات معقول ومالئم،

 1الرحمي زاهر  ،تطوير أسلوب التدقيق المبني على المخاطر ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة عمان العربية  ،األردن ،2003 ،ص .82

 2عبد اهلل خالد أمني  ،علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعملية  ،دار وائل للنشر  ،األردن  ،2005 ،ط ، 2ص .226
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أي أن أدلة اإلثبات تـوفر األسـاس املنطقـي والرشـيد ألحكـام وتقديرات املراجع حول عدالة وصدق عرض
املعلومات املالية  ،كما أن املراجع يستخدم نتـائج دراسـته لنظام الرقابة الداخلية يف حتديد مقدار أدلة اإلثبات
الواجب احلصول عليها لتدعيم وتأكيد أرصـدة القـوائم املالية .ويعتمد مفهوم أدلة اإلثبات على فرض القابلية
للمراجعة والتحقق ،فما مل تكن البيانات املالية قابلة للتحقق واملراجعة فإن عملية املراجعة ال يكون لوجودها معىن
أو سبب

1

ثالثاً :معايير إعداد التقرير:
متت اإلشارة سابقاً إىل أن تقرير املراجعة ميثل املنتج املادي األساسي للمراجعـة ،فهـو ميثـل املعلومات املبلغة من
املراجع ألغلب املستخدمني ،ومن مث فإنه يكون من املهم توفري كافـة املعلومـات الالزمة هبذا التقرير بقدر اإلمكان،
كما أنه جيب أيضاً أن يكون واضحاً وخمتصراً باإلضافة إلـى كونـه متطابقاً مع النموذج الذي يتبع عادة مبهنة
املراجعة وحتقيقاً لذلك فقد حدد جممع احملاسبني القانونيني األمريكي أربعة معايري حتكم إعـداد تقريـر املراجعـة
وهي:2
 )1جيب أن يوضح التقرير ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت طبقاً ملبـادئ احملاسـبة املتعـارف عليها
 )2جيب أن يوضح التقرير ما إذا كانت هذه املبادئ قد طبقت خالل الفتـرة احلاليـة بـنفس طريقـة تطبيقها خالل
الفرتة السابقة .
 )3تعرب القوائم املالية بشكل كاف ومناسب عن ما تتضمنه من معلومات ما مل يشـري التقريـر إلـى خالف ذلك.
جيب أن يتضمن التقرير رأي املراجع عن القوائم املالية كوحدة واحدة ،أو قد ميتنع عن إبداء الرأي ،ويف هذه
احلالة فإن التقرير جيب أن يتضمن أسباب ذلك .ويف كل األحوال اليت يـرتبط اسـم املراجـع بالقوائم املالية فإن
التقرير جيب أن يوضح خصائص فحص املراجع ودرجة املسؤولية اليت يتحملها .وتعتمد هذه املعايري على
فرض.
إن العرض الصادق والعادل للقوائم املالية إمنا يعين ضـمنياً اسـتخدام مبادئ احملاسبة املتعارف عليها ،كما يتجسد
يف مفهوم العرض الصـادق والعـادل مفـاهيم أخـرى كاإلفصاح املناسب ،التزامات املراجعة ،ويعين اإلفصاح املناسب
صدق وأمانـة القـوائم املاليـة فـي تصوير حقيقة املوارد املالية للمنشأة .وأما التزامات املراجعة فتعين أمانة وإخالص
أو (العناية املهنية الواجبة) فـي حتمـل مسـئولية احلكم على اإلفصاح املناسب للبيانات املالية.
 1عبد اهلل خالد أمني ،مرجع سبق ذكره ،ص 226
 2الصبان حممد مسري  ،وأخرون  ،األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات  ،الدار اجلامعية  ،مصر  ، 2005،ص .166
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الفرع الثاني :إجراءات المراجعة .
تتمثل إجراءات املراجعة فيما يلي:1
 )1التحقق من الوجود الفعلي عن طريق الجرد:

يتم حتقيق األصول يف هناية العام املايل عن طريق حضور مراجع احلسابات عملية اجلرد سواء بالعد
أو املشاهدة أو القياس ،كما يتم الطلب إىل إدارة املنشأة بتزويده بكشوف تفصيلية هلذه األصول وما طرأ
عليها من إضافات أو استهالكات كلية أو كلية أو جزئية.
 )2التحقق من ملكية األصول:
ويتم التحقق من امللكية باالطالع على املستندات الدالة على امللكية لألصول كفاتورة الشراء أو عقد املبادلة
أو رخصة السيارة أو سند متليك األرض باإلضافة إىل أية مستندات أخرى تتعلق باإلضافات على األصل
واالستهالكات الكلية أي استبعاد بعض األصول من الوجود ويالحظ أنه عند جرد األصول يف هناية العام
املايل جيب أن يؤخذ على قا عدة امللكية وليس قاعدة الوجود مبعىن أنه جيب استبعاد األصول اململوكة للغري
وموجودة مبستودعات املنشأة من قوائم اجلرد ،بالرغم من عدم وجودها يف مستودعات املنشأة.
 )3التحقيق من صحة تقييم األصول:
 مراجعة سجالت األصول من حيث صحتها أو مشوليتها جلميع مفردات هذه األصول. حتقيق من كفاية االستهالكات وحسب املعدالت املتعارف عليها والتأكيد من أهنا مطبقة من سنةألخرى بطريقة متجانسة .
 مراعاة عدم اخللط بني املصروفات اإلرادية واملصروفات الرأمسالية املتعلقة باألصول الثابتة. مراعاة أن تكلفة األصل الثابت تتضمن مثن الشراء مضافا إليها مجيع املصاريف إال أن يصبح صاحلالالستعمال.
 )4التحقق من الدقة الحسابية :
جيب على مراجع احلسابات التحقق ممن الدقة احلسابية بني األرصدة املوجودة بالقوائم املالية وبني املسجل يف
الدفاتر األستاذ املساعدة لكافة احلسابات.

 1يوسف حممد جربوع ،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق ،مؤسسة الورق للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،2007،ص 62
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 )5القيام بالمراجعة المستندية :

إن املراجعة املستندية متثل لب عملية املراجعة ،وأن جناح أية مراجعة يعتمد على الكيفية اليت تتم هبا املراجعة
املستندية ،ولقد عرفت املراجعة املستندية بأهنا " أداة فعالة يف أيدي مراجع احلسابات لتأكد من دقة العمليات
املختلفة املقيدة بالدفاتر وبذلك يف لب عملية املراجعة ،وتعين املراجعة املستندية فحص العمليات املالية مع قرائن
كافية القتناع املراجع عن جديتها ودقتها وسالمتها ،ويعتمد جناح العملية بأكملها إىل حد كبري على املراجعة
املستندية ،لكي حيصل على أفضل النتائج ومن مث ميكن القول بأن املراجعة املستندية متثل العمود الفقري لعملية
املراجعة ".1
 )6المراجعة االنتقادية :
تعتمد هذه الوسيلة من وسائل مجع األدلة  ،أو القرائن على مهارات املراجع وخربته ،فهي تشمل الفحص السريع
للمسندات والدفاتر والسجالت والقوائم املالية هبدف اكتشاف النواحي الشاذة أو الغري العادية اليت مل يتمكن
املراجع من اكتشافها أثناء قيامه بالفحص عن طريق املراجعة املستندية أو احلسابية ،وذلك بسب وجود اسم
شخص أو منشأة مل يسبق أن ظهر له حساب بدفرت األستاذ العام عند ورود املصادقات ملراجع احلسابات وهنا
يكتشف املراجع إرسال املنشأة خطابات املصادقات إىل أشخاص ومهيني.
 )7مراعاة االكتمال:2
جيب على مراجع احلسابات اخلارجي املستقبل أن يرعى االكتمال عند مراجعة القوائم املالية ،ويعين االكتمال أن
مجيع احلقوق اليت للمنشأة على قدمت إثباهتا بالدفاتر والسجالت يف تاريخ امليزانية العمومية.
المطلب الثالث :لجنة المراجعة

3

هناك اجتاه متزايد يف كثري من الشركات حنو إنشاء ما يطلق عليه جلنة املراجعة من أعضاء جملس اإلدارة غري
املتفرغني وذلك بغرض اإلشراف على وظيفة املراجعة الداخلية مما يزيد من استقاللية قسم املراجعة الداخلية عن
اإلدارة  ،وكلما زادت العالقة بني جلنة املراجعة وقسم املراجعة الداخلية ،كلما زاد احتمال توافر االستقاللية
واملوضوعية يف الفحص والتقدير وجيب أن تكون .جلنة املراجعة مسؤولة على األقل عن اإلشراف على توظيف
 1يوسف حممد جربوع  ،نفس املرجع السابق ،ص ص .68-62
 2أمني السيد أمحد لطفي ،التطورات الحديثة في المراجعة ،الدار اجلامعية ،االسكندرية  ،مصر .393 ،2007 ،
 3عبد الفتاح حممد الصحن  ،الرقابة والمراجعة الداخلية ،املكتب اجلامعي احلديث  ،االسكندرية ،ط ،2006 ،1ص .234
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،وترقية ،ومكافأة رئيس قسم املراجعة الداخلية (املشرف)  ،وجيب أن يتم اعتماد مجيع السياسات واملعايري
واالجراءات اخلاصة باملراجعة الداخلية عن طريق جلنة املراجعة.
ويبين الشكل رقم ( :)1-1العالقة بين قسم المراجعة الداخلية والمستويات اإلدارية المختلفة بالشركة:
جلنة املراجعة

مسؤولية إعداد

جملس اإلدارة

املراجعة الداخلية

التقارير

اإلدارة العليا
اإلدارة الوسطى
اإلدارة الدنيا
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المبحث الثاني :ماهية المراجعة الداخلية

إن تعقد النشاطات وتنوعها يف املؤسسات وتضاعف أحجام هذه األخرية ،مما أدى إىل تضاعف املعلومات املالية
اليت ينبغي إعدادها دوريا ،كان من األسباب املباشرة يف ظهور املراجعة الداخلية .إذ مع كرب احلجم وضخامة
الوسائل البشرية ،املادية واملالية املستعملة يصعب التسيري ،تكثر العمليات واملعلومات املتدفقة واألخطاء
واالحنرافات والتالعب أحيانا.
المطلب األول :تطور المراجعة الداخلية ومفهومها
الفرع األول :تطور المراجعة الداخلية
 -المرحلة األولى :ما قبل سنة .1947

كان يقصد باملراجعة الداخلية يف هذه الفرتة بأهنا املراجعة اليت يقوم هبا جمموعة من موظفي املنشأة وذلك لتعقب
األخطاء وكان هدف املراجع هنا يعرب عن تصيد األخطاء .وكان هدف وقائيا ومل يكن هدفا بناءا ،وكان الفرق
بني املراجعة الداخلية واخلارجية يف هذه الفرتة يتمثل يف اجلهة اليت يقوم بعملية املراجعة.
 المرحلة الثانية :ما بين 1947حتى .1957مت إنشاء معهد املراجعة الداخليني األمريكي يف عام ،1941ومنذ ذلك التاريخ عمل هذا املعهد على تدعيم
وتطوير املراجعة الداخلية حيث مت إصدار أول توصياته عن املراجعة الداخلية ومسؤوليات املراجع الداخلي
سنة  ،1947وعرفت املراجعة الداخلية على أهنا " النشاط احملايد الذي يتم داخل املنشأة بقصد مراجعة العمليات
احملاسبية واملالية كأساس لتقدمي خدمات وقائية لإلدارة " .وعلى ذلك جند أن املراجعة الداخلية نوع من أنواع
الرقابة متارس وظيفتها عن طريق قياس وتقييم غريها من أنواع الرقابة وهتتم أساسا باجلوانب املالية واحملاسبية ويكون
العميل الوحيد املستفيد منها هو إدارة املنشأة وهدفها هدف وقائي فقط. 1
-

المرحلة الثالثة  :ما بين 1957حتى .1971

أصدر معهد املراجعني الداخلني تعريف آخر للمراجعة الداخلية بدال من التعريف السابق حيث يتم توسيع جمال
عمل املراجع الداخلي .وكذلك التوسع يف أهداف املراجعة الداخلية حيث مل يقتصر هذا التعريف على األهداف
الوقائية ولكنه تناول األهداف البناءة وبذلك طلبت اإلدارة من املراجع الداخلي التقييم واقرتاح احللول للمشاكل
1نادر شعبان ابراهيم السواح ،المراجعة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ، 2006،ص ص .25-24
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وإبداء اآلراء ومتابعة تنفيذ التوجيهات وقد جاء التعريف كما يلي":املراجعة الداخلية هي ذلك النشاط التقييمي
احملايد داخل املنشأة ملراجعة العمليات احملاسبية واملالية وذلك بقصد خدمة اإلدارة وتقييم خدمات رقابية بناءة
فهي جزء من نظام الرقابة اإلدارية يعمل عن طريق قياس وتقييم فعالية نظم الرقابة األخرى".1
 المرحلة الرابعة :ما بين 1971حتى .1981مت وضع تعريف أخر ملراجعة الداخلية سنة  .1971حيث مت تعريف املراجعة الداخلية على أهنا "نشاط تقييمي
حمايد داخل املنشأة ملراجعة عملياهتا بقصد خدمة اإلدارة".ويالحظ هنا أنه استعمل لفظ "عملياهتا " بدال من
العمليات احملاسبية واملالية وهبذا يكون التعريف قد توسع يف جمال املراجعة الداخلية سواء احملاسبية والعمليات غري
احملاسبية.
 المرحلة الخامسة :ما بين  1981حتى .1999مت إصدار تعريف جديد للمراجعة الداخلية ظهر سنة  1981جاء فيه أن املراجعة الداخلية هي "ذلك النشاط
التقييمي احملايد داخل املنشاة خلدمة املنشأة ،فهي نظام رقايب يعمل عن طريق فحص وتقييم فعالية وكفاية نظم
الرقابة األخرى " .ونالحظ من هذا التعريف السابق أن املراجعة الداخلية حتولت من أداة خلدمة التنظيم ككل
كما نالحظ أن ذلك سوف يؤثر على كل من مكان قسم املراجعة الداخلية يف اهليكل التنظيمي داخل املنشأة
وعلى استقالل املراجع الداخلي .ويف عام  1991أصدر جممع املراجعني الداخليني تعريف جديد للمراجعة
الداخلية جاء فيه " املراجعة الداخلية هي الوظيفة التقييمية احملايدة اليت يتم تشكيلها داخل املنشأة لفحص وتقييم
أنشطة املنشأة كخدمة للمنشأة ".2
 المرحلة السادسة واالخيرة من  1999حتى اآلن.يف  1999أصدر معهد املراجعني الداخليني أحدث تعريف املراجعة الداخلية وهو " املراجعة الداخلية هي نشاط
استشاري مستقل وتأكيد موضوعي بغرض زيادة عائد وحتسني عمليات املنشأة .أهنا تساعد املنشأة يف حتقيق
أهدافها من خالل طريقة منهجية منظمة لتقييم وحتسني فعالية عمليات إلدارة املخاطر و الرقابة والسيطرة ".

 1العمرات أمحد،المراجعة الداخلية ،اإلطار النظري و المحتوى السلوكي ،دار البشري ،1990 ،ص12
2نادر شعبان ابراهيم السواح  ،مرجع سبق ذكره ،ص .26

22

مدخل إلى المراجعة الداخلية

الفصل األول

جند ان هذا التعريف قد أخذ يف االعتبار كافة األسباب اليت أدت اىل التطورات واالجتاهات احلديثة يف املراجعة
الداخلية ومراعاة احتياجات العميل الرئيسي للمواجهة الداخلية وهو االدارة .1
الفرع الثاني :مفهوم المراجعة الداخلية.
تعددت تعاريف املراجعة الداخلية من كاتب إىل أخر فسنتعرف عليها من خالل التعاريف التالية :
 .1متثل املراجعة الداخلية وظيفة تقييمية مستقلة تنشأ داخل التنظيم املعني بغرض وتقييم األنشطة اليت يقوم هبا هذا
التنظيم للقيام باملسؤوليات املنوطني هبا بدرجة عالية من الكفاءة وذلك عن طريق توفري التحليل والتقييم
والتوصيات واملشورة واملعلومات اليت تتعلق باألنشطة اليت تتم مراجعتها وميكنان نبني طبيعة املراجعة الداخلية.2
 .2يعد أول تعريف للمراجعة الداخلية تعريف جممع املراجعني الداخليني األمريكي "  "IIAسنة  .1947فقد جاء
فيه ما يلي:3
املراجعة الداخلية هي نشاط تقييمي مستقل يوجد يف منظمة األعمال ملراقبة العمليات احملاسبية واملالية ،والعمليات
األخرى ،من أجل تقدمي خدمات وقائية وعالجية لإلدارة ،وهي نوع من الرقابة هدفه فحص وتقييم فعالية وسائل
الرقابة األخرى .وهذا النوع من املراجعة يتعامل أساساً مع األمور احملاسبية و املالية ،ولكنه قد يتعامل بشكل ما
مع بعض األمور ذات الطبيعة التشغيلية.
وعليه فاملراجعة الداخلية تتعامل يف األصل مع األمور املالية واحملاسبية ،للتأكد من صحتها ،وال تتعامل بشكل
رئيسي مع األمور التشغيلية إال عندما تطلب اإلدارة العليا منها ذلك ،وهدفها هو خدمة اإلدارة العليا فقط

.
1عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون  ،الرقابة والمراجعة الداخلية ،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية ،ط ،2006 ، 1ص .219
2عبد الفتاح حممد الصحن  ،مرجع سبق ذكره ،ص .220
3عبد الوهاب نصر  ،شحاتة السيد شحاته ،الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة ،الدار اجلامعية  ،االسكندرية ،2006-2005 ،ص .497
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المطلبالثاني :معايير وأنواع المراجعة الداخلية.
الفرع االول :المعايير الدولية للمراجعة الداخلية.
وستعرض املعايري الدولية على النحو التايل:

1

 أوال :معايير االستقالل.
ويعين استقالل املراجع الداخلي عن األنشطة اليت يقوم مبراجعتها ،وحتقيق االستقالل عندما يقوم املراجع الداخلي
بأداء عمله حبرية ومبوضوعية ويسمح ذلك للمراجع الداخلي بإعطاء رأي غري متحيز  ،ويتحقق االستقالل بناء
وتشمل معايري االستقالل على معايري فرعية وهي:
 المركز التنظيمي :جيب أن يتمتع املراجع الداخلي مبكانة تنظيمية تسمح له بالقيام بإجناز األعمال واملسئولياتاخلاصة به حبرية.
 الموضوعية :جيب أن ال يرتبط املراجع الداخلي بأداء أي عمل يقوم هو مبراجعته  ،كما جيب أن يكونموضوعيا يف حكمه على األشياء من خالل قيامه مبراجعتها على الوضع التنظيمي واملوضوعية.
 ثانيا  :معايير الحرفية المهنية إلدارة المراجعة الداخلية.
وحتتوي هذه املعايري على عدد من املعايري الفرعية هي:
• التشكيل  :جيب أن تقدم التأكيدات على أن الكفاءة الفنية واخللفية التعليمية للمراجعني الداخليني مناسبة
للمراجعات اليت يقومون هبا .
• المعرفة والمهارات والتدريب :جيب أن يتوافر يف قسم املراجعة الداخلية املعرفة واملهارات و التدريب الالزم
لتنفيذ مسئوليات املراجعة املناصة به

.

• اإلشراف :جيب أن يتوافر اإلشراف على تنفيذ املهام يف قسم املراجعة الداخلية .
•العالقات اإلنسانية و االتصال :جيب أن يتوافر لدى املراجع الداخلي املعرفة واملهارات والقدرات املتعلقة
بالعالقات اإلنسانية واالتصاالت الفعالة واملهارات يف التعامل مع األفراد .
•التعليم المستمر:جيب على املراجعني الداخليني احملافظة على املستوى التنافسي ملعلوماهتم الفنية.
•بذل العناية المهنية :أن تبذل القدر الكايف من العناية املهنية أثناء أداء عمليات املراجعة الداخلية.
1

حممدعبد الفتاح ابراهيم ،نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات في اطار المعايير الدولية للمراجعة الداخلية ،املؤمتر العريب االول حول

التدقيق الداخلي يف اطار حوكبمة الشركات الصناعية ،مركز املشروعات الدولية ،القاهرة ، 2005،ص .9
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 ثالثا  :معايير نطاق العمل (الفحص) الميداني

مدخل إلى المراجعة الداخلية
1

ويتطلب من املراجع دراسة و فحص وتقييم مدى كفاءة و فاعلية نطاق الرقابة الداخلية ،ومدى كفاءة أداء
املهام واملسئوليات قبل حتديد نطاق العمل وذلك هبدف التحقق من مدى توفر ضمانات وضوابط كافية لتحقيق
املنشأ ألهدافها بكفاءة و فعالية ،ومدى تطبيق هذه الضوابط وقدرة املنشأة على محاية أصوهلا أو استغالل
مواردها املتاحة بكفاءة وفاعلية.
 رابعا  :معايير أداء وظيفة المراجعة الداخلية.
إن عمل املراجع الداخلي البد أن يشمل ختطيط عملية املراجعة الداخلية ،وفحص وتقييم املعلومات،
وتوصيل النتائج وعملية املراجعة .ومتثل هذه املعايري شرح لكافة املراحل املختلفة لعملية املراجعة الداخلية واليت تبدأ
بعملية التخطيط وتنتهي بعملية املتابعة.
 التخطيط  :جيب أن يقوم املراجع الداخلي بالتخطيط الدقيق لكل عملية مراجعة . فحص وتقييم المعلومات :حيث جيب على املراجعني الداخليني مجع وحتليل وتفسري املعلومات واحلصولعلى األدلة الكافية اليت تؤيد نتائج املراجعة.
 توصيل النتائج :جيب على املراجعني الداخليني التقرير عن نتائج أعمال املراجعة . المتابعة  :جيب على املراجعني الداخليني القيام بعملية املتابعة للتأكد من اختاذ اإلجراءات الصحيحة املطلوبةعلى ضوء نتائج املراجعة.
 خامسا  :معايير إدارة قسم المراجعة الداخلية.
جيب أن يدير مدير إدارة املراجعة الداخلية إدارته بشكل سليم ،حيث ألزم هذا املعيار مدير إدارة املراجعة الداخلية
بضرورة القيام بااليت :
 تحديد األهداف والسلطات والمسئوليات :جيب أن يكون لدى مدير قسم املراجعة الداخلية قائمةبأهداف وسلطات وصالحيات ومسئوليات قسم املراجعة الداخلية .
 التخطيط  :جيب أن يقوم مدير املراجعة الداخلية بوضع اخلطط املناسبة لتنفيذ املهام املطلوبة من القسم . السياسات واإلجراءات :ضرورة قيام مدير قسم املراجعة الداخلية بوضع السياسات واإلجراءات املكتوبةلتوجيهها ملراجعني التابعني له يف حتديد مسئولياهتم وأعماهلم.1
 1حممد عبد الفتاح ابراهيم  ،نفس املرجع السابق ،ص .10
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الفصل األول
الفرع الثاني  :أنواع المراجعة الداخلية:

ميكن تقسيم املراجعة الداخلية إىل قسمني مراجعة إدارية ومراجعة مالية كاأليت:2
 )1المراجعة اإلدارية:
وهي املراجعة اليت تشمل فحص اإلجراءات الرقابية اخلاصة بنواحي النشاطات األخرى غري الناحية املالية
أو احلسابية ولذا فهي تتطلب معرفة السياسات واإلجراءات املطبقة يف املنشأة.
 )2المراجعة المالية:
وتعين مراجعة العمليات والوثائق املالية واحملاسبية واإلجراءات املستخدمة يف تسيري هذا اجلانب باالعتماد على
التقنيات التالية:
 منهجية المراجعة الداخلية :وتوضح كيفية قيام املراجع الداخلي بتقنية مهمته ويتم ذلك من خاللاخلطوات التالية :
التخطيط األول لعملية المراجعة الداخلية  :حيث يقوم املراجع باالطالع على أعمال املنشأة والتعرف



عليها عن كثب وذلك بغرض تكوين امللف الدائم للمنشأة وذلك من خالل ثالثة مراحل:





الدراسة األولية باحلصول على البيانات األساسية للمنشأة.



إعداد برنامج املراجعة (حتديد األهداف ونطاق العمل املطلوب).



توزيع االختصاصات.
القيام بالمراجعة :وتعين املمارسة الفعلية للمراجعة من قبل املراجع بعد التحقق من صحة العمليات

والتحليل وااللتزام والتقييم وجيب أن تتكامل هذه العناصر مع بعضها لتحقيق أهداف املراجعة الداخلية باعتبارها
احللقة األخرية يف نظام الرقابة الداخلية.

 1صاحل القرا ،مدونة العلو م المالية واالداريةالمحاسبة ،بدون دار النشر ،بدون سنة النشر ،ص 120
26

مدخل إلى المراجعة الداخلية

الفصل األول
المطلب الثالث :مسؤوليات وواجبات المراجع الداخلي.
الفرع األول  :مسؤوليات المراجع الداخلي.
ميكن تقسيم مسؤوليات املراجع املختلفة إىل األنواع التالية:1
 )1مسؤولية فنية:

وهي اليت تدخل يف صميم عمله كمراجع حسابات قانوين للشركة وتتلخص يف جمالني رئيسيني مها:
 مسؤوليته يف التحقق من أن الشركة قد طبقت وبشكل سليم القواعد واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها بنياحملاسبني واملقبولة قبوال عاما .
 مسؤوليته يف التحقق من أن نصوص القوانني واللوائح واألنظمة والعقود وغريها من الوثائق اليت تنظم أعمالوأنشطة الشركة قد طبقت تطبيقا سليما.
 )2مسؤولية أخالقية:
وهي اليت تتعلق باإلخالل بأمانة وأخالقيات املهنة ومن أمثلة ذلك ما يلي:
 إخفاء املراجع حقائق مادية معنية عرفها عند املراجعة . تقدمي بيانات مضللة وغري حقيقية. إخفاء أي تالعب أو حتريف يف املستندات أو السجالت أو الدفاتر اإلمهال أو التقاعس يف أداء عمله. إذا أبدى رأيا معينا غري احلقيقة ملنافقة أحد املسؤولني. إذا مل يضمن تقريره كل االحنرافات اليت كشف عنها. )3مسؤولية مدنية:
تتمثل هذه املسؤولية بالنسبة للمراجع يف بعض نواحي القصور اليت تتعلق بعمل املراجع ومن أمهها:
 حالة إمهال املراجع يف قيامه بأداء عمله وعدم بذل العناية املهنية الالزمة . حالة وقوع املراجع يف بعض األخطاء أثناء مراجعته. عدم قيامه أصال باملراجعة.ولذلك قد يتعرض املراجع نتيجة هذا اإلمهال للمسؤولية حيث يسأل عن أي أخطاء يسرية أو كبرية وقد يكون
عرضة للتحذير أو لفت النظر مما قد يضطره للحرج أمام املسؤولني يف الشركة.
 1حممد السيد سرايا  ،أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل ،املكتب اجلامعي احلديث  ،اإلسكندرية ،ط ،2007 ،1ص ص .66 -65
27

الفصل األول
 )4مسؤولية جنائية

مدخل إلى المراجعة الداخلية
:1

وهي اليت تتمثل يف ارتكاب املراجع لبعض التصرفات الضارة مبصلحة الشركة عن عمد ومن هذه التصرفات
أو األفعال اليت يرتتب عليها املسؤولية اجلنائية للمراجع ما يلي:
 تآمر املراجع مع اإلدارة على توزيع أرباح صورية على املسامهني حىت ال تظهر نواحي القصور واإلمهال يف إدارةالشركة.
 تآمر املراجع مع جملس االدارة يف جمال اختاذ قرارات معينة يف ظاهرها أهنا يف مصلحة الشركة ولكن يف حقيقتهافيها كل الضرر مبصلحة الشركة أو املسامهني .
 إغفال املراجع وتغاضيه عن بعض االحنرافات اليت ارتكبها بعض املسؤولني يف الشركة وعدم تضمني تقريره ذلكخوفا على مصاحله الشخصية دون مصلحة باقي األطراف يف الشركة.
الفرع الثاني :واجبات المراجع الداخلي

2

 .1جيب عليه ان يقوم بالفحص والتدقيق الفعلي حلسابات الشركة ودفاترها مبا حتتويه من قيود يومية وحسابات
أستاذ بغرض التحقق من صحتها وسالمتها وكشف أي خطأ والعمل على تصحيحها بالتعاون مع حماسيب
الشركة.
 .2جيب على املراجع التحقق من القيم املسجلة لعناصر األصول وااللتزامات املختلفة بأي طريقة من طرق التحقق
اليت يراها مناسبة بالنسبة لكل عنصر من هذه العناصر ،وميكن يف هذا اجملال استخدام بعض أدوات وأساليب
املراجعة الفنية.
 .3جيب على املراجع أن يتأكد من مدى قوة نظام الرقابة الداخلية بتقييمه حىت يستطيع اختيار عينات املراجعة
بشكل مالئم وسليم ويغطي معظم عمليات الشركة.
جيب عل املراجع التأكد إىل جانب الفحص واملراجعة الدفرتية أن الشركة تقوم بتطبيق القوانني واللوائح
واألنظمة املختلفة وتلتزم هبا بطريقة سليمة ،كما تلتزم بنصوص بنود العقود املختلفة اليت قبلتها ووقعت عليها.

 1حممد السيد سرايا  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص .67-66
 2نفس املرجع اعاله ،ص .62
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المبحث الثالث :تنفيذ عملية المراجعة الداخلية.

المطلب األول  :األدوات والتقنيات المستعملة في عمل المراجعة الداخلية.
الفرع األول :األدوات المستعملة في المراجعة الداخلية.
 )1أدوات التساؤل:

1

 1-1تقنيات السبر:
هي عبارة عن عينات ختتار بطريقة عشوائية من جمتمع إحصائي ،تعمم نتائجها على كل اجملتمع .من خالل هذه
التقنية يهدف املراجع إىل حتليل ظاهرة معينة (خطأ أو ضعف النظام) أو استنتاج مدى تأثريه على الوظيفة حمل
املراجعة ،وانطالقا من النتائج فإن املراجع الداخلي يرفع مالحظاته وتوصياته إىل اإلدارة ومسؤويل املؤسسة الختاذ
القرارات املناسبة.
 2-1الحوار:
يستعمل بكثرة يف املراجعة الداخلية ،وال يعترب حمادثة أو استجواب ،وللحوار شروط هي:
 جيب احرتام السلم اهلرمي حبيث ال جيب على املراجع الداخلي إجراء حوار مع عامل دون أن يكون املسؤولعلى دراية.
 جيب إبالغ العامل بأهداف املهمة واألهداف املنتظرة من وراء إجراء هذا احلوار إعالمه عن نقاط الضعف واألخطاء والنقائص اليت الحظها املراجع الداخلي قبل حماورته . املراجع الداخلي ال يهتم باألشخاص بل باألعمال اليت يقومون هبا. تلخيص مستوى احلوار وإبالغه للشخص حمل احلوار ،واحلصول على موافقته قبل اإلدالء به إىل مسؤويلاملؤسسة.
 3-1استجواب الملف اآللي:
قد يلجأ املراجع إىل استجواب أو تفحص املعلومات املسجلة آليا واليت ال ميكن إخفاؤها أو إتالفها ،نظرا
إلمكانية إخفاء بعض املعلومات باستعمال الوسائل السابقة.
لكن من أجل استعمال هذه األداة جيب أن تتوفر ثالث شروط وهي:
jaque Renard, « Théorie et pratique de l’audit interne » Edition d’organisation , France

1

– paris, P 309.
29

مدخل إلى المراجعة الداخلية

الفصل األول

 أن يكون امللف اآليل ناجعا وأن حيتوي على كل املعلومات املراد فحصها على أن يكون هناك أي تأخر يف نقلوتسجيل هذه املعلومات.
 امتالك أشخاص قادرين على استجواب امللف اآليل ،فإذا قام املراجع هبذا العمل البد من أن تكون لهمؤهالت يف اإلعالم اآليل ،وإال وجب اصطحاب خمتصني يف هذا اجملال.
 4-1التحقيقات والمقاربات المختلفة:
ال تعترب أدوات يف حد ذاهتا ،وإمنا يلجأ إليها املراجع من أجل التأكد من صدق معلومات يكون قد حتصل عليها
يف فرتة سابقة ،هذه التحقيقات اغلبها حسابية يقوم هبا املراجع للتأكد من بعض اجملاميع اليت حتصل عليها ،أما
املقاربات فهي تسمح للمراجع الداخلي باحلصول على معلومة واحدة من مصدرين خمتلفني.
 – 2أدوات الوصف:
هناك عدد كبري من أدوات الفحص نذكر منها:
 1-2المالحظة:
لكي يقوم املراجع الداخلي بعملية املالحظة جيب أن ينتقل إىل امليدان ،وللمالحظة شروط:
 ال جيب أن تتم املالحظة بطريقة خفية بل جيب على املراجع الداخلي انتهاج هنج أسلوب الشفافية. ال جيب أن تكون املالحظة حمدودة يف الزمن بل جيب أن تتم بطريقة دورية ومستمرة. إن عملية املالحظة جيب أن تتبع بعملية التحقق وال يكتفي هبا املراجع للخروج بأي نتيجة كانت وميكنمالحظة ما يلي:
 مسار عملية اإلنتاج أو تقدمي اخلدمة. أمالك املؤسسة للتأكد من سالمة األصول والتأكد من التطابق الفعلي واحملاسيب. الوثائق ،إذ أن املراجع ال يكتفي بالشروح اليت تقدم له. تصرفات العمال عند األداء مبهامهم.1 2-2الرواية:
هي من أهم األدوات اليت يستعملها املراجع الداخلي ،حيث يقوم بسماع الشخص أو العامل حمل املراجعة وأخذ
النقاط ،وال يتدخل إال من أجل طلب استفسارات إيضاحية عن معلومات معينة.
 1نفس املرجع أعاله ،ص .309
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 3-2شبكة تحليل المهام:

يقوم املراجع الداخلي أوال بإحصاء وتسجيل مهام الوظيفة حمل املراجعة ،مث يقوم بالبحث عن األشخاص الذين
يقومون بتأدية هذه وتسجيلهم على شبكة حتليل املهام ،وعند اكتمال مأل شبكة حتليل املهام يقوم املراجع
الداخلي بتحديد األخطاء والتدخل يف أداء املهام.
 4-2شبكة أو جدول تداول الوثائق:
يسمح هذا اجلدول بتمثيل عملية انتقال الوثائق واملعلومات بني خمتلف الوظائف ومراكز القرار ،كما باملقارنة مع
معظم األقسام األخرى ،وقد يقتصر األمر يف بعض التنظيمات على وجود مراجع داخلي واحد ،متكن هذه
العملية من معرفة منبع هذه الوثائق واملعلومات والطرف املرسل إليه و بالتايل إعطاء صورة واضحة عن مسار هذه
املعلومات.
الفرع الثاني :التقنيات المستعملة في عمل المراجعة الداخلية.
 )1قوائم استقصاء لتحصيل المعلومات:
هي عبارة أسئلة يطرحها املراجع الداخلي خالل املرحلة التمهيدية اليت تدفعه إىل التعريف على الوظيفة حمل
املراجعة ،وهذه األسئلة تسمح له بتحديد نطاق إشرافه ،تنظيم عمله ،مث السماح له بإعداد أسئلة املرحلة املوالية
من عمله.
يتم بناء هذا الدليل حسب قدرات وجتربة كل مراجع ،كما يتم بناءه حسب املعلومات اليت يود معرفتها.
 )2قائمة استقصاء الرقابة الداخلية:
هذه القائمة يتم بناؤها الحقا عند حتضري برنامج العمل ،حبيث يسمح كل سؤال بالتعرف على نقاط الرقابة
الداخلية ،واليت تقييمها لكشف نقاط الضعف وتقدمي البدائل.
جيب اإلشارة إىل أن قا ئمة االستقصاء هذه ليست جمموعة من األسئلة احملضرة مسبقا ،وإمنا حتضري كل قائمة
لتكوين خاصة مبهمة معينة ،يف هذه املرحلة ينتقل املراجع الداخلي من العموميات وخيصص عمله ليتعرف على
نقاط الرقابة الداخلية لوظيفة اليت هي حمل املراجعة.
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المطلب الثاني :التخطيط لعملية المراجعة الداخلية.

يعد التخطيط أول اخلطوات الضرورية لتحقيق األهداف املوضوعية ألية وحدة تنظيمية .وهذا األمر ينطبق
على وحدة املراجعة الداخلية كوحدة تنظيمية هلا أهدافها.
ومهمة التخطيط لعمليات املراجعة الداخلية تقع على عاتق مدير املراجعة بالدرجة األوىل ,فهو الذي حيدد
اجملاالت اليت جيب مراجعتها ,ويعني فريق العمل الذي ميكن أن يقوم مبراجعة تلك اجملاالت.
تشمل عملية التخطيط لتنفيذ عمليات املراجعة الداخلية املراحل التالية:1
 حتديد األهداف اليت وضعتها وحدة املراجعة الداخلية نصب عينيها خالل الفرتة اليت تغطيها اخلطة. وضع جداول عمل حمددة إلجراء املراجعات الداخلية خالل تلك الفرتة. وضع خطط لالحتياجات من األيدي العاملة الالزمة لوحدة املراجعة الداخلية. وضع خطة باملوازنات التقديرية املالية الالزمة الحتياجات وحدة املراجعة. تصميم مناذج تقارير النشاط اليت سوف تصدرها وحدة املراجعة الداخلية عن األنشطة اليت سيتم إجنازهاداخل هذه الوحدة.
المطلب الثالث  :تنفيذ وتصميم عملية المراجعة الداخلية.
أوال  :التخطيط واإلشراف في عملية المراجعة.
 )1الحصول على معلومات عن المؤسسة :مهما كانت املهمة املكلف هبا املراجع الداخلي أو اخلارجي،
فمنطلقها هو دائما نفسه ،فعلى املراجع أن حيصل على معلومات حول املؤسسة حول املراجعة،
فاملعلومات اليت حيصل عليها تسمح له بوضع عالقة بني املعلومات احملاسبية و الواقع اليت حتاول أن تظهره
هذه األخرية ،وبالتايل تسمح له بالوصول إىل نتائج أكثر صحة ودقة فهذه املعلومات اليت حتصل عليها
تساعده يف وضع برنامج عمل .وحلصر املعلومات اليت حيتاجها املراجع واليت يستعملها فعال ،حياول
اإلجابة عن األسئلة التالية:

1

 ما هي خمتلف أنشطة املؤسسة؟ من هم املسؤولون عن خمتلف األنشطة العملية و التنظيمية يف املؤسسة؟-

 -ما هو التطور التارخيي للمؤسسة؟

  -ما هي الوسائل التقنية املستعملة على املستوى العملي ؟ 1الصبان خممد مسري ،واخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.180-179
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 )2برنامج المراجعة:1

وضع املراجع لربنامج مراجعة يعترب أحد النتائج اليت يتوصل إليها يف املرحلة التمهيدية حبيث أن هذا األخري أي
املسريون ،فالربنامج حيتوي على النتائج األولية لتحليل اإلجراءات واملخاطر املتعلقة.
الربنامج جيب أن يصادق عليه ر
فربنامج املراجعة يعطي اخلطوة العريضة اليت تقوم عليها املراجعة ،كما ينبغي أن تكون اإلجراءات املتعلقة بتقييم

نظام الرقابة الداخلية مدونة بالربنامج ،كما يستحسن التعبري عن برنامج املراجعة يف شكل خرائط توضح تدفق
العمليات اخلاصة باملراجعة .وحىت يكون برنامج املراجعة وجودة عالية فعلى املراجع أن يقوم بتقييم أويل
نظام الرقابة الذي سيتوىل فحصه فحصا دقيقا ملعرفة مدى كفايته وسالمته ومدى إمكانية االعتماد عليه يف خطة
عمله وحتديد خماطر املراجعة واملشاكل اليت ستواجهه أثناء القيام مبهمته.
 )3أوراق العمل:
إن اجلزء الكبري من وقت املراجع خمصص لتخطيط وإعداد ومراجعة أوراق العمل ألهنا تزيد من الكفاءة املهنية
وتساعده يف أداء مهامه و إعداد تقريره املتضمن لرأيه الفين احملايد عن القوائم املالية ،كما أن املراجع يستعمل
أوراق العمل من سجالت حماسبية ووثائق مالية لتدعيم و إثبات العمل الذي قام به.
مما سبق ميكن تعريف أوراق العمل بأهنا ":تشمل كل األدلة والقرائن اليت يتم اتبعها بواسطة املراجع ،إلظهار ما
قام به من عمل ،والطرق واإلجراءات اليت اتبعها ،والنتائج اليت توصل إليها وبواسطتها يكون لدى املراجع األسس
اليت يستند إليها يف إعداد التقرير والقرائن ملدى الفحص الذي قام به ،والدليل على إتباع العناية املهنية أثناء عملية
الفحص".
 )4ملفات المراجعة.
إن الطابع الدائم ملهمة املراجع جتعله ملزما مبسك ملفني أساسيني واملتمثلني يف امللف الدائم وامللف اجلاري،
فمسك هاذين امللفني يسمح له ب:
 هيكلة مراحل الرقابة والتحقق من مجيع كل العناصر الالزمة لإلفصاح برأيه حول احلسابات السنويةاخلاضعة لفحصه.
 -تكوين املراجع ملصدر دائم للمعلومات حول املؤسسة املراجعة طوال قيامه مبهمته.

1نفس املرجع أعاله ،ص .180
33

مدخل إلى المراجعة الداخلية

الفصل األول

 احلفاظ و التسليم عند احلاجة للدليل عن األعمال املنفذة والوسائل املوضوعة واملستعملة للوصول إىلاإلفصاح عن رأي حول درجة عدالة وصدق احلسابات السنوية.
 التطبيق للمعايري املوضوعة الوطنية منها والعاملية. مراقبة العمل املنفذ من طرف املساعدين.ثانيا :األدلة و القرائن في عملية المراجعة:1
 )1أنواع أدلة اإلثبات وقرائنه:
هناك العديد من أنواع أدلة اإلثبات والقرائن أمهها:
 الفحص الفعلي أو املادي والذي يتم من طرف املراجع للتأكد من وجود املمتلكات اليت تظهرهااملؤسسة.
 شهادات شفوية أو حتريرية مت إعدادها داخل املؤسسة أو من طرف خارجي. العمليات احلسابية اليت يراجعها املراجع. سالمة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة. -سجالت كاملة ،مفصلة و

منظمة.

 )2قواعد المفاضلة بين األدلة و القرائن:
أن تقدير مدى حجيرة األدلة والقرائن ودرجة االعتماد عليها واملفاضلة بينها يقوم على أسس معينة مبنية على
االعتبارات التالية:

مدى صالحية األسلوب الفين الذي يعتمد عليه املراجع والوسيلة للحصول على القرينة أو دليل اإلثبات
حيث يستطيع أن يفقد الدليل حجيته و رقوته يف حالة عدم اختيار املراجع للطريقة املناسبة للحصول على
الدليل أو القرينة فسنتطرق إىل وسائل احلصول عليها فيما بعد.
 مصدر القرينة حيث أن القرينة ذات املصدر اخلارجي أكثر قوة من ذات املصدر الداخلي. طبيعة القرينة حيث هناك نوعان منها ،موضوعية وذاتية ،فاملوضوعية أكثر قوة من الذاتية نظرا لعدماعتمادها على التفسري الذايت للمراجع.

1

Ordre National Des Experts Comptables, Commissaires aux comptes et comptables agrées :
Diligences professionnelles du commissaire aux comptes, 1994, P P 9-10.
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 ارتباطا لقرينة أو الدليل بالعنصر أو العملية حمل الفحص ،فكلما كان االرتباط قويا ووثيقا كلما كانتحجيرة ودرجة االعتماد أكرب.

 )3وسائل جمع األدلة والقرائن:1
تعرضنا فيما سبق إىل أنواع أدلة اإلثبات يف املراجعة وقواعد املفاضلة بينها ،وسنتناول من خالل ما يلي
الوسائل املتاحة للمراجع للحصول على هذه األدلة و اليت من أمهها:
 اجلرد الفعلي. املراجعة املستندية. طريقة املصادقات. طريقة االستفسارات. املراجعة احلسابية. الربط بني املعلومات واملقارنات.ثالثا :التقرير عن عملية المراجعة.
عند هناية عملية املراجعة يقوم املراجع بإعداد تقرير يتضمن رأيه الفين احملايد خبصوص القوائم املالية ومدى
صحتها ومصداقيتها ،كما حيتوي هذا التقرير على النتائج واملالحظات املسجلة بشأهنا ،فالتقرير يعترب املنتج
النهائي لعملية املراجعة لذلك مت وضع معايري البد من االلتزام هبا أثناء إعداده حبيث تتعلق هذه املعايري بكيفية
وحمتوى التقرير.

 1خالد أمني عبد اهلل ،مرجع سبق ذكره  ،ص .155
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الخالصة:
•

مما سبق نستطيع أن نعترب املراجعة الداخلية أداة اإلدارة وعينها يف قياس فعالية الوسائل الرقابية املطبقة يف

املشروع ،ففي أي مشروع منظم تنظيمها جيد البد أن تتوافر لديه طرق ووسائل لغرض التأكد من العمل
التنفيذي أي للتأكد من الرقابة الداخلية وفعاليتها وتطبيقها.
وقد تطورت املراجعة الداخلية واختلفت من صناعة إىل أخرى بل من شركة يل أخرى داخل نفس الصناعة وأدى
التطور إىل إضافة بعد جديد وهو تقييم أداء العمليات للوقوف على مدى كفاءة هذا األداء ،ومع ذلك فإن هناك
بعض املشروعات الزلت ترتكز على املراجعة مبفهومها التقليدي الذي يقتصر على حتقيق التفصيلي للسجالت
احملاسبية ومحاية األصول.
وإن ظهور املراجعة وتطورها ووصوهلا إىل ما هي عليه اآلن كان أمرا حتميا بسبب توسع املؤسسة و تشعب
وظائفها مع زيادة تعقدها وتفرعها.
فاهلدف من املراجعة يتمثل يف التحقق من صحة وصدق البيانات احملاسبية واملالية ومدى متثيلها للمركز املايل
للمؤسسة والنتيجة املسجلة من طرفها ،هذا عن طريق إبداء رأي فين وحمايد حول تلك البيانات املفحوصة من
طرف املراجع اخلارجي ،والذي يشرتط فيه أن يكون مستقال عن املؤسسة وذو كفاءة مهنية وخربة ،هذا يف إطار
املعايري اليت حتظى بالقبول العام واملنهجية اليت وضعت لتنظيم هذه املهنة.
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تمهيد:

تعترب البنوك شريان احلياة االقتصادية من خالل الدور الذي تلعبه يف التنمية االقتصادية واالجتماعية خاصة
فيما يتعلق بعمليات اإلقراض ومع ازدياد نشاط األفراد واختالف طموحاهتم ومشاريعهم ازداد الطلب على القروض
من البنوك.
ولقد ركزنا يف هذا الفصل على تعريف بنك التنمية احمللية ملديرية جممع االستغالل ملستغامن إىل جانب
النشأة ،املهام ،واألسلوب التمويلي املتبع املعتمد من خالل دراسة الضمانات املقدمة وطريقة تسيريها إىل مرحلة
اختاذ القرار بشأن ملف القرض واألخطار املتوقعة.
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المبحث األول :دراسة بنك التنمية المحلية
المطلب األول :لمحة تعريفية لبنك التنمية المحلية:
الفرع األول :تعريف بنك التنمية المحلية:

بنك التنمية احمللية هو عضو املنظومة الوطنية للوسائل االلكرتونية (بطاقة السحب والدفع) ،الدولية (فيزا
انرتناشيونال) ونظام التعويض اإللكرتوين وخدمة املونيغرام للتحويل السريع لألموال من اخلارج إىل اجلزائر .بنك التنمية
احمللية هو أحدث البنوك يف اجلزائر ،وانبثق من القرض الشعيب اجلزائري وقد تأسس مبوجب املرسوم رقم 185/85
املؤرخ يف  1985/04/30برأس مال قدره سبعة ماليني دينار جزائري مقره الرئيسي سطاوايل والية تيبازة.
هو بنك ملك للدولة خاضع للقانون التجاري ويتوىل العمليات املألوفة ويعترب بنك الودائع ،يقوم بكل
العمليات حلسابات جارية ،توفري ،قروض ،صفقات ،وخدمات متفرقة ،يقوم بتقدمي قروض قصرية ،متوسطة وطويلة
األجل لكل القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع الفالحي حيث يوجد بنك خاص هلذا القطاع وهو بنك الفالحة
والتنمية الريفية واختصار وظائفه فيما يلي:
 -1القيام بالعمليات املألوفة.
 -2متويل االستثمار اإلنتاجي املخططة يف طرق اجلماعات احمللية.
 -3متويل عمليات الرهن.
 -4متويل عمليات االسترياد والتصدير.
 -5متويل القروض العقارية.
يعترب بنك التنمية احمللية من أكثر الشبكات البنكية على الصعيد الوطين إذ حيتوي على  148وكالة موزعة
على  15مديرية جهوية ويشغل أكثر من  9603شخصا.
يبلغ رأس املال االجتماعي للبنك  13.900.000.000دج مما ميكنه من القيام بالعمليات املذكورة
أعاله.
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الفرع الثاني :الهيكل التنظيمي الوطني لبنك التنمية المحلية:

الشكل ( :)1-3الهيكل التنظيمي الوطني لبنك التنمية المحلية
رئيس مدير عام
PDG

المراقبة

المتفشية العامة

مشروع تابع
رئيس مدير عام

مديرية الشؤون
القانونية
والمنازعات

ملحق بالمديرية
العامة

مستشار

سكريتارية

قسم التعهدات
والعالقات الخارجية

قسم التنظيم
واألنظمة اإلعالمية

قسم االستغالل
والتنشيط التجاري

قسم تسيير الوسائل
والموارد البشرية

مدير تمويل
القروض والسكن

مدير اإلعالم اآللي

مديرية شبكة
االستغالل

مديرية الوسائل
والعتاد

مديرية القروض
الموجهة والصناعة
والخدمات

مديرية التنظيم
والمراقبة والتسيير

مديرية األسواق
ورؤوس األموال

مديرية الموارد
البشرية

مديرية العالقات
الخارجية والتجارة
الخارجية

مديرية المحاسبة
العامة

مديرية مراقبة
التعهدات وتسديد
الديون

المتفشية الجهوية

مديرية تطور
اإلعالم اآللي والنقد

مديرية مجمع
االستغالل

وكاالت
المصدر :بنك التنمية احمللية  -وكالة مستغامن -
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مديرية حماية
التراث وتسيير
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المطلب الثاني :لمحة تعريفية لمديرية مجمع االستغالل
الفرع األول :تعريف بنك التنمية المحلية الجهوية لوالية مستغانم

أنشأ بنك التنمية احمللية لوالية مستغامن يف  ،1985/07/01وكان يشمل آنذاك وكالة رمسية مبستغامن "بن
سليمان" وأيضا وكالة غيليزان ،تيارت ،وادي رهيو ،مازونة وسيدي علي.
برز هذا التقدم يف الشبكة بفتح يف  1998/11/12مراكز جديدة لفوج االستغالل مبستغامن وكالة الظهرة
وعدة وكاالت أخرى بعني تادلس ،قصر الشاللة وزمورة وما ميثل  11وكالة مقسمة على  3واليات إىل هناية سنة
.2003
الفرع الثاني :مخطط مديرية مجمع االستغالل
الشكل ( :)2-3مخطط مديرية مجمع االستغالل
مدير مجمع االستغالل

سكريتارية المدير

قسم المراقبة من
الدرجة األولى

مصلحة المراقبة
والمحاسبة

خلية المراقبة
ومن الدرجة
األولى

قسم الشؤون اإلدارية
القانونية  -الميزانية

قسم القروض والتنشيط
التجاري

مصلحة الشؤون
القانونية

مصلحة دراسة
القرض

مصلحة تسيير
المستخدمين

مصلحة التنشيط
التجاري

مصلحة اإلدارة
والوسائل

مصلحة األمانة
والتعهدات

المصدر :بنك التنمية احمللية – وكالة مستغامن -
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المطلب الثالث :مهامات مديرية مجمع االستغالل
-1قسم القرض والتنشيط التجاري:

هذا الفرع خيتص يف جتميع املوارد واملراحل التجارية اخلاصة بالوكاالت ومراقبة املشاريع حىت حتقيقها:
 متابعة ملف زبائن الوكاالت يوميا ويف جمال القانون. هتيئة املشروع السنوي اخلاص بوظائف وكاالت جمموعة االستغالل ومتابعة حتقيقها. ضمان مراقبة استعمال الوغد للقرض من خالل الوكالة. ضمان مراقبة احرتام كل ما يتعلق بالقواعد الداخلية واخلارجية فيما خيص قواعد األمان من طرفالوكاالت.
 هتيئة الدراسات االقتصادية واالجتماعية لبناء وكاالت جديدة مبا أنه مسؤول عن اجلانب التجاري ألجلالطرف املسؤول عن العالقات التفتيشية اخلاصة وإعطاء تقرير ملدير االستغالل العام عن نتائج نشاطه.
 كما يعمل ضمان انتشار املعلومة. التأكد من التسيري اإلداري اخلاص بالقروض. إرسال يوميا تقارير خاصة بكل النشاطات إىل جمموعة االستغالل. ضمان التسيري املايل املرتبط مبجموعة االستغالل. تامني املهمات اخلاصة باملركز. إرسال احلاالت املطلوبة من طرف املديرية الرئيسية للقروض وإعطائهم تقارير يوميا وعلى طلباهتم. 1-1مصلحة دراسة القروض:
دورها دراسة ومراقبة ملفات الضرائب والتامني ومدى مسامهة القرض يف تنمية وتطوير املشروع أو جتديده
ودراسته من الناحية احملاسبية وامليدانية.
 2-1مصلحة األمانة و التعهدات :هذا املكتب مكلف مبا يلي:
 مراقبة مصداقية التصاريح املتعلقة بالقروض يف جمال املفاوضات مع اختاذ احلذر ومراقبة مصداقية استعمالالقرض مع احرتام شكله ومضمونه وضماناته .
 تسيري ملفات الوافدين على طلب القروض والوكاالت وإبالغ مديرية جمموعة االستغالل عن كل جتاوزيف جمال توزيع القروض.
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 ختزين وتسيري حمفظة فعاليات األوراق اليت مل يتم احملاسبة عليها من طرف الوكاالت. من خالل التحاليل اليومية اخلاصة باختاذ قواعد احلذر عند مالحظة أي نقص جيب إبالغ املصلحةالقانونية.
 مسك ملف الذين مل يتم الدفع هلم بالتعاون مع املصلحة الرئيسية للمخاطرة مبديرية مراقبة التعاقد. تأسيس ونقل تقرير النشاطات فصليا املرتكزة على تعاقدات جمموعة االستغالل (مديرية شبكة جمموعةاالستغالل) ومديرية جمموعة االستغالل باإلضافة إىل مديريات القرض.
 3-1مصلحة التنشيط التجاري :وهذه املصلحة مكلفة مبا يلي:
 مساعدة الوكاالت لتحقيق أهداف االستغالل يف جمال البنوك وجتميع املوارد وتوثيق القروض. حتقيق مشروع املعامالت التجارية اخلاصة مبديرية جممع االستغالل ومساعدة الوكاالت لتحقيقه. تسيري ملف زبائن الوكاالت وتوطيد العالقات بني الوكاالت. -2قسم إدارة الميزانية واألعمال القضائية:
تقوم هذه املصلحة بدراسة امليزانية بشكل دقيق ومتابعة القروض من الناحية القانونية والقضائية يف حالة
بعض املشاكل وتضم املصاحل التالية:
 1-2مصلحة الشؤون القانونية
 تتمثل مهامها يف حل النزاعات واسرتجاع الديون يف حالة وجود أسباب أو ظروف لدى املقرتض وبالتايليكون هناك حصر للمقرتض يف وضع قانوين ومتابعته من ضمان تسديد الديون عن طريق االتصال باملقرتض
لإلقراض (تسديد القرض وقت استحقاقه) وهذا عن طريق تنبيه بإرسال شعار كتنبيه أول.
 مساعدة الوكاالت يف اإلطار القانوين حلل املشاكل االجتماعية كانتهاك بعض احلقوق ومشاكل ماليةكالدفاع عن حقوق البنك يف حالة وجودها.
 باإلضافة إىل املتابعة بالعالقات مع احملامني ،املوثق...وهذا يف حالة القيام ببيع الضمانات الرمسية باملزادالعلين وتوزيع األموال املوجودة بالبنك على املورثني.
 2-2مصلحة اإلدارة والوسائل:
هتتم هذه املصلحة بتقدمي اخلدمات الدارية والوسائل الضرورية فهي تقوم بدراسة امليزانية وكل ما يتعلق هبا
وبدراسة اليومية وتوفري مجيع الوسائل الضرورية.
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 3-2مصلحة تسيير المستخدمين :هتتم هذه املصلحة بكل ما هو شخص فهي تعول على القيام

بالتسيري األحسن واجليد وهذا كل ما خيص العمال وهذا من خالل قيامها بدراسات متعددة تتمثل فيما يلي:
الشخصية الذاتية للعمال ومسعتهم األخالقية يف إطار مشوارهم املهين كما هتتم أيضا باملراقبة ومنح التقاعد ،التكوين
اجليد لإلطارات....
 -3قسم المراقبة من الدرجة األولى:
يف إطار مهامه هو مكلف مبا يلي:
 حتقيق املراقبة واحملاسبة يف مديرية االستغالل ووكاالهتا. مراقبة ومتابعة متوسط أيام احملاسبة اآلتية من الوكاالت واحلاالت اليومية من مديرية احملاسبة العامة(امليزانية/األرقام/احلاالت) ومصداقية الكتابات والوجه احلسن لكل وكالة.
 نقل كل حاالت التواصل وحاالت الوكاالت إىل مديرية احملاسبة العامة. مراقبة فرتات التعهدات مبختلف طبيعتها. التأكد بطريقة هامة من احرتام تطبيق التعليمات والقواعد الداخلية واخلارجية للمعاملة البنكية. 1-3مصلحة المراقبة العامة:
هي مكلفة مبا يلي:
 ضمان املراقبة احملاسبية للوكاالت التابعة هلا. التأكد من أن الوكاالت املرتبطة هبا تقوم بتنقية ملفات التجارة اخلارجية تبعا لتواريخ حمددة لقاعدةالتبادالت.
 اإلشعار بكل خلل داخل السلم اهلرمي. تؤمن زيارات املراسل احمللي ملديرية فرع االستغالل حيث يقدم هلا تقرير متواصل. القيام مبهام املراقبة والتفتيش املربمج من خالل جدول من طرف مديرية فرع االستغالل. 2-3خلية المراقبة من الدرجة األولى:
مكلفة مبا يلي:
 حترير املهمات وتقدميها إىل املعنيني هبا. متابعة تطبيق إرشادات السلم اهلرمي املتخصص يف هذه املادة.78
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المبحث الثاني :تقديم القروض من خالل الضمانات المقدمة:
المطلب األول :دراسة الملف:

قبل التطرق إىل دراسة ملف القرض نعرج على شروط ومكونات واملراحل اليت مير هبا امللف بعد إيداعه
للحصول على املوافقة أو الرفض استنادا ملا جاء يف هذا امللف من معلومات حول املستثمر واملشروع ككل .ويتخذ
القرار حسب القانون الداخلي للبنك الذي حدد مببلغ  10.000.000دج يف كل املستويات يف البنك حيث إذا
تعدى املشروع املمول القيمة احملددة فان ملف القرض ينتقل إىل مستوى آخر.
الفرع األول :تكوين الملف:
جيب على املستفيد من القرض أن يكون زبونا لدى البنك أي ميلك حسابا لدى البنك ويتعني عليه تكوين
امللف التايل:
 طلب خطي حيدد فيه سبب طلب القرض ومبلغه. نسخة من الوثائق القانونية. وثيقة مصادق عليها من السجل التجاري. تقدمي دراسة تقنية اقتصادية عامة لنشاطاته. احلالة اجلبائية. قرار وكالة ترقية االستثمارات. فاتورة شكلية للتجهيزات الالزمة.وعند تقدمي هذا امللف للبنك حيدد نوع القرض الذي يطلبه ومبلغه ،مدة استحقاقه واهلدف من طلبه ،كما
يقدم ضمانات تقلل من خماطر عدم التسديد أو عدم القدرة على التسديد.
الفرع الثاني :دراسة ملف القرض:
عندما يصل ملف القرض إىل الوكالة مير بالشخص املكلف بالدراسات وعندها يعطي رأيه فيه ،أي دراسة
املردودية وعدة عوامل من خالهلا يقيم املشروع مث يعطى امللف لنائب املدير أو رئيس مصلحة التعهدات للنظر فيه
وإعطاء رأيه ،وأخريا يصل امللف إىل املدير إلعطاء القرار النهائي فيما خيص منح القرض بالقيمة اليت يريدها املستثمر
أو بتخفيض قيمته أو رفض امللف هنائيا.

79

دراسة تطبيقية لبنك التنمية المحلية

الفصل الثالث
المطلب الثاني :دراسة تطبيقية لمشروع استثماري

البد من دراسة جوانب املشروع األولية وذلك بالتعريف والتحليل للمعطيات املوجودة يف ملف القرض
والوثائق املصاحبة وذلك على النحو التايل:
الفرع األول :التعريف بالمشروع:
الجدول ( :)1-3مقارنة بين مشروعين من حيث التعريف
املشروع األول

املشروع الثاين

 -الوضعية القانونية:شركة (.)SARL

 -شركة تضامن.

 -عدد مناصب العمل.7 :

 20 -عامال.

 -رأس املال اخلاص 20.000.000 :دج

 9.000.000 -دج.

 -نوع النشاط :تشغيل شاحنات.

 -حمطة بنزين.

المصدر :من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق املؤسسة

ومن أجل دراسة املشروع قام خبري لدى البنك بتقدمي ما هو موجود من مرافق ووسائل وكانت على النحو
التايل:
الجدول ( :)2-3مقارنة بين مشروعين من حيث الموجودات
املشروع األول

املشروع الثاين

-مستودعات.

 -مقهى و مكتب حماسبة.

 -شاحنات.

 أرضية احملطة غري تامة األشغال. خزانات الوقود غري تامة األشغال.المصدر :من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق املؤسسة

ومن أجل تدعيم مشاريعهم قام املستثمران بتقدمي الضمانات التالية:
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الجدول ( :)3-3مقارنة بين مشروعين من حيث الضمانات
املشروع األول

املشروع الثاين

 -تامني متعدد املخاطر.

 -تامني متعدد املخاطر.

 -رهن اآلالت املتحصل عليها.

 -كفالة الشركاء.

 -رهن العقارات الغري املنقولة.

 رهن العتاد و احملطة. -رهن الشركة.

المصدر :من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق املؤسسة

الفرع الثاني :موضوع القرض:
ذكرنا فيما سبق أن صاحب املشروع األول ميتلك ما قيمته  20.000.000دج كرأمسال خاص كما أنه
قام بتقدمي طلب للحصول على قرض من البنك تبلغ نسبته حوايل  %75من تكلفة املشروع اإلمجالية .
أما فيما خيص املشروع الثاين تقدم صاحب امللف بطلب قرض قيمته  5.000.000دج من أجل مشروع
خيص إنشاء حمطة بنزين يف منطقة ال تتوفر على هذا النوع من احملطات.
الفرع الثالث :تقييم المشاريع و القرار البنكي:
رغم أمهية منح القروض ومردوديتها إال أهنا ال يستهان هبا مما يستوجب العمل بدقة وحسن املتابعة الكتشاف
مواضع الضعف للمشروع.
ولتجنب هذه املخاطر يعمل البنك على الدراسة اجليدة للمشروع والتأكد من املركز املايل للزبون ،كما ال
ختلو عملية صنع القروض من خماطر السيولة وهو ناتج عن تأخر الزبون عن تسديد مبلغ القرض يف ميعاد استحقاقه.
وهذا ما جيعل البنك يقوم بدراسة املخاطر اليت ميكن أن تواجهه عند قبوله مللف الطلب ،حيث يأخذ بعني
االعتبار أسباب متعددة لعدم تسديد القروض كالوفاة أو ما شابه.
وللتحقق من خماطر القرض يلجأ البنك إىل فرض ضمانات وتكون يف األشكال املختلفة اليت قدمناها يف
اجلانب النظري .
وتقييم املخاطر هي املرحلة األساسية من دراسة ملف القرض ،وحسب دراسة امللف األول ونظرا لعدم
كفاية الضمانات املقدمة بالرغم من موافقة مديرية االستغالل ملستغامن هلذا امللف إال أنه حول ملديرية جممع االستغالل
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للجزائر الن هذا املبلغ يفوق املبلغ احملدد سابقا نظرا للسنة اليت قدم فيها امللف وبالتايل قرر البنك عدم تقدمي القرض
وسوف يعيد الزبون النظر يف إمكانية الرفع من رأمساله اخلاص أو زيادة تقدمي ضمانات أخرى.
أما املشروع الثاين فقد استقبل باإلجياب ألنه يف منطقة تفتقر هلذا النوع من حمطات البنزين واملردودية جد
مالئمة بعد الدراسات اليت أجريت للمشروع.
ومن مث إعطاء قرار املوافقة مبنح القرض أي التمويل الالزم لسد االحتياجات املالية بالنسبة لصاحب هذا
املشروع بقيمة  4.500.000دج يستحق الدفع بعد  5سنوات و  6أشهر.
المبحث الثالث  :تقديم نموذجي لمشروعين أحدهما مقبول واآلخر مرفوض.
سوف نستعرض يف هذا املبحث إىل دراسة منوذجني ملشروعني أحدمها مقبول مع التطرق إىل أسباب قبوله،
ومنوذج ملشروع مرفوض مع معرفة أسباب رفضه.
املطلب األول  :النموذج املقبول و عوامل قبوله.
 1-1عرض المشروع:
االسم التجاري  :شركة اهلندسة الريفية واملعمارية لوالية املدية (التيطري).
االختصار. SOGRUT :
الشكل القانوين ( :شركة ذات أسهم .)SPA
رأس املال االحتياطي  13500000.00 :دج.
الرئيس املدير العام ........ :
الرئيس أعضاء جملس اإلدارة ........:
اهلدف االجتماعي :تنفيذ كل أشغال اهلندسة الريفية واحلضرية.
املقر االجتماعي :عني الذهب  -املدية -
سجل جتاري رقم ........ :
الرقم اجلبائي ....... :
رقم احلساب البنكي ........:
تاريخ فتح احلساب ........:
رصيد احلساب يف  3/3/2004مدين بـ  7.037.911.00:دج.
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طلب الزبون  :سحب على املكشوف بقيمة  25.000.000.00دج.
الضمانات املقدمة:
 رهن من املرتبة األوىل لألرض و املقر االجتماعي. تنازل عن مستحقات الصفقة ( املقاولة).البنك بصدد القيام بدراسة طلب قرض من طرف ،السيد ........الرئيس املدير العام للمؤسسة العمومية
االقتصادية  SOGRUT– SPAبرأمسال يقدر بـ  13500000.00دج .
يتمثل طلب هذه املؤسسة يف قروض استغالل على شكل سحب على املكشوف قيمته
 25.000.000.00دج وذلك لتغطية احتياجات دورية قصرية األجل متعلقة بنشاط املؤسسة للتموين باملواد
األولية وقطع غيار من نوع خاص.
تعود العالقة بني بنك ومؤسسة  SOGRUTإىل تاريخ افتتاح وكالة  BDLاملدية ،مع العلم أن
املؤسسة كانت من زبائن القرض الشعيب اجلزائري ،مث حتولت إىل بنك التنمية احمللية  -وكالة الربواقية -
وبعدها حول حساب املؤسسة إىل وكالة املدية مباشرة عقب افتتاحها هناك.
 2-1تحليل الوضعية المالية:
تقوم دراستنا للوضعية املالية ملؤسسة  SOGRUTعلى بيانات حقيقية مقدمة ضمن طلب القرض
(امليزانيات احملاسبية  +جداول حسابات النتائج لكل من سنيت  2003-2002إضافة إىل امليزانية التقديرية لسنة
.)2004
مكنتنا هذه البيانات من إعداد القوائم املالية التالية.
أ /الجزء األعلى من الميزانية:
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الجدول( :)4-3الجزء األعلى من الميزانية
أصول

2002

2003

2004

خصوم

2002

2003

2004

أراضي
جتهيزات إنتاج
جتهيزات اجتماعية
قيم ثابتة أخرى

12.02
145.2
21
4036

12.02
147.7
21
5029

12.02
215.2
21
7.50

اموال مجاعية
احتياطات
مسامهات أخرى
نتائج قيد التخصيص
النتيجة

13.50
17.67
6.38
-26.0
3.105

13.50
17.56
6.38
-22.9
2.807

13.50
17.56
6.38
-19.6
3.8

أثا امجالية

161.5

165.4

234.8

مج االموال اخلاصة

14.53

17.33

21.63

اهتالكات

117.3

120.7

124.8

د ط االجل

41.59

35.66

109.0

أثا صافية

44.20

44.31

110.0

أموال الدائمة

56.12

53.00

130.7

المصدر :من إعداد الطالبة بناء على القوائم حماسبية املقدمة من طرف املؤسسة إىل البنك.
التعليق :تشكل جتهيزات اإلنتاج نسبة معمرة من قيمة األصول الثابتة اإلمجالية للمؤسسة ،هذه التجهيزات
تقادمت أي أهتلكت بنسبة ( )% 80يف سنة  ،2003فمن واجب املؤسسة إذن أن جتدد جتهيزاهتا يف أقرب
اآلجال ،فنجد أن جتهيزات اإلنتاج متثل على كل من املباين بقيمة صافية تقدر ب ـ ـ ـ ـ  16.735.000.00دج
ومعدات النقل ومعدات وأدوات ومنشآت هيكلية ،مع توق أن حتوز املؤسسة على جتهيزات جديدة خالل سنة
.2004


القيم الثابتة األخرى متثل كفاالت مدفوعة (حقوق االستثمار).



األموال اخلاصة للمؤسسة تتزايد من سنة إىل أخرى من خالل النتائج اإلجيابية احملققة.

متثل الديون طويلة األجل قروضا بنكية ،مع العلم أن املؤسسة حتصلت على قرض قصري يف شكل

سحب على املكشوف حول فيما بعد إىل قرض متوسط األجل.
وإليك التغريات يف رأس املال العامل الدائم من خالل اجلدول التايل:
الجدول ( :)5-3تغيرات رأس المال العامل الدائم .
2002

2003

2004

أموال دائمة

56.128

53.602

130.728

أثا صافية

44.202

44.312

110.017

رأس مال دائم

11.926

8.690

20.711
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المصدر :من إعداد الطالبة بناء على القوائم حماسبية املقدمة من طرف املؤسسة إىل البنك.

ب /الجزء األسفل من الميزانية:
الجدول ( :)6-3الجزء األسفل من الميزانية
2003

2004

2003 2002

خصوم

أصول

2002

قيم االستغالل
قيم جاهزة
املخزونات
تسبيقات االستغالل
زبائن

 16.00 14.25 21.45ديوان املخزونات
 31.64 29.82 29.92حمجوزات بنكية
ديوان االستغالل
244
45
45
تسبيقات جتارية
400
930
362
 31.00 58.85 29.57مج اخل املتداولة

3.000
1.379
7.000 7.882 8.205
32.00 11.13 29.54
31.12 39.12
42.00 4.261
54.40

اصول متداولة

 47.64 74.07 31.34ديوان املالية

3.100 11.35 4.798

قيم جاهزة

365 14.47

أصول يف االجل

 64.81 74.44 55.85مج د ق األجل
100

مج األصول

2004

17.16
45.00 65.76 43.48
100

 175.8 118.7أموال الدائمة

105.8 118.7

المصدر :من إعداد الطالبة بناء على القوائم حماسبية املقدمة من طرف املؤسسة إىل البنك.

الجدول ( :)7-3الجزء األسفل من الميزانية
2002

2003

2004

مج أ متداولة

41.434

74.078

47.644

مج خ متداولة

39.127

54.404

42.000

إ ر م العامل

2.307

19.674

5.644

المصدر :من إعداد الطالبة بناء على القوائم حماسبية املقدمة من طرف املؤسسة إىل البنك.

الجدول ( :)8-3جدول حساب الخزينة
2002

2003

2004

رأس املال العامل الدائم

11.926

8.6990

20.711

احتياجات راس املال العامل

2.307

19.674

5.644

اخلزينة

9.619

10.984

15.067
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المصدر :من إعداد الطالبة بناء على القوائم حماسبية املقدمة من طرف املؤسسة إىل البنك

التعليق :
 األصول املتداولة مكونة أساسا من احلقوق تبعا لطبيعة نشاط املؤسسة ،حيث نالحظ أن احلقوق
املستحقة من الزبائن تشكل مبلغا كبريا يف سنة  ( 2003أكثر من  58. 000.000.00دج ) أي أهنا متثل (
 ) % 80من جمموع؛ألصول املتداولة مع العلم أن آجال تسديد الزبائن تتجاوز أحيانا  3اشهر.
 ديون االستغالل عبارة عن ديون مستحقة اجتاه املصاحل شبه اجلبائية (

.)CNAS

ج /تحليل النشاط:
متتلك املؤسسة شهادة كفاءة من الدرجة الثالثة وهي ختتص يف أشغال اهلندسة الريفية واملعمارية ( بناء
السدود ،خزانات املياه ، ) ...جنمع هذه املؤسسة  172عامل منهم  6إطارات و15عامل خمتص.
تقدر التكاليف االمسية  35305000.00دج وحمتمل أن
 ( 80.000.000.00مشاريع حمتملة) .

تقدر سنة  2004ب ـ ـ ـ

د /دراسة المخاطر:
 اخلطر التقين حممل جدا بسبب تقادم جتهيزات اإلنتاج.
 اخلطر التجاري حممل الوقوع نظرا لوجود منافسة قوية.
 اخلطر اجلبائي غري منتظر كون املؤسسة تسدد مستحقاهتا اجلبائية يف املواعيد احملددة.
 اخلطر شبه اجلبائي معترب جدا من خالل ديون املؤسسة اجتاه (  )CNASويعود ذلك للتأخر يف
دفع االشرتاكات يف هذه املصلحة لكل من سنيت 2000و 2001و لكن ابتداء من سنة  2002شرعت املؤسسة
يف دفع اشرتاكاهتا بشكل عادي ومنتظم.
احتمال خطر عدم التسديد ضئيل جدا كون أن املؤسسة قدمت ضمانا متمثال يف التنازل عن مستحقات
الصفقة ،إضافة إىل ضمان حقيقي متمثل يف رهن عقاري من املرتبة األوىل للمقر االجتماعي وأرض مبساحة إمجالية
تقدر ب 31.723 :مرتا مربعا قيمتها اإلمجالية تقدر ب  20.048.983.00دج.
ه /القرار النهائي:
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من خالل الدراسة السابقة لطلب منح القرض وحتليل البيانات املالية خنلص إىل مايلي :
 من حيث الوضعية املالية للمؤسسة الحظنا أحنا متوازنة جدا.
 من جهة أخرى يقرتح البنك على املؤسسة أن تسوي وضعيتها اجتاهاملصاحل شبه اجلبائية عن طريق
تسديد ديوهنا بدفعات متساوية.
 من واجب املؤسسة أن جتدد جتهيزاهتا اإلنتاجية يف أقرب اآلجال.
ونظرا لطبيعة نشاط املؤسسة ووفقا للضمانات املقدمة ضمن طلب منح القرض ومن خالل الوضعية املالية
املتوازنة فإن إدارة البنك توافق على منح قرض استغالل على شكل سحب على املكشوف قيمته .000.000.00
 15دج.
 نالحظ أن البنك قد وافق على منح  15 . 000.000.00دج للمؤسسة بالرغم من أهنا طلبت
 25 . 00.000.000دج ،ويعود هذا الفرق إىل كون أن االحتياجات احلقيقية للمؤسسة ال تتجاوز املبلغ املمنوح
،فمن خالل اجلدول ( )6-3الذي يبني الوضعية العشرية لرصيد احلساب البنكي يالحظ أن أقصى رصيد مدين
وصل إىل  14 . 655 . 000.00دج.
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خالصة:

من خالل عرضنا للفصل الثالث نستخلص أن للبنوك دور فعاال يف االقتصاد الوطين من خالل الدور الذي
تلعبه يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وحىت تصل إىل هذا املستوى جيب عليها إتباع عدة أساليب لتحقيق أهدافها ،بدئا بدراسة ملف القرض،
ودراسة جوانبه ،والضمانات املقدمة والتأكد من صحتها ومالئمتها ،ودراسة الوضعية املالية للشخص املقرتض إىل
اخلطوة األخرية أين تقوم باختاذ قرار بشان القرض واألخطار املتوقعة.
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تمهيد:
إن تزايد أمهية الرشادة يف استخدام املؤسسات ملواردها املادية والبشرية بكفاءة ،ال يتم إال بوجود إدارة
تدرك البيئة احمليطة هبا ،وتدرك التغريات املختلفة فيها عن طريق القيام بالوظائف اإلدارية ،وتعي األسس واملبادئ
واألساليب اإلدارية املعاصرة ،فمثال املدير الذي على اتصال دائم مبا جيري من أحداث يف بيئته اليت يعمل هبا،
وقادر على ممارسة وظائفه بكفاءة وفعالية ،هو الذي سيتخذ القرار املناسب ويف الوقت املناسب حلل املشاكل
اليت تواجهه أو لتوجيه سياسة معينة ،وكذلك نفس الشيء بالنسبة لباقي املوظفني والعاملني ،فعليهم أن يكونوا
على علم كامل مبا يواجههم من إجراءات و أوامر  ،...كي يتسىن هلم اختاذ قرارات يف الوقت واملكان املناسبني،
فكل موظف يف املؤسسة ميارس العملية اإلدارية األساسية اليت تتمثل يف عملية تفعيل القرارات ،وهذا عرب كل
املستويات اإلدارية العليا واملتوسطة والدنيا ،كل على حسب وضعه يف التنظيم ،لذا فعليه أن تتم عملية تفعيل
القرارات وفق أسس علمية من جهة ،و استخدام ما يتوفر ملتخذ القرار من خربات وجتارب ،حيث أن أية عملية
اختاذ قرار ،متر مبجموعة من املراحل ،اليت تبدأ من حتديد املشكل املواجه ،وتنتهي باختيار البديل األفضل
وتنفيذه متابعته وتقييمه ،ويلجأ كل متخذ قرار الستخدام أساليب معينة إلمتام هذه العملية بقدر كاف.
تلجأ املؤسسة إىل االستعانة باملراجعة الداخلية لتساعدها على تتبع السري احلسن لنشاط املؤسسة ،ويساعدها يف
ضمان تدفق معلومات حتمل مواصفات مؤهلة لعملية صنع القرارات اإلدارية ،وهذا من خالل إضفاء صبغة
السالمة والصدق والشرعية على هذه املعلومات ،فيساعدها بذلك يف عملية صنع القرارات ،عرب مجيع مراحلها،
كما تتأثر عملية صنع القرارات مبجموعة من العوامل الداخلية واخلارجية ،وتوجد هناك من العوائق والعراقيل ما
يقلل ،من مسامهة املراجعة الداخلية يف عملية صنع القرار.
حيث تطرأنا يف هذا الفصل اىل ثالث مباحث تتمثل يف:
املبحث األول :مفهوم القرارات
املبحث الثاين :املراجعة الداخلية وميكانيزمات تفعيل القرار
املبحث الثالث :صعوبات املراجعة الداخلية يف صنع القرار
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المبحث األول :مفهوم القرارات

سيتم التعرض من خالل هذا املبحث التعريف بعملية اختاذ القرار واليت تكون مضمون املطلب األول أما
املطلب الثاين فيتناول أهم خصائص هذه العملية ،فيما يتطلب املطلب الثالث أنواع وأساليب القرارات املالية.
المطلب األول:ماهية عملية تفعيل القرار
الفرع األول :التعريف بعملية تفعيل القرار
ميكن أن يعرف القرار "بأنه سلوك أو تصرف واعي ومنطقي و ذو طابع مجاعي وميثل احلل أو التصرف أو
البديل الذي يتم اختياره على أساس املفاضلة بني عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة حلل املشكلة ويعترب هذا
البديل األكثر كفاءة وفعالية من بني تلك البدائل املتاحة ملتخذ القرار"
كما يعرف القرار بأنه " الفكرة املرتبطة بعملييت االختيار وااللتزام " 1أو هو " النتيجة املنطقية لعدد من
اإلجراءات اليت وضعها االختيار وحتديد العوائد املتوقعة جملموعة من البدائل املتوفرة من اجل اختيار أفضل
اإلجراءات املوضوعة ومن مث تطبيقها للوصول إىل هدف حمدد يف وقت معني "

2

أما عملية اختاذ القرار فهي" :نشاط ذهين ،فكري وموضوعي يسعى إىل اختيار البديل األنسب للمشكلة على
أساس جمموعة من اخلطوات العملية املتتابعة اليت يستخدمها متخذ القرار يف سبيل الوصول إىل اختيار القرار
األنسب واألفضل "

3

و تعرف أيضا على أهنا" :إصدار حكم معني عما جيب أن يفعله الفرد يف موقف ما ،و ذلك عند الفحص
الدقيق للبدائل املختلفة اليت ميكن إتباعها ،أو هي حلظة اختيار بديل معني بعد تقييم بدائل خمتلفة ،وفقا
لتوقعات خمتلفة ملتخذ القرار"

4

 1موفق حديد ،حممد اإلدارة -المبادئ و النظريات و الوظائف ،احلامد للنشر و التوزيع ،األردن ،2001،ص263 :
 2أمسهان خلفي ،دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري ،ختصص التسيري العمومي،
قسم علوم التسيري كلية العلوم االقتصادية ،التجارية و علوم التسيري ،جامعة احلاج خلظر باتنة ،دفعة 2009\2008ص4:
 3حسي حرمي و اخرون ،اساسيات االدارة ،دار احلامد للنشر ،عمان،االردن،1998،ص.140:
 4علي الشرقاوي ،العملية الدارية -وظيفة المديرين ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ،مصر،2002 ،ص.ص129-128:
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كما تعرف على أهنا " :جوهرة العملية اإلدارية و حمور نشاط الوظيفة اإلدارية ،فهي عملية اختيار السرتاتيجية
أو إجراء وتكون هذه العملية منظمة ورشيدة وبعيدة عن العواطف ومبنية على الدراسة والتفكري املوضوعي
للوصول إىل القرار السليم".1
الفرع الثاني :أهمية اتخاذ القرار
يعترب موضوع اختاذ القرارات جل وحمور العمل اإلداري ،فهو يتخذ قرار عندما يوقع الرسالة أو يوافق على
إجازة موظف ،أو جييب على استفساره أو يطلب من أحد موظفيه أداء عمل ما ،أو يقوم بتشكيل جلنة ،أو
تعيني رئيس قسم ،أو ترقية موظف أو إفادة يف برنامج تدرييب أو تغيري أسلوب عمل...اخل.
وهكذا فان اختاذ القرارات أهم عنصر يف عمل وحياة املنظمات ،وهي قلب اإلدارة النابض حيقق للمنظمة
البقاء والنمو واالزدهار ،وتأسيسا على ما سبق تتضح بصورة جلية أمهية اختاذ القرارات الصائبة السليمة
الرشيدة ،فالقرارات اليت يتخذها املدير تؤثر كثريا على وضعه الوظيفي وتقدمه وتؤثر أيضا على اجلماعة اليت
يشرف عليها وهلا تأثرياهتا على عمل املنظمة.2
وتزداد أمهية عملية اختاذ القرارات مع زيادة تعقد أعمال املنظمات وتوسعها وتنوعها وتزداد التحديات اليت
تواجهها املنظمات من تغريات متسارعة ،منافسة وحادة ،تتسارع ظاهرة العوملة وقد أصبح أساس احلكم على
اإلداري الناجح هو كفاءته ومقدرته يف اختاذ القرارات الصائبة السليمة ،واإلخفاق يف ذلك يعين جتمد العمل
وشل النشاط وبالتايل احنالل املنظمة وفنائها ،وهكذا ترتبط كفاءة املنظمة وفعاليتها بكفاءة وسالمة القرارات
اليت تتخذ يف مستوياهتا املختلفة ،كما تبني أمهية عملية اختاذ القرارات بالنسبة للعملية اإلدارية من خالل الشكل
التايل:

 1كاسر مصر املنصور ،نظرية القرارات اإلدارية ،دار احلامد للنشر،األردن،2000،ص.31:
 2حسن حرمي وأخرون ،مرجع سبق ذكره،ص.139:
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الشكل رقم ( : (02-02أهمية عملية اتخاذ القرارات

التخطيط

اتخاذ القرار

التنظيم

المراقبة

التوجيه
المصدر :معوشي عبد الرزاق وأخرون ،مذكرة دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات ،املدية ،دفعة
،2001ص.29:
المطلب الثاني :خصائص عملية تفعيل القرار
الفرع األول :الصفات المميزة لعملية تفعيل القرارات
تتميز عملية اختاذ القرارات خبمسة صفات متيزها عن عمليات عدة هي:1
 -1أهنا عملية قابلة للرتشيد :ذلك أن هذه العملية تقوم على افرتاض مفاده أنه ليس باإلمكان الوصول
إىل احلد من املعقولية والرشد.
 1نفس املرجع السابق،ص.ص.32-31:
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 -2أهنا عملية تتأثر بعوامل إنسانية واجتماعية :وهي عوامل نابعة من شخصية متخذ القرار واملرؤوسني
ومجيع األشخاص الذين يسامهون يف اختاذ القرار ويتأثرون به ،وهذا ما أكده "هريبرت سيمون :ليس هناك
قرارا إداري يف أي منظمة بعيدا عن تأثري العديد من األفراد"...
 -3أهنا عملية تتصف بالعمومية والشمول :من حيث أنواع القرارات وأسس اختاذها تكاد تكون عامة
بالنسبة جلميع املنظمات اإلدارية وتتصف بالشمول من حيث القدرة على اختاذ القرارات اليت ينبغي أن
تتوفر يف مجيع من يشغلون املناصب اإلدارية على اختالف مسؤولياهتا.
 -4أهنا عملية مبنية على اجلهود اجلماعية املشرتكة :أي أهنا ناتج جهد مشرتك يربز من خالل مراحلها
املتعددة وما تتطلبه هذه املراحل من إعداد ،حتضري ،مجع املعلومات ،حتليل ،تقدمي و تنفيذ.
 -5أهنا عملية ديناميكية مستمرة :من خالل كون هذه العملية تنتقل من مرحلة ألخرى وصوال اىل
اهلدف املنشود حلل مشكلة حمل القرار.
الفرع الثاني :خصائص عملية تفعيل القرار
ميكن أن يوجز خمتلف خصائص هذه العملية فيما يلي:

1

أ -إن عملية اختاذ القرار مرحلة متقدمة يف العملية اإلدارية ،وأن املراحل السابقة لعملية اختاذ القرار (مرحلة
صنع القرار) هي مقدمات أساسية للقرار السليم على الرغم من أنه يف كل مرحلة من مراحل العملية تظهر
عملية صنع القرار بشكل أو بأخر ،لكنها تتجسد يف مرحلة اختاذ القرار خبطة عمل أو إجراء...اخل ،فالقرار
يقوم باألساس على وجود مهمة عمل جيب أن تنفذ أو مشكلة قائمة حتتاج إىل حل.
ب -هناك عدة عناصر ترتبط بالقرارات كلها ،أو باالختيارات بني املسارات البديلة للعمل هي:
 -1شخص لديه مشكلة وهو ممثل متخذ القرار أو القائم على عملية االختيار (الرجل اإلداري).
 -2هدف يريد متخذ القرار حتقيقه (هدف تنظيمي).

1

نواف كنعان ،اتخاذ القرارات االدارية بين النظرية و التطبيق ،مكتبة دار الثقافة ،عمان،1995 ،ص.87:
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 -3بيئة تشكلت فيها املشكالت تتمثل يف حاالت طبيعية ليست حتت سيطرة متخذ القرار ،مبعىن أنه
ال ميكن التحكم فيها وذلك مثل ظروف الطلب على السلعة اليت ال ميكن للمنظمة أن ختضعها
لسيطرهتا.
 -4طرف الوصول إىل اهلدف املطلوب حتقيقه.
 -5نتيجة متثل حمصلة ما ينتج من إتباع مسار معني للعمل يف حالة طبيعية معينة ،وإذا متت ترمجة
النتائج يف شكل قيم فانه يطلق عليها عوائد.
 -6حالة من الرغبة يف حتديد مسار العمل األفضل ،وهلذا يتم االختيار على أساس قاعدة معينة مثل
تعظيم الدخل أو املنفعة أو خفض التكلفة أو غري ذلك.
 -7تعد عملية صنع (أو اختاذ) القرار وظيفة إدارية وعملية تنظيمية ،فهي وظيفة إدارية من حيث أهنا
تعد من املسؤوليات الرئيسية اليت يتحملها املدير ،كما أهنا عملية تنظيمية من حيث أن اختاذ القرار
الكثري من القرارات تعد عملية أكرب من أن ينفرد هبا املدير وحده ،فهي ناتج جهود كثري من األفراد
على شكل مجاعات أو جمالس إدارة.
ت -ابسط أسلوب لعملية صنع القرار هو النظر إليها على أهنا اختيار يقوم هبا صانع القرار الختيار البديل
األفضل من بني بدائل عديدة.
أما االعتبارات الواجب توافرها يف عملية اختاذ القرار هي:

1

-1ضرورة توافر املرونة الذهنية اليت تكفل اإلملام بالعناصر األولية والعاطفية والرشيدة .مبعىن أن يكون تفكري
متخذ القرار منطقيا وخاليا من الشك والتناقض ودقيقا وواضحا ،ومفهوما.
 -2أن يكون القرار عمليا وقابال للتطبيق حىت يساهم يف حتقيق اهلدف.
 -3إقناع اجملموعة بسالمة وحيوية القرار ،حيث يتطلب ذلك شرح القرار وهتيئة املرؤوسني لقبوله.
 -4تقدير ودراسة العوامل والظروف البيئية احمليطة قبل اختاذ القرار واختيار القرار.
1

حممد رسالن اجليومي وأخرون ،االدارة علم و تطبيق ،دار امليسرة للنشر،عمان،2000،ص.20:
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 -5إن عملية اختاذ القرار تتطلب وقتا كافيا لكي يتم حتديد املشكلة بالدقة الكافية وحتليلها.
 -6املتابعة املستمرة للقرار وما يتبعه من سلسة من األعمال.
المطلب الثالث :أنواع وأساليب تفعيل القرار
الفرع األول :أنواع تفعيل القرار
ميكن أن ننظر إىل أنواع القرار من زاويتني خمتلفتني ،فهناك تصنيف من وجهة نظر علماء القانون اإلداري،
وهناك تصنيف من وجهة نظر علماء اإلدارة.
.I

تصنيف القرارات حسب القانون اإلداري:
 .1من حيث مدى القرار وعموميتها:
تصنف القرارات وفقا هلذا املعيار -الذي يستند إىل اآلثار القانونية اليت ترتتب على القرار -إىل نوعني:
 قرارات تنظيمية؛ قرارات فردية. .2من حيث قوة القرار ومدى خضوعه إلعادة النظر:
تصنف القرارات وفقا هلذا املعيار إىل:
قرارات أولية؛قرارات قطعية. .3من حيث شكل القرار وإجراءات اتخاذه:
تصنف القرارات وفقا لشكل إصدارها واإلجراءات اليت سبق اختاذها ،إىل:
 قرارات مكتوبة وقرارات شفوية؛ -قرارات صرحية وقرارات حتمية.
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 .4تصنيف القرارات حسب علماء اإلدارة:
يصنف علماء اإلدارة القرارات طبقا ملعايري متعددة وأكثر اتساعا من معايري التصنيف لدى علماء
القانون اإلداري ،ومرد هذا االتساع هو نظرة علماء اإلدارة لعملية اختاذ القرارات أكثر مشوال واتساعا لتصنيف
أنواع القرارات. 1
ولقد مت تصنيف القرارات اإلدارية حسب املعايري التالية:
 وفقا للوظائف األساسية باملؤسسة؛
 وفقا ألمهية القرارات؛
 وفقا إلمكانية برجمتها أو جدولتها؛
 وفقا ألساليب اختاذها؛
 وفقا للنمط القيادي ملتخذها.
 .5تصنيف القرارات وفقا للوظائف األساسية بالمؤسسة:
تصنف القرارات وفقا هلذا املعيار إىل األنواع التالية:
 قرارات تتعلق بالعنصر البشري
 قرارات تتعلق بالوظائف اإلدارية ذاهتا
 قرارات تتعلق باإلنتاج
 قرارات تتعلق بالتسويق
 قرارات تتعلق بالتمويل
 .IIتصنيف القرارات وفقا ألهميتها:
قدم أنسوف  Ansoffهذا النوع من التصنيف الذي يتم على أساسه تقسيم القرارات إىل:2

1

نواف كعنان ،مرجع سبق ذكره ،ص .249

 - 2عبد السالم أبو قحف ،أساسيات ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،1995 ،ص .143
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 قرارات اسرتاتيجية
 قرارات تكتيكية
 قرارات تنفيذية

من خالل عرض هذه املستويات الثالثة من القرارات وتأثري املراجعة الداخلية عليهم ميكن متثيلها يف الشكل
التايل:
شكل ( :)03-02تصنيفات القرارات حسب أهميتها

قرارات
استراتيجية

قرارات تكتيكية
قرارات تنفيذية

المصدر  :من إعداد الطالبة
من خالل هذا الشكل ميكن إيضاح أن كل مستوى من املستويات الثالثة يؤثر فيه من قبل املراجعة
الداخلية ،حبيث تلعب هذه األخرية دور كبري يف عملية صنع القرار ويف كل مستوى من املستويات الظاهرة على
الشكل ،حيث يتم استشارة املراجع الداخلي عند الوقوف على قرار معني أو العمل مبا ورد يف تقاريره من
توصيات واقرتاحات حول العمليات اليت مت مراجعتها.
إن تصيف القرارات حبسب أمهيتها على اسرتاتيجية وتكتيكية وتنفيذية وإن كان يبدو سهال من الناحية
النظرية ،إال أن تطبيقه يف الواقع العملي يبدو صعبا ،ألن ذلك يتطلب وجود وسائل دقيقة تستخدمها اإلدارة
للتميز بني املشكالت االسرتاتيجية واملشكالت الروتينية اليومية ،ومن هنا تبدو صعوبة وضع حدود فالصلة بني
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األنواع الثالثة للقرارات بسبب تداخل هذه األنواع الذي يقتضيه تداخل وتشابك وتعقد املشكالت اإلدارية،
وبالتايل تداخل وتشابك القرارات اليت تتخذ حللها.
 .IIIتصنيف القرارات وفقا إلمكانية برمجتها أو جدولتها:
قسم كونتز  koontzوزمالئه القرارات إىل نوعني مها:1
 القرارات املربجمة
 القرارات غري املربجمة
 .IVتصنيف القرارات وفقا ألساليب اتخاذها:
يصنف بعض علماء اإلدارة القرارات اإلدارية  -وفقا ألسلوب اختاذها – إىل نوعني:2
 قرارات كيفية (وصفية)؛
 قرارات كمية (معيارية).
 .Vتصنيف القرارات وفقا لظروف اتخاذها:
تصنف القرارات حسب هذا املدخل إىل:
 قرارات تتخذ حتت ظروف التأكد،
 قرارات تتخذ حتت ظروف عدم التأكد.
الفرع الثاني :أساليب اتخاذ القرارات
إن هذه األساليب كانت انعكاسا للمفاهيم اإلدارية اليت يقوم عليها كل من املدخل الذي يعترب أن اإلدارة هي
فن ،واملدخل الذي يعترب أن اإلدارة علم ،ففي حني عكست املفاهيم اإلدارية اليت تغلب اجلانب الفين لإلدارة
أساليب غري عملية يف اختاذ القرارات تقوم على التخمني واحلدس واخلربة السابقة واالستعداد الطبيعي ملتخذ

 - 1عبد السالم أبو قحف ،مرجع سبق ذكره ،ص .143
J.Slocum,Management, Contengency, Approche, Addison Welsey, N.J, 1978, P:

2-

184
 -2نقال عن نواف كعنان ،مرجع سبق ذكره ،ص .255
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القرار ،جند أن املفاهيم اإلدارية اليت تغلب اجلانب العلمي لإلدارة على اجلانب الفين ،عكست أساليب علمية
الختاذ القرارات تقوم على إتباع اخلطوات املنطقية للتفكري وإتباع املنهج العلمي يف حتديد املشكلة ومجع البيانات
واملعلومات وحتليلها وإخضاع النتائج للمقارنة والتجربة واالستنتاج.
وترتيبا على ذلك درج الكثري من كتاب اإلدارة على تصنيف األساليب اليت يتبعها املديرون يف اختاذ القرارات إىل
أسلوبني رئيسني مها :1األسلوب التقليدي واألسلوب العلمي.
 -1األساليب التقليدية في اتخاذ القرارات:
يقصد باألساليب التقليدية تلك اليت تفتقر للتدقيق والتمحيص العلمي وال تتبع املنهج العلمي يف عملية صنع
القرار ،وتعود جذور هذه األساليب إىل اإلدارات القدمية اليت كانت تستخدم أسلوب التجربة واخلطأ واخلربة،
واملشاهدة والتقليد أو احملاكاة يف حل مشاكلها.
أ -الخبرة :مير املدير بالعديد من التجارب أثناء أدائه ملهامه اإلدارية خيرج منها بدروس مستفادة من
النجاح والفشل تنري له الطريق حنو العمل يف املستقبل وهذه الدروس املستفادة من التجارب املاضية غالبا
ما تكسب املدير مزيدا من اخلربة اليت تساعده يف الوصول إىل القرار املطلوب ،وآية ذلك أن تدرج املدير يف
سلم اهلرم اإلداري ومشاركته يف اختاذ القرارات ومعاينته للربامج واملشاريع اإلدارية اليت تنجح أو تفشل،
وفرتات التأمل اليت يقضيها يف التفكري والتحليل والتقييم للمواقف اليت تواجه كل ذلك وغريها من األمور
ختتزن يف ذهنه ويكون هلا أثر إىل حد ما يف مواجهة املشاكل أو املواقف اليت تتطلب اختاذ قرار معني.
وال تقتصر اخلربة املعينة يف هذا األسلوب على خربة املدير متخذ القرار ولكن ميكنه التعلم واالستفادة من
خربات املديرين اآلخرين من زمالئه وجتارهبم يف ظل املشاكل اإلدارية واختاذ القرارات الصائبة حنوها ،كما
ميكنه االستفادة من خربات وجتارب املديرين السابقني الدين تقاعدوا عن العمل أو تركوا العمل ألسباب أو
ألخرى ،إال أن من أبرز املآخذ على هذا األسلوب أن هناك بعض املخاطر قد ترتتب على اعتماد املدير
على خربته السابقة يف اختاذ قراراته ذلك ألن مثل هذه اخلربة قد يشوهبا أخطاء أو فشل ،كما أهنا يف
الغالب تتأثر مبستوى إدراك املدير لألسباب احلقيقية خلطأه أو فشله ،يضاف إىل ذلك أن املشكالت

 - 1عبد السالم أبو قحف مرجع سبق ذكره ،ص .149
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القدمية (املاضية) قد تكون خمتلفة عن املشكالت اجلديدة (احلاضرة) ويف مثل هذه احلالة يصبح من غري
املناسب تطبيق الدروس املستفادة من جتارب املاضي على جتارب احلاضر.1
وبالرغم من املآخذ على هذا األسلوب التقليدي الختاذ القرارات فإن ذلك ال يقلل من أمهية هذا األسلوب
وغريه من األساليب التقليدية األخرى ،فقد يسرتشد املدير بالقرارات اليت سبق اختاذها يف القرارات يف
مواقف مماثلة مع مراعاة مجيع الظروف ومقارنتها هبا.
ب -إجراء التجارب:
لقد بدأ تطبيق أسلوب إجراء التجارب يف جماالت البحث العلمي ،مث انتقل تطبيقه إىل اإلدارة لالستفادة
منه يف جمال اختاذ القرارات وذلك بأن يتوىل متخذ القرار نفسه إجراء التجارب آخذا بعني االعتبار مجيع
العوامل امللموسة وغري امللموسة واالحتماالت املرتبطة باملشكلة حمل القرار ،حيث يتوصل من خالل هذه
التجارب إىل اختيار البديل األفضل معتمدا يف هذا االختيار على خربته العلمية ،ومن مزايا هذا األسلوب
أنه يساعد املدير متخذ القرار على اختيار أحد البدائل املتاحة حلل املشكالت ،وذلك من خالل إجراء
األخطاء والثغرات اليت تكشف عنها التجارب أو التطبيقات العملية ،وبذلك ميكن هذا األسلوب املدير
من أن يتعلم من أخطائه وحماولة تالقي هذه األخطاء يف القرارات اليت يتخذها مستقبال ،ومن املآخذ على
أسلوب إجراء التجارب أنه أسلوب باهظ الثمن وفادح التكاليف ويستنفذ الكثري من اجلهد و وقت املدير
متخذ القرار إذ ينبغي إجراء التجارب للحصول على املعدات واألدوات والقوى العاملة الالزمة اليت تتطلبها
الربامج املعدة لتحقيق هذه التجارب.
ولعل من األمهية مبكان أن نوضح أنه قد مير يف مواقف معينة اجلمع بني اخلربة والتجربة معا لتحقيق
اهلدف ،ومثال ذلك أن بعض املؤسسات املنتجة لسلعة معينة قد حتتاج إىل االستفادة من خربهتا وخربة
املؤسسات األخرى املنتجة للسلعة مماثلة ،باإلضافة إىل إجراء التجارب على ضوء هذه اخلربات تتمكن
الشركة من اختيار التجربة األفضل.

 - 1نواف كعنان ،مرجع سبق ذكره ،ص .183
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ج-البديل والحكم الشخصي:
يعين هذا األسلوب استخدام متخذ القرار حكمه الشخصي واعتماده على سرعة بديهية يف إدراك العناصر
الرئيسية اهلامة للمواقف واملشكالت اليت تعرض له ،والتقدير السليم ألبعادها ،ويف فحص وحتليل وتقييم
البيانات واملعلومات املتاحة والفهم العميق والشامل لكل التفاصيل اخلاصة هبا ،كما تبدو صعوبة وخماطر
استخدام هذا األسلوب يف أنه يقوم على أسس شخصية نابعة من شخصية متخذ القرار وقدراته العقلية
واجتاهاته وخلفياته النفسية واالجتماعية ومعارفه ،وهذه كلها سيمات وقدرات ختتلف باختالف اجملتمعات
والبيئات كما أهنا مرهونة باملقومات املختلفة واملتعددة للمجتمع الواحد وقواعد السلوك الذي حتكمه االجتاهات
السائدة فيه والتطورات املختلفة اليت مير هبا ،إن العناصر السابقة تؤثر يف حكم متخذ القرار الشخصي على
األمور واملواقف اليت تواجهه إال أن هذا األسلوب ميكن أن يكون جمديا يف اختاذ القرارات غري االسرتاتيجية اليت
يكون تأثريها حمدودا وكذلك يف املواقف الطارئة اليت تتطلب مواجهة سريعة كما أن من مزاياه يساعد على
استقالل بعض القدرات واملهارات لدى بعض متخذي القرار كالقدرة على التصور والقدرة على االبتكار وحتمل
املسؤولية ،والقدرة العقلية وكلها قدرات متكن متخذي القرار من اختاذ قرارات صائبة دون تردد.
د-دراسة اآلراء و االقتراحات وتحليلها:
يعين هذا األسلوب اعتماد متخذ القرار على البحث ودراسة اآلراء واالقرتاحات اليت تقدم إليه حول املشكلة
وحتليلها ليتمكن على ضوئها من اختيار البديل األفضل وتشتمل هذه اآلراء واالقرتاحات تلك املقدمة إليه من
طرف املستشارون واملتخصصون والزمالء واليت تساعد يف إلقاء الضوء على املشكلة حمل القرار ومتكن متخذ
القرار من اختيار البديل األفضل إال أن من الصعوبات اليت تواجه متخذ القرار يف تطبيق هذا األسلوب ،أن
تنفيذه يتطلب جتزئة املشكلة إىل أجزاء ومن مث دراسة كل جزء منها على حدى ،وكذلك دراسة املشكلة ككل
مع األخذ بعني االعتبار العوامل االسرتاتيجية املؤثرة فيها كما يتطلب تطبيقه من ناحية أخرى إشراك متخذ
القرار لكل من يساهم بآرائه و اقرتاحاته الختاذ القرار وكذلك إشراك املرؤوسني الذين يتولون تنفيذ القرار.
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 -2األساليب العلمية في اتخاذ القرار:
لقد غلب على هذه األساليب التحكيم العلمي خاصة و أمام التطورات اهلائلة اليت شهدهتا اإلدارة احلديثة
منذ مطلع الستينات بسبب اكتشاف الوسائل و االخرتاعات احلديثة وتضخم حجم التنظيمات اإلدارية وتوسع
وتعقد نشاطها وطموح أهدافها وتغري الظروف البيئة اليت تعمل يف إطارها ،و ارتقاء مستوى التعليم والثقافة
للمتعاملني فيها ،كل هذه األسباب وغريها أدت إىل التحول لألساليب ذات الطابع العلمي الختاذ القرارات
املختلفة.
تتميز األساليب احلديثة يف اختاذ القرارات أو حل املشكالت يف نظريهتا التقليدية يف أهنا تقلل أثر التحيز
الناجم عن األحكام الشخصية أو العاطفية إىل حد كبري ،1ويف هذا اخلصوص ميكن تناول بعض األساليب
احلديثة على النحو التايل:2
 حبوث العمليات؛
 نظرية االحتماالت؛
 أسلوب شجرة القرارات؛
 نظرية املباريات اإلدارية؛
 أسلوب التحليل احلدي؛
 أسلوب دراسة احلاالت؛
 أساليب أخرى.
المبحث الثاني :المراجعة الداخلية وميكانيزمات تفعيل القرار
تعترب عملية اختاذ القرار يف أية مؤسسة اقتصادية مبثابة الوظيفة احملورية إلدارهتا ،ذلك ألن مصري املؤسسة ومن مث
جناحها يف حتقيق أهدافها االقتصادية أصبح مرهونا وإىل حد كبري ،بقدرة إدارهتا على اختاذ قرارات رشيدة تضمن
توظيف مواردها املتاحة بني استخداماهتا البديلة استخداما أمثال حيقق للمؤسسة أكرب عائد ممكن على األموال
املستثمرة يف نشاطها ،ويف كل يوم وبصفة متكررة تواجه مواقف داخل املؤسسة تتطلب اختاذ قرارات متكنهم من
 1عبد السالم أبو قحف ،مرجع سبق ذكره ،ص .151
 2نواف كعنان ،مرجع سبق ذكره ،ص ص . 204 -179
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فرص مواتية أو حل مشاكل معينة وبالتايل جيب على متخذ القرار أن يعد نفسه ملعرفة كيفية الوصول إىل أفضل
قرار ممكن ،إن املشاركة يف اختاذ قرار ما ليس كاختاذه بصفة حيادية ،فمن املمكن االستعانة باملراجعة الداخلية
يف ذلك ،وهذا من خالل الدور الذي تلعبه داخل املؤسسة ،الذي من شأنه مساعدة وحتسني عملية اختاذ
القرار ،وكذا املساعدة على التغلب أو على األقل التكيف مع العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار سلبا.
مير أي قرار ويف أي مستوى إداري مبجموعة من اخلطوات أو املراحل قبل خروجه يف شكله النهائي ،هذا
وبالرغم من قصر الفرتة بني حلظة أول ظهور للمشكل إىل حلظة اختيار البديل املالئم لتلك املشكلة ،إال أن
هذه العملية ال ميكن أن تكون بدون تواجد للمعلومات ،إذ تعمل أنظمة املعلومات املتواجدة داخل املؤسسة
بضخ املعلومات حسب كل نوع ،ليتم انتقاء أفضلها للقيام بعملية صنع القرارات املالئمة لكل مشكلة مواجهة،
وتدعم هذه العملية مبا تراه املراجعة الداخلية من اقرتاحات مناسبة لتلك املشكلة املواجهة ،اعتبارا لكل ما سبق
سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل أهم املراحل املتبعة يف عملية صنع القرارات واىل طبيعة املعلومات اليت تدخل
يف صنع القرارات وحسب كل مستوى إداري ،وإىل مدى مسامهة املراجعة الداخلية يف كل مرحلة من مراحل
اختاذ القرارات مث الوقوف على أهم العوامل املؤثرة يف عملية اختاذ القرارات.
المطلب األول :العوامل المؤثرة على تفعيل القرار
تتأثر عملية اختاذ القرار مبجموعة من العوامل ميكن تناوهلا كاآليت:1
 العوامل اإلنسانية؛ العوامل التنظيمية؛ العوامل البيئية.هذه العوامل جيب أخذها بعني االعتبار لتحديد مدى الدور الذي تلعبه املراجعة الداخلية يف صنع القرار.
 -1العوامل اإلنسانية:
تنبع العوامل اإلنسانية املؤثرة يف عملية صنع القرارات من عملية االختيار بني البدائل املتاحة أمام متخذ
القرار ،نتاج تفاعل إنساين ،تتفاعل فيه عدة عوامل منطقية وغري منطقية ،موضوعية وشخصية وهي ختتلف
 - 1نوف كعنان ،مرجع سبق ذكره ،ص

ص.312-265 ،
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بذلك عن باقي التصرفات اإلنسانية ،وهذه العوامل اإلنسانية تتمثل يف عوامل نفسية وأخرى تتعلق
باجلوانب الشخصية.1
 -2العوامل التنظيمية:
إىل جانب العوامل اإلنسانية اليت سبق عرضها يوجد أيضا بعض العوامل واجلوانب التنظيمية اليت تؤثر يف
عملية اختاذ القرارات تتمثل يف العوامل التالية:
أ -القوى الكامنة في الموقف اإلداري الذي خلق المشكلة محل القرار:
تتمثل يف منط التنظيم اإلداري وتعدد املستويات اإلدارية فيه؛
-

طبيعة املشكلة حمل القرار ودرجة تعقدها والوقت املتاح حللها؛

-

نوع القرار وأمهيته؛

-

مدى مالئمة الظروف البيئية وخاصة ظروف البيئة اخلارجية ،وما يرتتب عليها من ضغوط على

متخذ القرار؛
ب -اإلتصالت اإلدارية:
تعترب اإلتصالت اإلدارية من الوسائل اهلامة اليت ميكن للمدير متخذ القرار عن طريقها احلصول على
املعلومات والبيانات املطلوبة الختاذ القرار ،ومن هنا فإن سالمة القرارات اإلدارية ورشدها تعتمد بدرجة
كبرية على سالمة وفاعلية االتصاالت ،اليت جيريها املدير متخذ القرار للحصول على املعلومات ،فتتحدد
فاعلية االتصاالت مبدى قدرة املدير على تنمية الفهم بينه وبني موظفيه حىت تصبح األهداف مفهومه لدى
واحد منهم.
كما تتأثر قرارات املدير مبدى قدرته على الوقوف على رد فعل رسالته من جانب مستقبلها.
وردود الفعل اليت يظهرها موظفوه جتاه املعلومات اليت يرسلها ،واليت تكون يف صورة أسئلة أو استفسارات
أو انتقادات أو مقرتحات باإلضافة إىل الطرق األخرى حلصول املدير متخذ القرار على املعلومات املطلوبة
الختاذ القرار،

 - 1عبد الغين بسيوين عبد اهلل ،مرجع سبق ذكره ،ص .358
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طرق االتصال غري الرمسي اليت تنشأ نتيجة العالقات الشخصية و االجتماعية اليت تقوم بني أفراد اجملموعة
غري الرمسية ،حبيث تفعل و تسرع يف احلصول املدير على املعلومات.
ج -التفويض والالمركزية اإلدارية:
لقد أدى تطور ألعمال اإلدارية وتعقدها إىل تزايد األعباء امللقاة على كاهل املدير ،ذلك أن زيادة حجم
التنظيمات اإلدارية احلديثة وتعقد أعماهلا وتشعب نشاطاهتا أدى إىل تزايد مسؤوليات املديرين ،وأصبح من
أهم األعباء اليت تواجههم العمل على سحب الواجبات واملشاكل اليومية غري اهلامة على كاهل املدير
ليتسىن له التفرغ و التفكري يف العمليات واملسائل اإلسرتاتيجية واهلامة يف التنظيم ،ليتاح الوقت الكايف
لإلطالع على نشاطات مرؤوسيه ومعاجلة مشاكلهم.
يؤثر التفويض على عملية اختاذ القرارات ملا يرتتب على تفويض املدير بعض اختصاصاته وسلطاته إىل
مرؤوسيه من مزايا تنعكس آثارها اإلجيابية على اختاذ القرارات ،فالتفويض يساعد من ناحية على تنمية
قدرات املرؤوسني يف جمال اختاذ القرارات ،ومن ناحية أخرى يسهم يف إجناز قرارات فعالة ،تتخذ يف ظل
كامل الشروط  -ألن كثرة املهام على املدير تفقده الرتكيز كما تتأثر عملية اختاذ القرارات أيضا بدرجة
الالمركزية اإلدارية يف املؤسسة ،حيث يزداد هذا التأثري يف احلاالت التالية:
 كلما ازداد عدد القرارات اليت تتخذها املستويات اإلدارية الدنيا يف املؤسسة؛ كلما ازدادت أمهية القرارات اليت تتخذها املستويات اإلدارية الدنيا يف املؤسسة فزيادة حرية أحد رؤساءاألقسام اإلدارية يف تصرف يف أمور مالية مثال دون الرجوع إىل أحد ،يعين زيادة درجة الالمركزية يف هذا
اجملال ،األمر الذي سوف ينعكس إجيابا على القرارات املتخذة ألن ذلك يشعر باملسؤولية والتحفيز
 كلما اتسعت دائرة تأثري الوحدة اإلدارية بالقرارات اليت تتخذها املستويات اإلدارية الدنيا يف املؤسسةفاإلدارات اليت تسمح لفروعها بإصدار قرارات إجرائية فقط أقل المركزية من تلك اليت تسمح لفروعها
بإصدار قرارات مالية.
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إن من أهم املزايا اليت ترتتب على الالمركزية اإلدارية فيما يتعلق باختاذ القرارات هو حتقيق السرعة يف اختاذ
القرارات وتوفري كوادر قيادية جديدة للمناصب العليا يف املؤسسة نتيجة لتمرهنم على األعمال
املختلفة...اخل
د -نطاق التمكن (الرقابة) الذي يكون على مرؤوسيه:
يعترب هذا النطاق من املبادئ العامة اليت تؤثر يف فاعلية اإلدارة عامة وفاعلية القرارات اإلدارية اليت يتخذها
املدير بشكل خاص ،وهذا النطاق يعين عدد املرؤوسني الذين ميكن إدخاهلم يف نطاق اإلدارة اخلاصة بكل
مدير ،حبيث يستطيع أن يعطيهم وقته ويواجههم لتحقيق األهداف املطلوبة دون أن يتجاوز عددهم إىل
حد الذي ال ميكنه من قيادهتم بفاعلية ،فيؤثر هذا النطاق على قدرات املدير متخذ القرار ،من حيث أن
زيادة عدد املرؤوسني الذين يدخلهم يف نطاق إدارته يؤدي إىل زيادة أعبائه ،مما يؤثر على قدرته يف اختاذ
القرار الرشيد يف الوقت املناسب ،ألن نطاق إدارته الرمسي سيكون واسعا ويزيد كثريا عن قدراته الفعلية.
يعترب نطاق التمكن من العوامل املؤثرة يف اختاذ القرارات ،ذلك أن اتساع النطاق يقلل من تعدد املستويات
اإلدارية مما يزيد يف سرعة التفاهم بني املدير ومرؤوسيه ،ويؤدي بالتايل إىل سرعة اختاذ القرارات ،والعكس
جيعل املدير متخذ القرار غري قادر على ختصيص الكثري من الوقت للمسائل اهلامة ،وال يتيح الفرصة
ملرؤوسني حلل املشاكل اليت تواجههم بأنفسهم و اختاذ القرارات املالئمة بشأهنا دون الرجوع إىل املدير ،إال
أن اتساع نطاق التمكن ميكن التغلب على سلبياته بالتفويض كما رأينا سابقا.
 .3العوامل البيئية:
هناك جمموعة من العوامل أو القيود اليت تؤثر على فاعلية القرارات ،تنبع من الظروف البيئية احمليطة للقرار،
ومن أهم هذه العوامل :طبيعة النظام السياسي و االقتصادي يف الدولة ومدى انسجام هذه القرارات مع
الصاحل العام والقوانني واألنظمة والتقدم التكنولوجي.
أ .طبيعة النظام السياسي واالقتصادي في الدولة :فطبيعة النظام السياسي وفلسفته وتركيبه تؤثر بشكل
مباشر يف عملية اختاذ القرارات ،ذلك أن هذه العملية تتأثر مبدى القيود اليت يفرضها النظام السياسي على
حرية القيادات صانعة القرار ،أو توجيه قراراهتا لتأيت منسجمة مع فلسفة النظام ،كما يؤثر النظام
االقتصادي من ناحية أخرى يف فاعلية القرارات ،إذ يفرتض أن تأيت قرارات القيادات اإلدارية منسجمة مع
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االجتاه االقتصادي السائد يف الدولة ،كما تؤثر املتغريات والقوى االقتصادية على فاعلية القرارات اإلدارية،
ومن أهم هذه القوى املؤثرة تفاوت املستويات السائدة يف اجملتمع ،وتوفر االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ
القرار....
ب .انسجام القرار مع الصالح العام :على متخذ القرار أن يرعى مدى حتقق القرار ألهداف جمموع
املواطنني وليس أهداف فئات حمددة منهم قد تكون صاحبة مصلحة خاصة يف اختاذ القرار حىت يضمن
انسجام مع الصاحل العام.
ج .التقاليد االجتماعية والقيم الدينية :تتأثر القرارات اإلدارية بالتقاليد االجتماعية والعادات املوروثة
والقيم الدينية ويبدو أن تأثري التقاليد على القرارات اليت يتخذها املديرين واضحا وملموسا من خالل
سلوكهم واجتاهاهتم عند اختاذ القرارات.
كما تعترب القيم الدينية عامال فعاال يف إقناع اجلماهري بكثري من القرارات كتمهيد إلصدارها وتنفيذها.
د .النصوص التشريعية :إن األنظمة واللوائح والتعليمات كلها تشكل قيودا رمسية مفروضة على املدير
متخذ القرار حبكم منصبه الرمسي ،وتتضح هذه القيود بصورة أكثر يف جمال اختاذ القرارات يف اإلدارة
العامة ،حيث يعترب القرار اإلداري ،جزءا من السياسة العامة للدولة ويكون املدير مضطرا  -حىت يضمن
فاعلية القرار – أن يأخذ يف اعتباره عوامل معينة أمهها :االلتزام بالقوانني ،وامليزانية ،و االعتمادات املالية
املخصصة له ،وأثر القرار على اخلطة املرسومة ،ومدى واقع القرار على السلطات العليا اليت جيب أن توافق
عليه وقياس مدى قبوله لدى اللجان الربملانية اليت ستقره ،والرأي العام الذي ميكن أن يقبله أو يهامجه.
تتأثر عملية صنع القرارات أيضا بالتغريات السريعة واملفاجئة يف النظم والقوانني واللوائح اليت تعمل املؤسسة
يف إطارها اليت تصدرها الدولة ،إذ يضاف إىل ما سبق التزام متخذ القرار بقواعد الشكل واإلجراءات اليت
تضعها القوانني الختاذ القرارات.
ه_ التقدم التكنولوجي :إن الثورة التكنولوجية احلديثة وما رافقتها من اخرتاعات  -كاألجهزة اإللكرتونية
– أحدثت تغريات جوهرية يف بعض اجلوانب العلمية اإلدارية كإعداد اخلطط واالتصاالت واختاذ القرارات،
وكان من أبرز التطورات الفنية يف جمال اختاذ القرارات ،اخرتاع احلاسب اآليل الذي يلعب دورا هاما يف
جتميع البيانات وختزينها وحتليلها وحفظها بشكل دقيق ومنظم ،مما يساعد يف التوصل إىل احللول املالئمة
للمشاكل اإلدارية ،وذلك من خالل االستعانة به لتطبيق األساليب الرياضية احلديثة يف اختاذ القرارات ولقد
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أثبتت التجارب العملية أن احلاسب اآليل قد عمل على تطوير وحتسني األساليب العلمية الختاذ القرارات
من خالل استخدام قدرته على توفري البيانات املالئمة الختاذ القرار.
إال أن ما يقدمه احلاسب اآليل يف اختاذ القرارات يقوم على عدة اعتبارات :
-

دور احلاسب اآليل يف اختاذ القرارات خيتلف باختالف نوعية القرارات املراد اختاذها.

 املعهود يف احلياة العملية أن من يتحكم يف نظام البيانات واملعلومات ،يستطيع إىل حد كبري أن يؤثريف القرارات اليت تتخذ عن طريق استخدام نوع وحجم البيانات اليت تدعم وجهة نظر معينة ،أو أخرى،
والوضع هنا ال خيتلف يف حالة استخدام احلاسب اآليل عنه يف احلاالت اليت تستخدم فيها النظم العادية
حلفظ البيانات وتنظيمها ،رغم أن النتائج يف احلالة األوىل قد تكون أكثر واقعية وتأثريا على متخذ القرار.
 إن احلاسب اآليل ليس سوى جمموعة من األجهزة اإللكرتونية اليت تقوم بتنفيذ هذه العمليات يتممبوجب تعليمات وبيانات يقدمها العنصر البشري.
-

أن العنصر البشري ممثال يف املدير متخذ القرار واملرؤوسني ال يزال يلعب دورا هاما ورئيسيا يف

عملية اختاذ القرارات ،فقد أكدت بعض ا لدراسات يف هذا اجملال أن الكثري من املديرين ال يزالون يعتمدون
على األساليب التقليدية القائمة على احلكم والتقدير الشخصي واحلدس واخلربة السابقة يف اختاذ القرارات
أكثر من اعتمادهم على األساليب العلمية اليت تعترب احلواسيب اآللية إحدى وسائلها اهلامة.
ال ميكن احل كم على فعالية قرار مع إرجاع أسباب ذلك لعنصر معني أو جهة دون األخرى دون حتديد أهم
العوامل املؤثرة فيه ،فقد يكون قرار ما متخذ غري فعال رغم توفر مجيع الشروط الالزمة الختاذه ،ويرجع ذلك
إىل تأثري أحد العوامل السالفة الذكر عليه ،كما ال ميكن القول أن خلية املراجعة الداخلية ليس هلا دورا يف
عملية اختاذ القرار ،أو أن هلا تأثري سلبيا على العملية دون حتديد ما هي أهم العوامل اخلارجة عن نطاق هذه
األخرية ،فقد تكون مجيع خطوات املراجعة الداخلية سليمة ويف وقتها احملدد هلا ،ومع توفر مجيع مقوماهتا ،إال
أننا ال نلمس أي دور للمراجعة الداخلية يف عملية اختاذ ذلك القرار.
كذلك إذا أرادت اإلدارة العليا التأكد من أن مدراء املستويات الذين يتخذون هذه القرارات بشكل سليم،
فعليها أن تلزمهم بتقدمي دراسة يثبتون فيها بأهنم قاموا حبصر البدائل األهم ،وحددوا بدقة عوائد كل بديل،
واختاروا احلل األفضل ،أي البديل املعظم للمنفعة.

56

الفصل الثاني

مساهمة المراجعة الداخلية في تفعيل القرارات المالية

المطلب الثاني :حلول مشاكل اتخاذ القرار
لقد أن عملية اختاذ القرار ليست بالعملية السهلة وذلك لوجود عدة مشاكل ومعوقات متعددة ومتشعبة
منها ما هو مرتبط مبتخذ القرار حبد ذاته أو البيئة احمليطة به سواء داخليا أو خارجيا.
 مشاكل عملية اتخاذ القرارتتصف عملية اختاذ القرارات بالصعوبة والتعقيد ،فكثريا ما جيد اإلداري نفسه معرضا للكثري من العوائق
اليت متنعه من الوصول إىل القرار املناسب ،وهذه املعوقات تتمثل يف اآليت:
أ -صعوبة إدراك المشكلة وتحديدها :كثريا ما تكون املشاكل اليت يواجهها اإلداري مرتبطة ببعضها،
وتتداخل مسبباهتا مع نتائجها مما جيعل اإلدارة غري قادرة على متييزها بدقة وبالتايل تتجه جهودها ملعاجلة
املظاهر الفرعية للمشكلة واألعراض وهل املشكلة األساسية لعدم قدرهتا على حتديدها وتعريفها.
ب -عدم القدرة على تحديد األهداف من اتخاذ القرار :إن متخذي القرارات يسعون دائما لتحقيق
جمموعة من األهداف ،ومن وراء هذه القرارات وهذه األهداف ترتبط ببعضها البعض أحيانا ،وقد تتعارض
أحيانا أخرى ،كما قد ختتلف من حيث أمهيتها ،مما يتطلب من اإلدارة التمييز بني األهداف املهمة واألقل
أمهية وكذا التنسيق بني األهداف.
ج -عدم القدرة على تقييم البدائل :يف بعض األحيان جيد اإلداري صعوبة يف تقييم البدائل ،حيث
يصعب عليه إجياد معايري يستخدمها لتقييم املزايا والعيوب لكل بديل ،وتزداد هذه الصعوبة حينما تتعدد
األطراف.
د -صعوبة االختيار والمفاضلة بين البدائل :تعد القدرة على املفاضلة بني البدائل وحتديد مدى سالمة
القرار وصحته من أهم املشاكل اليت تواجهها اإلدارة عند اختاذها لقرارات خمتلفة ،وخاصة عند التشابه النسيب
بني كل بديل أو عدم معرفة قيمة كل نتيجة أو عدم توفر املعلومات الكافية وكذا عدم القدرة على التنبؤ
بالنتائج املرتتبة عن كل بديل من البدائل املتاحة.
و -نقص المعلومات والبيانات الالزمة  :يعد عدم توفر املعلومات الكافية الختاذ القرار من أهم الصعوبات
اليت تواجه متخذ القرار إذ تعد املعلومات موارد املنظمات يف العصر احلديث ،حيث جيب أن تعطي صورة
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حمددة عن بيئة العمل وظروفه وإمكانيته ،حبيث متكن اإلدارة من استخدام تلك املعلومات بصورة جيدة
توضع هلا األوضاع القائمة خارج املنظمة وداخلها وتساعدها يف اختاذ قرارات سليمة.
المطلب الثالث  :اآلليات المستخدمة لحل هذه المعوقات والمشاكل
هناك إدراك بأن لإلنسان ثالث آليات حلل املشكالت املتعلقة باختاذ القرارات واملتمثلة يف:1
أ -التحليل واالستدالل  :يف هذه العملية إذا واجه اإلداري مشكلة يقوم حبلها عقليا إىل عناصرها الرئيسية
ليستدل من ذلك احلل املناسب هلا ،االفرتاض األساسي عندما تنشط هذه العملية هو أن احلل متضمن يف
املشكلة وحصر البدائل مث حتديده مث االختيار .فمثال إذا ساعدنا صانع القرار إىل الوصول إىل مثل هذا
اجلدول ميكن أن نرتكه ليتخذ القرار.
جدول ( :)01-02نموذج لجدول لمساعدة صانع القرار في حل المشكلة باالستدالل

ا البديل

ا االحتمال 1

االحتمال 2

ا (بدائل تعود باألرباح)

(كل البدائل تحقق األرباح)

العوائد

العوائد

أ

 5000+دج

 5000-دج

ب

 8000+دج

 8000-دج

ج

 500-دج

 500-دج

ي

 200+دج

 200-دج

المصدر :سعاد ناف برنوطي ،األعمال :الخصائص و الوظائف اإلدارية،ص.387:
 1سعاد نائف برونطي ،األعمال :الخصائص و الوظائف االدارية ،دار وائل للنشر ،لوس اجنلوس،ص.ص.386-384:
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فإذا كانت املشكلة وفق االحتمال األول(أ) :أي أن البدائل املختلفة تتضمن بدائل حتقق عوائد اجيابية ،فهو
سيختار البديل(ب) لكونه يعظم املنفعة ،أما إذا كانت املشكلة من النوع الذي ال يوفر بدائل اجيابية ،بل كلها تنطوي
على خسائر كما يف االحتمال  2ألعاله ،فهو سيختار البديل (ي) الذي يقلل اخلسائر ،أي يعود عليه بأقل خسارة.
فالكثري من القرارات اإلدارية املهمة تستدعي حتليل املشكلة باستدالل احلل املناسب ،لذلك يلجأ علماء اإلدارة
إىل املتخصصني يف األساليب الكمية ملساعدهتم يف اختاذ هذه القرارات املعقدة ،كل هذه األساليب تسعى حلصر
البدائل وحتديد عوائدها املرتقبة لبيان البديل الذي يعظم العوائد.
ب -حل المشكالت بتكرار حل سابق :نسمي هذه النظرية أحيانا بنظرية " الرجل اإلداري" ،وأحيانا بنظرية
"الرشد املقيد" حيث عرض هذه النظرية األستاذ  Simonللفت األنظار إىل حمدودية نظرية الرشد املطلق يف التنبؤ
عن مئات القرارات اإلدارية خاصة تلك اليومية واملتكررة.
ويعود حل املشكالت بتكرار حل سابق إىل جمموعة من العوامل ،نورد أمهها فيما يلي:
 .1إن القدرات العقلية لإلنسان مقيدة ( وحمدودة) وليست مطلقة.
 .2إن البحث عن هذه البدائل قد يكون مكلف ويأخذ وقتا يضيع فرصة مهمة ،فحىت لو استطاع الفرد أن
يستعرض كل البدائل املمكنة ويقدمها ،فالعملية ستكون مكلفة.
 .3إن اإلنسان ميتلك عدة حاجات ومقاييس ،وقد ال خيتار دائما البديل الذي يعظم املنفعة االقتصادية بل قد
خيتار بديل له منافع اجتماعية ونفسية أخرى.
هذه وغريها من األساليب جتعل من متخذ القرار حيل هذه املشاكل بتكرار حل سابق استخدمه ووجده مقبوال.
ج -حل المشكالت باإلبداع :كانت النظرة السابقة إىل اإلبداع هو أنه عملية عقلية منفردة ،وأن من تصدر عنه
هو إنسان ميلك موهبة نادرة ال تتوفر ألقلية من الناس.
أما النظرة احلالية فهي أنه واحدة من العمليات اإلنسانية حلل املشكالت وبالتايل هو استعداد يتوفر لكل إنسان.
و املقصود "باإلبداع" هو اكتشاف أو خلق شيء جديد ،وغالبا ما يلجأ اإلنسان إىل اإلبداع إذا وجد بأن األساليب
األخرى حلل املشكلة ال تساعد يف التوصل إىل حل مناسب ،كما جيد نفسه مضطرا أو مندفعا ملواصلة البحث عن
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حل للمشكلة ،أي أن اإلبداع هو عملية عقلية ميكن أن نعرفها من حمصلتها أو نتيجتها ،ومتر هذه العملية باملراحل
التالية:1
 .1اإلحساس باملشكلة :وهذه املرحلة يدرك فيها بأن حماولته حلل املشكلة يواجهها بالطرق العادية ال تؤدي إىل نتيجة
مرضية ،وأن احلل يستلزم معاجلة بطريقة جديدة (مرحلة إدراك عقلي).
 .2اإلعداد والتحضري :بعد إدراك احلاجة للنظر إىل املشكلة بطريقة مغايرة ،تبدأ عملية البدء من جديد جيمع
املعلومات اجلديدة وإضافية عن املشكلة للمساعدة يف تغيري النظر هلا ،أي أهنا مرحلة نشاط عملي صرف جلمع
وحتليل بيانات ومعلومات.
 .3التخمر :هي مرحلة يعمل فيها العقل على مستوى دون الشعور ،ويسميها املختصني مبرحلة "التخمر" حيث يبدو
بأن املعلومات متباينة التخمر يف العقل كخطوة على طريق التوصل إىل احلل اجلديد وكلما كانت املشكلة أكثر تعقيدا
كلما تطلب اإلبداع جهد حتضري ومرحلة ختمر أطول.
 .4التفتق  :تسمى أيضا مرحلة اإلهلام ،اإلشراق ،التبصري ...اخل ،وفيها يتفق الذهن على احلل اإلبداعي اجلديد،
وتتميز مبشاعر االنشراح والبهجة للفكرة اجلديدة واحلل اجلديد وتولد إحساسا مبالغا فيه بالثقة بالنفس ،وكلما كانت
املشكلة أكثر صعوبة وتستدعي جهد حتضريي أوسع للتوصل إىل إبداع شيء جديد كليا كلما كانت مشاعر اإلهلام
أكثر حدة.
 .5التحقق :بعد ذلك يبدأ اإلنسان بنشاطات التأكد والتحقق من صالحية احلل الذي تفتق عنه ذهنه حلل املشكلة،
أي التأكد من أنه ليس وهم أو سراب وهذه مرحلة جهد جترييب وعملي الختيار الفكرة اجلديدة.

 1سعاد نائف برنوطي ،مرجع سبق ذكره،ص.ص,293-292:
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المبحث الثالث :صعوبات المراجعة الداخلية في صنع القرار
تلعب املراجعة الداخلية دورا هاما يف عملية صنع القرار يف املؤسسة ويف مجيع املستويات اإلدارية
املختلفة إال أن هذا الدور يكون حمدودا أو منعدما برغم من اإلجراءات العادية والسليمة للمراجعة
الداخلية ،وعلى ضوء العوامل املؤثرة كما رأينا سابقا وغريها ،ميكن أن نقف على النقاط اليت عندها
يتقلص دور للمراجعة الداخلية -حمدوديتها– يف عملية صنع القرارات وكذا على ضوء أمور ختص املراجعة
الداخلية نفسها.
المطلب األول :المركزية الشديدة وعدم التفويض
كما قلنا سابقا أن هناك منط أوتوقراطيي للسلوك اإلداري وهذا النمط يتدرج يف شدته بني نقطتني ميثل
أحدمها السلوك األوتوقراطي املتسلط أو املتحكم ومتثل النقطة الثانية السلوك األوتوقراطي املتعامل أو اللبق،
كما أنه يتوسط هاتني النقطتني سلوك يكاد يكون وسطا يف شدته بني النمطني السابقني ،وهذا السلوك
هو السلوك األوتوقراطي الصاحل أو اخلري ،إال أنه ويف ظل هذه األمناط الثالثة جيب أن منيز بني نوعني من
القيادة املتحكمة ،فهناك قيادة تعتمد كلية على أسلوب قيادي رقايب يتعامل يف تصرفاته بالتقارير الرقابية،
واليت توافيه مبا مت عمله عند إصدار األوامر للمستويات اليت تلي املستويات القيادية ،يف هذا النوع يكون
للمراجعة الداخلية دورا كبريا جدا ،وتصبح مبثابة اليد اليمىن للقيادة واليت يتم من خالهلا التحكم يف
جمريات العمليات داخل املؤسسة ،وهذا راجع للصفة الرقابية اليت حتكم املراجعة الداخلية.
وهناك نوع آخر من القيادة الذي ال يعرتف إال بوجهة نظره ،ففي هذا النوع من القيادات يكون دور
املراجعة الداخلية حمدود إىل أبعد التصورات فال تلقى االقرتاحات اليت ترفع يف التقارير النهائية أي صدى
لدى قيادات املؤسسة.
 -1المراجعة الداخلية في ظل نمط إداري أوتوقراطي متطرف
ففي ظل النمط األوتوقراطي املتطرف غري املقتنع باملراجعة الداخلية كأداة رقابية يف املؤسسة لسبب أو
ألخر ،قد بينت الدراسات العلمية أن القيادات يف األجهزة ذات النمط األوتوقراطي يرتتب عليها عدم
رغبة هذه القيادات يف تفويض االختصاصات والصالحيات للقيادات يف الصف الثاين من السلم اإلداري،
وتربز مظاهر هذه املركزية يف كثرة اإلمضاءات واملوافقات والشروحات اليت تشرتط ملصلحة األعمال
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ونظاميتها ،مث ضرورة عرض كل صغرية وكبرية على املدير ،مما يؤدي إىل سيطرة الروتني والروح البريوقراطية
اليت تقرتن دائما باملركزية اجلامدة ،كما يظهر األسلوب األوتوقراطي املتشدد أو املتطرف يف اختاذ القرارات
بأهنا تأيت من األعلى إىل األسفل ،وهي غري قابلة للمناقشة ،وتتميز القيادة اإلدارية يف ظل هذا األسلوب
بأهنا هي اجلهة الوحيدة اليت أدرى من غريها بأي قرار يتخذ وال تقبل أي اقرتاح من أي جهة يف الصف
الثاين يف الرتتيب من السلم اإلداري ،وتعتربه تدخل وإنقاص يف صالحياهتا وتعدي للحدود بالنسبة للجهة
املقرتحة ،فال تكون هناك أي صورة من صور املشاركة يف اختاذ القرارات ،1ويكون عمل املراجعة الداخلية
يف ظل هذا األسلوب يف التأكد من السري العادي لنشاط ويف مجيع املستويات اإلدارية ،وال ميكن للمراجعة
الداخلية الطعن يف القرارات املتخذة وال ميكن تقييمها ،باإلضافة إىل أنه ال يتم األخذ بأي اقرتاح تبديه يف
تقاريرها ،فهذا النوع من القيادات مؤمن بالدور التقليدي للمراجعة الداخلية فقط وهو جمرد املصدقة على
ما هو ظاهر بالقوائم املالية دون التدخل يف الشؤون التسيريية وما شاهبها.
 -2المراجعة الداخلية في ظل نمط إداري أوتوقراطي صالح
أما النمط األوتوقراطي الصاحل أو اخلري أين يتصف املدير فيه بأنه يثق يف نفسه طريقة أدائه للعمل ويركز
اهتماماته يف حتقيق مستوى أداء مرتفع يف األجل القصري والطويل وتبدوا مهاراته الرئيسية يف محل موظفيه
على تنفيذ ما يريد هو أن ينفذه مع عدم خلق أشياء لدى مرؤوسيه.
أما يف اختاذ القرارات ال يؤمن ملدير من هذا النمط كثري باملشاركة يف اختاذه للقرارات ،ولو فتح باب
الستخدام املشاركة يف بعض األحيان ،فإن وسيلته يف ذلك تروجيه لقبول مرؤوسيه لقراراته قبل إعالهنا
صراحة ،وذلك ألنه يدرك مقدما أن بعضا من مرؤوسيه قد يعارضون قراره ،وهلذا فهو حياول أن ينب هلم
الفوائد اليت ترتتب على هذا القرار إن أختذ ،ويوضح هلم مزايا إصداره ،بعبارة أخرى هو حياول إقناعهم
بقبول القرار ،وهو يعلم أيضا أن تقدمي موظفيه له التقارير و االقرتاحات حول املشكلة املتعلقة بالقرار قبل
اختاذه  ،رمبا تنتج عنه فكرة سديدة يستفيد منها أو تنبهه وتعرفه باملشاكل اليت قد تستجد مستقبال ،فاملدير
األوتوقراطي اخلري وإن كان يبدو عادال ومنصفا أحيانا يف تعامله مع مرؤوسيه يف إشراكهم بشكل حمدود يف
اختاذ قراراته إال أن اجتاهه وميوله استبدادي بشكل عام ،فهو وإن كان يفضل أن يتعامل مع مرؤوسيه عن
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طريق اإلقناع أحيانا ،إال أن املرؤوسني ينظرون إىل سلوكه اخلري حنوهم على أنه نوع من املناورة يلجأ إليها
لتحقيق أهدافه ورغبته.
إن النم ط أو السلوك اإلداري األوتوقراطي اخلري رغم تناقص شدته إال أنه يبقى دائما ،حدا من احلدود اليت
تقلل من املشاركة يف صنع القرار ،هذا حىت وإن جلأ للمراجعة الداخلية كأداة يستعملها يف مراقبة وتسيري
نشاط املؤسسة.
يتضح من خالل ما سبق لنمطي األوتوقراطي اخلري واملتعامل التفاوت بينهم من حيث درجة املشاركة اليت
يتيحها كل منط منها يف اختاذ القرارات ،ففي النمط األوتوقراطي اخلري يبدو سلوك املدير من هذا النمط أنه
أقل تطرفا يف حتكمه ،ويبدو ذلك من خالل إشراك مرؤوسيه بشكل حمدود يف اختاذ القرارات وحماولة
إقناعهم بقبول القرار ،ويف النمط األوتوقراطي املتعامل يبدو أسلوب املدير من هذا النمط على أنه أقل
درجات السلوك األوتوقراطي تطرفا يف استبداديته وأكثرها اقرتابا من السلوك الدميقراطي من حيث إعطاء
املرؤوسني قدرا -ولو يسريا -من احلرية ملشاركته يف صنع القرارات ،وميله حنو التخفيض من حدة حتكمه
يف مرؤوسيه الذي يظهر من خالل لباقته يف إقناعهم وتوليد اإلحساس لديهم باملشاركة.
وبالرغم من أن كل من النمطني السابقني يبقى ذا طابع أوتوقراطي ألن املدير يف كل منط منها حيتفظ
بسلطته النهائية يف األخذ بآراء مرؤوسيه واقرتاحاهتم ،أو عدم األخذ هبا و اختاذه منفردا القرار النهائي ،أما
بالنسبة لنموذج املدير الدميقراطي الشكلي أين توضع حدود ضيقة للمشاركة يف عملية صنع القرارات أو
عندما تكون هناك ظروف أمام املدير يرى أنه من غري الالئق إشراك مرؤوسيه يف عملية صنع القرارات.
فعند كل هذا نقف عند حدود مشاركة املراجعة الداخلية يف عملية صنع القرار باإلضافة إىل النمط
األوتوقراطي املتطرف.
المطلب الثاني :ضغوط المديرين
من خالل تناولنا للعوامل املؤثرة يف عملية اختاذ القرارات رأينا أنه كيف يتأثر متخذ القرار بعوامل
ومتغريات نابعة من البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة ،وأنه قد يكون من املمكن التحكم بتأثري البيئة
الداخلية يف حني يصعب على املدير التحكم بتأثري البيئة اخلارجية مبا فيها من متغريات سياسية واجتماعية
اقتصادية.
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وقد أثبتت بعض الدراسات التطبيقية أن املديرين  -وخاصة يف الدول النامية – على اختالف مستوياهتم
يف املؤسسة اإلدارية املختلفة أيا كان نوعها ونشاطها وحجمها ،يتعرضون لضغوط عديدة ،وأن هذه
الضغوط أصبحت مسة مميزة للعصر الذي نعيش فيه ،كما أصبحت البيئة سواء الداخلية أو خارجية هي
مصدر هذه الضغوط ،وأثبتت هذه الدراسات أن مقدار السلطة املمنوحة للمديرين ال تتناسب مع
املسؤوليات املناص ة هبم والضغوط اليت تواجههم واليت ينعكس أثرها على نوعية وفاعلية القرارات اليت
يتخذوهنا.
إن هذه الضغوط تؤثر بشكل أو بأخر على مرد ودية القرارات املتخذة من قبل املدير فبالرغم من أداء
خلية املراجعة الداخلية عملها على أحسن وجه ووفقا جلميع املتطلبات فإن مسامهتها من خالل التقارير
النهائية تكون حمدودة أو حىت أنه ال يكون أي دور يف عملية صنع القرار.
ميكن تقسيم هذه الضغوط اليت يتعرض هلا املدير واليت تؤثر يف قراراته واليت حتد بذلك من الدور الذي
ميكن أن تلعبه املراجعة الداخلية يف عملية صنع القرار إىل نوعني:
 الضغوط الداخلية؛ الضغوط اخلارجية -1الضغوط الداخلية:
تتمثل ال ضغوط الداخلية يف ضغوط الرؤساء وضغوط التنظيمات غري الرمسية ومراكز القوى اليت ختلقها،
وقصور نظم املعلومات والبيانات ،ونقص اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة.
أ -ضغوط الرؤساء  :فاملدير الذي ال يعرف حدود سلطاته أو الذي ال خيول السلطة الكافية من رؤسائه
إلجناز واجباته و خيشى لومهم ،غالبا ما حيجم عن اختاذ القرارات القاطعة ،وهناك أسباب تدعو املدير
متخذ القرار لاللتزام بسلطة رئيسه عند اختاذه للقرار أمهها :أن املدير يريد أن يضمن احلصول على موافقة
رئيسه على قراره وأن الرئيس حيكم سلطته الواسعة يف التنظيم وفهمه الشامل والعميق لألمور ميكنه من
اقرتاح وابتكار بدائل جديدة متعددة يضاف إىل ذلك أن بعض الرؤساء ال مييلون كثريا إىل تفويض
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سلطاهتم ملرؤوسيهم -كما رأينا سابقا -كما أن بعضهم يفضلون عرض القرارات عليهم من قبل املديرين
قبل اختاذها أو وضعها موضع التنفيذ .
ب -ضغوط التنظيمات غير الرسمية  :فقد توجد يف املؤسسة جتمعات غري رمسية تشكل مراكز قوى
فعلية مميزة عن مراكز القوى الرمسية ،تشكل ضغوطا على املدير متخذ القرار ،وتؤثر يف توجيه قراراته أو حتد
من فعالياهتا.
فقد كشفت بعض الدراسات اليت أجراها مركز البحوث التابع جلامعة ميتشجان األمريكية يف جمموعة من
الشركات ، 1أن اجملموعات غري الرمسية اليت تتكون داخل هذه الشركات كانت تظهر فيها قيادات غري
رمسية تتوىل مهمة متثيل أعضاء هذه اجملموعات والتحدث بامسهم يف ما خيصهم وما يرغبون به ولوحظ
خالل الدراسة أن القيادات غري الرمسية يف هذه اإلدارات توجه أعضاء اجملموعات الغري رمسية إىل معارضة
قرارات املديرين أو عدم تنفيذها ،وأن أعضاء هذه اجملموعات كانوا يتعاونون فيما بينهم للتغطية على
أخطائهم ،وكانوا يعلنون أحيانا صيحات االحتجاج أو االهتامات العلنية ضد املشرف عليهم ،كما كانوا
يستخدمون االتصاالت غري الرمسية -عن طريق اإلشاعات -لتوجيه نظر املشرف إىل مطالبهم ،وأثبتت
نتائج هذه الدراسات أن وجود هذه التجمعات الغري رمسية بالشكل الذي حيقق األهداف املطلوبة ،ويكون
ذلك ألن مناقشة اجملموعة وقيادهتا للمشاكل ميكن أن تؤدي إىل احلصول على قبوهلا للقرار املزمع اختاذه
وموافقته عليه ،وكل ذلك جي ب بعد معرفة املدير ما إذا كانت اجملموعة املراد إشراكها أو قيادهتا ختفي نوايا
عدوانية أو غري ودية حنوه أو حنو التنظيم ،وإذا وجد ما يشري إىل ووجود مثل هذه النوايا فمن املخاطرة أن
يرتك اجملال مفتوحا أمام مثل هذه اجملموعات للمشاركة يف اختاذ القرارات.
يضاف إىل ما سبق أن هذه التجمعات قد تشكل عامل ضغط على املدير من خالل استغالل مشاركة
أعضائها يف اللجان اليت تكلف حبل بعض املشاكل اليت تواجهه ،ذلك أن هذه اللجان قد تضم يف
عضويتها واحدا أو أكثر من اآلخرين يف إبداء اآلراء وتقدمي االقرتاحات اليت تكون فيها مصلحة
جملموعتهم ،وقد يواجهون األعضاء اآلخرين بآراء و اقرتاحات تستهدف الوصول باملشكلة إىل حلول
معقدة ،وقد يعدون تقارير تتضمن ما يكون فيه دعما جملموعتهم اليت ينتسبون إليها لتحقيق بعض املصاحل
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اخلاصة ،أو لتحقيق ما يهدف إليه املدير ،وكل هذه االعتبارات تؤدي إىل اختاذ قرارات وسط أو تصاحليه رغم
اتساع نطاق السلطة اليت يتمتع هبا املدير متخذ القرار.
ج -كذلك يعتبر من الضغوط الداخلية :يعترب من الضغوط الداخلية ضيق الوقت لدى املدير واضطراره
إىل اختاذ القرارات حتت ضغط ظروف معينة حيث ال تكون الفرصة كافية للحصول على املعلومات الوافية
عن البدائل و دراستها ،وكذلك مدى تعدد احللول البديلة إذ كلما تعددت احللول كلما تطلب ذلك جهدا
ووقتا لدراستها ،كما يعترب من الضغوط الداخلية تلك اخلاصة بإمكانيات املؤسسة املالية وتوفري السيولة
الالزمة ملواجهة عملياهتا اجلارية ،وتوفري عناصر اإلنتاج الالزمة سواء كانت عناصر بشرية متميزة أو
مستلزمات إنتاج غري متوفرة يف األسواق أو قطاع غيار توقف إنتاجها.
 -2الضغوط الخارجية:
تتمثل يف ضغوط الرأي العام والضغوط االقتصادية النابعة من العالقات االجتماعية للمدير خارج نطاق
العمل ،وضغوط األجهزة اإلعالمية واألجهزة الرقابية ،وكلها عوامل تؤثر يف توجيه قرارات املدير أو حتد من
فاعليتها.
أ -ضغوط الرأي العام :تتمثل هذه الضغوط يف الرأي العام اليت يفرضها على املدير كونه عضوا يف اجملتمع
وعليه أن يتعامل معه ،ولذلك فالقرار الذي يكون فعاال يف وقت أو يف منطقة معينة قد ال يكون فعاال يف
وقت أو يف منطقة أخرى ،وقد تعارض مثال بعض فئات الرأي العام قرارات قد تعود عليها باإلضرار ولو
كانت هذه األضرار بسيطة أو غري مباشرة ،مثل القرارات اخلاصة برفع أسعار بعض السلع أو اخلدمات يف
ظل االحتكار أو األسعار اإلدارية ،واليت جتد معارضة من الرأي العام ،وهي تشكل بذلك نوعا من
الضغوط على متخذي القرارات.
ب -الضغوط االقتصادية :تتمثل هذه الضغوط يف حاالت التضخم واالنكماش وفوائد األموال،
والتذبذب يف أسعار العمالت ،والعرض والطلب واليت تؤثر تأثريا مباشرا على قدرة املؤسسة يف حتقيق
أهدافها ،كما تنعكس آثارها على القرارات فتحد من فاعليتها ،يضاف إىل ذلك اهتمامات خمتلف فئات
الشعب اليت يتعامل معها من الضغوط االقتصادية ،القوى االقتصادية املتمثلة يف املنافسة وندرة املواد
ومستوى اخلدمات اخلارجية واألسعار.
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ج -الضغوط النابعة من عالقات المدير الشخصية و االجتماعية واإلقليمية خارج نطاق العمل :قد
أوضحت التطبيقات العملية أن العالقات الشخصية للمدير خارج نطاق العمل تلعب دورا بارزا يف توجيه
قرا راته ،وخاصة يف الدول النامية ،إذ أن املدير يف هذه الدول يرتبط مبجموعات متشعبة من الصالت
والعالقات األسرية والروابط اإلقليمية ،بل وروابط أبناء البلد أو احلي ،وهذه كلها متارس ضغوطا على املدير
لتشكيل قراراته وفقا للمصاحل الشخصية ألصحاب هذه الصالت ،تربز هذه الضغوط بشكل واضح عند
اإلعالن عن وظائف شاغرة ،إجراء حركة الرتقيات أو التنقالت ،التعاقد على اإلنشاءات أو التوريدات ،إذ
حياول أصحاب املصلحة استخدام صالهتم باملدير خلدمة مصاحلهم بصرف النظر عن القواعد والنظم
املوضوعة.
عادة ما تكون هذه الضغوط من زمالء املدير يف املؤسسة األخرى أو من أشخاص يستمدون احلق يف
الضغط من مراكزهم الرمسية أو من هيئات هلا طابع خاص ،كالنقابات العمالية أو املهنية أو هيئات دينية
أو تنظيمات حزبية ،وكلها ضغوط هتدف إىل حتقيق مصاحل خاصة هلم تكون على حساب صواب القرار
وفعاليته.
د -الضغوط النابعة من أجهزة الرقابة المركزية :يضاف إىل ما سبق الضغوط النابعة من أجهزة الرقابة
املركزية مبا يتطلبه عملها من بيانات ومعلومات إذ يضطر املدير متخذ القرار إىل إمداد هذه األجهزة مبا
يستغرق بعض وقته وطاقته فينعكس ذلك على قراراته ،زد على ذلك الضغوط اليت تسببها أجهزة اإلعالم
على املديرين من خالل ما تنشره هذه األجهزة من انتقادات أو تقييم لقرارات املديرين وإبراز وجهات
النظر واآلراء لبعض فئات الرأي العام حوهلا ،وكل ذلك يشكل ضغطا على املدير سواء بالنسبة ملا اختذه
من قرارات أو ملا يزمع اختاذه من قرارات يف املستقبل ،كما أن مثل كل هذه الضغوط من شأهنا أن تعرقل
الدور الذي من املمكن أن تلعبه املراجعة الداخلية يف عملية صنع القرار ،وقد كون تأثري هذه الضغوط على
دور املراجعة الداخلية يف إحدى املراحل أو اخلطوات اخلاصة بصنع القرار ،فبالرغم من استكمال املقومات
األساسية للمراجعة الداخلية وفعاليتها إال أن هذه الضغوط حتد من أو تبطل ما كان مرجوا من وراء
املراجعة الداخلية.
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المطلب الثالث :االستقاللية المحدودة للمراجعة الداخلية
لعل أكثر األمور خطورة يف املراجعة الداخلية هي أن تكون مرتبطة مع املدير املايل مما يعرض أهداف
املراجعة الداخلية إىل البريوقراطية بل وإىل عدم حتقيق األهداف بالكامل ،فمثال لو أكتشف املراجع
الداخلي أن هناك بعض الغش أو األخطاء يف الدائرة املالية واليت يرأسها املدير املايل فكيف للراجع
اخلارجي أن يقدم تقريره إىل املدير املايل والذي هو أصال مسئوال عن تلك الدائرة ،من هنا أتت األمهية
على استقاللية دائرة املراجعة الداخلية بشكل تام وأن تكون مربوطة بشكل يوفر هلا نوعا من االستقاللية،
مما دعا إىل اعتماد معايري املمارسة املهنية ،إذ أن من معايري املمارسة املهنية للمراجعة الداخلية أن يكون
املراجع الداخلي مستقال عن باقي األنشطة -الوظائف -اليت يقوم مبراجعتها وهذا يتطلب ضرورة أن يكون
الوضع التنظيمي لقسم املراجعة الداخلية كافيا مبا يسمح بأداء املسؤوليات املنوط هبا ،وجيب أن يكون
املراجع موضوعيا يف أدائه ألعمال املراجعة إال أن التطبيقات العملية هلذه املهنية أثبت أنه يف أي حال من
األحوال أن تكتمل استقاللية املراجع الداخلي وهذا من خالل زاويتني:
 -1تنظيمية رسمية:
حبيث أن املراجع الداخلي هو أوال وأخري موظف داخل املؤسسة يعين تابع هلا ،وهو مسؤول عن أعماله
جتاه جملس إدارته (اإلدارة العليا) وجند ذلك من خالل متوضع املراجعة الداخلية يف اهليكل التنظيمي
للمؤسسة وهذا وفقا لشكل التايل:
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شكل ( :)04-02وضع المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة
اإلدارة العليا

المراجعة الداخلية
اإلدارة الوسطى

اإلدارة الدنيا
المصدر :فتحي رزق السوافريي و اخرون،مرجع سبق ذكره،ص.84

نالحظ من خالل الشكل والذي ينب متوضع املراجعة الداخلية داخل اهليكل التنظيمي للمؤسسة،
حيث جاء ليعمل على احملا فظة على أداء مهمة املراجعة الداخلية بعيد عن مجيع أنواع الضغوطات ونشأة
املصاحل بني هذه األخرية وبني باقي الوظا ئف يف املؤسسة ،فهذا التموضع يسمح بتواجد قدر كايف من
االستقاللية بني املراجعة الداخلية وكل من اإلدارة الوسطى واإلدارة التنفيذية أي بني وظيفة املراجعة
الداخلية وبني باقي الوظائف -هذا يف ظاهر الشكل وما جيب أن يكون -إال أن كما نالحظ أن تبعية
املراجعة الداخلية بان إلدارة العليا حيد من استقاللية املطلقة للمراجعة الداخلية يف أداء مهامها داخل
املؤسسة ،واملراجع الداخلي هو املسئول أمام اإلدارة العليا -وبالتايل هو دائما يعمل فطريا -علي إرضاء
اإلدارة العليا ،ففي كل مرة يقوم مبراجعة عملية ما يقوم برفع تقريره إيل اإلدارة العليا والذي يبني ما وجده
حول العملية اليت قام مبراجعتها ،فإذا كانت هناك قرارات مت اختاذها -أو إجراءات مت سنها و شرع يف
تنفيذها -وكانت اإلدارة العليا هي اجلهة املسؤولة علي ذلك فإن املراجع الداخلي إذا قام بعملية املراجعة
ملثل هذه القرارات واإلجراءات ،فانه إذا رأى ما يعيبها أو أهنا يف غري حملها ال يستطيع الطعن يف هذه
القرارات -اإلجراءات -ويعمل على جماراة اإلدارة يف ذلك ،خاصة إذا كان األسلوب اإلداري املنتهج هو
أسلوب أوتوقراطي وذلك كونه شعور نفسي بأن اجلهة املرفوع إليها التقرير النهائي هي عليا وذات سلطة
وأن املراجع الداخلي جمرد موظف يقوم بوظيفته رقابية علي بقية الوظائف واليت تقع يف الصف الثاين و أنه
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ال تنبعث منه أي سلطة اجتاهه  ،فبذلك نالحظ أن الدور الذي كان من املمكن أن يلعبه املراجع الداخلي
يف عملية صنع القرار -والذي يؤهله يف ذلك معيار االستقاللية -حمدود أو يكاد أن يكون متثيلي هذا إذ
كانت العمليات أو اإلجراءات اليت مت مراجعتها الصادرة عن اإلدارة العليا فيصبح االقرتاح أو إعطاء رأى
حول قرار إما هو تعدي علي صالحية اإلدارة العليا واليت هي علي دراية كاملة مبا جيري داخل املؤسسة .
 -2غير رسمية:
أما الزاوية الثانية واليت من املمكن أن ننظر منها إىل حمدودية االستقاللية الواجبة للمراجعة الداخلية داخل
املؤسسة ،واليت سوف تؤدي إىل أن تكون عامال من العوامل املؤثرة سلبا يف درجة مسامهة املراجعة الداخلية
يف عملية صنع القرارات ،وهي أن التواجد املستمر للمراجع داخل املؤسسة ينشئ عالقات غري رمسية بينه
بصفته كموظف داخل املؤسسة ،وبني باقي املوظفني والعمال اآلخرين يف الدوائر أو املصاحل األخرى ،هذه
العالقات الغري رمسية تتمثل يف بروز نوع من املصاحل املشرتكة بني املوظفني وبنب املراجع الداخلي ،تؤثر سلبا
على التقارير املعدة حول عمليات معينة ،وبالتايل تؤثر يف مسار القرارات اليت سوف تتخذ ،باإلضافة إىل
بروز عالقات ذات طابع عاطفي حبيث يصبح املراجع الداخلي يغطي على بعض األخطاء اليت قام هبا
زمالئه املوظفني حىت ال يتم اختاذ قرارات صارمة تضر مبركزهم الوظيفي أو حىت تتسبب يف طردهم ،فبذلك
نالحظ أن هذه النوع من العالقات قد يسهم بقدر كبري يف إبطال االستقاللية القائمة بني املراجع الداخلي
وبني باقي املوظفني ،وبالتايل يؤثر ذلك يف الدور الذي تسهم به املراجعة الداخلية يف القرارات املتخذة،
حبيث أن املراجع الداخلي مل يعمل على إيصال املعلومات السليمة والشرعية ملتخذ القرار ،حىت يتسىن له
اختاذ القرارات السليمة.
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خالصة:
متر عملية اختاذ القرارات مبجموعة من اخلطوات انطالقا من حتديد املشكلة مث التمعن فيها ودراستها
وحتليلها ،حىت ميكن حتديد البدائل وتقوميها ،مث تأيت عملية اختيار البديل األفضل ،مث البحث يف الكيفية
اليت يتم هبا تنفيذ هذا البديل املختار ،ومن مث يتم الشروع يف تنفيذه ومتابعته متابعة دقيقة ،حىت ميكن
تدارك األخطاء اليت من املمكن أن تقع ،مث يتم تقيم هذا القرار املتخذ ،وهناك عدة أساليب خمتلفة لتنفيذ
هذه القرارات ،كل حسب نوعه.
كما حتتاج عملية اختاذ القرارات هذه إىل معلومات ذات مواصفات معينة ،حىت تكون القرارات املتخذة
ذات جودة ،وتتوقف مواصفات املعلومات هذه على مدى قوة وعلمية نظم املعلومات املنتجة هلا داخل
املؤسسة ويف ذات الوقت قد أثبتت نظم املعلومات الفرعية عجزها على إصدار معلومات إدارية تصلح
الختاذ القرارات ،لذا وجب الرقي باملعلومات الصادرة عن النظم الفرعية للمعلومات ،إىل معلومات إدارية
صاحلة لالستعمال يف العملية اإلدارية ،ختتلف هذه املعلومات من حيث مواصفاهتا حبسب حاجة كل
مستوى إداري فالقرارات االسرتاتيجية حتتاج إىل معلومات ختتلف يف صفاهتا عن تلك اليت تعتمد يف
القرارات التكتيكية أو التنفيذية ،وكذلك نفس احلال بالنسبة لقرارات التكتيكية والتنفيذية ،فتساعد املراجعة
الداخلية هذه املستويات اإلدارية على ضمان السالمة والصحة والشرعية هلذه املعلومات ،وانطالقا من هذا
يكون للمراجعة الداخلية دور فعال يف عملية صنع القرار.
ال ميكن احلكم على قرار ما على أنه الفعال أم غري ذلك ،ما مل تتم دراسة معمقة حول مجيع حيثيا هذا
القرار ،فهناك عدة عوامل تؤثر يف فاعلية القرار املتخذ على الرغم من أن القرار املتخذ هو سليم يف مجيع
خطواته ،وانطالقا من هذه العوامل وغريها من املمكن أن يتقلص دور-أو تكون هناك حمدودية -للمراجعة
الداخلية يف عملية صنع القرار.
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دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت,
وال أصاب باليأس إذا فشلت.
بل ذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح.
يا رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القـ ـ ـوة.

۞آم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـين۞

I

إه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداء
ﺇﱃ ﺍل ـ ـوﺍلد ﺍلﻜريﻢ ﺍلﺬﻱ بﺬﻝ ﺍلغاﱄ ﻭﺍلنفيﺲ ،ﻷﺟل ﺃﻥ ﺃﰎ مشوﺍﺭﻱ
ﺍلتﻌليمي ،ﻭﺍنتظر بشوﻕ ﻭﳍفﺔ كبﲑين ﺣتﻰ يرﻯ ﺧتامﻪ هﺬﺍ ﺍلﻌمل يشرﻑ
علﻰ ﺧتامﻪ .
ﺇﱃ ﺍل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوﺍلدﺓ ﺍلﻜرﳝﺔ ﺍلﱵ عبدت دعواتها ﱄ ﻃريق ﺍﳋﲑ و التوفيق.
إلﻰ أﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواي الﻌزيزين و أﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتي الغاليﺔ
إلﻰ ﺟ ـ ـميع اﻷهل و اﻷقـارب
إلﻰ الﺬي صـ ـ ـ ـ ـ ـبر مﻌي
إلﻰ كل مشاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخي مﻌل ـ ـ ـ ـمي و أسات ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬتي و من كان لهﻢ فضل تلقيني الﻌلﻢ
النافع
إلﻰ ﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـميع أص ـ ـ ـ ـ ـدقـائي و زمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالء دفﻌﺔ ماليﺔ نقود و تأمينات
الﻰ هؤالء ﺟميﻌا أهدي عملي هﺬا المتواضع
زواوي ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

II

شﻜ ـ ـ ـ ـر و تقدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
ال ـ ـحمد هلل كما ينبغي ب ـ ـجالل وﺟهﻪ و عظيﻢ سلطانﻪ أتقدم
بخ ـالص شﻜري إلﻰ:
اﻷست ـ ـاذة الفـاضلﺔ قبايلي ﺣوريﺔ أتشﻜرها علﻰتوﺟيهاتها القيمﺔ و أراءها النيرة التي ساهمت في إﺧراج
هﺬا الﻌمل في شﻜلﻪ النهائي.
 أعضاء اللجنﺔ الموقرة علﻰ قبولهﻢ مناقشﺔ البحث. كل من ساعدني من ﺧالل قيامي بالتربص في بنكالتنميﺔ المحليﺔ -مستغانﻢ-

III

الـ ـفه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرس

IV

احملتوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
رقم
الصفحـة

العن ـ ـ ـ ـ ـوان
اإلهداء

III

شكر و تقدير

IV

ملخص

V

احملتويات

VI
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مقدمة
طرح مشكلة البحث:
عرفت البيئة حمليطة باملؤسسة تغريات هائلة ،مست مجيع اجملالت ،االقتصادية منها والسياسية واالجتماعية
والثقافية ،فكانت هناك حاجات متزايدة و متعددة ألفراد هذا احمليط ،وللمؤسسة الختاذ قرارات سليمة ،تكون
نسبة اخلطأ فيها أقل ما ميكن ،بغية تكييف وتعديل أوضاعهم مبا يضمن تعظيم مكاسبهم وتقليل أعبائهم بأكرب
ما ميكن ،ويف ظل هذه التغريات رفضت املؤسسات أن تظل على حالتها التقليدية ،فرأت أنه من الصائب أن
تتكيف وهذه التغريات ،فشهدت هي األخرى تطورات كبرية من حيث شكلها وطبيعة نشاطها وأساليب تسيريها،
األمر الذي أدى بزيادة ظهور الشركات املتعددة اجلنسيات ،املؤسسات الدولية واملؤسسات االفرتاضية  ،وظهرت
سياسات خمتلفة للمؤسسة من تقلص وتوسع واندماج وشراكة وتعاون مبا خيدم مصاحلها ووفقا إلمكاناهتا ،هذا
فضال عن الزيادة امللحوظة يف حركة حتول األموال ،حيث شهدت األسواق املالية تطورا كبريا من حيث تنظيماهتا
ومتطلباهتا وشروطها ،وهذا نظرا للحركة اهلائلة يف حجم تداول األسهم والسندات تلبية للحاجة االقتصادية.
إن األشكال املختلفة للمؤسسة واليت انفصل فيها املسري عن املالك أوجد حاجة ملحة لنوع من الرقابة،
حفاظا على أمواهلم ،كما أوجد حاجة إلقامة نوع من الثقة مع خمتلف األطراف املتعاملة مع املؤسسة ،حيث أن
الكثري منهم يعتمد عند اختاذ قراراهتم االقتصادية على عالقتهم باملؤسسة ومعرفتهم هلا ،ومن مث يركزون اهتماماهتم
حنو املعلومات املقدمة من خالل التقارير املالية ،وتتمثل هذه األطراف املستخدمة للمعلومات الظاهرة على التقارير
املالية للمؤسسة يف كل من املالك واملقرضني واملوردين واملستثمرين احملتملني والدائنني واملوظفني واإلدارة والعمالء
واحملللني املاليني واالقتصاديني واملستشارين والسماسرة وضامين االستثمار...اخل ،فأصبحت التقارير املالية تلعب
دورا هاما يف االقتصاد من حيث تقدمي املعلومات املؤهلة الختاذ القرارات.
جلأ أصحاب احلاجة ملثل هذا النوع من املعلومات إىل املراجعة كوسيلة قادرة ومؤهلة للحكم على مدى تعبري
خمرجات النظام احملاسيب على الواقع الفعلي للمؤسسات ،فكان عمل املراجع مبثابة الضامن لسالمة وشرعية
وصدق القوائم املالية النهائية للمؤسسة ،فأصبحت بذلك املراجعة تلعب دورا هاما يف األوساط املالية واحلكومية
واالقتصادية ،مبسامهتها بقدر كبري يف حتقيق تقدم ومنو لكل من املؤسسات االقتصادية واجملتمع ،ملا تضفيه من ثقة
على املعلومات اليت توفرها اإلدارة للمهتمني بشؤون املؤسسة ،كما سامهت املراجعة بقدر كبري يف مساعدة
املؤسسة لبلوغ أهدافها والتأكد من أن السياسات واخلطط واإلجراءات املوضوعة من قبل املؤسسة قد مت تطبيقها
بصورة جيدة ،كما ساعدهتا على تبين أنظمة رقابية قوية تتابع من خالهلا السري العادي ألنشطتها ومتابعة األداء
داخلها ،حماولة من املؤسسة الوصول إىل أداء فعال وكفء مبا خيدم غاياهتا.
XII

مقدمة
إن حال املؤسسة اجلزائرية هو حال أي مؤسسة تريد النهوض مبا يتوفر لديها من إمكانات للوصول إىل تعظيم
منافعها والتحلي بصفات املؤسسة الفعالة ،فمرت هي األخرى مبجموعة من التغريات اهليكلية اليت جاءت تلبية
ملتطلبات إصالح االقتصاد الوطين ،إال أهنا وجدت نفسها أمام جمموعة من التحديات ،فرضت عليه التصرف
املناسب لتدارك الصعوبات ومواجهتها ،والتكيف مع التطورات احلاصلة يف حميطها ،من أجل احملافظة على بقائها،
وحتسني أداءها ،بيد أن بلوغ ذلك جعل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية تعمل على تبين الطرق واملناهج التسيريية
احلديثة ،فسعت مثلها مثل أي مؤسسة أخرى بتوفري جو رقايب تتابع وتدير من خالله نشاطاهتا فحرصت على
إجياد وتطبيق وسائل وقائية ملمارسة أعماهلا بفاعلية وكفاءة ،بغرض حتقيق أكرب رحبية ممكنة وبأقل تكاليف،
واحملافظة على موجداهتا ،والوقوف على حقوقها واالمتثال إىل االلتزامات القائمة عليها وما يساعدها على ذلك
هو إعداد منظومة متكاملة احللق من أساليب وإجراءات رقابية تعمل على إرساء سبل العمل اليت تشرف على
تصميمها اإلدارة العليا للمؤسسة وتسهر على تنفيذها مع مجيع العاملني يف نظامها الداخلي لتوفري قدر مقبول من
الثقة لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف وغايات ،لقد جلأت هذه املؤسسات إىل املراجعة الداخلية كحلقة من حلق
هذه املنظومة املتكاملة ملساعدهتا على إجناز أهدافها.
لقد أدى النمو املطرد يف أنشطة األعمال وكرب حجم املؤسسات وتعقد العمليات اليت تقوم هبا إىل زيادة
االهتمام بالوظيفة الرقابية لإلدارة وظهور احلاجة إىل وجود املراجعة الداخلية كنشاط رقايب مستقل يساعد اإلدارة
يف القيام بوظيفتها الرقابية بفاعلية وكفاءة ،وذلك من خالل تقييم مدى االلتزام بالسياسات و اإلجراءات
املوضوعة ومحاية األصول والتحقق من دقة واكتمال السجالت احملاسبية ،بل ذهب االهتمام باملراجعة الداخلية إىل
أبعد من ذلك واتسع نطاق استخدامها ،فأصبح يعتمد عليها يف تقييم فاعلية وكفاءة العمليات التشغيلية
للمؤسسة وكفاءة وأمانة العاملني فيها ،كما أصبحت تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فعالية األساليب الرقابية
ومد اإلدارة العليا مبعلومات ذات مصداقية وصاحلة الختاذ القرارات ،وهبذا أصبحت املراجعة الداخلية أداة تبادل
معلومات واتصال بني املستويات اإلدارية املختلفة واإلدارة العليا ،حيث أن حاجة هذه املستويات اإلدارية
ملعلومات مؤهلة الختاذ القرارات املختلفة ،زاد من اللجوء إىل أعمال املراجعة الداخلية كمساعد للوصول إىل ذلك
فأصبحت املؤسسات مبستوياهتا اإلدارية املختلفة  -مبا يف ذلك املؤسسة اجلزائرية  -تتخذ من املراجعني الداخليني
كمستشارين تلجأ إليهم عند اإلقبال على اختاذ قرارات معينة ،خاصة االسرتاتيجية منها ،ألن مسريي هذه
املؤسسات يعلمون أن اخلطأ يف مثل هذه القرارات سوف يكلف املؤسسة غاليا ويستهدف كياهنا وأهدافها ،كما
علموا أنه يف مثل هذا النوع من القرارات جيب الرتيث والتأين مع اإلملام الكامل حبيثيات هذا القرار ،حىت يضمن
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مردوديته ،إذ وانتقل االهتمام واملراعاة الكلية بالقرارات االسرتاتيجية وما حتتاجه من معلومات إىل املستويات
اإلدارية األخرى ،حيث أن هذه األخرية تولد معلومات ختدم القرارات االسرتاتيجية وبالتايل هذه املعلومات هي
ناجتة من قرارات يف كل من املستوى التكتيكي والتنفيذي ،ومراعاة للمواصفات اليت جيب أن تكون هبا هذه
املعلومات ،جيب أن تتخذ هذه القرارات يف هذه املستويات مبنية على ضوء طرق علمية وعملية مبا خيدم الصاحل
العام للمؤسسة ،ومن أجل بلوغ ذلك استعانت هذه املستويات اإلدارية -التكتيكية والتنفيذية – هي األخرى
خبدمات وظيفة املراجعة الداخلية وجعلت منها مرجعا تأخذه يف احلسبان وتلجأ إليه عند اإلقبال على اختاذ قرارات
معينة.
وعلى هذا األساس فإن التساؤل الذي حناول اإلجابة عليه من خالل هذه املذكرة ميكن صياغته على النحو
التايل:
إىل أي مدى ميكن للمراجعة الداخلية أن تساهم يف تفعيل القرارات املتخذة مبختلف مستوياهتا اإلدارية داخل
املؤسسة (بنك التنمية احمللية)؟
إن التسليم بأن اعتماد املؤسسة على امل راجعة الداخلية سوف يزيد من فاعلية وكفاءة أداء نشاطها هو ما يقودنا
للبحث عن إجابة لألسئلة الفرعية التالية:
 هل أنه بتوفر مجيع الشروط واملقومات األساسية للمراجعة الداخلية تكون وحدها دون اللجوء إىل جهاتخارجية مماثلة قادرة على بلوغ األهداف املرجوة منها؟
 هل ميكن أن تساهم املراجعة الداخلية يف تفعيل كل القرارات املتخذة داخل املؤسسة؟ هل أن املؤسسة االقتصادية اجلزائرية على وجه العموم و بنك التنمية احمللية على وجه اخلصوص اعتمدتعلى مراجعة داخلية مبقوماهتا األساسية؟ وهل كانت هناك نتائج فعلية سامهت املراجعة الداخلية يف
حتقيقها من خالل القرارات املتخذة؟
ملعاجلة اإلشكالية املطروحة والتساؤالت الفرعية حناول بناء الفرضيات التالية:
 إن اعتماد امل راجعة داخلية جبميع مقوماهتا من شأنه أن يساهم بدرجة كبرية يف تفعيل القرارات املتخذةوعلى مجيع املستويات ،كما تزيد توجيهات اخلربات اخلارجية من فاعلية املراجعة الداخلية يف اإلسهام يف
عملية صنع القرارات.
 يتوقف إسهام املراجعة الداخلية يف تفعيل مجيع القرارات على مدى قناعة املستويات اإلدارية املختلفةبأمهية وظيفة املراجعة الداخلية.
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 حتاول املؤسسة اجلزائري ة تبين مناذج وطرق تسيريية رقابية حديثة تساعدها على بلوغ أهدافها ،وتعترباملراجعة الداخلية حمل اهتمام بالنسبة هلا ،وهذا ملا للمراجعة الداخلية من إسهام يف حتقيق النتائج.
تحديد إطار الدراسة:
إن زيادة اهتمام الباحثني واملهنيني باملراجعة الداخلية كان نتيجة للتطور املتزايد للحاجات املختلفة بالنسبة
للمؤسسة وبالنسبة لألطراف املتعاملة معها ،واليت كانت وليدة التغريات املستمرة يف العامل ،ففرض عصر السرعة
واملعلوماتية العديد من املتطلبات ،وكان أبرزها املعلومات املؤهلة ،ألهنا سوف تعتمد يف صنع العديد من القرارات
واليت يرجى من ورائها حتقيق أهداف معلومة.
أسباب اختيار الموضوع:
تعود أسباب اختيار هذا املوضوع إىل االعتبارات اآلتية:
اعتبارات ذاتية :ترتبط هذه االعتبارات بشخص الطالب وهي فيما يلي:
 حماولة التعمق يف دراسة آليات وفوائد املراجعة بصفة عامة واملراجعة الداخلية بصفة خاصة؛ الرغبة يف التحكم والتمييز بني املصطلحات املتشاهبة واليت ختص اجملاالت الرقابية؛ العمل على التكوين العلمي اجليد واملؤهل للطالب على أمل ممارسة مهنة املراجعة بصورة سليمة وفعالةمستقبال؛
 تنمية القدرات املعرفية يف اجملاالت املختلفة اليت يستعان فيها باملراجعة الداخلية كأداة مفعلة؛ االهتمام باملوضوع من خالل اإلطالع املستمر على الدراسات املتخصصة يف املراجعة. اعتبارات موضوعية :إن اختيارنا هلذا املوضوع راجع لعدة اعتبارات وهي: إن االهتمام املتزايد باملراجعة الداخلية من قبل املهنيني والباحثني إلجياد أفضل الطرق والسبل لتطبيقمراجعة داخلية فعالة ،يف ظل ثورة هائلة من التغريات يف مجيع امليادين أدت بالباحث إىل التطرق هلذا
املوضوع من أجل حتديد األبعاد النظرية والتطبيقية لوظيفة املراجعة الداخلية.
 نظرا ألمهية عملية اختاذ القرارات يف املؤسسة مبختلف مستوياهتا ،حتاول إدارهتا تفعيل هذه القرارات منحيث التعرف على املشاكل اليت حتتمل قرارات عملية ،وحتديد البدائل املمكنة حللها ،وحماولة اختيار
أفضلها مبا يقلل احتمال فشلها ،وحماولة إجياد أجنع الطرق لتنفيذها وتطبيقها ،حىت تضمن للمؤسسة
بذلك عدم ضياع أصوهلا والتوفيق يف بلوغ أهدافها.
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 التأصيل املنهجي والعلمي والتطبيقي للمراجعة الداخلية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية واملمثلة يف بنكالتنمية احمللية حماولة منه الستخدامها للوصول إىل حتقيق أهدافها بفاعلية وكفاءة.
أهمية الدراسة:
ترجع أمهية هذه الدراسة إىل احلاجة امللحة للمؤسسة إىل حميط رقايب يساعد إدارة املؤسسة على حتمل مسؤولية
حتقيق األهداف وتطبيق السياسات واإلجراءات الالزمة واحملافظة على كيان املؤسسة و ضمان هلا االستمرار والنمو
يف ظل بيئة متغرية.
 كما أن إدارة املؤسسة تقوم باختاذ قرارات بصفة مستمرة عرب مجيع مستوياهتا اإلدارية ملا يواجهها منفرص وحتديات خمتلفة ،فهي تعمل على ترشيد وتفعيل هذه القرارات ،وكان من املهم االستعانة باملراجعة
الداخلية لبلوغ ذلك.
 كما تنبع أمهية هذه الدراسة من حاجة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية إىل التطبيق املشروع والفعالية لوظيفةاملراجعة الداخلية ملساعدهتا يف تأدية أنشطتها بصورة سليمة ،من أجل حتقيق أهدافها املنشودة ،والتكيف
مع ما حيصل من تطورات.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
 حماولة حتديد إطار نظري للمراجعة بصفة عامة وإبراز موقع املراجعة الداخلية من هذا اإلطار ،مع تبيانمدى استفادة املراجعة الداخلية من هذا اإلطار الكلي للمراجعة؛
 حماولة الولوج عرب اإلطار العلمي والعملي للمراجعة الداخلية كوظيفة داخل املؤسسة؛ إبراز األمهية ودرجة االستفادة من املراجعة الداخلية يف العملية التسيريية بصفة عامة وعملية اختاذ القراراتبصفة خاصة؛
 حماولة تشخيص واقع املراجعة الداخلية يف املؤسسة اجلزائرية ممثلة يف بنك التنمية احمللية للوقوف على أمهيةاملراجعة الداخلية بالنسبة هلذه املؤسسة يف العملية التسيريية من جهة ،وأمهية استخدامها لتحقيق نتائجها
من جهة أخرى.
المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة:
تستدعي طبيعة موضوع الدراسة استخدام مناهج متعددة تفي بأغراض املوضوع الذي يدخل ضمن الدراسات
االقتصادية ،هلذا يكون املنهج وصفيا يف بعض األجزاء املرتبطة باملدخل العلمي للمراجعة بصفة عامة واملراجعة
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الداخلية بصفة خاصة ،ويتم االستعانة باملنهج التارخيي يف األجزاء املرتبطة بالتطور التارخيي للمراجعة مبا فيها
الداخلية ،كما يكون حتليليا يف اجلوانب املتعلقة بالربط املباشر بني املراجعة الداخلية وعملية اختاذ القرارات من
خالل العالقة السب بية القائمة بينهما ،كما مت املزج بني املنهج الوصفي والتحليلي يف الدراسة امليدانية لبنك التنمية
احمللية أين متت االستعانة كذلك مبنهج دراسة احلالة ،لنكشف من خالله األبعاد امليدانية للمراجعة الداخلية،
والتطرق أيضا لتوجهات املؤسسة اجلزائرية حنو تطبيق فعال لوظيفة املراجعة الداخلية ،والولوج أكثر ملدى االستفادة
من املراجعة الداخلية كأداة الختاذ القرارات اإلدارية.
كما استعمل الطالب املقابلة الشخصية مع املراقب الداخلي وبعض املراجعني الستقصاء آلية عمل املراجعة
الداخلية يف اجملمع كأداة حبث.
انطالقا من األهداف املرجوة من املوضوع وملعاجلة اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية والختبار الفرضيات مت
تقسيم البحث إىل ثالثة فصول ،فيتناول الفصل األول مدخل للمراجعة الداخلية ،والذي يبني أهم التعريفات
الواردة يف املراجعة الداخلية مع التعريج للتطور التارخيي هلا واألهداف املرجوة منها ،كما مت التطرق يف هذا الفصل
ألهم الضوابط األساسية اليت حتكم هذه الوظيفة ،ليتم تناول أهم املسامهات املؤثرة للمراجعة الداخلية يف العملية
التسيريية.
وفيما خيص الفصل الثاين فتطرقنا فيه إلسهامات املراجعة الداخلية يف صنع القرارات من خالل تناول مفهوم وأمهية
الق رارات يف املؤسسة وما تتطلبه هذه القرارات من معلومات ،كما يتم تناول أهم مراحل اختاذ القرارات اإلدارية،
ومدى مسامهة املراجعة الداخلية يف كل مرحلة ،باإلضافة إىل التطرق إىل أهم املؤثرات املختلفة فيها ،مع التعريج
كذلك للعراقيل والصعوبات اليت تنقص من فاعلية املراجعة الداخلية على عملية صنع القرارات.
وهبدف تثمني البحث قمنا بإجراء إسقاط على واقع املؤسسة اجلزائرية وذلك من خالل دراسة حالة بنك التنمية
احمللية يف الفصل الثالث و األخري ،هبدف التعرف عن واقع املراجعة الداخلية يف البنك ،وللوصول إىل ذلك تناولنا
يف هذا الفصل التعريف بالبنك  ،وما هي أهم مكوناته التنظيمية واهليكلية لكي يتسىن لنا معرفة أمهية املراجعة
الداخلية يف هذه املؤسسة ومدى احلاجة إليها ،كما تطرقنا إىل اآللية اليت متارس هبا وظيفة املراجعة الداخلية،
ومدى مسامهة هذه األخرية يف القرارات والنتائج احملققة ،مع اإلشارة إىل أهم الصعوبات اليت تواجهها هذه الوظيفة
يف البنك.
وقد مت اختتام هذا البحث خبامتة عامة للموضوع ،تضم مجلة من النتائج والتوصيات املقرتحة.
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