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 :تم�يد

وكذا�التطور����مجال�العالقات��قتصادية�إن�التطور�الكب���الذي�ش�دتھ�املؤسسة�ع���الزمن�  

وتوسيع�نطاق�املبادالت�التجار�ة�و�شابك�ا�جعل�املؤسسة�تتعامل�مع�عدة�أطرا�ف�مختلفة�و�يئات�ل�ا�

�داخل� �جديدة �وظيفة �تب�� �املؤسسة �ع�� �أوجب �مما �املؤسسة �مباشر�أو�غ���مباشر��� ��ش�ل مصا��

املتعامل�ن�ب�ل�التطورات�داخل�املؤسسة�وكذا�ال�شاطات���ي�ل�ا�التنظي��،��سمح�ل�ا�بإبالغ��ل��ؤالء

  .ال���تقوم���ا

وجب�أن�تتمتع��ذه�امل�مة�بصفة�ا��ياد�واملوضوعية����إيصال�,ول�ي�تقوم���ذه�امل�مة�ع���أكمل�وجھ

وع����ذا��ساس��شأت�املراجعة�ملساعدة�املؤسسة�ع���تلبية��ذه�,مختلف�التقار�ر�ملن���م�م��مر

  املتطلبات
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  ما�ية�املراجعة: املبحث��ول 

لقد��ان�لظ�ور�الثورة�الصناعية�أثر�كب���ع�����شطة��قتصادية�من�حيث�تنظيم�ا�وعمل�ا�  

بحيث�يظ�ر��ذا�جليا�من�خالل�انفصال�امللكية�عن�ال�سي���ع���خالف�ما��ان�سابقا�و�التا���لم��عد�

� �من �املؤسسة ��� �دخل �أي �مباشر�و�ا���للمالك ��ش�ل �ال�يتطلع �جعلھ �ومراقبتھ،بحيث ��سي���ا ناحية

ع���واقع�املؤسسة�ا��قيقي�وكذا�وج�ة�رأس�مالھ�املسا�م�بھ����املؤسسة،�ومنھ�أصبح�من�الضروري�

�حالة� �ع�� �املتعامل�ن �خالل�ا �من �يطلع �املؤسسة �و��ن �ب�نھ ��واسطة �آخر�محايد �ثالث �طرف وجود

م�الن���لإلدارة�من�أجل�ت��يح��خطاء�والتالعبات�ال���قد�تحدث�املؤسسة�و���نفس�الوقت�يقد

  1.و�ذا�عن�طر�ق�املراجعة�ال���يقوم���ا����املؤسسة�املعنية�باالعتماد�ع���وسائل�إجراءات�خاصة

  ملحة�تار�خية�وتطور�مف�وم�املراجعة: املطلب��ول 

  :أوال�التطور�التار����للمراجعة

و�ع����ستماع،�حيث��ان�املدقق�  audireمن�التعب���الالتي�� auditingالتدقيق�شتق��لمة�املراجعة�أو�

�ستمع����جلسة��ستماع�العامة�وال���يتم�ف��ا�قراءة�ا��سابات�بصوت�مرتفع،�و�عد�ا��لسة�يقدم�

�عمليات� �وتحس�ت �بدائية، �بطر�قة �تتم ��انت �ال���يل �عملية �أن �مالحظة �مع �تقار�ر�م املدقق�ن

�وا �املك�سبةال���يل �الطر�قة �أساس �ع�� �ا��سابات �تنظيم ��عد   لتدقيق

بدأت�م�نة�املحاسبة�والتدقيق����صورة�ج�ود�فردية�للقيام�ببعض�العمليات�بحيث�لم�ي��ز�تدقيق�

��شاط� �أي ��� �معا، �وجودا�ما �من �البد �م��ابطتان �عمليتان �أل��ما �املحاسبة �ظ�ور �إال��عد ا��سابات

ور�م�نة�املحاسبة�والتدقيق�ملصر�حيث��ان�املوظفون�العمومي�ن�ف��ا�و���ل�التار�خ�فضل�السبق�لظ�

� �وتدب����موال ��يرادات �ملراقبة ����الت ��ستعينان�. يحتفظون ��انتا �مصر�واليونان �ح�وم�� وأن

                                                           
وتطبيق�ا����ا��زائر،�رسالة�ماج�س���غ���م�شورة،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر،��بوسماحة�محمد،�معاي���املراجعة.  1

  .3،�ص2002- 2001
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��ستمع� �اليونان ��� �املدقق �ف�ان �العامة �ا��سابات ���ة �من �للتأكد �واملدقق�ن �املحاسب�ن بخدمات

  . فاتر�وال��الت�للوقوف�ع�������ا�وسالم��االقيود�املث�تة�للد

وأدى�ظ�ور�نظر�ة�القيد�املزدوج����القرن�ا��امس�عشر�إ���س�ولة�و�ت�سيط�وان�شار�تطبيق�املحاسبة�

والتدقيق،�ولعبت�كذلك�السياسة�املالية�والضر�بة�دورا��اما�و�ارزا����تطو�ر�م�نة�املحاسبة�والتدقيق�

��� �جديدة �رقابة �أداة �ظ�رت �تدقيق��أين �مل�نة �التار��� �التطور �الضر���،و�ب�ن �والفحص الرقابة

� �فين�سيا ��� �أ�شأت �للمحاسب�ن �جمعية �أول �أن �إيطاليا(ا��سابات �من�1581سنة) شمال �ع�� �و�ان م

�سنوات� �تتطلب �و�انت �ا��معية ��ذه �عضو�ة �إ�� �ينظم �أن �والتدقيق �املحاسبة �م�نة �مزاولة يرغب

�أص �وقد �خب���محاسبة �ال��ص �ليصبح �عام ��� �ال�لية ��ذه �عضو�ة �شروط�1969بحت �من �شرطا م

�امل�نة ��ذه �تنظيم �إ�� �أخرى �دول �اتج�ت �ثم �التدقيق �م�نة �املؤسسات�.مزاولة �ا��زائر�ف�انت ��� أما

� �غاية �إ�� �فر�سية �بنصوص �مقيدة �1975ا��زائر�ة �سنة ��� �غ���أنھ �ع���1970م �الرقابة ��انت م

  .1نيةاملؤسسات�الوطنية�مطبقة�عل��ا�نصوص�قانو 

تقوم�ا��معية�العامة�أو�مدير�اِملؤسسة�بتعي�ن�مراجع�ا��سابات�����ل�مؤسسة�ذات�طا�ع�صنا���أو�

تجاري�وذلك�لتؤمن�من���ة�حسابا��ا�وتحليل�ا�للوضع�ا��اص�باألصول�وا��صوم�وملأمور�أو�مراجع�

  .حسابات�واجبات�محددة�كما�أن�لھ�حقوق�أيضا

�املؤسسة �أصبحت �الثمان�نات �بداية �الرقابة���� �نظام �تطبيق �مع �املراجعة �عملية �تطبق ا��زائر�ة

م�فا��معيات�املمولة�من�طرف�الدولة�2000الداخلية�املحكم�بال�سبة�للمؤسسة�الوطنية�أما����سنة�

  .تفرض�عل��م�مراقبة�ومراجعة�حسابا��ا�من�طرف�مأمور�ا��سابات

  

                                                           
  .1،�ص1999حسن�القا����وحسن�دحدوح،�أساسيات�التدقيق����ظل�املعاي����مر�كية�والدولية،�مؤسسة�الورق،�عمالن�.  1
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  �عر�ف�املراجعة: املطلب�الثا�ي

  :التعر�ف��ول 

� �القيام�التدقيق �بواسط��ا �يمكن �ال�� �و�ساليب �و�املعاي���والقواعد �املبادئ �مجموعة ��� �يتمثل علم

بفحص�انتقادي�منظم�ألنظمة�الرقابة�الداخلية�والبيانات�املث�تة����الدفاتر�وال��الت�والقوائم�املالية�

أعمال�املشروع�من��للمشروع���دف�إبداء�رأي�ف���محايد�����عب���القوائم�املالية�ا��تامية�عن�ن�يجة

ر�ح�أ�وخسارة�و�عن�مركزه�املا��������اية�ف��ة�محددة
1.   

�امل�نة،� ��ده ���اب �أ �ب�ن �عل��ا �متعارف �ومعاي���وقواعد �مبادىء �لھ �علم �التدقيق �أن �يت�� و�منھ

حاولت�املنظمات�امل�نية�و�ا��معيات�العلمية�للمحاسب�ن�و�املراجع�ن�إ�رساء�ا�خالل�حقبة�طو�لة�من�

،�كما�أن�للتدقيق�طرقھ�و�أسا�ليبھ�و�إجراءاتھ�ال���تنظم�عمل�املدقق����فحصھ�ألنظمة�الرقابة�الزمن

��عب��� �مدى �ع�� �ا��كم ��� �تتمثل �أ�داف �وللتدقيق �املالية �الدفاتر�و�ال��الت �و�محتو�ات الداخلية

  . ة�مدة�محددةالقوائم�املالية�عن�ن�يجة�أعمال�املشروع�من�ر�ح�أو�خسارة�وعن�مركزه�املا��������اي

   و��شمل�عملية�التدقيق

�وتبو���ا : الفحص_1 �وتحليل�ا ����يل�ا �تم �ال�� �العمليات �قياس ���ة �من �التأكد ��و  .و

�ف��ة� : ـالتحقيق2 �خالل ��عمال �لنتائج �كتعب���سليم �املالية �القوائم �صالحية �ع�� �ا��كم و�و�إم�انية

  .معينة

  والتدقيق�وإثبا��ا�بتقر�ر�مكتوب�يقدم�ملستخدمي�القوائم�املاليةو�و�بلورة�نتائج�الفحص� : ـ�التقر�ر3

  

  
                                                           

  .24،�ص�1998نا���درو�ش،�املراجعة�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�الدار�ا��امعية،�القا�رة،�عبد�الفتاح�محمد�ال��ن�ومحمد�.  1
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   : التعر�ف�الثا�ي

� �دراستھ �وإعادة �بفحصھ ��عمال �من �عمل �أي ���ة �من ��و�التأكد �لغو�ا �املراجعة ��لمة لكن�. مع��

�ناك�فرع�من�فروع�الدراسات�املحاسبة�واملالية��س���عادة�باسم�املراجعة،�����ذه�ا��الة�تك�سب�

و���مراجعة�ا��سابات�والفن�الذي�.املسماة���ذا��سم �ذه�ال�لمة�مع���خاص��و�الداللة�ع���امل�نة

  1. �ستخدمھ����أداء�م�م��ا

  : التعر�ف�الثالث

مراجعة�ا��سابات�مل�شأة�ما��شتمل�ع���دراسة�أعمال�ا�والنظم�املتبعة����القيام��عمليا��ا�ذات�املغزى�

� �الرقابة �وطر�قة �مس�ندا��ا�املا�� �وكذلك �ف��ا �املحاس�ية �القيود ���ال��ا �وفحص �عليھ و�شراف

�وال��اما��ا�وأي�بيانات�أو�قوائم�مالية�أخرى�مستخرجة�م��ا� وحسابا��ا�ا��تامية�والتحقق�من�أصول�ا

بقصد�التث�ت�من�أن��عمال�املحاس�ية�املعمول�ع��ا�مراجعة�أو�مقدمة�ع��ا��ش�ادة�املراجع���يحة�

�م �تمثيال�وتمثل �املا�� �أو�مركز�ا ���ا �املتصلة �أو�ا��قائق �أو�نتائج�ا �املالية �امل�شأة �عمليات �عن �تدل ا

��يحا�بدون�أي�مبالغة�أو�تقص���يدل��ذا�التعر�ف�أن�املراجعة�قد�ت�ون�جزئية�أي�مراجعة�جزء�

كررة�أو�إجراء�مع�ن�فقط،�من�أعمال�سواء��ان��ذا�ا��زء�من�أعمال�ا�العادية�أو��ست�نائية�الغ���مت

�الشامل �التعر�ف �و�و ��قتصادية �القرارات ��عض �اتخاذ ��� ��دارة �ملساعدة �مع�ن  بحث

  : التعر�ف�الرا�ع

���يحة� �املؤسسة �وت�شر�ا �ت�تج�ا �ال�� �املعلومات �أن �من �بالتأكد ��سمح �ناقد �فحص ��� املراجعة

�كفئ �م�� ���ا �يقوم �ال�� �الفحص �عمليات ��ل �تتضمن �فاملراجعة ،� ���دف��وواقعية �ومستقل خار��

                                                           
  .25عبد�الفتاح�محمد�ال��ن،�ومحمد�نا���درو�ش،�مرجع�سابق،�ص�.  1
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�دالء�برأي�ف���محايد�عن�مدى�إعتمادية�وسالمة�وشفافية�القوائم�املالية�السنو�ة�وأساس�امل��انية�

  .وجدول�حساب�النتائج

  :و�ذا�التعر�ف�يتضمن�ما�ي��

� �: السالمة �و�املعاي���و�جراءات �القانونية �للقواعد �أو�املحاس�ية �املالية �القوائم �مطابقة واملبادئ��ع��

   .املتعارف�عل��ا�وا��اري�العمل���ا

�انطالقا�من�املعرفة�ال���للمسؤول�ن�عن�الواقع�: الصراحة� �ع���التطبيق�بحسن�النية�لتلك�القواعد

  .للعمليات�وأ�مي��ا

السالمة�والصراحة�سيؤديان�إ���الوصول�إ���الصورة�الصادقة�ال����عكس�القوائم�املالية�والوضعية�

  . تل�ات�املؤسسة�ونتائج�ا�وصا���مركز�ا�املا��ا��قيقية�ملم

   :التعر�ف�ا��امس

��مر�كية �املحاسبة �جمعية ��دلة�. و�و��عر�ف �وتقييم ���مع �ومن��ية �منظمة �عملية ��� املراجعة

�مدى� �لتحديد �وذلك ��قتصادية �و�حداث ���شطة �ب�تائج �تتعلق �ال�� �موضو��، ��ش�ل والقرائن

 .�ذه�النتائج�واملعاي���املقررة�وتبليغ��طراف�املعنية�ب�تائج�املراجعةالتوافق�والتطابق�ب�ن�
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  أ�مية�وأ�داف�املراجعة: املبحث�الثا�ي

  1أ�مية�املراجعة�:املطلب��ول 

�الصناعة�   �عالم ��� �جذر�ة ��غ��ات �عشر�أحدث �التاسع �القرن ��� �الصناعية �الثورة �ظ�ور إن

�ا��ياة �مجاالت �و�� �خاصة �بصفة �كب��ة��والتجارة �مؤسسة �الصغ���إ�� �املصنع �فتحول ،� �عامة بصفة

ذات��شاطات�متنوعة�ووسائل�مختلفة�فتعددت�أش�ال�املؤسسات�من�الناحية�القانونية�وكذلك�من�

�املتعددة� �املؤسسات �ظ�ور �وتبع�ا �والوط�� ��قلي�� ��متداد �ذات �املؤسسات �فظ�رت �ال�شاط ناحية

ذوي��ختصاص�من�مس��ين�ومالي�ن�واستلزم�وجود�رقابة�تح���ا���سيات�ف�ان�البد�من�إحالة��مر�ل

� �املس��ين ��عسف �من �املس�ثمر�ن �السليم�, أموال �املحاس�� �ال���يل �يحققھ �أن �يف��ض �ما و�و

�تتم� �خارجية ��انت �سواء �املؤسسات �داخل �املراجعة �أ�مية �تتج�� �بدأت ��نا �املؤسسة ��� للعمليات

عة�داخلية�تتم�بواسطة�أفراد�من�داخل�املؤسسة�،�فأصبح�بواسطة�أفراد�من�خارج�املؤسسة�ومراج

�إم�انية� �ومدى �وا��تامية �املالية �القوائم �وسالمة �ودقة ���ة �إثبات �مدى �السا�ر�ع�� �بمثابة املراجع

   .�2عتماد�عل��ا

فأصبحت�بذلك�املراجعة�كيان�ملموس�ووجود�ظا�ر�للعيان�وأصبح�ل�ا�خطور��ا�وأ�مي��ا����امليدان�

�قتصادي�و�رجع�الس�ب����أن�املحاسبة�ل�ست�غاية�بحد�ذا��ا�بل����وسيلة�لتحديد�الغاية،�دف�ا�

�ورسم� �القرارات �اتخاذ ��� �عل��ا �و�عتمدون �املحاس�ية �البيانات ��ستخدمون �الذين ����اص خدمة

� �املدير�ن �نجد �املراجع �عمل ���م�ا �ال�� �واملؤسسات ����اص ��ؤالء �ومن �املستقبلية، الذين�ا��طط

�تنفيذ�ا �ومراقبة �ا��طط �وضع ��� �املحاس�ية �البيانات �ع�� �و�ليا �جليا �اعتمادا  . �عتمدون

�القوائم� �ع�� ��عتمدون �الذين �املس�ثمر�ن �مراجعة �عملية �من �املستفيدة �الثانية �الفئة أما

                                                           
  .18،�ص�1990الصبان�م،�س�و�الفومي،�املراجعة�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�الدار�ا��امعية،�ب��وت،�.  1

2 . Collin .L et Vallin .G? 44audit et contrôle interne, aspect financier, opération et stratégique, Paris 1992, p17. 
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أي�قرار�وما�ف��ا�من�بيانات�وال���تقدم�ا�املشروعات�املختلفة�قبل�اتخاذ�) ا��سابات�ا��تامية(املالية

  .بتوجيھ�مدخرا��م

�ع��� ��ليا �اعتمادا ��عتمد �ال�� �املحددة �الدولة �وأج�زة �املختلفة �ا���ومية �نذكر�ال�يئات �أن و��ب��

البيانات�ا��سابية����أغراض�كث��ة�نذكر�م��ا�التخطيط��س��اتي���التنفيذ�و�شراف�واملراقبة�ع���

�ال �وفرض �العامة �باملرافق �مساس �ل�ا �ال�� �السلع�املؤسسات ��سعار�و�عض �وتحديد �املختلفة ضرائب

  .ا��....وا��دمات�الضرور�ة�وتقر�ر�املنح

  :أ�داف�املراجعة: املطلب�الثا�ي

  وأخرى�حديثة�أو�متطورة, أ�داف�تقليدية: �ناك�نوع�ن�من���داف

  :بدور�ا�تتفرع�إ���:��داف�التقليدية�. أ

   أ�داف�رئ�سية�.1

 - � �وصدق �ودقة ���ة �من �عل��االتحقق ��عتماد �ومدى �الدفاتر ��� �املث�تة �ا��سابية   . البيانات

�املا�� - �للمركز �املالية �القوائم �مطابقة �مدى �عن �قو�ة �أدلة �ع�� ��س�ند �محايد �ف�� �رأي  1.إبداء

  :أ�داف�فرعية�.2

  .ـ�اك�شاف�ما�قد�يوجد�بالدفاتر�وال��الت�من�أخطاء�أو�غش

  .ضوابط�وإجراءات�تحول�دون�ذلكـ�تقليص�فرص�ارت�اب��خطاء�والغش�لوضع�

  .ـ�اعتماد��دارة�عل��ا����تقر�ر�ورسم�السياسات��دار�ة�واتخاذ�القرارات�حاضرا�أ�ومستقبال

  .ـ�طمأنة�مستخدمي�القوائم�املالية�وتمكي��م�من�اتخاذ�القرارات�املناسبة�الس�ثمارا��م

  .ـ�معاونة�دائرة�الضرائب����تحديد�مبلغ�الضر�بة

                                                           
  .10،�ص�1980خالد�أم�ن�عبد�هللا،�علم�تدقيق�ا��سابات،�الناحية�النظر�ة،�مطبعة��تحاد،�عمان،�. 1
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�ال �تقديم �املدققـ �ملساعدة �ا���ومية �لل�يئات ��ستمارات �ومأل �املختلفة  .تقار�ر

  :��داف�ا��ديثة�املتطورة) ب

 .ــ�مراقبة�ا��طة�ومتا�عة�تنفيذ�ا�ومدى�تحقيق���داف�وتحديد��نحرافات�وأسبا��ا�وطرق�معا����ا

  .ــ�تقييم�نتائج��عمال�ووفقا�للنتائج�املرسومة

  .إنتاجية�ممكنة�عن�طر�ق�منع��سراف����جميع�نوا���ال�شاطــ�تحقيق�أق����كفاية�

   .ــ�تحقيق�أق����قدر�ممكن�من�الرفا�ية�ألفراد�املجتمع

  : كما�أنھ��ناك�أ�داف�أخرى 

ــ�التأكد�من���ة�القيود�املحاس�ية�أي�خلو�ا�من�ا��طأ�أو�ال��و�ر،�والعمل�ع���استكمال�املس�ندات�

  .واملؤ�دة�للقيود�الدف��يةاملث�تة�ل��ة�العمليات�

�التأكد�من���ة�عمل�ا��سابات�ا��تامية�وخلو�ا�من��خطاء�ا��سابية�والفنية�سواء�املعتمدة�أو� ــ

  .غ���ا�ن�يجة���مال�أو�التقص��

�مراجعة� �ألن ���ا �ا��اصة �و�جراءات �املا�� �املغزى �ذات �العمليات �أداء ��� �املتبعة �النظم �دراسة ـ

  1.تأكد�من���ة��ذه�النظم��سابات�تبدأ�بالا

   :ومن�خالل��ذه���داف�العامة�للمراجعة�يمكن�استخراج�أ�داف�عملية�وميدانية�نذكر�م��ا

   :الشمولية: أوال

نقصد���ذا�املعيار�أن��ل�العمليات�ال���حقق��ا�املؤسسة�م��جمة����الوثائق�والكشوف�املالية�أي�أن�

حدو��ا����وثيقة�أولية��سمح�فيما��عد�من����يل�ا�محاس�يا،��ل�عملية�قد�تم����يل�ا�وتقيد�ا�عند�

�املحاس�ية �لل���يالت �الشمولية �مبدأ �تحقيق �املستحيل �من �يجعل ��ولية �الوثيقة ��ذه �وجود   .عدم

  

                                                           
،�2004- 2003س،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر،�قا����ياس�ن،�مراجعة�ا��سابات�والرقابة�الداخلية،�مذكرة�ل�سا�.  1

  .4ص
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  : الوجود: ثانيا

( �و�أن��ل�العمليات�امل��لة�ل�ا�وجود�ما���ونقصد�بمبدأ�الوجود�أن��ل�العناصر�املادية����املؤسسة�

) النفقات،��يرادات�. الديون�( لد��ا�حقيقة�مادية�بال�سبة�للعناصر��خرى�) اس�ثمارات،�مخزونات�

يتأكد�املراجع�أيضا�من�وجود�ا�أي�من�واقعي��ا�بحيث�ال�تمثل�حقوقا�أو�ديوانا�أو�إيرادات�أو�نفقات�

 .و�مية

  :امللكية: ثالثا�

� �تظ�ر��� �ال�� ��صول ��ل �أن �امللكية �بمبدأ �مس�ند�نقصد ��ناك �فعال�أي �للمؤسسة �ملك ��� امل��انية

قانو�ي�يث�ت�تلك�امللكية�بحيث�لم�تدمج�لألصول�عناصر�ل�س�مل�ا�للمؤسسة�لك��ا�موجودة����ا��ارج�

قد�تم����يل�ا�أيضا�،��عت����ل�ا��قوق�ال���ل�ست�ملك�للمؤسسة��ال��امات�خارج�امل��انية�والبد�أن�

�طبيع� ����تقيد����دفاتر�خاصة�تب�ن �تكن�امللكية�للمؤسسة�ال�يحق�ل�ا����يل�ا �بحيث�إذ�لم �ا،��ذا

�قانو�ي �مس�ند �بوجود �وذلك �امللكية ���ة �من �التأكد �املراجع �حق �ومن �املحاس�ية  .الوثائق

  التقييــــــــــــــــم: را�عا�

عارف�عل��ا�مع����ذا�املبدأ��و�أن��ل�العمليات�ال���تمت�قد�تم�تقيم�ا�طبقا�للمبادئ�املحاس�ية�املت

  .وأن�عملية�التقييم�طبقت�بصفة�ثابتة�من�دورة�إ���أخرى 

   ال���يل�املحاس��: خامسا�

نقصد���ذا�املبدأ�أن��ل�العمليات�قد�تم�جمع�ا�بطر�قة���يحة�كما�تم����يل�ا�وترك���ا�باح��ام�

� �ونقصد �أخرى، �إ�� �دورة �من �ثابتة �طرق �و�اعتماد �عل��ا �املتعارف �املحاس�ية ��ل�املبادئ �أن بال���يل

   . العمليات���لت�أي�أدرجنا�ف��ا�ما�يجب

  :وأخ��ا�نتطرق�إ���تطور�دور�وأ�داف�املراجعة�تار�خيا�من�خالل�النقاط�التالية
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� �عام �قبل ��ان�1900ـ �،ولذلك �و��خطاء �و�ختالس �التالعب �اك�شاف �التدقيق �من �ال�دف ��ان م

  1 . الداخليةالتدقيق�التفصي���وال�وجود�لنظام�الرقابة�

�ان�ال�دف�من�التدقيق�تحديد�مدى���ة�وسالمة�املركز�املا���باإلضافة�إ���: م1940م�إ���1905ـ�من�

  .اك�شاف�التالعب�و�خطاء�ولذلك�بدأ���تمام�بالرقابة�الداخلية

�ان�ال�دف�من�التدقيق�تحديد�مدى�سالمة�املركز�املا���و��تھ�وتم�التحول�: م1960م�إ���1940ـ�من�

   .نحو�التدقيق��ختباري�الذي��عتمد�ع���متانة�وقوة�نظام�الرقابة�الداخلية

   أضيفت�أ�داف�عديدة: م�ح����ن1960من� -

مراقبة�ا��طط�ومتا�عة�تنفيذ�ا�والتعرف�ع���ما�حقق�من�أ�داف،�ودراسة��سباب�ال���حالت�دون� -

  .الوصول�إ�����داف�املحددة

  .سبة�إ�����داف�املسطرةتقييم�نتائج��عمال�بال�  -

  .املجتمع تحقيق�أق����قدر�من�الرفا�ية�ألفراد -

   .القضاء�ع����سراف�من�خالل�تحقيق�أق����كفاية�إنتاجية�ممكنة����جميع�نوا���ال�شاط -

�محل� - �أو�امل�شآت �العميل �ع�� �التدقيق �تقدير�آثار�عملية �لصعو�ة �وذلك �خطر�التدقيق تخفيض

 2.التدقيق

  خصائص�املراجعة: لثالثااملبحث�

  أنواع�املراجعة: املطلب��ول 

  املراجعة�من�حيث�طبيعة�املؤسسة

  :تتضمن�املراجعة�نوع�ن

                                                           
  .6نفس�املرجع�السابق،�ص�.  1
  .29،�ص�2003محمد�بوت�ن،�املراجعة�وتطبيق�ا��سابات�النظر�ة،�ديوان�املطبوعات��معية،�ا��زائر،�.  2
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  :ـ�مراجعة�املؤسسات�العمومية1

تنصب�املراجعة�العامة�ع���امل�شأة�ذات�الصفة�ا���ومية�أو�غ���ا���ومية����حد�ذا��ا�وال���تخضع�

� �أما �املوضوعة، �ا���ومة �الدولة�لقواعد �وتمتلك�ا �عمومية �صفة �ل�ا �امل�شأة ��ذه ��� �املستغلة �موال

ول�ا�صفة�رقابة�مباشرة�عل��ا،�كما�تقيد�املصا���ا���ومية�حسابا��ا�بطر�قة�خاصة�تختلف�عن�تلك�

�و�صدور� �ا��الت�ن ��لتا ��� �واحدة �املراجعة �طر�قة �،إال�أن �أو�الصناعية �التجار�ة �امل�شآت ��� املتبعة

انتقل�عدد�كب���من�الشر�ات�املسا�مة�إ���امللكية�العامة�بالرغم�) ع�د��ش��اكية(م�1961 قانون�يوليو

من�احتفاظ��ذه�الشر�ات�بصف��ا�القانونية�وأصبح�للدولة�حق�الرقابة�عل��ا،�وقد�ترتب�عن�إصدار�

�رقم ��129قانون �و 1964لسنة �العامة �وال�يئات �املؤسسة �حسابات �مراجعة �ا���از�املركزي ��شأن ما�م

�بج�از� �ا��اص�ن �ا��سابات �مراق�� �من �املراقبة �انتقال �ألن �وم�شآت، �وجمعيات �شر�ات �من ي�بع�ا

مركزي�يقت����ف��ة�انتقال،�فإن�القانون�نص�ع���جواز��عي�ن�مراق���ا��سابات�من�ب�ن�من�يزاولون�

  . امل�نة�خارج�القطاع�العام�ح���يتم��شكيل�إدارة�خاصة���ذا�ا���از

  :ات�ا��اصةمراجعة�الشر� .2

���مراجعة�امل�شآت�ال���ت�ون�ملكي��ا�لألفراد�سواء�شر�ات��موال�أو�شر�ات����اص�أو�م�شآت�

��و�من� �املحدود �املال �رأس �يمتلك �الذي �ألن �ا��اصة �باملراجعة �وسميت �ونوادي �أو�جمعيات فردية

ة،�وتختلف�عالقة��فراد،�ف�ناك�عدة�أ��اص����شر�ات�املسا�مة�وفرد�واحد����املؤسسات�الفردي

��ل��ام،� �درجة �وحسب �بي��ما �املوجود �العقد �طبيعة �حسب �وذلك �امل�شآت، ��ذه �بأ��اب املراجع

�والعكس� �ا��تامية �وأوراق�ا �حسابا��ا �ل�ا �ل��اجع �خار�� �مراجع �بتع�ن �مثال�ملزمة �املسا�مـــــــــة فشر�ات

   . سندة�إليھلشركة�ذات�الفرد�الواحد�الذي�لھ�أن�يختار�املراجع�وال�مة�امل

  1.من�زاو�ة�نطاق�عملية�التدقيق

  : نتطرق�إ���نوع�ن�من�عملية�التدقيق

                                                           
1 . Holmes, m, Auditing principales, in raffegeau, j, et al, l'audit financier, Op, Cit, p23. 
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  :املراجعة�ال�املة�أو�التدقيق�ال�امل. 1

�وما� �بالدفاتر�وال��الت �املقيدة �العمليات �جميع �بفحص �يتم �قر�ب �ع�د �وح�� �قديما �التدقيق �ان

والغش�أي�تدقيق��امل�تفصي��،�إذ��انت�تتضمنھ�من�بيانات�أو�حسابات�خالية�من��خطاء�والتالعب�

��عدد� �من �صاح��ا �وما �والتجارة �الصناعة �ميادين �لتطور �وكن�يجة �قليلة �وعمليا��ا �صغ��ة املشار�ع

املشار�ع�وك�����م�ا�أصبح�التدقيق�مستحيال�وم�لفا�وغ���عم���ملا�يتطلبھ�من�ج�د�كب���ووقت�طو�ل،�

�تدقيق�� �التدقيق�إ�� ��ذا �أدى�إ���تحول ��تجاه�ع���ز�ادة�ا�تمام�مما ��ذا امل�اختياري�وقد�ساعد

�كمية� �أصبحت �،حيث �ل�ا �مت�ن �دقيق �نظام �وتحقيق �وأدوا��ا �الداخلية �الرقابة �بأنظمة املشار�ع

�الداخلية،�فالفرق�ب�ن�ال�امل� �م�انة�ودقة�أنظمة�الرقابة �العينة�تتوقف�ع���مدى �ختيارات�و��م

  .ع���نظام�التدقيق�فقط�ول�س�باألصول�واملبادئ�املحاس�ية�التفصي���وال�امل��ختياري�يقتصر 

  :التدقيق�ا��ز�ي�أو�املراجعة�ا��زئية

�مع�ن�كفحص�العمليات� �محدودة�ال�دف�أو�موج�ة�لغرض �املدقق�وت�ون �يقوم���ا ���العمليات�ال��

  . النقدية�خالل�ف��ة�معينة�أو�فحص�حسابات�املخازن�و�التأكد�من�جرد�املخزون

� �إل��ا�و��دف �توصل �ال�� �والنتائج �اتبعت �ال�� �خطوات �التقر�ر�املتضمن �ع�� �ا��صول �إ�� �النوع �ذا

�دالل��ا� �ومدى �املالية �القوائم �عدالة �مدى �ع�� �محايد �ف�� �رأي �ع�� �ا��صول �إ�� �وال���دف الفحص

�ا� �التدقيق ��� �املدقق �ع�� �و�جب �ال�امل، �التدقيق ��و��� �كما ��عمال �ون�يجة �ز�ي�للمراكز�املالية

���� �تقص��ه �إليھ �وال�ي�سب �نفسھ �ليح�� ���ا �قيامھ �املطلوب �امل�مة �يو�� �كتا�ي �عقد �ع�� ا��صول

  .1من�حيث�حتمية�القيام�باملراجعة .�داء

  

                                                           
  .34،�ص�1999محمد�بوت�ن،�املحاسبة�العامة،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�. 1
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  معاي���املراجعة: املطلب�الثا�ي

�مراجعة�و�التا���ف����طار�العام�الذي�من� خاللھ�عت���معاي���املراجعة�املبادئ�ال���تحكم�أية�عملية

يقوم�املراجع�باستخدام��جراءات�للوصول�لأل�داف�الواجب�تحقيق�ا،�و����ذا��طار�سوف�نم���ب�ن�

  :ثالثة�أقسام�أساسية�من�املعاي���املتعارف�عل��ا����مجال�املراجعة

  املعاي���ال��صية

 :�ذا�الفرع�يحتوي�ع���الصفات�ال��صية�ملدقق�ا��سابات�و�يت�ون�من�ثالث�معاي��

  التأ�يل�العلمي�و�العم���للمدقق: املعيار��ول 

 :���ما�ي��

 . التأ�يل�العل���والدرا���- 

  . التأ�يل�العل���و�ا����ة�امل�نية- 

 :الر�ط�ب�ن�التأ�يل�العل���والعم���ومتطلبات��داء�امل���من�خالل�إ�شاء�ا��داول�التالية- 

  جدول�املحاسب�ن�أو�املدقق�ن�تحت�التمر�ن- 

 جدل�املحاسب�ن�أو�املدقق�ن- 

 جدول�مساعدي�املحاسب�ن�أو�املدقق�ن-

ا����ة�العلمية����مجال�املمارسة�العملية�لتدقيق�واستمرار�التعلم�أثناء�املمارسة�مع�تلقي�التدر�بات�- 

ال�افية�الرسمية�والغ���رسمية،�إذ�أن�توفر�املؤ�ل�العل���مع�ا����ة�العملية�والتدر�ب�ال�ا���تحقق����

  1.مجمل�ا�مستوى�الكفاءة��زمة�للمدقق�للقيام��عملھ�وحسن�أداءه�وتحس�ن�فعالية�أداءه

                                                           
،�محمد�ال��امي�طوا�ر،�و�م�صديقي،�املراجعة�وتدقيق�ا��سابات،��طار�النظري�واملمارسة�التطبيقية،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر.  1

  .19،�ص�2002
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  قاعدة��ستقالل: املعيار�الثا�ي

تتوقف�ع���استقالليتھ�وحياده����إبداء�رأيھ�وال�يوجد�درجات����عدم��ستقالل�،�يجدر�التفرقة�ب�ن�

ضروري�ملمارسة�امل�نة،�وتحكمھ�معاي���ذاتية��نوع�ن�من��ستقالل�فاألول�يخص��ستقالل�امل���و�و 

�إبداء� �لعملية �إذ��عتمد�ع���نفسھ�وال�ي�ون�تا�عا �يؤدي�إ���التحرر�من�الرقابة�أو�السلطة�العليا مما

�ذلك� �و�ع�� �املالية �القوائم ��� �الرأي �إبداء ��عملية �ف�و�مرتبط �التدقيق �باستقالل �خاص �والثا�ي الرأي

  .عدم�التح���عند�إبداء�رأيھال��ام�املدقق�باملوضوعية�و 

  قاعدة�العناية�امل�نية�املالئمة: املعيار�الثالث

تتعلق��ذه�القاعدة�بما�يقوم�بھ�املدقق�وع���درجة�ودقة�القيام�بم�امھ،�و�س��شد�املدقق����تحديد�

�فحص� �تتطلب �العناية ��ذه �وامل�نية، �القانونية �مسؤولياتھ �بدراسة �املالئمة �امل�نية �العناية مستوى

نتقادي�ل�ل�مستوى�من�مستو�ات��شراف�ع���العمل�الذي�يتم�وتتطلب�أداء�م���يتفق�مع���م�ا

و��امة�و�عقيدات�عملية�التدقيق�إ���استخدام�العينات�وا��يارات�فإن��ل�بند�يتم�اختياره�لالختبار�

  .يجب�أن�يتم�فحصھ��عناية�م�نية�مناسبة

  معاي���العمل�امليدا�ي

����تطبيق�املراجعة�و����ذا��طار�و���ال���تخص�العمل�امل �واملعتمدة�ميدانيا يدا�ي�واملعاي���املطبقة

  .1نجد�أر�عة�معاي��

  

  

                                                           
  .30الصبان�م�س�والفيومي،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�.  1



مدخل�إ���املراجعة                                                                                                                           : الفصل��ول   

 

22 
 

  قاعدة�التخطيط�السليم�للعمل�و�شراف�املالئم�مع�املساعدين : املعيار��ول 

�مالئمة،� ���طة �وفقا �التدقيق �عملية �تنفيذ �ضرورة �ثم �املناسب�ن �املساعدين �اختيار �أوال تتطلب

�لتوف���أساس� �وذلك �ومساعديھ �املدقق �ع�� �تقع �املسبق �التخطيط �من �بقدر��اف �القيام فمسؤولية

سليم�لعملية�التدقيق�الفعالة،�إذ�يجب�إعداد�برنامج�تدقيق�ل�ل�عملية�للتأكد�من�تحدي�خطوات�

�التدقيق ��يئة �مستو�ات �جميع �قبل �من �مف�ومة �منتظمة �بصورة �أو�الالزمة �الضرور�ة تحتاج�.العمل

�الرقابة�ع �أنظمة �تقييم �عملية �ومتا�عة �تخطيط �في�ب�� �ومتا�عة، �دقيق �تخطيط �إ�� �التدقيق ملية

الداخلية�وفحص�وتدقيق�مس�ندي�وعمليات�تحقيق��صول�وا��صوم�ون�يجة�عمليات�املشروع،�ف�و�

  .ما��س���ب��نامج�التدقيق�حيث�يخضع�لتقييم�مستمر����ضوء�نتائج�الفحص

  دراسة�وتقييم�نظام�الرقابة�الداخليةقاعدة�: املعيار�الثا�ي

إن�ضعف�أو�قوة�نظام�الرقابة�الداخلية�ال�يحدد�فقط�طبيعة�أدلة�التدقيق�وإنما�يحدد�مدى�الفحص�

��دلة �لتلك �ال��ك���عل��ا�, املطلوب �ي�ب�� �ال�� �و�جراءات �التدقيق �بإجراءات �للقيام �املناسب والوقت

�واستمرار�امل �غ���ا �أك���من ��افية �من�بدرجة �ليتمكن �ضروري �الداخلية �الرقابة �نظام �فحص ��� دقق

�مدى� �ذ�نھ�عن �شك�أو��ساؤل��� �و�ساليب�املستخدمة�وإ���املدى�الذي�يز�ل�أي �ملام�باإلجراءات

  : فعالية�وكفاءتھ�و�مر��ذا�النظام�بثالث�خطوات�رئ�سية�و��

�املوضوع�- �بنظام �و� : �ملام �واملالحظة �املتا�عة �طر�ق �عن ��ستقصاء�يتحقق �قائمة �واستخدام طالع

  .1النموذجية�لتحديد�الكيفية�ال����عمل���ا��ذا�النظام

�النظام�- ��س���عل��ا �ال�� �الكيفية �واقعيا�: تحديد �غ���مطبق �ولكنھ �نظر�ا ��خ���سليما ��ذا �ي�ون قد

  .و�مكن�ذلك�بت�بع�العينات��حصائية

                                                           
1 . Berthoux et Kermper, F et Poisson, M: L'audit dans le secteur public, centre de librairie et d'éditions technique, Paris, 1986, P 146. 
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-�� �املوضوعة ��جراءات �ودقة �مالئمة �مدى �لتلك�تحديد ��مثل �بالنموذج �باملقارنة واملستخدمة

  . �جراءات

  قاعدة�كفاية�ومالئمة�أدلة��ثبات: املعيار�الثالث

ضرورة�حصول�املدقق�ع���قدر��اف�من�أدلة�وقرائن��ثبات�املالئمة�لت�ون�أساسا�سليما�يرتكز�عل��ا�

� �املس�ندي �الفحص �طر�ق �عن �وذلك �التقار�ر�املالية �التعب���عن �و�نتقادي�عند �ا��سا�ي والتدقيق

   .واملالحظة�و�ستفسارات�واملصادقات

  توثيق�العمل: املعيار�الرا�ع

يوثق�عمل�املراجعة�دوما�بملفات�عمل�يتم�مسك�ا��غرض�توثيق�املراجعات�ال���تم�القيام���ا�وتدعيم�

���اتخاذ��حتياطات�النتائج�املتوصل�إل��ا،��ذه�امللفات��سمح�ب�نظيم�أفضل�للم�مة�و�عطي�دالئل�ع

  .و�ح��ازات�الضرور�ة�قبل�الوصول�إ���النتائج�و�ح�ام�ال��ائية

�التقر�ر �وضع �للمراجع�  قواعد �التقر�ر�ال��ا�ي �كتابة ��� �املتبعة ��جراءات �يتضمن �حيث و�و�آخر�فرع

  :1ونجد�فيھ�املعاي���التالية

  . عل��ااستخدام�املبادئ�املحاس�ية�املتعارف�: املعيار��ول 

�املحاسبة� �ملبادئ �وفقا �أعدت �قد �املالية �والقوائم �ا��سابات �أن �إ�� �التقر�ر�إشارة �يتضمن �أن يجب

وال�يقتصر�ذلك�ع���مدى�القبول�العام�للطرق�املطبقة�ف��ا�املبادئ،�و�تطلب�من�املدقق�. املتعارف�عل��ا

ا��تامية�والقوائم�املالية��إبداء�الرأي�فيما�إذا��انت�املبادئ�املحاس�ية�املستخدمة����إعداد�ا��سابات

�تأيدا� �يلقى �املبدأ �أن �املحاس�ية �للمبادئ �العام �بالقبول �واملقصود �ال، �أم �عل��ا �متعارف مبادئ

                                                           
1 . barbier Etienne: ''l'audit interne: pourquoi? comment? édition d'organisation, Paris, 1989, p19. 
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واستخداما�مالئما�ول�س�ضروري�أن�ي�ون�استخدامھ�من�قبل�أغلبية�املحاسب�ن،�و��ب���ع���املدقق�

  :ال��ك���ع���أن�املبادئ�املستخدمة�تحقق�أمر�ن

�ت-  �ع���تحدد �و�عمل �باإليرادات �لتحقق �املالئم �السليم ��ساس ��ستخدم �وأ��ا �املشروع، أث���عمليات

   تحقيق�ا����الف��ات�املحاس�ية�املتعلقة���ا

أن�تتضمن�إجراءات�إعداد�وعرض�القوائم�املالية�وعدم��نحياز�وأن��ع���بأق����درجة�ممكنة�عن�- 

  . س�ية�للم�تم�ن�باملركز�املا��الصدق����البيانات�ال���توفر�ا�الطرق�املحا

   قاعدة�تجا�س�استخدام�املبادئ�املحاس�ية: املعيار�الثا�ي

يجب�أن�يتضمن�التقر�ر�إشارة�إ���مدى�التجا�س�أو�ثبات�تطبيق�استخدام�املبادئ�املحاس�ية�من�ف��ة�

�طبيعة �و�يان �للمقارنة �املالية �القائمة �قابلية �ضمان �إ�� �القاعدة ��ذه �و��دف �أخرى �ال����إ�� التغ��ات

  . طرأت�ع���املبادئ�وأثر�ا�ع����ذه�القوائم

   قاعدة��فصاح�ال�امل����القوائم�املالية: املعيار�الثالث�

يجب�أن�يتضمن�التقر�ر�التحقق�من�كفاية�ومالءمة��فصاح�كما��ع���ع��ا�القوائم�املالية�وال���ي�ب���

� �السليم �والعرض �ومعلومات �بيانات �ع�� ��شمل �ترتي��ا�أن ��� �والدقة �البيانات �كفاية �ومدى للقوائم

�عند� �أقفلت �إيضاحات �تتطلب �وال�� �وا��صوم �باألصول �املتعلقة �املعلومات ��افة �وتوضيح وتبو���ا

�أسرار� �عن ��عالن �دون �ل�ا �السليم �العرض �ع�� ��ساعد �بيانات �لتقديم �وذلك �املالية �القوائم إعداد

  .املشروع�أو��ضرار�بھ

�أ �املفيد �وكفايتھومن ��فصاح �مالءمة �ع�� �ل��كم �التالية ��عتبارات �املدقق �يأخذ  : ن

  .ال�دف�الرئ�����لإلفصاح��و�املص��ة�العامة- 
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�العائدة�-  �الفوائد �يفوق �للمشروع �الضرر �ي�ون �فقد �املصا�� �لتضارب ��فصاح �لعدم �م��رات وجود

طھ�باملص��ة�العامة�و�قاس�باحتمال�للغ��،�و�لعب�عامل���مية�دورا�كب��ا����مجال��فصاح�الرتبا

�ع��� �تتوقف �بل �فقط �العنصر�ال�س�ية �قيمة �ع�� �تتوقف �ال �و��مية �املس�ثمر�العادي �ع�� تأث���ا

  . 1أ�مية�املعلومات�ملستخدمي�القوائم�املالية

قد�القوائم�املالية�املتفق�عل��ا�قد�ت�ون�غ���مالئمة�فيما�يتعلق�باإلفصاح�عن�أوضاع�وتوقعات��امة�- 

  .ت�ون�ضرور�ة�التخاذ�القرارات

 -���� �ش�ا �أو�تحمل �مع�� �أك���من �وال�تحمل �و�امل، �صر�ح ��ش�ل �ظا�رة �املالية �القوائم �محتو�ات إن

 .معنا�ا

�تار�خ� �ب�ن �تقع �ال�� �ال�امة ��حداث �عن ��امة �معلومات �إ�� �املالية �القوائم �أو�مستخدم �قارئ يحتاج

� ��جراءات �ان��اء �وتار�خ ��حداث،�امل��انية �تلك �عن ��فصاح �ضرورة �يحتم �مما �للتدقيق الرئ�سية

وحسب��ذه��خ��ة�ي�ون��فصاح�ضروري�إذا��ان�ل�ا�تأث���مباشر�أو�غ���مباشر��عناصر�القوائم�املالية�

  2.والعكس���يح

  .قاعدة�إبداء�الرأي����القوائم�املالية: املعيار�الرا�ع

القوائم�املالية��وحدة�واحدة،�و���حالة�امتناعھ�عن�إبداء�الرأي�يجب�ع���املدقق�التعب���عن�رأيھ����

�تقر�ره� �يو�� �أن �و��ب�� �ذلك �إ�� �أدت �ال�� ��سباب �تقر�ره �يتضمن �أن �يجب �فعلية �معينة �أمور ��

بصورة�وا��ة�طبيعة�الفحص�الذي�قام�بھ�ودرجة�مسؤولياتھ�ع���القوائم�املالية،�و�تخذ�املدقق����

   ھ����القوائم�أخذ�أر�عة�مواقف�طبقا�لقواعد�التدقيقمجال�التعب���عن�رأي

                                                           
  .27محمد�بوت�ن،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�.  1

2 . Ahmed Guerza, ''code de commerce'', Edition révolution africaine, Alger, 1993, p 145. 
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  .إبداء�رأي�دون�تحفظات- 

  إبداء�رأي�ينطوي�ع���تحفظات- 

  إبداء�رأي�مخالف- 

تنطوي�فقرة�الرأي����تقر�ر�املدقق�ثالث�اعتبارات��امة�تمثل��ر�ان�الرئ�سية�ملعرفة�طبيعة�مسؤولية�

  .املدقق����مجال�التعب���عن�رأيھ

د�املدقق�والذي�يمكن�أن�ي�ون�أقوى�من�مجرد��نطباع�وأقل�من�املعرفة��يجابية�ال�املة�اعتقا. 1

بدقة�وخ��ة�أو�ضمان�لتوف����سس�املناسبة�للتعب���عن�رأيھ�ولذلك�فعملية�التدقيق�ل�ست�تأمينا�أو�

املدقق�ينطوي�تأكيدا�أو�ضمان�لعدم�وجود�أي�نوع�من�الغش�أو��خطاء�ل�ذا�فإن��عتماد�ع���تقر�ر�

�املخاطر �من �معينة �درجة �املخاطر�, ع�� �تلك �من �ل��د �ومستمرة �جادة �محاولة �التدقيق و�عت���قواعد

  . �ش�ل�كب���وم��وظ

و�تحمل�عدم�مسؤولية�توافر�الدقة�املالئمة�وال�املة�. املدقق�مقتنع�بمستوى�الدقة����القائمة�املالية. 2

� �العرض �سوء �من �خلو�القائمة �النظر�عن�و�ضمن ��غض �املالية �القوائم �لتلك �ا��و�ري وال�شو�ھ

  .مصدره�خطأ�أم�تالعب

إن�إبداء�رأيھ�ال�يقتصر�ع���الن�يجة�ال��ائية�لقائمة�الدخل�بل�مسؤوال�عن�إبداء�الرأي�ع���م�ونات�. 3

لتحليل�القائمة�التفصيلية�وفقا�ملا�استقر�عليھ����املمارسة�العملية�وذلك�أل�مية�القائمة�ودور�ا����ا

  .1املا��

  

                                                           
  .34،�ص�1998إطار�النظر�ة�واملمارسة،�مكتبة�ا��الء�باملنصورة،�القا�رة��محمد�السيد�نا��،�املراجعة.  1
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  :خالصة�الفصل

�املؤسسة� �توسع ��س�ب �حتميا �أمرا ��ان ��ن �علية ��� �ما �إ�� �ووصول�ا �وتطور�ا �املراجعة �ظ�ور إن

  .و�شعب�ووظائف�ا�مع�ز�ادة��عقد�ا�وتفرع�ا

 يل�اتمث املحاس�ية�و�املالية�و�مدى�لبياناتفال�دف�من�املراجعة�يتمثل����التحقق�من���ة�و�صدق�ا

� �رأي �إبداء �طر�ق �عن ��ذا �طرف�ا، �من �امل��لة �و�الن�يجة �للمؤسسة �ومحايدللمركز�املا��  حول �ف��

�التل �ك �من �املفحوصة ��ش�بيانات �الذي �و �ا��ار��، �املراجع �� طرف �أط �فيھ �ي�و ن �عنن  مستقال

�و �و��ذو  املؤسسة �م�نية �و�املن��يةخ��ةكفاءة �العام �بالقبول �تحظى �إطار�املعاي���ال�� ��� ��ذا  ال���،

 .امل�نة�ذه�وضعت�لتنظيم�



  

  

  

  

: الفصل�الثا�ي

  املراجعة�الداخلية
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  :  تم�يد

تطورت�املراجعة�من�حيث�النطاق،�فبعدما��انت�تقتصر�ع���القيود�و�ال��الت�املحاس�ية،�  

و�. و�ال�شغيلية�للمؤسسة،�بما�ف��ا�نظام�الرقابة�الداخلية��دار�ةأصبحت��ن�تمس�جميع�ال�شاطات�

ظ�ور�الثورة�الصناعية�ال���نتج�ع��ا�ك�����م�املؤسسات�و��عدد�العمليات،�و��إ���عود�الس�ب����ذلك�

،�و�ن�يجة�ل�ذه�التطورات�أصبح�من�إدار��ابالتا���أصبحت�ل�ذه�املؤسسات�أمو��كب��ة�من�الصعب�

،�و�ن�يجة�إدارا��اوسيلة�رقابة�تتضمن�أل��اب�املؤسسات�أمو��كب��ة�من�الصعب��إيجادالضروري�

وسيلة�رقابة�تضمن�أل��اب�املؤسسات�الكب��ة�املحافظة��إيجادل�ذه�التطورات�أصبح�من�الضروري�

  .ع���أموال�م�و�أر�اح�م�و�تجنب�أعمال�السرقة�و�الغش�و�محاولة�عدم�الوقوع�����خطاء

�العينات�   �أسلوب �ع�� �املراجع ��عتمد �دقة، �أك�� �الداخلية �املراجعة �عملية �ت�ون �ح�� و

  .،�ليعمم��عد�ذلك�النتائج�املحصل�عل��ا�ع���املجتمع�املدروسحصائية� 

لذا�قمنا�بتخصيص�فصل��امل�ن��ز�فيھ�أ�م�مم��ات�الرقابة�و�املراجعة�الداخلية،�حيث�تم�  

  :مبحث�ن�إ��تقسيم��ذا�الفصل�

  ما�ية�املراجعة�الداخلية: املبحث��ول 

  .ة�حصائياملراجعة�و�العينات�: املبحث�الثا�ي
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  :ما����املراجعة�الداخلية: املبحث��ول 

� �و �البيانات �فحص �أجل �من �للمؤسسة �املس��ة �ل���ة �امل��ايدة ��حتياجات �ع�� �ال��التبناءا

املحاس�ية،�و�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية��غية�ا��صول�ع���معلومات��عكس�الوضعية�ا��قيقية�و�

� �ا��اجة �ظ�رت �القرارات، �أساس�ا �ع�� �املع����إ��يتخذ �ف�م �من �نتمكن �و�ح�� �الداخلية، املراجعة

  :مطالب��التا���4 إ��ا��قيقي�للمراجعة�الداخلية�تم�تقسيم��ذا�املبحث�

 .�شأة�و��عر�ف�املراجعة�الداخلية: املطلب��ول  - 

 .أ�داف�املراجعة�الداخلية: املطلب�الثا�ي - 

 .معاي���املراجعة�الداخلية: املطلب�الثالث - 

 .م�مة�املراجعة�الداخلية: الرا�عاملطلب� - 

  �شأة�و��عر�ف�املراجعة�الداخلية: املطلب��ول 

  �شأة�املراجعة�الداخلية: أوال

الثالثي�يات�و�ذلك�بالواليات��مر�كية�املتحدة�و�من��سباب��ساسية��إ��يرجع�ظ�ور�املراجعة�كفكرة�

� �أدت �تخف�إ��ال�� ��� ��مر�كية �املؤسسات �رغبة ��� �ظ�ور�ا �خاصة �ا��ارجية �املراجعة �ثقل �إذايض

�إخضاع إ��علمنا�ال�شر�عات��مر�كية��انت�تفرض�ع����ل�املؤسسات�ال���تتعامل�����سواق�املالية�

و�بقي�دور�املراقبة�الداخلية�م�مشا�بحيث�أ��ا�لم�. حسابا��ا�ملراجعة�خارجية�ح���يتم�املصادقة�عل��ا

الذي�عمل�منذ�) IIA( �مر�كي�نخلي�ن�اا���أن�انتظم�املراجع�ن�الد�تخص�باال�تمام�الالزم����بادئ��مر 

  1.ع���تطو�ر��ذه�امل�نة�و�تنظيم�ا�إ�شائھ

                                                           
  .26-25،�ص�1978و�جراءات����النظم�املحاس�ية�و�لك��ونية،�املطبعة��و��،�دار�السالسل،�ال�و�ت،�م،�و،�مراجعة�املفا�يم�. شركس.  1
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� �سنة ��عر�ف�ا �بتعديل �املع�د ��ذا �قام �ا��ديثة، ��قتصادية �التطورات �مع �سنة��1944و�تماشيا ثم

ع���اك�شاف��خطاء�و�،�بحيث�نالحظ�تطور�أ�داف�ا�من�نظرة�محاس�ية�محظة،��عتمد�1971و��1954

  .أن�أصبحت���تم�ب�ل�ال�شاطات�و�الوظائف����املؤسسة�إ��الغش�و�التالعبات�

� �أداة �باعتبار�ا ���مية �بالغة �الداخلية �املراجعة �ا��اضر�أصبحت �وقتنا ��� ��عتماد��إدار�ةأما يمكن

� �العملية �ترشيد ��� �و�مج��دار�ةعل��ا �بنطاق �ابتدأت �املعاصر�بحيث �يقتصر�ع���بمف�وم�ا �ضيق ال

� �نحو�املجاالت �ذلك ��عد �اتج�ت �ثم �املالية �و�ال��الت �القيود �ن�يجة���دار�ةمراجعة و�ال�شغيلية

  .الظروف��قتصادية

أما����ا��زائر�فيمكن�القول�أن��ذه�الوظيفة�حديثة��ستعمال�أو�ح���حديثة��ع��اف���ا�ك�شاط�ال�

من�������40اية�الثمان�نات�من�خالل�املادة��إال املشرع�ا��زائري�يمكن��ستغناء�عنھ،�فلم�ينص�عل��ا�

ال�يتع�ن�"ال���تنص�ع���أنھ��1988جانفي��12الصادر�بتار�خ��88/01القانون�التوجي���للمؤسسات�رقم�

�و�تحس�ن� �املؤسسة ��� �باملراقبة �خاصة �داخلية ��يا�ل �تنظيم ��قتصادية �العمومية �املؤسسات ع��

  1.س���ا�و��سي���ا�بصفة�مستمرة�بأنماط

� �املادة �نص ��� �أكمل ��58كما �أنھ �"ع�� ��� �يتدخل �أن �ألحد �العمومية��إدارةال�يجوز و��سي���املؤسسة

الصالحيات�ا��اصة���ا،��ش�ل��ل�مخالفة��ايطار �قتصادية�خارج��ج�زة�املش�لة�قانونا�و�العاملة����

سؤولية�املادية�و�ا��زائر�ة�املنصوص�عل��ا����ل�ذا�ا��كم��سي��ا�ضمنيا�و�ي��تب�ع��ا�تطبيق�قواعد�امل

  ".�ذا�الشأن

  �عر�ف�املراجعة�الداخلية: ثانيا

  :سنحاول�����ذا�البند�تقديم�أ�م�التعار�ف�ال���قدمت�للمراجعة�و�����التا��

                                                           
  .1990ص،�املراجعة�الداخلية،�افطار�النظري�و�املحتوى�السلو�ي،�عمان،�. أ. العمرات. 1
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��ول  ��:التعر�ف �الداخلي�ن �املراجع�ن �مجمع �طرف �من �أ��ا��مر�كي�ناملقدم �تقيي���" ع�� �شاط

�عمل��إدار�ةو����وسيلة�رقابة��لإلدارةمستقل�ي�شأ�داخل�منظمة��عمال�ملراجعة�العمليات�كخدمة�

  ".ع����قياس�و�تقييم�فعالية�وسائل�الرقابة��خرى 

  :ع���أ��ا) IIA(الداخلي�ن��مر�كي�ن��املراجع�نعرف�مع�د��:التعر�ف�الثا�ي

�املحاس�يةبما�ف��ا���دار�ةالرقابة��إلقامةاملؤسسة�لتع���عن��شاط�داخ����ارةإلدوظيفة�داخلية�تا�عة�"

� �تتطلبھ �ما �مع �النظام �تما��� �مدى �يحقق���دارةلتقييم �بما �املوارد �استخدام �حسن �ع�� أو�للعمل

  1".القصوى ��نتاجيةالكفاية�

ت�ون�داخل�املؤسسة�وظيفة�": املراجعة�الداخلية�ع���أ��ا�� Barbierو�عرف�كذلك���:التعر�ف�الثالث

  ".مستقلة�للتقييم�الدوري�للعمليات�لصا���املدير�ة�العامة

���وظيفة�مستقلة�و�:" و�املراقب�ن�الداخلي�ن�للمراجع�نو��و��عر�ف�املع�د�الفر������:التعر�ف�الرا�ع

سسة،�ضمانات�حول�درجة�التحكم����مختلف�العمليات�ال���تقوم���ا�املؤ �إعطاء إ��موضوعية���دف�

  ".مع�تقديم�نصائح�من�أجل�تحس�ن�وظيفة�ال�سي���ف��ا�و�خلق�القيمة�املضافة

� �الوصول ��خ����ستطيع ��إ��و��� �الداخلية �املراجعة �و��و�أن ���ا�ي �الفعالة��إ���عر�ف �الوسائل أحد

�للقيام��دارةللرقابة�الداخلية�ف���مجموعة�من�أنظمة�أو�أوجھ��شاط�مستقل�داخل�املؤسسة�ت�شئھ�

و������حصائيةبخدم��ا����تحقيق�العمليات�و�القيود��ش�ل�مستمر�لضمان�دقة�البيانات�املحاس�ية�و�

� �من �التحقق �و��� �املؤسسة �و�ممتل�ات �أصول ���ماية �املتخذة ��حتياطات �كفاية �من �إتباعالتأكد

�و� �و�ا��طط �للسياسات �املؤسسة �تلك���دار�ة �جراءاتموظفي �صال�� �قياس �و��� �ل�م املرسومة

                                                           
  .141،�ص��1996سكندر�ة،�الدار�ا��امعية،�محمد�سم���الصبان،�املراقبة�واملراجعة�الداخلية،�مدخل�نظري�وتطبيقي،�.  1
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�الالزم� �التحس�نات �و�اق��اح �أغراض�ا �أداء ��� ��خرى �الرقابة �وسائل �و�جميع �و�السياسات ا��طط

  .القصوى ��نتاجيةدرجة�الكفاية��إ��عل��ا،�و�ذلك�ح���تصل�املؤسسة��إدخال�ا

  :لتاليةأما�أسلوب�العمل����املراجعة�الداخلية،�فيمكن�ت��يصھ����ا��طوات�ا

 معرفة�العمل�انجازه�و�ال�دف�منھ، -1

 بناء�برنامج�دقيق�يناسب�ال�دف�املوضوع�و�وضع�ا��طط�للتنفيذ، -2

 فحص�عينة�للتأكد�من�سالمة��نجازات، -3

 مقارنة�التنفيذ�مع�ا��طط�النظر�ة�املوضوعة، -4

املعنية�عن��نجازات�و�الفروقات�و�أسبا��ا�و�طرق���دار�ةتقديم�تقر�ر�ملختلف�املستو�ات� -5

 .حل�املشكالت

  1:و�يمكن�ت��يص�طبيعة�املراجعة�الداخلية������ي

 شاط�داخ���مستقل����املؤسسة�. 

 دارةرقابية��غرض�انتقاد�و�تقييم�جميع�الرقابات��خرى�ال���ت�و��ا��إدارة�. 

 ،وظيفة�اس�شار�ة�أك���م��ا�وظيفة�تنفيذية 

 بما�ف��ا�الرقابة�املحاس�ية�و�الضبط�الداخ��،�دار�ةجميع�الرقابات��إ��تد��شاط�ا�يم�، 

 ،عمل�ع���تقييم�الرقابة�املحاس�ية� 

 املراجع�الداخ���ال�يجب�أن�يقوم�بأي�عمل�من�أعمال�التنفيذ�أو��ش��ك����أداء�عمل�سوف�

 .يقوم�بمراجعتھ

 

                                                           
1 . Olivier Lemont: ''la conduite d'une mission d'audit interne'', Edition Dunod, Ifaci, 1991, p 35. 
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  أ�داف�املراجعة�الداخلية: املطلب�الثا�ي

�و��ملا   �الغش �اك�شاف ��ان �فقد �املحاس�ية �العمليات �تنفيذ ��عد �تتم �الداخلية �املراجعة �انت

�خطاء�و�ضبط�البيانات�املحاس�ية�يمثل�العمل��سا����للمراجعة�الداخلية،�أي�التحقيق�للتأكد�من�

  .سالمة�ال��الت�و�البيانات�املحاس�ية�و�املحافظة�ع���أصول�املؤسسة

� �القرن ���اية �19و��� �ملساعدة�، �التقييم �و��و��شاط �الداخلية �املراجعة �لوظيفة �منطقي �تطور حدث

  .���حكم�ا�عن�كيفية�التنفيذ�لأل�شطة�املختلفة�داخل�املؤسسة��دارة

و�ت���من��ذا��لھ�أن�وظائف�املراجعة�أشبھ�ما�ت�ون�با��دمات�الوقائية�أل��ا�تح���أموال�املؤسسة�

� �ا��طط ��نحراف،��دار�ةو�تح�� ��من ��� �من��إ�شائيةكذلك �املستعملة �البيانات �دقة �تضمن أل��ا

� �ع�����دارةقبل �الالزمة �والتعديالت �التحس�نات �تدخل �و�أل��ا �للمؤسسة، �العامة �السياسة �توجيھ ��

  .و�الرقابية�للتما����و�التطورات�ا��ديثة��دار�ة �جراءات

  :ال�دف�ن�التالي�ن�و��ما�إ��ية�و�تأس�سا�ع���ما�تقدم�يمكن�تقسيم�أ�داف�املراجعة�الداخل

 .�عتماد�ع���البيانات�املحاس�ية�إم�انيةدقة�و�تطبيق�الرقابة�املحاس�ية�و�من� .1

 .ان�أصول�املؤسسة�قد�تم�املحاسبة�ع��ا�و�أ��ا�محاطة�با��ماية�ال�افية�من�السرقة .2

تقييم�الضبط�الداخ���من�حيث�تقسيم��عمال�بما�يحقق��سلسل�تنفيذ�العمليات،�بحيث� .3

 .تكرار��عمال�إ��يدفق��ل�موظف�عمليات�املوظف�الذي�قبلھ،�و��ذا�ال�يؤدي�

  أو�التقييم���شا�ي: ال�دف�الثا�ي

� �ال�دف ����شا�يو��عد �ال�دف �مف�وم �فان �لذا �املالية، ���داف �ملراجعة يتضمن����شا�يامتداد

�من� �ي�ون �ال�دف ��ذا �تحقيق �فان �و�لذلك �الرقابة، �موضع �املؤسسة ��شاط �من �جزء ��ل �من التأكد
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�التقار�ر� �خالل �من �و�ل�س �التنظيمية �ا��ر�طة �خالل �من �الداخلية �للمراجعة �برنامج �تأس�س خالل

العامة�و�ل�س�ممثال��ارةلإلداملالية،�و�بناءا�ع���ذلك�فان�املراجع�الداخ��،��عد�����ذه�ا��الة�ممثال�

��دارةلالدارة�املالية،�و�ذلك�ألنھ�يقيم�مدى�تقارب�أ�داف��نظمة�الفرعية�مع���داف�ال���وضع��ا�

  .�دارةالعليا�ل�ا�أو�مدى�تما����النظام�مع�ما�تتطلبھ�

  معاي���املراجعة�الداخلية�و�قواعد�ا: املطلب�الثالث

  معاي���املراجعة�الداخلية: أوال

قامت�املنظمة��1947قواعد�و�معاي���املراجعة�الداخلية�لم�يتم�تحديد�ا����يوم�واحد،�بل����سنة� إن

الداخلي�ن�و�ال�����دف�من�خالل�ا�ا�تحديد��املراجع�نالعاملية�للمراجعة�الداخلية�بتحديد�مسؤوليات�

  .أ�داف�و�مجال�تدخل�م

ظ�ر�ما��س���بقانون�املعاملة�الذي�حدد�معاي���املراجعة�و��1968و����بداية�سنة�و�تحديدا�خالل�سنة�

  .إل��اضرورة��س�ناد�

تت�ون�املعاي����ساسية�للمراجعة�الداخلية�من�خمس�معاي���مكملة�بخمس�و�عشرون�معيار�فر���و�

  :���تتم���بازدواجية�ا��صائص

  ية�ستقالل: املعيار��ول�

الداخلي�ن�يجب�أن�ي�ونوا�مستقل�ن�عن�ال�شاطات�ال���تخضع�للفحص�و�املراجعة�من��املراجع�ن إن"

  .......".طرف�م

  .تطبيق�ا�إلم�انيةالوسائل�الناجعة��إيجادفاملبادئ�معلن�ع��ا�مسبقا�بصفة�عامة�و�ع���املراجع��إذن
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ن�مرتبط�ن���ذا�املعيار�الرئ�����و��ما�أما�فيما�يخص�املع�د�الدو���للمراجعة�فقد�فرض�معيار�ن�فرعي�

  :�اآل�ي

 :معيار�موضوع�املراجعة�ضمن�التنظيم  - أ

�بممارسة��إذن �ل�ا ��سمح �و�الذي ��سلس�� �مستوى �ع�� �موضوع �تأخذ �أن �يجب �املراجعة مص��ة

  .مسؤولي��ا

 :معيار�املوضوعية  - ب

  .انھ�ملن�واجب�املراجع�ن�الداخلي�ن�تنفيذ�و�انجاز�أعمال�م�ب�ل�موضوعية

يجب�أن�ي�ون�املراجع�الداخ���مستقال�عن���شطة�و�الوظائف�: "و�عن�الدكتور�سم���الصبان�فانھ

��داراتال���يقوم�بمراجع��ا�و��ذا�يتطلب�ضرورة�وجود�مص��ة�املراجعة�الداخلية�مستقلة�عن�با���

ة�و�دون�أي�و�أن�ت�ون�تا�عة�أو�خاضعة�ألع���سلطة����املؤسسة�مما��سمح�بممارسة�عمل�ا�ب�ل�حر�

ضغط�و�كذا�انجاز�أعمال�م�بموضوعية�دون�التأثر�باملحيط�و�الظروف�املادية�و�املعنو�ة�املحيطة���م�و�

  ".�عمل�م

  :معيار�العالقات�ال�شر�ة�و��تصاالت�-ن

�ألعمال� �ا��اضعة �أو�الوظائف �ال�يئات �با�� �مع �الداخ�� �املراجع ��عامل �بكيفية �املعيار���تم ��ذا ان

أ�لي��م�التقنية�و��إ�� إضافةيف��ض�اختيار�أ��اص�ل�م�القدرة����التحدث�و��تصال،��املراجعة�لذا

  .العملية

  : معيار�التكو�ن�املتواصل�-ي
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�غ��� �امل�نية �با����ة �متعلقة �أو�أخرى �جامعية �عليا �ش�ادات �ع�� �ا��صول �مجرد �ان �آنفا، �ذكرنا كما

  .ذلك�إ��مستمرة�و��لما�دعت�ا��اجة��افية،�لذا�فان�املراجع�عليھ�أن�يجدد�معلوماتھ�بصفة�

  :معيار�الضم���امل���-ه

و��مستقل�نامل���الذي�يبق��م�دائما��بالضم�� أساس�نجاح�أعمال�املراجع�ن�الداخلي�ن��و�تحليل�م��إن

  . غ���منحاز�ن�و�موضوعي�ن،�و�نجد��ذا�املعيار�����ل�الوظائف

  و�مدا�ا�ا��اص�بأ�داف�املراجعة�و�أعمال�ا: املعيار�الثا�ي

مجال�تدخل�املراجعة�يجب�أن�يتضمن�فحص�و�تقييم�ملدى�فعالية�نظام�الرقابة�الداخلية�للتنظيم��إن

و�ين�ثق�من��ذا�املعيار�عدة�معاي���فرعية��عت����إليھتأدية�امل�ام�املسندة��إطار و�كذلك�نوعية��نجاز����

لضمان�نوعية�جيدة�ألعمالھ�و�من�ب�ن��ذه�املعاي����إتباع�اكمقياس�و�مؤشرات�يمكن�للمراجع�الداخ���

  :ي�� ا��اصة�ما

 :معيار�مصداقية�املعطيات�و�املعلومات  - أ

�عت����ذا�املعيار�من�أوائل���داف�ا��مسة�لنظام�الرقابة�الداخلية،�فاملراجع�الداخ���عليھ�أن�يحقق�

  .الوظائفمن���ة�و�مصداقية��ل�املعطيات�و�املعلومات�املستعملة����جميع�

 :،�القوان�ن�و�القواعد�جراءاتمعيار�اح��ام�السياسات،�املخططات،�  - ب

� �ببعض �مقارنة �التنظيمية �املراجعة �بممارسة �خاص �املعيار�ي�ون �املوضوعة���جراءات�ذا و�القواعد

� ��ذه �أن �من �التأكد �الداخ�� �املراجع �ع�� �يتوجب �حيث �املؤسسة �تطبق���جراءاتداخل و�القواعد

  .و��ذا�لتجنب��ل���عراجات�ش�ل�جيد�

  :معيار�املحافظة�ع����صول �-ج
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� �يجب �بل �و�املعنو�ة، �املادية ��صول �ع�� �املؤسسة �����إ�� �شارةال�تقتصر�أصول �الثم�ن ��صل أن

� �نظام �وجود �من �التأكد �يجب �لذا ��و�العنصر�ال�شري، �املراجعة��أم��املؤسسة �أعمال �برمجة يجب

  .تم��ذا�املعيار���ذا�النوع�من�الوظائفتخص��ذه�الوظيفة،�لذلك���

  :معيار��ستعمال��قتصادي�و�الفعال�للموارد�-د

�للموارد� ��ستعماالت �مراجعة �بمدى �و��و���تم �الداخلية �الرقابة �نظام �أ�داف �املعيار�را�ع �عت����ذا

  .ال�سي���داخل�املؤسسات�إطار املالية،�ال�شر�ة�و�التقنية����

  تنفيذ�أعمال�املراجعة: املعيار�الثالث

جعة�يجب�أن�يتضمن�التخطيط�للم�ام،�فحص�و�تقييم�املعلومات�املتحصل�عل��ا�و�كذا�أن�عمل�املرا

أر�عة�معاي���ثانو�ة�و�خاصة��إ��تقديم�النتائج�املستخرجة�و�متا�ع��ا،�لذلك�يجدر�بنا�تقسيم��ذا�املعيار�

  :و�����التا��

 معيار�التخطيط�للم�ام  - أ

 ييم�املعلوماتمعيار�فحص�و�تق  - ب

  معيار�تقديم�النتائج�-ج

  معيار�متا�عة�التقار�ر�-د

  �سي���مص��ة�املراجعة�الداخلية: املعيار�الرا�ع

من�خالل��ذا�املعيار�يظ�ر�أن�مدير�املراجعة�الداخلية��و�املس���الوحيد�ملص��ة�املراجعة�الداخلية�

  .و�عليھ��سي���ا�بصفة�مالئمة
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املدير،�و�املسؤول�ع���مص��ة�املراجعة،�لذلك��ان�من��إ���ذا�املعيار�يخول�املسؤولية�الكب��ة��إن

� ���دف �ال�� �و �معاي���ثانو�ة �ستة �استخراج �املراجعة��إ��الواجب ��سي���مص��ة �تنظيم كيفية

  :الداخلية

 .ةمعيار��دف���لية�و�املسؤولي  - أ

 .معيار�التخطيط  - ب

  .�جراءاتمعيار�السياسات�و��-ج

  .معيار��سي���و�ت�و�ن�املستخدم�ن�-د

  .معيار�املراجعون�ا��ارجيون �-و

  .معيار�مراقبة�النوعية�- ي

  م�مة�املراجعة�الداخلية: املطلب�الرا�ع

خطوات�أساسية�و��3 إ��تمر�م�مة�املراجع�الداخ���بمراحل�ثابتة�و�منتظمة،�حيث�يمكن�تص�يف�ا�

��:  

  الداخليةتحض���م�مة�املراجعة�: أوال

مجموعة�من�الوثائق�و��عمال�ن��ص�أ�م�ا�فيما��إعداداملراجع�����ذه�املرحلة�بتحض���و��يقوم

  :ي��

 :�مر�بامل�مة -1
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�علم�. يتمثل����توكيل�كتا�ي�ال�يفوت�صفحة�واحدة�يتحصل�عليھ�املراجع�الداخ���بأمر�من�املدير�العام

  .التدخل�للمراجعة�الداخلية��ذا��مر�املسؤول�ن�الرئ�سي�ن�الذين�يدخلون�ح�� 

 :خطة�التقرب -2

�الدراسة، �مرحلة �التقرب �خطة �ال����تنظم ��ولية �املعلومات �جمع �الداخ�� �املراجع �من �تتطلب ف��

  .تخص�املؤسسة�محل�املراجعة

 :جدول�القوة�و�الضعف�الظا�رة� -3

وفة����خطة�ي��ص�جدول�القوة�و�الضعف�مرحلة�تحليل�املخاطر�الواقعية�ع���أساس���داف�املعر 

  .اتقرب،�ف�و�يب�ن�رأي�املراجع�الداخ����ش�ل�وا���حول��ل�موضوع�قام�بدراستھ

  :يظ�ر��ذا�ا��دول�ع���الش�ل�التا��

  جدول�القوة�و�الضعف�الظا�رة�): 1-2(ا��دول�

  التعليق  الرأي�����������������������  الرمز  ال�دف  املوضوع

  رقم�املرجع  ضعف  قوة�

              

 OLIVIER.LEMANT :la conduite d’une mission d’aidit:املصدر

Internet, Edition Dunod, IFACI ,1991,P64.  
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  :التقر�ر�التوجي���-

�عرف�و�يحدد�التقر�ر�التوجي���معالم�بحث�م�مة�املراجع�الداخ���و�حدود�ا،�ف�و��ع���عن���داف�

  طرف�املدير�العامال����س���املراجع�إ���تحقيق�ا�و�املطالبة�من�

  :برنامج�التحقق�-5

���ال��نامج�املش�ل�من�أجل�إدراك���داف�املتوخاة�من�التقر�ر�املوجھ،�ف�و�وثيقة�داخلية����مص��ة�

  .املراجعة�الداخلية���دف�إ����عر�ف�و�تقسيم�مجموعة�العمل�و�إ���تخطيط�و�متا�عة�عمل�املراجع�ن

  الداخليةمرحلة�العمل�امليدا�ي�للمراجعة�: ثانيا

�ستوجب��ذه�املرحلة�ع���املراجع�أن�يبدي�قدرتھ�ع���التحليل�و��ست�باط،�لذا�سيقوم�با��طوات�

  1:التالية

من���اية�مرحلة�) املدة،�تار�خ�البداية(يقوم�املراجع�الداخ���ب�نظيم�امل�مة�ع���مدى�الزمن� -1

م�مة�املراجع�الداخ���فعملية�التخطيط�تب�ن�مدى�تقدم�. الدراسة�إ���غاية�توز�ع�التقر�ر

 .بانتظام

 :ورقة�التغطية -2

�واقعية� �بصفة �و�تب�ن �ج�ة �من �معينة �م�مة �تحقيق �أسلوب �الوقت �نفس ��� �تث�ت �ال�� �الوثيقة ��

النتائج�املستخلصة�من�ج�ة�أخرى،�كما�تمثل�ورقة�التغطية�وسيلة�ر�ط�ب�ن�العمل�امليدا�ي�و�برنامج�

  2.املراجعة�الداخليةالتحقق�و�كذا�النتائج�املستخلصة�ملص��ة�

  

                                                           
  .5،�ص�2001جالطو�جيال��،��حصاء�مع�تمار�ن�ومسائل�محلولة،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�.  1
  .217،�ص�1999جمعة،�التدقيق�ا��ديث�ل��سابات،�عمان،�دارالصفاء�لل�شر�والتوز�ع،�أحمد�حل���.  2



املراجعة�الداخلية���������������������������������������������������                                        :          الفصل�الثا�ي  

 

42 
 

 :ورقة�كشف�و�تحليل�املش�ل -3

���ورقة�عمل�مؤلفة�من�طرف�املراجع�ف�و�يوثق��اختالل�وظيفي�و��علن�عن�ن�يجة�أعمال�املراجعة�

  .ا��اصة�ب�ل�وظيفة

  إ��اء�م�مة�املراجعة: ثالثا

  .ممثل����تقر�ر�يخدم�مصا���املدير�العام�رأيھين���املراجع�الداخ���بإدالء�

 :لتقر�ر�ي�ل�ا -1

يت�ون�من�املشا�ل�الظا�رة����ورقة�التحليل�و�الكشف�و�النتائج�املستخلصة����ورقة�التغطية�و��عت���

  .أساس�لتحض���التقر�ر

 :التقر�ر�ال��ا�ي�املحرر�للمص��ة -2

�التقر�ر� �و�يب�ن �املراجعة، �محل �للوظيفة �الرئ���� �املسؤول �امل�مة �رئ�س �طرف �من �شف�� �و�عرض

  1.ي�ون��ذا�العرض��عد���اية�العمل�امليدا�ي�املالحظات�امل�مة�و 

 :تقر�ر�املراجع�الداخ�� -3

�املدير�ة� �و�إ�� �بامل�مة �املعني�ن �الرئ�سي�ن �املسؤول�ن �إ�� �امل�مة ���اية ��� �الداخلية �تقر�ر�املراجعة �علن

�ذا�من�العامة�باملعلومات�و�النتائج�املستخلصة�مع��شارة�إ���املشا�ل�الظا�رة����مختلف�املصا���و�

  .أجل�تحس�ن�ال�سي��

 :حالة�أعمال�التحس�ن -4

                                                           
  .18،�ص�1�،1999منصور،�ع�ص��ي،�علم��حصاء�امل��مج،�دار�الصفاء،�عمان،�ط.  1
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�علن�املراجعة�الداخلية�بانتظام�إ���املدير�ة�العامة�مجموعة�من��ق��احات�و��ذا�من�خالل�عمليات�

  .ت��يح�لألخطاء�املالحظة�خالل�عمليات�املراجعة

  :و�����خ���ن��ص�خطوات�م�مة�املراجع�الداخ������الش�ل�التا��

  خطوات�م�مة�املراجع�الداخ��): 1-2(الش�ل��������������������������������������������

  

 ,Olivier Lemant: La conduite d'une émission d'audit interne, Edition Dunod: املصدر

IFACI, 1991, P24. 
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  :املراجعة�الداخلية�و�العينات��حصائية: املبحث�الثا�ي

�قتصادية�و�تنوع�ا�أدى�إ���ظ�ور�املراجعة�الداخلية�و�لكن�التجر�ة�أثب�ت�أنھ��إن��عقد�ال�شاطات

�ال��� �الطو�لة �الزمنية �للمدة �نظرا �و�ذلك �العمليات �أو��ل �جل �مراجعة �و��ستحال �بل �عمليا ل�س

�ستغرق�ا�املراجع����دراستھ�لذا��ان�من�الضروري�إتباع�ما��س���بتقنيات�الس��،��ع���أن�املراجع��عد�

�و�يقوم� ��حصا�ي �للمجتمع �ممثلة �إحصائية �يحتار�عينة �للمؤسسة �الداخلية �الرقابة �نظام دراسة

�طر�ق��عميم�النتائج�ع��� �واحدة��عد��خرى�ب�ل�دقة،�ثم��عطي�رأيھ�����خ���عن بدراسة�مفردا��ا

  .املجتمع�املدروس

  :لذا�تم�تقسيم�املبحث�الثا�ي�إ���ثالث�مطالب

  .و�مصط��ات�إحصائية�مفا�يم: املطلب��ول 

  .تصميم�عينات�املراجعة: املطلب�الثا�ي

  .تقييم�العينات��حصائية����املراجعة: املطلب�الثالث

  1.مفا�يم�و�مصط��ات�إحصائية: املطلب��ول 

  مفا�يم�و�مصط��ات�إحصائية: أوال

 :املجتمع -1

و�ال���تخص�ظا�رة���و�مجموعة�املشا�دات�و�القياسات�ا��اصة�بمجموعة�من�الوحدات��حصائية

الفوات��،�القيود�املحاس�ية،�: من�الظوا�ر�القابلة�للقياس،�إن�املجتمع��حصا�ي����املراجعة�قد�ي�ون 

  ا��.....سندات��ستالم،�سندات�ال�سديد،�الص�وك�املدفوعة
                                                           

وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر،�غ���م�شورة،��لية�العلوم��قتصادية�صالح�ر�يعة،�املراجعة�ا��ارجية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�رسالة�ماج�س��،�. 1

  .78-76،�ص�2004- 2003
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 :العينة -2

مثيل،�و�������جزء�من�املجتمع��حصا�ي،�و�لكن�ل�س�أي�جزء�انھ�ا��زء�الذي�يمثل�املجتمع�أحسن�ت

  .مجال�املراجعة�تمثل�العينة�مجموعة�فوات��،�مجموعة�قيود

 :رقم�الدقة -3

و��ع����ذا��خ���ع���أع���قيمة�ل��طأ�و�ال���يقبل�ا�املراجع����مجتمع�مع�ن�أي��عبارة�أخرى��و�

  .ذلك�ا��طأ�املسموح�بھ

 :مستوى�الثقة� -4

�املط �التأكد �لدرجة �املئو�ة �ال�سبة ��خ����� ��ذا �باست�تاج�يتمثل �و�ا��اصة �املراجع �قبل �من لو�ة

  .إحصا�ي�مع�ن�بناءا�ع���اختباره�للعينة

�املراجع� �ع�� �و�يجب �لبعض�ما �مكمالن �ف�ما �الدقة، �و�رقم �الثقة �مستوى �ب�ن �عالقة ��ناك �أنھ كما

  1.اختيار�ما�و�تحديد�ا����نفس�الوقت،�و�ذلك�للتعب���ع���متطلبات�العينة�تحت�اختبار

  :املوا���ب�ن�العالقة�ب�ن��عض�املتغ��اتو�ا��دول�

  

  

  

  

                                                           
  .80صالح�ر�يعة،�مرجع�سابق،�ص�.  1
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  العالقة�ب�ن��عض�املتغ��ات): 2- 2(ا��دول 

مستوى�  ا��الة

  الثقة

�الرقابة�  ��م�العينة  الدقة��������� نظام

  الداخلية

درجة�

  املخاطرة
  الدرجة  الرقم

  قليلة  جيد  صغ���  قليلة  كب��  مرتفع  �و��

  عالية  ضعيف  كب��ة  كب��ة  صغ���  منخفض  الثانية

  

�: املصدر �السالم �عبد �ادر�س �معاي���و�إجراءات"اش�يوي �الطبعة�"املراجعة �العر�ية �دار�ال��ضة ،

  .332،�ص�1997الرا�عة،�ب��وت،�

  تصور�الس��: ثانيا

�تحديد�ال�دف� �ا��طوة �تحديد�ال�دف�سيؤدي�إ���) ��داف(ع���املراجع�����ذه �ألن املراد�تحقيقھ،

� �الرقابة �أنواع �تحديد �ا��طأ �نوع �تحديد �إ�� �يؤدي ��ذا ���ا، �القيام �ي�ب�� �ير�د�) أو��خطاء(ال�� الذي

  .املراجع�أن�يتحقق�من�غيابھ
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  خطوات�عملية�الس��): 2-2(الش�ل

  

 ATH ''Audit Financier'', P 227: املصدر

  :تصميم�عينات�املراجعة: املطلب�الثا�ي

�من� �أقل �ع�� �املراجعة �إجراءات �تطبيق �بأ��ا �املراجعة �عينات �الدولية �املراجعة �تطبيقات ���نة �عرف

�ا��صول��%100 �من �املراجع �ليتمكن �العمليات �أو�مجموعة �املوجودة �ا��سابات �أرصدة �مفردات من

��شأن �ن�يجة �ت�و�ن ��� ��ساعده �ل�ي �املختارة �املفردات �خصائص �من �لبعض �و�تقييمھ �املراجع �ع��

  .املجتمع

  :و�باستخدام�املراجعة��ختبار�ة�الذي��عتمد�ع���نظام�العينات�فنجد�نوع�ن�م��ا�و���

 .العينات�غ����حصائية -1
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 .العينات��حصائية -2

  :العينات�غ����حصائية: النوع��ول 

�إتباع� �عليھ �يحتم �غ����حصائية �العينات �ألسلوب �املراجع �استخدام �فان �تقدم �ما �ع�� و�بناءا

  :�طوات�التاليةا�

 تحديد��دف�فحص�العنصر�املحاس��، -1

 تحديد�العوامل�ال���تؤثر����نطاق�الفحص، -2

 أم��ثن�ن�معا،) تفصي��،�تحلي��(تحديد�نوع�املراجعة� -3

�يحدد� -4 �أن �فعليھ �غ����حصائية �العينات �نظام �باستخدام �يفحص �أن �املراجع �قرر إذا

 :العناصر�التالية

 تحديد���ة�العينة،  - أ

 عناصر�العينة،اختيار�  - ب

 فحص�العينة�املختارة،  - ت

 .تقييم�ن�يجة�العينة  - ث

  عينات�املراجعة��حصائية: النوع�الثا�ي

�من� �نوع�ن ��� �التحكم �من �املراجع �تمكن �أ��ا �املراجعة ��� ��حصائية �العينات �استخدام �مزايا أ�م

  :�خطاء��ما

  الرفض�غ���ال��يح�:ا��طأ��ول 
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املراجع�لرصيد�مع�ن�ع���أساس�أن��ناك�خطأ�جو�ري�و�لكن����الواقع��ع���ا��طأ�الناتج�عن�رفض�

  .�ذا�الرصيد�ال��يح

  القبول�غ���ال��يح�:ا��طأ�الثا�ي

�ع���ا��طأ�الناتج�عن�قبول�املراجع�لرصيد�مع�ن�ع���أساس�أنھ�سليم،�و�لكن����الواقع��ناك�خطأ�

  .جو�ري����الرصيد

املتعلقة�بالعينات�عن�طر�ق�ز�ادة���م�العينة،�و�لذلك�فان��ذا�و�يمكن�للمراجع�التحكم����املخاطر�

  : استخدام�العينات��حصائية����املراجعة�تتطلب�من�املراجع�ما�ي��

  :طرق�اختيار�العينة

  :و�توجد�عدة�طرق�الختيار�العينة�أ�م�ا

  .تحديد�العينة�عن�طر�ق�جدول��رقام�العشوائية: الطر�قة��و��

  .يد�العينة�عن�طر�ق��ختيار�املنتظمتحد: الطر�قة�الثانية

  .تحديد�العينة�عن�طر�ق��ختيار�باملصادقة: الطر�قة�الثالثة

  مصادر�ا��طر����عينات�املراجعة: ثانيا

���املراجعة�إ���أنھ�يؤثر����ال��اية�ع���سالمة�التقار�ر�املالية�ال���يقرأ�املراجع�ترجع�أ�مية�دراسة�ا��طر�

  .لذا�يجب�عليھ�أن�يم���ب�ن�مصدر��ن���طر�املراجعةب����ا�أو�عدم�����ا،�

  خطر�استخدام�نظام�العي�نات: النوع��ول 
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و�وجود��ذا�النوع�من�ا��طر��عد�مؤشرا�ع���أن�العينة�ال���تم�اختيار�ا�ال�تمثل�املجتمع�الذي���بت�

  :منھ،�و�����ذه�ا��الة��ستطيع�املراجع�التحكم�����ذا�ا��طر�من�خالل���ي

 .��م�العينة�ز�ادة - 

 �عديل�معدل�ا��دوث�املتوقع�أو�ا��طأ�املعياري�أو�مستوى�الثقة - 

  .ا��طر�غ���الناتج�عن�استخدام�نظام�العينات: النوع�الثا�ي

�قام�املراجع�بفحص� �النوع�من�ا��طر�يوجد�ح���إذا من�املجتمع�املراد�فحصھ�و�يرجع��%100و��ذا

  : �ذا�النوع�من�ا��طر�إ��

 لنظام�إجراءات�املراجعة�بحيث�ي�ناسب�مع�ال�دف�من�الفحصتصميم�املراجع�. 

 عدم�اك�شاف���طأ�جو�ري����املس�ندات�ال���تم�اختيار�ا�كعينة�للمجتمع�املراد�فحصھ. 

 عدم�اك�شاف�املراجع�ل��طأ�املعتمد�أو�غ���املعتمد. 

 إرسال�مصادقات�و�الردود�عل��ا�غ���صادقة. 

 حصائيةالتطبيق�ا��اطئ�ألسلوب�العينات��. 

  تقييم�العينات��حصائية����املراجعة�الداخلية: املطلب�الثالث

ملا��ان��ختيار��حصا�ي�للعينة�ال�دف�منھ�مساعدة�املراجع����اختيار�املفردات�ال���ستدخل����الع�ن�

�لقياس� �طرق �عدة �و�توجد �نتائج�ا، �و�تقييم �العينة ���م �تحديد �القياس �خالل �من �يمكنھ �أنھ حيث

  1:صا�ي�و�أ�م�ا�ح

  أسلوب�العينات�ال���تختص�بصفة: أوال

                                                           
غ���م�شورة،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،��شعبان�لطفي،�املراجعة�الداخلية�م�م��ا�ومسا�م��ا����تحس�ن�ال�سي��،�رسالة�ماج�س�� . 1

  .70،�ص�2004-2003جامعة�ا��زائر،�
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و��ع����ذا��سلوب�قيام�املراجع�بمعرفة�عدد�مفردات�العينة،�و�ذلك�من�خالل�حدود�خطأ�معياري�و�

  .مستوى�ثقة�مع�ن

  :و�لذلك�يمكن�للمراجع�استخدام��ذا��سلوب�لتحديد�معدل�ا��دوث�املتوقع����العناصر�التالية

 .ال���لم��سعر��سع��ا�سليمافوات���البيع� .1

 .فوات���الشراء�ال���ل�س�ل�ا�مس�ندات�مؤ�دة .2

 .��ب�شي�ات�بدون�توقيع�املختص�ن .3

�بصفة�و����كما� �العينات�ال���تختص �ي���خطوات�القياس��حصا�ي�عند�استخدام�أسلوب و����ما

  :ي��

  .تحديد�ال�دف�من�عملية�املراجعة: ا��طوة��و��

  .)مس�ندات،�حسابات،�أرصدة(��م�املجتمع�و�مواصفاتھ��تحديد�:ا��طوة�الثانية

�الثالثة �املاضية�: ا��طوة �السنوات ��� �املراجع �خ��ة �ع�� �بناءا �و�ذلك �املتوقع، �ا��دوث �معدل تحديد

،�%0.7،�%0.8،�%0.6فع���س�يل�املثال�إذا��ان�معدل�ا��دوث�املتوقع����الثالث�سنوات�املاضية��و�

و�ذلك�من�قبيل�ا��يطة��1%فيمكن�للمراجع�اختيار�معدل�ا��دوث�املتوقع�ل�ذا�العام�ع���أساس�أنھ�

  1.و�ا��ذر

تحديد�ا��طأ�املعياري�ع���أساس�مستوى�الثقة،�و�قبل�أن�نحدد�ذلك�نود��شارة�: ا��طوة�الرا�عة�

للعينة�و�خصائص�املجتمع�غ����يق�س�مدى�التقارب�ب�ن�تقدير�ا��طأ�املعياري " إ���أن�ا��طأ�املعياري�

قياس�عدد�املرات����املائة�ال���ت�ون�ف��ا�ن�يجة�" ،�أما�مستوى�الثقة�فيع��"املعروفة�املتعلقة�بالعينة

و�بناءا�ع���ما�تقدم�". العينة����حدود�ا��طأ�املعياري�املرغوب�تمثل�الن�يجة�من�فحص�املجتمع��لھ�

                                                           
  .35العمرات�أحمد�صا��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص.  1
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�خ��  �أساس �ع�� �يتحدد �املعياري �ا��طأ �الرقابة�فان �نظام �و�فعالية �قوة �مدى �أساس �و�ع�� �املراجع ة

  .الداخلية

  :تحديد���م�العينة،�و�يتم�ذلك����ضوء�توافر�املعلومات�التالية: ا��طوة�ا��امسة�

 ،م�املجتمع�� 

 ،معدل�ا��دوث�املتوقع 

 ،معدل�ا��طأ�املعياري 

 مستوى�الثقة. 

  :أسلوب�العينات�ال���تختص�بالقيمة: ثانيا

النوع�من�العينات����حالة�ما�إذا��ان�املراجع�يرغب����الوصول�إ���ن�يجة�عن�املجتمع���ستخدم��ذا

���� �و�ذلك �للرصيد، �ال�س�ية ���مية �من �للتأكد ��ستخدم �كما �فعلية، �قيمة �صورة ��� �فحصھ املراد

  :ا��االت�التالية

 ،املدينون 

 ،أوراق�القبض 

 ،إضافات��صول�الثابتة�أثناء�الدورة�املالية 

 ،س�ثمارات�����وراق�املالية� 

�يمكن� �بالقيمة �تختص �ال�� �العينات �أسلوب �باستخدام ��حصا�ي �القياس �خطوات �فان �لذلك و

  :توضيح�ا�كما�ي��

  .تحديد�ال�دف�من�املراجعة�:ا��طوة�التم�يدية
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د�حيث�أن��دف�املراجعة��و�ا��صول�ع���دليل�مناسب�ألرصدة�ا��سابات�املقيدة��ش���ا���عدم�وجو 

  1.أخطاء�مادية

  .تحديد���م�املجتمع�املراد�فحصھ: ا��طوة��و��

  :تحديد���م�العينة�و�ذلك�باستخدام�املعادلة�التالية�:ا��طوة�الثانية

  )ق-م/ت�ز�ع=(ن

  :حيث�أن

  .��م�العينة�:ن

  .��م�املجتمع�املراد�فحصھ�:ت

  : معامل�الثقة�و�يتم�تحديده�من�خالل�ا��دول�التا���:ز

  90 85 80 75 جدول�يب�ن�مستوى�الثقة�و�كيفية�تحديده): 3-2( ا��دول 

  99  95  90  85  80   75  70  مستوى�الثقة

�الثقة� معامل

  ز�

1.04  1.15  1.28  1.44  1.65  1.96  2.58  

  .237أحمد�حلمي�جمعة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�: املصدر

  .�نحراف�املعياري�املقدر: ع

  .نقطة�التقدير�ملجموع�ا��طأ: ق

                                                           
  .27قا����ياس�ن،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�.  1
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  .اختيار�العينة�العشوائية�:الثالثةا��طوة�

  .تحديد�قيمة��ل�خطأ����العينة: ا��طوة�الرا�عة

�ا��امسة �التالية�:ا��طوة �املعادلة �باستخدام �تقدير�ا �و�يتم �ا��طأ، �التقدير�ملجموع �نقطة : تحديد

  'حxت�=ق

  :حيث�أن

  ��م�املجتمع: ت

  )ن/مج�ح�=('ح: ا��طأ�بالعينة�و�يتم�إيجاد�ا�من�خالل�استخدام�املعاجلة�التالية متوسط: 'ح

  .مجموع�مفردة�ا��طأ����العينة: مج�ح

  .��م�العينة: ن

  .نقطة�التقدير�ملجموع��خطاء:ق

�من�خالل�استخدام�املعادلة��:ا��طوة�السادسة ����العينة،�و�ذلك حساب��نحراف�املعياري�ل��طأ

  التالية

  .�نحراف�املعياري :ع

  .مفردة�ا��طأ�ع���العينة: ح

  .متوسطة�ا��طأ����العينة�:'ح

  .��م�العينة�:ن
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  حساب�نطاق�ا��طأ�املعياري �:ا��طوة�السا�عة

  :لتقدير�خطأ�املجتمع�عند�مستوى�ثقة�مع�ن�و�يتم�قياسھ�باستخدام�املعادلة�التالية

  :حيث�أن

  .نطاق�ا��طأ�املعياري �:س

  .راد�فحصھ��م�املجتمع�امل�:ت

  .معامل�الثقة�من�ا��دول�السابق�:ز

  حساب�حدود�مستوى�الثقة�:ا��طوة�الثامنة

  :و�تم�ذلك�من�خالل�استخدام�املعادلت�ن�التاليت�ن�و��ما

  س+ق=ص

  س- ق=د

  :حيث�أن�

  .ا��د��ق����ملستوى�الثقة�:ص

  .ا��د��د�ى�ملستوى�الثقة�:د

  .نقطة�ا��طأ�املعياري �:س

  .نقطة�التقدير�ملجموع�ا��طأ�:ق

  تقييم�ن�يجة�العينة�:ا��طوة�التاسعة
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� �القياس �مرحلة �من �الثانية �املرحلة ��� �ا��طوة ��ذه �املراجع���حصا�يو��عد �يقوم �أن �فبعد للعينة،

� �ما �يحدد �ل�ي �فحصھ �املراد �املجتمع �خطأ �مجموع �بتقييم �يقوم �فانھ �العينة، ���م �ان��إذابتحديد

�و� �جو�ري �خطأ ��ناك �النتائج �ع�� �ذلك �و�يتوقف �ال، �أم �للمجتمع ��س�ية ال�����حصائيةذو�أ�مية

  :و�بالتا���يواجھ�املراجع�احتماالن��ما�إل��اتوصل�

  :ا��طأ�املقبول <ا��د��ق����و��د�ى�ملستوى�الثقة��:�1حتمال�

  .لة�من�املراجعو�����ذه�ا��الة��عت���العينة�ممثلة�للمجتمع�الذي���بت�منھ�و�بالتا���ت�ون�مقبو 

  :ا��طأ�املقبول��ا��د��ق����و��د�ى�ملستوى�الثقة�أو�أحد�ما�:�2حتمال�

�من� �إجراء �اتخاذ �املراجع �ع�� �يجب �و��نا �مقبول، �فحصھ �املراد �املجتمع �ي�ون �ال �ا��الة ��ذه و���

  :�جراءات�التالية

 : ز�ادة���م�العينة�و�ي��تب�عن��ذا��جراء�ما�ي�� -1

 لنقطة�التقدير����املجتمع،�الثبات�ال�س�� 

 ،انخفاض�نطاق�ا��طأ�املعياري 

 ،ارتفاع�ا��د��د�ى�ملستوى�الثقة 

 ،انخفاض�ا��د��ق����ملستوى�الثقة 

�املس�ندات -2 �من �مع�ن �لنوع �العينة ���م �أخطاء�: ز�ادة ��ناك �أن �املراجع �وجد �اذا و�ذلك

 .النوع�و�فحصھ�مرة�ثانيةمتكررة����نوع�مع�ن�من�املس�ندات�لذلك�يجب�عليھ�تحليل��ذا�

مطالبة�العميل�بت��يح�ا��داول�املقدمة�و�ا��اصة�بالعمليات�املالية�املقدمة�من��دارة� -3

 .أي�يطلب�من��دارة�جدول�آخر�م���
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  :خالصة�الفصل

��شاط�   ��� �الداخلية �املراجعة �أن ��ست�تج �الداخلية �والرقابة �للمراجعة �دراس�نا �ضوء ع��

� �مستوى �ع�� �الدورة�موجود �تحس�ن �أجل �من �ا��سابات �وشرعية �صدق �من �التأكد ��غية املؤسسة

  .�دار�ة

�املدير��- �طرف �من �يتالقا�ا �ال�� �املستمرة �للضغوطات �وذلك �جز�ي �باستقالل �يتمتع �الداخ�� املراجع

  .العام�و�التا���فإنھ�ال�يكسب�املعلومات�الصفة�القانونية

  .الرقابة�الداخلية��املراجعة�الداخلية����مرحلة�تقييم�نظام�-

  .�س�يل�أو��عقيد�م�مة�املراحع�الداخ����-

��خطار��- �مراعاة �مع �باملعلوماتية ��ذا ��� �مستعينا �م�متھ ��س�يل �اجل �الس���من �تقنيات استعمال

  .الناجمة�ع��ا

 .و���ا������ستخلص�أن�املراجعة�الداخلية����أداة�فعالة�من�أدوات�الرقابة�الداخلية  



  

  

  

أ�مية�الرقابة�:  الفصل�الثالث

  خليةاالد
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  :تم�يد

  ���� �ومحكم �سليم �نظام �وجود �إبراز�أ�مية �إ�� ���دف �الداخلية �الرقابة �موضوع �إ�� ��عرضنا إن

�ووجود �عالية، �بكفاءة �موارد�ا �واستخدام �بفعالية �العامة �أ�داف�ا �تحقيق �ل�ا �يضمن نظام��املؤسسة

�فرص� �من �يقلل �أن �شأنھ �من �التنفيذ �حيث �من �ومحكم �تصميمھ �حيث �من �الداخلية �للرقابة سليم

  .ارت�اب�أعمال�الغش�والتالعب�والتقليل�من�حدوث��خطاء�و�إم�انية�اك�شاف�ا��سرعة�فور�حدو��ا

  :ولقد�تم�تقسيم��ذا�الفصل�إ���مبحث�ن  

  ما�ية�الرقابة�الداخلية: املبحث��ول. 

 تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية: الثا�ي�املبحث. 
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  ما�ية�الرقابة�الداخلية: املبحث��ول 

  �شأة�الرقابة�الداخلية: املطلب��ول 

،�إال�أن���تمام�كرة�نظام�الرقابة�الداخلية����حد�ذا��ا�قديمة�وسادت�بدرجات�متفاوتة�فإن�  

�س�ب�مجموعة�من�العوامل�ال���ساعدت�ع���ذلك���ا�زاد����أواخر�النصف��ول�من�القرن�العشر�ن�

�وتفو�ض� �توز�ع �إ�� �اضطرار��دارة ���ا، �تقوم �ال�� �العمليات �و�عدد �املؤسسات �ك�����م ونذكر�م��ا

�ومعلومات� �بيانات �إ�� ��دارة �حاجة �باملؤسسة، �الفرعية ��دارات ��عض �إ�� �واملسؤوليات السلطات

�ا �لتطور �الرئ���� �والعامل �ودقيقة ��صول�دور�ة ���ماية �لإلدارة �املاسة ��و�ا��اجة �الداخلية لرقابة

  .وصيانة�أموال�املؤسسة

فك�����م�املؤسسات�و�عدد�العمليات�ال���يقوم���ا�راجع�إ���النمو�ال��م������م�ا�وتنوع�  

والتفرع�والنمو�الطبي��،�و�ل��ذا�أدى�إ���صعو�ة��تصال�ال�����������ندماجأعمال�ا�من�خالل�

�مثل�إدارة� �الداخلية �صميم�أنظمة�الرقابة �وسائل������ �ع�� ��عتماد املؤسسة�ال���ء�الذي�أدى�إ��

  1.الكشوف�التحليلية،�املوازنات،�تقسيم�العمل�وغ���ا

�املؤسسة�   �إلدارة �املاسة �ا��اجة ��� �الداخلية �الرقابة �نظام �ل�شأة �الرئ�سية �العوامل ومن

�توف���نظام �خالل �من �أموال�ا �وحماية �املؤسسة��لصيانة �إلدارة �املاسة �ا��اجة ��� �الداخلية للرقابة

لصيانة�أموال�ا�خالل�توف���نظام�للرقابة�الداخلية�سليم�يحد�و�منع�حدوث��خطاء�والغش�أو�تقليل�

  2.احتمال�ارت�ا��ا

  

                                                           
1
  .132 ، ص1998، 1خالد أحمد أمین، التدقیق والرقابة في البنوك، دار وائل، عمان، ط.  

2
، 2000صدیقي م، مراجعة نظام المعلومات المحاسبیة للمؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جمعة الجزائر، .  

  .83ص 
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  :العالقة�ب�ن�الرقابة�الداخلية�واملراجعة�الداخلية: املطلب�الثا�ي

   �� �نقطة �الداخلية �بإعداد��عت���الرقابة �يقوم �عندما �الداخ�� �املراجع �يرتكز�عل��ا �ال�� نطالق

برنامجھ�وتحديد��ختيارات�ال���سيقوم���ا�والفحوص�ال���ست�ون�مجاال�لتطبيق�إجراءات�املراجعة،�

إن�ضعف�أو�قوة�نظام�الرقابة�الداخلية�ال�يحدد�فقط�ا��صول�ع���أدلة��ثبات����عملية�املراجعة،�

لعمق�املطلوب����فحص�تلك��دلة،�و�و����جراءات�ال���يجب�ال��ك���عل��ا�أك���وإنما�يحدد�أيضا�ا

  .من�غ���ا

بفحص�جميع�عمليات�املؤسسة،�وح���جانب�كب���م��ا�نظرا�فمن�املستحيل�أن�يقوم�املراجع�  

�ج �وتحليل�ا ����يل�ا �تتو�� �وال�� �الكب��ة �املؤسسات ��� �وك�����م�ا �املالية �العمليات ��ذه �از�ل��امة

،�ومن�أجل�أن�يتمكن�من�التحقق�بكفاءة����خالل�ف��ة�زمنية�محدة�من�كب���من�العامل�ن����املؤسسة

�باملؤسسة� �الداخلية �الرقابة �يدرس �أن �منھ ��مر��ستلزم �فإن �املؤسسة ��� �البيانات �و��ة سالمة

وقراره�املب���ع���فحص�ليتمكن�من�ا��كم�ع���فعاليتھ����إنتاج�البيانات�املتضمنة����التقار�ر�املالية،�

�طر�ق� �عن �أو �املستفيض �ا��سابات �فحص �ناحية �من �مراجعة �نطاق �سيوجھ �الداخلية الرقابة

  .اختيارات�ل�ذه�ا��سابات�وأيضا�النوا���ال���تتطلب�فحصا�مستفيضا�أك���من�غ���ا

جع�أن�وفحص�الرقابة�الداخلية����املؤسسة�وخاصة�تلك�الرقابة�املالية��عت���واجبا�ع���املرا  

يقوم�بھ�ف���تمثل�مستوى�أسا����من�مستو�ات�عملھ�امليدا�ي،�و���فحصھ�يقوم�املراجع�باستطالع�

�ومع� �واحدة ��وحدة �الرقابة �عن �رأيھ �ت�و�ن ��� �ومساعدتھ ��دار�ة �الداخلية �الرقابة �وإجراءات وسائل

  :�ذا�فإن�املراجع���مھ�ما�ي��

 اختصاصا��م�معرفة�واجبات�أعضاء�املؤسسة�ومسؤوليا��م�وحدود. 

 معرفة�مدى�عمل��ل�فرد����املؤسسة�وعالقة�سالمة�التقار�ر�املالية���ذا�العمل. 
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 3.إك�شاف�إم�انية�حدوث�ا��طأ�ومدى�إم�انية�إخفائھ�وكشفھ 

  املقومات��ساسية�لنظام�الرقابة�الداخلية: املطلب�الثالث

  � �من �املحاس�� �النموذج �ع�� �الداخلية �للرقابة �قوي �نظام �وجود �لنظام�إن ��سمح �أن شأنھ

�من� �ا��قيقية �املؤسسة �وضعية �عن �ومع��ة �مصداقية �ذات �معلومات �توليد �من �املحاس�ية املعلومات

ج�ة�ومن�ج�ة�ثانية�يمكن�للمؤسسة�تحقيق�أ�داف�ا�املرسومة����ا��طة�العامة�ل�ا،�و�التا����ستطيع�

ة��األعمدة�داخل�املب���فقوة��ذه�تحقيق���داف�املتوخاة�منھ،��عت���مقومات�نظام�الرقابة�الداخلي

�العناصر� ��� �مقوماتھ �إ�� �س�تطرق �لذلك ���يح، �والعكس �النظام ��ذا �وفعالية �قوة ��عكس �عمدة

 
ّ
  :التالية

  ا��طة�التنظيمية: أوال

  :تتمثل�العناصر��ساسية�ال���تتضم��ا�ا��طة�التنظيمية���  

 تحديد���داف�الدائمة�للمؤسسة. 

 التنظي���للمؤسسة�ومختلف�أجزائھ،�مع�إبراز�العالقة�ال�سلسلية�وامل�نية�ب�ن�تحديد�ال�ي�ل�

 .مختلف���شطة

 تحديد�املسؤوليات�بال�سبة�ل�ل���ص. 

  :وتتحقق�مسا�مة��ذه��لية����تحقيق�أ�داف�نظام�الرقابة�الداخلية�من�خالل

 البحث�عن�فعالية�وكفاءة�العمليات�ال�شغيلية. 

                                                           
3
التسییر، جامعة صالح ربیعة، المراجعة الخارجیة بین النظریة والتطبیق، رسالة ماجیستر غیر منشورة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم .  

  .78- 67، ص ص 2204-2003الجزائر، 



أ�مية�الرقابة�الداخلية�����������������                                                 :                                     الفصل�الثالث  

 

63 
 

 يمكن�من�تحديد�نتائج�ا��زاء�و��شطة�املختلفة�للمؤسسة�سواء��انت�وجود�وحدات�القياس�

 .إحصائية�أو�مالية

 حماية��صول�من�خالل�التقسيم�امل���داخل�املؤسسة. 

  النظام�املحاس��: ثانيا

من�ا��صائص��ساسية�لنظام�الرقابة�الداخلية�الفعال،�ضرورة�وجدو�نظام�محاس���يكفل�  

  : يث�يجب�أن�ي�ون��ذا�النظام�وسيلة�تكفل�تحقيق�ما�ي��لإلدارة�سبل�الرقابة،�ح

 الرقابة�ع�����الت�ال�شغيل�وتنفيذ�العمليات،��ذه�ال��الت�تمثل�مصادر�تدفق�املعلومات. 

 تبو�ب�البيانات�ووضع�دليل�ل�ا،�فإذا�ما�تم�إعداد��ذا�الدليل��عناية�من�شأنھ�أن�ي�سر�إعداد�

 .القوائم�املا��

 بطر�قة�مناسبة،�و�جب�أن�تو����جراءات�ا��اصة�بتداول��ذه�ال��الت�تصميم�ال��الت�

 .ح���يتم�حفظ�ا

  مستو�ات��داء: ثالثا

�وع���   �الداخلية �الرقابة �فعالية �كب��ة �تؤثر�بدرجة �قسم ��ل ��� �والوظائف �الواجبات �سالمة إن

�با��طوا �املوضوعة ��جراءات �فتمدنا ��داء، ��ذا �عن �الناتجة �العمليات �بمقتض�اه�كفاءة �يتم �ال�� ت

ت�و���يل�ا�واملحافظة�ع����صول،�كما�يجب�أن�تمدنا�مستو�ات��داء�بالوسائل�ال���اعتماد�العمليا

تضمن�دقة�اتخاذ�القرارات�وال���يل�حيث�يتم�ذلك�عموما�بتقسيم�الواجبات�واملسؤوليات�بحيث�ال�

ا�يمكننا�من�مراجعة�دقة�العمل�واك�شاف�يقوم�موظف�واحد�بالعملية��ل�ا�من�بداي��ا�إ�����اي��ا،�و�ذ

  .ا��طأ�والغش��سرعة
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   : كفاءة��فراد: را�عا

  :يرا������اختيار�املوظف�ن�العناصر�التالية  

 ش�ادات����ميدان�العمل. 

 خ��ة�تمكنھ�من�التحكم����الوظيفة. 

 ل��ام�بالسياسات�املرسومة�. 

 إح��ام�نظام�التدر�ب 

  � �من �و�ز�د �العامل�ن، �يث���حماس �ل��وافز�وال��قيات �عادل �نظام �يوجد �أن �يجب �كفاء��مكما

  4.�نتاجية��غية�تحقيق�أ�داف�املؤسسة��ش�ل�عام

  إستخدام��افة�الوسائل��لية: خامسا

إن�استعمال��لة�املحاس�ية�وتألية�العمل�املحاس���بإدخال��عالم����،�من�شأنھ�أن�يدعم�  

  :الرقابة�الداخلية�من�حيث�؟أن��ذه�التالية�توفر���ينظام�

 دقة�وسرعة�املعا��ة. 

 س�ولة�ا��صول�ع���املعلومات. 

 حماية��صول�بوجود�برامج�مساعدة. 

 توف���الوقت. 

 تدعيم�العمل�بكفاءة. 

 خفض�ت�لفة�املعا��ة�والتحكم����املعلومات. 

 

                                                           
4
  .101محمد التھامي طواھر، وصدیقي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص .  
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  إجراءات�نظام�الرقابة�الداخلية: املطلب�الرا�ع

الداخلية�وسائل�متعددة��غية�إح�ام�العمل�املحاس���وتحقيق���داف��الرقابةتعمل�نظام��س  

�خالل� �من �للمعلومات �املستعملة �لألطراف ��ستجيب �املحاس�ية �املعلومات �نظام �وجعل �منھ املتوخاة

مصداقية�و�ع���عن�الوضعية�ا��قيقية�للمؤسسة،�لذلك�وجب�ع����ذا�النظام��ذاتتوف���معلومات�

�إ �لذا�سن �للمب��، ���ر��ساس �و�عت���بمثابة �لھ، �الرئ�سية �املقومات �تدعم �أن �شأ��ا �من جراءات

  5.س�تطرق�����ذا�البند�إ����جراءات�املختلفة�لنظام�الرقابة�الداخلية�من�خالل�العناصر�التالية

  �جراءات�التنظيمية�و�دار�ة��:أوال

فنجد�إجراءات�تخص��داء��داري�من��تخص��ذه��جراءات�أوجھ�ال�شاط�داخل�املؤسسة،  

خالل�تحديد��ختصاصات،�تقسيم�واجبات�العمل�داخل��ل�مدير�ة�بما�يضمن�فرص�رقابة�ع����ل�

��ص�داخلھ،�توز�ع�وتحديد�املسؤوليات�بما�ي�يح�معرفة�حدود�ال�شاط�ل�ل�مسؤول�ومدى�التزامھ�

تطبيقي�كعملية�التوقيع�ع���املس�ندات�من�باملسؤوليات�املو�لة�إليھ�وإجراءات�أخرى�تخص�ا��انب�ال

 .طرف�املوظف�الذي�قام�بإعداد�ا

  إجراءات�تخص�العمل�املحاس��: ثانيا

  :س�تطرق�إ���أ�م��جراءات�ال���تخص�العمل�املحاس������النقاط�التالية  

 املوظف�ن�� �طرف �من �معتمدا �يكن �لم �ما �مس�ند �أي �العمليات �إثبات �بوجوب إصدار��عليمات

 .�ن�ومرافقتھ�بالوثائق�املؤ�دة��خرى املسؤول

 املراقبة�� �وحسابات �العامة �املراجعة �مواز�ن �مثل �الدوري �ا��سا�ي �التوازن �وسائل إستخدام

 .�جمالية

                                                           
5
  .103محمد التھامي طواھر، وصدیقي مسعود، المرجع السابق، ص .  
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 � �مطابقات �الدفاتر�وال��الت�إجراء ��� ��رصدة �و��ن �ا��ارج �من �الواردة �الكشوف �ب�ن دور�ة

 .كما����حالة�البنوك

 للنقدية�والبضاعة�و�س�ثمارات�ومطابقة�ذلك�مع��رصدة�الدف��يةالقيام�بجرد�مفا���دور�ا�. 

  إجراءات�عامة: ثالثا

  :�ستطيع�نظام�الرقابة�أن�يحقق�أ�دافھ�املرسومة�لذلك�سنم���ب�ن��جراءات�التالية  

 التأم�ن�ع���املؤسسة�ضد��ل��خطار�املحتملة. 

 ال� �مباشر��� ��ش�ل ��عملون �الذين �املوظف�ن �ع�� �أو�التأم�ن �أو�صرف�ا �تحصيل�ا �سواء نقدية

الذين�يدخل�اختصاصا�م�ال�سي���املادي�للبضا�ع��أو��وراق�املالية�أو�التجار�ة�أو�ضد�خيانة�

 .�مانة

 ال�امة� �بالعمليات �يتعلق �فيما �املزدوجة �الراقبة �وسائل �مدير��استخدام �كتوقيع �املؤسسة ��

 .املالية�وا��اسبة�ع���الشيك�

شأنھ�أن��عمل�ع���حماية�النقدية،�تفادي�التالعب�والسرقة�و�أخ����إ�شاء�رقابة��إن��ذا��جراء�من

داخلية،�و���ال��اية�نقدم�ش�ل�تفصي���يو����افة�إجراءات�نظام�الرقابة�الداخلية�ال���تم�التطرق�

  .إل��ا
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  إجراءات�الرقابة�الداخلية): 3- 2(الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

  .123محمد�ال��امي�طوا�ر،�مسعود�صديقي�مرجع�سبق�ذكره،�ص�: املصدر

  تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية: املبحث�الثا�ي

باملؤسسة،�وعليھ�البد�من�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية��و�مجموعة�الضمانات�ال����سا�م����التحكم�

�ل�طرف�العمل�و�جراءات�والتعليمات�املعمول���ا�قصد�الوقوف�ع���آثار�ا،�ع���ا��سابات�والقوائم�

  .املالية�ي�ب���التأكيد��نا�ع���ضرورة�تقييم��ذا�النظام�وذلك�ح���ي�س���للمراجع�فحص�ا��سابات

 �جراءات

 إجراءات�عامة إجراءات�العمل�املحاس�� إجراءات�تنظيمية�وإدار�ة

 تحديد��ختصاصات 

 تقسيم�العمل 

 توز�ع�املسؤوليات 

 إعطاء��عليمات�صر�حة 

 إجراءات�حركة�

 التنقالت�ب�ن�العامل�ن

 ال���يل�الفوري�

 للعمليات

 التأكد�من���ة�

 املس�ندات

 إجراء�املطابقات�

 الدور�ة

 عدم�إلشراك�موظف�

 ���مراقبة�عملھ

 التأم�ن�ع���ممتل�ات�

 املؤسسة

 التأم�ن�ضد�ا��يانة 

 اعتماد�رقابة�مزدوجة 
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  :الرقابة�الداخليةاملكونات��ساسية�لنظام�: املطلب��ول 

�شمل�أي�نظام�رقا�ي�ع���خمسة�م�ونات�أساسية�البد�من���تمام���ا�ودراس��ا�عند�تصميم�وتنفيذ�

الرقابية�و�شمل��ذه�امل�ونات�أي�نظام�رقا�ي�ح���يمكن�الوصول�إ���ضمان�معقول�لتحقيق���داف�

  :�ساسية�لنظام�الرقابة�ع��

 ب�ئة�الرقابة. 

 تقدير�املخاطر. 

 تصال�واملعلومات�. 

 أ�شطة�الرقابة. 

 التقييم. 

  :وفيما�ي���شرح�موجز�ل�ل�مفردة�من��ذه�امل�ونات�ا��مسة�لنظام�الرقابة

 و�عمل��عت���الب�ئة�الرقابية�أساس�للم�ونات��خرى�أو��رضية�ال���يقوم�عل��ا�: ب�ئة�الرقابة

عوامل�متعددة،�ولكن�تتوقف��ل��ذه�ف��ا�لتحقيق�نظام�رقا�ي�فعال،�وتت�ون�ب�ئة�الرقابة�من�

�املرتبطة� ��خالقية �واملعتقدات �الرقابة �وأ�مية �مف�وم �من �العليا ��دارة �موقف �ع�� العوامل

�صلة� �الرقابة�إ���عوامل�ذات بمف�وم�الرقابة،�و�التا���يمكن�تقسيم�العوامل�ال���تت�ون�م��ا

 .ة�نفس�امباشرة�باإلدارة�والعوامل��خرى�مرتبطة�ب�نظيم�املؤسس

 تم��ذا�بتحديد�وتحليل�املخاطر�املتعلقة�بتحقيق�أ�داف�املؤسسة�والتعرف��:تقييم�املخاطر���

ع���احتمال�حدو��ا،�ومحاةل�تخفيض�حدة�تأث���ا�إ���مستو�ات�مقبولة،�وسوف�يتم�العرض�

 .إ���تقدير�مخاطر�الرقابة�����ء�من�التفصيل
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 الرقابة� �الس: أ�شطة ��� �الرقابة �أ�شطة �توفر�تأكيد�وتتمثل �ال�� �والوقاعد �و�جراءات ياسات

�وتتعلق� �املخاطر�بفعالية، �وإدارة �مالئمة �بطر�قة �الداخلية �الرقابة �أ�داف �با��صوص معقول

 .تلك���شطة�بالرقابة�ع���ال�شغيل،�والرقابة�ع���إعداد�التقار�ر�املالية،�والرقابة�ع����ل��ام

 مات�املالئمة�لتحقيق�أ�داف�املؤسسة،�والوصول�إل��ا���تم�بتحديد�املعلو : املعلومات�و�تصال

�مفتوحة� �قنوات �طر�ق �عن �باملؤسسة، ��دار�ة �املستو�ات �ملختلف �وتوصيل�ا و�شغيل�ا

 .لإلتصاالت��سمح�بتدقيق�تلك�املعلومات�وإعداد�التقار�ر�املالية

 ا:  املتا�عة� �نظام �م�ونات �ملختلف �الدوري �والتقييم �املستمرة �باملتا�عة �الداخلية،���تم لرقابة

�صلة�بنظام� و�عتمد�تكرار�ونطاق�التقييم�الدوري�ع���نتائج�املتا�عة�املستمرة،�واملخاطر�ذات

 .الرقابة�الداخلية

  أساليب�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية: املطلب�الثا�ي

سائل�و�ح���يتمكن�املراجع�من�جمع�البيانات�والوثائق�ال���تفيد�كيفية�عمل�النظام،�عليھ�استعمال�و 

  .أدوات�متمثلة����قوائم��ستقصاء،�التقر�ر�الوصفي�وخرائط�التدفق

  قائمة��ستقصاء�املزدوجة: أوال

  6:وتحقق���داف�املتوخاة�آخذة����ع�ن��عتبار

 من�� �املراجع �تمكن �الداخلية، �الرقابة ��� �الضعف �لنوا�� �تحلي�� �وصف �ع�� �احتوا��ا مراعاة

 .فيما�يتعلق�بنوا���الضعف��ذهكتابة�خطاب�تفصي���للعملية�

 مراعاة�إظ�ار�مصادر�املعلومات�املستخدمة�����جابات�ع����ل��سئلة�و�التحقيقات�ال���تمت�

 .التأكد�م��ا

                                                           
6
 . Germond Bernanrd, ''audit financier: guide pour l'audit de l'information financiere des entreprises'', Edition 

clet, Paris, 1991, P46. 
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 محل�� �السنة �عن �ل�ا �كإجابات �املاضية �السنة �استقصاء �قائمة �من ��جابات �نقل احتمال

 .املراجعة

 صورة�حقيقة�املشا�ل�ال���ت��ز�ا��ذه��ي��زة،�ال�بصورة�روتي�ي'' ال/�عم''وضع��جابات��ش�ل�

 .�سئلة

 معاملة��سئلة����القائمة�ك��اية�بدال�من�اعتبار�ا�وسيلة�للت��يح. 

  التقر�ر�الوصفي�للرقابة�الداخلية: ثانيا

�محل� �املؤسسة �داخل �ملعتمد �الداخلية �الرقابة �نظام �يصف �تقر�ر� �بوضع �أساسا ��داة ��ذه �ع��

يقوم�املراجع�ومساعدوه�ب���يص�النظام�من�خالل�التطرق�ملقوماتھ�و�جراءات�القائم�املراجعة،�إذ�

�نظام� �إجراءات �امتثال �درجة �ع�� �اعتمادا �فيھ �والقوة �الضعف �مواطن �يحدد �أن �ف�ستطيع عل��ا،

الرقابة�الداخلية،�كأن�يحدد�مثال�درجة�التداخل����املسؤوليات�وعدم�تحديد��ختصاصات�وغ���ذلك�

م��ل��ام�باإلجراءات�ال���ينص�عل��ا�نظام�الرقابة�الداخلية�مما�يخلق�فرص�التالعب�والغش�من�عد

  .والوقوع����ا��طأ

  خرائط�التدفق�: ثالثا

  :يجب�أن�يرا���املراجع�ما�ي���عنده�عند�إعداد�ا��رائط

 تجنب�الشرح�الكث���الذي�ينجر�عنھ�خرائط�جد�مركبة�و�التا���حدوث�خلط. 

 وثيقة�ل�ا�نقطة���ايةمراعاة�أن��ل�. 

 رسم�ا��طوط�العمودية�و�فقية�وتجنب�ا��طوط�القطر�ة. 

 استعمال�الكتابة�بجانب�الرموز�والرسوم�ح���ت�ون�ا��ر�طة�س�لة�الف�م. 
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 7.يجب�أن�يو���با��ر�طة�مصدر��ل�مس�ند�وا���ة�ال���ترسل�إليھ  

  .رمز�التداول . 1

  .وثيقة�تظ�ر��������ت�ن. 2

  .عملية�يدو�ة. 3

  .معاملة�باإلعالم����. 4

  .أرشيف���ا�ي. 5

  .مقارنة�ب�ن�وثيقت�ن. 6

  .أرشيف�احتياطي. 7

  .إجراء�حت���8

  .نقطة���اية�ملنح���بيا�ي�للتداول . 9

  

 Renard, ''théorie pratique de l'audit interne'', edition d'organisation 5eme: املصدر

Edition, 2004, p360. 

  

  

                                                           
7
 . MIKOLE ALAIN et STOLOURY, ''Comment travailler aves ces expert comptable commissaire de compte'', 

Dunod, Paris 1987, p 106. 
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  وسائل�نظام�الرقابة�الداخلية: الثالثاملطلب�

  : ا��طة�التنظيمية. أ

أجمعت�التعار�ف�السابقة�ع���ضرورة�وجود�خطة�تنظيمية�جيب����جميع�ألحوال�إ���القرارات�ال���

تتخذ�محاولة�توج���ا�بما�يخدم�مص��ة�وأ�داف�املؤسسة،�إذ�تب���ه�ا��طة�ع���ضوء�حديد�أل�داف�

� �وع�� �م��ا �واملسؤوليةاملتوخاة �السلطة �خطوط �بوضوح �حدد �ا �أي �ال�شغيل، �لوظائف  �ستقالل

  :�دار�ة�للمدير�ات�ال���تت�ون�م��ا�املؤسسة�وتجدر��شارة�إ���العناصر�التالية

 مع�إبراز�العالقة�ال�سلسلية�وامل�نية�ب�ن�� �ومختلف�أجزائھ تحديد�ال�ي�ل�التنظي���للمؤسسة

 .مختلف���شطة

 ت�بال�سبة�ل�ل��شاطتحديد�املسؤوليا. 

 عي�ن�حدود�ورحابة�املسؤوليات�بال�سبة�إ����ل���ص�. 

  :إال�أن�مسا�مة��ذه�الوسيلة����تحقيق�أ�داف�نظام�الرقابة�الداخلية�ي�ون�ع���النقاط�التالية

 البحث�عن�فعالية�وكفاءة�العمليات�ال�شغيلية. 

 � �نتائج �تحديد �من �تمكن �قياس �وحدات ������جزاءوجود �سواء �للمؤسسة �املختلفة و��شطة

 .وقت�إحصا�ي�أو�ما��

 8.حماية��صول�من�خالل�تقسيم�العمل�امل���داخل�املؤسسة 

  الطرق�و�جراءات. ب

�عت���الطرق�و�جراءات�من�ب�ن�أ�م�الوسائل�ال����عمل�ع���تحقيق���داف�املرجوة�من�نظام�الرقابة�

�و�ل��ام� �بكفاءة �العمل ��صول، �حماية �ع�� ��ساعد �الوسيلت�ن ��ات�ن �تطبيق �وف�م �بإح�ام الداخلية

                                                           
8
  .87محمد التھامي طواھر ومسعود صدیقي، مرجع سبق ذكره، ص .  
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��نتاج، ��ستغالل، �طر�قة �ع�� �الطرق ��شمل �إذ �املرسومة، ��دار�ة �تأدية��بالسياسات ال�سو�ق،

باإلضافة�إ���الطرق�املستعملة����املدير�ات�املختلفة��خرى�سواء��.ا��دمات�و�ل�ما�يخص�املؤسسة

�قد� �كما �املستعملة، �الطرق �من �غ���ذلك �إ�� �الوثائق �استعمال �أو�طر�قة �العمليات �تنفيذ �ناحية من

�الغام �النقاط ��عض �تو�� �أن �شأ��ا �من �إجراءات �سن �ع�� �املؤسسة ��غية��عمل �أو��غي���مع�ن ضة

  .تحس�ن�أداء�املؤسسة�وتمك�ن�نظام�الرقابة�الداخلية�من�تحقيق�أ�دافھ�املرسومة

  : املقاي�س�املختلفة. ج

�أ�دافھ� �تحقيق �من �الداخلية �الرقابة �نظام �لتمك�ن �املؤسسة �داخل �املختلفة �املقاي�س �ستعمل

  :اصر�التاليةاملرسومة����ظل�إدارة��عمل�ع���إنجاحھ�من�خالل�قياس�العن

 درجة�مصداقية�املعلومات. 

 مقدار�النوعية�ا��اصل�من�العمليات�الفعلية. 

 اح��ام�الوقت�املخصص�سواء�لتحقيق�مراحل�الرقابة�أو�لعودة�املعلومات�املطابقة�و����خ���

 :�ش���إ���أن�نظام�الرقابة�الداخلية��شتمل�ع���صنف�ن�من�الرقابة

 الرقابة��دار�ة. 

 اس�يةالرقابة�املح. 

  أ�دف�نظام�الرقابة�الداخ��: املطلب�الرا�ع

  :أجمعت�التعار�ف�السابقة�لنظام�الرقابة�الداخلية�ع���أن���داف�املراد�تحقيق�ا�من��ذا�النظام���

  :التحكم����املؤسسة. أ
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وعوائد�ا�إن�التحكم������شطة�املتعددة�للمؤسسة�و���عوامل��نتاج�داخل�ا�و���نفقا��ا�وت�اليف�ا�

ملؤسسة،�ي�ب���ع���تحديد�أ�داف�ا،�و���مختلف�السياسات�ال���وضعت��غية�تحقيق�ما�ترمي�إليھ�ا

�يا�ل�ا�طرق�إجراءا��ا،�من�أجل�الوقوف�ع���املعلومات�ذات�مصداقية��عكس�الشوعية���قيقية�ل�ا�

  9.واملساعدة�ع���خلق�رقابة�ع���مختلف�العناصر�املراد�التحكم�ف��ا

  �صول حماية�. ب

من�خالل�التعار�ف�السابقة�ندرك�بأن�أ�م�أ�داف�نظام�الرقابة�الداخلية��و�حماية�أصول�املؤسسة،�

،�)�س�ثمارات،�املخزونات،�ا��قوق (من�خالل�فرض�حماية�مادية�ومحاس�ية���ميع�عناصر��صول�

�وك �املخاطر�املمكنة ��ل �من �أصول�ا �ع�� ��بقاء �من �املؤسسة �تمكن �ا��ماية ��ذه ���ل��ا�إن �دفع ذا

�العامة� �السياسة �ضمن �املرسومة ���داف �تحقيق �من �لتمك��ا �املوجودة ��صول �بمسا�مة �نتاجية

  .للمؤسسة

  :ضمان�نوعية�املعلومات. ج

�غية�ضمان�نوعية�جيدة�للمعلومات،�ي�ب���اختيار�دقة�ودرجة��عتماد�ع���البيانات�املحاس�ية����ظل�

�البيانات ��عا�� �معلوما�ي �تج�����ذه��نظام �أن �بيد �املعلومات، ��� �تتمثل �نتائج �إ�� �الوصول �أجل من

  :البيانات�املحاس�ية�الذي�يتصف�با��صائص�التالية

 يل�العمليات�من�املصدر�و���أقرب�وقت�ممكن���. 

 إدخال�العمليات�ال�����لت�إ���ال��نامج�����والتأكد�من�البيانات�املتعلقة���ا. 

 ف�ا�وخصائص�ا�����ل�مرحلة�من�مراحل�املعا��ةتبو�ب�البيانات�ع���حسب�صن. 

                                                           
9
  .89اھر ومسعود صدیقي، نفس المرجع السابق، ص محمد التھامي طو.  
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 تقديم�املعلومات�� �من�أجل �الداخلية�للمؤسسة �املحابية�املتفق�عل��ا�والقواعد اح��ام�املبادئ

 .املحاس�ية

 توز�ع�املعلومات�ع����طراف�الطالبة�ل�ا. 

  :���يع�العمل�بكثافة. د

سسة�يمكن�ضمان��ستعمال��مثل�والكفء�إن�أح�ام�نظام�الرقابة�الداخلية�ب�ل�وسائلھ�داخل�املؤ 

��شاط�ا ��� �فعالية �تحقيق �ومن �املؤسسة، �عند��ملوارد �بتخفيض�ا �الت�اليف ��� �التحكم �خالل من

���� �الضمانات�وفقط�بل��عطي�تحسنا ��عض �الداخلية�ال��عطي�لإلدارة حدود�ا�غ���أن�نظام�الرقابة

  .مردودية�املؤسسة

  :�دار�ة���يع��ل��ام�بالسياسات�.  و

  :و��ب���أن�تتوفر�فيھ�الشروط�التالية

 يجب�أن�يبلغ�املوجھ�إليھ. 

 يجب�أن�ي�ون�وا��ا. 

 يجب�توافر�وسائل�التنفيذ. 

 يجب�إبالغ�ا���ات��مرة�بالتنفيذ. 
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  :خالصة�الفصل

�أسباب� �عدة �إ�� �راجع �وتطور�ا �الداخلية �الرقابة �ظ�ور �أن �القول �يمكننا �السابقة �الدراسة �خالل من

  :أ�م�ا

 ك�����م�املؤسسة�و�عدد�فروع�ا. 

 ك��ة�البيانات�واملعلومات�املحاس�ية�املعدة. 

 حاجة�املؤسسة�إ���تحقيق�الكفاءة�و�الفعالية�من�استخدام�موارد�ا�املتاحة. 

 غ���طر�قة�املراجعة�بحيث�أصبحت�تقوم�ع���أساس�عينات�. 

 ة�أصول�املؤسسة�و�رفع�من�كفاءة�كما�أن�وجود�نظام�للرقابة�الداخلية�مطبق����امليدان�حماي

���دف�إ������يع�املوظف�ن� �أنھ �ا��صول�ع���بيانات�دقيقة،�كما استخدام�موارد�ا�و�ضمن

 .ع����ل��ام�بالسياسات��دار�ة

 �،ا��كم�ع���مدى�قوتھ�أو�ضعفھ� �إم�انية �معينة�البد�من�توافر�ا �خصائص �النظام إن�ل�ذا

فعالية��ذا�النظام،�باإلضافة�إ���أن��ناك�مبادئ��فاإلخالل�بإحدى��ذه�ا��صائص�يؤثر�ع��

�ملختلف� ��سي���محكم �ع�� �ل��صول �وضع�ا �يتم �ال�� ��جراءات ��� �واملتمثلة �الرقابة لتحقيق

  .لعمليات�وال�شاطات�ال���تتم����املؤسسة

 



  

  

  

  

  

  

دراسة�تطبيقية�: الفصل�الرا�ع

  لوحدة�أورسيم
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  :تم�يد

�املؤسسة�   ��� �الداخ�� �املراجع ���ا �يقوم �التق �وامل�ام �الداخلية �الرقابة �ألنظمة �التطرق �عض

�الوطنية،� �املؤسسات ��� �الداخلية �الرقابة �واقع �ع�� �التعرف �التطبيقي �الفصل ��ذا ��� نحاول

� �الوطنية �املؤسسة �مع��Orismو�ا��صوص �واملحادثة ��ستقصاء �طر�قة �ع�� �اعتمدنا �بحيث أور�سم

املسؤول�عن�مص��ة�التخز�ن�من�أجل�الوصول�إ���ف�م�نظام�التخز�ن�����ذه�الوحدة�وكيفية�القيام�

��عض� �إعطاء �وأخ��ا �النظام ��ذا ��� �املوجودة �الضعف �نقاط �استخراج �ومحاولة �ا��رد بأعمال

عا���نقاط�الضعف�املوجودة�للوصول�إ���نظام�فعال�للرقابة�ع���بند��ق��احات�ال���من�شأ��ا�أن��

  .املخزون
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  تقديم�املؤسسة�الوطنية�أورسيم: املبحث��ول 

  ملحة�تار�خية�عن�املؤسسة�: املطلب��ول 

�عت���املؤسسة�الوطنية�إلنتاج�اللوالب�والس�اك�ن�من�أك���املؤسسات��نتاجية،�إذ�تلعب�دورا�  

�ان�ثقت��ذه�املؤسسة���اما ���رفع�مستوى��قتصاد�الوط���والقضاء�ع���التبعية��قتصادية،�لقد

� �املي�انيكية �للصناعات �الوطنية �الشركة �من �ال�يك�� �التقسيم ��وم''عن �بموجب�''صونا �أ�شأت �ال�� ،

� �أوت ��� �املؤرخ �امل�1967املرسوم �ان�ثقت �وع��ا �و�ج�زة �لآلالت �الوطنية �ا��اجات ؤسسة�لتغطية

� �رقم �املرسوم ��08-83بمقت��� ��� ��01املؤرخ �و����1983جانفي �الثقيلة، �الصناعة �وزارة الصادر�عن

مقسمة�ع���'' وحدة��نتاج��ووحدة�تجار�ة''أصبحت�املؤسسة�تت�ون�من�أر�ع�وحدات،��1991مارس�

  :ال��اب�الوط���إضافة�إ���املدير�ة�العامة�ومقر�ا�سطيف�و�ذه�الوحدات���

 .للوالب�وال��ا���والصناب���B V Aاج�وحدة��نت -

- U C Aوحدة�ل�سو�ق�املنتجات�توجد��ذه�الوحدة��ع�ن�الكب��ة��سطيف�. 

 .للوالب�وال��ا���B V C وحدة��نتاج� -

- U C Cوحدة�ل�سو�ق�املنتجات�توجد�الوحدة�بالشراقة�بت�بازة�. 

 .للس�اك�ن� U C Bوحدة�إنتاج� -

- C C B� ج�منايل�ببومرداسوحدة�تجار�ة�تتموقع�الوحدة�ب��. 

 .للوالب�وال��ا�� B V Oوحدة�إنتاج�� -

- U C Oوحدة�ل�سو�ق�املنتجات�توجد��ذه�الوحدة�بواد�ر�يو��غل��ان�. 
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ومن��نا�أدخلت�املؤسسة�عدة�إجراءات�شرعية�وقانونية���لق�مناصب�العمل�وظروف�أحسن�للعمال�

�2001املخطط�لتحس�ن��داء�لسنة�والذي�أعطى�نتائج�إقتصادية�مستحسنة�باستمرار�منذ�الشروع����

  .ولكن��ل�ذلك�لم�يح���املؤسسة�من�ال��ديدات�التنافسية

�والذي�   �التفر�ع �سياسة �باتباع �ثانية �مرة ��ي�لة �إ�� �املؤسسة ���أت �التحديات ��ذه ملواج�ة

  .B C Rبموجبھ�تحولت�املؤسسة��م�إ���املجمع�

  ORSIMورسيم�أالتعر�ف�بفرع�

  � �من �أورسيم �اللوالب��عت���فرع �إنتاج ��شمل �تخصصھ �أن �نجد �حيث �املؤسسة �فروع أ�م

  .دج�750.000.000وال��ا���و�التحكم����مبيعا��م،�و���شركة�ذات�أس��م�يبلغ�رأس�مال�ا�

تقع�الوحدة�ع���مستوى�الغرب�ا��زائري�بدائرة�واد�ر�يو�والية�غل��ان�ع���الطر�ق�الوط���رقم�  

  .م500عن�وسط�املدينة�شماال�بحوا����الرابط�ب�ن�ا��زائر�وو�ران�و�بعد�04

  :،�مقسمة�كما�ي��²م�800124و����ع�ع���مساحة�قدر�ا�

 ²م3360مخزون�املادة��ولية�. 

 ²م�1008مخزون�املادة�الكميائية�. 

 ²م 97441ورشة�إنتاج�اللوالب�. 

 ²م 12480ورشة�إنتاج�الصناب���. 

 ²م 2700املصنع�. 

 ²م 1300ورشة��دوات�. 

 ²م 9600لإلدارة�ا��زء�املخصص�. 
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� �ع�� �املركب �اليد��269يحتوي �املؤسسة �تمتلك �كما �التطورات، �ملواكبة �عالية �تكنولوجيا �ذات آلة

  :2012العاملة�املؤ�لة�ذات�ا����ة،�حيث�بلغ�عدد�م����ش�ر�مارس�لسنة�

  .متم�ن�32عامل�ذات�عقود�ما�قبل�ال�شغيل،��46عامل�مؤقت�ن،��124عامل�دائم�ن،��184  

  :أورسيم�ومع����لمة

 OR :OUED RHIUO. 

 S :SOCIETE. 

 I :INDUSTRIEL. 

 M :MECANIQUE. 

  ال�ي�ل�التنظيمي�للوحدة: املطلب�الثا�ي

  :ال�ي�ل�التنظيمي

يتم���ال�ي�ل�التنظي���بمد�التدرج�الذي�يحدد�العالقات�نحو��تجا�ات��ر�عة��ع���و�سفل�  

  .،�وقد�يظ�ر�ع���أساس�ال�سلسل�القياديوا��انب�ن

� �أورسيم �لشركة �التنظي�� �ال�ي�ل ��عرض �الغرض �����ORSIMول�ذا �املب�ن �منصب ��ل �م�ام وشرح

  .ال�ي�ل
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 املدير�ة�العامة

 املدير�العام

 أمانة�املدير�ة�العامة

 قسم�املراقبة�العملية

 مص��ة��من

 قسم�املوارد�و��مدادات

 قسم�الشراءات

 قسم�التنظيم�و�عالم����

املدير�املا���و�مراقبة� املدير�الصنا��

 ال�سي��

 املدير�التجاري 
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  جدول�رقم�أعمال�املؤسسة�

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

املح���

)00(  
357133  290449  368516  429929  396987  505375  464176  464176  528614  871608  715757  

�جن���

)00(  
                      

املجموع�

)00(  
                      

  

  تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�للمخزونات: املبحث�الثا�ي

�النظام�   �وصف �حيث �من �للمخزونات �الداخلية �الرقابة �نظام �بدراسة �املبحث ��ذا ��� نقوم

� ��عض �إعطاء �مع �فيھ �الضعف �نقاط �واستخراج �بھ �من�املعمول �تز�د �ان �شأ��ا �من �ال�� �ق��احات

  .فعالية��ذا�النظام

  وصف�نظام�الرقابة�الداخلية�للمخزونات: املطلب��ول 

�لنا�   �قدمت �ال�� �والشروحات ��سي���املخزونات �املص��ة �رئ�س �مع �تم �ال�� �ا��ديث �خالل من

� �باإلضافة �ل�ا �التا�عة �املخازن ��عض �وز�ادة �املخزو�ي ��سي���العمل �كيفية ��ستقصاء�حول �قائمة إ��

  :املستعملة�قمنا�باستخراج�أ�م�النقاط�ال���يرتكز�عل��ا��ذا�النظام�واملتمثلة�فيما�ي��
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 مخزن�خاص�باملنتجات�التامة. 

 مخزن�لقطع�الغيار. 

 ستة�مخازن�للمواد��ولية. 

  :تحتوي�الوحدة��نتاجية��و���ع����سع�مخازن���

 مخزن�خاص�باملنتجات�التامة. 

 لقطع�الغيارمخزن�. 

 ستة�مخازن�للمواد��ولية. 

�ع��� - ��شرف �مسؤول �ل�ا �ب�سي���املخزونات، �خاصة �مص��ة ��ولية �املواد �تخز�ن �بأعمال تتكفل

 .جميع�املخازن�ا��اصة�باملواد��ولية

�من� - �متجا�سة �مجموعة �و�ل �لديھ �املتواجدة �املواد �ع�� �ا��فاظ �عملية �يتو�� �أم�ن �مخزن ل�ل

 .���مخزن�منفرداملواد�يتم�وضع�ا�

 .تحرر�طلبات�التمو�ن�من�طرف�رئ�س�مص��ة��سي���املخزونات -

�و�تم� - �شراؤ�ا، �الواجب �الكميات �بتحديد �تقوم �الطلب ��ذا �ع�� �التمو�ن �مص��ة �حصول �عد

 :تحر�ر�أمر�الشراء�من�ثالثة����

 يرسل��صل�إ���املورد. 

 ترسل����ة�إ���املالية�واملحاسبة. 

 يحتفظ�ب���ة�ملتا�عة. 

�طرف�موظفي�املخازن��عد�القيام��عملية�العد�والفحص�عن - �يتم�استالم�ا�من د�وصول�املواد

 .وترسل�عينة�للمخ���للقيام�بالتحاليل

 :�عد�الفحص�يحرر�أم�ن�املخزن�وصل�استالم�من�خمسة���� -
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 ال���ة��صلية�توجھ�إ���املحاسبة�العامة. 

 ة�توجھ�إ���محاسبة�املواد���. 

 املخزونات���ة�توجھ�إ���مس���. 

 ة�توجھ�إ���مص��ة�التمو�ن���. 

  ة�يحتفظ���ا�أم�ن�املخزن���. 

�الورشة� - �عن �املسؤول �يقوم ��نتاجية ��قسام �طرف �من ��س��الك �مواد �إ�� �ا��اجة عند

 :بتحر�ر�إذن�اس��الك�من�أر�عة�����توجھ�كما�ي��

 صل�يرسل�إ���مص��ة�محاسبة�املواد�. 

 ة�توجھ�إ���مراقب�ال�سي�����. 

  ة�توجھ�إلىأم�ن�املخزن���. 

  ة�يحتفظ���ا�املحرر���. 

  نقاط�الضعف����نظام�الرقابة�ع���املخزونات: املطلب�الثا�ي

�الت�لفة�   �أو�ع�� �املادية �سواء �املخزونات �ع�� �الرقابة �نظام ��� �املوجودة �الضعف �نقاط تتمثل

  :فيما�ي��

 .عدم�وجود�سياسة�وا��ة�للتخز�ن�حيث�ترا���مستو�ات�التخز�ن -

 .أغلب�املواد�يتم�تخز�ن�كميات�كب��ة�م��ا،�و�ذا�ما�يؤدي�إ���ز�ادة�ت�اليف�التخز�ن -

 .غياب�مص��ة�متخصصة����استالم�املواد -

 .ل�س��ناك�سياسة�الختيار�املوردين -

�الوثائق� - �و�سليم �دف���خاص �والصادر��� �الوارد �ال��يد �باستالم �م�لف ���ص �وجود عدم

 .املستلمة�إ���املصا���املعنية
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 .م�حساب�معدالت�الدوران�ا��اصة��عناصر�املخزون�واملوردين�والعمالءعد -

 .م��انية�املؤسسة�ال�تظ�ر�حسابات�املخزون -

  اق��احات�لتحس�ن�النظام�: املطلب�الثالث

��ذا�   ��� �فعالية �إ�� �تؤدي �وال �املخزون، �قيمة �تؤثر�ع�� �ذكر�ا �سبق �ال�� �الضعف �نقاط إن

� �باإلق��احات �نتقدم �ولذلك �املخزون،�النظام، �ع�� �للرقابة �فعال �نظام �ع�� �ا��صول �أجل �من التالية

  :سواء�من�الناحية�املادية�أو�املالية�واملتمثلة�فيما�ي��

�سياسة�. 1 �وضع �يتطلب �اليرادا��ا، �املصدر��سا��� �تمثل �وال�� �املؤسسة، ��� �املخزونات �أل�مية نظرا

  .املناسب�و�أقل�الت�اليف�املمكنة�جيدة�ل�سي���العمل�املخزو�ي�وتوف���احتياجا��ا����الوقت

  .قبل�القيام��عملية�الشراء��ستح�ن�اختيار�املورد�الذي�يقدم�أحسن��سعار. 2

  .�ستحسن�تخصيص�مص��ة�تقوم�باستالم�املواد�وفحص�ا�كما�ونوعا. 3

  .ت�لف���ص�بم�مة����يل�ال��يد�الوارد�والصادر����دف���خاص. 4

  .لعمالء�املوردين�من�أجل�معرفة��صناف�قليلة�ا��ركةحساب�معدالت�دوران�املخزون�وا. 5

�ستحسن�إظ�ار�حسابات�املخزون�ع����ل�حدة�و�ذا�من�اجل�ز�ادة�الثقة�من�طرف�مستعم����ذه�. 6

  ).املخزون(القوائم�����ذا�الصنف�

  



    

  

  

  

  

  

  

  خـــــــــــــــــــــاتمة�عـــــــــــــــــــــــامــة
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  � �خالل �من �املالية �ووضعي��ا �حالة �بدراسة �املؤسسة ���تم �الداخلية �بتاملراجعة �تقوم �ال�� قييم�،

�املؤسسة� �بمستقبل ���م �الذي �ا��كم ��ذا �للمؤسسة، �العامة �الوضعية �ع�� �ا��كم ��غرض �املا��، �داء

  .من�ماض��ا،��عطي�م�انة�مركز�ة�ل�ي�لة�التمو�ل�و��صول�املوظفة�و�ملرد�ود�اأك���

� �بموضوع �املتعلقة ،� �العامة �إبراز�ا��وانب �حاولنا �البحث ��ذا �خالل �ومن �الداخلية �تقييم�املراجعة ��

ال���ال�يمكن�الوثوق�بصفة�مطلقة�بخالصة�التحليل�املا���،�و�املعلومات�حيث��،�الرقابة����املؤسسة�

  .تخص�املؤسسة�و�البيانات�املعتمدة����الدراسة�املالية

املعتمد�املراجعة�الداخلية��ذا�ا��د�س�تقلص�حتما�مع�اعتماد�النظام�املحاس���املا���ا��ديد،�إذ�أن�

 . عل��ا،�ت���ع���ضرورة��خذ�باالعتبار�لألمور�الطارئة�و�حداث�الالحقة�لتوقيف�ا��سابات�

و�صفة�عامة،�ي�ب���ع���املحلل�املا���أن���تم�بتطور�املؤشرات�و�التقلبات��املالية�للمؤسسة،�أك���من�

ا�تمامھ�بالوضعيات�الظرفية،�ح���ال�تصبح�املؤسسة����خطر�ما���أو�تقلبات����ا��ز�نة�املالية،�ب�نما�

� ��ستعمل �عندما �املؤسسات �الداخليةنجد ���املراجعة �عليھ ��انت �مما ���سن�تتحسن �وذلك �املا��� �

  . �سي���ا��ألداءا��ا

ا��اصة�باختبار� فبعد�معا��تنا�وتحليلنا�ملختلف�جوانب�املوضوع����فصولھ�الثالثة،�توصلنا�للنتائج���

 .الفرضيات�ونتائج�عامة،�مع�مجموعة�من��ق��احات

  :فيما�يخص�اختبار�الفرضيات�فقد�أدت�معا��ة�البحث�إ�����ي

  .وسيلة�للقياس�و�يمكن��ستعانة���ا����اتخاذ�قرار�ما��املراجعة�الداخلية��عت����:�أما�الفرضية��و�

  .���معرفة�الوضع�ا��ا���للمؤسسة��قتصاديةاملراجعة�الداخلية�حول�دور��:أما�الفرضية�الثانية

  :أما�النتائج�العامة�املتوصل�إل��ا�فجاءت��اآل�ي�-

 حيث��عت���وسيلة�من�وسائل�املراجعة�الداخلية��عتمد�املحللون����اتخاذ�القرارات�املالية�ع���

 املا��التحليل�
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 معرفة�وضع�املؤسسة�و�تحليل�النتائج�املحاس�ية�املراجعة�الداخلية� �ستعمل��� 

 � ��ساعد �الداخلية �املراجعة �للمؤسسة �الدقيقة �الوضعية �دراسة ��ذه��� ��� �ورد �ما �ضوء ع��

لھ�فينظر� يختلف�باختالف�ا���ة�أو�القطب�املحدد�املراجعة�الداخليةلدراسة�يمكن�القول�بأن�مف�وم�ا

�قدر  �ع�� �املا�� ��داء �املؤشرات �إ�� �العمالء ��شبع����اقطب �ال�� �وا��دمات �السلع �توف���املؤسسة ع��

�بأسعار�معقولة، �ز�ائ��ا �قدرة رغبات ��� �إليھ �أو�املوظف�ن �امل�ني�ن �ضمان��و�نظر�قطب �ع�� املؤسسة

 .استمرار���ا�و�استقرار�ا�املا���،�إن�قدرة�املؤسسة�ع���بلوغ���داف�املسطرة�

املراجعة���دف���ذه�العملية�بالتحقق�من�بلوغ���داف�املخططة�واملحددة�مقدما�من�ج�ة����استخدام�

 :يجب��خذ�باملراحل�التاليةحيث�املتاحة�من�ج�ة�أخرى،�الداخلية�

 .املعلومات�الضرور�ةجمع�-

 .قياس��داء�الفع��-

 .مقارنة�النتائج�و�ا��سابات�املرغوب�ف��ا-

 .دراسة�دقيقة�للمؤسسة-

 أن�تحسن�من��سي�����او�جراء�ا��يد�ل�ذه�العملية�يقدم�للمؤسسة�مجموعة�من�الفوائد�ال���من�شأ

قائمة�للتقييم�ا��يد�لألداء�إذا�لم��املؤسسة�و�ضبط�وضعي��ا�املالية�و��قتصادية�كما�ال�يمكن�أن�تقوم

،�من�ب�ن�جملة�من�الطرق�. �عكس�أداء�املؤسسة يحسن�املس��ين�اختيار�وانتقاء�املعاي���واملؤشرات�ال��

  : ا�ما�ي����نذكر�الطر�قة�ال���مضمو 

�تحديد�عوامل�النجاح،�إيجاد�املؤشرات�ال����سمح�بضبط�أو�مراقبة تحديد���داف�وامل�ام��ساسية،

 .عوامل�النجاح

 :نتائج�وتوصيات�البحث

املؤسسة�قادرة�ع���تنمية�ذم��ا�املالية،�و�مكن�إرجاع�الفضل����ذلك�إ���عدم�توز�ع��ر�اح�ال���تحقق�ا�

 .بل�توجھ�إ����موال�ا��اصة
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�املؤسسة��- �الثابتة،وتمكنت ��ستخدامات �تفوق �الدائمة �املوارد �أن �أي �صافيا، �موردا �املؤسسة حققت

 .تحقيق�التوازن�املا��من�

 .حققت�املؤسسة�أيضا�موردا�صافيا،�باإلضافة�إ����ذا�ف���تحقق�التوازن�املا���-

  .القص��ة��جل���اتتمتع�املؤسسة��سيولة�جيدة�فقد�تب�ن�أن�املؤسسة�استطاعت�مواج�ة�ال��اما

 .صةتحقق�عائد�جيد�من�وراء��موال�ا��ا حققت�املؤسسة�مردودية�مالية�،�فاملؤسسة

�ان�أثر�الرفع�املا���موجب،�و�ذا�دليل�ع���الدور��يجا�ي�الذي�تلعبھ�املديونية�ع���مردودية�املؤسسة،�

 .فاالق��اض��ان�لھ�تأث���موجب�ع���مردودية��موال�ا��اصة

�تمو�ل� �أك����� ��عتمد �أن �ملؤسسة ��فضل �فمن �تحسن، �و�� �جيد �ب�سر�ما�� �تتمتع �املؤسسة �أن بما

 .موال�ا�ا��اصة�ألن��ذا�س��يد�من�مردودي��ا�املالية�شاط�ا�ع���أ
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  :املراجع�باللغة�العر�ية. أ

  :الكتب�واملجاالت

جالطو�جيال��،��حصاء�مع�تمار�ن�ومسائل�محلولة،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،� .1

2001.  

حسن�القا����وحسن�دحدوح،�أساسيات�التدقيق����ظل�املعاي����مر�كية�والدولية،�مؤسسة� .2

  .1999الورق،�عمالن�
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