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 مقدمة عامة

الالمو          ت   الاملو          ت   ة           ت هدت الس          ة ت الاة و          ت في           تات  ا           ات ال            ة                ة           ت ا            ة ت ش          

الت         ف ش         هدادة             ا           ةا اسّتب         ةت    الت         ف           ة  له         ة             ا   ةش          ا                            ا   س         ةت ت التح           ا

ت           ة ا            ة          له          ة   ف           ة كهة ا ك ن          ت كبته          ة   فا           د ال            ة    اسّتب          ةأت   الت          ف              ح   تم                          ّ 

   با         د ا           ة ت الادأ          دي الت         ف  ه          ت             ا   س          ةت الاة و         ت                        ة    ةلو          ت    ف          ا    مةله         ة

ة           ت ا    س الادأ          د  صد          ة               ن             ا مة            ةت ال            ةت               الا سج           ااات              استا ي  الت            و    الّ 

ة         ت الدا لو       ت ن          ا ل       د  هة اله        ة  ه       دا          ة  ت             اسهتم        ة  .الفاةل       ت            ا ن م       ت الدا لو        ت                الّ 

اسج         ااات استا          ت. ا             ا              اا ا   س        ت   س        دا ف          و  اسل          ا   ةلسوة         ةت ا حة          ت                       

ة و       ت                  تا ي ا   س       ت   تا م       ةه       دا         ة  ت              ج        ت  تاي  تا         ت              متةسا       ت ه       د  ال           الّ 

ة ت ال    التح ق       اتف ّة     ضاهة فامت      ت   ضوت    لومت.ن   الّ 

سل            ا             ةسج ااات    فاتب          ت ا  اجا          ت الدا لو          ت ا             ل            ا تاي الت          ف فاتم          د  ل د          ة استا ي  م          د  ا 

ة و      ت     وومه      ة    وف      ت ا  اجا       ت الدا لو      ت ا        ،        ة    وو       ف  س      ت ت ،س        وة  ة   س      ت  أ           د       ة  الّ 

ة         ت الدا لو        ت لك ن          أ           ش        ع  أ ل        ق  لو           ا  اج          ال        دا      ال        د  أت             ه        ة    و        و  ن         ة  الّ 

    ت   جمو           اسج          اااتل           ان   ا  ض             ا ح            س           لوت    س         دا           د  اسل           ا   ةلسوة          ةت  الل          ا  

            ستمةله            ة.        الاملو            ةت للتح             ق                سفةأملد            ة                د   نت ة ه            ة   الت س            د                              ت ا ال              ةت

              ش                الت                             ن            ة     ه           دا  ا  اجا           ت الدا لو           ت أت ل                            ا   ا             ة               الس           ل ةت   ا  

   ةلتا            ة       الب            ال وةت ا م               ت للم اج              ال            دا      الت            ف  مك                               تاا   وفت              ت     ا             ق  ا

  ي                           ةس   لو            ة    مو             ج ان             ا  ض                            ه           دا ا ا  ا               جمو             ا              ف                 ا   س           ت.

ااسشكةلوت     ال ح  التة   :

ة ت الدا لوت            ا ا؟سو  أمك  ل  وفت ا  اجات الدا لوت             ن ة  الّ 

االتةلوت:     ض ا اسشكةلوت ال  يسوت ا  ض  ت  س  ة أمك   ض  التسةؤ ت 

  ة  د   هموت ا  اجات الدا لوت      ست   ا   ست؟ 

  ة ت الدا لوت  لق ّومت   ة ت    ا   ست؟ سو  أمك  ل  ة  الّ 

  ة ت الدا لوت    ا   ست؟ هت فسة د  لوت ا  اجات الدا لوت    فاز ز  ن ة  الّ 

ا الفرضيات:

  ف          صد       ة         ت            ة  ه       دا    ا       ةأ ت  تف       ق  ل د        ة  اّتب       ةتأتا  اجا       ت الدا لو       ت ا          تمو       ت   

 ا ّتبةتأت.    حس   ا تاا    اةلوت ا   سةت     جت ا سةهمت 
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  ة            ت الدا لو           ت  ل           ق ّوم           ت  ة  ف           ة                                             ة ت               ا   س           ت  أمك             ل             ة  الّ 

ة        ت الدا لو       ت  ل       ق ّوم       ت أ ا س      ةهم               ا ا   س       ت          ة ت           ا   س       ت مك         ل         ة  الّ 

   هدا  ة أ       ال  ة  ا حة بف ا ة  .

  ة ت الدا لوت    ا   ست.    تا    ه وت ا  اجات الدا لوت ياز  ن ة  الّ 

ا كم   هموت ال حث      وة  ال  ة  التةلوت:أهمية البحث: 

 .اا   ود ا كت ت    

 .ة ت الدا لوت     الا  د ةادة ا  ت ة  ت   الت سودأت  الامت      حس   ن ة  الّ 

   ة ت الدا لوت.  ضو   ةهوت ا  اجات الدا لوت   ن ة  الّ 

ايدد  ال حث     أهداف البحث:

 .ل ةا ن  ي شة لت     ةا  ك ي  ا  ت جودي  

 .حة لت    ا   هموت ا  اجات الدا لوت  ة   سةت ا  زا   ت  

              ة           ت الدا لو          ت سنت          ة  ا  لو                          ت ة      ل          ب  الس          ة تالتا             سظ          ت                ن           ة  الّ 

   ستيةن  .

 اة           ت ال ح         ث              ،اتم         د              ا           ه  ال           ف  التحلو                ّ           ة              ج         ةن   :  :املتبننننننننن املننننننننن    

    ا  ةن          ال               ا  ةن          الت  و             و        ث ّس        م ة ال ح        ث              ال         ت  ب         ا  صد        ة  ب        ال  ن           ة 

ة          ت الدا لو         ت             ة الفب         ت ال          ة،     ا            ت     و           .           نت                الفب         ت ا  ا ي          د ت ل           ة  الّ 

ة          ت الدا لو         ت                تا الفب         ت ال ةل         ث ال         د   ب           ا  اجا         ت الدا لو         ت             ة  الّ             بت  ي الّ         ت

الل ةن  الت  و     الد     سد  و   ة    ل ة  لو     ا  ةن  ال    .

ا حدود الدراسة:

  سنت       ة  ا  لو                    ت ة     ل         ت الس       ة تا كةنو       ت:            ج        اا الد ا        ت الت  و و       ت           ا         د ت

« GIPLAIT » -ن  ستية- 

 .   ا  د ت الز ةنوت: تا     تي الد ا ت    ا   ست شه 

 صعوبات البحث:

 .ا بت  ج ت   ض   الد ا ت    ساض ا   سةت  

 .ك ي    ا  ا   ست   ا  فة   ل دة   تت      ا بت ا  ب ا     ا ال  ت  

 أسباب إختيار املوضوع:

 .  ة  ال حث التف أت مصدة ا  ض   
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  ه ت ا  اجات.       ا وت ال عص ف اس  تا  

 .ا كةنت التف  ح ى  دة ا  اجات الدا لوت    ا   ست 

 الدراسات السابقة:

   أثنننننننننننننر االبيننننننننننننني املتسسنننننننننننننة ا  ت ننننننننننننناد ة ا   ا ر نننننننننننننة ملتال بنننننننننننننات   نننننننننننننا  الر ابنننننننننننننة س ل              ف   م             زي

 .2015حمد  ّ  ي      تاس      دس ي  ةجست ت   خب :  حة  ت  جة ات  الداخ ية

               دور املراجعنننننننننننة الداخ ينننننننننننة انننننننننننخ احسننننننننننن     نننننننننننا  الر ابنننننننننننة الداخ ينننننننننننة ل م ننننننننننن و الام               أم  

 .2015 دس ي  ة  ت   خب :  ح   حة بف  جة ات  حمد  و    سسك ي  

   دس ي  املراجعنننننننة الداخ ينننننننة و دورهنننننننا انننننننخ اا نننننننا  القنننننننرار  ل ا        د  س         ةا           د ال ا        د  حم       د        

 .2011    ّس  و ت  خب   حة  ت     ةلوت  جة ات   ت ا ة  ت   

   اقينننننننيمل دور املراجننننننن  النننننننداخاخ انننننننخ احسننننننن     نننننننا  الر ابنننننننة الداخ ينننننننة انننننننخ املتسسنننننننات          ا           الا

 حم             د               ّ  ي                   تاس  جة ا             ت                  دس ي  ةجس             ت ت   خب                حة               ت  ا  ت ننننننننننننناد ة

2015. 

ا

 



 

 

 

 الفصل األول:



 لنظام الرقابة الداخلية خل مد الفصل األول:
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 :تمهيد

اتساع رقع نشاطها و تنوع عملياتها أدى إلى تقسيم وظائف  ،كبر حجمها ،إن تعدد أصناف املؤسسات

إذ بانسجامها و تظافرها تستطيع املؤسسات رسم  نشاطها في شكل مديريات تغطي كل منها وظائف معينة،

، و هذا ما يؤدي إلى حتمية تصميم وتطبيق نظام رقابة داخلي ألنه يعكس طبيعة خطط تجسد سياستها

 كما تجدر اإلشارة بأن إدارة املؤسسة هي املسؤولة عن هذا التصميم لتحديد مدى ثقةمختلف األنشطة بها، 

جع على القيام بمهمته في مراجعة القوائم املالية و الحكم السليم على مدى االعتماد عليه و مساعدة املرا

يختلف نظام الرقابة  . فقدأن يكون سهال و واضحا للقائمين بتطبيقهال البد ايكون هذا النظام فعلو  صحتها،

   من مؤسسة إلى أخرى فنظام الرقابة الداخلي الذي يطبق في مؤسسة معينة قد ال يصلح في مؤسسة أخرى.

 يشمل هذا الفصل على ثالث مباحث تتناول مدخل لنظام الرقابة الداخلية من الناحية النظرية، حيث:  

 املبحث األول: عموميات حول نظام الرقابة الداخلية.

 بحث الااني: أساسيات في نظام الرقابة الداخلية.امل

 املبحث الاالث: فعالية نظام الرقابة الداخلية.
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 املبحث األول: عموميات حول نظام الرقابة الداخلية

 اكتشافعتمد في املؤسسة يعتبر من بين أهم خطوات املراجعة، و ذلك بغية إن نظام الرقابة الداخلية امل

 قي مواطن القوة. يعبر هذا النظاممواطن الضعف فيه ومن ثم تسليط عملية املراجعة على هذه املواطن وتال

عن الخطة التنظيمية و جميع اإلجراءات و املقاييس املتبناة من قبل املؤسسة من أجل ضمان السير الحسن 

 املعلوماتية املختلفة في املؤسسة.ضمان صحة و مصداقية املعلومات الناتجة عن األنظمة و  لجميع الوظائف

 املطلب األول: مفهوم نظام الرقابة الداخلية

داخلية و هذا بسبب تعدد مراحل التطور التي مرت بها ال الرقابةلقد تعددت التعاريف التي تناولت نظام 

 :يلي كماالرقابة الداخلية 

  الرقابة الداخليةنبذة تاريخية عن نظام  الفرع األول:

      مفهوم نظام الرقابة الداخلية وجد منذ القدم، و تطور بتطور املجتمعات البشرية، إال أنه يمكن القول  إن

 بأن ظهور الرقابة الداخلية باملفهوم الحالي لم يظهر إال في العصر الحديث )الاورة الصناعية(.

   ق بمقارنة املعلومات األتية إجراءات الرقابة الداخلية يتعلفبالنسبة للحضارة األشورية نجد أن ظهور 

 من مصدرين مختلفين و مستقلين عن بعضهما البعض.

إجراء جديد من إجراءات الرقابة إضافة إلى إجراء الحضارة السابقة، ظهر أما بالنسبة للحضارة الرومانية 

             الضرائبو املتمال في تقسيم وفصل املسؤوليات، حيث مسؤولية إقرار النفقة و تحديد قيمة  الداخلية

    من اختصاص مجلس الحكومة الروماني، في حين أن مسؤولية جمع الضرائب و االحتفاظ باألموال كانت

 من مسؤولية القضاء.

(": لقد أورد في كتابه مبدأ Locu Pacioliتب اإليطالي "لوكا باشيلو )اأما في العصور الوسطى فنجد أن الك

 ن ينصح بضرورة إجراء الجرد املادي كوسيلة من وسائل الرقابة الداخلية.(، أنه كا1945القيد املزدوج )

      ، فإن ظهور املؤسسات الكبيرة الحجم، بروز شركات املساهمة وانتقال اإلدارة أما في العصر الحديث

من أصحاب رؤوس األموال إلى أشخاص مهندسين أدى إلى ضرورة االعتراف بالرقابة الداخلية كنظام ضروري 

    أي تنظيم محاسبي هدفه املحافظة على رأس املال، إضافة إلى أن الحاجة إلى الرقابة الداخلية كان الدور 

ا إلصالح املراجعة، وبالتالي فإن العوامل في بروز هذه الفكرة، حيث نجد أن إصالح الرقابة الداخلية كان مرادف

 التي دفعت إلى ظهور إحداها هي نفس العوامل التي أدت إلى ظهور األخرى.

حيث كان العمل في واالحتفاظ باألصول يناط به إلى أفراد لحساب الدولة وتطلب األمر الرقابة على هؤالء 

ه األصول كما أن األفراد مالك األرض األفراد حيث يقومون باالحتفاظ باألصول وتسجيل تحركات هذ

      والقائمون بالتسويق كانوا في حاجة إلى من يقوم بالرقابة على األعمال التي يقوم بها العاملون لحسابهم 

في التسجيل واالحتفاظ باألصول نيابة عنهم، وفي املراحل األولى للتقدم البشري كانت طرق لتنفيذ مبدئية 
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قلة العمليات التجارية، وبذلك كان الفرد نفسه يقيد ويراقب عمله في نفس الوقت، يتوالها أصحابها بسبب 

إال أن التقدم البشري، انتشار التجارة العاملية واتساع نطاق التجارة الداخلية أدى إلى فصل امللكية عن 

رقابة لصالح أصحاب اإلدارة وبالتالي ازدادت الحاجة  إلى الرقابة لصالح اإلدارة حيث زاد العاملون وكذلك ال

رؤوس األموال فزيادة رأس املال املستامر في العمل التجاري أو الصناعي أو الخدمي وظهور امللكية الجماعية 

في صورة شركات أفراد ومساهمة ألزم إسناد إدارة املشروع إلى نخبة من اإلداريين للقيام بالوظائف املختلفة 

لين في املشروع، من وظائف اإلدارة رقابة أعمال العاملين من العام للمشروع يساعدهم في ذلك مجموعة

     ومحاسبتهم عن أخطائهم وتصحيح هذه األخطاء، وأيضا تطلب األمر أن يتابع أصحاب رأس املال املديرين

 نجاحهم أو فشلهم.في 

أعمال  بالنسبة إلى إدارة املشروع أصبح األمر يتطلب تنظيما داخليا في املشروع يتيح رقابة ومتابعة

القائمين لتنفيذ السياسات املوضوعة لصالح املديرين كما أصبحت الحاجة ماسة إلى من يراقب هؤالء 

املديرين نيابة عن أصحاب رأس املال على أن يقدم لهم تقريرا عما ملسه أثناء الرقابة وبذلك يمكن مراقبتهم 

 .1ومحاسبتهم عن أخطاءهم التي يقعون فيها أثناء قيامهم بعملهم

 الفرع الثاني: تعريف نظام الرقابة الداخلية

          لقد تعددت التعاريف لنظام الرقابة الداخلية، لذا سنتناول أهم التعاريف الحدياة و املعاصرة له ما صدر 

 عن املعاهد و املنظمات و الهيئات الدولية املتخصصة في هذا امليدان ومنها:

بة الداخلية بتعدد مراحل التطور التي مرت بها وبتعدد املعرفين له، تعدد التعاريف التي تناولت نظام الرقا

 :لذلك سنورد بعض التعاريف املقدمة لنظام الرقابة الداخلية

 التعريف األول:

الفيومي"، نظام الرقابة الداخلية على أنه الخطة التنظيمية واملقاييس األخرى املصممة  ف "الصبان وعر  

 التالية: لتحقيق األهداف

  ؛حماية األصول 

 ؛اختبار دقة و درجة االعتماد على البيانات املحاسبية 

 ؛تشجيع العمل بكفاءة 

 2تشجيع االلتزام بالسياسات االدارية 

 

                                                           
، 2003الدار الجامعية، مصر،  لى والجزئي،كالرقابة واملراجعة الداخلية على املستوي اليا، اسر السيد الصحن، محمد  محمد عبد الفتاح -1

 .09:ص
، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة االطار النظري و املمارسة التطبيقيةاملراجعة وتدقيق الحسابات محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي،   2

 .84، ص:2005الاانية، الجزائر، 
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 التعريف الثاني:

فها املعيار الدولي ملمارسة أعمال التدقيق و التأكيد و قواعد أخالقيات املهنة رقم            ، الصادر 400عر 

جراءات التي تتبناها "كافة السياسات و اإل على أنها في موقعه الرسمي  IFACعن االتحاد الدولي للمحاسبين 

املؤسسة ملساعدتها قدر اإلمكان في الوصول إلى أهدافها، مع ضمان إدارة منظمة و كفاءة عمل عالية 

التحقق من دقة و اكتمال  ء،األخطا اكتشافبسياسات حماية األصول، منع الغش،  االلتزامباإلضافة إلى 

 1السجالت املحاسبية و تهيئة معلومات مالية موثقة في الوقت املناسب".

 التعريف الثالث:

فتها لجنة حماية املنظمات  و موظفين   على أنها "عمليات وضعت من قبل مجلس إدارة املؤسسة COSOعر 

 أخرين، لتأمين و توفير الحماية الكافية و التأكد من إمكانية تحقيق املؤسسة ألهدافها و املتمالة في:  

  كفاءة العمليات التشغيلية؛مدى 

  التقارير املالية؛مدى االعتماد على 

  2".بها املعمولةنظمة االلتزام بتطبيق القوانين و األ مدى 

تقديم تعريف شامل لنظام الرقابة الداخلية، على أنها "الخطة التنظيمية من خالل هذه التعاريف يمكن 

   و كافة وسائل التنسيق و القياس التي تمارسها املؤسسة لحماية أصولها و ضمان أساليب الدقة و التحقق

 يانتها املحاسبية، و تنمية كفاءة التشغيل و تشجيع كافة العاملين باملؤسسة على إتباع السياساتبمن 

 3و االلتزام بها.     اإلدارية

 املطلب الثاني: خصائص نظام الرقابة الداخلية

 يتميز نظام الرقابة الداخلية بعدة خصائص نذكر منها:

 الفصل بين اختصاصات و مسؤوليات املوظفين داخل املؤسسة املوظفين داخل املؤسسة. .1

       تويات اإلداريةداخل املسوضوح خطط السلطة التي تحدد مسؤوليات معينة ملوظفين معينين  .2

 في املؤسسة.

 مراعاة كفاءة املوظفين و مالءمة مؤهالتهم العلمية ملتطلبات وظائفهم. .3

 مراعاة خطوات تسجيل العمليات املالية و املحاسبية. .4

                                                           
  1

 http://www.ifaci.com/ifaci/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-l-audit-et-du-controle-internes-78.html    11-12-

2016, 08:26. 

 . 74ص: ،2004 ،، مملكة املعرفة للدراسات و االستشارات و التطوير، بدون طبعة، األردنالتدقيق املستند على املخاطرأحمد حلمي،   2
، مجلة كركوك للعلوم اإلدارية و االقتصادية، أثر استخدام الحاسوب على نظام الرقابة الداخلية في املصرف العراقيةجليل إبراهيم صالح،   3

 .86، ص:www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=83151 ،21/12/2016 ،13:03 ،2013 ،3، املجلد2العدد

 

http://www.ifaci.com/ifaci/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-l-audit-et-du-controle-internes-78.html
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=83151
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 لها        و رقابتهاللعناية باألصول و السجالت يجب أن يتضمن النظام اإلجراءات السليمة  .5
ً
حماية

  من أي تصرفات غير مشروعة.

يجب أن يتضمن النظام أساليب مراقبة االلتزام بتنفيذ التعليمات و اللوائح و الخطة  .6

 1التنظيمية للمؤسسة.

 املطلب الثالث: العوامل املساعدة لتطوير نظام الرقابة الداخلية 

بها  لداخلية، هذا نتيجة التطورات التي مر  لقد تعددت العوامل املساعدة على تطوير نظام الرقابة ا 

 العالم خاصة من الناحية االقتصادية ومن أهم هذه العوامل ما يلي:

  تعدد أنواع املؤسسات:  .1

          ميزت املؤسسة بعدة أصناف و تقسيمات سواء من ناحية طبيعة أنشطتها )تجارية، صناعية، خدماتيةت

طة          أو من ناحية حجمها )صغيرة، متوسعمومية(،  و  القانونية )خاصة تهافالحية(، أو من ناحية طبيعو 

ونتيجة لهذه األصناف و التقسيمات كان من الضروري على املساهمين تكوين مجلس اإلدارة ملناقشة  .كبيرة(و 

رة لها، و هذا التقييم يكون بمقارنة ما توصلت إليه  لتقييمكل األمور املتعلقة باملؤسسة و  عمل الهيئات املسي 

بما تم رسمه في الخطة التنظيمية، و هذا التقييم يكون عن طريق ما  امن نتائج مبررة لنشاطاته هذه الهيئات

 2يسمى بالرقابة الداخلية

 تعدد العمليات: .2

       تنتج، تشغل و تبيع، و داخل كل وظيفة تقوم املؤسسة بعدة وظائف من حيث أنها تستامر، تشتري،

  من هذه الوظائف تقوم املؤسسة بعدة عمليات تتفاوت من وظيفة إلى أخرى، و في إطار هذه الوظائف يجب 

في الخطة  على الهيئة املشرفة على كل وظيفة أن تتقيد بما هو مرسوم في الخطة الخاصة بها و التي هي مابتة

      اإلجمالية للمؤسسة، مما سبق يتبين أن نظام الرقابة الداخلة مطالب بالتكييف مع التنوع  التنظيمية

  3في العمليات.

 :تفويض السلطات .3

يكون هذا واضحا في شركات املساهمة، و هذا بانفصال أصحاب رؤوس األموال عن اإلدارة الفعلية لها 

       "مجلس اإلدارة"، و الذي بسبب كثرة عددهم و تباعدهم، و بالتالي يسندون ذلك إلى جزء منتخب منهم 

إلدارات املختلفة في املؤسسة  هو بدوره غير قادر على إدارة املؤسسة بمفرده فيقوم بتفويض السلطات إلى ا

و اإلخالء  في املؤسسة بمفرده فيقوم بتفويض السلطات إلى اإلدارات املختلفة السلطة إلى اإلدارات املختلفة

                                                           
 .156-154، ص ص: 2006، املكتب الجامعي الحديث، الطبعة األولى، مصر، الرقابة و املراجعة الداخليةعبد الفتاح محمد الصحن و أخرون،   1 

 .93ص:  مرجع سبق ذكره،محمد التهامي الطواهر، مسعود صديقي،   2
 .93املرجع نفسه، ص:  3
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، بمسؤولياته أمام املساهمين، مع ضمانه تحقيق الرقابة على أعمال هذه اإلدارات املختلفة عن طريق وسائل

 1لية و هذا من أجل االطمئنان على سالمة العمل داخل املؤسسة.و إجراءات الرقابة الداخ مقاييس

 تطور إجراءات املراجعة الخارجية:  .4

تقوم على أساس العينة  اختباريةإن تحول عملية املراجعة الخارجية من مراجعة تفصيلية إلى مراجعة 

             بسبب عدم إمكانية املراجع الخارجي القيام باملراجعة التفصيلية لكافة العمليات املدونة في الدفاتر 

ال للرقابة الداخلية يعتمد عليه املراجع الخارجي في تحديد حجم  و السجالت، أدى إلى ضرورة و جود نظام فع 

 ة املراجعة الخارجية.العينة املناسبة للقيام بعملي

 :حاجة اإلدارة إلى بيانات دورية دقيقة .5

البد إلدارة املؤسسة من الحصول على تقارير دورية معبرة عن األوجه املختلفة لنشاطاتها، من أجل اتخاذ 

        القرارات املناسبة و الالزمة، و تصحيح االنحرافات و رسم سياسة املؤسسة املستقبلية، ومن هنا البد

وجود نظام رقابة داخلية سليم و متين ُيطمئن اإلدارة على صحة تلك التقارير التي ُيعتمد عليها في اتخاذ  من

 هذه القرارات. 

 و غيرها إلى بيانات دقيقة:حاجة الجهات الحكومية  .6

تحتاج الجهات الحكومية إلى بيانات دقيقة حول املؤسسات املختلفة الناشطة داخل البلد، و ذلك 

           الستعمالها في عملية التخطيط االقتصادي، الرقابة الحكومية، التسعير و غير ذلك، فإذا ما طلبت

هذه البيانات من املؤسسة يجب أن تقدمها هذه األخيرة بسرعة، و هذا هو األمر الذي ال يتسنى لها ما لم يكن 

 و قوي.    لها نظام رقابة داخلية فعال

 ات في نظام الرقابة الداخليةاملبحث الثاني: أساسي

 

تتحمل اإلدارة مسؤولية وضع نظام الرقابة الداخلية، املحافظة عليه و مراجعة مدى مالءمته و مدى 

      ة كفاية مكوناته، و ذلك من أجل الدفع بهذا النظام إلى توجيه عمليات كل وظيفة من وظائف املؤسس

 و تحقيق األهداف املرجوة.النجاح  نحو 

 األول: مكونات نظام الرقابة الداخلية املطلب

من خمسة عناصر أساسية متداخلة مع بعضها البعض لتشكل إطار متكامل نظام الرقابة الداخلية  يتكون 

و قد تم تبنيها من قبل املعهد األمريكي للمحاسبين  COSOلها، تم وضعها من قبل لجنة حماية املنظمات 

 وب اإلدارة في تسيير املعلومات و تكامل عملياتها، و هذه املكونات هي:وتم بناؤها على أسل AICPAالقانونيين 

 إلى خاطر، ، األنشطة الرقابة، تقييم املالبيئة الرقابية
ً
 .التوجيه و املتابعةاملعلومات و االتصال إضافة

                                                           
 .11، ص:2010، دار البداية، الطبعة األولى، عمان، مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية و املاليةمصطفى صالح سالمة،   1
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 أن البيئة الرقابية، تعد املظلة أو القاعدة للمكونات األخرى 
ً
ففي ظل  التي تعبر عن قيمة املؤسسة علما

 .عدم وجود بيئة رقابية فعالة، فإن نتائج املكونات األخرى ال تؤدي إلى ضبط رقابي فعال و ذو جودة ممتازة

 

 cosoحسب  : مكونات نظام الرقابة الداخلية)Ⅰ- 01(الشكل رقم

            

 

 

 

 نظام الرقابة الداخلية

 

 

 

  

 

La Source: Reda Khelassi, Le Contrôle Interne Des Organisations, Houma édition, Alger, 2013, P :68.  

 

و تعني املوقف العمومي للمدراء و اإلدارة و إدراكهم و أفعالهم املتعلقة بنظام الرقابة البيئة الرقابية:  .1

الداخلية و أهميته للمنشأة، و لبيئة الرقابة تأثير على فعاليته على بعض إجراءات الرقابة و تتضمن 

         أسلوب التشغيلعكس بيئة الرقابة مال: وظيفة مجلس اإلدارة و اللجان التابعة له، تالعوامل التي 

  1و الهيكل التنظيمي للمنشأة.

      تفسح أنظمة الرقابة الداخلية املجال لتقييم املخاطر التي تواجهها املؤسسة سواء تقييم املخاطر:  .2

شرطا أساسيا  مؤسسةواضحة لل من املحيط الداخلي أو املحيط الخارجي. كما يعتبر وضع أهداف ثابتة و

خاطر ذات العالقة و املرتبطة ذلك فإن تقييم املخاطر عبارة عن تحديد و تحليل املخاطر، للتقييم امل

في خطط األداء طويلة األجل. و لحظة تحديد املخاطر فإنه من الضروري  بتحقيق األهداف املحددة

                                                           
1
، 2009األردن، ، دار الراية، الطبعة األولى، التدقيق و الرقابة الداخلية في بيئة نظم املعلومات املحاسبيةعطا هللا أحمد سويلم الحسبان،   

 .56ص:

= األنشطة الرقابية

 القواعد و اإلجراءات

 تقييم املخاطر

       التوجيه   

 و املتابعة

         املعلومات

 و االتصال

الرقابية= قيمة  البيئة

 املؤسسة
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         تحليلها للتعرف على أثرها املمكن و ذلك من حيث أهميتها و تقدير احتمال حدوثها و كيفية إدارتها 

 1و الخطوات الواجب القيام بها.

إضافة لبيئة الرقابة لغرض  و تعني تلك السياسات و اإلجراءات التي اعتمدتها اإلدارة األنشطة الرقابية: .3

السجالت  دقة تحقيق األهداف الخاصة باملنشأة، و تتضمن هذه اإلجراءات تقديم التقارير و فحص

املعلومات املحاسبية. حيث األنشطة الرقابية املصممة السيطرة على تطبيقاتها، بيئة نظم  و  املحاسبية

في عمل قوائم ملنع و اكتشاف األخطاء في البيانات املحاسبية تقوي نظم املعلومات املحاسبية و تسهم 

 2مالية موثوق بها.

و إلى اخرين يحتاجونها داخل  يجب تسجيل املعلومات و إيصالها إلى اإلدارة :االتصالاملعلومات و  .4

          املؤسسة وذلك بشكل و إطار زمني يساعدهم على القيام بالرقابة الداخلية و املسؤوليات األخرى. 

       مالئمة يمكن الاقة بها باتصاالتو حتى تستطيع املؤسسة أن تعمل و تراقب عملياتها، عليها أن تقوم 

و الخارجية. أما فيما يتعلق باالتصال فإنه  باألحداث الداخليةو في الوقت املناسب وذلك فيما يتعلق 

يكون فعاال عندما يشمل تدفق املعلومات من األعلى إلى األسفل أو العكس أو بشكل أفقي إضافة إلى قيام 

ا أثر في تحقيق املؤسسة جهات أخرى خارجية قد يكون لهاإلدارة بالتأكد من وجود اتصال مناسب مع 

ألهدافها عالوة على حاجة اإلدارة الفعالة لتقنية املعلومات الهامة لتحقيق تحسين و اتصال مهم و 

 3موثوق به و مستمر لهذه املعلومات.

يقصد بهذا الجزء املتابعة املستمرة و التقييم الدوري ملختلف أجزاء أو مكونات نظام  التوجيه و املتابعة: .5

       يتوقف مدى تكرار املتابعة و التقييم  لداخلية للتحقق من فعالية و كفاءة هذا النظام. والرقابة ا

 على نتائج املتابعة املستمرة و املخاطر املرتبطة بنظام الرقابة الداخلية و على طبيعة أنشطة املؤسسة.

       يجبومن األدوات املستخدمة ملتابعة نظام الرقابة الداخلية هو وجود إدارة للمراجعة الداخلية و التي 

أن تقدم تقارير بنتائج املتابعة إلى مجلس اإلدارة أو لجنة املراجعة و يجب أنتتم عملية املتابعة بواسطة أفراد 

للمكونات الخمسة  cosoية حيث ينظر تقرير لجنة مؤهلين لذلك و خاصة العاملين بإدارة املراجعة الداخل

 4لنظام الرقابة الداخلية على أنها مقاييس يمكن على أساسها تقييم فعالية الرقابة الداخلية.

 

 

 

                                                           
 .57: املرجع نفسه، ص  1
، 2، مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية و االقتصادية، العددتفعيل الرقابة الداخلية في ظل بيئة التجارة اإللكترونيةساكر ظاهر عمر أمين،   2
 .151، ص:file:///C:/Users/user2015/Downloads/64806.pdf ،13/12/2016 ،15:39 ،13/11/2016 ،2012 ، العراق،2ملجلدا

  3 .57:عطا هللا أحمد سويلم الحسبان، مرجع سبق ذكره، ص 
4
                 املراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا املعلومات و عوملة األسواق )الواقعالرقابة و عبد الوهاب نصر، شحاته السيد شحاته،  

 .84:، ص2006 ، الدر الجامعية، مصر، بدون طبعة،املستقبل( و

file:///C:/Users/user2015/Downloads/64806.pdf،13/12/2016
file:///C:/Users/user2015/Downloads/64806.pdf،13/12/2016
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 : ملخص ملكونات نظام الرقابة الداخلية)Ⅰ- 01(جدول رقمال  

 وصف املكون  املكونات
 املكونات الفرعية

 )في حالة القابلية للتطبيق(

التصرفات، السياسات و اإلجراءات  البيئة الرقابية

التي تعكس االتجاه العام لإلدارة 

العليا، أعضاء مجلس اإلدارة و 

 مالك الوحدة عن الرقابة و أهميتها.

  ، االلتزام باألهليةاألمانة و القيم األخالقية

أو الصالحية، مشاركة مجلس اإلدارة أو 

لجنة التدقيق، فلسفة اإلدارة و أسلوب 

التنظيمي، تحديد  الهيكل التشغيل،

السلطة و املسؤولية، سياسات و ممارسات 

 املوارد البشرية.

تعريف و تحليل اإلدارة لألخطار  تقييم املخاطر

املناسبة عند إعداد القوائم املالية 

املحاسبة  بما يتفق مع مبادئ

 املتعارف عليها.

مزاعم اإلدارة التي يجب مقابلتها، الوجود    

أو الحدوث، االكتمال، التقييم، الحقوق     

 و االلتزامات، العرض و اإلفصاح.

السياسات و اإلجراءات التي تضعها  األنشطة الرقابية

اإلدارة لتحقيق أهدافها من التقرير 

 املالي.

بات، الترخيص الفصل املالئم بين الواج

املالئم للعمليات املالية و األنشطة، 

السجالت و املستندات املالئمة، الرقابة 

الفعلية على األصول و الدفاتر، الفحص 

 املستقل لألداء.

الطرق التي تستخدم لتعريف،  االتصالاملعلومات و 

تجميع، تبويب، تسجيل و التقرير 

عن العمليات املالية للوحدة و 

املسؤولية عن األصول على الحفاظ 

 املرتبطة بها.

يجب تحقيق أهداف املراجعة املرتبطة 

بالعمليات املالية، الوجود، االكتمال، 

           الدقة، التبويب، التوقيت، الترحيل

 و الترخيص.

تقدير اإلدارة املستمرة أو التقدير  التوجيه و املتابعة

الدفتري لها لجودة أداء الرقابة 

حديد إذ ما كانت الداخلية و ت

الرقابة يتم تنفيذها طبقا للتصميم 

املوضوع لها أو يتم تحديد ما إذ 

كانت هناك ضرورة لتعديل الرقابة 

 الداخلية.

 غير قابل للتطبيق.
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 .83،ص:2005، الطبعة الاانية، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، املدخل إلى التدقيق الحديثأحمد حلمي جمعة،  املصدر:

 الثاني: أنواع نظام الرقابة الداخلية املطلب

 هي: يتضمن نظام الرقابة الداخلية ثالث أنواع و

و هو يشمل على خطة التنظيم و الوسائل و اإلجراءات املختصة بصفة نظام الرقابة اإلدارية:  .1

       أساسية لتحقيق أكبر كفاءة إنتاجية ممكنة و ضمان تحقيق السياسات اإلدارية، إذ تشمل

      هذه الرقابة على كل ما هو إداري، سواء كانت برامج تدريب العاملين، طرق التحليل اإلحصائي

     و دراسة حركة املؤسسة عبر مختلف األزمنة، تقارير األداء، الرقابة على الجودة و إلى غير ذلك

 1من أشكال الرقابة.

اإلجراءات و األنظمة التي تضعها يقصد بها كل الطرق و الوسائل و  نظام الرقابة املحاسبية: .2

خالل  التي تتم اإلدارة بقصد حماية مواردها املختلفة و ضمان صحة التقارير و القوائم املالية

مسار تدقيق الحسابات و تتحقق هذه الرقابة عن طريق وجود خطط رئيسية و فرعية تحدد 

 2عناصر النشاط.

 : أوجه االختالف بين نظام الرقابة املحاسبية واإلدارية.)Ⅰ- 02(الجدول رقم

 نظام الرقابة اإلدارية نظام الرقابة املحاسبية  أوجه املقارنة

 الهدف من الرقابة

أو  السرقة و الضياع  من األصول  حماية -

 .وسوء االستخدام االختالس

التحقق من كفاءة أداء العمليات  -

 التشغيلية.

 

 الواردة املعلومات املالية دقة من التحقق -

 القوائم املالية. في

 بالقوانين أو اللوائح من االلتزام التحقق -

وضعتها  التي والسياسات أو اإلجراءات

 الشركة. إدارة

عملية  طبيعة

 الرقابة

 عمليات املؤسسة تنفيذ من التحقق -

        املالئم السلطة لنظام تفويض وفقا

 .اإلدارة من ة أو املعتمد

 تم قد عملية املؤسسة أن من التحقق -

طبقا  والسجالت في الدفاتر تسجيلها

 .عاما املقبولة قبوال املحاسبة للمبادئ

التحقق من تنفيذ وتطبيق اإلجراءات  -

 والسياسات اإلدارية.

 

 

 .60ص:  ،مرجع سبق ذكره عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة،املصدر: 

                                                           
 .89مرجع سبق ذكره، ص:، محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي 1
الداخلية في وحدات قطاع التعليم العالي دراسة تطبيقية في قسم الرقابة و التدقيق تقييم أنظمة الرقابة قاسم محمد عبد هللا البعاج،  2

 .77،ص:file:///C:/Users/user2015/Downloads/40492.pdf ،25/12/2016 ،19:30 ،2011 ،13، املجلد 4، مجلة القادسية، العددالداخلي

file:///C:/Users/user2015/Downloads/40492.pdf
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يقصد به مجموعة السياسات و اإلجراءات التي تتبناها اإلدارة بغرض  نظام الضبط الداخلي: .3

ضبط عملياتها و مراقبتها بطريقة تلقائية مستمرة لضمان حسن سير العمليات، و عدم حدوث 

 في أصول املنشأة و سجالتها و حساباتها. االختالساألخطاء، الغش، التالعب أو 

     عمل، تحديد السلطات و املسؤوليات أيضا الفصلالضبط الداخلي هو تقسيم ال جوهر نظامإن 

بين املسؤوليات أو االختصاصات الوظيفية املختلفة عن طريق عدم قيام موظف ما بعملية 

 1كاملة.

 املطلب الثالث: أهداف نظام الرقابة الداخلية

تحقيق ، ر بغية التطو عدة أهداف، كل هدف تسعى املؤسسة إلى تحقيقه نظام الرقابة الداخلية يشمل 

 و تعزيز مركزها التنافس ي وتتمال فيما يلي: الربح

              إن التحكم في األنشطة املتعددة للمؤسسة و في عوامل اإلنتاج و داخلهاالتحكم في املؤسسة:  .1

في نفقاتها و تكاليفها و عوائدها و في مختلف السياسات التي وضعت بغية تحقيق ما ترمي إليه املؤسسة،  و

هياكلها، طرقها و إجراءاتها، من أجل الوقوف على معلومات ذات مصداقية ينبغي عليها تحديد أهدافها، 

 .ر املراد التحكم فيهاالحقيقية لها، و املساعدة على خلق رقابة على مختلف العناصتعكس الوضعية 

           مادية نظام الرقابة الداخلية، هذا من خالل فرض حمايةأهم أهداف  يعتبر من  حماية األصول: .2

من البقاء و الحفاظ على أصولها  األصول. إن هذه الحماية تمكن املؤسسةو حماية محاسبية لجميع عناصر 

اإلنتاجية بمساهمة األصول املوجودة لتمكينها من تحقيق من كل األخطار املمكنة، وكذلك دفع عجلتها 

 2األهداف املرسومة ضمن السياسة العامة للمؤسسة.

        بغية ضمان نوعية جيدة للمعلومات ينبغي اختيار دقة ودرجة االعتماد :ضمان نوعية املعلومات .3

على البيانات املحاسبية فيظل نظام معلوماتي يعالج البيانات من أجل الوصول إلى نتائج تتمال في املعلومات، 

 الذي يتصف بالخصائص التالية: تتم عبر نظام املعلومات املحاسبية حيث أن تجهيز هذه البيانات املحاسبية

 تسجيل العمليات من املصدر و في أقرب وقت ممكن. 

 من البيانات املتعلقة بهاالتأكد و  البرنامج األليات التي سجلت في إدخال العملي. 

  على حسب صنفها و خصائصها في كل مرحلة من مراحل املراجعةتبويب البيانات. 

  إحترام املبادئ املحاسبية املتفق عليها و القواعد الداخلية للمؤسسة من أجل تقديم املعلومات

 .املحاسبية

  األطراف الطالبة لها.توزيع املعلومات على 

                                                           
 .98ص: ،مرجع سبق ذكره، املدخل إلى التدقيق الحديثأحمد حلمي جمعة،  1
2
ماجستير، تخصص: محاسبة، جامعة أحمد  ، مذكرةأثر تطبيق املؤسسة االقتصادية الجزائرية ملتطلبات نظام الرقابة الداخليةكبلوتي حمزة،  

 Users/user2015/Desktop/ master%202/sndsiudgdsgt/.._archive_the00000000000000704343000621.pdf ،2015 بوقرة، بومرداس،

file:///C:/،23/01/2017 ،13:25 :23ص. 

file:///C:/،23/01/2017
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إن إحكام نظام للرقابة الداخلية بكل وسائله داخل املؤسسة يمكن من ضمان تشجيع العمل بكفاءة:  .4

االستعمال األمال و الكفء ملوارد املؤسسة، و من تحقيق فعالية في نشاطها من خالل التحكم في التكاليف 

       ضمانات و فقطاخلية ال يعطي لإلدارة بعض البتخفيضها عند حدودها الدنيا، غير أن نظام الرقابة الد

 1بل يعطي تحسنا في مردودية املؤسسة.

إن االلتزام بالسياسات اإلدارية املرسومة من قبل اإلدارة تقتض ي  تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية: .5

امتاال و تطبيق أوامر الجهة املديرة، ألن تشجيع و احترام السياسات اإلدارية من شأنه أن يكفل 

    املرسومة بوضوح في إطار الخطة التنظيمية. من أجل التطبيق األمال لألمر، ينبغيللمؤسسة أهدافها 

 تية:ه الشروط اآلأن تتوفر في

 يجب أن يبلغ إلى املوجه إليه. 

 )يجب أن كون واضحا )مفهوما. 

 يجب توافر وسائل التنفيذ. 

 .2يجب إبالغ الجهات االمرة بالتنفيذ 

 املبحث الثالث: فعالية نظام الرقابة الداخلية

املعلومات النموذج املحاسبي من شأنه أن يسمح لنظام  نظام قوي للرقابة الداخلية على إن وجود

من جهة  و لوضعية الحقيقية للمؤسسة من جهة،من توليد معلومات ذات مصداقية و معبرة عن ا املحاسبية

 العامة لها. الخطةفي ثانية يمكن املؤسسة من تحقيق أهدافها 

 مقومات نظام الرقابة الداخليةاملطلب األول: 

     تعتبر مقومات نظام الرقابة الداخلية كاألعمدة داخل املبنى فقوة هذه األعمدة تعكس قوة و فعالية 

 :التاليةو العكس صحيح، لذلك سنتطرق إلى مقوماته في العناصر   هذا النظام

 الهيكل التنظيمي: .1

بالتحكم في املؤسسة، من أجل الوقوف على نظام للرقابة الداخلية يستطيع تحقيق أهدافه املتعلقة 

حماية األصول، صمان نوعية املعلومات، تشجيع العمل بكفاءة و تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية، ينبغي 

سلطات كل منها بوضوح ودقة تامة  أن يوجد في املؤسسة هيكل تنظيمي يجسد الوظائف و املديريات ويحدد

 مع إبراز العالقات فيما بينهم.

     ية و دور الهيكل التنظيمي في بسط نظام الرقابة الداخلية داخل املؤسسة، كون و عليه تظهر حساس

 أن تصميم هذا الهيكل يراعي فيه العناصر االتية:

                                                           
.91-90محمد التهامي، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1  

، مذكرة ماستر، تخصص: فحص محاسبي، جامعة محمد في تحسين نظام الرقابة الداخلية للمخزوندور املراجعة الداخلية العمري أيمن،  2

 .51:ص ،file:///C:/Users/user2015/Desktop/master%202/sndsiudgdsgt/20%6.pdf ،12/02/2017 ،15:08 ،2015خيضر، بسكرة، 

file:///C:/Users/user2015/Desktop/master%202/sndsiudgdsgt/20%256.pdf
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 حجم املؤسسة. 

 طبيعة النشاط. 

 تسلسل االختصاصات؛ 

 تحديد املديريات؛ 

 تحديد املسؤوليات و تقسيم العمل؛ 

 البساطة و املرونة؛ 

 االستقاللية بين املديريات مال التي تقوم بالعمل ليست هي التي تحتفظ باألصول،  مراعاة      

 1و ليست هي التي تقوم بمحاسبة األصول.

 نظام املعلومات املحاسبية: .2

يعتبر نظام املعلومات املحاسبي السليم أحد أهم املقومات األساسية لنظام الرقابة الداخلية الفعال، 

ملحاسبية الذي يعمل وفق طرق واضحة منصوص عليها قانونا وتستجيب إلى وضعية فنظام املعلومات ا

وطبيعة نشاط املؤسسة وضمن نمط املعالجة اآللية املتحكم فيها، يعتمد على مجموعة متكاملة من الدفاتر 

وبأكثر والسجالت املحاسبية ودليل للحسابات يراعي في تصميمه تيسر إعداد القوائم املالية بأقل جهد ممكن 

دقة ممكنة يكون أحد املقومات املدعمة لنظام الرقابة الداخلية، بحيث يجب أن يتضمن هذا الدليل 

        الحسابات الالزمة والكافية لتمكين اإلدارة من أداء مهمتها الرقابية على العمليات، ولتمكين املحاسب 

 والنفقات االستهالكية.من الفصل بين العناصر املتعلقة بالنفقات االستامارية 

 .إجراءات تفصيلية:3

إدارة هذه األخيرة إلى طرح إجراءات تفصيلية و إن العمل التسلسلي للوظائف املختلفة داخل املؤسسة يدع

االحتفاظ  لتنفيذ الواجبات على مستوى املديريات املختلفة، بحيث ال يقوم شخص واحد بالترخيص للعمل و

على اإلدارة     ال يقوم بالعملية من أولها إلى آخرها، وفي هذا االطار ينبغي باألصل ومسك السجالت، أي أن

         تحديد نوع وكيفية القيام بالعملية داخل كل مديرية مما يسمح بعدم تداخل املهام وخلق رقابة  ذاتية

ن هذا املقوم قه موظف من رقابة على موظف آخر. إأو تلقائية أثناء تنفيذ العملية وذلك بواسطة ما يحق

 يسمح من تقليل فرص التالعب والغش والخطأ ويمكن نظام الرقابة الداخلية من تحقيق أهدافه.

 .اختيار املوظفين األكفاء:4

    مما الشك فيه أن العامل الكفء يلعب دورا مهما في إنجاح و تحقيق مبتغات املؤسسة، لذلك يعتبر 

أحد املقومات األساسية التي يرتكز عليها نظام الرقابة الداخلية في تحقيق أهدافه، فبدون  هذا العامل

العاملين املديرين والحريصين على أداء أعمالهم وفق ما رسمته الخطة العامة للمؤسسة ال يمكن أن نحصل 

 على نظام للرقابة الداخلية الفعالة. يراعى في اختيار املوظفين العناصر التالية:

 شهادات في ميدان العمل. 

 خبرة تمكنه من التحكم في وظيفته. 

                                                           
 .98محمد التهامي، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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 االلتزام بالسياسات املرسومة. 

 .احترام نظام التدريب 

كما يجب أن يوجد نظام عادل للحوافز والترقيات ياير حماس العاملين، ويزيد من كفاءتهم االنتاجية بغية 

 تحقيق أهداف املؤسسة بشكل عام.

 

 قابة األداء:.ر 5

إدارة املؤسسة من خالل تحديد أهدافها بوضوح في الخطة املرسومة على تحقيق هذه األهداف تعمل 

بفعالية وبما يكفل االلتزام بسياستها، غير أن االلتزام بمستويات األداء قد ال يدوم طويال مما ينتج انحرافات 

 :مال في اآلتيعن املستويات املرسومة، لذلك ينبغي دراسة ووضع إجراءات كفيلة بتصحيحه وتت

 وتكون بالتدخل املباشر من املسؤول على العمل الذي ينفذه أعوانه. الطريقة املباشرة: 1.5

وتكون باستعمال األدوات املختلفة للرقابة )ميزانيات تقديرية, تكاليف  الطريقة غير املباشرة: 2.5

 معيارية(.

 استخدام كافة الوسائل اآللية:.6

     تخدمة ضمن عناصر النظام املحاسبي داخل املنشأة من العناصر الهامةأصبحت الوسائل اآللية املس

في ضبط وإنجاز األعمال كما هو الحال في آالت عد النقدية املحصلة وتسجيلها، كذلك تزايدت أهمية 

استخدام الحاسوب اإللكتروني في إنجاز بعض خطوات الدورة املحاسبية وتحليل البيانات واملعلومات سواء 

ه تدعيم الدور الرقابي بغرض إعدادها أو اإلفصاح عنها، وأن التوسع في استخدام هذه األدوات من شأن

 .1للنظام املحاسبي املستخدم

إن استعمال اآللة الحاسبة وتأدية العمل املحاسبي باستخدام اإلعالم اآللي، من شأنه أن يدعم نظام الرقابة 

 الداخلية من حيث أن هذه التأدية توفر اآلتي:

 دقة وسرعة املعالجة. 

 سهولة الحصول على املعلومات؛ 

  بوجود برامج مساعدة؛حماية األصول 

 توفير الوقت؛ 

 تدعيم العمل بكفاءة؛ 

 خفض تكلفة املعالجة؛ 

 .التحكم في املعلومات 

 إن تأمين مسار املعالجة اآللية للبيانات يكون من خالل:

يجب أن يتم مسار املعالجة اآللية للبيانات وفق طرق وإجراءات منطقية منظمة  االلتحام: 1.6

 ومتجانسة.

                                                           
 .193، ص 2004الدار الجامعية، مصر،  "الرقابة واملراجعة الداخلية"،عبد الفتاح محمد الصحن، فتحي رزق السوافري،  1



 لنظام الرقابة الداخلية خل مد الفصل األول:

 

19 
 

يجب أن يخضع مسار املعالجة اآللية للبيانات إلى شكل منظم للرقابة، بغية تدارك األخطاء  الوقاية: 2.6

 والغش  وإجراء التصحيحات االزمة.

 الداخلية الرقابةاملطلب الثاني: إجراءات نظام 

يستعمل نظام الرقابة الداخلية وسائل متعددة بغية إحكام العمل املحاسبي وتحقيق األهداف املتوقعة 

وجعل نظام املعلومات املحاسبية يستجيب ألطراف املستعملة للمعلومات من خالل توفير معلومات ذات  منه

      مصداقية وتعبر عن الوضعية الحقيقة للمؤسسة، لذلك وجب على هذا النظام عدة إجراءات من شأنها

أن تدعم املقومات الرئيسية له، وتعتبر بماابة حجر األساس للمبنى، لذا سنتطرق في هذا البند إلى اإلجراءات 

 املختلفة لنظام الرقابة الداخلية من خالل العناصر اآلتية:

 

 الرقابة الداخلية نظام : إجراءاتⅠ- (02(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .123ص: مرجع سبق ذكره،  محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، :املصدر

 وتضم النواحي التالية: . إجراءات تنظيمية و إدارية:1

 تحديد اختصاصات اإلدارات و األقسام املختلفة بشكل يضمن عدم التداخل. 1.1

توزيع الواجبات بين املوظفين بحيث ال ينفرد أحدهم بعمل ما من البداية للنهاية، و بحيث يقع  2.1

 خر.آعمل كل موظف تخت رقابة موظف 

 اإلجراءات

إدارية إجراءات تنظيمية  و  إجراءات عامة  إجراءات محاسبية 

التأمين على ممتلكات -

 املؤسسة.

 التأمين ضد خيانة األمانة-

 رقابة مزدوجة. اعتماد-

 إدخال اإلعالم األلي.-

 التسجيل الفوري للعمليات.-

التأكد من صحة -

 املستندات.

 إجراءات املطابقات الدورية.-

عدم إشراك موظف في  -

 مراقبة عمله.

 االختصاصات. تحديد-

 تقسيم العمل.-

 توزيع املسؤوليات.-

 إعطاء تعليمات صريحة.-

إجراء حركة التنقالت بين -

 العاملين.
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 همال.بشكل واضح يساعد على تحديد تبعة الخطأ أو اإل  توزيع املسؤوليات 3.1

 تقسيم العمل بين اإلدارات و املوظفين بحيث يتم الفصل بين الوظائف التالية: 4.1

 .وظيفة التصريح بالعمليات و املوافقة عليها 

 .وظيفة تنفيذ العمليات 

  بعهدة األصول  االحتفاظوظيفة. 

 .وظيفة القيد و املحاسبة 

 األقسام بحيث يجتمع املوظفون الذين يقومون بعمل واحد في حجرة واحدة. تنظيم 5.1

موظف  فرصة ألي ال يتركن يتضمن خطوات كل عملية  بالتفصيل بحيث إيجاد روتين معي 6.1

 مسؤول.خر آ شخصللتصرف الشخص ي إال بموافقة 

        تعليمات صريحة بأن يقوم كل موظف بالتوقيع على املستندات كإثبات ملا قام به  إعطاء 7.1

 من عمل.

 جراء حركة تنقالت بين املوظفين من حين آلخر بحيث ال يتعارض ذ لك مع حسن سير العمل.إ 8.1

مله ضرورة قيام كل موظف بإجازته السنوية دفعة واحدة، و ذلك إليجاد الفرصة ملن يقوم بع 9.1

 1أي تالعب في ذلك العمل. الكتشافأثناء غيابه 

 وتضم النواحي التالية: إجراءات محاسبية:. 2

       إصدار تعليمات بوجوب إثبات العمليات بالدفاتر فور حدوثها ألن هذا يقلل من فرص الغش  1.2            

 و تساعده إدارة النشأة على الحصول على ما تريده من عمليات في الوقت املناسب. االحتيالو 

 عدم اشتراك أي موظف في مراجعة عمل قام به. 2.2           

وسائل التوازن املحاسبي الدوري مال موازين املراجعة و حسابات املراقبة  استخدام 3.2           

 اإلجمالية.....إلخ.

 و تضم النواحي التالية: عامة:. إجراءات 3

 التأمين على ممتلكات املنشأة ضد جميع األخطاء. 1.3           

 التأمين على املوظفين الذين بحوزتهم عهد نقدية أو بضائع أو أوراق مالية أو تجارية. 2.3           

 وضع نظام وقائي سليم ملراقبة البريد الوارد و الصادر. 3.3           

                                                           
. 195-194، ص ص: 2012، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، التدقيق و الرقابة في البنوكخالد أمين عبد هللا،  1  
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 1استخدام وسائل الرقابة املزدوجة. 4.3           

 املطلب الثالث: حدود نظام الرقابة الداخلية

د تم تصميمه و تطبيقه بشكل جيد أم ال، بعض قيتضمن نظام الرقابة الداخلية بغض النظر إذا كان  

 القيود املالزمة و التي تحد من قدرته على املنع الكامل لألخطاء و الغش و تشمل ما يلي:

 التواطؤ بين العاملين لتطويق الرقابة:  .1

      للغش يوفر الفصل الكافي بين املسؤوليات الوظيفية تأكيدا معقوال ضد ارتكاب أي شخص بمفرده

أصول و إخفاء ذلك، فالشخص املسؤول عن االحتفاظ باملتحصالت النقدية  اختالسو إخفاء أي غش أو 

عالجة و تسجيل هذه املقبوضات، و يمكن أن يقوما معا ماال يمكن   أن يتواطأ مع شخص مسؤول عن م

بشكل  بعمل تحريف أو غش و اختالس مقبوضات نقدية و يصحب ذلك إخفاء هذا االختالس أو تسويته

 يؤدي إلى حدوث اتفاق بين املتحصالت النقدية و القيم املسجلة في الدفاتر.

 تغلب اإلدارة على أوجه الرقابة: .2

    يمكن أن يشار إلى نظام املعلومات املحاسبية و أنشطة الرقابة الداخلية ذات العالقة بتعبير "سالح اإلدارة" 

و لذلك فإن الرقابة تكون فعالة أو غير فعالة وفقا ملا تريده اإلدارة، فال يمكن توقع منع أو اكتشاف الغش 

  متتابعة و ضوابط نظام الرقابة الداخلية.ال الذي يرتكبه أعضاء اإلدارة املسؤولين في األصل عن أعم

 التعطل املؤقت للنظام: .3

قيام نظام الرقابة الداخلية بوظيفة و أنشطة الرقابة الداخلية ذات العالقة تكون فقط فعالة طاملا كان 

و متوافقة أداء القائمين بإدارة الرقابة فعاال، و ليس ن املتوقع أن يؤدي األفراد وظائف الرقابة بطريقة فعالة 

    في جميع األوقات، فقد يحدث سوء فهم أو حكم خاطئ أو إهمال أو نزاعات أو إجهاد و كلها عوامل يمكن 

 2أن نتوقع أن تحدث للعنصر البشري.

 

 

 

 

 

                                                           
الوراق للنشر و التوزيع،  ، الطبعة األولى،، التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا ملعايير التدقيق الداخلي الدوليةخلف عبد هللا الوردات  1

 .141 -140، ص ص: 2006عمان، 
الرقابة الداخلية، أدلة  - 2، الجزءموسوعة معايير املراجعة، شرح معايير املراجعة الدولية و األمريكية و العربيةطارق عبد العال حماد،   2

 .81-78، ص ص: 2004اإلثبات، الدار الجامعية، مصر،
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 :خالصة

نظام الرقابة الداخلية جزء ال يتجزأ من كل نظام تستخدمه املؤسسة لتنظيم و توجيه عملياتها و ليس 

ال يشمل  بحد ذاته، و هو مجموعة من األعمال و األنشطة التي تحدث بشكل مستمر داخلها.نظاما مستقال 

تعلقة بوظائف النظام املحاسبي و التقارير املالية فقط، بل نظام الرقابة الداخلية على األمور و اإلجراءات امل

ليشمل الجوانب اإلدارية و التنظيمية، بداية من املخطط و برامج املؤسسة مرورا بالهيكل التنظيمي  يمتد

 انتهاء بالوسائل و األدوات الالزمة.

لضمان مصداقية و متانة هذا النظام وجب وجود خلية تسهر على التقييم الدائم و املستمر أال وهي 

 وظيفة املراجعة الداخلية.



 الفصل الثاني:

 



 الفصل الثاني: عالقة املراجعة الداخلية بنظام الرقابة الداخلية
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 تمهيد:

و لقد ساهمت هذه التغيرات  ،تغيرات جذرية منذ بداية ممارستها إلى غاية اليوم املراجعة الداخلية عرفت

بشكل كبير في تطوير هذه املهنة حيث أصبحت محل اهتمام العديد من املهنيين، املؤسسات، الهيئات 

الداخلية أهمية كبرى في الواقع االقتصادي حيث أصبحت ضرورية  وأصبح للمراجعة .لباحثينو ا الحكومية

    تعمل على فحصعلية و كفاءة فهي وظيفة تقييمية في كل مؤسسة لتبني جو رقابي يحكم تسيير نشاطها بفا

، وذلك بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية الستخراج مدى تطبيقها املؤسسة و تقييم األنشطة التي تقوم بها

ى تفاعل عل و فاعليتها في املؤسسة، إذ يتوقف عمل املراجعة الداخلية لإلجراءات املوضوعة ومدى كفاءتها

  نقاط قوته و ضعفه و بالتالي مدى فعاليته. اكتشافجل ضوابط نظام الرقابة الداخلية من أ إجراءاتها مع

           يشمممممممل همممممممذا الفصممممممل علمممممممى جمممممممخل مباحممممممث تتنممممممماو  عخقممممممة املراجعمممممممة الداخليمممممممة بنظممممممام الرقابمممممممة الداخليمممممممة   

 من الناحية النظرية، حيث:

 املبحث األو : مدخل للمراجعة الداخلية.

 ي: املمارسة املهنية للمراجعة الداخلية.املبحث الثان

 املبحث الثالث: تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف املراجع الداخلي.
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  لمراجعة الداخليةل مدخل املبحث األول:

داخل املؤسسة، ملا تلعبه من  دور في دعم قرارات  ةبيأهم األنظمة الرقا تعتبر املراجعة الداخلية أحد

لتخفيف من املسؤولية امللقاة عليها. كما تعد املراجعة الداخلية أداة تراقب اإلدارة بوسطتها كل ما ا اإلدارة و

 يحدل داخل املؤسسة.

  املطلب األول: ماهية املراجعة الداخلية

الية نظام التي تستخدمها اإلدارة لغرض التحقق من فع تعتبر املراجعة الداخلية من أهم الوسائل و الطرق 

 الرقابة الداخلية، إذ مرت بمراحل عديدة منذ تاريخ ظهورها إلى و قتنا الحالي.

 الفرع األول: التطور التاريخي للمراجعة الداخلية

يرجع ظهورها ، حيث باملقارنة مع املراجعة الخارجية وظيفة املراجعة الداخلية وظيفة حديثة نسبيا دتع

م، 1929إلى األزمة العاملية التي مست العالم ككل و الواليات املتحدة األمريكية بشكل خاص سنة    كفكرة

               تكاليفها، فرأت في ليلقبال لو  وهو ما دفع باملؤسسات إلى البحث عن كل سبيل بإمكانه تخفيض و 

يقوم بها املراجع الخارجي من جرد و تحليل الحسابات التي في املصاريف الناجمة عن كثرة األعما  التحضيرية 

اقتراح القيام بهذه األعما  من طرف موظفين داخليين و لكن تحت إشراف و تم    و غيرها تكاليف إضافية

للمؤسسة  ن املراجعة الخارجية، و هكذا ظهر املراجعين الداخليين الذين يقومون بأعما  املراجعة و هم تابعو 

و يمثلون األيادي املساعدة للمراجعين الخارجيين، و الذين يسمحون بتحقيق الهدف الرئيس ي لوجودهم وهو 

 1للمراجعة الداخلية. التخفيض من أعباء املؤسسة، وهنا تكون املفهوم األولي

 Moderne Inernalتم نشر كتاب عن املراجعة الداخلية بعنوان املراجعة الداخلية الحديثة  1941 سنة في

Auditingراجعين الداخليين، كما تم تأسيس معهد امل Institue of Internal Auditors (IIA) تحدة بالواليات امل

األمريكية، ويعتبر هذين الحدجين بمثابة عخمة على نشأة املراجعة الداخلية كمهنة، و قد تزايد عدد أعضاء 

          عضو في مختلف دو  العالم. 40000إلى ما يزيد عن  1941عضو سنة  24معهد املراجعين الداخليين من 

تم إصدار أو   1957تم إصدار أو  قائمة تتضمن مسؤوليات املراجعة الداخلية، و في سنة  1947 سنة

اعتماد دليل لتعريف املراجعة الداخلية، حيث قام  1964قائمة معدلة للمراجعة الداخلية. كما تم سنة 

لدراسة و اقتراح إطار متكامل ملعايير األداء املنهي للمراجعة الداخلية، و التي انتهت  1974ة بتشكيل لجان سن

، و تم التصديق النهائي على هذه املعايير في املؤتمر 1977من أعمالها و قدمت تقريرا بنتائج دراستها سنة 

 في مدينة سان فرانسيسكو. 1978 سنة الدولي السابع و الثخجين

املراجعة الداخلية في بادئ األمر على مراجعة الحسابات للتأكد من صحة تسجيل العمليات  اقتصرتلقد 

املالية و تصحيح األخطاء، ومع تطور املؤسسات أصبح من الضروري تطوير املراجعة الداخلية و توسيع نطاق 

                                                           
1 Jaques Renard, théorie et pratique de l’audit interne, Groupe Eyrolles,8eme édition, Paris, France, 2013, p :23. 
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ارة باملعلومات، و بهذا عملها، فقد أصبحت تستخدم كأداة لتقييم مدى فعالية األساليب الرقابية و إمداد اإلد

 1أصبحت املراجعة الداخلية أداة لتباد  املعلومات و االتصا  بين املستويات اإلدارية املختلفة و اإلدارة العليا.

 االستغناءيمكن  بها كنشاط ال االعترافبالنسبة للجزائر تعتبر املراجعة الداخلية أكثر حداجة من ذلك، وتم 

      الفصل الثامن 40الثاني من الجريدة الرسمية الجزائرية، و ذلك من خخ  املادة عنها ألو  مرة في العدد 

م و املتضمن القانون التوجيهي 1988يناير  12جمادى األو  املوافق    23، املؤرخ في 01-88من القانون رقم 

سسة و تحسين للمؤسسات العمومية االقتصادية تنظيم و تدعيم هياكل داخلية خاصة باملراقبة في املؤ 

 2بصفة مستمرة أنماط سيرها و تسييرها.

 الفرع الثاني: مفهوم املراجعة الداخلية

 :تعددت تعاريف املراجعة الداخلي بين املعاهد العلمية و املتخصصين في مجا  املراجعة و التي نذكر منها

 التعريف األول:

للمؤسسة حيث تهدف إلى تحسين أداء تعرف على أنها "نشاط مستقل و موضوعي ضمن الهيكل التنظيمي   

 3."املؤسسة من جهة و ضمان صحة ودقة البيانات املالية و املحاسبية من جهة أخرى 

 التعريف الثاني:

للمراجعة و الرقابة الداخلية على أنها "نشاط مستقل يهدف إلى إعطاء  تعرف حسب املعهد الفرنس ي

العمليات و إعطاء نصائح من أجل القيام بالتحسينات املؤسسة الضمانات الكافية حو  درجة التحكم في 

  4.التي تساهم في خلق قيمة مضافة"      الخزمة

 التعريف الثالث:

      كما تعرف على أنها "فحص لعمليات املنشأة و دفاترها و سجختها و مستنداتها بواسطة إدارة أو قسم 

 5.الداخلية"من داخل املنشأة، وهي تمثل جزءا من نظام الرقابة 

                                                           
، السنة 05، مجلة الدراسات االقتصادية و املالية، العدد دور املراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركاتيحي سعيدي، لخضر أوصيف،   1

-191ص ص:، http://www.univ-eloued.dz/fr/stock/com-ges-eco/pdf/dirasat5.pdf ،18/12/2016 ،2012الوادي، الجزائر، الخامسة، جامعة 

192. 
 http://www.viم،27/01/1988بتاريخ  ة، الصادر 01-88، السنة الخامسة و العشرون، قانون رقم 2 الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  2

taminedz.org/articles fiche/1141/1141013.pdf ،11/01/2017 ،11:56، :36ص. 
دار اإلعصار العلمي للنشر و التوزيع، ، الطبعة األولى، املحاسبة التحليلية و دورها في املراجعة الداخليةإلهام بروبة، أحمد قايد نور الدين،   3

 .40، ص:2016األردن، 
4 http://www.ifaci.com/ifaci/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-l-audit-et-du-controle-internes-78.html   

.11/12/2016 ،08:26  
 .16، ص:مرجع سبق ذكره، املدخل إلى التدقيق الداخليأحمد حلمي جمعة،  5

http://www.ifaci.com/ifaci/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-l-audit-et-du-controle-internes-78.html
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تهدف إلى مساعدة مراكز  من خخ  هذه التعاريف يتضح لنا أن املراجعة الداخلية نشاط تقييمي مستقل،

القرار في املؤسسة للتحقيق من مسؤولياتهم بإعطائها تحاليل هادفة و تقديم التوصيات و النصائح و التعاليق 

  املهمة على مستوى أنشطة املؤسسة.

 معايير املراجعة الداخليةاملطلب الثاني: 

تعرف معايير املراجعة الداخلية على أنها القواعد و املبادئ التي تحكم عملية املراجعة حيث أن مجمع 

املراجعين الداخليين عرف املعيار على أنه النموذج املتحقق ملا ينبغي أن يكون عليه الش يء فاملعايير وسيلة 

ميع املراجعين الداخليين معايير املراجعة الداخلية التي يتعين للحكم على أداء شخص لعمل محدد و حدد ج

 االلتزام بها في ما يلي: 

وهي مجموعة املعايير التي تحدد الصفات الواجب توافرها في كل من إدارة أو قسم  معايير الصفات: .1

            الصفات التدقيق الداخلي في املنشأة و القائمين بممارسة أنشطة التدقيق الداخلي و تتضمن معايير 

 خ من املعايير التالية:كهي تتضمن  و

: يتطلب تحديد أهداف، صخحيات و مسؤوليات نشاط األهداف، الصالحية و املسؤولية -1000

              الداخلي و أخخقيات املهنة و املعايير،  التدقيق الداخلي بوجيقة رسمية تنسجم مع مفهوم التدقيق

 تنفيذي للتدقيق الداخلي مراجعة وجيقة التدقيق دوريا و أخذ موافقة اإلدارة العليا.و على الرئيس  ال

يتمتع املدققين الداخليين باالستقخلية في أداء واجباته، و له صخحية االستقاللية و املوضوعية:  -1100

         رسة اختصاصاته،بدء أية إجراءات و إنجاز أية أعما  و التبليغ عن أي عمل، كلما رأى ذلك ضروريا ملما

      و على املدققين الداخليين أن يكونوا موضوعيين في قيامهم بعملهم، و أن ال يتأجروا بالبيئة التي يعملون بها، 

بفعالية و مهنية و بدون تحيز، كما عليهم و أن يتقيدوا باملعايير الدولية للتدقيق و بالسلوك  و أن يكون العمل

 التنظيمات و أنظمة و إجراءات املنشأة. املنهي و بالقوانين و 

يتعلق هذا املعيار بما يتوجب على املدققين الداخلين امتخك  البراعة و بذل العناية املهنية: -1200

املعرفة، املهارات و الكفاءة املطلوبة لخضطخع بمسؤولياتهم الفردية. ال يتضمن بذ  العناية املهنية العصمة 

 من الخطأ.

يتطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يضع  :الرقابة النوعية و برنامج التحسيس -1300

 للرقابة النوعية، و برنامج التحسيس، و الذي يغطي جميع أعما  التدقيق الداخلي. برنامجا

        هي تصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي و تضع املقاييس النوعية التي يمكنفمعايير األداء:  .2

أن يقاس أداء التدقيق الداخلي بواسطتها، إذ تصف طبيعة خدمات التدقيق الداخلي و هي تتضمن املعايير 

 التالية:

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وضع خطط مبنية  إدارة نشاط التدقيق الداخلي: -2000 

على أساس املخاطرة لتحديد أولويات نشاط التدقيق الداخلي، منسجمة مع أنظمة املنشأة. كما أنه عليه 
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و التأكد من أن موارد التدقيق الداخلي مناسبة، كافية و مستغلة  اإلفصاح عن أجر أية قيود على املوارد

 از الخطة املوافق عليها.بفعالية إلنج

 طبيعة العمل: يقوم نشاط التدقيق الداخلي بالتقييم و املساهمة في  تحسين أنظمة الحوكمة -2100

 بواسطة تقييم و تحسين هذه العملية من خخ :

 .وضع القيم و األهداف و اإلعخن عنها 

 .التأكد من فعالية األداء و مساءلة اإلدارة 

 .إيصا  مخحظات التدقيق 

        و مساعدة املنشأة بتعريف و تقييم مواقع الخطر الهامة، و املساهمة في تحسين أنظمة إدارة الخطر 

 مع إيجاد رقابة فعالة بواسطة تقييم فعاليتها و كفاءتها و تعزيز التحسين املستمر.   و الرقابة

التدقيق الداخلي و يجب  يخطط هذا املعيار املبادئ األساسية لتخطيط عمليةالتخطيط للمهمة:  -2200

كما  وضع و تدوين خطة "برنامج التدقيق" لكل مهمة متضمنة األهداف، النطاق، الوقت و توزيع املصادر.

 يأخذ بعين االعتبار في نطاق املهمة: األنظمة، القيود و املوظفين و األصو  امللموسة.

، تقييم وتدوين معلومات كافية يجب على املدققين الداخليين تعريف، تحليلتنفيذ املهمة:  -2300

 لتحقيق أهداف املهمة.

النتائج املهمة مباشرة حيث يتضمن إيصا   يجب على املدققين الداخليين إيصا  إيصال النتائج: -2400

 إلى النتائج املخئمة، التوصيات و خطط إنجاز التوصيات.النتائج  أهداف املهمة و النطاق  باإلضافة 

   يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق و ضع نظام ملراقبة متابعة النتائجرصد مراحل اإلنجاز:  -2500

 التي تم التقرير عنها لإلدارة مع املحافظة عليه.

A1.2500-  يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق وضع أسلوب متابعة للمراقبة و التأكد                

تم تطبيقها بفعالية أو أن اإلدارة التنفيذية قررت تحمل مسؤولية عدم من أن توجيهات اإلدارة قد 

 اتخاذ إجراء.  

C1.2500-  على نشاط التدقيق الداخلي مراقبة نتائج املهمات االستشارية املستبعدة إلى املدى املتفق

 عليه  مع الجهة املستفيدة.

 األداء في الحاالت التالية:كل من معايير الخواص و معايير فهي تطبيق معايير التنفيذ:  .3

 .اختبارات االلتزام 

  . التحقيق بالغش و االحتيا 

 .التقييم الذاتي للرقابة 
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 ويتم و ضع معايير التدقيق على أساس:

 )أعما  التوكيد: أشير لها بحرف )ت A   متصخ برقم املعيار مثل A1.2500 

  أ( أعما  االستشارة: أشير لها بحرف(C  متصخ برقم املعيار مثلC1.25001 

 اإلطار العام ملعايير التدقيق الداخلي الحديثة )معايير الصفات(: (-Ⅱ03)جدول رقم 

 معايير الصفات جموعة األولىامل

 الهدف، السلطة و املسؤولية 1000

 االستقخلية و املوضوعية 1100

 االستقخ  التنظيمي 1110

 املوضوعية الفردية 1120

 العوامل التي تهدد االستقخلية أو املوضوعية 1130

 الكفاءة و العناية املهنية الخزمة  1200

 الكفاءة املهنية  1210

 العناية املهنية الخزمة 1220

 التطوير املنهي املستمر 1230

 تأكيد الجودة و برامج التحسين 1300

 تقويم برامج الجودة )داخلي و خارجي( 1310

 التقرير عن برامج الجودة 1320

 استخدام عبارة )لقد دققنا وفقا للمعايير( 1330

 اإلفصاح عن عدم اإلدمان 1340

 إدارة أنشطة التدقيق الداخلي 2000

 التخطيط 2010

 االتصا  و املوافقة 2020

 إدارة املوارد 2030

 

للتنمية اإلدارية، مصر،  ، بدون طبعة، منشورات املنظمة العربيةعلى املؤسساتالتدقيق و الرقابة الداخلية  كريمة علي الجوهر و آخرون،املصدر: 

 .11، ص:2012

                                                           
، 2014، الطبعة األولى، الوراق للنشر و التوزيع، األردن، IIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن خلف عبد هللا الوردات،  1

 .170-167ص ص:  
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 : اإلطار العام ملعايير التدقيق الداخلي الحديثة )معايير األداء((Ⅱ-04)جدول رقم 

 معايير األداء املجموعة الثانية

 السياسات و اإلجراءات 2040

 التنسيق 2050

 مجلس اإلدارة و اإلدارة العليارفع التقرير إلى  2060

 طبيعة العمل 2100

 إدارة املخاطر 2110

 الرقابة 2120

 التحكم املؤسس ي 2130

 تخطيط العمل 2200

 اعتبارات التخطيط 2201

 أهداف اعمل 2210

 نطاق العمل 2220

 تخصيص مصادر العمل 2230

 برنامج العمل 2240
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 املراجع الداخلي املطلب الثالث:

يعتبر املراجع الداخلي املسؤو  األو  عن تنفيذ مهام املراجعة الداخلية و بالتالي كلما كانت ظروف عمله 

 .للمؤسسة قيمة مضافةمعدة بشكل جيد زادت من قدرته على خلق 

 الفرع األول: تعريف املراجع الداخلي

املراجع الداخلي هو موظف في قسم املراجعة الداخلية في املؤسسة، حيث يقوم بعمليات املراجعة  

   الداخلية و ذلك بمراجعة كافة األنشطة املالية و غيرها داخل املؤسسة لتحديد مواطن الضعف والعمل 

تها، و تحديد مواطن القوة لتدعيمها وتعزيزها، كما يتحمل كافة املسؤوليات امللقاة على على معالجتها و إزال

 1عاتقه.

 املراجع الداخليأخالقيات الفرع الثاني: مبادئ 

، وقد تضمن التدقيق الداخليمهنة وضع معهد املدققين الداخليين دليخ جديدا ألخخقيات  2000في عام 

 هي: الدليل أربعة مبادئ أخخقية و 

 :، حيث يجب على املدققين الداخليينو يتضمن القواعد السلوكية التالية مبدأ النزاهة: .1

 داء عملهم بأمانة، حذر و مسؤولية.أ 

  أن يحافظوا على القانون و أن ال يشتركوا في أنشطة غير قانونية أو معيبة ملهنة التدقيق

 الداخلي أو املؤسسة التي يعملون بها.

 و يتضمن القواعد السلوكية التالية، حيث يجب على املدققين الداخليين: مبدأ املوضوعية: .2

 نهي.أن ال يقبلوا أي ش يء قد يضعف حكمهم امل 

  اإلفصاح عن كل الحقائق املادية التي عرفوها أجناء قيامهم بواجبتهم و التي إن لم يفصحوا

  إلى تشويه تقاريرهم عن األنشطة التي يدققونها.عنها ربما تؤدي 

 و يتضمن القواعد السلوكية التالية، حيث يجب على املدققين الداخليين: مبدأ السرية: .3

 .أن يكونوا عقخء بشأن استخدام و حماية املعلومات املكتسبة أجناء القيام بواجباتهم 

  أن ال يستخدموا املعلومات ألي مكسب شخص ي أو بأي أسلوب ال يتفق مع القانون أو يضر

 للمنظمة التي يعملون فيها.باألهداف األخخقية 

 و يتضمن القواعد السلوكية التالية، حيث يجب على املدققين الداخليين: مبدأ الكفاءة املهنية: .4

 .أن يؤدوا فقط الخدمات التي يملكون املعرفة و املهارة الضرورية و الخبرة الخزمة ألدائها 

                                                           
تكامل دور التدقيق الداخلي و الخارجي إلنجاح أسلوب التقدير الذاتي في الهيئة العامة ، زهرة حسن عليوي، فاطمة صالح مهدي الغربان 1

 net/iasj?func=fulltext&aId=3284.،www.iasj،2011، العراق،62، العدد17للعلوم االقتصادية و اإلدارية، املجلد ، مجلة جامعة بغدادللضرائب

http://  ،02/02/2017 ،13:53 :300، ص. 

 

http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%22&formQuery=au:%22%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%22&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%22&formQuery=au:%22%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%22&uiLanguage=ar
http://www.iasj/
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  املهنية للتدقيق الداخلي.أن يؤدوا خدمات التدقيق الداخلي طبقا ملعايير املمارسة 

 .1أن يحسنوا  باستمرار كفاءتهم، فعالية و جودة خدماتهم 

 ملراجعة الداخليةلوظيفة ااملبحث الثاني: املمارسة املهنية 

وظيفة مستقلة عن باقي وظائف املؤسسة و التي تضبطها مجموعة من اإلجراءات        راجعة الداخلية تعتبر امل

 التي تضمن لها األداء الجيد لتحقيق األهداف املسطرة بأكبر قدر ممكن من الفعالية.ملبادئ التنظيمية، و ا

 املراجعة الداخلية في التنظيم اإلداري موقع وظيفة املطلب األول: 

ؤسسة املجا  التقييمي و الوقائي ألصولها جم النوايي اإلدارية تتناو  وظيفة املراجعة الداخلية في امل

        تحسينية ألنظمتها، حيث يقيم املراجع الداخلي عمل الغير و لكن ال يوجههم في عملهمال االقتراحات بتقديم

 فهو ال يتمتع برئاسة مباشرة لجميع املوظفين الذين يراجع عملهم.

        إن أداء املراجع الداخلي ملهامه ال يمكن أن نتصور اكتماله إال في ظل تمتعه باستقخلية تامة وهذا 

 ناحيتين أساسيتين هما:من 

  املكانة تحقق له مكانه في التنظيم الوظيفي و ارتباط عمله باملستويات العليا، حيث أن

وتعطيه القدرة على تنفيذ ما وكل إليه من مهام، فرئيس إدارة املراجعة  االستقخلية   في عمله

 الداخلية مسؤو  أمام املستويات العليا لإلدارة.

  و التقييم و مراقبة التنفيذ لجميع أنشطة يقوم بوظيفته من حيث الفحص إن املراجع الداخلي

 2املؤسسة و لهذا ال يجب أن يوكل إليه مهام تسجيلية أو تنفيذية.

"االستقخلية  1110وهذا ما بينته املعايير الدولية للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية في املعيار رقم

أن يرتبط الرئيس التنفيذي للمراجعة بأعلى مستوى في الهيكل  التنظيمية" و الذي نص على: "يجب

اإلداري للمؤسس، وذلك لتمكين نشاط املراجعة الداخلية من تنفيذ مسؤولياته على أكمل وجه، كما 

التنظيمية لهذا  االستقخليةيجب عليه أن يقدم ملجلس اإلدارة مرة على األقل في السنة تأكيدا على 

 النشاط".

 :املراجعة الداخلية بالنسبة للمؤسسةموقع وظيفة  .1

هناك عخقة قوية تربط بين املديرية العامة للمؤسسة و وظيفة املراجعة الداخلية مما يسمح لها 

بأداء مهامها على أحسن وجه إضافة إلى تقديم مختلف اإلعانات اإلدارية، خاصة فيما يخص 

يع املستويات الهرمية في مع اإلدارة العليا و جم الخدمات االستشارية و الرفع من إمكانية الحوار املباشر 

                                                           
 .166مرجع سبق ذكره، ص: ،IIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن  خلف عبد هللا الوردات، 1
، اإلطار النظري للمعايير و القواعد، مشاكل التطبيق أصول و قواعد املراجعة و التدقيق الشامل محمد السيد سرايا، عبد الفتاح الصحن، 2

 .194، ص: 2007العلمي، املكتبة الجامعية الحديثة، مصر، 
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كما هو ممثل في الشكل و موقع وظيفة املراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة       املؤسسة.

 املوالي:

 

 موقع وظيفة املراجعة الداخلية بالنسبة للمؤسسة -Ⅱ(03(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

مذكرة ماستر، تخصص محاسبة و  مالية، جامعة  ،القرار اتخاذ فياملراجعة الداخلية و دورها  بلواحد زكرياء، عبد الواحد محمد، :املصدر

 .18ص:  ،file:///C:/Users/user2015/Desktop/master%202/sndsiudgdsgt/ABEO3322.pdf ،27/02/2017 ،18:36،2011منتوري، قسنطينة، 

 

 :اإلدارةموقع وظيفة املراجعة الداخلية بالنسبة ملجلس  .2

تابعة مباشرة إلى مجلس اإلدارة، و موقع وظيفة املراجعة يمكن لوظيفة املراجعة الداخلية أن تكون 

 كما هو ممثل في الشكل املوالي:  اإلدارةالداخلية في الهيكل التنظيمي بالنسبة ملجلس 

 اإلدارةملجلس موقع وظيفة املراجعة الداخلية بالنسبة : -Ⅱ(04(الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 

 .18ص:  املرجع نفسه، املصدر:

 مديرية املراجعة الداخلية 

العامةاملديرية   

 مديريات الوظائف األخرى 

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة العليا

 اإلدارة التنفيذية

 املراجعة الداخلية
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 :موقع وظيفة املراجعة الداخلية بالنسبة للجنة التدقيق .3

   يرتبط قسم املراجعة الداخلية مباشرة بلجنة التدقيق و التي تتكون من أعضاء من مجلس اإلدارة            

و تكون مسؤولة عن توظيف، ترقية و مكافأة موظفي قسم املراجعة الداخلية و مراقبة السياسات،     

 اإلجراءات املتخذة على مستوى القسم. املعايير و 

 للجنة التدقيق وظيفة املراجعة الداخلية بالنسبة موقع :-Ⅱ(05(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 .21املرجع نفسه، ص: املصدر:  

 املطلب الثاني: تنظيم وظيفة املراجعة الداخلية

ى تأدية وظيفتهم للمراجعة الداخلية هو مساعدة جميع أعضاء إدارة املؤسسة علإن الغرض الرئيس ي 

بطريقة فعالة عن طريق إمدادهم بتحاليل موضوعية للبيانات املعروضة عليهم و تقارير دقيقة و صحيحة عن 

 نشاط املؤسسة، و على هذا فإن وظيفة املراجعة الداخلية تتلخص في  ما يلي:

و مراقبة  املراجع الداخلي فيما يختص بالفحص فإنه يشمل السجخت املحاسبيةإن نشاط  الفحص: .1

صو  و التحقق من التقارير املالية، و تظهر فاعلية املراجعة الداخلية في املؤسسات من خخ  قيام املراجع األ 

قض ي فحص الرئيس ي و اإلدارة املركزية للمؤسسة مما ي الداخلي بزيادة الفروع نظرا لبعدها عن املركز 

و رقابة أصولها و قد ال تكون هناك رقابة داخلية  في الفروع نظرا لصغر حجمها و عدم جدواها      سجختها 

، لهذا فإن على اإلدارة املركزية أن تتأكد من أن املسؤولية امللقاة على مديري الفروع فيما يختص اقتصاديا

فذت بصو 
ُ
للمراجعة الداخلية في هذا  رة سليمة و كأمثلةبالحفاظ على األصو  و التسجيل الدفتري قد ن

 لجنة املراجعة مجلس اإلدارة

 املراجعة الداخلية

 اإلدارة العليا

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة التنفيذية
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   و مقارنة الجر الفعلي بالدفتري  النقدية، مراجعة مذكرات التسوية و التأكد من أرصدة العمخء املجا ، عد

و يمتد الفحص و التحقيق إلى التقارير املستخرجة من سجخت املؤسسة حيث أن اإلدارة تعتمد إلى حد كبير  

 على املعلومات و البيانات الواردة في هذه التقارير لتسيير النوايي التشغيلية و اتخاذ القرارات اليومية. 

مدى قوة  لداخلي مقدرة الحكم علىإن فحص السجخت املحاسبية و التقارير ينتج للمراجع االتقييم:  .2

    أن يقيم النظام و يقترح التعديخت املناسبة حيث  النظام املوضوع و نقاط الضعف فيه، و على هذا يستطيع

أنشطة املؤسسة إال أنه  يقابل مسائل فنية خارج نطاق معلوماته  أن عمل املراجع الداخلي يمتد إلى جميع

ن في هذه الناحية من داخل املؤسسة و من خارجها و التقييم يجعل املراجع يستطيع أن يستعين فيها بالفنيي

الداخلي ال يقتصر على نطاق املراقبة املحاسبية و املالية و التي في العادة يحدد املراجع الداخلي عمله بها إنما 

 إلى نطاق الرقابة اإلدارية العامة.

لن تكون السياسات املوضوعة و اإلجراءات التنظيمية و الرقابة ذات قيمة إال إذا مراقبة التنفيذ:  .3

     اتبعت فعخ، وعلى هذا فإن من أغراض املراجعة الداخلية مراقبة تطبيق النظام و السياسات املوضوعة 

عدة و التأكد من أن العمل قد تم كماو يكون في ذلك مخحظة و فحص 
ُ
     هو مرسوم  السجخت و التقارير امل

و مجا  تحقيق وظائف املراجعة الداخلية يتطلب وجود نظام رقابي متكامل. و يظهر من ذلك أن املراجع 

الداخلي كمراجع مالي و محاسبي يجدب أن يكون ملما بأدوات املحاسبة و فروعها ليحكم على إمكانية املقارنة 

   االنحرافاتثخ لتعرض على اإلدارة املقارنات السليمة و تقييم بين النتائج الفعلية و مثيلتها الواردة بامليزانية م

 1و معناها حتى يمكن الحكم على االنحرافات الهامة و تفسيرها.

 املطلب الثالث: طريقة أداء املراجعة الداخلية

 تختلف طريقة أداء املراجع الداخلي تبعا الختخف طبيعة نشاط املؤسسة و نوعية املشكخت التي تؤجر 

 على أداء عملياتها و النظام اإلداري الذي يسير عليه إدارتها إال أن هناك عناصر مشتركة في أداء املراجعة وهي:

           و يهدف إلى التأكد من مدى صحة العمليات املحاسبية من حيث الدقة املحاسبية التحقيق: .1

لتي تثبت صدق ما تتضمنه السجخت وما و سخمة التوجيه املحاسبي و جمع األدلة و القرائن او املستندية 

 يترتب عليه من أمانة البيانات املحاسبية و إمكانية االعتماد عليها في اتخاذ القرارات.

    يقصد به الفحص اإلنتقادي للسياسات اإلدارية و إجراءات الرقابة الداخلية و الحسابات التحليل: .2

التقارير التي تقع داخل نطاق الفحص و يتطلب إجراء و اإلجراءات املحاسبية و املستندات و السجخت و 

األمور  اكتشافو عائده، و كذلك التمعن بقصد  االستثمار املقارنات و الربط بين العخقات مثل: الربط بين 

 الشاذة مثل وجود مبلغ دائن في حساب أصل و يرتبط التحليل بالتحقيق و ليس هناك حد فاصل بينها.

        يقصد به االلتزام بالسياسات اإلدارية املرسومة و أداء العمليات و فقا للطرق، النظام  :االلتزام .3

ت اإلدارية حتى يتحقق االنضباط بالتنظيم، فقد يتم التوصل إلى نتائج مرضية و مع ذلك يهم اإلدارة او القرار 

يتعين  ا وبما يتخءم  مع السياساتمعرفة ما إذا كانت هذه النتائج قد تحققت من خخ  املمارسة املصرح به

 زيارة املواقع من وقت إلى آخر و عدم االعتماد على اآلخرين.عليه 

                                                           
 ..61-60 إلهام بروبة، أحمد قايد نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1
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مدى كفاية و فعالية السياسات و اإلجراءات التي تسير عليها  عنوهو التقرير الشخص ي التقييم:  .4

التقييم تجميع ه و يقتض ي و ما لديها من تسهيخت و أفراد بقصد ترشيد األداء و تطوير  املؤسسة

  .1بآراء املسؤولين و اقتراحاتهم مع تقييمها االستعانةاملعلومات و التحقق منها و  و البيانات

 املبحث الثالث: تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف املراجع الداخلي

باستخدام إحدى على املراجع الداخلي القيام بفحص و اختبار نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة و ذلك 

 أساليب نظام الرقابة الداخلية مع إتباع خطواته من أجل تحقيق قيمة مضافة.

 املطلب األول: خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية منم طرف املراجع الداخلي

يمكن أن يقوم املراجع الداخلي بدراسة و فحص نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة من خخ  الخطوات 

 التالية:

يجب على املراجع الداخلي أن يحقق املعرفة الكافية عن نظام الرقابة . فهم نظام الرقابة الداخلية: 1

           الداخلية عن طريق االستفسار من األشخاص في املستويات املختلفة داخل املؤسسة، و كذلك الرجوع

هم كاف للنظام وهذا باستخدام إلى املستندات التي تصف النظام و مختلف وظائف املؤسسة للحصو  على ف

 العديد من األساليب مثل اإلستبيان، خرائط التدفق و غيرها.

الخطوة الثانية في عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية هي تحديد مخاطر هذا . تحديد مخاطر الرقابة: 2

            تسجيلها النظام، و يمكن للمراجع الداخلي أن يقوم بذلك عن طريق مواطن الضعف و القوة و يجب

( من معايير التدقيق على أنه عند تطوير خطة التدقيق الشاملة، على املدقق 400و توجيقها. و قد نص املعيار )

 تقدير املخاطر املخزمة على مستوى البيانات املالية.

تطبيقها تهدف هذه الخطوة إلى التحقق من أساليب الرقابة في املؤسسة إذ تم  اختبارات االلتزام: .3

بنفس الطريقة التي وضعت بها و إن املوظفين باملؤسسة ملتزمون بتطبيق إجراءات و أساليب الرقابة  و يجب 

على إدارة   املؤسسة أن تقوم بتدريبهم و تحثهم على االلتزام بالنظام و أداء املهام املخصصة لكل واحد منهم، 

   2املطلوب منه.لكي يكون كل موظف على علم تام بمسؤولياته و ما هو 

 أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف املراجع الداخلي: الثانياملطلب 

يلجأ املراجع الداخلي إلى مجموعة من الطرق و األساليب عند فحص و دراسة نظام الرقابة الداخلية 

 الذي تسير عليه املؤسسة، و من أهم هذه األساليب نجد:

                                                           
 .63-62 املرجع نفسه، ص ص:  1

. 215-214ص ص:  ،2009غسان فخح املطارنة، تدقيق الحسابات املعاصر، الطبعة الثانية، دار املسيرة، األردن،  2  
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ملا يجب أن تكون عليه الرقابة الداخلية.  استفساريةو هو عبارة عن أسئلة : (االستقصاء) االستبيان .1

    تقدم هذه القائمة إلى موظفي املنشأة املختصين لإلجابة عليها و ردها إلى املراجع الذي يقوم بدوره بالتأكد

و يتوقف نجاح  و املعاينة و ذلك لحكم على درجة متابعة النظام املستعمل، االختبار من اإلجابات عن طريق 

على كيفية صياغة األسئلة بحيث تد  اإلجابات ب )نعم( على أنظمة دقيقة للرقابة و اإلجابة ب  هذه الطريقة

 1ضعيفة.)ال( على أنظمة 

من معلومات عامة عن نظام الرقابة ضذي يتإلى عدة أقسام، القسم العام ال االستقصاءيتم تقييم قائمة 

 النقدية و قسم املدفوعات النقدية. وفيما يلي قائمة استقصاء نموذجية:متحصخت الداخلية، قسم لل

 : قائمة استقصاء نموذجية عن القسم العام-Ⅱ(05( الجدول رقم

 ال نعم األسئلة رقم

   القسم العام 

   هل يوجد خريطة تنظيمية؟ 01

   هل هناك تحديد واضح ملسؤوليات و واجبات املديرين و املوظفين؟ 02

   هل يوجد خطة مكتوبة لنظام الرقابة الداخلية؟ 03

   هل يوجد إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي؟ 04

   هل إدارة الحسابات مستقلة عن باقي اإلدارات؟ 05

   هل يوجد باملنشأة مراقب مالي؟ 06

هل تقدم إدارة التدقيق الداخلي تقارير مكتوبة بنتائج الفحص الذي تقوم  07

 به؟

  

يتم إعادة توزيع الواجبات بين املوظفين داخل إدارة الحسابات من فترة  هل 08

 ألخرى؟

  

   هل يتم إجبار املوظفين على القيام بإجازاتهم؟ 09

   هل التأمن ضد خيانة األمانة كافيا؟ 10

   هل تستخدم املنشأة دليخ للحسابات؟ 11

   املسؤولين في املنشأة؟هل يتم مراجعة الخطأ التأميني دوريا بواسطة  12

 .218، ص:2009، الطبعة الثانية، دار املسيرة، األردن، تدقيق الحسابات املعاصرغسان فخح املطارنة،  املصدر:

 

      طريقة التقرير الوصفي لتقييم نظام الرقابة الداخلية استخداميتم  التقرير )الوصف الكتابي(: .2

املتبعة في املؤسسة ، فمن خخله يصل املراجع إلى نتيجة أن نظام صف إجراءات نظام الرقابة عن طريق و 

                                                           
رجع سبق ذكره، م ، IIAالصادرة عن  وفقا ملعايير التدقيق الداخلي الدولية التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق خلف عبد هللا الوردات، 1

 .148ص: 
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     الرقابة الداخلية قوي أو ضعيف و ماهي نقاط الضعف. حيث يختلف التقرير الوصفي من مراجع إلى آخر

 1و وفقا الحتياجات املراجع، حيث أن الوصف غير الجيد لنظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى سوء فهم النظام.

يقوم املدقق هنا بوضع قواعد و أسس نظام الرقابة الداخلية السليم و طرق لخص التذكيري: امل .3

تحديد أسئلة و استفسارات. حيث تمتاز هذه الطريقة باالقتصاد بالوقت و لكن من عيوب هذه الطريقة بأنه 

 ال يتم التدوين الكتابي و متروك االمر لكل مراجع بأن يضع األسس التي يراه مناسبة.

يقوم املراجع بدراسة نظام الرقابة الداخلية و تعميمه : )خرائط التدفق( دراسة الخرائط التنظيمية .4

      من خخ  دراسته للخرائط التنظيمية املستعملة مثل الدورة  املستندية املختلفة للعمليات مثل املبيعات 

 2الغير عادية.على هذه الطريقة عجزها عن اظهار االجراءات  و الرواتب، فقد يعاب

 مثال:

 عدد األشكال املتعارف عليها في إعداد خرائط التدفق :-Ⅱ(06(الشكل رقم

 

 ملف تخزين                     مستند                  عملية         

 

 وظيفة يدوية  بطاقة مثقبة                           وظيفة جانوية   

 

 

 خطوط تدفق      عن بعدخط اتصا     أسطوانة ممغنطة   

 

 شريط ممغنط                               ألخرى حلقة وصل من صفحة     

 

 
 

 .220غسان فخح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص:: املصدر     

 

       ية تقييم لنظام الرقابة الداخليةيمكن للمراجع الداخلي أن يقوم بعملحص النظام املحاسبي: ف .5

   في املؤسسة من خخ  فحص النظام املحاسبي املطبق عن طريق حصوله على كشف بالسجخت املحاسبية 

كل سجل و مراجعة تلك السجخت، كذلك املستندات و الدورة املستندية من خخ  هذه  و املسؤولين عن

 3.الكشوف يتمكن املراجع الحكم على قوة أو ضعف نظام الرقاة الداخلية

يقوم املراجع الداخلي من االنتهاء من عملية فحص و إختبار نظام الرقابة الداخلية باستخدام بعد أن 

قة، يقوم بعملية تقييم ما توصل إليه حو  نظام الرقابة الداخلية و كما ذكرنا أن مرحلة احد الطرق الساب

                                                           
 .220 ح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص:غسان فخ   1

  .150مرجع سبق ذكره، ص:، IIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن خلف عبد هللا الوردات، 2 
 .221غسان فخح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص:   3



 الفصل الثاني: عالقة املراجعة الداخلية بنظام الرقابة الداخلية

39 
 

ة املبدئية للقيام بعملية تقييم نظام الرقابة الداخلية في املنشأة من قبل املراجع الداخلي تعتبر الخطو 

. حيث أن املراحل القادمة تعتمد على هذه املرحلة، فكلما كان نظام الرقابة الداخلية قوي وفعا  املراجعة

 كلما قام املراجع الداخلي بتصنيف حجم االختبارات و كلما كان النظام ضعيف كلما قام بتوسيع إجراءاته 

 في تلك املناطق.

 راجعة الداخلية في نظام الرقابة الداخليةطلب الثالث: دور املامل

جزء مهم من نظام الرقابة الداخلية، فهي تقع على قمة هذا النظام كما تعتبر وظيفة املراجعة الداخلية 

أنها من أهم عناصره، تضعها إدارة املؤسسة بقصد فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية و لتساهم           

ا عن طريق الخدمات اإلستشارية، كما أن املعايير الدولية للممارسة املهنية للمراجعة في إضافة قيمة في أدائه

الداخلية ألزمت وجود مراجعة داخلية مستقلة تقوم على التحسين املستمر لنظام الرقابة الداخلية و تحديد 

يساعد نشاط  "الرقابة" و الذي ينص على "يجب أن 2130نقاط الضعف فيها، و هذا من خخ  املعيار رقم

، و الدفع كفايتهااملراجعة الداخلية املؤسسة في الحفاظ على ضوابط رقابية فعالة من خخ  تقييم فعاليتها و 

 لتحسينها املستمر"

 على "يجب على نشاط املراجعة الداخلية تقييم مدى مخءمة و فعالية A12130كما نص املعيار رقم 

 الضوابط الرقابية في التعامل مع مخاطر املؤسسة املتعلقة بالحكومة، العمليات و أنظمة املعلومات، وهذا 

 من خخ  محاولة تأكيد:

 .تحقيق األهداف اإلستراتيجية 

 .مصداقية البيانات املالية و املعلومات التشغيلية 

 .فعالية و كفاية العمليات و البرامج 

 . حماية األصو 

   للقوانين، اللوائح، السياسات و اإلجراءات املسطرة".اإلمتثا 

على "يجب على املراجع الداخلي إستعما  معرفته بالضوابط الرقابية  C12130و قد نص املعيار رقم 

 املكتسبة من خخ  إنجازه للمهمات اإلستشارية و ذلك عند تقييم مسار الرقابة باملؤسسة".

حلقات اإلتصا  و الرقابة بين موظفي املؤسسة، حيث أن واجب تمثل وظيفة املراجعة الداخلية إحدى 

على أنشطة املؤسسة، و في نفس الوقت املحافظة على املراجعة الداخلية يتمثل في املساعدة على املحافظة 

خطوط االتصا  بين القائمين على هذه األنشطة، ال سيما و أن املؤسسات تعيش و تتطور في محيط سريع 

ظهر دور املراجعة في تحسين عملية االتصا  سواء بين اإلدارة العليا و املستويات التنفيذية ، وهنا يالتغير

 األخرى، أو فيما بين هذه املستويات التنفيذية".

 يمكن إظهار الدور الذي تلعبه املراجعة الداخلية فيما يخص الرقابة الداخلية فيما يلي:

  الداخلية.تقديم تأكيدات حو  مدى االلتزام بالرقابة 
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 .تقديم خدمات إستشارية حو  السياسات و اإلجراءات الرقابية املناسبة للمخاطر 

 .تقديم درجة تأكيد حو  مدى مخءمة نظام الرقابة الداخلية للمخاطر التي تواجهها املؤسسة 

منها   االستنتاج بأن املراجعة الداخلية أداة من أدوات الرقابة الداخلية، الغرضمن خخ  ما سبق يمكن 

هو قياس مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية داخل املؤسسة و التأكد من دقة و فعالية األنظمة                

 و  اإلجراءات املتبعة، و رفع التقارير إلى اإلدارة العليا.

اإلدارة  تعمل املراجعة الداخلية على منع و تقليل حدول األخطاء و هذا ما يزيد من الحاجة لها، فطاملا أن

بحاجة ملعلومات على درجة عالية من الثقة و بشكل مستمر ، فمن الواجب أن يكون لقسم املراجعة 

معرفة كافية و خبرة بإجراءات الرقابة، و تقديم النصائح للمديرين في محاولة للتقليل ومنع األخطاء  الداخلية

اإلسراف من أجل زيادة املردودية و تحسين أيضا من األهداف الي تسعى لها املراجعة الداخلية هو الحد من 

 1األداء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، مذكرة ماجستير، تخصص محاسبة، تقييم دور املراجع الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسات االقتصاديةبرابح بخ ،  

، file:///C:/Users/user2015/Desktop/master%202/sndsiudgdsgt/BERABAH.pdf ،14/12/2016، 2015 حمد بوقرة، بومرداس،مجامعة أ

 .55-54: ، ص ص20:09
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 :خالصة

و فحص  تكتس ي املراجعة الداخلية دورا مهما في املؤسسة، فهي نشاط تقييمي مستقل يهدف إلى مراجعة

 العمليات، القيود و املستندات بشكل مستمر كأساس لخدمة اإلدارة. 

على نظام الرقابة الداخلية بحيث تعمل على منع الغش، التخعب  إن لوظيفة املراجعة الداخلية أجر فعا 

و تقديم  و إكتشاف األخطاء و أيضا تقييم نظام الرقابة الداخلية الكتشاف نقاط القوة و الضعف

 اإلقتراحات، التوصيات و الحلو  للجهات املسؤولة، فيجب أن تكون هذه الوظيفة تابعة ألعلى املستويات

 سسة لضمان نجاحها.اإلدارية في املؤ 

 يع أن نعتبر املراجعة الداخلية أداة اإلدارة و عينها في قياس فعالية الوسائل الرقابية.مما سبق نستط



 

 الفصل التطبيقي:

مؤسسة ملبنة دراسة حالة 

           تنتا  احللي  لإ الساحل

  « GIPLAIT »    و مشتقاته

 -ستغاتنمم-
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  تمهيد:

األمثل  االستخدامألي دولة مرهون ومرتبط بمدى تطور إنتاجية املؤسسة، و مدى  االقتصاديإن التطور 

 و مشتقاته و العقالني للموارد البشرية ومن بين هذه املؤسسات ملبنة الساحل بمستغانم إلنتاج الحليب

GIPLAIT الوطني،  االقتصاد، التابعة للمركب الصناعي بالجزائر حسين داي و التي تلعب دورا بارزا في         

هواية"، و  لذلك يعتبر شعارها "الحليب مهنة و  الوالئي، املستوى في مد الحاجيات على  إذ تساهم بشكل كبير 

وجود املراجعة الداخلية في هذه املؤسسة ضرورة حتمية نظرا لتعدد العمليات التي تقوم بها، كما أنها تعتبر 

   أداة من األدوات الرقابية في املؤسسة. ومن بين أهم املهام املخولة للمراجعة الداخلية هي تقييم مدى كفاءة

 و فعالية نظام الرقابة الداخلية.

املعلومات  و قوائم اإلستبيان على  بناءسنحاول في هذا الفصل و موضوع دراستنا امليدانية  من خالل

 بالتطرق إلى العناصر التالية:، ملؤسسةفي ا النظرية

 GIPLAITاملبحث األول: تقديم مؤسسة ملبنة الساحل إلنتاج الحليب ومشتقاته   

 وظيفة املراجعة الداخلية في املؤسسة الثاني: املبحث

 املبحث الثالث: تقييم نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة
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 (GIPLAIT)تقديم مؤسسة ملبنة الساحل إلنتاج الحليب ومشتقاته املبحث األول: 

اليومي أال وهي مادة الحليب للمؤسسة أهمية كبيرة لكونها تزود السكان بإحدى أهم املواد ذات االستهالك 

 ومشتقاته.

 ملحة عن تاريخ إنشاء مركبات الحليب. طلب األول:امل

 تعد مؤسسة ملبنة الساحل من أقدم املؤسسات التي تسعى دائما إلى تطوير منتجاتها و تحقيق الربح.

 الفرع األول: التعريف باملؤسسة       

بدأ إنشاء الحليب في الجزائر منذ االستعمار، حيث تأسس على مستوى جهة الغرب مركب الحليب بوهران 

دج  900.000منتج برأس مال قدر ب 150عن طريق مجموعة من منتجي الحليب كان عددهم  1954سنة 

 لتر يوميا. 420.000وبطاقة إنتاجية تقدر ب 

         أصبحت تسميتها تعاونية الحليب بوهران،  1967 عرفت هذه املؤسسة عدة تغيرات حيث أنها سنة

الديوان  354-81مرسوم رقم  ONALAITحّل مكانها الديوان الوطني للحليب ومشتقاته  1970في سنة  و

 
 
    :سم إلى ثالث فروع وهيالجهوي الغربي، وفي إعادة تركيب املؤسسات ق

- OROLAIT يضم الوحدات التالية: لديوان الجهوي الغربي ا 

 .وحدات اإلنتاج وهران 

 .وحدات اإلنتاج سيدي بلعباس 

 .وحدات اإلنتاج مستغانم 

 .وحدات اإلنتاج سعيدة 

 .وحدات اإلنتاج معسكر 

 .وحدات اإلنتاج تيارت 

 .وحدات اإلنتاج بشار 

- ORLAC :الديوان الجهوي في الوسط ومقره بالجزائر العاصمة ويضم الوحدات التالية 

 .وحدات اإلنتاج ببدواو 

 .وحدات اإلنتاج بذراع بن خدة 

- ORLAIT  :الديوان الجهوي الشرقي ويضم 

 .وحدة إنتاج عنابة 

 .وحدة إنتاج قسنطينة 

 .وحدة إنتاج سوق أهراس 
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حيث كانت مجرد مشروع، أما االنطالقة  1986أما بالنسبة وحدة إنتاج مستغانم تعود نشأتها إلى سنة 

اندمجت جميع الدواوين  1997وفي سنة  OROLAIT: Office Régional Du Lait 1987سنة الفعلية فقد كانت 

الواقع مقره بحسين داي  GIPLAITفي إدارة واحدة تحت إسم املركب الصناعي إلنتاج الحليب و مشتقاته 

 بالجزائر العاصمة. 

      املؤسسات  من أهم ، مؤسسة عمومية ذات أسهمتعتبر مؤسسة ملبنة الساحل لوالية مستغانم

على املستوى املحلي أو الجهوي للشمال الغربي الجزائري، وتعود أهمية املؤسسة لكونها تزود سكان املنطقة 

تمثلة في مادة الحليب و مشتقاته، الواقعة بطريق و الضروري وامل بإحدى أهم املواد ذات االستهالك اليومي

صناعي تجاري، تمارس نشاطها في إطار قانوني متمثل  وهي عبارة عن مؤسسة ذات طابعالصونيك بمستغانم 

عامل  100عامل منهم  125دج. حيث يبلغ عدد عمالها  290480000في سجل تجاري، يقدر رأسمالها ب: 

        شعار املؤسسة: "الحليب مهنة عامل مؤقتين في إطار عقود ما قبل التشغيل للسنة الحالية. 25دائمين و

 و هواية"

 الثاني: أهداف املؤسسة. الفرع

بن، حليب البقرة، لملبنة الساحل بمستغانم تقوم بإنتاج وتسويق املنتوجات )الحليب املبستر، الرائب، ال

 الزبدة(، ومن أهم أهدافها:

 .تحقيق األرباح قبل كل ش يء مع ضمان االستمرارية 

 .تغطية السوق املحلية بمنتوج محلي وتحقيق االكتفاء الذاتي 

 .القضاء على التبعية اإلقتصادية 

 لكين.تلبية حاجيات املسته 

  ،)ضمان تسويق منتجات الوحدة والتي تتم عن طريق الخواص )أصحاب الشاحنات          

 أو التي تتكفل بها الوحدة عن طريق الشاحنات املجهزة بأجهزة التبريد.

 GIPLAITاملطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للمؤسسة 

أن نتطرق إلى الهيكل التنظيمي للمؤسسة، سنتطرق إلى الهيكل التنظيمي الذي يمثل فروع املؤسسة  قبل

 املركزية.
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  GIPLAT املركزية : الهيكل التنظيمي ملؤسسة(-Ⅲ07)الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق الرسمية للمؤسسةاملصدر: 

 معسكر

 باتنة

 املجمع الصناعي للحليب و مشتقاته

 سعيدة

 مستغانم

 عنابة

 بجاية

 بير خادم

 تلمسان 

 قسنطينة تيارت

 بشار

 سطيف

 بودواو

 سيدي بلعباس

 عين الدفلى
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 : الهيكل التنظيمي لوحدة الحليب ومشتقاته بمستغانم(-Ⅲ08)الشكل رقم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املصدر: الوثائق الرسمية للمؤسسة

 املدير العام

 قسم املراقبة والتدقيق 

 مصلحة مراقبة التسيير

 األمانة العامة

 املخبر

 مصلحة النقل

 مصلحة الصيانة

 مصلحة النظافة واألمن 

 مصلحة التجارة

وتسيير املخازن قسم التموين   

مصلحة اإلدارة العامة وتسيير املوارد 

 البشرية

 قسم املحاسبة واملالية

 قسم اإلنتاج قسم الفالحة
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 كما تتمثل مهام كل مصلحة في ما يلي:

هو املشرف العام وصاحب القرارات، وهو يعتبر قمة الهرم التنظيمي ويقع على عاتقه  املدير العام:

 هو املسؤول األول في تسيير املؤسسة وضمان السير الحسن لها، و من مهامه:  مسؤولية حسن إتخاذ القرار و

 .رسم السياسة من اإلنتاج 

 ط الوحدة.مراقبة نشا 

  على تنفيذ مهامهم.ملساعدتهم صالح تسيير وتوجيه رؤساء امل 

 و تتمثل مهامها في: مصلحة في املؤسسة تعتبر أهم   و التدقيق: ملراقبةاقسم  

 .مراقبة مصالح املؤسسة و ذلك بإشعارها يومين قبل املراقبة 

 .التأكد من صحة التقارير التي تصله من املصالح 

  .تقديم اقتراحات و توصيات لإلدارة العليا 

 : تتمثل مهامه في:راقبة السسير قسم امل

 .مراقبة التسيير الحسن للعمل واإلعالم عن أي مشكل 

  يقوم بإرسال تقارير شهرية من رؤساء املصالح و مقارنتها مع التقديرات املسطرة و حساب

 اإلنحرافات.

 .مراقبة التكاليف 

 هي حلقة الوصل بين املدير العام و املديريات الفرعية. (:سكريتاريا املدير)األمانة العامة 

 ومن مهامها :  

 تسجيل البريد الصادر و البريد الوارد 

 استقبال الزوار ملقابلة املدير 

 ترتيب و حفظ املستندات و الوثائق الخاصة باإلدارة لتسهيل عملية البحث عنها 

 يرتحضير الوثائق الخاصة إلمضاء املد 

 إنشاء ملف يجمع فيه مختلف كل الوثائق و السجالت املوجودة على مستوى أمانة 

         من مهامه تحليل تركيب الحليب ومدى صالحيته و التأكد من املقادير ، وهنا يجري نوعان املخب :

 من التحاليل وهما أساسيان لكل وحدة إنتاجية:

  الحموضة، كمية املادة الدسمة، الكثافة.فيزي كيميائي ويتضمن التحليالت اآلتية مستوى 

 .ميكروبيولوجي 
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وهي أهم مصلحة في املؤسسة تقوم بتخزين املواد األولية ومتابعة مراحل اإلنتاج كما ترتكز  اإلنتاج:قسم 

        أيضا على تسجيل كل املعطيات اليومية التي تخص املواد املنتجة واملتمثلة في كمية الحليب املستعملة 

 إنتاج الحليب املبستر، اللبن، الرائب، حليب البقرة.في 

 يلي:  تتمثل مهامه فيما الفالحة:قسم 

 .جمع الحليب من عدد مراكز للفالحين 

 .إعادة تحليب الحليب املستلم في الوحدة 

 تتكفل بتسيير الشؤون الداخلية للمؤسسة. اإلدارة العامة وتسر  املوارد البشرية:مصلحة 

 .ما جاورها ومن مهامها توزيع وبيع الحليب ومشتقاته على مستوى الوالئي و التجارة: مصلحة

 : من مهامها الصيانة:مصلحة 

 .مراقبة وصيانة معدات اإلنتاج 

 .مراقبة نشاط املصالح التي تشملهم مسؤولياتها 

 .تطبيق صيانة وقائية لتجنب الوقوع في الخطر 

يساعد املؤسسة على معرفة وضعيتها املالية حيث يتضمن هذا الفرع املحاسبة العامة  املحاسبة:قسم 

ومحاسبة املواد والحاسبة التحليلية، كما تستخدم املؤسسة برنامج لإلعالم األلي في إدارة وتسجيل العمليات 

 اليومية ومن بين املهام التي تقوم بها: 

 دات.مطابقة الوثائق املحاسبية من مصاريف وإيرا 

 .الحرص على أمالك املؤسسة ومتابعة العقود 

 .العمل على إستهالك املواد في وقتها واملعرفة الحقيقية لسير الوحدة 

ويهتم بالبحث عن مصادر التمويل الالزمة وتسييرها بالشكل األمثل أي أنه مسؤول عن كل  املالية:قسم 

 .يتعلق بالسيولة املاليةما 

عن طريق تموين الوحدة باملواد التي تستعمل في إنتاج الحليب ومشتقاته،  :وتسير  املخازن  التموينقسم 

 تلك املواد منها املحلية تنتج محليا ومنها املستورد من خارج الوطن.

 

 ومن مهامها: النظافة واألمن:مصلحة 

 .األمن على الوحدة وعلى وسائل العمل 

 .تؤمن الصيانة واملحافظة على الوسائل ضد الحريق 

 دخول وخروج العمال والبضائع املحملة. مراقبة 

توزيع الحليب على  ة إلىفتتمثل مهامها في مراقبة الشاحنات التي تنقل الحليب إضاالنقل: مصلحة  

 كما يتمثل دورها في توفير وسائل النقل للوحدة.املناطق املحددة من طرف مصلحة التجارة، 
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 نشاط املؤسسة املطلب الثالث:

حيث تساهم بشكل كبير مثلها مثل املؤسسات  "agro-alimentaireقطاع الصناعة "تنشط املؤسسة في 

األخرى في التنمية اإلقتصادية، وتلبية رغبات املستهلكين، وبصفة عامة يمكن تلخيص نشاط املؤسسة "ملبنة 

 الساحل" في العناصر التالية:

األولية من أجل مباشرة  تقوم امللبنة بعقد صفقات مع املوردين لتزويدها باملواد الشراء: .1

     عملياتها اإلنتاجية، و يتم إختيار املورد املناسب على أساس عنصرين أساسين هما: الجودة

 و السعر.

    بعد أن تقوم املؤسسات بعملية شراء املواد األولية الالزمة تدخل في املرحلة الثانية اإلنتاج: .2

           و هي اإلنتاج، وتعتبر أهم حلقة في نشاط املؤسسة. حيث تقوم بتحويل املواد األولية

 إلى منتوجات نهائية متمثلة في الحليب ومشتقاته.

 : هذا النشاط يشرف عليه املصلحة التجارية وهناك حالتين: لبيعا .3

ذي يتم االتفاق عليه إما في حالة املنتج الطلبي فإن البيع مضمون ويبقى عنصر النقل ال 1.3

 أن يتم بالوسائل الخاصة للمؤسسة أو بوسائل العميل.

 باستخدامفي حالة املنتج الغير طلبي فإن البيع يكون غير ذلك، حيث تقوم به املؤسسة  2.3

 إمكانياته الخاصة وقدراتها البيعية.

 وظيفة املراجعة الداخلية في املؤسسة املبحث الثاني:

وظيفة املراجعة الداخلية دورا مهما وفعاال في املؤسسة عامة واإلدارة خاصة من خالل تقديم  تلعب

 النصائح، اإلرشادات والتوصيات.

 في املؤسسة املطلب األول: مهام املراجع الداخلي

   التي تصله  يقوم املراجع الداخلي بمراقبة كل مصالح املؤسسة للتأكد من صحة و مصداقية املعلومات

 حيث يقوم بما يلي:ي تقارير ف

 مراجعة للهيكل التنظيمي للمؤسسة. .1

 مراجعة مهام كل رئيس قسم مصلحة أو عون إداري كما يلي: .2

 حة املعلومة املقدمة من املصالح االخرى صاملحاسبة: يقوم رئيس املصلحة بالتحقق من  قسم            

خر يقوم بالتأكد من هذه املعلومات، مثال: يراقب إذ كان إلى املراجع الداخلي و هذا اآل  ر و يقدمها في شكل تقري

    ع يات،...إلخ، حتى اليومية كعمليات الشراء و البثهناك خطأ في الحسابات املخزونات، التكاليف، التثبي

 . صاريف النقلالتي تتم و أيضا م

 ؤسسة من مدخالت  قسم املالية: يختص في تسجيل و مراقبة كافة لعمليات املالية التي تقوم بها امل

مثل: نواتج محصل عليها عن طريق البيع و التكاليف التي تنفق ألجل عملية ما مثل أجور العمال، شراءات 

مختلفة مثل معدات و أدوات، تجهيزات. أيضا يقوم بإعداد ميزانية املالية األسبوعية نصف شهرية و شهرية 

 ة كل التطورات الناتجة في املؤسسة.وهذا ألجل مواكب

 مكلف بمراقبة تطابق املخزونات املحاسبية مع الكميات املوجودة مصلحة مراقبة التسيير :           

 .، شهرية، فصلية، سداسية و سنويةمن املخزون إضافة إلى إعداد تقارير يومية
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  مصلحة املستخدمين: يقوم بتحضير يومية األجور، التصريحات السنوية و الشهرية و التصريحات

 .الجبائية

برنامج املراجعة: مثال خالل شهر جانفي يقوم بمراجعة الحسابات املالية للسنة يقوم بوضع وتسطير   .3

 السابقة.

 خطوات املراجعة الداخلية في املؤسسة املطلب الثاني:

 يلي:  تتم عملية املراجعة الداخلية وفق مجموعة من الخطوات نوجزها فيما

         في كل سنة يتم وضع خطة ملشروع املراجعة من طرف املراجع الداخلي التخطيط للمراجعة: .1

على أساس مجموعة من املعايير املمارسة املهنية للمراجعة تصمم في جدول يتضمن مكان املراجعة )أي 

        املصلحة التي يقوم بمراجعتها(، الهدف من املراجعة ومكان للمالحظات. تترتب األهداف حسب األهمية

في مخطط يضعه املراجع الداخلي ويوزعه على فريق املراجعة وهذا بعد املصادقة عليه، ال تتم عملية 

 املراجعة بطريقة مفاجئة حيث يقوم املراجع الداخلي بإعالم املصلحة التي سيراجعها بيومين أو ثالثة من قبل.

أتي املرحلة الثانية و التي فيها يقوم املراجع ت املراجعةعلى خطة  بعد املوافقة تنفيذ عملية املراجعة: .2

بطلب املستندات و سجل العمليات يتضمن كل العمليات التي تقوم بها كل مصلحة ليراجعها وهذا ليسهل 

 يتضمن نتائج املراجعة.عليه عمله و أيضا لربح الوقت ثم يضعها في جدول 

بعدما يقوم املراجع الداخلي بتنفيذ مراحل مهمته سيكون  إعداد تقرير املراجعة الداخلية: .3

و تعيين نقاط  أن يحكم نهائيا على درجة فعالية نظام الرقابة الداخلية و التسيير في املؤسسة باستطاعته

 القوة املحققة و تعزيزها و نقاط الضعف الناتجة إما عن نقائص و أخطاء في إعداد النظام أو تنفيذ خاطئ 

    ءات و القيام بمعالجتها أو حذفها. و هنا تأتي مرحلة كتابة التقرير و يكون شهري، فصلي، سداس ي في اإلجرا

   و الذي يتضمن رأيه املحايد عن فعالية نظام الرقابة الداخلية و كذا الوضعية املالية في املؤسسة  أو سنوي 

ها على اإلدارة باإلضافة إلى تقديم و إيجاد  بدائل و حلول لهاو إقتراحو البحث عن أسباب اإلنحرافات 

 النصائح واإلرشادات فيما يخص هذا األداء وكيفية تحسينها وذلك ب: 

        االقتراحاتيتضمن كيفية إجراء الفحوصات والنتائج املتوصل إليها إضافة إلى  ويي:األ  رتقريال 1.3

و التساؤالت  التي من شأنها حل املشكلة ويعرض هذا التقرير على املصلحة املعنية، وذلك لطرح االستفسارات

يتميز بين املراجع الداخلي ومسؤول املصلحة ويجب أن  اتفاقعن صحة ما دون في التقرير، حيث تصدر بعد 

 بالبساطة وسهولة الفهم لقارئيه.التقرير  تدوين

يحتوي على أهم الفحوصات التي قام بها وأهم النتائج التي توصل إليها وكذا تقديم ي: التقرير النهائ 2.3

النصائح واإلرشادات وذلك بغية تحسين األداء. ويعرض على املديرية العامة ومجلس اإلدارة إلتخاذ اإلجراءات 

 ل سنة.أفريل من ك 30الالزمة وأيضا يقدم التقرير للجنة التدقيق في إجتماع الذي يكون في 
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 ملطلب الثالث: العوائق التي تواجه وظيفة املراجعة الداخلية في املؤسسةا

يسعى املراجع الداخلي في املؤسسة ألداء مهامه بأكبر قدر ممكن من الكفاءة و الفعالية، رغم هذا تتخلله 

 العراقيل و الصعوبات نذكر منها: ضبع

املوارد: تعاني خلية املراجعة الداخلية من نقص في املوارد البشرية )املراجعين( هذا النقص من  نقص .1

مما يسمح  زيادة طاقم املراجعة الداخلية شأنه أن يزيد من كثافة عمل املراجع حيث كان من األحسن

 بتخصيص و توزيع أمثل للمهام و ربح الوقت.

نقص درجة سيولة املعلومات: هناك ضعف في نظام املعلومات املوجودة عبر مختلف أقسام  .2

املؤسسة و الذي ينتج عنه بطئ في حركة املعلومات حيث أنه عندما يقدم املراجع الداخلي على عملية 

و إبالغها املراجعة و يحتاج مثال فيها إلى سجالت أو دفاتر خاصة بمصلحة معينة يتم مراسلة تلك املصلحة 

بضرورة إحضار هذه االحتياجات إلى مديرية املراجعة الداخلية فإن ذلك يستغرق وقتا، إما أن لبطء املصلحة 

املعنية لتنفيذ األمر أو نتيجة لعدم وصول البالغ للمصلحة مما يضطر املراجع الداخلي لالنتظار  لفترات طويلة 

ت املحدد لها وإما ينتقل من مصلحة غلى أخرى لكي يعمل وبالتالي يبذل جهود مضاعفة ألداء مهامه في الوق

لها للقيام بعملية املراجعة وفي كلت الحالتين فإن املراجع السجالت و الدفاتر التي هو بحاجة  اكتمالعلى 

 الداخلي سيضطر إلى بذل مجهود هو في غنى عنه.

صارم يدفع بعض املوظفين  عدم تطبيق توصيات املراجع الداخلي: إن افتقار املؤسسة لنظام جزائي .3

لعدم احترام التوصيات الواردة عن قسم املراجعة الداخلية فيكون بذلك املراجع الداخلي في مواجهة نفس 

   وهذا ما يؤدي إلى إحباطه وكذا تقليل من عزيمته أثناء قيامه بمهامه. املشاكل أو األخطاء التي أشير إليها سابقا

 الثالث: تقييم نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة املبحث

" وحدة مستغانم عن GIPLAIT"تتم عملية الرقابة على مستوى مؤسسة املجمع الصناعي إلنتاج الحليب 

املراجع  هخلية  يسهر على مراقبتامن طرف اإلدارة، و ذلك بوضع نظام للرقابة الد طريق خطة محكمة

ملعرفة مدى كفاءة و فعالية هذا النظام و تحديد يكون  يشمل كل أقسام و  مصالح املؤسسة  و  الداخلي

 لذلك قمنا بوضع قوائم إستبيان موجهة إلى موظفي املؤسسة. و  نقاط القوة و الضعف

 دراسة و تحليل اإلستبيان املوجه للمراجع الداخلياملطلب األول: 

 03 سسة حديثة التطبيق، إعتمدت هذه الوظيفة في املؤسسة منذتعتبر وظيفة املراجعة الداخلية في املؤ 

بما أنها حديثة التطبيق في املؤسسة فهناك موظف واحد فقط  سنوات وهذا لضرورتها في املؤسسة. و

املتمثلة في اإلستبيان  ، أي ال يوجد موظفين يساعدونه في مهامه. لذلك قمنا بتوجه األسئلة"املراجع الداخلي"

 التالي:
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 ما مدى تأثر  املهام التالية على نظام الرقابة الداخلية؟ :(-Ⅲ06)الجدول رقم 

 
 املهام

 مدى تأثر ها على نظام الرقابة الداخلية

تأثير 

 تام

تأثير 

 جيد

تأثير 

 متوسط

تأثير 

 ضعيف

اليوجد 

 تأثير

      الفحص اإلنتقادي لإلجراءات و السياسات اإلدارية 01

      بالعمليات اإلدارية اإللتزام 02

      جمع أدلة اإلثبات بشكل موضوعي 03

      التأكد من سالمة املعلومات املحاسبية 04

      الحذر املنهي أثناء عملية املراجعة 05

      دراسة نظم حماية األصول و القيام بعمليات الجرد 06

      بالنظام الساري باملؤسسة تحديد املخاطر املتعلقة 07

      فحص فعالية أنظمة الرقابة الداخلية 08

طلب اإلستشارات في حالة عدم التأكد عند القيام  09

 بعملية املراجعة

     

      ضمان تحقيق اإلستغالل األمثل للموارد 10

 .http://www.zakatinst.net/pdf/COSO.pdf ،11/01/2017 ،09:51املصدر: 

ير جيد على نظام نالحظ من خالل املهام التي يمارسها املراجع الداخلي من خالل أجوبته أن معظمها لها تأث

األمثل للموارد.  نهي أثناء عملية املراجعة و ضمان اإلستغاللجمع أدلة اإلثبات، الحذر امل الرقابة الداخلية مثل

كما نالحظ أن املراجع الداخلي يركز على العمليات املحاسبية حيث يعتبرها لها تأثير تام و هام على نظام 

أما بالنسبة لألمور  فهو يقوم باملراقبة اليومية و الدائمة لقسم املحاسبة خطوة بخطوة. الرقابة الداخلية

و بإمكانها إتخاذ اإلجراءات  يقدم لإلدارةفي األخير س ر يقر لة ألن التاإلدارية فيعتبرها تابعة لإلدارة وهي املسؤو 

الالزمة. كما نالحظ من خال ل األجوبة أن املراجع الداخلي حريص على كل املهام التي يقوم بها، ألن أي تهاون 

ظام في مهامه سيؤدي إلى فشله في إكتشاف نقاط القوة و الضعف و عدم إمكانيته من الحكم الجيد على ن

 الرقابة الداخلية.

 ما مدى تأثر  إستقاللية املراجع الداخلي على نظام الرقابة الداخلية؟  :(-Ⅲ07(الجدول رقم 

 

 عناصر إستقاللية املراجع الداخلي

 مدى تأثر ها على نظام الرقابة الداخلية

تأثير 

 تام

تأثير 

 جيد

تأثير 

 متوسط

تأثير 

 ضعيف

اليوجد 

 تأثير

أهداف و مهام املراجعة الداخلية بشكل إصدار وتحديد  01

 واضح و مكتوب من قبل مجلس اإلدارة

     

      عدم تدخل اإلدارة في إجراءات املراجعة 02

http://www.zakatinst.net/pdf/COSO.pdf
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      عدم تدخل اإلدارة في وضع برنامج املراجعة 03

      التحرر من املصالح الشخصية أثناء عملية املراجعة 04

      حرية الوصول إلى السجالت و املمتلكات و املوظفين  05

      اإلحساس باملسؤولية أثناء عملية املراجعة 06

عدم وجود ضغوط تأمر بإبعاد بعض املسائل أثناء عملية  07

 املراجعة

     

 املرجع نفسه. املصدر:

املراجع الداخلي تعتبر من أهم املبادئ التي يجب أن يتميز بها و بدونها ال يستطيع القيام  بمأن إستقاللية

و من خالل الجدول نالحظ أن التحرر من املصالح الشخصية أثناء عملية املراجعة وتحديد  بمهامه بحرية.

أهداف و مهام املراجعة الداخلية من قبل مجلس اإلدارة تأثير تام على نظام الرقابة الداخلية كما أكده 

 يؤثرلي و بالتالي املراجع الداخلي، ألن تدخل مجلس اإلدارة في مهامه يمكن يشكل ضغط على املراجع الداخ

         . كما يعتبر عدم اإلحساس باملسؤولية أثناء عملية املراجعةفي عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية عليه

و عدم تدخل اإلدارة في وضع برنامج للمراجعة من أهم العناصر التي لها تأثير جيد على نظام الرقابة الداخلية 

داد التقرير أم بالنسبة لحرية الوصول إلى السجالت، املمتلكات و املوظفين و هذا ما يؤدي إلى النزاهة في إع

وجود الضغوطات التي تأمر بإبعاد بعض املسائل أثناء عملية املراجعة لها تأثير متوسط على نظام  وعدم

تمكن في املؤسسة حيث ي باستقالليةفمن خالل إجابة املراجع الداخلي نالحظ أنه يتمتع  الرقابة الداخلية.

التي يحتاجها كما يعتبر  املمض ي الثالث التوجه إلى كل األقسام و املصالح  املؤسسة و املطالبة بكل الوثائق 

 أي له رأي و مكانة في املؤسسة. هنائب و ديربعد امل

 

 ما مدى تأثر  كفاءة و خب ة املراجع الداخلي على نظام الرقابة الداخلية؟ :(-Ⅲ08(الجدول رقم 

 
 الخب ة و الكفاءةعناصر 

 مدى تأثر ها على نظام الرقابة الداخلية

تأثير 

 تام

تأثير 

 جيد

تأثير 

 متوسط

تأثير 

 ضعيف

اليوجد 

 تأثير

      اإلملام التام باملؤسسة و القطاع الذي تعمل فيه 01

      الحيازة على أعلى الشهادات املهنية 02

      املستمر على اإلصدارات الخاصة باملراجعة اإلطالع 03

      وفرة املؤهالت و الكفاءات الفنية و املهنية 04

      التكوين املستمر و القيام بالتربصات لزيادة كفاءة املراجع 05

القدرة على تمييز مؤشرات الغش و التحايل في السجالت         06

 و القوائم املالية
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املهارات في فن التعامل مع اآلخرين و اإلتصال بين مختلف  07

 األقسام

     

      توفر عدد سنوات خبرة كافية 08
 املصدر: املرجع نفسه.

من خالل اإلجابة على هذا اإلستبيان نالحظ أن املراجع الداخلي يتميز بخبرة و كفاءة مهنية عالية حيث أن 

، ألنه يعتبر أن أي نقص في عناصر  التام و الجيد على نظام الرقابة الداخلية ر يإجاباته كلها كانت ما بين التأث

وهذا ما يدل على أن املراجع  الداخلية الرقابةى إمكانيته على تقييم نظام دالكفاءة املذكورة يؤثر على م

ل إقتراحاتها الداخلي موظف كفئ بمنصبه و تستطيع املؤسسة اإلعتماد عليه في اتخاذ قراراتها و هذ من خال 

و توصياتها التي يوجهها لإلدارة في شكل تقرير. فهو يمتلك مهارات التعامل مع اآلخرين و اإلتصال بين مختلف 

     املهنية يستطيع أن يواجه كل الثغرات و نقاط الضعف  كفاءتهاألقسام و املصالح. أي بخبرته العالية و 

 التي تواجه نظام الرقابة الداخلية .

ما مدى تأثر  متابعة املراجع الداخلي لنتائجه املبلغ عنها على نظام الرقابة  :(-Ⅲ09( قمالجدول ر 

 الداخلية؟

 النتائج املبلغ عنها 

 مدى تأثر ها على نظام الرقابة الداخلية

تأثير 

 تام

تأثير 

 جيد

تأثير 

 متوسط

تأثير 

 ضعيف

اليوجد 

 تأثير

اإلجراءات املناسبة متابعة التقارير للتأكد من اتخاذ  01

 لنتائج أعمالهم

     

      متابعة مدى تنفيذ التوصيات و اإلقتراحات 02

إعادة زيارة الجهة الخاضعة للمراجعة للتأكد من قيامها  03

 بالعمليات التصحيحية

     

املناقشة مع اإلدارة العليا فيما يخص إمكانية تنفيذ  04

 و  البدائل املعلن عنها   في التقرير اإلقتراحات

     

 املصدر: املرجع نفسه.

من خالل األجوبة على اإلستبيان نالحظ أن هناك تأثير جيد على نظام الرقابة الداخلية من خال النتائج 

   التي قدمها  املراجع الداخلي لإلدارة املبلغ عنها، فمثال إذ لم يتم متابعة مدى تنفيذ التوصيات و اإلقتراحات

في تقريره سيؤدي إلى ضعف في التسيير و عرقلة في تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية أيضا إلى التهاون 

     يقوم دائما باملراقبةمن قبل املوظفين ألنه ال توجد رقابة مستمرة، النتائج املبلغ عنها ليس لها تأثير تام ألنه 

 و ال يتهاون في ذلك ألنه يهدف دائما إلى تحقيق أهداف املؤسسة.
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ما مدى تأثر  الصعوبات التي يواجهها قسم املراجعة الداخلية على نظام الرقابة  :(-Ⅲ10( لجدول رقما

 الداخلية؟

 

 الصعوبات

 مدى تأثر ها على نظام الرقابة الداخلية

تأثير 

 تام

تأثير 

 جيد

تأثير 

 متوسط

 تأثير 

 ضعيف

اليوجد 

 تأثير

تقييد صالحيات املراجعة و الفحص من قبل اإلدارة  01

 التنفيذية

     

      تبعية املراجعة الداخلية لإلدارات و األقسام التنفيذية 02

املشاكل الفنية و املهنية من عدم الكفاءة أو عدم  03

 الحصول على القدر الكافي من التدريب 

     

      تأثير املراجع الداخلي على زمالئه أو العكس  04

      عدم كفاية السجالت و املعلومات 05

      مشاكل تنظيم العمل خالل عملية املراجعة 06

      عدم التمكن من إصدار التقرير في الوقت املناسب 07

      مشاكل شخصية مع أفراد اإلدارة 08

      صعوبة الوصول إلى السجالت و املعلومات و املوظفين 09
 املصدر: املرجع نفسه.

من خالل األجوبة نالحظ أن معظم الصعوبات التي يواجهها املراجع الداخلي لها تأثير متوسط على نظام 

فهو شخص  ابة الداخلية، بمأنه يمتلك الخبرة فهو يستطيع مواجهة هذه الصعوبات و إيجاد الحلول لهاالرق

متمكن. أما بالنسبة لصعوبة الوصول إل السجالت، املعلومات و املوظفين فلها تأثير جيد على نظام الرقابة 

الداخلية وهذا ألنه يشغل املنصب وحده فيضطر أحيانا إلى التوجه ملصالح و أقسام املؤسسة ألجل الحصول 

. اما بالنسبة للصعوبات التي يراها لها تأثير متأخرة على املعلومات و أيضا احيانا تصله املعلومات التي يطلبها

تقييد صالحيات املراجعة و الفحص من قبل تام على نظام الرقابة الداخلية هي تدخل اإلدارة في مهامه مثل 

وهذا األخير ال يوجد في املؤسسة  تبعية املراجعة الداخلية لإلدارات و األقسام التنفيذيةو  اإلدارة التنفيذية

 يحتل مكانة جيدة في املؤسسة و يتمتع باستقاللية.فهو 

ل هذه األجوبة على اإلستبيان نالحظ أن املراجع الداخلي موظف ذو خبرة و كفاءة مهنية نستنج من خال

يستحق  عالية يستطيع أن يواجه الصعوبات التي تواجهه عند القيام بتقييم نظام الرقابة الداخلية، فهو 

يستطيع أن يؤثر على نظام الرقابة الداخلية إما باإليجاب أو السلب و ذلك حسب ، كما املنصب الذي يشغله

 ظروف العمل.
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 املطلب الثاني: دراسة و تحليل اإلستبيان املوجه ملوظفي املؤسسة

و تتمثل  لفئة معينة من موظفي املؤسسةقمنا بتقديم أسئلة عامة متعلقة بنظام الرقابة الداخلية موجه 

في استبيان يحتوي على صفحتين األولى تخص املعلومات الشخصية و الصفحة الثانية كانت عبارة عن أسئلة 

استبانات  10استبيان و تم استرجاع  16، علما أنه تم توزيع عامة متعلقة بنظام الرقابة الداخلية املوالي

 :فقط

 :يلي: واملتمثلة فيماالعمر و الخبرة  و هي الجنس، املعلومات الشخصية 

 وصف عينة الدراسة حسب الجنس:(-Ⅲ11(الجدول رقم

 العدد الجنس

 05 ذكر 

 05 أنثى

 

 تمثيل عينة الدراسة حسب الجنس :(-Ⅲ09(الشكل رقم

 

 

 لعمروصف عينة الدراسة حسب ا :(-Ⅲ12(الجدول رقم

 العدد العمر

 0 سنة 25أقل من 

 04 سنة 40إلى  25من 

 06 سنة 40أكثر من 

 

 

 الجنس

 ذكر

 أنثى
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 عمرتمثيل عينة الدراسة حسب ال :(-Ⅲ10(الشكل رقم

 

 

 خب ةوصف عينة الدراسة حسب ال :(-Ⅲ13(الجدول رقم

 العدد الخب ة

 01 سنوات 05أقل من 

 05 سنوات 10إلى  05من 

 04 سنوات10أكثر من 

 

 خب ةتمثيل عينة الدراسة حسب ال :(-Ⅲ11( الشكل رقم

 

                من خالل املؤهالت الشخصية للعينة محل الدراسة في املؤسسة نالحظ أن هناك موظفين إناث 

هم يمتلكون الخبرة و هذا في صالح الدراسة تنسبة للخبرة فأغلبيلسنة فأكثر ، أما با 25أعمارهم من  و ذكور 

 ة الداخلية.باملوجهة لهم حول نظام الرقا لألسئلةمعرفة أفراد العينة  تزيد من ألن الخبرة قد

 العمر

 سنة 25أقل من 

 سنة 40إلى  25من 

 سنة 40أكثر من 

 الخب ة

 سنوات 05أقل من 

 سنوات10إلى 05من 

 سنوات 10أكثر من 
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 أسئلة عامة حول نظام الرقابة الداخلية :(-Ⅲ14(جدول رقم

 
 السؤال

 اإلجابة

 ال نعم

   هل يوجد لدى املؤسسة نظام داخلي؟ 01

   هل هناك نظام يضمن تحديد البدائل عند غياب املوظفين؟ 02

   املؤسسة؟هل هناك نظام لقياس األداء داخل  03

   هل يوجد لدى قسم التدقيق الداخلي دليل لإلجراءات و برامج عمل واضحة؟ 04

   هل يقوم قسم التدقيق الداخلي بإعداد تقارير دوري لإلدارة؟ 05

   هل أن أعمال قسم التدقيق تغطي كافة نشاطات املؤسسة؟ 06

   هل تستخدم املؤسسة نظام الترقيم املسبق للسجالت؟ 07

   هل تتبع املؤسسة نظام التأمين على أصولها؟ 08

   هل تتبع املؤسسة نظام امليزانيات التقديرية؟ 09

   هل تتبع املؤسسة نظام الجرد املستمر؟ 10

   هل يجري تسجيل املعامالت املالية يوميا في السجالت؟ 11

الوظيفي بما يتالءم من  هل يتم التعيين في الوظائف على ضوء اإلختصاص 12

 اإلختصاص العلمي و الوظيفة؟

  

   هل توجد خطة واضحة لتدريب املوظفين؟ 13

   هل توجد سجالت للسيطرة على املستندات املهمة في املؤسسة؟ 14

   هل يتم اإللتزام بتوزيع نسخ املستندات على األقسام ذات العالقة؟  15

   بأختام املؤسسة لدى جهة مختصة؟ هل يتم اإلحتفاظ 16

   هل تم تعيين مفثش مالي في املؤسسة؟ 17

   هل تقوم الجهة القطاعية بإجراء زيارة تفتيشية للمؤسسة؟ 18

   هل تقوم الجهة الصحية بإجراء زيارة تفتيشية للمؤسسة؟ 19
 .https://sqarra.wordpress.com/audit7/ ،12/02/2017 املصدر:

في املرجع التالي "التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا ملعايير  ما وردوفق  االستبيانسيتم تحليل هذ 

 و الذي ينص على ما يلي:  171للمؤلف خلف عبد هللا الوردات، الصفحة " التدقيق الداخلي الدولية

عن أنظمة الرقابة الداخلية.  لالستفسار من أدوات تقييم نظام الرقابة الداخلية هو اإلستبيان يتم تصميمه   

و "ال"، في حين تعني إجابة نعم بحيث تكون اإلجابة عليه ب "نعم" أ االستفساراتفي العادة يتم تصميم هذه 

ضعفا محتمال في نظام الرقابة الداخلي في ذلك على أن نظام الرقابة الداخلي جيد و اإلجابة ب "ال" بأن هناك 

 الجزء من النشاط.

https://sqarra.wordpress.com/audit7/
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وهذا ما يدل على أنه يوجد نظام  كانت ب "نعم" تاملسترجعة فنالحظ أن معظم اإلجابا االستباناتو حسب 

رقابة داخلي فعال  و أن املراجعة الداخلية قد نجحت في تحقيق قيمة مضافة في املؤسسة حيث أنها تستحق 

أن تؤثر  إيجابيا على نظام  استطاعتو بالتالي وظيفة املراجعة الداخلية في املؤسسة عن كل جدارة  مكانتها

 الرقابة الداخلية.

 املطلب الثالث: تحديد نقاط القوة و الضعف في املؤسسة

املراجع من خالل االستبانات املوزعة في املؤسسة و املقابالت الشخصية مع املوظفين و رؤساء األقسام منهم 

 الحظنا أن  هناك نقاط قوة  وضعف وهي كالتالي:، حاسبةرئيس قسم املو  الداخلي

 الفرع األول: نقاط قوة املؤسسة

 تتمثل فيما يلي: للمؤسسة نقاط قوة

 وجود نظام داخلي في املؤسسة 

  املؤسسة تسعى إلى الحصول على شهادةiso .بتحسين نوعية منتجاتها 

 جدول حساب النتائج.رقم األعمال من سنة ألخرى حسب  تطور ملحوظ في 

 "التطوير في منتجات املؤسسة فهي تسعى إلى إصدار منتج جديد في السوق "الياوورت 

 وجود رقابة على املوظفين من قبل أعوان األمن عند الدخول و الخروج و ذلك لعدم االختالس         

 ليب و مشتقاتهو السرقة وخاصة على الشاحنات التي تنقل الح

 .وفرة الحليب مما يؤدي إل إشباع حاجيات كل املستهلكين 

 .تهدف املؤسسة دائما إلى الحصول على الربح 

 في منتوج الحليب قلة املنافسين. 

 وجود موظفين يمتلكون الخبرة 

 املؤسسة نظام الترقيم املسبق للسجالت ماخداست 

  عملهوجود برنامج ألي محاسبي مما يسهل على املحاسب 

 (بمأنه مدعم من طرف الدولة و بالتالي فهو مطلوب في  السوق و يلقى  25سعر الحليب ثابت )دج

 دج(. 14رواجا بإعتبار السعر األولي )

 ، فيجب عليها تعزيزها للمحافظة على مكانتها.تمتلك املؤسسة نقاط قوة تجعلها تكتسح السوق 

 الفرع الثاني نقاط ضعف املؤسسة

 تتمثل فيما يلي:ضعف  للمؤسسة نقاط

 قلة اإلشهار. 

 .وجود مراجع داخلي فقط بدون موظفين مساعدين 
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  وجود محاسبة تحليلية للمخزون فقط، مما يصعب على رئيس قسم املحاسبة مهامه عند تحديد

 .التكاليف و سعر البيع

  خاصة بالنسبة حضور لجنة فجائية من اإلدارة املركزية بالجزائر العاصمة للمراقبة الكلية للمؤسسة

من الكمية التي يتم صنع الحليب بها إذ كانت مطابقة تماما للمعايير وفي حالة وجود  للمخبر للتأكد

 عقوبة.على دفع املؤسسة يرغم أي نقصان فهذا 

 .تنقل املراجع الداخل من مصلحة ألخرى للحصول على املعلومات 

يجب على املؤسسة معالجة نقاط الضعف و ذلك بتدعيم قسم املراجعة الداخلية بموظفين من أجل 

جيد و يمكن الالتسيير  نظام الرقابة فعال مما يؤدي إلى بالتالي  يكون  واملراقبة اليومية لكل وظائف املؤسسة 

زود إنتاجها و ب و أفكار عديدة أن تكون اقتراحات
 
 القتصاد االنتعاشالتالي تحقق تجعل املؤسسة تتطور و ت

 .الجزائر
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 خالصة:

من خالل الدراسة التطبيقية يعتبر إنتاج الحليب ركيزة أساسية للنمو و التطور باعتباره من أهم 

وهذا ما أدى هذه الحاجيات،  ، مما يؤدي إلى حرص املؤسسة الدائم على تلبيةالحاجيات املستهلكين

هدفها األول تقييم نظام تخدم اإلدارة العليا   كأداة رقابية املراجعة الداخلية تطبيق التطور و إلى  باملؤسسة

 و السعي دائما على تطوير هذا النظام.الرقابة الداخلية و اكتشاف نقاط القوة و الضعف في املؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خاتمة عامة
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 خاتمة عامة:

حجمها و تشعبها، و ذلك حفاظا  تمنح املؤسسات أهمية كبيرة لحماية ممتلكاتها و حقوقها خصوصا مع كبر

، هذا ما أدى باملسؤولين إلى ضرورة وضع نظام للرقابة الداخلية فعال كفيل بحماية استمرارهاعلى بقائها و 

و اإلهمال حيث يضمن سير  عملياتها و سالمة حقوق هذه املؤسسات و أصولها  من مختلف أعمال التالعب 

. هذا النظام يعتمد على التنظيم العمليات املحاسبية و  الوثائق املالية من  حاالت األخطاء، الغش و التزوير

 الجيد و تقسيم بناء ملختلف الوظائف.

ية و مدى تأثيرها ومن خالل هذا البحث حاولنا إبراز الجوانب العامة املتعلقة بموضوع املراجعة الداخل

على نظام الرقابة الداخلية كونها أداة إدارية تابعة لإلدارة العليا في املؤسسة هدفها األول تقييم نظام الرقابة 

لول حال من أجل اكتشاف نقاط القوة و الضعف و اتخاذ اإلجراءات الالزمة بإعطاء  التوصيات  و الداخلية

 هذا النظام. املناسبة لإلدارة من أجل تطوير و تحسين

قد أظهر لنا  -مستغانم–إن إسقاط الجانب النظري على املجمع الصناعي إلنتاج الحليب و مشتقاته 

كيفية سير عملية املراجعة الداخلية و مدى أهميتها في املؤسسة و كيف تؤثر على نظام الرقابة و عالقتها به، 

 أن للمراجعة الداخلية مكانة مهمة في املؤسسة.م رقابي فعال ومحكم، وهذا ما يثبت حيث تبين لنا أنه نظا

 و بعد معالجتنا و تحليلنا ملختلف جوانب املوضوع، توصلنا للنتائج العامة مع مجموعة من االقتراحات:

 إختبار صحة الفرضيات:

  تظهر أهمية املراجعة الداخلية في املؤسسة ملا لها من تأثير مباشر على السير الحسن ألنظمة الرقابة

اخلية املطبقة، كما أنها تمثل أداة رقابية لإلدارة وتعمل على اكتشاف األخطاء و التالعبات         الد

 في املؤسسة و تقدم التوصيات و االقتراحات لإلدارة العليا، وهذا ما يثبت صحة الفرضية.

  ة        و ذلك بإعتبار أن نظام الرقابة الداخلية خطة تنظيمية و مجموعالفرضية الثانية صحيحة

من األساليب و اإلجراءات التي تستخدمها اإلدارة لحماية أصولها و ضبط و مراجعة بيانتها املحاسبية 

 و التأكد من دقتها و درجة اإلعتماد عليها.

  منهجية املراجعة الداخلية يعزز نظام الرقابة الداخلية، فمن خالل دراستنا التطبيقية إن إحترام

الداخلي للمؤسسة يتبع منهجية املراجعة خطوة بخطوة مما ساهم في تفعيل        الحظنا أن املراجع 

و تعزيز نظام الرقابة الداخلية الذي تبين لنا أنه قوي و مقبول على العموم، و هذا ما يثبت صحة 

 الفرضية.

 :النتائج املتوصل إليها

 قوانين املوضوعة من طرف اإلدارة.املراجعة الداخلية تعمل على اختبار مدى االلتزام بالسياسات و ال 

 .املراجعة الداخلية وظيفة مستقلة عن باقي الوظائف، تابعة لإلدارة العليا 

 .نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة من اإلجراءات، القوانين و التعليمات املوضوعة من طرف اإلدارة 
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 اكثشاف نقاط القوة  املراجعة الداخلية تساهم في تفعيل نظام الرقابة الداخلية من خالل           

 و الضعف في املؤسسة.

 اإلقتراحات:

 الداخليين في املؤسسة بإعتبار ها من أهم املؤسسات التي لديها طلب على  زيادة عدد املراجعين

 منتجاتها.

  يجب على اإلدارة العامة وضع العديد من اللوائح و اإلجراءات بنظامها الرقابي حتى يكون معلوم لدى

 املوظفين.جميع 

 .القيام بدورات تكوينية للمراجعين الداخليين و القيام بتأهيلهم 

 .ضرورة اإلهتمام بالتوصيات و االقتراحات التي تندرج ضمن التقرير النهائي للمراجع الداخلي 



 

 

 

 و املصادر  املراجع



67 
 

 قائمة املراجع:

 :بالعربية الكتب

، مملكة املعرفة للدراسات و االستشارات و التطوير، التدقيق املستند على املخاطرأحمد حلمي،  .1

 .2004بدون طبعة، األردن،

، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر و التوزيع، املدخل إلى التدقيق الحديثأحمد حلمي جمعة،  .2

 .2005عمان، 

، الطبعة املحاسبة التحليلية و دورها في املراجعة الداخليةإلهام بروبة، أحمد قايد نور الدين،  .3

 .2016األولى، دار اإلعصار العلمي للنشر و التوزيع، األردن، 

 .2012، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، التدقيق و الرقابة في البنوكخالد أمين عبد هللا،  .4

، التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا ملعايير التدقيق الداخلي رداتخلف عبد هللا الو  .5

 .2006، الطبعة األولى، الوراق للنشر و التوزيع، عمان، الدولية 

، الطبعة IIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن خلف عبد هللا الوردات،  .6

 .2014ردن، األولى، الوراق للنشر و التوزيع، األ 

الدار الجامعية،  "الرقابة واملراجعة الداخلية"،عبد الفتاح محمد الصحن، فتحي رزق السوافري،  .7

 .2004مصر، 

لى كالرقابة واملراجعة الداخلية على املستوي اليا، اعبد الفتاح محمد الصحن، محمد السيد سر  .8

 .2003الدار الجامعية، مصر،  والجزئي،

، املكتب الجامعي الحديث، الرقابة و املراجعة الداخليةعبد الفتاح محمد الصحن و أخرون،  .9

 .2006الطبعة األولى، مصر، 

الرقابة و املراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا عبد الوهاب نصر، شحاته السيد شحاته،  .10

 2006الجامعية، مصر، بدون طبعة، ، الدر املعلومات و عوملة األسواق )الواقع و املستقبل(

، التدقيق و الرقابة الداخلية في بيئة نظم املعلومات املحاسبيةعطا هللا أحمد سويلم الحسبان،  .11

 .2009دار الراية، الطبعة األولى، األردن، 

           موسوعة معايير املراجعة، شرح معايير املراجعة الدولية و األمريكية طارق عبد العال حماد،  .12

 .2004الرقابة الداخلية، أدلة اإلثبات، الدار الجامعية، مصر، ،2، الجزءو العربية

 .2009غسان فالح املطارنة، تدقيق الحسابات املعاصر، الطبعة الثانية، دار املسيرة، األردن،  .13

، بدون طبعة، منشورات التدقيق و الرقابة الداخلية على املؤسساتكريمة علي الجوهر و آخرون،  .14

 .2012املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 

املراجعة وتدقيق الحسابات االطار النظري و املمارسة محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  .15

 .2005 ،امعية، الطبعة الثانية، الجزائر، ديوان املطبوعات الجالتطبيقية

، اإلطار التدقيق الشاملأصول و قواعد املراجعة و محمد السيد سرايا، عبد الفتاح الصحن،  .16

 .2007النظري للمعايير و القواعد، مشاكل التطبيق العلمي، املكتبة الجامعية الحديثة، مصر، 



68 
 

، دار البداية، الطبعة األولى، مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية و املاليةمصطفى صالح سالمة،  .17

 .2010عمان، 

 الكتب بالفرنسية:

18. Jaques Renard, théorie et pratique de l’audit interne, Groupe Eyrolles,8eme édition, Paris, 

France, 2013. 

19. Reda Khelassi, Le Contrôle Interne Des Organisations, Houma édition, Alger, 2013. 

 الرسائل الجامعية:

، مذكرة ماستر، الداخلية للمخزون دور املراجعة الداخلية في تحسين نظام الرقابةالعمري أيمن،  .20

، 2015تخصص: فحص محاسبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

file:///C:/Users/user2015/Desktop/master%202/sndsiudgdsgt/20%6.pdf 

راجع الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسات تقييم دور املبرابح بالل،  .21

، 2015جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ، مذكرة ماجستير، تخصص محاسبة، االقتصادية

file:///C:/Users/user2015/Desktop/master%202/sndsiudgdsgt/BERABAH.pdf 

مذكرة ماستر،  املراجعة الداخلية و دورها في اتخاذ القرار،بلواحد زكرياء، عبد الواحد محمد،  .22

تخصص محاسبة و  مالية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

2011،file:///C:/Users/user2015/Desktop/master%202/sndsiudgdsgt/ABEO3322.pdf 

، مذكرة أثر تطبيق املؤسسة االقتصادية الجزائرية ملتطلبات نظام الرقابة الداخليةكبلوتي حمزة،  .23

 ،2015ماجستير، تخصص: محاسبة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

master%202/sndsiudgdsgt/.._archive_the00000000000000704343000621.pdffile:///C:/

Users/user2015/Desktop/ 

، مجلة الدراسات دور املراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركاتيحي سعيدي، لخضر أوصيف،  .24

، 2012، السنة الخامسة، جامعة الوادي، الجزائر، 05االقتصادية و املالية، العدد 

http://www.univ-eloued.dz/fr/stock/com-ges-eco/pdf/dirasat5.pdf 

 املجالت:

، أثر استخدام الحاسوب على نظام الرقابة الداخلية في املصرف العراقيةجليل إبراهيم صالح،  .25

، 2013، 3، املجلد2دارية و االقتصادية، العددمجلة كركوك للعلوم اإل 

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=83151 

، مجلة جامعة تفعيل الرقابة الداخلية في ظل بيئة التجارة اإللكترونيةساكر ظاهر عمر أمين،  .26

 ، 2012، العراق، 2، املجلد2ية و االقتصادية، العددكركوك للعلوم اإلدار 

file:///C:/Users/user2015/Downloads/64806.pdf،13/12/2016 

file:///C:/Users/user2015/Desktop/master%202/sndsiudgdsgt/20%256.pdf
file:///C:/Users/user2015/Desktop/master%202/sndsiudgdsgt/20%256.pdf
file:///C:/Users/user2015/Desktop/master%202/sndsiudgdsgt/BERABAH.pdf
file:///C:/Users/user2015/Desktop/master%202/sndsiudgdsgt/BERABAH.pdf
file:///C:/
file:///C:/
http://www.univ-eloued.dz/fr/stock/com-ges-eco/pdf/dirasat5.pdf
http://www.univ-eloued.dz/fr/stock/com-ges-eco/pdf/dirasat5.pdf
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=83151
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=83151
file:///C:/Users/user2015/Downloads/64806.pdf،13/12/2016


69 
 

تكامل دور التدقيق الداخلي و الخارجي إلنجاح ، زهرة حسن عليوي، فاطمة صالح مهدي الغربان .27

للعلوم االقتصادية و  ، مجلة جامعة بغدادأسلوب التقدير الذاتي في الهيئة العامة للضرائب

، 62، العدد17اإلدارية، املجلد

 //:net/iasj?func=fulltext&aId=3284.،www.iasjhttp،2011العراق،

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في وحدات قطاع التعليم العالي قاسم محمد عبد هللا البعاج،  .28

، 2011، 13، املجلد 4، مجلة القادسية، العددو التدقيق الداخلي دراسة تطبيقية في قسم الرقابة

file:///C:/Users/user2015/Downloads/40492.pdf 

 القوانين و املراسيم:

، الصادرة 01-88رقم ، السنة الخامسة و العشرون، قانون 2الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  .29

 http://www.vitaminedz.org/articles fiche/1141/1141013.pdfم،27/01/1988بتاريخ 

 مواقع االنترنيت:

30. http://www.ifaci.com/ifaci/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-l-audit-

et-du-controle-internes-78.html 

31. http://www.zakatinst.net/pdf/COSO.pdf 

32. https://sqarra.wordpress.com/audit7/ 

http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%22&formQuery=au:%22%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%22&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%22&formQuery=au:%22%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%22&uiLanguage=ar
http://www.iasj/
file:///C:/Users/user2015/Downloads/40492.pdf
file:///C:/Users/user2015/Downloads/40492.pdf
http://www.ifaci.com/ifaci/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-l-audit-et-du-controle-internes-78.html
http://www.ifaci.com/ifaci/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-l-audit-et-du-controle-internes-78.html
http://www.zakatinst.net/pdf/COSO.pdf
https://sqarra.wordpress.com/audit7/


 امللخص:

    وهذا املؤسسة، في الداخلية الرقابة نظام على الداخلية ملراجعة تأثيرا  مدى دراسة إلى البحث هذا يهدف

 دراسة كانت حيث وفعاليته، الداخلية الرقابة نظام على الداخلية املراجعة تأثير درجة إظهار خالل من

 ذلك . و-مستغانم-" الحليب و مشتقاته إلنتاج ملبنة الساحل إلنتاج الحليب" مؤسسة مستوى  على الحالة

 إضافة غيرها و االنترنيت مواقع و مجالت ، كتب من النظري  الجانب في املراجع من مجموعة على باإلعتماد

 املراجعة أن هو إليها املتوصل النتائج أهم بين من التطبيقي. و في عليها اإلعتماد تم التي اإلستبانات إلى

          الضعف  و القوة نقاط إكتشاف تقييمه و إلى تهدف الداخلية الرقابة نظام أدوات من أداة الداخلية

 درجة أساسها على يتحدد التي و العناصر من مجموعة على الداخلية املراجعة نشاط يرتكز كما في املؤسسة،

 املراجع خبرة و الداخلي املراجع إستقاللية العناصر هذه أهم من الداخلية و الرقابة نظام على تأثيرها

 .الداخلي

 املراجعة الداخلية، نظام الرقابة الداخلية، املراجع الداخلي.الكلمات املفتاحية: 

 

 

Résumé :  

   Cette recherche vise à examiner le degré d’audit interne influe sur le système de contrôle interne 

dans l’entreprise, en montrant l’ampleur des effets de l’audit interne sur le système de contrôle 

interne et l’efficacité, où le cas étudier au niveau de la « Groupe industriel du production du lait »-

mostaganem. Ceci est basé sur une collection de références sur l’aspect théorique de livres, 

magazines, sites internet,…etc, en plus des résolutions invoqué dans la demande. Une des 

constatations plus importantes est que l’audit interne est un outil de système de contrôle interne 

visant à évaluer et de découvrir les forces et les faiblesses de l’organisation, ainsi que l’audit interne 

de l’activité sur un ensemble d’éléments, sur la base desquelles est déterminé le degré d’impact sur 

le système de contrôle interne, et l’un des éléments plus importants est l’indépendance de 

l’auditeur interne  et de l’expérience de l’auditeur interne. 

 Mots clés: audit interne, système de contrôle interne, l’auditeur interne. 


