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والتعلمقدسية حب العلم وغرسا فيإلى اللذان خفقا قلبهما انشراحا لكل خطوة خطوتها 

أمي العزيزة و أبي العزيز

بشكات                    إلى من ساعدوني و ساهموا في تشجيعي أخي و أخواتي و كل عائلة

عزاء ء األاألصدقاوالى كل 

"احمادوش"ة األستاذعملي إلى كل من كان لي عونا وسندا ومشرفا على 

إلي كل من قدم لي يد العون ولو بكلمة شكر إلي كل من أبادلهم

االحترام و التقدير

بشكات خالد



.

توجه بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الموفق والمعين على انجاز هذا العمل ن

رداء الصبر لإللمام بالموضوعنابالعلم والمعرفة واكتسبناالمتواضع الذي لواله لما تزود

.

التفضله""نادیةةالسيدةالمحترمةاألستاذتقدم لخالص الشكر والعرفان إلى ن

الكبيرة ابمساعدتهبخل عليتولم لناوالذي كان عونا كبيراا العملباإلشراف على هذ

.يلاهاتالقيمة وتوجيهاونصائحه

المعلومات من قريب أو بعيد.ناالشكر إلى كل ما تقدم بإعطائبتقدم نو 
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مقدمة عامة



 مقدمة عامة
 

 أ

 

 مقدمة:
لقد كان للتحوالت السياسية واالجتماعية وخاصة االقتصادية اليت شهدها العامل خالل القرن املاضي آاثر مباشرة 
على احمليط االقتصادي واالجتماعي للمنظمات املالية واملؤسسات االقتصادية والذي شهد بدوره تطورا ملحوظا 

ني مع األسواق املالية واملؤسسات املمثلة هبا وحماولة م وتغري نظرة املتعامل1929خاصة بعد النكبة املالية لسنة 
  .للمتعاملني معهاهذه األخرية إعطاء املزيد من الضماانت 

ويتطلب هذا النهج اجلديد من املؤسسة االقتصادية التكيف مع الظروف هذا بغية ضمان الفعالية والصرامة حىت 
رة الشديدة واخلوف من املستقبل نتيجة االنفتاح على تضمن لنفسها البقاء يف هذا احمليط الذي تطبعه املخاط

يف ظل هذه الظروف تبدو احلاجة املاسة إىل املعلومات احملاسبية واملالية واالقتصادية اليت تفي  احمليط اخلارجي.
خارجية ، نقابة وعمال( أو )اإلدارةابحتياجات خمتلف األطراف اليت هلا مصاحل يف املؤسسة سواء كانت داخلية 

وتسعى املؤسسة دوما إىل حتقيق بعض األهداف منها اجلوهرية ومنها  مسامهني، إدارة الضرائب، بنوك وغريها(.)
طريقة التسيري أو التخطيط بل يهمهم الربح فقط يف حني أننا جند  مال هتمهالسطحية، وجند أن املستثمرين 

د ومجع كل املعلومات اليت تساعدهم على إدارة املمولني واملهتمني بنتائج املؤسسة يصب اهتمامهم ابلتسيري اجلي
وتسيري جيدين، فمسريو وأصحاب املؤسسة )املسامهون والشركاء( املبعدين عن توجيه األعمال والراغبني يف اقتناء 
معلومات خاصة بتطوير احلالة املالية، أو حىت املستخدمون والعمال املنشغلني أكثر فأكثر مبشاكل التسيري وأقل 

 لنتيجة، وأخريا الزابئن واملسامهني املؤقتني الذين لديهم فكرة عن النظام العام.فأقل اب
ومنه نستطيع القول أن املؤسسة جتمع مصاحل مشرتكة أحياان ومتضادة أحياان أخرى، حيث أن املؤسسة مدعوة 

سب طابعها، إلعطاء حساابت ومدعوة إلعطاء أيضا املعلومات اليت جتيب على كل التساؤالت واالنشغاالت ح
هذه املعلومات املتحصل عليها ميكن أن تكون غري صاحلة لشيء أو مشكوك يف صحتها لذا فإن املؤسسة ملزمة 
إبقامة مصلحة تكون وظيفتها األساسية هي إمداد اإلدارة بتقسيم عام حول درجة الثقة للمعلومات الصادرة عن 

ترمجة الختبار حاسم و خطر ميكننا التحقق من تلك  املؤسسة ولذا وبشكل أساسي فإن املراجعة ككل عبارة عن
 املعلومات الصادرة عن املؤسسة.

وهلاذا اضطرت الدول اىل وضع قوانني وتشريعات تنظم هذه املهنة احلساسة وتناولت يف موضوع التدقيق نظريتني: 
 ية.نظرية الوكالة اليت تناولت: العالقة بني التدقيق اخلارجي وأداء املؤسسة االقتصاد-
 نظرية املؤسسة اليت تناولت: العالقة بني املراجعة الداخلية وأداء نظام الرقابة الداخلية.-

وككل األنظمة فإن نظـام املراقبة الداخلية يـحتاج إىل تقييم وضمان السري احلسن لإلجراءات ومتابعة العمليات 
وإعادة ، تدعـى ابملراجعة والتدقيق، تتكفل ابلتقييـم ومستقلة. ويقتضي ذلك، وجود مصلحة، خاصة والتدقيق فيها

 املؤسسة. واملعلومات داخلكل أنظمة التسيري   والفحص والتحقيق يف النظر
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. والعالقة بينهما واملراجعـةاملنطلق، فـالبد من إعطاء أكثر تفـاصيل حول مفهوم كل من املراقبة الداخلية  ومن هذا
 سأحاول من خالل املذكرة اإلجابة عن اإلشكالية والتساؤالت املتولدة عنها كااليت:وبغية االملام يف هذا املوضوع 

 اإلشكالية:
 االقتصادية؟كيف تساهم املراجعة يف حتسني أداء الرقابة الداخلية للمؤسسة 

تلك االهتمامات األخرى املتعلقة  واليت تشكلهذا التساؤل ميكن اإلشارة إىل جمموعة من التساؤالت  وعلى ضوء  
 ابملوضوع منها:

 الداخلية؟ما املقصود ابملراجعة ونظام الرقابة -
 نظام الرقابة الداخلية؟ما هو اهلدف من املراجعة؟ وما هي درجة أتثري عمل املراجعة على -
 ماهي األدوات املالئمة لدراسة نظام الرقابة الداخلية؟-

 الفرضيات:
 تساهم املراجعة يف ترشيد واختاذ القرارات يف املؤسسة. األوىل: الفرضية
 تقوم املراجعة الداخلية بتبيان نقاط الضعف والقوة لنظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة. الثانية: الفرضية
تساهم املراجعة اخلارجية يف حتقيق األهداف املسطرة اليت تكون يف خدمة اهلدف العام  الثالثة: الفرضية

 "االستمرارية".

يعترب تقرير املراجع أداة ضغط على اإلدارة من اجل الرفع من مستوى أداء نظام الرقابة الداخلية  الرابعة: الفرضية
 للمؤسسة.

 
  أسباب اختيار املوضوع:

أكثر إن اختياران هلذا املوضوع ليس من قبل الصدفة إمنا يعود إىل االجتاه العاملي حنو االعتماد  أسباب موضوعية:
 فأكثر على وسيليت املراجعة والتدقيق الداخلي األمر الذي حيتم على جلزائر التكيف مع التحوالت اجلديدة.

 حاجة املؤسسة اجلزائرية اليت شهدت حتوالت يف احمليط االقتصادي هلذه اآللية بقصد حتقيق الفعالية يف التسيري.
 يف مؤسساتنا بسبب حداثتها. الضعف الذي تعرفه جتربة التدقيق واملراجعة الداخلية

 أسباب ذاتية:
 امليول الشخصي هلذا املوضوع -
 مدى أمهية هذا املوضوع يف حياتنا العملية واملستقبلية-
 

 منهجيــــة الدراســــة
 اليت تكفل حتقيقها وذلك كما يلي:تحقيق األهداف املرجوة من هذه الدراسة قام الباحث إبتباع اإلجراءات ل
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، ابلنسبة للجزء النظري، من خالل التحليلي هبدف معاجلة موضوع الدراسة، استخدمنا املنهج الوصفي -         
 اليت طرحت يف امللتقيات العلمية. استخالصه من الدارسات والكتب، املقاالت العلمية، املداخالت

 مت استخدام املنهج التارخيي يف األجزاء املرتبطة ابلتطور التارخيي للمراجعة. -         
 

وإبراز اخلطوط  أساسية من وظائف املؤسسة واليت تكمن يف أنه حياول تسليط الضوء على وظيفة أمهية املوضوع:
مسامهة كذلك تسليط الضوء على   نظام املراقبة الداخلية للمؤسسة يةوأمه لعريضة للمراجعة والتدقيق اخلارجيا

 وغاايت مستخدمييقوم به املدقق يف املؤسسات االقتصادية يف اجملتمعات املختلفة حتقيقا ألهداف  والدور الذي
 اختاذ القرارات االقتصادية الرشيدة. ومتكينهم من، والفعلييف حتقيق الربح احلقيقي  والقوائم املاليةالتقارير 

 
 ولت املوضوع: ادراسات سابقة تن

نظرا ألمهية املوضوع وخاصة تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية فإن غالبية املؤسسات والباحثني ابألخص اجتهدوا يف 
 هذا امليدان من البحث، حماولة للوصول إىل أدق التقنيات اليت تساعد على الكشف عن معوقات حتقيق

والبحوث اليت اعتمدت عليها  أزمات يصعب محلها مستقبلاملؤسسات للنتائج جيدة، ذلك تفاداي للوقوع يف 
 وتناولت املوضوع مسبقا:

، دور املراجعة يف تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصاديةعزوز ميلود، مذكرة حول  -
 .2007-2006جامعة سكيكدة،

يف علوم التسيري ختصص تسيري  مذكرة ماجستريالتدقيق ونظام الرقابة الداخلية،  ،بروال بومدين -
 2004-2003، جامعة حممد خيضر بسكرة، مؤسسات

رسالة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة املاجستري ، املـراجــعــة اخلــارجـيـة يف اجلـزائر، بن خيلف آمال -
2002 
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 متهيد:

اجملاالت  والعلميني يفبلد ما كلما ازدادت احلاجة إىل الفنيني  ومنت يفكلما اتسعت احلياة االقتصادية           
سيطرة فكرة التنمية  وتشتد مبقدار واحملاسبية تزدادواإلدارية االقتصادي إىل اإلطارات الفنية  وحاجة النمو .املختلفة

فاملشروع الصغري يستطيع االعتماد على فنيني متدرجني يف  .املشروع الكبري والقائمة علىاالقتصادية املنظمة 
املشروع الكبري الذي حيتاج إىل اختصاصيني أقوايء يف خمتلف اجملاالت كاإلدارة،  وهذا عكسمراحل التدريب 

 .واملهارات األخرىاحملاسبة 

ولقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبري على األنشطة االقتصادية من حيث تنظيمها وعملها حبيث يظهر هذا 
ن سابقاً وابلتايل مل يعد للمالك أي دخل يف جلياً من خالل انفصال امللكية عن التسيري على خالف ما كا

املؤسسة من انحية تسيريها ومراقبته حبيث جعله ال يتطلع بشكل مباشر وكايف على واقع املؤسسة احلقيقي وكذلك 
وجهة رأس ماله املساهم به يف املؤسسة، ومنه أصبح من الضروري وجود طرف اثلث آخر حمايد كواسطة بينه وبني 

من خالهلا املتعاملني على حالة املؤسسة وىف نفس الوقت يقدم النصح لإلدارة من أجل تصحيح  املؤسسة يطلع 
األخطاء والتالعبات اليت قد حتدث وهذا عن طريق املراجعة اليت يقوم هبا يف املؤسسة املعنية ابالعتماد على وسائل 

 .إجراءات خاصة

 :كاآليتعلى ضوء ذلك سوف نتعرف عليها  

 موميات حول املراجعة.املبحث األول: ع

 املبحث الثاين: خصائص املراجعة.

 املبحث الثالث: معايري املراجعة.

 املبحث الرابع: إجراءات تنفيذ عملية املراجعة.
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 املبحث األول: عموميات حول املراجعة.

األخطاء املهنية تعترب املراجعة الداخلية وسيلة للحذر، الصراحة والدقة حملاربة كل من الغش، اإلمهال،      
التطور التارخيي ملفهوم  واملخالفات االقتصادية، اليت قد ختل ابألهداف املسطرة، لذا سنتناول يف هذا املبحث

 .وأهدافها ، أمهيتها،ىل كل من ماهية املراجعةالتطرق إكذلك ملراجعة و ا

 

  املطلب األول: نبذة اترخيية حول تطور مفهوم املراجعة

تستمد مهنة التدقيق نشأهتا من حاجة اإلنسان إىل التحقق من صحة البياانت احملاسبية اليت يعتمد عليها يف      
مطابقة تلك البياانت للواقع. وقد ظهرت هذه احلاجة أوال لدى احلكومات، حيث تدل  والتأكد مناختاذ قراراته، 

تستخدم املدققني للتأكد من صحة احلساابت  كانتواليوانن  الواثئق التارخيية على أن حكومات قدماء املصريني 
 وقتها يستمع إىل القيود املثبتة ابلدفاتر والسجالت للوقوف على مدى صحتها.  وكان املدققالعامة. 

مث اتسع نطاق التدقيق فشمل وحدات القطاع اخلاص االقتصادية من مشاريع ومنشآت خمتلفة، خصوصا بعد 
" لوقا ابشيلو" حتت عنوان:  بة إبتباع نظام القيد املزدوج كما ورد يف موسوعةالتطور الذي حدث يف علم احملاس

"Summa de Arithmetica Geometrica proportioni et proportionalita" ( 1494عام .) فقد أدت سهولة
حاجة  ، فقد نشأتوالتدقيقاستعمال النظام إىل انتشار تطبيقه، ذلك االنتشار الذي ساعد يف تطور احملاسبة 

تلك  زادتوقد مطابقة ذلك لواقع حال املشروع. صاحب أو أصحاب املشروع من الدقة احلسابية للسجالت و 
ذلك من فصل بني ملكية املشروع  وما تضمنهاألموال،  وظهور شركاتاحلاجة نتيجة اتساع حجم املنشآت 

 اإلدارة. م للقيام مبراقبة أعمالأبجر عنه احلساابت كوكالء مدققي، مما دعا املسامهني إىل تعيني وإدارته

( حيث أتسست كلية 1581" إبيطاليا عام ) فينيسيالقد ظهرت أول منظمة مهنية يف ميدان التدقيق يف " 
"Roxanti" جبانب النجاح يف االمتحان اخلاص ليصبح الشخص خبري حماسبة.  مترينيةستة سنوات  وكانت تتطلب

، مث اجتهت الدول مهنة التدقيق( شرطا من شروط مزاولة 1669عضوية هذه الكلية يف عام ) ولقد أصبحت
لربيطانيا فضل السبق يف هذا التنظيم املهين، حيث أصبحت عملية تدقيق  وقد كاناألخرى إىل تنظيم هذه املهنة. 

لرغم من ( اب1854أدنربه عام ) " بـ:مجعية احملاسبني القانونية  أنشأت "احلساابت مهنة مستقلة يف بريطانيا عندما 
( على وجوب التدقيق بقصد 1862وقد جاء قانون الشركات عام ) (،1773أن املهنة نشأت هناك قبل كثري )
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هذا القانون مبهنة التدقيق خطوات هامة إىل األمام حيث  وقد دفعمحاية املستثمرين من تالعب الشركات أبمواهلم. 
 1 ساعد على االهتمام هبا وانتشارها بسبب احلاجة اليت نشأت جرائه.

 )املعهد(، 1882عام )(، الوالايت املتحدة األمريكية 1881أما الدول التالية يف هذا السياق فكانت فرنسا عام )
وهكذا ، .( ..1911عام ) (، فنلندا1902(، كندا )1896) وأملانيا عام، (1916األمريكي للمحاسبني القانونيني 

 2أصبح ال خيلو منها بلد يف العامل احلاضر. حىت

أخرى كانت نتيجة  ومن جهةإن التطورات املتالحقة للمراجعة كانت رهينة األهداف املتوخاة منها من جهة، 
اليت عرفتها حركة  والتغريات الكبريةية جعلها تتماشى البحث املستمر لتطوير هذه األخرية من اجلانب النظري بغ

 3املؤسسة االقتصادية على وجه اخلصوص. واليت شهدهتابشكل عام  واالقتصاد العامليالتجارة العاملية 

 للمراجعة:لف املراحل التارخيية اجلدول التايل مييز بني خمت

 .والتدقيق( التطور التارخيي للمراجعة 01-01) رقم:اجلدول 

 أهداف املراجعة جعااملر  األمر ابملراجعة املــــدة

قبل  2000من 
امليالد إىل 

 ميالدي 1700

امللك، إمرباطور، الكنيسة، 
 احلكومة

 رجل الدين، كاتب
معاقبة السارق على اختالس األموال، 

 محاية األصول

إىل  1700من 
1850  

احلكومة، احملاكم التجارية 
 واملسامهني

 احملاسب
، محاية ومعاقبة فاعليهمنع الغش 

 األصول

إىل  1850من 
1900  

 واملسامهنياحلكومة 
شخص مهين يف 
 احملاسبة أو قانوين

 امليزانية وأتكيد مصداقيةجتنب الغش 

                                                           
 .3، ص1998، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،التـدقيق والرقابـة يف البنـوكخالد أمني عبد هللا:  - 1
 .4، 3املرجع السابق، ص ص  نفس خالد أمني عبد هللا، - 2
ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ، اإلطار النظري واملمارســــــــة التطبيقية،: املراجعة وتدقيق احلســــــــا تحممد التهامي طواهر، مســــــــعود صــــــــديقي - 3

   .8، 7، ص ص 2002-2003
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 إىل 1900من 
1940  

 واملسامهنياحلكومة 
شخص مهين يف 

 واملراجعةاحملاسبة 
، التصديق على واألخطاءجتنب الغش 
 التارخيية القوائم املالية

 إىل 1940من 
1970  

 احلكومة، البنوك واملسامهني
شخص مهين يف 

 املراجعةاحملاسبة و 
انتظام القوائم التصديق على سالمة و 

 املالية التارخيية

 إىل 1970من 
1990  

احلكومة، هيئات أخرى 
 واملسامهني

شخص مهين يف 
واملراجعة احملاسبة 

 واالستشارة

التصديق على نوعية نظام الرقابة 
احملاسبة ومعايري  واحرتام معايريالداخلية 

 املراجعة

إبتداءا من 
1990  

احلكومة، هيئات أخرى 
 واملسامهني

شخص مهين يف 
واملراجعة احملاسبة 

 واالستشارة

التصديق على احلساابت ونوعية نظام 
الرقابة الداخلية يف ضل احرتام املعايري 

 العامليضد الغش 

: Audit et contrôle interne, Aspects financiers, : L.COLLINS et G.VALIN Source 

.17Edition, DALLOZ, Paris, 1992, p èmeopérationnels et stratégiques, 4 

 املطلب الثاين: تعريف املراجعة واملراجع

 أوال: تعريف املراجعة:

 التعاريف:سيتم يف هذا املطلب تقدمي أهم   

الكلمة    وهذه يستمع"، ومعناها ""  Audire الالتينية "الكلمة  " مشتق من Auditمصطلح "  :االول تعريف
 مثل: املراجعةقد أدخلت حديثا يف القاموس اللغوي احلايل، لكن يف بعض الكتاابت هناك مصطلحات أخرى 

 1احملاسبية، مراجعة احلساابت، التدقيق، التدقيق الداخلي...

                                                           
1  - L.COLLINS et G.VALIN: Audit et contrôle interne، Aspects financiers ،opérationnels 

et stratégiques, 4ème Edition، DALLOZ، Paris, 1992، page 20. 



 هيمي للمراجعةااالطار املف                                                األول:  الفصل 
 

7 
 

 القرائن املرتبطةعرفت "اجلمعية األمريكية" املراجعة على أهنا "عملية منتظمة للحصول على : الثاين تعريف
موضوعية لغرض التأكيد من درجة مسايرة هذه  وتقييمها بطريقةابلعناصر الدالة على األحداث االقتصادية 

 1العناصر للمعايري املوضوعية، مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية.

 والبياانت واملستندات واحلساابت والدفاتريقصد بتدقيق احلساابت فحص أنظمة الرقابة الداخلية : الثالث تعريف
ظما، بقصد اخلروج برأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية من انتقاداياخلاصة ابملشروع حتت التدقيق فحصا 

لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن  ومدى تصويرهاعن الوضع املايل لذلك املشروع يف هناية فرتة زمنية معلومة 
 تلك الفرتة.

فنية مبوضوعية للتأكد من ابستعمال الوسائل ال وقرائن اإلثباتمنظمة للحصول على أدلة  واملراجعة عمليةفالتدقيق 
وفق  وهذه األحداثاألحداث االقتصادية للمشروع  والسجالت حولدرجة التماثل بني ما هو ثبت يف الدفاتر 

 مقاييس معينة مث نقل النتائج إىل األطراف املعنية.

فإن دور حيث احلساابت اخلتامية تلخص األحداث االقتصادية و نتائج أعمال املشروع عن فرتة زمنية معينة 
املراجع يتلخص يف إبداء الرأي الفين احملايد حول مدى عدالة هذه النتائج يف التعبري عن املركز املايل احلقيقي 
للمشروع يف هناية تلك الفرتة، و ذلك عن طريق الفحص للتأكد من صحة وسالمة قياس العمليات اليت مت 

كم عن صالحية القوائم املالية النهائية كتعبري سليم عن تسجيلها و حتليلها و تبويبها و التحقق من إمكانية احل
نتيجة أعمال املشروع بواسطة ما جيمع من أدلة و قرائن لتحقيق هذا اهلدف ومن مث بلورة النتائج الناجتة عن 

 الفحص و التحقق و إثباهتا يف التقرير الذي يقوم إىل من يهمه األمر داخل املنشأة و خارجها. 

 .والتقريرالفحص، التحقيق  واملراجعة تشملالتدقيق  وهكذا فإن عملية

فحص  وحتليلها وتبويبها أيالعمليات اليت مت تسجيلها  وسالمة قياسيقصد به التأكد من صحة  الفحص: – 1
 القياس احلسايب للعمليات املالية اخلاصة ابلنشاط احملدد للمشروع.

يقصد به إمكانية احلكم على صالحية القوائم املالية النهائية كتعبري سليم لنتيجة أعمال املشروع  التحقيق: – 2
 والتحقيق وظيفتانوضعه املايل يف هناية تلك الفرتة. هكذا فإن الفحص  وكداللة علىعن فرتة مالية معينة، 

                                                           
ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ، اإلطار النظري واملمارسة التطبيقية،املراجعة وتدقيق احلسا ت حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  - 1

 .9، ص 2002
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 س للمعامالت املالية قد أفضت إىلالقيا إذا كانت عملياتمتكني املدقق من إبداء رأيه فيما مرتابطتان يقصد هبا 
 .ومركزه املايلإثبات صورة عادلة لنتيجة أعمال املشروع 

تقرير يقدم إىل من يهمه األمر داخل املشروع  والتحقيق وإثباهتا يفيقصد به بلورة نتائج الفحص  التقرير: – 3
يبني فيه املدقق رأيه الفين احملايد يف القوائم املالية ككل من  واملراجعة حيثعملية التدقيق  وهو ختام، وخارجه

 1 .وعادلةسليمة  بصورة وعملياتهحيث تصويرها ملركز املشروع املايل 

املراجعة هي فحص انقد يسمح ابلتأكد من أن املعلومات اليت تنتجها وتنشرها املؤسسة صحيحة  التعريف الرابع:
فاملراجعة تتضمن كل عمليات الفحص اليت يقوم هبا مهين كفئ خارجي ومستقل هبدف اإلدالء برأي فين  وواقعية،

    (2)وسالمة وشفافية القوائم املالية السنوية وأساس امليزانية وجدول حساب النتائج.  اعتماديةحمايد عن مدى 

 وهذا التعريف يتضمن ما يلي:

واملبادئ املتعارف عليها  واملعايري واإلجراءاتية أو احملاسبية للقواعد القانونية يعين مطابقة القوائم املال السالمة:
 هبا.واجلاري العمل 

 تعىن التطبيق حبسن النية لتلك القواعد انطالقا من املعرفة اليت للمسؤولني عن الواقع للعمليات وأمهيتها. الصراحة:

السالمة والصراحة سيؤداين إىل الوصول إىل الصورة الصادقة اليت تعكس القوائم املالية والوضعية احلقيقية ملمتلكات 
 مركزها املايل.   وصايفونتائجها املؤسسة 

 اثنيا: اجلهات املكلفة  ملراجعة 

هذا على اجلهات اخلارجية  ختتلف اجلهات املكلفة ابملراجعة، قد تكون داخلية او خارجية لكن سنركز يف حبثنا
 وهي كااليت:

 :     واحملاسيب واملتمثلة يفمن مهام املفتشية العامة للمالية مراقبة التسيري املايل .املفتشية العامة للمالية: 1

 .مصاحل الدولة واجلماعات احمللية 
 .صناديق اخلدمات االجتماعية 
 .ابقي املؤسسات اليت تستفيد من رقابة الدولة 

                                                           
  .8-7ص ص  .2005 عمان، الثانية، الطبعة للنشر، وائل دار ، النظرية الناحية ،احلسا ت تدقيق علم ، د. خالد أمني عبد هللا، - 1
 .32، ص 2005 اجلزائر، جامعة ليسانس، مذكرة املؤسسة، يف الداخلية، واملراجعة احلسا ت مراقبة وتطبيق دراسة سفيان، بلكحلة - 2
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 هيكلة وزارية مكلفة بفحص التسيري الداخلي للمؤسسات من نفس القطاع من.املفتشية العامة للوزارات: 2
 اجل:

 .تتبع برانمج تطور كل قطاع 
 .اقرتاح حلول من اجل التسيري احلسن للعمليات وحتصيل األهداف املسطرة 

اهليئات او  ومية يف املؤسسات او الشركاتيتوىل جملس احملاسبة الرقابة على تسيري األسهم العم.جملس احملاسبة. 3
مهما كان وضعها القانوين، اليت متتلك فيها الدولة او اجلماعات احمللية، وهبذا ختضع املؤسسة العمومية االقتصادية 

 1لرقابة هذا اجمللس ابعتبار ان الدولة مسامهة

متثلها جمموعة اشخاص تقوم برقابة خارجية ذات طابع قانوين تنفذ على خمتلف العمليات  حمافظية احلسا ت:.4
 2احملاسبية اخلاصة بشركات األسهم ومهامها

لفحص كل خصوصيات  التأهيلخمتص مستقل ميلك الصالحية القانونية واليت متنح له  .اخلبيري احملاسيب:5
 حساابت املؤسسة والبد من:ارجية ملختلف اخل الرقابةاملؤسسة حمل التقييم، من اجل جناح 

 .رقابة دورية ودائمة للمحاسبة 
 .رقابة خاصة من اجل التدقيق يف احلساابت والبحث عن النقائص 
  او وقوع اختالسات. والتسوية القضائية لإلفالسخرباء مكلفني من قبل احملاكم يف حالة التعرض 

 

 املطلب الثالث: أمهية املراجعة وأهدافها: 

 أوال: أمهية املراجعة:

ان التغريات اجلذرية اليت حدثت يف عامل الصناعة والتجارة وتعدد واختالف اشكال املؤسسات تطلب وجود      
التسجيل احملاسيب السليم للعمليات يف املؤسسات، لكن إمكانية  ما يفرضرقابة حتمي أموال املستثمرين، وهو 
فرض وجود املراجعة كمهمة قائمة بذاهتا، فبدات أمهيتها يف املؤسسة سواء التزوير والتالعب ابلدفاتر احملاسبية 

كانت املراجعة خارجية او داخلية فاصبح املراجع مبثابة الساهر على اتباث صحو ومدة ودقة  وسالمة القوائم 

                                                           
 املبادرة ورقابة السلطة العامة. جامعة عنابة.امللتقى الدويل حول أتهيل املؤسسة االقتصادية. املؤسسة بينحرية  1
 .10اجلزائر ص  2000مارس  22-21ملتقى حول التدقيق وحمافظي احلساابت، يوم  2
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صوهلم على ،كما يتضح لنا أمهية املراجعة يف اخلدمة املقدمة ملستخدمي املعلومات وذلك عن طريق ح اخلتامية
 :1يلي تقارير املراجع لالستفادة منها. وتكمن أمهية املراجعة فيما

 وابلتايللدى مستخدمي املعلومات عن طريق تزويدهم ابملعلومات الكافية  والتأكدختفيض مقدار عدم الثقة  -
 جتنيبهم من خماطر اختاذ القرار.

 فيها.تكون دافعا الختاذ مواقف مناسب لتجنب النتائج غري املرغوب  -
 املساعدة على اختاذ القرار من خالل املعلومات اليت حيصلون عليها عن طريق التقرير لتحقيق اهداف معينة. -
 تقوم هبا. والعمليات اليتإعطاء مصداقية املعلومات عن طريق الواثئق احملاسبية  -

 اثنيا: اهداف املراجعة:

ما كامليزانية وحساابت النتائج واجلداول امللحقة هبا وكل   تعرف املراجعة على اهنا الفحص االنتقادي للقوائم املالية
هو  حماسيب  ومايل يف تقرير جملس إدارة الشركة موضوع املراقبة، فهدف املراجع األساسي من وراء هذا الفحص هو

وبراهني اثبات حول شرعية وصدق تلك الواثئق، وهو هدف عام متفق عليه دوليا، حيث  أبدلةإعطاء راي مدعم 
يدرس تلك القوائم هبدف إعطاء الراي حول الصورة  (AICPA)املراجع حسب مجعية احملاسبني االمريكية  ان

الفوتوغرافية للوضعية املالية، نتائج العمليات، حول تطور تلك الوضعية احرتاما للمبادئ احملاسبية املتفق عليها، 
 2يف تقرير عام أبدلةهبذا الراي النهائي احملايد الدعم  ابألدالءفينهي املراجع مهمته 

 التالية عند مراجعة ارصدة حساابت القوائم املالية وهي: املراجعولغرض تكوين راي املراجع جيب حتقيق اهداف 

الوجود: أي ان املراجع يسعى للتحقق من ان مجيع األصول واخلصوم ومجيع العناصر الواردة يف امليزانية  -1
 ئم موجودة فعال.والقوا

 امللكية: معناه التحقق من ان األصول املسجلة يف الدفاتر هي ملك املؤسسة فعال كالقيام ابجلرد. -2
أي  والسجالت، شرعية وصحة العمليات املالية: التأكد من صحة البياانت احملاسبية املثبتة ابلدفاتر -3

 رد والتزامات املؤسسة.ان العمليات املالية املسجلة تعكس بشكل فعال التغريات يف موا
احملاسبية املتعارف عليها كاهتالك  ملبادئالتقييم: هتدف املراجعة اىل تقييم االحداث احملاسبية طبقا  -4

 االستثمارات وتقييم املخزوانت ...اخل.

                                                           
، 2002، ترمجة ومراجعة حممد عبد القادر الديسطي وامحد حجاج، دار املريخ للنشر، الرايض، املراجعة مدخل متكاملالفني ارينز، جيمس لوبيك،  1

 .195ص
 .29، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص، املراجعة ومراقبة احلسا ت من النظرية اىل التطبيقمد بوتنيحم 2
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 حقق املراجع من انالعرض واالفصاح )عرض القوائم املالية(: لتحقيق هذا اهلدف جيب ان يت -5
مكوانت القوائم املالية قد مت اإلفصاح عنها طبقا ملبادئ احملاسبية وهي قابلة للفحص من طرف هذا 

 من مصداقيتها. ويتأكداملراجع الدي يثبت صحتها 
ابداء راي فين: يسعى املراجع اىل ابداء راي فين حمايد عن مدىل عدالة كل من املركز املايل، نتائج  -6

 1اتفاق القوائم املالية مع معايري احملاسبية املتعارف عليها.التشغيل والتدفقات النقدية و 
جنحت  وإذاويف األخري نشري اىل األهداف املتوخاة من املراجعة هي احدى األهداف الكلية للمؤسسة 

 ها فهي بذلك تساهم بتحقيق األهداف الكلية للمؤسسة.املراجعة يف حتقيق أهداف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .195، مرجع سبق ذكره، صاملراجعة مدخل متكاملالفني اريتز، جيمس لوبك،  1
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 املراجعةاملبحث الثاين: خصائص 

إن ظهور املراجعة كعلم له أصول علمية وعملية جعلها تقوم علـى جمموعـة مـن الفرضيات واملبادئ اليت           
متثل األساس الصحيح الذي جيب الرجوع إليه عند القيـام بعمليـة املراجعة، كما أن التوسع والتنوع يف جماالت 

عدة أنواع من املراجعة ومن األشخاص الذين يسهرون على تنفيذها،  استخدامها واالعتماد على املراجعة نتج عنـه
 .وهلذا سنقوم من خالل هذا املبحث ابلتطرق إىل فرضيات املراجعة وأنواعها

 الفروض التجريبية للمراجعة األول:املطلب  .

نتائج تساهم يف وضع متثل الفروض يف أي جمال للمعرفة نقطة بداية ألي تفكري منظم بغية التوصـل إلـى      
 1إطار عام للنظرية اليت حتكم اجملال، وتتمثـل الفـروض التجريبيـة للمراجعة فيما يلي:

 البياانت املالية للفحص. . قابلية1

 وجود تعارض حتمي )ضروري( بني مصلحة احلساابت واإلدارة. . عدم2

 أو تواطئية. أخطاء غري عاديةدم للفحص من أية القوائم املالية من أية معلومات أخرى تق . خلو3

 نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد )يلغي( احتمال حدوث األخطاء. . وجود4

املالية للمركز املايل ونتائج  ا، يؤدي إىل سالمة متثيل القوائماملناسب ملبادئ احملاسبة املتعارف عليه . التطبيق5
 األعمال.

املستقبل، ما مل يوجد الدليل  يف املاضي سـوف تكـون كـذلك فـي واملفردات اليت كانت صحيحة . العناصر6
 على ذلك.

فهو يقوم بعمله بصفته  اء الرأي عن البيانـات املاليـة،مزاولة مراقب احلساابت لعمله فيما يتعلق أبد . عند7
 هذه فقط.

 املركز املهين ملراقب احلساابت، التزامات مهنية تتناسب وهذا املركز. بفرض .8

 وسنحاول إيضاح مضمون كل فرض)فرضية( من هذه الفروض بنوع من االختصار:

                                                           
 .17، ص: 1986اإلسكندرية، ، الدار اجلامعية للنشر، املراجعة مدخل فلسفي تطبيقيعبد الفتاح الصحن وآخرون:  1
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من املالحظ أن هذا الفرض مرتبط بوجود مهنة املراجعة، فإذا لـم تكـن  :قابلية البياانت املالية للفحص.1
 البيانـات والقوائم املالية قابلة للفحص، فال مربر لوجود هذه املهنة.

وتنبع هذه الفرضية من املعايري املستخدمة إلجياد نظام لالتصال بني معدي البيانـات ومستخدميها، تتمثل هذه  
 1املعايري فيما يلي:

املالئمة: وذلك يعين ضرورة مالئمة البياانت احملاسبية الحتياجات املـستخدمني احملتملني، وارتباطها ابألحداث  -
 .اليت تعرب عنها

فحص: ويعين ذلك أنه إذا قام شخص أو أكثر بفحص البيانـات نفـسها فإهنما البد أن يتوصال إىل القابلية لل-
 املقاييس أو النتائج نفسها اليت جيب التوصل إليها

القابلية للقياس الكمي: وهي خاصية جيب  - .البعد عن التحيز: مبعىن تسجيل احلقائق بطريقة عادية وموضوعية-
 .احملاسبية أن تتحلى هبا البياانت

 وجود تعارض حتمي بني مصلحة كل من مراقب احلسا ت واإلدارة: عدم .2

اليت قام بفحصها وأبدى رأيه حوهلا يف اختاذ جمموعة من القرارات، كمـا توجـب وجود نوع من التكامل والتعاون   
 2اجعةبني اإلدارة واملراجع اخلارجي بقدر اإلمكان الشيء الـذي يسرع ويساعد عملية املر 

 القوائم املالية وأية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غيـر عاديـة أو تواطئية: . خلو3

جند أن هذا الفرض ضروري مثل الفروض السابقة، فـي جعـل عمليـة املراجعـة اقتصادية وعملية، فعدم وجود هذا 
يوسع من اختياراته، وأن يستقصي وراء كل الفرض يتطلب من مراقب احلساابت عند إعـداد برنـامج املراقبة أن 

 3شيء ابلرغم من عدم وجود ما يؤكد أنه سوف يكتشف كل هذه األخطاء.

 نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث أخطاء: . وجود4

كن يبىن هذا الفرض على أساس وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد احتمـال وجـود اخلطأ مما جيعل من املم
 إعداد برانمج املراجعة بصورة ختفض من مدى الفحص.

                                                           
 .20-19املرجع السابق، ص، ص: نفس ،  املراجعة مدخل فلسفي تطبيقي عبد الفتاح الصحن واخرون 1
 .26، ص: 2000، الدار اجلامعية اإلسكندرية، : أصول املراجعةعبد الفتاح الصحن، راشد.ر.أ، ودرويش.م.ن 2
 .22-21، ص ص: مرجع سبق ذكره، طبيقياملراجعة مدخل فلسفي ت عبد الفتاح الصحن واخرون 3
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 املناسب للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها يؤدي إىل سالمة القوائم املاليـة للمركز املايل: . التطبيق5

لنتائج تعترب املبادئ احملاسبية املتعارف عليها "املعيار" الذي يستخدم للحكـم علـى مـدى سالمة متثيل القوائم املالية 
األعمال واملركز املايل، ويعين هذا الفـرض أن مراقبـي احلساابت يسرتشدون ابملبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

كمؤشر للحكم على سالمة املواقف املعينة ويف الوقت نفسه يكون هلم سندا لتعضيد آرائهم، ويشبه ذلك ما 
 عاينة اإلحصائية.تقتبسه املراجعة مـن مبادئ إحصائية فيما يتعلق يف امل

 واملفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي سوف تكون كذلك يف املستقبل: . العناصر6

جند أن هذا الفرض مستمد من أحد فروض احملاسبة وهو فرض استمرار املشروع، ويعين هذا الفرض أن مراقب 
 احلساابت إذا اتضح له أن اإلدارة رشيدة يف تصرفها.

 ول عمله كمراقب فقط: إبداء الرأي يف سالمة القوائم املالية، فـإناحلسا ت يزا . مراقب7

عمله جيب أن يقتصر على هذه املهمة دون غريها، ويشبه هذا الدور إلـى حـد كبيـر دور احملامي الذي يستطيع 
يس لديه أداء العديد من اخلدمات للجمهور، ولكن عندما يتوىل الدفاع يف قضية معينة، فإنه يكون مقيدا هبا، ول

 1احلرية املطلقة.

 املركز املهين ملراقب احلسا ت التزامات مهنية تتناسب وهذا املركز: يفرض .8

جند أن هذا الفرض مل توضع حتته الدراسة الشاملة، مع ذلك فإن االلتزامات املهنيـة اليت يفرضها مركز مراقبة 
 هبا إىل حد ما بقبول مستوايت "معايري" املراجعة املتعارف عليها. االعرتافاحلساابت قد مت 

 

 املطلب الثاين: أنواع املراجعة

 وقد قسمنا هذا املطلب إىل سبعة فروع وميكن تصنيفها كااليت:

 أوال: املراجعة من حيث طبيعة املؤسسة

 تتضمن املراجعة نوعني:

 مراجعة املؤسسات العمومية:ـ 1
                                                           

 23، ص: سبق ذكرهمرجع  املراجعة مدخل فلسفي تطبيقي، عبد الفتاح الصحن وآخرون 1
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العامة على املنشأة ذات الصفة احلكومية أو غري احلكومية يف حد ذاهتا واليت ختضع لقواعد تنصب املراجعة 
احلكومة املوضوعة، أما األموال املستغلة يف هذه املنشأة هلا صفة عمومية ومتتلكها الدولة وهلا صفة رقابة مباشرة 

ك املتبعة يف املنشآت التجارية أو عليها، كما تقيد املصاحل احلكومية حساابهتا بطريقة خاصة ختتلف عن تل
م )عهد االشرتاكية( انتقل عدد 1961 الصناعية ،إال أن طريقة املراجعة واحدة يف كلتا احلالتني وبصدور قانون يوليو

كبري من الشركات  املسامهة إىل امللكية العامة ابلرغم من احتفاظ  هذه الشركات بصفتها القانونية وأصبح للدولة 
م بشأن اجلهاز املركزي  مراجعة حساابت 1964لسنة  129عليها، وقد ترتب عن إصدار قانون رقمحق الرقابة 

املؤسسة واهليئات العامة وما يتبعها من شركات ومجعيات ومنشآت، ألن انتقال املراقبة من مراقيب احلساابت 
قيب احلساابت من بني من اخلاصني جبهاز مركزي يقتضي فرتة انتقال،  فإن القانون نص على جواز تعيني مرا

 (1) يزاولون املهنة خارج القطاع العام حىت يتم تشكيل إدارة خاصة هبذا اجلهاز.

هي مراجعة املنشآت اليت تكون ملكيتها لألفراد سواء شركات األموال أو شركات مراجعة الشركات اخلاصة:  -2
اخلاصة ألن الذي ميتلك رأس املال احملدود هو األشخاص أو منشآت فردية أو مجعيات ونوادي ومسيت ابملراجعة 

من األفراد، فهناك عدة أشخاص يف شركات املسامهة وفرد واحد يف املؤسسات الفردية، وختتلف عالقة املراجع 
                                     أبصحاب هذه املنشآت، وذلك حسب طبيعة العقد املوجود بينهما وحسب درجة االلتزام، فشركات املسامهـــــــــة               

مثال ملزمة بتعني مراجع خارجي لرياجع هلا حساابهتا وأوراقها اخلتامية والعكس لشركة ذات الفرد الواحد الذي له 
   (2) أن خيتار املراجع املهمة املسندة إليه

                                         اثنيا: من زاوية نطاق عملية التدقيق                                     

 نتطرق إىل نوعني من عملية التدقيق  

 املراجعة الكاملة أو التدقيق الكامل: -1

كان التدقيق قدميا وحىت عهد قريب يتم بفحص مجيع العمليات املقيدة ابلدفاتر والسجالت وما تتضمنه من 
أي تدقيق كامل تفصيلي، إذ كانت املشاريع صغرية بياانت أو حساابت خالية من األخطاء والتالعب والغش 

وعملياهتا قليلة وكنتيجة لتطور ميادين الصناعة والتجارة وما صاحبها من تعدد املشاريع وكرب حجمها أصبح 
من جهد كبري ووقت طويل، مما أدى إىل حتول هذا التدقيق إىل  يطلبهالتدقيق مستحيال ومكلفا وغري عملي ملا 

ياري وقد ساعد هذا االجتاه على زايدة اهتمام املشاريع أبنظمة الرقابة الداخلية وأدواهتا وحتقيق تدقيق كامل اخت
                                                           

   22ص دار املستقبل، األردن األصول العلمية والعملية لتدقيق احلسا ت،الرفاعي خالد راغب اخلطيب، خليل حممود  1
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نظام دقيق متني هلا ،حيث أصبحت كمية االختيارات وحجم العينة تتوقف على مدى مكانة ودقة أنظمة الرقابة 
ام التدقيق فقط وليس ابألصول الداخلية، فالفرق بني الكامل التفصيلي والكامل االختياري يقتصر على نظ

 واملبادئ احملاسبية.

 التدقيق اجلزئي أو املراجعة اجلزئية: -2

هي العمليات اليت يقوم هبا املدقق وتكون حمدودة اهلدف أو موجهة لغرض معني كفحص العمليات النقدية     
 جرد املخزون.  والتأكد منخالل فرتة معينة أو فحص حساابت املخازن 

النوع إىل احلصول على التقرير املتضمن خطوات اليت اتبعت والنتائج اليت توصل إليها الفحص وال ويهدف هذا 
يهدف إىل احلصول على رأي فين حمايد على مدى عدالة القوائم املالية ومدى داللتها للمراكز املالية ونتيجة 

احلصول على عقد كتايب يوضح املهمة  األعمال كما هو يف التدقيق الكامل، وجيب على املدقق يف التدقيق اجلزئي
 ال ينسب إليه تقصريه يف األداء. املطلوب قيامه هبا ليحمي نفسه و 

 اثلثا: من حيث حتمية القيام  ملراجعة:

 (1) جند فيها نوعني:

 املراجعة اإللزامية: تتميز املراجعة اإللزامية بوجود عنصر اجلرب واإللزام ومن مت ميكن اجلزاء على املخالفني -1
ألحكامها وكذلك جيب أن تتم املراجعة وفقا لقواعد ونصوص وإجراءات املنصوص عليها وعلى املراجع أن 

 يتحقق من أن عملية تعيينه مل تتم مبخالفة األحكام القانونية.

ة ويف ضوء هذه املراجعة فإن املراجع يؤدي عمله ابلطريقة اليت يراها مناسبة وضرورية كما أنه ال جيب أن توضع أي
قيود أو حدود على املراجع أثناء أتديته لواجباته حىت ولو كانت هذه القيود واردة يف القوانني التنظيمية للمؤسسة، 

ويف صورة قرارات صادرة عن اجلمعية العامة للمسامهني تعترب مثل هذه القيود كأهنا مل تكن يف مواجهة املراجع 
 الذي يعترب مسؤول إذا ما رضخ هلذه القيود.

 يارية تقرير القيام هبا يرجع إىلاملراجعة االختيارية: يف حقيقة األمر إن مراجعة احلساابت االخت -2
 ملصلحة فيه، وبناء ذلك فإن عمليةأصحاب املؤسسة أنفسهم وإىل غريهم من أصحاب املسألة وا

 األشخاص يرجع إىل أصحاب املؤسسة تعيني مراجع احلساابت يف املشروعات الفردية أو شركات
 مراجع احلساابت إلزامي بناء على ويف بعض أنواع الشركات مثال شركة األموال فإن أمر تعيني
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النصوص والتشريعات الصادرة عن الدولة. ويرجع ذلك إىل الدور الذي تلعبه املؤسسات يف االقتصاد 
األموال القومي، وبناء على ذلك فإنه يتعني إسناد عملية مراجعة احلساابت ملراجع مستقل لشركات 

 سواء كانت اتبعة للقطاع العام أو اخلاص.

  رابعا: من حيث وقت عملية التدقيق:

  (1) يتضمن نوعني

يقصد به بداية التدقيق يف هناية الفرتة املالية للمنشأة، بعد أن تكون الدفاتر قد أقفلت وقيود  التدقيق النهائي:-1
التسوية قد أجريت والقوائم املالية قد أعدت، وميتاز هذا النوع بضمان عدم حدوث أي تعديل يف البياانت املثبتة 

لية التدقيق بعد ترصيد احلساابت وإقفال يف الدفاتر والتغري يف أرصدة احلساابت بعد تدقيقيها حيث تبدأ عم
 الدفاتر.              

يقصد به قيام عملية التدقيق والفحص بصفة مستمرة إذ يقوم املدقق أو مندوبه بزايرة املنشأة  التدقيق املستمر:-2
إىل التدقيق بفرتات متعددة خالل السنة املالية لتدقيق وفحص البياانت املثبتة ابلدفاتر والسجالت، ابإلضافة 

 النهائي للقوائم املالية يف هناية السنة املالية بعد ترصيد احلساابت وإقفال الدفاتر.

 يتم هذا النوع ويسري وفق برانمج مرسوم يعده وجيهزه املدقق على ضوء دراسته وتقييمه ألنظمة الرقابة الداخلية.

  اهلدف.خامسا: التدقيق حسب 

 ام دقيق إىل أربعة أقسينقسم هذا الت

هذا النوع من التدقيق بفحص أنظمة الرقابة الداخلية وسجالت املستندات احملاسبية  يتعلق املايل:التدقيق -1
بقصد إعطاء رأي مستقل عن مدى داللة امليزانية على املركز املايل احلقيقي للمشروع وعن مدى إظهار احلساابت 

 اخلتامية للنتائج الفعلية هلذا املشروع.

على املدقق أن يتأكد من أن أموال املشروع  أجل تدقيق الكفاءة اإلنتاجية لإلدارة، من اإلداري:التدقيق -2
يتصرف فيها بشكل اقتصادي. حبيث حيصل على أحسن أو أفضل منفعة ألقل تكلفة ممكنة ويتضمن هذا النوع 

 .من التدقيق التأكد من صحة اإلجراءات اإلدارية ومن الرقابة املالية على التكلفة
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يهدف هذا النوع إىل التعرف فيما إذا كان املشروع قد حقق األهداف اليت أتسس من  تدقيق األهداف:-3
أجلها وتعين التدقيق القانوين وهو أتكد املدقق من أن املنشأة طبقت نصوص األنظمة اليت تصدرها الدولة، فمثال 

م وتعديالته، 1964الصادر  14م على مدقق احلساابت التأكد من تطبيق الشركات لقانون الشركات رق
 ابإلضافة إىل ذلك فإنه على املدقق التأكد من تقيد الشركة بنظامها الداخلي وعقد أتسيسها.

التأكد من أن املنشأة قد حققت أهدافها اخلاصة واألهداف العامة جتاه البلد الذي  التدقيق االجتماعي:-4
ألرابح ويف نفس الوقت عليها مراعاة حتقيق األهداف االجتماعية تعمل به. فشركة املسامهة مثال تسعى إىل حتقيق ا

 والصحيحة للمجتمع الذي تعمل خلدمته.

 سادسا: املراجعة من حيث استقالليتها وحيادها

 (1) تتضمن هذا النوع من املراجعة نوعني منها

ودفاتره وسجالته بواسطة جهة تعرف املراجعة الداخلية أبهنا الفحص املنظم للمشروع املراجعة الداخلية: -1
داخلية أو مراجعني اتبعني كموظفني للمشروع، ولعل السبب يف نشأة هذا النوع من املراجعة يرجع أساسا إىل كرب 

حجم املشروعات وتعدد وتنوع عملياهتا املالية وكذا االبتعاد التدرجيي لإلدارة العليا للمشروع عن تفاصيل تنفيذ 
عة، األمر الذي استلزم وجود إدارة وقائية ورقابية تضمن التحقق من عمليات املشروع السياسات واخلطط املوضو 

 وجديتها فور إمتامها أو حدوثها.

عن طريق حمو اإلسراف  ممكنة للمشروعويهدف هذا النوع من املراجعة إىل حتقيق أكرب كفاية إدارية وإنتاجية 
البياانت اليت تقدم لإلدارة لتسرتشد هبا يف رسم  واكتشاف أخطاء التالعب يف احلساابت والتأكد من صحة

ابملؤسسة ال يغين عن تكليف  داخلية للمراجعةخططها واختاذ قراراهتا ومراقبة تنفيذها، إال أن وجود قسم إدارة 
املراجع اخلارجي بفحص ومراجعة حساابت، فالطريقة اليت ينفد هبا املراجع اخلارجي عمله ختتلف عن الطريقة اليت 

 عها املراجع الداخلي.يتب

 وقد تكون مكتب من مكاتب احملاسبةتقوم هبا جهة مستقلة من خارج املؤسسة املراجعة اخلارجية: -2
 حيث أن الوظيفة واملراجعة ابلنسبة ملؤسسات القطاع اخلاص واجلهاز املركزي ابلنسبة للقطاع العام.

 نيا دقيقا وحمايدااملؤسسة فحصا فاألساسية للمراجع اخلارجي هي فحص مستندي لدفاتر وسجالت 
 للتحقق من أهنا قد متت فعال يف إطار إجراءات سليمة وصحيحة تثبت جديتها.
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إن عمل املراجع اخلارجي ال يقتصر على حتقيق اهلدف السابق فحسب بل يتعداه ليشمل إبداء الرأي يف نظام 
ة أو فحص لغرض خاص مثل شراء املؤسسة أو الرقابة الداخلية أو بيان مدى تنفيذ السياسات املوضوعة للمؤسس

إدماج املؤسسة، واملراجعة اخلارجية تقع عادة يف هناية املدة املالية كما أهنا شاملة وكاملة حيث أن املراجع يعمل 
دون قيد ويتطلع على ما يريد مىت ما شاء وهي إلزامية تفرضها القوانني إال أهنا اختيارية أي تتم عن طريق عينة من 

نوع من أنواع العمليات املالية ومراجعتها دون القيام مبراجعة العمليات كلها. وختاما فإن تقرير املراجع كل 
اخلارجي يرد نتيجة املراجعة وعادة ما يكون موضع ثقة وتقدير ملا يتمتع به من استقالل وحياد وعلم وخربة ودراية 

مالية وآراء مسؤولة على ذلك حتددها القوانني  ول عما يتضمنه التقرير من بياانت وحقائقؤ وهو ابلطبع مس
 السائدة واملعمول هبا.

 املراجعة حسب االهتمام سابعا:

 1 وهي نوعني:

 املراجعة املالية واحملاسبية-1

 نوعني: إىلوهي أيضا تنقسم 

املراجعة القانونية: وهي مراجعة احلساابت اإلجبارية مبقتضى القانون الذي يلزم كل مؤسسة جتارية على تعيني -أ
قائمة  واملسجل يفسنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يقوم هذا املراجع املخول قانوان  3حمافظ احلساابت ملدة 

سنوي يتضمن مالحظاته على حساابت املؤسسة ورأيه  املراجعني القانونيني بتهمته اليت ستنتهي إبصدار تقرير
 امليزانية،الفين احملايد ابملصادقة أو الرفض واليت هي حكم على سالمة وصراحة احلساابت السنوية للمؤسسة )

 ، هذا النوع من احلساابت يتم عن طريق عمليات واجلرد(جدول حساابت النتائج 

صرب اآلراء أي أن املراجعة ليست شاملة لكل حساابت املؤسسة ولكل أنظمتها كون هذه املهمة مكلفة، وهي    
 خارج نطاق ما يطلب من حمافظ احلساابت.

املراجعة التعاقدية: وهي مراجعة يقوم هبا مراجع مهين يف إطار تعاقدي و الفحص هو تطهري احلساابت أي  -ب
ة وصحيحة أي الوصول إىل ميزانية جديدة وتعتمد هذه الطريقة يف حالة وجود احلصول على حساابت واقعي

أخطاء كثرية يف امليزانية متس مبصداقيتها وال يكون إبمكان اإلطارات املالية يف املؤسسة املشغولني ابملهام الروتينية 
ألهنا مراجعة شاملة  بعمليات البحث والتنقيب فتلجأ إىل طرف خارجي خمتص هبذا العمل ويتطلب عدة سنوات
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حملاسبة املؤسسة وحماولة تفسري كل  احلساابت ابلرجوع إىل اتريخ املؤسسة مث اقرتاح احللول والتعديالت للوصول 
 إىل القوائم الصحيحة.

نشأة بعد املراجعة املالية واحملاسبية يتعلق األمر مبراجعة أنظمة وإجراءات تسري املؤسسة  املراجعة العملية:-2
 على مدى فعاليتها وحتقيقها وال يتعلق األمر مبراجعة احلساابت واحلكم

املراجعة املالية واملراجعة العملية يتكامالن فيما بينهما حبيث أن جناع التسيري ورشاد القرار يتعلق جبودة املعلومات 
 1.ية وكفاءة أنظمة إجراءات التسيرياملالية املعتمد عليها وفعال

 

 بني املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية املطلب الثالث: العالقة

غالباً ما حتدد اإلدارة الدور الذي تلعبه املراجعة الداخلية يف املؤسسة، ولذلك فإن أهداف املراجعة الداخلية      
ن ختتلف بطبيعة احلال عن تلك األهداف املتعلقة ابملراجعة اخلارجية، فاملراجع اخلارجي يتم تعيينه إلعداد تقرير ع

مراجعته للقوائم املالية وإبداء رأيه فيها بشكل حمايد ومستقل، أي أن الغرض الرئيسي للمراجع اخلارجي يتمثل يف 
التأكد من أن القوائم املالية للمؤسسة خالية من أي حتريفات جوهرية. يف حني أن دور املراجع الداخلي يتحدد 

اجعة الداخلية، ولذلك تتباين أنشطة املراجعة الداخلية تبعاً ملتطلبات وفقاً لرؤية اإلدارة واألعمال اليت ترغبها من املر 
اإلدارة. وابلرغم من هذا االختالف بني عمل املراجع الداخلي وعمل املراجع اخلارجي إال أن وسائل تنفيذمها 

 2ملهامهما تكاد تكون موحدة.

 واملراجعة الداخليةأوجه االختالف بني املراجعة اخلارجية  أوال:

 3:تتمثل أوجه االختالف بني املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية يف اآليت 

 اهلدف:- 1

 دف إىل:هتاملراجعة الداخلية 

 وجود نظام فعال للضبط الداخلي وإجراءات منع وقوع األخطاء أو التالعب.  -

                                                           
 .25نفس املرجع السابق صمصطفي،  مزغيش عمر عمراين 1
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 وجود نظام حماسيب فعال، يساعد يف إعداد تقارير وقوائم مالية صحيحة.  -
 العمل احملاسيب على مدار السنة املالية. انتظام سري  -
 خدمة املراجع اخلارجي. -

 دف إىل:هتملراجعة اخلارجية ا

 وجود نظام فعال للرقابة الداخلية أو العمل على وجوده.  -
 .وجود نظام حماسيب فعال ومتكامل، خاصة يف جمال إعداد تقارير وقوائم مالية ختامية صحيحة -
 .يف شكل تقرير مراجعة شامل لنتائج عملية املراجعةإبداء الرأي املوضوعي احملايد  -
 .تبادل اخلدمات مع املراجع الداخلي -

 التعيني: -2

املراجع الداخلي يتم تعيينه عن طريق اإلدارة العليا يف املؤسسة، عن طريق ختصيص أحد احملاسبني من ذوي  -
 .اخلربة لتويل عمل املراجع الداخلي

اإلدارة ترشيح أحد املراجعني اخلارجيني من ذوي اخلربة، وعرض هذا الرتشيح ـ املراجع اخلارجي يتوىل جملس  -
 .على اجلمعية العامة للمسامهني إلقرار تعيينه واختاذ القرار بذلك

 :ولية والتقريراملسؤ -3

 .املراجع الداخلي يكون مسئوالً أمام اإلدارة العليا يف املؤسسة ويقدم تقريره إليها -
مسئوالً أمام اجلمعية العامة للمسامهني يف شركات املسامهة ويسأل أمام املالك يف ابقي املراجع اخلارجي يكون  -

 .الشركات، ويقدم تقريره للجمعية العامة للمسامهني يف شركات املسامهة أو للمالك يف ابقي الشركات

 1 االستقاللية:-4

وأقسام املؤسسة ومن انحية أخرى  ملراجع الداخلي مستقل جزئياً، ألنه من انحية مستقل عن ابقي إدارات ا -
  .يتبع اإلدارة العليا ابملؤسسة

املراجع اخلارجي يتمتع ابستقالل كامل، أي انه حمايد وليس له أي عالقة ابإلدارة العليا وال أبقسام وإدارات  -
 .املؤسسة
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 نطاق العمل:-5

املؤسسة املسئولة عن تعيينه، والذي املراجع الداخلي يتم حتديد نطاق عمله وحدود هذا العمل عن طريق إدارة  -
  .عادة يتضمن مراجعة مجيع العمليات اليت متت خالل الفرتة حمل املراجعة

  :املراجع اخلارجي حيدد نطاق عمله من خالل عنصرين - 

 األول املسئولية املهنية امللقاة على عاتقه  
 راجع اخلارجي بوضع برانمج حيث يقوم امل .الثاين ابالتفاق يف حاالت معينة مع إدارة املؤسسة

 .مراجعة خاص يتوىل تنفيذه خالل فرتة املراجعة

 :طريقة وأسلوب العمل-6

  :املراجع الداخلي حبكم كونه موظفاً يف املؤسسة فإنه -
  ،حيدد عمله بطريقة مكملة لعمل احملاسب من خالل الدورة املستندية والدورة احملاسبية أوالً أبول

  .العمليات ذات األمهيةمع الرتكيز على 
  يتبع أسلوب املراجعة املستمرة مستندايً وحسابياً وفنياً، للتحقق من مدى صحة العمليات

 .املختلفة وتصحيح أي أخطاء يتم اكتشافها أوالً أبول
 يغلب على عمله الطابع الوقائي يف معاجلة االحنرافات أو األخطاء. 

 :أما املراجع اخلارجي فإنه -
 لوب املراجعة املالئمة لظروفه ابالتفاق مع إدارة املؤسسة، مع األخذ يف االعتبار يتبع طريقة أس

، عدد املساعدين ابلنسبة له، شكل وحجم وطبيعة برانمج املراجعة الذي ()الوقت املتاح للمراجع
قام املراجع بوضعه، حجم معامالت املؤسسة، ونتيجة فحصه وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية 

 .ابملؤسسة
  يغلب على عمله الطابع العالجي، ألن معظم املراجعني خيتار عينة معينة يقوم مبراجعتها عادة يف

 .هناية السنة املالية ويوصي ابحللول واملعاجلة ألي مشاكل قد تظهر أثناء قيامه ابملراجعة

  :1إضافة إىل أوجه االختالف السابقة فإن هناك وجهني آخرين مها

                                                           
 .21ص ،2004الرقابة واملراجعة الداخلية، الدار اجلامعية اإلسكندرية، عبد الفتاح حممد الصحن، فتحي رزق السوافريي،  1
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املراجع اخلارجي ينبغي أن يتوافر فيه الكفاءة، التأهيل العلمي، الفرتة الزمنية واالختبارات الواجبة لكي ميارس  -
 اتفاق عام حنو شروط ومتطلبات من ميارس مهنة املراجعة الداخلية. ال يوجداملهنة، بينما 

خلارجية املستفيد األساسي منها هو املراجعة الداخلية املستفيد األول منها هي اإلدارة، بينما املراجعة ا  -
 .املسامهني وغريهم من األطراف اخلارجية

 اثنيا: أوجه التشابه بني املراجعة اخلارجية واملراجعة الداخلية

للشبه بينهما،  اخلارجية كما سبق، فإن هناك أوجهعلى الرغم من أوجه االختالف بني املراجعة الداخلية واملراجعة 
 ولعل أمهها هي:

 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية:- 1

 يسعى كل من املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي إىل التأكد من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يف

 املؤسسة، من خالل دراسته وتقييمه وحتديده لنقاط قوته ونقاط ضعفه، والتأكد من أن النظام احملاسيب املتبع

 ومات الالزمة إلعداد القوائم املالية الصحيحة اليت ميكن االعتماد عليها واختاذفعال، وميد املؤسسة ابملعل

 القرارات الصائبة.

 التقنيات املستعملة:- 2

خرائط يف ممارسة مهامهما واليت منها ) يستعمل كل من املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي تقريباً نفس التقنيات
 ندي، ......(.تدفق الواثئق، االستبيان، الفحص املست

 التعاون بني املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي:- 3

 أن املراجع اخلارجي أثناء قيامه بتنفيذ أعمال املراجعة اخلارجية للمؤسسة يقوم ابلتعاون والتنسيق ال شك

 افة أنشطةمع املراجع الداخلي ابملؤسسة، مبا من شأنه منع االزدواجية والتكرار يف أعمال املراجعة والتغطية لك

أن هذا التعاون حتكمه عدة عوامل من أمهها: مدى خربة ومؤهالت املراجع الداخلي ودرجة  وال شكاملؤسسة. 
 1ا خالل عمليات الفحص والتقييم.هباالستقالل اليت يتمتع 

                                                           
 .41، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، أسس املراجعة، مرجع سابق، صاملراجعة مدخل فلسفي تطبيقي عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون، 1
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               جي ابلتفصيل خالل املبحث الالحق.الداخلي واملراجع اخلار  . وسوف نتعرض جلانب التعاون بني املراجع
اجلدول  وميكننا تلخيص أهم أوجه االختالف وأوجه التشابه بني املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي من خالل

 التايل:  

 :املقارنة بني املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي( 01-02جدول رقم)     

 املراجع اخلارجي املراجع الداخلي وجه املقارنة
هو اكتشاف ومنع  اهلدف الرئيسي اهلدف

األخطاء والغش واالحنراف عن 
 السياسات

اهلدف الرئيسي ابداء راي يف سالمة وصدق متثيل 
القوائم املالية اليت تعدها اإلدارة عن نتيجة االعمال 

 واملركز املايل.
 أصحاب راس املال )املالك(. إدارة املؤسسة التعيني

مث يقدم تقاريره  اإلدارة ومنمسؤول امام  املسؤولية والتقرير
 اىل املستوايت اإلدارية العليا ابملؤسسة

مسؤول امام املالك، ومن مث يقدم تقاريره ورايه الفين 
 .إليهمعن القوائم املالية 

 كامل جزئي االستقالل
 اختياري او حمدد حسب االتفاق تفصيلي طبيعة العمل
 مايل حماسيب )عينات(. يع نشاطات املؤسسةمج نطاق العمل

 املالك، املستثمرين، املمولني واحلكومة. اإلدارة الفئات اليت خيدمها
 الحق سابق والحق توقيت األداء

املوقف من نظام 
 الرقابة الداخلية

 دراسة وتقييمه لتحديد حجم العينات ووضع اخلطة. تقييمه واحلرص واملراقبة لتطبيق احكامه.

 التاليني:مت إعداده بتصرف من املصدرين  املصدر:
 44حممد مسري الصبان، حممد الفيومي حممد، مرجع سابق، ص- 2         حسام خمتار شاكر، مرجع سابق، نفس الصفحة.- 1
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 املبحث الثالث: معايري املراجعة 

خالله يقوم تعترب معايري املراجعة املبادئ اليت حتكم أية عملية مراجعة وابلتايل فهي اإلطار العام الذي من           
املراجع ابستخدام اإلجراءات للوصول لألهداف الواجب حتقيقها، ويف هذا اإلطار سوف منيز بني ثالثة أقسام 

 أساسية من املعايري املتعارف عليها يف جمال املراجعة:

 الشخصية املعايري- 1

 العمل امليداين معايري-2

 قواعد وضع التقرير معايري-3

  العامة للمراجعةاملعايري  املطلب االول:

 ثالث معايري: ويتكون منهذا الفرع حيتوي على الصفات الشخصية ملدقق احلساابت 

 1 يلي: فيماويتمثل : والعملي للمدققأوال: التأهيل العلمي 

   واخلربة املهنية.التأهيل العلمي  -                      التأهيل العلمي والدراسي. -

 من خالل إنشاء اجلداول التالية: والعملي ومتطلبات األداء املهين الربط بني التأهيل العلمي -

 جدول احملاسبني أو املدققني حتت التمرين  -     

 جدل احملاسبني أو املدققني -     

 جدول مساعدي احملاسبني أو املدققني-     

املمارسـة مع تلقي التدريبات الكافية اخلربة العلمية يف جمال املمارسـة العملية لتدقيق واسـتمرار التعلم أثناء -

 ريب الكايف حتقق يف جمملها مســــتوىالرمسية والغري رمسية، إذ أن توفر املؤهل العلمي مع اخلربة العملية والتد

 الكفاءة األزمة للمدقق للقيام بعمله وحسن أداءه وحتسني فعالية أداءه

                                                           
 .26ص 1999، عمان دار صفاء للنشر والتوزيع،التدقيق احلديث للحسا تأمحد حلمي مجعة،  1
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 1اثنيا: قاعدة االستقالل

جيدر التفرقة بني نوعني  االســـــــــتقالل، إبداء رأيه وال يوجد درجات يف عدم تتوقف على اســـــــــتقالليته وحياده يف

من االســـتقالل فاألول خيص االســـتقالل املهين وهو ضـــروري ملمارســـة املهنة، وحتكمه معايري ذاتية مما يؤدي إىل 

التحرر من الرقابة أو الســــــــــــــــلطة العليا إذ يعتمد على نفســــــــــــــــه وال يكون اتبعا لعملية إبداء الرأي والثاين خاص 

إبداء الرأي يف القوائم املالية ويعين ذلك التزام املدقق ابملوضــــــــــوعية وعدم  ابســــــــــتقالل التدقيق فهو مرتبط بعملية

 التحيز عند إبداء رأيه.

 2اثلثا: قاعدة العناية املهنية املالئمة

 ديد مســـــــــــتوىتتعلق هذه القاعدة مبا يقوم به املدقق وعلى درجة ودقة القيام مبهامه، ويســـــــــــرتشـــــــــــد املدقق يف حت

 اية تتطلب فحص انتقادي لكل مســـــــتوىبدراســـــــة مســـــــؤولياته القانونية واملهنية، هذه العنالعناية املهنية املالئمة 

ــراف على العمل الذي يتم وتتطلب أداء مهين يت  فق مع حجم وضــــخامة وتعقيدات عمليةمن مســــتوايت اإلشــ

ية مهنية التدقيق إىل اســـــــــــتخدام العينات واخليارات فإن كل بند يتم اختياره لالختبار جيب أن يتم فحصـــــــــــه بعنا

 مناسبة.

 

 املطلب الثاين: معايري اجراء الفحص امليداين

 ر جند أربعةوهي اليت ختص العمل امليداين واملعايري املطبقة واملعتمدة ميدانيا يف تطبيق املراجعة ويف هذا اإلطا     

 :معايري

 اوال: قاعدة التخطيط السليم للعمل واإلشراف املالئم مع املساعدين

                                                           
 67ص  1998عمان -)الناحية العملية(  ، األصول العلمية والعملية لتدقيق احلسا تخالد راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي 1
 .69ص احلسا ت لتدقيق والعملية العلمية األصول، خالد راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي 2
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ــرورة تنفيذ عملية التدقيق وفقا خلطة مالئمة، فمســــؤولية القيام بقدر تتطلب أوال  ــاعدين املناســــبني مث ضــ اختيار املســ

كاف من التخطيط املســـبق تقع على املدقق ومســـاعديه وذلك لتوفري أســـاس ســـليم لعملية التدقيق الفعالة، إذ جيب 

ــرور  ية أو الالزمة بصــــورة منتظمة مفهومة من إعداد برانمج تدقيق لكل عملية للتأكد من حتدي خطوات العمل الضــ

 قبل مجيع مستوايت هيئة التدقيق

حتتاج عملية التدقيق إىل ختطيط دقيق ومتابعة، فينبغي ختطيط ومتابعة عملية تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفحص 

ــروع، فهو ما يســــــمى بربانم ج التدقيق وتدقيق مســــــتندي وعمليات حتقيق األصــــــول واخلصــــــوم ونتيجة عمليات املشــــ

 1 حيث خيضع لتقييم مستمر يف ضوء نتائج الفحص.

 اثنيا: قاعدة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية 

إن ضـــــــــــــعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية ال حيدد فقط طبيعة أدلة التدقيق وإمنا حيدد مدى الفحص املطلوب لتلك 

 راءات اليت ينبغي الرتكيز عليها بدرجة كافية أكثر من غريهاوالوقت املناســـب للقيام إبجراءات التدقيق واإلج األدلة،

ــاليب املســــــتخدمة  ــروري ليتمكن من اإلملام ابإلجراءات واألســــ واســــــتمرار املدقق يف فحص نظام الرقابة الداخلية ضــــ

ــاؤل يف ذهنه عن مدى فعالية وكفاءته ومير هذا النظام بثالث خطوات  وإىل املدى الذي يزيل أي شــــــــــــــــك أو تســــــــــــــ

 ة وهي: رئيسي

اإلملام بنظام املوضوع: يتحقق عن طريق املتابعة واملالحظة واالطالع واستخدام قائم ة االستقصاء النموذجية -

 لتحديد الكيفية اليت يعمل هبا هذا النظام.

حتديد الكيفية اليت يسري عليها النظام: قد يكون هذا األخري سليما نظراي ولكنه غري مطبق واقعيا  -

 بتتبع العينات اإلحصائية.وميكن ذلك 
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حتديد مدى مالئمة ودقة اإلجراءات املوضــــــــــــــــوعة واملســــــــــــــــتخدمة ابملقارنة ابلنموذج األمثل لتلك  -

               1 اإلجراءات.

 قاعدة كفاية ومالئمة أدلة اإلثبات اثلثا:

ــا ســـــــليما  ــاســـــ ــرورة حصـــــــول املدقق على قدر كاف من أدلة وقرائن اإلثبات املالئمة لتكون أســـــ يرتكز عليها عند ضـــــ

ــايب واالنتقــــادي واملالحظــــة  ــاليــــة وذلــــك عن طريق الفحص املســــــــــــــــتنــــدي والتــــدقيق احلســـــــــــــــــ ــارير املــ التعبري عن التقــ

 واالستفسارات واملصادقات.

 رابعا: توثيق العمل 

توصل يتم مسكها بغرض توثيق املراجعات اليت مت القيام هبا وتدعيم النتائج امل يوثق عمل املراجعة دوما مبلفات عمل

ــرورية قبل  إليها، هذه امللفات تســـمح بتنظيم أفضـــل للمهمة وتعطي دالئل على اختاذ االحتياطات واالحرتازات الضـ

 الوصول إىل النتائج واألحكام النهائية.

 

 :يري اعداد التقاريرااملطلب الثالث: مع

 وجند فيه املعايري التالية: وهو آخر فرع حيث يتضمن اإلجراءات املتبعة يف كتابة التقرير النهائي للمراجع

 أوال: استخدام املبادئ احملاسبية املتعارف عليها. 

جيب أن يتضــمن التقرير إشــارة إىل أن احلســاابت والقوائم املالية قد أعدت وفقا ملبادئ احملاســبة املتعارف عليها. وال 

ــر ذلك على مدى القبول العام للطرق املطبقة فيها املبادئ، ويتطلب من ا ملدقق إبداء الرأي فيما إذا كانت يقتصــــــــــــــ

املبادئ احملاســــــــبية املســــــــتخدمة يف إعداد احلســــــــاابت اخلتامية والقوائم املالية مبادئ متعارف عليها أم ال، واملقصــــــــود 
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واستخداما مالئما وليس ضروري أن يكون استخدامه من قبل  اأتييدابلقبول العام للمبادئ احملاسبية أن املبدأ يلقى 

 1 اسبني، وينبغي على املدقق الرتكيز على أن املبادئ املستخدمة حتقق أمرين:أغلبية احمل

حتدد أتثري عمليات املشــروع، وأهنا تســتخدم األســاس الســليم املالئم لتحقق ابإليرادات ويعمل على حتقيقها  -

 يف الفرتات احملاسبية املتعلقة هبا        

ــمن إجراءات إعداد وعرض القوائم املالية وعدم االحنياز وأن تعرب أبقصـــــى درجة ممكنة عن الصـــــدق  - أن تتضـــ

 يف البياانت اليت توفرها الطرق احملاسبية للمهتمني ابملركز املايل.  

 اثنيا: قاعدة جتانس استخدام املبادئ احملاسبية 

ــارة إىل مدى التجانس أو ثب ــمن التقرير إشــــ ات تطبيق اســــــتخدام املبادئ احملاســــــبية من فرتة إىل أخرى جيب أن يتضــــ

وهتدف هذه القاعدة إىل ضــــــــمان قابلية القائمة املالية للمقارنة وبيان طبيعة التغريات اليت طرأت على املبادئ وأثرها 

 على هذه القوائم.          

 قاعدة اإلفصاح الكامل يف القوائم املالية  اثلثا:

ــمن التقرير ــاح كما تعرب عنها القوائم املالية واليت ينبغي أن تشــــــــمل  جيب أن يتضــــــ التحقق من كفاية ومالءمة اإلفصــــــ

على بياانت ومعلومات والعرض الســــــــــــــــليم للقوائم ومدى كفاية البياانت والدقة يف ترتيبها وتبويبها وتوضــــــــــــــــيح كافة 

لقوائم املالية وذلك لتقدمي بياانت املعلومات املتعلقة ابألصول واخلصوم واليت تتطلب إيضاحات أقفلت عند إعداد ا

 تساعد على العرض السليم هلا دون اإلعالن عن أسرار املشروع أو اإلضرار به.

 ومن املفيد أن أيخذ املدقق االعتبارات التالية للحكم على مالءمة اإلفصاح وكفايته: 

 اهلدف الرئيسي لإلفصاح هو املصلحة العامة. -
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وجود مربرات لعدم اإلفصــاح لتضــارب املصــاحل فقد يكون الضــرر للمشــروع يفوق الفوائد العائدة  -

ــاح الرتبـاطـه ابملصــــــــــــــــلحـة العـامـة ويقـاس  للغري، ويلعـب عـامـل األمهيـة دورا كبريا يف جمـال اإلفصـــــــــــــــ

ــر النســـــــــبية فقط بل  ابحتمال أتثريها على املســـــــــتثمر العادي واألمهية ال تتوقف على قيمة العنصـــــــ

 قف على أمهية املعلومات ملستخدمي القوائم املالية. تتو 

هامة القوائم املالية املتفق عليها قد تكون غري مالئمة فيما يتعلق ابإلفصـــاح عن أوضـــاع وتوقعات  -

 قد تكون ضرورية الختاذ القرارات. تصنيفها كااليت وميكن تصنيفها كااليت وميكن

ــريح - وكامل، وال حتمل أكثر من معىن أو حتمل شـــــكا  إن حمتوايت القوائم املالية ظاهرة بشـــــكل صـــ

 يف معناها.

تخـدم القوائم املاليـة إىل معلومات هامة عن األحداث اهلامة اليت تقع بني اتريخ امليزانيـة ســــــــــــــــحيتـاج قارئ أو م

واتريخ انتهاء اإلجراءات الرئيســية للتدقيق مما حيتم ضــرورة اإلفصــاح عن تلك األحداث، وحســب هذه األخرية 

 1 اإلفصاح ضروري إذا كان هلا أتثري مباشر أو غري مباشر بعناصر القوائم املالية والعكس صحيح.يكون 

 رابعا: قاعدة إبداء الرأي يف القوائم املالية.

جيب على املدقق التعبري عن رأيه يف القوائم املالية كوحدة واحدة، ويف حالة امتناعه عن إبداء الرأي يف أمور معينة 

فعلية جيب أن يتضــمن تقريره األســباب اليت أدت إىل ذلك وينبغي أن يوضــح تقريره بصــورة واضــحة طبيعة الفحص 

يتخذ املدقق يف جمال التعبري عن رأيه يف القوائم أخذ أربعة الذي قام به ودرجة مســــــــــــــــؤولياته على القوائم املالية، و 

 مواقف طبقا لقواعد التدقيق 

 إبداء رأي دون حتفظات. -

 إبداء رأي ينطوي على حتفظات -

                                                           
 .73مرجع سبق ذكره ص، األصول العلمية والعملية لتدقيق احلسا ت،خالد راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي 1



 هيمي للمراجعةااالطار املف                                                األول:  الفصل 
 

31 
 

 إبداء رأي خمالف -

هامة متثل األركان الرئيســــــــية ملعرفة طبيعة مســــــــؤولية املدقق يف  تثالثة اعتباراتنطوي فقرة الرأي يف تقرير املدقق 

 جمال التعبري عن رأيه.

اعتقــاد املــدقق والــذي ميكن أن يكون أقوى من جمرد االنطبــاع وأقــل من املعرفــة اإلجيــابيــة الكــاملـة  -1

ينا بدقة وخربة أو ضمان لتوفري األسس املناسبة للتعبري عن رأيه ولذلك فعملية التدقيق ليست أتم

أو أتكيدا أو ضــــــــــــــــمان لعدم وجود أي نوع من الغش أو األخطاء هلذا فإن االعتماد على تقرير 

وتعترب قواعد التدقيق حماولة جادة ومســــــــــــتمرة للحد  املخاطر،املدقق ينطوي على درجة معينة من 

 من تلك املخاطر بشكل كبري وملحوظ.      

ويتحمل عدم مسؤولية توافر الدقة املالئمة والكاملة  املدقق مقتنع مبستوى الدقة يف القائمة املالية. -2

 لك القوائم املالية بغض النظر عنويضـــــــــمن خلو القائمة من ســـــــــوء العرض والتشـــــــــويه اجلوهري لت

 مصدره خطأ أم تالعب.

ــر على النتيجة النهائية لقائمة الدخل بل مســــــــــــــؤوال عن إبداء الرأي على  -3 إن إبداء رأيه ال يقتصــــــــــــ

فصــــيلية وفقا ملا اســــتقر عليه يف املمارســــة العملية وذلك ألمهية القائمة ودورها مكوانت القائمة الت

 ايليف التحليل امل
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 املبحث الرابع: اإلجراءات التنفيذية لعملية املراجعة

ــــية اليت حتكم طبيعة            وامتداد ال جيب خلط معايري املراجعة إبجراءاهتا، فمعايري املراجعة هي املبادئ األساسـ

ولن  .التحقق الالزم يف كل فحص أما إجراءات املراجعــــة فهــــي متثــــل اخلطوات التفصيلية اليت تكون وظيفة الفحص

يســتطيع وضــع معيار واحد إلجراءات الفحص حيث أن طبيعة الســجالت احملاســبية ونوعية الرقابة الداخلية املطبقة 

على املراجع اإلجراءات اليت تســــــــــــــــتخدم يف كل حالة إال أن والظروف األخرى ختتلف من مراجع إىل آخر مما حتم 

ـــــــــــث جيب  تتغري من حالة فحص إىل أخرى حيث أن املعايري بصفة عامة وأما  أالمعايري املراجعة ختتلف يف هذا حيـ

 .اإلجـراءات فتتغري لتالئم كل ظرف

ــمناه بدوره إىل مطلبني حيث  وكفاية أدلةتناول إجراءات املراجعة  ارأتيناهلذا   اإلثبات يف هذا املبحث الذي قســــــــــــــ

 .تناولنا يف املطلب األول الدراسـة والتخطـيط لعمليـة املراجعـة واملطلب الثاين أدلة اإلثبات والقرائن

 

 املراجعة لعملية والتخطيط الدراسة: األول املطلب

 قيامه أثناء معينة، منهجية يتطلب املراجعة، بعملية قيامه عند احملايد الفين الرأي إبداء من املراجع يتمكن لكي     

 :التالية ابخلطوات املرور تتطلب مراجعة عملية وكل بواجبه

  1: وضع خطة للمراجعة. 1

أ. دراسة أولية للمؤسسة: إن أول اجراء يتبناه املراجع لوضع خطة سليمة لعملية املراجعة هو دراسة املؤسسة حمل  

املراجعة وأخذ نظرة شاملة على املؤسسة حىت يتسىن له فهم طريقة تسيري العمل داخلها وطبيعة نشاطها، كما عليه 

املعلومات ذات الطابع النظامي أو القوانني املطبقة يف املؤسسة على  االعتمادالقيام ابألعمال األولية املتمثلة يف 

 .ملعرفة خصوصياهتا
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ب. حتديد اجراءات املراجعة: مبجرد قول إجراءات املراجعة فنحن نعين تلك اخلطوات التفصيلية اليت حيددها  

لوبة واملثال على إجراءات املراجع من بداية العملية إىل آخرها حىت ميكنه التحقق مـن كـل عناصر املراجعة املط

والتأكـد مـن أصول املؤسسة مثل النقدية واالستثمارات أو أوراق القبض واحدة تلوى  دجمرد العاملراجعة هو 

 .الواحدة حـسب األمهية النسبية يف عملية املراجعة

 1 :البدء يف مراجعة جديدة. 2 

قليلة، وحىت يتمكن مـن القيام بعملية املراجعة جيب أن  عندما يبدأ املراجع يف مراجعة جديدة تكون معرفته ابملنشأة

جيمع األدلة الكافية اليت متكنه من أداء عمله علـى أتـم وجه، ويقوم جبولة استطالعية ملصانع ومكاتب املنشأة، 

د تقييم وتتيح هذه اجلولة للمراجـع أن يتفهم طريقة سري العمل يف املصنع، وهذه اجلهود تساعد املراجع فيما بعد عن

  :نظام الرقابة الداخلية وابلتايل يقوم ابآليت

برانمج املراجعة: من الواضح أن املراجع ال يستطيع مبفرده أن يقوم مبهمة مراجعة منشأة سواء كانت صغرية أو 

املكتب  موظفومتوسطة، ولذلك جيب عليه أن يستعني مبوظفي مكتبه الذين يتلقون التعليمات منه، ولكي يتمكن 

لقيام مبهمة املراجعة، يـستطيع املراجع مراقبة تنفيذهم حلظتها، جيب أن يعد برانجما للعمل وهو مـا يـسمى من ا

ويعترب برانمج املراجعة خطة تفصيلية للعمل، حيث يتضمن سري العمل الالزم بطريقة مرتبة  .بربنـامج املراجعة

 .العالقة بني كل إجراء سوف يتبع واإلجراء الذي يليه ومنطقية تظهر

وتشمل اخلطة طبيعة العمل: مراجعة مستندية، حتقق من األصول واخلصوم، الـــزمن املقدر لكل عملية، وعندما تتم  

ــاعديه ابلتوقيع أمام العمل الذي مت مع ذكر الزمن الفعلي اليت  كل خطوة يف برانمج املراجعة يقوم املراجع أو مســــــــــــــ

ــــــــــــــــوع  ــــــــــــــــسب نـ متت فيه العملية، يعترب برانمج املراجعة أداة انفعة للتخطيط والرقابة، ومبا أن طرق احملاسبة ختتلف حبـ

                                                           
 .120،.ص2000، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  أصول املراجعة،  ،عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد 1
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ــاكل كل منها وطبيعتها وأحجامها ــاط وظروف املنشـــــآت املختلفة ومشـــ فســـــوف جند أن نظم الرقابة الداخلية . النشـــ

 1.أيخذ يف احلسبان عند تصميم برانمج املراجعة ومداها خيتلف من منشأة إىل أخرى، فيجب علـى املراجع أن

 :املراجعة مالحظات . تسجيل3

 يف املراجع يتوقف ولن وأخطاء وإيـضاحات مالحظـات فستقابله فيها، ويشتمل املراجعة عملية املراجع يبدأ عندما

 فسوف ،االستفسار يستويف أو اخلطأ ليصحح إجابة إىل حيتاج سؤال كل  وعند خطأ، لكل اكتشافه عند عمله

 يكتشفه خطأ أي أو إيضاح أو مالحظاته من كل  وراء حبثا الكثري الوقـت ضياع إىل اإلجراء هذا يؤدي

 غري مـن وسيكون. له املخصص النطاق يف كل  ابلعمل يقومون الذين هم ومساعديه املراجع أن كمـا  لتـصحيحه،

 دفرت خيصص فإنه هذا، على وللتغلب اخلطأ، تصحيح بطلب أو ابالستفسار منفردا منهم كل  قيام العملي

 العملية حيث من اتما تفصيال ومفصلة مفهوم وأسـلوب واضحة صورة يف املالحظات إلثبات املراجعة مالحظات

 يتقدم املالحظات من عدد جتميع يتم وعندما ومواضعها، وامللفات الـسجالت فـي وجودها ومكان ومستنداهتا

 عنهـا، األدلة وتقدمي املالحظات هذه من لكل املالئمة االجابة تقدمي منهم طالبا املسؤولني األشخاص إىل املراجع

 من التحقق عند إليها حيتاج بياانت على مراجعته أثناء يف املراجع حيصل وقد تصحيح بكشف يتقدم كما

 2: يلي كمـا  املالحظـات بـدفرت يدوهنا أن املستحسن من واخلصوم، األصول

 فرتة املراجعة عـن وانقطع مستمرة مبراجعة يقوم املراجع كان  إذا راجعها، اليت احلساابت جماميع -

 .الوقت من

 .الداخلية الرقابة نظام يف وجدت إن الضعف نقاط -

 .املستوفاة غري أو الناقصة املستندات -

                                                           
 121.ص:   1999-2000،املراجعة؛احلسا ت؛املقبوضات؛املخزون أصول ـ،عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد 1
 312سابق.ص: الرجع امل نفس عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد: 2
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 .تصحيحها وكيفية املراجعة عملية أثناء املراجع يكتشفها اليت األخطاء -

 .املراجع نظر جهة من املرضية النتيجة إىل فيها املناقشة تنته مل اليت العالقة املسائل -

 .رئيسه على عرضها املراجع مساعد يريد اليت املوضوعات -

 .املالية القوائم عن تقريره يف إثباهتا وجوب املراجع يرى اليت التحفظات -

 :للمراجعة الدائم امللف . تكوين4

 أساس على عمله يناقش أن يـستطيع حىت يراجعها اليت املنشأة عن معلومات لديه يتوافر أن املراجع حيتاج
 للمنشأة دائم ملف املراجع خيصص وهلذا معلومات إلـى فيـه حيتـاج وقت أي يف إليها لريجع أو كاملة،  معلومات

 ابستمرار، إليها حيتاج اليت العامة واملستندات والبياانت املعلومات امللف هذا ويتـضمن املراجع، مكتب يف حيفظ
 بينه املتبادلة للمراسـالت ملف أيضا للمراجع الدائم امللف وجبانب تغيري، عليها طرأ إذا بتعديلها يقوم أنـه كمـا
 1:وحيتوي امللف الدائم على العناصر التالية. عمله وبني

 .منها مستخرجات أو للشركة االبتدائي والعقد( األساسي) النظامي القانون صور  -
 املـسؤولني مـن عليها موقع هبا، احملتفظ والسجالت ابلدفاتر املنشأة من شهادة -
 .فيها -
 .املراجعة برانمج من صور -
 .املنشأة يف املسؤولني إمضاءات من مناذج -
 .السابقة السنوات عن العامة وامليزانية املالية التقارير من نسخة -
 .للمنشأة الضريبية اإلقرارات ملخص -
 .أبعماله اتصال هلا اليت العامة واجلمعيات اإلدارة جمللس اهلامة القرارات صور -

 من امللف هذا يتضمنه ملا املختصني غري أيدي متناول عن بعيدا احلديثة احلفظ بطرق امللفات هذه حفظ وجيب
 .هبا ابالحتفاظ املهنة آداب تقضي سرية معلومات

 :املراجعة يف العمل . أوراق5

                                                           
 .148، ص:  ، مرجع سبق ذكرهاملراجعة مدخل فلسفي تطبيقي، عبد الفتاح الصحن واخرون 1
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 احلساابت إدارة عضو أن حيث احلـساابت، إدارة فـي عضو أي عن منشأة ألي مراجعته يف املراجع موقف خيتلف
 املستندات هذه وحتفظ والعقود، والشيكات الشراء وفواتري البيـع كفـواتري  األولية املستندات من اليومية القيود يعد

 يومية دفاتر أو مستندات لديه فليس املراجع أما يعدوهنا، اليت وامللفات القيود وتعضيد لتأييـد احلـساابت إدارة لدى
 هذه أساس على ابلعمل يقوم املراجـع فـإن احلقيقة ويف املراجعة، أثناء أدلة من جمامعه تؤيد لكي االستناد دفاتر أو

 عمله فإن تسجيل، عمليات أبي املراجع يقم مل وإذا مراجعته، يتم ما بعد املنشأة يف يرتكها ولكنه السجالت
 1:يلي فيما العمل أوراق أنواع وتتمثل تقريره، يتضمن املهنـي الذي رأيه تؤيد مستندات بدون سيكون

 .الداخلية الرقابة نظام عن تقرير -

 .املراجعة برانمج -

 .العامة املراجعة ميزان -

 .التعديالت عن اليومية قيود -

 .احلساابت حتليل -

 .االجتماعات حماضر من مستخرجات -

 .تسوية ومذكرات ملخصات -

 :املراجعة عالمات حتديد .6

 هذه ويضع. الدفاتر يف للعمليات فحصه ومدى طبيعة ليظهر املراجعة عالمات يسمى ما املراجع يستعمل
 واملستندات، والسجالت الدفاتر شكل تشوه ال حتـى وبعناية واضحة وبصورة ابلدفاتر األرقام جبانب العالمات

 خيفيه خاص معىن وهلا امللونة األقالم أو امللون احلرب إعدادها يف ويستخدم للمراجـع مميـزة طبيعـة هلا العالمات وهذه
 العمل خطوات مـن خطـوة لكـل املراجع ويصممها خمتلفة أشكال هلا العالمة وهذه املنشأة، موظفي عن املراجع

 مت ما معرفة واملستندات الدفاتر يف واحدة نظـرة جمـرد من يستطيع من غريها عن خمتلفة مميزة عالمة منها فكل
 .منها فحصه

 :العمل سري . طريقة7

                                                           
 124، ص: سبق ذكره مرجع  ،املراجعة؛احلسا ت؛املقبوضات؛املخزون أصول، عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد 1
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 إدارة أو منشأة يف العمل سـري فـي ومساعدوه املراجع هلا يسرتشد أن جيب اليت العامة القواعد بعض هناك
 1:مثل ملراجعتها يقصدوهنا

 السهل ومن احلساابت، إدارة فـي العمل سري تعطل ال بطريقة املراجعة برانمج بتنفيذ املراجع يقوم أن جيب -
 .احلساابت وإدارة املراجع بني العمل تنظيم

 املسؤول املوظف فيه يكون الذي الوقـت املراجـع خيتار أال جيب والتفسريات اإليضاحات على احلصول سبيل يف -
 وفـي أمكن إن واحدة، دفعة والتفسريات اإليضاحات جتمع أن وينبغـي مـشغوال، اإليضاحات هذه تفسري عن

 .املختص املوظـف يـالءم وقـت

 انحية من املنشأة موظفي وبـني انحية، من ومندوبية هو بينه شخصية صداقات قيام املراجع يشجع أال جيب -
 عالقة تكون أال هذا معىن وليس نتائجها، يف أو املراجعة أعمال سري يف التأثري شأهنا من يكون فقد أخرى،
 .والواجب الصداقات بني فاصال حدا هناك أن يفهم أن جيب وإمنا طبيعية، عالقة املنشأة موظفي مع املراجع

 على يطلع مهنته وحبكم مهنة صـاحب واحملامي كالطبيب  فهو ابملراجعة، خاصة أسرارا املراجع يذيع أال جيب -
 .قصد بدون أو قصد عن سواء تسريبها عدم عن حيتاط أن جيب ابملنشأة خاصة أسرار

 أن وعليه تغيريها، أو حموها السهل من هذه ألن الرصاص، بقلم حمررة بنود مراجعة يقبل أال املراجع على جيب -
 .مبراجعتها ليقوم ابحلرب املراجع تكتب حىت ينتظر

 يعطي وابلتايل النسيان خلطر نفسه يعرض لكيال اتمة غري عملية أي مراجعته أثناء يف املراجع يرتك أال جيب -
 .خطأ أو غش لتغطية منها ينفذ أن يستطيع ثغرة للغري

 .آخر شخص ألي أو املنـشأة ملوظفي يستعملها اليت والرموز العالمات معىن املراجع يفسر أال جيب -

 :السجالت على . االطالع8

 على يطلع أن عليه واحلساابت، العمليات وحتليل التحقق أو املستندية املراجعة عملية املراجع يبدأ أن قبل
 يتمكن وبذلك املنشأة، وسياسات خطط عن خمتصرة صورة على احلصول االطالع هذا له ويتيح السجالت،

                                                           
 .154، ص: سبق ذكرهمرجع  عمال و علما ، املراجعةعبد الفتاح حممد الصحن، كمال خليفة أبو زيد 1
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 املسؤولني من اعتمدت قد احلساابت تعكسها اليت العمليات كانـت  ما إذا يقرر أن من املراجعة عملية خالل
 1:يلي ما السجالت لفظ ويشمل ميثلوهنا، من أو أصحاهبا توجيهـات حـسب ونفـذت

 :مالية غري سجالت -

 .املسامهة للشركة االبتدائي والعقد( األساسي) النظامي . القانون1

 .األشخاص شركة . عقد2

 .العامة واجلمعية اإلدارة جملس اجتماعات حماضر دفاتر. 3

 .السابقة السنوات عن املالية . التقارير4

 .املاضية السنوات عن الضريبية . اإلقرارات5

 .ختصهم اتفاقات وأي والعمال املوظفني مع . العقود6

 .املنشأة ختص اليت احلكومية . العقود7

 .املراسالت . ملفات8

 :الدفرتية اجملموعة -

 .اليومية . دفاتر1

 .األستاذ دفاتر.2

 :التنظيمية الواثئق جمموعة -

 .التنظيمية . اخلرائط1

 .املختلفة اإلجراءات وكل العمل دليل تتضمن اليت . الكتيبات2

 

 املراجعة عملية يف والقرائن اإلثبات أدلة الثاين: املطلب
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الكافية  اإلثباتال يستطيع املراجع اخلارجي أن يبدي رأيه على القوائم املالية يف تقريره إال إذا حصل على أدلة 
كما جيب أن تكون مالئمة وجيدة ميكن   ،دلة كافية من حيث الكمية والتنوعوجيب أن تكون هذه األ ،واملالئمة

لكي يتحقق معيار العمل امليداين ولكي يستطيع املراجع ابداء رايه الفين احملايد الذي  يها بدرجة مقبولةاالعتماد عل
 1:واالقناعيتمتع ابملصداقية عن مدى صحة البياانت والقوائم املالية لكي يتوفر فيها الكفاية 

 أوال: مفهوم القرائن وادلة االثبات:

مراجعتها تتفق مع معايري هي املعلومات اليت يستخدمها املراجع اخلارجي لتحديد ما إذا كانت املعلومات اليت مت 
وختتلف املعلومات بشكل كبري طبقا للمدى الذي يقتنع فيه املراجع عما إذا كانت القوائم املالية تتفق  ،موضوعية

ة معلومات ينظر إليها املراجع على أهنا ذات درجة عالية من وتشمل األدل عليها،مع املبادئ احملاسبية املتعارف 
ومعلومات ذات درجة أقل من اإلقناع مثل رد العاملني ابلشركة حمل املراجعة  لألسهم،اإلقناع مثل القيمة السوقية 

 على أسئلة املراجع.

 اثنيا: أنواع ادلة األثبات القرائن

 2:التالية العناصر يف املراجعة يف اإلثبات أدلة أنواع تتمثل

 .املعاينة طريق عن ماداي البند وجود من التأكد إمكانية به يقصد: الفعلي الوجود- 1

 :أنواع ثالثة على عملية يف املراجع عليها يعتمد اليت األدلة أنواع أكثر هي: املستندات- 2

 الشراء. فواتري مثل الفحص حمل املؤسسة خارج معدة مستندات  -
 .املؤسسة عن مستقل شخص طرف من واملعدة املؤسسة داخل معدة مستندات -
 .احملاسبية كالدفاتر  املؤسسة داخل املستعملة معدة مستندات  -

 اليت املعلومات صحة من للتأكد اثلث طرف من شفوي أو مكتوب رد أو إيصال ميثل: املصادقات- 3

 3.املراجع عن مستقل مصدر من عليها احلصول ويتم املراجع يطبقها

                                                           
 230.- 229ص،  1982عبد الفتاح الصحن، حممد مسري الصبان: املراجعة مدخل فلسفي وتطبيقي، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية،  1
 .52، ص 2004، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ، الرقابة املالية واملراقب املايل من الناحية النظريةعبد الرؤوف جابر 2
 .311، ص 2006 الثانية، الطبعة القاهرة، للنشر، املريخ دار ،النظرية والتطبيق بني املراجعة توماس وليام، منكي أمرسون، 3
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 املؤسسة، إدارة من عليها حيصل اليت والبياانت الشهادات على األحيان من كثري  يف يعتمد: االستفسارات- 4
 عن املعلومات إخفاء يف مصلحة هلا تكون قد اإلدارة أن   كون  اإلثبات، يف حجية أقل األدلة من النوع وهذا

 .املراجع

 ارتكاب فرص يقلل أن شأنه كم  الداخلية للرقابة سليم نظام وجود إن  : الداخلية للرقابة سليم نظام وجود- 5
 نوعا يعطي الداخلية للرقابة سليم نظام فوجود وعليه حدوثها، عند اكتشافها وسرعة ممكن حد أقل إىل األخطاء

 .صحتها على االعتماد وميكن سليمة الدفاتر تظهرها اليت واملعلومات البياانت أن   للمراجع التأكيد من

 وصحتها سالمتها من للتحقيق الشركة حماسيب بها يقوم اليت العمليات مبراجعة املراجع يقوم: احلسابية املراجعة- 6
 .أخطاء يرتكبون قد ملهامهم أتديتهم وأثناء احملاسبني أن   كون

 الدفاتر انتظام يعترب املراجع، عليها يعتمد اليت اإلثبات أدلة من دليال ذلك ويعترب: احملاسبية القيود دقة- 7

 1.املسجلة والعمليات احملاسبية البياانت بصحة املراجع قناعة من يزيد إضافيا دليال احملاسبية

 اثلثا: أساليب ووسائل مجع األدلة والقرائن

 2:التالية العناصر يف اإلثبات أدلة على احلصول وسائل تتمثل

 :الفعلي اجلرد- 1

 فعملية املراجع، طرف من ورؤيته الفحص حمل الشيء معاينة على تقوماهتا ذ حبد بسيطة الفعلي اجلرد فكرة إن  
 أن   الواضح ومن الفحص، حمل العنصر طبيعة حسب الوزن أو القياس أو العد بعملية القيام تستلزم الفعلي اجلرد
 إال   يثبت ال واجلرد الفعلي امللموس، الكيان ذات األصول أنواع بعض على مقصور الوسيلة هذه استعمال جمال

 هاتني ملعاجلة أخرى إجراءات اختاذ يلزم فإن ه والتقييم امللكية ملشكلة ابلنسبة أما الفحص، حمل األصل بوجود
 .املشكلتني

 :املستندية املراجعة- 2

 للقيود أساسا املستندات هذه متثل كما  كتابية،  أدلة معها واملتعاملني املؤسسة بني املتبادلة املستندات تعترب
 املثال سبيل فعلى الدفاتر، يف املثبتة القيود صحة ملراجعة املستندات على كبرية  بصورة املراجعون فيعتمد احملاسبية،

                                                           
 .52- 51ص  2006 األردن، ، عمان، وائل، دار الثالثة، الطبعة ،والعلمية النظرية الناحية من  التدقيق إىل مدخل هادي التميمي، 1
 166-165، ص ص 1996، جامعة امللك مسعود، الرايض، الطبعة الثانية، املراجعة: املفاهيم واملعايري واإلجراءات، خضري مصطفى عيسى 2
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 مراجعة عند كذلك  املشرتايت، اليومية بدفرت املقيدة ابملبالغ ومقارنتها الشراء فواتري فحص إىل املراجع يلجأ
العمليات النقدية وهكذا، وتعرف عملية فحص املستندات املؤدية دة بدفرت البنك ومقارنتها ابملبالغ املقي اإليداعات

 .للقيود الدفرتية ابسم املراجعة املستندية

 :املصادقات طريقة- 3

 الطريقة هذه تعترب كما  املؤسسة عن اخلارجيني املتعاملني من مكتوب بيان على احلصول إىل الطريقة هذه تهدف
 من املراجع فهدف عليها، االعتماد ميكن واليت اإلثبات أدلة على للحصول للمراجع املتاحة الطرق أجنح من

 هذه تقع ال أن يستحسن لذلك مستقلة، خارجية اإلثبات أدلة على احلصول هو الغري إىل مصادقات إرسال
 أو فيها التالعب احتمال لوجود وذلك حجيتها، املصادقات هذه تفقد ال حىت املؤسسة عمال أيدي يف األخرية

 .إخفائها حىت

 :االستفسارات طريقة- 4

 وميكن األسئلة، هذه عن إجاابت على واحلصول أسئلة بتوجيه الطريقة هلذه تطبيقه خالل من املراجع يقوم

 .املؤسسة وعمال املراجع بني مناقشات خالل من مكتوبة رمسية تكون أن اإلجاابت هلذه

 اإلجاابت كانت  طاملا أدلة على احلصول إىل تؤدي قد البعض ببعضها مرتبطة أسئلة عدة على فاإلجاابت

 .ومتناسقة معقولة األسئلة هذه على

 :احلسابية املراجعة- 5

 كما  الرتحيالت، صحة من املراجع يقتنع حىت األستاذ دفرت إىل الرتحيالت مراجعة احملاسبية املراجعة تشمل

 هذا يف املراجع هبا يقوم اليت االختبارات بينما املراجعة، عملية من مهما جزءا متثل والرتحيالت اميعاجمل مراجعة أن  

 .للمؤسسة الدايل الرقابة نظام ضعف أو قوة على تتوقف اجملال

 : واملقار ت املعلومات بني الربط- 6
 واسع بشكل املطابقة عبارة وتستعمل املختلفة، والبنود احلساابت بني الرتابط وجود جعل املزدوج القيد نظام إن   
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 البنك رصيد كمطابقة  آخر حساب ورصيد احلساابت أحد رصيد بني الربط عن للتعبري املراجعني طرف من
 1البنك كشف  يف يظهر الذي والرصيد ابملؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .166نفس املرجع السابق، ص  1
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 خالصة الفصل

 االقتصادية األحداث على الدالة ابلعناصر املرتبطة القرائن على للحصول منتظمة عملية املراجعة تعترب      
 من تحققال أجلومن  املوضوعية للمعايري العناصر هذه مسايرة درجة من التأكيد لغرض موضوعية بطريقة وتقييمها

 رأيه يتضمن تقرير إعداد هو كذل ومتجانسة واهلدف من سليمة بطريقة عليها املتعارفواإلجراءات  بادئامل تطبيق
 ويتميز هذا التقرير ب: قوائمال ذهه مستخدمي تصرف حتت يضعها يتال املالية قوائمال على املهين

 (.معين) داللة وذات خمتصرة معلومات حيتوي 
 ومثبت صحيح وتقدمي سهل عرضة. 
 املشاكل حل اجل من التوصيات حيتوي. 

 .العمليايت التدقيق يف وكوظائف املايل التدقيق يف كأنظمة  املؤسسة وظائف كل  يشمل اخلارجي والتدقيق     

 .اخلتامية املالية للقوائم انتقادية عملية بذلك فهي املعنية، األطراف ذلك إىل نتائج توصيل يتم مث

 اليت ابلعمليات املرتبطة احملاسبية للتسجيالت املدعمة واألدلة والسجالت احملاسبية الدفاتر مجيع فحص خالل من
 متكن العملية هذه إن   هلا، الفعلي للواقع القوائم هذه عناصر مدى مطابقة من التحقق وكذا املؤسسة، قامت هبا

 هلا احلقيقي املايل املركز عن للمؤسسة اخلتامية املالية القوائم مدى داللة حول حمايدا فنيا رأاي يبدي أن من املراجع
 .عليها املتعارف احملاسبية ابملبادئ االلتزام ومدى
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 متهيد:   

 االقتصادية الوحدات عدد زايدة إىل العصر هذا صاحب الذي والتكنولوجي العلمي التطور أدى لقد          
 عن الناجتة تعق إىل ابإلضافة أهدافها، حتقيق يف عاتقها على امللقاة املسؤوليات وزايدة وتعقدها، داريةاال ملشاكلا

 ظهرت وابلتايلهتددها  اليت اخلطر فجوة عس تو إمكانية من زاد ما وهو أعماهلا، حجم وزايدة نشاطاهتا تنوع
 .ذلك كل  على الكافية الرقابة لتوفري احلاجة

 أن حيث منها واحلد املخاطر مواجهة يف املؤسسة تتخذها اليت اإلجراءات أهم أحد الداخلية الرقابة تعترب     
 اليت املخاطر من محاية يشكل واإلدارة األفراد قبل من تطبيقه ويتم والفعالية ابلكفاءة ميتاز داخلية رقابة نظام وضع

 الذي ساساال حجر يعترب املؤسسة يف املستعمل الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة أن فيه شكال ومما تواجهها،
 حجم من جعراامل النظام سليما وفعاال كلما قلل   هذا كان  فكلما املراجعة، لربانمج إعداده عند املراجع منه ينطلق
 حجم توسيع إىل املراجع اضطر ضعيفا كان  وكلما لإلثبات، ئناوالقر  األدلة على للحصول للدارسة اخلاضعة العينة
       . ذلك يف العينة

نظام الرقابة الداخلية كونه أول خطوة يعتمد عليها املراجع يف عمله، وهو يعترب املرحلة األساسية يف عملية  ان-
املراجعة، فكلما كان النظام سليما وقواي كلما دل ذلك على صحة وسالمة البياانت املوجودة يف الدفاتر، ألجل 

قوماهتا مث إىل دراستها الداخلية ومكوانهتا وكذا مالرقابة  ماهيةنتعرض فيهم إىل  ثالث مباحث ذلك خصصنا له
 كما يلي:  ،وتقييمها

 املبحث األول: ماهية نظام الرقابة الداخلية وتقييم األداء.

 املبحث الثاين: مكوانت نظام الرقابة الداخلية ومقوماهتا.

 املبحث الثالث: دراسة وتقييم الرقابة الداخلية.
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 األداءماهية نظام الرقابة الداخلية وتقييم  املبحث األول:

إن نظام الرقابة الداخلية يعد من أهم العناصر اليت يعتمد عليها املراجع يف القيام بعمله، فكلما كان هذا           
النظام سليما وقواي كلما دل ذلك على صحة وسالمة البياانت املوجودة يف الدفاتر، ونظرا هلذه األمهية الكبرية 

 صصنا هذا املبحث لذلك.خ

 ب األول: تعريف نظام الرقابة الداخلية ومراحلهلاملط

 العصر ففي الداخلية، للرقابة وجود نظام إىل احلاجة إىل أدى اهتعمليا وتعدد وتطورها املشاريع حجم كرب  إن     
 تطور ومع ا،هنيراقبو  الوقت نفس ويف أبعماهلم يقومون عليها، فكانوا القائمون هم املشاريع أصحاب كان  القدمي
عن  وانفصلت( مسامهني مجاعية، فردية،) امللكية فكرة تطورت التجارة نطاق اتساع ابملوازاة مع اإلنساين الفكر

 بينها فيما األجزاء املرتابطة تلك نظام لفظ يعين حيث بنظام، يسري شيء كل  لوجدان حولنا فيما نظران لوو  اإلدارة.
 حول مفهوم إعطاء نستطيع ومنه األجزاء األخرى، عمل على يؤثر منها جزء وغياب ،(البعض بعضها مع)

 .التأثري ومتبادلة فيما بينها املرتابطة العناصر من جمموعة هو: "النظام

 من يتكون بدوره والذي ،(كلي) فوقي نظام هو الذي التسيري، نظام من حتيت نظام تعترب معانيها بكل والرقابة
 أن التسيري لعملية ميكن ال" الباحثني أحد مقولة جاءت هنا ومن ،(رقابة دفع، تنظيم، ختطيط،) حتتية أنظمة أربعة

 1".ابملخطط املنجز ومقارنة الرقابة متت إذا إال تكتمل،

 :: تعريف نظام الرقابة الداخليةأوال

  التعريف األول:

تتمثل يف تلك "على أهنا  AICPA للمحاسبني القانونيني األمريكيئق التدقيق   املنبثقة عن املعهد اتها جلنة طر عرف
وضبط ومراجعة البياانت  يف املؤسسة، هبدف محاية أصوهلا اإلدارةاملتبعة من قبل  واألساليباخلطة التنظيمية 

وتشجيع العاملني على  اإلنتاجيةعليها وزايدة الكفاية  االعتماداحملاسبية والتأكد من دقتها ومدى إمكانية 
 2.املوضوعة اإلداريةسك ابلسياسات التم

                                                           
 52، ص2007-2006، جامعة سكيكدة،الداخلية للمؤسسة االقتصاديةدور املراجعة يف تقييم أداء نظام الرقابة عزوز ميلود، مذكرة حول   1
 552، ص، 2005دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان،  ،النظرية، علم تدقيق احلساابت الناحية خالد أمني عبد هللا 2
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حلماية اخلطـة التنظيميـة ومجيـع الطـرق واإلجـراءات الـيت تضـعها الوحـدة  ابهناالرقابـة الداخليـة  :ثاينالتعريـف ال
ا، وفحص صحة البياانت احملاسبية ودرجة االعتماد عليهـا واالرتقـاء ابلكفـاءة اإلنتاجيـة وتشجيع االلتزام داهتموجو 

 1.السياسات اإلدارية املوضوعة تفتضيهمبا 

 واإلدارة، الشـركة، إدارة جملـس أعضـاء قبـل من تتأثر عملية"  ااهن على الداخلية الرقابة :الثالث التعريف

 التالية: االتجملا يف أهداف لتحقيق ابلنسبة معقول أتكيد لتزويد مصممة املستخدمني، من وغريهم

 .التشغيلية العمليات وفاعلية كفاءة  -

 .املايل االبالغ موثوقية -

 2.املطبقة والتشريعات ابلقوانني االلتزام -

الرقابـة الداخليـة مـا هـي إال جتزئـة للعمـل وتقسـيمه إىل مراحـل بـني مـوظفي املؤسسـة، وهـي وسـيلة  التعريـف الرابع:
تنظيميـة تسـري هبـا مراجعـة عمـل كـل موظـف بواسـطة موظـف آخـر وبواسـطة وسـائل أخـرى لغرض التثبت من 

وسرعة اكتشافها عند  مال منـع اخلطـاء والغـشصحة األرقام والقيود يف الدفاتر، األمر الذي يرتتب عليه احت
 3.احلدوث

 وضع الضروري من حيث املنجزة،تقييم االعمال  Stephan franklin -G.r. Terryعرفه  التعريف اخلامس:
 4"للمخطط مطابق املنجز أن تبني اليت التصحيحية، املعايري

ومن هنا نستنتج ان الرقابة الداخلية ختطيط وتنظيم تستخدم للمحافظة على أصول واختيار البياانت ومدى درجة  
. كما ان الرقابة الداخلية تعطي أساليب من اجل تقييم فعالية األداء، التأكد من دقة واالعتماد عليهاالوثوق معا 

 ع العاملني وتدعيم أدائهم من اجل استمرارية املؤسسة.البياانت احملاسبية ومدى االعتماد عليها وزايدة تشجي

 اثنيا: مراحل نظام الرقابة الداخلية:

                                                           
ـ العراق، جملة علوم  احملاسيب اإللكرتوين دور الرقابة الداخلية يف ظل نظام املعلوماتآالن عجيب مصطفى هلدين، اثئر صربي حممود الغبان،  1

 7، ص2009، 2010شتاء 45العدد  انسانية،
شعار )اقتصاد نعيم دمهش، عفاف اسحق أبوزر، املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامس لكلية االقتصاد والعلوم االدارية جلامعة الزيتونة األردنية حتت  2

 املعرفة والتنمية االقتصادية(،
 9، ص1954، القاهرة ،1، ج، أسس املراجعة علما وعماللدجلاويعزيز ا 3

4 George, Terry, Stephan. Franklin: Op.Cit, p: 490. 



                                        الداخلية الرقابة نظام                             الفصل الثاين:                     
 

  48 
 

 G.R.Terry و S.G.Franclinقـدرها  التـي الرقابة نظام مراحل يف تلخيصها ميكن خطوات بعدة الرقابة عملية متر
 :وهي كاآليت

 ؛(املخطط)القياس معايري وضع 
 ؛(املنتج)املنجز قياس 
 املوجودة؛ االختالفات من والتأكد املعايري وفق ابملخطط املنجز مقارنة 
 ؛(االختالف) االحنراف مواطن حتديد 
 (.األداء حتسني) الالزمة التصحيحات إجراء 

 : مراحل نظام الرقابة(01-02)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 
: 491 ; cit. p Stephan. Franklin. Op-George. Terry1:  Source 

 

 الوسائل املستخدمة يف نظام الرقابة الداخليةاملطلب الثاين: 

 2املقاييس املختلفة. واإلجراءات،الطرق  التنظيمية،: اخلطة يتضمن هذا الفرع عدة وسائل منها

 اخلطة التنظيمية:  -1

                                                           
1 George. Terry-Stephan. Franklin. Op ; cit. p : 491 

  28ص ، جامعة اجلزائر ،2002دفعة مراجعة احلساابت ةمذكر  ،ليلىأحادة 2



                                        الداخلية الرقابة نظام                             الفصل الثاين:                     
 

  49 
 

 تتخذ،أمجعت التعاريف السابقة على ضرورة وجود خطة تنظيمية تستجيب يف مجيع األحوال إىل القرارات اليت 
وعلى  األهداف،حماولة توجيهها مبا خيدم مصلحة وأهداف املؤسسة. إذ تبىن هذه اخلطة على ضوء حتديد هذه 

االستقالل التنظيمي يتطلب االنفصال بني الوظائف إال أن عمل مجيع املديرايت جيب أن ينسق حبيث يؤدي إىل 
 1هي:تدفق منتظم للمعلومات ولقد حددت عناصر أساسية للخطة التنظيمية و 

  .حتديد األهداف الدائمة للمؤسسة 

 .حتديد اهليكل التنظيمي للمؤسسة وخمتف أجزائه مع إبراز العالقة التسلسلية واملهنية بني خمتلف األنشطة 

 .حتديد املسؤوليات ابلنسبة إىل كل نشاط 

 ابلنسبة إىل كل شخص.  تتعيني حدود ورحابة املسؤوليا 

 الطرق واإلجراءات: -2

تعترب الطرق واإلجراءات من بني أهم الوسائل اليت تعمل على حتقيق األهداف املوجودة يف نظام الرقابة الداخلية، 
العمل بكفاءة وااللتزام ابلسياسات اإلدارية  األصول،فبإحكام وفهم وتطبيق هاتني الوسيلتني يساعد على محاية 

إدارة املؤسسة  صأتدية اخلدمات وكل ما خي والتسويق،إلنتاج ا االستغالل،هذه الطرق يف طريقة  لاملرسومة إذ تتمث
ابإلضافة إىل الطرق املستعملة يف املديرايت املختلفة األخرى سواء من انحية تنفيذ األعمال أو طريقة استعمال 
ني الواثئق. كما قد تعمل املؤسسة على سن إجراءات من شأهنا أن توضح بعض النقاط الغامضة أو تغيري إجراء مع

 بغية حتسني أداء املؤسسة ومتكني نظام الرقابة الداخلية من حتقيق هدفها املرسوم. 

 املختلفة: املقاييس-3   

تستعمل هذه املقاييس يف املؤسسة لتمكني نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أهدافه املرسومة يف ظل إدارة تعمل 
 على إجناحه من خالل قياس العناصر التالية: 

 داقية املعلوماتدرجة مص 

 الفعلية  تمقدار النوعية احلاصل من العمليا 

 احرتام الوقت املخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو لعودة املعلومات املطابقة 

                                                           
 .29ص  2002مذكرة مراجعة احلساابت لنيل شهادة الليسانس جامعة اجلزائر  حادة ليلى:ا 1
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 ومفهوم نظام تقييم األداء اهداف الرقابة الداخلية املطلب الثالث:

 اهداف الرقابة الداخلية: أوال:

 1:وهي أهداف عدة حتقيق االقتصادية الوحدة إلدارة تضمن اليت املقاييس كل  تتضمن الداخلية الرقابة إن

 املالية املعلومـات وتشـمل اإلدارة: قبـل مـن القـرارات الختـاذ الالزمـة والبيانـات املعلومـات ونزاهـة صـحة .1
 مفيدة املعلومـات وهـذه اآليل احلاسـب أجهـزة مـن مسـتخرجة أو يدويـة سواء كانـت التشغيلية واملعلومات

 اإلدارة. قبل من املتخذة للقرارات أساس وتعترب لإلدارة
 األنظمـة وضـع عـن مسـؤولة اإلدارة واألنظمـة: والقـوانني واإلجـراءات واخلطـط ابلسياسـات االلتزام .2

السياسـات  بتلـك اإللـزام مـدى وقيـاس وتقيـيم فحـص ومسـؤولة عـن التـدقيق ودائرة واللوائح والتعليمات
 إذا كانـت مـا ذلـك عـن والتقريـر املنشـأة أعمـال علـى اهلـام التـأثري ذات والقـوانني واإلجـراءات واخلطـط
 يتحقق. اإللزام وأن وفعالة سارية األنظمة

 وسائل مـدى بفحـص الـداخلي التـدقيق قيـام خـالل مـن وذلـك :واملمتلكـات واملوجـودات األصـول محاية .3
 علـى جيـب آلخـر حـني ومـن العمليـة هـذه مـن وكجـزء اخلسـائر أنواع من كافة ومحايتها األصول على احملافظة
 املـدققون يقـوم اخلطـة هـذه يف للمسـامهة. واملمتلكـات املوجـودات هـذه وجـود صـحة مـن التأكـد املـدققني

 السنوي. اجلرد أعمـال يف ـاركة واملشـ السنة أثنـاء واملمتلكـات املوجـودات هلـذه اجلـرد عمليـات مـن بعـدد
 املناسبة املعـايري وضــع عــن ؤولةمس املنشــأة يف دائــرة كـل  تعترب حيــث وفعاليــة: ابقتصــاد املــوارد استخدام .4

 يف واملساعدة املـوارد هـذه استخدام وحتديـد كفايـة املتاحـة، املوارد استخدام يف والفعالية االقتصاد مدى لقياس
 .األدىن هح د إىل التكاليف حفظ

 مـدى إجنـاز وكـذلك بـالتنظيم اخلاصـة واألنشـطة للـربامج وضـع مـن املرجـوة: األهـداف حتقيـق مـدى تقريـر .5
 والغايـاتاألهـداف  وضـع عـن مسـؤولة العليـا اإلدارة تعتـرب حيـث التشـغيلية، للعمليـات املوضـوعة األهـداف

 ومتاشيها مع حتققهــا مـدى قيـاس الداخــليني املدقـقني عــلى وجيـب املناسـبة الرقابيـة اإلجـراءات وتطـوير
 .األهداف
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 األداءاثنيا: مفهوم نظام تقييم 

يعين تقدمي  داءألا . تقييممعناهقتصار على جمموعة منها إيضاح الوسنحاول ا داء،ألاهناك عدة تعاريف لتقييم      
املنظمة يف ضوء  داء يف قياس نتائجألأو بتعبري آخر يتمثل تقييم ا املؤسسة،ما ذو قيمة على إدارة خمتلف موارد حك

 معايري حمددة سلفا. من التعريف يتضح أن عملية التقييم تتمثل يف عنصرين أساسني مها:

ان ام على ما مت قياسه. فيتبني من هنا حكر أصداواالقياس الذي يتم مبوجب جمموعة من املعايري واملؤشرات  أن
 1.القياس مرحلة أساسية من عملية التقييم

 ويعرف ايضا انه االداة اليت تستخدم للتعرف على نشاط املشروع هبدف قياس النتائج املتحققة ومقارنتها
 الكفيلة لتجاوز تلكابألهداف املرسومة بغية الوقوف على االحنرافات وتشخيص مسبباهتا مع اختاذ اخلطوات 

 االحنرافات وغالبا ما تكون املقارنة بني ما هو متحقق فعال وما هو مستهدف يف هناية فرتة زمنية معينة هي سنة يف
 2الغالب.

 فهو الرقابة، عملية من جزء هو داءألا تقييم التايل: التعريف استنتاج حناول داءألا تقييم تعاريف من ذكره سبق مما
 سلفا احملددة ابملعايري ومقارنتها والفعالية، فاءةلكا مؤشرات من جمموعة ابستخدام املؤسسة نتائج قياس على يعمل

 3.القرارات اختاذ على تساعد تقييمية امحكأ إصدار مثة ومن التخطيط عملية يف

 :األداءعملية تقييم تعريف 

إن عملية تقييم األداء ابملؤسسات االقتصادية مل حتظى ابالتفاق التام حول مراحلها نظرا لطبيعة املوضوع مراد 
لذلك سيتم  اإلنتاجي،فعملية تقييم أداء األفراد مثال ختتلف يف بعض مراحلها عن عملية تقييم األداء  تقييمه،

لتقييم النتائج املتحصل عليها  واليت تصلحمن عملية الرقابة التطرق يف هذا العنصر إىل عملية التقييم اليت نشتقها 
 يف شكل رقمي.

غياب واحدة منها تعرقل  البعض،عموما ميكن حصر مراحل عملية التقييم يف أربع مراحل أساسية مكملة لبعضها 
 وهي ابلرتتيب كما يلي: ككل،العملية  

                                                           
 .30ص  2000السعودية, الرايض، للنشر،دار املريخ  ،االعمالاملايل ملنظمات األداء  مجعة،لسعيد فرحات  1
 31ص  2008االردن,  عمان، والتوزيع،دار املناهج للنشر  املالية،تقومي األداء ابستخدام النسب  الكرخي،جميد  2
بسكرة، جامعة حممد خيضر  التسيري،"قياس وتقيم "مذكرة لنيل شهادة ماجستري كلية علوم األداء املايل للمؤسسة االقتصادية  عشي،عادل  3
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  التقييم؛أوال مجع املعلومات الضرورية لعملية 
  الفعلي؛اثنيا قياس األداء 
  املعيارية؛اثلثا مقارنة األداء الفعلي مبستوايت األداء 
 .رابعا دراسة االحنراف واصدار احلكم 

 مجع املعلومات الضرورية لعملية التقييم أوال:

واملعايري حيث تتطلب عملية التقييم األداء توفري البياانت واملعلومات والتقارير واملؤشرات االزمة حلساب النسب 
املطلوبة لعملية عن نشاط املنشاة واليت ميكن احلصول عليها من حساابت االنتاج واالرابح واخلسائر وامليزانية 

العمومية واملعلومات املتوفرة عن الطاقات االنتاجية واملستخدمات ورأس املال وعدد العاملني واجورهم وغري ذلك 
  لتقييم خال السنة املعنية.ان مجيع هذه املعلومات ختدم عادة عملية ا

دون  فال ميكن أن يوجد ختطيط مستوايته،تعد املعلومات موردا من املوارد األساسية يف عملية التسيري مبختلف 
 فاملعلوماتمعلومات وال ميكن أن يكون اختاذ القرار دون توفر معلومات وال ميكن أن تكون رقابة دون  معلومات،

تتحصل عليها  بل جيب على املؤسسة أن الكايف،توفر املعلومات ليس ابلشيء  شيء ضروري يف التسيري. ولكن
مبختلف أنواعها من  فهي تعد األداء،ويف األوقات املناسبة فاملعلومات فضا عن أمهيتها يف تقييم  العالية،ابجلودة 

وحتقيق التنافسية  ية،تنافس واحلصول على مزااي االقتصادي،الوسائل اليت تلجأ إليها املؤسسة لتحسني أدائها 
 1املستدمية للمؤسسة.

  داء الفعليألقياس ا اثنيا:

اليت ميكن  من خاهلا تتمكن املؤسسة من قياس كفاءهتا وفعاليتها. والعقبة التقييم،هي املرحلة الثانية من عملية  
 مواجهتها يف هذه املرحلة هي:

مشكلة اختيار املعايري واملؤشرات املوافقة لطبيعة  فاملؤسسة تواجه إليها،ما هي املعايري واملؤشرات اليت يتم اللجوء 
ويتمثل قياس األداء يف العملية اليت تزود مسؤويل املؤسسة بقيم رقمية فيما خيص أداؤها بناء  األداء املراد قياسه.

جمموعة من املعايري اليت الفعالية والكفاءة. مما سبق يتضح أن عملية القياس ال ميكن أن تتم إال بتوفر  على معايري
 واملؤشر،األخرى تفسر من خال جمموعة من املؤشرات. ففي هذا املقام نشري إىل وجود فرق بني املعيار  هي
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أي  املعيار،فاألول يعين األساس أو الركيزة اليت تستند إليها عملية تقييم األداء أما املؤشر فهو أداة للقياس وتفسري 
 أن املعيار يتم قياسه وتفسريه من خال جمموعة من املؤشرات.

 1فقياس األداء وتقييمه مرهون ابختيار املعايري واملؤشرات اليت تعكس فعال األداء املراد تقييمه.

 مقارنة األداء الفعلي مبستوايت األداء املعيارية اثلثا:

مقارنة أدائها   املرحلة املوالية واملتمثلة يفالفعلي تشرع يفبعد أن تكون املؤسسة قد انتهت من مرحلة قياس األداء 
. املقارنة عملية يف جع الذي تستند إليهاحملقق ابألداء املرغوب. فالعقبة اليت تواجه املؤسسة يف هذه املرحلة هي املر 

 هداف،ألا خرى،ألا الوحدات أداء الزمن،: داءألا ملقارنةا ة كمراجعالتالي العناصر املؤسسة حتدد عامة وبصفة
 .املعايري

 وإصدار احلكم االحنراف دراسة رابعا:

 صاحل يف ولألفا, معدوم احنراف, سليب احنراف, موجب احنراف: هي نقاط ثالث عن تفصح املقارنة عملية إن
ة املؤسس ضد فهو الثاين حنرافالا أما... اليفتكال اخنفاض السوق حصة ارتفاع, رابحألا ارتفاعة كاملؤسس

 على أتثري له فليس الثالث حنرافالا أما...نتاجيةإلا اخنفاض, املعيارية تفوق مياتبك وليةألا املواد استهالكك
 املسؤولني على جيب بل, املضلة امحكألا من يعد ليلكا حنرافالا خال من داءألا على مكواحل, املؤسسة نتائج
 سبابألا على الوقوف غاية إىل نمكأ إن, معدوما أو سالبا, موجبا انء كسوا ليلكا حنرافالا بتحليل القيام

 .سليب هو ما ومعاجلة إجيايب هو ما لتشجيع, الحنراف الفعلية

 مكفاحل خارجي، أداء أو داخلي أداء أهو أدائها، مصدر معرفة من املؤسسة نكمت التحليل عملية مرألا حقيقة ويف
 الطرق ومن. مؤثراته أبعد إىل الوصول غاية إىل الظاهرة أو داءألا حتليل على مبين ونيك أن جيب داءألا على اجليد

 يف الظاهرة إىل ينتمي عنصر ل كأتثري حتديد على تساعد اليت املتسلسل لالحإلا طريقة التحليل عملية يف الفعالة
 2.ليلكا حنرافالا
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 املبحث الثاين: مكوانت نظام الرقابة الداخلية ومقوماهتا

 الرقابة الداخليةاملطلب األول: مكوانت نظام 

 مكوانت نظام الرقابة الداخلية:
 البيئة الرقابية: .1

 بيئية: عوامل-أ
ــراف واملتابعة ةطرق الرقابة املتعلق)الداخلية املراجعة  -  ــروري ألي بيةة رقابة فعالة ولتحقيق  (: وجودهاابإلشـــــــــــ ضـــــــــــ

املوضـــوعية البد أن يتمكن املراجعني الداخليني من رفع تقريرهم ألعلى املســـتوايت اإلدارية يف املنشـــأة، ولكي يتفهم 
 املراجع طرق الرقابة املتعلقة ابإلشراف واملتابعة عليه أن يتفحص:

 تقديرات املستقبلية ونظام حماسبة املسةولية.وال اخلطط واملوازانتاإلجراءات املتبعة يف تصميم -1 
 األداء الفعلي مع األداء املخطط. املتبعة ملقارنة الطرق-2  
 معاجلة اإلدارة لالحنرافات عن األداء املتوقع.-3  
الســياســات واإلجراءات اليت تتبعها اإلدارة إلصــالح النظام احملاســيب واإلجراءات الرقابية لتتمشــى مع التغريات -4  

 البيةية.
 اهليكل التنظيمي: قاعدة هامة للمساءلة عن نتائج األعمال وابلتايل يزيد من فعالية الرقابة. -
ــال: كتيبات  - ــاعد يف )الدالئل طرق االتصــــ ــات(، واخلرائط التنظيمية، االجتماعات واملؤمترات. تســــ دليل الســــــياســــ

 إجياد نظام رقابة فعال.
 .1اإلدارة"" ختتلف أنظمة الرقابة الداخلية من منشأة إىل أخرى وفقاً لطبيعة النشاط وحجم املنشأة وقدرات 

أن تدعم  األســــــلوب العلمي والفلســــــفي املتبع بواســــــطة اإلدارة: لكي تكون هناك رقابة فعالة البد إلدارة املنشــــــأة -
يع، وذلك بدعمها للســــــــــــــــلوك األخالقي يف العمل، وأن نظام الرقابة الداخلية وأن جتعل دعمها معلوماً لدى اجلم
 تستخدم نظم التخطيط وإعداد املوازانت وتقارير األداء.

اإلدارة  جلنة املراجعة: من واجباهتا مراقبة نظام الرقابة الداخلية واســــــــــتقالليتها متكنها من لعب دور الوســــــــــيط بني -
 واملراجع.

وجود قسـم مركزي فعال إلدارة شـةون األفراد ابملنشـأة يزيد  ن(: إالعاملنيالسـياسـات واإلجراءات املتعلقة ابألفراد) -
ــات  من فعالية الرقابة عن طريق وضــــــــع الرجل املناســــــــب يف املكان املناســــــــب وعن طريق التدريب ورســــــــم الســــــــياســــــ

 والتعريف هبا.
 النقد لألنظمة املصرفية.املؤثرات اخلارجية: تؤثر على فعالية الرقابة الداخلية، مثل متابعة وفحص مؤسسة  -
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 يتصف هبا األفراد والعاملون يف املنشأة. األخالقية اليتاألمانة والقيم  -
يعترب تقــدير إدارة املنشــــــــــــــــــأة للمخــاطر ألغراض التقــارير املــاليــة أحــد مكوانت نظــام الرقــابــة  املخــا:ر: تقــدير-ب

 الداخلية.
ــاع الرقابية: األنشــــطة-ج ــات واإلجراءات اليت تســــ د يف التأكد من أن تعليمات اإلدارة يتم تنفيذها، هي الســــــياســــ

 راجعة هي السياسات واإلجراءات اليت تتعلق مبا يلي:املالرقابية املتعلقة بعملية  وإن األنشطة
 اإلجراءات الرقابية اليت تعتمد على الوجود الفعلي.  -معاجلة املعلومات.  -فحص أداء املنشأة.  -
 على املراجع فهم األنشطة الرقابية املتعلقة بتخطيط املراجعة. وجيب، الفصل بني املسةوليات –
يتكون نظام املعلومات املتعلق أبهداف التقارير املالية مبا يف ذلك النظام احملاســـــــــــيب من  واالتصـــــــال: املعلومات-د

واألحداث الطرق احملاســــــــبية والســــــــجالت اليت أنشــــــــةت لتســــــــجيل ومعاجلة وتلخيص والتقرير عن عمليات املنشــــــــأة 
ويتضــمن االتصــال توفري فهم لألدوار  والظروف واالحتفاظ مبســةولية احملاســبة عن األصــول واخلصــوم وحقوق املالك،

 واملسةوليات الفردية املتعلقة ابلرقابة الداخلية على التقارير.
ــات واإلجراءات ا األنشـــــطة الرقابية: مراقبة-ه لرئيســـــــية اليت جيب أن حيصـــــــل املراجع على معرفة كافية ابلســـــــياســـــ

 تصحيحية، واملراقبةإجراءات  اذألخت، استخدامهاوكيفية  تستخدمها املنشأة ملراقبة األنشطة املتعلقة ابلتقارير املالية،
ــمل مراقبة األنشــــــطة الرقابية اســــــتخدام معلومات  الوقت، الداخلية مبرورهي عملية تقومي جودة أداء الرقابة  وقد تشــــ

 العمالء. شكاوىمن مصادر خارجية مثل 
 وكذلك مت تعريف الرقابة الداخلية "أبهنا اخلطة التنظيمية واملقاييس األخرى املصممة لتحقيق األهداف التالية:

تشــجيع العمل بكفاءة وتشــجيع االلتزام  –محاية األصــول، اختيار دقة ودرجة االعتماد على البياانت احملاســبية.    -
 1ابلسياسات اإلدارية".

 الرقابة الداخلية:نظام حدود  .2

نظام الرقابة الداخلية ال يقدم أتكيداً مطلقاَ بل معقوالً على ضمان حتقيق أهداف املنشأة نتيجة وجود املعوقات 
 التالية:

 .إساءة فهم التعليمات  
 .اخلطأ يف التقدير  
 .الالمباالة 
 .عدم الرتكيز   
  .التعب 
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 التواطؤ. 
  ،أنه ال جيوزو جتاوزات اإلدارة وذلك ألن اإلدارة قد ال ختضع ألنواع معينة من إجراءات الرقابة 

السجالت، كما  للمراجع االعتماد الكلي على أدلة وقرائن النظم املعمول هبا يف املنشأة لعدم ضمان اكتمال ودقة
 . لية إجراءات الرقابة الداخلية املعمول هباا يقلل من فعاممأن كفاءة وأمانة موظفي الرقابة الداخلية قد تتغري 

 :صلة ابلرقابة الداخليةالذات  االخرىوضوعات ومن امل

 تصنيف العمليات، هي البياانت اليت تؤكد إدارة املنشأة من خالل أرصدة احلساابت، أتكيدات القوائم املالية:-2
 وتتضمن هذه التأكيدات: وطريقة العرض،

 .العرض واإلفصاح 
  أو احلدوث.الوجود 
 .احلقوق وااللتزامات 
 .االكتمال 
 .التقييم 

تعطي بعض التأكيد على صحة العمليات املنفذة، كذلك استخدام املستندات األصلية  الصالحية)الصحة(:-2
املالئمة واليت جيب تصميمها حبيث ميكن تقليل خماطر التسجيل اخلاطئ للعمليات أو التسجيل املزدوج أو عدم 

 خلصائص املطلوبة يف تلك املستندات ما يلي:التسجيل، ومن ا

 .الرتقيم املسبق لتأمني احلماية لتلك املستندات 
 ها لتعبةة املستند من خالل نظام طبع التعليمات على املستندات نفسها إليضاح اخلطوات الواجب اتبعا

 الرقابة الداخلية.
 معينة من املستند حتديد احليز املصرح به للتوقيعات واألختام وغري ذلك على مساحة 
 املستندات األصلية وتشتمل  قليل عدد النسخ املتداولة منه.تالتبسيط يف تصميم املستند لتسهيل استخدامه ول

 األنواع التالية:

 واإلخطارات. اإلشعارات، القسائم)البطاقات(، األوامر، املذكرات، الفواتري،

رقيمها للتأكد من اكتمال معاجلتها، ويعرف هذا جيب الفحص املتتايل للمستندات اليت سبق ت االكتمال:-3
 ابحملاسبة عن ترتيب املستندات املرقمة. اإلجراء
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وما يعرف  د نظام تسجيل حماسيب منظم كطريقة القيد املزدوج املتعارف عليها،جو يجيب أن " صحة التسجيل:-3 
عند )األصل مبسار املراجعة الذي يتكون من مجيع املستندات والقيود اليت يتم إجراءها عند معاجلة العمليات من 

، وتعترب املستندات ودفاتر اليوميات ودفاتر األستاذ العناصر الرئيسية 1"احلدوث( إىل الرتحيل النهائي لتلك القيود
 يف مسار املراجعة.

 املطابقة عند مقارنة القيود والسجالت احملاسبية مع األصول واملستندات وحساابت املراقبة،تتم  املطابقة:-4
لألصول، جماميع الرقابة،  الفعلي العد ود احملاسبية التفصيلية مع كل منمقارنة القي غالباً، وتشمل إجراءات الرقابة،

 إجراء من إجراءات الرقابة على فصل الواجبات.املطابقة كوتعتمد فعالية  املعلومات اخلارجية، حساابت املراقبة.

 

 املطلب الثاين: مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال

إن وجود نظام أقوى للمراقبة الداخلية، يعتمد على النموذج احملاسيب، من شانه أن يسمح لنظام الرقابة احملاسبية، 
احلقيقية من جهة، ومن جهة أخرى ميكن املؤسسة من توليد معلومات ذات مصداقية ومعربة عن وضعية املؤسسة 

من حتقيق أهدافها املرسومة يف اخلطة العامة هلا، وابلتايل يستطيع هذا النظام حتقيق األهداف املتوخاة منه، نظام 
الرقابة الداخلية يبىن على جمموعة من املقومات والركائز واليت من خالهلا يستطيع حتقيق األهداف اليت وضع من 

 ه لتحقيق األهداف، اليت بدورها تنقسم اىل جمموعتني:أجل

 إداريةمقومات أوال: 

 النظام وهي: جيب توفرها لضمان الكفاءة العالية يف هذا اإلداريةلنظام الرقابة الداخلية جمموعة من املقومات  

 هيكل تنظيمي كفء .1

 إن وجود هيكل تنظيمي كفء يعد نقطة البداية لنظام رقابة فعال وخاصة إذا كان حتديده للمسؤوليات 

نشاطها، وحىت  وفقا حلجمها واتساع أعماهلا وطبيعة ألخرى، واهليكل التنظيمي خيتلف من مؤسسة  حدقيق وواض
السلطات واملسؤوليات اليت  وتوضيح االختصاصاتيكون هذا اهليكل التنظيمي كفء البد من مراعاة تسلسل 

خطوط السلطة  وتوضيح اإلدارات استقالل تقع على عاتقها، كما جيب أن تؤدي اخلطة التنظيمية يف املؤسسة إىل
يتم السيطرة على  أال اإلدارات استقاللخمالفة، ويعين  بطريقة متكنها من حتديد املسؤول عن ارتكاب أي خطأ أو
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اليت تقوم بتنفيذ العملية  اإلدارةهناك فصل واض بني  قسم واحد، وأن يكون دارةعملية أبكملها وأدائها من قبل 
واحلساابت، وهذا من أجل خلق رقابة قسم معني لقسم أخر للحد من  ابألصول االحتفاظاملسؤولة عن  واإلدارة

 1جدت.املسؤول عنها ان و  والغش وحتديد األخطاءارتكاب 

 انحية من سبة املسؤولني ميكن أن يساعدا على تتبع العمليات يف كلإن اهليكل التنظيمي اجليد ومبدئ حما
مبا يقع على عاتقهم  والذي يؤدي بدوره إىل زايدة اهتمام العاملني والعناية ابألفراداملؤسسة، مما يعىن ربط النتائج 

جيازون يف  يرتكبوهنا وأهنم سوف اليت األخطاءمن مسؤولية، خاصة عندما يشعرون أبهنم سوف حياسبون على 
 .األخطاءحالة عدم ارتكاهبم هلذه 

 التنظيمي الكفء يشمل: إن اهليكلوابلتايل ميكن القول 

  الرقابة الداخلية على العمليات وذلك أبال يقوم موظف واحد أو إدارة واحدة ابلعملية من بدايتها إىل
 هنايتها؛

  على األصول وتداوهلا؛أن حتدد مسؤولية تسجيل البياانت وتداوهلا، ومسؤولية احملافظة 
 االستقالل التنظيمي وذلك عن طريق حتديد سلطات كل إدارة ومسؤولياهتا وتنظيم العالقات بينها 

 كفاءة املوظفني: .2

تعتمد فعالية نظام الرقابة الداخلية على كفاءة املوظفني ووضع املوظف املناسب يف املكان املناسب لذلك تعترب  
كفاءة العالية وتدريبهم من العناصر اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند تقييم نظام عملية اختيار املوظفني ذوي ال

الرقابة الداخلية، وابلتايل جيب أن يكون للمؤسسة سياسة سليمة يف تعيني املوظفني اجلدد وترقية املوظفني احلاليني 
 2مع مراعاة املؤهالت الالزمة لكل وظيفة.

 وجود مستوايت ومعايري أداء سليمة .3

إن ساملة الواجبات والوظائف يف كل قسم أيثر بدرجة كبرية على فعالية نظام الرقابة الداخلية وعلى كفاءة  
العمليات الناجتة عن هذا األداء، وابلتايل جيب على اإلجراءات املوضوعة إظهار اخلطوات اليت يتم مبقتضاها 

ليها إظهار مستوايت األداء والوسائل اليت تضمن اعتماد العمليات وتسجيلها واحملافظة على األصول، كما جيب ع
دقة اختاذ القرارات، كما أن كفاءة العاملني ابملؤسسة ال يعين التخلي عن معايري قياس أداءهم، وذلك من أجل 
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حماولة املقارنة بني األداء الفعلي و األداء املخطط وحتديد االحنرافات واإلجراءات الواجب اختاذها لتصحي هذه 
 1افات.االحنر 

 وجود جمموعة من السياسات واإلجراءات حلماية األصول .4

جيب أن يكون لدى املؤسسة سياسات اجراءات لتوفري احلماية الالزمة لألصول والسجالت من التلف والضياع 
واالختالس حىت تكون املعلومات والتقارير صحيحة، كما جيب عليها االحتفاظ ابلسجالت وامللفات يف أماكن 

احتماالت إدخال تعديالت عليها واتالفها، واتباع سياسات سليمة لتوفري احلماية املادية لألصول تقلل من 
كتخصيص أماكن خاصة هبا، استخدام األنظمة اإللكرتونية حلمايتها، حتديد األشخاص املسموح هلم ابلدخول 

اكن مكيفة حىت ال تتلف كما إىل هذه األماكن، االحتفاظ ابألقراص املدجمة وأشرطة السجالت املمغنطة يف أم
 2جيب أن يتم إصدار واستالم تلك األشرطة واألقراص عن طريق التصريح واثبات تلك العمليات.

 وجود قسم املراجعة الداخلية .5

من متطلبات نظام الرقابة الداخلية وجود قسم تنظيمي إداري داخل املؤسسة يطلق عليه اسم قسم املراجعة  
 3الداخلية مهمته الرئيسية تتمثل يف التأكد من تطبيق نظام الرقابة الداخلية.

 اثنيا: مقومات حماسبية

على جمموعة من الدعائم واملقومات احملاسبية ابإلضافة إىل املقومات اإلدارية يقوم نظام الرقابة الداخلية الفعال 
 4:واملالية، تتمثل يف

 نظام حماسيب سليم -أ

يعترب وجود نظام حماسيب سليم يضمن لإلدارة حتقيق الضبط احملاسيب من أبرز مقومات نظام الرقابة الداخلية  
 احملاسبية، ويعتمد هذا النظام على جمموعة من السياسات هي:

                                                           
 .107، ص، 2004ماجستري، جامعة اجلزائر،  ة، مذكر ، املراجعة الداخلية مهمتها ومسامهتها يف حتسني تسيري املؤسسةشعباين لطفي 1
 .22، ص، 2006املسرية للنشر والتوزيع/األردن  عاصر، داراملتدقيق احلساابت  غسان فاحل املطارنة - 2
واإلدارية،  االقتصادية، جملة جامعة بغداد للعلوم coso حتسني فاعلية نظام الرقابة الداخلية وفق أمنوذجعلي حسني الدوغجي، أميان مؤيد اخلري،  3

 .407، العراق، ص، 70، ال عدد19اجمللد 
 .408-407نفس املرجع السابق، ص ص،  4
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  :وهي ختتلف حسب اختالف طبيعة املؤسسات وأنشطتها، وجيب أن تكون هذه اجملموعة اجملموعة الدفرتية
 الدفرتية متكاملة ومراعية للنواحي القانونية والشكلية.

  الدورة املستندية: يتطلب حتقيق نظام جيد للرقابة الداخلية وجود دورة مستنديه على درجة عالية من الكفاءة
وأدلة اإلثبات، وابلتايل عند تصميم املستندات جيب مراعاة النواحي  طاملا متثل املصدر األساسي للقيد

 القانونية والشكلية.
  الدليل احملاسيب: يعين وجود أساس سليم لتقدمي بياانت إمجالية هلا أمهيتها يف جمال التحليل واملقارنة الالزمة

 لرئيسية تتفرع منها حساابتالرقابة، حيث يتم تقسيم هذه البياانت إىل جمموعة من احلساابت ا ألغراض
 فرعية.

 الوسائل االلية وااللكرتونية املستعملة: -ب

أصبحت العناصر اآللية املستعملة ضمن عناصر النظام احملاسيب داخل الوحدات االقتصادية من العناصر 
ة احملاسبية اهلامة يف ضبط وإجناز االعمال، وتزايد أمهية استخدام احلاسوب يف إجناز العديد من العمليات الدور 

 وحتليل البياانت واملعلومات سواء بغرض إعدادها أو اإلفصاح عنها.

 لألصولاجلرد الفعلي  -ت

تتميز كل عناصر أصول املؤسسة إبمكانية جردها الفعلي ومقارنتها ابجلرد احملاسيب، وعملية اجلرد واملقارنة  
الدورية  تسم بتوفري احلماية الكافية هلذه األصول وضمان مطابقتها ملا هو مسجل حماسبيا، كما أن عملية اجلرد

الل الدورة املالية ليتم معاجلة ذلك يف الوقت مت كن من اكتشاف الفوارق بني ما هو مسجل وما هو موجود خ
 املناسب.

 املوازانت التخطيطية:  -ث

تعترب املوازانت التقديرية أداة رقابية، فعلى أساسها يتم مقارنة ما أجنز فعاًل مبا هو خمطط، وجيب ن تقوم اإلدارة 
التصحيحية الالزمة ملنع االحنرافات الضارة بتحليل االحنرافات اهلامة النامجة عن هذه املقارنة واختاذ اإلجراءات 

 واالستفادة من االحنرافات املوجبة.

 األنشطةنظام التكاليف املعيارية ونظام التكاليف على أساس  -ج

التكاليف املعيارية هي تكاليف حمددة مسبقا ملا جيب أن تكون عليه تكلفة وحدة املنتج خالل الفرتة املقبلة، ويتم  
حتديدها عادة ابستخدام األساليب العلمية، وهتدف إىل مساعدة اإلدارة يف أغراض التخطيط والرقابة واختاذ 
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وجودة يف التكاليف الفعلية مث القيام بعملية حتليلها. ، ومتكنها من الكشف عن عناصر عدم الكفاءة امل1القرارات
بناءا ابخلدمات وذلك  ونظام التكاليف على أساس األنشطة يسمح للمؤسسة بتحديد التكلفة الفعلية املرتبطة

د وهو أداة تستخدمها اإلدارة لرتشي املوارد املستهلكة من قبل األنشطة اليت مت القيام هبا إلجناز هذه اخلدمات على
 قراراهتا فيما خيص التخطيط والرقابة.

 الشكل التايل ميثل املقومات احملاسبية واإلدارية لنظام الرقابة الداخلية:

 نظام الرقابة الداخلية (: مقومات02-02)الشكل                                     

 

 

 

 .: من إعداد الباحث استنادا على ما سبق ذكرهاملصدر

 

                                                           
، ص، 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، حماسبة التكاليف املعياريةجربائيل جوزيف كحالة، رضوان حلوة حنان،  1

27. 

 مقومات نظام الرقابة الداخلية
 

 مقومات حماسبية •

 نظام حماسيب سليم •

 الوسائل االلكرتونية املستعملة •

 لألصولاجلرد الفعلي  •

 املوازانت التخطيطية. •

 والتكاليفنظام التكاليف املعيارية  •
 على اساس االنشطة.

 

 مقومات ادارية •

 كفءهيكل تنظيمي   •

 كفاءة املوظفني •

 مستوايت ومعايري اداء سليمة. •

 وجود قسم املراجعة الداخلية. •

 سياسات واجراءات محاية االصول. •
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 طلب الثالث: العوامل املساعدة على تطور نظام الرقابة الداخليةامل

 احلصول إىل املؤسسة داخل احملاسبية املعلومات نظام عن الناجتة للمعلومات الطالبة طرافاال تسعى

 ذات مصداقية وتعرب عن وضعيتها احلقيقية، لذلك ابت من الضروري ربط مصداقية هذه معلومات على

املعلومات بقوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية املفروض على منوذج احملاسيب، والذي هي حمل تقييم دائم من طرف 
العوامل العديدة واملساعدة على املراجعة. ان حساسية وامهية نظام الرقابة الداخلية أملت االهتمام به يف ظل 

 1 تطوره، والتــي هي:

 األصناف العديدة للمؤسسات: .1

 ا و خدماتية( صناعية، فالحية، جتارية،عرفت املؤسسة اصنافا عدة وتقسيمات سواء من انحية طبيعة نشاطها )

 ان هذه كبرية(،  متوسطة، )صغرية،من انحية حجمها  او عمومية( خاصة،)القانونية من انحية طبيعتها 

 من الضروري على أصبحلذلك  فيها،االشكال كانت نتيجة لتنوع النشاطات والقطاعات اليت يزداد االستثمار 

 هلا،املسامهني من تكوين جملس إدارة تناقش فيه كل االمور املتعلقة ابملؤسسة ويقيم فيه عمل اهليةة املسرية 

ةة املسرية من نتائج يف شكل قوائم للمعلومات كشوف حتليلية هذا التقييم يكون مبقارنة ما توصلت اليه اهلي
 وموازانت تربز بشكل مفصل كل اطوار النشاط داخل املؤسسة مبا مت رمسه يف اخلطة التنظيمية اليت هي من

 الوسائل األساسية لنظام الرقابة الداخلية.

 تعدد العمليات: .2

 وداخل كل وظيفة من تبيع، تشغل، تنتج، حتول، تشرتى،تقوم املؤسسة بعدة وظائف من حيث اهنا تستثمر، 

 هذه إطارويف  أخرى،هذه الوظائف تقوم املؤسسة بعدة عمليات تتفاوت من وظيفة إىل أخرى ومن مؤسسة إىل 

الوظائف جيب على اهليةة املشرفة على كل وظيفة ان تتقيد مبا هو مرسوم يف اخلطة اخلاصة هبا واليت هي مثبتة يف 
 مما سبق يظهر حاليا ابن نظام الرقابة الداخلية مطالب ابلتكاليف للمؤسسة،تنظيمية االمجالية اخلطة ال

 مع التنوع يف العمليات.

                                                           
 93,92مرجع سبق ذكره، ص  ، اإلطار النظري واملمارسة التطبيقيةاملراجعة وتدقيق احلساابت طواهر حممد التهامي، صديقي مسعود، 1
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 توزيع السلطات واملسؤوليات: .3

و ركات املتعددة اجلنسيات يدعو التوسع الذي تعرفه الشمؤسسات سواء على الرتاب الوطين اان التوسع اجلغرايف لل
القرارات يف العمال واختاذ ا كل  السلطات واملسؤوليات على املديرايت الفرعية مبا يسمح بتنفيذ إىل ضرورة توزيع

خرى مسؤولة اال الوحدات املتواجدة يف املناطق اواملديرايت الفرعية  ذهن هتكو املناسبني, على ان  ملكانالوقت وا
الذي  اإلدارة أما جملسالنشاطات اليت تقوم هبا املؤسسة  كل  خرية مسؤولة علىالا ذهه كون  مام املديرية العامة,أ

الوسائل و  كل  وابستعمالو مرسوم يف اخلطة التنظيمية يقيم ادائها مبا فيه أداء املديرايت الفرعية مقارنة مبا ه
 توخاة من نظام الرقابة الداخلية.هداف املالا تكفلجراءات اليت الا

ا مم وحدودها،الواجبات املسندة اليه  لعاملني يف املؤسسة ان يعرفشخص من ا كل  جيب على اإلطارويف هذا 
للعمل والواجبات من شانه ان مينع ئم الومسؤوليته. ان هذا التقسيم امليسمح له ابلتصرف يف حدود سلطته 

كما انه يقلل بقدرة   االخرى،ختصاصات داخل املديرية الواحدة او على مستوى املديرايت الالتضارب بني ا
ئم الاملت التالية اليت يقوم عليها تقسيم عتباراكن ان منيز بني االلذلك مي االخطاء،ت وقوع الاحتمامكان من الا

 1للعمل:

 .الفصل بني أداء العمل وسلطة تسجيله يف دفاتر املؤسسة 
 .الفصل بني سلطة االحتفاظ ابألصل وسلطة تسجيل العمليات املتعلقة به 
  ابألصل وسلطة تقرير احلصول عليه.الفصل بني سلطة االحتفاظ 
 .تقسيم العمل احملاسيب بني عدة اشخاص 

 احلاجة الدائمة للمعلومات: .4

يهدف نظام املعلومات إىل توفري املعلومات ألنظمة االخرى داخل املؤسسة وخارجها إىل نظام اختاذ القرار بصفة 
توليد خمرجات ذات مصداقية  ويعمل علىانظمة املعلومات فه  أحدخاصة. وابعتبار نظام املعلومات احملاسبية 

ومعربة عن الوضعية احلقيقية يف الوقت واملكان املناسبني، من خال معاجلة سريعة للبياانت تسمح إبعادة فحصها 
مستمرة للمعلومات  يعمل على امداد اجلهات املختلفة املعلومات املعربة عنها. ان احلاجة كما  أحق،يف وقت 

 املؤسسة،على وضعية  خرية تعترب قاعدة تبىن عليها قرارات قد تؤثرالاذه ان ه كون  هلا،الناجتة عن استعمال الدائم 
 على صحة املعلومات خاصة ما يتعلق منها بشقها الذي خيص حاجيات إدارة املؤسسة اليت تريد ان تطمأن

                                                           
 94نفس املرجع السابق، ص  1
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معلومات تلقى القبول من طرف  وسائل نظام الرقابة الداخلية اليت تتيح املقدمة هلا بغية اختاذ القرارات ابستعمال
 مستعمليها.

 م علىكمن خال حماولة احل رهعامل مساعد لتطوي كان  املتميز لوسائل نظام الرقابة الداخلية االستعمالان هذا 

 املعلومات املقدمة ألطراف الطالبة هلا ودجة مسامهتها يف القرارات املتخذة.

 أصول املؤسسة:محاية  .5

تعمل املؤسسة على محاية أصوهلا بشكل فعال من خال انشاء محاية مادية وحماسبية تتجلى االوىل يف احملافظة على 
إذا جيب القيام بتأمينات االزمة سواء على املواد املتواجدة يف  هلا،األصول من العوامل اجلوية او من السرقة املادية 

 املؤسسة،املخزوانت او على البضائع او املتوجات املنقولة واليت هي على عاتق 

وكذلك  االمانة،وكذلك ابلنسبة إىل كل األصول الثابتة واحلقوق مبا فيها اخلزينة ضد اخلسارة املتوقعة من خيانة 
وتتجلى الثانية يف محاية األصول حماسبيا من  املؤسسة،من شانه ان ينشأ خسارة ختص أصول ابلنسبة لكل عنصر 

تسجيا  احلقوق( املخزوانت، )االستثمارات،خالل تسجيل كل التحركات اليت متس اي عنصر من عناصر األصول 
 آنيا يتقيد ابلنصوص احملاسبية ويستجيب لشكل نظام الرقابة الداخلية.

صول من اهم االهداف اليت تسعى املؤسسة من حتقيقها من خال نظام سليم للرقابة الداخلية من تعترب محاية األ
 شانه خيلي املسؤولية املرتتبة على اإلدارة من منع االخطاء والغش او تقليل احتمال ارتكابه على االقل.

 اعتماد املراجعة االختبارية: .6

كون املراجع يستند من النوع السابق من   املراجعة،ا النوع من يزيد االعتماد على نظام الرقابة الداخلية يف هذ
ويكون ذلك ابستعمال طريقة العينات يف اختيار  املقدمة،املراجعة على جزء معني من الكل من حجم مفردات 

يف االخري يعمم نتائج هذا الفحص على جمموعة مفردات اليت متثل  املراجعة،بعض املفردات اليت ستجرى عليها 
(. يتوقف حتديد حجم العينة بشكل كبري على درجة متانة نظام الرقابة نظام الرقابة الداخلية )اجملتمعل الك

يظهر لنا اعتماد هذا النوع من املراجعة كعامل اساسي يف تطوير نظام الرقابة  سبق،املستعمل يف املؤسسة. تبعا ملا 
رف املراجع كما جتعل املراجع يف اطمةنان خاصة فيما ان متانته تتحكم يف حجم العينة املختارة من ط الداخلية،

 1يتعلق ابجلزء الثاين والذي مل يكن موضوع االختبار.

                                                           
 .96,95مرجع سبق ذكره، ص ،، اإلطار النظري واملمارسة التطبيقيةاملراجعة وتدقيق احلساابت طواهر حممد التهامي، صديقي مسعود، 1



                                        الداخلية الرقابة نظام                             الفصل الثاين:                     
 

  65 
 

 الثالث: دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية املبحث

 تنظيما منظمة مؤسسة أي ففي فـي املؤسسة، املطبقـة الرقابيـة، واإلجـراءات الوسائل فاعلية قياس أداة املراجعة تعترب
 والصحيح، اجليد التنفيذي العمل أداء من التأكد أجل من وإجـراءات رقابية، وسـائل على تتوافر أن بد ال جيدا،

 نظام فاعلية الختبار مدخلني يوجد إنه القول نستطيع هنا ومن .وفاعليته الرقابة الداخلية نظام من التأكد أي
 الفحص، وإجراء مدى حتديد يف للمراجع الشخصي احلكم على يعتمد شخصي األول املدخل .الداخلية الرقابة
 .إليها املتوصل للنتائج الالحق التقييم

 وإجراء االختبارية إجـراءات املراجعة حتديـد بـصدد اإلحصائية، األدوات على يعتمد إحصائي مدخل والثاين
 .االختبارات

 املطلب األول: أساليب دراسة نظام الرقابة الداخلية

 تسري الداخلية الذي الرقابة نظام ودراسة فحص عند واألساليب الطرق من جمموعة إىل الداخلي املراجع يلجئ 
 :جند األساليب هذه أهم ومن املؤسسة، عليه

 االستبيان: .1

 على ويوزع املؤسسة داخل النشاط نواحي مجيع تتناول واليت االستفسارات من جمموعة تصميم خالله من يتم 
 من جمموعة تتضمن منوذجية قائمة عن عبارة وهو ،ال أو بنعم عليه الردود لتلقي العاملني

 تلك حتليل مث الداخلية، الرقابة عليه تكون أن جيب ملا السليمة األسس ختص واليت واخلاصة العامة األسةلة
 صياغة كيفية  االستبيان هذا إعداد يف ويراعى املطبق، الداخلية الرقابة نظام كفاية  مدى على للوقوف اإلجاابت

 أخرى، جهة من التقييم مبوضوع عالقة هلا اليت اإلدارية واملستوايت األفراد لكافة ومشوليتها جهة، من األسةلة
 1:يف الطريقة هذه وعيوب مميزات وتتمثل

 مميزات االستبيان:-أ

 منها. بكل خاصة طفيفة تعديالت إجراء بعد املؤسسات خمتلف يف القائمة استخدام سهولة 
 مؤسسة. أي نظام خصائص إلبراز الكافية املرونة 
 حدة. على عملية كل  يف الداخلية الرقابة لفحص برانمج إنشاء تتطلب ال ألنها الوقت توفري 

                                                           
 .185، ص 2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،مراجعة املعامالت املاليةحممد عباس الرماحي،   1
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 العمليات. كافة  يف الداخلية الرقابة نظام فحص طريقة تنسيق 

 االستبيان: عيوب-ب

 فيه. الطفيفة التعديالت تلك إجراء دون االستبيان استخدام إىل ابلفحص القائمني يدعو قد 
 مؤسسة. بكل اخلاص الداخلية الرقابة لنظام الدقيقة التفاصيل يف التغلغل ميكن ال 
 األخرى. التحرايت إجراء وعدم فيه ورد مبا ابالكتفاء املراجعني االستبيان هذا يغري قد 

 امللخص التذكريي .2

 أجل الداخلية من للرقابة السليم النظام هبا يتميز اليت واألسس اإلجراءات فيه حتدد تفصيلي بيان عن عبارة هو
 الرقابة نظام لتقييم ومرشدا امللخص دليال هذا يعد وبذلك والتقييم، الفحص بعملية القيام عند به االسرتشاد

 1وقت أي يف إليه الرجوع ميكن الداخلية

 كل  وعلى الكتايب، التدوين فيها ال يتم أبهنا عليها يؤخذ ولكن الوقت يف ابالقتصاد الطريقة هذه متتاز

 2عمله. يف مناسبة يراها اليت األسس وضع مراجع

 التقرير الوصفي .3

 املؤسسة، يف الداخلية للرقابة املختلفة النواحي يصف تقرير بوضع الداخلي املراجع قيام على الطريقة هذه تعتمد
 يقوم الذي ابملوظف والتعرف االختصاصات وتقييم هبا، املوجودة والسجالت العمليات لتدفق شرح ويتضمن
 3.املؤسسة إدارة على اقرتاحها ميكن اليت اإلصالح أوجه إىل التوصل أجل من العمل هذا تنفيذ وطريقة ابلعمل

 أداء عن الشرح املطلوب بكتابة ليقوموا للموظفني أسةلة وضع ميكن حيث والبساطة ابلسهولة األسلوب هذا يتميز
 عليها يعاب لكن هبا، اليت تسجل والدفاتر أجلها، من تعد اليت واملستندات هبا متر اليت واإلجراءات عملية، كل

 كما  النظام، يف الضعف مواطن على صعوبة التعرف وابلتايل اإلجراءات، وصف يف املطلوب الشرح تتبع صعوبة
 املؤسسات صاحل يف يكون ما عادة األسلوب وهذا الرقابية اهلامة، العناصر بعض ذكر عن سهو حيدث أن ميكن

 4.بسيط الرقابة الداخلية نظام حيث احلجم، واملتوسطة الصغرية

                                                           
 .85،ص  2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة األوىل، اجلزائر، املراجعة ومراقبة احلساابت من النظرية إىل التطبيقحممد بوتني، -  1
 .149مرجع سبق ذكره، ص  1، طالتدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق الوردات،خلف عبد هلال  2
 .73،ص  2008، دار الكتب الوطنية، الطبعة اخلامسة، بنغازي، ليبيا،املراجعة، معايري وإجراءاتإدريس عبد السامل اشتيوي، -  3
 114،ص  2000، مؤسسة الوارق للنشر، الطبعة األوىل، عمان، األردن، والتطبيقمراجعة احلساابت بني النظرية جربوع حممود يوسف، -  4



                                        الداخلية الرقابة نظام                             الفصل الثاين:                     
 

  67 
 

 خرائط التدفق: .4

 نظام من عن جزء منها كل  تعرب اليت والرموز األشكال من جمموعة على حيتوي هيكل عن عبارة التدفق خرائط
 إجراءات أو لقرارات لبياانت أو املتوايل التدقيق توضيح يف اهليكل هذا يستخدم حيث احملاسبية، الداخلية الرقابة
 العام. األستاذ دفرت أو اليومية، مثل دفرت حماسبية معلومات إىل األولية املستندات حتول كيفية  تعكس كما  معينة،

 من تقييمجع رالدورة عمليات حمددة، مت كن املئط التدفق كعرض بياين لنشاط معني و اابلتايل ميكن اعتبار خر 
إجراءات الرقابة الداخلية بطريقة خمتصرة ويف فرتة وجيزة، وتتميز هذه اخلرائط أبهنا تعطي ملعدها ولقارئها فكرة 
سريعة عن نظام الرقابة الداخلية ومتكنه بسهولة من احلكم على مدى جودته، وهي بذلك تتفوق على التقرير 

، كما أهنا تكون صعبة الفهم طويالا يتطلب وقتا ، ويعاب على هذه الطريقة أن إعدادهاالستبيانالوصفي وعلى 
الوقائع غري  تظهر ال ن اخلرائط أل االستثنائية اإلجراءاتإذا تضمنت تفاصيل كثرية، فضال على أهنا ال تبني 

 .1العادية واليت قد تعترب ذات أمهية كبرية لتقييم نظام الرقابة الداخلية

 

 الرقابة الداخليةدراسة وتقييم نظام  املطلب الثاين:

 2جوهرية: مراحل ألربعة وفقا الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة تنجز أن ميكن

 احملاسـيب للنظام الكامل والفهم الكافية، املعرفة حيقق أن املراجع على :الداخلية الرقابة لنظام شاملة دراسة- 1
 :السببني ألحد ذلك يتم أن وجيب به، املرتبطة الداخلية احملاسبية الرقابة وأساليب ،(املنشأة)للمؤسـسة 

 ختطيط ميكن عليها، وبذلك االعتماد ميكن بدرجة كافية  احملاسبية، الداخلية الرقابة إجراءات من للتأكد 
 التحليلية؛ االختبارات وإطار وتوقيت طبيعة وحتديد

 احملاسبية، الداخلية إجـراءات الرقابة كفاية  عدم حالة يف التحليلية، االختبارات تصميم يف املراجع يساعد 
 .عليها االعتماد ميكن لدرجة

 االستقصاءات يكمل أن علـى املراجع احملاسـبية، الداخلية الرقابة حول الكايف والفهم ، املناسبة املعرفة والكتساب
 قد ذلك ومع ، النظام هذا لعناصر احملدد ، ابلتوصيف الدقيق ويقوم لألنظمة التدفق خرائط ويعد ، الرقابة حول

 املراقبـة نظام على االعتماد ميكن ال أنه على ، املراجعة من املبدئية خالل املرحلة احلاالت بعض يف املراجع يتعرف
                                                           

 .95، ص 2000، الدار اجلامعية، مصر، ، أصول املراجعةعبد الفتاح حممد الصحن وآخرين 1
 .183-218ص:  ، ص1991، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية، : املراجعة علما وعمالعبد الفتاح الصحن، كمال خليفة أبو زيد 2
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 الدراسة األدىن من احلد عن التساؤل يربر احلالة هذه ويف جدا، ضعيف نظام وحدة ألنه وذلك احملاسـبية الداخلي،
 الذي هو األدىن احلد ذلك إن العمـل امليداين، معـايري مـن الثاين املعيار متطلبات ملقابلة كافيا  يعترب الذي ، والتقييم

 .العمليات الرقابـة وتدفق بيةـة فهم على احلصول من املراجع ميكن

 :التالية العناصر معرفة الرقابية البيةة تفهم عملية تتضمن أن وميكن

 التنظيمي؛ اهليكل 
 واملسؤولية؛ السلطة عالقات إرساء يف املستخدمة الطرق 
 الداخلية؛ احملاسبية الرقابة نظام على اإلشراف يف املستخدمة الطرق 

 :يلي ما معرفة العمليات تدفق فهم ويتضمن

 املنشاة؛ يف تنجز اليت العمليات أنواع 
 العمليات وتشغيل وتسجيل تنفيذ طرق. 

 أو واملالحظات، النظـام، واالستفسارات هـذا حـول الـسابقة اخلبـرة خـالل األساسي، الفهم هذا حتقيق وميكن
 .السابق ابملراجع اخلاصة املستندات أو ،(املؤسسة)املنـشأة  فـي املـستندات إعداد لعملية شامل مسح إجراء

 1:التقييم املبدئي لنظام الرقابة الداخلية– 2

 التقييم هذا يعد أن النظـام، وقبل هلذا تفهمه الداخلية مبجرد الرقابة لنظام مبدئيا، تقييما يعد أن للمراجع ميكن
 تكرار ويعاود إجنازها، مت عملية املراجع أن خيتار ذلـك ومثـال التجريب، سبيل على األعمال بعض يقدم أن جيب

 بـأن التأكـد، مـن درجـة على املراجع حيصل وبذلك احملاسبية، الرقابـة الداخلية نظـام يتـضمنها اليت اخلطوات
 .املوظفون أوضحه وما النظام عليه ينص ملا وفقا فعال، تطبق االجـراءات املستخدمة

 خالل املبدئي، التقييم قبـل عملية يتم ، االلتزام اختبارات من جانبا األسلوب هذا اعتبار ميكن الفنية الناحية ومن 
 هي ما منظور من ، احملاسبية الداخلية نظام الرقابة بتحليل املراجع يقوم أن جيب للنظام، املبدئي التقييم عملية

 وصـحيح مالئـم توزيـع قـادرين، أكفـاء أفراد: مثل ميزات التصميم وللنظـام اجليد التصميم، يف اجليد النظام مكوانت
لتحديـد  أساسا للنظام املبدئي التقييم ويقدم وهكذا،...مرقمة مستندات استخدام للـسلطات واملسؤوليات،

 بدورها سوف تقوم واليت النظام، يف الضعف نقاط على ابلتعرف للمراجع يسمح كما  ، االلتزام اختبارات

                                                           
 .79، ص2007-2006، جامعة سكيكدة،تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصاديةعزوز ميلود، مذكرة حول دور املراجعة يف  1
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 األخطاء أنواع حيدد فإنه ، جوانـب الضعف للمراجع يتضح وعندما الالحقة، املراجعة إجراءات لتصميم األساسي
 ما لتحديد االختبارات وهتدف النظام، يف معني ضـعف أو خلل جانب كل  نتيجة ، حدوثه احملتمل التالعب أو
 .ال أم حتـدث فعال واألخطـاء االختالل كان  إذا

 1اجراء اختبارات املراجعة:– 3

 والنظرية، العملية الناحية هبـا من اخلاصة والدراسات املراجعة، فكر يتضمنها اليت االختبارات بني التمييز ميكننا
 :التايل النحو على ونعرضها التطبيـق العملي، فـي واسـعا جماال تلقى اليت االختبارات تلك وبني

 السنوات مع ألغـراض املقارنة واالجتاهـات، املعـادالت حتليل تشمل وهي :التحليلية املراجعة إجراءات-أ
 على والتعرف أفضل بدرجة النشاط فهم يف املراجع،االختبـارات  هـذه وتـساعد القطاع مبعايري املقارنة أو السابقة،
 توقع عن جوهراي اختالفا ختتلف نتائج التحليلية الدراسة تظهر وحينما أكثر، فحـص إىل حتتاج اليت اجملاالت

 ضروراي أمرا األخرى االختبارات من واحد ابستخدام املتابعة تعترب املراجـع، فسوف

 اليت بنفس الطريقة تطبق الرقابة أساليب أن من للتحقق االختبارات، هذه وتصمم :االلتزام اختبارات-ب
 له يربر ذلك فإن بفاعلية، تعمل الرقابـة الداخلية أسـاليب أن االختبار عملية بعد املراجع اعتقد وإذا هبا، وضعت

 أساليب من عوامل بثالثة االلتزام اختبارات وهتتم التحقق، مـن اختبارات يقلـل وابلتـايل النظـام، على االعتماد
 .الرقابة

 الضرورية؛ الرقابة إبجراءات القيام تكرار 
 الرقابة؛ إجراءات تنفيذ جودة 
 الرقابة إبجراءات يقومون الذين األفراد. 

 

 املطلب الثالث: اإلجراءات التنفيذية لتحقيق الرقابة الداخلية الفعالة

وجعل يستعمل نظام الرقابة الداخلية وسائل متعددة بغية إحكام العمل احملاسيب وحتقيق األهداف املتوخاة منه      
وتعرب املعلومات احملاسبية يستجيب لألطراف املستعملة للمعلومات من خالل توفري معلومات ذات مصداقية  نظام
ام سن إجراءات من شأهنا أن تدعم املقومات الرئيسية الوضعية احلقيقية للمؤسسة، لذلك وجب على هذا النظ عن

                                                           
 .80نفس املرجع السابق، ص  1
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له. إن اإلجراءات املرتبطة ابلعمل احملاسيب تشكل القناة األساسية لتفعيله بغية أداء األدوار املنوطة به، فقد يرتبط 
ي البعض منها جبميع الوظائف داخل املؤسسة والبعض األخر منها خيص العمل احملاسيب وذلك لبعده االسرتاتيج

من خالل أتثريه على مجيع القرارات اليت تعترب فيها املعلومة احملاسبية مدخال وعنصرا أساسيا يف قيامها، وأخرى 
 ترتبط بتامني االستمرار لنشاط املؤسسة يف ظل متغريات احمليط الداخلي واخلارجي هلا.

ذلك وجب على هذا النظام عدة من اجل توفري معلومات ذات مصداقية وتعرب عن الوضعية احلقيقة للمؤسسة، ل 
إجراءات من شأهنا أن تدعم املقومات الرئيسية له، وتعترب مبثابة حجر األساس للمبىن، لذا سنتطرق يف هذا البند 

 1:إىل اإلجراءات املختلفة لنظام الرقابة الداخلية من خالل العناصر اآلتية

  داخل املؤسسة، فنجد إجراءات ختص ختص هذه اإلجراءات أوجه النشاط إجراءات تنظيمية وإدارية: .1

ألداء اإلداري من خالل حتديد االختصاصات، تقسيم واجبات العمل داخل كل مديرية مبا يضمن فرض رقابة 
على كل شخص داخلها، توزيع وحتديد املسؤوليات مبا يتيح معرفة حدود النشاط لكل مسؤول ومدى التزامه 

أخرى ختص اجلانب التطبيقي كعملية التوقيع على املستندات من طرف املوظف ابملسؤوليات املوكلة إليه وإجراءات 
الذي قام إبعدادها، واستخراج املستندات من األصل وعدة صور، وإجراء حركة التنقالت بني املوظفني، وضبط 

فقة اخلطوات الواجب إثباهتا إلعداد عملية معينة، حبيث ال يرتك إىل أي موظف التصرف الشخصي إال  مبوا
 املسؤول، لذلك سنتطرق إىل هذه اإلجراءات من خالل النقاط التالية:

حتديد االختصاصات: إن حتقيق أهداف املؤسسة االقتصادية، االجتماعية والتكنولوجية يكون عرب تظافر -أ 
اجلهود داخل أجزائها كل حسب اختصاصه لذا ابت من الواضح اعتماد حتديد دقيق لالختصاصات داخل 

يف إطار سياستها، فعند الوقوف على اهليكل التنظيمي هلا جيب حتديد اختصاصات كل مديرية من  املؤسسة
 2املديرايت املوجودة، مبا ال يسمح ابلتضارب بني االختصاصات.

 تقسيم العمل: إن التقسيم املالئم للعمل يدعم حتديد االختصاصات داخل املؤسسة مبنعه لتضارهبا أو-ب 
قلل بدرجة كبرية من احتماالت وقوع األخطاء، السرقة والتالعب، كون هذا التقسيم املالئم تداخلها، كما أنه ي

 للعمل يقوم على االعتبارات التالية:

                                                           
1 topic-http://mouhasaba.3oloum.org/t263 
ص, ص,  ,مرجع سبق ذكره ، اإلطار النظري واملمارسة التطبيقيةاحلساابتاملراجعة وتدقيق  ,طواهر حممد التهامي, صديقي مسعود-  2

108،105. 
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  الفصل بني أداء العمل وسلطة تسجيله: إن الفصل بني وظيفيت األداء والتسجيل احملاسيب من شأنه أن مينع
 يل حنصل على معلومات صادقة عن احلدث بعد املعاجلة.التالعب يف تسجيل البياانت احملاسبية وابلتا

  الفصل بني سلطة االحتفاظ ابألصل وسلطة تسجيله: إن هذا التقسيم يف العمل يقلل من احتماالت سرقة
األصول، نظرا ألن االحتفاظ ابألصل يكون ضمن اختصاصات موظف معني، وتسجيل العمليات املتعلقة 

  موظف آخر.هلذا األصل يدخل ضمن اختصاصات 
  الفصل بني سلطة االحتفاظ ابألصل وسلطة تقرير احلصول عليه: إن الفصل بني سلطة تقرير احلصول على

 األصل واالحتفاظ به تقلل من احتماالت وقوع التالعبات واالتفاقيات ذات املصلحة الشخصية.
  ينة من بدايتها إىل هنايتها، فإنه شخص واحد ابلقيام بعملية مع انفرادتقسيم العمل احملاسيب: انطالقا من عدم

يسمح إبعطاء رقابة داخلية خيلقها هذا التقسيم مبراقبة عمل كل موظف معني مبوظف آخر يقوم ابلعملية 
بعده، لذلك يستطيع هذا التقسيم التقليل من فرص األخطاء والتالعب والتزوير ويزيد من فرص الكشف 

 عنها حالة وقوعها.

قوم هذا اإلجراء على الوضوح يف حتديد املسؤوليات للموظفني إذ ميكن من حتديد تبعية توزيع املسؤوليات: ي-ج 
اإلمهال أو اخلطأ، لذلك وجب حتديد املديرايت واألشخاص يف ذات الوقت املسؤولني عن احملافظة على 

يها، ألن حتديد املمتلكات وعمليات املؤسسة وعلى تسجيل هذه املمتلكات وعلى التقرير ابلعمليات واملوافقة عل
املسؤوليات ميكن كل موظف من معرفة حدود عمله ومسؤوليته والتزامه جتاهها، فيحاسب ويراقب يف حدود هذا 
اجملال، إذ أن هذا اإلجراء يعطي لنظام الرقابة الداخلية فعالية أكرب من خالل التحديد وبدقة ملرتكب اخلطأ وعدم 

ضفي اجلدية والدقة يف تنفيذ العمل من طرف املوظف ألنه على استطاعته التملص من جهة، ومن جهة اثنية ي
 يقني أبن أي خطأ يف عمله ينسب إليه مباشرة ولن يستطيع أن يلقيه على غريه.

ويف األخري ترى وبوضوح العالقة التكاملية بني اإلجراءات الثالثة السابقة اليت ابنسجامها حتقق لنا شطر كبري من 
 1لفعال.نظام الرقابة الداخلية ا

 إجراءات ختص العمل احملاسيب: .2

يعترب نظام املعلومات احملاسبية السليم من بني أهم املقومات املدعمة لنظام الرقابة الداخلية الفعال، لذلك ابت من 
الواضح سن إجراءات معينة متكن من إحكام رقابة دائمة على العمل احملاسيب من خالل التسجيل الفوري 

، القيام جبرد مفاجئ وعدم إشراك موظف يف للعمليات، التأكد من صحة املستندات، إجراءات مطابقة دورية
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مراقبة عمل قام به، إن هذه اإلجراءات السابقة متكن من دعم املقومات اليت يقوم عليه نظام الرقابة الداخلية 
 1الفعال، لذلك سنتطرق إىل أهم اإلجراءات اليت ختص العمل احملاسيب يف النقاط اآلتية:

تسجيل العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة من بني وظائف احملاسب، إذ يقوم التسجيل الفوري للعمليات: يعترب -أ 
هذا األخري بتسجيل العملية بعد حدوثها مباشرة، بغية تفادي تراكم املستندات وضياعها، لذلك فالسرعة اليت 

سها التسجيل تصاحبها الدقة يف التسجيل متك ن من السرعة يف ترتيب وحفظ املستندات احملاسبية اليت مت على أسا
 احملاسيب الذي يكون بدون:

 شطب. -

 تسجيل فوق تسجيل آخر. -

ال يلغى تسجيل معني، إال وفق طرق معروفة كطريقة املتمم الصفري أو عكس التسجيل مث إثبات  -
 التسجيل الصحيح.

تظر من ورائها وعلى هذا ميكن القول أبن التسجيل الفوري للعمليات يؤثر إجيااب على معاجلة البياانت اليت ين
 احلصول على معلومات صادقة ومعربة عن الوضعية احلقيقة ومالئمة الختاذ القرارات املناسبة.

التأكد من صحة املستندات: تشمل املستندات على جمموعة من البياانت اليت تعرب عن عمليات قامت هبا -ب 
 املستندات.املؤسسة، لذلك ينبغي مراعاة بعض املبادئ األساسية عند تصميم هذه 

 البساطة اليت تساعد على استخدام املستند واستكمال بياانته. -

 عدد الصور الالزمة، حىت ميكن توفري البياانت الالزمة ملراكز النشاط. -

 ضمان توفري إرشادات عن كيفية استخدامها وتوضيح خطوات سريها. -

 جيب استعمال األرقام املسلسلة عند طبع مناذج املستندات. -

املبادئ السالفة الذكر متكن احملاسب من سهولة التأكد من املستند ومن البياانت اليت حيتويها ويف هذا اإلطار  إن
 البد أن جيمع املستند الشروط التالية:

 .جيب أن يتم إعداده بدون شطب، واضح وحيمل كل اإليضاحات الالزمة بغية تفادي اخللط أو التأويل 
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 ملسؤولني املؤهلني وأن يدخل يف إطار اختصاصاهتم.أن يكون ممضى عليه من طرف ا 
 .أن حيتوي على التاريخ 

عدم إشراك موظف يف مراقبة عمله: وجب على نظام الرقابة الداخلية سن إجراء يقضي بذلك، نظرا ألن -ج 
اف نظام املراقبة تقتضي كشف األخطاء اليت حدثت أثناء املعاجلة أو التالعبات املمكن وقوعها، واليت ختل أبهد

الرقابة الداخلية فعند حدوث خطأ احملاسب عن جهل للطرف والقواعد احملاسبية فهذا األخري ال يستطيع كشف 
خطةه وكذلك إذا حدث تالعب فاحملاسب يغطي هذا التالعب كونه صادرا عنه، فوضع هذا اإلجراء ليقضي على 

 ىل املعلومات احملاسبية.هذه األشكال ويتيح معاجلة خالية من هذه الشوائب اليت تسيء إ

 يعد التطرق إىل اإلجراءات املتعلقة ابجلانب التنظيمي واإلداري واإلجراءات اليت ختص إجراءات عامة: .3

سنتناول يف هذا البند إجراءات عامة تكون مكملة لسابقتها وبتفاعل مجيع هذه اإلجراءات  العمل احملاسيب
 1املرسومة، لذلك سنميز بني اإلجراءات التالية:حتقيق أهدافه  يستطيع نظام الرقابة الداخلية

التأمني على ممتلكات املؤسسة: تسعى املؤسسة من خالل ممارسة نشاطها إىل حتقيق أهدافها االقتصادية، -أ 
االجتماعية والتكنولوجية وذلك عن طريق االستغالل األمثل ملواردها واحلفاظ على ممتلكاهتا من خالل التامني 

ألخطار احملتملة، مواد كانت طبيعية كاألخطار اجلوية اليت يتم استبعاد أثرها ابلتأمني على عليها من كل ا
املمتلكات والتخزين اجليد للمواد الستبعاد التفاعل الذايت هلا، أو بفعل فاعل كالسرقة أو احلريق، فتلجأ املؤسسة 

 يق بغية تفادي اخلسائر.يف هذا اإلطار إىل التأمني على املمتلكات من أخطار السرقة أو احلر 

التامني ضد خيانة األمانة: يف ظل تدعيم نظام الرقابة الداخلية يكون من بني إجراءات هذه األخرية إجراء -ب 
خيص التأمني على املوظفني الذين يعملون بشكل مباشر يف النقدية سواء حتصيلها أو صرفها، أو الذين يدخل 

أو األوراق املالية أو التجارية ضد خيانة األمانة، فمن غري املعقول أن  ضمن اختصاصهم التسيري املادي للبضائع
حيافظ نظام الرقابة الداخلية على حتقيق أهدافه املرسومة دون إجراء التأمني من خيانة األمانة ابلنسبة للموظفني 

اليت تقدر مببالغ السابق ذكرهم، إذ جند من بينهم موظف معني حيصل قيم مبيعات املؤسسة مثال طوال اليوم و 
ضخمة فيجب يف هذا اإلطار التامني عليه ضد خيانة األمانة اليت تكبد املؤسسة خسائر كبرية واليت قد تؤثر على 

 سريورهتا الطبيعية، وكذلك الشأن ابلنسبة للموظفني اآلخرين. 
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ر ضماان للمحافظة على اعتماد رقابة مزدوجة: يستعمل هذا اإلجراء يف أغلب املؤسسات االقتصادية كونه يوف-ج 
النقدية، فعند شراء مادة معينة مثال ينبغي أن حيتوي ملف التسوية على كل الواثئق املتعلقة ابلعملية من وصل 
التوريد، الفاتورة، وصل االستالم الذي يكون ممضي عليه من اجلهات املوكلة هلا ذلك، إذ بعد تسجيل الدين 

عمليات التسوية شيك ميضي عليه مدير املالية واحملاسبة يف املرحلة األوىل،  ومراقبة ملف العملية، يعد املشرف على
ويف املرحلة الثانية ميضي عليه مدير املؤسسة لكي يكون هذا الشيك قابل للسحب، إن هذا اإلجراء من شأنه أن 

 يعمل على:

 .تفادي التالعب والسرقة 
 .إنشاء رقابة ذاتية 
  الداخلية.تدعيم مقومات نظام الرقابة 

فمن خاله  املعلومات،اهم الوسائل اليت يتم هبا تشغيل نظم  أحداالعالم االيل  االيل: يعتربادخال االعالم -د 
ميكن أي نظام للمعلومات احملاسبية على وجه اخلصوص مواصلة العمل بغية توليد معلومات بشكل سريع ان 

 1االيت:ادخال االعالم االيل للمؤسسة وتنفيذ العمل احملاسيب آليا له مربرات عدة هي على النحو 

 العمليات؛حجم عدد  -

 البياانت؛السرعة يف معاجلة  -

 املعاجلة؛خلطأ يف ختفيض نسبة ا -

 بسرعة. واستشارة املعطياتامكانية الرجوع ا  -

ميكن للمعاجلة السريعة للبياانت احملاسبية يف ظل استعمال االعالم االيل ان تعطيلنا قوائم مالية وحماسبية  وعليه،
الية. بغية السماح تعرب عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة وتعكس السرعة سواء يف املعاجلة او يف اعداد القوائم امل

لنظام املعلومات احملاسبية من توليد معلومات ذات مصداقية يف الوقت واملكان املناسبني من اجل اختاذ القرارات 
االطراف االخرى داخل املؤسسة واليت هلا عاقة مباشرة بنظام املعلومات احملاسبية كنظام معلومات  وتلبية حاجات

 2.واالنتاج التمويلية، التسويقية، االفراد،

                                                           
1 topic-http://mouhasaba.3oloum.org/t263 
 82، ص2007-2006، جامعة سكيكدة،دور املراجعة يف تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصاديةمذكرة حول عزوز ميلود،  2
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 خالصة الفصل

 القواعد و القوانني و اإلجراءات من جمموعة وضع على يعمل الذي ، للتسيري عام نظام الداخلية الرقابة تعترب
وتقع مسؤولية ضمان تنفيذ  ، األخطاء من احلد لضمان مكتوبة غري أو مكتوبة كانت  سواء وميكانيزمات العمل

املؤسسـة مـن خـالل السـهر علـى تـوفري نظـام رقابـة داخليـة فعـال قـائم علـى أسـس هذه األهداف على عـاتق إدارة 
 ممتلكات و أصول محاية تضمن اليت ومقومـات أساسـية إىل جانـب املراقبـة املسـتمرة مـن طـرف املراجعـة اخلارجيــة

 و القوانني و اللوائح و ابلسياسات املؤسسة يف العاملني مدى التزام من والتأكد املعلومات، صحة و املؤسسة
 نوعية و االختبارات حجم حتديد لدعم كأداة  أمهيتها حتديد يتم الداخلية الرقابة نظام تقييم أثناء التعليمات
 املعتمد. احملاسيب النظام يف القوة و ضعف جوانب على للوقوف املتبعة اإلجراءات

واالختالس  األخطاء والغشـا أن املراجـع اخلـارجي مسـؤول عـن عمليـة اكتشـاف مبالرقابـة الداخليـة  فعاليـةولتـدعيم 
لذلك يلتـزم بدراسـة مقومـات النظام لتحديد اهدافه  الداخليفإنه بذلك يعترب مسؤول عن فحص نظام الرقابة 

  .املؤسسة وأنشطة ووضع إجراءات عامة وأخرى إدارية وحماسبية للحصول علـى السـري احملكـم ملختلـف عمليـات
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 :متهيد

 التقنية وتطبيق هذهمعرفة مدى استعمال  السابقني، سنحاولالعام هلذا البحث يف الفصلني  اإلطارعد حتديد ب     
 خدماهتا.تقدمي  إطار للغرب. يفطرف جممع تربية الدواجن  احملاسبة منمن تقنيات 

املؤسسة، املعلومات املتوفرة على املعلومات املتوفرة على مستوى هذه  واعتمادا علىاجلانب حقه من الدراسة  إلعطاء
 مباحث:مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث  فقد

 .GAO للغربجممع تربية الدواجن  تقدمي -

 اجملمع.املطبقة يف  التدقيقوأنواع  ميثاق -

 .نظام الرقابة للمجمع -
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 GAO ؤسسةامل األول: تقدمياملبحث 

 .ويتبعها يسريهاومناذج إىل عدة عوامل  وهذا راجعيعد جممع تربية الدواجن للغرب من املؤسسات الناجحة 

  وتطور املؤسسةاملطلب األول: نشأة 

اجلمعية العامة االستثنائية  إثرمت إنشاء الديوان اجلهوي لرتبية الدواجن للغرب "اورافيو" مث على  1981أوت  15يف      
"AGEX إىل إعادة تسمية اجملمع من اورافيو مث 1998-01-19" املنعقدة يف"GAO" 

من املرسوم التشريعي  544يعترب شركة مسامهة للمادة  قانوين، إذاألخري نظام  وحيمل هذا 1998مارس  10 وهذا يف
 التجاري. ومتمم للقانونمعدل  1993ابريل  25املؤرخ يف  08-93رقم 

هي ذات طابع عمومي اتبعة لشركة تسيري املسامهات " اإلنتاج احليواين "براس مال اجتماعي قدره:  -
 دج. 2.703.000.000

 للمؤسسة.التنظيمي  الثاين: اهليكلاملطلب 

 يقع اجملمع يف اجلهة الغربية للبالد ومقره الرئيسي يف طريق امليناء )صالمندر( مستغامن.
 هيكل تنظيمي جملمع تربية الدواجن للغرب (01-04جدول رقم )

 وحدات اخرى وحدات تربية الدواجن وحدات التغذية
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 مستغامن  -

 وادي تليالت  -

 وهران  -

 الرمشي)تلمسان( -

 الرحوية )تيارت(  -

سيدي )إبراهيم سيدي   -
 بلعباس(

 بوقطب )البيض( -

 العبادلة)بشار( -

 بين ايحي )مستغامن( -

 هافيت)مستغامن( -

 دهرافيب)مستغامن( -

 وحدة املذابح للغرب)وهران(  -

 سيدي بلعباس()افيكاب  -

 رمشايف)تلمسان( -
 

وحدة مركزية للخدمات   -
 والتموين

 وصيدلية مركزيةخمرب جهوي   -
 حباسي ماماش مبستغامن

 01اطلع على امللحق رقم  أكثراعداد الطالب الباحث للتوضيح  املصدر: من

 وحدات التغذية  -1-1

موزعة على اجلهة  ’األنغام وحدات تغذية  08التسيري لثمانية  Gaoيضمن املقر الرئيسي جملمع ل 
 )تيارت(الرحوية  )تلمسان(الرمشي ’ وهران ’ وادي تليالت ’  وهي مستغامن وهي:الغربية للبالد 

  )مستغامن(وبين ايحي  )بشار(العبادلة  )البيض(بوقطب  بلعباس( )سيديسيدي إبراهيم 

 تربية الدواجن  وحدات-1-2

( وحدات لرتبية الدواجن اليت كانت تدعى مؤسسة الشخص الوحيد ذات 07مع سبع )يضم اجمل
عن املقر  واكرت استقاللية spaشركات مسامهة  2000جويلية  01 واصبحت يف eurlاملسؤولية الوحيدة 
املؤرخ  08-93من املرسوم التشريعي رقم  610جملس ادارة خاص هبا للمادة  وأصبح هلاالرئيسي للمجمع 

وحدة  –( )مستغامندهرافيب  –هافيب  –مشايف  وهي:من القانون التجاري  1993ابريل  25 يف
 )تسلمان(.رمشايف  – بلعباس( )سيديافيكاب  – )معسكر(افيبونت  – )وهران(الذابح للغرب 

  اخرى:وحدات  -3-1



 الفصل التطبيقي
 

80 

 

اجلري وهران كما يضم ايضا خمرب  ببئر ucpaوالتموين مركزية للخدمات  أيضا وحدة Gaoويضم 
 مبستغامن.جهوي وصيدلية مركزية حباسي ماماش 

  :Gaoاهليكل التنظيمي لل 

 وحتديد الوظائفاملخططات اليت تساعد يف تقييم العمال  أحد Gaoيعترب اهليكل التنظيمي ملقر 
 .وأقسام الديوانالسلم اإلداري من حيث تباين املديرايت الفرعية  وترتيبها حسب

 املديرين  جملس-2-1   

ويسند أعضاء يعنيهم جملس املراقبة  03ثالث  ويتكون منهي السلطة العليا يف املقر            
  وهم: (08-93من املرسوم التشريعي رقم  644 للمادة)طبقا ألحدهم  الرائسة

  املدرين.رئيس جملس 

 .العضو األول 

 .العضو الثاين 

اخلاصة بسري العمل داخل  وإعطاء التوجيهاتهلذا اجمللس كامل الصالحيات يف إصدار القرارات 
  وفروعها.الشركة 

 التدقيق:  خلية-2-2

يف التأكد من احرتام ادراءات  وتتمثل مهامهاهذه اخللية على عالقة مباشرة مبجلس املدرين       
داخل الشركة  وحساابت الشركة املختلفةواألنشطة  وفحص العمليات وكذلك تدقيق ‚التسيري 

 وفروعها.
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حيث كان املدقق الداخلي يتلقى  ٬لقد كانت فيما قبل هذه الوظيفة اتبعة إىل فسم مراقبة التسيري 
أصبحت اخللية  2005يف فيفري و    املديرين.لرئيسه الذي يسلمها إىل جملس  ويسلم تقاريرأوامر 

ملمثل  36 وهذا رقم Gaoأعلى سلطة يف الـ  والذي يعتربديرين التدقيق مرتبطة مباشرة مع اجمللس امل
 منها:جمموعة من التوصيات نذكر  وحتتوي على note n 36 du d.p.eمسامهات الدولة 

 .ربط مصلحة التدقيق أبعلى سلطة يف املؤسسة 

  الضرورية ملمارسة وظيفته. ومنحه السلطةضمان استقاللية التدقيق الداخلي 

  وحافظو للشركة القابضة  وجملس املراقبةوضع عالقات وظيفة بني مصلحة التدقيق
 .احلساابت

املدقق الداخلي يتعامل مع جملس املديرين مباشرة دون أي وساطة فيما خيص تلقي أمر  وابلتايل أصبح
 لكل منهجية عمل املدقق مل تتغري. ٬مهمة أو تسليم التقارير 

 :contrôle de gestionقسم مراقبة التسيري  -4-1

وذلك  ٬مهتمة إبعداد امليزانية التقديرية للمجمع  ٬يقوم إبجراء دراسات اقتصادية للمشاريع        
الشركة  وسنوي لنشاطسداسي  ٬ثالثي  ٬ وتقرير شهري ٬قسم وحدة  ٬إعداد ميزانية لكل نشاط  بعد

سعر التكلفة لعوامل  ابع تطورويتالتصحيحية  ويعطي اإلجراءاتيشري إىل االحنرافات  وحتليله. كما
 اإلنتاج.

 division consolidation et analyse :والتحليلقسم التوطيد  -5-1

حيث يقوم  ٬ابعتبارها العمود الفقري أي ترتكز عليه  ٬واملدرايت ترتبط ارتباطا وثقا مع مجيع األقسام 
وأهم التجاري مع مجيع الوحدات  واملتعلقة ابلنشاطهذا القسم بتسجيل كل العمليات املختلفة 

 هي: وظائفها
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 .العالقات البنكية 

 .تسديد الفواتري 

  واجلبائيةإعداد امليزانية احملاسبية. 

 .تسوية الديون 

 .متابعة املشاريع 

 .حتليالت اقتصادية 

  division administration et générale العامة:قسم اإلدارة  -6-1

 .رسم خمطط لتسيري املسار املهين 

  واملتابعة القانونيةمن مهامه تسيري املوارد البشرية. 

 .يساعد جلنة املشاركة يف تسيري اخلدمات االجتماعية 

 .احملافظة على ممتلكات املؤسسة 

  املؤسسة. وأدواهتا يف ويتابع املكاتبيهتم 

 division avicultureقسم تربية الدواجن:  -7-1

  والتموينالصحة  ٬مهمتها متابعة تربية الدواجن من انحية اإلنتاج. 

  الصحي.حيرص على متابعة الربانمج 

 .يقوم بوضع خمطط اإلنتاج للمؤسسة 
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 .حتليل اخلصائص اإلنتاجية واحد إجراءات الالزمة لتحسينها 

 division aliment التغذية:قسم  -8-1

 النقل  ٬تسيري املخزون  ٬هتتم مبتابعة نشاط الوحدات املتخصصة يف صناعة أغذية األنغام
 النوعية. وكذلك مراقبة والصيانة

 .تضمن مصلحة ما بعد البيع 

  مثن...(.-)طلبتقوم بدراسة السوق 

 .إنتاج الساسة التجارية للمؤسسة 

 .توقعات البيع 

 

 

 تعليق على اهليكل: 

إن خلية التدقيق الداخلي هي على عالقة مباشرة  GAOتالحظ من خالل اهليكل التنظيمي لل    
القول الن اخللية التدقيق الداخلي  وابلتايل ميكناعلى سلطة يف الشركة  والذي هومع جملس املديرين 

تقارير  ويتم تسليممن جملس املديرين  والتوجيهات مباشرةتتمتع ابستقاللية حيث تتلقى التعليمات 
االستقاللية خللية التدقيق كامل السلطات يف  ومتنح هذه ٬املدقق إىل جملس املديرين دون أي وساطة 

 .GOAجملمع الـ  والوحدات التابعةالفروع  وفحص ومراقبة كل مراجعة
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 واالنواع املطبقة يف اجملمع. ميثاق التدقيق يف املؤسسةاملبحث الثاين: 

 : ميثاق التدقيق يف املؤسسة.طلب األولامل

اليت متيز حتديد مهمة التدقيق  واملبادئ األساسيةميثاق التدقيق حيتوي على مفاهيم الرقابة الداخلية 
 املطبقة على وظيفة كاملة هي: وصالحيات ومسؤوليات التدقيق

 وحدات من العلف احليواين. -

 وحدات الدعم واملختربية. -

 اهلياكل الوظيفية للمجتمع.  -

 : املبادئ العامة للتدقيق يف املؤسسة.اوال

 :هدف ميثاق التدقيق يف اجملتمع.1

 حيتوي امليثاق على:

 وهياكل اجملمع.التدقيق اليت تنطبق على مجيع كياانت  واملسؤوليات لوظيفةالصالحيات  املهمة،-ا

يتم حتديد املسؤوليات ملسح الذين سيتعني عليهم اإلجابة  أنواليت تتطلب  احلساابت،املتطلبات اهلامة لتدقيق -ب
 متوقعة، أومواجهة يف تنفيذها من صعوابت غري اإلجراءات اليت اختذهتا اإلدارة األعلى او  إتباعمل يتم  إذاعلى ما 

يرجع  وحتليلها وتصحيحها أوجزئيا ترك جمال لإلجراءات غري مقصودة اليت جيب اكتشافها  أوهي جتاهل كليا 
 التدقيق.وظيفة  إىلالفضل يف ذلك جزئيا 

 ما حيدده ميثاق التدقيق: -أ

 حيدد مفهوم التدقيق. -
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 حيدد أهداف التدقيق. -

 تنظيمي للخلية املسؤولة عن مهام تدقيق احلساابت.حيدد اهليكل ال -

 حيدد نطاق مهمات التدقيق. -

 حلسن أداء الواجب. حيدد العمليات املنهجية والفنية املتصلة ابلتدقيق. -

 واثئق التدقيق. إىلالوصول  إىلحتدد املسموحات واالمتيازات اليت تؤدي  -

 املستلمني: -ب

مجيع املديرين لتحمل  املوقف، وهذا يعينيتم توزيع ميثاق التدقيق جلميع اجلهات الفاعلة اليت ميكن مراجعتها يف 
 واملستلمني هم: اإللزامية أهنامن هذه الوثيقة هو  التجارية. والفهم الشاملاملسؤولية على قطعة من األصول 

 جملس إدارة اجملمع.-       

 املستخدمني واملديرين وهياكل اجملمع.-      

 رئيس املدير العام للمجمع.-     

 املراقبة الداخلية: -ت

 مؤرخة ومطبقة من طرف اجلمعية العامة. يالتعاريف واألهداف املسطرة للمراقبة الداخلية ه إن

 ق التدقيق.وهي حمددة يف هذا امليثاق وذلك للتطبيق األمثل لسياسة اجملمع عن طريق مواد ميثا

 التدقيق الداخلي: -ث

 وذات أهداف.يكون عملية مستقلة  أنالتدقيق الداخلي جيب  اجملمع،يف 

 التدقيق: أهداف-أ-ث

 التقييم. -
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 التطبيق. -

 الفحص. -

 خطوات التدقيق:-ب

 الرقابة العامة. -

 الرقابة املتخصصة. -

 مبادئ التدقيق:-ج

 النزاهة. -

 اهلدف. -

 السرية. -

 االختصاص. -

 التقييم. -

 الضمري املهين. -

 االستقاللية. -

 تقرب املؤسس على الدليل. -

 الرتتيب واهليكل التنظيمي:-د

 اجناز سياسات التدقيق الداخلي. -

 تعريف احملتوى العام للعمليات يف هذا اجملال. -

 ختطيط وتوجيه تطبيق مهام التدقيق الداخلي. -
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 محاية املعلومات:-ه

 املنهجية والعملية التقنية.-و

 يق ومتابعة مهمات التدقيق.ختطيط التطب-ي

 استقاللية مهمة التدقيق الداخلي.-ن

 إجراءات مهمة التدقيق داخل املؤسسة.: 2

مراحل القيام بعملية التدقيق الداخلي لدينا  أهم مراحل، فمننشاط التدقيق يف املؤسسة يعتمد على عدة  إن     
 ما يلي:

 اجناز برانمج سنوي للتدخل: -أ

من خالله  سنوي، تضعيف بداية كل سنة خمطط برانمج  وذلك بوضعيق الداخلي عملها حيث تزاول وظيفة التدق
الوحدات التابعة  أحدمن مصاحل املعنية  وهذا بطلبهلا حاالت تدخل استثنائية  وجمال عملها، كما إطار

 من مديرية الوحدة نفسها. أو للمؤسسة،

جمال عمل املدقق الداخلي داخل املؤسسة يف  أو ما،حماسيب يف نشاط  أوما لوحظ ان هناك خطر مايل  وهذا مىت
 بل يذهب اىل ابعد من ذلك فيشمل مثال: معينة،مصلحة  أوبرانجمه العادي غري حمدد يف نشاط 

 التدقيق الداخلي لوظيفة اإلنتاج. -

 التدقيق الداخلي لوظيفة املشرتايت. -

 التدقيق الداخلي لوظيفة املخزوانت. -

 التدقيق الداخلي للجرد. -

 التدقيق الداخلي احملاسيب. -

 اهليئة املعنية ابلتدقيق من قبل اهليئة املسؤولة عن برانمج التدقيق: إعالم -ب
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 .إداراينشاط التدقيق اتبع هلا  أناعتبارا على  ومراقبة التسيري،هنا هي مديرية التدقيق 

 حوار مع املسؤولني على اهليئة املعنية ابلتدقيق من قبل رئيس املهمة. إجراء -ت
 استمارة أسئلة املراقبة الداخلية. وهذا ابستعمال ابلتدقيق،حوار مع املسؤولني على اهليئة  راءإج -ث
 املسؤولني على الرئيس على اهليئة املعنية ابلتدقيق من رئيس املهمة. إىلتقدمي االستنتاجات  -ج
 تخلصة.تقرير مؤقت يبني فيه خمتلف خطوات املهمة وكذا خمتلف النتائج والتحليالت املس حترير -ح
اهليئة املعنية وهذا من اجل إعطاء تفسريات عن التحاليل والنتائج  إىلحتويله قبل مشروع التقرير النهائي  -خ

 .إليهااملتوصل 
 استقبال تفسريات اهليئة املعنية. -د

 وجدت. أناألخطاء  أوتصحيح للفهم  إجراء املرسلة، هبدفقيام املدقق الداخلي بفحص التفسريات 

 اهليئة اإلدارية العليا. إىلنسخة منه  وإرسالحترير هنائي  -ه

 اإلجراءات املتبعة يف إدارة التدقيق ابملؤسسة:. 3

تقليل من حدوثها وذلك جيعل أمواهلم تنفذ بسهولة  أوالتخطيط املناسب ميكن املدققني من حتديد املشاكل ومنع 
 بعض العناصر. إمهالكبرية وابلتايل جتنب اخلطر الناجم عن احتمال 

 خطوات عمل املدقق:. 4

هذه املصلحة؟ كم  مسؤويلهم  يطرحه: منسؤال  أولعند وصول املدقق ألي مصلحة من هذه املصاحل فان 
 منهم؟عددهم؟ ووظيفة كل واحد 

 حيث تكمن خطوات عمل هذا املدقق على مستوى املصاحل التالية:

 على مستوى مصلحة التمويل تكون من خالل: -أ

  مشرتايت املواد األولية للشهر.فحص فواتري وواثئق 
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  مت استالم شحنات  سؤال: هلإحصاء حاالت املدخالت واملخرجات األولية للشهر مث يطرح املدقق
 املواد األولية يف نفس اليوم الذي استلمت فيه فواتري الشراء.

 على مستوى مصلحة اإلنتاج تكون ب: -ب

  األولية.طلب الواثئق اخلاصة ابستهالكيات الشهر من املواد 

  األغذية إنتاجالوقوف على كيفية سري عملية. 

  الشهر. يفحاالت اإلنتاج اليومية 

 أسئلة أخرى يطرحها املدقق:

 ورشات اإلنتاج؟ إىلمن هم املسؤولني عن نقل املواد األولية من املخازن  -

 ما هو معدل فقدان املواد األولية؟ -

 على مستوى املصلحة التجارية تكون من خالل: -ج

  املباعة. األغذيةاج كشوف املبيعات خالل شهر لكل نوع من استخر 

 .فحص فواتري وواثئق مبيعات املنتوج خالل الشهر 

 .التأكد من حاالت املبيعات خالل الشهر 

 

 املطلب الثاين: أنواع التدقيق املطبقة يف اجملمع

 جممع تربية الدواجن يعتمد يف التدقيق على نوعني مهمتني ومها التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي. إن

 التدقيق الداخلي للمؤسسة.أوال: 

 يف اجملمع يعتمد مدقق احلساابت على التدقيق الداخلي والذي يقوم به حسب برانمج خمطط هلا مسبقا.
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 العناصر اليتمفصل حول كل  وهو تقريرتقرير يعده املدقق الداخلي  أهم إىليف هذا النوع  تطرقنا الصدد، ويف هذا
 قد اجري عليها التدقيق.

 العناصر لدينا: أهمومن 

 العامة: لدينا مثال: اإلدارةعلى مستوى 

 .دفرت الدخل 

 .سجل العطل السنوية 

 .سجل حوادث العمل 

 .سجل العاملني اخلارجيني 

  الصناعية.سجل املعاينة التقنية لربجمة املواد 

 أومشاكل  أوكانت العناصر حتتوي على أخطاء   إذا رأيهما إببداءوبعد دراسة كل عنصر من العناصر يقوم املدقق 
 ال. أمكانت يومية   إذا سليمة، وأيضا يذكركانت   إذاما 

 التسيري:إجراءات 

املدقق بذكر عمليات الشراء واملبالغ ويقوم  بشكل سليم. واالستثمار مطبقالتخزين  إجراءما كان  إذايتم دراسة ما 
 اليت قد حققتها املنشاة املعنية ابلتدقيق.

يقوم املدقق بدراسة كل الواثئق املتعلقة ابملنشاة مبا فيها اهليكل التنظيمي ويقوم إببداء  ابلنسبة للواثئق الداخلية:-ا
 ال. أوكان حيتوي على أخطاء   إذاما  راية

 يلي:بدراسة ما  يقومأليا: وتسجيلها ابلنسبة لسالمة املعلومات -ب

 .ملفات التحفيزات الفردية 
 .تنقيط العمال 
 .حالة األجور 
 .املبالغ املخصصة ابملهمات 
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 هبا كالتامني. والواثئق املتعلقة وسائل النقليقوم بدراسة  ابلنسبة للنقل:-ج

 يقوم بدراسة ما يلي ابلنسبة لتسيري املخزون:-د

  األولية.استمارة ختزين املادة 

  .تسيري الوقود 

 ابلنسبة لالستغالل:-ه

 :دراسة احرتام معايري اإلنتاج واالستعمال األمثل للمواد األولية: اإلنتاج 
 :يقوم بدراسة كل ما يتعلق ابلزابئن. التجارة 

 التدقيق اخلارجي للمؤسسة.اثنيا: 

الذي يقوم بدراسة تفصيلية  احلساابت، وهو حمافظيعتمد يف هذا التدقيق على شخص خارجي عن املؤسسة 
 .وخارجياللمؤسسات داخليا 

 تقاريره على نوعني: ويعتمد يف

 le rapport interimaireال مؤقتالتقرير  -

 le rapport finalالتقرير النهائي  -

يف هذا التقرير يقوم حمافظ احلساابت بتقدمي كل املعلومات املفصلة حول املؤسسة املعنية  التقرير املؤقت: .1
 إطار" يف  مثال: املهمة،حمافظ احلساابت بذكر القانون الذي خوله بتقدمي هذه  يبدأابلتدقيق ففي بداية التقرير 

نقدم لكم تقرير نتائج  أنالشرف  ، لناNاملتعلق ابجملمع لسنة  احلساابت، ومبوجب القرارمهمتنا املتعلقة مبحافظ 
" ويقوم حمافظ N/31/12حلساابت املقرر يف " ودراسة "على التقييم يف املراقبة الداخلية  والذي حيتويمؤقت 

 احلساابت ابلتصريح ب:

 اهلدف من الزايدة املؤقتة: -أ

 املراقبة الداخلية تعتمد على معايري وإجراءات اليت تؤكد ما يلي: إنيذكر حمافظ احلساابت يف هذه املرحلة 
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  محاية املمتلكات 
 .احلركة العادية  

  مديرية اجملمع. واحرتام قراراتتطبيق 

كان قد مت استعمال واحرتام معايري النظام احملاسيب   ماذايدرس يف هذه املرحلة  دراسة قوانني الصفقة: -ب
 .ومبادئ احملاسبة الضرائب وقانون وقانون التجارةاملايل 

 .وعواقبكانت توجد مشاكل   إذاويذكر على مستوى الرقابة الداخلية ما 

 غاية التقرير النهائي. إىلتتبعها  اإلجراءات الواجباملؤقت ووضع  رأيهالتقرير يضع  أخرويف 

 التقرير النهائي: -2
 للمكان الذي متت فيه الدراسة األولية.يف هذه املرحلة النهائية يقوم حمافظ احلساابت بدراسة أخرية 

فيه  ولكن تكوننفس العناصر اليت توجد يف التقرير املؤقت  والذي يضمتقرير هنائي مفصل  إبعدادويقوم 
 هنائية.واآلراء القرارات 

نيات ففي مقدمة التقرير يذكر القانون الذي خوله للقيام ابملهمة مث يذكر كل املشاكل اليت واجهها من مسك امليزا
 إذاوضعية املعنية املؤسسة ما  وأخري حولحمايد  رأيالتقرير يعطي  ويف خالصة اخل.......واملشرتايت واملبيعات

 سليمة.كانت   إذا وعواقب أوكانت تعاين من مشاكل 

  2015دراسة حالة يف جممع تربية الدواجن للغرب يف ديسمرب: 

 2015حتليل رقم حسب الشركات الفرعية التابعة يف ديسمرب 

 للمجمع هي: ( أنواع الشركات الفرعية التابعة2) امللحق 

الشركة 
 الفرعية 

 الفرق معدل النتائج احملققة النتائج احملققة التقديرات
ر.ع. ر.ع.د املج ر.ع.خ ر.ع.د املج ر.ع.خ ر.ع.د املج ر.ع.خ ر.ع.د

 خ
 املج 

MOSTA

VI 
89250

6 
62851 955357 999431 160214 115964

4 
111.98 

٪ 
254.91

٪ 

121.38

٪ 
106925 9736

2 
20428

7 
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 الواثئق الداخلية تربية الدواجن للغرب املصدر: من

 

 AVICAB;DAHRA VIP;H.AVIP;MOSTAVI;SAO دراسة ثالثة شركات فرعية كمثال:

 للغرب.حسب الشركات الفرعية التابعة جملمع تربية الدواجن  األعمالجدول يبني رقم – 2ملحق

 :(3امللحق ) : انظر2015 حتليل اإلنتاج املباع للغري يف ديسمرب

 

 ( أنواع من املنتجات:7دراسة سبعة ) 

 :patéحتليل املنتوج 

للقيمة أي الفرق كان ابلنسبة  ابلنسبة 6.15وابلنسبة للكمية  7.75كانت النتائج احملققة اقل من التقديرات مبعدل 
 .-18.80لتكلفة الوحدة الواحدة 

 حوصلة الطائر(:) abatsحتليل املنتج 

للقيمة أي الفرق كان ابلنسبة  ابلنسبة 65.76وابلنسبة للكمية  69.37كانت النتائج احملققة اقل من التقديرات مبعدل 
 .-9.35لتكلفة الوحدة الواحدة 

 حلم الكتكوت(:) poussin chairحتليل املنتج 

ابلنسبة للقيمة أي الفرق كان  71.93 وابلنسبة للكمية  79.28 كانت النتائج احملققة اقل من التقديرات مبعدل 
 -3.71ابلنسبة لتكلفة الوحدة الواحدة 

 الدجاج املذبوح(:) poulet abattuحتليل املنتج 

DAHRA

VIP 
50052

0 
3828 504345 480678 .... 480678 96.04 0.00 95.31 19842 3825 23667 

H.AVIP 34494 183307 217800 42291 169977 212268 122.6 92.73 97.46 7797 1333

0 
5533 
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النسبة للقيمة أي الفرق كان  95,78 وابلنسبة للكمية 61.91 كانت النتائج احملققة اقل من التقديرات مبعدل 
 -18.80ابلنسبة لتكلفة الوحدة الواحدة 

 )الديك(:coqsحتليل املنتج 

ابلنسبة للقيمة أي الفرق كان  530.85 والنسبة للكمية ب475.72 كانت النتائج احملققة اقل من التقديرات مبعدل 
 13.91ابلنسبة لتكلفة الوحدة الواحدة 

 منتجات خمتلفة(:) diversحتليل املنتج 

 لنسبة للقيمة.اب 263.73من التقديرات بنسبة أكثر كانت النتائج احملققة 

 من الدجاج املذبوح(: أخرصنف ) poulardeabattuاملنتج حتليل 

 لسببني: إنتاجهامل يوضع هلذا النوع من املنتجات التقديرات ومل يتم 

 منتجات استثنائية. ألهنا -

 السنوي. األعمالمل يتم تدوينها ضمن رقم  ألنه -

 املنتجات. أغلبيةمن احلقيقي يف  أكثراالستنتاج: نستنتج ابن اإلنتاج املباع التقديري كان 

 اجملمع قد حقق خسارة ابملقارنة مع التقديرات. إذن

 (4امللحق ) : انظرTCRاستنتاج بعض املعطيات من جدول حساابت النتائج النهائي 

 السنة املالية: إنتاج-1

 -919814747.90 :2014ديسمرب -

 - 2015:433011863.38ديسمرب -

 استهالك السنة املالية:-2

 6425750885.63: 2014ديسمرب -
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 5031944167.15 :2015ديسمرب -

 (:2-1القيمة املضافة لالستغالل)-3

 319865411.98 : 2014ديسمرب -
 757086904.12 : 2015ديسمرب -

 االستغالل:فائض  إمجايل-4

 - 694463317.39: 2014ديسمرب -
 - 223474630.06: 2015ديسمرب -

 النتيجة العملياتية:-5

 -928578106.30: 2014ديسمرب -
 -430227715.59: 2015ديسمرب -

 النتيجة املالية:-6

 -1798757.68: 2014ديسمرب -
 -1690715.93: 2015ديسمرب -

 :(6+5)النتيجة العادية قبل الضرائب-7

 -930376863.98: 2014ديسمرب -

 -431918431.52: 2015ديسمرب -

 العادية: لألنشطةالنتيجة الصافية -8

 -919814.747.90: 2014ديسمرب -

 -433011863.38: 2015ديسمرب -

 النتيجة غري العادية:-9



 الفصل التطبيقي
 

96 

 

 0.00: 2014ديسمرب -

 0.00: 2015ديسمرب -

 صايف نتيجة السنة املالية:-10

 -919814747.90: 2014ديسمرب -

 -433011863.38: 2015ديسمرب -

 النتيجة الصافية:

-433011863.38كانت النتيجة   2015بينما يف ديسمرب-919814747.90تقدر  2014كانت النتيجة يف ديسمرب 

. 

 .2015و2014نستنتج يف األخري ابن املؤسسة حققت خسارة وخاصة ابملقارنة بني سنة 

 ولتغطية اخلسارة:

 يقرتح املدقق يف حالة وجود خسارة يف جدول حساابت النتائج النقاط التالية:

 جديدة. أهدافوضع  -

 وضع تقديرات جديدة. -

 اإلنتاج.زايدة اإلنتاج أي ضعف  -

 التقليل من التكاليف. -

 زايدة عدد ساعات العمل -
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. 

 نظام الرقابة للمجمع ملبحث الثالث:ا

 يف هذا البحث تطرقنا فيه اىل لب املوضوع وهو جوهر الدراسة قسمناه اىل مطلبني:      

املراجعة داخل جممع تربية الدواجن الثاين تطرقنا فيه  للمجمع، واملطلباملطلب األول تطرقنا مراقبة التسيري الداخلية 
 وعالقتها بنظام الرقابة الداخلية.

 املطلب األول: مراقبة التسيري داخل اجملمع

 الرقابة يف عدة رقاابت ميكننا ان نذكر منها:  هذهتتمثل 

 :رقابة الرئيس ملرؤوسه  

وهم ميارسون الرقابة وتسمى هذه الرقابة ابلرقابة العمودية أي املدير العام يراقب مدراء الوحدات 
على مدراء اإلدارات...اخل. اىل ان تصل الرقابة على العمال أي انه يقوم كل رئيس اداري 

 بعملية الرقابة يف حدود اخلطط اليت منحها.
 :الرقابة بني املديرايت واالقسام  

 اخلة وتكوناملتدرقابة إدارة املؤسسة  ويقصد هباوتسمى أيضا ابلرقابة االفقية يف اهلرم اإلداري 
هذه الرقابة بني ادارتني من نفس املستوى مثل إدارة املالية واحملاسبة...اخل. اذ ميكن القول ابهنا 

 رقابة متبادلة وعكسية.
  :الرقابة احملاسبية واملالية 

وتتم هذه الرقابة من طرف إدارة او قسم على اإلدارات واالقسام األخرى، حيث هتتم هذه 
اهنا هتتم بدراسة وتقدير  النشاط كماالرقابة ابلدفاتر احملاسبية وحتليل املعطيات الناجتة عن أداء 

اختاذ وتقييمها وإعطاء اقرتاحات حتسينية يف جمال  وحتليل التكاليف والنتائجتنبؤات مستقبلية 
 القرارات وتعتمد على عدة أدوات يف قيامها بعملية الرقابة كاحملاسبة.
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 يةداخل جممع تربية الدواجن وعالقتها بنظام الرقابة الداخل املراجعة مهمة الثاين:املطلب 

التنظيمي ونظام العمل يف هذا اجملمع ومهامه  وعلى هيكلهتربص يف اجملمع وبعد التعرف عليه  جراءإبعند قيامي 
 االعمال.وطريقة القيام هبا الحظت جدية وصرامة وتطبيق ممتاز لكل 

يتم تعيينه  SPAاىل حمافظ احلساابت على غرار شركات املسامهة  أسندت GAOعلمت ان املراقبة اخلارجية جملمع 
من اجلمعية العامة ختتارهم من بني املسجلني املهنيني املسجلني على جدول املصف الوطين وكل وحدة اتبعة للمجمع 

 هلا حمافظ حساابت خاصة هبا. 

 وذلك من خالل : مالحظة سري العملمن خالل  ةالحظنا أن هناك نظام رقابة جيدكما 

 ك يف إطار سياستها، فمن خالل هيكلها التنظيمي حتددحتديد واضح لالختصار داخل املؤسسة وذل -

 تسيري اختصاصات كل مديرية عن املديرايت املوجودة ابملؤسسة على سبيل املثال: مديرية احملاسبة ومراقبة

 ، مديرية املوارد البشرية .

 يتم إىل جمموعة من املراحل حيث يقوم بكل مرحلة موظف معني ، من خالل وجود أقسام خاصة -

 ابلشراء ، التخزين، البيع.

 كل موظف داخل املؤسسة يكون مسؤول اجتاه العمل الذي يقوم به ، ويف حالة وجود خطأ او تالعب  -

 ، فال يستطيع هذا االخري النفي.

 يف حالة قيام رئيس مصلحة او قسم إبعطاء تعليمات حول عمل معني فيجب التنفيذ مباشرة. -

 العمليات فور حدوثها، من اجل تفادي تراكم املستندات وضياعها.يتم داخل املؤسسة تسجيل  -

 موجود يف املؤسسة من خالل الشكل ، رقم السجل ما هويتم مطابقة اوامر الصرف والشراء الواردة مع  -
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 التجاري، رقم تسلسلي اجلبائي.

 قسم احملاسبة واملالية مث توجد داخل املؤسسة رقابة مزدوجة على سبيل املثال : يقوم ابلتوقيع الشيك رئيس -

 يقوم املدير بذلك.

 تعتمد املؤسسة على نظام االعالم اآليل بشكل يسمح هلا ابلسرعة يف معاجلة البياانت وإمكانية الرجوع -

 إليها بسرعة.

 العمل الذي قد ينجم أبوقاتوقد الحظنا بعض النقائص اليت هي راجعة إىل عدم التزام بعض العاملني  -

 سري العمل لفرتة معينة.عنه تعطيل 
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 خالصة الفصل

 

مؤسسة تربية  أن وكانت النتيجةمن خالل الفصل حاولت تسليط الضوء على مؤسسة تربية الدواجن للغرب. 
نظام الرقابة الداخلية اليت واعتمادها على الدواجن حتاول مواكبة التطور االقتصادي من خالل إعادة هيكلتها 

على أحسن طرق التدقيق منها التدقيق  وكذا اعتمادها .يف إعطاء الصورة الصحيحة للمؤسسة تعترب عنصر مهم
الذي يف الغالب األحيان يعتمد أما على  والتدقيق اخلارجيالداخلي الذي يعتمد على املدقق الداخلي للمجمع 

احلقيقية للقوائم املالية أي طرق كالمها يسامهان يف كشف الصورة   ت حيث اناباخلارجي أو حمافظ احلسااملدقق 
 .ضمان السريورة احلسنة للمؤسسة االقتصادية التدقيق املعتمدة تلعب دور كبري يف
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إن ظهور الوحدات االقتصادية الضخمة والمعقدة التي تعتمد على األسواق ورأس المال في الحصول على 
مواردها المالية في شكل أسهم وسندات أدى إلى ضرورة التصريح بنتائج األنشطة االقتصادية إلى األطراف 

التدقيق والتي تمثل مجموعة المعنية، فظهرت الحاجة إلى خدمات المراجع الذي يقوم بعملية المراجعة أو 
المبادئ والمعايير والقواعد واألساليب التي يمكن بواسطتها القيام بفحص انتقادي منتظم لعملية المؤسسة 

والنظم الموجودة التي أنتجت تلك العمليات بهدف إبداء رأي فني محايد عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أو 
لفترة المحددة.خسارة أو عن مركزه المالي في نهاية ا

ر المراجعة الخارجية، وتعتبإلىومهما تكن صرامة المراجعة الداخلية للمؤسسة فإنها تبقى دائما في حاجة 
الضامن األساسي أي يتم بواسطته االعتماد على القوائم المالية للمؤسسة من مستخدمي هذه القوائم.

يانات وتعمل على ضمان دقة البداخلية التي تسيرهاكما سبق الذكر فإن أي مؤسسة ال تخلو من نظام الرقابة ال
واالختالس، فالرقابة الداخلية تعد مجموعة من الضمانات التي المحاسبية والمالية، والحد من مظاهر التالعب

المؤسسة لتحقيق أهدافها المسطرةتساعد على التحكم في

وانين و ـوعة مــن اإلجراءات و القــ ـذي يعمــل علـى وضــع مجمتعتــبر الرقابـ ـة الداخليــة نظام عــام للتسـيير، الكما 
القواعد لضمان الحد من األخطاء، وتقع مسؤولية ضمان تنفيذ هذه األهداف على عـاتق إدارة المؤسسـة مـن 

قبـة اخـالل السـهر علـى تـوفير نظـام رقابـة داخليـة فعـال قـائم علـى أسـس ومقومـات أساسـية إلى جانـب المر 
المسـتمرة مـن طـرف المراجعـة الخارجيــة ، ولتـدعيم فعاليـة الرقابـة الداخليـة وبمـا أن المراجـع الخـارجي مسـؤول 

خلي لذلك اعـن عمليـة اكتشـاف األخطاء والغش واالختالس فإنه بذلك يعتبر مسؤول عن فحص نظام الرقابة الد
افه ووضع إجراءات عامة وأخرى إدارية ومحاسبية للحصول علـى السـير يلتـزم بدراسـة مقومـات النظام لتحديد اهد

..المحكـم لمختلـف عمليـات وأنشطة المؤسسة

ت والمستندات الرقابة الداخلية والبياناكما تعرضنا للمراجعة بصفة عامة التي تعتبر عملية منتظمة لفحص أنظمة
تتضح أهميتها البالغة وحاجة المؤسسة الكبيرة إليها.والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق، بالتالي

كيف تساهم المراجعة في تحسين أداءلذا حاولنا من خال تناولنا معالجـة إشـكالية البحـث المتمثلـة في مـدى  
ليها في إواألدوات المشار، من خالل الفصول الثالثة باستخدام المنهج الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية

.ذا تتـوزع هذ الخاتمة إلى نتائج البحث واختبار الفرضيات، والتوصيات و االقتراحاتلدمـة، و المق
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فعاليتهمدىيموتقيالمطبقالمؤسسة، بدراسة تساهم المراجعة في ترشيد واتخاذ القرارات في: األولىالفرضية
، خرائطالوصفيالتقرير(النظامهذاتقييمفيتساهمأنشانهامنالوسائلمنمجموعةعلىالمراجعيعتمد

.)النموذجيةاالستقصاءقائمةالتدقيق،

حيث تعمل المراجعة الخارجية على اكتشاف مواقع النقص والقوة لنظام الرقابة الداخلية، وتقوم : الثانيةالفرضية
.بإبرازها، فالهدف من تقييم نظام الرقابـة الداخليـة هـو إظهار مدى فعاليته

لعام ة التي تكون في خدمة الهدف اتساهم المراجعة الخارجية في تحقيق األهداف المسطر : الثالثةالفرضية
عند تخطيط وإنجاز اإلجراءات المتبعة وعند تقويم نتائجها مراعاة مالءمة فرض االستمرارية، "االستمرارية".

المنشأة على االستمرارية علىوعندما يحصل شك في مدى قدرةيتم اعداد القوائم الماليةوالذي على أساسه 
المراجع أن يجمع أدلة إثبات كافية ومالئمة.

فيما يخص تقرير المراجع فانه يلعـب دور الموجـه للمراجـع الداخلي، لالستفادة من خبرة :الرابعةالفرضية
.المراجع الخارجي واداة ضغط على االدارة العليـا للقيـام بالتصحيحات الالزمة

واالقتراحات:التوصيات 

: نقدم باالقتراحات التاليةبهاوانطالقا من الدراسة التي قمنا

.ضرورة اعتماد المؤسسة على وظيفة المراجعة من أجل الوصول إلى نظام رقابي فعال-

ضرورة إعداد ووضع كتيب لوصف المهام والمسؤوليات تحت طلب عون وموظف لتفادي الخلط في -
المسؤوليات؛

المراجعينكفـاءة المراجعين الخارجيين من خالل تنظـيم دورات علمية الغـرض منهـا اطـالع نرفـع مـ-
.وتحسيسهم بآثار الناجمة االيجابية عند القيام بعملية المراجعة

ضرورة التنسيق والتعاون ما بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي لالستفادة من عمل المدقق الداخلي وذلك -
فض التكاليف وهذا سوف يخوالجهد الذي يبذله المدقق الخارجي،وتوفيراً للوقتلزيادة فعالية عملية التدقيق 

التي تتكبدها اإلدارة.

جيـة تعتـبر مهمـة بالنسـبة للمؤسسـات االقتصـادية و أداة فعالـة يمكـن علـى وختاما يمكن القول إن المراجعـة الخار 
رأسـها معرفـة الوضــعية الماليـة للمؤسسـة سـواء بالنسـبة للمســاهمين أو المـوردين وكـل مـن لـه عالقــة بالمؤسسة
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تعتبر المعلوماتهـذهوكل،نهاشــؤو كفاءة اإلدارة والمسيرين في تسيير إدارة كما يمكـن من خاللهـا معرفة مدى
هابفعالة للدفعأداةانها ذات مصداقية باعتبارها صادرة من طرف شخص مؤهل ومستقل عن المؤسسـة ،كمـا 

نظام علىوتأثيرهانحو االزدهار والنجاح من خالل االقتراحـات والتوصـيات الـتي يقـدمها المراجـع الخـارجي 
.الرقابة الداخلية



مراجع:القائمة 

العربية:باللغة 

كتب:

.1999، عمان دار صفاء للنشر والتوزيع،التدقيق الحديث للحساباتأحمد حلمي جمعة، .1
، دار الكتب الوطنية، الطبعة الخامسة، بنغازي، المراجعة، معايير وإجراءاتإدريس عبد السالم اشتيوي، .2

.2008ليبيا،
ى، ، مؤسسة الوارق للنشر، الطبعة األولبين النظرية والتطبيقمراجعة الحسابات جربوع محمود يوسف، .3

.2000عمان، األردن، 
.1999المحاسب القانوني العربي، ، مجلةالعالقة بين المدقق الداخلي والخارجيحسام مختار شاكر، .4
.1998، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،التـدقيق والرقابـة في البنـوكخالد أمين عبد الله:.5
ن، ، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عما-الناحية النظرية -، علم تدقيق الحساباتخالد أمين عبد الله.6

2005.
األصول،الرفاعيمحمودخليلالخطيب،راغبخالدالرفاعيمحمودخليلالخطيب،راغبخالد.7

.2002األردنالمستقبل،دار،الحساباتلتدقيقوالعمليةالعلمية
، جامعة الملك مسعود، الرياض، ، المراجعة: المفاهيم والمعايير واإلجراءاتمصطفى عيسىخضير .8

.1996الطبعة الثانية، 
، الوراق للنشر والتوزيع، 2006, 1، طالتدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيقخلف عبد الله الوردات، .9

.عمان
مريخ للنشر, الرياض, , دار الالمالي لمنظمات االعمالسعيد فرحات جمعة, األداء .10

.2000السعودية,
يروت، ، دار النهضة العربية، ب، الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظريةعبد الرؤوف جابر.11

.2004لبنان، 
رية، عية للنشر، اإلسكند، الدار الجامالمراجعة مدخل فلسفي تطبيقيعبد الفتاح الصحن وآخرون: .12

1986.
.2000، الدار الجامعية اإلسكندرية، : أصول المراجعةراشد.ر.أ، ودرويش.م.نعبد الفتاح الصحن، .13



: مصر، مؤسسة كمال خليفة أبوزيد المراجعة علم وعمال اإلسكندريةعبد الفتاح محمد الصحن، .14
.1991شباب الجامعة، 

الديسطي، ترجمة ومراجعة محمد عبد القادر المراجعة مدخل متكاملالفين ارينز، جيمس لوبيك، .15
.2002واحمد حجاج، دار المريخ للنشر، الرياض، 

دار المناهج للنشر والتوزيع, عمان, االردن, تقويم األداء باستخدام النسب المالية,مجيد الكرخي, .16
2008.

، اإلطار النظري والممارسة المراجعة وتدقيق الحساباتمحمد التهامي طواهر، مسعود صديقي: .17
2003-2002المطبوعات الجامعية، الجزائر، التطبيقية، ديوان 

، المكتب الجامعي الحديث، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشاملمحمد السيد سرايا، .18
.2007اإلسكندرية، مصر،

ية، وان المطبوعات الجامع، دي، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيقمحمد بوتين.19
.الجزائر

ة، ، ديوان المطبوعات الجامعيالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقمحمد بوتين، .20
.2003الطبعة األولى، الجزائر، 

:ملتقيات

الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة االقتصادية. المؤسسة بينحرية المبادرة ورقابة السلطة العامة. .21
جامعة عنابة.

.الجزائر2000مارس 22-21وم يملتقى حول التدقيق ومحافظي الحسابات،.22

: مذكرات

ةكر ، مذ المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسةشعباني لطفي، .23
.2004ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 

، يةللمؤسسة االقتصاددور المراجعة في تقييم أداء نظام الرقابة الداخليةعزوز ميلود، مذكرة حول .24
.2007-2006جامعة سكيكدة،



مذكرة لنيل شهادة ماجستير كلية األداء المالي للمؤسسة االقتصادية "قياس وتقيم "عادل عشي, .25
.2004-2003علوم التسيير, جامعة محمد خيضر بسكرة, غير منشورة   

رة ، مذكفي المؤسسةدراسة وتطبيق مراقبة الحسابات والمراجعة الداخلية، بلكحلة سفيان، .26
2005ليسانس، جامعة الجزائر، 

:انترنت
27.1topic-http://mouhasaba.3oloum.org/t263

المراجع باللغة الفرنسية:

28. L.COLLINS et G.VALIN: Audit et contrôle interne ،Aspects financiers ،
opérationnels et stratégiques, 4ème Edition ،DALLOZ ،Paris, 1992.



المالحق

الهيكل التنظيمي لمجمع تربية الدواجن بالغرب 

01الملحق 

Siège de groupe

Unité central de la
prestation et

d’approvisionnement
bir el djir

w. Oran

u.c.p.a

Laboratoire

Hassi-mamache

w. Mostaganem

Pharmacie
centrale

Havip haciane

w.mostaganem

Dahra vip

W. Mostaganem

u.a.b (mosta)

w.mostaganem

Unité de transport
et de maintenance

Ain – nouissy

w.mostaganem

U.R.M.T.A

aviculture aliments

Mostavi

W. Momostaganem

u.a.b oued tlilat

w…Oran

u.a.b abadla

w.béchar

Avibel

w. Oran

u.a.b bougtob

w.el bayadh

Avatar

w.tiaret

u.a.b sidi
Brahim

w.sidi belabes

Emiravi

w.mascara

u.a.b ramoula

w.tiaret

Remchavi

w.tlemcen

u.a.b  Remich

w. Tlemcen



المالحق



المالحق



المالحق


	01. الصفحة الخارجية.pdf (p.1)
	01.الصفحة الخارجية .pdf (p.2)
	03. ورقة بيضاء.pdf (p.3)
	04. فهرس.pdf (p.4-5)
	05.قائمة الاشكال.pdf (p.6)
	06.قائمة الجداول والاختصارات.pdf (p.7-8)
	07.  اهداء.pdf (p.9)
	08. كلمة شكر وتقدير.pdf (p.10)
	09. مقدمة عامة، مقدمة عامة.pdf (p.11)
	09.1. مقدمة عامة.pdf (p.12-14)
	10. الفصل الاول، الفصل الاول.pdf (p.15)
	11. الفصل الاول.pdf (p.16-56)
	12. الفصل الثاني، الفصل الثاني.pdf (p.57)
	13. الفصل الثاني.pdf (p.58-88)
	14. الفصل التطبيقي، الفصل التطبيقي.pdf (p.89)
	15. الفصل تطبيقي.pdf (p.90-113)
	15.02 خاتمة عامة ، خاتمة عامة.pdf (p.114)
	15.02.خاتمة عامة .pdf (p.115-117)
	16. المراجع .pdf (p.118-120)
	17.الملاحق.pdf (p.121-124)

