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 شكر وتقدير

 

 

 
هلل انحًد ٔانًُت عهى إَجاش ْرا انعًم فٕٓ أحق أٌ ٌشكس 

يسعٕد صدٌقً عهى حٕجٍٓاحٓى .يقدو عبٍساث ٔ د.ثى شكس ٔحقدٌس إنى كم يٍ د

ٔإزشاداحٓى إلعداد ْرا انعًم 

كًا أحقدو بخشكساحً ٔإحخساياحً نكم أساحرة كهٍت انعهٕو اإلقخصادٌت ٔعهٕو انخسٍٍس  

بجايعت عًاز ثهٍجً باألغٕاط عهى  

يعهٕياحٓى انغصٌسة ٔانخً كاَج عَٕا نً فً إَجاش ْرا انعًم  

ٔانشكس انجصٌم نهجُت انًُاقشت انخً سٍكٌٕ نٓا اندٔز فً حقٌٕى ٔحثًٍٍ ْرا انعًم 

ٔال ٌفٕحًُ أٌ أحقدو بجصٌم انشكس نجًٍع يٕظفً يجًع صٍدال خاصت 

انًساجعٍٍ يُٓى نًا كاٌ نٓى يٍ يساعدة  

فً إَجاش ْرا انعًم 

. شكس ٔحقدٌس نكم ْؤالء ٔنكم يٍ يد ٌد انعٌٕ نً

ٔفً األخٍس َحخسب ْرا انعًم هلل ٔال َصكً عهى هللا عًال زاجٍٍ يُّ أٌ ٌجعهّ 

يٍ صانح األعًال  

ٔأٌ ٌُفع بّ كم يٍ ٌهخًس طسٌق انعهى بّ 

ٔهلل انحًد ٔانًُت 
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: طرح مشكلة البحث

مست مجيع اجملالت، اإلقتصادية منها والسياسية واالجتماعية عرفت البيئة حمليطة بادلؤسسة تغَتات ىائلة،      
والثقافية، فكانت ىناك حاجات متزايدة ومتعددة ألفراد ىذا احمليط، وللمؤسسة إلزباذ قرارات سليمة، تكون نسبة 

اخلطأ فيها أقل ما ديكن، بغية تكييف وتعديل أوضاعهم دبا يضمن تعظيم مكاسبهم وتقليل أعبائهم بأكرب ما 
ديكن، ويف ظل ىذه التغَتات رفضت ادلؤسسات أن تظل على حالتها التقليدية، فرأت أنو من الصائب أن تتكيف 

وىذه التغَتات، فشهدت ىي األخرى تطورات كبَتة من حيث شكلها وطبيعة نشاطها وأساليب تسيَتىا، األمر 
الذي أدى بزيادة ظهور الشركات ادلتعددة اجلنسيات، ادلؤسسات الدولية و ادلؤسسات االفًتاضية ، وظهرت 

سياسات سلتلفة للمؤسسة من تقلص وتوسع واندماج وشراكة وتعاون دبا خيدم مصاحلها ووفقا إلمكاناهتا، ىذا 
فضال عن الزيادة ادللحوظة يف حركة ربول األموال، حيث شهدت األسواق ادلالية تطورا كبَتا من حيث تنظيماهتا 

.ومتطلباهتا وشروطها، وىذا نظرا للحركة اذلائلة يف حجم تداول األسهم والسندات تلبية للحاجة اإلقتصادية  
إن األشكال ادلختلفة للمؤسسة واليت انفصل فيها ادلسَت عن ادلالك أوجد حاجة ملحة لنوع من الرقابة،      

حفاظا على أمواذلم، كما أوجد حاجة إلقامة نوع من الثقة مع سلتلف األطراف ادلتعاملة مع ادلؤسسة، حيث أن 
الكثَت منهم يعتمد عند إزباذ قراراهتم اإلقتصادية على عالقتهم بادلؤسسة ومعرفتهم ذلا، ومن مث يركزون اىتماماهتم 
ضلو ادلعلومات ادلقدمة من خالل التقارير ادلالية، وتتمثل ىذه األطراف ادلستخدمة للمعلومات الظاىرة على التقارير 

ادلالية للمؤسسة يف كل من ادلالك وادلقرضُت وادلوردين وادلستثمرين احملتملُت والدائنُت وادلوظفُت واإلدارة والعمالء 
إخل، فأصبحت التقارير ادلالية تلعب ...واحملللُت ادلاليُت واالقتصاديُت وادلستشارين والسماسرة وضامٍت اإلستثمار 
. دورا ىاما يف االقتصاد من حيث تقدمي ادلعلومات ادلؤىلة إلزباذ القرارات

جلأ أصحاب احلاجة دلثل ىذا النوع من ادلعلومات إذل ادلراجعة كوسيلة قادرة ومؤىلة للحكم على مدى تعبَت    
سلرجات النظام احملاسيب على الواقع الفعلي للمؤسسات، فكان عمل ادلراجع دبثابة الضامن لسالمة وشرعية 

وصدق القوائم ادلالية النهائية للمؤسسة، فأصبحت بذلك ادلراجعة تلعب دورا ىاما يف األوساط ادلالية واحلكومية 
واالقتصادية، دبسامهتها بقدر كبَت يف ربقيق تقدم ومنو لكل من ادلؤسسات االقتصادية واجملتمع، دلا تضفيو من ثقة 

على ادلعلومات اليت توفرىا اإلدارة للمهتمُت بشؤون ادلؤسسة، كما سامهت ادلراجعة بقدر كبَت يف مساعدة 
ادلؤسسة لبلوغ أىدافها والتأكد من أن السياسات واخلطط واإلجراءات ادلوضوعة من قبل ادلؤسسة قد مت تطبيقها 

ما ساعدهتا على تبٍت أنظمة رقابية قوية تتابع من خالذلا السَت العادي ألنشطتها ومتابعة األداء كبصورة جيدة، 
. داخلها، زلاولة من ادلؤسسة الوصول إذل أداء فعال وكفء دبا خيدم غاياهتا
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إن حال ادلؤسسة اجلزائرية ىو حال أي مؤسسة تريد النهوض دبا يتوفر لديها من إمكانات للوصول إذل تعظيم 
منافعها والتحلي بصفات ادلؤسسة الفعالة، فمرت ىي األخرى دبجموعة من التغَتات اذليكلية اليت جاءت تلبية 
دلتطلبات إصالح االقتصاد الوطٍت، إال أهنا وجدت نفسها أمام رلموعة من التحديات، فرضت عليو التصرف 

ادلناسب لتدارك الصعوبات ومواجهتها، والتكيف مع التطورات احلاصلة يف زليطها، من أجل احملافظة على بقائها، 
وربسُت أداءىا، بيد أن بلوغ ذلك جعل ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية تعمل على تبٍت الطرق وادلناىج التسيَتية 
احلديثة، فسعت مثلها مثل أي مؤسسة أخرى بتوفَت جو رقايب تتابع وتدير من خاللو نشاطاهتا فحرصت على 

إجياد وتطبيق وسائل وقائية دلمارسة أعماذلا بفاعلية وكفاءة، بغرض ربقيق أكرب رحبية شلكنة وبأقل تكاليف، 
 ذلك وما يساعدىا على واحملافظة على موجداهتا، والوقوف على حقوقها واالمتثال إذل االلتزامات القائمة عليها

ىو إعداد منظومة متكاملة احللق من أساليب وإجراءات رقابية تعمل على إرساء سبل العمل اليت تشرف على 
تصميمها اإلدارة العليا للمؤسسة وتسهر على تنفيذىا مع مجيع العاملُت يف نظامها الداخلي لتوفَت قدر مقبول من 
الثقة لتحقيق ما تصبو إليو من أىداف وغايات، لقد جلأت ىذه ادلؤسسات إذل ادلراجعة الداخلية كحلقة من حلق 

. ىذه ادلنظومة ادلتكاملة دلساعدهتا على إصلاز أىدافها
    لقد أدى النمو ادلطرد يف أنشطة األعمال وكرب حجم ادلؤسسات وتعقد العمليات اليت تقوم هبا إذل زيادة 

 وظهور احلاجة إذل وجود ادلراجعة الداخلية كنشاط رقايب مستقل يساعد اإلدارة ةاإلىتمام بالوظيفة الرقابية لإلدار
يف القيام بوظيفتها الرقابية بفاعلية وكفاءة، وذلك من خالل تقييم مدى االلتزام بالسياسات و اإلجراءات 

ادلوضوعة و محاية األصول والتحقق من دقة واكتمال السجالت احملاسبية، بل ذىب اإلىتمام بادلراجعة الداخلية 
إذل أبعد من ذلك واتسع نطاق استخدامها، فأصبح يعتمد عليها يف تقييم فاعلية وكفاءة العمليات التشغيلية 
للمؤسسة و كفاءة وأمانة العاملُت فيها، كما أصبحت تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فعالية األساليب 

الرقابية ومد اإلدارة العليا دبعلومات ذات مصداقية وصاحلة إلزباذ القرارات، وهبذا أصبحت ادلراجعة الداخلية أداة 
تبادل معلومات واتصال بُت ادلستويات اإلدارية ادلختلفة واإلدارة العليا، حيث أن حاجة ىذه ادلستويات اإلدارية 

دلعلومات مؤىلة إلزباذ القرارات ادلختلفة، زاد من اللجوء إذل أعمال ادلراجعة الداخلية كمساعد للوصول إذل ذلك 
تتخذ من ادلراجعُت الداخليُت - دبا يف ذلك ادلؤسسة اجلزائرية - فأصبحت ادلؤسسات دبستوياهتا اإلدارية ادلختلفة 

كمستشارين تلجأ إليهم عند اإلقبال على إزباذ قرارات معينة، خاصة اإلسًتاتيجية منها، ألن مسَتي ىذه 
ادلؤسسات يعلمون أن اخلطأ يف مثل ىذه القرارات سوف يكلف ادلؤسسة غاليا ويستهدف كياهنا وأىدافها، كما 
علموا أنو يف مثل ىذا النوع من القرارات جيب الًتيث والتأين مع اإلدلام الكامل حبيثيات ىذا القرار، حىت يضمن 

، إذ وانتقل اإلىتمام وادلراعاة الكلية بالقرارات اإلسًتاتيجية وما ربتاجو من معلومات إذل ادلستويات همردود يت
اإلدارية األخرى، حيث أن ىذه األخَتة تولد معلومات زبدم القرارات اإلسًتاتيجية وبالتارل ىذه ادلعلومات ىي 

ناذبة من قرارات يف كل من ادلستوى التكتيكي والتنفيذي، ومراعاة للمواصفات اليت جيب أن تكون هبا ىذه 
ادلعلومات، جيب أن تتخذ ىذه القرارات يف ىذه ادلستويات مبنية على ضوء طرق علمية وعملية دبا خيدم الصاحل 
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 ىي األخرى –التكتيكية والتنفيذية - العام للمؤسسة، ومن أجل بلوغ ذلك استعانت ىذه ادلستويات اإلدارية
خبدمات وظيفة ادلراجعة الداخلية وجعلت منها مرجعا تأخذه يف احلسبان وتلجأ إليو عند اإلقبال على إزباذ قرارات 

. معينة
وعلى ىذا األساس فإن التساؤل اجلوىري الذي ضلاول اإلجابة عليو من خالل ىذه ادلذكرة ديكن صياغتو على 

: النحو التارل
إذل أي مدى ديكن للمراجعة الداخلية أن تساىم يف تفعيل القرارات ادلتخذة  دبختلف مستوياهتا اإلدارية داخل 

؟ (سونلغاز)ادلؤسسة 
إن التسليم بأن إعتماد ادلؤسسة مراجعة الداخلية سوف يزيد من فاعلية وكفاءة أداء نشاطها ىو ما يقودنا للبحث 

: عن إجابة لألسئلة الفرعية التالية
ىل أنو بتوفر مجيع الشروط وادلقومات األساسية للمراجعة الداخلية تكون وحدىا دون اللجوء إذل جهات  -

خارجية شلاثلة قادرة على بلوغ األىداف ادلرجوة منها؟ 
 ىل ديكن أن تساىم ادلراجعة الداخلية يف تفعيل كل القرارات ادلتخذة داخل ادلؤسسة؟ -

ىل أن ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية على وجو العموم ومؤسسة سونلغاز على وجو اخلصوص اعتمدت  -
على مراجعة داخلية دبقوماهتا األساسية؟ وىل كانت ىناك نتائج فعلية سامهت ادلراجعة الداخلية يف 

 ربقيقها من خالل القرارات ادلتخذة؟

: دلعاجلة اإلشكالية ادلطروحة والتساؤالت الفرعية ضلاول بناء الفرضيات التالية
إن إعتماد مراجعة داخلية جبميع مقوماهتا من شأنو أن يساىم بدرجة كبَتة يف تفعيل القرارات ادلتخذة  -

وعلى مجيع ادلستويات، كما تزيد توجيهات اخلربات اخلارجية من فاعلية ادلراجعة الداخلية يف اإلسهام يف 
. عملية صنع القرارات

يتوقف إسهام ادلراجعة الداخلية يف تفعيل مجيع القرارات على مدى قناعة ادلستويات اإلدارية ادلختلفة  -
 .بأمهية وظيفة ادلراجعة الداخلية

رباول ادلؤسسة اجلزائرية تبٍت مناذج وطرق تسيَتية رقابية حديثة تساعدىا على بلوغ أىدافها، وتعترب  -
 .ادلراجعة الداخلية زلل إىتمام بالنسبة ذلا، وىذا دلا للمراجعة الداخلية من إسهام يف ربقيق النتائج

: تحديد إطار الدراسة
إن زيادة إىتمام الباحثُت وادلهنيُت بادلراجعة الداخلية كان نتيجة للتطور ادلتزايد للحاجات ادلختلفة بالنسبة 

للمؤسسة وبالنسبة لألطراف ادلتعاملة معها، واليت كانت وليدة التغَتات ادلستمرة يف العادل، ففرض عصر السرعة 
وادلعلوماتية العديد من ادلتطلبات، وكان أبرزىا ادلعلومات ادلؤىلة، ألهنا سوف تعتمد يف صنع العديد من القرارات 

. واليت يرجى من ورائها ربقيق أىداف معلومة
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: أسباب إختيار الموضوع
: تعود أسباب إختيار ىذا ادلوضوع إذل اإلعتبارات اآلتية

 :ترتبط ىذه االعتبارات بشخص الباحث وىي فيما يلي: إعتبارات ذاتية

 زلاولة التعمق يف دراسة آليات وفوائد ادلراجعة بصفة عامة وادلراجعة الداخلية بصفة خاصة؛ -

 الرغبة يف التحكم والتمييز بُت ادلصطلحات ادلتشاهبة واليت زبص اجملاالت الرقابية؛ -

العمل على التكوين العلمي اجليد وادلؤىل للباحث على أمل شلارسة مهنة ادلراجعة بصورة سليمة وفعالة  -
 مستقبال؛

 تنمية القدرات ادلعرفية يف اجملاالت ادلختلفة اليت يستعان فيها بادلراجعة الداخلية كأداة مفعلة؛ -

اإلىتمام بادلوضوع من خالل اإلطالع ادلستمر على الدراسات ادلتخصصة يف ادلراجعة، وكذا تناول اجلزء  -
 .اليسَت من ادلراجعة يف مذكرة التخرج يف الليسانس

: إن اختيارنا ذلذا ادلوضوع راجع لعدة إعتبارات وىي: إعتبارات موضوعية
إن اإلىتمام ادلتزايد بادلراجعة الداخلية من قبل ادلهنيُت والباحثُت إلجياد أفضل الطرق والسبل لتطبيق  -

مراجعة داخلية فعالة، يف ظل ثورة ىائلة من التغَتات يف مجيع ادليادين أدت بالباحث إذل التطرق ذلذا 
 .ادلوضوع من أجل ربديد األبعاد النظرية والتطبيقية لوظيفة ادلراجعة الداخلية

نظرا ألمهية عملية إزباذ القرارات يف ادلؤسسة دبختلف مستوياهتا، رباول إدارهتا تفعيل ىذه القرارات من  -
حيث التعرف على ادلشاكل اليت ربتمل قرارات عملية، وربديد البدائل ادلمكنة حللها، وزلاولة اختيار 
أفضلها دبا يقلل إحتمال فشلها، وزلاولة إجياد أصلع الطرق لتنفيذىا وتطبيقها، حىت تضمن للمؤسسة 

 .بذلك عدم ضياع أصوذلا والتوفيق يف بلوغ أىدافها

التأصيل ادلنهجي والعلمي والتطبيقي للمراجعة الداخلية يف ادلؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية وادلمثلة يف  -
 .مؤسسة سونلغاز زلاولة منو الستخدامها للوصول إذل ربقيق أىدافها بفاعلية وكفاءة

: أهمية الدراسة
ترجع أمهية ىذه الدراسة إذل احلاجة ادللحة للمؤسسة إذل زليط رقايب يساعد إدارة ادلؤسسة على ربمل مسؤولية 

ربقيق األىداف وتطبيق السياسات واإلجراءات الالزمة واحملافظة على كيان ادلؤسسة و ضمان ذلا االستمرار والنمو 
. يف ظل بيئة متغَتة

كما أن إدارة ادلؤسسة تقوم بإزباذ قرارات بصفة مستمرة عرب مجيع مستوياهتا اإلدارية دلا يواجهها من  -
فرص وربديات سلتلفة، فهي تعمل على ترشيد وتفعيل ىذه القرارات، وكان من ادلهم االستعانة بادلراجعة 

. الداخلية لبلوغ ذلك
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كما تنبع أمهية ىذه الدراسة من حاجة ادلؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية إذل التطبيق ادلشروع والفعال لوظيفة  -
ادلراجعة الداخلية دلساعدهتا يف تأدية أنشطتها بصورة سليمة، من أجل ربقيق أىدافها ادلنشودة، والتكيف 

 .مع ما حيصل من تطورات

:  أهداف الدراسة
: تسعى ىذه الدراسة إذل ربقيق األىداف التالية

زلاولة ربديد إطار نظري للمراجعة بصفة عامة وإبراز موقع ادلراجعة الداخلية من ىذا اإلطار، مع تبيان  -
مدى استفادة ادلراجعة الداخلية من ىذا اإلطار الكلي للمراجعة؛ 

 زلاولة الولوج عرب اإلطار العلمي والعملي للمراجعة الداخلية كوظيفة داخل ادلؤسسة؛ -

إبراز األمهية ودرجة االستفادة من ادلراجعة الداخلية يف العملية التسيَتية بصفة عامة وعملية إزباذ القرارات  -
 بصفة خاصة؛

زلاولة تشخيص واقع ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة اجلزائرية شلثلة يف مؤسسة سونلغاز للوقوف على أمهية  -
ادلراجعة الداخلية بالنسبة ذلذه ادلؤسسة يف العملية التسيَتية من جهة، وأمهية إستخدامها لتحقيق نتائجها 

 .من جهة أخرى

: المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة
تستدعي طبيعة موضوع الدراسة إستخدام مناىج متعددة تفي بأغراض ادلوضوع الذي يدخل ضمن الدراسات 
اإلقتصادية، ذلذا يكون ادلنهج وصفيا يف بعض األجزاء ادلرتبطة بادلدخل العلمي للمراجعة بصفة عامة وادلراجعة 

الداخلية بصفة خاصة، ويتم اإلستعانة بادلنهج التارخيي يف األجزاء ادلرتبطة بالتطور التارخيي للمراجعة دبا فيها 
الداخلية، كما يكون ربليليا يف اجلوانب ادلتعلقة بالربط ادلباشر بُت ادلراجعة الداخلية وعملية إزباذ القرارات من 
خالل العالقة السببية القائمة بينهما، كما مت ادلزج بُت ادلنهج الوصفي والتحليلي يف الدراسة ادليدانية دلؤسسة 

سونلغاز أين سبت االستعانة كذلك دبنهج دراسة احلالة، لنكشف من خاللو األبعاد ادليدانية للمراجعة الداخلية، 
والتطرق أيضا لتوجهات ادلؤسسة اجلزائرية ضلو تطبيق فعال لوظيفة ادلراجعة الداخلية، والولوج أكثر دلدى اإلستفادة 

. من ادلراجعة الداخلية كأداة إلزباذ القرارات اإلدارية
كما استعمل الباحث ادلقابلة الشخصية مع مدير ادلراجعة الداخلية و ادلؤسسة ككل وبعض ادلراجعُت الستقصاء 

. آلية عمل ادلراجعة الداخلية يف اجملمع كأداة حبث
ومن بُت أدوات البحث ادلستعملة كذلك ادلسح ادلكتيب هبدف التعرف على سلتلف ادلراجع والبحوث ادلتناولة 

دلوضوع الدراسة إضافة إذل اجملالت والنشرات اإللكًتونية واألقراص ادلضغوطة، وكذا اإلعتماد على اإلنًتنيت كأداة 
. حبث ىي األخرى
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إنطالقا من األىداف ادلرجوة من ادلوضوع ودلعاجلة اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية والختبار الفرضيات مت 
تقسيم البحث إذل أربعة فصول، فيتناول الفصل األول ادلدخل العلمي للمراجعة من خالل تقدمي أىم اجلوانب 
العلمية للمراجعة مع إبراز أىم أنواعها وادلعايَت اليت ربكم مهنة ادلراجعة، مربزين كذلك أىم النقاط اليت ديكن 

. االستفادة منها يف وظيفة ادلراجعة الداخلية
أما الفصل الثاين فيعاجل اإلطار العلمي للمراجعة الداخلية، والذي يبُت أىم التعريفات الواردة يف ادلراجعة الداخلية 

مع التعريج للتطور التارخيي ذلا واألىداف ادلرجوة منها، كما مت التطرق يف ىذا الفصل ألىم الضوابط األساسية 
. اليت ربكم ىذه الوظيفة، ليتم تناول أىم ادلسامهات ادلؤثرة للمراجعة الداخلية يف العملية التسيَتية

وفيما خيص الفصل الثالث فتطرقنا فيو إلسهامات ادلراجعة الداخلية يف صنع القرارات من خالل تناول مفهوم 
وأمهية القرارات يف ادلؤسسة وما تتطلبو ىذه القرارات من معلومات، كما يتم تناول أىم مراحل إزباذ القرارات 

اإلدارية، ومدى مسامهة ادلراجعة الداخلية يف كل مرحلة، باإلظافة إذل التطرق إذل أىم ادلؤثرات ادلختلفة فيها، مع 
. التعريج كذلك للعراقيل والصعوبات اليت تنقص من فاعلية ادلراجعة الداخلية على عملية صنع القرارات

وهبدف تثمُت البحث قمنا بإجراء إسقاط على واقع ادلؤسسة اجلزائرية وذلك من خالل دراسة حالة مؤسسة 
سونلغاز يف الفصل الرابع، هبدف التعرف عن واقع ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة، وللوصول إذل ذلك تناولنا يف 

ىذا الفصل تقدمي ادلؤسسة، ونشأهتا و ما ىي أىم مكوناهتا التنظيمية واذليكلية لكي يتسٌت لنا معرفة أمهية ادلراجعة 
الداخلية يف ىذه ادلؤسسة ومدى احلاجة إليها، كما تطرقنا إذل اآللية اليت سبارس هبا وظيفة ادلراجعة الداخلية، 

ومدى مسامهة ىذه األخَتة يف القرارات والنتائج احملققة، مع اإلشارة إذل أىم الصعوبات اليت تواجهها ىذه الوظيفة 
. يف مؤسسة سونلغاز

 .   وقد مت اختتام ىذا البحث خباسبة عامة للموضوع، تضم مجلة من النتائج والتوصيات ادلقًتحة
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:تمهيد  

، كلقد أسهمت ىذه التغَتات       عرفت ادلراجعة تغَتات جذرية منذ ظهور أكؿ شلارسة ذلا إذل غاية اليـو
بشكل كبَت يف تطوير ىذه ادلهنة، ككانت زلل إىتماـ العديد من ادلهنيُت ك ادلؤسسات كاذليئات احلكومية 
. كالباحثُت كادلفكرين ، كاف ذلم الفضل الكبَت يف إعطاء ادلراجعة نقلة نوعية كشكلية كبَتة يف مجيع جوانبها

أصبح للمراجعة أعلية كربل يف الواقع اإلقتصادم، كىذا دلا ظهر من حاجات متزايدة من داخل ادلؤسسة كمن 
خرجها، فكانت ىناؾ حاجة ملحة من داخل ادلؤسسة إذل تبٍت جو رقايب ػلكم تسيَت نشاطها بفعالية 

ككفاءة، تضمن بو ربقيق أىدافها كزلاكلة التقليل أقصى ما ؽلكن من االضلرافات اليت من ادلمكن أف تظهر عند 
. ادلمارسات ألنشطة

كما كانت ىناؾ حاجة لكل من لو عالقة بادلؤسسة دبا يضمن التعامل معها بشفافية بالغة من حيث، 
. معطيات ادلؤسسة كاألرقاـ الظاىرة على قوائمها ادلالية

إف إعتماد أم مؤسسة للمراجعة لو آثار اغلابية على طريقة التعامل مع قوائمها ادلالية، اليت يبنوف عليها 
.  قراراهتم، حيث ادلراجعة الضامن لشرعيتها كصحة كسالمة ما يظهر على القوائم ادلالية النهائية

لقد جاءت الكثَت من اإلجتهادات كاإلىتمامات دبهنة ادلراجعة من أجل تطويرىا كحاكلت تذليل مجيع 
الصعوبات اليت كانت تواجو ادلهنيُت أثناء أدائهم لعمليات ادلراجعة، كما أهنم قد كضعوا ذلذه ادلهنة من ادلعايَت 

اليت تعمل على زيادة ربكيم كترشيد ىذه ادلهنة، فهناؾ من ادلعاير اليت تشًتط كجود مجلة من الشركط يف 
الشخص ادلزاكؿ ذلذه ادلهنة، كمنها ما جاء ليحكم الكيفية كالطريقة اليت تتم بو مزاكلتها ، ككذا أىم ادلواصفات 
ك الطريقة اليت يتم هبا إعداد التقرير النهائي لعملية ادلراجعة، كللوقوؼ على كل ىذه اجلوانب إرتأينا أف نتناكؿ 

يف ىذا الفصل أعم اجلوانب العلمية للمراجعة بصفة عامة، حيث يتم التطرؽ يف ادلبحث األكؿ إذل أىم 
مفاىيم ادلراجعة بأبعادىا التارؼلية، نشأهتا كأىم التعاريف الواردة فيها، كما ىي األىداؼ ادلرجوة من عملية 
ادلراجعة، أما يف ادلبحث الثاين فسيتم تناكؿ األنواع ادلختلفة للمراجعة من عدة زكايا، أما يف ادلبحث الثالث 

. فسوؼ يتم تناكؿ أىم ادلعايَت اليت ربكم مهنة ادلراجعة
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ماىية المراجعة: المبحث األول  

     إف التغَتات ادلتتالية اليت مست مجيع رلاالت احلياة منذ نشأة اإلنساف، كطلص بذلك اجملاالت اإلقتصادية 
الكلية منها كاجلزئية ، كرلاالت اإلدارة، أدت إذل ظهور ادلؤسسات ادلتعددة اجلنسيات أك العابرة للقارات كزيادة 
ادلؤسسات كبَتة احلجم، الشيء الذم أدل إذل تنامي حاجات ىذه األخَتة يف مجيع ادليادين، ككاف لزاما عليها 
ربديد أكلويات ىذه احلاجات من جهة، كالوقوؼ على الكيفية اليت تتم هبا تلبية تلك احلاجات دبا يتوفر لديها 

من إمكانيات مادية كبشرية، فتولدت لديها حاجة أكرب سبثلت يف اإلستعانة جبهاز رقايب زلكم داخليا 
كخارجيا، فأدل تنامي ىذه احلاجة إذل تطور ادلمارسة ادلهنية للمراجعة، منذ أكؿ شلارسة ذلا إذل غاية ما كصلت 

،  فمس ىذا التطور فلسفتها كمفهومها كطريقة شلارستها ككذا أىدافها، كما أدل ىذا التطور أيضا  إليو اليـو
إذل ظهور أنواع متعددة ذلا كعلى أثر ذلك سوؼ نتناكؿ يف ىذا ادلبحث التطور التارؼلي للمراجعة كما ىي أىم 
التغَتات اليت مستها،  مث يتم تناكؿ مفهـو ادلراجعة كما ىي أىم التعاريف اليت كردت يف ىذا الشأف كأخَتا ما 

.   ىي أىم األىداؼ ادلرجوة من عملية ادلراجعة
   

 التطور التاريخي للمراجعة: المطلب األول

    إف ادلراجعة قدؽلة قدـ اإلنساف يف صراعو مع الطبيعة من أجل إشباع حاجياتو، عكس احملاسبة اليت دل 
 غَت 1تعرؼ يف شكل منظم إال بعد اخًتاع األرقاـ، كاختيار النقود كحدة قياس قيم السلع كاخلدمات ادلتبادلة

أف األمر ؼلتلف عن مراقبة احلسابات كاليت دل تظهر إال بعد ظهور النظاـ احملاسيب بقواعده كنظرياتو، لفحص 
. 2حسابات النظاـ من حيث مدل تطبيق تلك القواعد كالنظريات عند التسجيل فيها

    ك بذلك نرل أف مهنة ادلراجعة بشكلها احلارل تستمد نشأهتا من حاجة اإلنساف إذل التحقق من صحة 
. البيانات احملاسبية اليت يعتمد عليها يف إزباذ قراراتو كالتأكد من مدل كاقعية ك صحة تلك البيانات الظاىرة
كتدؿ الوثائق التارؼلية أف ىذه احلاجة أكؿ ما ظهرت لدل احلكومات، إذ كانت حكومة قدماء ادلصريُت 

 ة، ككاف ادلراجع كقتها يستمع إذل القيود ادلثبت3كاليوناف تستخدـ ادلراجعُت للتأكد من صحة احلسابات العامة

                                                 

.  13، ص 1972/1979 محدم السقا، أصوؿ ادلراجعة، اجلزء األكؿ، مطبعة ابن حياف، دمشق-  1   

. 07، ص2003زلمد بوتُت، ادلراجعة كمراقبة احلسابات، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -  2
  

  .17، ص2000خالد أمُت، علم تدقيق احلسابات، دار كائل،الطبعة األكذل،عماف، األردف، - 
3
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 أصلها ىو الكلمة Audit، كىنا صلد أف كلمة مراجعة 1بالدفاتر كالسجالت للوقوؼ على مدل صحتها
. 2 كدبعٌت يستمعAudire (Audio, Auditum)الالتينية الكالسيكية 

لتطور الذم مس ؿمث اتسع نطاؽ ادلراجعة ليشمل بذلك ادلؤسسات االقتصادية للقطاع اخلاص، كىذا نتيجة 
سلتلف األنشطة كاليت منها علم احملاسبة كىذا من خالؿ إتباع نظاـ القيد ادلزدكج، كلقد ذلك جاء يف موسوعة 

 summade de arithmatiqa, geomatria, proprtoni, etربت عنواف  لوفا باشيليو

proportponnalita 1494 عاـ
3 .

    إف التطور الذم مس علم احملاسبة كاف نتيجة إلتباع نظاـ القيد ادلزدكج، كقد أدت سهولة استعماؿ ىذا 
النظاـ إذل انتشار تطبيقو، ك بذلك كاف ىذا االنتشار سببا رئيسيا يف تطور كل من احملاسبة  كادلراجعة، كلقد 

إذل زيادة - ك بذلك فصل ادلساعلُت عن اإلدارة-أدل اتساع ككرب حجم ادلؤسسات كظهور شركات األمواؿ
احلاجة إذل التأكد من دقة البيانات الظاىرة على السجالت ك الدفاتر ك مدل مطابقتها للواقع، شلا دعا إذل 

. اللجوء إذل مدققُت للحسابات كوكالء بأجر للقياـ دبراقبة أعماؿ اإلدارة
 كتأسست كلية  1581ك لقد ظهرت أكؿ منظمة مهنية يف ميداف ادلراجعة يف فينسيا بإيطاليا سنة 

Roxonati ،لتكوين اخلرباء احملاسبُت، ك أصبح على مزاكؿ مهنة ادلراجعة أف يكوف عضوا يف ىذه الكلية 
كانطلقت إذل باقي الدكؿ األخرل كأصبحت ىذه األخَتة تتجو إذل تنظيم ىذه ادلهنة، ككاف لربيطانيا الفضل 

األسبق يف ىذا التنظيم ادلهٍت ك أصبحت مهنة التدقيق مستقلة يف بريطانيا عندما أنشأت مجعية احملاسبُت 
1854القانونيُت بأدنَتة عاـ 

4 .
كالذم ينص على كجوب ادلراجعة من أجل محاية أمواؿ - 1862كبصدكر قانوف الشركات يف بريطانيا عاـ 

 ساعد على زيادة اإلىتماـ دبهنة التدقيق، األمر الذم أدل إذل انتشارىا –ادلالؾ من تالعب الشركات 
. الواسع

، أما الواليات ادلتحدة األمريكية عرفت ىذه ادلهنة عاـ 1881أما فرنسا فلم تعرؼ مهنة ادلراجعة إال يف سنة 
 أين كجدت ادلراجعة البيئة ادلالئمة لزيادة كتَتة التنظيمات ادلتالحقة على ىذه ادلهنة، ك مت إنشاء ادلعهد 1882

ك كندا ، 1896، أما باقي الدكؿ كأدلانيا فعرفت ىذه ادلهنة سنة 1912األمريكي للمحاسبُت القانونُت سنة 
 حىت كصلت إذل أنو ال ؼللو بلد اليـو من كجود ،1911 كفنلندا سنة ،1904ك أسًتاليا سنة ، 1902سنة 

. مهنة ادلراجعة

                                                 

.17خالد أمُت، مرجع سبق ذكره، ص-  1
  

2
 - M.Joras, L’histoire Du Mot Audit, Control Interne Et Audit Interne, Séminaire, 

Association Des Auditeurs Consultants Internes Algérienne, Sheraton Club Des Pins, 

Work School, 18 & 19 Juillet 2000, P : 97.           

. 18خالد أمُت، مرجع سبق ذكره، ص -  3
  

. نفس ادلرجع، نفس الصفحة-  4
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، ىو السياسات  كمن األسباب البارزة ادلساعدة يف تطور ىذه ادلهنة منذ أكؿ ظهور ذلا إذل ما ىي عليو اليـو
كالتوسع يف ملكية األسهم كالسندات، ككذا - أين ازدادت احلاجة لعمل ادلراجع - ادلالية كالضريبية من جهة 

 ادلالية حيث أصبحت مصادقة ادلراجع شرطا ضركريا ألم شركة تريد التسعَت يف البورصة كىذا ؽإنشاء األسوا
. من أجل إظهار الصورة احلقيقة لنشاط ىذه الشركة

 مفهوم المراجعة: المطلب الثاني

 لقد تعددت التعاريف اخلاصة بادلراجعة ك تركز جلها على تبياف أىدافها، فنجد أف ادلراجعة عرفت على أهنا 

 منظمة للحصوؿ دبوضوعية على أدلة ك قرائن اإلثبات خبصوص ما ىو ظاىر على الدفاتر ك  طريقة"
السجالت حوؿ األحداث االقتصادية للمؤسسة كتقييمها للتأكد من درجة التماثل بُت ما ىو مثبت كىذه 

 "األحداث كفق مقاييس معينة، كنقل النتائج إذل األطراؼ ادلعنية
1. 

اختبار تقٍت صاـر ك بناء بأسلوب منظم من طرؼ مهٍت مؤىل ك مستقل، بغية إعطاء رأم " كعرفت على أهنا 
معلل على نوعية كمصداقية ادلعلومات ادلالية ادلقدمة من طرؼ ادلؤسسة، ك على مدل احًتاـ الواجبات يف 

إعداد ىذه ادلعلومات يف كل الظركؼ كعلى مدل احًتاـ القواعد كالقوانُت كادلبادئ احملاسبية ادلعموؿ هبا يف 
   .2"صورة صادقة على ادلوجودات ك الوضعية ادلالية كنتائج ادلؤسسة 

بأهنا فحص أنظمة الرقابة الداخلية كالبيانات كادلستندات كاحلسابات كالدفاتر " كما عرؼ خالد أمُت ادلراجعة 
اخلاصة بادلؤسسة ربت التدقيق فحصا إنتقاديا منظما، بقصد اخلركج برأم فٍت زلايد عن مدل داللة القوائم 
ادلالية عن الوضع ادلارل لتلك ادلؤسسة يف هناية فًتة زمنية معلومة، كمدل تصويرىا لنتائج أعمالو من ربح أك 

. 3 "خسارة يف تلك الفًتة
أهنا مسعى أك طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرؼ مهٍت " ك عرفت منظمة العمل الفرنسي ادلراجعة 

يستعمل رلموعة من تقنيات ادلعلومات كالتقييم بغية إصدار حكم معلل ك مستقل، استنادا على معايَت 
 . 4"التقييم، كتقدير مصداقية كفاعلية النظاـ كاإلجراءات ادلتعلقة بالتنظيم 

                                                 

 
1
- AICPA, Auditing Concepts Committee, “Report of committee on Basic Auditing Concepts”, The 

Accounting Review, vol. 47.
 
Sept, 1972, p.72. 

     .    11، ص 1999األردف، الطبعة األكذل . عماف- نقال عن زلمد أمُت، علم تدقيق احلسابات، دار كائل
  

2
- LIONNEL.C et GERARD.V : Audit et Control Interne, Aspects Financiers, Opération et Stratégiques, 4

eme 

Edition, Dalloze, Paris 1992, p.17. 

.   09، ص 2003نقال عن زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، ادلراجعة كتدقيق احلسابات، ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر ب ط، 
 

.  13خالد أمُت، مرجع سبق ذكره، ص -  3
  

4
- LIONNEL.C et GERARD.V. op.cit. P22. 

 . 10بق ذكره،ص سنقال عن زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع 
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أهنا عمل فحص يسمح بتقييم اإلجراءات احملاسبية كاإلدارية كغَتىا، يف نشاط أم مؤسسة " كعرفت ادلراجعة 
  . 1"هبدؼ ضماف شرعية ك مصداقية ادلعلومات من أجل ادلسَتين، ادلساعلُت، البنوؾ كادلنضمات احلكومية 

 أهنا النشاط الذم يطبق باستقاللية ك كفقا "ادلراجعة عرؼ Bécour  كBouquin كما صلد أف كال من 
دلعايَت اإلجراءات ادلًتابطة كالفحص بقصد التقييم كمدل ادلالءمة، ك درجة الثقة، كسَت مجيع أجزاء النشاط 

  . 2"داخل ادلؤسسة كىذا كفق معايَت احملددة ذلا 

من خالؿ ىذه التعاريف ادلختلفة للمراجعة صلد جلها جاءت لتبُت ادلفهـو التقليدم للمراجعة الذم يشمل 
 اليت أثبتت يف الدفاتر كالسجالت من كاقع ادلستندات، كالتأكد من صحتها كدقتها ،فحص العمليات ادلالية

 احملاسبية ادلتعارؼ عليها، كذلك بشكل غلعل ادلراجع مقتنعا بأف البيانات ادلالية توضح  كادلعايَتطبقا للمبادئ
 يظهر حقيقة – سواء كاف رحبا أك خسارة –بصدؽ ادلركز ادلارل للمؤسسة بتاريخ معُت، ك أف حساب النتيجة 

. نتيجة النشاط خالؿ تلك الفًتة ادلالية
ك لكي يصل ادلراجع ادلارل إذل مستول االقتناع فإف عليو احلصوؿ على كافة ادلعلومات كاإليضاحات اليت يراىا 

ضركرية تبعا دلا كرد يف الدفاتر كالسجالت، كما نصت عليو القوانُت العامة يف البالد كالنظاـ األساسي يف 
. ادلؤسسة اليت يقـو دبراجعة حساباهتا

ك إذا دل يقتنع ادلراجع هبذه األمور، فعليو أف يشَت إذل ما كجده سلالفا يف تقريره على شكل ربفظات سبثل 
. اعًتاضو على ىذه ادلخالفات

ك حىت تتم ىذه العمليات بكفاءة، فإهنا غلب أف تعتمد على أسس ك قواعد ك معايَت منطقية ك ثابتة زلددة 
. لظركؼ إصلازىا

كما نالحظ أف جل ىذه التعاريف تتميز باالتساع كالعمومية كمن خالؿ ربليلها يبدك أهنا تتميز باخلصائص 
: التالية
: جاءت ىذه التعاريف شاملة لكافة أنواع و ميادين المراجعة المختلفة مثل -1

ادلراجعة اخلارجية كاليت سبارس بطريقة حيادية مستقلة بواسطة مراجع حسابات خارجي سواء تعاقدم  -
. أك قانوين

 .مؤىل كيعمل داخل ادلؤسسة- خلية-ادلراجعة الداخلية كاليت ذبريها اإلدارة بواسطة شخص  -

 
 

 

: جاءت ىذه التعاريف جلها تؤكد على ضرورة جمع األدلة و القرائن وتقييمها بطريقة موضوعية -2

                                                 
1
-  Encyclopedia, France , 2003, CD. 

2
 - J.C.Becour, H.Bouquin. Audit Opérationnel, 2

eme
 Edition, Economica, Paris. 1996. p12.  
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دبعٌت أف األدلة ك القرائن متعددة كليس من السهل احلصوؿ عليها، لذلك غلب مجعها بطريقة موضوعية 
كدقيقة، دبا يعرؼ عنو حنكة كصرب يف العمل دكف ربيز أك تسرع نتيجة ألىوائو الشخصية كبشكل عقالين 

. كمقنع تستخدـ فيو خربتو كسعة إطالعو بشكل يسمح بتقييم ىذه األدلة بكل كاقعية
: جاءت ىذه التعاريف جلها تحدد نتائج أنشطة و أحداث اقتصادية -3

دبعٌت أف مهمة ادلراجع تشمل إضافة لفحص ادلعلومات الواردة يف القوائم ادلالية، مجيع األنشطة األخرل 
كادلتضمنة أيضا فحص نظاـ احملاسبة كالعمليات الناذبة عنو، ك فحص نظاـ الرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتو 

باذلدؼ ادلراد ربقيقو بادلؤسسة، كالواجب عليو أخذه  كربديد مدل االعتماد عليو، كما على ادلراجع االىتماـ
. بعُت االعتبار عند تقييمو لألنشطة احملققة

: جاءت ىذه التعاريف جلها تحدد معايير مقررة مسبقا -4
دبعٌت أف عمل ادلراجع يستند إذل قواعد موضوعة بدقة كمفهومة إذل حد كبَت لدل مجيع األطراؼ ذات العالقة 

كىي تتمثل يف معايَت ادلراجعة احليادية كالذم يستند عليها ادلراجع اخلارجي ك ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة ك 
ادلتعارؼ عليها، كادلعايَت ادلقررة للمراجعة احلكومية كادلتمثلة يف اللوائح كالقوانُت اليت تعمل من خالذلا اإلدارات 

. احلكومية، كغَتىا من ادلعايَت األخرل كاليت تراعي الرقابة الداخلية
: المعنية جاءت ىذه التعاريف جلها تحدد ضرورة إيصال نتائج عملية المراجعة لألطراف -5

االتصاؿ بُت معدم القوائم ادلالية كبُت مستعمليها عن طريق التقرير - الثقة- دبعٌت أف عملو كسيلة من كسائل 
. ادلتضمن الرأم الفٍت احملايد كنتيجة عمل ادلراجع 

من خالؿ ىذه اخلصائص ادلتشاهبة لدل معظم التعاريف ؽلكن اخلالص إذل تعريف شامل يتضمن كل ما 
ىي عبارة عن عملية فحص لكم ىائل من ادلعلومات، كفق رلموعة من " سبق، ك بو ؽلكن القوؿ أف ادلراجعة 

األدلة ك القرائن بواسطة استقصاءات معينة من قبل شخص ذا تأىيل علمي ك مهٍت، يعمل على إضفاء 
الصبغة الشرعية كالصحيحة كالسليمة على القوائم ادلالية اخلاصة بفًتة زمنية زلدد، كذلك تبعا جملموعة من 

ادلعايَت ادلوضوعية تعكس احتياجات األطراؼ ادلعنية لتلك القوائم ادلالية، كتوصيل نتيجة ىذا الفحص 
. "دلستخدمي ىذه القوائم ادلالية لتحديد مدل االعتماد عليها 

 ىي قنظاـ مدخالت" أما إذا أردنا أف يعطى تعريف للمراجعة كفق مدخل نظامي فيمكن اعتبار ادلراجعة 
-  يتم معاجلتها كفق رلموعة من العمليات -  مجيع السجالت ك الدفاتر ك األدلة ك القرائن-مادة ادلراجعة 

للخركج بادلخرج النهائي ذلذا .....-  اختيار العينات ، الفحص، التأكد ، التقييم  االستقصاءات ك 
، كيظهر ىذا النظاـ من خالؿ الشكل "النظاـ كادلتمثل يف التقرير النهائي كبالضبط الرأم الفٍت احملايد 

:  التارل
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 سجالت ك دفاتر 
. زلاسبية

. قوائم مالية- 
قرائن ك أدلة - 

لوائح، )اإلثبات 
قوانُت، إجراءات، 

. (ملف العمل

. اختيار العينة-  
. القياـ بعملية الفحص- 
. اختيار األدلة الدامغة- 
. التأكد من خالؿ األدلة- 

. إعداد التقرير- 
التحقق من مدل االلتزاـ 

 اجلبائية كاحملاسبية

  
 

التقرير النهائي 
أك 

. الرأم الفٍت احملايد

                                                                             

 
 

   
  

 أىداف وأىمية المراجعة: المطلب الثالث

 :األىـداف- 1

كمضمونو ادلهٍت يقودنا إذل مالحظة التغيَت اذلائل الذم  (التدقيق)إف تتبع التطور التارؼلي ألىداؼ ادلراجعة 
يطرأ على ىذه األىداؼ كبالتارل ادلضموف، فكانت ادلراجعة ىي رلرد كسيلة الكتشاؼ ما قد يوجد يف الدفاتر 
كالسجالت من أخطاء كغش كتالعب كتزكير، إال أف ىذه النظرة تغَتت عندما قرر القضاء اإلصلليزم صراحة 

 أف إكتشاؼ الغش ليس ىدفا من أىداؼ عملية التدقيق كأنو ليس مفركضا يف ادلراجع أف يكوف 1897سنة 
1جاسوسا أك بوليس سرم، ك غلب على ادلراجع أف ال يبدأ عملو ك ىو يشك فيما يقدـ إليو من بيانات

.     

لكن أىداؼ عملية ادلراجعة تطورت إذل أبعد كأرقى من ذلك بتطور احلاجة ادلتزايدة إذل الثقة أكثر يف ادلعلومة 
كاليت سوؼ تكوف عبارة عن ركيزة أساسية لالنطالؽ يف ازباذ أم قرار بالنسبة دلستعملي القوائم ادلالية النهائية 

. للمؤسسة
:      فيمكن توضيح ىذا التطور احلاصل يف أىداؼ عملية ادلراجعة من خالؿ ىذا اجلدكؿ

التطور التاريخي ألىداف عملية المراجعة : (01)جدول رقم 
                                                 

. 14خالد أمُت عبداهلل، مرجع سبق ذكره، ص-   1
  

 نظام المراجعة : (01)الشكل رقم 

 المخرجات العمليات المدخالت

 تغذية عكسية

 من تصور الباحث إنطالقا من نظرية النظم: المصدر
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الهدف من عملية المراجعة الـفــترة 
. اكتشاؼ التالعب ك االختالس 1500قبل عاـ
. اكتشاؼ التالعب ك االختالس 1500-1850
. اكتشاؼ التالعب ك االختالس-  1850-1905

. اكتشاؼ األخطاء الكتابية- 
. ربديد مدل سالمة كصحة ادلركز ادلارل-  1905-1933

. اكتشاؼ التالعب ك االختالس- 
. ربديد مدل سالمة كصحة ادلركز ادلارل-  1933-1940

. اكتشاؼ التالعب ك االختالس- 
. ربديد مدل سالمة كصحة ادلركز ادلارل 1940-1960

 

.  12، ص2004عبد الفتاح الصحن ك آخركف، أسس ادلراجعة الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ب ط، : المصدر

 من رلرد اكتشاؼ ،من خالؿ ىذا اجلدكؿ نالحظ أف ىناؾ تطور ملحوظ يف األىداؼ ادلرجوة من ادلراجعة
التالعب ك االختالس إذل ربديد مدل سالمة ك صحة تقرير ادلركز ادلارل، حيث أف ىذا اذلدؼ األخَت أصبح 

. ضركرم خاصة ألم مؤسسة تريد التسعَت يف البورصة
بل كقد ذىبت أىداؼ ادلراجعة إذل أبعد من ذلك، حيث انتقلت من رلرد قياـ مراجع احلسابات بالتأكد من 

صحة كدقة البيانات احملاسبية ادلثبتة بالدفاتر كالسجالت، كاكتشاؼ ما قد يوجد هبا من أخطاء أك غش ك 
تزكير، كفحص دلدل فاعلية ك قوة نظاـ الرقابة الداخلية ك خركج برأم فٍت زلايد يبُت نتاج ادلؤسسة من ربح أك 

، إذل أىداؼ جاءت كليدة التطور االقتصادم ادلتسارع الذم يشهده 1خسارة كمركزه ادلارل يف هناية الفًتة ادلالية
عادلنا ادلعاصر، كمن ىذه األىداؼ مراقبة اخلطط كمتابعة تنفيذىا، كتقييم األداء كرفع مستول الكفاءة ك 

، كربقيق أقصى قدر شلكن من الرفاىية ألفراد اجملتمع الذم تعمل فيو 2الفاعلية يف ادلؤسسات ربت ادلراجعة
" ادلؤسسة، كيأيت ىذا اذلدؼ نتيجة التحوؿ الذم طرأ على أىداؼ ادلؤسسات بصورة عامة، حبيث دل يعد 

                                                 
1
- Taylor and Glezen,The Philosophy Of Evidence Gathering, Auditing Integrated Concepts and Process, 

1994, Sixth Editing. P 525.      

 إلكًتكنية ، نشرة....نقال عن يوسف زلمد جربوع، مدل مسؤكلية مراجع احلسابات اخلارجي ادلستقل عن قياس الكفاءة ك الفعالية كتقييم األداء
 .  www.ascasociety.org ، 13/04/2005 ،9h :45m، 03، ص 2003 اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت، أيار حزيراف شهرية، 

.،نفس الصفحة نفس ادلرجع- 2
  

http://www.ascasociety.org/
http://www.ascasociety.org/
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العمل على رفاىية : " اذلدؼ األىم، بل شاركتو يف األعلية أىداؼ أخرل منها" ربقيق أكرب قدر من الربح 
. 1"اجملتمع الذم تعمل فيو ادلؤسسة 

كلقد بذلت زلاكالت عديدة من اذليئات ك ادلنظمات العلمية ك ادلهنية يف دكؿ العادل لوضع القواعد ك ادلعايَت 
اليت ربكم تأىيل مزاكرل ادلهنة علميا ك عمليا، دبا يضمن مستول معُت من األداء يقبلو مستخدمي القوائم 

ادلالية كؽلنح ذلم الثقة فيما يصدره ادلراجعوف من أحكاـ، كالتغلب بذلك على اإلشكاؿ القائم حوؿ الصعوبات 
اليت تتمحور حوؿ عدـ الدراية بأمور غَت زلاسبية مثل اإلدارة، القانوف، التسويق، حبوث - اليت تعًتض ادلراجع 
. 2عند قيامو بقياس الكفاءة ك الفعالية كتقييم األداء- العمليات، التمويل 

:       األىمـية - 2
، كهتدؼ ىذه الوسيلة إذل خدمة األطراؼ ادلستخدمة للقوائم 3تتجلى أعلية ادلراجعة يف كوهنا كسيلة ال غاية

.  كرسم سياستها كأىدؼاادلالية، حبيث تعتمد عليها يف ازباذ قراراتو
فتعتمد إدارة ادلؤسسة اعتمادا كليا على البيانات احملاسبية يف كضع اخلطط ك مراقبة األداء كتقييمو، ك من ىنا 

ربرص على أف تكوف تلك البيانات صحيحة ك تعكس احلالة الفعلية ك السليمة، أم تكوف مدققة من قبل 
. ىيئة فنية زلاسبية

 ك توجيو مدخراهتم إذل ما ػلقق ذلم أكرب ةك يعتمد ادلستثمركف على ىذه القوائم عند ازباذ قراراهتم االستثمارم
عائد شلكن، كلكي تكوف ىذه القرارات ك التوجيهات سليمة، غلب أف تكوف ىذه القوائم على األقل تعكس 

. معلومات ؽلكن الوثوؽ هبا، ك ىذا انطالقا من تأشَتة ادلراجع الذم يؤكد ذلك
كما تعتمد البنوؾ على ىذه القوائم ادلالية ادلدققة من قبل ىيئة فنية زلايدة عند قيامها بدراسة الوضعية ادلالية ك 
. ادلركز ادلارل احلقيقي للمؤسسة عند طلب ىذا األخَت جملموعة من التسهيالت اإلئتمانية منها، أك طلب قركض

ك يعتمد كذلك االقتصاديوف يف ىياكل الدكلة على ىذه القوائم للوصوؿ إذل ربديد ادلؤشرات الوطنية منها مثال 
، كالقياـ بعملية التخطيط االقتصادم كازباذ قرارات تنموية زبدـ ...الدخل القومي، الناتج الداخلي اخلاـ

.        الصاحل العاـ، ذلذا كجب أف تكوف ادلعلومات الظاىرة على ىذه القوائم ادلالية تعرب عن كاقع فعلي للمؤسسة
أما اجلهات احلكومية كأجهزة الدكلة ادلختلفة فتعتمد على القوائم ادلدققة ألغراض كثَتة منها التخطيط ك 

. 4 اخل.....الرقابة، ك فرض الضرائب ك ربديد األسعار ك تقدًن اإلعانات لبعض األنشطة كالقطاعات 
ك كذلك نقابات العماؿ تعتمد على القوائم ادلالية عند التفاكض مع اإلدارة بشأف األجور ك ادلشاركة يف 

. األرباح ك ما شابو ذلك، لذلك كجب أف تكوف ىذه القوائم عاكسة لصورة فعلية حلاؿ ادلؤسسة

                                                 

.15خالد أمُت، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  

.04يوسف زلمد جربوع ، مرجع سبق ذكره ، ص -  2
  

.15خالد أمُت، مرجع سبق ذكره، ص -  3
  

.نفس ادلرجع، نفس الصفحة-  4
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من ادلالحظ أف ادلنتج احملاسيب أصبح ؼلدـ عدة أطراؼ من فئات اجملتمع ك ىذا باالعتماد على ىذا ادلنتج يف 
ازباذ رلموعة من القرارات، ك ال يتم ذلك إال إذا أمكن الوثوؽ يف ىذا ادلنتج، حيث أف ىذه الثقة لن 

تستكمل إال إذا سبت ادلصادقة على ىذه القوائم من طرؼ ىيئة خارجية زلايدة اليت تقـو بفحص انتقادم 
منظم ك دقيق لتلك البيانات الظاىرة على ىذه القواعد ك إبداء رأم فٍت زلايد حوؿ مدل صحة تلك البيانات 

. ك شرعيتها ك سالمتها
:       ؽلكن أف نلمس أعلية ادلراجعة كذلك من خالؿ ىذا الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أىمية المراجعة لدى مستخدمي القوائم المالية: (02)الشكل رقم
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 الدخول في  إجراءات                                                                                               
البورصة         الملكية حق 

            المصادقة على 
            الحسابات              

 
 وظيفة 
 الرقابة

  إجراءاتفحص                                
الرقابة الداخلية                              

 عدـ  التناسق :                                                                               

  يف ادلعاكمات " سباثل          "                                                                                                              
  وضعية اإلدارة

التقليل من                                                     
" التماثل"عدـ 

                                                                                                                                         ك التناسق  
        يف ادلعلومات 

 
Source : Benoit Pige, Audit et contrôle interne, , editions EMS, 2eme edition Benoit Pige, 

audit et contrôle enterne, 2
e
 edition, EMS, Paris,2004, P98. 

 

من خالؿ ىذا الشكل نالحظ أف ادلراجع يتدخل يف كل مرة لكي يقلل من عدـ التناسق يف ادلعلومات بُت 
األطراؼ، كعدـ التناسق ىذا يكوف حسب احلاجة من ادلعلومة لكل طرؼ سوءا كاف ادلصدر للمعلومة أك 

.    مستقبلها، ك عدـ التناسق ىذا يعكس لنا أعلية كجود عملية ادلراجعة
 
 
 

: أنواع المراجعة: المبحث الثاني

السوق  
 المستثمرون الحاليون

 

المراجــعة 
 

 

 

 المساىـــمون

 مجـلــس اإلدارة

 
ادلسَتين 
العماؿ 
 ادلؤسسة
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يوجد عدة تقسيمات للمراجعة، كل تقسيم ينظر إليو من خالؿ زاكية معينة، فمن األنواع ما ىو متداخل من 
. حيث مادة ادلراجعة ك منها ما ىو مستقل سباـ االستقالؿ

 
: األنواع المستقلة للمراجعة  : األولالمطلب 

يف ىذا ادلطلب سوؼ يتم التطرؽ إذل تصنيفات أخرل للمراجعة أين زبتلف مادة ادلراجعة من نوع إذل آخر ك 
سوؼ يتم الًتكيز مع شيء من التفصيل على أىم أنواع ادلراجعة ك االكتفاء باإلشارة إذل بقية األنواع فنجد من 

: ىذه األنواع 
؛  (Audit Financier)ادلراجعة ادلالية  -
 ؛ (Audit Operational)مراجعة العمليات  -

 ؛(Audit Fiscal)مراجعة جبائية  -

 . أنواع سلتلفة أخرل للمراجعة -

: كما صلد ىناؾ شكالف أخرل من أشكاؿ ادلراجعة ك إف دل زبتلف مادة ادلراجعة لكليهما ك علا 
 ؛(Audit centralise)ادلراجعة ادلركزية  -

 . (Audit décentralise)ادلراجعة الالمركزية  -

( : Audit Financier)المراجعة المالية  - 1
من أجل احلصوؿ - باإلضافة إذل أىداؼ أخرل للمحاسبة- تعترب احملاسبة تقنية إعالمية تعمد إليها ادلؤسسة 

. على معلومات مالية تكوف يف شكل قوائم مالية حوؿ نشاطها
انطالقا من ىذه القوائم ادلالية يقـو ادلراجع باالعتماد على أدلة ك قرائن يدعم هبا رأيو حوؿ ادلصادقة على 

نوعية القوائم ادلالية، ىنا جاء ىذا النوع من ادلراجعة إذ يقتصر عمل ادلراجع ىنا على فحص احلسابات الظاىرة 
كما .  ، إذ يطلع ادلراجع يف عملو ىذا على جل ادلستندات ادلربرة 1على القوائم ادلالية ك إبداء رأيو حوذلا

ينبغي االعتماد على نظاـ الرقابة الداخلية للمؤسسة موضوع الدراسة الذم ىو رلموع الضمانات اليت تساىم 
 ك أنو بتقييمو ذلذا النظاـ ؽلكنو الوقوؼ على مدل سالمتو ك بالتارل سالمة النظاـ 2يف التحكم يف ادلؤسسة

.     احملاسيب ك احلكم على رلموعة العمليات ادلسجلة رغم أنو اكتفى بدراسة مقررات العينة فقط 

                                                 

.11زلمد بوتُت، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
  

2
- Raffegau. J et all, L’Audit Financier, Que Sais-Je, Paris, 1994, P:6.      
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إف ادلؤسسات االقتصادية كانت تقدـ معلومات مالية حوؿ نشاطاهتا شلا أدل إذل كوف ادلراجعة كفحص 
انتقادم للمعلومات احملاسبية البحتة، ك ترؾ يف األذىاف إذل اليـو أف كلمة مراجعة تعٍت مراجعة مالية خارجية 

  . 1للحسابات يقـو هبا خبَت أك زلافظ حسابات مستقل

:  (Audit Opérationnel)مراجعة العمليات  - 2
 يف سلتلف نشاطات ادلؤسسة يدرس مدل صلاعة ةإف ىذا النوع من ادلراجعة ك الذم يهتم بالناحية التسيَتم

تطبيق سياسات اإلدارة ك يزكد متخذ القرارات عرب سلتلف مستويات اذلـر التنظيمي، بتحاليل ك اقًتاحات قصد 
ترقية تلك النشاطات ك تطوير ادلؤسسة باعتبارىا معقد مفتوح على زليط مسيطر متقلب ك أعقد منو، بتعبَت 

آخر أف مراجع لعمليات يتعدل الناحية ادلالية ك يتعمق يف كل ما يدرسو، ك يبحث عن األسباب احلقيقية 
 . 2جلميع العمليات اليت ىو بصدد دراستها

ك لإلشارة أكثر دلفهـو مراجعة العمليات ؽلكن أف نرل تعريف ادلعهد الفيدرارل ادلارل الكندم دلراجعة العمليات 
أف اذلدؼ األساسي دلراجعة العمليات ىو مساعدة مراكز القرار يف ادلؤسسة ك التخفيف من " إذ يقوؿ 

  ك يتم 3"مسؤكلياهتا عن طريق تزكيدىا بتحاليل موضوعية، تقييم النشاطات ك تقدًن تعاليق ك اقًتاحات حوذلا 
  هبدؼ ربليل اخلطر ك االضلراؼ ادلوجود يف األىداؼ  Audit Opérationnelالقياـ دبراجعة العمليات 

ادلوضوعة من طرؼ رللس اإلدارة، ك العمل على النصيحة بوضع اإلجراءات الالزمة لذلك ك اقًتاح إسًتاتيجية 
 . 4جديدة 

فنالحظ أف مراجعة العمليات ىي عبارة عن مراجعة أداء ادلؤسسة من أجل الوصوؿ إذل التحقيق الفعلي 
 Audit الذم اعترب أف عبارة مراجعة العمليات Alain Mikolلألىداؼ ادلوضوعة ك ىذا ما بينو 

Opérationnel تعٍت مجيع اإلجراءات ك ادلهاـ ك العمليات اليت هتدؼ إذل ربسُت أداء ادلؤسسة هبدؼ 
 . 5ربقيق ما مت كضعو من أىداؼ

ك لقد استحدث ىذا النوع من ادلراجعة تلبية لالحتياجات ادلتنامية يف ادلؤسسات كبَتة احلجم، بل امتدت ىذه 
 .   االحتياجات يف الوقت الراىن ك يف ظل ىذه التطورات السريعة إذل ادلؤسسات الصغَتة

ك كذلك جاء ىذا النوع من ادلراجعة النقاط األصعب كضوحا بالنسبة للمراجعة ادلالية ك ىذا لعدـ إدلاـ ىذا 
. األخَتة كامل القضايا األخرل الغَت زلاسبة 

 
 

                                                 

.12زلمد بوتُت، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  

.16نفس ادلرجع، ص -  2
  

3- Raffegau. J et all – Op.Cit, P :11. 
4- Alain Mikol, L’Audit Financier , Edition D’Organisation, Paris, 1999, P:10.  
5
- Ibidem, P: 11.  
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 : Audit Fiscalالمراجعة الجبائية - 3
 .1ادلراجعة اجلبائية ىي عبارة عن عملية فحص انتقادم للحالة اجلبائية للمؤسسة

2يف ىذا النوع من ادلراجعة ظليز بُت نوعُت من اجلهات اليت تقـو بعميلة ادلراجعة اجلبائية
. 

مراجعة تقـو هبا مصلحة الضرائب إذ أهنا تعمل على مراجعة السجالت احملاسبية للمؤسسة ك ما يظهر عليها 
-من معلومات ك تستند يف ذلك إذل التشريعات اجلبائية ادلختلفة، حبيث تعمل على معرفة ىل أف ادلؤسسة 

عملت دبا يشرعو القانوف عند معاجلة أم عملية أـ ال، - احملاسبية (التصرػلات)أثناء إعدادىا ذلذه السجالت 
ك إذا لوحظ أم اضلراؼ عن ىذه التشريعات فإنو قد يكلف ادلؤسسة فقداف عدة امتيازات كاسًتجاع الرسم 

 ك كذا فقدف االستفادة من بعض التخفيضات اجلبائية ادلمنوحة باإلضافة أنو تبدأ TVAعلى القيمة ادلضافة 
مصلحة الضرائب بفرض عقوبات مالية متالحقة حوؿ األخطاء ادلوجودة، بل قد تذىب مصلحة الضرائب يف 
ىذا النوع من ادلراجعة إذل أبعد من ذلك ك نقـو دبراجعة معمقة حوؿ مجيع العمليات من ادلمكن أف سبتد إذل 

. سجالت زلاسبية اخلاصة جبميع السنوات السابقة إذل غاية تاريخ تأسيس ادلؤسسة
ك ىذا النوع من ادلراجعة يشمل مجيع العمليات أك السجالت اخلاصة بكل أربع سنوات إال أنو قد مت جعل 

ىذا النوع من ادلراجعة سنويا 
   أما النوع الثاين من ادلراجعة اجلبائية فهو ادلراجعة اليت تقـو ادلؤسسة ىي بذاهتا من أجل التسيَت اجلبائي 

حسابات أك جهة داخلية، خلية ادلراجعة  (زلافظ)اخلاص هبا، إذ تعمل على تكليف إما جهة خارجية مراجع 
 إذ 3الداخلية باالشًتاؾ مع مستشار جبائي تعتمد عليو، ك ىذا من أجل تسَت ادلخطر اجلبائي للمؤسسة

. 4يكتفي ىنا ادلراجع دبراجعة القوائم ادلالية للمؤسسة مع الًتكيز الكبَت على الناحية اجلبائية
ك يكمن الفرؽ بُت النوعُت يف أف األكؿ ينجر عنو عقوبات مالية ك فقداف العديد من االمتيازات اجلبائية أما 
الثاين فتكوف نتائج ادلراجعة يف شكل تقرير بو رأم فٍت، ك رلرد اقًتاحات ك لكنها مهمة جدا ك يظهر ذلك 
من خالؿ تكامل النوعُت إذ أف النوع الثاين من ادلراجعة يؤىل القوائم النهائية للمؤسسة بأف تكوف سليمة ك 

. شرعية فيبعد ادلؤسسة بذلك عن العقوبات ادلالية ك ينبهها لالستفادة من االمتيازات اجلبائية ادلقدمة 
 Audit ك علا ادلراجعة ادلركزية 5قد صلد نوعُت آخرين للمراجعة أين ال تكاد زبتلف مادة كل منهما- 

centralise أف صلد ذبمع مجيع ادلراجعُت يف فريق عمل كاحد داخل مقر اجتماعي كاحد   .

                                                 
1
- Jacques Duhem Et Michel Jammes, Audit & Gestion Fiscale De L’Entreprise, Edition 

EFE, Paris, 1996, P: 24.   
2

.     75، ص 1981زلمد عباس احلجازم، ادلراجعة األصوؿ العلمية ك ادلمارسة ادليدانية، مكتبة عُت مشس، القاىرة،  - 
3

، 1988دلزيد من التفاصيل أنظر عبد الرزاؽ زلمد عثماف، أػصوؿ التدقيق ك الرقابة الداخلية، دار الكتب للطباعة ك النشر، العراؽ، -  
 .98ص 

4
- P-Payraveau et H.Descottes G, Comptabilité et Fiscalité, Edition Dalloz, Paris, P:202  

5
- M.Joras, Op.Cit. P:102.  
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 أين يعمل ادلراجعُت يف فرؽ سلتلفة ك مستقلة عن بعضها البعض Audit décentraliseادلراجعة الالمركزية 
       .

: أنواع أخرى للمراجعة - 4
  :Audit Social المراجعة االجتماعية

ك ىي ادلراجعة اليت هتتم باجلانب االجتماعي كمراجعة أجور العماؿ، مراجعة التأمينات دلختلفة لألشخاص، 
، مراجعة شركط لعمل كدرجة اخلطر الناتج عن Déclaration Socialesمراجعة التصرػلات االجتماعية 

ىذا العمل، التأثَتات الصحية ذلذا العمل، السن القانوين للعمل كشرط منع استغالؿ األطفاؿ باألجور 
. 1الزىيدة

 :  Audit Informatiqueمراجعة اإلعالم اآللي 
 ك طلص بالذكر ىنا ىو مراجعة اإلعالـ اآلرل ك ةك ىي ادلراجعة اليت هتتم باجلانب التقٍت للعمليات التسيَتم

 ادلستخدمة ك الربامج اخلربة، ك ةمستويات اخلدمات اليت تستفيد منها ادلؤسسة، قيم مراجعة الربامج التسيَتم
2برامج دعم القرار

  .
.  أم مراجعة مجيع حسابات اإلعالـ اآلرل اليت تستخدمها ادلؤسسة

 : Audit stratégiqueمراجعة اإلستراتيجية 
ك يدرس ىذا النوع من ادلراجعة اإلسًتاتيجية ادلتبعة من طرؼ ادلؤسسة ك ما ىي التغَتات اليت غلب إدخاذلا 

 .3فيها قصد مواجهة احمليط ادلعقد ك ادلسيطر ك الغامض، رغبة يف التطور أك البقاء على األقل

: Audit Qualitéمراجعة الجودة 
ىي عبارة عن فحص منهجي مستقل لنشاط ك نتائج ادلؤسسة ك ىذا باالعتماد على معايَت جودة معينة ليتم 

 . 4إبداء رأم حوؿ ما إذا كانت ىذه النتائج ك النشاط مت إصلازىا بصفة فعالة
 ىو شخص مؤىل يعمل على مراجعة نظاـ اجلودة يف ادلؤسسة ك  L’auditeur Qualitéأما مراجع اجلودة 

 ISO، ك يعمل على مراجعة إدارة اجلودة ك ضماف اجلودة ك ىذا كفقا دلعيار ISO 10011ىذا كفقا دلعيار 
 إف اذلدؼ من ىذا الفحص ىو أف العمليات ادلنجزة داخل ادلؤسسة سبت كفقا دلعايَت معينة من اجلودة 9000

 . 5أـ ال
 
 

                                                 
1- Alain Mikol, Op.Cit, P:12. 
2
- M.Joras, Op.Cit, P:104.  

.18زلمد بوتُت، مرجع سبق ذكره، ص -  3
  

4
- M.Joras, Op.Cit, P:103.  

5
- Christophe Villalonga, L’Audit Qualité Interne Edition Dunod, Paris, 2003, P :14.  
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:  Audit Environnementalالمراجعة البيئية 
ىي عبارة عن مراجعة التأثَتات ادلختلفة لنشاط ادلؤسسة على البيئة ك كذا مراجعة اإلجراءات ادلتخذة من قبل 

1ادلؤسسة من أجل التقليل أك الكف عن التأثَتات السلبية لنشاط ادلؤسسة على البيئة
  .

 مراجعة 2ك قد صلد أنواع أخرل من ادلراجعة ال زبص ادلؤسسة فنجد على سبيل ادلثاؿ ال على سبيل احلصر- 
ك ىي تفحص   Audit Nucléaireك ادلراجعة النوكية  Audit Sites WEBصفحات الويب 
الربامج النوكية؛ 

؛ Audit de la maintenance مراجعة الصيانة - 
 ؛Audit Médicalمراجعة طبية - 

.    إخل.....  Audit des fréquences radio FMادلذياع  FMالًتددمراجعة درجات موجات - 
 

األنواع المتداخلة للمراجعة : المطلب الثاني

ادلقصود بالتداخل بُت األنواع ىو أف مستويات األداء اليت ربكم مجيع األنواع كاحدة، ك أف االختالؼ بُت 
ىذه األنواع قد يكوف على حسب اختالؼ الزاكية اليت ينظر للمراجعة من خالذلا فقط، فيمكن أف صلد عدة 

. 3أنواع حسب عدة زكايا
: تصنيف ادلراجعة

 من حيث ملكية ادلؤسسة موضوع ادلراجعة؛ :أوال
 من حيث اإللزاـ القانوين؛ :ثانيا
 من حيث القياـ بعملية ادلراجعة؛ :ثالثا
 من حيث مدل الفحص ك حجم االختيارات؛    :رابعا

 من حيث توقيت عملية ادلراجعة؛ :خامسا
. من حيث القائم بعملية ادلراجعة:سادسا

: أنواع المراجعة من حيث ملكية المؤسسة: أوال
قد تكوف ادلؤسسة موضوع ادلراجعة شللوكة ملكية خاصة أك عامة أك سلتلطة، ففي ىذا اجملاؿ ؽلكن تقسيم 

: ادلراجعة إذل نوعُت
 

                                                 
1
- Alain Mikol, Op.Cit, P:12.  

2
- Ibidem, P:13.  

.25خاؿ أمُت، مرجع سبق ذكره، ص -  3
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 مراجعة عامة؛  - أ
 .مراجعة خاصة - ب

: المراجعة العامة- أ
تنصب ادلراجعة العامة على ادلؤسسات ذات الصبغة العمومية ك احلكومية يف حد ذاهتا، ك اليت زبضع للقواعد 
احلكومية ادلوضوعية، ك األمواؿ ادلستقلة يف ىذا النوع من ادلؤسسات ذلا صبغة ادلاؿ العاـ ك سبتلكها الدكلة ك 

ذلا الرقابة ادلباشرة عليها ك ىي إلزامية كفقا للقانوف، ك يقـو جهاز الرقابة التابع للدكلة بفحص حساباهتا ك 
تقدًن تقريره السنوم عنها، ك ىذا اجلهاز متخصص يف الرقابة ادلالية ك رقابة تنفيذ ادلوازنة ك حسابات الدكلة، 

.  ك اإلدارات ك ادلؤسسات التابعة ذلا
ك صلد ىذا النوع من .كيتبلور دكر ىذا اجلهاز يف القياـ بالسهر على األمواؿ العمومية ادلودعة يف خزينة الدكلة

الرقابة خاصة لدل الدكؿ اليت كانت تنتمي للنظاـ االشًتاكي أين كانت ادلصلحة العامة ىي سيدة االقتصاد ك 
: كانت تتم عملية ادلراجعة من خالؿ عمليات رقابية سلتلفة

مراقبة استعماؿ ىذه األمواؿ ك مدل تطابق ىذا االستعماؿ ك القوانُت؛ - 
 الفصل يف صحة ك قانونية معامالهتا ك حساباهتا؛- 

 .مالحقة ك زلاكمة ادلسؤكلُت ادلخالفُت للقوانُت ك األنظمة ادلتعلقة هبا- 

: المراجعة الخاصة- ب
أمواؿ أك  )ىي مراجعة ادلؤسسات اليت تكوف ملكيتها لألفراد مهما كاف الشكل القانوين ذلذه ادلؤسسات 

. (....شركات تضامن ذات مسؤكلية زلدكدة، مجعيات، نوادم
ك مسيت مراجعة خاصة ألف الذم ؽللك رأس ادلاؿ عدد من األفراد إما كبَت، متوسط أك زلدكد كادلؤسسات 

. 1الفردية
:    أنواع المراجعة من حيث اإللزام القانوني: ثانيا

 2:تنقسم ادلراجعة من حيث اإللزاـ إذل
 ؛(إجبارية)مراجعة إلزامية يتطلبها القانوف  . أ

.   مراجعة إختيارية ال يلـز هبا القانوف . ب
: المراجعة اإللزامية . أ

ادلراجعة اإللزامية ىي تلك ادلراجعة اليت نص القانوف على الوجوب القياـ هبا، ك ألـز هبا ادلؤسسات اليت ذلا 
شكل قانوف زلدد، ففي اجلزائر على سبيل ادلثاؿ قد أخضع ادلشرع من خالؿ القانوف التجارم يف مادتو رقم 

                                                 
1

 اجملمع العريب  إلكًتكنية شهرية، زلمد ياسُت غادر، تقييم دكر أجهزة الرقابة يف اجملاؿ ربقيق أىداؼ عملية ادلراجعة بشكل عاـ، نشرة -  
 .  www.ascasociety.org ، 13/04/2005 ،9h :45m، 16، ص 2003 كانوف أكؿ، –للمحاسبُت القانونيُت، تشرين أكؿ 

 

 .31 خالد أمُت، مرجع سبق ذكره، ص-  2

http://www.ascasociety.org/
http://www.ascasociety.org/
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 شركات ادلساعلة للقياـ بعملية ادلراجعة، أما يف الشركات ذات ادلسؤكلية احملدكدة ك شركة التضامن 609
. 1فأعفاىا من إلزامية القياـ بعملية ادلراجعة

:   المراجعة االختيارية . ب
ك ىي ادلراجعة اليت زبتارىا ادلؤسسة ىي بنفسها دكف أم إلزاـ قانوين، فكثَتا من الدكؿ ال تلـز قانونيا مراجعة 

حسابات بعض ادلؤسسات، إال أف قوانُت الضرائب ك اليت تطلب اعتماد حسابات ىذه ادلؤسسات ك 
مستنداهتا ك بياناهتا ادلالية من أحد احملاسبُت، فاحملاسب يف ىذا اجملاؿ يقـو بتسجيل العمليات ادلالية ك 

تصنيفها كفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها، ك استخراج البيانات اخلتامية ذلا بغض النظر عن مراجعتها من 
.   2قبل مراجع خارجي مستقل

 احملدكدة أك شركات التضامن أك ذات الشخص الوحيد يلجأ أصحاهبا ةفنجد أف الشركات ذات ادلسؤكرل
باالستعانة خبدمات ادلراجع اخلارجي بغية االطمئناف على صحة ادلعلومات احملاسبية الناذبة عن النظاـ احملاسيب 
ادلستخدـ، ك بو االطمئناف على نتائج األعماؿ ك تطورات احلالة ادلالية للمؤسسة، إذ أف ىذه ادلعلومات تتخذ 

كأساس لتحديد حقوؽ الشركاء ك خاصة يف حاالت االنفصاؿ أك انضماـ شريك جديد، حيث أف ادلشرع 
.  على تعيُت مندكب للحسابات يف حالة االقتضاء لذلك584اجلزائرم نص يف القانوف التجارم يف مادتو 

: أنواع المراجعة من حيث القيام بعملية المراجعة: ثالثا
: ؽلكن التمييز بُت نوعُت من ادلراجعة من حيث القياـ بعمليات ادلراجعة

مراجعة كاملة؛  - أ
.     مراجعة جزئية- ب

: المراجعة الكاملة- أ
ادلقصود بادلراجعة الكاملة أف يًتؾ للمراجع إطارا غَت زلددا للعمل الذم يؤديو، ك ال تضع اإلدارة أك اجلهة 

، كما يًتؾ للمراجع أف يقـو باختبار االختيارات 3اليت تعيُت ادلراجع أية قيود على نطاؽ أك رلاؿ عمل ادلراجع
الضركرية ك اليت يراىا أهنا مناسبة ك ذلك انطالقا من خالؿ خربتو، ك أف يبذؿ العناية ادلهنية الالزمة يف عماه ك 

. ىو مسؤكؿ عن أم أضرار تنشأ عن هتاكنو يف أم ناحية من نواحي العمل
:                     المراجعة الجزئية- ب

ك ىي تلك ادلراجع اليت يقتصر فيها عمل ادلراجع على بعض العمليات احملددة أك ادلعينة يف مهمتو، كأف يوكل 
للمراجع اخلارجي دبراجعة بند معُت من رلموع البنود، كمراجعة ادلخزكف فقط أك الديوف أك احلقوؽ، ك ىذا 

النوع من ادلراجعة من بُت األنواع األكثر تطبيقا ك انتشارا يف ادلراجعة اخلارجية، ك يف ىذا النوع من ادلراجعة ال 
                                                 

1
 .609 القانوف التجارم للجمهورية اجلزائرية ادلادة -  

. 17زلمد ياسُت غادر، مرجع سبق ذكره،ص -  2
  

.43، ص 2003عبد الفتاح الصحن ك آخركف، أسس ادلراجعة، دار الشباب اجلامعية، اإلسكندرية، ب ط ،  -  3
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يكوف ادلراجع مسؤكال عن أم أضرار قد تنشأ أك يتم اكتشافها فيما بعد، إال عن احلاالت اجلزئية ادلكلف 
 . 1دبراجعتها، أم إبراء ذمة ادلراجع من أم قصور ك إعلاؿ يف مراجعة بند دل يعهد إليو

: أنواع المراجعة من حيث مدى فحص و حجم االختبارات: رابعا
: تنقسم ادلراجعة يف ىذا اجملاؿ إذل نوعُت علا

؛ (تفصيلية)مراجعة شاملة  - أ
. مراجعة إختيارية-    ب

: (التفصيلية)المراجعة الشاملة - أ  
يقـو ادلراجع يف ىذا النوع من ادلراجعة دبراجعة مجيع القيود ك الدفاتر ك السجالت ك احلسابات ك ادلستندات، 

. أم القياـ دبراجعة مجيع ادلفردات زلل الفحص
، على 2ك ىنا ؽلكن أف صلد الشمولية بالنسبة إذل بند معُت أك قد تكوف بالنسبة جلميع عمليات ادلؤسسة

حسب ما يقتضيو العقد ادلرـب بُت ادلراجع ك أصحاب ادلؤسسة ك الذم يوضح طبيعة ك شكل ادلراجعة ك البند 
. أك البنود ادلراد مراجعتها

ك صلد أف ىذا النوع من ادلراجعة يصلح يف ادلؤسسات الصغَتة ك ادلتوسطة احلجم، أما يف ادلؤسسات كبَتة 
احلجم فسوؼ يؤدم استخدامها إذل زيادة أعباء عملية ادلراجعة ك تعارضها مع عاملي الوقت ك التكلفة ك ردبا 

. عرقلت السَت العادم للنشاط داخل ادلؤسسة
: المراجعة اإلختيارية-  ب

لكي زبضع  (عينة)يف ىذا النوع قـو ادلراجع دبراجعة جزء من الكل، حيث يقـو باختبار عدد من ادلفردات 
اليت مت اختيار ىذا اجلزء  (اجملتمع)لعملية الفحص ليعمم بعد ذلك نتائج ىذا الفحص على رلموع ادلفردات 

. منها
إف ىذا النوع من ادلراجعة صلده خاصة عند قياـ ادلراجع بعملية مراجعة مؤسسات ذات احلجم الكبَت ك ذات 

. 3(ادلفردات)العمليات ادلتعددة بصورة كبَتة ك اليت يصعب فيها ادلراجعة الشاملة لكل العمليات 
ك يتوقف ربديد حجم العينة إذل عدة اعتبارات، من أعلها ما يظهره فحص ادلراجع لنظاـ الرقابة الداخلية ادلتبع 

يف ادلؤسسة من جهة ك من مدل إمكانية تطبيق إجراءات ادلراجعة اإلختيارية من جهة أخرل، إال أف ما مت 
مالحظتو أنو يتم اختبار ك ربديد حجم العينة انطالقا من رؤية شخصية يغلب عليها طابع اخلربة ادلكتسبة 

.  يف عملية اختبار ك ربديد حجم العينةةللمراجع، دكف أم استعانة بطرؽ علمية، كاعتماد طرؽ إحصائي

                                                 

.23زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  

.28نفس ادلرجع، ص-  2
  

.44عبد الفتاح الصحن، ك آخركف، مرجع سبق ذكره، ص-  3
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إال أف كقوع ادلراجع يف أخطاء عن عملية الفحص أثناء عملية التعميم على كافة أفراد اجملتمع ك اليت أساسها 
كاف حوؿ سوء سبثيل مفردات العينة لكامل اجملتمع إذل ظهور احلاجة إذل ربسُت طريقة ربديد ك اختيار 

مفردات العينة ك ىذا من اخلالؿ االعتماد على األدكات اإلحصائية ادلناسبة الختيار العينة اليت سبثل أحسن 
.                      1سبثل دلفردات اجملتمع ككل

: أنواع المراجعة من خالل توقيت عملية المراجعة: خامسا
: تنقسم ادلراجعة من حيث توقيت عملية ادلراجعة إذل نوعُت

 مراجعة مستمرة؛ - أ

. مراجعة هنائية-     ب
: المراجعة المستمرة- أ

تتم عملية ادلراجعة يف ىذا النوع على مدار السنة ادلالية للمؤسسة، إذ أنو عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة من 
برنامج عمل مضبوط مسبقا، صلد ىذا النوع من ادلراجعة ؼ الواقع يف ادلؤسسات كبَتة احلجم ك متعددة 

: 2العمليات أين ال تصعب ادلراجعة ادلالية من ربقيق أىدافها، ك ذلذا النوع من ادلراجع مزايا أعلها
توفَت الوقت الكايف للمراجع من أجل التوسع يف نطاؽ الفحص ك زيادة حجم االختبارات ادلمكنة - 

للقياـ بعملو على كجو الدقة؛ 
يسهل ىذا األسلوب من عرض القوائم ادلالية اخلتامية مصادؽ عليها يف كقت مبكر من السنة ادلالية، ك - 

ىذا من خالؿ قياـ ادلراجع بعملية ادلراجعة خالؿ السنة الشيء الذم ؽلكنو من إبداء رأم فٍت زلايد يف 
 الوقت ادلناسب؛

إمكانية اكتشاؼ األخطاء ك التالعبات أكال بأكؿ شلا يساعد على اقًتاح سبل العالج يف الوقت - 
 ادلناسب، ك طرؽ تفاديها ك عدـ حدكثها يف ادلستقبل؛

إف كجود مراجع باستمرار يف ادلؤسسة لو آثار نفسية على عماؿ ادلؤسسة ك إدارهتا من شأنو أف يقلل ك - 
بقدر كبَت من الوقوع يف األخطاء ك يقلل أك ؽلنع القياـ بالتالعبات ك ىذا خشية من اكتشاؼ األمر 

بسرعة؛ 
 .              ىذا األسلوب يقلل من أخطاء عملية ادلراجعة ألهنا تتم دكف أم ضغط أك إرىاؽ مومسي- 

      ك رغم أعلية ادلزايا ادلتوفرة يف ىذا النوع من ادلراجعة إال أنو يوجد بعض العيوب البد من ذكرىا ك          
: 3ىي

                                                 
 .30زلمد التهامي طواىر، مرجع سبق ذكره، ص -  1

.  48عبد الفتاح الصحن، ك آخركف، مرجع سبق ذكره، ص-  2
  

.26زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص-  3
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إف مراجعة العمليات قبل اإلقفاؿ باستخداـ ىذا النوع من ادلراجعة قد يساعد العاملُت أك اإلدارة يف      - 
ادلؤسسة إلعادة تعديلها بعد مراجعتها؛ 

قياـ كافة االختبارات يف أكقات متقاطعة قد يًتتب عليو سهوا يف عدـ مراجعة بعضها، ألف ادلراجع     - 
سيقـو بعملية االختبارات يف أكقات متعددة؛ 

ظهور مث تطور لصداقات أك عالقات شخصية بُت القائمُت بعملية ادلراجعة ك ادلوظفُت نظرا للوقت     - 
الطويل ادلستغرؽ ك كثرة تواجد ادلراجع يف ادلؤسسة شلا يؤثر ذلك على حياد ك استقاللية ادلراجع ك نشأة عاطفة 

أك مصلحة تؤثر على رأم ادلراجع الذم غلب أف يتصف باحلياد؛ 
تكرار الزيارات ك استمرارىا من قبل ادلراجع إذل ادلؤسسة يؤدم إذل إرباؾ ادلوظفُت عند أداء كظائفهم ك 

. كذا التعطيل ادلستمر لعمل موظفي ادلديريات زلل ادلراجعة
: المراجعة النهائية- ب

إف ما ؽليز ىذا النوع من ادلراجعة ىو أهنا تتم بعد انتهاء السنة ادلالية ك بعد االنتهاء من إعداد احلسابات ك 
: البيانات اخلتامية، ك ذلذا النوع من ادلراجعة مزايا جاءت على أنقاض عيوب ادلراجعة ادلستمرة ك ىي

التخفيف من احتماؿ التالعب كالتعديل يف األرقاـ اليت مراجعتها، ألف مجيع العمليات قد مت تسويتها - 
ك إقفاذلا؛ 

 عدـ حدكث ارتباؾ يف العمل داخل ادلؤسسة ك ىذا لعدـ الًتدد ادلستمر على ادلؤسسة؛- 

عدـ إعطاء الفرصة لظهور عالقات شخصية بُت ادلراجع ك ادلوظفُت شلا يضعف حياد ك استقاللية - 
 ادلراجع أثناء إبداء رأيو الفٍت حوؿ ما كجده نتيجة للفحص؛

إف إجراء عملية ادلراجعة يف كقت زلدد ك مستمر يضعف من احتماالت السهو من جانب ادلراجعُت - 
 .القائمُت على عملية ادلراجعة

: 1ك يف ادلقابل ال ؼللو ىذا النوع من عيوب فمنها
فشلو يف اكتشاؼ ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أك غش حاؿ كقوعهما؛ - 
. استغراقو كقتا طويال قد يؤدم إذل تأخَت تقدًن التقرير يف موعده- 

جرت العادة على أف ىذا النوع يصلح للتطبيق يف ادلؤسسات الصغَتة ك ادلتوسطة، ك يقتصر يف غالب األحياف 
بتدقيق "على مراجعة عناصر القوائم ادلالية كخاصة ادليزانية تدقيقا كامال تفصيليا ك كثَتا ما يطلق عليو 

. 2"ادليزانية
 

: أنواع المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بعملية المراجعة: سادسا
                                                 

.  28خالد أمُت، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  

.29نفس ادلرجع، ص -  2
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: من خالؿ ىذه الزاكية ؽلكن تقسيم ادلراجعة إذل نوعُت
ادلراجعة اخلارجية؛  - أ

.     ادلراجعة الداخلية- ب
.  ك سيتم التطرؽ للمراجع اخلارجية فقط، أما ادلراجعة الداخلية فسيتم تناكذلا بالتفصيل يف الفصل الثاين

: المراجعة الخارجية- أ
جاء ىذا النوع من ادلراجعة تبعا للجهة اليت تقـو بعملية ادلراجعة ك اليت ىي جهة خارجية زلايدة مستقلة سباـ 

االستقالؿ عن ادلؤسسة، هبدؼ فحص السجالت البيانات ك السجالت احملاسبية ك الوقوؼ على تقييم نظاـ 
الرقابة الداخلية مث اخلالص بعد ذلك إذل إبداء رأم فٍت زلايد حوؿ صدؽ ك صحة ك سالمة ادلعلومات 

احملاسبية الناذبة عن النظاـ احملاسيب لتلك ادلؤسسة ك ذلك إلضفاء عليها صيغة ادلصداقية بدرجة ما حىت ؽلكنها 
ك تتم . 1بلعب دكرىا يف مساعدة آلية السوؽ لتعمل ك بفاعلية دلصاحلة منتجها ك مستعملها على حد سواء

: عملية ادلراجعة كفقا دلسار ؽلكنو ك تتم عملية ادلراجعة كفقا دلسار ؽلكنو إظهاره يف الشكل التارل
 المسار العام للمراجعة الخارجية: (03)الشكل رقم 

 
        

 
Source : Bethoux. R et Ael, l’audit donne le secteur public, centre de librairie et d’éditions 

techniques, Paris, 1986, P 46.    

 

 

                                                 

.  29،ص 2002، 19عقارم مصطفى، التقارير ادلالية دلن، رللة العلـو االجتماعية ك اإلنسانية، جامعة قسنطينة، عدد -  1
  

المبادئ المحاسبية 
 المقبولة قـبول عـام

المراجعة 
 الخارجية

 

المؤســسة 
 

القوائم المالية  
 الـخــتامـية

األطراف 
 الخارجية
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من خالؿ ىذا الشكل نالحظ أف ادلراجع يتدخل بُت ادلؤسسة كاألطراؼ اخلارجية من خالؿ إضفاء صيغة  
ادلصداقية ك ىذا بقيامو بعملية ادلراجعة على القوائم ادلالية اخلتامية، ك ىذا كفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارؼ 

عليها، من أجل طمأنة مستعملي القوائم ادلالية النهائية بأف ما يظهر عليها من معلومات صادؽ ك سليم ك 
. شرعي

 ك ىو يعكس نوعا من التداخل الذم ؽلكن أف نلمسو بُت –ك يف ىذا النوع من ادلراجعة ؽلكن التمييز بُت 
 ادلراجعة القانونية كىي اليت يلزمها القانوف، ك ادلراجعة التعاقدية االختيارية ك –األنواع ادلختلفة للمراجعة 

ك اليت يقـو هبا زلًتؼ خارجي بطلب  Expertise Judiciaireادلراجعة اليت تتم من خالؿ اخلربة القضائية 
         .1من احملكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

العالقة بين أنواع المراجعة  : المطلب الثالث 
                                                 

27زلمد بوتُت، مرجع سبق ذكره، ص - 1   
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: سيتم تناكؿ ىذه العالقة بُت زاكيتُت 
 ك Audit légalزاكية أين يتم تناكؿ العالقة بُت ثالث أنواع من ادلراجعة اخلارجية ك ىي ادلراجعة القانونية 

 . Expertise judiciaire ، ك اخلربة القضائية Audit contractuel (االختيارية)ادلراجعة التعاقدية 
زاكية أين يتم تناكؿ العالقة بُت ادلراجعة ادلالية ك مراجعة العمليات ك يتم تأجيل تناكؿ العالقة بُت كل من 
. ادلراجعة ادلالية ك مراجعة العمليات مع ادلراجعة الداخلية إذل الفصل الثاين مث التطرؽ بُت ىذه الثالث أنواع

فركؽ ؽلكن الوقوؼ  (اخلربة القضائية (التعاقدية)القانونية االختيارية )إف ألنواع ادلراجعة اليت زبضع ذلا ادلؤسسة 
: عليها من خالؿ جدكؿ ادلقارنة التارل 

المقارنة بين المراجعة القانونية و التعاقدية و الخبرة القضائية   : (02)جدول رقم 
خبرة قضائية مراجعة تعاقدية مراجعة قانونية المميزات 

مؤسسات ذات طابع طبيعة ادلهمة 
عمومي 

ربدد بكل دقة من طرؼ تعاقدية 
احملكمة 

من طرؼ ادلديرية العامة من طرؼ ادلساعلُت التعيُت 
أك رللس اإلدارة 

من طرؼ احملكمة 

ادلصادقة على شرعية ك اذلدؼ 
ىدؼ احلسابات ك 

الصورة الصادقة ، تدقيق 
معلومات رللس اإلدارة 

مهمة زلددة حسب 
االتفاقية 

مهمة ظرفية ػلدد 
القاضي مدهتا 

مهمة دائمة تغطي مدة التدخل 
التعيُت الشرعية 

مهمة زلددة حسب 
االتفاقية 

مهمة ظرفية ػلدد 
القاضي مدهتا 

تامة ذباه األطراؼ تامة من حيث ادلبدأ تامة ذباه رللس اإلدارة االستقاللية 
مبدأ عدـ التدخل يف 

التسيَت 
ػلًـت مبدئيا يف اجلمعية غلب احًتامو سباما 

الوطنية 
ينبغي احًتامو 

رللس اإلدارة ، اجلمعية إرساؿ التقرير إذل 
عادية، غَت )العامة 
 (عادية

ادلديرية العامة، رللس 
اإلدارة 

القاضي ادلكلف بالقضية 

التسجيل يف اجلمعية شركط شلارسة ادلهنة  
الوطنية خلرباء احملاسبة، 

زلافظي احلسابات 

التسجيل مبدئيا يف 
اجلمعية الوطنية 

التسجيل يف قائمة خرباء 
احملاسبة لدل رللس 

القضاء  
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إخبار ككيل اجلمهورية 
باألعماؿ الغَت شرعية 

غَت مهم ال نعم 

حبسب الوسائل أك حبسب الوسائل االلتزاـ 
حبسب النتائج، حسب 

نوع ادلهمة 

حبسب النتائج مبدئيا  

مدنية جنائية تأديبية مدنية جنائية تأديبية مدنية، جنائية، تأديبية ادلسؤكلية 
مهمة تأسيسية عادة من التسريح 

طرؼ القضاء بعد طلب 
ادلؤسسة 

من طرؼ القاضي زلددة يف العقد 
ادلشرؼ على اخلربات 

اقًتاح من اخلبَت ػلدد من زلددة يف العقد قانوف رمسي األتعاب 
طرؼ القضاء 

، تقييم تتقييم اإلجراءاطريقة العمل ادلتبعة 
نظاـ ادلراقبة الداخلية 

مراقبة احلسابات، مراقبة 
قانونية  

تقييم اإلجراءات، تقييم 
الرقابة الداخلية، مراقبة 

احلسابات 

طريقة تتماشى ك حاجة 
اخلربة القضائية ادلطلوبة  

 
Source : Nacer Eddine Sadi et Ali Mazouz, La Pratique Du Commissariat 

Aux Comptes En Algerie, , Edition SNC, Tome1, 1993, PP : 37-38.  

 

: العالقة بين المراجعة المالية و مراجعة العمليات - أ
. ضلاكؿ الًتكيز على ادلقارنة بُت األىداؼ ادلتوخاة من كل نوع ك إغلاد العالقة بينهما 

يظهر االختالؼ بُت ادلراجع ادلارل ك مراجع العمليات يف األىداؼ، فإذا كاف كل منهما يدرس الناحية ادلالية 
فإف ىدؼ ادلراجع ادلارل ىو ادلصادقة عليها حىت يطمئن الغَت، أما مراجع العمليات فقد يدرس احلسابات ك 

 ك إذا كاف كل مراجع ؽلكن أف يعطي رأيو ،يتأكد من سالمتها هبدؼ تزكيد متخذ القرار دبعلومات موثوؽ فيها
حوؿ نوعية احلسابات فإف ىذه األخَتة ال تكتسب قوهتا القانونية إال بعد احلكم عليها بأهنا شرعية ك صادقة 

 . 1من طرؼ زلًتؼ زلايد أم خارجي عن ادلؤسسة موضوع الدراسة

                                                 

. 18زلمد بوينت، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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بالرغم من كجود ىناؾ اختالؼ بُت ادلراجعة ادلالية ك مراجعة العمليات إال أنو ال ؽلكننا أف نضع حدا فاصال 
ك كاضحا بُت النوعُت، ألف ىناؾ نوع من التكامل، ك ىذا لكوف كل من ادلراجعُت يستعمل نفس مادة 

. ادلراجعة يف كثَت من األحياف
إف ادلراجع ادلارل يعمل على ادلصادقة على مجيع ادلعلومات ادلالية ك احملاسبية من خالؿ القوائم ادلالية النهائية، 

شلا يوجب عليو اإلحاطة جبميع ادلبادئ ك القواعد احملاسبية ليقـو على أساسها بعملية ادلراجعة، أما مراجع 
العمليات فإنو يذىب إذل أبعد من ذلك من حيث التكوين، إذ ػلتاج ادلراجع إذل اإلحاطة بقضايا غَت زلاسبية 

كاإلدارة ك األعماؿ ك التأمُت ك اجلباية ك التسويق ك التمويل ك اإلحصاء ك القانوف ك حبوث العمليات 
باإلضافة إذل بعض القضايا التقنية ك الفنية، ك ال يكتفي ادلراجع يف ىذا النوع من ادلراجعة دبجرد ادلصادقة على 

القوائم ادلالية بل يذىب إذل أبعد من ذلك ك يعمل على تقدًن األداء ك رفع مستول الكفاءة ك الفعالية من 
 . 1خالؿ مراقبة اخلطط ك متابعة تنفيذىا

 : (الجبائية)و المراجعة  (المحاسبية)العالقة بين المراجعة المالية - ب
ال ؼلتلف ىذاف النوعاف من ادلراجعة من الناحية ادلنهجية ادلتبعة يف عملية ادلراجعة، حبيث يعتمد ادلراجع يف كال 

، كما أف يف كل من النوعُت يعتمد على قوانُت ك مبادئ ك 2النوعُت على نظاـ ادلعلومات ادلطبق يف ادلؤسسة
رلموعة من القواعد احملاسبية ك اجلبائية أثناء القياـ بعملية ادلراجعة فمثال يف اجلزائر نوع اإلىتالؾ ادلنصوص 

ق ىو اإلىتالؾ دبعدؿ ثابت أك دبعدؿ متناقص ك تطبقعليو يف التشريعات اجلبائية ك الذم ؽلكن للمؤسسة أف 
يف الغالب ادلعدؿ الثابت، إال بعد طلب ادلؤسسة عن ادلصادقة الضرائب بتطبيق نوع ادلتناقص، فهنا كال من 

ادلراجع ادلارل ك اجلبائي سوؼ يقـو بعملية مراجعة التسجيالت احملاسبية اخلاصة باإلىتالؾ كفقا ذلذه 
التشريعات فال صلد أم اختالؼ، ك كذلك نفس الشيء للكثَت، ىذا األخَت يساعد ادلؤسسة يف تسيَت ادلخطر 
اجلبائي الذم قد تقع فيو ادلؤسسة ك يكلفها كثَتا، أما مراجعة العمليات فإهنا الضبط اجليد لسَتكرة العمليات 
ك بالتارل تسيَت مجيع أنواع اخلطر يف ادلؤسسة ك تساعد ربسُت ك تفعيل األداء داخل ادلؤسسة، حبيث قد صلد 

مراجعة العمليات تقـو هبا جهات داخلية يف ادلؤسسة، حبيث تكوف ىناؾ مراجعة مستمرة على العمليات 
داخل ادلؤسسة شلا يسهم بدرجة كبَتة يف عملية ربسُت ازباذ القرارات ادلختلفة ك جبميع مستوياهتا من خالؿ 

ما تقدمو من معلومات حوؿ كل صغَتة ك كبَتة اليت زبص سلتلف العمليات داخل ادلؤسسة شلا يقلل من 
 .احتماؿ اخلطأ ك اإلعلاؿ

: العالقة بين مراجعة العمليات و المراجعة الجبائية - جـ
تتجلى العالقة بُت ادلراجعة اجلبائية ك مراجعة العمليات فيما إذا كاف ىدؼ كل من النوعُت متكامالف، حبيث 

أنو تعترب مراجعة العمليات أكسع نطاقا من ادلراجعة اجلبائية من حيث مادة ادلراجعة حبيث تشمل مراجعة 
                                                 

.03 يوسف زلمود جربوع، مرجع سبق ذكره، ص   -
1
  

2
- Jacques Duhmen et Michel Jammes, Op.Cit, P :24.  
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العمليات مجيع الوظائف ك مجيع العمليات اليت بادلؤسسة، ك نلحظ ىذا التكامل إذا كاف من بُت العمليات 
اليت يتم مراجعتها تتعلق بأمور جبائية فنجد أف مراجعة العمليات حينها تستفيد من ادلراجعة اجلبائية ك العكس 

. صحيح
ك قد ال نلحظ ىذا التكامل بُت النوعُت يف حالة تعدت مراجعة العمليات عمليات تتعلق بأمور جبائية، أين 

.  يتجلى االختالؼ بُت النوعُت، ك تتضح جزئية أك قصور ادلراجعة اجلبائية على أمور جبائية
أما إذا قارنا بُت مراجعة العمليات ك ادلراجعة اجلبائية اليت تتم على مستول مصاحل الضرائب ك ادلراجعة اجلبائية 

اليت تتم من خالؿ مراجع داخلي أك خارجي، فإننا صلد يف ادلقارنة مع ادلرجعة اجلبائية على مستول مصاحل 
الضرائب أف ىذه األخَتة قد ينجر عنها عقوبات مالية ك فقداف امتيازات، أما مراجعة العمليات فينتج عنو 
رأم يف شكل تقرير حوؿ مدل سَتكرة العمليات يف ادلؤسسة، كما يساعد يف ازباذ القرارات الرشيدة ألكثر 

. صوابا ك أقل احتماؿ للخطأ
مع النوع الثاين من ادلراجعة اجلبائية فإهنا تكمل يف كوف أف كال من النوعُت - مراجعة العمليات - أما عالقتها 

يستفيد من بعضهما إذا كانت العمليات موضوع ادلراجعة متشاهبة فمثال من ىذه العمليات طريقة تقييم 
 . 1ادلخزكف، ك كذا مدل تطبق ادلبادئ احملاسبية أثناء القياـ بعملية التسجيل

 تتسع فيها دائرة ادلراجعة إذل نطاؽ أبعد شلا ىو العملياتإال أف االختالؼ بُت ىذين النوعُت أف مراجعة 
جبائي حيث سبتد إذل قضايا سبويلية تسيَتية، أما ادلراجعة اجلبائية فيزيد الًتكيز على اجلانب اجلبائي حبيث يتم 

. التدقيق ك بصفة معمقة حوؿ التسجيالت ادلختلفة ك يعتمد يف ذلك على التشريعات اجلبائية
كما ؽلكننا أف نلمس االختالؼ بُت النوعُت يف حاؿ إذا ما كانت ادلراجعة اجلبائية تتم على مستول مصلحة 

الضرائب أين ؼلتلف األمر كليا خاصة على مستول سلرجات نظاـ ادلراجعة إذ أنو قد تكوف سلرجات نظاـ 
ادلراجعة اجلبائية يف شكل عقوبات مالية ك فقداف بعض االمتيازات اجلبائية أما سلرجات نظاـ ادلراجعة 

العمليات فتكوف يف رلرد إبداء رأم فٍت زلايد من خالؿ التقرير النهائي الذم يهدؼ إذل تقييم األداء ك إعطاء 
. دعما قويا لبلوغ الفاعلية الواجبة للقرارات ادلتخذة حوؿ مسائل معينة

 
 

 

 

 
                                                 

 P-Payraveau et H.Descottes G, Op. Cit, P:203.- 
1
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معايير و إجراءات المراجعة  : المبحث الثالث 

للقياـ بعملية ادلراجعة غلب أف تتوفر رلموعة من الشركط ادلؤىلة لذلك، ك ىذه الشركط تكوف يف شكل 
رلموعة من ادلعايَت زبص كال من ادلراجع يف حد ذاتو، إذل ادلهنة إذل التقرير النهائي، كما غلب أف تتم عملية 
ادلراجعة من خالؿ مراحل البد منها بدءا من مجع ادلعلومات حوؿ مادة ادلراجعة إذل غاية إبداء الرأم الفٍت 

. احملايد
معايير المراجعة  : المطلب األول 

إف من أىم ادلقومات األساسية ألية مهنة كجوب كجود معايَت أك مستويات أداء معينة ك متعارؼ عليها بُت 
ادلمارسُت ذلذه ادلهنة، يعملوف على ضوئها ك يسَتكف عليها يف كافة مراحل العمل، ك دلهنة ادلراجعة معايَت 

متعارؼ عليها يف معظم بلداف العادل، ك ىذه ادلعايَت ىي ادلرشد للقضاء ك للمحاكم ك للممارسُت للمهنة ك 
للدارسُت أك ادلدرسُت ذلذا العلم، ك لقد كاف ادلعهد األمريكي للمحاسبُت القانونُت أكؿ من عمل جاىدا على 

، ك 1"معايَت ادلراجعة ادلتعارؼ عليها" ضمن كتيب ربت عنواف 1954كضع معايَت أداء معينة صدرت يف عاـ 
:  ادلتعارؼ عليها مقسمة إذل ثالث مستويات رئيسية ىي ةقد تضمن ىذا الكتيب معايَت ادلراجع

ك ىي رلموعة من ادلعايَت تتعلق بالتكوين الذايت أك الشخصي دلن سيزاكلوف مهنة : معايَت عامة  -
ادلراجعة، ك من ىنا أطلق عليها البعض ادلعايَت الشخصية؛ 

 ك ىي رلموعة من ادلعايَت ادلتعلقة بإجراءات تنفيذ عملية دلراجعة؛: معايَت العمل ادليداين -

 .ك ىي رلموعة من ادلعايَت ادلتعلقة بإعداد النهائي ك شركط ذلك التقرير: معايَت إعداد التقرير -

                :المعايير العامة: أوال 
غلب أف يقـو بادلراجعة شخص أك أشخاص حائزكف على تأىيل علمي مالئم ك كفاءة الزمة يف مراجعة 

، ك تتمثل الكفاءة يف مجلة ادلعارؼ ك اخلربات يف شىت ادليادين ك اليت تزداد اتساعا مع مركر 2احلسابات
الزمن، ك ػلصل ادلراجع عليها بعد تكوين نظرم ك ميداين ك النجاح يف شهادات من أعلى ادلستويات، ك 

إال فكيف ؽلكنو إذا انعدـ فيو التأىيل العلمي أف ػلمي ادلساعلُت ك أصحاب احلقوؽ على ادلؤسسة 
كادلتعاملُت معها، ك كيف ؽلكنو أف يواجو ادلشاكل ادلعقدة اليت تعًتض طريقة أثناء القياـ بادلهمة، كاجلزائر 

 1991 ادلؤرخ يف 08- 91على سبيل ادلثاؿ شددت على ىذه ادلسألة يف ادلادة الثالثة من القانوف رقم 
ادلتعلق دبهنة اخلبَت احملاسب كزلافظ احلسابات كاحملاسب ادلعتمد، كما أنو ال بد على مراجع احلسابات أف 

                                                 
1
- American Institute of Certified Public Accountants, Generally Accepted Auditing 

Standards, New York, AICPA, 1954. 

.55نقال عن خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص   
.38زلمد بوتُت، مرجع سبق ذكره، ص -  2
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يلتـز دائما باالستقالؿ يف تفكَته يف مجيع األمور اليت تنتمي إذل ادلهمة ادلنوطة بو، فاستقاللية تكوف ذباه 
سلتلف األطراؼ الذين يتم رفع التقرير النهائي ذلم، ك االستقاللية ىنا تتمثل يف نزاىة ك استقامة ك نضج 

ادلراجع ك سبتعو بكافة حقوقو ادلدنية ك عدـ تعرضو لعقوبات سابقة، كما عليو أف يعترب ىذا االستقالؿ 
ضركرة ال غٌت عنها من شأهنا أف تضفي مزيدا من الثقة على البيانات احملاسبية اليت يبدم رأيو فيها، 

خصوصا ك أف الدائنُت ك ادلستثمرين ك الدكائر الرمسية ك غَتىم يعتمدكف على رأم ادلراجع بصفتو خبَتا 
. مستقال زلايدا ك الضامن لشرعية ك صدؽ احلسابات

 إذف فعليو أف يكوف مستقال فعال، أم يتمتع بكامل احلرية ذباه أعضاء ادلؤسسة موضوع ادلراجعة، ك أف 
. (مصلحة شخصية)ال يشاركهم أعماذلم ك ال يربطو بادلؤسسة عقد عمل 

فإف ادلشرع اجلزائرم كاف صارما بإصداره  (زلافظ احلسابات)فنجد يف اجلزائر فيما ؼلص ادلراجعة القانونية 
 1 رلموعة نصوص للمحافظة على استقاللية ادلراجع، ك عليو يشًتط يف زلافظ حسابات شركة ما ما يلي

 :
ال تربطو صلة قرابة حىت الدرجة الرابعة بادلسؤكلُت يف ادلؤسسة ك أزكاجهم؛ 

ال يتقاضى أية تعويضات، أتعاب، أجر، أك عالكات يدفعها لو مسئولوف أك أزكاجهم، أك من طرؼ 
مؤسسة أخرل سبلك عشر األمواؿ اجلماعية يف ادلؤسسة اليت يراجعها ما عدا أتعابو بصفتو كمحافظ 

 ادلوافق لػ 08،81حسابات احملدد قانونا، باإلضافة إذل ذلك فإف ادلشرع اجلزائرم ك من خالؿ القانوف 
2 ادلنظم لوظائف اخلبَت احملاسب ك زلافظ احلسابات ك احملاسب ادلعتمد يف اجلزائر27/04/1991

 يف  
(: 34ادلادة ) حبيث ؽلنع زلافظ احلسابات شلا يأيت 47، 34ادلادتاف 

أف يقـو برقابة شركات ؽللك فيها مباشرة أك غَت مباشرة مساعلات؛  -
 أف ؽلارس كظيفة مستشار جبائي أك مهمة خبَت قضائي لدل شركات أك ىيئة يراقب حساباهتا؛  -

 .أف يشغل منصبا مأجورا يف شركة أك ىيئة راقبها قبل أقل من ثالث سنوات بعد ككالتو -

 من رلموع النصوص التشريعية ادلتعلقة بضبط مهنة احملاسبة بأنو ال ؽلكن حملافظ 47كلقد جاءت ادلادة 
: احلسابات أف يقـو أثناء ككالتو دبا يأيت 

أعماؿ التسيَت بصفة غَت مباشرة أك بواسطة االشًتاؾ أك اإلحالؿ زلل مسَتين؛  -
 مهما ادلراقبة ادلسبقة ألعماؿ التسيَت ك لو بصفة مؤقتة؛ -

 .مهاـ التنظيم ك اإلشراؼ على زلاسبة ادلؤسسة ادلراقبة -

. نالحظ أف ادلشرع اجلزائرم كضع إجراءات ك قوانُت صارمة للحفاظ على استقاللية ادلراجع أثناء تأديتو مهامو
                                                 

. من القانوف التجارم اجلزائرم679أنظر ادلادة -  1
  

،  2002، اجلزائر،  منشورات الساحل، CNCرلموعة النصوص الشرعية ادلتعلقة بضبط مهنة احملاسبة، اجمللس الوطٍت للمحاسبة -  2
 .14-12ص،- ص
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 ك ىذه 1كما على مراجع احلسابات أف يبذؿ العناية ادلهنية الكافية ك الواجبة يف عملية ادلراجعة ك كضع التقرير
العناية تتطلب مراجعة انتقاديو لكل مستول من مستويات اإلشراؼ على العمل الذم يتم، ك األحكاـ اليت 

. يقررىا ادلساعدكف، كما تتطلب عناية الزمة بأكراؽ عمل ادلراجع ك حصولو على أدلة ك قرائن اإلثبات
: معايير العمل الميداني: ثانيا

إف توفر الكفاءة ك االستقاللية ك العناية الكافية لدل مراجع احلسابات غَت كاؼ، إذ للقياـ دبهمتو على 
أحسن كجو ك إعطاء الرأم الصحيح حوؿ شرعية ك صدؽ احلسابات عليو مراعاة معايَت أخرل متعلقة 

بأعمالو، ك ىي مقاييس يستند إليها من أجل تقييم العمل الذم قاـ بو ك بالتارل ربديد مسؤكليتو فيما إذا قاـ 
دبا غلب مراجعة ك مراقبة احلسابات، غَت أنو من الصعوبة دبكاف كضع معايَت تنطبق على سلتلف ادلؤسسات ك 

 . 2سلتلف مراحل تطورىا ك من ىذه ادلعايَت نذكر أنو على ادلراجع
أف يضع سلطط كاؼ لعملية ادلراجعة ك مراقبة احلسابات ك اإلشراؼ على أعماؿ مساعديو، ك عليو  -

ربديد األشغاؿ الواجب القياـ هبا ك لو أف يساعده يف ذلك أعواف على أف يشرؼ على أعماذلم، إذ 
ليس لو احلق تفويض السلطة ذلم أك إصلاز ادلهمة كاملة من طرفهم، ك ىو ادلسئوؿ ادلسؤكلية الكاملة؛       

مجع أدلة ك قرائن اإلثبات تربر الرأم الفٍت احملايد ك تكوين ملفُت اجلارم ك الدائم يربر ادلراجع الرأم  -
الذم كصل إليو يف هناية عملية ادلراجعة باإلعتماد على مجلة من األدلة األساسية أك بعضها مثل 

ادلستندات، اجلرد ادلادم، ادلصادقات، االستفسارات ك البيانات ادلقدمة من طرؼ أعضاء اإلدارة ك 
غَتىا، ك عليو تكوين ادللف الدائم، ك الذم يتمثل يف الوثائق األساسية يف ادلؤسسة الصاحلة 

االستعماؿ يف الدكرات الالحقة تتعلق حبياة ادلؤسسة عملها ك مراحل تطورىا، ىياكلها، ك نظمها 
التعرؼ على ادلؤسسة زليطها، ىياكلها، طرؽ العمل، ادلعلومات احملاسبية ك ادلالية الدائمة، )

حبيث ينقح سنويا فيما إذا كانت ىناؾ تغَتات، كما عليو تكوين ادللف  (إخل....االتفاقيات ادلربمة
، ك الذم يتعلق بالسنة احلالية ك يتضمن كثائق الدكرة موضوع ادلراجعة ادلالية (ملف ادلراجعة)اجلارم 

ك احملاسبية منها مع أدلة اإلثبات اليت يتم مجعها، باإلضافة إذل ىذين ادللفُت فإف ادلراجع يدكف كل 
سبهيد الكتابة  (أكراؽ عمل)مالحظاتو ك كل التساؤالت ك االستفسارات ك ما غلب عملو يف جل 

 .التقرير النهائي

ك ىنا غلب على ادلراجع دراسة النظاـ ادلطبق ك تقييمو ك ذلك بعد : تقييم نظاـ الرقابة الداخلية -
ربديد نطاؽ عملية ادلراجعة ك مدل االختبارات، ك أف ربديد ىذا النطاؽ عائد لتقدير ادلراجع ك 

ادلتمثل يف رلموعة الضمانات اليت - حكمو الشخصي، أما تقدير كفاية نظاـ الرقابة الداخلي 

                                                 
  .52 عبد الفتاح الصحن ك آخركف، مرجع سبق ذكره، ص - 1

.58خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص -  2
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فيتطلب معرفة اإلجراءات ك األساليب ادلقررة ك تفهمها مع التحقق - تساىم يف التحكم يف ادلؤسسة
 .إذل درجة معقولة من أف ىذه اإلجراءات ك األساليب مطبقة فعال ك حسب اخلطة ادلرسومة ذلا

: معايير إعداد التقرير : ثالثا 
تنتهي كل مهمة ادلراجعة بكتابة تقرير يتضمن رأم ادلراجع النهائي حوؿ شرعية ك صدؽ احلسابات ك بصفة 

: 1عامة فإف من معايَت التقرير غلب أف
ينص صراحة على تطبيق أك عدـ تطبيق ادلبادئ احملاسبية األساسية ادلتعارؼ عليها؛   -
 فيما إذا كاف تطبيقها باستمرار من دكرة إذل أخرل؛   -

إف القوائم ادلالية تظهر حقيقة ادلركز ادلارل ك أف الوضعية ادلالية ناذبة فعال عن العمليات اليت قامت هبا  -
 .ادلؤسسة

ك غلب أف يتضمن التقرير رأم ادلراجع يف القوائم ادلالية ككل أك امتناعو عن إبداء الرأم، ك يف احلالة األخَتة 
. غلب أف يتضمن التقرير األسباب اليت أدت إذل ذلك

 ك ادلنظم لوظائف اخلبَت احملاسب ك 27/04/1991 ادلوافق لػ 80.91 من القانوف 29ك لقد جاء يف ادلادة 
: 2زلافظ احلسابات ك احملاسب ادلعتمد يف اجلزائر باآليت

يشهد زلافظ احلسابات أف احلسابات ادلدعمة صحيحة ك ذلك بناءا على كثائق زلاسبية أك تقرير زلافظي 
احلسابات يف ادلؤسسات اليت سبلك فيها الشركة امسها، ك يًتتب عن ادلهمة إعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ 

. أك بدكف ربفظ على انتظامية ك صحة الوثائق السنوية
إف على ادلراجع أف يبدم رأيو بناءا على نوعُت من ادلعايَت، معايَت عامة للمراجعة ك تضبطو من جهة ك معايَت 

أخرل ك تتمثل يف ادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها أك معايَت أخرل غَت زلاسبية يعتمد عليها أثناء قيامو 
. دبهامو

ك من خالؿ ادلدخل النظامي ؽلكن أف نربز الدكر الذم تلعبو ىذه ادلعايَت يف عملية ادلراجعة ك ىذا كفقا 
:   للشكل التارل 

 
 
 
 

 إجراءات معالجة المعلومات المالية للمراجع(: 04)الشكل رقم 

 
                                                 

.38زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  

.12رلموعة النصوص ك التشريعات القانونية ادلتعلقة بضبط مهنة احملاسبة، مرجع سبق ذكره، ص -  2
  

: صورة 
لألحداث االقتصادية 

 ك ادلالية

: ادلستعمل 
ادلساعلُت 

 مصلحة الضرائب
 البنوؾ

: رسالة 
احلسابات 

 السنوية

مستقبل احلدث 
ادلسيَت -

 احملاسب

احلدث 
االقتصاد 

 كادلارل

معرفة يف رلاؿ 
 احملاسبة

: اللغة 
تػكوين  ادلبادئ احملاسبية

Perception Perception 
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             ادراؾ احلدث                            ادراؾ الرأم                                    
                                                                      
 
 
 

 
Source : Laurent Herve et Philipebuch-Lestrade, La Pratique De L’Audit, 4

eme 
Edition, 

Economica, 1992, P.21.  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أىداف المراجع : المطلب الثاني 

للقياـ دبهمة ادلراجعة ك إصلازىا بنجاح على ادلراجع ربديد أخطار ادلؤسسة زلل الدراسة ك طرح رلموعة من 
.  األسئلة األساسية على نفسو ك تلقي اإلجابة الصحيحة عليها
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تحديد األخطار  : أوال 
ال شك أف لكل مؤسسة زليط تنظم إليو ك ىيكل ك تنظيم إدارم ك زلاسيب، كما أف لكل مؤسسة سياستها 
العامة ادلنتهجة من طرؼ مسَتيها، ك على ادلراجع ادلتدخل دراسة كل ىذا ك ذلك من أجل ربديد األخطار 

العامة اليت قد تعًتض سَت ادلؤسسة حقل الدراسة، بتعبَت آخر تتعرض ادلؤسسة ألخطار آتية من احمليط ك 
ق ك قوانينو، ك تتعرض ألخطار نتيجة لتنظيمها ك شكلها القانوين ك ىيكلها، كما مالقطاع الذم تنشط ؼ

تتعرض ألخطار تنجم عن السياسة العامة ادلنتهجة من طرؼ ادلسؤكلُت، إذ توجد ىذه ادلؤسسة يف شكل ذا 
طابع ذبارم أك إنتاجي أك إدارم، ك ذلذا البد من التعرؼ على السياسة ادلالية، السياسة التجارية ادلتبعة ك دكف 

. 1إعلاؿ اجلانب االجتماعي يف ىذه السياسة
إف دراسة التنظيم اإلدارم ك احملاسيب ستسمح للمتدخل التعرؼ على الطرؽ ادلتبعة يف مجع، ربليل ك معاجلة 

ادلعلومات ادلالية ك احملاسبية ك تدفقها، كما ستسمح من الوقوؼ على كجود أك عدـ كجود إجراءات رقابية، ك 
. كذا التأكد من كجود مصلحة ادلراجعة الداخلية ك مدل فاعلية ىذه األخَتة ك كل ىذا ليس باألمر البسيط

: األسئلة التي على المراجع طرحها على نفسو و تلقي اإلجابة عليها: ثانيا 
، أساسية 2حىت يتسٌت للمراجع إعطاء الرأم حوؿ صدؽ ك شرعية احلسابات ىناؾ رلموعة من األسئلة

: يطرحها ادلراجع على نفسو ك عليو تلقي اإلجابة عليها، ك ىي 
 :ك تتمثل يف questions relative aux enregistrementsأسئلة زبص التسجيالت  (1

ىل أف كل العمليات الواجبة التسجيل مت تسجيلها يف احلسابات ؟  -1
يتحقق ادلراجع من خالؿ ىذا السؤاؿ من مشولية التسجيالت كيقصد هبا ، أم أف كل 

العمليات احملاسبية قد سجلت ك دل ينس ك دل يتناسى احملاسب أية عملية من عمليات الدكرة 
اليت ىو بصددىا، فنقوؿ عن حساب ادلورد من ادلوردين على سبيل ادلثاؿ أنو شامل إذا تضمن 

تسبيقات، )كل فواتَت الشراء مث التسديدات اليت سبت دكف نسياف العمليات األخرل 
. (...زبفيضات ذبارية خارج الفاتورة، زبفيضات مالية، مردكدات مشًتيات

ىل أف كل التسجيالت اليت قاـ بتسجيلها يف احلسابات تعرب فعال عن عملية  -2
حقيقية ؟ ك ىنا يتحقق ادلراجع يف ىذه احلالة من حقيقة التسجيالت ىل أف ما مت تسجيلو 

بالدفاتر احملاسبية لو ما يقابلو فزيائيا؟ ك  ىذا يف حالة اجلواب بنعم، دليل على احًتاـ مبادئ 
احملاسبة، مثاؿ دخوؿ استثمار يعٍت الفاتورة صحيحة، التسجيل صحيح، اآلجل ؽلكن اعتباره 

 دل يدخل يف القيمة TVAاستثمارا، ملكية ادلؤسسة لالستثمار، الرسم على القيمة ادلضافة 

                                                 

.60زلمد بوتُت، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  

2
-Raffegeau, J et all, Op. Cit,  P: 35. 
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األصلية يف حالة كونو قابال لالسًتجاع بتعبَت آخر، القوؿ أف كل التسجيالت حقيقة يعٍت 
. أهنا ناذبة عن عمليات حقيقية ك أف ىذه األخَتة سجلت حقيقة

ىل أف العمليات اليت مت تسجيلها خالؿ الدكرة موضوع ادلراجعة زبص ىذه الدكرة فقط،  -3
كىل أف ليس ىناؾ عمليات زبص الدكرة ادلعنية ك سجلت على دكرة أخرل ؟ يتحقق ادلراجع 

دل تسجل أم  : يف ىذه احلالة من مدل احًتاـ مبدأ استقاللية الدكرات، مثاؿ يف ادلبيعات
ك ىذا تعبَت عن  استقاللية الدكرات، ك دل تسجل أية  (1+ف)يف الدكرة  (ف)عملية بيع للدكرة 
ك ىذا اآلخر تعبَت عن حقيقة التسجيالت، ك ( ف)يف الدكرة  (1-ف)عملية بيع للدكرة 

باختصار ؽلكن القوؿ فيما ؼلص التسجيالت أف مشولية التسجيالت تعٍت أف ادلوجود ىو 
مسجل يف احملاسبة ك ال ؼلتلف عنو، ك أف احلقيقة تعٍت أف ادلسجل يف احملاسبة ىو ادلوجود 

 .حقيقة ك ال ؼلتلف عنو

: Questions Relatives Aux Soldesأسئلة زبص األرصدة  (2

ىل أف األرصدة الظاىرة بادليزانية لعناصر األكؿ ك عناصر اخلصـو موجودة يف الواقع؟  -4
البد من ربقق ادلراجع من الوجود الفعلي لألرصدة ادلعنية يف الواقع فمثال ادلخزكف موجود كجودا 

. ماديا، حق ادلؤسسة ذباه الزبوف موجود فعليا
ىل عناصر األصوؿ ك عناصر اخلصـو مقيمة كما غلب ؟ يتحقق ادلراجع يف ىذه احلالة  -5

ادلؤكنات مقيمة كما غلب ك ذلا ما يربرىا، ترمجة احلقوؽ ك : من حقيقة تقييم األرصدة، مثاؿ 
. الديوف بالعملة الصعبة بالعملة احمللية كما غلب

 : Question Relatives aux document financierأسئلة زبص الوثائق ادلالية  (3
ىل مت إعداد الوثائق ادلالية على حسب ما يراـ ؟ يتأكد ادلراجع عند تصفحو ذلذه  -6

ىل ىناؾ أخطاء يف الًتتيب أك مجع أصناؼ مالية، : القوائم من حيث الشكل خاصة، مثال
. عن غَت حق يف ادليزانية

ىل القوائم ادلالية اليت مت إعدادىا مرفقة بادلعلومات ادلكملة الضركرية لفهمها ؟ يتحقق  -7
أك ادلراجع ىنا من أف ادلعلومات ادلتضمنة يف الوثائق ادلالية ك احملاسبية مرفقة دبعلومات خارج 

مثال كيف تقييم ادلخزكنات، تغيَت الطرؽ احملاسبية، العمليات ما . احملاسبة تفصيلية مفسرة ذلا
 .اخل... بعد ادليزانية 
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 ال يعوض مراجعة األرصدة ألهنا ال تكشف على كل األخطاء ك االضلرافات خاصة تإف مراجعة التسجيال
فيما ؼلص األرصدة اآلتية من دكرات سابقة كما أف مراجعة األرصدة ال تعوض مراجعة التسجيالت ألهنا ال 

. 1تكشف النسياف ك كل أنواع اإللغاء غَت ادلربرة
 

مسار عملية المراجعة  : المطلب الثالث 

غلب على ادلراجع أف يقـو بأداء خدمتو على أحسن كجو، فلذلك يعمد إذل ازباذ عدة خطوات سبهيدية عند 
البدء بتنفيذ عملية ادلراجعة ك ما يقتضيو ذلك من كضع خطة عمل ك برنامج األداء، ك ما يتطلبو من 

استخدامو لعدة ملفات، إذ ؽلكن إغلاز كل ىذه اخلطوات ك اإلجراءات يف ثالث مراحل متكاملة  
ك ضركرية، تتكوف كل مرحلة من خطوات عدة البد من القياـ هبا حسب تسلسلها حىت يتمكن من االنتقاؿ 

. إذل ادلرحلة ادلوالية ك إهناء ادلهمة ادلوكلة إليو
 : 2ك ىذه ادلراحل ىي

احلصوؿ على معرفة عامة حوؿ ادلؤسسة؛ - 1
تقييم نظاـ الرقابة الداخلية؛ - 2
. فحص احلسابات- 3

ك عناصر   Elément de compréhensionػلصل ادلراجع على نوعُت من العناصر، عناصر الفهم 
، أين زبتلف األعلية ذلذه العناصر بالسنة لكل عنصر كما يظهر يف الشكل Element de preuveاإلثبات 

: ادلوارل 
 
 
 
 
 
 
 

العناصر المهمة للمراجع  : (05)الشكل رقم 
  

                                                 

.64زلمد بوتُت، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  

.65نفس ادلرجع، ص -  2
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 Source: Raffégeau.J et all, op.cit, P: 66. 
نالحظ من خالؿ ىذا الشكل أف األعلية بالنسبة لعناصر الفهم يف مرحلة احلصوؿ على معرفة عامة حوؿ 
ادلؤسسة أكثر من عناصر اإلثبات، إذ على ادلراجع يف ىذه ادلرحلة الفهم ك اإلطالع على القوانُت ك قيود 

احمليط ادلباشر ذلا ليبدأ أكثر فأكثر يف ادلرحلتُت الثانية ك الثالثة يف مجع ما أمكن من عناصر اإلثبات يدعم هبا 
. حكمو النهائي

ك حىت يتأكد ادلراجع ك يطمئن من األخطار احملتملة ك حىت يستطيع احلصوؿ على أجوبة األسئلة اليت سبق 
تناكذلا، عليو إتباع مسلكا عاما متكونا من ثالث مراحل كربل ضركرية ك لوالىا دلا سبكن من فهم ادلؤسسة اليت 
يراجعها حبصولو على معرفة عامة حوذلا، ك تلك ىي ادلرحلة األكذل، ك دلا سبكن من فهم نظامها اإلدارم الذم 
تسَت عليو ك ما يتضمنو من ضمانات من خالؿ تقييم نظاـ الرقابة الداخلية يف ادلرحلة الثانية، ك دلا استطاع يف 

األخَت فهم زلتول احلسابات ك طرؽ ادلتبعة ك دلا سبكن من تدقيقها ك إعطاء رأم صائب مدعم بأدلة حوذلا 
. إذا دل يقم بفحص تلك احلسابات ك الوثائق ادلالية يف مرحلة ثالثة

:  ك ؽلكن إغلاز ىذه ادلراحل الثالث خبطواهتا يف الشكل التارل 
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 احلصوؿ على معرفة عامة حوؿ ادلؤسسة

 تقييم نظاـ الرقابة الداخلية

 فحص احلسابات

   

احلصوؿ على معرؼ عامة حوؿ ادلؤسسة 
: أشغاؿ أكلية - 1

التعرؼ على الوثائق اخلارجية؛                       - 
التنظيم ادلهٍت؛                       - 
. عناصر ادلقارنة بُت ادلؤسسات                      - 

  1مرحلة 
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فحص احلسابات 
                   تقييم هنائي لنظاـ الرقابة الداخلي 

: نقاط قوة النظاـ - 1
. (اختبارات السرياف، ادلراجعة التحليلية)برنامج أدىن لفحص احلسابات                 - 

: نقاط ضعف النظاـ - 2
؛ (اختبارات إضافية، تدعيم برنامج فحص احلسابات)تعديل الربنامج                 - 
. اختبارات السرياف ك التطابق                - 

: إهناء عملية ادلراجعة - 3

 3ادلرحلة 

III  

تقييم نظاـ الرقابة الداخلية 
: مجع اإلجراءات - 1

استعماؿ خرائط تتابع الوثائق مابُت ادلصاحل؛                         - 
. ملخصات إجراءات، ملخصات األدلة الكبَتة                        - 

: اختبارات تطابق الفهم - 2
. تتبع بعض العمليات هبدؼ فهم النظاـ ك حقيقتو                        - 

: تقييم أكرل لنظاـ الرقابة الداخلية- 3
نقاط قوة النظاـ؛       تشخيص                         - 
.      نقاط ضعف النظاـ                        - 

 : ةاختبارات االستمرارم- 4
. اختبارات للتأكد من نقاط القوة يف الواقع                        - 

: تقييم هنائي لنظاـ الرقابة الداخلية - 5
نقاط قوة للنظاـ؛                         - 
 .                                         ضعف يف تصور النظاـ، كثائق احلوصلة                        - 

  2ادلرحلة 
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. 78، 68 زلمد بوتُت، مرجع سبق ذكره، ص ص: المصدر
من خالؿ ىذا الشكل ؽلكن مالحظة مجيع اخلطوات اليت ؽلر هبا ادلراجع أثناء أدائو لعملية مراجعة ما، كإعلاؿ 

 .أك تقصَت يف خطوة ما من شأنو أف يضعف النتائج ادلتوصل إليها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: خالصة
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   إف ادلراجعة ىي عبارة عن عملية منظمة للحصوؿ على القرائن ادلرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث 
لغرض التأكد من درجة مسايرة ىذه العناصر للمعايَت ادلوضوعية، مث  اإلقتصادية كتقييمها بطريقة موضوعية،

توصيل نتائج ذلك إذل األطراؼ ادلعنية، فهي بذلك عملية إنتقادية للقوائم ادلالية اخلتامية من خالؿ فحص 
مجيع الدفاتر كالسجالت احملاسبية كاألدلة ادلدعمة للتسجيالت احملاسبية ادلرتبطة بالعمليات اليت قامت هبا 

ادلؤسسة، ككذا التحقق من مدل مطابقة عناصر ىذه القوائم للواقع الفعلي ذلا، إف ىذه العملية سبكن ادلراجع 
من أف يبدم رأيا فنيا زلايدا حوؿ مدل داللة القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة عن ادلركز ادلارل احلقيقي ذلا 

. كمدل اإللتزاـ بادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليو
   كحىت تتم ىذه العملية بكفاءة فإهنا غلب أف تعتمد على قواعد كأسس كمعايَت منطقية كثابتة زلددة 

لظركؼ إصلازىا، كما أف الشخص ادلزاكؿ ذلذه ادلهنة غلب عليو أف يكوف مستقل كمؤىل تأىيال علميا كمهنيا 
كافيُت لتقرير ما إذا كانت القوائم ادلالية اخلتامية صحيحة، كلقد أدت اإلىتمامات ادلتزايدة من قبل ادلهنيُت 

كالباحثُت ككل من تولدت لديهم احلاجة للمراجعة إذل تطوير ادلمارسة العملية ذلذه ادلهنة، كنظرا لتشعب 
تقسيمات ادلراجعة كتنوعها، كتعدد ميادينها ك إختالؼ أساليبها، تعدد ت أىدافها دبا ؼلدـ من ربقيق غاية 
كل نوع من أنواعها، كلقد جاءت ىذه األىداؼ كليدة األعلية الكبَتة للمراجعة يف ادلؤسسة كمن لو عالقة 

هبا، إذ أف الصفة الرقابية اليت تتمتع هبا ادلراجعة جعلت ىؤالء كىؤالء يلجؤكف إذل ادلراجعة للوقوؼ على 
شلتالكاهتم كاحملافظة عليها من اإلختالس كاإلعلاؿ كالضياع، ككذا الوقوؼ على نشاط ادلؤسسة لتحقيق أكرب 
فاعلية ككفاءة ذلا من أجل تطويره كالوصوؿ إذل جودة عالية دلنتجاهتا، كنظرا كذلك لصفتها الرقابية أصبحت 

مجيع األسواؽ ادلالية تشًتط على ادلؤسسات اليت تريد الدخوؿ يف البورصات القياـ بإعتماد مراجعة موثوقة حىت 
يتم الوثوؽ يف قوائمها ادلالية ادلنشورة، ك اإلعتماد عليها يف عملية إزباذ القرارات ادلختلفة، كما أف ادلراجعة 

تسهم بدرجة كبَتة يف ىذه العملية داخل ادلؤسسة خاصة بعدما تطورت ىذه ادلهنة كأصبحت تساعد ادلؤسسة 
.   يف رفع مستول كفاءة كفاعلية عملياهتا
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: تمهيد

تسعى إدارات اؼبؤسسات منذ زمن طويل إذل إهباد وتطبيق وسائل وقائية إلدارة مؤسساهتم بفعالية عالية   
بغرض اؼبساعدة على ربقيق الرحبية واحملافظة على اؼبوجودات ومراقبة اؼبطلوبات واإللتزمات وكذلك منع أو 

زبفيف تأثَت األحداث السلبية اؼبفاجئة، وما يساعد على ذلك ىو إعداد منظومة متكاملة اغبلق من أساليب 
وإجراءات رقابية تعمل على إرساء ؾبموعة من قواعد العمل اليت تشرؼ على تصميمها اإلدارة العليا، وتسهر 
على تنفيذىا مع صبيع العاملُت، لتوفَت قدر مقبوؿ من الثقة واإلطمئناف، لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة من حيث 

. كفاءة وفعالية العمليات ودقة وصحة وسالمة التقارير اؼبالية و اإللتزاـ بتنفيذ القوانُت و األنظمة
  تعترب اؼبراجعة الداخلية حلقة من اغبالقات الرقابية يف اؼبؤسسة، إذ تعتمد عليها اإلدارة يف التخفيف من 

اؼبسؤولية اؼبلقاة على اإلدارة، كما تعترب اؼبراجعة الداخلية دبثابة أعُت لإلدارة تراقب من خالؽبم كل كبَت وصغَتة 
ربدث يف اؼبؤسسة، وتعترب اؼبراجعة الداخلية قديبة اؼبمارسة إال أهنا دل تلقى اإلىتماـ الواسع إال بعدما برزت 

اغباجة اؼبلحة، فزادت من إىتماـ الباحثُت واؼبهنيُت، فقاموا بتطويرىا وإرساء ؾبموعة من القواعد الالزمة 
ؼبمارستها داخل اؼبؤسسة، وىذا ؼبا تقدمو من خدمات تساعد اإلدارة يف التسيَت اعبيد والفعاؿ للمؤسسة، كما 
أف ىناؾ نوع من التكامل بُت اؼبراجعة الداخلية واػبارجية، إذ يستفيد كل طرؼ من اآلخر يف أداء مهمة على 

أحسن وجو دبا ىبدـ اؼبصاحل الداخلية واػبارجية للمؤسسة، ولقد جاء ىذا الفصل ليتم فيو دراسة اؼبراجعة 
الداخلية من صبيع جوانبها حىت نتمكن من ربديد الدور الذي يبكن أف تلعبو الداخلية يف العملية التسيَتية بصفة 

عامة وعملية صنع القرارات على وجو التحديد، لذا سيتم التطرؽ يف اؼببحث األوؿ إذل التعريف باؼبراجعة 
الداخلية والوقوؼ على أنبيتها واألىداؼ اؼبرجوة منها، ويف اؼببحث الثاين سيتم التطرؽ ألىم الضوابط األساسية 

.  اليت ربكم ىذه الوظيفة، ليتم تناوؿ أىم تأثَتات الوظيفة على صبيع اؼبستويات التسيَتية يف اؼببحث الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماهية المراجعة الداخلية  : المبحث األول
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تعترب إدارة اؼبؤسسة ىي اؼبسؤولة عن إعتماد الضوابط احملاسبية و اإلدارية اليت تتمثل يف االحتفاظ باؼبوجودات، 
و بتصميم السجالت اؼبالية بصورة سبكن من االعتماد عليها، و بتنفيذ العمليات بكفاءة معقولة، و ىذا و 

تتمكن اإلدارة عادة من تنفيذ مسؤولياهتا باالستعانة بإدارة اؼبراجعة الداخلية 
 

مفهوم وتطور المراجعة الداخلية  : المطلب األول

اؼبراجعة الداخلية ىي وظيفة رقابية سبارس يف اؼبؤسسات اؼبختلفة منذ قروف مضت، و ىي تنبع من الوظيفة 
الرقابية إلدارة اؼبؤسسة و تتأثر بأىدافها، و تتطور مع تطورىا، و لقد نشأ الطلب على اؼبراجعة الداخلية نتيجة 

اغباجة لوجود وسيلة ربقق مستقلة بغرض اغبد من الغش، األخطاء يف السجالت احملاسبية و بغرض ضباية 
. األصوؿ

، حيث يعتقد بوجود دليل على 1و يرجع اؼبؤرخوف وجود اؼبرجعة الداخلية إذل أكثر من ستة أالؼ عاـ مضت
 و بدأ ،أف ىناؾ أنظمة رظبية للتسجيل و التحقق كانت تستخدـ يف ذلك الوقت يف منطقة الشرؽ األدىن

االىتماـ باؼبراجعة الداخلية يزيد يف أوربا يف القرف الثامن عشر اؼبيالدي نتيجة ظهور حاالت كثَتة للغش، و مع 
انتقاؿ احملاسبة إذل الدوؿ األوربية و اؼبراجعة إذل الواليات اؼبتحدة و النمو اؼبضطرد يف أنشطة األعماؿ بدأ االذباه 

. كبو ضرورة وجود وظيفة رقابية مستقلة داخل اؼبؤسسة
و نظرا ألف اىتماـ اإلدارة يف اؼباضي كاف ينصب أساسا على ضباية األصوؿ، و باالحتفاظ بتسجيالت مالية 

دقيقة، و االلتزاـ بالسياسات و اإلجراءات اؼبوضوعة، و اغبد من حاالت الغش، فقد ينظر لوظيفة اؼبراجعة 
الداخلية على أهنا امتداد لعمل اؼبراجع اػبارجي، و أدت ىذه النظرة الضيقة جملاؿ عمل اؼبراجع الداخلي إذل 

الًتكيز على اعبوانب اؼبالية فقط للعمليات و أنشطة اؼبؤسسة، و كاف اؼبراجع الداخلي يف ذلك الوقت يلعب دورا 
ؿبدودا، كما دل تكن ىناؾ حاجة إلنشاء نشاط مستقل على شكل قسم أو إدارة للمراجع الداخلية ضمن 

. اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة
و تعقد العمليات اليت تقـو هبا، إذل , و لقد أدى النمو اؼبطرد يف أنشطة األعماؿ، و كرب حجم اؼبؤسسات

زيادة االىتماـ بالوظيفة الرقابية لإلدارة و ظهور اغباجة إذل وجود اؼبراجعة الداخلية كنشاط رقايب مستقل يساعد 
اإلدارة يف القياـ بوظيفتها الرقابية بفاعلية و كفاءة، و ذلك من خالؿ تقييم مدى االلتزاـ بالسياسات و 

اإلجراءات اؼبوضوعية، ضباية األصوؿ،  التحقق من دقة و اكتماؿ السجالت احملاسبية و ما ربتوي عليو من 
بيانات و تقييم كفاءة العمليات التشغيلية للمؤسسة كفاءة العاملُت فيها إذ ترتب على ذلك االعًتاؼ بالدور 
الذي تلعبو اؼبراجعة الداخلية كوظيفة رقابية سبتد إذل كل اعبوانب اؼبالية و التشغيلية يف اؼبؤسسة واتسع نطاؽ 

                                                 
1

اؽبيئة السعودية للمحاسبُت القانونُت، مشروع معايَت اؼبراجعة الداخلية و قواعد السلوؾ اؼبهٍت، مكتبة اؼبلك فهد الوطنية، النشرة اإللكًتونية، -  
 www.socpa.org.sa.26/07/2005,15h:43m .5، ص 2004الرياض، يوليو 

http://www.socpa.org.sa/
http://www.socpa.org.sa/
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استخدامها و أصبحت تستخدـ كأداة لفحص و تقييم مدى فاعلية األساليب الرقابية و مد اإلدارة العليا 
باؼبعلومات، هبذا أصبحت اؼبراجعة الداخلية أداة تبادؿ معلومات و اتصاؿ بُت اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة و 

اإلدارة العليا، انعكس ىذا التطور اؼبلحوظ للمراجعة على شكل برنامج اؼبراجعة، فقد كاف الربنامج يف السنوات 
األوذل لظهور اؼبراجعة يرتكز على مراجعة العمليات احملاسبية و اؼبالية و لكن بعد توسيع نطاؽ اؼبراجعة، أصبح 

. برنامج اؼبراجعة يتضمن تقييم نواحي النشاط األخرى
إف الزيادة يف حاالت الفشل و إفالس اؼبؤسسات يف الواليات اؼبتحدة يف األربعينيات من القرف السابق، أدى 
إذل بدأ االذباه كبو ضرورة االعًتاؼ باؼبراجعة الداخلية كمهنة تكوف ؽبا مقوماهتا اليت سبكنها من ربقيق الغرض 

1941منها، حيث مت إنشاء معهد اؼبراجعُت الداخليُت يف الواليات اؼبتحدة يف عاـ 
 و ذلك بغرض تطوير 1

اؼبراجعة الداخلية كمهنة يعًتؼ هبا، و أدى إنشاء فروع عديدة ؽبذا اؼبعهد يف عدد كبَت من الدوؿ، إذل انتشار 
يف اؼبراجعة الداخلية و ضرورة تطويرىا كمهنة تتوافر ؽبا مقوماهتا من وجود معايَت مهنية ؼبمارستها، " اؼبهنية"فكرة 

و الًتخيص دبزاولتها، و قواعد السلوؾ اؼبهٍت هبب االلتزاـ هبا، مع ضرورة التعليم و التطوير اؼبستمر ؼبمارسي 
. اؼبهنة

من خالؿ التطورات اليت حصلت يف البيئة احمليطة باؼبؤسسة واليت انعكست على مهنة اؼبراجعة الداخلية 
أصبحت سبارس كوظيفة داخل اؼبؤسسات و يف بيئات متنوعة من الناحية القانونية أو الثقافية و يف مؤسسات 

زبتلف يف غرضها، و حجمها، وىيكلها التنظيمي، و شكلها القانوين، و عن طريق أفراد داخل أو خارج 
. اؼبؤسسة

نالحظ من خالؿ ىذا التطور التارىبي للمراجعة الداخلية أف ىذه األخَتة ؽبا ما يؤىلها من اؼبقومات أف تلعب 
.  دورا كبَتا يف عملية ازباذ القرار و على صبيع اؼبستويات، خاصة اإلدارة العليا

فالنقلة اؼبلحوظة من ؾبرد اؼبراجعة احملاسبية لتأكد من صحة تسجيل العمليات اؼبالية و اكتشاؼ األخطاء إذل 
، كل ىذا من ...أف أصبحت تستخدـ كأداة لفحص و تقييم مدى فاعلية األساليب الرقابية و متابعة العمليات

. و االعتماد عليو يف عملية ازباذ القرار (نظاـ اؼبراجعة الداخلية)شأنو أف يزيد من الوثوؽ يف ـبرجات ىذا النظاـ 
" I I A" ىو التعرؼ الصادر من معهد اؼبراجعُت الداخليُت األمريكي 2و يعد أوؿ تعريف للمراجعة الداخلية

فقد جاء فيو أف اؼبراجعة الداخلية ىي نشاط تقييمي مستقل يوجد يف منظمة األعماؿ ؼبراقبة العمليات احملاسبية 
و اؼبالية، و العمليات األخرى، من أجل تقدًن خدمات وقائية وعالجية لإلدارة، داخل التنظيم للقياـ 

باؼبسئوليات اؼبنوطة هبا بدرجة عالية من الكفاءة و ذلك عن طريق توفَت التحليل و التقييم و التوصيات و 
. اؼبشورة و اؼبعلومات اليت تتعلق باألنشطة اليت تتم مراجعتها

                                                 
1

 .65،ص2002فتحي رزؽ السوافَتي و آخروف، الرقابة و اؼبراجعة الداخلية، دار اعبامعية اعبديدة، اإلسكندرية، -  

2
- www.theiia.org, 08.05.2003, 16h:10m.   
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و عرفت اؼبراجعة الداخلية على أهنا حلقة من حالقات الرقابة الداخلية و أداة يف يد اإلدارة تعمل على مد 
. 1اإلدارة باؼبعلومات اؼبستمرة حوؿ سَتورة العمليات احملاسبية و اؼبالية و العمليات التشغيلية األخرى

اؼبراجعة الداخلية على أهنا تكوف داخل اؼبؤسسة وظيفة مستقلة للتقييم )" ETIENNE"و عرفت كذلك 
 (الدوري لصاحل اؼبديرية العامة

2 .
 Institut Française De L’audit Et Du       أما اؼبعهد الفرنسي للمراجعة و الرقابة الداخلية

Contrôle Interne  (IFACI)  ىدؼ إذل إعطاء يفقد عرؼ اؼبراجعة الداخلية على أهنا نشاط مستقل
اؼبنظمة الضمانات الكافية حوؿ درجة التحكم يف العمليات و إعطاء نصائح من أجل القياـ بالتحصينات 

. الالزمة و اليت تساىم يف خلق قيمة مضافة
بتعريف للمراجعة الداخلية يبُت فيو أف اؼبراجعة الداخلية هبا شخص أو  HAMMINI ALLELو لقد جاء 

أشخاص مؤىلوف تابعوف تنظيميا لإلدارة العليا ومستقلوف عن باقي الوظائف دبا فيها احملاسبة واؼبالية، و ىي 
. وظيفة رقابية داخلية ترتبط مباشرة دبدير اؼبؤسسة

و يقتصر عملها على ـبتلف الوظائف و الدوائر و العمليات، فمن خالؿ اؼبراجعة الداخلية يتم مراجعة 
عمليات ـبتلف الوظائف من أجل القياـ بالتحسينات الالزمة للوصوؿ لتطبيق جيد لسياسات و اإلجراءات 

 . 3اؼبتبعة يف الوحدة
.               كما تساعد اؼبؤسسة على الوصوؿ لألىداؼ اؼبسطرة بشكل منظم ومنهجي

 و رقابة اؼبؤسسة و إعطائها Management des Risque إلدارة اؼبخاطر تو تعترب ىذه كإجراءا
. 4اقًتاحات من أجل تدعيم فعاليتها

: من خالؿ ىذه التعاريف اؼبختلفة حوؿ اؼبراجعة الداخلية يظهر ما يلي
 ىذه االستقاللية نسبية ألف ىذه الوظيفة ،مستقلة داخل تنظيم معُت (نشاط)  تعد اؼبراجعة الداخلية وظيفة 

. تابعة تنظيميا لإلدارة العليا، و االستقاللية تكن عن ـبتلف الوظائف األخرى داخل اؼبؤسسة
. يقـو هبذه الوظيفة شخص أو أشخاص مؤىلوف تابعُت للمؤسسة -
دورية حوؿ عمليات  (فحص، تقييم، إعداد تقرير)يتمثل عمل ىذه الوظيفة يف إجراء عملية مراجعة  -

 .صبيع الوظائف اؼبوجودة داخل اؼبؤسسة

                                                 

.38 عبد الفتاح الصحن و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص -
1
 

2
- Etienne.B, L’audit Interne Pour Quoi Et Comment, Les Edition D’organisation France, 

1989, p20.   
3
- Hammini Allel, Le Contrôle Interne Et L’élaboration Du Bilan Comptable, Office Des 

Publications Universitaires, Alger, 2003, p :35.   
4
- www.IFACI.fr,Prise De Position IFACI, Audit Interne-Qualité, Mai 2004 P:04, 05/01/2005, 

10
h:28. 
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يتم إبالغ اإلدارة العليا دبدى سَتورة العمليات و مدى ذبسيد السياسات و ربقيق األىداؼ مع اقًتاح  -
 .ؾبموعة من التحسينات من شأهنا أف تزيد يف فاعلية و كفاءة اؼبؤسسة

 و من خالؿ ىذه العناصر يبكن أف نستخلص تعريف شامل للمراجعة إذ نعتربىا أهنا وظيفة مستقلة داخل 
تابع للمؤسسة، حيث تتمثل نشاطات ىذه الوظيفة يف القياـ بعملية  (أشخاص)اؼبؤسسة، يقـو هبا شخص 

الفحص الدوري للوسائل اؼبوضوعة ربت تصرؼ مديرية اؼبؤسسة قصد مراقبة وتسيَت اؼبؤسسة، و التدقيق فيما إذا 
كانت اإلجراءات اؼبعموؿ هبا تتضمن الضمانات الكافية، و أف العمليات شرعية واؼبعلومات صادقة   و أف 

. التنظيمات فعالة و اؽبياكل واضحة و مناسبة، و كذا مساعدة إدارة اؼبؤسسة يف ربقيق أىدافها اؼبسطرة
 

أهمية وأهداف المراجعة الداخلية : المطلب الثاني

أهمية المراجعة الداخلية : أوال
   ربدد أنبية اؼبراجعة الداخلية بالدور الذي تؤديو يف تدعيم الوظيفة الرقابية إلدارة اؼبؤسسة، و تتضح بصورة 

خاصة من االذباه اؼبتزايد خالؿ السنوات العشر األخَتة و الذي ينادي بضرورة ربسُت األداء الرقايب للمؤسسة، 
و يبكن أف نرجع ظهور ىذا االذباه إذل ثالث عوامل و ىي زيادة حاالت فشل اؼبؤسسات و إفالسها و التغيَت 

. يف أمباط اؼبلكية و التغَتات يف البيئة النظامية اليت تعمل فيها اؼبؤسسات
خصوصا تلك اغباالت اليت اهنارت - و يالحظ يف السنوات األخَتة ظهور العديد من حاالت فشل اؼبؤسسات 

و لفت ذلك أنظار اؼبستثمرين، اؼبشرعُت، الباحثُت، وغَتىم من اؼبهتمُت دبجاالت - فيها شركات عمالقة
األعماؿ و االقتصاد، و أجريت العديد من الدراسات و البحوث اليت تتناوؿ أسباب اهنيار ىذه اؼبؤسسات، و 

 ىو ضعف األداء الرقايب فيها نتيجة وجود قصور يف استقاللية ؾبلس اإلدارة أو يخلصت إذل أف السبب الرئيس
. 1البفاض جودة أداء عباف اؼبراجعة أو غياب وظيفة اؼبراجعة الداخلية
- خصوصا عند ظهور شركات اؼبسانبة- من ناحية أخرى، شهدت السنوات األخَتة تغيَتا يف أمباط اؼبلكية 

نتيجة ربوؿ ملكية األسهم من اؼبستثمر الفرد إذل اؼبؤسسات االستثمارية، مثل صناديق االستثمار، البنوؾ، 
و أدى ذلك إذل تركيز اؼبلكية يف يد عدد قليل من اؼبستثمرين الذين أصبح ؽبم تأثَت فعاؿ على ؾبلس .  و غَتىا

اإلدارة، و بدأ ىؤالء اؼبستثمروف ينادوف بضرورة التغَت يف اؼبواصفات اإلدارية و اإلجراءات و األساليب الرقابية 
. اليت تستخدمها اؼبؤسسات دبا وبقق اغبماية ؼبصاغبهم

                                                 
1
- Abott et All, 2000, Beasly et All,2000. 

. 46 نقال عن اؽبيئة السعودية للمحاسبُت القانونيُت، مرجع سبق ذكره، ص   
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وأدت ىذه التطورات يف بيئة األعماؿ إذل ظهور اغباجة لتدخل اعبهات الرقابية و التشريعية لضماف ضباية حقوؽ 
اؼبستثمرين يف اؼبؤسسات اؼبختلفة و لعل من أبرز مظاىر التغيَت يف البيئة النظامية اليت تعمل فيها اؼبؤسسات و 

: الدراسات اليت أثرت فيها ما يلي
ـ و الذي وضع العديد من التوصيات للحد من الغش يف القوائم 1987صدور تقرير عبنة تريدواي يف عاـ - 1

اؼبالية، و لتحسُت الرقابة و األداء الرقايب يف اؼبؤسسات، و ينادي التقرير بضرورة ربسُت األداء اإلداري، و وجود 
عباف مراجعة مستقلة و فاعلة، و إشراؼ دقيق للجاف اؼبراجعة للتأكد من استقاللية كل من اؼبراجع اػبارجي و 

اؼبراجعُت الداخليُت؛ 
ـ و الذي 2000صدور تقرير اللجنة اؼبنبثقة عن اعبمعية الوطنية ؼبديري الشركات الواليات اؼبتحدة يف عاـ - 2

يتعلق بلجاف اؼبراجعة، و تضمن إرشادات عملية لعمل عباف اؼبراجعة دبا وبقق التحسُت يف األداء الرقايب يف 
شركات اؼبسانبة، و لقد تبنت ىيئة الرقابة و اإلشراؼ على أسواؽ اؼباؿ بالواليات اؼبتحدة التوصيات اليت 

ـ؛ 2000قدمتها ىذه اللجنة و مت العمل هبا منذ عاـ 
ـ و اليت قدمت إذل سوؽ األوراؽ 2002صدور عدد من التوصيات ؼبعهد اؼبراجعُت الداخليُت يف أبريل - 3

اؼبالية بنيويورؾ و اليت تضمنت ضرورة االلتزاـ دببادئ األداء الرقايب، و اإلفصاح عن تقييم ؾبلس اإلدارة لفاعلية 
نظاـ الرقابة الداخلية يف الشركة، و ضرورة إنشاء، و اإلبقاء على وظيفة مستقلة للمراجعة الداخلية على أف توفر 

ؽبا اؼبوارد الكافية و األفراد اؼبؤىلُت؛ 
ـ نتيجة حاالت االهنيار 2002أوكسلي عن الكوقبرس األمريكي يف منتصف عاـ - صدور قانوف ساربانيس- 4

يف الشركات العمالقة و الذي وضع عددا من القواعد اليت هبب أف تلتـز هبا شركات اؼبسانبة من حيث ضرورة 
إنشاء عباف اؼبراجعة يف صبيع شركات اؼبسانبة، مع إلزاـ إدارة كل شركة بإصدار تقرير ضمن التقرير اؼبارل السنوي 
يؤكد مسؤولية ؾبلس اإلدارة عن وجود نظاـ للرقابة الداخلية، و تنفيذه بفاعلية، مع التأكيد على استقاللية عباف 

. اؼبراجعة
و تبُت ىذه التوصيات و التقارير و القوانُت أنبية ربسُت األداء الرقايب يف اؼبؤسسات بصفة عامة و شركات 

. اؼبسانبة بصفة خاصة، إذ تزداد أنبية األداء الرقايب كلما انفصلت اؼبلكية عن إدارة اؼبؤسسة
أهداف المراجعة الداخلية : ثانيا

  من خالؿ ىذه األنبية يبكن ربديد أىم األىداؼ اؼبرجوة من اؼبراجعة الداخلية من جهة و أىداؼ أفراد إدارة 
. اؼبراجعة الداخلية من جهة أخرى، إذ البد أف مبيز بُت ىذين النوعُت من األىداؼ
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      فإذا أردنا التطرؽ إذل األىداؼ اؼبرجوة من اؼبراجعة الداخلية فيمكن القوؿ بأنو بالرغم من أف اؽبدؼ 
اؼبراجعة الداخلية يف أي تنظيم ىو اإلسهاـ يف ربقيق األىداؼ الكلية ؽبذا  (دائرة أو خلية)الرئيسي لقسم 

: التنظيم، فإف اؼبراجعُت الداخليوف يسعوف بصفة أساسية إذل ربقيق األىداؼ التالية
  مراجعة و تقييم نظم الرقابة الداخلية؛
  قياس درجة الكفاءة اليت يتم هبا تنفيذ الوظائف؛ 

               ربديد مدى التزاـ العاملُت بسياسات اؼبؤسسة و إجراءاهتا؛ 

 ضباية أصوؿ اؼبؤسسة؛ 

 منع الغش و األخطاء و اكتشافها إذا ما وقعت؛ 

  ربديد مدى االعتماد على نظاـ احملاسبة و التقارير اؼبالية، و التأكد من أف اؼبعلومات الواردة
 فيها تعرب و بدقة عن الواقع؛

  القياـ دبراجعات منتظمة و دورية لألنشطة اؼبختلفة و رفع تقارير النتائج و التوصيات إذل
 اإلدارة العليا؛

 ربديد مدى التزاـ اؼبؤسسة باؼبتطلبات اغبكومية االجتماعية؛ 

 تقييم أداء األفراد بشكل عاـ؛ 

 التعاوف مع اؼبراجع اػبارجي لتحديد ؾباالت اؼبراجعة اػبارجية؛ 

 اؼبشاركة يف زبفيض التكاليف ومنع اإلسراؼ والتبذير ووضع اإلجراءات الالزمة ؽبا. 

: 1ويبكن تقسيم ىذه األىداؼ إذل
: أهداف الحماية- 1

: حيث يتم القياـ بأعماؿ الفحص و اؼبطابقة بُت األداء الفعلي و اؼبعايَت اؼبوضوعة مسبقا لكل من       
سياسات اؼبؤسسة؛  -
 اإلجراءات احملاسبية؛ -

 نظم الضبط الداخلي؛ -

 سجالت اؼبؤسسة، -

 أصوؿ اؼبؤسسة؛ -

 .أنشطة التشغيل -

 
: (التطوير)أهداف البناء - 2

                                                 

.46فتحي رزؽ السوافَتي و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص-  1
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يتمثل ىذا اؽبدؼ يف وظيفة اؼبراجعة اليت تعد وظيفة رقابية عالجية و إرشادية إذ يتم اقًتاح اػبطوات الالزمة 
لتصحيح نتائج الفحص و اؼبطابقة و تقدًن النصح لإلدارة من أجل ازباذ قرارات سلمية و فعالة، و على ذلك 

يعمل اؼبراجع الداخلي على فحص و مراجعة و تتبع و ربديد و ربليل النتائج اإلهبابية و السلبية، و وضع 
اغبلوؿ ؽبا و القياـ بعملية التشخيص اؼبمكنة، أين يتم ربديد نقاط القوى و الضعف و رفع كل ىذا بتوصيات و 

: مقًتحات إذل اإلدارة، و باإلضافة إذل مراجعة العمليات احملاسبية و اؼبالية يقـو اؼبراجع الداخلي بػ
 ربقيق مدى االلتزاـ بالسياسات و اإلجراءات و اػبطط اؼبوضوعة؛ -

 التحقق من ضباية األصوؿ؛ -

  اقًتاح ما من شأنو تطوير و ربسُت األداء؛ -
:     كما يبكن أف نقسم ىذه األىداؼ حبسب ما يصبوا اؼبراجع الداخلي إذل ربقيقو  إذل مداخل ـبتلفة

مدخل مراجعة مدى االلتزاـ؛  -
 .مدخل مراجعة العمليات -

: مدخل مراجعة مدى االلتزام- أ
عملية اؼبراجعة من ىذا اؼبدخل إذل التحقق إذا كاف العاملوف يف اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة، قد  (اؼبراجع)هتدؼ 

التزموا بنص األوامر و التعليمات الصادرة عن اإلدارة العليا و اتبعوا اإلجراءات اؼبناسبة يف تنفيذ واجباهتم، و تتم 
: ىذه اؼبراجعة من خالؿ ثالث مستويات ىي

: مستوى التحقق -1.أ
 دبوجب ىذا اؼبستوى يبحث اؼبراجع عن أدلة و براىُت تثبت صحة أية عملية يراجعها، و وبرص اؼبراجع ىنا 

: على صبع معلومات من أعماؿ اؼبؤسسة من جهة خارجية ؿبايدة مثل
شهادة الرصيد الصادرة عن البنوؾ؛   -
 رسائل و أجوبة اؼبدينُت و الدائنُت؛ -

 .إعادة تقييم اؼبمتلكات من قبل متخصصُت -

: مستوى اؼبراجعة اؼبستندية -2.أ
يعتمد اؼبراجع يف ىذا اؼبستوى على اؼبستندات اليت تثبت صحة القيود و اؼبطابقة القانونية للشروط و الواجبات 
اإلتباع يف اؼبعامالت و العمليات، و دبوجب ىذا اؼبستوى ال يفحص اؼبراجع أكثر من السجالت و الدفاتر و 

. الوثائق
 
 
 

: مستوى مراجعة النظم -3.أ
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يركز اؼبراجع وفقا ؽبذا اؼبستوى على النظاـ نفسو، فيأخذ كل نظاـ على حدى، و يفحصو و يقيمو و وباوؿ 
ربطو مع النظم األخرى، و ذلك للتحقق من أف النظم اؼبوضوعة تعمل بشكل صحيح، و أهنا ربقق الغرض 

. الذي وضعت من أجلو و أهنا ال تتعارض يف األىداؼ
: مدخل مراجعة العمليات- ب

يسعى اؼبراجع يف مراجعتو للعمليات إذل اغبصوؿ على أدلة و قناعات تثبت ارتفاع كفاية العمليات، و فعالية 
. السياسات و اإلجراءات و وسائل الرقابة اؼبتبعة لتدعيم كفاءة تلك العمليات

. و بشكل أساسي فإف ىذه اؼبراجعة تشتمل على فحص و تقييم االستخداـ األمثل للموارد اؼبتاحة
: يتبع اؼبراجع الداخلي يف مراجعة العمليات مستويُت لتحقيق غايات اؼبراجعة و نبا

: اؼبستوى التنظيمي -1.ب
يركز اؼبراجع الداخلي يف ىذا اؼبستوى اىتماماتو على الوحدة التنظيمية، حيث ىبضع صبيع عملياهتا و أنشطتها 
ؼبراجعتو و ربليلو و تقييمو، و يشمل فحصو مراجعة أىداؼ و خطط و أساليب و إجراءات ىذه الوحدة، و 

. لكنو ال ىبرج بفحصو عن اغبدود التنظيمية ؽبذه الوحدة
: اؼبستوى الوظيفي -2.ب

يتبع اؼبراجع الداخلي يف ىذا اؼبستوى العملية أو النشاط ؿبل اؼبراجعة من بداية العملية أو النشاط إذل هنايتو، و 
حىت و إف اخًتقت إجراءات ىذه العملية اغبدود التنظيمية للوحدات اؼبختلفة، فالعمليات كثَتا ما تشًتؾ يف 

إقبازىا أكثر من وحدة تنظيمية، و على اؼبراجع أف يقـو بفحص صبيع اإلجراءات اليت سبت يف اؼبراحل اليت 
قطعتها يف ـبتلف الوحدات التنظيمية، و من أمثلة العمليات اليت تراجع عمليات الشراء، البيع وإصدار األوراؽ 

. اؼبالية
معايير المراجعة الداخلية : المطلب الثالث

لقد تطورت نظرة اجملتمع ؼبهنة اؼبراجعة الداخلية بدرجة كبَتة يف السنوات األخَتة، و ذلك يرجع أساسا إذل 
اعبهود اليت يبذؽبا القائمُت على ىذه اؼبهنة و بعض اؽبيئات غَت اغبكومية اؼبهتمة هبذه اؼبهنة و ىذا للحفاظ 

على معايَت عالية اؼبستوى للمهنة و التأكيد على وضع اؼبراجعة الداخلية كوظيفة إدارية رئيسية تساىم بدرجة 
. كبَتة يف توجيو عمليات التنظيمات و ربقيق أىدافها

 من قبل معهد اؼبراجعُت الداخليُت بالواليات اؼبتحدة 1978 و لقد أصدرت معايَت للمراجعة الداخلية سنة
األمريكية، حيث مت تقسيم معايَت اؼبراجعة الداخلية إذل طبسة أقساـ تغطي اعبوانب اؼبختلفة للمراجعة الداخلية 

 : 1يف أي تنظيم و تتمثل تلك األقساـ يف
 االستقاللية؛ 
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 العناية اؼبهنية؛ 

 نطاؽ العمل؛ 

 أداة أعماؿ اؼبراجعة؛ 

 إدارة قسم اؼبراجعة الداخلية. 

اليت تواجو اؼبهنيُت، لكن ىذه التغيَتات  (اؼبشكلة)و لقد مت التعديل و إضافة معايَت أخرى حسب اغباجة 
: ليست بالشكل الكبَت و سيتم التطرؽ ؽبذه التقسيمات اػبمسة فيما يلي (اإلضافات و التعديالت)

: االستقاللية- أوال
هبب أف يكوف اؼبراجع الداخلي مستقال عن األنشطة اليت يقـو دبراجعتها أي مستقال عن باقي الوظائف 

اؼبتواجدة يف اؼبؤسسة، و ىذا يتطلب ضرورة أف يكوف الوضع التنظيمي لقسم اؼبراجعة الداخلية كافيا دبا يسمح 
. 1بأداء اؼبسؤوليات اؼبنوطة هبا، كما هبب أف يكوف اؼبراجع موضوعيا يف أدائو ألعماؿ اؼبراجعة

حسب ىذا التقسيم تبُت أنو تؤدى عملية اؼبراجعة الداخلية بكل موضوعية و تعمل على التقليل من الفجوة بُت 
ربقيق األىداؼ اؼبرجوة من اؼبراجعة الداخلية و بُت عدـ ربقيقها، و يزيد بذلك من فاعلية عملية اؼبراجعة 

الداخلية فبا يؤدي إذل اؼبساعدة و بصفة كبَتة اإلدارة العليا يف أداء مهامها فبا يعٍت الوصوؿ إذل ازباذ قرارات 
. سليمة و كذا تفعيل القرارات اؼبتخذة مسبقا

: العناية المهنية- ثانيا
و ىذا - عناية الشخص اغبريص- هبب أف تؤدى أعماؿ اؼبراجعة الداخلية دبا يتفق و العناية اؼبهنية الالزمة 

: 2يتطلب ما يلي
: بالنسبة لقسم اؼبراجعة الداخلية  .1

هبب أف يتأكد اؼبسؤوؿ عن قسم اؼبراجعة الداخلية من أف اؼبراجعُت الداخليُت لديهم - 
. التأىيل العلمي و العملي اؼبناسبُت للقياـ بعملية اؼبراجعة يف صورهتا الصحيحة

هبب أف يكوف لدى قسم اؼبراجعة الداخلية اؼبعرفة، و اؼبهارات، و األصوؿ الالزمة  - 
.  اؼبراجعةتألدائو ؼبسؤوليا

هبب أف يتأكد اؼبسؤوؿ عن قسم اؼبراجعة الداخلية من توافر اإلشراؼ الكايف على  - 
.  صبيع أعماؿ اؼبراجعة الداخلية

: بالنسبة للمراجع الداخلي- 2
هبب على اؼبراجع الداخلي االلتزاـ دبعايَت السلوؾ اؼبهنة؛  - 
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هبب أف تتوافر لدى اؼبراجع الداخلي اؼبعرفة و اؼبهارات و األصوؿ الضرورية ألداء  - 
. أعماؿ اؼبراجعة

هبب أف تتوافر لدى اؼبراجع الداخلي اؼبهارات اػباصة بالتعامل مع األفراد و القدرة  - 
. على االتصاؿ بفعالية

هبب على اؼبراجع الداخلي اغبفاظ و الزيادة من تأىيلو الفٍت و العلمي عن طريق  - 
. التعلم اؼبستمر

. هبب على اؼبراجع الداخلي بذؿ العناية اؼبهنية الالزمة يف أدائو ألعماؿ اؼبراجعة - 
إف أي نقص يف االلتزاـ هبذا التقسيم من شأنو أف يفقد اؼبراجعة الداخلية مدلوليتها، بل و تصبح أداة مهدمة ال 

ؿبسنة و مرشدة ؼبتخذي القرارات اؼبختلفة يف ـبتلف اؼبستويات، ألف عدـ بذؿ العناية الكافية من قبل اؼبراجعُت 
اؼبعلومة داخل اؼبؤسسة، و يؤدي ذلك للوقوع يف - مدلوؿ-الداخليُت قد يؤدي إذل إضعاؼ قوة و مصداقية 

لنصل بذلك أماـ نظاـ رقايب ىش غَت قادر على - مفاجئة-أخطاء عديدة و مواجهة مشاكل دل يتم اإلعداد ؽبا 
ربديد و إدارة اؼبخاطر اليت سوؼ تواجو اؼبؤسسة و غَت قادر على التنبأ بالفرص اليت من اؼبمكن أف يتم 

. استغالؽبا، أو يكوف غَت قادر بذلك على ربسُت أداء األفراد يف اؼبؤسسة
: نطاق العمل- ثالثا

هبب أف يتضمن نطاؽ عمل اؼبراجعة الداخلية فحص و تقييم مدى كفاية و فاعلية نظاـ الرقابة الداخلية يف 
. التنظيم اؼبعُت و جودة األداء فيما يتعلق باؼبسؤوليات اؼبختلفة

: و لتحقيق ذلك يتعُت على اؼبراجع القياـ دبا يلي
مرجعة إمكانية االعتماد على اؼبعلومات اؼبالية و التشغيلية و الوسائل اؼبستخدمة للتعرؼ على ىذه  - 

اؼبعلومات و تصنيفها مث اعتمدىا يف إزباذ القرارات اؼبختلفة؛ 
مراجعة النظم اؼبوضوعة للتحقق من االلتزاـ بتلك السياسات، و اػبطط، و اإلجراءات، و القوانُت، و اللوائح - 

اليت يبكن أف يكوف ؽبا تأثَت جوىري على العمليات و التقارير، و هبب أف وبدد ما إذا كاف ىناؾ التزاـ يف 
التنظيم أـ ال؛  

مراجعة الوسائل واحملافظة على األصوؿ، و التحقق من وجود مثل ىذه األصوؿ كلما كاف ذلك فبكنا؛ - 
تقييم مدى الكفاءة االقتصادية يف استخداـ األصوؿ ؛ - 
مراجعة العمليات أو الربامج للتحقق من ما إذا كانت النتائج متماشية مع األىداؼ اؼبوضوعة، و ما إذ كانت - 

. العمليات و الربامج قد مت تنفيذىا كمما ىو ـبطط
يتبُت من خالؿ ىذا اؼبعيار بأنو يساىم بدرجة كبَتة يف متابعة و ترشيد القرارات اليت مت ازباذىا، و ما ىي أىم 

. النتائج اؼبتوصل إليها للقياـ باإلجراءات التابعة و الالزمة و بذلك تتحدد اؼبسؤوليات اؼبختلفة
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: أدواة أعمال المراجعة- رابعا
 هبب أف تتضمن أعماؿ اؼبراجعة كل من زبطيط عملية اؼبراجعة و فحص و تقييم اؼبعلومات، و التقارير عن 

النتائج و متابعة التوصيات، إذ يتضمن زبطيط اؼبراجعة ضرورة وضع أىداؼ للمراجعة و نطاؽ للعمل و اغبصوؿ 
على معلومات كافية لتكوين خلفية عن األنشطة اليت سوؼ تتم مراجعتها و ربديد اؼبوارد الالزمة ألداء عملية 

اؼبراجعة و االتصاؿ بكل من تكوف لو عالقة بعملية اؼبراجعة اؼبعينة، مث القياـ دبسح للتعرؼ على األنشطة، 
اؼبخاطر، اإلجراءات الرقابية و ذلك لتحديد تلك اعبوانب اليت ربتاج اىتماما أكرب أثناء عملية اؼبراجعة، كتابة 

برنامج اؼبراجعة، و ربديد كيف و مىت و ؼبن ترسل نتائج عملية اؼبراجعة و أخَتا اغبصوؿ على اؼبوافقة من اؼبشرؼ 
. على قسم اؼبراجعة الداخلية على خطة أعماؿ اؼبراجعة

و يتضمن فحص و تقييم اؼبعلومات ضرورة قياـ اؼبراجع بتجميع اؼبعلومات و ربليلها و تفسَتىا و توثيقها لتدعيم 
: 1نتائج اؼبراجعة، و تتم عملية فحص و تقييم اؼبعلومات على النحو التارل

ذبميع اؼبعلومات اليت تتعلق دبوضوع اؼبراجعة و دبا يتفق مع أىداؼ و نطاؽ عملية اؼبراجعة و  .1
يتم ذلك باستخداـ إجراءات اؼبراجعة التحليلية و اليت تشتمل على اؼبقارنات بُت الفًتة اغبالية 

و الفًتة السابقة و اؼبقارنات بُت األداء الفعلي و األداء اؼبخطط، و دراسة العالقات بُت 
اؼبعلومات اؼبالية و اؼبعلومات غَت اؼبالية اليت تتعلق هبا و دراسة العالقات بُت عناصر 

اؼبعلومات، و مقارنة اؼبعلومات دبعلومات فباثلة يف مؤسسات أخرى من نفس اغبجم و 
 .الشكل و النشاط

هبب أف تكوف اؼبعلومات كافية ويبكن االعتماد عليها، مالئمة و مفيدة لتوفَت أساس قوي  .2
يبكن االستناد إليو يف الوصوؿ إذل النتائج و التوصيات، دبعٌت أنو هبب أف تستند تلك 

اؼبعلومات إذل حقائق كافية و مقنعة حبيث يسمح للشخص اؼبؤىل أف يصل إذل نفس النتائج، 
كما هبب أف تكوف اؼبعلومة مالئمة لتدعيم النتائج و التوصيات و تتماشى مع أىداؼ 

 .اؼبراجعة، كما تساعد اؼبعلومات اؼبفيدة يف ربقيق اؼبؤسسة ألىدافها

هبب اختيار إجراءات اؼبراجعة اؼبناسبة كاختيار نوع االختبارات، وأساليب اؼبعاينة اإلحصائية  .3
 .إخل...اليت سوؼ تستخدـ

هبب توفَت اإلشراؼ الكايف على عملية ذبميع اؼبعلومات، ربليلها ، تفسَتىا و توثيقها دبا يوفر  .4
 .تأكيدا كافيا للحفاظ على موضوعية اؼبراجع و التأكد من ربقيق أىداؼ اؼبراجعة

هبب إعداد أوراؽ العمل لتوثيق عملية اؼبراجعة من قبل اؼبراجع، مع مراجعة ىذه األوراؽ مع  .5
 .اؼبراجعة الداخلية (قسم)اؼبشرؼ على إدارة 
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بإعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص و التقييم، و قد يعد اؼبرجع - بعد انتهائو من عملية اؼبراجعة - يقـو اؼبراجع 
أيضا تقارير مؤقتة خالؿ عملية اؼبراجعة، و يف صبيع األحواؿ هبب أف يكوف التقرير موقعا عليو من قبل اؼبراجع، 

كما يقـو ىذا األخَت دبناقشة النتائج و التوصيات اليت توصل إليها مع اؼبستوى اإلداري اؼبناسب قبل إصدار 
. تقريره النهائي مع اإلدارة العليا للمؤسسة

نالحظ من ىذا اؼبستوى مدى الدور الذي يلعبو اؼبراجع الداخلي يف مساعدة اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة و ىذا 
من أجل ازباذ تدابَت و قرارات صائبة و التقليل من احتماؿ خطئها كما يساعد على متابعة القرارات و 

اإلجراءات اؼبتخذة من قبل و مدى ربقق األىداؼ اؼبرجوة منها، و بالتارل مدى مالئمة السياسات اؼبنتهجة 
لبلوغ ىذه األىداؼ، كما هبب أف تتوفر يف ىذه التقارير اؼبوضوعية والوضوح، وتكوف ؿبددة و بناءة و تعد يف 

الوقت اؼبناسب إذ يشمل التقرير عادة على نطاؽ ونتائج عملية اؼبراجعة، كما هبب أف يتضمن رأي اؼبراجع 
وهبب أف يتضمن التقرير توصيات اؼبراجع بشأف التحسينات اؼبمكنة مع ذكر اعبوانب اؼبرضية يف األداء و أي 

إجراءات تصحيحية الزمة، كما قد يتضمن التقرير وجهة نظر اعبهة ؿبل اؼبراجعة يف النتائج و التوصيات و هبب 
.    مراجعة التقرير عن طريق اؼبشرؼ على قسم اؼبراجعة الداخلية قبل إصداره بصورتو النهائية

و بعد إصدار تقرير اؼبراجعة هبب على اؼبراجع الداخلي متابعة ما مت فيو و ذلك للتأكد من أنو قدمت ازباذ 
. اإلجراءات اؼبناسبة للتعامل مع نتائج اؼبراجعة الداخلية

إنو كلما كاف عمل اؼبراجع الداخلي منظما و ؿبددا و واضحا و مالئما ساعد ذلك اؼبستويات اؼبختلفة يف فهم 
النتائج و التوصيات اؼبتوصل إليها من خالؿ عملية اؼبراجعة و تفسَتىا و ربليلها بشكل يقود متخذي القرارات 

يف صبيع اؼبستويات إذل اختيار البديل األفضل غبل اؼبشاكل احملددة، و متابعة ىذا القرار دبا يضمن فعاليتو و 
. مردوديتو
 :إدارة قسم المراجعة- خامسا

تقضي معايَت الراجعة الداخلية بضرورة أف يدير اؼبشرؼ على قسم اؼبراجعة الداخلية ذلك القسم بطريقة مناسبة 
: 1و يكوف اؼبشرؼ على قسم اؼبراجعة الداخلية مسئوال على إدارة القسم حبيث

ربقق أعماؿ اؼبراجعة األغراض العامة و اؼبسئوليات اليت اعتمدهتا اإلدارة العليا و قبلها ؾبلس  .1
 .اإلدارة

 . تستخدـ اؼبوارد اؼبتاحة لقسم اؼبراجعة الداخلية بكفاءة و فاعلية .2

تتماشى صبيع أعماؿ اؼبراجعة مع معايَت اؼبمارسة اؼبهنية الداخلية و حىت يبكن اؼبشرؼ على  .3
 : قسم اؼبراجعة الداخلية إدارة القسم دبا وبقق تلك األىداؼ العامة هبب أف
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  تكوف لدى اؼبشرؼ على قسم اؼبراجعة الداخلية الئحة بأىداؼ و سلطات و مسئوليات
 ؛القسم

 يقـو اؼبشرؼ على قسم اؼبراجعة الداخلية بوضع خطط لتنفيذ مسؤوليات القسم؛ 

 يوفر اؼبشرؼ على قسم سياسات و إجراءات مكتوبة تكوف مرشدا للعاملُت معو يف القسم؛ 

 يضع اؼبشرؼ على قسم برنامج الختيار و تطوير اؼبوارد البشرية يف قسم اؼبراجعة الداخلية؛ 

  يقـو اؼبشرؼ على قسم اؼبراجعة بالتنسيق بُت جهود كل من قسم اؼبراجعة الداخلية و
 .اؼبراجع اػبارجي

هبب أف وبظى قسم الراجعة بتنظيم ؿبكم يضمن ربقيق أىداؼ اؼبراجعة وكيف ال واؼبؤسسة كلها تضع نظاما 
رقابيا من أجل الوصوؿ إذل األىداؼ اؼبسطرة فكذلك قسم اؼبراجعة وبتاج إذل إجراءات تنظيمية تضمن رقابة 

سليمة على أعماؿ اؼبراجعة الداخلية من أجل بلوغ األىداؼ اؼبرجوة منها يف أحسن حاؿ، و عندىا يبكن 
التكلم عن الدور الذي يبكن أف تلعبو اؼبراجعة الداخلية يف عملية ازباذ القرارات اؼبختلفة، ألف متخذي القرارات 

إذا رأو أف قسم اؼبراجعة يقـو بعملو بصفة غَت منتظمة و غَت دقيقة فإنو يشكك يف النتائج والتوصيات اليت 
يصل إليها و بذلك يعدلوا متخذو القرارات عن العمل هبذه النتائج و التوصيات، سبثل ىذه اؼبعايَت إطارا عاما 

. للقواعد اليت يلتـز هبا اؼبراجعوف الداخليوف يف فبارسة اؼبهنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الضوابط األساسية للمراجعة الداخلية  : المبحث الثاني

                                                 
  - 100لإلطالع على ىذه اؼبسؤوليات و السلطات أنظر نفس اؼبراجع، ص. 
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تعتمد معظم اإلدارات حاليا على وظيفة اؼبرجعة الداخلية يف تعزيز نظم الرقابة لديها،  حيث أف وظيفة اؼبراجعة 
الداخلية دبفهومها اغبديث أصبحت سبارس أنشطتها يف ـبتلف أجزاء التنظيم دوف استثناء، و تراجع كافة 

العمليات اإلدارية و اؼبالية و التشغيلية، و لكي تؤدي اؼبراجعة الداخلية دورىا بصورة سليمة و بفاعلية كبَتة هبب 
أف ربظى دبجموعة من اػبصائص اليت هبب توافرىا، و سبس ىذه اػبصائص قسم اؼبراجعة الداخلية يف حد ذاتو 

حبيث هبب أف يؤدي مهامو ربت ضل تنظيم ؿبكم، كما سبس ىذه اػبصائص أيضا الكيفية اليت يتموضع هبا 
قسم اؼبراجعة الداخلية داخل تنظيم اؼبؤسسة ككل حبيث هبب أف يتصف دبا يؤىل قسم اؼبراجعة الداخلية ألداء 

. مهامو بكل نزاىة و موضوعية و جدية
 

تنظيم المراجعة الداخلية : المطلب األول

يتكوف قسم اؼبراجعة الداخلية عادة من عدد قليل نسبيا من اؼبراجعُت ذوي اؼبهارات العالية و ذلك باؼبقارنة مع 
معظم األقساـ األخرى و قد يقتصر األمر يف بعض التنظيمات على وجود مراجع داخلي واحد، كما أنو قد 
يتسع قسم اؼبراجعة الداخلية يف تنظيمات أخرى ليتضمن عدد كبَت من اؼبراجعُت يعملوف ىم وحدىم ربت 

. تنظيم كبَت ؿبكم خبالؼ اؼبصاحل األخرى
: 1و على ىذا األساس يتحدد شكل و حجم اؼبراجعة الداخلية يف اؼبؤسسة إذل معيارين أساسيُت نبا

يعترب حجم اؼبؤسسة ؿبددا أساسيا لطبيعة اؼبراجعة الداخلية اؼبعتمدة يف اؼبؤسسة، فال : حجم المؤسسة- أوال
يبكن يف ىذا اجملاؿ أف نصمم ىيكل للمراجعة الداخلية موحدا بُت اؼبؤسسة احمللية، الوطنية أو الدولية، 

فاختالؼ شكل و حجم اؼبؤسسة وبتم إهباد شكل ؿبدد للمراجعة الداخلية فمثال اؼبؤسسات الصغَتة و 
اؼبتوسطة ال ربتاج إذل قسم للمراجعة الداخلية حبجم قسم فباثل يف مؤسسة ذات حجم كبَت، فهذا يقودنا إذل 

. حالة عدـ الرشاد و يزيد من تكاليف عملية الرقابة باؼبقارنة من تدره من منافع على التنظيم اإلداري ككل
و ينطوي اؽبيكل التنظيمي لقسم اؼبراجعة الداخلية عادة على ثالث مستويات من اؼبراجعُت فبارسي اؼبهنة و 

:   ذلك كما ىو مبُت يف الشكل التارل
 
 

 
المستويات التنظيمية لدائرة المراجعة الداخلية : (07)الشكل رقم 

  
                                                 

مسعود صديقي، كبو إطار متكامل للمراجعة اؼبالية يف اعبزائر على ضوء التجارب الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية العلـو االقتصادية و علـو -  1
 .54، ص 2003/2004التسيَت، قسم العلـو االقتصادية، جامعة اعبزائر، 
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اؼبصادقة على اغبسابات : المشرف         

          توجيهات، تنسيق، برنامج 
تسيَت مهاـ اؼبراجعة، برؾبة الزيارات : المديرون          

 ربقيق رقابة اؼبراجعة، مباشرة عملية اؼبراجعة :المراجعون في الصف األول       
 (على مستوى القاعدة)ربقيق الرقابة القاعدية : مراجعون مبتدئون            

 
Source: Benoit Pige, , Op.Cit, P 72. 
يتحمل اؼبشرؼ على قسم اؼبراجعة كل اؼبستويات العامة للقسم، و ىو يقـو بإعطاء التوجيهات العامة للقسم، 

كما يقـو بالتخطيط و وضع سياسات و إجراءات اؼبراجعة، و إدارة العاملُت معو بالقسم، و التنسيق مع 
. اؼبراجعُت اػبارجيُت و وضع برنامج و النماذج اؼبختلفة للتحقق من جودة اؼبراجعة

إف كرب و حجم اؼبؤسسات و اتساعها جغرافيا وبتم وجود ىياكل قارة : مركزية و ال مركزية المراجعة- ثانيا
نسبيا لتسيَت األنشطة يف مناطقها بغية فبارسة الرقابة على ىذه اؽبياكل، هبود نوعُت من اؼبراقبة الداخلية وفقا 

: ؽبذا الوضع نبا
تكوف باعتماد مديرية واحدة للمؤسسة الكبَتة لتقـو بربؾبة الزيارات اؼبختلفة : مراجعة داخلية مركزية- 1

: اؼبيدانية لفروع ىذه اؼبؤسسة و ىذا كما يظهر يف الشكل التارل
المراجعة الداخلية المركزية : (08)الشكل رقم 

 
    

   
             

 
 

 
 
 
 

. 54 من تصور الباحث انطالقا من أطروحة مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر

 اؼبنطقة أ

 اؼبديرية العامة

 مديريات الوظائف األخرى

 اؼبنطقة ب اؼبنطقة جػ

 مديرية اؼبراجعة الداخلية
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يف ظل ىذا النوع ىياكل اؼبراجعة الداخلية على مستوى كل منطقة : مراجعة داخلية ال مركزية .2
نشاط أي يكوف على مستوى كل فرع أو تكتل جغرايف معُت للمؤسسة قسم للمراجعة و 

: يظهر ىذا يف الشكل التارل
المراجعة الداخلية الالمركزية : (09)الشكل رقم 

     
 

 
  

                                                            
 

    
 

. 55 من تصور الباحث انطالقا من أطروحة دكتوراه مسعود صديقي، مرجع بق ذكره، ص:المصدر
 

يف ىذا النوع من اؼبراجعة الداخلية يتم اؼبزج بُت النوعُت األولُت اؼبراجعة : مراجعة داخلية مختلطة- 3
الداخلية اؼبركزية و الالمركزية حبيث يتم إرساء مديرية للمراجعة الداخلية على مستوى اؼبديرية العامة 

:  للمؤسسة و جعل فروع ؽبا على مستوى كل منطقة نشط و ىذا وفقا للشكل التارل
المراجعة الداخلية المختلطة : (10)الشكل رقم 

 
 
 
 
 

 

. 56مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
 

زبتلف أداء مهمة اؼبراجعة الداخلية كما ىبتلف التنظيم الداخلي ؼبهنة اؼبراجعة الداخلية حسب درجة مركزية 
اؼبراجعة الداخلية فالشكلُت األولُت تتخللهم صبلة من النقائص تبعا لطبيعة كل واحد كالبطء يف تنفيذ الزيارات و 
عدـ اؼبتابعة اآلنية و غياب التنسيق بُت فروع اؼبراجعة و االستفادة من اغباالت اؼبوجهة يف كل فرع و كذا التقدـ 

 مدير اؼبراجعة الداخلية

فرع اؼبراجعة الداخلية 
 فرع اؼبديرية العامة 

فرع اؼبراجعة الداخلية 
 اؼبنطقة جػ

 

فرع اؼبراجعة الداخلية 
 اؼبنطقة ب

 

فرع اؼبراجعة الداخلية 
 اؼبنطقة أ

 اؼبديرية العامة

 اؼبنطقة أ اؼبنطقة ب اؼبنطقة جػ

باقي 
 الوظائف

 

اؼبراجعة 
 الداخلية 

 

اؼبراجعة 
 الداخلية 

 

باقي 
 الوظائف

 

باقي 
 الوظائف

اؼبراجعة 
 الداخلية 
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الالمتوازف يف عملية اؼبراجعة بُت الفروع، أما النوع الثالث فيسمح ؼبديرية اؼبراجعة الداخلية من تقدًن رأي فٍت 
واحد عن األعماؿ اليت تقـو هبا على مستوى اؼبناطق من خالؿ إشرافها على الفروع اؼبختلفة ؽبا و إلزامهم 
بالتقييد بإجراءات و معايَت اؼبراجعة و حثهم على العمل على ربقيق األىداؼ من أي فحص كما أف ىذا 

: الشكل يقتضي
 اإلشراؼ على عمل اؼبراجعُت على مستوى اؼبناطق؛ -

 السهر على التقييد باإلجراءات و اؼبعايَت؛ -

العمل على ربقيق األىداؼ اؼبتوخاة من عملية اؼبراجعة؛  -
 اؼبقابلة و اؼبتابعة اآلنية يف عُت اؼبكاف من قبل مراجعي اؼبناطق؛ -

 .التنسيق بُت صبيع الفروع -

إال أنو ما يبكن مالحظتو أنو يعاب على ىذا النوع من التكلفة اؼبفرطة، فإف مثل ىذا النوع وبتاج إذل موارد 
. بشرية مؤىلة من جهة و إذل وسائل مادية و مالية من جهة أخرى فبا قد يفقد مدلوؿ اؼبراجعة

إف التنظيم اعبيد و احملكم لقسم اؼبراجعة الداخلي من شأنو أف يضفي مزيدا من الثقة من قبل اؼبستويات اإلدارية 
اؼبختلفة على التقارير و النتائج و التوصيات اؼبتوصل إليها من خالؿ عملية اؼبراجعة فبا يؤدي هبم إذل اعتمادىا 

. القرارات اؼبتخذة- خطأ-يف ازباذ قرارات مناسبة و مالئمة مقللُت هبذا االعتماد من احتماؿ عدـ فاعلية 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

موقع المراجعة الداخلية في التنظيم اإلداري : المطلب الثاني
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ف وظيفة اؼبراجعة الداخلية يف اؼبؤسسة تتناوؿ اجملاؿ التقييمي يف اؼبؤسسة و كذلك الوقائي ألصوؿ اؼبؤسسة مث إ
النواحي اإلنشائية بتقدًن االقًتاحات التحسينية ألنظمة اؼبؤسسة، فإف ؾباؽبا يتسع و هبعلها أداة رقابية 

للمستويات العليا للمؤسسة، فاؼبراجع الداخلي يقـو بعملو من واقع مهامو الوظيفة و مسئولياتو أماـ اإلدارة 
العليا، فهو يقيم عمل الغَت و لكن ال يواجو الغَت يف العمل فهو ال يتمتع برئاسة مباشرة ؽبيئة اؼبوظفُت الذين 

، فاؼبراجع الداخلي مستقل يف تنفيذ مهاـ وظيفتو وال يبلك السلطة على إعطاء األوامر بصفة 1يراجع عملهم
مباشرة للموظفُت، فهو يتأكد من التماشي مع السياسات و اإلجراءات و السجالت و فحصو بغرض مسئولية 

.  اؼبخطئ، حيث أف ما يقـو بو من فحص ال يبعد اؼبسئولية عن األفراد الذين قاموا بالعمل
 2إف أداء اؼبراجع الداخلي ؼبهامو ال يبكن أف نتصور اكتماؽبا إال يف ظل سبتعو باستقاللية تامة عن باقي الوظائف

إذ تعترب استقاللية اؼبراجع الداخلي أحد اؼبعايَت اؽبامة للمراجعة، و يعترب ىذا اؼبعيار ضروريا لكفاءة تنفيذ برنامج 
اؼبراجعة و لكن كيف يتسٌت ربقيق ىذا االستقالؿ للمراجع الداخلي و ىو موظف باؼبؤسسة يقـو بتقدًن 

 ففي ظل العالقة الوظيفية للمراجع الداخلي ال يبكن أف يتحقق االستقالؿ الكامل و من ،خدماتو لإلدارة العليا
مث يتحوؿ األمر إذل ربقيق نوع من االستقالؿ يف الوضع التنظيمي للمراجع الداخلي بالنسبة لإلدارات و األقساـ 

باؼبؤسسة و الوضع األمثل ىو أف يتبع اؼبراجع الداخلي تنظيم اإلدارة العليا للمؤسسة و من مقتضيات 
االستقالؿ أف يكوف اؼبراجع الداخلي بعيدا عن وضع السياسة و اإلجراءات و إعداد السجالت أو االرتباطات 

أو أي عمل تنفيذي آخر يكوف من الطبيعي أف يتوذل مراجعتو و تقييمو فيما بعد و يف ظل ىذا الوضع يقدـ 
. تقاريره جمللس اإلدارة أو معاعبة اؼبراجعة اؼبنبثقة من ؾبلس اإلدارة

: 3و من خالؿ ىذا يبكن القوؿ أف اؼبراجع الداخلي مستقل يف عملو من ناحيتُت
مكانو يف التنظيم الوظيفي و ارتباط عملو باؼبستويات العليا حيث أف تعضيد اإلدارة لو وبقق االستقالؿ  .1

يف عملو و ربقيق ما يوكل إليو من عمل، فرئيس إدارة اؼبراجعة مسؤوؿ أماـ اؼبستويات العليا لإلدارة، 
 .نظرا ألف ما سيكشفو عملو أثناء تأديتو لو ىو اىتمامات ؾبلس اإلدارة

إف اؼبراجع الداخلي يقـو بوظيفتو من حيث الفحص و التقييم و مراقبة التنفيذ عبميع أنشطة اؼبؤسسة و  .2
 .ؽبذا ال هبب أف يعهد إليو بأي مهاـ تسجيلية أو تنفيذية

من خالؿ ىذا هبب أف تراعى استقاللية دائرة اؼبراجعة الداخلية بشكل تاـ و أف تكوف مربوطة بشكل مباشر مع 
- اإلدارة العليا الذي من مسؤولياهتا متابعة أمور اؼبؤسسة و إصدار التعليمات و وضع الضوابط و األنظمة 

                                                 

.194،ص1998ؿبمد السيد سرايا، عبد الفتاح الصحن، الرقابة و اؼبراجعة الداخلية، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، -  1
  

www. camecenter.com  .10h ،04ص ،2001ؿبمد أمُت، اؼبراجعة الداخلية، مركز اػبربات اإلدارية و احملاسبية،  مارس- 2
 
:42m, 

15/02/2005    

.194ؿبمد السيد سرايا، عبد الفتاح الصحن، مرجع سبق ذكره، ص-  3
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قد تكوف مرتبطة مع اؼبدير العاـ و لكن ألجل ضماف تنفيذ التوصيات فمجلس - إصدار القرارات اإلسًتاتيجية 
. 1اإلدارة ىو من هبب االرتباط معو

: و يبكن أف يظهر لنا موقع قسم أو دائرة اؼبراجع الداخلي من خالؿ الشكل التارل
تموضع المراجعة الداخلية داخل الهيكل التنظيمي: (11)الشكل رقم   

 
                 

 
 
 
 
 
 
 

.  03عماد اغبانويت مرجع سبق ذكره، ص :  المصدر 
   :و من اؼبمكن أف قبد موقع قسم أو دائرة اؼبراجعة الداخلية يأخذ سبوضعا آخر و ىذا من خالؿ الشكل التارل

موقع المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي الرسمي  : (12)الشكل رقم 
 
  

 
   

 
. من تصور الباحث: المصدر

 
: أما إذا أخذنا بعُت االعتبار مركزية اؼبراجعة الداخلية فإننا نقف على ثالث أنواع كما رأينا سابقا

مراجعة مركزية؛  -
 مراجعة المركزية؛ -

 .مراجعة ـبتلطة -

                                                 
1

، 2002 عماد اغبانويت، أنبية التدقيق الداخلي يف اغبد من الغش، نشرة إلكًتونية اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت، مرجع سبق ذكره، أيار - 
  .02ص

 ؾبلس اإلدارة

 اإلدارة العليا 

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة التنفيذية

 اؼبراجعة الداخلية

 اؼبديرية العامة

 اؼبراجعة الداخلية باقي الوظائف األخرى
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. يف كل نوع من ىذه األنواع يتخذ موضع اؼبراجعة الداخلية موضعا معُت
(  08)فإذا أردانا أخذ النوع األوؿ فإف قسم اؼبراجع الداخلية يكوف فباثل للشكل رقم

  
        

                
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 54 من تصور الباحث انطالقا من أطروحة مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر
(: 09)أما إذا أخذنا النوع الثاين فإف سبوضع قسم اؼبراجعة الداخلية يكوف كما يف الشكل رقم 

 
    

 
 

  
                                                            

 
    

 
. 55من تصور الباحث انطالقا من أطروحة دكتوراه مسعود صديقي، مرجع بق ذكره، ص: المصدر

يف ىذا التموقع تنقص نوعا ما درجة االستقاللية ألف وجود اؼبراجعة الداخلية يف كل منطقة من شأنو أف ينشأ 
. نوعا من اؼبصاحل فبا يضعف مدلوؿ االستقاللية

 
 

 اؼبديرية العامة

 منطقة أ

 مديرية اؼبراجعة الداخلية  باقي الوظائف األخرى

 منطقة ب منطقة جػ

 اؼبديرية العامة

 اؼبنطقة أ اؼبنطقة ب اؼبنطقة جػ

باقي 
 الوظائف

 

اؼبراجعة 
 الداخلية 

 

اؼبراجعة 
 الداخلية 

 

باقي 
 الوظائف

 

باقي 
 الوظائف

اؼبراجعة 
 الداخلية 
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أما النوع الثالث و اؼبتمثل يف اؼبراجعة الداخلية اؼبختلطة فيكوف موقع اؼبراجعة الداخلية كما يف الشكل 
(: 10) رقم 

        
                

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

. 56من تصور الباحث انطالقا من أطروحة مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
 
يف ىذا النوع من التموضع قبد فيو أكثر استقاللية من النوع الثاين ألف الفروع اؼبراجعة الداخلية اؼبتواجدة يف كل 

. منطقة تعمل ربت وصاية مديرية اؼبراجعة الداخلية التابعة للمديرية العامة
و ىذا النوع أقل استقاللية من النوع األوؿ ألف وجود فروع يف كل منطقة من شأنو أف تنشأ فيو نوع من اؼبصاحل 

. بفقد مدلوؿ االستقاللية على األقل على مستوى اؼبنطقة
ىناؾ اذباىات متزايدة يف الكثَت من الشركات كبو ما إنشاء ما يطلق عليو بلجنة اؼبراجعة و تتكوف عبنة اؼبراجعة 

، فبا يزيد من 1من أضاء ؾبلس اإلدارة غَت اؼبتفرغُت و ذلك بغرض اإلشراؼ على وظيفة اؼبراجعة الداخلية
استقاللية قسم اؼبراجعة الداخلية عن اإلدارة، و كلما زادت العالقة بُت عبنة اؼبراجعة و قسم اؼبراجعة الداخلية 

كلما زاد احتماؿ توافر االستقاللية و اؼبوضوعية يف الفحص و التقدير، و هبب أف تكوف عبنة اؼبراجعة مسئولة 
، و هبب أف (اؼبشرؼ)على األقل على اإلشراؼ على توظيف، و ترقية، و مكافأة رئيس قسم اؼبراجعة الداخلية 

يتم اعتماد صبيع السياسات و اؼبعايَت و اإلجراءات اػباصة باؼبراجعة الداخلية عن طريق عبنة اؼبراجعة، فيكوف 
:      بذلك توضع قسم اؼبراجعة الداخلية وفقا للجنة اؼبراجعة الداخلية و اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة كالتارل

                                                 

.82فتحي رزؽ السوافَتي و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  

 اؼبديرية العامة

 منطقة أ

 باقي الوظائف األخرى

 مديرية اؼبراجعة الداخلية 

 منطقة ب منطقة جػ

فرع اؼبراجعة 
 الداخلية

باقي 
 الوظائف

فرع اؼبراجعة 
 الداخلية

باقي 
 الوظائف

فرع اؼبراجعة 
 الداخلية

باقي 
 الوظائف
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 تموضع المراجعة الداخلية داخل الهيكل التنظيمي وفقا للجنة المراجعة : (13)الشكل رقم 

 

 

  

 

   إدارية   ةمسئورل    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .83فتحي السوافَتي و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
 

على الرغم من أف اؼبساءلة اإلدارية لقسم اؼبراجعة الداخلية هبب أف تكوف للجنة اؼبراجعة، إال أف الواقع العملي 
قد ىبتلف كثَتا عن ما هبب أف يكوف، ذلك أف أعضاء عبنة اؼبراجعة ىم من أعضاء ؾبلس اإلدارة غَت اؼبتفرغُت 
و لديهم الكثَت من اؼبسؤوليات األخرى خارج الشركة فبا هبعل عملية إشرافهم على قسم اؼبراجعة الداخلية أمرا 
من الصعوبة دبكاف، نتيجة لذلك فإف أقساـ اؼبراجعة الداخلية تكوف من الناحية العملية ربت اؼبساءلة اإلدارية 

: لإلدارة العليا كما ىو مبُت يف الشكل التارل
 
 
 
 
 
 

موقع المراجعة الداخلية من الناحية العملية وفقا للجنة المراجعة : (14)الشكل رقم 
  

       عبنة اؼبراجعة   ؾبلس اإلدارة

 اؼبراجعة الداخلية 

 اإلدارة التنفيذية

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة العليا

 عبنة اؼبراجعة  ؾبلس اإلدارة

 اإلدارة العليا 
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.  84فتحي رزؽ السوافَتي و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

تشارؾ عبنة اؼبراجعة عادة يف اؼبساءلة اإلدارية لقسم اؼبراجعة الداخلية مع اإلدارة العليا و ذلك باعتماد توظيف، 
و فصل اؼبشرفُت على قسم اؼبراجعة الداخلية و باعتماد جداوؿ عمل ىذا القسم و كذلك خططو التوظيفية و 

. موازنة مصروفاتو و مراجعة أداء اؼبراجعُت الداخلُت باؼبشاركة يف اإلدارة العليا
إف ازباذ اؼبراجعة الداخلية وضعا ؿبددا يضمن استقاللية عملها عن باقي الوظائف من شأنو أف يؤىل عمل إدارة 

اؼبراجعة الداخلية إذل القياـ بعملية اؼبراجعة بأحسن حاؿ و دبا يضمن فعالياهتا، و بالتارل يكوف ـبرج نظاـ 
اؼبراجعة الداخلية قابل لالعتماد عليو يف عملية ازباذ القرار على كل اؼبستويات،إف وجود خلية أو قسم للمراجعة 

من شأنو أف يكوف لو منعكس نفسي على سلوؾ اؼبوظفُت يف كل -  اؼبؤسسة –الداخلية داخل التنظيم اإلداري 
مستوى إداري معُت فبا يؤدي بكل واحد منهم احملاولة من أف يؤدي عملو يف أحسن حاؿ و بالتارل ازباذ قرارات 

. بأقل احتماؿ خطأ
 
 
 
 
 
 

آلية عمل المراجعة الداخلية و نماذج تقييمها : لثالمطلب الثا
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زبتلف طريقة أداء اؼبراجع الداخلي تبعا الختالؼ طبيعة نشاط اؼبؤسسة و نوعية اؼبشكالت اليت تؤثر على أداء 
: 1عملياهتا و النظاـ اإلداري الذي تسَت عليو إدارهتا، فعلى اؼبراجع الداخلي أف هبيب على ثالث أسئلة و ىي

ماذا هبب عليو أف يقـو دبراجعتو؟  -
 مىت تتم اؼبراجعة؟ -

 ألي غرض تتم اؼبراجعة؟ -

بداية هبب على اؼبراجع مراجعة ذلك اعبزء من نظاـ الرقابة الذي وبقق أفضل منفعة مقابل التكلفة اليت يتم 
ربملها و تتضمن تلك التكلفة وقت فريق اؼبراجعة و ما يتعلق بو من تكلفة، كما تتحقق اؼبنفعة من ما يتم 

التوصل إليو من عملية اؼبراجعة دبا يبكن من ربسُت الرقابة على اعبوانب الرئيسية يف عمليات التنظيم، و ذلك 
إذل جانب ذبنب ما كاف يبكن أف يقع من خسائر و ىناؾ منفعة أخرى تًتتب على اؼبراجعة الداخلية، ذلك  

أنو يف حاؿ عدـ وجود أية عيوب يف نظاـ الرقابة، فإنو يكفي أف يشعر أفراد التنظيم أف ما يقوموف بو من 
أنشطة وبتمل أف ىبضع للمراجعة بصفة دورية كي ينشأ لديهم حافزا لتحسُت أدائهم و ربقيق رقابة داخلية 

. أفضل
و على الرغم من أف تكلفة القياـ بعملية اؼبراجعة تعترب من العوامل اليت يأخذىا اؼبراجع يف االعتبار، إال أف 
العامل األساسي الذي وبكم توزيع اؼبوارد اليت تتعلق باؼبراجعة الداخلية ىو ـباطر الفشل يف ربقيق واحد أو 
أكثر من أىداؼ الرقابة الداخلية، و يبكن تصنيف تلك اؼبخاطر تبعا لألىداؼ اػبمسة للرقابة اإلدارية على 

: 2النحو التارل
 عدـ دقة اؼبعلومة اؼبالية و التشغيلية؛

 الفشل يف إتباع السياسات، و اػبطط، و اإلجراءات، و القوانُت؛ 

  ضياع األصوؿ؛ 

 االستخداـ غَت االقتصادي و غَت الكفء للموارد؛ 

 الفشل يف ربقيق األىداؼ اؼبوضوعية. 

 فرض رقابة عليها، و يف ىذه اغبالة يبكن –و قد يكوف من اؼبستحيل - و ىناؾ بعض اؼبخاطر اليت يصعب 
لإلدارة شراء تأمُت دبا ىبفض حجم اػبسارة اؼبتوقعة إذل أدىن حد فبكن، و رباوؿ اإلدارة بصفة عامة  

 
: زبفيض اؼبخاطر عن طريق

زيادة اإلجراءات الرقابية؛ - 
التأمُت ضد اػبسائر اؼبمكنة؛ - 

                                                 

.77فتحي رزؽ السوافَتي و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص-  1
  

.78نفس اؼبرجع، ص-  2
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.   البحث عن عائد أكرب عندما تتحمل ـباطر أعلى- 
بتحديد حجم - جبانب ربديده نوع اؼبخاطر اؼبمكنة- إف ربديد وقت عملية اؼبراجعة يتوقف على قياـ اؼبراجع 

اؼبخاطر القائمة، و لتحقيق ذلك فقد يقـو بدراسة التنظيم ككل و تقدير اؼبخاطر النسبية اليت تتعلق باألنشطة 
اؼبختلفة، مث يقـو بًتتيب تلك األنشطة حبسب اؼبستويات النسبية للمخاطر حبيث يتم فحص األنشطة اليت 
تنطوي على ـباطرة أكرب أوال، مث يقـو اؼبراجع بوضع إسًتاتيجية للمراجعة و خطة تكوف مالئمة يأخذ بعُت 

 : 1االعتبار عند وضعها
 دراسة ىيكل اؼبؤسسة؛- 

 دراسة األنظمة اإلدارية و اؼبالية يف اؼبؤسسة؛- 

 .الوقت الالـز لتنفيذ اػبطة- 

و بعد وضع الربنامج الذي يراه كايف إلسباـ عملية اؼبراجع يقبل على مباشرة عملية اؼبراجعة و اليت تتلخص يف ما 
:   2يلي
: الفحص- أوال

إف نشاط اؼبراجع الداخلي فيما ىبتص بالفحص فإنو يشمل السجالت احملاسبية و مراقبة األصوؿ و التحقق من 
التقارير اؼبالية، و تظهر فاعلية اؼبراجعة الداخلية يف اؼبؤسسة حيث يقـو اؼبراجع الداخلي بزيارة الفروع نظرا لبعدىا 

عن اؼبركز الرئيسي و اإلدارة اؼبركزية للمؤسسة، فبا يقتضي فحص سجالهتا و رقابة أصوؽبا، 
 و قد ال يتمكن من تطبيق رقابة داخلية بالفروع نظرا لصغرىا و عدـ جدواه اقتصاديا، على ىذا فإف على اإلدارة 

اؼبركزية أف تتأكد من أف اؼبسؤوليات اؼبلقاة على مديري الفروع فيما ىبص اغبفاظ على األصوؿ و التسجيل 
الدفًتي قد نفذت بصورة سليمة، و كأمثلة للمراجعة الداخلية يف ىذا اجملاؿ عْد النقدية و مراجعة مذكرات 

. إخل ...التسوية و التأكد من أرصد العمالء  
و يبتد الفحص و التحقق إذل التقارير اؼبستخرجة من سجالت اؼبؤسسة، حيث أف اإلدارة تعتمد إذل حد كبَت 

على اؼبعلومات و البيانات الواردة التقارير لتسيَت النواحي التشغيلية و ازباذ القرارات اليومية اليت لن تكوف سليمة 
. إال إذا كانت التقارير صحيحة

إف اؽبدؼ من الفحص و التحقيق يتمثل يف التأكد من مدى صحة العمليات احملاسبية من حيث الدقة احملاسبية 
و اؼبستندية و سالمة التوجيو احملاسيب و صبع األدلة و القوانُت اليت تثبت صدؽ ما تتضمنو السجالت و ما 

. يًتتب عليو من أمانة البيانات احملاسبية و إمكانية االعتماد عليها يف ازباذ القرارات اؼبختلفة
: التحليل- ثانيا

                                                 

.03عماد اغبانويت، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  

.188ؿبمد السيد سرايا، عبد الفتاح الصحن، مرجع سبق ذكره، ص-  2
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يقصد بالتحليل الفحص االنتقادي للسياسات اإلدارية و إجراءات الرقابة الداخلية و اغبسابات، اإلجراءات 
احملاسبية و اؼبستندات و السجالت و التقارير اليت تقع داخل نطاؽ الفحص و يتطلب إجراء اؼبقارنة و الربط بُت 

العالقات أي بعض اؼبؤشرات، و كذلك التمعن بقصد اكتشاؼ األمور الغَت طبيعية مثل وجود مبلغ دائن يف 
. حساب أصلو مدين و يرتبط التحليل بالتحقيق و ليس ىناؾ حد فاصل بينهما

: االلتزام- ثالثا
يقصد بااللتزاـ بالسياسات اإلدارية اؼبرسومة بأداء العمليات وفقا للطرؽ و النظم و القرارات اإلدارية حىت يتحقق 
االنضباط بالتنظيم، فقد يتم التوصل إذل نتائج مرضية و مع ذلك يهم اإلدارة معرفة ما إذا كانت ىذه النتائج قد 

 اؼبصرح هبا و دبا يتمشى مع السياسات،إذ يتعُت عليو زيارة اؼبواقع من وقت إذل آخر ةربققت من خالؿ اؼبمارس
و عدـ االعتماد على اآلخرين، كما أف إدارة اؼبراجعة الداخلية ال تقتصر على احملاسبُت و اؼبراجعُت، و إمبا يبكن 

. أف تزود بقانونيُت وـبتصُت يف خصوصيات نشاط اؼبؤسسة، ىذا لإلؼباـ جبميع نواحي النشاط
: التقييم- رابعا

إف عملية الفحص و التحليل ينتج من خالؽبا للمراجع الداخلي مقدرة اغبكم على مدى قوة النظاـ اؼبوضوع و 
نقاط الضعف فيو فبا ينعكس على  التقرير الشخصي اؼبوضح ؼبدى كفاءة و فعالية و اقتصادية السياسات و 

اإلجراءات اليت تسَت عليها اؼبؤسسة و ما لديها من تسهيالت و أفراد بقصد ترشيد األداء و تطويره إذ يقتضي 
التقييم ذبميع البيانات و اؼبعلومات و تقصي اغبقائق و باالستعانة بآراء اؼبسئولُت و اقًتاحاهتم مع تقييم ىذه 

.  اآلراء و االقًتاحات
: التقرير- خامسا

يربز التقرير الذي يقدمو اؼبراجع الداخلي آراء فنية حوؿ اؼبشكلة و أنبيتها و طريقة معاعبتها و ما توصل إليها من 
.  نتائج و توصيات 

كما يفضل عرض التقرير على اؼبسئوؿ على النشاط ؿبل الفحص لتجنب تشويو اغبقائق أو سوء تقدير عن 
. بعض األمور، و تتبلور قدرة اؼبراجع الداخلي على العرض الواعي و الواضح ؼبا قاـ بو من فحص و تقصي

 
: 1من خالؿ كل ما سبق فإنو على العمـو هبب أف تقتضي عملية اؼبراجعة ما يلي

 التخطيط اؼبيداين و الورقي؛ 

 فحص و تقييم اؼبعلومات اليت مت التوصل إليها؛ 

 توصيل النتائج إذل ؾبلس اإلدارة؛ 

 اؼبتابعة لتنفيذ النتائج و التوصيات. 

                                                 

.03عماد اغبانويت، مرجع سبق ذكره، ص-  1
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من خالؿ ىذه اػبطوات يبكن مالحظة الدور الذي تلعبو اؼبراجعة الداخلية يف عملية ازباذ القرارات و خاصة 
. اإلسًتاتيجية منها

: ويبكن إظهار اػبطوات اليت يتم القياـ هبا عند أداء مهاـ اؼبراجعة الداخلية من الشكل التارل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خطوات عملية المراجعة الداخلية : (15)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 

 التحضَت ؼبهنة اؼبراجعة

تقدير ـباطر اؼبراجعة و التقدير 
 األورل لوسائل اػبطر

وضع إسًتاتيجية و خطة للمراجعة و 
 كيفيتها
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Source:Benoit Pige, Op. Cit, P87.      
    

يقـو اؼبراجع بالتأكد من درجة إمكانية االعتماد على الرقابة الداخلية فإذا كانت نتائج ىذه األخَتة تنبأ بأف 
نظاـ الرقابة الداخلية قوي و ىو مطبق كما جاء يف اللوائح التنظيمية و اإلجراءات، فإف اؼبراجع يقلل و ىبفف 

من درجة الفحص و التقييم و يكتفي بأخذ عينة فبثلة مث يعمم النتائج اليت توصل إليها، أما إذا توصل إذل أنو ال 
يبكن االعتماد على نظاـ الرقابة الداخلية ألنو ىش و ضعيف فعليو أف يقـو بتكثيف عملية الفحص تعتمد 
اؼبراجعة الداخلية على ؾبموعة من اؼبقومات األساسية، تؤىلها لتؤدى بصورة فعالة، ومن بُت ىذه اؼبقومات 

: كاآليت 
  تعمل إدارة اؼبراجعة الداخلية يف استقالؿ تاـ عن باقي اإلدارات و ىذا االستقالؿ الوظيفي

 ىو أحد أركاف قوهتا؛

  تعمل إدارة اؼبراجعة الداخلية على بناء سلطات صروبة، و ينحصر عمل إدارة اؼبراجعة يف
 عملية اؼبراجعة الداخلية فقط؛

  تعترب اؼبراجعة الداخلية جزء من الرقابة الداخلية أي أهنا تعمل جبوار الضبط الداخلي و
لذلك هبب عدـ اػبلط بينهما، فاؼبراجعة الداخلية تتم بعد إسباـ العمليات أما الضبط فيتػم 

 بطريقػة تلقائيػة أي مع العملية؛



اإلطار العلمي للمراجعة الداخلية  :الفصل الثاني

 71 

  تقـو إدارة اؼبراجعة الداخلية على التأكد من تنفيذ السياسات اإلدارية و ليس مهمتػها وضػع
 ىذه السياسات؛

  ال تتدخل إدارة اؼبراجعة الداخلية يف شؤوف اؼبوظفُت و ينبغي أف يكوف ىناؾ عالقة تعاونية
بُت إدارة اؼبراجعة و اؼبوظفُت، و هبب على اؼبراجع أف يساعده على أداء مهمتهم و يتعرؼ 

على الصعوبات اليت تواجههم، كما هبب على اؼبراجع أف ال يتدخل يف توقيع اعبزاءات 
 على اؼبوظفُت؛

  هبب أف يكوف موظفي إدارة اؼبراجعة الداخلية على درجة من التأىيل العلمي و اؼبهٍت و
 .مدربُت يف أعماؿ احملاسبة و اؼبراجعة و اإلدارة

:  نماذج استرشادية للقيام بعملية المراجعة الداخلية
 (قسم)و ىذه النماذج اسًتشادية و يبكن إلدارة . 1 يبكن أف تستخدـ ىذه النماذج يف إدارة اؼبراجعة الداخلية 

اؼبراجع الداخلية استخداـ أي مباذج أخرى تكوف مالئمة لعملياتو و تتفق مع متطلبات اؼبعايَت اؼبهنية للمراجعة 
:  و تتضمن ىذه النماذج ما يلي. الداخلية
 ؛(01اؼبلحق رقم ) مبوذج تقوًن مقابلة شخصية ؼبتقدـ للعمل بإدارة اؼبراجعة الداخلية –( 1)مبوذج 

 ؛(02اؼبلحق رقم ) مبوذج تقوًن ؼبتقدـ لوظيفة يف إدارة اؼبراجعة الداخلية –( 2)مبوذج 

 ؛(03اؼبلحق رقم ) سجل التدريب على رأس العمل –( 3)مبوذج 

 ؛(04اؼبلحق رقم ) سجل التكليفات للمرجع –( 4)مبوذج 

 ؛   (05اؼبلحق رقم ) تقرير تقوًن األداء –( 5)مبوذج 

 ؛(06اؼبلحق رقم ) قائمة للتحقق من اكتماؿ عملية اؼبراجعة –( 6)مبوذج 

 ؛(07اؼبلحق رقم ) التحقق من اؼبسح األورل ة قائم–( 7)مبوذج 

 ؛(08اؼبلحق رقم ) قائمة للتحقق من اكتماؿ أوراؽ العمل –( 8)مبوذج 

 ؛(09اؼبلحق رقم ) قائمة للتحقق من اكتماؿ فحص اؼبراجعة الداخلية –( 9)مبوذج 

 ؛(10اؼبلحق رقم ) قائمة للتحقق من اكتماؿ اؼبعاينة ألغراض اؼبراجعة –( 10)مبوذج 

 ؛(11اؼبلحق رقم ) جدوؿ زبطيط طويل األجل لعمليات اؼبراجعة –( 11)مبوذج 

 ؛(12اؼبلحق رقم ) ربليل لعملية مراجعة داخلية –( 12)مبوذج 

 ؛(13اؼبلحق رقم ) ربليل الحق للمراجعة –( 13)مبوذج 

 ؛(14اؼبلحق رقم ) سجل التكليف بعملية اؼبراجعة –( 14)مبوذج 

                                                 
1
- Paul E. Heeshen and  Lawrence B. Sawyer, Internal Auditor’s Handbook, The Institute of 

Internal Auditors, Altemonte Springs, 1984. 

. 225.201ص، .اؽبيئة السعودية احملاسبُت القانونيُت، ص: نقال عن   
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 ؛(15اؼبلحق رقم )سجل الرقابة على عمليات الراجعة  -  (15)مبوذج 

 ؛(16اؼبلحق رقم ) تقرير الوقت –( 16)مبوذج 

 ؛(17اؼبلحق رقم ) سجل الوقت للعملية –( 17)مبوذج 

 ؛(18اؼبلحق رقم )ملخص الوقت  -  (18)مبوذج 

 ؛(19اؼبلحق رقم ) مبوذج تتبع إعداد تقرير اؼبراجعة الداخلية –( 19)مبوذج 

 ؛(20اؼبلحق رقم ) مبوذج إخطار بإقفاؿ ملف عملية اؼبراجعة الداخلية –( 20)مبوذج 

 ؛  (21اؼبلحق رقم ) إستبانة لتقوًن فاعلية اؼبراجعة –( 21)مبوذج
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

تأثيرات المراجعة الداخلية : المبحث الثالث

تنشأ عالقة تكاملية بُت اؼبراجعة الداخلية واؼبراجعة اػبارجية، فيستفيد كل طرؼ من اآلخر، فيستغل ىذا 
التكامل يف زيادة الفاعلية التسيَتية للمؤسسة، حيث وبدد اؼبراجع اػبارجي للمراجع الداخلي ما ينبغي القياـ بو، 
من أجل بناء نظاـ رقابة قوي وفعاؿ، ويستفيد ىو األخر من اؼبراجعة الداخلية من خالؿ التنبيهات اليت يقدمها 
اؼبراجع الداخلي لو، حيث أف ىذا التكامل لو آثار إهبابية على العملية التسيَتية بصفة عامة، وعلى عملية إزباذ 

.  القرارات بصفة خاصة، كما يعمل على تفعيل العمليات الرقابية داخل اؼبؤسسة
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عالقة المراجعة الداخلية بالمراجعة الخارجية : المطلب األول

يبكن تناوؿ ىذه العالقة من زاويتُت، األوذل يتم تناوؿ فيها أىم النقاط اليت تتميز فيها اؼبراجعة الداخلية عن 
اؼبراجعة اػبارجية، أما الزاوية الثانية فسيتم تناوؿ مدى التكامل بُت اؼبراجعتُت و ما ىي أىم نقاط ىذا التكامل 

. و درجة استفادة كل طرؼ
: التمييز بين المراجعة الداخلية و الخارجية- أوال

:  يبكن أف مبيز بُت اؼبراجعة انطالقا من عدة زوايا و ىي
 حيث تأسست يف ظل 1من الناحية التارىبية تعد اؼبراجعة الداخلية أقدـ فبارسة و تأسسا من اؼبراجعة اػبارجية

األحداث اليت تقع على مستوى دائرة اؼبراجعة احملاسبية رغم أنو دل يتم االعًتاؼ باؼبراجعة الداخلية يف شكلها 
 .1941اغبارل إال يف سنة 

: من حيث اؽبدؼ- 1
إف انفصاؿ اؼبلكية على التسيَت يف ظل اؼبؤسسات و خاصة منها اؼبسعرة يف البورصة و ذات النشاطات اؼبالية و 
االقتصادية الكبَتة، حتم على ىؤالء اؼبالؾ أف يستعينوا دبن ينوهبم للمحافظة على أمواؽبم من أشكاؿ اإلسراؼ 
و التالعب عن طريق إيفادىم باؼبعلومات الضرورية الدالة على مستوى األداء اإلداري ؽبؤالء اؼبسَتين، فاغباجة 
لطبيعة اؼبعلومات ولدت اغباجة ؼبا يعرؼ باؼبراجع اػبارجي باعتباره الشخص اؼبدرب و اؼبؤىل علميا لفحص 

القوائم اؼبالية اػبتامية للمؤسسة و كذا تقييم مدى االعتماد على السياسات و الثبات يف تطبيق الطرؽ احملاسبية 
: يف إعدادىا، إذا فاؽبدؼ من اؼبراجعة اػبارجية ىو

 . 2ؼبصادقة على حسابات و ضماف الشرعية و السالمة للصورة اغبقيقية للحالة اؼبالية للمؤسسةا 

 و ىذا من خالؿ إبداء الرأي الفٍت احملايد و الذي ال يبكن لوصوؿ إليو إال إذا ارتبط ارتباطا كليا دبعايَت اؼبراجعة 
. اؼبقبولة قبوال عاما

 أما اؼبراجع الداخلي فيسعى إذل التحقق من أف النظاـ احملاسيب و النظاـ اإلداري ككل يولد معلومات ذات 
، يف خضم التأكد من صالبة و سالمة نظاـ 3مصداقية و صاغبة الزباذ القرارات يف الوقت و اؼبكاف اؼبناسبُت

الرقابة الداخلية باعتباره أحد العناصر األساسية يف البنية الرقابية يف اؼبؤسسة ألف اؼبعلومات اؼبتقطعة تؤثر على 

                                                 
1
- L’audit Interne Vers Une Collaboration Ronforcée Avec Ses Partenaires Externe, P :06,   

www.ifac.com, 03/01/2002, 14h :57m.   
2
- Ibidm, p:01. 

 
3
 .62مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص-   
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اإلدارة يف ازباذ القرارات، كما تؤثر عليها سلبا اؼبعلومات اليت ال تعكس الواقع الفعلي للعنصر اؼبعرب عنو يف ظل 
. ىشاشة أحد النظامُت السابقُت

: من حيث القائم بعملية اؼبراجعة- 2
إف اؼبراجعة اػبارجية فهي معرفة يف اإلطار التشريعي و القانوين حبيث يقـو دبراجعة اػبارجية شخص مهٍت مستقل 
عن اؼبؤسسة، دبعٌت أف اؼبراجع اػبارجي جاء داخل تنظيم خاص بو ىو و دبهنتو ليخدـ أطراؼ أخرى ؽبا أغراض 

. يف اؼبؤسسة
أما تنظيم أو وضع اؼبراجعة الداخلية معرفة يف إطار قانوين الداخلي للمؤسسة و تكوف تابعة للمديرية العامة أو 

ؾبلس اإلدارة للمؤسسة و من يقـو هبذه اؼبهاـ تابعُت للمؤسسة أي أهنم موظفوف لديها يتمتعوف بتأىيل علمي و 
. عملي يؤىلهم للقياـ هبذه اؼبهاـ داخل تنظيم اؼبؤسسة و ىؤالء اؼبوظفُت تعيينهم اإلدارة

: من حيث نطاؽ العمل- 3
يتوقف ربديد نطاؽ الراجع اػبارجي على طبيعة االتفاقية اؼبربمة بينو و بُت األطراؼ اؼبعينة لو، فإذا كانت مراجعة 

قانونية هبب االلتزاـ جبميع اػبطوات اؼبؤدية إذل الرأي الفٍت احملايد لو من خالؿ التقييد باؼبعايَت و اإلجراءات 
. اؼبتعارؼ عليها لكشف مدى سبثيل القوائم اؼبالية للمركز اؼبارل للمؤسسة

أما إذا كانت مراجعة تعاقدية فهنا اؼبراجع ؾبرب بالتقييد دبا ىو وارد يف االتفاقية كمراجعة عنصر معُت أو تقييم 
 .بند معُت، بينما يتوقف ربديد نطاؽ فحص اؼبراجعة دبا يكفل فبارسة الرقابة على صبيع األقساـ يف اؼبؤسسة

إف عملية اؼبراجعة اػبارجية تطورت من مراجعة تفصيلية إذل اختيارية تقـو على أسلوب العينة اإلحصائية، 
 و ىذا يف حالة اؼبراجعة العادية، و ذلك لعدة عوامل منها ضيق الوقت و كثرة اعبهد و ضخامة التكلفة، و لكن 
دبا أف اؼبراجع الداخلي ىو يعمل باستمرار طوؿ العاـ لدى اؼبؤسسة فإف لديو من الوقت ما يكفي إلجراء فحص 

. 1تفصيلي موسع للعمليات
 

 

 :من ناحية اؼبستفيد- 4

يستفيد من خدمات اؼبراجع اػبارجي مالؾ اؼبؤسسة باعتبارىم اؼبعنيُت هبا من أجل ضماف سالمة أمواؽبم و 
 اؼبتمثلة يف التنازؿ عن أسهمهم يف ـاغبفاظ عليها من الغش و السرقة و التالعب و اإلجابة عن كل انشغاالتو

اؼبؤسسة أو زيادة شراء أسهم الغَت، باإلضافة إذل أطراؼ أخرى ىي األخرى تستفػيد من خدمات اؼبراجع 
... . اػبارجي و ىم البنوؾ و العماؿ و النقابات العمالية، اغبكومة

                                                 

.183خالد أمُت،مرجع سبق ذكره، ص-  1
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إف التأىيل العملي و العلمي ؽبذا اؼبراجع وبمل األطراؼ األخرى من اؼبستثمرين احملتملُت، البنوؾ، اؼبؤسسات 
االستثمارية، ىيئة سوؽ اؼباؿ، اإلدارة، نقابات العماؿ، اغبكومة، بعُت االعتبار لرأيو الفٍت احملايد حوؿ اؼبعلومات 

. اؼبالية اؼبقدمة من قبل اؼبؤسسة يف ازباذ القرارات اؼبختلفة
بينما تستفيد من خدمات اؼبراجع الداخلي إدارة اؼبؤسسة العتباره موظف لدى مصاغبها، فهو بذلك موجو يف 

. 1عملياتو لإلجابة عن حاجات التسيَت يف اؼبؤسسة و التقليل من احتماؿ عدـ صواب القرارات اؼبتخذة
: من حيث االستقالؿ- 5

إف بالنسبة للمراجع اػبارجي فتناولت بعض الدراسات األكاديبية و كذا النصوص التشريعية مفهـو االستقالؿ 
بنوع من الصراحة العتبار أف غيابو يوحي بوجود تقرير غَت صادؽ عن العمل اؼبطلوب من اؼبراجع، فاالستقالؿ 

، حىت أف ىناؾ بعض النصوص التشريعية اليت جاءت لتجسد و لتحافظ على ىذا 2يعٍت عن إدارة اؼبؤسسة
اؼبعيار فنجدىا جاءت لتأكد على ضرورة عدـ وجود أي صلة قرابة أو أف يكوف مسانبا يف تلك اؼبؤسسة، و 

ىتمامات جاءت لتوفَت اعبو اؼبالئم لكي يتسٌت للمراجع من أف يبدي رأيو الفٍت احملايد ذباه ما هبده االكل ىذه 
. أثناء عملو دوف أي ضغط

أما استقالؿ اؼبراجعة الداخلية نسيب ألف اؼبراجع الداخلي ال يعدو كونو موظفا باؼبؤسسة خاضعا بالتبعية إلدارتو 
و ىو مستقل عن األقساـ اليت يراجعها، إال أف ىذه االستقاللية النسبية ال سبنعو أف يبدي الرأي الصادؽ عن 
الواقع الفعلي لألقساـ دوف الوقوع يف القيود اليت توحي بالتبعية لإلدارة من جهة أو العالقات مع اؼبستخدمُت 
اآلخرين باعتبارىم زمالء عمل من جهة أخرى، إف ىذا الرأي وبتم على اؼبراجع أف يكوف مستقال يف تفكَته 

. 3صارما يف تنفيذ اإلجراءات العملية و موضوعيا يف ربكيمو
: التكامل بين المراجعة الداخلية و الخارجية- ثانيا

يعترب التكامل بُت اؼبراجع الداخلي و اػبارجي الغاية األساسية اؼبمكنة من ربقيق الكفاءة اإلدارية عن طريق 
الضخ اؼبتواين للمعلومات ذات اؼبصداقية لإلدارة بغية ازباذ القرارات يف الوقت اؼبكاف اؼبناسبُت و ربقيق 

.  مستويات أعلى من الرشادة يف القرارات اؼبتخذة من قبل مستعملي اؼبعلومات اؼبصادؽ عليا من قبل اؼبراجع
اؼبراجعُت اػبارجيُت يستعملوف نتائج "و التكامل كما جاء بو اؼبعهد الفرنسي للمراجعة و الرقابة الداخلية يعٍت أف

اؼبراجع الداخلي ألجل تقدًن أعماؽبم بكيفية جيدة و بشرط أف اؼبراجعُت الداخليُت وبافظوف على استقالليتهم و 
". نوعية كفاءة أعماؽبم

                                                 

.63مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص-  1
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يف حالة وجود نوعُت من اؼبراجعة يكوف ىناؾ تعاوف كامل بُت اؼبراجعُت اػبارجيُت و : و التكامل أيضا ىو
 . 1الداخليُت أمر ضروري البد من ربقيقو مع اغبفاظ على استقالؿ كل منهما

. 2إف الفائدة من ىذا التكامل تكمل ىي
إف أعماؿ التنسيق و التعاوف بُت اؼبراجع اػبارجي و الداخلي سبكن من منع االزدواجية و تكرار العمل  -

من قبل االثنُت؛ 
إف ذبنب تكرار العمل يوفر الوقت لًتكيز عملية اؼبراجعة اػبارجية أو الداخلية يف بنود أخرى، فبا  -

 يسمح من الفحص اؼبؤدي إذل الرأي الصادؽ و السليم؛ 

 إف ذبنب تكرار العمل يؤدي إذل التقليل من النفقات؛ -

 إف التكامل اإلهبايب يؤدي إذل تبادؿ اؼبنافع و اؼبصاحل بُت اؼبراجع اػبارجي و الداخلي؛ -

 إف عملية التنسيق و التعاوف بُت االثنُت البد أف تفقد خاصية االستقالؿ لكال اؼبراجعُت؛ -

فباعتبار أف للمراجعة الداخلية الوقت الكايف لتقييم نظاـ الرقابة الداخلية و كذا تقييم مستويات النشاط يف صبيع 
األقساـ و اؼبرتبطة منها على اػبصوص باؼبعلومات اؼبالية اؼبراد فحصها و التعليق عليها، وجب على اؼبراجع 
اػبارجي الًتكيز عليها من خالؿ تقييمها مث إعداد التقرير على ضوء ىذا التقييم فيما يرتبط دبنهجية أسلوب 

العمل و كذا حجم االختبارات و مواطنها و طبيعتها، بشكل عاـ زبترب اؼبراجعة الداخلية من خالؿ اؼبستويُت 
: 3التاليُت

التأكد من طبيعة اؼبراجعة الداخلية يف اؼبؤسسة كوظيفة، انطالقا من اإلمكانيات اؼبادية و البشرية و  -
الطرؽ و األساليب و اؼبناىج اؼبستعملة يف عملية الفحص و التحقيق مث التقرير؛ 

التأكد من سالمة اؼبمارسة اؼبيدانية للمراجعة الداخلية يف اؼبؤسسة و مدى القدرة على اكتشاؼ  -
 .مواطن الضعف يف نظاـ الرقابة الداخلية و كذا مواطن اللبس يف األداء على مستوى الوظائف

إف النسق اغبارل للمراجعة الداخلية و اػبارجية البد أف يدعم من خالؿ تأىيل و تطوير اؼبعارؼ الفكرية و 
القرارات التطبيقية لدى اؼبراجع اػبارجي حوؿ اعبوانب النظرية و التطبيقية اؼبؤطرة للمراجعة الداخلية و العكس 

صحيح بالنسبة للمراجع الداخلي، إف ىذا التحدي يقابلو ربدي أكرب يتمثل يف تطوير اؼبؤسسات االقتصادية يف 
العادل، إذ أخذت ىذه األخَتة عدة أشكاؿ و مواصفات و أصبحت تسيَت بعدة أمباط، كما أهنا تتبٌت عدة 

: 4طرح عدة ربديات أنبها- شركػات متعػددة اعبنسيات- أنظمة، فانتشارىا جغرافيا 
اختالؼ األنظمة احملاسبية من دولة إذل أخرى؛  -

                                                 

.118، ص1967شوقي عطاء اهلل، اؼبراجعة  كأداة ؼبتابعة اػبطة يف اؼبشروعات، ؾبلة احملاسبة و اإلدارة و التأمُت، العدد الثامن، مصر، -  1
  

.65مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص-  2
  

.نفس اؼبراجع، نفس الصفحة-  3
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 اختالؼ اقتصاديات الدوؿ و ما ينجر عنو من آثار على فروع ىذه الشركات؛ -

 تنوع وتباين متطلبات البورصة؛ -

اختالؼ العناصر اؼبؤثرة على القوائم اؼبالية اػبتامية للشركات كالنظاـ اعببائي و شبو اعببائي، و النظاـ  -
 .إخل...اؼبصريف و القضائي

كما أف االنتشار اعبغرايف للمؤسسة كبَتة اغبجم يف الدولة الواحدة و فبارسة ىذه اؼبؤسسات ألساليب التجارة 
اعبديدة كالتجارة االلكًتونية و إنشاء بعض اؼبؤسسات خاصة منها االفًتاضية، أصح يعقد عملية الرقابة لذا 

فتأىيل اؼبراجعة الداخلية باعتبارىا مالزمة للمؤسسة أمر أساسيا لتفعيل مبط الرقابة الداخلية ومن شبة تسهيل و 
. توجيو عملية اؼبراجعة اػبارجية دبا ىبدـ طاليب الرأي الفٍت احملايد

يساعد ىذا التكامل بُت اؼبراجعة الداخلية و اػبارجية يف ربسُت مستويات أداء اؼبراجع الداخػلي و اػبارجي على 
. السواء و بو ربسُت الدور الذي يلعبو كل منهما كبو اعبهة اؼبخصوص ػبدمتها

:        1 كما يعد ىذا التكامل بالغ األنبية حبسب زوايا متعددة و ىذه الزوايا ىي
من زاوية اؼبراجع اػبارجي؛  -
 من زاوية اؼبراجع الداخلي؛ -

 من زاوية اؼبؤسسة؛ -

 من زاوية األطراؼ اػبارجية عن اؼبؤسسة؛ -

: أما من زاوية اؼبراجع اػبارجي فتتجلى ىذه األنبية يف     - 
  ثقة و اطمئناف اؼبراجع اػبارجي على نظاـ الرقابة الداخلية اؼبعتمد يف اؼبؤسسة العتبار أف

اؼبراجعة الداخلية تسعى على تقييم ىذا النظاـ للوقوؼ على فاعليتو؛ 
  اطمئناف اؼبراجع اػبارجي على دقة البيانات احملاسبية اؼبسجلة يف الدفاتر، ألف اؼبراجعة

الداخلية قد فحصت اؼبستندات و راجعت النظاـ احملاسيب و وقفت على مدى االلتزاـ 
بالطرؽ و اؼببادئ احملاسبية و كذا مدى سالمة نظاـ الرقابة الداخلية اؼبعتمد يف قسم 

 احملاسبة؛

  إف اؼبراجعة الداخلية اليت عادة ما تكوف شاملة عبميع البنود تسهم بشكل كبَت يف إنقاص
كلفة اؼبراجعة اػبارجية و كذا توفَت الوقت للسماح للمراجع اػبارجي من فحص بنود 

 أخرى، كما أنو تتيح للمراجع اػبارجي توجيو عملية اؼبراجعة؛

  أخذ يف حسباف اؼبراجع اػبارجي كفاءة أداء اؼبراجع الداخلي دبا ىبدـ األىداؼ اؼبتواخاة
 من اؼبراجعة؛

                                                 

. 67مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص-  1
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  إف كرب حجم اؼبؤسسات وتوزيعها جغرافيا وبتم على اؼبراجع اػبارجي من زيادة ساعات
العمل دبا يتناسب و طبيعة اؼبؤسسة، لذا و يف ظل وجود مراجعة داخلية كوظيفة لدى 
اإلدارة فهي تراقب ـبتلف أجزاء ىذه اؼبؤسسة سواء يف اؼبنطقة الواحدة أو يف اؼبناطق 

األخرى، إف ىذا الشكل يسمح للمراجع اػبارجي من توجيو عملية اؼبراجعة يف اؼبناطق أو 
 .األجزاء اليت دل يشملها برنامج اؼبراجعة الداخلية

أما األنبية من زاوية اؼبراجع الداخلي فتظهر يف أف اؼبراجعة الداخلية أحد اآللية اؼبوجهة لعملية اؼبراجعة  -
اػبارجية فضال على أهنا مصدر ثقة و اطمئناف لدى للمراجع اػبارجي من شأنو أف يسمح بكشف 
بعض األخطاء و التدليس اليت دل يستطع اؼبراجع الداخلي أف يكشفها، فبا يتيح يف النهاية إمكانية 

 :البحث عن األسباب اؼبانعة من اكتشافها و اليت يبكن إهبازىا فيما يلي

 عدـ كفاية معايَت اؼبرجعة الداخلية؛ 

 عدـ تأىيل اؼبراجع الداخلي؛ 

 عدـ االستناد ػبطوات عملية واضحة للمراجعة؛ 

 ضعف نظاـ الرقابة الداخلية. 

إف معاعبة ىذه األسباب من قبل ـبتلف اؽبيئات كل على حسب مسؤولياتو يدعم و يؤىل اؼبراجعة الداخلية 
: سواء

  خبلق ىياكل خاصة هبا؛
 تعديل اؼبعايَت أو إنشاء أخرى جديدة؛ 

 تأىيل و تدريب اؼبراجع الداخلي؛ 

 توضيح خطوات العمل؛ 

 تكييف نظاـ الرقابة الداخلية دبا يسمح القضاء على مواطن الضعف؛ 

  زيادة خربة اؼبراجع الداخلي من جراء احتكاكو اؼبستمر باؼبراجع اػبارجي خاصة يف معاعبة
 .بعض البنود اعبديدة أو يف توجيو عملية الفحص أو تعاملو مع بعض اؼبواقف اؼبعينة

  إضفاء الثقة على عمل اؼبراجعة يف اؼبؤسسة سواء من قبل اإلدارة أو من األطراؼ األخرى
يف ظل تكامل النوعُت العتبار أف نقص النوع يكمل من اآلخر و العكس صحيح فضال 

 على أنو يصحح يف السنوات القادمة من قبل مرتكبيو؛

  استعماؿ األساليب اإلحصائية و استخداـ اإلعالـ اآلرل يف اؼبراجعة الداخلية هبعلها أكثر
 عملية و مهنية و يظهر على نتائجها الصحة و اؼبصداقية؛

 

: أما األنبية من زاوية اؼبؤسسة تتمثل يف -
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  توفَت معلومات تفصيلية حقيقية لإلدارة تساعد على ازباذ القرارات الفعالة يف الوقت و
 اؼبكاف اؼبناسبُت؛

  ،تأكيد سالمة األنظمة اؼبعلوماتية اؼبفحوصة و كذا متانة نظاـ الرقابة الداخلية اؼبعلومات
 مسار اؼبعاجلة و إذل غَت ذلك فبا يسمح ؽبا من القضاء على ىذه اؼبواطن؛

 تكوين بنك للمعلومات عن طريق أورؽ عمل اؼبراجع، تقارير و ملف اؼبراجعة؛ 

  خفض تكاليف اؼبراجعة عن طريق التكامل بُت النوعُت و باستبعاد ازدواجية العمل؛ 

  فحص أعماؿ الفروع اؼبختلفة للمؤسسة الواحدة، دبا يسمح من بسط الرقابة اؼبستمرة
 لإلدارة عليها؛

: و تتجلى أنبيتو من زاوية األطراؼ اػبارجية عن اؼبؤسسة فيما يلي -
 اطمئناف ىؤالء األطراؼ عن الرأي اؼبعرب عنو من قبل اؼبراجع اػبارجي؛ 

 مشولية الرأي لكل العناصر الواردة يف القوائم اؼبالية اػبتامية باعتماد التكامل بُت النوعُت؛ 

 اطمئناف أصحاب اؼبؤسسة عن أمواؽبم؛ 

  الضخ اآلين باؼبعلومات اؼبفحوصة و اليت تعرب عن الواقع الفعلي للعنصر دبا يسمح لألطراؼ
على ضوئها من ازباذ قرارات ـبتلفة، قد تكوف سبويليو كالبنك و قد تكوف جبائية و قد 
 .تكوف من اؼبستثمرين احملتملُت، دبعٌت كل على حسب موقعو يف البيئة اػبارجية للمؤسسة

يبكن أف نقوؿ أف ىذا التكامل يساىم يف ربسُت القرارات اؼبتخذة يف اؼبؤسسة بصفة غَت مباشرة و ىذا من 
خالؿ ربسُت جودة كل من اؼبراجعة الداخلية و اػبارجية من خالؿ تأثَت منهما على اآلخر إهبابا، فنالحظ أف 
الدور الذي سوؼ تلعبو اؼبراجعة الداخلية يف عملية ازباذ القرار سوؼ تزيدىا جودة فبا يعود بالنفع يف التقليل 

. من الريب يف عدـ صواب القرارات اؼبتخذة
 
 

مجاالت المراجعة الداخلية  : المطلب الثاني

تطبق اؼبراجعة الداخلية يف العديد من اجملاالت اليت ؽبا تأثَت على العملية التسيَتية يف اؼبؤسسة، ويبكن الوقوؼ 
على أىم االكبرافات الصادرة منها والعمل على السيطرة عليها أو التقليل منها، كما أف ىذه اجملاالت تدر 

معلومات يعتمد عليها يف عمليات صنع القرارات، لذا وجب أف تكوف ىذه اؼبعلومات مؤىلة بالقدر الكايف 
: 1الذي يقلل من إحتماؿ اػبطأ يف القرارات اؼبتخذة، تتجلى ىذه اجملاالت فيما يأيت

مراجعة العمليات؛  -
                                                 

.122فتحي رزؽ السوافَتي، مرجع سبق ذكره، ص-  1
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 مراجعة األداء؛ -

 مراجعة االلتزاـ بالسياسات؛ -

 مراجعة أوجو الرقابة اؼبالية؛ -

 مراجعة القوائم اؼبالية؛ -

: مراجعة العمليات- أوال
تشمل مراجعة العمليات فحص و تقييم أنظمة الرقابة الداخلية و جودة أداء تنفيذ اؼبسؤوليات اؼبرتبطة بوظائف 
تشغيل التنظيم، يف ىذا الصدد يفحص اؼبراجعوف و يقيموا ـبتلف األنشطة اؼبرتبطة هبذه الوظائف كالتسويق و 

النقل و اإلنتاج و إدارة اؼبخزوف و األمن و تشغيل البيانات بواسطة اغباسب اآلرل و إدارة األفراد و اإلدارة اؼبالية 
. و احملاسبية

و يعترب األساس يف فهم مراجعة العمليات ىو فهم أوجو الرقابة الداخلية يف التنظيم، فمعظم اؼبراجعُت الداخليُت 
. يوافقوف على اعتبار أف أىداؼ و أنواع و طرؽ الرقابة الداخلية تغطي كافة عمليات التنظيم

عاما لعديد من الناس حيث يبكن أف يستخدـ بطريقة مرادفة الصطالح " مراجعة العمليات"يعترب اصطالح 
حيث تعترب ىذه الفئة أف كل ما يقـو بو اؼبراجع الداخلي يعترب مراجعة عمليات فيعمل اؼبراجع " مراجعة داخلية"

الداخلي على قياس كفاءة األعماؿ بالوحدات التشغيلية الروتينية منها و التكتيكية و اإلسًتاتيجية كما يستخدـ 
اؼبراجع الداخلي أدوات التحليل اؼبارل يف تقييم و متابعة قرارات عدة، إف تقييم الكفاءة يتطلب ذبميع اؼبعلومات 

. الكافية على التدفقات اػبارجية و الداخلية اؼبرتبطة اليت ربت اؼبراجعة
كما يقـو اؼبراجع الداخلي من خالؿ مراجعة العمليات بتكوين رأي حوؿ اغبكم على درجة الفاعلية داخل 

اؼبؤسسة، من خالؿ مراجعة مدى ربقق األىداؼ اؼبسطرة و اؼبرغوب فيها، و يبكن للمراجع أف يستعُت بنتائج 
. اؼبراجعات السابقة و برنامج التدريب و تقارير األداء

 
 

: مراجعة األداء- ثانيا
تركز مراجعة األداء على الكفاءة و الفاعلية، و يتطلب القياـ هبا ضرورة وضع معايَت تشغيلية تعمل كأىداؼ 

مقبولة تقارف هبا نتائج األداء الفعلي، و إذا كانت الكفاءة و الفاعلية مقاييس لألداء إال أهنا ال تعترب دبثابة 
إف ما توفره تقييمات اؼبراجعة الداخلية يعترب مصدرا للمعلومات . إحالؿ أو بديل التقييم أداء اإلدارة ذاهتا

ؼبساعدة اإلدارة ذاهتا يف عملية تقييم األداء، أي أف ىذه اؼبعلومات ىي أحد العوامل اليت تؤثر على أحكاـ 
اإلدارة و اليت يعترب العديد منها خاضعا للحكم الشخصي لإلدارة، و على اعبانب اآلخر فاؼبراجعة الداخلية 

تعتمد يف جزء كبَت منها على مقاييس موضوعية لتنفيذ مراجعة األداء، و تقاس الكفاءة نتيجة إجراء مقارنة بُت 
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اؼبعايَت التشغيلية و بُت األداء الفعلي اؼبقابل ؽبا، كذلك ترتبط مراجعة األداء دبفهـو الفاعلية بدرجة أكرب 
. 1الرتباطها باألىداؼ

.              للوقوؼ على مراجعة األداء و مفهومها هبب أف نعرج أوال على مفهـو كال من الفاعلية و الكفاءة
يشَت مفهـو الفاعلية إذل مستوى ربقيق األىداؼ أما مفهـو الكفاءة فَتتبط باؼبوارد اؼبستخدمة لتحقيق ىذه 

. األىداؼ، و لذلك فإف استخداـ موارد بدرجة أقل يعٍت ربقيق كفاءة أكرب
يرجع النقد الذي وجو أحيانا إذل اؼبراجعة الداخلية بصفة عامة ردبا إذل صعوبة اعتمادىا على معايَت واضحة و 

أف العنصر الشخصي يسيطر و يهيمن يف الكثَت من اؼبواقف على اؼبراجعُت الداخليُت بدرجة أكرب من أدلة 
اإلثبات اؼبتاحة، و بالطبع يؤثر ىذا اغبكم الشخصي على القرار اػباص باغبكم على مدى فاعلية أداء 

التنظيمات من قبل اؼبراجع الداخلي، و على الرغم من ىذا الضعف يف عملية التقييم فإف برامج تقييم األداء و 
اغبوافز و دراسات اغبصة السوقية قد مت تقييم فاعليتها يف ظل إمكانية ضبط و قياس الفاعلية بصورة تقريبية،و 
على ضوء ما سبق تتضح أنبية الدور الذي تلعبو اؼبراجعة الداخلية يف تقييم األداء، ومن مث يظهر جليا مدى 

. مسانبة اؼبراجعة الداخلية يف تدعيم عملية ازباذ القرار
: مراجعة االلتزام بالسياسات- ثالثا

هتدؼ مراجعة االلتزاـ بالسياسات إذل ربديد ما إذا كاف التنظيم يراعي عملية االلتزاـ بالسياسات و اإلجراءات 
و اؼبعايَت و القوانُت و التعليمات اغبكومية باإلضافة إذل ربديد درجة ىذا االلتزاـ، و تعرب طبيعة مراجعة االلتزاـ 
بالسياسات أكثر موضوعية باؼبقارنة بتطبيقات اؼبراجعة الداخلية األخرى و بصفة خاصة للمراجعة اإلدارية، و 

. 2يرجع السبب يف ذلك إذل ضعف اغبكم الشخصي يف ىذه النوعية من اؼبراجعة مقارنة باؼبراجعات األخرى
و إلقباز مراجعة االلتزاـ بالسياسات ينبغي أف يعرؼ اؼبراجع الداخلي و بدقة ما ىي السياسات و اإلجراءات و 
اؼبعايَت اؼبطلوبة، حيث غالبا ما تكوف معاين ىذه العناصر يف صورة مستندات، و بالتارل تكوف ىذه اؼبستندات 
ىي النشاط اؼبطلوب رقابتو، فمثال ربدد مواصفات الوظائف الرئيسية يف اؼبؤسسة يف كتيبات رظبية، و لتحديد 

ما إذا كاف موظفو التنظيم وبققوف ىذه اؼبتطلبات فإف اؼبراجع الداخلي عليو فحص اؼبواصفات الفعلية من ناحية 
و النمطية من ناحية ثانية، و تصبح عملية الفحص سهلة نسبيا إذا أعد لكل موظف ملف خاص بو، كما 
ربتاج تلك اؼبراجعة إذل إجراء مسح شامل ألوجو الرقابة الداخلية يف الًتكيز و التنظيم على إجراء اختبارات 

تفصيلية، و وبدد تقرير اؼبراجعة الداخلية عادة درجة االلتزاـ الفعلية و يشَت إذل عدد العناصر احملققة ؽبذه 
اؼبتطلبات و كذلك عدد العناصر اليت سبثل استثناءات، كما قد يشَت تقرير اؼبراجعة الداخلية إذل أسباب عدـ 

االلتزاـ بالسياسات، كما يبتد فحص اؼبراجعُت الداخليُت إذل االلتزاـ بالتعليمات القانونية و إبالغ اإلدارة عن أية 
مشاكل ناذبة عن عدـ التطابق و أف اكتشاؼ التجاوزات و التصحيح اؼببكر ؽبا يساعد يف ذبنب االنتهاكات 

                                                 

.130فتحي رزؽ السوافَتي و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص-  1
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القانونية و ما يًتتب عليها من عقوبات و غرامات و إف إقباز ذلك من مهمة اؼبراجع اػبارجي لتضييق نطاؽ 
. فحص الرقابة الداخلية

و لقد تطورت مراجعة االلتزاـ بالسياسات يف الوقت اغباضر لدرجة أنو أصبح ىناؾ مراجعُت متخصصُت يف ىذا 
اجملاؿ و بصفة خاصة يف ؾباؿ اغبكومي، حيث تتطلب مهنتهم ىذه التدريب الواسع و الدرجة العالية من 

. 1الناحية الفنية و النواحي التفصيلية
تتطلب مراجع االلتزاـ بالسياسات و اإلجراءات و القوانُت و القواعد اغبكومية و اليت تتطلب دبن يشغل ىذه 

اؼبهنة التعرؼ على اؼبعايَت و األدوات الالزمة لتجميع اؼبعلومات و كيفية التعامل مع اإلدارة للعمل على تشجيع 
. العاملُت و ربفيزىم على حدوث اؼبطابقة السليمة

: المراجعة المالية- رابعا
 : 2يبتد فحص اؼبراجعة الداخلية بصدد أوجو الرقابة الداخلية اؼبالية إذل ؾبالُت

  رقابة األمواؿ؛
 رقابة على احملاسبة عن األمواؿ؛ 

دبثابة مراجعة عمليات أو مراجعة -  التمويل–عادة تعترب مراجعة إدارة اغبصوؿ على واستخداـ أمواؿ اؼبؤسسة 
. إدارية، و هتتم اؼبراجعة اؼبالية بنطاؽ تدفق األمواؿ و احملاسبة عن ىذه األمواؿ

فيهتم اؼبراجع الداخلي يف ىذه اغبالة باعبوانب الرقابية اؼبوضوعة ألجل ربقيق أىداؼ الرقابة الداخلية، و اليت 
: تتمثل يف

  ضباية األصوؿ اؼبالية للمؤسسة؛
 توفَت الثقة و التكامل يف اؼبعلومات اؼبالية؛ 

 االلتزاـ باؼببادئ احملاسبة اؼبقبولة قبوال عاما. 

كما يقـو اؼبراجع بتقييم ىذه األنظمة الرقابة اؼبالية من خالؿ مراجعة الوظائف الفرعية اؼبتكاملة اليت تشمل 
. وظيفة اإلدارة اؼبالية للمؤسسة

جاءت ىذه اؼبراجعة لتحقيق األىداؼ الرقابية السالفة الذكر، إال أنو و يف اؼبقابل يدور ىناؾ استفسار حوؿ 
السبب الذي من أجلو يهتم اؼبراجعوف الداخليُت بعدالة القوائم اؼبالية يف سبثيل اؼبركز اؼبارل للمؤسسة و نتائجو 

عن الفًتة اؼبعدة فيها تلك القوائم اؼبالية، السيما و أف اؼبراجعوف اػبارجيُت ىم الذين يعتربوف مسئولوف عادة عن 
إبداء الرأي كبو مدى سبثيل القوائم اؼبالية للمركز اؼبارل و نتائج اؼبؤسسة، و يرجع السبب يف الرد حوؿ ىذا 

، و أف اكتشافها يتوقف 3االستفسار يف أف اؼبراجع اػبارجي معرض للفشل يف اكتشاؼ األخطاء اؽبامة نسبيا
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على تطبيق معايَت اؼبراجعة اؼبقبولة قبوال عاما، لذلك هبب أف يتأكد أيضا  اؼبراجع الداخلي من خلو القوائم 
اؼبالية من األخطاء سواء كانت ىامة أو غَت ىامة نسبيا من ناحية، كذلك فإف تقليل األخطاء فيها يعطي صورة 

أفضل لعملية الفحص اليت هبريها اؼبراجع اػبارجي، و بالتارل تضييق نطاؽ الفحص لنظاـ الرقابة الداخلية فبا 
ىبفض من قيمة أتعاب اؼبراجع اػبارجي من ناحية ثانية، و على اعتبار أف نظاـ الرقابة الداخلية للمؤسسة يعترب 
دبثابة أحد موارده، و لذلك فإف تبديد جزء من ىذا اؼبورد و على اعتبار اؼبراجع الداخلي أحد موظفي اؼبؤسسة 

. يعمل على احملافظة على موارد اؼبؤسسة
دبا أف صبيع األحداث االقتصادية يف اؼبؤسسة لو آثار مالية سواء كانت الظاىرة أـ ال، و أف اؼبراجعة اؼبالية أقدـ 

أنواع اؼبراجعات فكاف من الضروري أف يكوف اجملاؿ اؼبارل يف اؼبؤسسة ىو أحد مواد اؼبراجعة الداخلية، و ؼبا كاف 
ذلك فإف ىناؾ دورا على اؼبراجعة الداخلية أف تقدمو يف أحسن حاؿ و بفاعلية كبَتة للحد من خطأ و عدـ دقة 
اؼبعلومة اؼبالية الظاىرة على وثائق اؼبؤسسة و اليت سوؼ تكوف من بُت النقاط اؼبرجعية اليت تعتمد إليها اؼبؤسسة 
دبستوياهتا اؼبختلفة يف عملية ازباذ القرارات اؼبختلفة، لذا فمن غَت الالئق أف تكوف ىذه القرارات اؼبتخذة مبنية 

. على أسس ىشة ألف ذلك سوؼ يؤدي باؼبؤسسة إذل الوصوؿ إذل حاالت غَت مرغوب فيها
 
 
 
 
 
 
 

أثر المراجعة الداخلية في الرقابة الداخلية  : المطلب الثالث

 و بُت مفهـو Audit interneيدور ىناؾ بعض اػبلط بُت مفهـو التدقيق الداخلي أو اؼبراجعة الداخلية 
 حيث يشًتكاف يف أف أىدافهما إدارية و االرقابة الداخلية و اغبقيقة أف كال اؼبفهومُت متكاملُت مع بعضيهم

، فمفهـو الرقابة الداخلية ىو أهنا عبارة عن ؾبموعة من األنظمة و القوانُت اؼبالية و اإلدارية 1مالية على حد سواء
تضعها اإلدارة ألجل التأكد من سَت اإلجراءات للوصوؿ إذل هناية ىذه العملية بشكل سوي، و قد عرؼ اجملمع 

بأهنا تشتمل على اػبطة التنظيمية و الطرؽ اؼبتناسقة و  " 2األمريكي للمحاسبُت القانونيُت نظاـ الرقابة الداخلية
اؼبقاييس اليت تتخذ داخل اؼبنظمة غبماية أصوؽبا، و التأكد من صحة البيانات احملاسبية، و التأكد من إمكانية 

                                                 

.01عماد اغبانويت، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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إذف الرقابة الداخلية " االعتماد عليها و تعزيز الكفاية التشغيلية، لتشجيع االلتزاـ بالسياسات اإلدارية اؼبوضوعية
مهمة للسيطرة على اإلجراءات يف اؼبؤسسة و التأكد من سالمتها أما التدقيق الداخلي فهو آلية وظيفتها التحقق 

. من عمل الرقابة الداخلية
و طاؼبا أف اؼبراجع الداخلي يعمل داخل اؼبؤسسة فهو يسعى أساسا ػبدمة اإلدارة أو ؾبلس اإلدارة من خالؿ 

: 1عملية الرقابة و لذلك ينحصر اىتماـ اؼبراجع الداخلي بعملية الرقابة يف النقاط التالية
تتكوف الوظيفة اإلدارية من ؾبموعة من الوظائف الفرعية ىي التخطيط و التنظيم و التوجيو و التنسيق و - أوال

الرقابة، و تعترب وظيفة الرقابة للمدير و اليت يشاركو بفاعلية يف إقبازىا اؼبراجع الداخلي ضمانا ألداء الوظائف 
. الفرعية األخرى

يشمل نشاط اؼبراجعة الداخلية، مراجعة مالية و مراجعة مدى االلتزاـ بالسياسات و اللوائح و القوانُت - ثانيا
اؼبوضوعة و مراجعة تشغيلية لألنشطة و كافة اإلجراءات و العمليات للتحقق من كفايتها و مدى انتظامها، و 

رابعة خاصة بتقييم األداء من فاعليتو وكفاءتو و لذلك فإف قياـ اؼبراجع الداخلي بتلك اؼبراجعات إمبا يعمل على 
. مساعدة  اإلدارة يف ربقيق أىدافها

استقاللية اؼبراجع الداخلي عن األنشطة التشغيلية داخل اؼبؤسسة يدعم قدرة اؼبراجع الداخلي على تزويد - ثالثا
اإلدارة كبو الرقابة، فطاؼبا أف الرقابة تعمل على ضبط مسار األداء الفعلي للوصوؿ لألداء اؼبخطط، فإف ذلك 

. يؤكد على اعتماد اإلدارة على اؼبراجعة الداخلية يف ربقيق عملية الرقابة
يعد اؼبراجع الداخلي أحد العاملُت باؼبؤسسة فإف قربو من السجالت هبعلو على دراية كاملة نسبيا - رابعا

باؼبشكالت اليت تالحق اؼبؤسسة، األمر الذي يدفعو إذل التعرؼ على األنشطة التشغيلية اؼبرتبطة هبذه السجالت 
. لزيادة اؼبعرفة و إسباـ عملية الرقابة

تعترب اإلدارة دبثابة العميل الرئيسي للمراجعة الداخلية و طاؼبا أف احتياجات اإلدارة تتطور بصورة سريعة و متنامية 
و معقدة و سواءا كانت نتيجة للتغيَتات اعبذرية يف البيئة اػبارجية أو الداخلية، فإف ذلك يزيد و يضاعف من 
اعتماد اإلدارة على ؾبهودات اؼبراجعة الداخلية و يتضح من ذلك الدور الكبَت الذي يبكن أف تلعبو يف عملية 

. ازباذ القرارات يف صبيع اؼبستويات
يبكن مالحظة الدور الذي تلعبو اؼبراجعة الداخلية يف عملية الرقابة و ىذا من خالؿ ربديد أنواع أىداؼ نظاـ 

: الرقابة الداخلية و اليت تظهر كاآليت
 

أنواع أهداف الرقابة الداخلية  (16)شكل رقم 
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Source: Mise En Place D’un Système De Contrôle Interne,  Berne, Décembre 2003, P:05 

http://www.google.fr/search  16/01/2005, 10
H 

:42.               
 

إف اؼبراجعة الداخلية تعمل على مساعدة الرقابة الداخلية يف ربقيق ىذه األنواع اؼبختلفة من األىداؼ، فهي 
تساعد إدارة اؼبؤسسة على بلوغ أىدافها اؼبالية كمراجعة اإلجراءات اػباصة باؼبردودية، اإلستمرارية، النمو، زيادة 

إخل، ىذا من خالؿ الوقوؼ على ما هبب القياـ بو وما مت ربقيقو، باإلضافة إذل ربقيق وربديد ...اغبصة السوقية 
. أىم الفرص والتهديدات يف ىذا الشأف

أما بالنسبة للدور الذي يبكن أف تلعبو اؼبراجعة الداخلية يف بلوغ األىداؼ التشغيلية، فنلمسو من خالؿ مراجعة 
. ومتابعة اإلجراءات التشغيلية اؼبختلفة داخل اؼبؤسسة

أما فيما ىبص األىداؼ التشريعية للرقابة والدور الذي يبكن للمراجعة الداخلية أف تلعبو يف ىذا الشأف ىو 
التأكد من أف ما يتم إزباذه من إجراءات وقرارات يتماشا والنصوص القانونية يف البلد الذي تنشط بو اؼبؤسسة، 

وأنو ليس ىناؾ أي تعارض أو أي ـبالفة ؽبذه التشريعات، دبعٌت أف كل عمل أو إجراء أو قرار يتخذ داخل 
. اؼبؤسسة لو ما يربره من الناحية التشريعية

و يبكن رؤية ىذا الدور للمراجعة الداخلية كذلك من خالؿ كوف ىذه األخَتة حلقة مكملة لنظاـ الرقابة 
الداخلية و تعمل على ضماف التسيَت اعبيد للمعلومات و عملية االتصاؿ داخل التنظيم و يف نفس الوقت 

مكونة بذلك مع النظاـ الرقايب كلو جو رقايب تعمل يف ظلو اؼبؤسسة، حبيث يتسٌت ؽبا وضع أىدافها و متابعتها 
بصورة سليمة من خالؿ وضع معايَت لإلجراءات، تعمد إليها يف عملية تقييم و تعريف األخطار احمليطة هبا و 

:              يبكن ذبسيد كل ىذا يف الشكل التارل
- يإنشاء جو رقاب–مراحل و ضع و تحديد نظام الرقابة الداخلية : (17)الشكل رقم 
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Source: Mise En Place D’un Système De Contrôle Interne, Art. Cit, P.10. 
 

كما أف ىذه اغبلقة يف نظاـ الرقابة الداخلية تعمل إضفاء نوع من التكامل و التنسيق بُت نشاطات الرقابة من 
خالؿ اإلجراءات الرقابية، حبيث أف نشاطات الرقابة تأيت متكاملة و مطبقة لرقابة يف شكل إجراءات تساىم يف 

:   يظهر ىذا التكامل يف الشكل التارل،ضماف تنفيذ التوجيهات اؼبقدمة من قبل اإلدارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SCIتنظيم نظام الرقابة الداخلي  (:18)الشكل رقم 

 

 
 
 
 

  
 

 احمليط الرقايب

 اؼبعلومات و االتصاالت

 
 نشاطات اؼبراجعة الداخلية

 تسيَت اؼبراجعة
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Source: Mise En Place D’un Système De Contrôle Interne, Art. Cit, P.11 
 

و إلعطاء الصورة الصحيحة و ذبسيد العالقة بُت ـبتلف األوجو الرقابية و بُت عملية ازباذ القرار و خاصة منها 
القرارات اإلسًتاتيجية فإف ىذا يقودنا إذل كيفية استخداـ ىذه األوجو الرقابية يف عملية ازباذ قرار أثناء عملية 

القيادة، فليس ؾبرد وضع نظاـ رقايب متكامل اغبلق يعٍت أف اؼبؤسسة ستضمن ربقيق األىداؼ اؼبرجوة، فيحتاج 
ىذا إذل وضع نظاـ آخر تستطيع من خاللو التحكم يف تسيَتىا الذايت و ىذا النظاـ ىو نظاـ قيادة فعاؿ يعمل 
وفق منهج معُت من إدارة اؼبؤسسة وباستعماؿ نظاـ الرقابة الداخلي يعمل ىذا النظاـ وفقا لتحديد احمليط الرقايب 

و يعمل على التسيَت اعبيد للمعلومات و االتصاالت، كما هبري تنميط لنشاط اؼبؤسسة لكي يبكن اؼبقارنة و 
معرفة االكبرافات اغباصلة، و يعمل على ربديد األىداؼ اليت ترغب اؼبؤسسة بالوصوؿ إليها و ىذا مع مراعاة 

األخطار احملتملة مواجهتها و باالعتماد على نشاط اؼبراجعة الداخلية يتم ازباذ إجراءات قيادية دبعٌت ازباذ 
. 1قرارات مناسبة

: و يبكن أف نرى عملية القيادة وفقا لنظاـ الرقابة الداخلية وفقا ؽبذا الشكل
 

مدى التكامل بين القيادة و نظام الرقابة الداخلية   (19)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
- Mise En Place De Système De Contrôle Interne (SCI), Art. Cit, P.12.  

 إجراءات القيادة

 

SCI 

 

 تقييم اؼبخاطر

نشاطات اؼبراجعة 
 الداخلية

ؿبيط الرقابة  
                        

 تنميط األنشطة

تسيَت اؼبعلومات و 
 االتصاالت

1 

3 

2 

7 

6 



اإلطار العلمي للمراجعة الداخلية  :الفصل الثاني

 88 

 
 
 
 
 
  

 
 

Source: Mise En Place D’un Système De Contrôle Interne(SCI), Art .Cit, P.13 
 

نالحظ من ىذا الشكل أف اؼبراجعة الداخلية تلعب دورا كبَتا يف كال من نظاـ الرقابة الداخلية و عملية القيادة 
-. ازباذ القرارات- أي يف مساعدة اإلدارة العليا يف عملياهتا اؼبختلفة 

كما سوؼ يتم إظهار ىذا الدور يف عملية ازباذ القرار يف الفصل الثالث أين يتم دراسة األوجو اؼبختلفة ؽبذه 
العملية كما يتم تبياف إذل أي مدى يبكن أف يعتمد متخذ القرار على ـبرجات نظاـ اؼبراجعة الداخلية،   

 
 
 
 
 
 
 

: خالصة
 

     تعتمد اؼبؤسسة على ؾبموعة من األنظمة واإلجراءات تساعدىا على تطبيق السياسات التسيَتية اؼبنتهجة، 
إذ تلتـز بسلسلة مًتابطة من اغبلقات الرقابية تعمل بإنسجاـ مع بعضها البعض من أجل ربقيق األىداؼ 

اؼبرجوة، وتعد اؼبراجعة الداخلية حلقة مهمة من ىذه اغبلق، إذ أهنا تساعد اؼبؤسسة على بلوغ أىدافها اؼبسطرة، 
وذلك من خالؿ ما تتوفر عليو اؼبراجعة الداخلية من إمكانيات يف ذلك، ومن خالؿ الطبيعة الرقابية اليت تتمتع 

. هبا
لقد كانت اؼبراجعة الداخلية ؿبل إىتماـ الكثَت من اؼبنظمات اؼبهنية واؽبيئات اغبكومية واؼبؤسسات والباحثُت، 

فلقد وضعت ؽبا شروط و معايَت ومتطلبات أساسية، تعمل على التطبيق اعبيد والسليم واؼبنهجي ؽبذه اؼبراجعة، 
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حىت يتم الوصوؿ إذل مراجعة داخلية فعالة وبكفاءة عالية، يراعا فيها تكلفتها من جهة والعائد اؼبتوقع عند 
اإلستعانة هبا، وللمراجعة الداخلية مكانة بارزة يف تنظيم اؼبؤسسة، فلحساسية ىذه الوظيفة جعلت تابعة لإلدارة 
العليا وىذا رغبة يف ربقيق أكرب إستقاللية ؽبا عن بقية الوظائف، حيث أف ىذه الدرجة من اإلستقاللية يساعد 
على أداء ىذه الوظيفة بشكل من اؼبوضوعية أين من اؼبفروض أف تتقلص دائرة اؼبصلحة والعاطفة بُت موظفي 

اؼبراجعة الداخلية وبُت باقي موظفي اؼبؤسسة الذي يقعوف يف اؼبستوى الثاين من التنظيم اإلداري، وىذا من شأنو 
أف وبسن يف اػبدمات اليت تقدمها ىذه الوظيفة للمؤسسة، وبذلك تزيد درجة الثقة يف منتجها النهائي ويتم 
اإلعتماد عليو يف صبيع العمليات التسيَتية، جبميع مستوياهتا اإلدارية، وخاصة اغبساسة منها كإزباذ القرارات 

، ألف اػبطأ يف ىذا النوع من القرارات يرىن مستقبل اؼبؤسسة، حيث هبب على اؼبراجعة الداخلية ةاإلسًتاتيجي
أف تعمل على التقليل بأكرب ما يبكن من إحتماؿ اػبطأ، وىذا بتقدًن اؼبعلومة الصادقة والسليمة والشرعية، كما 
هبب على اؼبراجعة الداخلية أف تضمن التوريد اؼبتواين باؼبعلومات للمستويات الوسطى والتنفيذية، حىت يتمكنوا 

من أداء وظائفهم بدرجة عالية من الكفاءة، كما أف اؼبراجعة الداخلية تساىم بدرجة كبَتة، إذا أديت على الوجو 
اؼبطلوب، يف مساعدة اؼبراجع اػبارجي على أداء مهامو على أحسن وجو، فينشأ بذلك نوع من التكامل يقود 

كبو فبارسة أفضل للمهنتُت من جهة، ويساعد أكثر اؼبؤسسة على ربسُت أدائها وربقيق أىدافها بدرجة عالية من 
.        الكفاءة والفاعلية، وطمأنة اؼبالؾ واألطراؼ اػبارجية الذين لديهم مصلحة مع اؼبؤسسة من جهة أخرى

 



 

 

الفصل الثالث 

 المراجعة مساهمة

الداخلية في صنع 

 القرارات
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: تمهيد
إف تزايد أمهية الرشادة يف إستخداـ ادلؤسسات دلواردىا ادلادية كالبشرية بكفاءة، ال يتم إال بوجود إدارة تدرؾ 
البيئة احمليطة هبا، كتدرؾ التغَتات ادلختلفة فيها عن طريق القياـ بالوظائف اإلدارية، كتعي األسس كادلبادئ 

كاألساليب اإلدارية ادلعاصرة، فمثبل ادلدير الذم على إتصاؿ دائم دبا جيرم من أحداث يف بيئتو اليت يعمل هبا، 
كقادر على شلارسة كظائفو بكفاءة كفعالية، ىو الذم سيتخذ القرار ادلناسب كيف الوقت ادلناسب حلل ادلشاكل 
اليت تواجهو أك لتوجيو سياسة معينة، ككذلك نفس الشيء بالنسبة لباقي ادلوظفُت كالعاملُت، فعليهم أف يكونوا 

، كي يتسٌت ذلم إزباذ قرارات يف الوقت كادلكاف ...على علم كامل دبا يواجههم من إجراءات ك أكامر 
ادلناسبُت، فكل موظف يف ادلؤسسة ديارس العملية اإلدارية األساسية اليت تتمثل يف عملية إزباذ القرارات، كىذا 
عرب كل ادلستويات اإلدارية العليا كادلتوسطة كالدنيا، كل على حسب كضعو يف التنظيم، لذا فعليو أف تتم عملية 

إزباذ القرارات كفق أسس علمية من جهة، ك إستخداـ ما يتوفر دلتخذ القرار من خربات كذبارب، حيث أف 
أية عملية إزباذ قرار، سبر دبجموعة من ادلراحل، اليت تبدأ من ربديد ادلشكل ادلواجو، كتنتهي بإختيار البديل 
األفضل كتنفيذه متابعتو كتقييمو، كيلجأ كل متخذ قرار إلستخداـ أساليب معينة إلسباـ ىذه العملية بقدر 

. كاؼ
حيتاج متخذ القرارات إذل ادلعلومات ليستخدمها يف عملية صنع القرار، فيحصل عليها من خبلؿ ما يتوفر 
دلؤسسة من نظم للمعلومات اإلدارية كباقي األنظمة الفرعية، فتساعد ىذه األنظمة على تدفق ادلعلومات 

البلزمة لصنع القرارات، كما داـ أف ىذه ادلعلومات تستخدـ يف عملية إزباذ القرارات، فيجب أف تكوف ىذه 
ادلعلومات حاملة جملموعة من ادلواصفات تؤىلها ألف يعتمد عليو، كلقد إجتهدت رلموعة من اذليئات ادلهنية 

كادلنظمات احلكومية، يف أف ربدد ىذه ادلواصفات، فكل كاحدة منها جاء دبجموعة من ادلواصفات تراىا ىي 
. األنسب لكي تكوف مؤىلة لعملية صنع القرارات اإلدارية خاصة منها اإلسًتاتيجية

تلجأ ادلؤسسة إذل اإلستعانة بادلراجعة الداخلية لتساعدىا على تتبع السَت احلسن لنشاط ادلؤسسة، كيساعدىا 
يف ضماف تدفق معلومات ربمل مواصفات مؤىلة لعملية صنع القرارات اإلدارية، كىذا من خبلؿ إضفاء صبغة 

السبلمة كالصدؽ كالشرعية على ىذه ادلعلومات، فيساعدىا بذلك يف عملية صنع القرارات، عرب صبيع 
مراحلها، كما تتأثر عملية صنع القرارات دبجموعة من العوامل الداخلية كاخلارجية، كتوجد ىناؾ من العوائق 
كالعراقيل ما يقلل، من مسامهة ادلراجعة الداخلية يف عملية صنع القرار،كلفهم كل ىذا سيتم التطرؽ يف ىذا 
الفصل إذل مسامهة ادلراجعة الداخلية من خبلؿ تناكؿ إذل مفهـو كأمهية القرار يف ادلؤسسة، كما سيتم تناكؿ 
نوعية ادلعلومات ادلنتجة من خبلؿ النظم الصادرة منها، كما ىي ميكانيزمات صنع القرارات ككيف تساىم 

ادلراجعة الداخلية يف ىذه العملية، كالعامل ادلؤثرة فيها، أما يف ادلبحث الثالث سوؼ يتم تناكؿ أىم النقاط اليت 
.   ننقص من مسامهة ادلراجعة الداخلية يف عملية إزباذ القرارات
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المدلول العلمي لعملية إتخاذ القرار  : المبحث األول 
 

إف جوىر ادلمارسة اإلدارية بادلؤسسات ىو إزباذ القرارات حلل ادلشاكل اليومية ادلختلفة اليت تواجهها اإلدارة، 
لذلك يقضي ادلدير أغلب كقتو يف التفكَت يف حل ادلشاكل كإزباذ القرارات ادلناسبة بشأهنا، ألجل ربقيق 

األىداؼ ادلرسومة بتكاليف ك إضلرافات أقل كىذا ال يتم إال بإدراؾ ادلدير ألسس كأساليب إزباذ القرارات كما 
ىي أىم اإلعتبارات اليت جيب أخذىا يف احلسباف عند إزباذ أم قرار بادلؤسسة ، ىذا ما عهد عليو يف صبيع 
التأليفات كالدراسات ، إال أف يف كاقع احلاؿ، تذىب عملية إزباذ القرار إذل أبعد من أف تكوف حكرا على 

ادلدير أك مسؤكؿ ما يف ادلؤسسة ، فأم عامل أك موظف داخل ادلؤسسة فإنو يتخذ قرار ، تًتتب عليو   
مسؤكليات حبسب مركزه داخل ادلؤسسة ، ككيف نتصور التقسيمات اليت جاءت هبا العديد من  ادلؤلفات 

. بشأف عملية إزباذ القرارات كاليت توحي بأنو ىناؾ ثبلث مستويات ديكن أف ننظر هبا للقرارات ادلتخذة 
كلكي نفهم آلية ىذه العملية كما ادلقصود هبا ، كما ىي نواذبها ، البد أف نعرج يف ىذه الدراسة إذل ماىية 

القرار من صبيع النواحي كماىي األمهية اليت تستدعي بنا اإلىتماـ هبذه العملية ، باإلضافة إذل أىم التقسيمات 
. كأنواع القرارات اإلدارية داخل ادلؤسسة 

 
مفهوم القــرار : المطلب األول

إف الكثَت من ادلفاىيم ادلرتبطة بالقرارات ذلا جذكر سبتد يف تارخيها إذل الوقت الذم بدأ فيو التفاعل اإلجتماعي 
كتوزيع العمل بُت األفراد كاجلماعات يف التنظيمات اإلجتماعية، كنتيجة لتطور التارخيي يف اإلدارات القددية 

. تعددت ادلفاىيم اإلدارية ادلرتبطة دبوضوع القرارات اإلدارية 
مارم فوليت          : كلقد تناكؿ ىذا ادلوضوع الكثَت من ادلفكرين عرب حقب زمنية مضت، كمن أمثلة ىؤالء

M.Follett     تشسًت بارنارد ،C.Barnard  ىربرت سيموف ،  H.simon  ،   كركبَتت تاننباـك
R.Tannenbaum    كجيمس سبسوف J.Thompson  باإلضافة إذل ركاد الفكر اإلدارم الكبلسيكي 

 ، فرانك جلَتت    H.Fayol ك ىينرم فايوؿ   Frederich Taylor فريديريك تايلور : احلديث أمثاؿ 

Frank Gilbert  ك ليندكؿ أركيك ،   L.Urwick  كل ىؤالء كغَتىم كاف ذلم إسهامات كبَتة يف ، 
1عملية إزباذ القرار ، كل بزاكيتو اخلاصة ، أك حسب منهج دراستو

 .

: كللوقوؼ على مفهـو القرارات جيب أف منيز بُت زاكيتُت يف ذلك
مفهـو القرار يف القانوف اإلدارم ؛ 

                                                 
1

    68 – 19ص -   ، ص2003دار الثقافة ، الطبعة األكذل ، اإلصدار السادس ، األردف ،  ، دلزيد من التفاصيل أنظر نواؼ كعناف ، إزباذ القرارات - 
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. مفهـو القرار يف علم اإلدارة العامة 
: مفهوم القرار في القانون اإلداري - 1

 نشاطها ، كسيلة بشرية تتمثل يف ةيتفق فقهاء القانوف اإلدارم على أف اإلدارة نستخدـ ثبلثة كسائل دلمارس
األشخاص العاملُت ، كسيلة مادية تتمثل يف األمواؿ كادلعدات اليت تستخدمها ، ككسيلة قانونية تتمثل يف 
 تالتصرفات اليت تقـو هبا اإلدارة ، كىذه الوسيلة األخَتة يتم شلارستها بوسيلتُت مها العقود اإلدارية ، كالقرارا
اإلدارية ، كمن ىذا تعترب القرارات اإلدارية من ىذه الوجهة كسيلة تستخدمها اإلدارة لتمكينها من القياـ 

. 1بوظائفها كمباشرة النشاطات ادلوكلة إليها
كالقرار يعرب عن إفصاح إرادة اإلدارة ادلنفردة ادللزمة لؤلفراد دبا ذلا من سلطة عامة ، كالذم يصدر يف الشكل 
الذم تتطلبو القوانُت كاللوائح ، كذلك بقصد إحداث أثر قانوين مىت كاف شلكنا كجائزا قانونا، ككاف الباعث 

 . 2عليو إبتغاء مصلحة عامة
كيتضح من ىذا التعريف أف ىناؾ عناصر جوىرية الزمة من كجهة نظر الفقو اإلدارم لوجود القرار اإلدارم 

: كىذه العناصر ىي
كيعٍت من الذم يتخذ القرار ؟  : اإلختصاص - 
كيعٍت كيف يتخذ القرار دبعٌت الصورة اليت يصدر هبا القرار سواء كانت ىذه الصورة كتابية أك : الشكل - 

 ...  .شفوية ، صرحية ، أك ضمنية 

أم دلا يتخذ ىذا القرار ؟ كمن ىذه األسباب الواقعية للقرارات مثبل أعماؿ أك طلبات من : السبب - 
 .إخل ...جانب األفراد ، ظركؼ زليطة ، أشياء مادية تستدعي إزباذ قرار 

أم اخلطوات اليت جيب أف دير هبا القرار قبل إزباذه كخيتلف مدل ىذه اإلجراءات ضيقا ك : اإلجراءات - 
 .إتساعا تبعا إلختبلؼ ادلواضيع اليت تتناكذلا القرارات 

كيعٍت من يتأثر بالقرار ؟  ك يعٍت األثر القانوين الذم يًتتب على القرار، كال يكوف القرار اإلدارم : احملل- 
 . سليما يف زللو إال إذا كاف زلل القرار مشركعا كجائزا من الناحية القانونية كشلكن من الناحية العملية

دلاذا يتخذ القرار ؟ كىي اذلدؼ الذم يسعى متخذ القرار إذل ربقيقو من إزباذ قراره ، كيرجع : الغاية - 
دلتخذ القرار تقدير إستهداؼ القرار لتحقيق ادلصلحة العامة أك حىت مصلحة العمل اليت تنظمها ادلؤسسة 

عند ربديد أىداؼ معينة لقرارات معينة كمن األمور اذلامة اليت جيب على متخذ القرار التنبو ذلا ىي 
 مبلحظة عدـ اخللط بُت سبب القرار كالغرض أك الغاية اليت تدفع 
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تقـو على النظر _ من كجهة نظر فقهاء القانوف اإلدارم _ متخذ القرار إلزباذه ، كأف التفرقة بُت العنصرين 
لسبب القرار على أنو ديثل اجلانب ادلادم يف القرار اإلدارم، بينما ديثل الغرض أك الغاية اجلانب الشخصي 

. 1ادلعنوم
من خبلؿ ىذه العناصر اجلوىرية لعملية إزباذ القرار، يقـو ادلراجع الداخلي بعملو حوؿ ىذه القرارات ادلتخذة 

، ىل أف ىذه القرارات ادلتخذة تستويف ىذه العناصر اجلوىرية ، دبعٌت ىل أف القرارات صائبة كسليمة كيف زللها 
أكذلا ما يربرىا أـ ال ، خاصة من الناحية القانونية كىل تتوفر كسائل اإلثبات للقياـ هبذه العملية ليقـو ىو 

بدكره بعملية تقييم كمتابعة ذلذه القرارات ادلتخذة، بل تذىب ادلراجعة الداخلية إذل أبعد من ذلك من حيث 
الدكر الذم ديكن أف تلعبو يف عملية إزباذ القرار، فمن ادلمكن أف تكوف ادلراجعة الداخلية كأداة مساعدة أك 

ىيئة مستشارة تلجأ إليها اإلدارة عند اإلقباؿ على إزباذ قرار ما ، خاصة منو القرارات اإلسًتاتيجية، ديكن أف 
نبلحظ ىذا الدكر الفعاؿ يتضح شيئا فشيئا عند التطرؽ لعملية إزباذ القرار من الناحية اإلدارية أك كإجراء 

. إدارم 
:  مفهوم القرار في علم اإلدارة العامة - 2

يتضح معٌت القرار اإلدارم من خبلؿ التعريفات ادلتعددة اليت جاء هبا علماء اإلدارة ، كاليت ديكن إستعراض 
:  بعضها يف ما يلي

 يف أم مؤسسة حيث أشار أف عملية إزباذ القرار ىي جوىر عمل ادلدير H.Simon إعترب ىربَتت ساديوف 
:  2إذل أف كقت عمل ادلدير دبؤسستو يقضيو يف ثبلث أنشطة تعترب أساس إزباذ القرار ىي

 البحث عن ادلشاكل اليت يتم بصددىا إزباذ القرارات؛ 

 ربديد البدائل ادلتاحة كحل للمشكلة ؛ 

 إختيار أحد أفضل ىذه البدائل. 

. ك إزباذ القرار يعترب إختيار أحد البدائل ادلتاحة أمامو من أجل حل ادلشكلة اليت تواجهو
كيعرؼ إزباذ القرار بأنو إصدار حكم معُت ، كما جيب أف يفعلو ادلدير يف موقف ما، ذلك بعد الفحص 

. 3الدقيق للبدائل ادلختلفة ادلمكن إتباعها
نبلحظ أف ىذه التعريفات تناكلت إزباذ القرار على أنو عملية حكرا على ادلدير فقط، فنجد أف من يعمم 

. مفهـو إزباذ القرار كال يقتصر يف تعريفو على جهة معينة دكف أخرل 
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اإلختيار احلذر كالدقيق  " ىو  Tannenbaum, Weshler and Massarik فالقرار اإلدارم عند 
  1..."ألحد البدائل من بُت إثنُت أك أكثر من رلموعة البدائل السلوكية 

كحيدد بارنارد مفهـو عملية إزباذ القرار بأهنا عملية تقـو على اإلختيار ادلدرؾ للغايات اليت تكوف يف الغالب 
 . 2إستجابات أتوماتيكية أك رد فعل مباشر

كىناؾ من يعترب أف عملية إزباذ القرارات اإلدارية معقدة ألهنا ترتبط عادة باحلقائق كالقيم اليت يدين هبا 
التنظيم، كبالنتائج غَت ادلتوقعة ككذلك باجلو العاـ للبيئة الذم يؤثر يف ادلفاضلة بُت القرارات البديلة ، كىذا 
يعٍت أف عملية إزباذ القرار تتمحور حوؿ ادلفاضلة ك اإلختيار بُت الوسائل البديلة اليت تساعد التنظيم على 

. 3ربقيق أىدافو بأقصى قدر من الفاعلية كالكفاية
 : 4من خبلؿ ىذه التعريفات ديكن ربديد أىم عناصر عملية إزباذ القرار كىي كاآليت

 كتكوف لو السلطة الكاملة دبوجب القانوف يف إزباذ  (جلنة)سواء كاف فردا أك صباعة : صانع القرار
 ىذا النوع من القرار كفقا دلركزه أك كضعو ضمن اذلـر التنظيمي يف أم مستول إدارم بادلؤسسة ؛

 يتمثل يف ادلشكلة أك ادلسألة اليت يتم بشأهنا إزباذ القرار ألجل معاجلتها ككضع : موضوع القرار
 حل مناسب ؛

  القرار ادلتخذ ىو تصرؼ أك سلوؾ ناتج عن دافع معُت إلشباع حاجة، أم : األىداؼ كالدكافع
أف كل قرار يتخذ لو دافع يشبع حاجة ما ، كىو ادلربر إلزباذ القرار، ككما زادت أمهية إشباع 

 احلاجة زادت أمهية القرار ادلتخذ ؛

  حىت تتم دراسة ادلشكلة كربديد أبعادىا بشكل كاضح البد من صبع : ادلعلومات كالبيانات
ادلعلومات كالبيانات خبصوصها سواء كانت ىذه ادلعلومات كالبيانات تتعلق بادلاضي أك احلاضر 

أك ادلستقبل ، كىذا يعتمد على طبيعة ادلشكلة ذاهتا أيضا كذلك للتأكد من عملية تنفيذه كربقق 
 كاألىداؼ ادلرجوة منو ؛ 

 يعٍت التنبؤ دبا سيكوف عليو احلاؿ يف ادلستقبل، كخاصة عندما تتعلق ادلشكلة بأمور : التنبؤ
 مستقبلية حيتاج فيها متخذ القرار إذل معلومات كبيانات زلتمل حدكثها مستقببل؛

 إف إزباذ القرار عادة ما يتضمن إختيارا كاحدا من رلموعة بدائل متاحة، كىو الذم ديثل : البدائل
 حبل للمشكلة اليت ىي زلل القرار، فتحديد البدائل يعطي فرصة إلختيار األفضل؛ 

                                                 
 . 83نواؼ كعناف، مرجع سبق ذكره، ص - 1

Chester Bernard,The Functions of The Excutive. Harrard University Presscambridge, 1964. 

. نفس ادلرجع ، نفس الصفحة : نقبل عن 
.              499 ، ص 2003طارؽ اجملذكب، اإلدارة العامة منشورات جلي احلقوقية، الطبعة الثانية، بَتكت، - 3
 . 49المهذي الطاهر غىيت ، مرجع سبق ركري، ص -  4
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 تتم عملية إزباذ القرار ضمن قيود تفرضها البيئة احمليطة على متخذ القرار، كال مفر دلتخذ : القيود
القرار من تقييم ىذه القيود كدراستها لتفادم سلبياهتا ك اإلستفادة من إجيابياهتا، كمن أمثلة ىذه 

توفر )، القيود الفنية (الدكافع، ادلهارات ادلكتسبة)القيود تلك ادلتعلقة باألفراد متخذم القرارات 
حالة )، أما القيود اإلقتصادية (...احلاسب اآلرل، أنظمة الدعم، األنظمة اخلبَتة، كسائل اإلتصاؿ

إخل، ...( ...العادات كالتقاليد، ادلعتقدات )، القيود اإلجتماعية (اإلقتصاد تتسم بالركود أك الركاج
    :ككلما إذبهنا يف اذلـر التنظيمي إذل األعلى قلت، كىذا كفقا لشكل التارل

القيود المختلفة على إتخاذ القرارات  : (20)الشكل رقم                                
 

                                                                                            
                                                                                          اإلدارة العليا                                                                                                                                     

         

                                                                                             
                                                                                          اإلدارة الوسطى 

                                                                                    
                                                                                          اإلدارة الدنيا 

 

               
. 50ادلهدم الطاىر غنية، مرجع سبق ذكره، ص :                                                    المصدر

 
 يسعى متخذ القرار يف كل األحواؿ من خبلؿ إزباذه للقرارات إذل ربقيق نتائج : النتائج ادلرغوبة

 .مرغوبة كمتوقعة إما ربسُت كضعية أك تفادم كضعية سيئة

إف ىذه العناصر كلها تكوف ربت مضلة عملية إزباذ القرار، فللمراجعة الداخلية دكر ديكن أف تساىم بو عند 
كل عنصر إما بأف تقـو بتوفَت بدائل كتقدًن معلومات لذلك، أك التنبيو بوجود أخطار أك كجود فرص كأىداؼ 
ديكن الوصوؿ إليها، ك إقًتاحات حوؿ سبل معينة،حيث ديكن من خبلؿ عمليات ادلراجعة ادلختلفة كادلستمرة 

داخل ادلؤسسة التنبؤ دبا ديكن أف سيواجو ادلؤسسة مستقببل من فرص كهتديدات، فتعمل إدارة ادلراجعة 
الداخلية بإخطار اإلدارة العليا هبذا الشأف من أجل إزباذ القرارات البلزمة لذلك، فيضاؼ كل ىذا إذل األدكار 

. اليت ديكن أف تساىم هبا ادلراجعة الداخلية يف دعم كتفعيل القرار
أنواع القرارات  : المطلب الثاني

         
          القيود اإلنسانية ك اإلقتصادية كالفنية ك اإلجتماعية كالقانونية
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ديكن أف ننظر إذل أنواع القرار من زاكيتُت سلتلفتُت، فهناؾ تصنيف من كجهة نظر علماء القانوف اإلدارم، 
. كىناؾ تصنيف من كجهة نظر علماء اإلدارة

: تصنيف القرارات حسب القانون اإلداري- 
: 1فيقسم علماء القانوف اإلدارم القرارات طبقا دلعايَت متعددة أمها

تكوين القرارات، مداىا أك عموميتها، اآلثار ادلًتتبة عليها، قوهتا كمدل خضوعها إلعادة النظر، شكلها 
. كاإلجراءات ادلتبعة إلزباذىا

: تكوين القرار -1
. قرارات بسيطة كقرارات مركبة: حسب ىذا ادلعيار تنقسم القرارات إذل نوعُت

: القرارات البسيطة- أ
تتصف ىذه القرارات باالستقبللية كاألثر القانوين السريع، إف بساطة ىذا النوع من القرارات نابعة من كوهنا 

قائمة بذاهتا، أك غَت مرتبطة بعمل قانوين آخر، كالقرار الصادرة بتعيُت موظف كاحد يف إحدل الوظائف 
. العامة، أك القرار الصادر بتوقيع عقوبة على موظف بذاتو، كمعظم القرارات اإلدارية من ىذا القبيل

إف يف مثل ىذا النوع من القرارات ديكن أف يكوف للمراجعة الداخلية فيو شأف، حبيث ديكن إستشارة إدارة 
ادلراجعة الداخلية أك اإلستعانة بتقاريرىا فيؤدم ذلك دبتخذ القرار إذل إختيار القرار الصائب، كىذا لكوف أف 
ادلراجعة الداخلية تعترب كجو من أكجو الرقابة داخل ادلؤسسة من جهة، كتواجده ادلستمر داخل ادلؤسسة من 

. جهة أخرل
:  القرارات المركبة- ب

ىي تلك اليت تدخل يف تركيبها كتكوينها جوانب قانونية متعددة كمثل ىذه القرارات ال تصدر مستقلة بل 
تصاحب أعماال إدارية أخرل قد تكوف سابقة أك معاصرة ذلا أك الحقة على عمل إدارم آخر مع كجود صلة 
اإلرتباط بينها صبيعا، كغالبا ما تتم ىذه القرارات على مراحل مثل القرارات الصادر دبنح إمتياز ألحد األفراد 

. أك الشركات كادلصاحب لعقد أشغاؿ عامة مربمة مع ىذا الفرد أك تلك الشركة
نبلحظ أف يف ىذا النوع من القرارات حيتاج إذل ادلراجعة الداخلية اليت تضمن لو الشرعية كالسبلمة كادلصداقية، 

. حىت تكوف فعالة، كيقل فيها إحتماؿ اخلطأ
 : من حيث مدى القرار و عموميتها -2

:  إذل نوعُت- الذم يستند إذل اآلثار القانونية اليت تًتتب على القرار- تصنف القرارات كفقا ذلذا ادلعيار
قرارات تنظيمية؛  -
 .قرارات فردية -
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:  القرارات التنظيمية- أ
ىي تلك اليت تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غَت زلدكد من األفراد، كالقرار التنظيمي 
يتخذه ادلدير بصفتو عضوا يف التنظيم كليس بصفتو الشخصية، كلذا تنعكس آثاره على ادلؤسسة 
كعلى نشاطاهتا، إذ أف مهمة ىذا النوع من القرارات إنشاء أك إلغاء أك تعديل ادلراكز التنظيمية، 

لذا فإف ىذا النوع من القرارات جيب أف يكوف مبنيا على معلومات أكيدة كسليمة كآنية، كال 
ديكن أف يكوف ذلك شلكننا بوجود من يؤكد كيصادؽ على سبلمة كصدؽ تلك ادلعلومات، 

فقسم ادلراجعة الداخلية جدير بأف يستشار يف مثل ىذه القرارات، أك على األقل اإلعتماد على 
تقاريرىا، باإلضافة إذل ىذا الدكر الذم ديكن أف تلعبو ادلراجعة الداخلية يف مثل ىذا النوع من 
القرارات ىو بعد سرياف ىذا القرار فإف ادلراجعة الداخلية تعمل على متابعة مدل اإللتزاـ هبذه 

ما يطلق عليو باللوائح  القرارات التنظيمية، كمن أمثلة ىذه القرارات، القرارات البلئحية أك
التنظيمية، فتعمل ادلراجعة الداخلية، أثناء القياـ دبهمة ما بالتأكد من أنو يتم العمل هبذه اللوائح 

ألنو يف العادة تكوف ىذه اللوائح ألنو يف العادة تكوف يف صيغة رقابية حوؿ أمر ما من األمور 
اإلدارية شلا يزيد من ربقيق األىداؼ ادلرجوة من كجود نظاـ رقايب داخل ادلؤسسة، كتتميز 

القرارات البلئحية بأهنا تسرم على كل فرد تتوفر فيو شركط القانونية اليت تتضمنها ىذه القرارات 
. كما أهنا تتسم بالثبات النسيب، شلا جيعل منها مرجعا يعتمد عليو يف عملية ادلراجعة الداخلية

: القرارات الفردية- ب
ىي تلك اليت زباطب فردا بذاتو أك رلموعة من األفراد كالقرار الصادر بتعيُت موظف أك ترقية أك 

 ال تضع قواعد قانونية –على عكس القرارات التنظيمية - ترقية أك فصلو، فالقرارات الفردية إذا  
بل زباطب فردا زلددا أك حالة زلددة حىت ك لو كاف من زباطبهم أكثر من فردا ما داـ أهنا 

. زباطبهم بذكاهتم
 :من حيث آثار القرار على األفراد -3

: كديكن تصنيف القرارات كفقا ذلذا ادلعيار إذل         
  قرارات ملزمة ك كاجبة كنافذة يف حق األفراد، كحيتج هبا عليهم، كمعظم القرارات اليت تصدرىا اإلدارة -أ

. من ىذا النوع
التعليمات كاألكامر كالنشرات اليت يصدرىا :  قرارات غَت ملزمة لؤلفراد أم ال ربتاج هبا عليهم كمثاذلا-ب

الرؤساء يف ادلصاحل كاإلدارات ادلختلفة للمرؤكسُت لتوضيح أك تفسَت القوانُت أك إرشادات ادلوظفُت إذل 
كيفية تنفيذىا أك توضيح إجراءات العمل، كىي سبثل نصائح أك إرشادات للعاملُت، كقد ال يسألوف إذا دل 

يلتزموا هبا، إف إصدار قرار من ىذا النوع ال ديكن أف يكوف إال بظهور احلاجة لذلك فمن ادلمكن أف 
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تعطي ادلراجعة الداخلية تقييمها مسبقا حوؿ ىذه احلاجة كصورهتا كتقييمها بعديا، من حيث درجة 
. إخل ...اإللتزاـ هبذه التعليمات أك اإلجراءات 

 :من حيث قوة القرار ومدى خضوعو إلعادة النظر -4

: تصنف القرارات كفقا ذلذا ادلعيار إذل
قرارات أكلية؛  -
 . قطعيةتقرارا -

: القرارات األولية- أ
كىي تلك اليت جيوز لؤلفراد كاذليئات ادلعنوية الطعن فيها أماـ جهة سلتصة خبلؿ فًتة زمنية شلن صدكرىا، كيتم 

ذلك بإجراءات نظامية معينة يتبعها صاحب العبلقة دبوضوع القرار تستهدؼ سحب أك إلغاء القرار أك 
. التعويض عما أصابو من أضرار نتيجة صدكره

: القرارات القطعية- ب
كىي تلك القرارات النهائية اليت جيوز اإلعًتاض عليها لكوهنا صادرة من جهة عليا ذات سلطة كإختصاص، 
كالقرارات القطعية هبذا ادلعٌت تقبل الطعن القضائي إال يف حاالت  هبذا ادلعٌت تقبل الطعن القضائي إال يف 

حاالت إستثنائية لكوهنا ذات طابع قومي أك سياسي خاص، كغالبا ما تنص القوانُت على عدـ خضوع مثل 
. ىذه القرارات للرقابة أك الطعن

 : من حيث شكل القرار وإجراءات إتخاذه -5

: تصنف القرارات كفقا لشكل إصدارىا كاإلجراءات اليت سبق إزباذىا، إذل
 قرارات مكتوبة كقرارات شفوية؛ -

. قرارات صرحية كقرارات حتمية -
:  القرارات المكتوبة والقرارات الشفوية- أ

األصل أف تكوف القرارات اإلدارية مكتوبة كذلك دبثابة مستند رمسي، يعتمد عليو يف عملية ادلراجعة الداخلية 
، لكن ذلك ال دينع من إزباذ القرارات يف شكل 1أثناء كبعد إصدار القرار كالسهولة فهم القرار ك تفسَته

إف دكر . شفوم دكف أف يصب يف قالب مكتوب ألف القرار الشفوم يعترب قرارا سليما كمنتجا جلميع آثاره
ادلراجعة الداخلية يف ىذا النوع من القرارات يتمثل يف العامل النفسي للمتخذ القرار، فمجرد علمو أف ىناؾ 
قسم للمراجعة الداخلية يعمل على مراجعة كمراقبة ما جيب أف يكوف كما كاف، فإنو يعمل أف ال يكوف قراره 

. عفويا كغَت مؤسس، كصلد ىذا النوع من القرارات يف ادلستويات الدنيا كالوسطى من اإلدارة كيف الورش
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كمع ذلك فإنو من األفضل أف يتخذ القرار يف شكل كتايب حىت ال يقع لبس أك سوء فهم أك خطأ يف تفسَته 
. أثناء التطبيق

: القرارات الصريحة والقرارات الضمنية- ب
 1 القرار الصريح ىو ذلك القرار الذم يصدره الرئيس اإلدارم بصورة كاضحة كمباشرة سواء بادلوافقة أك بالرفض

. ، كىنا ديكن أف يستعُت متخذ القرار خبدمات ادلراجعة الداخلية
أما القرار الضمٍت فيستفاد من مسلك الرئيس اإلدارم، حبيث يستخلص مضمونو من ىذا ادلسلك دكف التعبَت 

. عنو صراحة
كالقرار الضمٍت إرادم يصدر عن قصد رغم كونو غَت صريح، يف ىذا النوع من القرارات إف دل يكن متخذ 
القرار قد أسس قراره على معلومات قد سبت ادلصادقة عليها من طرؼ ادلراجع الداخلية أك اإلشارة بوجد 

. ادلشكل فإنو يبقى التأثَت النفسي يف ذات متخذ القرار كالدكر تلعبو ادلراجعة الداخلية
: تصنيف القرارات حسب علما اإلدارة- 

يصنف علماء اإلدارة القرارات طبقا دلعايَت متعددة كأكثر إتساعا من معايَت التصنيف لدل علماء القانوف 
اإلدارم، كمرد ىذا اإلتساع ىو نظرة علماء اإلدارة لعملية إزباذ القرارات أكثر مشوال ك إتساعا لتصنيف أنواع 

  .2القرارات
: كلقد مت تصنيف القرارات اإلدارية حسب ادلعايَت التالية

 كفقا للوظائف األساسية بادلؤسسة؛ 

 كفقا ألمهية القرارات؛ 

 كفقا إلمكانية بررلتها أك جدكلتها؛ 

 كفقا ألساليب إزباذىا؛ 

 كفقا للنمط القيادم دلتخذىا. 

: تصنيف القرارات وفقا للوظائف األساسية بالمؤسسة- 1
: تصنف القرارات كفقا ذلذا ادلعيار إذل األنواع التالية

 
 
:  قرارات تتعلق بالعنصر البشري- أ

كتتضمن القرارات اليت تتناكؿ مصادرىا احلصوؿ على ادلوظفُت كطرؽ اإلختيار كالتعيُت، ككيفية تدريب 
العاملُت، أسس ربليل كتوصيف الوظائف كأسس دفع األجور كاحلوافز، طرؽ الًتقية، كيفية معاجلة الشكاكم 
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كالتأخَتات ك الغيابات كدكراف العمل، عبلقة ادلؤسسة بالنقابات كاإلربادات العمالية كادلؤسسات ذات العبلقة 
. إخل ...بالعنصر البشرم كغَت ذلك

: قرارات تتعلق بالوظائف اإلدارية ذاتها- ب
كالقرارات اخلاصة باألىداؼ ادلراد ربقيقها، اإلجراءات الواجب إتباعها كالسياسات كبرامج العمل، قواعد 
إختيار ادلديرين كتدريبهم كترقيتهم كفصلهم، كأساليب التحفيز، أساليب اإلتصاؿ، ادلعايَت الرقابية كالنمط 

. إخل...القيادم ادلبلئم، ادلركزية كالبلمركزية كتقارير ادلتابعة 
: قرارات تتعلق باإلنتاج- جـ

كتتضمن القرارات اخلاصة بإختيار موقع ادلصنع، أنواع اآلالت ادلستخدمة، كيفية احلصوؿ عليها كتصميم 
ادلصنع الداخلي، طريقة اإلنتاج، مصادر احلصوؿ على ادلواد اخلاـ، التخزين كحجمو، طرؽ دفع أجور العماؿ 

. إخل...
: قرارات تتعلق بالتسويق- د

كتشمل ىذه اجملموعة من القرارات تلك اخلاصة بالنوعية السلعة اليت سيتم بيعها كأكصافها، األسواؽ اليت سيتم 
التعامل معها، كسائل الدعاية كاإلعبلف الواجب إستخدامها لًتكيج السلعة، حبوث التسويق ككسائل نقل 

.  إخل...كزبزين ادلنتجات كخدمات البيع 
:  قرارات تتعلق بالتمويل- ي

كالقرارات اخلاصة حبجم رأس ادلاؿ البلـز كالسيولة، كطرؽ التمويل كمعدالت األرباح ادلطلوب ربقيقها ككيفية 
. إخل...توزيعها 

إف استقبلؿ كظيفة ادلراجعة الداخلية عن باقي الوظائف يف ادلؤسسة من جهة كاعتماد ىذه الوظائف مادة 
ديارس ادلراجعوف مهامهم عليها من جهة أخرل من شأنو أف يساعد يف التقييم البناء ذلذه الوظائف، إذ تعمل 
ادلراجعة الداخلية على إجياد الثغرات كمواطن اخللل يف ىذه الوظائف كاقًتاح تسوية ذلا، كما تعمل إبراز نقاط 
القول للوظائف داخل ادلؤسسة من أجل اإلعتماد عليها يف قرارات ربسينية توسعية مستقببل، فبذلك يكوف 
للمراجعة الداخلية أمهية كربل يف توفَت ادلعلومة الدقيقة كاليت ديكن الوثوؽ فيها كالعمل على تقليص إحتماؿ 

اخلطأ يف القرارات ادلتخذة على مستول كل كظيفة كعلى مستول اإلدارة العليا كاليت تتلقى معلومات من سلتلف 
. كظائفها

 
 
 

 :تصنيف القرارات وفقا ألىميتها- 2
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: 1 النوع من التصنيف الذم يتم على أساسو تقسيم القرارات إذلىذا Ansoff قدـ أنسوؼ 
قرارات إستراتيجية؛  -
 قرارات تكتيكية؛ -

 .قرارات تنفيذية -

: القرارات اإلستراتيجية- أ
تتعلق القرارات بكياف التنظيم اإلدارم كمستقبلة كالبيئة احمليطة بو، كتتميز القرارات اإلسًتاتيجية بالثبات النسيب 

طويل األجل، ك بضخامة اإلستثمارات أك اإلعتمادات ادلالية البلزمة لتنفيذىا، كبأمهية اآلثار كالنتائج اليت 
، كدبا يتطلبو إزباذىا من عناية خاصة كربليبلت ألبعاد إقتصادية كمالية ك 2ربدثها يف مستقبل التنظيم

إجتماعية، كنظرا ألمهية آثار كنتائج القرارات اإلسًتاتيجية على حاضر ادلؤسسة كمستقبلها، فإف اإلختصاص ك 
إزباذىا يكوف منوطا باإلدارة العليا، ذلك ألف قيمة القرارات اإلدارية كأمهتها زبتلف حبسب ادلستويات اإلدارية 
اليت تصدر عنها، ففي حُت أف ادلستويات اإلدارية العليا كالوسطى قرارات رئيسية كىامة، قرارات من نوع معقد 

تتصل بالسياسة العليا كتتطلب قدرا كبَتا من اجلهد كالواعي، كمستول عاليا من الفهم، نظرا ألمهية آثارىا 
كنتائجها يف حياة ادلؤسسة، الذم حيتاج ىذا ادلستول إذل معلومات جيب أف تكوف موثوؽ فيها كصادقة كيف 
كقتها، كتساعد إدارة ادلراجعة الداخلية على ذلك من خبلؿ ادلهاـ الذم تقـو هبا داخل ادلؤسسة، كجلسامة 

ادلسؤكليات اليت تًتتب على مصدرىا، فإف ادلستويات ادلباشرة تتخذ قرارات ثانوية قليلة األمهية تتطلبها حالة 
3العمل الركتيٍت كلقد مثل لذلك ليونارد ىوايت

 L.White  إف ادلستويات القيادية العليا " عندما قاؿ إف
صنع القنبلة اذليدركجينية، كادلستويات اليت تليها تصدر قرارات أقل أمهية مثل : تصدر قرارات خطَتة كىامة مثل

ربديد موقع أكادديية طَتاف يكوف من ادلزمع إنشاؤىا، كادلستويات اليت تليها تصدر قرارات أقل أمهية من ذم 
قبل مثل تسوية ضريبة مستحقة على أحد ادلمولُت، كادلستويات اليت تليها تصدر قرارات أقل أمهية كىكذا نزكال 

 .إذل أدىن ادلستويات

: القرارات التكتيكية- ب
كغالبا ما هتدؼ ىذه القرارات إذل - اإلدارة الوسطى- ىذه القرارات يتخذىا يف الغالب األقساـ أك اإلدارات

توفَت الوسائل ادلناسبة لتحقيق األىداؼ كترصبة اخلطط، أك بناء اذليكل التنظيمي أك ربديد مسار العبلقات بُت 
العاملُت أك بياف حدكد السلطة أك تقسيم العمل، أك تفويض الصبلحيات كقنوات اإلتصاؿ، كما أف مثل ىذه 
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القرارات تتعلق بكيفية إستقبلؿ ادلواد البلزمة لئلستمرار يف العمل سواء كانت مصادر مالية أك بشرية دبا حيقق 
   .Ansoff  1 أعلى معدؿ من األداء كىذا ما جاء بو 

حيتاج ىذا ادلستول من إزباذ القرارات إذل توجيو من خبلؿ تنبيهو بأىم األخطار اليت مت الوقوع فيها، كاألخطار 
اليت من ادلمكن أف مواجهتها، باإلضافة إذل تقدًن لو كل الدعم من خبلؿ اإلقًتاحات ادلستمرة كاليت ىي 

. مقدمة كبصفة غَت مباشرة من قبل ادلراجعة الداخلية
: القرارات التنفيذية - جـ

تتعلق ىذه القرارات دبشكبلت العمل اليومي كتنفذه كالنشاط اجلارم يف ادلؤسسة، كنعترب ىذه القرارات من 
إختصاص اإلدارة ادلباشرة أك التنفيذية يف معظم األحياف، كما أف ىذه القرارات تتميز بأهنا ال ربتاج إذل ادلزيد 
من اجلهد كالبحث من قبل متخذىا بل يتم إزباذىا على ضوء اخلربات كالتجارب السابقة دلتخذىا، كما أف 

إزباذىا يتم بطريقة فورية تلقائية، ىذا فضبل عن كوف أف مثل ىذه القرارات ىو قصَتة ادلدل، ألهنا تتعلق 
أساسا بأسلوب العمل الركتيٍت كتتكرر بإستمرار، كمن أمثلة ىذه القرارات تلك اليت تتعلق باألسعار كالتسويق 

كالتخزين كبصرؼ العبلكات الدكرية كبتوزيع األعماؿ على العماؿ كادلشكبلت البسيطة اليت تظهر يف ادلستويات 
. الدنيا من اإلدارة كالورش

إف رلرد معرفة موظفي كعماؿ ىذا ادلستول من القرار بوجود خلية للمراجعة الداخلية، لو أثر نفسي على 
الطريقة اليت يتم إزباذ القرار، ألهنم يعلموف أف أعماذلم كقراراهتم سوؼ تراجع كتراقب، فيحرصوف كل احلرص 

على أف تكوف خالية من األخطاء، باإلضافة إذل أف مساعدة ادلراجعة الداخلية ذلذا ادلستول يف تسيَت أدائو 
كتوفَت اجلو ادلبلئم إلزباذ قرارات ذات جودة كفعالة، ىذا من خبلؿ إتباع مبلحظات كتوصيات ادلراجع 

. الداخلي
من خبلؿ عرض ىذه ادلستويات الثبلثة من القرارات كتأثَت ادلراجعة الداخلية عليهم ديكن سبثيلها يف الشكل 

: التارل
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قرارات تكتيكية 
 
 

 

قرارات 
  إستراتيجية

 قرارات تنفيذية

تصنيفات القرارات حسب أىميتها : (21)شكل رقم                             
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 من تصور الباحث: المصدر  

 
من خبلؿ ىذا الشكل ديكن إيضاح أف كل مستول من ادلستويات الثبلثة يؤثر فيو من قبل ادلراجعة الداخلية، 
حبيث تلعب ىذه األخَتة دكر كبَت يف عملية صنع القرار كيف كل مستول من ادلستويات الظاىرة على الشكل، 

حيث يتم استشارة ادلراجع الداخلي عند الوقوؼ على قرار معُت أك العمل دبا كرد يف تقاريره من توصيات ك 
 .إقًتاحات حوؿ العمليات اليت مت مراجعتها

إف تصيف القرارات حبسب أمهيتها على إسًتاتيجية كتكتيكية كتنفيذية كإف كاف يبدك سهبل من الناحية 
النظرية، إال أف تطبيقو يف الواقع العملي يبدك صعبا، ألف ذلك يتطلب كجود كسائل دقيقة تستخدمها اإلدارة 

للتميز بُت ادلشكبلت اإلسًتاتيجية كادلشكبلت الركتينية اليومية، كمن ىنا تبدك صعوبة كضع حدكد فالصلة بُت 
األنواع الثبلثة للقرارات بسبب تداخل ىذه األنواع الذم يقتضيو تداخل كتشابك كتعقد ادلشكبلت اإلدارية، 

. كبالتارل تداخل كتشابك القرارات اليت تتخذ حللها
 :تصنيف القرارات وفقا إلمكانية برمجتها أو جدولتها -3

: 1كزمبلئو القرارات إذل نوعُت مها  koontz قسم كونتز
القرارات ادلربرلة؛  -
 .القرارات غَت ادلربرلة -

: (المعدة)القرارات المبرمجة - أ
إف مثل ىذه القرارات تتخذ دلواجهة ادلشكبلت اليومية اليت ال حيتاج إزباذ القرار فيها إذل تفكَت طويل أك  

جهد ذىٍت كبَت مثل العمليات الكتابية كغَت الفنية، كغالبا ما تعد مقدمة لئلجراءات الشكلية اليت سبر هبا 
                                                 

1
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عملية إزباذ ىذه القرارات البسيطة، كمن أمثلة ىذه القرارات، القرارات الصادرة بالًتقية باألقدمية، أك منح 
إجازة إعتيادية، أك التصريح باخلركج قبل مواعيد العمل الرمسي، كتوزيع ادلكاتب أك صرؼ مبلغ معُت أك 

. إخل...اإلعبلف عن مناقصة 
إف مثل ىذا التصنيف من القرارات ىو مادة للمراجعة الداخلية، إذ تعمل ىذه األخَتة دكما على إمداده 

بالنصائح ك اإلقًتاحات بصفة حوؿ أىم القرارات ادلتخذة كىذا إعتبارا لصفة دديومتها أك تكرارىا فإف اخلطأ 
فيها يكوف ضئيبل، أك شلكن أف يوحي بطرؽ أقل تكاليف كأحسن مردكد، قد تكتشفو خلية أك دائرة ادلراجعة 

. الداخلية
: القرارات غير المبرمجة- ب

تتصف ىذه القرارات بعدـ التكرار، دبعٌت أف ادلشكبلت كادلواقف اليت تقتضي إزباذ القرارات بشأهنا ال تتكرر 
بإستمرار أك إذا تكررت فإف ذلك يكوف خبلؿ فًتات متباعدة، مثل ىذه القرارات تتميز بأهنا هتتم بادلشكبلت 

ادلعقدة اليت ربتاج إذل تفكَت طويل، كما تتطلب من متخذىا صبع البيانات كادلعلومات الوافية كالدقيقة، ففي 
ىذا اإلطار للمراجعة الداخلية الدكر الكايف يف ضماف ذلك دلتخذ القرار، باإلضافة إذل إجراء البحوث 

Goreكالدراسات ك إستطبلعات لرأم سبهيدا إلزباذىا، كلقد كصف جور 
 مثل ىذه القرارات بأهنا قرارات 1

إبداعية كأف صعوبتها نابعة ـ كوهنا هتدؼ إذل مواجهة مشاكل كمواقف جديدة، كأهنا تعرب عن اإلستجابة 
لظركؼ البيئة الداخلية كاخلارجية يف إجراءات كسياسات العمل، كمن أمثلة ىذه القرارات، القرار الصادر بشأف 

. إخل...إنشاء فرع جديد، أك ربديد سياسة توزيع األجور، زيادة رأس ادلاؿ أك التخفيض منو 
كتربز أمهية التفرقة بُت القرارات ادلربرلة كالقرارات غَت ادلربرلة يف إتاحة الفرصة أماـ ادلديرين يف اإلدارة العليا يف 

تفويض ادلستويات اإلدارية الوسطى كادلستويات التنفيذية صبلحيات إزباذ القرارات ادلربرلة، شلا ديكنهم من 
. إستغبلؿ جهدىم الذىٍت ككقتهم إلزباذ القرارات ادلربرلة اليت ربتاج إذل الكثَت من الدقة كاإلدلاـ يف التنفيذ

إف للمراجعة الداخلية الدكر ادلهم يف إعطاء اإلقًتاحات من خبلؿ التقارير اليت ديكن أف ترفعها ىذه األخَتة 
لئلدارة العليا بشأف صبلحية ك مدل تنفيذ القرارات ادلتخذة بشأف ادلشاكل ادلعهودة، ككذا القرارات ادلتخذة 
خبصوص ادلشاكل كادلواقف اجلديدة، كىذا بتوفَت كما كافيا من ادلعلومات ادلوثوؽ فيها كاآلنية، كديكن سبثيل 

:  ىذه التصنيفات كادلراجعة الداخلية يف الشكل التارل
 
 
 

تصنيفات القرارات وفقا إلمكانية برمجتها : (22)الشكل رقم

                                                 
1
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              مع المراجعة الداخلية 
 

 
من تصور الطالب      :                                                                              المصدر

 
 :تصيف القرارات وفقا ألساليب إتخاذىا -4

: 1 إذل نوعُت–كفقا ألسلوب إزباذىا - يصنف بعض علماء اإلدارة القرارات اإلدارية 
؛ (كصفية)قرارات كيفية  -
 .(معيارية)قرارات كمية  -

: (الوصفية)القرارات الكيفية - أ
ىذا النوع من القرارات يتم إزباذه باإلعتماد على األساليب التقليدية القائمة على التقدير الشخصي للمدير 
متخذ القرارات كخرباتو كذباربو كدراستو لآلراء ك احلقائق ادلرتبطة بادلشكلة، كمن ىنا فإف مثل ىذه القرارات 

. تتأثر باإلعتبارات التقديرية الذاتية مثل أحاسيس كإدراؾ ك إذباىات كخلفيات ادلدير الذم يتخذىا
كجاء ىذا التصنيف على خلفية عدـ توفر ادلعلومات ادلطلوبة كادلبلئمة اليت سبكن متخذم القرارات الوصفية 
من كضع البدائل ك إختيار البديل األنسب من بينها، كأف عملية البحث عن البديل ادلناسب تتم من خبلؿ 

اإلختيارات ادلتتالية للبدائل، إال أف إعتماد متخذ مثل ىذه القرارات على التقديرات الذاتية اليت ربكمها عوامل 
شخصية النابعة من مشاعر ادلدير ك إذباىاتو ك إحتياجاتو تؤدم بو يف الغالب إذل إزباذ احلل الرضائي بدال من 

. احلل ادلثارل أك حىت الرشيد

                                                 
1- J.Slocum, Management, Contengency, Approche, Addison Welsey, N.J, 1978, P: 184. 
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إف مثل ىذا النوع من القرارات تزيد من دكر ادلراجعة الداخلية ألف متخذ القرارات يف حاجة ماسة إذل أدىن 
معلومة ديكن أف يثق فيها للوصوؿ إذل قرار على األقل قريب من الرشيد، كما أنو قد ال يكوف للمراجعة 

الداخلية أم دكر يف ىذا، يف حاؿ عجزىا على تقدًن ادلعلومة ادلوثوؽ فيها ك ال تقدًن اإلقًتاح الذم ديكن أف 
يكوف من بُت البدائل ادلتاحة دلتخذ القرار، كغياب دكر ادلراجعة الداخلية ىنا يعود لكوف أف مثل ىذا 

. التصنيف من القرارات خيضع لتقديرات شخصية تتحكم فيها ذات متخذ القرار، ك مدل تكوينها
: (المعيارية)القرارات الكمية - ب

ىذه القرارات يتم إزباذىا باإلعتماد على الرشد ك العقبلنية دلتخذىا، ك اإلعتماد ذلك على القواعد كاألسس 
العلمية اليت تساعده على إختيار القرار الذم يؤدم إذل زيادة ك مضاعفة عائدات كأرباح ادلؤسسة من بُت 

رلموعة من البدائل ادلتاحة، ك يفًتض يف إزباذ مثل ىذه القرار كضوح األىداؼ كمعقوليتها كموضوعية 
متخذىا، ككفاية ادلعلومات ادلطلوبة كدقتها كتوفر اخلربات كاإلختصاصات كتفهم العوامل ك التغَتات ادلؤثرة يف 

عملي إختيار البديل األنسب، كللمراجعة الداخلية أمهية كربل يف ربسُت ادلعلومة من شكلها البسيط إذل 
معلومة إدارية ديكن اإلعتماد عليها يف عملية صنع القرار كذلك بإضفاء الصبغة الشرعية كالصحيحة كالسليمة، 

. كغَت ادلكلفة كيف الوقت ادلناسب
كما يفًتض يف إزباذ القرارات الكمية بتصاؼ متخذىا بالعقبلية كالرشد ك إعتمادىم على األسلوب العلمي 
الذم ديكنهم من ربديد ادلشكلة كتوضيح األىداؼ ك إجياد البدائل كربليلها كتقييمها كترتيبها ترتيبا منطقيا، 

. ككل ذلك ديكنهم من إزباذ القرارات الصائبة كالرشيدة
 :تصنيف القرارات وفقا لنمط القيادي لمتخذىا -5

: 1تصنف القرارات كفقا ذلذا ادلعيار إذل نوعُت
؛ (إنفرادية) ةقرارات أكتوقراطي -
 .(قرارات بادلشاركة)قرارات دديقراطية  -

:  (إنفرادية) ةقرارات أوتوقراطي- أ
يتم إزباذ ىذا النوع من القرارات من قبل ادلدير بشكل إنفرادم كيعلنها على موظفيو دكف إعطائهم أية فرصة 

للمشاركة يف إزباذىا، فادلدير كحده الذم حيدد ادلشكلة كيضع ذلا احللوؿ مث خيتار أحد احللوؿ الذم يراه 
مناسبا، كىو هبذا ال يعطي  مرؤكسيو أية فرصة للمناقشة فيما يقرر، كال يضع يف إعتباره رد فع ادلرؤكسُت ضلو 
القرار ادلتخذ من قبلو، كقد كشفت بعض الدراسات يف ذا اجملاؿ عن ادلديرين الذين ينفردكف بإزباذ مثل ىذه 

القرارات، كاف ينقصهم يف الغالب بعد النظر كاحلكم الصائب على األمور، كما تنقصهم القدرة على التكييف 

                                                 
1
 - N.Mair and J.Hayes, Ceative Management, John Willy and Sans Inc, New York, 1962, P: 58. 
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مع ادلواقف اإلدارية ك مواجهتها بفاعلية كأهنم يركزكف إىتمامهم على ربسُت مركزىم الوظيفي دكف إىتمامهم 
بوضع مرؤكسيهم كحاجاهتم، كأدىن اآلثار اليت تًتتب على قراراهتم تكوف سلبية كينعكس تأثَتىا السليب على 

. التنظيم كالعاملُت فيو
إف يف مثل ىذا النوع من القرارات يتقلص دكر ادلراجعة الداخلية فيو كتصبح ناقصة الفعالية كىذا كوف متخذ 

. القرار ال يأبو ألراء باقي ادلوظفُت كسوؼ نرل ىذه احملدكدية بالتفصيل العناصر البلحقة
: (القرارات بالمشاركة)القرارات الديمقراطية -  ب

كىي القرارات اليت يتم إزباذىا عن طريق ادلشاركة من خبلؿ إشراؾ ادلستويات ادلختلفة من العاملُت يف التنظيم 
ككل من يعنيهم أمر القرار من خارج التنظيم، كتتميز مثل ىذه القرارات بفعاليتها كرشدىا، ذلك ألف مشاركة 

. ادلرؤكسُت يف صنعها يساعد على قبوذلم ذلا كعدـ معارضتهم ذلا بعد إصدارىا
تلعب ادلراجعة الداخلية يف ىذا النوع من القرارات دكرا ىاما من خبلؿ إقًتاحاهتا حوؿ ادلشاكل اليت ديكن أف 
تكتشفها أك بالنسبة للمشكبلت اليت يستشار حللها كىذا كوف ادلراجع الداخلي قد قاـ بعملية تشخيص كلي 

 .حوؿ حيثيات ادلشكلة
  :تصنيف القرارات وفقا لظروف إتخاذىا -6

:  تصنف القرارات حسب ىذا ادلدخل إذل
قرارات تتخذ ربت ظركؼ التأكد،               - 
. قرارات تتخذ ربت ظركؼ عدـ التأكد             - 

: القرارات التي تتخذ تحت ظروف التأكد- أ
تتخذ ىذه القرارات اليت بعد توفر ادلعلومات ادلطلوبة عن مشكلة زلل القرار، كغالبا ما يكوف ادلوقف الذم 

يوجد فيو متخذ مثل ىذا القرارات كاضحا، إذ يكوف أمامو عدة بدائل متاحة كيتم إختيار البديل الذم حيقق 
. أعلى عائد، تتميز مثل ىذه القرارات بسهولة إزباذىا ك اإلطمئناف إذل نتائجها

إف للمراجعة الداخلية أمهية بالغة يف ربديد الظركؼ اليت يف ظلها يتم إزباذ القرارات كىذا من خبلؿ تأكيد أك 
عدـ تأكيد ادلعلومة من جهة ك الظركؼ احمليطة من جهة أخرل، كىذا لكوف ادلراجعة الداخلية يف عبلقة 

مستمرة كسائرة مع ىذه الظركؼ حسب كل حالة، كىي تعلم سباـ العلم دبدل تأكيد تلك الظركؼ كىذا 
. حبكم إستمراريتها داخل ادلؤسسة من جهة كميزهتا بالصفة الرقابية من جهة أخرل، فهي على إطبلع دائم

: القرارات التي تتخذ تحت ظروف عدم التأكد- ب
إف مثل ىذه القرارات ال تتوفر دلتخذىا كل ادلعلومات ادلطلوبة على ادلشكلة زلل القرار أك حىت ال تتوافر أية 
معلومة عن ادلشكلة شلا جيعل اإلحتماالت ادلرتبطة باألحداث ادلتوقعة عن ىذه ادلشكلة الغَت معركفة، فيتخذ 

ادلدير قرارا غامضا حلاىا، كغالبا ما تفرض ظركؼ عدـ التأكد على متخذ القرار إتباع بعض األساليب 
. الرياضية ك اإلحصائية لتحديد نسبة اإلحتماالت ادلوقعة من نتائج القرارات كالوصوؿ إذل أحد البدائل ادلتاحة
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يتجلى كذلك يف ىذا النوع من القرارات دكر ادلراجعة الداخلية، كىذا من خبلؿ حرصها كل احلرص على 
توفَت درجة من الدقة للعمل على أساسها إلزباذ قرارات أكثر صوابا كيف ظل ىذه الظركؼ حيتاج متخذ القرار 
إذل تقرير ادلراجع الداخلي ليجعل منو داعما يعتمد عليو يف إختيار كمباشرة القرار، كما أف للمراجعة الداخلية 

. دكرا كذلك يف إكتشاؼ ىذا النوع من ادلشاكل كظركفها
 

أساليب إتخاذ القرارات : المطلب الثالث

إف ىذه األساليب كانت إنعكاسا للمفاىيم اإلدارية اليت يقـو عليها كل من ادلدخل الذم يعترب أف اإلدارة ىي 
فن، كادلدخل الذم يعترب أف اإلدارة علم، ففي حُت عكست ادلفاىيم اإلدارية اليت تغلب اجلانب الفٍت لئلداة 
أساليب غَت عملية يف إزباذ القرارات تقـو على التخمُت كاحلدس كاخلربة السابقة ك اإلستعداد الطبيعي دلتخذ 
القرار، صلد أف ادلفاىيم اإلدارية اليت تغلب اجلانب العلمي لئلدارة على اجلانب الفٍت، عكست أساليب علمية 

إلزباذ القرارات تقـو على إتباع اخلطوات ادلنطقية للتفكَت كإتباع ادلنهج العلمي يف ربديد ادلشكلة كصبع 
. البيانات كادلعلومات كربليلها كإخضاع النتائج للمقارنة كالتجربة ك اإلستنتاج

كترتيبا على ذلك درج الكثَت من كتاب اإلدارة على تصنيف األساليب اليت يتبعها ادلديركف يف إزباذ القرارات 
. األسلوب التقليدم كاألسلوب العلمي: 1إذل أسلوبُت رئيسُت مها

األساليب التقليدية في إتخاذ القرارات -  1
يقصد باألساليب التقليدية تلك اليت تفتقر للتدقيق كالتمحيص العلمي كال تتبع ادلنهج العلمي يف عملية صنع 
القرار، كتعود جذكر ىذه األساليب إذل اإلدارات القددية اليت كانت تستخدـ أسلوب التجربة كاخلطأ كاخلربة، 

. كادلشاىدة كالتقليد أك احملاكاة يف حل مشاكلها
 :الخبرة- أ

دير ادلدير بالعديد من التجارب أثناء أدائو دلهامو اإلدارية خيرج منها بدركس مستفادة من النجاح كالفشل تنَت 
لو الطريق ضلو العمل يف ادلستقبل كىذه الدركس ادلستفادة من التجارب ادلاضية غالبا ما تكسب ادلدير مزيدا 

من اخلربة اليت تساعده يف الوصوؿ إذل القرار ادلطلوب، كآية ذلك أف تدرج ادلدير يف سلم اذلـر اإلدارم 
كمشاركتو يف إزباذ القرارات كمعاينتو للربامج كادلشاريع اإلدارية اليت تنجح أك تفشل، كفًتات التأمل اليت يقضيها 
يف التفكَت كالتحليل كالتقييم للمواقف اليت تواجو كل ذلك كغَتىا من األمور زبتزف يف ذىنو كيكوف ذلا أثر إذل 

. حد ما يف مواجهة ادلشاكل أك ادلواقف اليت تتطلب إزباذ قرار معُت
كال تقتصر اخلربة ادلعينة يف ىذا األسلوب على خربة ادلدير متخذ القرار كلكن ديكنو التعلم ك اإلستفادة من 
خربات ادلديرين اآلخرين من زمبلئو كذبارهبم يف ظل ادلشاكل اإلدارية ك إزباذ القرارات الصائبة ضلوىا، كما 
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ديكنو اإلستفادة من خربات كذبارب ادلديرين السابقُت الدين تقاعدكا عن العمل أك تركوا العمل ألسباب أك 
ألخرل، إال أف من أبرز ادلآخذ على ىذا األسلوب أف ىناؾ بعض ادلخاطر قد تًتتب على إعتماد ادلدير على 
خربتو السابقة يف إزباذ قراراتو ذلك ألف مثل ىذه اخلربة قد يشوهبا أخطاء أك فشل، كما أهنا يف الغالب تتأثر 

قد  (ادلاضية)دبستول إدراؾ ادلدير لؤلسباب احلقيقية خلطأه أك فشلو، يضاؼ إذل ذلك أف ادلشكبلت القددية 
كيف مثل ىذه احلالة يصبح من غَت ادلناسب تطبيق الدركس  (احلاضرة)تكوف سلتلفة عن ادلشكبلت اجلديدة 

. 1ادلستفادة من ذبارب ادلاضي على ذبارب احلاضر
كبالرغم من ادلآخذ على ىذا األسلوب التقليدم إلزباذ القرارات فإف ذلك ال يقلل من أمهية ىذا األسلوب 

كغَته من األساليب التقليدية األخرل، فقد يسًتشد ادلدير بالقرارات اليت سبق إزباذىا يف القرارات يف مواقف 
. شلاثلة مع مراعاة صبيع الظركؼ كمقارنتها هبا

 :إجراء التجارب- ب

لقد بدأ تطبيق أسلوب إجراء التجارب يف رلاالت البحث العلمي، مث إنتقل تطبيقو إذل اإلدارة لئلستفادة 
منو يف رلاؿ إزباذ القرارات كذلك بأف يتوذل متخذ القرار نفسو إجراء التجارب آخذا بعُت اإلعتبار صبيع 

العوامل ادللموسة كغَت ادللموسة ك االحتماالت ادلرتبطة بادلشكلة زلل القرار، حيث يتوصل من خبلؿ ىذه 
التجارب إذل إختيار البديل األفضل معتمدا يف ىذا اإلختيار على خربتو العلمية، كمن مزايا ىذا األسلوب 

أنو يساعد ادلدير متخذ القرار على إختيار أحد البدائل ادلتاحة حلل ادلشكبلت، كذلك من خبلؿ إجراء 
األخطاء كالثغرات اليت تكشف عنها التجارب أك التطبيقات العملية، كبذلك ديكن ىذا األسلوب ادلدير 

من أف يتعلم من أخطائو كزلاكلة تبلقي ىذه األخطاء يف القرارات اليت يتخذىا مستقببل، كمن ادلآخذ على 
أسلوب إجراء التجارب أنو أسلوب باىظ الثمن كفادح التكاليف كيستنفذ الكثَت من اجلهد ك كقت ادلدير 
متخذ القرار إذ ينبغي إجراء التجارب للحصوؿ على ادلعدات كاألدكات كالقول العاملة البلزمة اليت تتطلبها 

. الربامج ادلعدة لتحقيق ىذه التجارب
كلعل من األمهية دبكاف أف نوضح أنو قد دير يف مواقف معينة اجلمع بُت اخلربة كالتجربة معا لتحقيق اذلدؼ، 

كمثاؿ ذلك أف بعض ادلؤسسات ادلنتجة لسلعة معينة قد ربتاج إذل اإلستفادة من خربهتا كخربة ادلؤسسات 
األخرل ادلنتجة للسلعة شلاثلة، باإلضافة إذل إجراء التجارب على ضوء ىذه اخلربات تتمكن الشركة من إختيار 

. التجربة األفضل
 :البديل والحكم الشخصي - ب

يعٍت ىذا األسلوب إستخداـ متخذ القرار حكمو الشخصي ك إعتماده على سرعة بديهية يف إدراؾ العناصر 
الرئيسية اذلامة للمواقف كادلشكبلت اليت تعرض لو، كالتقدير السليم ألبعادىا، كيف فحص كربليل ك تقييم 
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البيانات كادلعلومات ادلتاحة كالفهم العميق كالشامل لكل التفاصيل اخلاصة هبا، كما تبدك صعوبة كسلاطر 
إستخداـ ىذا األسلوب يف أنو يقـو على أسس شخصية نابعة من شخصية متخذ القرار كقدراتو العقلية ك 
إذباىاتو كخلفياتو النفسية ك اإلجتماعية كمعارفو، كىذه كلها سيمات كقدرات زبتلف بإختبلؼ اجملتمعات 

كالبيئات كما أهنا مرىونة بادلقومات ادلختلفة كادلتعددة للمجتمع الواحد كقواعد السلوؾ الذم ربكمو 
اإلذباىات السائدة فيو كالتطورات ادلختلفة اليت دير هبا، إف العناصر السابقة تؤثر يف حكم متخذ القرار 

الشخصي على األمور كادلواقف اليت تواجهو إال أف ىذا األسلوب ديكن أف يكوف رلديا يف إزباذ القرارات غَت 
اإلسًتاتيجية اليت يكوف تأثَتىا زلدكدا ككذلك يف ادلواقف الطارئة اليت تتطلب مواجهة سريعة كما أف من مزاياه 
يساعد على إستقبلؿ بعض القدرات كادلهارات لدل بعض متخذم القرار كالقدرة على التصور كالقدرة على 

اإلبتكار كربمل ادلسؤكلية، كالقدرة العقلية ككلها قدرات سبكن متخذم القرار من إزباذ قرارات صائبة دكف 
. تردد

 :دراسة اآلراء و اإلقتراحات و تحليلها - د

يعٍت ىذا األسلوب إعتماد متخذ القرار على البحث كدراسة اآلراء ك اإلقًتاحات اليت تقدـ إليو حوؿ ادلشكلة 
كربليلها ليتمكن على ضوئها من إختيار البديل األفضل كتشتمل ىذه اآلراء ك اإلقًتاحات تلك ادلقدمة إليو 
من طرؼ ادلستشاركف كادلتخصصوف كالزمبلء كاليت تساعد يف إلقاء الضوء على ادلشكلة زلل القرار ك سبكن 

متخذ القرار من إختيار البديل األفضل إال أف من الصعوبات اليت تواجو متخذ القرار يف تطبيق ىذا األسلوب، 
أف نفيذه يتطلب ذبزئة ادلشكلة إذل أجزاء كمن مث دراسة كل جزء منها على حدل، ككذلك دراسة ادلشكلة 
ككل مع األخذ بعُت اإلعتبار العوامل اإلسًتاتيجية ادلؤثرة فيها كما يتطلب تطبيقو من ناحية أخرل إشراؾ 

متخذ القرار لكل من يساىم بآرائو ك إقًتاحاتو إلزباذ القرار ككذلك إشراؾ ادلرؤكسُت الذين يتولوف تنفيذ 
. القرار

بالرغم من كجود ىذه الصعوبات فإف من مزايا ىذا األسلوب أنو أقل تكلفة من األساليب التقليدية كأخرل 
كإجراء التجارب، إذ أف الوقت كاجلهد ادلبذكؿ ك األدكات كاألكراؽ ادلستعملة ىي أقل تكلفة منها يف إجراء 
التجارب، ىذا باإلضافة إذل أف متخذ القرار خاصة يف ادلستويات الوسطى كالعليا ديكنو عن طريق الدراسة 
العميقة كالتحليل الدقيق لآلراء ك اإلقًتاحات اليت تقدـ إليو إستنباط الكثَت من اإلستنتاجات كخاصة اليت 

. تتعلق بالعوامل غَت ادللموسة ادلرتبطة بادلشكلة زلل القرار ك إختيار البديل األنسب على ضوئها
من خبلؿ ىذا األسلوب ديكن أف نلمس دكر الذم يلعبو التقرير اخلاص دبهمة ادلراجعة الداخلية داخل 

ادلؤسسة ك ىذا بإعطاء اإلقًتاحات اليت يراىا ادلراجع مناسبة حلل مشكلة ما، من ادلمكن كذلك أف يكوف 
ادلراجع الداخلي ادلستشار الذم يعتمده ادلدير العاـ يف حل مشاكلو، كىذا حبكم إختصاصو تناكلو للمشكلة 

كقربو من الظركؼ احمليطة هبا، كما ديكن أف يساعد ادلراجع الداخلي متخذ القرارات يف األساليب األخرل 
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السابقة الذكر كىذا بضماف على األقل احلد األدىن لسبلمة كصدؽ كشرعية ادلعلومة ادلبلحظة أك اليت ىي يف 
. الصورة بالنسبة دلتخذ القرار

األساليب العلمية في إتخاذ القرار - 2
لقد غلب على ىذه األساليب التحكيم العلمي خاصة ك أماـ التطورات اذلائلة اليت شهدهتا اإلدارة احلديثة منذ 

مطلع الستينات بسبب إكتشاؼ الوسائل ك اإلخًتاعات احلديثة كتضخم حجم التنظيمات اإلدارية كتوسع 
كتعقد نشاطها كطموح أىدافها كتغَت الظركؼ البيئة اليت تعمل يف إطارىا، ك إرتقاء مستول التعليم كالثقافة 
للمتعاملُت فيها، كل ىذه األسباب كغَتىا أدت إذل التحوؿ لؤلساليب ذات الطابع العلمي إلزباذ القرارات 

. ادلختلفة
تتميز األساليب احلديثة يف إزباذ القرارات أك حل ادلشكبلت يف نظَتهتا التقليدية يف أهنا تقلل أثر التحيز  

، كيف ىذا اخلصوص ديكن تناكؿ بعض األساليب  1 الناجم عن األحكاـ الشخصية أك العاطفية إذل حد كبَت
: 2احلديثة على النحو التارل

 حبوث العمليات؛ 

 نظرية اإلحتماالت؛ 

 أسلوب شجرة القرارات؛ 

 نظرية ادلباريات اإلدارية؛ 

 أسلوب التحليل احلدم؛ 

 أسلوب دراسة احلاالت؛ 

 أساليب أخرل. 

: بحوث العمليات- أ
إزدادت أمهية حبوث العمليات يف رلاؿ إزباذ القرارات اإلدارية بعد احلرب العادلية الثانية كاستهدفت 

استخداماهتا تطبيق األسلوب العلمي على دراسة اإلحتماالت يف أم مشكلة من ادلشاكل اإلدارية بقصد 
. ربقيق اذلدؼ ادلطلوب

كتعٍت حبوث العمليات تطبيق الوسائل ك الطرؽ كالفنوف العلمية حلل ادلشكبلت اليت تواجو ادلديرين بشكل 
. يضمن ربقيق أفضل النتائج

 ككضع ىذا األسلوب العلمي موضع التنفيذ أين يفًتض كجود عناصر معينة كإتباع خطوات علمية زلددة 
تتمثل يف أف يكوف ىناؾ أكثر من بديل متاح حلل ىذه ادلشكلة كأف يكوف ىناؾ أىداؼ أك نتائج يرغب 
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الشخص أك اجلهة ربقيقها، كأف يكوف ىناؾ متغَتات ديكن دلتخذ القرار السيطرة عليها كأخرل يصعب 
. السيطرة عليها، كأف يكوف ىناؾ قيود كضغوط يتم يف ظلها إزباذ القرار

ديكن إستخداـ ىذا األسلوب يف العديد من التخصصات الرياضية كاإلدارية ك اإلقتصادية كاحملاسبة 
. إخل...كاذلندسة

يعتمد ىذا تطبيق ىذا األسلوب على صياغة ادلشكلة زلل القرار بصورة مناذج رياضية كإجراء ادلقارنة احلسابية 
. إخل...(احلل األفضل)بُت البدائل ك إختيار البديل األفضل 

إف إستخداـ ىذا األسلوب ال يزكد متخذ القرار دبعلومات حوؿ القرار النهائي ك لكنو يساعده يف إزباذ 
القرارات يف ضوء احللوؿ اليت يضعها كاليت ديكن ادلقارنة بينها على أساس رقمي ألف احلل الراشد يتعدل قدرة 

- النموذج الرياضي على سبثيل ادلشكل زلل القرار، كما يستطيع أسلوب حبوث العمليات أف ديكن مدير 
:  من إزباذ القرارات على كجو أفضل حيث أهنا–متخذ القرار 

تعطي كصفا دقيقا دلشكلة زلل القرار كالعوامل ادلؤثرة  كمدل تداخلها كأمهية كل منها؛  -
ربديد البيانات البلزمة للتعرؼ على أفضل احللوؿ مع اإلحاطة بأكرب عدد شلكن من  -

 اإلعتبارات؛

ربديد بدقة البدائل ادلقًتحة كحلوؿ للمشكلة، كما تناقش كل منها من حيث التكلفة  -
 كالعائد كمدل ادلخاطرة فيها؛

سبكن متخذ القرار من مقارنة البدائل ادلقًتحة للحلوؿ ك إختيار أفضلها بسرعة ككفاءة،  -
 كبدرجة عالية من الثقة؛

تكسب القدرة على تبُت النتائج كالتغيَت يف ركتُت أك نظاـ ادلؤسسة أك يف احمليط الذم تقـو  -
 .فيو بأعماذلا

:  نظرية اإلحتماالت- ب
 كأصعب ىذه ادلراحل ىي مرحلة إختيار البديل –كما سنرل فيما بعد -  سبر عملية إزباذ القرار بعدة مراحل 

األفضل، لذا يتطلب من متخذ القرار التأكد من إحتماالت ادلستقبل كقياسها إف أمكن، كإف ىذه الصعوبة 
تزداد كلما إزدادت إحتماالت عدـ التأكد يف توقع حدكث أحداث معينة يف ادلستقبل ك إحتماالت النجاح 

للبديل ادلطركح، كمن ىنا ظهرت بعض احملاكالت اليت تستهدؼ تطبيق نظرية اإلحتماالت يف رلاؿ عملية صنع 
القرارات عن طريق تسجيل عدد مرات حدكث حدث معُت لئلستفادة من ىذا التسجيل يف التوصل إذل 

 تارخيية تتوقعات سليمة للمستقبل كمن ىذا ادلنطق جلأت الكثَت من ادلؤسسات اإلدارية إذل اإلحتفاظ ببيانا
لنشاطات كمشاكل معينة لتكوف معيارا تستند إليو يف حساب اإلحتماالت، ىناؾ ثبلث طرؽ ديكن 

: إستخدامها لقياس اإلحتماالت يف عملية صنع القرار ىي على التوارل
 اإلحتمال الشخصي:  
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 كىو الذم يتحدد عن طريق إجراء ذبربة، قد تكوف عملية أك ميدانية، كذلك حبساب نسب كقوع حدث ما 
كفقا لنتائج التجربة؛ 

 كذلك حبساب -  قد تكوف ميدانية - الذم يتحدد من طريق إجراء ذبربة : اإلحتمال الموضوعي
نسب كقوع حدث ما كفقا لنتائج التجربة؛ 

 اإلحتمال التكراري: 

يتم حساب االحتماؿ فيو على أساس أنو معدؿ تكرار احلدث يف األجل الطويل، كقد أثبتت بضع التطبيقات 
 يساعد متخذ القرار يف مواقف كحاالت –يف رلاؿ إزباذ القرارات - العملية أف تطبيق نظرية اإلحتماالت 

عدـ التأكد كحاالت ادلخاطرة يف ربديد درجة إحتماؿ حدكث أحداث معينة تؤثر يف تنفيذ  القرار أك يف 
ربقيق النتائج ادلطلوبة، كقد جلأت الكثَت من ادلؤسسات إذل تطبيق ىذه النظرية يف إزباذ القرارات اخلاصة 

بتحديد جودة إنتاجها عن طريق فحص عينات زلددة من السلع اليت تنتجها كاألسعار ادلقًتحة على أساس 
. 1حصة ادلنتج يف السوؽ

إال أف ذلك ال يعٍت أف تطبيق ىذه النظرية يتم بسهولة فإف ىناؾ بعض الصعوبات اليت قد تعًتض متخذ 
القرار يف تطبيقو، كتتمثل ىذه الصعوبات يف عدـ توافر البيانات كادلعلومات الدقيقة كالوافية، خاصة التارخيية 

. منها كاليت تساعد متخذ القرار على تقدير اإلحتماالت
إف إذباىات متخذم القرارات بالنسبة لعدـ التأكد زبتلف بإختبلؼ السيمات كالقدرات الشخصية ك 

. اإلذباىات كالقيم فيما بينهم، كىذا ينعكس بدكره على إمكانية تطبيق النظرية
: أسلوب شجرة القرارات- ج

ترجع جذكر أسلوب شجرة القرارات إذل مدخل النظم يف إزباذ القرارات كالذم يقـو على التفاعل بُت 
األدكات يف إزباذ القرار كبُت البيئة احمليطة بإزباذ القرار، كما يفًتض يف ىذا ادلدخل أف ىناؾ سلسة من 

التأثَتات تؤثر يف عملية القرارات، دبعٌت أف إزباذ أم قرار يف نظاـ فرعي ينتج أثر يكوف لو ردكد فعل تنتشر يف 
سلسلة متعاقبة يف النظاـ كيف بيئتو، كمن ىنا جيب على متخذ القرار أف يأخذ يف احلسباف ىذه سلسلة من 

التأثَتات، بقدر اإلمكاف عند إزباذ القرار، كإف من الوسائل اليت تساعد ادلدير يف تطبيق سلسلة التأثَتات سواء 
يف فهمو للنظاـ أك التنبؤ يتأثر قراراتو يف ادلستقبل، يقـو إستعماؿ أسلوب شجرة القرارات الذم بافًتاض مؤداه 

تأثَت فورم، كحالة جديدة أك موقف بو مشكلة اإلختيار، كمثل : أف أم حالة إنتقالية يًتتب عليها مظهراف مها
 ىذا األسلوب على شكل شجرة تتفرع منها ثبلث متغَتات  koontz and O’donnellكونتز ك أدكنيل 

: ىي
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البدائل ادلطركحة حلل ادلشكلة موضوع القرار؛  -
 اإلحتماالت اليت سبثل النتائج أك اخلسائر ادلتوقعة ؛ -

 .القيم اليت سبثل إصبارل العوائد ادلتوقعة خبلؿ فًتة زلدد -

فمثبل ىناؾ مشكلة يواجهها ادلدير ككاف أمامو بديبلف ك قرر اإلختيار، كطبقا دلفهـو ىذا األسلوب فإف ربديد 
ك  (القيم)ما إذا كاف احلدث ادلتوقع حدكثو مناسبا أـ ال، يتطلب من ادلدير متخذ القرار أف حيلل نتائج القرار 

: 1إحتماالتو من هناية الشجرة إذل بنيتها حىت يصل إذل اإلختيار ادلناسب على ضوء معايَت ك إعتبارات أمهها
النتائج ادلتوقعة من كل بديل؛  -
 اإلمكانيات ك ادلوارد ادلتاحة لتنفيذ البديل؛ -

 .درجة ادلخاطرة كدرجة النجاح ادلتوقعة من البديل -

 كخاصة يف ادلواقف كاحلاالت الغَت مؤكدة أك –إف تطبيق ىذا األسلوب بفاعلية يتطلب إستعانة متخذ القرار 
باإلعبلـ اآلرل لتقدير كربديد درجة اإلحتماالت ادلتوقعة، ك كذلك ربديد إصبارل العوائد - يف ادلواقف ادلعقدة 

ادلتوقعة خبلؿ فًتة زلددة من خبلؿ ذبميع اإلعبلـ اآلرل للبيانات كادلعلومات اخلاصة هبذه األمور كربليلها 
. لئلستعانة هبا يف إختيار البديل الذم حيقق النتائج ادلطلوبة

: نظرية المباريات اإلدارية- د
 على إفًتاضات مبينة على أساس التفكَت – يف رلاؿ إزباذ القرار –يقـو مفهـو نظرية ادلباريات اإلدارية 

ادلنطقي ادلسبق الذم يقوؿ بأف اإلنساف يسعى إذل ربقيق أكرب قدر شلكن من األرباح مع أقل قدر من 
. اخلسارة، كأنو يتصرؼ حبكمة كأف منافسو سيكوف على نفس القدر من الفهم كاحلكمة يف التصرؼ

 كأسلوب علمي –كقد أسهمت ىذه النظرية يف حل ادلشكبلت اليت تتعلق بوجود منافسة حيث ثبت جدكاىا 
 يف إزباذ القرارات يف مواقف ك ظرؼ ادلنافسة إذ أنو يف مثل ىذه ادلواقف جيد متخذ القرار أف البدائل –

ادلتاحة تتم يف إطار ادلنافسة لقرارات تتخذىا مؤسسة أخرل إذ أف ادلباراة يف إزباذ القرارات قد تكوف بُت 
. مؤسستُت أك زلتكر كآخر

كلقد أدركت الكثَت من ادلؤسسات أمهية الدكر الذم ديكن أف تساىم بو ىذه النظرية يف ترشيد عملية إزباذ 
القرارات فقامت بإعداد برامج تدريسية للمديرين لتدريبهم على كيفية إستخداـ نظرية ادلباريات يف إزباذ 

قراراهتم، كتقـو ىذه الربامج على إعداد سبارين عملية تطبيقية على موقف معُت من ادلواقف اإلدارية، كذلك من 
خبلؿ تقييم مباراة إذل عدد من اجلوالت يقـو خبلذلا ادلتدربوف دبراجعة البيانات ادلعطاة ذلم ك إزباذ القرارات 

على ضوئها، كربسب النتائج إلعادة دراسة ادلوقف ك إزباذ قرار جديد كىكذا تستمر ادلباراة لعدة جوالت مث 
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يف النهاية تعلن النتائج كيعقد إجتماع لتقوًن ادلباراة كالتعليق على أسلوب ادلتدربُت ادلشاركُت فيها يف إزباذ 
. القرارات، كبذلك يتيح ىذا األسلوب الفرصة للمتدربُت دلعرفة العوامل اليت تؤثر يف إزباذ القرار

 .1إف نظرية ادلباريات تفيد غالبات يف حالة تعارض ادلصاحل

: أسلوب التحليل الحدي- ىـ
يعترب ىذا األسلوب من األساليب اليت إستعاف هبا علماء اإلدارة من علـو أخرل لتطبيقها على عملية إزباذ 

القرارات، كيهدؼ أسلوب التحليل احلدم إذل دراسة كربليل البدائل ادلتعددة ادلطركحة أماـ متخذ القرار 
كادلفاضلة بُت ىذه البدائل دلعرفة مدل الفائدة أك ادلنفعة ادلتحققة من ىذه البدائل مستخدما يف ذلك القواعد 

. اليت أكجدىا التحليل احلدم كأساس للمفاضلة بُت تلك البدائل
كمن أىم ادلعايَت اليت يستخدمها أسلوب التحليل احلدم يف عملية ادلفاضلة بُت بدائل احللوؿ ادلطركحة أماـ 

: متخذ القرار معياراف مها
التكلفة احلدية؛ 

. العائد احلدم
ىي التكلفة اليت تًتتب على إنتاج كحدة إضافية، أما احلدم فهو اإليراد  (أك اإلضافية)فالتكلفة احلدية 

 يفرض –بتطبيق أسلوب التحليل احلدم - اإلضايف ادلًتتب على بيع كحدة إضافية، كمن ىنا فإف إزباذ القرار 
على متخذ القرار أف خيتار البديل الذم حيقق عائدا أك إيرادا حديا أعلى من غَته، كمن أىم رلاالت تطبيق 

ىذا األسلوب القرارات اليت تتخذ يف ظل ظركؼ متغَتة، كاليت تتطلب من متخذ القرار الدقة يف تقدير أحداث 
ادلستقبل اليت يصعب التكهن هبا، كما ديكن للمدير متخذ القرار عند إزباذ مثل ىذه القرارات اإلستعانة 

خبربات كآراء اإلختصاصيُت الذين غالبا ما يكوف لديهم خربة يف إستخداـ الطرؽ اليت تساعد يف الوصوؿ إذل 
درجة عالية من الدقة يف عملية التنبؤ بأحداث ادلستقبل، كقد كشفت التطبيقات العملية ذلذا األسلوب عن 

يف كضع معايَت كأسس معينة - خاصة يف ادلواقف ادلتغَتة - جدكاه كفائدتو يف مساعدة متخذم القرار 
يتحسسوف من خبلذلا للعوامل ك اإلذباىات ادلتعلقة بادلشكلة زلل القرار، ك سبكنهم من  لتقديراهتم للمستقبل

ربديد أم من األحداث زلتمل احلدكث أكرب من اآلخر، األمر الذم يساعدىم يف النهاية على زبفيض 
.   2إحتماالت ادلستقبل، كالًتكيز على عدد زلدكد من ىذه اإلحتماالت كتقدير إمكانية حدكثها من عدمو

: أسلوب دراسة الحاالت- و
يعترب ىذا األسلوب العلمي من األساليب اذلامة ادلستخدمة يف إزباذ القرارات، إذ أنو يساعد على تطوير 

كربسُت قدرات ك مهارات متخذم القرار على التحليل كالتفكَت اإلبتكارم حلل ادلشاكل اإلدارية اليت 
تواجههم، كيقـو أسلوب دراسة احلاالت على تعريف كربديد ادلشكلة، كالتفكَت يف أسباهبا كجوانبها ادلختلفة، 
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كتصور احللوؿ البديلة ذلا إستنادا إذل ادلعلومات ادلتاحة عن ادلشكلة، كديكن دلتخذ القرار اإلسًتشاد دبجموعة 
: 1من األسئلة يف دراسة احلالة أك ادلشكلة زلل القرار أمهها

 ىل ىناؾ مشكلة تتطلب حبل؟ 

 ما ىي ادلشكلة؟ 

 ما ىي أسباهبا الرئيسية كالفرعية كعبلقتها ببعضها؟ 

 ما ىي أعراضها كمظاىرىا؟ 

 ما ىي أىم جوانبها؟ 

 ما ىي درجة أمهيتها؟ 

 ما ىو العنصر اإلسًتاتيجي الذم إذا أزيل إختفت ادلشكلة؟ 

 ما ىي احللوؿ اليت ديكن إقًتاحها حللها كىل ىناؾ أكثر من حل كىو احلل األنسب؟ 

 ما ىي إمكانية تطبيق احلل ادلختار ككيفية تنفيذه كاآلثار كادلشاكل اليت ديكن تًتب على التنفيذ؟ 

تساعد ىذه األسئلة متخذ القرار على الوصوؿ إذل احلل السليم للحالة أك ادلشكلة ادلواجهة، كما يتسم ىذا 
األسلوب بالواقعية أكثر من األساليب األخرل، ذلك أنو يضع متخذ القرار يف كضع مشابو للواقع يف العمل 

. من حيث عدـ كفاية ادلعلومات ادلتعلقة بادلشكلة أك زيادهتا أك دقتها
إال أف شلا يؤخذ على ىذا األسلوب ىو سهولة التوصل إذل حل للمشكلة أثناء التدريب قد يعطي متخذ القرار 

ادلتدرب إنطباعا خاطئا على سهولة إزباذ القرارات حلل ادلشاكل اليت تواجهو يف الواقع العملي، حيث يشعر 
أثناء التدريب أف ادلوقف الذم كاجهو يف دراسة احلاالت ليس موقفا فعليا يتطلب منو ربمل مسؤكلية احلل شلا 

. جيعلو ال يعطي أمهية إلجياد بدائل احلل ادلناسب للمكلة ادلواجهة
 
: أساليب أخرى إلتخاذ القرار- ي

: ىناؾ أساليب أخرل ديكن ذكرىا يف ما يلي
الربرلة اخلطية كىو أسلوب يستخدـ عادة يف ربديد اإلستغبلؿ األفضل لئلمكانيات كادلواد احملدكدة ادلتاحة يف 

. (...منتجتاف مثبل، منافسة)ظل عدة ظركؼ 
  - .  Min أك تدنيو ،  Max تعظيم - منوذج مصفوفات العائد كاليت تبٌت على ربديد األىداؼ 

أسلوب ربليل التعادؿ كالذم يقـو على أساس ربليل العبلقة بُت اإلرادات ك التكاليف اخلاصة بكل بديل من 
: 2البدائل، حيث يعتمد على ىذا األسلوب يف الكثَت من القرارات فمنها
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قرارات ربديد الطاقة اإلنتاجية أك حجم اإلنتاج ادلطلوب كمن مث ربديد كمية ادلدخبلت البلزمة لتحقيق ىذا 
احلجم؛ 

قرار التسعَت؛ 
قرار ربديد حجم القول العاملة ادلطلوبة؛ 

. قرارات توزيع األرباح
 –إزباذ القرار -  من خبلؿ ىذه األساليب احلديثة كاليت تعتمد على منطلقات علمية ككاقعية فإف األمر 

يتطلب عناية كافية عند إستخداـ أسلوب من األساليب السابقة، تتمثل ىذه العناية الكافية يف األخذ جبميع 
حيثيات ادلشكلة زلل القرار، كىذا إنطبلقا من تأمُت ادلعلومة السليمة كادلوضوعية كاليت تكوف دبواصفات تؤىلها 

إذل أف ترتقي لتصبح من دعامات إزباذ القرار، يعٍت أنو عندما تأيت دلتخذ القرار معلومات معينة فإنو يعمل 
جاىدا على بلورة تلك ادلعلومات كدراستها للوصوؿ إذل حل معُت أك إزباذ موقف معُت، فهنا متخذ القرار 

جيب أف ال يصرؼ أك يوزع جهده على التأكد من مواصفات تلك ادلعلومات، بل عليو أف يدخر كل جهده 
للوصوؿ إذل احللوؿ ادلمكنة كالسريعة دلعاجلة موضوع ما، لذا كاف من الواجب أف كل ما حييط دبواصفات 

يف ظل التطورات احلديثة كظهور ادلؤسسات كبَتة - ادلعلومة اجليدة شيء مفركغ منو، كىذا ألنو من ادلفركض 
أف تكوف يف ادلؤسسة جهة مسؤكلة على ضماف صدؽ كسبلمة كشرعية ادلعلومات ادلقدمة، ....- احلجم 

فنبلحظ من ىنا أف لتطبيق أسلوب من األساليب السابقة الذكر حيتاج إذل نظاـ للمراجعة الداخلية يعمل على 
تقـو أنظمة ادلعلومات داخل ادلؤسسة، كحىت يضمن خركج منتوج جيد من ىذه األنظمة كحىت ديكن تقييم 

ىذه األساليب تقيما جيدا تلعب بذلك ادلراجعة الداخلية دكرا ىاما جدا يف اإلستخداـ اجليد ذلذه األساليب، 
ألف ترشيد عملية إزباذ القرارات، كىذه األساليب بدكرىا تتطلب اإلستعانة خبدمات ادلراجعة الداخلية دلتابعة 
كبصورة كاضحة ككاقعة كل ما حيدث داخل ادلؤسسة، كما ديكن إجياد ىذه العبلقة بُت عملية إزباذ القرارات 

: كاألساليب ادلتبعة لتلك العملية كادلراجعة الداخلية من خبلؿ الشكل التارل
  

المراجعة الداخلية كأداة مساعدة لتطبيق أساليب إتخاذ القرارات  : (23)الشكل رقم 
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من خبلؿ ىذا الشكل نبلحظ أف ادلراجعة الداخلية تساعد متخذم القرارات على إختيار األسلوب ألمثل 
للنقطة زلل القرار، إنطبلقا من تأكيد ادلعلومات، كما أنو يف بعض األحياف تقًتح ادلراجعة الداخلية يف حد 

 .    ذاهتا من خبلؿ مقوماهتا األساسية األسلوب األمثل كادلبلئم إلزباذ قرار معُت

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

المراجعة الداخلية وميكانيزمات إتخاذ القرار : المبحث الثاني

تعترب عملية إزباذ القرار يف أية مؤسسة إقتصادية دبثابة الوظيفة احملورية إلدارهتا، ذلك ألف مصَت ادلؤسسة كمن 
مث صلاحها يف ربقيق أىدافها اإلقتصادية أصبح مرىونا كإذل حد كبَت، بقدرة إدارهتا على إزباذ قرارات رشيدة 

تضمن توظيف مواردىا ادلتاحة بُت إستخداماهتا البديلة إستخداما أمثبل حيقق للمؤسسة أكرب عائد شلكن على 

األنظمة الفرعية 
للمعلومات 
 داخل ادلؤسسة

ادلراجعة 
الداخلية 

يف 
 ادلؤسسة

إستخداـ 
أساليب 
معينة 
إلزباذ 
 القرارات

عملية صنع 
 القرارات

 معلومات

 التعديل يف ادلعلومات غَت السليمة

 معلومات يف شكل أكامر كإجراءات

 من تصور الباحث : المصدر
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األمواؿ ادلستثمرة يف نشاطها، كيف كل يـو كبصفة متكررة تواجو مواقف داخل ادلؤسسة تتطلب إزباذ قرارات 
سبكنهم من فرص مواتية أك حل مشاكل معينة كبالتارل جيب على متخذ القرار أف يعد نفسو دلعرفة كيفية 

الوصوؿ إذل أفضل قرار شلكن، إف ادلشاركة يف إزباذ قرار ما ليس كإزباذه بصفة حيادية، فمن ادلمكن اإلستعانة 
بادلراجعة الداخلية يف ذلك، كىذا من خبلؿ الدكر الذم تلعبو داخل ادلؤسسة، الذم من شأنو مساعدة 

كربسُت عملية إزباذ القرار، ككذا ادلساعدة على التغلب أك على األقل التكيف مع العوامل ادلؤثرة يف إزباذ 
.      القرار سلبا

دير أم قرار كيف أم مستول إدارم دبجموعة من اخلطوات أك ادلراحل قبل خركجو يف شكلو النهائي، ىذا 
كبالرغم من قصر الفًتة بُت حلظة أكؿ ظهور للمشكل إذل حلظة إختيار البديل ادلبلئم لتلك ادلشكلة، إال أف 

ىذه العملية ال ديكن أف تكوف بدكف تواجد للمعلومات، إذ تعمل أنظمة ادلعلومات ادلتواجدة داخل ادلؤسسة 
بضخ ادلعلومات حسب كل نوع، ليتم إنتقاء أفضلها للقياـ بعملية صنع القرارات ادلبلئمة لكل مشكلة 

مواجهة، كتدعم ىذه العملية دبا تراه ادلراجعة الداخلية من إقًتاحات مناسبة لتلك ادلشكلة ادلواجهة، إعتبارا 
لكل ما سبق سوؼ نتطرؽ يف ىذا ادلبحث إذل أىم ادلراحل ادلتبعة يف عملية صنع القرارات كاذل طبيعة 

ادلعلومات اليت تدخل يف صنع القرارات كحسب كل مستول إدارم، كإذل مدل مسامهة ادلراجعة الداخلية يف 
.  كل مرحلة من مراحل إزباذ القرارات مث الوقوؼ على أىم العوامل ادلؤثرة يف عملية إزباذ القرارات

 
دور نظم المعلومات في عملية صنع القرارات : المطلب األول

قبل التطرؽ لدكر الذم ديكن أف تلعبو ادلراجعة الداخلة يف عملية صنع القرار، إرتأينا أف نعرج على نظم 
ادلعلومات كدكرىا يف عملية صنع القرار آخذين يف ذلك نظم ادلعلومات احملاسبية مث تعميمو على بقية النظم 
الفرعية مث نظاـ ادلعلومات اإلدارم ككل للمؤسسة، ككاف البد من ىذا التعريج لكوف أنو ال يوجد أم قرار 
بدكف معلومات، كلوال ادلعلومات ما كنا لنتكلم على قرارات رشيدة، كبالتارل ما كاف سبب لتواجد ادلراجعة 

الداخلية، فدراسة نظم ادلعلومات من شأنو أف يدلنا على أىم النقاط اليت يكوف للمراجعة الداخلية دكرا يفيد 
. يف عملية صنع القرار

إف نظاـ ادلعلومات يف ادلؤسسة ىو مفتاح أساسي من ادلفاتيح صلاح أك فشل األنشطة اليت سبارسها ىذه 
ادلؤسسات، كذلك من خبلؿ ما يسهم فيو من تدعيم لعمليات التنسيق ك الدعم للعمليات اإلدارية يف صبيع 

ادلستويات التنظيمية، ىذا باإلظافة إذل دكره كأداة إتصاؿ بُت أجزاء ادلؤسسة ادلختلفة كبُت ىذه األخَتة  كالبيئة 
احمليطة، إنطبلقا من ىذا األثر سوؼ يتم الًتكيز يف ىذا ادلطلب على دكر نظم ادلعلومات بشكل عاـ كنظم 

ادلعلومات احملاسبية بشكل خاص يف دعم كتنسيق عملية إزباذ القرارات اإلدارية يف ادلؤسسة، كبناءا عليو سوؼ 
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يتم التطرؽ إذل التحوؿ يف توجيو دكر ادلعلومات احملاسبية يف عملية إزباذ القرارات ـ خبلؿ تناكؿ تعريف 
. 1مستخدمي كأىداؼ كخصائص ادلعلومة احملاسبية

دور نظام المعلومات اإلداري في إتخاذ القرار من وجهة نظر المصدر والمستخدم - 1
 :للمعلومات

إف ادلفهـو النظامي للمؤسسة يسمح لنا أف نعرفها بأهنا نظاـ رئيسي مكوف من رلموعة من النظم 
الفرعية تتكامل فيما بينها من أجل ربقيق األىداؼ احملددة مسبقا، من خبلؿ عملية التحكم يف 

. رلموعة من األنشطة اليت ديكن تقسيمها إذل ثبلث مستويات، إسًتاتيجية كتكتيكية كتنفيذية
إف تناسق النظم الفرعية كتكاملها يسمح بتبادؿ عناصر ذات طبيعة سلتلفة تتسبب يف تدفقات مادية ك 

مالية كتدفقات أكامر كتوجيهات كتدفقات بيانات كمعلومات، كرلموع العمليات الناتج عن كل تدفقات 
كاحدة منها يشكل تدفقات ادلدخبلت كاليت تسبب الحقا يف حدكث تدفقات ادلخرجات اليت تساىم 

. يف تشكيل كتطوير عملية إزباذ القرارات كادلنافسة يف مستول تنظيمي معُت
 تتطلب عنصرا أساسيا يتمثل –كاليت تتحوؿ فيها البيانات إذل أكامر - إف عملية إزباذ القرارات كنظاـ 

يف ادلعلومات، أك بعبارة أخرل ربوؿ البيانات إذل معلومات صاحلة إلزباذ القرارات اليت تسمح بإصدار 
األكامر اليت تقود إذل التصرؼ بالشكل ادلناسب كذلك من خبلؿ خفضها لدرجة عدـ التأكد احمليطة 

. بعملية إزباذ القرارات
إنطبلقا من كل ىذا فإنو ديكن تعريف نظاـ ادلعلومات احملاسبية على أنو ىو ذلك النظاـ الفرعي الذم 

 Andreuحيوؿ البيانات ادلختلفة إذل معلومات ضركرية لتدعيم عملية صنع القرارات، يف دراسة قاـ هبا  

et al 1991  2  حوؿ تكنولوجيا ادلعلومات، أظهرت أف صفة نظاـ ادلعلومات ادلستخدـ يف مؤسسة ما
يتحدد من خبلؿ العبلقة بُت األنشطة ادلختلفة اليت تتم داخل ادلؤسسة كاليت تتحدد أساس حسب 

. مفهـو سلسلة القيمة
إف نظاـ ادلعلومات يشكل عنصر أساسي من أنشطة الدعم لسلسلة القيمة، كيعترب من إحدل مهامو 
األساسية عملية ذبميع ادلعلومات اليت أنتجتها باقي األنشطة، كمن أجل تصميمو بشكل فعاؿ جيب 

منذ البداية معرفة أم أنواع القرارات ستتخذ كما ىو نوع ادلعلومات البلزمة ذلا كالبلزمة لكل منوذج من 

                                                 
1

، اجملمع العريب للمحاسبُت (ادلنفعة)عصاـ زلمد البحيصي، دكر نظم ادلعلومات يف عملية صنع القرارات على ضوء تطبيق نظرية الصبلحية -  
، www.ascasociety.org, 06/09/2005 ، 11-04، ص ص 2004تشرين أكؿ كانوف أكؿ /29القانونيُت، نشرة إلكًتكنية، العدد 

.     د20:سا11
2

 - Andreu Ricart and Valor, Strategies and Information Systems, Madrid, 1991, P: 13. 

 .04عصاـ زلمد البحيصي، مرجع سبق ذكره، ص : نقبل عن


مفهـو يفرؽ بُت نوعُت من األنشطة األساسية للمؤسسة، أنشطة خطوط اإلنتاج كأنشطة داعمة، األنشطة األكذل تعترب ىي :  سلسلة القيمة-  
 .صانعة القيمة أما الثانية فهي عوامل دعم كتنسيق كرلموع ىذه األنشطة ينشأ عنو ما يعرؼ بإسم ادليزات التنافسية

http://www.ascasociety.org/
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يف ادلعلومات جيب أف يكوف نظاـ  (ادلنفعة)مناذج إزباذ القرار، كعليو فإف من أجل توفَت عنصر الصبلحية
. ادلعلومات ادلستخدـ يناسب منوذج إزباذ القرار ادلتبع

إف إختيار نظاـ ادلعلومات ىو حبد ذاتو مشكلة قرار يتم حلها عن طريق إفًتض ىيكلة زلددة من 
الصبلحية تسمح بتحديد األكلويات من بُت البدائل ادلتاحة كادلقبولة من كجهة ادلقرر كمن كجهة نظر 

.  مصدر ىذه ادلعلومات
إف متخذ القرار يتصرؼ كفق سلم أكلويات زلددة حسب كجهة نظره دبا يتفق كأىداؼ ادلؤسسة، إال أف 
ىناؾ مشكلة متعلقة بتحديد البدائل ادلتاحة خاصة عندما تكوف عملية التقريب الواجب القياـ هبا ذات 
طابع شخصي، لذلك فإف ادلعلومات يف ىذا ادلضمار تلعب دكرا بالغ األمهية، كيف ظل كجود معلومات 

أفضل يصبح من الطبيعي أف تكوف التقديرات ك اإلحتماالت قد سبت يف ضوء درجة أقل من عدـ 
. التأكد كقدر أقل من التقديرات الشخصية، األمر الذم يوفر أرضية صلبة لعملية إزباذ القرار

: دور نظام المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات- 2
 إف نظاـ ادلعلومات احملاسبية كجزء من نظاـ ادلعلومات الرئيسي يف ادلؤسسة، جيب أف يؤدم دكره يف 
دعم العمليات اإلدارية، كيف ىذا اجملاؿ فإف عملو يًتكز يف احلصوؿ على البيانات احملاسبية كتشغيلها 

كربويلها إذل معلومات صاحلة لئلستخداـ يف عملية صنع القرارات، ك بناءا عليو فإف ادلنتج 
تعترب أداة دعم للقرار اإلدارم يف ىذا  (القوائم ادلالية)لنظاـ ادلعلومات احملاسبية  (ادلخرجات)النهائي

أف تأثَت ادلعلومات احملاسبية على القرارات اإلدارية ينقسم إذل  Demski and kreps  1 ادلضمار أشار
درجتُت، األكذل تقـو على أف ادلعلومات احملاسبية تسهل عملية إزباذ القرارات من خبلؿ تزكيد قدر أكرب 

من ادلعلومات حوؿ موضوع القرار دلن سوؼ يقـو بإزباذه، أما الثانية فتعتمد على قياـ متخذ القرار 
. باستخداـ ادلعلومات ادلتاحة

نظاـ ادلعلومات احملاسبية ىو رلموعة من األنظمة الفرعية ادلستخدمة يف ذبميع كتبويب كمعاجلة كربليل كتوصيل 
ادلعلومات ادلالية ادلبلئمة إلزباذ القرارات إذل اإلدارة الداخلية كاألطراؼ اخلارجية، كيوضح الشكل التارل مفهـو 

.النظاـ دبراحلو ادلختلفة لتكوين ادلعلومة ادلالية  
 

نظام المعلومات المحاسبية في المؤسسة: (24)الشكل رقم  

                                                 
1
 - Demski. J.Y,and Kreps, D, Models in Managerial, Accunting, Journal Of Accunting Research, Vol 20, 

Supplement, P: 117-160.  

 .05عصاـ زلمد البحيصي، مرجع سبق ذكره، ص : نقبل عن 
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ككما قلنا سابقا أنو يتم الًتكيز على نظاـ ادلعلومات احملاسبية، على سبيل ادلثاؿ لكوف ىذا األخَت لو عبلقة 
 كالتسويق كاإلنتاج كالشراء  Misكثيقة تربطو بباقي النظم الفرعية كوحدات أخرل يف نظاـ ادلعلومات اإلدارم 

ككذلك األطراؼ اخلارجية كاألجهزة احلكومية كالعمبلء كادلوردين كادلستثمرين  (ادلستخدمُت)كاألفراد 
: ،كالشكل ادلوارل يبُت ىذا ادلفهـو...كالبنوؾ

 
 
 
 
 

نظام المعلومات المحاسبية واألنظمة الفرعية األخرى : (23)الشكل رقم 

 نظاـ ادلعلومات احملاسبية

المدخالت 
البيانات احملاسبية 

اليت يتم ذبميعها من 
مصادرىا ادلختلفة 
 الداخلية كاخلارجية

المخرجات  
معلومات اليت يتم 
توصيلها يف شكل 
 قوائم أك تقارير  

عمليات التشغيل 
تشغيل البيانات، 

تبويب كتصنيف كفرز 
 ةالبيانات، معاجل
البيانات زبزين 

 البيانات

 أىداؼ كخطط قياس كمقارنة كتقييم

التغذية 
 العكسية

 .32ىاشم أضبد عطية، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
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إف نظاـ ادلعلومات احملاسبية حسب ىذا الشكل يؤدم دكرا ىاما كرئيسيا يف إدارة تدفق ادلعلومات داخل دكائر 

. كأقساـ ادلؤسسة، كخارجها مع ادلستخدمُت اخلارجُت للقوائم ادلالية للمؤسسة
ىذه - درجة االنتفاع هبا- ينبع الدكر الذم تلعبو ادلعلومات احملاسبية يف إزباذ القرارات من صبلحية 

ادلعلومات، كدرجة الصبلحية ىنا تعتمد على عوامل كبَتة، منها اذلدؼ من إستخداـ ادلعلومات كالطرؼ 
ادلوجو إليو ادلعلومات كإذل أم حد تشبع ىذه ادلعلومات إحتياجاتو ادلعلوماتية، كما ىي البدائل ادلتاحة ذلذه 

. ادلعلومات، كتوقيت إصدارىا
اليت تنبع من زلدكدية القدرة التنبؤية  (ادلعوقات)إف صبلحية ادلعلومات تواجو بعض احملددات 

للمعلومات احملاسبية كمن تركيزىا على اإلجابة على موضوعات ثابتة ذات متغَتات معلوماتية بشكل 
. أكرب من تركيزىا على معاجلة موضوعات خاصة

 األجهزة احلكومية ادلستثمركف

 البيئة اخلارجية للمؤسسة العمبلء ادلنافسُت

 

 سلرجات  التشغيلعمليات مدخبلت

 نظاـ ادلعلومات احملاسبية

 تغذية عكسية

 ادلستخدمُت كنظاـ

 الشراء كنظاـ اإلنتاج كنظاـ

 التسويق كنظاـ
 البيئة الداخلية للمؤسسة

 .33ىاشم أضبد عطية، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
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بعد ربديد أىداؼ السياسات احملاسبية جيب ربديد األىداؼ اخلاصة بالنظاـ كىي أمور تنبع من العبلقة 
. القائمة بُت مستخدمي ادلعلومات احملاسبية ادلختلفُت

لقد تغَت الطرح احملاسيب عرب حقب زمنية متتالية فأصبح اذلدؼ األساسي للمحاسبية ىو تزكيد متخذم 
: القرارات بادلعلومات البلزمة، كىذا التغَت يؤثر على

 مفهـو مستخدـ ادلعلومات احملاسبية؛ 

 أىداؼ كخصائص ادلعلومات احملاسبية؛ 

 كمية ادلعلومات احملاسبية الواجب تزكيدىا؛ 

 تطور الفكر احملاسيب؛ 

 تطور البحث التطبيقي للمحاسبة. 

: مفهوم مستخدمي المعلومات المحاسبية- 3
  American Accunting Association (AAA) منذ صدكر تعريف صبعية احملاسبة األمريكية

 أصبحت ادلنظمات ادلصدرة للمعايَت كادلبادئ احملاسبية كخاصة ادلهنية منها، كأماـ ىذا 1966للمحاسبة عاـ 
ادلفهـو الواسع دلستخدمي ادلعلومات احملاسبية على إختبلؼ أىدافهم كحاجتهم من ادلعلومات، ترل ضركرة 

يكوف ىو األساس يف إعداد كعرض ادلعلومات احملاسبية البلزمة إلزباذ القرارات، يطلق  مستخدـ منوذج تبٍت
عليو ادلستخدـ اإلفًتاضي، عند ربديد ىذا ادلستخدـ اإلفًتاضي جرت العادة على األخذ بعُت اإلعتبار 

خصائص أحد أك بعض مستخدمي ادلعلومات كالذين ينظر إليهم على أهنم ادلستخدمُت الرئيسيُت للمعلومات 
يف مثل ىذا النوع من النشاط اإلقتصادم، إال أف األمر يؤدم إذل أف تكوف ادلعلومات احملاسبية كافية لسد 

حاجات صبيع رلموعات ادلستخدمُت، خاصة اخلارجية، يف ىذا ادلضمار إعًتؼ رللس معايَت احملاسبة 
بأف التنوع يف مستخدمي ادلعلومات احملاسبية كحاجتهم منها يشكل عائقا أما ربديد  FASB األمريكية 

أىداؼ ادلعلومات، األمر الذم يدعم بإذباه تبٍت مستخدـ إفًتاضي على الرغم من أف ذلك ال يشكل احلل 
عاـ  FASBاألمثل ذلذه ادلشكلة كىذا يظهر كاضحا يف أىداؼ التقارير ادلالية للمؤسسة التجارية الصادر عن 

حيث يتم تبٍت ادلستثمر يف األكراؽ ادلالية كمستخدـ إفًتاضي للمعلومات احملاسبية يف التنظيم  1978
. ، األمر الذم جيعل مستخدمُت رئيسُت أمثاؿ اإلدارة كالدائنُت يف ادلرتبة الثانية1األمريكي

 عن معهد 1975 الصادر يف عاـ The Corporate Reportأما كجهة النظر الربيطانية كاليت ديثلها 
2 احملاسبيُت القانونيُت إلصللًتا ككيلز

(ICAEW)  فهي تعطي معاملة أكثر عدال دلختلف ادلستخدمُت عندما

                                                 
1

 -  Financial Accounting Standards Board, Objectives of Financial Reporting Business Enterprises, Statement 

of Financial Accounting Concepts, No, 1, www.FASB.org , 14/09/2005, 12h:06m.      
2
 - The Institute of  Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW), Accounting Standards 
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كمستخدمُت  كاإلدارة كاجلمهور ربدد ادلستثمرين ك الدائنُت كادلوظفُت كاحملللُت كالعمبلء كاحلكومات ك ككبلهتا
. للمعلومات احملاسبية

: التغير في أىداف وخصائص المعلومات المحاسبية- 4
على الرغم من أف احملاسبة قد بدأت شلارستها منذ قركف سابقة، إال أف أىدافها دل ربدد بدقة من قبل 

ادلنظمات ادلهنية أك القانونية، حىت يف الدكائر األكادديية فإف األمر غَت كاضح كال يعدك كونو آراء سلتلفة، لكن 
رغم من ذلك يوجو شبو إتفاؽ حوؿ ادلفهـو الواسع ألىداؼ احملاسبة كىو توفَت معلومات زلاسبية تكوف 

1صاحلة ألكلئك الذين يستخدموهنا
. 

بالتفحص يف إعبلنات ادلبادئ األساسية للمنظمات ادلهنية الرئيسية يف العادل صلد أف ربديد أىداؼ ادلعلومات 
ادلالية يصبح ذا أمهية أكرب، متحوال يف آخر مراحل التنظيم احملاسيب إذل العنصر األساسي يف تشكيل كتبٍت 

. القوانُت كادلعايَت اليت ربكم عملية التطبيق
ىدفا أساسيا  -SFAC No -1يف منشوره  FASBيف ىذا اجملاؿ حيدد رللس معايَت احملاسبة األمريكي 

كشبانية أىداؼ فرعية للقوائم ادلالية، أما اذلدؼ األساسي فبتمثل يف تزكيد ادلستثمرين احلاليُت كاحملتملُت 
كالدائنُت كمستخدمُت آخرين دبعلومات صاحلة لئلستخداـ مساعدة يف إزباذ القرارات اإلستثمار كالتمويل، أما 

: األىداؼ الفرعية فيمكن إجيازىا يف ضركرة توفَت معلومات صاحلة إلزباذ القرارات ادلتعلقة باجملاالت التالية
. التغَت يف ادلركز ادلارل، ادلوارد اإلقتصادية، السلوؾ ادلارل، النتيجة كعناصرىا، ادلوارد ادلالية

 1973يف عاـ  AICPAالصادر عن معهد احملاسبُت القانونيُت األمريكي   Truebloodحدد تقرير 
كهدؼ أساسي للقوائم ادلالية تزكيد معلومات صاحلة لئلستخداـ يف القرارات اإلقتصادية، بدكرىا جلنة معايَت 

تشَت إذل أف القوائم ادلالية هتدؼ إذل توفَت معلومات حوؿ ادلركز ادلارل، نتائج األعماؿ  IASCاحملاسبة الدكلية 
 ذبعل ىذه ادلعلومات صاحلة لئلستخداـ يف إزباذ القرارات ذات  كالتدفقات ادلالية للمؤسسة، كعرضها بطريقة

. الطبيعة اإلقتصادية من قبل سلسة كاسعة من ادلستخدمُت
 فًتل أف اذلدؼ األساسي للمحاسبة ىو توفَت معلومات صاحلة (AAA) أما صبعية احملاسبة األمريكية

: لئلستخداـ فيما يلي
 إزباذ القرارات اخلاصة بادلوارد اإلقتصادية احملدكدة؛ 

 توجيو كرقابة ادلوارد البشرية كادلادية بفعالية؛ 

 تسهيل كظائف كرقابة ذات طابع إجتماعي. 

لكن إذا نظرنا إذل صبيع ىذه األىداؼ صلد أهنا تًتكز حوؿ كجهة نظر ادلستخدـ للمعلومات دكف ادلصدر ذلا، 
إال أف البعض يرل أنو من الضركرم أف سبتد أىداؼ ادلعلومات احملاسبية لتأخذ بعُت اإلعتبار أيضا كجهة نظر 

                                                 
1
 -Kao.R, Accounting Standards Overloaded, Rig GAAP Versus Little GAAP, The Accounting Standards 

Authority of Canada, Vancouver, Canada, www.AICPA.org, 13/09/2005, 10h:05m.  

http://www.aicpa.org/
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احملاسب األمر الذم سوؼ يؤدم إذل توسيع األىداؼ التقليدية للمحاسبة لتشمل ىدؼ الشرعية مع البيئة 
احمليطة، نتيجة لذلك كهبدؼ احلصوؿ على الشرعية ادلطلوبة يف مواجهة البيئة احمليطة فإف احملاسبة ديكن أف 

تصبح مشغلة بشكل مدبر مسبقا، فالتغَتات يف البيئة احمليطة ذبعل من الضركرم يكيف نظاـ ادلعلومات نفسو 
مع التطورات اجلديدة، مع مركر الزمن فقد حصلت تطورات يف صفات البيئة احمليطة أثرت يف تطور نظم 

: ادلعلومات احملاسبية، كمن العوامل اليت أثرت على ىذا التطور ىي
 ىي عوامل ثقافية كتغَتات إجتماعية يف كل دكلة من دكؿ أدت إذل تزايد يف : عوامل داخلية

 الطلب على ادلعلومات؛

 ىي مرتبطة بالتبادؿ التجارم مع الدكؿ األخرل مثل اإلنتشار الواسع الشركات : عوامل خارجية
 .ادلتعددة اجلنسيات

كما يرل البعض األخر أف اذلدؼ األساسي للمعلومات احملاسبية جيب أف حيقق الرفاىية اإلجتماعية كالذم 
ديكن تفسَته من عدة نواحي منها تعظيم اإلنتاج أك رحبية اإلستثمار أك القيمة ادلضافة، كىذا من خبلؿ التوزيع 

األمثل للموارد اإلقتصادية ادلتاحة، حيث أف ادلعلومات احملاسبية تلعب دكرا ىاما يف ربقيق ذلك، من خبلؿ 
إستعماذلا يف القرارات اليت تساىم يف زيادة فعالية إستخداـ ىذه ادلوارد، كما أف بلوغ ذلك أف تكوف ىذه 

. ادلعلومات مؤىلة لكي تكوف صاحلة إلزباذ القرارات، إذ يتحقق ذلك بتوفَت من ادلواصفات يف ىذه ادلعلومات
إف الباحث يف ىذه ادلواصفات جيد أهنا ال سبثل قاعدة إجبارية حسب ادلعايَت الصادرة عن أم من ادلنظمات 

. احملاسبية ادلهنية الرئيسية يف العادل، كلكنها تأخذ صفة التوصيات اليت ترل ىذه ادلنظمات ضركرة تطبيقها
ديكن عرض أىم خصائص ادلعلومات احملاسبية كما كردت يف منشورات ادلنظمات ادلهنية الرئيسية يف العادل يف 

: ؿ التارلجدك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خصائص المعلومات المحاسبية : (03)جدول رقم
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 AAAالصفة 

1966 

AICPA 
ICAWE 

Corporate 

Report 

FASB 

SFAC 

No2 

1980 

IASC 

1989 
APB 

No4 

1970 
Trueblood 

1973 

      المالءمة 

      القابلية لتحقق 

      الوضوح 
      عدم التحيز 

      الموضوعية 

      التوقيت المناسب 

      الثبات 
      اإلكتمال 
      المعقولية 

      القابلية للمقارنة 

      األىمية النسبية 
      الجوىر فوق الشكل 

      القيمة التنبؤية 
       (الموثوقية)أمانة العرض

 
. 08 عصاـ زلمد البحيصي، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

 
إف صبيع ىذه ادلواصفات ادلذكورة ىي ضركرية من أجل ادلعلومة الصاحلة إلزباذ القرارات، مع األخذ بعُت 

اإلعتبار أف خاصية ادلبلءمة ىي خاصية نسبية، ألف ادلستخدمُت ادلختلفُت كحباجاهتم ادلختلفة من ادلعلومات 
الذين جيدكف نفس الدرجة من ادلبلءمة يف نفس ادلعلومات، فمثبل صلد مصلحة الضرائب ردبا تفضل تقييمها 

لؤلنشطة يعتمد على مبدأ التكلفة التارخيية يف حُت أف ادلستثمرين احملتملُت قد يفصلوف إجراء التقييم 
 .بإستعماؿ القيمة السوقية

 
 
: اإلحتياجات من المعلومات- 5
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إف توسع مفهـو مستخدمي ادلعلومات كالنقاش حوؿ أىداؼ كخصائص ادلعلومات كاف لو أثر ملموس على 
اإلحتياجات ادلعلوماتية، سواء كاف ذلك متعلق بكمية ادلعلومات ادلطلوبة أك بالتغَت يف ىذه احلاجات النابع 
من التطورات اليت طرأت على كاقع األعماؿ، أما بالنسبة لزيادة كمية ادلعلومات فهو يظهر كاضحا يف زيادة 

كظهور مكمبلت ذلذه التقارير مثل ادللحقات كالشركح  (احلسابات اخلتامية كادليزانية)أحجاـ التقارير التقليدية 
. إخل.....كالتفصيبلت، بل كيف ظهور أنواع جديدة منها مثل قائمة التدفقات النقدية كقائمة القيمة ادلضافة

أما بالنسبة للتغَت يف احلاجات فنحن يف الوقت احلاضر نشهد حدكث ربوؿ كاضحا يف اإلحتياجات ادلعلوماتية 
يف زلاكلة لتحسُت عبلقة التكامل بُت ادلؤسسة كالبيئة احمليطة هبا، كقد جرت العادة على أف يتم دراسة العرض 

ادلعلومايت ك إنطبلقا من ذلك يتم ربديد ما إذا كانت ادلعلومات تليب حاجات ادلستخدمُت أـ ال، إال أف فقهاء 
احملاسبة يركف أف األمر جيب أف يبدأ بتحديد اإلحتياجات ادلعلوماتية كبناءا عليها يتم ربديد ادلعركض من 

ادلعلومات، ففي دراسة أجريت حوؿ ادلستخدمُت سواء كانوا داخليُت أـ خارجيُت يركف أف ادلعلومات احملاسبية 
التقليدية غَت كافية إلشباع حاجتهم كادلتمثلة يف إزباذ القرارات، بل جيب أف يرقى هبا لتصبح يف مرتبة 

. ادلعلومات اإلدارية أم ادلعلومات الصاحلة إلزباذ القرارات اإلدارية
 من ىنا ديكن التأكيد على ضركرة اإلستعانة بادلراجعة الداخلية اليت من ادلمكن أف ترقى دبخرجات نظاـ 
ادلعلومات احملاسيب من رلرد معلومات تارخيية إذل معلومات إدارية ربمل ادلواصفات السابقة الذكر تؤىلها 

لئلستعماؿ يف عملية صنع القرار، ك كذلك توفَت ادلعلومات التارخيية كاليت ديكن احلصوؿ عليها من خبلؿ 
تطوير نظاـ معلومات زلاسيب ذك مؤشرات زبتلف عن تلك اخلاصة باألنظمة احلالية كذك خصائص أكثر 

. ديناميكية سبكنو من تلبية مطالبهم حبيث يعتمد يف كل ذلك على جهاز ادلراجعة الداخلية ادلتواجد يف ادلؤسسة
بإتباع اإلطار العاـ للمحاسبة الصادر عن جلنة معايَت احملاسبية الدكلية فإف إحتياجات ادلستخدمُت اخلارجُت 

كل مستخدـ، أما احتياجات ادلستخدمُت  (ىدؼ)للمعلومات احملاسبية زبتلف حسب طبيعة نشاط
الداخليُت كىذا الذم يهمنا بالدرجة األكذل يف حبثنا ىذا، فيمكن أف ضلددىا على ضوء التدرج التنظيمي يف 

: إزباذ القرار كالتارل
كىي اليت هتتم بالتخطيط اإلسًتاتيجي بعيد ادلدل كربليل البدائل ادلتاحة كتوزيع ادلوارد : اإلدارة العليا - أ

إخل، كىذه ربتاج إذل معلومات موجهة ضلو ادلستقبل، كغالبا ...كتبٍت السياسات كالقيادة اإلجتماعية 
 .ما تكوف ىذه احلاجات صعبة التنبؤ كمن الصعب إشباعها

حيث تضطلع ىذه اإلدارة باإلدارة باإلشراؼ : (تكتيكية وتنفيذية)اإلدارة في مستوى تنظيمي  - ب
إخل، كيهم ىذه اإلدارة ...ادلباشر على العمليات كالرقابة عليها كحل ادلشكبلت ادلتعلقة هبا 

معلومات موجهة ضلو ادلاضي كاحلاضر كىي غالبا ذات ىيكلة ثابتة كتتميز بصفة التكرار 
 .كسهولة احلصوؿ عليها
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إف ربديد نوع ادلعلومات حسب إحتياج كل مستول إدارم سوؼ ديكننا من ربديد الدكر الذم ديكن أف تلعبو 
ادلراجعة الداخلية يف كل مستول إدارم كىذا إنطبلقا من اإلستنتاج ادلتوصل إليو حوؿ أف ادلعلومات احملاسبية 

احلالية اليت ىي غَت كاملة كغَت كافية لسد حاجات ادلستخدمُت بشكل عاـ كاإلدارة بإختبلؼ مستوياهتا 
بشكل خاص كاليت ديكن ربديدىا يف اجلدكؿ التارل كالذم  (اإلسًتاتيجية كالتكتيكية كالتنفيذية)التنظيمية 

: يظهر مصادر ادلعلومات كاحلاجة إليها لكل مستول تنظيمي من كل مصدر
مصادر المعلومات المستخدمة في العملية اإلدارية  (04)جدول رقم

 
مصدر 
 

مستوى تنظيمي 

معلومات عن المؤسسة 

معلومات خارجية  نظام المعلومات 
 معلومات أخرىمحاسبية 

معلومات معدة 
في المستوى 
التنفيذي  

معلومات معدة 
في المستوى 
التكتيكي 

% 05%-10  % 25%-45% 55%-57إدارة تنفيذية 

% 10%-15 % 30%-40% 15%-20% 30%-40إدارة تكتيكية 

 %35%-45% 25%-35 % 10%-15% 15%-20إدارة إستراتيجية 

 
 ,Scott, G. M, Principles of Management Information System, McGrow Hill, London:المصدر

  
1986, P:50. 

. 09نقبل عن عصاـ زلمد البحيصي، مرجع سبق ذكره، ص 
 

  من المعلوماتةحاجة اإلدارة اإلستراتيجي: أوال

1إتفاقا مع 
Porter ،  ديكن القوؿ بأف قواـ أم خطة إسًتاتيجية تنافسية دلؤسسة ما يتمثل يف ربط ىذه

كعليو فإف إعداد أم خطة من ىذا النوع - القول اخلمس لتجاذب الصناعة - ادلؤسسة بالبيئة احمليطة ذلا 
يتطلب ربليل البيئة احمليطة، كالذم ديكن من خبللو التعرؼ على عناصر الوضع احلارل كتطور اإلقتصاد بشكل 
عاـ كالقطاع اإلقتصادم الذم تنتمي إليو ادلؤسسة بشكل خاص كمن جانب آخر ديكن القوؿ بأنو ال يوجد 

منهجية كاحدة لتنفيذ مثل ىذا التحليل، كلكن ىناؾ العديد من ادلنهجيات، إال أنو ديكن احلديث عن 
: العناصر األكثر إستخداما فيها كاليت ديكن تقسيمها إذل

                                                 


 .ىذه ادلعلومات تأيت من مصادر متعددة مثل الصحف كاجملبلت كادلشاىدات اليومية 


 .ادلعلومات اخلارجية ادلستخدمة يف ىذا ادلستول مصدرىا يف بعض األحواؿ عمليات التجسس اليت تقـو هبا ادلؤسسة على مؤسسة أخرل  
1
- Michael Porter, L’avantage Concurrentiel, Edit Dunod, 1

er
 Edition, Paris, 1999, P :17. 
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 كتدكر حوؿ البيئة احمليطة كادلنافسة كتكنولوجيا ادلعلومات كالقول :عناصر إستراتيجية خارجية 
إخل، كمن ادلهم معرفة قيمتها احلالية كادلتوقعة، كىذه ادلعلومات قد تكوف كمية أك نوعية ...السياسية

فعلى سبيل ادلثاؿ األسعار كمعدؿ الفائدة، سعر الصرؼ كأسهم ادلنافسُت كالقانوف التنظيمي كاإلطار 
 .إخل...القانوين كادلؤسسايت 

 تدكر حوؿ ادلؤسسة كأنشطتها، كديكن تقسيمها كظيفيا إذل إنتاج : عناصر إستراتيجية داخلية
 .كتسويق كسبويل كموارد بشرية كحبث كتطوير

:  ىذا كديكن تقسيم ىذه العناصر من حيث عبلقتها دبراحل التخطيط اإلسًتاتيجي كما يلي
 كتتكوف من معلومات كمية : معلومات الزمة لتبني اإلستراتيجية

 .تلـز دلعرفة ما ذا جيب عملو؟ ككيف سيتم ذلك؟ متسلسلة

 كىي ادلعلومات : معلومات الزمة للرقابة على اإلستراتيجية المتبناة
ادلتعلقة بالتحليل اإلسًتاتيجي كبنتائج تطبيق اإلسًتاتيجية ادلتبناة، كمن ىنا 
فإف العناصر األساسية ذلذه ادلعلومات تشمل التكاليف كاجلودة كادلبيعات 

كادلخزكف كاألسعار كالنتائج كادلتغَتات اإلقتصادية كادلالية األكثر أمهية 
 .كدبراجعة ىذه العناصر صلد أف أغلبها تزكدنا هبا احملاسبة

حاجات اإلدارة التكتيكية من المعلومات : ثانيا
يطور ادلدراء يف ىذا ادلستول التنظيمي معلومات كثَتة مصدرىا ادلؤسسة نفسها،إذ أف كمية كبَتة من ىذه 

، أغلبها تستخدـ يف إعداد اخلطط التنفيذية، كاليت تتمثل صياغتها يف شكل % 75ادلعلومات تصل إذل حوارل 
نقدم يف ادلوازنات كحىت يف بعض األحواؿ فإف مصدرىا ىو ادلعلومات اإلسًتاتيجية اخلاصة بادلؤسسة عندما 

يتم تبٍت اإلسًتاتيجية، ىنا ديكن اإلشارة إذل أف إعداد ادلعلومات احملاسبية لئلدارة التكتيكية جيب أف تكوف 
كفق معايَت زلاسبية خاصة، يف ىذا ادلضمار ديكن أف نعترب أف ادلسؤكلُت يف ادلؤسسة ىم الوحيدين ادلخولُت 

إخل، جيب إعداد ىذه ...بتحديد كيف؟ كبأم شكل؟ كبأم درجة أكلوية؟ كطبقا ألم معايَت التقييم؟
ادلعلومات، كإذا كانت ادلوازنات إحدل األدكات الرئيسية اليت تستخدمها اإلدارة التكتيكية لتحديد مدل 

كاليت 1"النظم احملاسبية اخلبَتة"ربقيق أىداؼ ادلؤسسة، كديكن أف يطلق على ىذا النوع من ادلعلومات إسم 
تقدـ لئلدارة يف مستوياهتا ادلختلفة تقارير معدة بلغة غَت متخصصة حوؿ سَت العملية اإلدارية يف ادلؤسسة، مع 

. ربديد األخطاء الواجب تصحيحها، كردبا كضع مقًتحات للتصحيح
حاجات اإلدارة التنفيذية من المعلومات  : ثالثا 

                                                 
1

 .09 عماد زلمد البحيصي، مرجع سبق ذكره، ص -  
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تعترب األنشطة التشغيلية من إختصاص اإلدارة الدنيا كأقل مستول من ادلستويات غالبا ما تكوف كمية كليس 
. بالضركرة ذات طبيعة إقتصادية كمالية كيف أغلب األحواؿ يكوف مصدرىا نظاـ ادلعلومات الداخلي للمؤسسة

 
للصنع القرار األساسية المراحل و الخطوات : المطلب الثاني

تلعب ادلراجعة الداخلية دكرا ىاما داخل ادلؤسسة فتعمل على مساعدهتا يف التحكم الداخلي للعمليات 
كربسينها، حيث ديس ىذا الدكر صبيع مستويات نشاط ادلؤسسة، يتلخص دكر ادلراجعة الداخلية داخل 

: ادلؤسسة يف الشكل التارل
 طبيعة دور المراجعة الداخلية: (26)شكل رقم

 

  
من خبلؿ ىذا الشكل نبلحظ أف صبيع اجملاالت اليت ديكن أف يكوف للمراجعة الداخلية فيها دكر فإنو يتخللها 

. عملية إزباذ قرارات كبالتارل فإف ىناؾ مسامهة للمراجعة الداخلية يف عملية صنع القرار السليم
احلقيقة أنو ال ديكن احلكم سباما على سبلمة كجودة القرار دكف توفر ما يسمى بالنظرة اخللفية، ىذا يعٍت أنو 

لو عدنا إذل الوراء لوجدنا أف القرار الذم أزبذ كاف األفضل : بعد كضوح نتائج القرار يتم طرح التساؤؿ التارل
يف ضوء ادلتغَتات اليت كانت قائمة، إذا فإف ىذا القرار يكوف جيدا، على العكس من ذلك إذا قيل لو أخذ 

.  قرار آخر كنت النتيجة ستكوف أفضل، عندئذ يكوف القرار إما سيئا أك على األقل دل يكن أفضل القرارات

مستشار دلختلف 
 العمليات

 ادلخطر اجلبائي

 دكر ادلراجعة الداخلية

اإلذعاف كتذليل 
 الصعوبات

ربسُت الضماف الذم 
 يتعلق بالرقابة

 عمليات إزباذ القرار

Source :Dona R. H Ermonson and Larry E. Rittenberg.Internal Audit and Orgazitional Governance, 

The Institute of Internal Auditors Research Foundation, P:55, www.TheIIA.org, 14/06/2005, 14h:35m.     

http://www.theiia.org/
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إف النظرة اخللفية كإف كانت ىي الطريقة األكثر شيوعا، إال أف ىذه الطريقة معناىا احلكم على القرار كتقييمو 
بعد فًتة زمنية من صدكره كيف ظركؼ زبتلف عن الظركؼ اليت مت فيها صدكر القرار، عبلكة على اإلذباه 

 . 1الغريزم لئلنساف ضلو الدفاع عن أفعالو كإلقاء مسؤكلية الفشل على اآلخرين

 بل على الكيفية –ليس على القرار نفسو - إف الطريقة األخرل للحكم على جودة القرار تتمثل يف احلكم 
اليت صدر هبا القرار، طبقا ذلذه الطريقة فإف القرار اجليد ىو القرار الذم يتخذ على أساس رشيد، كبطريقة 

. منهجية أم أف ىناؾ خطوات منطقية ينبغي إتباعها للوصوؿ إذل القرارات اجليدة
: كىذه اخلطوات ديكن سردىا فيما يلي

 ربليل كتشخيص ادلوقف؛ 

 ربديد البدائل؛ 

 تقييم البدائل؛ 

  إختيار البديل األفضل؛ 

  تنفيذ البديل الذم مت إختياره؛ 

 تقييم النتائج. 

: ديكن أف تظهر ىذه اخلطوات يف الشكل التارل
خطوات إتخاذ القرارات : (27)شكل رقم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
تلعب ادلراجعة الداخلية أدكار ىامة يف كل خطوة من خطوات عملية إزباذ القرارات حبيث تساعد على تأىيل 

ادلعلومة لتكوف جيدة كذات مواصفات كاملة ككافية، ليتم إستعماذلا يف عملية صنع القرار للحصوؿ على 
. قرارات ذات جودة كفعالية

بادلوازاة مع خطوات عملية إزباذ القرار فإف ادلراجعة الداخلية ذلا دكرة حياة يكوف أخرىا الوصوؿ إذل تقدًن 
: معلومات مؤىلة إلزباذ القرارات اإلدارية كما يف الشكل التارل

                                                 
1

 .215، ص 1997علي شريف، اإلدارة ادلعاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ب ط، -  

 تقييم البدائل

 تقييم النتائج التنفيذ إختيار البديل الفضل

 ربليل كتشخيص ادلوقف ربديد البدائل

 .216علي شريف مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
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 دورة حياة عملية المراجعة : (28)شكل رقم

 
 ٍ 

 
 

تبدأ عملية مراجعة بإعطاء نظرة حوؿ موضوع العملية كإعداد إجراءات ادلراجعة ادلناسبة لذاؾ ادلوضوع، فمن 
خبلؿ ىذه النظرة أك التصور يتم تشخيص الوضع احمليط بادلوضوع داخليا كخارجيا كربديد درجة اخلطر 

الناجم، كمن مث يتم كضع إسًتاتيجية للقياـ بعملية ادلراجعة، لتليها كضع اخلطة البلزمة لذلك، حبيث جيب أف 
تتسم ىذه اخلطة بادلركنة كالقابلية لتحسُت يف حاؿ أم متغَت غَت مرغوب فيو، ليبدأ ادلراجع بتنفيذ خطة أك 

برنامج عملو، مع العمل يف كل مرة على ضبط لؤلداء كيتم ذلك من قبل ادلدير ادلسؤكؿ على مديرية ادلراجعة 
الداخلية كىذا باإلعتماد مثبل على إحدل مناذج ادلتابعة، مع القياـ بإدخاؿ التحسينات الضركرية على كل 
نقص كىكذا دكليك يف كل مرة يتم إعداد تقرير حوؿ ما مت مبلحظتو كتقدًن اإلقًتاحات ادلناسبة، فينتج 

بذلك كمن خبلؿ كل ىذه اخلطوات معلومات مؤىلة إلزباذ القرار كتسهم بذلك يف إعداد قرارات ذات جودة 
. كفاعلية

إدخاؿ متواصل لتحسينات على 
 عملية ادلرجعة الداخلية

صياغة إسًتاتيجية للمراجعة 
 الداخلية

فحص الوضع الداخلي كاخلارجي - 
 ادلراجعة الداخلية تشخيص- 

تنفيذ / خطة مرنة قابلة لتحسُت
 ةادلراجعة الداخلي

 ضبط أداء ادلراجعة الداخلية

معلومات 
 لصنع القرار

إعداد كتأسيس إجراءات ادلراجعة 
 الداخلية

Source :Protiviti Independent Risk Consulting, Technology International Audit-

Diagnostic Review,2004. 
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يتم ادلسامهة يف عملية صنع القرار من خبلؿ ىذه الدكرة حسب كل مرحلة، حيث أف ادلعلومة اليت قد مت 
تأىيلها كالتوصل إذلا ىي إما إكتشاؼ مشكل أك ربديد رلموعة من البدائل أك ادلساعد على إختيار 

إخل، ىذا يعٍت أف ىناؾ مسامهة للمراجعة الداخلية يف كل خطوة من خطوات إزباذ القرار، كاليت ...أفضلها
سوؼ نتطرؽ إذل كل خطوة بالتفصيل مع الوقوؼ على أمهية ادلراجعة الداخلية يف كل مرحلة، كديكن أف إبراز 

: ىذه العبلقة من خبلؿ الشكل التارل
مساىمة المراجعة الداخلية في صنع القرار : (29)شكل رقم 

 

 

كضع أىداؼ كأغراض صحيحة كنتائج 
 للقياس

 إجياد البدائل

 تقيم البدائل

 إختيار البدائل

 تنفيذ القرار

 ادلتابعة كالتقييم كالتقوًن

 ربديد ادلشكل

تنقيح

 قيح

 
 تنقيح

 

 تنقيح

 

 تنقيح

 

 تنقيح

 

 تنقيح

Source : James L and all, Organizations Behavior, Structure, Processes, 7th ed, Homewood, 

Illionois Irwin, 1991, P: 577.  

نقبل عن زلمد بن إبراىيم التوجيرم ك زلمد بن عبد اهلل الببلعي، األسلوب القوًن يف صنع القرار السليم، العبيكاف، السعودية، 
.  14، ص 1997
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 :وضع أىداف وأغراض معينة ونتائج للقياس .1

إف صبيع ادلؤسسات ربتاج إذل أىداؼ لكل رلاؿ من رلاالت أعماذلا خاصة أف مستول األداء يف كل 
رلاؿ من تلك اجملاالت يؤثر بطريقة أك بأخرل يف فعالية كأداء ادلؤسسة ككل، كإذا كضعت األىداؼ عن 

دراية فإهنا ستملي النتائج اليت جيب التوصل إليها كربقيقها، كستتضمن أيضا ادلعايَت اليت تقيس مدل 
. 1ربقيق تلك النتائج

يف ىذه اخلطوة ديكن أف يكوف للمراجعة الداخلية مشاركة يف إعداد ككضع اذلداؼ، كىذا لكوف أف ىذه 
األخَتة كظيفة مستمرة داخل ادلؤسسة كمستقلة عن باقي الوظائف تعد يف كل مرة رأيا كبكل موضوعية 
عن الوضع السائد يف ادلؤسسة بل من ادلمكن أف تذىب ادلراجعة الداخلية إذل أبعد من ذلك حبيث أهنا 
:  تسهم يف التصور السابق لوضع األىداؼ كاإلسًتاتيجيات ادلختلفة ذلا، كىذا كما يظهر يف الشكل التارل

المراجعة الداخلية ووضع األىداف واإلستراتيجيات : (30)الشكل رقم

 
   

تقـو ادلراجعة الداخلية بتقييم ما مت ربديده من أىداؼ كإسًتاتيجيات مث تقـو بتقوًن ما مت مبلحظتو كىذا من 
خبلؿ اإلقًتاحات ادلقدمة يف التقرير النهائي، كما ديكن أف نلمس للمراجعة الداخلية دكرا آخرا يف ىذه اخلطوة 

كىو أهنا تتخذ من األىداؼ معايَت تستند إليها يف عملية مراجعة كبذلك يتم تقييم ما مت إصلازه على ضوئها 
ليكشف عن أىم اإلضلرافات مث الضلوع يف البحث على أسباب ىذه  اإلضلرافات، كاليت من ادلمكن  أف تكوف 

.  أك لسبب يشوب ىذه ادلعايَت–األىداؼ - راجعة لعدـ موضوعية ادلعايَت 
                                                 

1
 .15زلمد بن إبراىيم التوجرم، زلمد بن عبد اهلل الربعي، مرجع سبق ذكره، ص-  

إسًتاتيجية 
خطة 
 تنفيذ

 تصور

 ىدؼ

Source :Ruud and Bodenmann, The Internal Audit Function, Integral Part of 

Organizational Governance, The Institute of Internal auditors Research 

Foundation, art.cit, P: 75. 
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 :تحديد المشكلة .2

إف ربديد ادلشكلة يساعد على القياـ بتحليلها إذل عناصرىا الرئيسية، ليستدؿ من ذلك احلل ادلناسب ذلا، 
كاإلفًتاض األساسي عند ربديد ادلشكلة أف احلل متضمن يف ادلشكلة، كأف التحليل العقلي اإلستدالرل 

. 1ادلنظم يساعد يف التوصل إليو كإكتشافو
كما أف عملية إزباذ أم القرار أصلها كجود مشكلة كبالتارل ىي أىم شيء جيب حدكثو حىت يكوف ىناؾ 

حاجة لصنع القرار بشأهنا، كلكن يف نفس الوقت جيب التأكيد على أمهية األىداؼ، حيث أف ىذه 
األخَتة ىي اليت ربدد طبيعة كحجم ادلشكلة، كال ديكن ربديد طبيعة القرار، ركتٍت أـ ال مربمج أـ غَت 

. مربمج، دكف ربديد ادلشكلة كمعرفة حجمها كطبيعتها
إف ربديد أم مشكلة ما داخل ادلؤسسة ال ديكن أف يتم إال بالفحص ادلستمر للوضع الداخلي كاخلارجي، 

كبالتارل ديكن القوؿ أنو جيب أف تتم عملية فحص مستمر للوضع الداخلي كاخلارجي لكي يتم ربديد 
ادلشكلة كمن مث معرفة ىل أف ىذه ادلشكلة ربتاج حلل مربمج أك غَت مربمج، مث يتم تتبع نتائج كمراقبة 
القرار ادلتخذ بشأف تلك ادلشكلة كديكن أف نرل مكانة ربديد ادلشكلة يف الشكل ادلوارل كالذم يبُت 

: النسق العاـ لصنع القرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسق العام لصنع القرار: (31)الشكل رقم
 

                                                 
1

 .384، ص 2004سعاد نائف نوطي، اإلدارة، دائر كائل، األردف، الطبعة الثانية، -  
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عبارة عن موقف غامض يف حاجة إذل " ديكن إعطاء مفهـو عاـ للمشكلة حىت يتسٌت ربديدىا فهي 

. 1"تفسَت
حالة من عدـ اإلتفاؽ أك اإلتساؽ أك التوازف بُت ما ىو كائن كما جيب أف " كما ديكن تعريفها على أهنا 

. 2"يكوف
من خبلؿ ىذين التعاريفُت ديكن القوؿ بأف كجود مشكل يعٍت كجود خطر يواجو ادلؤسسة، عليها أف 

تتصرؼ ذباه ىذا اخلطر، فتعتمد على اإلقًتاحات ادلقدمة يف التقارير الناذبة عن عملية ادلراجعة الداخلية 
، كديكن عرض الدكر الذم تلعبو كظيفة ادلراجعة الداخلية للحد أك مواجهة أك (اخلطر)حوؿ ىذا ادلشكل 

: خطر ما، كفقا للشكل التارل- إزباذ قرار - ذبنب 
المواجو ( الخطر)المراجعة الداخلية كأداة لتصرف مع المشكل : (32)الشكل رقم

                                                 
1

 .133، ص 1993عبد الغفار حنفي، عبد السبلـ أبو قحف، تنظيم كإدارة األعماؿ، ادلكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، -  
2

 .نفس ادلرجع، نفس الصفحة-  

تطوير قرارا غَت مربمج عن طريق 
 إجياد حل للمشكلة

 فحص الوضع الداخلي كاخلارجي

ىل ىناؾ 
 حاجة للقرار

ىل القرار 
 متكرر؟

إتباع قاعدة القرارات ادلربرلة 
 ادلوجودة حاليا

 مراقبة كمتابعة النتائج

 نعم

 نعم

 ال

 ال

Source:Robert Kreitnner, Management, 6th ed, Boston, Mifflin,1995, P:239. 

. 09زلمد بن إبراىيم التوجيرم، زلمد بن عبد اهلل الربعي، مرجع سبق ذكره، ص : نقبل عن
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نبلحظ من خبلؿ ىذا الشكل أف ىناؾ دكر للمراجعة الداخلية يف عملية إزباذ القرار على صبيع ادلستويات، 
كىذا من خبلؿ ادلساعدة يف إكتشاؼ ادلشاكل احمليطة كادلتواجدة يف ادلؤسسة حىت يتسٌت ذلا مواجهتها قبل 
التفاجأ هبا، دبعٌت أف ادلراجعة الداخلية تساعد ادلؤسسة يف ربديد األخطار اليت من ادلمكن مواجهتها مهما 

أك الداخل، كما أهنا ربدد طريقة التصرؼ مع كل خطر  (احمليط)كاف نوعها كمن أم جهة كانت من اخلارج 
. حسب نوعو

 ....إزباذ القرارات اخلاصة باألىداؼ كاإلسًتاتيجية، إدارة اخلطر ، حل ادلشاكل : (مسَت)مدير

: األحداث ادلعهودة
ىدؼ زلدد، إسًتاتيجية ، خطة 

 (ادلشكلة)سلطر جبائي
 قياس قوة اإلحتماؿ كمقدار األثر الناجم

 

 معلومات كإتصاالت

 (ادلشكل)اإلستجابة للخطر
 

 مواجهة اخلطر           ذبنب اخلطر            التكيف مع اخلطر

احمليط 
 اذلدؼ ، اإلسًتاتيجية ، خطة 

 

Source : william R.Kinney. Jr. Auditing Risk Assessment and Risk 

Management Processes, The Institute of Internal Auditors Research 

foundation, art.cit, P: 142 
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 حسب درجة –مشكل ما - دكر كظيفة ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة دلواجهة خطر ما - يتكثف - كيًتكز 
. األثر الذم ديكن أف خيلفو ىذا اخلطر من جهة، كحسب إحتماؿ كقوعو من جهة  أخرل

من خبلؿ أحباثو اليت يقـو هبا كاىتماماتو بادلراجعة الداخلية - كلقد جاء معهد ادلراجعُت الداخليُت األمريكي 
بنموذج  ربليلي لكثافة الدكر الذم من ادلمكن أف تلعبو ادلراجعة الداخلية يف مواجهة ادلخاطر -  يف ادلؤسسة 

. ادلختلفة داخل ادلؤسسة
 :يأيت ىذا النموذج كفقا لشكل التارل 

المراجعة الداخلية ( درجة تركيز)نموذج تحليل كثافة: (33)الشكل رقم

 
 اخلطر يف ادلؤسسة –ربديد ك اقًتاح - من خبلؿ ىذا الشكل نبلحظ أف دكر ادلراجعة الداخلية يف مواجهة 

يزيد حسب عاملُت أساسُت مها درجة إحتماؿ كقوع ىذا اخلطر كدرجة األثر الذم ديكن أف خيلفو ىذا اخلطر 
إذا كقع، فإذا كاف ىناؾ إحتماؿ قوم لوقوعو مع أثر بالغ ديكن أف خيلفو فإف دكر ادلراجعة الداخلية يكوف كبَتا 

.  مهمة ادلراجعة–التفصيل كالًتكيز - كىذا من خبلؿ تكثيف 
كالكشف عليو، كمن خبلؿ  (ادلشكل)يبدأ ىذا الدكر من أكؿ خطوة كاليت تتمثل يف تشخيص ىذا اخلطر 
 من مراحل عملية صنع –ربديد ادلشكلة - الذم سبق نبلحظ مدل مسامهة ادلراجعة الداخلية يف ىذه ادلرحلة 

. القرار
 

 :إيجاد البدائل .3

إف من العناصر اجلوىرية لوجود القرار أف يكوف ىناؾ مشكلة تتطلب حبل معينا، كأف يكوف أكثر من حل، 
أم حلوؿ متعددة تطرح لنقاش كيتم دراستها كتقوديها حىت إختيار احلل األفضل األكثر مبلءمة، لذا فإف كجود 

 خطر متوسط خطر مرتفع

دكر كبَت جدا 
كثافة شديدة 

 للمراجعة الداخلية

خطر متوسط 
 

         زيادة الدكر

خطر قليل 
دكر عاـ، مراجعة عادية                           

 عامة

 مرتفع

 األثر

 منخفض

 اإلحتمال
 مرتفع

 زيادة الدكر

 

Source : The Institute of Internal Auditors, Business Risk Assessment, 

www.theiia.org, 15/07/2005, 11h:20m. 

http://www.theiia.org/
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ادلشكلة يقتضي تباين اآلراء حوذلا، ذلك ألف ادلشكلة اليت ليس ذلا سول حل كاحد ال تعد مشكلة يف ذاهتا، 
بل تصبح حقيقة البد من التسليم هبا، كلكن من النادر أف توجد مشكلة ليس ذلا سول حل كاحد بل أف 

. 1الغالب كاألعم ىو كجود عدة بدائل لكل مشكلة كلكل بديل منها مزايا كعيوب
تعد احللوؿ أك البدائل رلموع الوسائل كاإلمكانات ادلتاحة دلتخذ القرار، كادلبلئمة بدرجات متفاكتة فيما بينها 

حلل ادلشكلة زلل القرار، كىذه احللوؿ أك البدائل ال تأيت من فراغ كإمنا ىي نتيجة التمحيص كالتحصيل 
كالتحليل للمعلومات سواء جاءت تلك ادلعلومات عن طريق رمسي أك غَت رمسي، فتضمن بذلك ادلراجعة 

الداخلية التوريد ادلتواين كالسليم ذلذه ادلعلومات، كىذا من خبلؿ طبيعة عمل ادلراجعة الداخلية كأنظمة 
- ادلعلومات، فتحديد البدائل ادلمكنة ال ديكن أف يكوف دكف دراسة شاملة كتشخيص مستمر للحالة اجلديدة 

 كما ىي الوسائل كاإلمكانيات ادلتاحة حلل مثل ىذا ادلشكل داخل ادلؤسسة، كمسامهة ادلراجعة –ادلشكل 
. الداخلية يف إجياد رلموعة البدائل يكوف يف شكل اإلقًتاحات ادلقدمة يف التقرير النهائي بعد ربديد ادلشكلة

 :تقييم وتقويم البدائل .4

إف تقييم كتقوًن البدائل تعد من أىم ادلراحل اليت جيب إعطاؤىا أمهية كربل قبل صنع أم قرار، ذلك ألف تقييم 
البدائل مث تقوديها ىو الذم سيحدد ما إذا كاف سينجح أـ ال يف ادلستقبل، دبعٌت أنو يتم ربديد أبعاد كل 

 يف حل ذلك ادلشكل، كي يتسٌت إختيار البديل ادلناسب كالذم سيعطي أفضل –سلبياتو كإجيابياتو - البديل 
النتائج بأقل عواقب غَت السليمة، ىذا يف حد ذاتو يشَت إذل أمهية كضركرة األىداؼ اليت جيب مراعاهتا عند 

إختيار بديل من البدائل ادلتاحة،فاذلدؼ األخَت لصانع القرار ىو إحداث تغيَت ما يف جذكر ادلشكلة 
ادلطركحة، فاحلل الذم مت بعد تقوًن البدائل يربز أمهية دكر اخلرباء كادلستشارين كادلعاكنُت يف عملية حبث كدراسة 

. البدائل ادلطركحة
: 2إف تقييم البدائل يعٍت هبا مراعاة عدة إعتبارات منها

 مدل قدرة كل حل على إهناء ادلشكلة؛ 

 التكاليف ادلالية اليت يتطلبها البديل؛ 

 ادلدة الزمنية اليت يستغرقها البديل يف حل ادلشكلة؛ 

 اإلمكانيات البشرية كالفنية اليت يتطلبها البديل كمدل توافرىا؛ 

 اآلثار كردكد الفعل ادلتوقعة بعد تطبيق البديل؛ 

 مدل إستجابة العاملُت يف ادلؤسسة للبديل. 

كفقا ذلذه اإلعتبارات يتم دراسة البدائل كتقييمها للوصوؿ بذلك إذل اخلطوة اليت تلي كادلتمثلة يف إختيار البديل 
. األفضل

                                                 
1

 .16زلمد بن إبراىيم التوجيرم، زلمد بن عبد اهلل الربعي، مرجع سبق ذكره، ص -  
2

 .355عبد الغٍت بسيوين عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص -  
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يربز دكر ادلراجعة الداخلية يف ىذه اخلطوة يف أهنا تعمل على تقدًن ك إقًتاح البدائل اليت تراىا مناسبة يف التقرير 
النهائي كىذا بعد دراسة ادلشكل، فلو نتبع النسق العاـ للمراجعة الداخلية، لنبلحظ أنو يتم تقدًن اإلقًتاحات 

الفعالة كادلناسبة للوضع ادلدركس، كبذلك تكوف تلك اإلقًتاحات ادلقدمة، كبدائل يتم مناقشتها كتقييمها 
: كتقوديها مع اجلهة اليت سوؼ يصدر منها القرار كىذا كفقا للشكل التارل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسار العام لعملية المراجعة الداخلية من المشكلة محل القرار : (34)الشكل رقم
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من خبلؿ ىذا الشكل نبلحظ أف من نتائج ادلراجعة الداخلية تقدًن إقًتاحات فعالة تساعد على ربديد 

. ادلشكل كإعداد احللوؿ ادلمكنة لو كىذا من خبلؿ دراسة شاملة حليثيات ادلشكل القائم مع كل بديل
 
 
 

 

تلميح أكرل ، ربديد 
الوضعية من 

 ادلشكلة أك عمل ما

التحقق 
 من؟

إقًتاح فعاؿ بعد 
 تشخيص ادلشكل

ربديد كالتفصيل يف اإلقًتاح 
 -جدكاه - الفعاؿ 

أك إمتداد / قياس مقدار اخلسارة النهائية
الفوائد الناصبة / الوقت البلـز / ادلشكل

 على ىذا البديل

 النهاية

 النهاية

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 

Source :Urton Anderson, Assurance and Consulting Services, The Institute of 

Internal Auditors Research Foundation, Art. Cit, P: 117 
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 :إختيار البديل أو الحل األفضل .5

، 1إف ىدؼ متخذ القرار يف هناية ادلطاؼ ىو الوصوؿ إذل قرار ديكنو من بلوغ اذلدؼ كحل ادلشكلة القائمة
 مستعينا يف ذلك دبجموعة من -متاحة - ىنا يقـو متخذ القرار بإختيار احلل من بُت عدة حلوؿ مقًتحة 

. ادلعايَت، توفر درجة كبَتة من ادلوضوعية يف اإلختيار
تعترب ىذه ادلرحلة أدؽ ادلراحل صبيعا ألف اإلختيار يعٍت يف حقيقة األمر حسم ادلوقف كالوصوؿ إذل احملصلة 

النهائية للجهد ادلبذكؿ يف ادلراحل السابقة، كىذا األمر حيتاج إذل قدر كبَت من الكفاءة ك احلنكة كاخلربة 
كالقدرة الذاتية دلتخذ القرار على اإلختيار السليم، تبقى أفضلية حل من احللوؿ على البقية مسالة نسبية بُت 

البدائل ادلتماثلة، كربكمها اإلعتبارات السالفة الذكر يف اخلطوة السابقة إال انو شلا جيب ذكره أف ىناؾ 
إعتبارات أخرل سياسية ك إجتماعية ك إقتصادية قد تؤثر يف إختيار البديل حلل ادلشكلة كخاصة فيما يتعلق 

 . 2بادلشاكل العامة للبلد
يف ىذه اخلطوة يزيد دكر ادلراجعة الداخلية يف عملية إختيار البديل األفضل، كىذا من خبلؿ اإلقناعات 

ادلستمرة على إختيار البديل ادلقًتح يف التقرير ىذا ألنو مت دراستو من صبيع النواحي، كأف متخذ القرار يف العادة 
يستشَت ادلراجع الداخلي حوؿ البديل الذم يكوف أكثر موضوعية كأفضل حاؿ حىت البدائل األخرل اليت مت 

. إقًتاحها من اجلهات األخرل غَت ادلراجعة الداخلية
 –األكثر مبلءمة - فتكوف بذلك للمراجعة الداخلية رؤية ديكن إعتمادىا يف إختيار ىذا البديل أك غَته 

: كديكن إبراز ىذا الدكر من خبلؿ الشكل التارل
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 التعاون المحتمل بين المراجعة الداخلية واإلدارة: (35)الشكل رقم

 
شلا سبق نستنتج انو من الصعوبة دبكاف أف يتم التوصل إذل البدائل ادلثلى عند صنع القرارات، كذلك ألف صانع 

القرار ال يستطيع اإلدلاـ بكل البدائل، كال بالنتائج ادلًتتبة على كل بديل من تلك البدائل، يعٍت ذلك أف 
إختيار البديل األمثل يبقى مسألة نظرية حبتة يف كل األحواؿ، فيكوف بذلك ىدؼ متخذ القرار من العملية ىو 

اإلقًتاب بأقصى ما ديكن من األمثلية يعٍت البحث عن األفضلية، لذا كاف لزاما على متخذ القرارات يف 
ادلؤسسة الرجوع يف كل مرة إذل ما تراه ادلراجعة الداخلية حوؿ مشكل ما، على األقل تعمل على توجيهو 

. كبقناعة إذل البديل األفضل
 :تنفيذ القرار .6

بعد ما أف حدد متخذ القرار البديل األفضل من بُت البدائل اليت مت تقييمها، يصل إذل مرحلة التنفيذ، كىو 
كصوؿ القرار إذل من سيقـو بتنفيذه على أرض الواقع، كلنجاح عملية تنفيذ القرار البد من توفر بعض الشركط 

: 1يف القرار ادلتخذ كىي
أف يكوف القرار قاببل للتنفيذ باإلمكانيات ادلوجودة؛ 

أف يلقى القرار ضباسا كمساندة كتأييدا من قبل الذين يقوموف بتنفيذه؛ 
أف يكوف القرار كاضح األىداؼ اليت يسعى إذل ربقيقها؛ 

. أف يرفع القرار من معنويات العاملُت على تنفيذه كمن ذلم عبلقة بو

                                                 
1

 .58ادلهدم الطاىر غنية، مرجع سبق ذكره، ص -  

 Managementإدارة  ادلراجعة الداخلية

 الفحص

 توكيد

 

 

Source : Danar, Hermanson and Larry E, Ritten Berg, Art.Cit, P :59. 
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إف خطوة تنفيذ القرار قد تكوف أكثر ادلهمات إستهبلكا للوقت، كذلك يعود أساسا إذل آثار كنتائج التنفيذ 
على ادلؤسسة، كعليو فإف القرار احملكم لن يكوف ذا أمهية كجدكل ما دل حيمل يف طياتو كيتضمن كيفية تنفيذه 

. من األساس
إف نوعية القرار كإمكانية تنفيذه دليل مبدئي على صلاح ذلك القرار، كديكن احلكم على جودة على القرار أك 

  :1عدمها بناء على ادلعايَت اآلتية

 قياس مدل إتفاؽ كإنسجاـ ذلك القرار مع السياسات كشلارسات ادلؤسسة؛ 

 توقيت القرار؛ 

 إعتماده كذبسيده لكمية ادلعلومات ادلثلى؛ 

 تأثَت صانع القرار على القرار ذاتو، كنلخص طريقة التنفيذ الناجح للقرار على النحو التارل: 

 عدـ تعارض ادلصلحة؛- 

 ؛ةإجيابية عامل اخلطر ك ادلكافأ- 

 .كيفية كمدل فهم منفذ القرار ك ادلسؤكلُت عن إيصاؿ القرار لآلخرين- 

شلا سبق ديكن القوؿ باف القرار إذا دل يتم تنفيذه على الوجو ادلطلوب ال يتعدل كونو قرارا على كرؽ فقط، لذا 
جيب تنفيذ ذلك القرار حىت يتسٌت ربقيق األىداؼ اليت من أجلها مت صنعو كالوصوؿ إليو، قد يكوف القرار 
ادلتخذ جيدا ىو األفضل، إال أف الطريقة اليت نفذ هبا كانت غَت مبلئمة، شلا يؤدم إذل احلكم األكرل حوؿ 

القرار ادلتخذ بأنو غَت جيد كأف البديل الذم مت إختياره غَت سليم، بينما يعود عدـ مبلءمة ىذه إذل الطرقة اليت 
نفذ هبا، لذا جيب مراعاة الطريقة اليت ينفذ هبا ىذا القرار كمن ادلمكن أف يكوف ذلك دبساعدة قسم ادلراجعة 

. الداخلية كىذا حبكم طبيعة نشاطها كتعاملها مع صبيع ادلستويات يف ادلؤسسة
: المتابعة والتقويم.7

إف ادلؤسسة الفعالة تتضمن قياسات دكرية للنتائج اليت يتم التوصل إليها كمقارنتها بالنتائج اليت كاف ادلرجو 
ربقيقها، فإذا ما كجد إضلراؼ كجب إجراء بعض التغَتات اليت تكفل ربقيق التوازف، كمن ىنا تتضح مدل 
أمهية ربديد األىداؼ كاليت دبوجبها يتم تقييم مستول األداء، كيف حالة عدـ توافق النتائج ادلطلوبة، جيب 

 األىداؼ لو إحداث تغَتات ردبا يف احلل الذم مت إختياره، أك يف مراحل تنفيذه أك حىت إعادة صياغة أك تغيَت
كجد أنو من غَت ادلمكن ربقيقها، ففي ىذه احلالة جيب إعادة صياغة نسق صنع القرار بالكامل كتصحيح 

. مساراتو حىت يتسٌت ربقيق األىداؼ ادلنشودة مسبقا
يف ىذه اخلطوة بالذات يزداد دكر ادلراجعة الداخلية كىذا لكوف طبيعة عملها الرقايب، حبيث تعمل على تتبع 

تنفيذ القرارات ادلتخذة كتعمل على تقييم تنفيذ القرارات ادلتخذة لًتفع نتائج ىذا التقييم يف شكل تقرير هنائي 
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ىذا من جهة، كمن جهة أخرل كحبكم مشاركة ادلراجعة الداخلية يف صبيع ادلراحل أك اخلطوات السابقة من 
، من شأنو أف جيعل قسم ادلراجعة الداخلية أف تسهر ... ربديد للمشكلة مث للبدائل مث إختيار البديل األفضل

.   كتعمل على التوريد ادلتواين للمعلومات حوؿ ىذه القرارات ادلتخذةعلى التطبيق اجليد ذلذا القرار
نبلحظ من خبلؿ كل ىذه اخلطوات أف ادلراجعة الداخلية دكرا أساسي يف كل خطوة، إال أنو جيب التفرقة بُت 
ادلعلومات ادلختلفة كاليت تستخدـ من قبل مستويات سلتلفة من اإلدارة، حسب الطبيعة اذليكلية للقرار ادلتخذ 

: كىذا حسب الشكل التارل
طبيعة المعلومات الالزمة إلتخاذ القرارات حسب المستويات : (36)شكل رقم

اإلدارية

 
 

يتبُت من الشكل السابق أف ادلستول اإلدارم دلتخذ القرار ك نوع القرار ادلتخذ حيدداف خصائص ادلعلومات 
ادلطلوبة، اليت على دائرة ادلراجعة الداخلية مراعاهتا أثناء إعداد تقاريرىا حسب كل نوع فتحتاج اإلدارة 

اإلسًتاتيجية إذل معلومات ذات قيمة تنبؤية عالية إلستخدامها يف التخطيط اإلسًتاتيجي كللمساعدة على رؤية 
مستقبلية جيدة، كقد ال تكوف معنية بالوقت كالدقة الكاملة كبالتارل تفضل تقارير ربع سنوية عن التقارير 

. اليومية، كىذا باعتبار أف أغلبية القرارات ادلتخذة تكوف ىيكلية، على عكس ادلستويات األخرل

 أكثر دقت   كثيرة   تاريخيت    تفصيليت    داخليت     محذودة جذا

 أقل  دقت    قليلت     مستقبليت    مىجزة     خارجيت    غير محذودة

إدارة 
 إسًتاتيجية

 إدارة تكتيكية

 إدارة تشغيلية

 العمليات

قرارات 
غَت  

 ىيكلية

 
قرارات 
 ىيكلية

 

 
 
 

 .14، ص 1999ىاشم أضبد عطية نظم ادلعلومات احملاسبية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ب ط، : المصدر
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أما اإلدارة التشغيلية فتتخذ قرارات متعددة مع قصر الوقت ادلتاح أمامها، كبالتارل قد ربتاج إذل تقارير 
معلومات يومية حىت تكوف قادرة على التفاعل يف توقيت مناسب مع التغَتات اليت تطرأ على األحداث، كما 

. ربتاج إذل معلومات دقيقة كيف توقيت مناسب، كقد ال يعنيها كثَتا القيمة التنبؤية للمعلومات
أما اإلدارة التكتيكية فإهنا عبارة عن كاسطة بُت اإلدارتُت اإلسًتاتيجية كالتنفيذية، إذ أهنا تساعد كل منهما 

على إزباذ القرارات ادلناسبة، فهي بذلك هتتم جبميع ادلعلومات بنفس القدر من ادلقدرة كالتأىيل كال هتمل أيا 
من ادلواصفات، للوقوؼ أكثر على الدكر الذم تلعبو ادلراجعة الداخلية من خبلؿ ما مت ذكره كالذم يدكر 

حوؿ طبيعة كخصائص ادلعلومات، ال بأس أف نعرج على الكيفية اليت يتم هبا تكوين ىذه ادلعلومات كاآللية اليت 
. يتم إستخدامها يف عملية إزباذ القرار ك سبوضع ادلراجعة الداخلية من كل ذلك

 كالذم بدكره يتكوف من رلموعة من Misكما تناكلنا سابقا فإنو يتوفر لكل مؤسسة نظاـ للمعلومات إدارم 
األنظمة الفرعية، كيف العادة يتم الًتكيز على نظاـ ادلعلومات احملاسبية على سبيل ادلثاؿ ال على سبيل احلصر 
يف شرح اآللية اليت تتطور فيها ادلعلومة من رلرد بيانات إذل رلرد معلومة يرتقى هبا لتكوف صاحلة إلزباذ القرار 

.  أحد ادلكونات األساسية كاذلامة لنظاـ ادلعلومات اإلدارم يف ادلؤسسة–كما رأينا سابقا - كما يعترب ىذا 
: ديكن إظهار اآللية اليت يتم هبا إزباذ القرار كفقا لنظم ادلعلومات يف الشكل التارل

المعلومة و إتخاذ القرار : (37)الشكل رقم

  
من خبلؿ ىذا الشكل ادلبسط ديكن أف نبلحظ اآللية اليت يتم من خبلذلا تكوين ادلعلومة مث إستخدامها يف 

. إزباذ القرارات
أما إذا أردنا إقحاـ ادلراجعة الداخلية كمرشح للمعلومة كمؤىل ذلا لتكوف يف مرتبة ادلعلومة اإلدارية  

 مشكلة

 نظاـ ادلعلومات

ذبميع، معاجلة 
إزباذ  ربليل، عرض

 القرارات

 حل ادلشكلة

 معلومات بيانات

 
. 10ىاشم أضبد عطية، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
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، ككمساعد أك مستشار يف عملية إزباذ القرار ديكن مبلحظة ذلك من - الصاحلة إلزباذ القرارات اإلدارية - 
: خبلؿ الشكل التارل

المراجعة الداخلية و إتخاذ القرارات : (38)الشكل رقم
 

              

 
من خبلؿ ىذا الشكل تظهر لنا اآللية اليت يتم هبا توليد ادلعلومة ادلؤىلة إلزباذ القرار كىذا من خبلؿ إنتاجها 

من نظاـ ادلعلومات داخل ادلؤسسة ليتم ترشيحها كرفعها إذل مستول ادلعلومة اإلدارية الصاحلة إلزباذ القرار 
كىذا دبسامهة من ادلراجعة الداخلية، كما يظهر ىذا الشكل اآللية اليت يتم هبا إستخداـ ادلعلومة ادلؤىلة يف 

عملية إزباذ القرار كىذه اآللية ادلتمثلة يف اخلطوات السابقة الذكر يف عملية إزباذ القرار، كما يبُت ىذا الشكل 
. مسامهة ادلراجعة الداخلية يف خطوات إزباذ القرار، بل ديتد إذل تنفيذ كمتابعة للقرار ادلتخذ

تبقى ىذه اخلطوات كاآلليات ادلختلفة يف إزباذ القرار يف شكلها العادم أم يف الظركؼ العادية، إال أف ىناؾ 
.أمور أخرل جيب أف تأخذ بعُت اإلعتبار، شلا يوحي بضركرة تناكذلا الحقا  

 

 
المشاركة في إتخاذ القرار: المطلب الثالث  

عملية تشغيل  ادلعلومات البيانات
 البيانات

 نظم ادلعلومات
 مستشار-ادلراجعة الداخلية كمساعد

 ادلشكل  البدائل   تقييم كتقوًن البدائل  البديل األفضل

المعلىماث 

المؤهلت 

 والمرتبطت 

دبوضوع 
 القرار

أسلوب 
 القرار (منوذج)

متخذ 
 القرار

 (سبلمة، شرعية صدؽ)التوريد ادلتواين للمعلومات 

 تقييم كتقوًن القرار ادلتخذ

 
  من تصور الباحث:المصدر
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 نتيجة للتوسع يف التطور التكنولوجي –لقد أثبتت التطبيقات العملية أف التطور الذم شهدتو اإلدارة احلديثة 
كجعل من الصعب - متخذ القرار -  قد أدل إذل تعقد الدكر الذم يقـو بو ادلدير –كمنو بعض القيم احلديثة 

إدارة ادلؤسسة احلديثة من قبل رجل كاحد كفرض ذلك على ادلديرين التعاكف مع مرؤكسيهم كإشراكهم يف إزباذ 
.قراراهتم كشلارسة مهامهم أم إشراكهم يف اإلدارة  

كإذا كاف ىذا التطور الذم شهدتو اإلدارة قد فرض ادلشاركة يف اإلدارة بشكل عاـ فإف ذلك يستتبع بالضركرة 
ادلشاركة يف إزباذ القرارات ذلك ألف عملية إزباذ القرارات ىي بطبيعتها نتاج رلهودات مشًتكة من اآلراء 
كاألفكار كاإليصاالت كاجلدؿ كالدراسة كالتحليل كالتقييم اليت تتم على مستويات سلتلفة بالتنظيم كدبعرفة 

أشخاص عديدين، األمر الذم جيعل ىذه العملية نتاج رلهود صباعي مشًتؾ ال نتيجة لرأم فردم، كما أف 
إزباذ القرارات اإلسًتاتيجية اخلطَتة اليت من ادلمكن أف ترىن مستقبل ادلؤسسة، كالقرارات اخلاصة بالتنمية 
كالتطوير كاإلصبلح ال تتطلب إشراؾ العاملُت يف التنظيم فقط، كإمنا أيضا إشراؾ كل من تتصل هبم ىذه  

القرارات أك سبسهم من خارج التنظيم، ذلك ألف مثل ىذه القرارات تتطلب من متخذىا التفكَت الواعي 
كالتأمل، كما تتطلب إقناع اآلخرين جبدكاىا، كعلى قدر إىتماـ متخذ القرار بغرس ركح العمل التعاكين ادلشًتؾ 

.كتبادؿ الرأم مع اآلخرين كالوقوؼ على كل اإلقًتاحات ك التوصيات   
لقد أثبتت الدراسات ادليدانية إذل أنو عند إشراؾ ادلسؤكلُت الذين ديسهم القرار مباشرة عند تنفيذه، فإنو يساعد 

.1على تسهيل كفهم كقبوؿ القرار كالذم من شأنو اإلسهاـ يف إصلاح ذلك القرار  
دعوة ادلدير دلرؤكسيو ك اإللتقاء هبم دلناقشة مشاكلهم اإلدارية -  يف رلاؿ تطبيقها اإلدارم - تعٍت ادلشاركة 

كزلاكلة الوصوؿ إذل أفضل احللوؿ ادلمكنة ذلا، شلا ينشأ نوع من الثقة لديهم إلشراؾ ادلدير ذلم يف كضع احللوؿ 
. ادلبلئمة للمشاكل اإلدارية

أف ادلدير ديكنو خلق اجلو النفسي كادلوقف ادلبلئم الذم حيفز " ادلشاركة بأهنا  D.Emeryيعرؼ دافيد إمرم 
العاملُت على بذؿ أقصى جهودىم لتحقيق أعلى مستول لئلنتاج، كما ديكنو التوفيق بُت مصاحل كرغبات 

. 2"العاملُت كمصاحل ادلؤسسة من خبلؿ توسيع الدكر الذم يقـو بو ادلرؤكسوف
. ذلذا سيتم تناكؿ مفهـو ادلشاركة يف إزباذ القرار من خبلؿ تبياف درجات ادلشاركة كصورىا كمزياىا كمآخذىا

 
 :درجات المشاركة- 1

                                                 
1

 .24زلمد بن إبراىيم التوجيرم، زلمد بن عبد اهلل الربعي، مرجع سبق ذكره، ص -  
2

 - David Emery, Managerial Leadership Theaugh Motivation By Objectives, In; Readigs In Industrial and 

Business Psychology, Edited By : Harn and Haller Gilmer, Megraw-Hill book co. New York, 1962, PP: 331-
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 اإلدارم للمدير كالنهج الذم يسَت عليو إلشراؾ مرؤكسيو –السلوؾ - زبتلف درجة ادلشاركة بإختبلؼ النمط 
: يف إزباذ القرارات، لذا سوؼ يتم تناكؿ درجات ادلشاركة يف ضل منطُت أساسُت لسلوؾ ادلديرين مها

؛ مالنمط األكتوقراط -
 .النمط الدديقراطي -

 يدرجات المشاركة في ظل النمط األوتوقراط-  أ
قبل التطرؽ لدرجات ادلشاركة يف ظل النمط األكتوقراطي، ال بأس  أف نعرج أكال دلعرفة ىذا النمط كأصلو 

 Autocrates ىي الكلمة اليونانية  Autocratic   بشيء من اإلختصار ، فأصل كلمة أكتوقراطي
. كمعناىا حكم الفرد الواحد، كتعٍت أيضا خضوع الفرد كحقوقو كشلتلكاتو دلصلحة الدكلة

كشفت الدراسات ادلتعددة لسلوؾ ادلديرين عن رلموعة من اخلصائص ادلميزة لسلوؾ ادلديرين ذكم ادليوؿ 
األكتوقراطي تدكر رلملها حوؿ مسة جوىرية تتمثل يف إزباذىم من سلطتهم الرمسية أداة ربكم كضغط على 
مرؤكسيهم إلجبارىم على إصلاز العمل، إال أف كجود بعض اخلصائص ادلميزة لسلوؾ ادلديرين ذكم ادليوؿ 

األكتوقراطي ال يعٍت أف ىذه اخلصائص تعترب معيارا ديكن على ضوئو سبييز سلوؾ ىؤالء ادلديرين عن غَتىم، 
ذلك ألف إستخداـ ادلدير األكتوقراطي لسلطتو أداة للضغط على مرؤكسيو إلصلاز العمل، ال يكوف بدرجة 

كاحدة لدل صبيع ادلديرين من ىذا النمط، بل يكوف بدرجات متفاكتة، شلا يًتتب عليو كجود أمناط متعددة 
. لسلوؾ ادلدير األكتوقراطي

 ، حيث ديثل أحدمها السلوؾ األكتوقراطي ادلتطرؼ يف 1تتواجد كلها ىذه األمناط بُت نقطتُت يف شدهتا
إستبداديتو كقد أطلق عليو ادلتسلط أك ادلتحكم، كديثل النقطة الثانية السلوؾ األكتوقراطي غَت ادلتطرؼ كقد 
أطلق عليو السلوؾ األكتوقراطي غَت ادلتطرؼ أك السلوؾ األكتوقراطي ادلتعامل أك اللبق، كما أنو يوجد منط 

ثالث للسلوؾ األكتوقراطي يكاد يكوف كسطا يف شدتو بُت النمطُت السابقُت كقد أطلق عليو السلوؾ 
. األكتوقراطي الصاحل أك اخلَترِي 

نظرا حملدكدية ادلراجعة الداخلية يف ىذا النوع من السلوؾ، سوؼ يتم دراستو فيما بعد أين يتم التطرؽ إذل أبعاد 
.  أك حدكد دكر ادلراجعة الداخلية

 
 
 
 :درجات المشاركة في ظل النمط الديمقراطي-  ب

                                                 
1
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يتمثل النمط الدديقراطي يف اإلدارة بالسلوؾ اإلدارم للمدير الذم يعتمد على العبلقات اإلنسانية السليمة بُت 
ادلدير كمرؤكسيو اليت تقـو على إشباعو حلاجتهم كإجياد نوع من التعاكف فيما بينهم كحل مشكبلهتم كما يعتمد 

. 1على إشراؾ ادلرؤكسُت يف إزباذ القرارات البلزمة حلل ادلشكبلت اليت تواجهو
كزبتلف درجة ادلشاركة يف إزباذ القرارات بإختبلؼ منط السلوؾ الدديقراطي للمدير كالنهج الذم يسَت عليو 

. إلشراؾ مرؤكسيو يف حل ادلشاكل اليت تواجهو كيف إزباذ قراراتو
ىناؾ عدة مناذج لنمط الدديقراطي، فهناؾ منوذج ادلدير الذم يتيح الفرصة دلرؤكسيو للمشاركة يف عملية إزباذ 
القرارات من خبلؿ كضعو للمشكلة اليت يواجهها أماـ مرؤكسيو، كطلبو منهم مشاركتو يف إزباذ احلل ادلناسب 

ذلا دكف أف يغامر يف إزباذ قرار كحده، فادلدير هبذا ادلسلك يًتؾ أماـ مرؤكسيو اجملاؿ إلستخداـ ذكائهم 
كخرباهتم كمهاراهتم يف إقًتاح احلل الذم يركنو عمليا كمبلئما كمقبوال لديهم كلدل ادلدير، فهو بذلك يقدر 

آراء كإقًتاحات مرؤكسيو، اليت قد تضع أمامو حلوال متعددة للمشكلة، مث يبادر يف النهاية بإختيار احلل الذم 
. ديرل أنو ادلنشو

إف يف مثل ىذا النموذج من ادلشاركة تكوف ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة كطرؼ مشارؾ فعاؿ بإقًتاحاهتا كىذا 
حبكم ما مت التطرؽ إليو يف ادلطلب السابق، أين مت مبلحظة الدكر الذم ديكن أف تلعبو ادلراجعة الداخلية يف 

. كل خطوة من خطوات إزباذ القرارات
كما أف ىناؾ منوذج ثاين يضع فيو ادلدير حدكدا معينة، كيطلب من مرؤكسيو إزباذ القرار ضمن ىذه احلدكد، 

. دبعٌت يفوض مرؤكسيو شيئا من سلطتو يف مشاركتو يف العملية
أما منوذج الثالث كىو منوذج ادلدير الذم يتيح دلرؤكسيو فرصة زلدكدة للمشاركة يف صنع القرارات، كيكوف ذلك 

يف الغالب عندما يرل ادلدير أف ظركؼ إزباذ القرار ال تساعد على إشراؾ ادلرؤكسُت يف صنع القرار، كلكنو 
يهتم بأنو يكوف مقبوال لديهم بقدر اإلمكاف ، فهو يتخذ القرار على أف يعلمهم فيما بعد بالظركؼ اليت 

إقتضت إزباذه، كدينحهم فرصة ادلشاركة يف القرار، هبدؼ معرفة ما إذا كاف القرار يلقى القبوؿ لديهم، فيقـو 
.  بتنفيذه أك يلقى اإلستياء لديهم فيعمل على تعديلو ذبنبا دلا قد يًتتب على تنفيذه من سلاطر

كما أف ىناؾ منوذج آخر رابع كالذم يتيح فيو ادلدير دلرؤكسيو فرصة أكرب للمشاركة يف صنع القرارات يف 
موقف معُت، كيتم ذلك يف الغالب عندما يتخذ القرار مث يناقش مع مرؤكسيو أفضل الطرؽ لتنفيذه، كيف ىذه 

. احلالة يتيح ادلدير الفرصة دلرؤكسيو دلشاركتو الرأم يف طريقة تنفيذ القرار
أما النموذج اخلامس فهو النموذج الذم يتيح فيو ادلدير دلرؤكسيو ادلشاركة يف صنع القرار بأف يًتؾ ذلم أمر إزباذ 

القرار الذم يوافقوف عليو، كىو بدكره سيقبلو إذا كفقوا عليو، كديكن تصور ذلك يف الواقع العملي عندما جيد 
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ادلدير أف ادلشكلة موضع القرار ال تتغَت أمهيتها نسبيا بإختبلؼ القرارات اليت ديكن أف تتخذ حللها، كيبلحظ 
. يف ىذا احلالة أف دكر ادلدير متخذ القرار ضئيل بالنسبة لدكر ادلرؤكسُت الكبَت يف العملية

ىكذا يتضح أف درجات ادلشاركة يف إزباذ القرارات يف ظل النمط الدديقراطي تبدك كاسعة ، كبذلك يكوف 
.  للمراجعة الداخلية شأف كبَت يف عملية تفعيل كدعم القرار كىذا من خبلؿ ما مت تناكلو سابقا

 :صور المشاركة وأشكالها- 2

يف ظل التطورات احلديثة اليت زادت من تعقيد ىذه - لقد أصبح من الصعب على ادلدير حل ادلشكبلت كلها 
لوحده مهما كانت قدرتو ك معرفتو كذباربو اليت قد تساعده على اإلحاطة بكل جوانب ادلشكلة - ادلشكبلت 

كأبعادىا كأسباب نشوئها ككيفية حلها، كأصبح لزاما عليو عند إزباذ القرارات خاصة اإلسًتاتيجية منها 
اإلستعانة خبربات ادلعاكنُت كاخلرباء ادلتخصصُت كادلستشارين الذين لديهم معارؼ كخربات متخصصة سبكنهم 

من اإلحاطة بأبعاد ادلشكلة كإجياد احلل األنسب ذلا، كمن ىنا كجدت عدة أساليب كصور للمشاركة يف إزباذ 
: القرارات عن طريق احلكم اجلماعي كنذكر منها

: طريقة المبادرة الفكرية-  أ
، كذلا 1تتبع ىذه طريقة يف صنع القرارات بواسطة رلموعة تعتمد على تشجيع األفكار بدكف تقييمها أك نقدىا

قواعد معينة، كىي ال تستخف بأم فكرة مهما كانت ككل فكرة يتم تقديها زبص اجملموعة كليس مقدمها، 
. كىي أكثر ما تستخدـ يف الدعاية كاإلعبلف

: طريقة المجموعة اإلسمية- ب
تعتمد ىذه الطريقة على تشجع أكرب عدد شلكن من األفراد كبطريقة منظمة إذل تقدًن أفكارىم دكف أف يكوف 

. 2ىناؾ إتصاؿ مباشر بُت أفراد اجملموعة كمن مث يصنع القرار على ضوء تلك األفكار رلتمعة
: إتخاذ القرارات عن طريق اللجان- جـ

سبثل اللجاف أحد أشكاؿ أك صور ادلشاركة يف إزباذ القرارات اإلدارية، بل تعد أكثر األساليب شيوعا، كيتميز 
ىذا األسلوب اجلماعي إلزباذ القرار بأنو يؤكد صفة العمل اجلماعي الذم يقـو على اإلستعانة باخلربات 

ادلتخصصة حلل ادلشاكل من جهة كتوزيع مسؤكلية إزباذ القرار على عدد من األفراد ىم أعضاء اللجنة ادلكلفة 
 . 3بإزباذ من جهة أخرل، كيف ذلك زبفيف من عبء ادلسؤكلية على ادلدير متخذ القرار

 رلموعة من األفراد يتم إختيارىا رمسيا من قبل اإلدارة إما للنظر يف –يف رلاؿ إزباذ القرارات - كتعٍت اللجنة 
مشكلة معينة ك إزباذ قرار حللها أك اإلكتفاء ببحث ىذه ادلشكلة كصبع ادلعلومات حوذلا كتقدًن التوصيات أك 
اإلقًتاحات لئلدارة بشأهنا، أك النظر يف مشكبلت دكرية، إذ يستمر أعضاء اللجنة يف مهمتهم لفًتات طويلة 
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حلل ادلشكبلت اليت ربدث يف التنظيم الذم يعملوف بو، كيسمى النوع األكؿ من اللجاف باللجنة ادلؤقتة أك 
. اخلاصة، أما النوع الثاين من اللجاف فيسمى باللجنة الدائمة

: إتخاذ القرار عن طريق مجالس اإلدارة- د
من بُت ادلهاـ الرئيسية اليت تقع على رلالس اإلدارة يف أم مؤسسة إزباذ القرارات يف األمور اليت يصعب فيها 
تفويض السلطة إذل اآلخرين، كذلك من خبلؿ إسهاـ صبيع أعضاء رللس اإلدارة جبهودىم جلعل عملية إزباذ 
القرارات تتم بأعلى درجة من الكفاءة، كىذا يتطلب من أعضاء رللس اإلدارة أف يقوموا بالدراسات الواجبة 
قبل عقد اجللسات ادلقررة للتعرؼ على جوانب ادلشكلة زلل القرار كادلناقشة أثناء اجللسات عن طريق توجيو 

1األسئلة اليت تتميز بالفطنة كحسن التمييز
. 

: إتخاذ القرارات عن طريق المؤتمرات أو اللقاءات - ىـ
يعٍت ىذا األسلوب إعتماد ادلدير متخذ القرار على ما يسمى دبؤسبرات أك لقاءات يف حل ادلشاكل، اليت 

تستهدؼ التشاكر كتبادؿ اآلراء بُت ادلدير كمرؤكسيو حوؿ ادلشكبلت ادلعركضة، كمناقشة ادلرؤكسُت لو فيما 
يبدك ذلم من حلوؿ كتقدًن اإلقًتاحات كاآلراء، مثل ىذه اللقاءات تتيح للمدير فرصة إلطبلع مرؤكسيو على 

بعض األمور عن طريق تزكيدىم بادلعلومات اذلامة ادلتعلقة بعملهم، كما تتيح الفرصة للمرؤكسُت لتبادؿ 
ادلعلومات فيما بينهم عن نشاطهم، كتبادؿ اآلراء حوؿ ادلشاكل اليت تواجههم يف العمل، كقد يًتتب على 

ىذه اللقاءات أف يفوض ادلدير مرؤكسيو سلطة حل ادلشاكل اليت تواجههم كمجموعة كحيملهم بادلقابل 
مسؤكلية اإلختيار بُت البدائل ادلتاحة إلزباذ القرار النهائي، كيتوقف صلاح مثل ىذه ادلؤسبرات كاللقاءات على 

. مدل تشجيع ادلدير دلرؤكسيو لتقدًن إقًتاحاهتم كمدل إىتمامو هبا كتقدديها
 : Delphiطريقة ديلفي - و

معاجلة كحل ادلشكبلت اإلدارية ادلعقدة بواسطة صباعة من اخلرباء ادلتخصصُت من خبلؿ  Delphiالديلفي 
إستخداـ كسائل رمسية لئلتصاالت مثل قوائم اإلستفتاء إلستقصاء آراء ادلشاركُت من خرباء مع إحتماؿ كجود 

عدد من األشخاص ادلسؤكلُت عن إزباذ القرارات النهائية، ىذه الطريقة تعتمد على ذبميع أكرب عدد من 
 . 2التقديرات، تقدـ من قبل ادلشاركُت ادلتخصصُت حىت يتم إصباع عاـ على حل ما

كيهدؼ ىذا األسلوب إذل ربسُت أسلوب اللجاف التقليدية يف إزباذ القرارات كالعمل على عبلج عيوب 
أسلوب اللجاف من خبلؿ إخفاء ىوية اخلرباء ادلشاركُت يف حل ادلشكلة زلل القرار، ك اإلستعاضة عن النقاش 

عن    Delphiكادلداكالت اليت تدكر عادة يف إجتماعات  اللجاف بتبادؿ ادلعلومات بُت أعضاء صباعة الدلفي 
طريق جلنة تسيَت تكوف مهمتها احلصوؿ على قوائم اإلستبياف كاإلطبلع على ما تتضمنو من معلومات، 
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كسبكُت األعضاء من اإلطبلع عليها أيضا، كمن مث إعادة النظر فيما تتضمنو من معلومات، بذلك ديكنهم 
. الًتكيز على جوىر ادلوضوع ك إستبعاد ادلعلومات الفرعية اليت ليس ذلا صلة بادلشكلة زلل القرار

 :تقييم المشاركة في إتخاذ القرارات- 3

إف تقييم أسلوب ادلشاركة يف إزباذ القرارات يتطلب بياف مزاياىا كمآخذىا، على ضوء ما يًتتب على تطبيق 
. ىذا األسلوب من مزايا كعيوب تنعكس آثارىا على فعالية القرارات اليت يتم إزباذىا

: مزايا المشاركة في إتخاذ القرار- أ
 تتضح مزايا ادلشاركة من خبلؿ النتائج اليت كشفت عنها رلموعة من الدراسات اليت سبت يف ىذا اجملاؿ كأىم 

: 1ىذه ادلزايا
إف إشراؾ ادلرؤكسُت يف عملية صنع القرار تتيح ذلم اجملاؿ للتعبَت عن آرائهم كاإلسهاـ بإقًتاحاهتم يف كل - 

ادلسائل اليت هتتم أك سبس نشاطاهتم أك تؤثر يف ظركؼ عملهم، شلا يقوم لديهم اإلحساس بأمهيتهم مىت شعركا 
أف آرائهم كإقًتاحاهتم زلل تقدير كإىتماـ القيادة كما يقوم من إحساسهم بادلسؤكلية شلا ييسر على ادلدير أداء 

. مهامو
إف ادلشاركة توجد ادلناخ الصاحل كادلبلئم لتشجيع التغيَت كتقبلو يف إطار مصلحة ادلرؤكسُت كالتنظيم، كما أهنا - 

تعمل على تنمية القيادات اإلدارية يف الصفوؼ الدنيا كإشعارىا بأمهيتها كفعاليتها داخل التنظيم، كما تساعد 
. على تسيَت كربسُت سبل اإلتصاؿ بُت ادلدير ك ادلرؤكسُت، شلا يسهل على ادلدير أداء مهامو على أحسن كجو

إف ادلشاركة يف عملية إزباذ القرار تؤدم إذل ربقيق الثقة ادلتبادلة بُت ادلدير كالعاملُت يف التنظيم، كبُت - 
. التنظيم كاجلمهور الذم معو من ناحية أخرل

أف ادلشاركة يف عملية صنع القرارات تساعد على ترشيد عملية إزباذ القرارات كتفعيلها كدعمها، ذلك ألف - 
ادلشاركة تساعد على ربسُت نوعية القرار، حيث ديكن للمدير من خبلذلا التعرؼ على كافة اآلراء القيمة اليت 

يقدمها أصحاب العقوؿ الناضجة كالتجارب الواسعة اليت ديكنو من خبلذلا تقييمها كإختيار البديل ادلبلئم 
. كاحملقق للهدؼ

إف من خبلؿ ىذه ادلزايا جلدير بأف يكوف للمراجعة الداخلية طرفا مشاركا ديلي بآرائو ك إقًتاحاتو حلل - 
ادلشاكل زلل القرار، ك اليت تزيد من تفعيلو كدعمو، دعما يقلل من إحتماؿ فشل ىذا القرار، كىذا من خبلؿ 

. إسهامها يف صبيع خطوات إزباذ القرار
: مآخذ المشاركة في إتخاذ القرار- ب

من أبرز ادلآخذ على أسلوب ادلشاركة يف إزباذ القرارات كاليت كشفت عنها بعض الدراسات اليت سبت يف ىذا 
: اجملاؿ ىي
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إف ادلشاركة يف إزباذ القرارات تشكل مظهرا لتنازؿ ادلدير عن بعض من مهامو القيادية اليت يفرضها عليها - 
. منصبو كما أف ادلشاركة تضعف مركز ادلدير بإبقاء ما نوط بو من أدكار بعيدا عن رقابتو

قد تصبح غاية يف ذاهتا كليست كسيلة لتحقيق دديقراطية اإلدارة، فتصبح بذلك ادلشاركة رلرد سبثيل ديثل، - 
صاحب اإلختيار -  ادلسؤكؿ األكؿ - فتقسم أدكار ىذا التمثيل بُت ادلشاركُت، كيبقى دكر البطل للمدير 

النهائي بُت البدائل ادلتاحة ، كما تصبح ادلشاركة رلرد ملجأ للمدير للمحاباة كادلناكرة إلشراكهم يف إزباذ قراراتو 
. بقصد إضفاء ادلظهر الدديقراطي على سلوكو القيادم

كأسلوب قائم على إسًتشاد ادلدير بآراء مرؤكسيو كتبادؿ الرأم - إف أسلوب ادلشاركة يف إزباذ القرارات - 
 أسلوب غَت عملي، حيث أف طبيعة عمل ادلديرين كطبيعة دكرىم ال ديكنهم من تبادؿ الرأم مع –معهم 

مرؤكسيهم، كأهنم ملزموف دبا ديليو عليهم مركزىم الرمسي من إلتزامات، ككذا عزكؼ نوعيات من العاملُت يف 
. ادلؤسسة عن مشاركة مديريهم يف إزباذ قراراهتم ألسباب عديدة نابعة من تكوينهم الشخصي أك من إذباىاهتم
إف التطبيق العملي ألسلوب ادلشاركة بفاعلية أثبت أف ادلدير الذم يطبق ىذا األسلوب جيب أف يكوف على 

قدر كاؼ من الكفاءة كادلهارة كالقدرة الفنية كاإلدارية، كيتمتع بنظرة بعيدة ادلدل يف تصوره لؤلمور ، ألف كل 
. ذلك ديكنو من اإلستفادة من آراء كإقًتاحات مرؤكسيو من خبلؿ مشاركتهم يف إزباذ القرارات

مع كل ىذه ادلآخذ إال أنو ديكن القوؿ بأف ىذا األسلوب لو مزايا تفوؽ ما يًتتب عليو من آثار سلبية، ال 
يعٍت أف تطبيقو ال يًتتب عليو مشاكل، فهناؾ مشاكل نفسية كإدارية كفنية تواجو ادلدير أثناء تطبيقو، كمنو 

ديكن القوؿ أيضا أف ادلراجعة الداخلية تلعب دكرا كبَتا رغم ىذه ادلآخذ، خاصة يف ظل كل التطورات اذلائلة 
كاجلذرية اليت مست اإلقتصادات العادلية، على ادلؤسسة اإلستعانة دبا تتيحو كتوفره ادلراجعة الداخلية من خدمة 

 . ك فوائد حىت يتسٌت للمؤسسة إغتناـ الفرص كمواجهة التهديدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العوامل المؤثرة على إتخاذ القرار : المطلب الثالث

:  1 تتأثر عملية إزباذ القرار دبجموعة من العوامل ديكن تناكذلا كاآليت
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العوامل اإلنسانية؛  -
 العوامل التنظيمية؛  -

 .العوامل البيئية -

. ىذه العوامل جيب أخذىا بعُت اإلعتبار لتحديد مدل الدكر الذم تلعبو ادلراجعة الداخلية يف صنع القرار
 :العوامل اإلنسانية .1

تنبع العوامل اإلنسانية ادلؤثرة يف عملية صنع القرارات من عملية اإلختيار بُت البدائل ادلتاحة أماـ متخذ القرار، 
نتاج تفاعل إنساين، تتفاعل فيو عدة عوامل منطقية كغَت منطقية، موضوعية كشخصية كىي زبتلف بذلك عن 

. 1باقي التصرفات اإلنسانية، كىذه العوامل اإلنسانية تتمثل يف عوامل نفسية كأخرل تتعلق باجلوانب الشخصية
 :العوامل النفسية . أ

الفضل يف إبراز أمهية اجلوانب النفسية كآثرىا على عملية إزباذ القرارات يف   Herbert Simon كاف لػ
ادلنظمات اإلدارية، إذ جعل اجلانب النفسي ىو ادلتحكم يف سلوؾ الفرد ادلتخذ للقرار عند إزباذه،  كاحمليط 
النفسي ادلتصل بو كأثره يف عملية إختيار بديل من بُت البدائل ادلطركحة عليو، كأخَتا دكر التنظيم يف تكوين 

. ىذا احمليط النفسي كمقدار السلطة اليت يعطيها لو
فإذا كاف تأثَت ىذه العوامل إجيابيا سيصل سلوؾ متخذ القرار إذل مستول كبَت من السبلمة ك ادلنطق، أما إذا 

أثرت العوامل النفسية تأثَتا سلبيا عليو فمعٌت ذلك أف اخللل كعدـ الرشد سيكوف ىو الطابع الغالب على 
. القرارات الصادرة

كبادلثل فإف احلالة النفسية ك ادلعنوية ادلسيطرة على ادلساعدين كادلعاكنُت يف عملية صنع القرار دبختلف مراحلها 
ذلا أمهية كبَتة، كخاصة على البيانات كادلعلومات اليت يقدموهنا، كأيضا بالنسبة دلقدار اجلهد ادلبذكؿ يف 

اإلستقصاء عن ىذه ادلعلومات كتقدًن البدائل ادلمكنة حلل ادلشكلة موضع الدراسة، كىذه احلالة النفسية عادة 
ما تكوف كليدة عوامل كظركؼ متعددة مثل اجلو العاـ السائد يف ادلؤسسة، كطريقة معاملة ادلسؤكؿ اإلدارم 

إذل - اإلنتماء -ذلم، كاحلوافز التشجيعية اليت حيصلوف عليها كأثر التنظيم غَت الرمسي يف شعورىم باإلرتباط 
. ادلؤسسة

 
 :الجانب الشخصية . ب

فيعٍت ذلك أنو ستتوافر لو ادلقدرة، كبعد النظر إذا ذبمعت لدل متخذ القرار ادلسؤكؿ صفات القائد اإلدارم
كالقدرة العقلية للحكم على أمور بدقة كعناية، كما أف عناصر اخلربة كاحلنكة كالتجربة إذا ما كجدت عند 

الرئيس اإلدارم جبوار الصفات القيادية، فسوؼ يستفيد من التجارب ادلاضية يف إستبعاد احللوؿ اليت فشلت 
                                                 

1
 .358عبد الغٍت بسيوين عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص -  


 .344-315دلزيد من التفاصيل حوؿ صفات القائد اإلدارم أنظر عبد الغٍت بسيوين عبد اهلل، مرجع سبع ذكره، ص ص   
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من قبل يف حل ادلشاكل ادلشاهبة للمشكلة ادلطركحة للبحث، فإذا ما توفرت العناصر السابقة من صفات 
قيادية كخربة كذبربة شخصية فمعٌت ذلك أف شخصية الرئيس اإلدارم قد توافرت ذلا العناصر البلزمة إلصدار 

. القرار الصحيح
 :العوامل التنظيمية .2

إذل جانب العوامل اإلنسانية اليت سبق عرضها يوجد أيضا بعض العوامل كاجلوانب التنظيمية اليت تؤثر يف عملية 
: إزباذ القرارات تتمثل يف العوامل التالية

 :القوى الكامنة في الموقف اإلداري الذي خلق المشكلة محل القرار . أ

تتمثل يف منط التنظيم اإلدارم كتعدد ادلستويات اإلدارية فيو؛ 
 طبيعة ادلشكلة زلل القرار كدرجة تعقدىا كالوقت ادلتاح حللها؛ -

 نوع القرار كأمهيتو؛ -

مدل مبلءمة الظركؼ البيئية كخاصة ظركؼ البيئة اخلارجية، كما يًتتب عليها من ضغوط  -
 على متخذ القرار؛

: اإلتصالت اإلدارية . ب
تعترب اإلتصبلت اإلدارية من الوسائل اذلامة اليت ديكن للمدير متخذ القرار عن طريقها احلصوؿ 
على ادلعلومات كالبيانات ادلطلوبة إلزباذ القرار، كمن ىنا فإف سبلمة القرارات اإلدارية كرشدىا 
تعتمد بدرجة كبَتة على سبلمة كفاعلية اإلتصاالت، اليت جيريها ادلدير متخذ القرار للحصوؿ 

على ادلعلومات، فتتحدد فاعلية اإلتصاالت دبدل قدرة ادلدير على تنمية الفهم بينو كبُت موظفيو 
. حىت تصبح األىداؼ مفهومو لدل كاحد منهم

. كما تتأثر قرارات ادلدير دبدل قدرتو على الوقوؼ على رد فعل رسالتو من جانب مستقبلها
               كردكد الفعل اليت يظهرىا موظفوه ذباه ادلعلومات اليت يرسلها، كاليت تكوف يف صورة أسئلة        

.                 أك إستفسارات أك إنتقادات أك مقًتحات
              باإلضافة إذل الطرؽ األخرل حلصوؿ ادلدير متخذ القرار على ادلعلومات ادلطلوبة إلزباذ القرار،  

              طرؽ اإلتصاؿ غَت الرمسي اليت تنشأ نتيجة العبلقات الشخصية ك اإلجتماعية  اليت تقـو      
             بُت أفراد اجملموعة غَت الرمسية، حبيث تفعل ك تسرع يف احلصوؿ ادلدير على ادلعلومات                                                                                       

 :التفويض والالمركزية اإلدارية . ج

لقد أدل تطور ألعماؿ اإلدارية كتعقدىا إذل تزايد األعباء ادللقاة على كاىل ادلدير، ذلك أف 
زيادة حجم التنظيمات اإلدارية احلديثة كتعقد أعماذلا كتشعب نشاطاهتا أدل إذل تزايد 

مسؤكليات ادلديرين، كأصبح من أىم األعباء اليت تواجههم العمل على سحب الواجبات 
كادلشاكل اليومية غَت اذلامة على كاىل ادلدير ليتسٌت لو التفرغ ك التفكَت يف العمليات كادلسائل 
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اإلسًتاتيجية كاذلامة يف التنظيم، ليتاح الوقت الكايف لئلطبلع على نشاطات مرؤكسيو كمعاجلة 
. مشاكلهم

يؤثر التفويض على عملية إزباذ القرارات دلا يًتتب على تفويض ادلدير بعض إختصاصاتو 
كسلطاتو إذل مرؤكسيو من مزايا تنعكس آثارىا اإلجيابية على إزباذ القرارات، فالتفويض يساعد 

من ناحية على تنمية قدرات ادلرؤكسُت يف رلاؿ إزباذ القرارات، كمن ناحية أخرل يسهم يف إصلاز 
ألف كثرة ادلهاـ على ادلدير تفقده الًتكيز  كما تتأثر - قرارات فعالة، تتخذ يف ظل كامل الشركط 

عملية إزباذ القرارات أيضا بدرجة البلمركزية اإلدارية يف ادلؤسسة، حيث يزداد ىذا التأثَت يف 
: احلاالت التالية

كلما ازداد عدد القرارات اليت تتخذىا ادلستويات اإلدارية الدنيا يف ادلؤسسة؛  - 
كلما إزدادت أمهية القرارات اليت تتخذىا ادلستويات اإلدارية الدنيا يف ادلؤسسة فزيادة       - 

حرية أحد رؤساء األقساـ اإلدارية يف تصرؼ يف أمور مالية مثبل دكف الرجوع إذل أحد، يعٍت   
زيادة درجة البلمركزية يف ىذا اجملاؿ، األمر الذم سوؼ ينعكس إجيابا على القرارات ادلتخذة ألف 

ذلك يشعر بادلسؤكلية كالتحفيز 
كلما إتسعت دائرة تأثَت الوحدة اإلدارية بالقرارات اليت تتخذىا ادلستويات اإلدارية الدنيا يف  - 

ادلؤسسة فاإلدارات اليت تسمح لفركعها بإصدار قرارات إجرائية فقط أقل المركزية من تلك اليت 
. تسمح لفركعها بإصدار قرارات مالية

إف من أىم ادلزايا اليت تًتتب على البلمركزية اإلدارية فيما يتعلق بإزباذ القرارات ىو ربقيق السرعة 
يف إزباذ القرارات كتوفَت كوادر قيادية جديدة للمناصب العليا يف ادلؤسسة نتيجة لتمرهنم على 

. إخل...األعماؿ ادلختلفة
 :الذي يكون على مرؤوسيو (الرقابة)نطاق التمكن  . د

يعترب ىذا النطاؽ من ادلبادئ العامة اليت تؤثر يف فاعلية اإلدارة عامة كفاعلية القرارات اإلدارية اليت 
يتخذىا ادلدير بشكل خاص، كىذا النطاؽ يعٍت عدد ادلرؤكسُت الذين ديكن إدخاذلم يف نطاؽ 

اإلدارة اخلاصة بكل مدير، حبيث يستطيع أف يعطيهم كقتو كيواجههم لتحقيق األىداؼ ادلطلوبة 
دكف أف يتجاكز عددىم إذل حد الذم ال ديكنو من قيادهتم بفاعلية، فيؤثر ىذا النطاؽ على 

قدرات ادلدير متخذ القرار، من حيث أف زيادة عدد ادلرؤكسُت الذين يدخلهم يف نطاؽ إدارتو 
يؤدم إذل زيادة أعبائو، شلا يؤثر على قدرتو يف إزباذ القرار الرشيد يف الوقت ادلناسب، ألف نطاؽ 

. إدارتو الرمسي سيكوف كاسعا كيزيد كثَتا عن قدراتو الفعلية
يعترب نطاؽ التمكن من العوامل ادلؤثرة يف إزباذ القرارات، ذلك أف إتساع النطاؽ يقلل من تعدد 
ادلستويات اإلدارية شلا يزيد يف سرعة التفاىم بُت ادلدير كمرؤكسيو، كيؤدم بالتارل إذل سرعة إزباذ 
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القرارات، كالعكس جيعل ادلدير متخذ القرار غَت قادر على زبصيص الكثَت من الوقت للمسائل 
اذلامة، كال يتيح الفرصة دلرؤكسُت حلل ادلشاكل اليت تواجههم بأنفسهم ك إزباذ القرارات ادلبلئمة 
بشأهنا دكف الرجوع إذل ادلدير، إال أف إتساع نطاؽ التمكن ديكن التغلب على سلبياتو بالتفويض 

. كما رأينا سابقا
 :العوامل البيئية .3

ىناؾ رلموعة من العوامل أك القيود اليت تؤثر على فاعلية القرارات، تنبع من  الظركؼ البيئية احمليطة للقرار، كمن 
طبيعة النظاـ السياسي ك اإلقتصادم يف الدكلة كمدل إنسجاـ ىذه القرارات مع الصاحل : أىم ىذه العوامل

. العاـ كالقوانُت كاألنظمة كالتقدـ التكنولوجي
 :طبيعة النظام السياسي و اإلقتصادي في الدولة . أ

فطبيعة النظاـ السياسي كفلسفتو كتركيبو تؤثر بشكل مباشر يف عملية إزباذ القرارات، ذلك أف ىذه العملية 
تتأثر دبدل القيود اليت يفرضها النظاـ السياسي على حرية القيادات صانعة القرار، أك توجيو قراراهتا لتأيت 

منسجمة مع فلسفة النظاـ، كما يؤثر النظاـ اإلقتصادم من ناحية أخرل يف فاعلية القرارات، إذ يفًتض أف 
تأيت قرارات القيادات اإلدارية منسجمة مع اإلذباه اإلقتصادم السائد يف الدكلة، كما تؤثر ادلتغَتات كالقول 
اإلقتصادية على فاعلية القرارات اإلدارية، كمن أىم ىذه القول ادلؤثرة تفاكت ادلستويات السائدة يف اجملتمع، 

....  . كتوفر اإلعتمادات ادلالية البلزمة لتنفيذ القرار
 :إنسجام القرار مع الصالح العام . ب

على متخذ القرار أف يرعى مدل ربقق القرار ألىداؼ رلموع ادلواطنُت كليس أىداؼ فئات زلددة منهم قد 
. تكوف صاحبة مصلحة خاصة يف إزباذ القرار حىت يضمن إنسجاـ مع الصاحل العاـ

 :التقاليد اإلجتماعية والقيم الدينية . ج

تتأثر القرارات اإلدارية بالتقاليد اإلجتماعية كالعادات ادلوركثة كالقيم الدينية كيبدك أف تأثَت التقاليد على 
. القرارات اليت يتخذىا ادلديرين كاضحا كملموسا من خبلؿ سلوكهم كإذباىاهتم عند إزباذ القرارات

. كما تعترب القيم الدينية عامبل فعاال يف إقناع اجلماىَت بكثَت من القرارات كتمهيد إلصدارىا كتنفيذىا
 
 :النصوص التشريعية . د

إف األنظمة كاللوائح كالتعليمات كلها تشكل قيودا رمسية مفركضة على ادلدير متخذ القرار حبكم منصبو 
الرمسي، كتتضح ىذه القيود بصورة أكثر يف رلاؿ إزباذ القرارات يف اإلدارة العامة، حيث يعترب القرار اإلدارم، 

 أف يأخذ يف إعتباره –حىت يضمن فاعلية القرار - جزءا من السياسة العامة للدكلة كيكوف ادلدير مضطرا 
اإللتزاـ بالقوانُت، كادليزانية، ك اإلعتمادات ادلالية ادلخصصة لو، كأثر القرار على اخلطة : عوامل معينة أمهها
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ادلرسومة، كمدل كاقع القرار على السلطات العليا اليت جيب أف توافق عليو كقياس مدل قبولو لدل اللجاف 
. الربدلانية اليت ستقره، كالرأم العاـ الذم ديكن أف يقبلو أك يهاصبو

تتأثر عملية صنع القرارات أيضا بالتغَتات السريعة كادلفاجئة يف النظم كالقوانُت كاللوائح اليت تعمل ادلؤسسة 
يف إطارىا اليت تصدرىا الدكلة، إذ يضاؼ إذل ما سبق إلتزاـ متخذ القرار بقواعد الشكل كاإلجراءات اليت 

. تضعها القوانُت إلزباذ القرارات
: التقدم التكنولوجي. ىـ 

 أحدثت تغَتات جوىرية يف –كاألجهزة اإللكًتكنية - إف الثورة التكنولوجية احلديثة كما رافقتها من إخًتاعات 
بعض اجلوانب العلمية اإلدارية كإعداد اخلطط ك اإلتصبلت ك إزباذ القرارات، ككاف من أبرز التطورات الفنية 

يف رلاؿ إزباذ القرارات، إخًتاع احلاسب اآلرل الذم يلعب دكرا ىاما يف ذبميع البيانات كزبزينها كربليلها 
كحفظها بشكل دقيق كمنظم، شلا يساعد يف التوصل إذل احللوؿ ادلبلئمة للمشاكل اإلدارية، كذلك من خبلؿ 

اإلستعانة بو لتطبيق األساليب الرياضية احلديثة يف إزباذ القرارات كلقد أثبتت التجارب العملية أف احلاسب 
اآلرل قد عمل على تطوير كربسُت األساليب العلمية إلزباذ القرارات من خبلؿ إستخداـ قدرتو على توفَت 

. البيانات ادلبلئمة إلزباذ القرار
: إال أف ما يقدمو احلاسب اآلرل يف إزباذ القرارات يقـو على عدة إعتبارات 

. دكر احلاسب اآلرل يف إزباذ القرارات خيتلف بإختبلؼ نوعية القرارات ادلراد إزباذىا -
ادلعهود يف احلياة العملية أف من يتحكم يف نظاـ البيانات كادلعلومات، يستطيع إذل حد كبَت  -

أف يؤثر يف القرارات اليت تتخذ عن طريق إستخداـ نوع كحجم البيانات اليت تدعم كجهة 
نظر معينة،أك أخرل، كالوضع ىنا ال خيتلف يف حالة إستخداـ احلاسب اآلرل عنو يف 

احلاالت اليت تستخدـ فيها النظم العادية حلفظ البيانات كتنظيمها، رغم أف النتائج يف احلالة 
 .األكذل قد تكوف أكثر كاقعية كتأثَتا على متخذ القرار

إف احلاسب اآلرل ليس سول رلموعة من األجهزة اإللكًتكنية اليت تقـو بتنفيذ ىذه العمليات  -
. يتم دبوجب تعليمات كبيانات يقدمها العنصر البشرم

أف العنصر البشرم شلثبل يف ادلدير متخذ القرار كادلرؤكسُت ال يزاؿ يلعب دكرا ىاما كرئيسيا يف  -
عملية إزباذ القرارات، فقد أكدت بعض الدراسات يف ىذا اجملاؿ أف الكثَت من ادلديرين ال 
يزالوف يعتمدكف على األساليب التقليدية القائمة على احلكم كالتقدير الشخصي كاحلدس 

كاخلربة السابقة يف إزباذ القرارات أكثر من إعتمادىم على األساليب العلمية اليت تعترب 
 .احلوايب اآللية إحدل كسائلها اذلامة

ال ديكن احلكم على فعالية قرار مع إرجاع أسباب ذلك لعنصر معُت أك جهة دكف األخرل دكف ربديد أىم 
العوامل ادلؤثرة فيو، فقد يكوف قرار ما متخذ غَت فعاؿ رغم توفر صبيع الشركط البلزمة إلزباذه، كيرجع ذلك 
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إذل تأثَت أحد العوامل السالفة الذكر عليو، كما ال ديكن القوؿ أف خلية ادلراجعة الداخلية ليس ذلا دكرا يف 
عملية إزباذ القرار، أك أف ذلا تأثَت سلبيا على العملية دكف ربديد ما ىي أىم العوامل اخلارجة عن نطاؽ ىذه 
األخَتة، فقد تكوف صبيع خطوات ادلراجعة الداخلية سليمة كيف كقتها احملدد ذلا، كمع توفر صبيع مقوماهتا، إال 

 .أننا ال نلمس أم دكر للمراجعة الداخلية يف عملية إزباذ ذلك القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صعوبات المراجعة الداخلية في صنع القرار :المبحث الثالث

تلعب ادلراجعة الداخلية دكرا ىاما يف عملية صنع القرار يف ادلؤسسة كيف صبيع ادلستويات اإلدارية ادلختلفة إال 
أف ىذا الدكر يكوف زلدكدا أك منعدما برغم من اإلجراءات العادية كالسليمة للمراجعة الداخلية، كعلى ضوء 
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العوامل ادلؤثرة كما رأينا سابقا كغَتىا، ديكن أف نقف على النقاط اليت عندىا يتقلص دكر للمراجعة الداخلية 
.   يف عملية صنع القرارات ككذا على ضوء أمور زبص ادلراجعة الداخلية نفسها–زلدكديتها -  

 
المركزية الشديدة وعدم التفويض : المطلب األول

كما قلنا سابقا أف ىناؾ منط أكتوقراطيي للسلوؾ اإلدارم كىذا النمط يتدرج يف شدتو بُت نقطتُت ديثل أحدمها 
السلوؾ األكتوقراطي ادلتسلط أك ادلتحكم كسبثل النقطة الثانية السلوؾ األكتوقراطي ادلتعامل أك اللبق، كما أنو 
يتوسط ىاتُت النقطتُت سلوؾ يكاد يكوف كسطا يف شدتو بُت النمطُت السابقُت، كىذا السلوؾ ىو السلوؾ 

األكتوقراطي الصاحل أك اخلَت، إال أنو كيف ظل ىذه األمناط الثبلثة جيب أف منيز بُت نوعُت من القيادة 
ادلتحكمة، فهناؾ قيادة تعتمد كلية على أسلوب قيادم رقايب يتعامل يف تصرفاتو بالتقارير الرقابية، كاليت توافيو 

دبا مت عملو عند إصدار األكامر للمستويات اليت تلي ادلستويات القيادية، يف ىذا النوع يكوف للمراجعة 
الداخلية دكرا كبَتا جدا، كتصبح دبثابة اليد اليمٌت للقيادة كاليت يتم من خبلذلا التحكم يف رلريات العمليات 

. داخل ادلؤسسة، كىذا راجع للصفة الرقابية اليت ربكم ادلراجعة الداخلية
كىناؾ نوع آخر من القيادة الذم ال يعًتؼ  إال بوجهة نظره ، ففي ىذا النوع من القيادات يكوف دكر 

ادلراجعة الداخلية زلدكد إذل أبعد التصورات فبل تلقى اإلقًتاحات اليت ترفع يف التقارير النهائية أم صدل لدل 
. قيادات ادلؤسسة

المراجعة الداخلية في ظل نمط إداري أوتوقراطي متطرف - 1
ففي ظل النمط األكتوقراطي ادلتطرؼ غَت ادلقتنع بادلراجعة الداخلية كأداة رقابية يف ادلؤسسة لسبب أك ألخر، 

قد بينت الدراسات العلمية أف القيادات يف األجهزة ذات النمط األكتوقراطي يًتتب عليها عدـ رغبة ىذه 
القيادات يف تفويض اإلختصاصات كالصبلحيات للقيادات يف الصف الثاين من السلم اإلدارم، كتربز مظاىر 

ىذه ادلركزية يف كثرة اإلمضاءات كادلوافقات ك الشركحات اليت تشًتط دلصلحة األعماؿ كنظاميتها، مث ضركرة 
عرض كل صغَتة ككبَتة على ادلدير، شلا يؤدم إذل سيطرة الركتُت كالركح البَتكقراطية اليت تقًتف دائما بادلركزية 

اجلامدة، كما يظهر األسلوب األكتوقراطي ادلتشدد أك ادلتطرؼ يف إزباذ القرارات بأهنا تأيت من األعلى إذل 
األسفل، كىي غَت قابلة للمناقشة، كتتميز القيادة اإلدارية يف ظل ىذا األسلوب بأهنا ىي اجلهة الوحيدة اليت 

 من أم جهة يف الصف الثاين يف الًتتيب من السلم حأدرل من غَتىا بأم قرار يتخذ كال تقبل أم إقًتا
اإلدارم، كتعتربه تدخل كإنقاص يف صبلحياهتا كتعدم للحدكد بالنسبة للجهة ادلقًتحة، فبل تكوف ىناؾ أم 

، كيكوف عمل ادلراجعة الداخلية يف ظل ىذا األسلوب يف التأكد 1صورة من صور ادلشاركة يف إزباذ القرارات
من  السَت العادم لنشاط كيف صبيع ادلستويات اإلدارية، كال دينكن للمراجعة الداخلية الطعن يف القرارات 
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ادلتخذة كال ديكن تقييمها، باإلضافة إذل أنو ال يتم األخذ بأم إقًتاح تبديو يف تقاريرىا، فهذا النوع من 
القيادات مؤمن بالدكر التقليدم للمراجعة الداخلية فقط كىو رلرد ادلصدقة على ما ىو ظاىر بالقوائم ادلالية 

. دكف التدخل يف الشؤكف التسيَتية كما شاهبها
 المراجعة الداخلية في ظل نمط إداري أوتوقراطي صالح- 2

أما النمط األكتوقراطي الصاحل أك اخلَت أين يتصف ادلدير فيو بأنو يثق يف نفسو طريقة أدائو للعمل كيركز 
إىتماماتو يف ربقيق مستول أداء مرتفع يف األجل القصَت كالطويل كتبدكا مهاراتو الرئيسية يف ضبل موظفيو على 

. تنفيذ ما يريد ىو أف ينفذه مع عدـ خلق أشياء لدل مرؤكسيو
أما يف إزباذ القرارات ال يؤمن دلدير من ىذا النمط كثَت بادلشاركة يف إزباذه للقرارات، كلو فتح باب إلستخداـ 
ادلشاركة يف بعض األحياف، فإف كسيلتو يف ذلك تركجيو لقبوؿ مرؤكسيو لقراراتو قبل إعبلهنا صراحة، كذلك ألنو 

يدرؾ مقدما أف بعضا من مرؤكسيو قد يعارضوف قراره، كذلذا فهو حياكؿ أف ينب ذلم الفوائد اليت تًتتب على 
ىذا القرار إف أزبذ، كيوضح ذلم مزايا إصداره، بعبارة أخرل ىو حياكؿ إقناعهم بقبوؿ القرار، كىو يعلم أيضا 

أف تقدًن موظفيو لو التقارير ك اإلقًتاحات حوؿ ادلشكلة ادلتعلقة بالقرار قبل إزباذه، ردبا تنتج عنو فكرة سديدة 
يستفيد منها أك تنبهو كتعرفو بادلشاكل اليت قد تستجد مستقببل، فادلدير األكتوقراطي اخلَت كإف كاف يبدك عادال 

كمنصفا أحيانا يف تعاملو مع مرؤكسيو يف إشراكهم بشكل زلدكد يف إزباذ قراراتو إال أف إذباىو كميولو 
إستبدادم بشكل عاـ، فهو كإف كاف يفضل أف يتعامل مع مرؤكسيو عن طريق اإلقناع أحيانا، إال أف ادلرؤكسُت 

. ينظركف إذل سلوكو اخلَت ضلوىم على أنو نوع من ادلناكرة يلجأ إليها لتحقيق أىدافو كرغبتو
إف النمط أك السلوؾ اإلدارم األكتوقراطي اخلَت رغم تناقص شدتو إال أنو يبقى دائما، حدا من احلدكد اليت 

تقلل من ادلشاركة يف صنع القرار، ىذا حىت كإف جلأ للمراجعة الداخلية كأداة يستعملها يف مراقبة كتسيَت نشاط 
. ادلؤسسة

 
 
 
 
 المراجعة الداخلية في ظل نمط إداري أوتوقراطي متعامل- 3

أما يف ظل النمط األكتوقراطي ادلتعامل أك اللبق فإف ادلدير رغم سلوكو األكتوقراطي إال أنو يتميز بلباقتو يف 
التعامل مع مرؤكسيو ك إعتماده  على إتصاالتو الشخصية معهم إلصلاز العمل، كمركنتو يف معاجلة كحل 

ادلشاكل اليت تواجهو، كيف إزباذه  للقرارات يعتقد ادلدير األكتوقراطي اللبق أف مشاركة مرؤكسيو لو يف إزباذ 
قراراتو كسيلة غَت عملية كغَت رلدية، كلذلك فهو حياكؿ يف كل مرة خلق اإلحساس لدل مرؤكسيو بأهنم 

يشاركونو دكف أف يشركهم فعبل، يعتمد يف تكوينو ذلذا اإلحساس بادلشاركة لدل مرؤكسيو على ما يسمى 
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بادلؤسبرات اإلخبارية اليت تدكر حوؿ تزكيده دلرؤكسيو دبا توصل إليو من حلوؿ كزلاكلتو احلصوؿ على موافقتهم 
على ما ينوم إزباذه من قرارات، كيكوف إىتمامو يف مثل ىذه ادلؤسبرات منصبا على حصولو على طاعة كتأييد 

، إال أنو ال يكوف ذلم أم دكر يف ادلناقشة اذلادفة، كال يتيح ذلم فرصة ادلسامهة بأفكارىم اليت تكوف 1مرؤكسيو
مفيدة لو اإلطبلع على أبعاد ادلشكلة كحىت إذا أتاح الفرصة ذلم بإثارة أسئلة ك أك تقدًن إقًتاحات أك إثارة 

- كلو كاف ىذا اإلقتناع ظاىريا - مناقشات، فإمنا يكوف قصده من ذلك تكوف اإلقتناع لديهم دبا يريده ىو 
أما اإلقتناع احلقيقي فبل يهمو كثَتا، كهبذا يكوف اذلدؼ النهائي يف مثل ىذه ادلؤسبرات ىو حصوؿ ادلدير على 

. موافقة مرؤكسيو على القرار الذم ينوم إزباذه
 المراجعة الداخلية في ظل نمط ديمقراطي شكلي- 4

تانباـك كزميبله " إف من الدراسات اذلامة اليت كشفت عن درجات السلوؾ الدديقراطي للمدير تلك اليت قاـ هبا
  Mc Gregorك ماكجرجيور " 

كاليت توصلوا فيها إذل بعض النماذج اليت تبُت درجات ادلشاركة يف ظل   2
: النمط الدديقراطي كسنكتفي بسرد النماذج اليت يقل فيها دكر ادلراجعة الداخلية يف عملية صنع القرارات كىي

ىو منوذج  ادلدير الذم يضع حدكدا معينة كيطلب من مرؤكسيو ادلشاركة يف إزباذ القرارات يف : النموذج األكؿ
تلك احلدكد فقط، فهنا يكوف ىذا األمر دبثابة ادلثبط كادلقلل دلا ديكن أف تسهم بو ادلراجعة الداخلية يف إزباذ 

. القرارات
قاببل لتعديل أك حىت اإللغاء إذا ما زالت - كرقة عمل - يقـو ادلدير بتقدًن مشركع قرار : النموذج الثاين

ظركؼ إصداره، كيتيح دلرؤكسيو الفرصة ادلشاركة يف صنع القرار من خبلؿ إستطبلعو آلرائهم كردكد فعلهم ضلو 
ىذا القرار قبل أف يصبح هنائيا، كمع كل ذلك حيتفظ ادلدير يف ىذا النموذج لنفسو بسلطة ربديد ك إزباذ 

. القرار النهائي دكف أف يأخذ يف إعتباره آراء مرؤكسيو أك ردكد فعلهم
يتضح من خبلؿ ما سبق لنمطي األكتوقراطي اخلَت كادلتعامل التفاكت بينهم من حيث درجة ادلشاركة اليت 

يتيحها كل منط منها يف إزباذ القرارات، ففي النمط األكتوقراطي اخلَت يبدك سلوؾ ادلدير من ىذا النمط أنو 
أقل تطرفا يف ربكمو، كيبدك ذلك من خبلؿ إشراؾ مرؤكسيو بشكل زلدكد يف إزباذ القرارات كزلاكلة إقناعهم 

بقبوؿ القرار، كيف النمط األكتوقراطي ادلتعامل يبدك أسلوب ادلدير من ىذا النمط على أنو أقل درجات السلوؾ 
كلو - األكتوقراطي تطرفا يف إستبداديتو كأكثرىا إقًتابا من السلوؾ الدديقراطي من حيث إعطاء ادلرؤكسُت قدرا 

من احلرية دلشاركتو يف صنع القرارات، كميلو ضلو التخفيض من حدة ربكمو يف مرؤكسيو الذم يظهر -  يسَتا 
. من خبلؿ لباقتو يف إقناعهم كتوليد اإلحساس لديهم بادلشاركة
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كبالرغم من أف كل من النمطُت السابقُت يبقى ذا طابع أكتوقراطي ألف ادلدير يف كل منط منها حيتفظ بسلطتو 
النهائية يف األخذ بآراء مرؤكسيو كإقًتاحاهتم، أك عدـ األخذ هبا ك إزباذه منفردا القرار النهائي، أما بالنسبة 

لنموذج ادلدير الدديقراطي الشكلي أين توضع حدكد ضيقة للمشاركة يف عملية صنع القرارات أك عندما تكوف 
. ىناؾ ظركؼ أماـ ادلدير يرل أنو من غَت البلئق إشراؾ مرؤكسيو يف عملية صنع القرارات

فعند كل ىذا نقف عند حدكد مشاركة ادلراجعة الداخلية يف عملية صنع القرار باإلضافة إذل النمط األكتوقراطي 
. ادلتطرؼ

ضغوط المديرين : المطلب الثاني

من خبلؿ تناكلنا للعوامل ادلؤثرة يف عملية إزباذ القرارات رأينا أنو كيف يتأثر متخذ القرار بعوامل كمتغَتات 
نابعة من البيئة الداخلية كاخلارجية للمؤسسة، كأنو قد يكوف من ادلمكن التحكم بتأثَت البيئة الداخلية يف حُت 

. يصعب على ادلدير التحكم بتأثَت البيئة اخلارجية دبا فيها من متغَتات سياسية ك إجتماعية إقتصادية
 على إختبلؼ مستوياهتم يف –كخاصة يف الدكؿ النامية - كقد أثبتت بعض الدراسات التطبيقية أف ادلديرين 

ادلؤسسة اإلدارية ادلختلفة أيا كاف نوعها كنشاطها كحجمها، يتعرضوف لضغوط عديدة، كأف ىذه الضغوط 
أصبحت مسة شليزة للعصر الذم نعيش فيو، كما أصبحت البيئة سواء الداخلية أك خارجية ىي مصدر ىذه 

الضغوط، كأثبتت ىذه الدراسات أف مقدار السلطة ادلمنوحة للمديرين ال تتناسب مع ادلسؤكليات ادلناطة هبم 
. كالضغوط اليت تواجههم كاليت ينعكس أثرىا على نوعية كفاعلية القرارات اليت يتخذكهنا

 القرارات ادلتخذة من قبل ادلدير فبالرغم من أداء خلية ةإف ىذه الضغوط  تؤثر بشكل أك بأخر على مرد كدم
ادلراجعة الداخلية عملها على أحسن كجو ك كفقا جلميع ادلتطلبات فإف مسامهتها من خبلؿ التقارير النهائية 

. تكوف زلدكدة أك حىت أنو ال يكوف أم دكر يف عملية صنع القرار
 ديكن تقسيم ىذه الضغوط اليت يتعرض ذلا ادلدير ك اليت تؤثر يف قراراتو ك اليت ربد بذلك من الدكر الذم 

: ديكن أف تلعبو ادلراجعة الداخلية يف عملية صنع القرار إذل نوعُت
الضغوط الداخلية؛                            - 
 .الضغوط اخلارجية                           - 

: الضغوط الداخلية-  1
 تتمثل الضغوط الداخلية يف ضغوط الرؤساء ك ضغوط التنظيمات غَت الرمسية ك مراكز القول اليت زبلقها، ك 

. قصور نظم ادلعلومات ك البيانات، ك نقص اإلمكانيات ادلادية ك البشرية البلزمة
فادلدير الذم ال يعرؼ حدكد سلطاتو أك الذم ال خيوؿ السلطة الكافية من رؤسائو  : ضغوط الرؤساء- أ

 القرارات القاطعة، ك ىناؾ أسباب تدعو ادلدير متخذ ذإلصلاز كاجباتو ك خيشى لومهم، غالبا ما حيجم عن ازبا
أف ادلدير يريد أف يضمن احلصوؿ على موافقة رئيسو على :  للقرار أمههاقالقرار لبللتزاـ بسلطة رئيسو عند ازباذ
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 ك ابتكار حقراره ك أف الرئيس حيكم سلطتو الواسعة يف التنظيم ك فهمو الشامل ك العميق لؤلمور ديكنو من اقًتا
كما -بدائل جديدة متعددة يضاؼ إذل ذلك أف بعض الرؤساء ال دييلوف كثَتا إذل تفويض سلطاهتم دلرؤكسيهم 

كما أف بعضهم يفضلوف عرض القرارات عليهم من قبل ادلديرين قبل ازباذىا أك كضعها موضع - رأينا سابقا 
. التنفيذ 

فقد توجد يف ادلؤسسة ذبمعات غَت رمسية تشكل مراكز قول فعلية : ضغوط التنظيمات غير الرسمية- ب
شليزة عن مراكز القول الرمسية، تشكل ضغوطا على ادلدير متخذ القرار، ك تؤثر يف توجيو قراراتو أك ربد من 

. فعالياهتا
 فقد كشفت بعض الدراسات اليت أجراىا مركز البحوث التابع جلامعة ميتشجاف األمريكية يف رلموعة من 

 ، أف اجملموعات غَت الرمسية اليت تتكوف داخل ىذه الشركات كانت تظهر فيها قيادات غَت رمسية 1الشركات
 ىذه اجملموعات ك التحدث بإمسهم يف ما خيصهم كما يرغبوف بو كلوحظ خبلؿ ءتتوذل مهمة سبثيل أعضا

الدراسة أف القيادات غَت الرمسية يف ىذه اإلدارات توجو أعضاء اجملموعات الغَت رمسية إذل معارضة قرارات 
ادلديرين أك عدـ تنفيذىا، كأف أعضاء ىذه اجملموعات كانوا يتعاكنوف فيما بينهم للتغطية على أخطائهم، ككانوا 
يعلنوف أحيانا صيحات اإلحتجاج أك اإلهتامات العلنية ضد ادلشرؼ عليهم، كما كانوا يستخدموف اإلتصاالت 

لتوجيو نظر ادلشرؼ إذل مطالبهم، كأثبتت نتائج ىذه الدراسات أف -  عن طريق اإلشاعات - غَت الرمسية 
كجود ىذه التجمعات الغَت رمسية بالشكل الذم حيقق األىداؼ ادلطلوبة، كيكوف ذلك ألف مناقشة اجملموعة 
كقيادهتا للمشاكل ديكن أف تؤدم إذل احلصوؿ على قبوذلا للقرار ادلزمع إزباذه كموافقتو عليو، ككل ذلك جيب 
بعد معرفة ادلدير ما إذا كانت اجملموعة ادلراد إشراكها أك قيادهتا زبفي نوايا عدكانية أك غَت كدية ضلوه أك ضلو 
التنظيم، كإذا كجد ما يشَت إذل ككجود مثل ىذه النوايا فمن ادلخاطرة أف يًتؾ اجملاؿ مفتوحا أماـ مثل ىذه 

. اجملموعات للمشاركة يف إزباذ القرارات
يضاؼ إذل ما سبق أف ىذه التجمعات قد تشكل عامل ضغط على ادلدير من خبلؿ إستغبلؿ مشاركة 

أعضائها يف اللجاف اليت تكلف حبل بعض ادلشاكل اليت تواجهو، ذلك أف ىذه اللجاف قد تضم يف عضويتها 
كاحدا أك أكثر من اآلخرين يف إبداء اآلراء كتقدًن اإلقًتاحات اليت تكوف فيها مصلحة جملموعتهم، كقد 

يواجهوف األعضاء اآلخرين بآراء كإقًتاحات تستهدؼ الوصوؿ بادلشكلة إذل حلوؿ معقدة، كقد يعدكف تقارير 
تتضمن ما يكوف فيو دعما جملموعتهم اليت ينتسبوف إليها لتحقيق بعض ادلصاحل اخلاصة، أك لتحقيق ما يهدؼ 
إليو ادلدير، ككل ىذه اإلعتبارات تؤدم إذل إزباذ قرارات كسط أك تصاحليو رغم إتساع نطاؽ السلطة اليت يتمتع 

. هبا ادلدير متخذ القرار
: كذلك يعتبر من الضغوط الداخلية- ج

                                                 
1

 .307نواؼ كنعاف، مرجع سبق ذكره، ص -  
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يعترب من الضغوط الداخلية ضيق الوقت لدل ادلدير كإضطراره إذل إزباذ القرارات ربت ضغط ظركؼ معينة 
حيث ال تكوف الفرصة كافية للحصوؿ على ادلعلومات الوافية عن البدائل ك دراستها، ككذلك مدل تعدد 

احللوؿ البديلة إذ كلما تعددت احللوؿ كلما تطلب ذلك جهدا ككقتا لدراستها، كما يعترب من الضغوط 
الداخلية تلك اخلاصة بإمكانيات ادلؤسسة ادلالية كتوفَت السيولة البلزمة دلواجهة عملياهتا اجلارية، كتوفَت عناصر 

اإلنتاج البلزمة سواء كانت عناصر بشرية متميزة أك مستلزمات إنتاج غَت متوفرة يف األسواؽ أك قطاع غيار 
. توقف إنتاجها

الضغوط الخارجية  - 2
تتمثل يف ضغوط الرأم العاـ كالضغوط اإلقتصادية النابعة من العبلقات اإلجتماعية للمدير خارج نطاؽ 

العمل، كضغوط األجهزة اإلعبلمية كاألجهزة الرقابية، ككلها عوامل تؤثر يف توجيو قرارات ادلدير أك ربد من 
. فاعليتها
: ضغوط الرأي العام . أ

تتمثل ىذه الضغوط يف الرأم العاـ اليت يفرضها على ادلدير كونو عضوا يف اجملتمع كعليو أف يتعامل معو، 
كلذلك فالقرار الذم يكوف فعاال يف كقت أك يف منطقة معينة قد ال يكوف فعاال يف كقت أك يف منطقة أخرل، 
كقد تعارض مثبل بعض فئات الرأم العاـ قرارات قد تعود عليها باإلضرار كلو كانت ىذه األضرار بسيطة أك 

غَت مباشرة، مثل القرارات اخلاصة برفع أسعار بعض السلع أك اخلدمات يف ظل االحتكار أك األسعار اإلدارية، 
. كاليت ذبد معارضة من الرأم العاـ، كىي تشكل بذلك نوعا من الضغوط على متخذم القرارات

: الضغوط اإلقتصادية . ب
تتمثل ىذه الضغوط يف حاالت التضخم ك اإلنكماش كفوائد األمواؿ، كالتذبذب يف أسعار العمبلت، 

كالعرض كالطلب كاليت تؤثر تأثَتا مباشرا على قدرة ادلؤسسة يف ربقيق أىدافها، كما تنعكس آثارىا على 
القرارات فتحد من فاعليتها، يضاؼ إذل ذلك إىتمامات سلتلف فئات الشعب اليت يتعامل معها من 
الضغوط اإلقتصادية، القول اإلقتصادية ادلتمثلة يف ادلنافسة كندرة ادلواد كمستول اخلدمات اخلارجية 

. كاألسعار
: الضغوط النابعة من عالقات المدير الشخصية و اإلجتماعية واإلقليمية خارج نطاق العمل. ج

قد أكضحت التطبيقات العملية أف العبلقات الشخصية للمدير خارج نطاؽ العمل تلعب دكرا بارزا يف 
توجيو قراراتو، كخاصة يف الدكؿ النامية، إذ أف ادلدير يف ىذه الدكؿ يرتبط دبجموعات متشعبة من 

الصبلت كالعبلقات األسرية كالركابط اإلقليمية، بل كركابط أبناء البلد أك احلي، كىذه كلها سبارس ضغوطا 
على ادلدير لتشكيل قراراتو كفقا للمصاحل الشخصية ألصحاب ىذه الصبلت، تربز ىذه الضغوط بشكل 
كاضح عند اإلعبلف عن كظائف شاغرة، إجراء حركة الًتقيات أك التنقبلت، التعاقد على اإلنشاءات أك 
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التوريدات، إذ حياكؿ أصحاب ادلصلحة إستخداـ صبلهتم بادلدير خلدمة مصاحلهم بصرؼ النظر عن 
. القواعد كالنظم ادلوضوعة

عادة ما تكوف ىذه الضغوط من زمبلء ادلدير يف ادلؤسسة األخرل أك من أشخاص يستمدكف احلق يف 
الضغط من مراكزىم الرمسية أك من ىيئات ذلا طابع خاص، كالنقابات العمالية أك ادلهنية أك ىيئات دينية 
أك تنظيمات حزبية، ككلها ضغوط هتدؼ إذل ربقيق مصاحل خاصة ذلم تكوف على حساب صواب القرار 

. كفعاليتو
: الضغوط النابعة من أجهزة الرقابة المركزية- د

الضغوط النابعة من أجهزة الرقابة ادلركزية دبا يتطلبو عملها من بيانات كمعلومات إذ   يضاؼ إذل ما سبق
يضطر ادلدير متخذ القرار إذل إمداد ىذه األجهزة دبا يستغرؽ بعض كقتو كطاقتو فينعكس ذلك على قراراتو، زد 
على ذلك الضغوط اليت تسببها أجهزة اإلعبلـ على ادلديرين من خبلؿ ما تنشره ىذه األجهزة من إنتقادات أك 

تقييم لقرارات ادلديرين كإبراز كجهات النظر كاآلراء لبعض فئات الرأم العاـ حوذلا، ككل ذلك يشكل ضغطا 
على ادلدير سواء بالنسبة دلا إزبذه من قرارات أك دلا يزمع إزباذه من قرارات يف ادلستقبل، كما أف مثل كل ىذه 

الضغوط من شأهنا أف تعرقل الدكر الذم من ادلمكن أف تلعبو ادلراجعة الداخلية يف عملية صنع القرار، كقد 
كوف تأثَت ىذه الضغوط على دكر ادلراجعة الداخلية يف إحدل ادلراحل أك اخلطوات اخلاصة بصنع القرار، 

فبالرغم من إستكماؿ ادلقومات األساسية للمراجعة الداخلية كفعاليتها إال أف ىذه الضغوط ربد من أك تبطل 
. ما كاف مرجوا من كراء ادلراجعة الداخلية

 
 
 
 

اإلستقاللية المحدودة للمراجعة الداخلية : المطلب الثالث

لعل أكثر األمور خطورة يف ادلراجعة الداخلية ىي أف تكوف مرتبطة مع ادلدير ادلارل شلا يعرض أىداؼ 
ادلراجعة الداخلية إذل البَتكقراطية بل كإذل عدـ ربقيق األىداؼ بالكامل، فمثبل لو إكتشف ادلراجع 
الداخلي أف ىناؾ بعض الغش أك األخطاء يف الدائرة ادلالية كاليت يرأسها ادلدير ادلارل فكيف للراجع 

اخلارجي أف يقدـ تقريره إذل ادلدير ادلارل كالذم ىو أصبل مسؤكال عن تلك الدائرة، من ىنا أتت األمهية 
على إستقبللية دائرة ادلراجعة الداخلية بشكل تاـ كأف تكوف مربوطة بشكل يوفر ذلا نوعا من اإلستقبللية، 

شلا دعا إذل اعتماد معايَت ادلمارسة ادلهنية، إذ أف من معايَت ادلمارسة ادلهنية للمراجعة الداخلية أف يكوف 
اليت يقـو دبراجعتها كىذا يتطلب ضركرة أف - الوظائف - ادلراجع الداخلي مستقبل عن باقي األنشطة 
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يكوف الوضع التنظيمي لقسم ادلراجعة الداخلية كافيا دبا يسمح بأداء ادلسؤكليات ادلنوط هبا، كجيب أف 
يكوف ادلراجع موضوعيا يف أدائو ألعماؿ ادلراجعة إال أف التطبيقات العملية ذلذه ادلهنية أثبت أنو يف أم 

: حاؿ من األحواؿ أف تكتمل إستقبللية ادلراجع الداخلي كىذا من خبلؿ زاكيتُت
: تنظيمية رسمية- 1

حبيث أف ادلراجع الداخلي ىو أكال كأخَت موظف داخل ادلؤسسة يعٍت تابع ذلا، كىو مسؤكؿ عن أعمالو 
كصلد ذلك من خبلؿ سبوضع ادلراجعة الداخلية يف اذليكل التنظيمي  (اإلدارة العليا)ذباه رللس إدارتو 

: للمؤسسة كىذا كفقا لشكل التارل
وضع المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي : (38)شكل رقم

للمؤسسة

 
نبلحظ من خبلؿ الشكل ك الذم ينب سبوضع ادلراجعة الداخلية داخل اذليكل التنظيمي للمؤسسة، حيث جاء 

 على أداء مهمة ادلراجعة الداخلية بعيد عن صبيع أنواع الضغوطات كنشأة ادلصاحل بُت ةليعمل على احملا فظ
ىذه األخَتة كبُت باقي الوظائف يف ادلؤسسة، فهذا التموضع يسمح بتواجد قدر كايف من االستقبللية بُت 

 أم بُت كظيفة ادلراجعة الداخلية كبُت باقي ةادلراجعة الداخلية ك كل من اإلدارة الوسطى ك اإلدارة التنفيذم
إال أف كما نبلحظ أف تبعية ادلراجعة الداخلية با إلدارة - ىذا يف ظاىر الشكل كما جيب أف يكوف- الوظائف

العليا حيد من استقبللية ادلطلقة للمراجعة الداخلية يف أداء مهامها داخل ادلؤسسة، ك ادلراجع الداخلي ىو 
علي إرضاء اإلدارة العليا، ففي كل مرة يقـو -  يعمل فطريا اكبالتارل ىو دائم- ادلسؤكؿ أماـ اإلدارة العليا

دبراجعة عملية ما يقـو برفع تقريره إرل اإلدارة العليا ك الذم يبُت ما كجده حوؿ العملية اليت قاـ دبراجعتها، فإذا 
ككانت اإلدارة العليا ىي اجلهة - أك إجراءات مت سنها ك شرع يف تنفيذىا- كانت ىناؾ قرارات مت إزباذىا

 اإلدارة العليا

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة الدنيا

 المراجعة الداخلية

 
 .84 فتحي رزؽ السوافَتم كآخركف، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر
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ادلسؤكلة علي ذلك فإف ادلراجع الداخلي إذا قاـ بعملية ادلراجعة دلثل ىذه القرارات ك اإلجراءات، فانو إذا رأل 
ك يعمل على رلاراة اإلدارة يف - اإلجراءات- ما يعيبها أك أهنا يف غَت زللها اليستطيع الطعن يف ىذه القرارات

 كذلك كونو شعور نفسي بأف اجلهة مذلك، خاصة إذا كاف األسلوب اإلدارم ادلنتهج ىو أسلوب أكتوقراط
ادلرفوع إليها  التقرير النهائي ىي عليا كذات سلطة كأف ادلراجع الداخلي رلرد موظف يقـو بوظيفتو رقابية علي 

بقية الوظائف ك اليت تقع يف الصف الثاين ك أنو ال تنبعث منو أم سلطة إذباىو، فبذلك نبلحظ أف الدكر 
كالذم يؤىلو يف ذلك معيار - الذم كاف من ادلمكن أف يلعبو ادلراجع الداخلي يف عملية صنع القرار

زلدكد  أك يكاد أف يكوف سبثيلي  ىذا إذ كانت العمليات أك اإلجراءات اليت مت مراجعتها - االستقبللية
الصادرة عن اإلدارة العليا فيصبح االقًتاح أك إعطاء رأل حوؿ قرار إما ىو تعدم علي صبلحية اإلدارة العليا 

.  كاليت ىي علي دراية كاملة دبا جيرم داخل ادلؤسسة 
كىذا كفقا لشكل - كما ر أينا سابقا- فبالرغم من أف أم قرار يتخذ فإنو جيب أف خيضع لعملية مراجعة تنفيذ

(. 27)رقم 
إف للمراجعة الداخلية دكرا ىاـ يف عملية متابعة تنفيذ القرارات كما رأينا سابقا فإذا كانت ىذه القرارات صادرة 

من اجلهة العليا فإف ىذا الدكر يفقد معناه، كىذا ربت مؤثرات السلطة ادلمارسة من طرؼ اإلدارة العليا، 
فبذلك نقف على حد من احلدكد ادلقللة أك ادلبطلة لدكر ادلراجعة الداخلية يف عملية صنع القرار، كبالتارل فإف 
تبعية ادلراجعة الداخلية إذل اإلدارة العليا تنظيميا، من شأنو أف حيد من اإلستقبللية ادلطلوبة للمرجعة الداخلية 
داخل ادلؤسسة حىت سبارس مهامها بعيدا عن صبيع الضغوطات، كبالتارل فإف ذلك يعترب عائقا أماـ ادلراجعة 

. الداخلية حيد من أداء الدكر الواجب ذلا يف عملية صنع القرار
: غير رسمية- 2

أما الزاكية الثانية كاليت من ادلمكن أف ننظر منها إذل زلدكدية اإلستقبللية الواجبة للمراجعة الداخلية داخل 
ادلؤسسة، كاليت سوؼ تؤدم إذل أف تكوف عامبل من العوامل ادلؤثرة سلبا يف درجة مسامهة ادلراجعة الداخلية يف 
عملية صنع القرارات، كىي أف التواجد ادلستمر للمراجع داخل ادلؤسسة ينشئ عبلقات غَت رمسية بينو بصفتو 
كموظف داخل ادلؤسسة، كبُت باقي ادلوظفُت كالعماؿ اآلخرين يف الدكائر أك ادلصاحل األخرل، ىذه العبلقات 
الغَت رمسية تتمثل يف بركز نوع من ادلصاحل ادلشًتكة بُت ادلوظفُت كبنب ادلراجع الداخلي، تؤثر سلبا على التقارير 

ادلعدة حوؿ عمليات معينة، كبالتارل تؤثر يف مسار القرارات اليت سوؼ تتخذ، باإلضافة إذل بركز عبلقات 
ذات طابع عاطفي حبيث يصبح ادلراجع الداخلي يغطي على بعض األخطاء اليت قاـ هبا زمبلئو ادلوظفُت حىت 

ال يتم إزباذ قرارات صارمة تضر دبركزىم الوظيفي أك حىت تتسبب يف طردىم، فبذلك نبلحظ أف ىذه النوع 
من العبلقات قد يسهم بقدر كبَت يف إبطاؿ اإلستقبللية القائمة بُت ادلراجع الداخلي كبُت باقي ادلوظفُت، 

كبالتارل يؤثر ذلك يف الدكر الذم تسهم بو ادلراجعة الداخلية يف القرارات ادلتخذة، حبيث أف ادلراجع الداخلي 
.        دل يعمل على إيصاؿ ادلعلومات السليمة كالشرعية دلتخذ القرار، حىت يتسٌت لو إزباذ القرارات السليمة
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:  خالصة 
 

سبر عملية إزباذ القرارات دبجموعة من اخلطوات إنطبلقا من ربديد ادلشكلة مث التمعن فيها كدراستها كربليلها، 
حىت ديكن ربديد البدائل كتقوديها، مث تأيت عملية إختيار البديل األفضل، مث البحث يف الكيفية اليت يتم هبا 

تنفيذ ىذا البديل ادلختار، كمن مث يتم الشركع يف تنفيذه كمتابعتو متابعة دقيقة، حىت ديكن تدارؾ األخطاء اليت 
من ادلمكن أف تقع، مث يتم تقيم ىذا القرار ادلتخذ، كىناؾ عدة أساليب سلتلفة لتنفيذ ىذه القرارات، كل 

. حسب نوعو
كما ربتاج عملية إزباذ القرارات ىذه إذل معلومات ذات مواصفات معينة، حىت تكوف القرارات ادلتخذة ذات 

جودة، كتتوقف مواصفات ادلعلومات ىذه على مدل قوة كعلمية نظم ادلعلومات ادلنتجة ذلا داخل ادلؤسسة كيف 
ذات الوقت قد أثبتت نظم ادلعلومات الفرعية عجزىا على إصدار معلومات إدارية تصلح إلزباذ القرارات، لذا 
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كجب الرقي بادلعلومات الصادرة عن النظم الفرعية للمعلومات، إذل معلومات إدارية صاحلة لئلستعماؿ يف 
العملية اإلدارية، زبتلف ىذه ادلعلومات من حيث مواصفاهتا حبسب حاجة كل مستول إدارم فالقرارات 

اإلسًتاتيجية ربتاج إذل معلومات زبتلف يف صفاهتا عن تلك اليت تعتمد يف القرارات التكتيكية أك التنفيذية، 
ككذلك نفس احلاؿ بالنسبة لقرارات التكتيكية كالتنفيذية، فتساعد ادلراجعة الداخلية ىذه ادلستويات اإلدارية 

على ضماف السبلمة كالصحة كالشرعية ذلذه ادلعلومات، ك إنطبلقا من ىذا يكوف للمراجعة الداخلية دكر فعاؿ 
. يف عملية صنع القرار

ال ديكن احلكم على قرار ما على أنو الفعاؿ أـ غَت ذلك، ما دل تتم دراسة معمقة حوؿ صبيع حيثيا ىذا 
القرار، فهناؾ عدة عوامل تؤثر يف فاعلية القرار ادلتخذ على الرغم من أف القرار ادلتخذ ىو سليم يف صبيع 

للمراجعة - أك تكوف ىناؾ زلدكدية - خطواتو، ك إنطبلقا من ىذه العوامل كغَتىا من ادلمكن أف يتقلص دكر
. الداخلية يف عملية صنع القرار

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 الفصل الرابع

 دراسة تطبيقية 

لحالة صنذوق 

الخذمات اإلجتماعية 

 و الثقافية لسونلغاز
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 :تمهيد

بعد القيام بدراسة نظرية للمراجعة الداخلية و ما ورد يف عملية اختاذ القرار، أردنا أن نطبق ىذه الدراسة يف أرض 

. الواقع

 ليكون FOSCصندوق اخلدمات االجتماعية و الثقافية : لذالك دعمنا دراستنا بدراسة ميدانية فأخذنا وحدة

: و ىذا من خالل ادلباحث التالية. زلل دراستنا من خالل دور ادلراجعة الداخلية يف عملية اختاذ القرار

. تقدمي عام للمؤسسة: ادلبحث األول- 

. عرض تقييمي للمراجعة الداخلية يف ادلؤسسة: ادلبحث الثاين- 

. أمهية ادلراجعة الداخلية يف إختاذ القرارات بادلؤسسة: ادلبحث الثالث- 
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تقديم عام للمؤسسة : المبحث األول

 ىي شركة عمومية جزائرية، رلال نشاطها إنتاج و نقل  SONALGAZالشركة الوطنية للكهرباء و الغاز
و قانوهنا األساسي اجلديد يسمح ذلا بإمكانية التدخل يف قطاعات أخرى من قطاعات األنشطة . الطاقة و توزيعها

. ذات األمهية بالنسبة للمؤسسة و ال سيما يف ميدان تسويق الكهرباء و الغاز حنو اخلارج
 و مع مرور الوقت بدأت الشركة الوطنية تتوسع و تتفرع إىل عدة فروع على سلتلف 1947مت تأسيسها سنة 

 ، وىي شركة مدنية مكلفة FOSCصندوق اخلدمات االجتماعية و الثقافية : أحناء الوطن من بني فروعها
. بقطاع اخلدمات االجتماعية لفائدة عمال مجيع فروع شركة سونلغاز و اليت كانت فيها رلال دراستنا

    

 للمؤسسة ةنبذة تاريخي: المطلب األول

النشاط االجتماعي كان دائما و ما زال عنصر ىام يف النظرة اإلسرتاتيجية للمؤسسة، فالنشاط االجتماعي ليس 
 و ذالك 1947 التسمية السابقة لسونلغاز عام EGAحديث الوالدة بالنسبة لسونلغاز فقد ظهر منذ ظهور 

: عرب ادلراحل التالية
، لتنتقل اخلالفة بعدىا اىل 47 يف CCAOSظهور و إطالق النشاط عرب  : )1947-1962(

CPVICAS الذي كان يسري باإلضافة إىل النشاط االجتماعي التكميلي59 يف . 

)1962-1971( : CMCAS تواصل نشاطها و ىي حتت مسؤولية CCOS 68 يف. 

 .تأسيس رلمع سونلغاز :)28-07-1969(

 و بالتايل مث ظهور خدمة النشاط CMCASيف ظل مرحلة إعادة تنظيم، مث إقفال  : )1971-1978( 
 .االجتماعي و الثقايف يهدف إىل إتباع السياسات ادلسطرة و حتقيق األىداف الثابتة و ادلرجوة يف ىدا ادليدان

 .مرحلة تطوير و توحيد قامت بإيقاف مجيع ادلبادئ اليت حتكم النشاط : )1978-1991(

: حيث ارتكزت ىذه ادلرحلة على أربعة نقاط أساسية
 . معروفة و واضحة بالنسبة للعمالOSCسياسة النشاط االجتماعي و الثقايف 

 .النشاط االجتماعي غري منفصل غن ادلؤسسة و جيب أن يكون مدعم من طرف مجيع ادلسؤولني

 .الفصل بني اذليئات السياسية ، ذلا دور يف التصميم ،توجيو و مراقبة ىيئة اإلدارة
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 مرحلة تغيري جذرية دتيزت بتطبيق قوانني اجتماعية جديدة تدمج بني اإلدارة و اللجان ادلشاركة 1991ابتداء من 
:  و حث على1992فيها حيث أن أول مؤدتر يف ىذا اجملال مت يف 
 .حتديد أىم ادلبادئ ادلديرة للعمل االجتماعي

 .رسم أىداف واضحة يف رلال تطوير العمل االجتماعي

  .إيقاف أولويات ادلسائل ادلتعلقة باألنشطة اخلارجة عن اجملال
 

 دراسة الهيكل التنظيمي لصندوق الخدمات االجتماعية و الثقافية لسونلغاز: المطلب الثاني
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الهيكل التٌظيوي للوؤسست : 40الشكل 

 

 

 

 

 وثائك همذهت هي طرف الوؤسست: الوصذر

 

 

 الوذيريت العاهت

 هساعذ الوذير العام
 هراجع 

 لسن الصحت االجتواعيت

 هساعذ اتصاالث

 لسن ًظام الوعلىهاث

 هساعذ األهي الذاخلي

 لسن التطىير و البٌيت التحتيت

 ههٌذش األهي و الٌظافت

 لسن العولياث العاهت و العماراث

 لسن البحث و التطىير

  وحذاث أخري الليويت06

 هصلحت الشؤوى الماًىًيت

 سكرتيرة الوذير العام

 لسن الواليت و الوحاسبت

 هركس تميين األًشطت

 لسن الوىارد البشريت
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 :المدير العام (1

 .يتوىل مهمة اإلشراف على مجيع أقسام الوحدة و اختاذ سلتلف القرارات
 :قسم المراجعة (2

يتكون من مراجع واحد يعمل على مرجعة و مراقبة سلتلف اإلجراءات ادلتبعة يف األقسام و توجيهها 
 .حسب القوانني ادلفروضة

 :مصلحة الشؤون االجتماعية (3

 .هتتم بالقضايا اليت تكون فيها الشركة أمام سلتلف اجلهات القضائية
 :قسم المالية و المحاسبة (4

 بيع، شراء، دفع الرواتب، (يهتم بالتسجيل احملاسيب و الزمين جلميع العمليات ادلنجزة من طرف ادلؤسسة 
 .)إعداد ادليزانية، جدول حسابات النتائج 

 :قسم الموارد البشرية (5

. يهتم بالشؤون و اإلجراءات ادلتعلقة باالستغالل و االستثمار و تسيري العمال و ادلوارد ادلالية
 

 FOSCدور ووظائف المؤسسة : المطلب الثالث

  :FOSCدور صندوق الخدمات االجتماعية و الثقافية  .أ 

لو دور يف التنشيط، و تنسيق القطاع االجتماعي و الثقايف و ذلك بإتباع السياسات ادلسطرة من قبل أعضاء 

. COS، رللس اإلرشاد و ادلراقبة CN، ادلؤدتر الوطين FOSCصندوق اخلدمات االجتماعية و الثقافية 

كما لو دور أيضا يف مراقبة و تتبع التقديرات و بررلة ادلشاريع السنوية، و مشاريع التنمية و التطوير، كما ميكن أن يكون لو 

. دور مباشر يف تسيري ىذه األنشطة

 

 

 

 

 



 دراست تطبيميت لحالت صٌذوق الخذهاث اإلجتواعيت و الثمافيت لسىًلغاز:                           الفصل الثالث

180 

 

 : وظائفه .ب 

 :تطوير أي عمل يساىم يف حتسني الرفاه ادلادي و ادلعنوي للعمال و ذلك بإعطائهم احلق يف -1

 ادلساعدة االجتماعية. 

 الفوائد يف رلال الصحة. 

 سلتلف األنشطة الرتفيهية و الثقافية. 

 الرياضة 

 السياحة 

كل ىذا يتم من موارده اخلاصة أو التعاقدات الداخلية 

 .احلصول على كل ادلمتلكات ادلنقولة اليت ذلا عالقة بالنشاط -2

.  حتقيق خدمات ألطراف أخرى بالتعاقدات -3
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 عرض تقييمي للمراجعة الداخلية في المؤسسة: المبحث الثاني

 

بعد القيام بالتعرف على ادلؤسسة زلل الدراسة، سوف نقوم بدراسة ادلراجعة الداخلية للوحدة، و سنحاول إثبات 
. من خالل ىذه الدراسة أمهية ادلراجعة الداخلية و دورىا يف اختاذ القرار ادلناسب

 
    تقديم المراجعة الداخلية للمؤسسة: المطلب األول

 
تعترب ادلراجعة الداخلية الركيزة األساسية لسري اجليد للمؤسسة فهي تتميز بقدر كبري من االستقاللية و ىذا ما 

ميكنها من أداء مهمتها بصفة جيدة و متميزة، و الشكل التايل يوضح مكانة ادلراجعة الداخلية يف اذليكل 
. التنظيمي للمؤسسة

 
. مكانة ادلراجعة الداخلية يف اذليكل التنظيمي للمؤسسة: 41الشكل 

 
 

من أعداد الطالب : ادلصدر
 

فهي تعتمد .  تغتمد غلى مراجع واحد و ذلك لصغر حجمهاFOSCمن خالل الشكل نالحظ ان الوحدة 
على مراجعها للقيام مبختلف التفقدات و الزيارات ادليدانية دلختلف األقسام، فادلراجع تابع مباشرة دلدير الوحدة، 

 تلمي األواهر

 الوراجعت

 تمذين تمرير



 دراست تطبيميت لحالت صٌذوق الخذهاث اإلجتواعيت و الثمافيت لسىًلغاز:                           الفصل الثالث

182 

 

كما نالحظ ان الوحدة تضم مكتب خاص بادلراجع الداخلي الذي يقوم بعملية ادلراجعة و كتابتها يف شكل تقرير 
. لتقدميها للمدير العام يف األخري

 
بالمؤسسة .مسار عملية المراجعة الداخلية: المطلب الثاني

. تسيري عملية ادلراجعة بالوحدة عرب أساليب زلددة ضمن القانون الداخلي للوحدة

 :منهجية عملية ادلراجعة الداخلية -1

يف بداية كل سنة تقوم الوحدة بتحديد برنامج الذي تراه مناسبا لتحقيق أىدافها و زلاولة التسيري اجليد، 

و عند مباشرة عملية ادلراجعة يقوم ادلراجع . حيث يقوم ادلراجع الداخلي بتجديد ادلهام و توقيت كل مهمة

تاريخ ادلراجعة، الوثائق اليت سوف يتم مراجعتها و : بإرسال وثيقة إىل ادلصلحة اليت يريد مراجعتها و حيدد فيها

من ىم ادلوظفون ادلعنيون مبهمة ادلراجعة، حيث بقوم بتفصيل كل العمليات و التحقيق فيها، و أخذ كل 

البيانات اليت تفيده يف مهمتو، و أثناء قيامو مبهمة ادلراجعة الداخلية يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية اليت ىي 

. زلل ادلراجعة دلعرفة ادلخاطر اليت سوف تواجو ىذه ادلصلحة

كما انو ميكن يف بعض األحيان أن يقوم ادلراجع بادلراجعة دون حتديد برنامج مسبق و ذالك بناء على طلب 

. ادلدير العام، و تكون ادلراجعة يف الفرتة اليت حيددىا ىذا األخري

و عند انتهاء عملية ادلراجعة الداخلية بقوم ادلراجع الداخلي بكتابة التقرير النهائي الذي يعترب خالصة جهده، 

يشمل مجيع ادلالحظات و التوصيات الالزم اتباعها، ليوجهو مباشرة دلدير الوحدة ادلسؤول عن اختاذ 

. اإلجراءات و القرارات الالزمة

 :معايري إعداد التقرير -2

 .التقيد باخلصائص الشكلية و ادلوضوعية -

 .جيب أن يكون التقرير واضحا و سلتصرا -
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 .جيب أن حيتوي التقرير على رأي ادلراجع -

 .العنوان، ادلقدمة، أىداف ادلهمة، وسائل و آليات العمل: جيب أن يضم التقرير -

 .مدير الوحدة ىو ادلسؤول عن تطبيق نصائح و توصيات ادلراجع الداخلي -

. تقييم المراجعة الداخلية للمؤسسة: المطلب الثالث

: للوقوف على مدى كفاءة ادلراجعة الداخلية قمنا بإجراء مقابلة مع ادلراجع الداخلي و توصلنا إىل ما يلي

استبيان حول تقييم ادلراجعة الداخلية : 05اجلدول 

التعليق ال نعم األسئلة 

 Xىل فرتة ادلراجعة تعترب مناسبة؟ 
نعم تعترب مناسبة، جيب حتديدىا حسب  

. نوع ادلهمة

ىل اآلليات ادلطبقة يف ادلراجعة الداخلية 

 Xحتقق النتائج ادلرجوة؟ 

نعم ألن ادلراجع يعتمد على آليات  

. تساعده يف أداء مهمتو بكل دقة

ىل الربنامج السنوي من ناحية الدقة و 

 Xالوضوح يعترب مقبوال؟ 

 
 

ىل ىناك تعاون بني ادلراجع الداخلي و 

 Xالشخص ادلراجع؟ 

جيب أن يكون ىناك تعاون لتسهيل  

. ادلهمة

ىل تتم مراجعة التوصيات اليت يقدمها 

 Xادلراجع يف التقرير مع ادلدير؟ 

نعم و ذلك حسب أمهية التقرير  

. للوصول إىل قرارات مناسبة

 

 FOSCمن إعداد الطالب مقابلة مع ادلراجع الداخلي دلؤسسة : ادلصدر
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 تطمح إىل تطبيق ادلراجعة الداخلية بصورة جيدة و ذلك من FOSCمن خالل ىذا االستبيان رأينا أن وحدة 

. أجل التسيري احلسن للوحدة

فتعترب فرتة ادلراجعة مناسبة و الربنامج السنوي مقبول و واضح، حيث ىناك تعاون بني ادلراجع الداخلي و ادلصلحة 

أما التقرير النهائي الذي يضم سلتلف التوصيات فيقدم للمدير العام الذي يقوم مبناقشتو مع ادلراجع . ادلراجعة

. للوصول إىل قرارات مناسبة
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 .أهمية المراجعة الداخلية في إتخاد القرار: المبحث الثالث 

 

على خالف ادلؤسسات التجارية و الصناعية فصندوق اخلدمات اإلجتماعية و الثقافية ال يهدف لتحقيق الربح و 

. احلصول على أكرب رقم أعمال، بل يسعى لتحقيق خدمات إجتماعية و حتسني الرفاه ادلادي و ادلعنوي للموظفني

 .إال أن ىذا مل مينعو من تبين سلتلف القرارات اإلسرتاتيجية، التكتيكية و التنفيدية كغريه من ادلؤسسات

 FOSCأنواع القرارات في وحدة : المطلب األول

 :من بني القرارات يف الوحدة جند 
 : قرارات إسرتاتيجية- 

و تتمثل يف إرضاء الزبائن و الذين ىم موظفني يف شركة سونلغاز و تقدمي ذلم سلتلف اخلدمات اإلجتماعية و 
الثقافية و حتقيق الرفاىية لغرض كسب ثقة ادلوظفني و دتسكهم بعملهم و ىذا يعود بادلردودية على كامل رلمع 

. أي قرار إسرتاتيجي لو ىدف معنوي غري ملموس. سونلغاز
 :  قرارات تكتيكية - 

يتم إختادىا يف سلتلف ادلصاحل للوحدة من بينها مصلحة ادلوارد البشرية اليت تقوم بتسيري النظام الداخلي للموظفني 
 .و تنظيمو و التحكم يف ادلصاريف ادلختلفة

 :قرارات تنفيذية - 
تتمثل يف سلتلف الطرق اليت تتم على مستوى ادلصاحل و تتمثل يف كيفية تسيري النظام الداخلي و حتسينو يتم إختاد 

 .ىذه القرارات إستعانة بأعمال ادلراجع الداخلي
 .أثر المراجعة الداخلية على قرارات المتخدة في الوحدة: المطلب الثاني 

يصعب قياس مدى أمهية و أثر ادلراجعة الداخلية يف إختاد القرار يف ادلؤسسات ذات الطابع اخلدمايت الذي ال 
 .يسعى لتحقيق الربح، و ذلك لعدم وجود رقم أعمال و تطوره و مقارنتو مع السنوات السابقة

 .لكننا سوف حناول بقدر ادلستطاع إثبات أمهية ادلراجعة الداخلية و أثرىا يف إختاد القرار 
يتم اإلستعانة بادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة إما من أجل مواجهة ادلخاطر إما من أجل إختاذ إجرائات حتسينية، 

باإلضافة إىل ىذا تلعب ادلراجعة الداخلية دورا ىاما يف عملية إختاد القرار ادلناسب حيث يستعان هبا إلجياد حلول 
للمشاكل و ىدا حسب وضعية كل مشكلة، باإلضافة إىل ىذا فإن ادلراجعة الداخلية تقوم مبتابعة تنفيذ تلك 

 .القرارات 
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وبعد اإلطالع على سلتلف الوثائق و السجالت الرمسية اليت فرضها قانون ادلالية ادلتضمن السجالت اإللزامية اليت 
: تتمثل فيما يلي 

 .سجل الرواتب- 
 .سجل اإلجازات السنوية- 
 .سجل ادلوظفني- 
 .سجل ادلوظفني األجانب- 
 .سجل مراقبة ادلعدات الصناعية- 
 .سجل حوادث العمل- 

فاختار ادلراجع سجالت ادلوظفني حيث حدد عينة منهم و قام مبراجعة سجالت تسجيل احلضور و سجالت 
 .الساعات اإلضافية
 .المشاكل التي يواجها المراجع الداخلي في الوحدة: المطلب الثالث

يسعى ادلراجع الداخلي أن يؤدي مهامو بكل فعالية و كفاءة كبرية حيث ميكنو أن يرى نتائج أعمالو رلسدة يف 
أرض الواقع إال أن ىذا ال يعين أنو ال يواجو صعوبات يف تأدية مهمتو و ىذا ما يفقده يف بعض األحيان تركيزه يف 

: األداء، و من بني ادلشاكل اليت يواجهها ادلراجع الداخلي يف ادلؤسسة ىي 
تقاد اخلاطئ لدى بعض ادلوظفني حيث ينظرون للمراجع الداخلي على أنو جاسوس داخل ادلؤسسة و عند ‘ال* 

. تأدية مهمتو يبحث فقط عن أخطاء للوشاية بو
بطئ شديد يف حكة ادلعلومات حيث يف بعض احلاالت يقوم ادلراجع الداخلي بطلب وثائق و سجالت من *

أجل فحصها و ذلك يتم بصورة بطيئة جدا و ىذا ما يؤدي إىل اإلعاقة يف عملو و عدم إكمالو يف فرتة زلددة و 
. ىدا ما ينقص من درجة فعالية ادلراجعة الداخلية

ىناك مراجع واحد يف ادلؤسسة وىو ادلسؤول عن مراجعة كافة أقسام ادلؤسسة و ىذا ما جيعلو يبدل جهد كبري *
. من أجل بلوغ إىل ما يصبو إليو من نتائج
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 :خالصة الفصل الثالث
من خالل دراستنا للمراجعة الداخلية و جتسيدىا يف الواقع يف وحدة صندوق اخلدمات اإلجتماعية و الثقافية 

FOSC و دورىا يف عملية إختاد القرار توصلنا لبعض النتائج ميكن تلخيصها فيما يلي  :
تعترب ادلراجعة الداخلية كأداة تسيري فعالة دتثل أحد أىم مصادر الثقة من حيث ادلعلومات لذلك يستند عليها * 

. يف عملية إختاد القرار و يتوقف ذلك على مدى قناعة ادلستويات اإلدارية بأمهيتها
. جيب تبين نظام معلومات متكامل يزيد من سيولة ادلعلومات بني سلتلف مصاحل ادلؤسسة* 
. رغم توفر مجيع مقومات ادلراجعة الداخلية إال أهنا تتلقى العديد من العراقيل اليت تنقص من كفاءهتا* 
. من أجل زيادة أمهية ادلراجعة الداخلية جيب تغيري نظرة ادلوظفني حنوىا و حتسني ظروف عملها * 
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من خالل دراستنا لفاعلية ادلراجعة الداخلية ودورىا يف عملية صنع قرارات فعالة، ومبعاجلة جوانب وحيثيات 
ذا ادلوضوع، مع التعريج لواقع ىذا احلال على إحدى ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية وادلتمثلة يف مؤسسة ه

سونلغاز، سوف تتضمن اخلادتة أىم النتائج اليت مت التوصل إليها، واليت على أساسها سوف يتم إثبات صحة أو 
خطأ الفرضيات، ومن مث اإلجابة على إشكالية ادلوضوع وتساؤالتو الفرعية، وعرض أىم التوصيات وتقدمي آفاق 

. البحث
: نتائج اختبار الفرضيات

تتمثل الفرضية األوىل يف أن إعتماد مراجعة داخلية جبميع مقوماهتا من شأنو أن يساىم بدرجة كبًنة يف تفعيل - 
 من فاعلية –ادلراجع اخلارجي - القرارات ادلتخذة وعلى مجيع ادلستويات، كما تزيد توجيهات اخلربات اخلارجية 

. ادلراجعة الداخلية يف اإلسهام يف عملية إختاذ القرارات
وىذا ما مت إثباتو من خالل أن القرارات ادلتخذة دتر مبجموعة من ادلراحل، بدأ بتحديد ادلشكلة زلل القرار إىل 

غاية تنفيذ ومتابعة احلل األفضل، فهناك دور فعال للمراجعة الداخلية اليت تتوفر فيها رلموعة من ادلقومات 
األساسية وادلؤىلة عرب مجيع ىذه ادلراحل، إذ أن التواجد ادلستمر للمراجعٌن الداخليٌن يف ادلؤسسة يؤىلهم بأن 

يكونوا ملمٌن جبميع ما يف ادلؤسسة، وتزيد كذلك مسامهة ادلراجعة الداخلية يف عملية صنع القرارات إذا كان ىناك 
. تعاون كلي مع ادلراجع اخلارجي، فتستفيد من خرباتو يف حتديد مواقع الثغرات ادلمكنة

أما فيما خيص الفرضية الثانية واليت تتمثل يف أن مسامهة ادلراجعة الداخلية يف عملية تفعيل مجيع القرارات - 
. ادلتخذة، يتوقف على مدى قناعة ادلستويات اإلدارية ادلختلفة بأمهية وظيفة ادلراجعة الداخلية

وىذا ما مت إثبات فيو أن قناعة ادلستويات اإلدارية ادلختلفة بادلراجعة الداخلية كوظيفة فعالة داخل ادلؤسسة، سوف 
تقودىم بالضرورة إىل االستعانة هبذه الوظيفة دلواجهة ادلشاكل ادلختلفة وىذا بتوفًن ادلعلومات ادلؤىلة وادلناسبة لكل 

مرحلة من مراحل عملية صنع القرارات، وأن ىذا اإلىتمام وىذه القناعة سوف تزيد من فاعلية ادلراجعة الداخلية 
كأداة تستخدم يف العملية التسيًنية لتذليل الصعوبات وبلوغ األىداف بفاعلية وكفاءة، إال يف حال أنو توجد 

رلموعة من العوامل ادلؤثرة يف عملية صنع القرارات كمختلف الضغوط على متخذي القرارات، سوف حتد وتعرقل 
من مسامهة ادلراجعة الداخلية يف تفعيل القرارات ادلتخذة، وىذا رغم توفر مجيع ادلقومات األساسية للمراجعة 

. الداخلية يف ادلؤسسة
أما فيما يتعلق بالفرضية الثالثة واليت تنص على ادلؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية تتبىن مناذج وطرق تسيًنية حديثة - 

تساعدىا على بلوغ أىدافها، وتعترب ادلراجعة الداخلية زلل إىتمام بالنسبة ذلا، وىذا دلا للمراجعة الداخلية من 
. إسهامات يف حتقيق نتائجها

وىذا ما مت إثبات صحتو من خالل الدراسة ادليدانية إلحدى ادلؤسسات اجلزائرية الكربى سونلغاز، حيث أن ىذه 
ادلؤسسة أيقنت بضرورة االستعانة بادلراجعة الداخلية كوظيفة داخل ادلؤسسة، من أجل تتبع نشاطها ومراقبة السًن 
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العادي ذلذا النشاط، مع الوقوف على تطبيق السياسات واإلجراءات ادلتخذة، األمر الذي ساعد مؤسسة سونلغاز 
على حتقيق نتائج جيدة، خالل فرتات متالحقة ،  

: نتائج الدراسة

تتطور ادلراجعة بالتطورات احلاصلة على مستوى الواقع ادلايل العادلي، فأصبحت تشكل ضمانا دائما ألموال 
ادلستثمرين وادلسامهٌن وادلقرضٌن للمؤسسات اإلقتصادية بفعل الثقة ادلطروحة يف ادلعلومات ادلعلن عنها، بل 

وذىبت ادلراجعة إىل أبعد من ذلك، فأصبحت تعترب كأداة بالنسبة للمؤسسة تساعدىا على تقييم األداء داخلها 
من خالل توفًن ادلعلومة ادلطلوبة لذلك، وإظهار مواطن الضعف والقوى للمؤسسة، األمر الذي أدى بادلراجعة 

حيث شلارستها وأىدافها، وىذا دلا توجد من عالقة وطيدة بٌن ادلراجعة عامة، - الداخلية ىي األخرى من 
وادلراجعة الداخلية بصفة خاصة، إذ أن ادلؤسسة تستفيد من درجة التكامل القائم بٌن ادلراجعة اخلارجية وادلراجعة 

. حتقيق أىدافها بكفاءة وفعالية- الداخلية
تستعٌن إدارة ادلؤسسة بادلراجعة الداخلية للتخفف ما عليها من ثقل ادلسؤولية ادللقاة عليها، واليت ختص تطبيق - 

السياسات واإلجراءات ادلختلفة وحتقيق األىداف واحملافظة على مواردىا، ومساعدهتا على حتديد نقاط القوى 
ونقاط الضعف و سد الثغرات القائمة من غش واختالس وأخطاء، من شأهنا أن تعرقل الوصول إىل حتقيق 

. األىداف ادلنشودة
جيب على أي مؤسسة تعتمد على وظيفة ادلراجعة الداخلية أن تراعي رلموعة من الشروط ادلوضوعية من أجل - 

الوصول إىل فعالية كبًنة ذلذه الوظيفة، تتمثل ىذه الشروط يف ادلعايًن اليت من الواجب توفرىا، من استقاللية إىل 
 (مديرية)العناية ادلهنية الكافية ونطاق العمل وأدوات أعمال ادلراجعة، إىل التنظيم الواجب الذي حيكم إدارة قسم 

، عدد القائمٌن على وظيفة ادلراجعة الداخلية، (مركزية، سلتلطة، المركزية)ادلراجعة الداخلية، من حيث نوع ادلراجعة 
. وىذا حسب وطبيعة نشاط ادلؤسسة وتوزعها اجلغرايف

معظم اإلدارات احلالية تعتمد على وظيفة ادلراجعة الداخلية يف تعزيز نظام الرقابة لديها، وأن ادلراجعة الداخلية - 
مبفهومها احلديث أصبحت دتارس أنشطتها يف سلتلف أجزاء التنظيم، حيث تراجع كافة العمليات اإلدارية وادلالية 
والتشغيلية، األمر الذي يؤدي بوظيفة ادلراجعة الداخلية أن تكون على قدر واسع من التنظيم والتحديد للمهام، 

والرقابة على مستوى مديرية ادلراجعة، لذا على ادلؤسسة أن هتتم بذلك، وتعمل على إبراز أىم طرق االتصال بٌن 
. العاملٌن داخل تنظيم ادلؤسسة وبٌن ادلراجعٌن الداخليٌن، هبدف الوصول إىل األىداف بصورة فعالة

إن التطورات احلاصلة يف احمليط الذي تعيش فيو ادلؤسسة أوجب عليها أن تتخذ مجلة من القرارات من اجل - 
تصحيح موقف أو اإلقبال على آخر، أو تدارك خطأ، أو ادلبادرة يف اغتنام فرص متاحة تكون مرحبة بالنسبة 

للمؤسسة، وىذه القرارات ادلختلفة تنقسم إىل ثالث مستويات داخل ادلؤسسة، فهناك قرارات إسرتاتيجية وقرارات 
تكتيكية وقرارات تنفيذية، كل من ىذه القرارات لو أساليبو ومناذجو كل حسب نوعو، األمر الذي يستدعي بأن 
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تكون ادلعلومة اليت سوف يبىن عليها ويتخذ على ضوئها ىذه القرارات، تتوفر لديها رلموعة من الصفات تؤىلها 
لذلك، ألنو يف بعض احلاالت اخلطأ يف قرار ما سوف يكلف ادلؤسسة كياهنا وما يساعد على توفًن ىذه الصفات 

يف ىذه ادلعلومات وتأىيلها بأن تكون صاحلة ونفعية بالنسبة للقرارات اليت سوف تتخذ، ىي وظيفة ادلراجعة 
الداخلية اليت تساعد بادلد ادلتواين هبذا النوع من ادلعلومات إىل سلتلف ادلستويات اإلدارية، وىذا من خالل مراقبة 

. ىذه ادلعلومات من سلتلف مصادرىا أو األنظمة اليت ىي ناجتة منها
تساعد ادلراجعة الداخلية يف إجياد الثغرات واقرتاح احللول ادلمكنة، كما نساعد على تنفيذ القرارات ادلتخذة مبا - 

يضمن فعالية وكفاءة ىذه القرارات، ىذا األمر الذي جعل من ادلراجعة الداخلية أداة مساعدة للمؤسسة على 
 وأصبح مسًنو ادلؤسسة يف كل مرة –إذا توفرت ادلقومات األساسية للمراجعة الداخلية - تدعيم وتفعيل قراراهتا 

يتخذ من ادلراجعٌن الداخليٌن كمستشارين يشًنون باقرتاحاهتم عليها بالطرق وادلناىج والبدائل الفعالة حسب كل 
. قرار

:  التوصيات واالقتراحات

من خالل ىذه الدراسة والنتائج ادلتوصل إليها حناول إقرتاح بعض التوصيات اليت قد تساىم يف حتسٌن أداء 
: ادلراجعة الداخلية وحتسٌن درجة االستفادة منها، وعلى ىذا نورد فيما يلي أىم التوصيات واالقرتاحات

 .ضرورة إعتماد مراجعة داخلية فعالة، وىذا دلا جتنيو من فوائد من جراء إعتماد ىذه الوظيفة -

. ضرورة اإلىتمام بادلراجعة الداخلية يف اجلزائر من خالل العمل على إرساء معايًن وإجراءات ذلا -
جيب أن تزيد مؤسسة سونلغاز من إكمال الطاقم الالزم دلديريات ادلراجعة الداخلية، ىذا من شأنو أن  -

يسرع ويزيد من فعالية العمل من قبل ادلراجعٌن، كما جيب أن يعمل على حتديد ادلهام وادلسؤوليات لكل 
 .من يعمل داخل ادلديريات ادلختلفة للمراجعة الداخلية عرب كامل الفروع

توفًن ادلوارد ادلادية واألدوات ادلختلفة اليت تساعد ادلراجعٌن وتقلل من جهدىم وتزيد من تركيزىم  -
 .وفعاليتهم عند القيام مبهامهم

ضرورة اإلىتمام بنظم ادلعلومات الفرعية واإلدارية بالنسبة دلؤسسة سونلغاز مع التحديد الزمين حلركة  -
 .ادلعلومات داخل ادلؤسسة

زلاولة اإلىتمام بادلراجعة الداخلية من حيث معايرىا، حيث جيب على ادلؤسسة أن تعمل على إجياد  -
السبل الكفيلة اليت دتكن من أداء ادلراجعٌن أعماذلم بعيدين عن الضغوط ادلختلفة كالعمل على منحهم 

درجة أكرب من االستقاللية، وىذا من خالل العمل على إنشاء جلنة خاصة بادلراجعة تعمل حتت مضلتها 
 .مراجعيو الداخليٌن
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