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  : قدمةامل

أدت التحوالت السياسية و االجتماعية و االقتصادية التي شهدها العالم في اآلونة األخيرة آثار مباشرة 

ظهور متطلبات  الىعلى محيط االقتصادي و االجتماعي للمؤسسات االقتصادية و املنظمات املالية مما أدى 

متعددة االبعاد للتنمية حيث أصبحت املؤسسة اليوم مضطرة إلعطاء ضمانات كافية ملتعامليها و اإلعتماد 

على املؤسسة اإلقتصادية إذ يتطلب ,  بنسبة كبيرة على الفاعلية و الدقة في ميدان التسيير و اإلدارة و الرقابة

 .الظروف املحيطة لتضمن البقاء و اإلستمرار لتجنب املخاطر املحتملة  التكيف مع

و في ضل كل هذه الظروف اصبحت الجزائر إحدى هاته الدول التي ركزت إهتمامها على عملية املراجعة 

حيث حاولة إعطاءها إطار قانونيا تمثل في املصف الوطني للخبراء و املحاسبيين و محافض ي الداخلية 

و محاسبين معتمدين حيث تعتبر كنشاط تقييمي مستقل نسبيا باملؤسسة تهدف الى مراجعة الحسابات 

حافظة على األصول و كذلك و املالبيانات املعلومات و  تلكالعمليات املالية و املحاسبية  و تأكد من صحة و دقة 

لتزام باإلجراءات الرقابية وذلك إلختبار مدى اإل مراجعة أنشطة املؤسسة و غيرها من العمليات لخدمة اإلدارة

 .و تقييمها

لكن ومن أجل ضمان السير الحسن للدورة اإلدارية وجب وضع نظام للرقابة الداخلية املتمثل في مجموع 

الضمانات التي تساهم في التحكم في املؤسسة فتقييم هذا النظام يعتبر من بين أهم خطوات املراجعة الداخلية 

ضعف والقوة في املؤسسة بغية تزويد مختلف األطراف بمعلومات الداخلية وهذا من اجل اكتشاف مواطن ال

دقيقة وذات مصداقية نسبية نظرا للضغوط املستمرة والتي يخضع لها املراجع الداخلي من طرف املديرية  و

ساليب , و مع تطوير النشاطات وتعقدها وكبر حجم املشاريع كان البد على املراجع الداخلي أن يستعمل األ العامة

 اإلحصائية من أجل تسهيل املهمة والدقة في األداء.

ومن هنا يتضح دور املراجع الداخلي املتمثل في خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن النظام املحاسبي كفء    

بغية تقديم بيانات سليمة ودقيقة لإلدارة وبذلك ينصب الهدف الرئيس ي للمراجع الداخلي على اكتشاف ومنع 

 األخطاء والغش واالنحراف عن السياسة املوضوعة.
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 : إشكالية البحث

و بغية اإلملام بهذا املوضوع و الخوض فيه بصفة اكثر تفصيال سنتناول من خالل مذكرتنا اإلجابة على 

 اإلشكالية التالية : 

 ؟  نظام الرقابة الداخلية قويمما مدى مساهمة املراجعة الداخلية في ت

التساؤل يمكن اإلشارة إلى مجموعة من التساؤالت و التي تشكل تلك اإلهتمامات االخرى و على ضوء هذا 

 املتعلقة باملوضوع منها :

 ماذا نقصد باملراجعة بصفة عامة  ؟ 

 هل هناك عالقة بين املراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية ؟ 

 فيما يكمن هدف نظام الرقابة الداخلية ؟ 

  ؟ على نظام رقابة فعال لحماية االصول واملمتلكاتهل تقوم مؤسسة متيجي 

 ولإلجابة على هذه األسئلة الفرعية وضعنا الفرضيات التالية:

 . عملية املراجعة الداخلية تكون مستقلة 

   املراجعة الداخليةتقييم نظام الرقابة الداخلية يكون عن طريق. 

 فعال نظام رقابة داخلية الحماية و املنع و إكتشاف الغش و األخطار يكون عن طريق. 

 قسم التدقيق الداخلي ويكون ضمن  يعمل املراجع الداخلي على فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية

 . بمؤسسة متيجي

 :منها أسباب عدة يعود اختيارنا لهذا املوضوع الى   : املوضوع اختيار أسباب

  محاولة التعمق في دراسة فوائد املراجعة بصفة عامة و املراجعة الداخلية بصفة خاصة للمؤسسة

العمل على التكوين العلمي الجيد و املؤهل على أمل ممارسة مهنة املراجعة بصورة سليمة و فعالة 

 مستقبال.
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  الضعف الذي تعيشه املراجعة الداخلية في املؤسسات الجزائرية. 

  البحث له عالقة مباشرة بتخصصنا .كون موضوع 

  البحث هذا وأهمية قيمة. 

  البحث: أهداف

 تتمثل اهداف البحث في :

 الداخلية الرقابة نظام تقويم في ودورها و املراجعة الداخلية أهمية إبراز 

  ما إذا و مدى مساهمتها في خلق القيمة املضافة في حالة إظهار اإلهتمام التي تقوم بها املراجعة الداخلية

 تم إستغاللها من طرف املديرية العامة .

 الداخلية لدى مجمع متيجي الرقابة نظام على وتأثرها الدالخية املراجعة تنفيذ عملية سير منهجية برازإ  

 :الدراسة أهمية

تكمن أهمية املوضوع املختار في أن املراجعة الداخلية تعتبر أداة فعالة ال يمكن اإلستغناء عنها إذا 

 إستغاللها حيث أنها تعمل على تقويم نظام الرقابة الداخلية من أجل كشف نقاط الضعف و محاولةحسن 

 األداءتصحيحها ، كما تسعى الى التأكد من تطبيق اإلجراءات و اللوائح املوضوعة و بالتالي تساهم في تحسين 

 التسيري للمؤسسة .

 : الدراسات السابقة

 تالية :قد تناولنا املوضوع في الرسائل ال

 تقييم دور املراجع الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسات اإلقتصاديةبرابح بالل ، 

، مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستير في العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ، جامعة 

ما مدى تأثير تنفيذ مهام املراجعة  ، و تتمحور اإلشكالية البحث  حول  2014؛أمحمد بوقرة *بومرداس* ، 

و قتصادية من منظور املراجع الداخلي ،الداخلية و مبادئها على تحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة اإل

 تحكم التي واملعايير الداخلي املراجع الداخلية، املراجعة على أكثر تهدفهذه الدراسة بشكل رئيس ي إلى التعرف

 املراجعة مهنة
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، مذكرة مقدمة  املراجعة الداخلية مهمتها و مساهمتها في تحسين تسيير املؤسسةشعبان لطفي ، 

، 2004ل شهادة ماجيستير في العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ،جامعة الجزائر ،تدخل ضمن متطلبات ني

وتدور إشكالية البحث فيما تكمن فعالية تقييم الرقابة الداخلية من طرف املراجع الداخلي، و عالج الباحث 

 وتسيير املؤسسة اإلقتصادية هذه اإلشكالية إسهامات املراجعة الداخلية في تحسين 

 : البحث حدود

كلية  اما املجال املكاني تمثل في 2016/2017قي فكانت فترة الدراسة في سنة بالنسبة للجانب التطبي

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير باجمعة عبد الحميد بن باديس مستغانم اما مجتمع الدراسة 

وكل هذا في مجمع  ( ,املوظفين االداريين, رؤساء املصالح , املسيرين, الشركاءينب, املحاس ) املراجعينفتمثل في 

 متيجي لالغذية.

  :البحث صعوبات

 ما يلي :  البحث بإعداد قيامنا عند واجهتنا التي من بين أهم الصعوبات

 ؛ االستبيان استمارة ملء املوظفين بعض رفض 

 ؛  للموضوع فهمهم عدم 

 االستمارة استرداد صعوبة . 

  :املستخدمة واألدوات البحث نهجم

 خالل من النظري، للجزء بالنسبة الوصفي املنهج استخدمنا الدراسة، موضوع معالجة بهدف

 التطبيقي الجزء أما العلمية، امللتقيات في طرحت التي املداخالت العلمية، املقاالت الكتب، من استخالصه

 األسئلة من مجموعة يتضمن استبيان باستخدام معالجة تمت حيث التحليلي اإلحصائي املنهج استخدمنا فيه

 .spssاالحصائي  البرنامج على بإلعتماد النظري،وذلك من الجزء مستنتج
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 تقسيم البحث :

لقد درسنا موضوعنا في ثالثة فصول تطرقنا في الفصل األول إلى مفاهيم عامة حول املراجعة بصفة 

قسمناه إل ى ثالثة مباحث األول اإلطار العام للمراجعة ،ثم املبحث عامة و املراجعة الداخلية بصفة خاصة و 

 .جعة الداخلية الثاني فروض و آليات املراجعة ثم املبحث الثالث اإلطار املفاهيمي للمرا

أما الفصل الثاني فقد خصص ملعرفة أثر املراجعة الداخلية على نظام الرقابة الداخلية ، و قسمناه 

بدوره إلى ثالثة مباحث األول نظام الرقابة الداخلية ، ثم املبحث الثاني مقومات األساسية لنظام الرقابة 

 الداخية .الداخلية ، يليه املبحث الثالث تقييم نظام الرقابة 

قمنا بإجراء دراسة كان إسقاط الدراسة النظرية على امليدانية بغيتا لتثمين البحث أما الفصل الثالث 

حالة مجمع "متيجي" والية مستغانم حيث قسمناه الى ثالثة مباحث ، األول قمنا بتقديم مجمع "متيجي" ، و في 

 ملبحث الثالث هيكلة اإلستبيان ونتائج املعالجة . املبحث الثاني طرق و خطوات املستخدمة في الدراسة و في ا
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 تمهيد :

أمرا حتميا نظرا للتطورات التي عرفتها حركة التجارة العاملية و إن ظهور املراجعة و تطورها كان 

عددا كبيرا من املساهمين ، مما أدى إلى اإلقتصاد العالمي و ظهور شركات األموال التي يمكن ان تضم 

وظائفها زادت صعوبة مراقبة  إنفصال ملكية الشركات عن إداراتها ، و مع توسع نشاط الشركات و تشعب

املالك ألعمال اإلدارة ، فضال عن ذلك ، فقد زادت حاجة أطراف أخرى للبيانات املالية التي تصدرها الشركات 

. فاملراجعة تعتبر األداة الفعالة التي لجأ اليها املالك ملراقبة أعمال من أوكلت إليهم اإلدارة من جهة ، و للتأكد 

انات املالية التي تصدرها الشركات و اإلطمئنان على الوضعية املالية للشركة و نتيجة من صحة و سالمة البي

 نشاطها من جهة أخرى .

فإن هذا الفصل سنتناول فيه عموميات حول املراجعة و املراجعة الداخلية ، من  و من هذا املنطلق

للمراجعة و عناصره : من اإلطار العام  يها ، بدايةاملتعلقة بهذه املهنة للتعرف علخالل التطرق ألهم الجوانب 

كما يتناول هذا الفصل نوع من انواع املراجعة  .. املعايير،  الفروض،  الخطواتاألهداف ، املفاهيم ، االنواع ، 

 و الذي يتمثل في املراجعة الداخلية و جميع عناصرها .

 : ثالثة مباحثسندرس هذا الفصل من خالل و تحقيقا ملا سبق 

 ؛: اإلطار العام للمراجعة  ألول املبحث ا -

 و آليات املراجعة ؛فروض املبحث الثاني : -

 .ار املفاهيمي للمراجعة الداخلية اإلط : ثالثاملبحث ال -
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 .املبحث األول : اإلطار العام للمراجعة

من  يفهضتلعب املراجعة دورا هاما في تحقيق التقدم و نمو كل الوحدات اإلقتصادية و املجتمع ملا ت

ثقة في املعلومات التي توفرها اإلدارة للمهتمين بشؤون الوحدة ، و لتحقيق هذه الثقة يجب أن يقوم بعملية 

تمكنه من جمع األدلة الكافية و املقنعة املراجعة شخص مؤهل و على درجة عالية من الخبرة و الكفاءة التي 

املالية للوحدة اإلقتصادية محل الفحص و  التي تساعد على تكوين رأيه في مدى صدق و عدالة القوائم

 املراجعة و التقييم ، و حتى تزداد ثقة املجتمع في مهمة املراجعة .

 املطلب األول : ملحة تاريخية للمراجعة و مفهومها 

 عوامل نشأة املراجعة الفرع األول : 

تعقده , حيث كان  لقد ظهرت املراجعة منذ القديم و تطور مفهومها مع تطور النشاط اإلقتصادي و

اإلنسان يزاول و يدير نشاطه اإلقتصادي و التجاري بنفسه ، و بكبر حجم أعماله لجأ إلى تفويض إدارتها إلى 

ابة من أوكلت لهم إدارة أشخاص آخرين بما فيها مهام تسجيل العمليات املالية ، و بذلك ظهرت الحاجة إلى رق

طور املستمر للنشاط اإلقتصادي و ظهور الشركات الصناعية كما لوحظ مع مرور الزمن و مع التنشاطاته ، 

فكانت الضخمة في عهد الثروة الصناعية ، ظهرت الحاجة الى رؤوس األموال كبيرة ملسايرة هذا التطور ، 

األموال على مستوى األفراد نادرة و كذا إمتناع البعض عن املخاطرة بها ، مما أدى إلى ظهور شركات األموال 

 ه أّدى إلى انفصال امللكية عن اإلدارة تدريجيا .وهذا بدور 

و مع ظهور شركات األموال و تطورها لوحظ أنه من املستحيل أن يشارك كل املساهمين في التسيير و 

حتى تفويض البعض منهم للقيام بإدارة مختلف وظائف املؤسسة غير ممكن في الغالب ، و هنا ظهرت الحاجة 

فإن إنفصال ملكية رؤوس تناؤها من سوق العمل للقيام بتلك املهام ، وهكذا إلى كفاءات متخصصة ينبغي إق

األموال عن إدارتها كان سببا في ظهور املراجعة التي يقوم بها شخص محترف محايد و مستقل كوسيلة يطمئن 

 1بها أصحاب األموال عن نتيجة ما إستثمروه و عن عدم التالعب فيه .

املراجعة كانت نتيجة تطور أهدافها والبحـث املسـتمر بغيـة تطويرها  إن التطورات التي عرفتها مهنة

م إلى 1500في هذه الفترة و  لتتماش ى والتغيرات التي عرفتها حركة التجارة العاملية واالقتصاد العالمي،

اسبية ألجل التأكد من دقة القوائم املحالتغير املهم و هو اإلعتراف و الرغبة بوجود نظام محاسبي طرأ م1850

إكتشاف الغش و الخطأ ، و التغيير األخر كان اإلعتراف بوجود الحاجة لتدقيق القوائم املحاسبية ألجل منع و 

، األمر  1962من قبل شخص مستقل و محايد، و قد نص صراحة على ذلك قانون الشركات اإلنجليزي لسنة 

و مدربين للقيام بهذه املهمة ، و في هذه الذي أدى إلى تطوير مهنة املراجعة ، و ضرورة وجود أشخاص مؤهلين 

الرقابة تتم بواسطة بأنالفترة لم يتم اإلعتراف بأهمية الرقابة الداخلية بسبب اإلعتقاد السائد في ذلك الوقت 

( ، باإلضافة إلى أن التدقيق كان تدقيقا تفصيليا و لجمع العمليات ، و لكن بتقدم )الثنائي         القيد املزدوج

اإلعتراف و القبول بالتدقيق بواسطة العينات و زيادة حجم العمليات و تطور األنظمة املحاسبية بدأ  الزمن و

                                                           
 .8، ص 2003،  ، الطبعة األولىمحمد بوتين ، املراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى تطبيق ، ديوان املطبوعات الجامعية -1
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إذ بين القاض ي أثناء حكمه في  1895في بريطانيا لسنة(  GENERAL BANKالبنك العام )  خصوصا بعد قضية

رات القليلة تصبح معقولة و هذه القضية ، و بالتالي فإنه في حالة وجود شك في العمليات ، فإن اإلستفسا

فلهم الحق من القول أن الحاالت األخرى مقبولة ، و لهذا فإن رجال األعمال عندما يختارون بعض الحاالت 

الزمن أنه من املستحيل أن يشارك كل املساهمين في التسيير ، و حتى إنتخاب لقد لوحظ مع مرور  1صحيحة ،

املتمثلة في مختلف الوظائف الحقيقية للمؤسسة غير ممكن في و تعيين البعض منهم للقيام بتلك املهمة 

الغالب ، ملا تتطلبه تلك الوظائف من كفاءات متخصصة ينبغي إقتناؤها من سوق العمل ، هذا باإلضافة إلى 

تدخل الدولة الكبير في مختلف املجاالت و توسيع أجهزتها ، و عليه فإن إلنفصال ملكية رؤوس األموال عن 

ان سبب ظهور املراجعة و املراقبة ، التي يقوم بها شخص محترف محايد مستقل و خارجي ، كوسيلة إدارتها ك

كان تدخل املراجع تطمئن أصحاب رؤوس األموال عن نتيجة ما إستثمروه و عن عدم التالعب فيه ، و إذا 

لحسابات مما الخارجي هو بهدف إعطاء رأي محايد مدعم بأدلة و قرائن إثبات عن مدى شرعية و صدق ا

يكسب املعلومات املحاسبية قوتها القانونية ، فإن املجاالت عديدة و متشبعة الشيئ الذي أدى إلى ظهور من 

لختامية و عناصر املركز املالي )عناصر الذمة( املراجعة و املراقبة و تنوع أهدافها لتتعدى مجال الحسابات ا

، خططها ، تحديد اإلنحرافات و أسبابها و العمل  ، تدرس مختلف الوضائف في املؤسسةمن أصول و خصوم

 2على رفع مستوى األداء و الكفاية اإلقتصادية .

 و من هنا نقوم بعرض جدول مختصر نميز فيه بين مختلف املراحل التاريخية للمراجعة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .18-17ص-،ص 2006،ألردن ،الطبعة الثالثة ،هادي التميمي، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العملية، دار وائل لنشر و التوزيع، عمان1
 . 9-8، ص ص مرجع سابق ذكرهمحمد بوتين، 2
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 ( : ملخص التطور التاريخي للمراجعة.1-1الجدول )

 أهداف املراجعة املرجع األمر باملراجعة  املدة 

قبل ميالد املسيح  2000من 

 ميالدي. 1700إلى 

امللك، إمبراطور، 

 الكنيسة،الحكومة.

إختالس معاقبة السراق كل  رجل الدين ، كاتب.

 األموال ، حماية األموال.

الحكومة املحاكم  .1850إلى  1700من 

 التجارية 

 و املساهمين .

منع الغش، معاقبة فاعلية،  املحاسب .

 اية األموال.حم

شخص منهي في  الحكومة و املساهمين . . 1900إلى  1850من 

املحاسبة أو 

 القانون.

تجنب الغش و تأكيد 

 مصداقية امليزانية .

شخص منهي في  الحكومة و املساهمية . 1940إلى  1900من 

املراجعة و 

 املحاسبة.

تجنب الغش و األخطاء، 

الشهادة على مصداقية 

 التاريخية.القوائم املالية 

 الحكومة ، البنوك  .1970إلى  1940من 

 و املساهمين .

شخص منهي في 

املراجعة و 

 املحاسبة.

 وسالمة الشهادة على صدق

إنتظام القوائم املالية 

 التاريخية.

الحكومة، هيئات أخرى  .1990إلى  1970من 

 و املساهمين .

شخص منهي في 

املراجعة و املحاسبة 

 و اإلستشارة .

دة على نوعية نظام الشها

الرقابة الداخلية وإحترام 

املعايير املحاسبية ومعايير 

 املراجعة

الحكومة، هيئات أخرى  . 1990إبتداء من 

 و املساهمين.

شخص منهي في 

 املراجعة و املحاسبة 

 و اإلستشارة.

الشهادة على الصورة 

الصادقة للحسابات ونوعية 

نظام الرقابة الداخلية في ظل 

 ايير ضد الغش .إحترام مع
 

املصدر : محمد توهامي طواهر، صديقي مسعود، املراجعة و تدقيق الحسابات، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة 

 .8-7، ص2005الثانية، 

 

 

 

 



 يات حول املراجعة و املراجعة الداخليةعموم                                                         الفصل األول:                         

 

 12 

 الفرع الثاني : تعريف املراجعة 

نية و األكاديميين يمكن إيجاز تعريف املراجعة في التعاريف التالية حيث إتفقت علية الهيئات امله

 :فيما يلي

عرفت الجمعية املحاسبية األمريكية املراجعة على أنها " عملية منتظمة للحصول على :  التعريف األول 

املرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث اإلقتصادية و تقييمها بطريقة موضوعية، ثم توصيل نتائج القرائن

 1ذلك إلى األطراف املعنية ".

عملية تجميع أدلة اإلثبات و تحديد و إعداد " الدكتور حاتم محمد الشيشني على انها عرف : انيلتعريف الثا

عن مدى التوافق بين املعلومات و املعايير محددة مقدما ، و يجب أن تتم عملية املراجعة بواسطة التقارير 

 2شخص فني محايد ."

"طريقة منظمة للحصول بموضوعية على أدلة و  عرف الدكتور خالد أمين على أناملراجعة: التعريف الثالث 

قرائن اإلثبات بخصوص ما هو مثبت بالدفاتر و السجالت حول األحداث اإلقتصادية للمشروع و تقييمها 

للتأكد من درجة التماثل بين ما هو مثبت و هذه األحداث وفق مقاييس معينة ، ونقل النتائج إلى األطراف 

ائم املالية التي تلخص هذه األحداث تمثل املركز املالي للمشروع ونتائج أعماله و القو املعينة و من املعروف أن 

املعدة من قبل إدارة املشروع ، و بالرغم من أن املدقق قد يشارك في إعدادها و كتابة املالحق لها ، إال أن 

 3وظيفة ال تتعدى فحص تلك القوائم و إبداء رأيه الفني حول عدالتها ".

" التدقيق وبصورة رئيسية فحص املعلومات أو البيانات املالية من قبل شخص مستقل :  بعالتعريف الرا

   4ومحايد ألي مؤسسة بغض النظر عن هدفها و حجمها و شكلها القانوني ".

مة للجمع ك : التعريف الخامس
ّ
ما عرفها الدكتور أمين السيد أحمد لطفي على أنها: "عملية منهجية منظ

ي ألدلة اإلثبات الخاصة بمزاعم مرتبطة بنتائج التصرفات واألحداث االقتصادية، وتحديد والتقييم املوضوع

             مدى تماش ي تلك املزاعم وتطابقها مع املعايير املقررة وتوصيل النتائج ملستخدمي التقارير املعنيين

 5باملراجعة ".

مراجعة حيث تشمل عملية و من هنا يمكننا ان نستخلص من هذه التعاريف تعريف شامل لل 

 املراجعة الفحص و التحقيق و التقرير حول املعلومات و البيانات املقدمة و املصورة لنتائج األعمال .

  ويعني التأكد من مدى سالمة العمليات التي تم تسجيلها أي فحص الحسابات املجمعة الفحص :

 للعمليات املالية الخاصة بالنشاط املحدد للمؤسسة .

                                                           
 .9، ص 2003محمد التوهامي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة وتدقيق الحسابات، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، -1
 .10، ص 2007لنشر و التوزيع ، مصر، حاتم محمد الشيشني، أساسيات املراجعة مدخل معاصر ، املكتبة العصرية ل- 2
 .11، ص2004خالد أمين عبد هللا ، علم تدقيق الحسابات الناحية العملية، دار وائل للنشر، عمان األردن، الطبعة الثانية،  -3
 .20، ص 2004هادي التميمي، مدخل إلى التدقيق، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية ، عمان األردن ،  -4
 . 03، ص2005سيد لطفي، مراجعات مختلفة ألغراض مختلفة، الدار الجامعية، القاهرة، د. أمين ال-5
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 إمكانية الحكم على مصداقية القوائم املالية املقدمة كتعبير سـليم وصـحيح لنتائج التحقيق :

األعمال، ومن هنا نستطيع القول أن الفحص والتدقيق وظيفتان مترابطتان ومتكاملتان، وبهما 

 .يمكن للمراجع من إبداء رأي فني كمحايد

 ستخدمه من يهمه األمـر داخل وخارج : تلخيص نتائج الفحص والتدقيق وإثباتها في تقرير يالتقرير

 .املؤسسة

 و يمكننا في األخير تلخيص تعريف املراجعة في الشكل املوالي : 

 .تعريف ملخص للمراجعة  (1-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Alain BURLAUD et al, comptabilité et audit : manuel & applications, éditions Foucher, Vanves, 

2008/2009, P.442. 

 املطلب الثاني : أهمية و أهداف املراجعة

 أهمية املراجعة : الفرع األول 

اإلدارة ، ا ملختلف األطراف املتمثلين في )تبرز اهمية التدقيق من خالل القيمة املضافة التي تقدمه 

، و يمكن تلخيص أهمية التدقيق ( فيما يخص القوائم املالية للشركة راجع ، أصحاب املصلحة في الشركةامل

 من خالل األطراف املستفيدة من عمل املدقق كما يلي :

 : املساهمين و مالك املؤسسة -1

يعتبر املساهمون املستخدم األول للقوائم املالية ولتقرير املراجع باعتبارهم املالك الذين يعينون املراجع  

ويحتاج املساهمون إلى املعلومات التي تمدهم بها  ليساعدهم في الرقابة على إدارة الشركة كوكيل عنهم،

 ملهين املستقلا

 

 موضوع الرقابة املراجعة

 معايري جيب احرتامها 

 هل املعايري احرتمت ؟

 الرأي

 منهجية منسجمة  -         الفحص = عملية 

 أدوات منهجية -         إختيارية و متدرجة

 تقنيات الرقابة  -      جلمع عناصر اإلثبات

 إجراءات املراجعة  -             ابلعدد الكايف 
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: عائد السهم، األداء املالي للشركة ومن ثم القيمة  القوائم املالية التخاذ القرارات، ومن أهم هذه املعلومات

 .1السوقية للشركة في البورصة

  املستثمرون املحتملون : -2

اصة عن درجة املخاطرة املتعلقة باإلستثمار املستثمر املحتمل في أسهم الشركة معلومات كثيرة خيحتاج 

في األسهم، العائد الحالي واملتوقع للسهم، األداء املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج أعمالها. وتعتبر القوائم 

املالية املصدر الرئيس ي إلمداد هؤالء املستثمرينبهذه املعلومات، لذلك فإن تقرير املراجع عن مراجعة هذه 

سوف يدعم ثقتهم فيما تقدمه لهم من معلومات، ومن ثم زيادة اعتمادهم عليها في اتخاذ قرار القوائم 

 2اإلستثمار في أسهم الشركة من عدمه.

 البنوك :  -3

اإلقتراض ، وقبل أن توافق تقوم معظم املشروعات بطلب الحصول على قروض من البنوك و مؤسسات 

و تحليل املركز املالي و نتيجة األعمال لتلك املشروعات و هذه البنوك منح تلك القروض فإنها تقوم بفحص 

 3ذلك لضمان قدرة هذه املشاريع على سداد تلك القروض مع فوائدها  في املواعيد املحددة .

 :  الدولة -4

التخطيط و الرقابة ، فرض أغراض كثيرة يمكن تلخيصها في ) فتعتمد على القوائم املالية املدققة في

 . (ألسعار لبعض املواد املحمية ، تقرير اإلعانات لبعض الصناعات التي تهتم بترقيتهاالضرائب و تحديد ا

 :  العمال -5

 حيث تعتمد عليها نقابات العمال في مفاوضتها مع اإلدارة بشأن األجور و املشاركة في األرباح املحققة.

 :  الدائنون و املوردون  -6

ملعلومـات والتي تتم بين املؤسسة ومتعامليها ودائنيها حيث الثقة املطلوبة في اإن سالمة املركز املالي تعطي 

يمكن أن يستعينوا برأي املراجع في القوائم املالية واملركز املالي، كما أن درجة السيولة والربح تعدان ذات 

 4أهمية قصوى لهم، وبالتالي هي تعتبر كأساس لتقرير سالمة الحالة املالية ولتحديد اتجاهها .

 

 

                                                           
مشاكل املمارسة العملية في ضوء معايير املراجعة املصرية عبد الوهاب نصر علي، خدمات مراقب الحسابات لسوق املال: املتطلبات املهنية و -1

 .22،ص  2001اإلسكندرية، والدولية واألمريكية، الجزء األول، الدار الجامعية، 
 جامعة سطيف ، ر،العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييكلية شريقي عمر ، التنظيم املعني للمراجعة، أطروحة دكتوراه منشورة ، -2

 . 13، ص 2011/2012
 . 9-8، ص ص  2007ان ، األردن،مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق، مؤسسة الورق لنشر و التوزيع، عميوسف محمود جربوع ، -3
 . 15محمد التوهامي طواهر ، مسعود الصديقي، مرجع سابق ذكر ، ص -4
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 اني : أهداف التدقيقالفرع الث

تمثل األهداف بصفة عامة الغايات املرجو تحققها من نشاط معـين، وأهداف التدقيق كثـيرة ومتعددة، 

وتطورها صاحب تطور التدقيق عبر الزمن. فقد كانيهدف التدقيق في بدايته إلى اكتشاف األخطاء وأعمال 

سبية، ومع مرور الزمن أصبح الهدف ينحصر فيما الغش والتزوير التي قد توجد في السجالت والدفاتر املحا

 1يلي :

 : الوجود و التحقيق -1

يسعى مراجع الحسابات في املؤسسة االقتصادية إلى التأكـد مـن جميع األصولوالخصوم وجميع العناصر  

ظام الواردة في امليزانية وفي القوائم املالية الختاميـة املوجودة فعال، حيث أن املعلومات الناتجة من ن

املعلومات املحاسبية تقر مثال بالنـسبة إلى املخزون السلعي مبلغ معين عند تاريخ معين وكمية معينة، فيسعى 

 .املراجع إلى التحقـق من هذه املعلومات من خالل الجرد الفعلي أو املادي للمخزونات

 :امللكية واملديونية -2

ـن خـالل التأكد من أن كل عناصر األصول هي ملك تعمل املراجعة في هذا البند إلى إتمام البند السابق م 

للمؤسسة والخصوم التـزام عليهـا، فالوحـدات املتواجدة في املخزونات أو الحقوق هي حق شرعي لها والديون 

هي مستحقة فعال إلطراف أخرى، فاملراجعة بذلك تعمل على تأكيد صدق وحقيقة املعلومات املحاسبية 

  .ت املولد لها، والتي تقدم إلى أطراف عديدة سواء داخلية أم خارجيةالناتجة عن نظام املعلوما

 : الشمولية أو االكتمال -3

بما أن الشمول من بين أهم العناصر الواجـب توافرهـا فـي املعلومة بات من الضروري على نظام 

حتواء هـذه املعلومـة املعلومات املحاسبية توليد معلومات معبرة وشـاملة على كل األحداث التي تمت من خالل ا

املقدمـة علـى املعطيـات واملركبات األساسية التي تمت بصلة إلى الحدث، وبغية الوصول إلى الشمولية ينبغي 

التأكـد من دقة وصحة البيانات املحاسبية املثبتة في الدفاتر والسجالت من جهة، ومن جهة أخـرى على تجهيز 

ت شاملة ومعبرة عن الوضعية الحقيقيـة للمؤسسة، والذي يعتبر هذه البيانات بشكل يسمح بتوفير معلوما

 .من بين أهم أهداف املراجعة إلعطاء املصداقية ملخرجـات نظـام املعلومات املحاسبية

 : التقييم والتخصيص -4

تهدف املراجعة من خالل هذا البند إلى ضرورة تقييم األحـداث املحاسبية وفقا للطرق املحاسبية املعمول 

كطـرق اهـتالك االسـتثمارات أو إطفـاء املصاريف اإلعدادية وتقييم املخزونات ثم تخصيص هذه العملية بهـا 

 فـي الحـسابات املعنيـة، وبانسجام مع املبادئ املحاسبية املقبولة قبوال عاما

 إن االلتزام الصارم بهذا البند من شأنه يضمن ما يلي :

  تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش. 

                                                           
، ص ص  2005املراجعة و تدقيق الحسابات، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،محمد التوهامي طواهر، مسعود الصديقي،  -1

15-19 . 
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 لتزام باملبادئ املحاسبية اال. 

 .ثبات الطرق املحاسبية من دورة إلى أخرى 

 :العرض واإلفصاح -5

تسعى األطراف الطالبة للمعلومات املحاسبية إلى الحصول علـى معلومات ذات مصداقية ومعبرة عن  

بية والتي الوضعية الحقيقية للمؤسسة من خـالل إفـصاح هـذه األخيرة على مخرجات نظام املعلومات املحاس

أعدت وفقـا للمعـايير املمارسـة املهنية، وتم تجهيزها بشكل سليم يتماش ى واملبادئ املحاسبية، إن هذه 

املعلومات تعتبر قابلة للفحص من طرف املراجع ليثبت صحة الخطوات التي تمت داخل النظام املولـد لهـا مـن 

 .يل الحقيقي لوضع معـين داخـل املؤسسةجهة، ومن جهة أخرى ليتأكد من مصداقيتها من خالل التمث

 : بداء رأي فني -6

يسعى املراجع من خالل عملية املراجعة إلى إبداء رأي فني محايـد حول املعلومات املحاسبية الناتجة عن 

فحص والتحقيق من النظام املولد لها، ولذلك ينبغي على هذا األخير وفـي إطار ما تمليه املراجعة القيام ب

 :تاليةالعناصر ال

 ؛ مراقبة عناصر األصول والخصوم -

 ؛التحقق من اإلجراءات والطرق املطبقة  -

 ؛ التأكد من التسجيل السليم للعمليات -

 ؛ التأكد من التسجيل السليم لكل األعباء والنواتج التي تخص السنوات السابقة -

 ؛محاولة كشف أنواع الغش، التالعب واألخطاء -

 ؛ تقييم األهداف والخطط -

 .يكل التنظيميتقييم اله -

نستطيع القول بأنه يجب على املراجع أن يبدي رأي فني محايد حول مـدى االلتـزام بتطبيق املبادئ 

املحاسبية وعن صدق ومصداقية وصراحة املعلومات الناتجـة عـن نظـام املعلومات املحاسبية وكل هذه 

 :تتمثل في  ي أصبحت تهدف إلى أهداف أرقىاألهداف تقليدية ومتعارف عنها منذ القدم بينما فـي الوقـت الحال

 ؛ مراقبة الخطط والسياسات ومتابعة درجة التنفيذ وأسباب االنحرافات -

 ؛ تقييم األداء ونتائج األعمال املحققة من قبل املؤسسات -

 ؛ تحقيق أقص ى كفاية اقتصادية وإنتاجية -

 ؛ اكتشاف األخطاء الجوهرية في الدفاتر والسجالت املحاسبية إن وجدت -

املصادقة على الوثائق املالية والتقارير املودعة من طرف اإلدارة إلعطائها مصداقية أكثر حتى تساعد  -

 .مستخدميها في اتخاذ القرارات
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وفيما يلي جدول يلخص أغلب املراحل التي مرت بها الحاجة املتزايدة لنظام الرقابة الداخلية و تطور 

 أهداف املراجعة .

 األهداف و مدى الفحص و أهمية الرقابة الداخلية بالنسبة للمراجعة ( : تطور 1-2جدول رقم )

أهمية الرقابة  مدى الفحص الهدف من املراجعة  لفترةا

 الداخلية

 عدم اإلعتراف بها بالتفصيل إكتشاف التالعب و اإلختالس 1500قبل عام 

 عدم اإلعتراف بها بالتفصيل إكتشاف التالعب و اإلختالس 1500-1850

 إكتشاف التالعب و اإلختالس- 1850-1905

 إكتشاف األخطاء الكتابية.-

بعض اإلختبارات ولكن 

األساس هو املراجعة 

 التفصيلية

 عدم اإلعتراف بها

تحديد مدى سالمة وصحة تقرير - 1905-1933

 املركز املالي

 إكتشاف األخطاء و التالعبات-

بالتفصيل و مراجعة 

 إختيارية

 عدم اإلعتراف بها

تحديد مدى سالمة و صحة تقرير - 1933-1940

 املركز املالي

 _إكتشاف األخطاء و التالعب

 بداية اإلهتمام بها مراجعة إختيارية

_تحديد مدى سالمة و صحة تقرير  1940-1960

 املركز املالي

 إهتمام وتركيز قوي  مراجعة إختيارية

 .05، ص2003جامعية، اإلسكندرية، املصدر: الصبان،م،س، نظرية املراجعة وآلية التطبيق، الدار ال

 راجعةاملطلب الثالث : أنواع امل

تختلف باختالف الغاية واملنظور التي ينظر إليها من خالله ولكن مستويات  تدقيقتوجد عدة أنواع لل

 األداء التي تحكمها واحدة ويمكن تصنيفها إلى ما يلي :

 أنواع املراجعة من حيث اإللزام -1

 ا التصنيف إلى مراجعة إلزامية و مراجعة إختيارية :تنقسم املراجعة حسب هذ

 :املراجعة اإللزامية  -1-1

هي املراجعة التي يحتم القانون بها ، حيث نص املشروع من خالل نصوص املشرع على إلزامية تعيين مراجع  

من  يقوم بالوظائف املوكل له من خالل القانون املعمول به ، و هذا بغية الوصول إلى األهداف املرجوة
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( غلى ضرورة تعيين مندوب 609لقانون التجاري و في مادته رقم )املراجعة . نص املشرع الجزائري في ا

 . 1(بة إلى شركات املساهمة )األموالالحسابات في قانون تأسيس بالنس

 املراجعة اإلختيارية : -1-2

الفردية وشركات وهي مراجعة تتم دون إلزام قانوني يحتم القيامبها، ونجد هذا النوع في املنشآت 

األشخاص، حيث أن الشركة هي التي تطلب بمحظ إرادتها مراجع خارجي ليقوم بفحص حساباتها واعتماد 

قوائمها املالية الختامية، وتلجأ هذه الشركات إلى املراجعة لإلطمئنان على صحة املعلومات املحاسبية وعن 

على البيانات التي تقدمها لألطراف الخارجية، وكذلك  مركزها املالي ونتائج نشاطها، باإلضافة إلى إضفاء الثقة

 2تحديد حقوق الشركاء في حاالت االنفصال أو انضمام شريك جديد .

 أنواع املراجعة من حيث مجال او نطاق املهمة  -2

 لى مراجعة شاملة ومراجعة جزئية :حسب هذا التصنيف إتنقسم املراجعة 

 : املراجعة الشاملة  ) الكاملة ( -2-1

النوع من املراجعة اليكون للمراجع نطاقا محددا للفحص، بل يقوم بفحص البيانات  في هذا 

 3والسجالت املتعلقة بجميع العمليات التي تتم على مستوى املؤسسة خالل الفترة املحاسبية محل املراجعة .

جرت هذا النوع من املراجعة ينص عليه القانون في شركات األمـوال، وتشمل جميع العمليات التي 

خالل الدورة املالية، حيث ال يتم فيها تحديد نطاق أو مجال للمراجعة، بل أن املراجع ملزم بإبداء رأيه عن 

مدى عدالة القوائم املالية وسالمتها ككل بغض النظر عن نطاق الفحص والجوانب التي شملتها اختباراته. 

اصر التي يشملها الفحص، ولكن مسؤوليته واملراجع في هذا النوع من املراجعة تترك له حرية تحديد العن

  كاملة عن كل الجوانب حتى ولولم يشملها فحصه

 ئية :املراجعة الجز  -2-2

هذه املراجعة تتضمن وضع القيود على نطاق املراجعة بحيث يقتصر عمل املراجععلى بعض العمليات  

اق املراجعة املتفق عليه فقط، دون غيرها، ونشير إلى أن املراجع هنا مسؤوليته تنحصر في حدود مجال أو نط

كما ينبغي عليه أن يذكر في تقريره بالتفصيل ما أداه من عمل وذلك حتى ال يكون مسؤوال على ما لم ينص 

 4عليه االتفاق .

 

                                                           
  . 21-19مرجع سبق ذكره ، ص ، 2ط عود،محمد توهامي طواهر، صديقي مس -1
التطبيق وفقا للمعايير املتعارف عليها واملعايير د.محمد سمير الصبان ، عبد الوهاب نصر علي، املراجعة الخارجية، املفاهيم األساسية و آليات  -2

 .34،ص  2002الدولية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 
 . 188، ص2006سرايا، دراسات متقدمة في املحاسبة و املراجعة ، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، كمال الدين الدهراوي، محمد السيد  -3
 .35د. محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، مرجع سبق ذكره، ص -4
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 أنواع املراجعة من حيث درجة الشمول ومدى املسؤولية في تنفيذ املهمة -3

 1و مراجعة إختيارية :تنقسم املراجعة حسب هذا التصنيف إلى مراجعة تفصيلية 

 : املراجعة الشاملة ) التفصيلية (  - 3-1

و هو التدقيق الذي كان سائد في بداية عهد املهنة، و فيه يقوم املدقق بفحص جميع القيود و الدفاتر و  

مقيدة بإنتظام و أنها صحيحة ، كما انها خالية من  السجالت و املستندات لتأكد من أن جميع العمليات

الغش أو التالعب ، و لذلك  يناسب هذا التدقيق املنشآت الصغيرة، ولكن ال يناسب املنشآت  األخطاء أو

الكبيرة ألنها ستؤدي إلى زيادة أعباء التدقيق فضال عن تعارضه مع عاملي الوقت و التكلفة الذي يحرص 

 املراجع على مراعاتهما بإستمرار .

  : ريةاملراجعة اإلختبا -3-2

د على إقناع املدقق بصحة و سالمة نظام الرقابة الداخلية ، ويتم هذا و هو التدقيق الذي يعتم

 التدقيق بإتباع املدقق أحد أسلوبين هما :

 : التدقيق الشخص ي ) العينات الحكمية ( ؛األول 

 : العينات اإلحصائية . الثاني

اإلحصائية الهامة  ألحد األسلوبين يعتمد على الخبرة و مدى إهتمام املدقق باملفاهيملعل إتباع املدقق 

ات مثل املجتمع، و العينة و الوسط الحسابي، التشتت ، التوزيع الطبيعي ، و كذلك طرق إختيار العين

لذلك يعتبر التدقيق اإلختياري هو األساس للعمل امليداني اآلن ، و أن التدقيق التفصيلي يمثل اإلحصائية ، و 

عن تدقيق العينات ، ومن الجدير بالذكر في هذا ISA(530)في IAASBاإلستثناء لذلك األساس، و لقد أكد ذلك 

املجال التفرقة بين التدقيق الكامل و التدقيق التفصيلي من ناحية و التدقيق الجزئي و التدقيق اإلختباري 

تم  للخلط بين هذه األنواع حيث أن التدقيق الكامل قد يكون تفصيلي إذا من ناحية أخرى و ذلك تجنبا

السجالت و املستندات و كذلك الحال فإن التدقيق الجزئي قد يكون تفصيلي ود و الدفاتر و فحص جميع القي

إذا تم فحص جميع العمليات التي يشمل عليها ذلك الجزء محل التدقيق ، و قد يكون إختياري إذا تم إختيار 

 عينة من مجموع مفردات هذا الجزء .

 

 

 

 

                                                           
 .45-43، ص ص 2007أحمد حلمي جمعة ، املدخل إلى التدقيق و التأكيد الحديث، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان األردن،  -1
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  أنواع املراجعة من حيث مواعيد تنفيذ املهمة -4

 1تنقسم املراجعة حسب هذا التصنيف إلى مراجعة مستمرة ومراجعة نهائية :

 : املستمرة املراجعة  -4-1

في هذا النوع من املراجعة، تتم عمليات الفحص وإجراء االختبارات على مدار السنة أو على فترات 

ينفذه املراجع ومساعدوه،  معينة خالل السنة، وعادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة وفقا لبرنامج محدد مسبقا

 .اية السنة بعد إقفال الحسابات بمراجعة القوائم املالية الختاميةنه مع ضرورة قيام املراجع في

 :  املراجعة النهائية -4-2

في هذا النوع من املراجعة، يقوم املراجع بعمليات الفحص بعد إقفال الدفاتر املحاسبية وإعداد القوائم 

يناسب هذا النوع من املراجعة املشروعات الصغيرة التي ال تتعدد فيها العمليات بصورة املالية الختامية، و 

 .كبيرة، بحيث يمكن للمراجع أن يقوم بها خالل فترة زمنية قصيرة

 أنواع املراجعة من حيث القائم باملهمة  -5

 تنقسم املراجعة حسب هذا التصنيف إلى نوعين وهما: مراجعة خارجية ومراجعة داخلية .

 املراجعة الخارجية : -5-1

تتم هذه املراجعة بواسطة شخص محترف من خارج الشركة مستقال عن إدارتها واليربطهبها أي عقد عمل  

سابق وهو املراجع الخارجي، حيث تلجأ إليه الشركة للقيام بفحص حساباتـها وإبداء رأي فني محايد حول 

ملراجع الخارجي يعتمد على قدرته وحاجته للوصول إلى رأي مدى صحة وعدالة قوائمها املالية. ونشير إلى أن ا

فني محايد، كما أنه مسؤول أمام املساهمين أو املالك، وأن نطاق عمله يتم حسب اإلتفاق والعرف السائد 

 ومعايـير املراجعة املتعارف عليها .

 : املراجعة الداخلية  -5-2

نظرا الحتياجات اإلدارة ملراقبة املستويات  ظهر هذا النوع من املراجعة بعد املراجعة الخارجية

  .التنفيذية، ويقوم بها أشخاص من داخل الشركة

نشاط : " انهعلى أ 1999املراجعة الداخلية في جوان *(IIA)عرف معهد املراجعين الداخليين األمريكي 

ح واإلرشادات ا ويقدم لها النصائتهمستقل وموضوعي يمنح للمنظمة الضمان حول درجة التحكم في عمليا

التي تسمح لها بتحسينها، وهي بذلك تساهم في خلق قيمة مضافة. وتساعد املراجعة الداخلية املنظمة على 

                                                           
 .31، ص2003د.سهير شعراوي جمعة، أصول املراجعة، مطابع الدار الهندسية، القاهرة، الطبعة السابعة معدلة، -1
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تحقيق أهدافها من خالل التقييم الدائم وبشكل منهجي لعمليات إدارة املخاطروالرقابة والحوكمة، وذلك 

 1". تهابتقديم االقتراحات التي تساعد على تقوية والرفع من فعالي

 املبحث الثاني : فروض وآليات املراجعة 

نظرا لألهمية البالغة للعمليات اللتي يقوم بها مراجع الحسابات أثناء تأديته مهامه و حساسية هذه 

نقطة بداية ألي منظمة العمليات يستوجب عليه أثناء فحصه ان يلتزم بمجموعة من الفروض حيث تعتبر 

الى تقيد بمعايير و خطوات املحددة أثناء ي وضع إطار عام لنظرية باإلضافة ئج تساهم فنتالتسعى الى وصول 

 عملية املراجعة .

 املطلب األول : فروض املراجعة 

يعبر الفرض عن فكرة موضوعية متعارف عليها بين بين املهتمين باملراجعة تجمع بين أكثر من مفهوم 

 2عليه املبادئ العلمية  للمراجعة. رقابي واحد، وتعتبر األساس الذي يستفيد منه أو تبنى

في تطوير األفكار ومن هنا يمكن القول أن الفروض في املراجعة هي األساس الذي ينطلق منه الباحثون 

 3: ما يليالعلمية الخاصة باملهنة وفيما يلي أهم الفروض التي تعتمد عليها املراجعة 

 قابلية البيانات املالية للفحص؛ .1

 )ضروري( بين مصلحة الحسابات واإلدارة؛ عدم وجود تعارض حتمي .2

 خلو القوائم املالية من أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية أو تواطئية؛ .3

 وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد )يلغي( احتمال حدوث األخطاء؛ .4

القوائم املالية للمركز املالي  التطبيق املناسب ملبادئ املحاسبة املتعارف عليها يؤدي إلى سالمة تمثيل .5

 ونتائج األعمال؛

العناصر التي كانت صحيحة في املاض ي سـوف تكـون كـذلك فـي املستقبل ما لم يوجد الدليل على  .6

 ؛ذلك

عند مزاولة مراقب الحسابات لعمله فيما يتعلق بأداء الرأي عن البيانـات املاليـة، فهو يقوم بعمله  .7

 بصفته هذه فقط؛

 ز املنهي ملراقب الحسابات، التزامات مهنية تتناسب بهذا املركز .بفرض املرك .8

 بإختصار :سنقوم بإضاح مضمون كل فرض من هذه الفروض 

 

 

                                                           
16e édition, France, 2006, p.51Jacques Renard, Théorie et pratique de l’audit interne, les éditions d’organisation, 
 .26، ص2000ي، املعايير الدولية للمراجعة ، تحليل وإطار للتطبيق، املكتبة العصرية ، املنصورة، الطبعة األولى ، د.محمود السيد الناغ -2
 .17، ص2004عبد الفتاح الصحن وآخرون، املراجعة مدخل فلسفي تطبيقي، الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية،-3
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  1:قابلية البيانات للفحص  -1

تتمحور املراجعة على فحص البيانات و املستندات املحاسبية بغية الحكم على املعلومات املحاسبية 

ا ، ينبع هذا الفرض من املعايير املستخدمة لتقييم البيانات املحاسبية من جهة و الناتجة عن النظام املولد له

 .مصداقية املعلومات املقدمة من جهة أخرى 

 تتمثل هذه املعايير في العناصر التالية : 

 مالئمة املعلومات ؛ 

 قابلية الفحص ؛ 

 عدم التحيز في التسجيل ؛ 

 . قابلية القياس الكمي 

 بين مصلحة كل من مراقب الحسابات و اإلدارة :  عدم وجود تعارض حتمي -2

التي قام بفحصها وأبدى رأيه حولها في اتخاذ مجموعة من القرارات، كمـا توجـب وجود نوع من التكامل 

 والتعاون بين اإلدارة واملراجع الخارجي بقدر اإلمكان الش يء الـذي يسرع ويساعد عملية املراجعة.

  :لومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غيـر عاديـة أو تواطئيةخلو القوائم املالية وأية مع -3

نجد أن هذا الفرض ضروري مثل الفروض السابقة، فـي جعـل عمليـة املراجعـة اقتصادية وعملية، فعدم 

وجود هذا الفرض يتطلب من مراقب الحسابات عند إعـداد برنـامج املراقبة أن يوسع من اختياراته، وأن 

 كل ش يء بالرغم من عدم وجود ما يؤكدأنه سوف يكتشف كل هذه األخطاء.يستقص ي وراء 

  :وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث أخطاء -4

يبنى هذا الفرض على أساس وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد احتمـال وجـود الخطأ مما يجعل 

 .مدى الفحصمن املمكن إعداد برنامج املراجعة بصورة تخفض من 

 :التطبيق املناسب للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها يؤدي إلى سالمة القوائم املاليـة للمركز املالي -5

تعتبر املبادئ املحاسبية املتعارف عليها "املعيار" الذي يستخدم للحكـم علـى مـدى سالمة تمثيل القوائم 

فـرض أن مراقبـي الحسابات يسترشدون باملبادئ املحاسبية املالية لنتائج األعمال واملركز املالي، ويعني هذا ال

املتعارف عليها كمؤشر للحكم على سالمة املواقف املعينة وفي الوقت نفسه يكون لهم سندا لتعضيد آرائهم، 

 .ويشبه ذلك ما تقتبسه املراجعة مـن مبادئ إحصائية فيما يتعلق في املعاينة اإلحصائية

 

 

                                                           
 . 26عبد الفتاح الصحن وآخرون، مرجع سبق ذكره ، ص  -1
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 :كانت صحيحة في املاض ي سوف تكون كذلك في املستقبل املفردات التي العناصر و  -6

نجد أن هذا الفرض مستمد من أحد فروض املحاسبة وهو فرض استمرار املشروع، ويعني هذا الفرض 

 .أن مراقب الحسابات إذا اتضح له أن اإلدارة رشيدة في تصرفها

 :مراقب الحسابات يزاول عمله كمراقب فقط -7

ائم املالية، فـإن عمله يجب أن يقتصر على هذه املهمة دون غيرها، ويشبه هذا إبداء الرأي في سالمة القو  

الدور إلـى حـد كبيـر دور املحامي الذي يستطيع أداء العديد من الخدمات للجمهور، ولكن عندما يتولى الدفاع 

 ا بها، وليس لديه الحرية املطلقةفي قضية معينة، فإنه يكون مقيد

  :اقب الحسابات التزامات مهنية تتناسب وهذا املركزيفرض املركز املنهي ملر  -8

نجد أن هذا الفرض لم توضع تحته الدراسة الشاملة، مع ذلك فإن االلتزامات املهنيـة التي يفرضها مركز 

 1مراقبة الحسابات قد تم اإلعتراف بها إلى حد ما بقبول مستويات "معايير" املراجعة املتعارف عليها .

 عايير التدقيقاملطلب الثاني : م

معايير أو مستويات أداء معينة  إن من أهم املقومات األساسية ألية مهنة متطورة وجوب وجود

ومتعارف عليها بين املمارسين لهذه املهنة ، يعملون في ضوئها ، و يسيرون على هديها في كافة مراحل العمل ، و 

ذه املعايير هي العالم املتقدم محاسبيا ، وهملهنة تدقيق الحسابات معايير متعارف عليها في معظم بلدان 

املحاكم و للممارسين للمهنة ولدارسين أو املدرسين لهذا العلم، ولقد كان املعهد األمريكي املرشدة للقضاء و 

ضمن كتيب تحت  1954للمحاسبين القانونيين أو من عمل جاهد على وضع معايير أداء معينة صدرت عام 

الكتيب معايير التدقيق املتعارف عليها مقسمة إلى ملتعارف عليها " و قد تضمن هذا عنوان " معايير التدقيق ا

 2ثالثة مجموعات رئيسية هي :

 الفرع األول : املعايير العامة 

و تتعلق هذه املعايير بالتكوين العلمي و العملي للشخص املسندة إليه مهمة القيام بعملية املراجعة 

جراءات املراجعة لذلك يطلق عليها إسم املعايير العام أو الشخصية و هي في بحيث يجب ان يكون منهي ملم بإ

 3حد ذاتها تنقسم إلى ثالثة جوانب :

 التدريب و الكفاءة ) التأهيل العلمي و العملي ( : -1

يتعين أن يتم أداء املهمة عن طريق أفراد لديهم تدريب فني كافي و كفاية كمراجعين ، و يالحظ أن املعيار 

د بدقة ما الذي يشكل التدريب و الكفاية حيث أن معيار الكفاية تتطور و تتغير كلما تغيرت البيئة ، لم يحد

يجب أن يتفهم املراجعون أنشطة و صناعة العميل ، كما يجب أن يكونوا مؤهلين على إستخدام األساليب 
                                                           

 .26، ص2000عبد الفتاح الصحن ،راشد.ر.أ،ودرويش.م.ن،أصول املراجعة، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، -1
 .75، ص2004خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات الناحية العملية ، دار وائل للنشر ، عمان األردن، الطبعة الثانية،  -2
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سم املشاكل املحاسبية املعقدة التكنولوجيا املتطورة و التي تتغير بشكل دائم ، و يجب أن يكون قادرا على ح

و عمل أحكام عن مالئمة املعالجات املحاسبية ، كما يجب أن يكون املراجعين قادرين على إختيار و تطبيق 

إجراءات املراجعة التي سوف تكون ذات كفاءة و التي يكون لها إحتمال مرتفع لكشف التحريفات الجوهرية ، 

تفصيلية للقواعد حيث يجب على املراجعين أن يكونوا قادرين  و يتطلب ذلك وجود أكثر من مجرد معرفة

 املنهي في تحديد أكثر املعالجات املحاسبية .أيضا على تحليل املشكلة وإستخدام الحكم 

 اإلستقاللية : -2

يشار إلى االستقالل على أنه حجز الزاوية للمراجعة فبدون االستقالل فإن قيمة وظيفة تصديق غالبا 

في اتجاههم الذهني عند أدائهم ن ال شيئ ، إن املراجعين ال يجب أن يكونوا مستقلين فقط املراجعين ستكو 

عملية املراجعة ) اإلستقالل في الحقيقة ( حيث يتعين أن يكون إستقاللهم  عن العميل مدركا عن طريق 

يز ، فعند جمع أدلة املستخدمين ) اإلستقالل في املظهر ( ، و يتطلب اإلستقالل املوضوعية و التحرر من التح

 اإلثبات و تقييم عدالة القوائم املالية يجب أال يتحيز املراجع سواء تجاه مصلحة العميل أو الطرق الثالث .

 العناية املهنية الواجبة :  -3

يتوقع الجمهور أن املراجع سيؤدي عملية املراجعة بمهارة وعناية مهنية مرتفعة ، إن إتباع معايير 

عليها يمثل أحد املقاييس املرجعية للعناية املهنية الواجبة ، و مع ذلك فإن إتباع تلك املراجعة املتعارف 

املعايير ال يعتبر دائما كافيا ، فإذا كان قام الشخص الحريص بشكل معقول بعمل الكثير على سببيل املثال 

كان شخص معين أيضا عن طريق اإلحالة ملا إذا التحقق من الوجود املحتمل للغش فسوف يتم تحديدها 

 بمهارات مماثلة في موقف مماثل سيؤدي عملية املراجعة بنفس الكيفية كمراجع .

 الفرع الثاني : معايير العمل امليداني

 1تتعلق أساسا بكيفية التخطيط للمهنة وتنفيذها بالفعالية الالزمة، وتشمل الجوانب اآلتية :

  ؛يجب أن يخطط العمل امليداني تخطيطا مناسبا ودقيقا 

  ،يجب دراسة وتقديم نظام الرقابة الداخلية بشكل مفصل وواف، حتى يمكن تقرير اإلعتماد عليه

 وتحديد نوعية االختبارات الالزمة عند تطبيق اجراءات املراجعة ؛

  يجب الحصول على أدلة وبراهين كافية ومقنعة، بغرض تكوين أساس مناسـب البـداء الرأي حول القوائم

 .املالية

 2لي شرح موجز لكل قاعدة من هذه القواعد :و فيما ي
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 :  التخطيط و اإلشراف -1

هنا يفترض أن يكون التخطيط السديد العائد ملهمة التدقيق يوفر تنظيما صحيحا في مكتب املدقق و 

بين موظفيه وذلك لضمان حسن سير العمل ، كلما زاد عند األفراد القائمين على عملية التدقيق كلما زادت 

لى دقة تحديد السلطات و املسؤوليات ، هذا كما يجب أن تجرى كل عملية لتدقيق بإشراف صاحب الحاجة إ

املكتب في حالة امللكية الفردية ، أو بإشراف أحد الشركاء أو أي شخص آخر أسندت إليه سلطة الشريك و 

الكافي من املراجعة  مسؤولياته و تظل املسؤولية على عاتق صاحب املكتب الفردي أو الشريك في تأمين القدر

للعمل الذي يقوم به مرؤوسوه تحت إدارته ، كما أن عليه التوقيع على جميع التقارير و الرسائل التي تشكل 

 تعبيرا عن رأي مدقق الحسابات ، أو تكليف غيره بتوقيعها مع اإلبقاء على مسؤوليته .

 :الضبط الداخلي  -2

ييمه و ذلك ليحدد نطاق عملية التدقيق و مدى هنا يجب على املدقق دراسة النظام املطبق وتق 

التي يجب أن تقتصر عليها عملية تقدير الحسابات، و إن تحديد النطاق عائد لتقدير املدقق و اإلختبارات 

، و أما تقدير كفاية نظام الضبط الداخلي فيتطلب معرفة اإلجراءات و األساليب املطبقة حكمه الشخص ي

فعال و حسب الخطة املرسومة لها ، و يتعذر في بداية التدقيق أن تحدد بصورة كاملة درجة الثقة التي يمكن 

جراءات التدقيق ، إذ وضعها في نظام الضبط الداخلي عند تقرير مدى اإلختبارت التي يجب أن تقتصر عليها إ

أن هذه الثقة تكون مبنية على فروض ال تؤديها اإلختبارات التي يجريها املدقق الخارجي فيما بعد بل قد تكشف 

هذه اإلختبارات عن أن الحالة تختلف عما وصف له في البداية ، وهذا بدوره قد يقتض ي إعادة النظر في 

صحة الفروض األولية التي بنى عليها املدقق برنامجه تت عدم برنامج التدقيق و تنقيحه ألن اإلختبارات أثب

األصلي ، و قد يؤدي هذا التنقيح إلى توسيع نطاق إختبارات التدقيق أو تعديل التركيز من مرحلة التدقيق إلى 

 غيرها أو تعديل مواعيد إجراءات التدقيق .

 :أدلة و قرائن اإلثبات -3

بالثقة عن طريق املعاينة و املالحظة و التحريات و املصادقات هنا يجب التوصل إلى عناصر إثبات جديرة 

 و غيرها ويمكن تقسيم هذه األلة و القرائن بوجه عام إلى فئتين ) داخلية ، خارجية( :

 : هذا النوع األول كل ما هو موجود داخل املشروع مثل دفاتير الحسابات و الشيكات و  الداخلية

قوائم حسابات البنوك و العقود لبات البضائع و بطاقات العمل و مستندات القيد و أوامر الشحن و ط

و ملفات حفظ الرسائل و محاضر جلسات مجلس اإلدارة أو الهيئات العمومية للمساهمين ومختلف 

 .اللجان 

 أو املالحظة  اإلستفسارات التي : تشمل املصادقات من العمالء و املوردين ، و نتائج اإلطالع  الخارجية

ج املشروع تحت تدقيق و تستخدم املعلومات التي تستخلص من هذه املصادر في تأييد تجرى خار 

البيانات الداخلية وتعزيزها ، و من األمثلة أيضا على املستندات الخارجية باإلضافة إلى مصادقات 
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الصادرة عن املدينين أو الدائنين رسائل املحامين و قوائم أسعار البضاعة و السجالت الحكومية و 

 .القوانين و األنظمة التي تخضع لها املؤسسة التي تجري تدقيق حساباتها 

( يستطيع ان يبني رأيه عليها ، الحصول على البيانات الحسابية )ادلة و قرائن و يمض ي املدقق معظم وقته في 

بقصد تقييم تلك األدلة و البيانات على أساس خبرته و تقديره املنهي ، و هنا يجب الفحص و يجب عليه 

الحكم على صحة تلك البيانات املؤيدة للعمليات املسجلة في الدفاتر أو ألرصدة الحسابات و يجب أن تكون 

القرائن و األدلة التي يقوم بها املدقق بجمعها مالئمة أوال وكافية ثانيا ، و القرائن املالئمة هي تلك التي تكون 

املستعملة في جمع تلك األدلة متناسبة أيضا ، أما كفاية  مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع التدقيق وأن الوسيلة

 األدلة و البيانات فذلك عائد لتقدير املدقق و حكمه الشخص ي .

 الفرع الثالث : معايير إعداد التقرير

يعتبر معيار إبداء الرأي من طرف املراجع القائم بعملية املراجعة آخر معيار يجب اإللتزام به ، إذ ينبغي 

يشير في التقرير املقدم وبكل صراحة عن رأي فني محايد حول مدى داللة القوائم املالية الختامية أن يوضح و 

على املركز املالي الحقيقي للمؤسسة ، وذلك من خالل العناصر التالية، اإللتزام باالستمرار في تطبيق الطرق 

رة تقديم الحسابات االخرى طبقا املحاسبية املطبقة من سنة إلى أخرى ، و في حالة العكس يجب على اإلدا

 للطرق السالفة التطبيق و الجديدة من جهة ،و من جهة أخرى تحديد الفرق الناتج عن التغير .

 مدى سالمة مسار املعالجة املحاسبية للبيانات ؛ 

 مدى إحترام املبادئ املحاسبية املقبولة قبوال عاما؛ 

 الية و كل الوثائق املتضمنة للمعلومات املحاسبية في تقديم إيضاحات كافية من املسيرين حول القوائم امل

 نهاية كل دورة؛

 على املراجع أن يبدي رأي فني محايد على مسار عملية املراجعة وأن يختار نوع التقرير املقابل لذلك ؛ 

  على املراجع تقليل الخطر الخاص ما يتعلق منه بعنصر ذا أهمية كبيرة إذ يكون ذلك بإستعمال برنامج

 قابة موجه لكشف مواطن الضعف في نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة .للر 

 خطوات املراجعةاملطلب الثالث :

يجب عليه إتباع ثالث مراحل ضرورية و متكاملة ، إن تحقيق األهداف املسطرة من طرف املراجع  

ال إلى املرحلة تتكون كل مرحلة من خطوات عدة البد من القيام بها حسب تسلسلها حتى يتمكن من اإلنتق

 1املوالية و إنهاء املهمة املوكلو إليه ، و هذه املراحل يمكن إيجازها فيما يلي :
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 الحصول على معرفة عامة حول املؤسسة : -1

قد يظن البعض أنه بإمكان املراجع الخارجي فحص حسابات املؤسسة حقل الدراسة مباشرة أي فهمها و 

مهما كانت تجربته و كفاءته ، أي الحكم على املنتج النهائي املتمثل في  الحكم عليها ، لكن كيف يتسنى له ذلك ،

القوائم املالية ، إذا لم يجمع مؤشرات ، في هذه املرحلة ، وجهله لحقائق تقنية ، تجارية ، قانونية ، ضريبية و 

شتى أنواعه إذا إجتماعية حول املؤسسة التي ينوي مراجعتها ، لن يتمكن مثال من مراقبة و تقييم املخزون ب

اإلنتاج ، و لن يتمكن من إعطاء رأي صائب حول أخطار املؤسسة و املؤونات املكونة كان يجهل خطوات 

ملواجهتها إذا لم يتعرف على أخطار هذه األخيرة ، قيودها و عملياتها ، و لن يتمكن من الحكم صحيح إذا كان 

املقارنة ما بين املؤسساته و تنقسم هذه املرحلة بدور إلى على جهل القطاع الذي تنتمي إليه قوانينه ، و معايير 

 خطوات كما يلي :

 جية عن املؤسسة ، مما يسمح له : هي خطوة يطلع املراجع من خاللها على الوثائق الخار  األشغال األولية

التعرف على محيطها و معرفة القوانين و التنظيمات الخاصة بالقطاع ، و ما كتب حوله و من 

ه و حول املهنة و املؤسسة أحيانا ، مما يمكنه من استخراج معايير املقارنة ما بين مؤسسات خصوصيات

 القطاع .

  يتعرف املراجع من خالل هذه الخطوة على املسؤولين و مسيري اإلتصال األولى مع املؤسسة املراجعة :

ناء أدائه للمهمة ، كما مختلف املصالح و يجري حوار معهم و مع من سيشتغل معهم ، أكثر من غيرهم  أث

على أماكن املؤسسة ، نشاطها ووحداتها ، و عليه أن يغتنم يقوم بزيارات امليدانية يتعرف من خاللها 

 الفرصة و اإلستفادة من زيارة العمل هذه فقد يعتذر عليه تكرارها .

  ع مختلف ملراجع على نظرة عامة ، شاملة و كاملة حول املؤسسة بعد قط: يحصالإنطالق األشغال

الخطوات و جمع معلومات تتصف بالديمومة ، نسبيا ، في ملف هو امللف الدائم الذي سبقت اإلشارة 

 إليه ، كما يمكنه في نهاية هذه املرحلة إعادة النظر في برنامج تدخله املسطر .

 : فحص و تقييم نظام املراقبة الداخلية -2

ضرورة دراسة و تقييم أنظمة الرقابة الداخلية يتضمن املستوى الثاني من مستويات العمل امليداني  

اإلختبارات التي ستطبق عليها املعمول بها داخل املؤسسة ، و ذلك كأساس يمكن اإلعتماد عليه لتحديد نطاق 

 إجراءات املراجعة ، و لكي يكون نظام الرقابة الداخلية فعاال يجب أن توفر فيه املقومات اآلتية : 

  : 1الخطة التنظيمية  

يختلف الخطة التنظيمية من مشروع آلخر إال أنه في جميع األحوال يجب أن تكون الخطة مرنة ملقابلة ت

أي تطوير في املستقبل كما يجب أن تكون بسيطة و واضحة حتى يتفهمها العاملين باملشروع ، ما يجب أن 

أحد العناصر العامة  تحدد بوضوح خطوط السلطة و املسؤولية لإلدارات التي يتكون منها املشروع و من
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في تحقيق األستقالل الوظيفي بين اإلدارات املختلفة كإدارات اإلنتاج التي تقوم للخطة التنظيمية مقديرتها 

باملحافظة على أصول املشروع و أمواله كإدارة املراجعة الداخلية و اإلدارات املحاسبة األخرى ، و يحتاج 

ث ال يقوم شخص واحد بمراقبة جميع نواحي النشاط الذي يشرف اإلستقالل الوظيفي إلى تقييم املهام بحي

عليه بدون أن يحدث تدخل من شخص أخر و يجب أن تستخدم السجالت املوجودة بالقسم كأداة للرقابة 

على األنشطة التي تعمل بداخله على أن تكون هذه السجالت بعيدة عن متناول يد هذه األنشطة ، وبالرغم 

ل الوظيفي إال أن هذا ال يمنع األقسام املختلفة أن تعمل مع بعضها البعض بتكامل و من وجود هذا االستقال

الوظيفي اإلستقالل تناسق يمكنها من تنفيذ مهامها بانتظام و بكفاية إنتاجية عالية ، كما يجب أن يتمش ى 

ت بحيث داخل األقسام مع مستلزمات السياسة اإلدارية كما يجب أن يكون هناك تفويض دقيق للسلطا

تتساوي مع املسؤوليات ، و ينبغي أن يتم ذلك عن طريق الخرائط و الكتيبات التنظيمية لضمان معرفة جميع 

املستويات داخل املشروع ، كما يجب تجنب املسؤوليات بينهما ، ويمكن التقسيم الوظيفي املناسب في نظام 

تنفيذ القرارات عن سلطة تقيمها ،  الرقابة الداخلية الفعال ذلك ألن هذا النظام يتطلب فصل سلطة

فبالنسبة لألصول مثال يجب فصل السلطة اإلدارات التي يوكل إليها املحافظة على تلك األصول عن سلطة 

 اإلدارات التي تقوم بمحاسبتها .

  : النظام املحاسبي 

كفل إلدارة من املقومات األساسية لنظام الرقابة الداخلية الفعال ضرورة وجود نظام محاسبي سليم ي

 سبل الرقابة ، ويجب أن يكون النظام املحاسبي وسيلة لتحقيق ما يلي :

 الرقابة كل سجالت التشغيل وتنفيذ العمليات هذه السجالت، تمثل مصادر البيانات و تدقيقها؛ -

تبويب البيانات ووضع دليل مبوب للحسابات ، و إذا تم إعداد هذا الدليل بعناية فإنه سيسر إعداد  -

ئم املالية، ويمكن تحقيق درجة كبيرة من التوحيد في تسجيل العمليات املحاسبية إذا ما صاحب القوا

على دليل الحسابات كتيب توضح فيه الحسابات و القيود التي تجرى ، ولكي نتمكن من الرقابة 

السجالت يجب أن تصمم هذه السجالت بطريقة مناسبة و يجب أن توضح اإلجراءات الخاصة 

 ه السجالت حتى يتم حفظها ومن األفضل إدراج هذه اإلجراءات في كتيب.بتداول هذ

 مستويات األداء : 

إن سالمة الواجبات و الوظائف في كل قسم تؤثر بدرجة كبيرة على فعالية الرقابة الداخلية و على كفاية  

يتم بمقتضاها إعتماد العمليات النشائة عن هذا اآلراء و يجب أن تمدنا اإلجراءات املوضوعة بالخطوات التي 

العمليات وتسجيلها و املحافظة على أصول ، ويجب أن تمدنا مستويات األداء بالوسائل التي تضمن دقة 

إتخاذ القرارات و التسجيل ، و يتم ذلك عموما بتقسيم الواجبات و املستويات بحيث ال يتم شخص واحد 

 مراجعة دقة العمل و إكتشاف للخطأ و الغش بسرعة .العملية كلها من بدايتها إلى نهايتها و هذا يمكننا من 
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  : مجموعة األفراد 

لكي يكون نظام الرقابة الداخلية فعاال فإنه ال يعتمد فقط على تنظيم إداري و محاسبي سليم و لكن 

 يجب أن يتوافر له مجموعة من األفراد األكفاء تكون موظفي و رؤساء اإلدارات و العاملين باملشروع ، فهؤالء

 األفراد هم القائمون بتنفيذ اإلجراءات املوضوعة بطريقة إقتصادية و فعالة .

 :  1فحص الحسابات و القوائم املالية -3

تنجز املرحلة االخيرة من مراحل املراجعة هي األخرى في عدة خطوات فبعد التقييم النهائي لنظام املراقبة 

في برنامج التدخل ، بحذف أجزء منه في حالة سالمة الداخلية ، أي استخراج عيوبه و مزاياه ، يعاد النظر 

 النظام أو بإضافة أجزاء أخرى و إختبارات مدعمة في حالة وجود نقاط ضعف ، و تجدر املالحظة أنه :

في حالة جودة الرقابة الداخلية يكون هذا دليال مببدائيا على صحة الحسابات لكنه غير كافي فالبد من  -

 لقوائم املالية ؛تدقيق مباشر للحسابات و ا

يكتفي املراقب في هذه الحالة ببرنامج عمل أدنى لكي يتأكد من عدم إرتكاب أخطاء او أعمال غش ، تم  -

إدخالها في العمليات الختامية التي يصعب على نظام الرقابة الداخلية إكتشافها ، فقد تسجل مؤونات 

ى القيام بمراجعة تحليله ، كالتأكد من غير مبررة و قد تسوى حسابات خطأ ، و يتضمن البرنامج االدن

و دراسة تطورها من دورة إلى أخرى ،  وكذا القيام بإختبارات السريانية عن األرصدة عن طريق املقارنة 

طريق طلبات املصادقة التي يقدمها املراجع مباشرة ودون وساطة للمتعاملين مع املؤسسة، و عن طريق 

، أما في حالة ضعف نظام املراقبة الداخلية على املراجع توسيع املشاهدة املادية في امليدان كذلك 

برنامج تدخله وذلك ملا لنقاط الضعف من اثار سلبية على شرعية و صدق الحسابات ، و إذا استبعدنا 

سلبيات النظام الخطيرة جدا التي ال تسمح بالقيام بأي عمل اي عدم مواصلة العمل و رفض املصادقة 

 قوائم املالية ، فإن على املراقب :على الحسابات و ال

 تدعيم إختبارات التي كان يتوقع القيام بها في حالة جودة النظام . -

 إضافة إختبارات متممة لإلختبارات السابقة. -

مهما يكن على املراجع أن يتأكد انه قام بمراقبة كافية لتحديد رأيه ، كما عليه تفادي املبالغة في التحريات و 

 ما  له تأثير على وثائق املالية ، تنتهي عملية املراجعة بقيام املراجع ب :اإلكتفاء فقط ب

 إعادة النظر في إختبارات املؤسسة املراجعة من حيث مبادئ املحاسبة ؛ -

 التأكد من عدم وجود أحداث وقعت ما بعد امليزانية الختامية . -

 

 

 

                                                           
 .77-76، مرجع سبق ذكره ،ص ص  2ط محمد بوتين ،-1
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 املبحث الثالث : اإلطار املفاهيمي للمراجعة الداخلية

راجعة الداخلية بعد وجود املراجعة الخارجية بوقت طويل وكان العامل الرئيس ي في وجودها ظهرت امل

هو كبر حجم املؤسسات و إنتشار فروعها في أماكن متباعدة وما ترتبت عنه من إستخدامات أعداد كبيرة من 

لوسائل الرقابية املطبقة و املوضوعية و أصبحت املراجعة الداخلية هي أداة اإلدارة في قياس فاعلية االعمالء 

في املؤسسة و على هذا فإن الوظيفة األسسية للمراجعة الداخلية هي الفحص و التقرير املستمر للنظم 

 اإلدارية من سياسات و إجراءات وتسجيل ألحداث املالية و صحة تسجيل هذه اإلجراءات .

 ومها : نشأة املراجعة الداخلية ومفه املطلب األول 

 نشأة املراجعة الداخلية  الفرع األول :

يرجع ظهور املراجعة كفكرة إلى الثالثينيات و ذلـك بالواليـات األمريكيـة املتحـدة و مـن األسـباب 

األساسـية الـتي أدت إلى ظهورهـا هـي رغبـة املؤسسات األمريكية في تخفيض ثقل املراجعة الخارجية خاصة إذا 

على كل املؤسسات الـتي تتعامـل في األسواق املالية إلى إخضاع علمنا التشريعات األمريكية كانت تفرض 

حساباتها ملراجعة خارجية حتى يتم املصادقة عليهـا . و بقـي دور املراقبـة الداخليـة مهمشـا بحيـث أنهـا لم تخـص 

ـورك سـنة باالهتمام الالزم في بادئ األمر إلى أن انتظم املراجعون الداخليون في شكل تنظيم موحد في نيوي

الذي عمل منذ إنشائه على تطوير هذه  IIA و كونـوا مـا يسـمى بمعهـد املراجعين الداخليين األمريكيين 1941

 1944و تماشــيا مــع التطــورات االقتصــادية الحديثـة،قام هــذا املعهــد بتعــديل تعريفهــا ســنة  . املهنة و تنظيمها

نالحــظ تطــور أهدافها من نـظرة محاسبية محظة،تعـتمد على اكتشاف  ، بحيــث 1971و  1954ثم ســنة 

 األخطاء و الغش و التالعبات إلى أن أصـبحتتهـتم بكـل النشـاطات و الوظـائف فياملؤسسة .

أمـا في وقتنـا الحاضـر أصـبحت املراجعـة الداخليـة بالغـة األهميـة باعتبارهـا أداة إداريـة يمكـن االعتمـاد 

يهـا في ترشـيد العمليـة اإلداريـة بمفهومهـا املعاصـر بحيـث ابتــدأت بنطـاق و مجــال ضـيق يقتصــر علـى مراجعــة عل

القيـود و السـجالت املاليـة ثم اتجهـت بعــد ذلـك نحــو املجـاالت اإلداريــة والتشغيلية نتيجة الظروف 

 االقتصادي.

ا كنشـاط ال هبـ هـذه الوظيفـة حديثـة االسـتعمال أو حـتى حديثـة االعـترافأمـا في الجزائـر فـيمكن القـول أن 

مـن  40يمكـن االسـتغناء عنـه ، فلـم يـنص عليها املشـرع الجزائـري إال في نهاية الثمانينـات مـن خـالل املـادة 

ي تـنص علـى أنـه " ال يتعـين الـت 1988جـانفي 12الصـادر بتـاريخ  01 88القـانون التـوجيهي للمؤسسـات رقـم / 

علـى املؤسسـات العموميـة االقتصـادية تنظـيم هياكـل داخليـة خاصـة باملراقبـة في املؤسسـة و تحسين بصفة 

  ."1مستمرة بأنماط سيرها و تسييرها

 

                                                           
ية العلوم االقتصادية و علوم شعباني لطفي : " املراجعة الداخلية مهمتها و مساهمتها في تحسين التسيير "، رسالة ماجستير غير منشورة ، كل -1

 ص70،  2004/  2003التسيير ، جامعة الجزائر ، 
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 الفرع الثاني : تعريف املراجعة الداخلية

األخطاء الحسابية في الوثائق املحاسبية  في بداية األمر كان يهدف التدقيق الداخلي إلى البحث عن

وإجراء الجرد للنقدية و مراجعة الكشوفات املالية ، و لم يكن للمدقق حق اإلطالع الكامل على جميع الدفاتر 

و السجالت و في الحاضر قد طرأت بعض التغيرات على مفهوم املراجعة الداخلية  ، و سنتناول فيما يلي 

 :بعض التعاريف الخاصة بها 

" يعتبر التدقيق الداخلي نشاط تأكيدي  مستقل و موضوعي و نشاط إستشاري مصمم :  التعريف األول 

إلضافة قيمة للمنشأة و لتحسين عملياتها ، و هو يساعد املنشأة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منضم و 

 1لتحكم " .دقيق لتقييم و تحسيين فاعلية عمليات إدارة الخطر ، الرقابة و التوجيه و ا

هي وظيفة إدارية تابعة إلدارة املؤسسة ، لتعبر عن نشاط داخلي  املراجعة الداخلية: "  التعريف الثاني

مستقل إلقامة الرقابة اإلدارية بما فيها املحاسبية لتقييم مدى تماش ي النظام مع ماتتطلب اإلدارة أو العمل 

 2ية القصوى " .على حسن إستخدام املوارد بما يحقق الكفاية اإلنتاج

عرف مجمع املراجعين الداخليين بالواليات املتحدة األمريكية املراجعة الداخلية على أنها "  :التعريف الثالث 

وظيفة تؤديها هيئة مؤهلة من املوظفين ، وتتناول الفحص اإلنتقادي املنظم و التقييم املستمر للخطط و 

ة و أداء اإلدارات و األقسام املختلفة بهدف التحقق من مدى السياسات و اإلجراءات ووسائل الرقابة الداخلي

اإللتزلم بهذه الخطط و السياسات و اإلجراءات و وسائل الرقابة و مدى كفاءتها و فعاليتها و أداء اإلدارات و 

 3األقسام " . 

دارة للقيام مستقلة تنشؤه اإل املراجعة الداخلية هي " مجموعة من أنظمة أو أوجه نشاط  :التعريف الرابع 

بخدمتها في تحقيق العمليات و القيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات املحاسبية و اإلحصائية للتأكد 

كفاية اإلحتياطات املتخذة لحماية أصول و ممتلكات املشروع و التحقق من إتباع موظفي املشروع 

و جميع وسائل الرقابة في أداء للسياسات و الخطط املرسومة لهم في قياس صالحية الخطط و السياسات 

 4أغراضها و إقتراح التحسينات الالزم إدخالها عليها ليصل املشروع للكفاية اإلنتاجية القصوى " .

: " تعتبر املراجعة الداخلية هي جهاز داخل املؤسسة الذي يصوب إلى تقدير املعلومات  التعريف الخامس

 5لسيما املعلومات املحاسبية ".

 ف السابقة نستلخص مجموعة من النقاط الهامة :و من التعاري

                                                           
 .33-30، ص ص 2006خلف عبد هللا الوردات، التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق، مؤسسة الورق للنشر و التوزيع ، عمان األردن،  -1
 .61، ص 2000عمان األردن ، الطبعة األولى ،  جمعة أحمد حلمي, املدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء -2
، 2008دن، عبد هللا احمد سويلم الحسبان ، الرقابة الداخلية و التدقيق في بيئة التكنولوجيا املعلومات، دار الراية للنشر و التوزيع ،عمان األر  -3

 .57ص
 .202، عمان األردن ،ص2009لدار املستقبل للنشر و التوزيع، خالد الخطيب، خليل الرفاعي ، علم التدقيق الحسابات النظري و العملي، ا -4
5eme édition, édition d’organisation, paris, 2004, p.61.Jacques Renard, Thiorie et pratique de l’audit interne, 5 - 
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 ة يتم أساسا داخل املؤسسة عن طريق العاملين يشير مصطلح "داخلي" إلى أن وظيفة املراجعة الداخلي

 املختصين بها ؛

 يجب أن تتميز وظيفة املراجع الداخلي باإلستقاللية؛دم إقامة قيود على رأي املراجع الداخلي ع ، 

 اخلية أداة من أدوات الرقابة السلوكية أي الرقابة من خالل األفراد ،  و يكون تأثير تعتبر املراجعة الد

 ؛فراد على تحقيق األهداف املرغوبةاملراجعة الداخلية داخل املؤسسة من خالل العمل على تحفيز كل اال 

 املؤسسة هي التي تقوم بخلق وظيفة املراجعة الداخلية ؛ 

  اإلدارة تقييم النتائج و كذلك خدمة تقوم ايضا بالبحث عن الحقائق و 

 املطلب الثاني : أهمية و أهداف التدقيق الداخلي 

 1ةالداخلي ملراجعةالفرع األول : أهمية ا

نشأ التدقيق الداخلي و تطور مع تزايد الحاجة اليه للمحافظة على املوارد املتاحة و إطمئنان 

نات دورية دقيقة ملختلف النشاطات من أجل إتخاذ القرار مجالس اإلدارة الى سالمة العمل ، و حاجتها إلى بيا

 اإلنحرافات و رسم السياسة املستقبلية . املناسب و الالزم لتصحيح

املؤسسات و الشركات ارتبطت بأعلى لقد تبوأت وظيفة التدقيق الداخلي مكانة بارزة في معظم 

 .بل كنشاط  ت التنظيم ليس كأداة رقابية فحسبمستويا

  لتدقيق و فحص كافة األنشطة و العمليات املختلفة بهدف تطويرها و هو نشاط :  ميتقيينشاط

وتحقيق اقص ى كفاية انتاجية منها ، وما كانت لتبلغ هذه املرتبة التنظيمية لو ال تظافر العديد من 

 ؛العوامل التي ساعدت على نموها و تطورها وإزدياد أهميتها 

  ؛حداث و الوقائع املاضية قيق اال دمن خالل ت:و ذلك  وقائينشاط 

  لتشمل التأكد من كل نشاط من أنشطة املنشأة وذلك من خالل وضع برامج التدقيق. : انشائينشاط 

وظهر املفهوم الجديد على انه نشاط تأكيدي  2000لقد تطور هذا املفهوم للتدقيق الداخلي بعد عام 

 ة قيمة للمنشأة ... الخ و إستشاري مستقل و موضوعي إلضاف

  ه و يتم التعامل معها بشكل : لتطمئن االدارة بأن املخاطر املرتبطة باملنشأة مفهومتأكيدينشاط

 ؛مناسب

  اإلقتراحات الالزمة التخاذ ليالت و الدراسات و اإلستشارات و لتزويد اإلدارة بالتح استشاري:نشاط

 ؛القرارات

  ؛بإرتباطه بأعلى مستوى إداري داخل التنظيم  مستقل :نشاط 

                                                           
 .64-63بق ذكره، ص ص اخلف عبد هللا الوردات، مرجع س -1
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 بأداء األعمال املوكلة إليه ، جميع هذه األدوات تعمل من أجل إضافة قيمة للمنشأة  موضوعي :اط نش

و تقييم نظام الرقابة الداخلية ، و العمل من خالل خفض التكاليف و إكتشاف وضع الغش و الفحص 

 على إقتراح من ما شانه تحسين العمل .

 1الفرع الثاني : أهداف املراجعة الداخلية 

تهدف املراجعة الداخلية إلى معاقبة أو تهديد املوظفين حيث أن وظيفة املراجعة ليست تصيد  ال 

ألخطاء أو معاقبة اآلخرين عن األخطاء املكتشفة أو األعمال املشكوكة في حدوثها ، و إنما تهدف إلى التحقق 

اإلجراءات مالئمة وكفاية  من سالمة تنفيذ سياسات و إجراءات املؤسسة التشغيلية ، و أن هذه السياسات و

التشغيل و شمولية معالجة البيانات ، ومن أسهل السبل إلستفاء إحتياجات املراجع الداخلي لتحقيق فعالية 

أن يقدم املوظف الدليل على أدائه لوظيفته طبقا ملتطلبات املؤسسة ، ويجب توضيح ان الهدف الرئيس ي 

تالعب و املخالفات و لكن األمر ليس إال منتج فرعي لعمليات للمراجعة الداخلية ليس إكتشاف األخطاء أو ال

الفحص التي يقوم بها املراجع أثناء أداء وظيفته ، و على ذلك نجد أن وظيفة املراجع الداخلي وظيفة 

إستشارية ملساعدة اإلدارة في تخطيط و تنظيم و رقابة و ظائفها و ليست وظيفة بوليسية تهتم بالبحث عن 

 مقترفي الجرائم ، و لذلك املتالعبين و

نظم املعلومات املحاسبية للتأكد من فعاليتها و تطوير طرق و ينصب إهتمام املراجع على دراسة و فحص 

 .أساليب الرقابة التي تستخدمها و إكتشاف نقاط الضعف بها للعمل على تحسينها 

 ن هما : و من العرض السابق يتبين لنا أن املراجعة الداخلية لها هدفان اساسيا

يعتبر هدف الحماية الهدف التقليدي للمراجعة الداخلية حيث عرفت املراجعة هدف الحماية :  -1

الداخلية على أنها ذلك النشاط الذي يهدف إلى التاكيد من سالمة نظم الرقابة الداخلية و الذي يهدف 

 راجع الداخلي على :بدوره إلى حماية املنشأة من اإلختالس و السرقة و على ذلك كان ينصب دور امل

 التأكد من سالمة املعلومات املحاسبية املعدة و مدى اإلعتماد عليها ؛ -

 حماية أصول املنشأة ؛ -

التأكيد من املالئمة بين أساليب القياس و السياسات و الخطة و اإلجراءات و القوانين و اللوائح  -

 املوضوعة ؛

 التأكد من اإلستخدام الكفء ملوارد املنشأة ؛ -

 من إنجاز األهداف املوضوعة للعمليات التشغيلية. التأكد -

و   لوظيفة املراجعة الداخلية ،تطور مفهوم املراجعة الداخلية ظهر هدف جديد و مع :  هدف البناء -2

يتحقق هدف البناء من خالل إقتراح العالج و التوصيات نتيجة ملا قام به املراجع الداخلي من الفحص ، 

                                                           
نقود البالستيكية و أثر املعامالت اإللكترونية على املراجعة الداخلية في البنوك التجارية، الدار الجامعية، مصر، نادر شعبان إبراهيم السواح، ال -1

 .141-139، ص ص 2006
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إعترافا باإلتجاه نحو الخدمات اإلستشارية للمراجعة الداخلية تلبية حيث يتضمن التعريف األخير 

 إلحتياجات اإلدارة . 

 سنقوم بتوضيح أهداف املراجعة الداخلية من خالل الجدول االتي :

 ح أهداف املراجعة الداخليةيوض( : ت1-3الجدول رقم )

 هدف البناء هدف الحماية 

ة بين األداء الفعلي حيث يتم القيام بأعمال الفحص و املطابق

 و املعايير املوضوعة مسبقا لكل من:

 سياسات الشركة -

 اإلجراءات املحاسبية -

 نظم الضبط الداخلي -

 سجالت املنشأة -

 قيم املنشأة  -

 أنشطة التشغيل -

ات الالزمة لتصحيح نتائج الفحص و يعني إقتراح الخطو 

املطابقة و تقديم النصح لإلدارة ، و على ذلك يعمل املراجع و 

اخلي باإلضافة إلى مراجعة العمليات املحاسبية و املالية الد

 أيضا :

إللتزام بالسياسات و اإلجراءات تحقيق مدى ا -

 الخطط املوضوعة و 

 التحقق من مدى سالمة إجاءات حماية األصول  -

 إقتراح بتطوير و تحسين األداء -

املراجعة الداخلية، الدار اهات الحديثة في الرقابة   و إلتجاملصدر : فتحي رزق السوافري، سمير كامل محمد، محمود مراد مصطفى، ا

 .46، ص2002الجامعية الجديدة، مصر، 

 وموقعها  املطلب الثالث : تنظيم قسم املراجعة الداخلية

 الفرع األول : تنظيم قسم املراجعة الداخلية

لية و التأهيل و عادة من عدد قليل من املراجعين ذوي املهارات العا يتكون قسم املراجعة الداخلية

الخبرة و ذلك باملقارنة مع معضم األقسام األخرى و قد يقتصر في بعض التنظيمات على وجود مراجع داخلي 

 1واحد ، كما قد يتسع  قسم املراجعة الداخلية في تنظيمات أخرى ليتضمن اكثر من مائة مراجع .

ثة مستويات من املراجعيين ممارس ي وينطوي الهيكل التنظيمي لقسم املراجعة الداخلية عادة على ثال 

 املهنة و ذلك كما يتضح في الشكل التالي : 
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 (: املستويات التنظيمية لدائرة املراجعة الداخلي 2 – 1 الشكل رقم )

 

 .231.ص2006فتحي رزق السوافري و آخرون ، الرقابة و املراجعة الداخلية، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

 1:شرح الشكل 

  :املشرف  -1

، و هو بإعطاء التوجيهات العامة للقسم ، كما يقوم بالتخطيط له املسؤولية العامة لقسم املراجعة الداخلية 

، ووضع سياسات و إجراءات املراجعة ، و إدارة العاملين معه بالقسم ، و التنسيق مع املراجعيين الخارجيين ، 

 بر املشرف بمثابة حلقة الوصل مع لجنة املراجعة .ووضع برنامج للتحقق من جودة املراجعة . ويعت

 مدير املراجعة الداخلية :  -2

يقوم بإدارة عمليات املراجعة بما ينطوي عليه ذلك من التخطيط و تنسيق أعمال املراجعة ، و يكون لدى 

 مدير املراجعة عادة خبرة إشرافية و خبرة كبيرة في مجال املراجعة .

 املراجع األول :  -3

األعمال الفعلية التفصيلية ، وتبلغ خبرة جوانب اإلشرافية ألعمال املراجعة و يقوم بأداء كثير من يتولى ال

 املراجع األول عادة ثالث سنوات على األقل .

 :  املراجعون املبتدئون  -4

فإنهم يقومون بأداء األعمال الروتينية غير املعقدة . و هو عادة من حديثي العهد باملهنة أو يكونون تحت 

 لتمرين .ا

                                                           
 .232-231رون ، مرجع سبق ذكره ، ص ص فتحي رزق السوافري و آخ-1
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 الفرع الثاني : موقع قسم املراجعة الداخلية 

   تبعية املراجعة الداخلية للمديرية العامة: -1

إن ربط التدقيق الداخلي باملدير العام له تأثيرات سلبية أهمها ان بعض املدراء العاملون ال يعطون  

، و ان بعضهم يستغل تقارير التدقيق  في العادة قدرا كافيا من اإلهتمام و اإلنتباه لتقارير التدقيق الداخلي

 1. الداخلي ملالحقة معادية فيما يتعلق ببعض النقاط التي قد تظهرها التقارير

 تبعية املراجعة الداخلية إللدارة العامة:(:  3 – 1 الشكل رقم )

 

La source : Jaque Bernard, théorie et pratique de l’audit interne, Edition d’organisation, paris, France, 2000, p, 

357. 

 تبعية املراجعة الداخلية ملجلس اإلدارة  -2

يمكن لوظيفة أو إدارة املراجعة الداخلية أن تكون تابعة مباشرة إلى مجلس اإلدارة ، أي تفاعل املباشر 

مي كما هو مع املجلس ، و يمكن ببمراجعة الداخلية في هذا النوع من التبعية أن تظهر  في الهيكل التنظي

 موضح في الشكل املوالي :
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 ( : تبعية املراجعة الداخلية ملجلس اإلدارة 4 – 1 الشكل رقم )

 

املصدر : برابج بالل ، تقييم دور املراجع الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسات اإلقتصادية، مذكرة ماجستير ، 

 .58،ص 2015-2014جامعة بومرداس، 

 ية املراجعة الداخلية للجنة التدقيق : تبع -3

كما يمكن أن تكون إدارة املراجعة الداخلية تابعة للجنة التدقيق و التي بدورها تكون مرتبطة مباشرة بمجلس 

اإلدارة  و الذي توكل إليه مهمة التنسيق و السيطرة على بنية املراجعة الداخلية ، و هي كما موضحة في 

 الشكل التالي :

 ( : تبعية املراجعة الداخلية للجنة التدقيق 5 – 1 قم )الشكل ر 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر : برابج بالل ، تقييم دور املراجع الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسات اإلقتصادية، مذكرة ماجستير ، 

 .58،ص 2015-2014جامعة بومرداس، 

 

 مجلس اإلدارة لجنة املراجعة 

املراجعة 

 الداخلية 

 اإلدارة العليا

 اإلدارة الوسطى 

 اإلدارة التنفيذية 
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تنظيمية تسمح له القيام بإنجاز األعمال و املسؤوليات يجب أن يتمتع املدقق الداخلي بمكانة 

الخاصة به بحرية ، يكون مدير التدقيق مسؤوال أمام املدير العام مباشرة ، و يرفع جميع تقارير التدقيق إلى 

املدير العام ويتم وضع خطط التدقيق في بداية كل عام بالتعاون معه . وتحديد عالقة املسؤولية هذه ان 

قيق تعمل باستقاللية تامة عن دوائر املنشأة لكي تمكن املدقق من أداء واجباته بأسلوب يعطيه نشاط التد

 الفرصة للتعبير عن رأي وتوصياته املهنية دون تحيز .

إن املهام التي تسند عادة  إلى املدقق الداخلي تكون غاية في الحساسية و تحتاج مثل هؤالء األفراد إلى 

برامج التدقيق وتوقيت تنفيذها و تقييم نتائجها أمر . فإتباع نهج املشاركة في وضع  ادارة ديموقراطية خالقة

غاية باألهمية النسبية لهم . كما يجب منح كل قنوات اإلتصال بين كافة مستويات هذه اإلدارة من األسفل إلى 

 أعلى و من األعلى الى األسفل 

لممارسة املهنية من خالل مجموعة من اإلرشاد و لقد اهتم معهد املدققين الداخليين باإلطار العام ل

قد افرد معايير خاصة باإلستقاللية و املوضوعية ، فعلى نشاط التدقيق الداخلي ان يكون مستقال ، و على 

املدققين الداخليين ان يتسموا باملوضوعية اثناء تأدية عملهم لكي يستطيعوا القيام بتأدية املهام امللقاه عليهم 

 1 عالية .بكفاءة و ف
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 :  الفصل  خالصة

مما تقدم يتضح بأن املراجعة تتم بطريقة ممنهجة ومتسلسلة تصف االحداث االقتصادية واملالية 

ات املحاسـبية و املاليـة و مـدى في التحقـق مـن صـحة و صـدق البيانللمنشاة فالهـدف مـن املراجعـة يتمثـل 

ة و النتيجة املسجلة من طرفها، هذا عن طريق إبداء رأي فني و محايد حول تلك تمثيلهـا للمركـز املالي للمؤسس

كفـاءة مهنيـة و خـبرة، هـذا في إطـار  البيانـات املفحوصـة من طرف املراجع ، و الذي يشترط فيه أن يكون ذو

وتحـت مسـؤولية ومهمـة  املعـايير الـتي تحظـى بـالقبول العـام و املنهجيـة الـتي وضـعت لتنظـيم هـذه املهنـة

 . يحـددها ويضبطها القانون 

و قد أدى  تطور املراجعة الداخلية  إلى إضافة بعد جديد و هو تقييم أداء العمليات للوقوف على 

مدى كفاءة هذا األداء ، و مع ذلك فإن هناك بعض املشروعات الزالت تركز على املراجعة  بمفهوها التقليدي 

 التفصيلي للسجالت املحاسبية و حماية األصول . الذي يقتصر على تحقيق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

أثر املراجعة الداخلية على تقويم نظام 

 الرقابة الداخلية
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 تمهيد : 

لقد أدى التطور العلمي و التكنولوجي إلى عدة تغيرات على مستوى اإلقتصادي و ذلك بزيادة عدد 

الوحدات اإلقتصادية و تعقد املشاكل اإلدارية الناتجة عن ذلك فلقد مرت الرقابة الداخلية بعدة مراحل ، 

ناعية حيث تميزت شركاتها بصغر الحجم و لتصبح على ما هي عليه اآلن ، فاملرحلة األولى كانت قبل الثورة الص

هور شركات عمالقة ذات حجم ثانية كانت بعد الثورة الصناعية ظو مرحلة العدم إنفصال امللكية عن اإلدارة 

كبير مما صعب مهمة املالك في إدارتها و مما أدى إلى مواجهة مشاكل عديدة و توسع فجوة الخطر و من هنا 

ابة داخلية يمتاز بالكفاءة و الفعالية في استخدام موارد و أصول املؤسسة و ظهرت الحاجة لتوفير نظام رق

و قد الحصول على بيانات و املعلومات بالثقة املطلوبة و ضمان تحقيق أهداف املسطرة من قبل املؤسسة 

صنا هذا تميز هذا النظام بإنفصال امللكية عن اإلدارة ، و نظرا ألهمية البالغة لنظام الرقابة الداخلية خص

 الفصل لنتناوله بالتفصيل ، و من الناحية املنهجية قمنا بتقسيمه إلى ثالثة مباحث :

 ؛نظام الرقابة الداخلية  املبحث األول : -

 ؛مقومات األساسية لنظام الرقابة الداخلية  املبحث الثاني : -

 : تقييم نظام الرقابة الداخلية . املبحث الثالث -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أثر املراجعة الداخلية على تقويم نظام الرقابة الداخلية                        الفصل الثاني                                          

 

 42 

 ألول : نظام الرقابة الداخلية املبحث ا

تعتبر الرقابة عنصر من عناصر نشاط اإلدارة، حيث تطور مفهوم الرقابة نظرا لزيادة واتساع 

األنشطة و البرامج داخل املؤسسات االقتصادية أدى ذلك إلى زيادة االهتمام بالنظام الرقابة الداخلية الذي 

سة بوضع و تصميم نظام الرقابة الداخلية الذي يتضمن ،  تقوم املؤس يسعي بدوره إلى تحقيق الكفاءة

مجموعة من عمليات املراقبة املختلفة و التي تخص الجوانب املالية، التنظيمية و املحاسبية، وذلك ضمانا 

لحسن سير العمل في املؤسسة و التقّيد بالسياسات املوضوعة ، و عليه سنتطرق من خالل هذا املبحث الى 

 بة الداخلية و عوامل نشأته و انواعه ومكوناته و أهدافه و الخصائصه .مفهوم نظام الرقا

 

 وم و عوامل نشأة الرقابة الداخليةاملطلب األول : مفه

 : الرقابة الداخليةنشأة الفرع األول : 

تبعث الحاجة إلى رقابة عمل الغير من قديم الزمان حيث كان العمل و االحتفاظ باألصول يناط به إلى 

ساب الدولة وتطلب األمر الرقابة على هؤالء األفراد حيث يقومون باالحتفاظ باألصول وتسجيل أفراد لح

تحركات هذه األصول كما أن األفراد مالك األرض أو القائمون بالتسويق كانوا في حاجة إلى من يقوم بالرقابة 

نيابة عنهم ، وفي املراحل األولى  على األعمال التي يقومبها العاملون لحسابهم في التسجيل و االحتفاظ باألصول 

للتقدم البشري كانت طرق لتنفيذ مبدئية يتوالها أصحابها بسبب قلة العمليات التجارية ، وبذلك كان الفرد 

نفسه يقيد ويراقب عمله في نفس الوقت، إال أن التقدم البشري و انتشار التجارة العاملية واتساع نطاق 

مللكية عن اإلدارة وبالتالي ازدادت الحاجة إلى الرقابة لصالح اإلدارة حيث زاد التجارة الداخلية أدى إلى فصل ا

العاملون وكذلك الرقابة لصالح أصحاب رأس املال دفز ياد رأس املال املستثمر في العمل التجاري أو الصناعي 

ملشروع إلى نخبة من أو الخدمي وظهور امللكية الجماعية في صورة شركات أفراد أو مساهمة ألزم إسناد إدارة ا

 . 1اإلداريين للقيام بوظائف املشروع املختلفة يساعدهم في ذلك مجموعة من العاملين في املشروع

من وظائف اإلدارة رقابة أعمال العاملين ومحاسبتهم عن أخطائهم وتصحيح هذه األخطاء ، وأيضا  و

لهم ، في إدارة املشروع فأصبح األمر يتطلب تطلب األمر أن يتابع أصحاب رأس املال املديرين في نجاحهم أم فش

تنظيما داخليا في املشروع يتيح رقابة ومتابعة أعمال القائميين للتنفيذ سياسات املوضوعة لصالح املديرين 

الحاجة ماسة إلى من يراقب هؤالء املديرين نيابة عن أصحاب رأس املال على أن يقدم لهم تقرير  كما أصبحت

 .ابته وبذلك يمكن محاسبتهم عن األخطاء التي يقعون فيها أثناء قيامهم بعملهم ا عما ملسه أثناء رق

   :  وفق ثالث مراحل و يمكن حصر مراحل تطور عمليات الرقابة

 املرحلة األولى  : -

حيث كانت تسجل األحداث املالية في سجلين منفصلين بواسطة أشخاص مستقلين يتولى كل منهم 

قال عن األخر وهذا لغرض وجود سجلين يمكن تطابقهما، و بالتالي يمنع التسجيل لنفس العمليات مست

التالعب و اإلختالس، فكأن الوظيفة الرقابية الداخلية كانت تتحقق داخليا وليس هناك من يراقب العمل من 

                                                           
 . 12- 11فتحي رزق السوافري و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -1
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 خارج املشروع، ويتطور النشاط التجاري و ازدياد حجم االتصاالت الدولية نتيجة فتح أفاق جديدة عن طريق

النقل البحري واستعمار أماكن جديدة تطلب األمر محاسبة العائدين من قباطنة السفن والعائدين بالثروات 

من القارة األوروبية فتطلب األمر استخدام مراجعين لغرض محاسبة قباطنة السفن هذه ومنع اختالس هذه 

ين عهد ت إليهم املسؤوليات الثروات فكأن الرقابة وجدت في هذا الوقت للتحقق من أمانة األشخاص الذ

املالية ، وفي ذلك الوقت لم يشار إلى أي نظام يتعلق برقابة داخلية أو نظام محاسبي، فاألسلوب الذي كان 

 . متبعا في املراجعة في ذلك الوقت هو تحقيق مفصل لكل عملية أو حدث ما لم يتم

 املرحلة الثانية :  -

لصناعي الذي ظهر بوجود الثورة الصناعية وظلت الرقابة مع اتساع استخدام الرقابة لتشمل النشاط ا

تعنى الكتشاف االختالسات التالعب، وازدادت أهمية ذلك بسبب انفصال امللكية لرأس املال عن االدارة، 

وكانت الرقابة املالية تتركز في فحص مفصل لألحداث املالية، إال أن هناك تغيرات جوهرية في اتجاهات الرقابة 

تحقق في خالل هذه املرحلة حيث كان هنالك اعتراف عام بضرورة وجود نظام محاسبي منتظم  و أدواتها

لغرض الدقة في التقرير ومنع التالعب و االختالس و التغير األخر الهام كان القبول العام للحاجة على 

 . استعراض مستقل للنواحي املالية سو اء للمشروعات الكبيرة أو الصغيرة

 ثة : املرحلة الثال -

نتيحة التغيرات اقتصادية هامة التي ادت الى ظهور املشاريع كبيرة الحجم وبروز شركات املساهمة وانتقلت 

اإلدارة من أفراد إلى مهنيين وأصبح أصحاب رأس املال غائبون عن اإلدارة وبالتالي انصب اهتمامهم على 

محايدة واعترف بالرقابة الداخلية كنظام املحافظة على رأس املال وظهر ت مهنة املراجعة كرقابة خارجية 

 ضروري ألي تنظيم محاسبي .

 

 مفهوم الرقابة الداخليةالفرع الثاني : 

على   AICPAعرفتها لجنة طرائق التدقيق املنبثقة عن املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين   التعريف األول :

ة من قبل اإلدارة في املؤسسة ، بهدف حماية أصولها أنها تتمثل في تلك الخطة التنظيمية و األساليب املتبع

وضبط ومراجعة البيانات املحاسبية والتأكد من دقتها ومدى إمكانية االعتماد عليها وزيادة الكفاية االنتاجية 

 1وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات االدارية املوضوعة .

حقيق من أن التنفيذ يتم طبقا للخطة املوضوعة و الرقابة بانها ، " الت FAYOL: عرف التعريف الثاني 

التعليمات الصادرة و املبادئ املقررة فهي عملية كشف عما إذا كان كل ش يء يسير حسب الخطط املوضوعة 

و ذلك لغرض الكشف عما يوجد من نقاط الضعف و االخطاء و عالجها و تفادي تكرارها ، و قد جعل الرقابة 

رة )التخطيط، التنظيم، التنسيق، الرقابة( التي هي ضرورية و الزمة ليست فقط أحد عناصر أو وظائف اإلدا

 2للخدمات و املشروعات بل أيضا جهد جماعي مهما كان غرضه .

                                                           
  .228، مرجع سبق ذكره ، ص 2خالد أمين عبد هللا ،ط -1
 .139، ص 2008العسكري، الرقابة املالية على األموال العامة في مواجهة األنشطة غير املشروع، مكتبة بستان املعرفة، مصر ،  علي أنور  -2



أثر املراجعة الداخلية على تقويم نظام الرقابة الداخلية                        الفصل الثاني                                          

 

 44 

الرقابة الداخلية تعريفا شامال على أنها  (GAO) لقد عرف مكتب املحاسبة العامة األمريكيالتعريف الثالث : 

لخاصة باستعمال األصول التي تمتلكها الوحدة و املحافظة عليها، ومراجعة " هي خطة للتنظيم و كل الطرق ا

مدى دقة و توثيق البيانات املحاسبية ، الرقابة املحاسبية و تحسين الهيكل التنظيمي و العمل على تحقيق 

املين و أهداف الخطة و اإلنتاجية ، البرمجة، الكفاءة، و اإلقتصاد ، الفاعلية ، و تشجيع التعاون بين الع

 1إتخاذ السياسات اإلدارية املناسبة للرقابة اإلدارية " .

( " قدرة املدير على التأثير في سلوك األفراد في تنظيم معين (FERRY.Gعرف  فيري جورج   :التعريف الرابع 

 2بحيث يحقق هذا التأثير النتائج املستهدفة "

الرقابة الداخلية بأنها  1992سنة  COSOتريدوايعرفت لجنة التنظيمات الراعية للجنة : التعريف الخامس 

" عملية يتم تفعيلها عن طريق مجلس إدارة الشركة و مديريها و موظفيها اآلخرين ، و هي مصممة بهدف توفير 

 3تأكد معقول مرتبط بتحقيق األهداف املوجودة " .

ابة الداخلية عن مجموعة " يعبر نظام الرق Rosney et vonbartalanffyعرف كل من  :التعريف السادس 

 4عناصر ، في تفاعل ديناميكي و املبنية على هدف معين ".

و من التعاريف السابقة نستخلص أنالرقابة الداخلية هي مجموعة من الوسائل و القوانين التي توضع 

من طرف اإلدارة من أجل العمل على ضمانالتحكم في وظائف املؤسسة، بغية الوصول إلى تسيير فعال 

 .عمليات املالية و اإلدارية التي تقومبهالل

الرقابة الداخلية هي مخطط تنظيمي من املناهج و اإلجراءات املحددة من طرف اإلدارة لتحقيق  إذن

أهداف معينة كاحترام سياسات التسيير و املحافظة على األصول،ذلك اعتمادا على مجموعة من الوسائل 

 مختلفة. كخطة تنظيمية، طرق و إجراءات و مقاييس

 

 نظام الرقابة الداخلية و أنواع املطلب الثاني : مكونات

 مكونات نظام الرقابة الداخليةالفرع األول : 

 تتمثل املكونات األساسية لنظام الرقابة الداخلية فيما يلي :

 بيئة الرقابة : -1

تؤثر على جودة األنظمة تعتبر البيئة الرقابية االيجابية أساسا لكل املعايير حيث أنها تعطي نظاما وبيئة 

 الرقابية و هناك عوامل كثيرة تؤثر عليها من أهمها :

 نزاهة االدارة واملواطنين و القيم األخالقية التي يحافظون عليها. 

  التزام االدارة بالكفاءة بحيث يحافظون على مستوى معيين من الكفاءة مما يسمح لهم القيام بواجباتهم

 .طبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة إضافة إلى فهم أهمية تطوير ت

                                                           
 .55، ص2006-2005عبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته، الرقابة و املراجعة الداخلية الحديثة ، الدار الجامعية، مصر، -1
 .25، ص2008ارية في منظمة األعمال، إثراء للنشر و التوزيع، عمان األردن، علي عباس، الرقابة اإلد-2
 .598، ص 2009امين السيد أحمد لطفي، فلسفة املراجعة، الدار الجامعية، مصر ، -3
 .04، ص 2000عبد الرزاق بن حبيب، إقتصاد و تسيير املؤسسة ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، -4
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  فلسفة االدارة، وتعني نظرة االدارة إلى نظم املعلومات املحاسبية وإدارة األفراد وغيرها. 

  الهيكل التنظيمي للشركة الذي يحدد إطار لإلدارة لتخطيط وتوجيه ورقابة العمليات كي تحقق أهداف

 املؤسسة ؛

 و املسؤوليات أسلوب إدارة املؤسسة في تفويض الصالحيات . 

  ى البشرية من حيث سياسات التوظيف و التدريب وغيرهاالسياسات الفاعلة للقو . 

 عالقة املالكيين باملؤسسة و عالقة أصحاب املصالح باملؤسسة . 

 تقييم املخاطر : -2

تفصح أنظمة الرقابة الداخلية املجال لتقيم املخاطر التي تواجهها املؤسسة سواء من املؤثرات 

ة أو الخارجية، كما يعتبر وضع أهداف ثابتة وواضحة للمؤسسة شرطا أساسيا لتقيم املخاطر لذلك الداخلي

فإن تقييم املخاطر عبارة عن تحديد و تحليل املخاطر ذات العالقة و املرتبطة بتحقيق األهداف املحددة في 

عرف على آثارها وذلك من خطوط األداء الطويلة األجل ولحظة تحديد املخاطر فإنه من ضروري تحليلها للت

 1حيث أهميتها وتقدير إحتمال حدوثها وكيفية إدارتها و الخطوات الواجب القيامبها .

 النشاطات الرقابية : -3

تساعد النشاطات الرقابية على ضمان القيام بتوجيهات اإلدارة و يجب أن تكون النشاطات الرقابية و       

ة إن النشاطات الرقابية عبارة عن سياسات وإجراءات و آليات كفوءة في تحقيق األهداف الرقابية للمؤسس

تدعم توجهات اإلدارة وهي تضمن القيام بإجراءات ملعالجة املخاطر، ومن أمثلة هذه النشاطات الرقابية: 

 املصادقات، التأكيدات، مراجعة األداء و الحفاظ على إجراءات األمن و الحفاظ على السجالت بصفة عامة .

 و االتصاالت : املعلومات -4

يجب تسجيل املعلومات وإيصالها إلى اإلدارة و إلى آخرين يحتاجونها داخل املؤسسة وذلك بشكل وإطار      

زمني يساعدهم على القيام بالرقابة الداخلية و املسؤوليات األخرى وحتى تستطيع املؤسسة أن تعمل وتراقب 

قةبها وفي الوقت املناسب وذلك فيما يتعلق باألحداث عملياتها عليها أن تقوم باتصاالت مالئمة يمكن الث

الداخلية و الخارجية، أما فيما يتعلق باالتصال فإنه يكون فعاال عندما يشمل تدفق املعلومات من األعلى إلى 

األسفل أو العكس بشكل أفقي إضافة إلى قيام اإلدارة بالتأكد من وجود اتصال مناسب مع جهات أخرى 

ها أثر في تحقيق املؤسسة ألهدافها عالوة على حاجة اإلدارة الفعالة لتنقية املعلومات خارجية قد يكون ل

 2الهامة لتحقيق أحسن اتصال مهم وموثوق به ومستمر لهذه املعلومات .

 

 

                                                           
، 2009، 1ويلم الحسبان، الرقابة الداخلية و التدقيق في بيئة التكنولوجيا املعلومات، دار الراية للنشر و التتوزيع، األردن، طعطا هللا احمد س-1

 .50ص
 .51مرجع سبق ذكره، ص  عطا هللا أحمد سويلم الحسبان،-2
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  مراقبة النظام : -5

لتدقيق تعمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على تقييم نوعية األداء في فترة زمنية ما، وتضمن أن نتائج ا

و املراجعة األخرى تم معالجتها مباشرة، ويجب تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار عمليات 

املراقبة كجزء من العمليات الداخلية، يجب أن تشمل أنظمة الرقابة الداخلية على سياسات و إجراءات 

 : 1أن اإلداريينتتم بشكل سريع وعلى  لضمان أن نتائج التدقيق

  ا بشكل سريع نتائج التدقيق و املراجعة األخرى بما في ذلك مابين التصور و التوصيات التي يقييمو

 .قدمها املدققون وغيرهم من القائميين على تقييم أعمال املؤسسة 

  يستكملوا ضمن ايطار زمني محدد، كل خطوات التي تصحح أو تعالج األمور املشار إليها من قبل

 .اإلدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .52عطا هللا أحمد سويلم الحسبان، مرجع سبق ذكره، ص-1



أثر املراجعة الداخلية على تقويم نظام الرقابة الداخلية                        الفصل الثاني                                          

 

 47 

 .( : مكونات الرقابة الداخلية 1 – 2الجدول رقم )

 عناصر مكونات الرقابة وصف مكونات الرقابة الداخلية مكونات الرقابة الداخلية

السياسات و اإلجراءات و اإلتجاه  بيئة الرقابة

العام و اإلدارة العليا و أصحاب 

الوحدة املرتبطة بضوابط الرقابة 

 الداخلية و أهميتها .

 .القيم األخالقية و النزاهة  -

 .اإللتزام بالكفاءات  -

 .فلسفة اإلدارة و نمط التشغيل -

 .الهيكل التنظيمي  -

 .تحديد السلطات و املسؤوليات -

 سياسة املوارد البشرية . -

تحديد وتحليل اإلدارة للمخاطر التي  تقدير املخاطر

بإمكانها التأثير في إعداد القوائم 

 طار الدولي للمراجعة.املالية طبقا لإل 

 .عملية تقدير املخاطر  -

تحديد العوامل التي تأثر على  -

 .املخاطر 

 .إمكانية حدوث املخاطر  -

 قرار إدارة املخاطر . -

اإلجراءات و السياسات التي تضعها  األنشطة الرقابية

اإلدارة للوفاء بأهدافها إلغراض 

 التقرير املالي .

 . أنواع األنشطة الرقابية -

 .الفصل الكافي في الواجبات  -

الترخيص املالئم للعمليات و  -

 .األنشطة 

 .السجالت و املستندات الكافية -

 الرقابة املادية على األصول . -

الطرق املستخدمة لتحديد و تجميع  املعلومات و اإلتصال

و تسجيل عمليات املؤسسة و 

 التقرير عنها .

أهداف املراجعة املرتبطة  -

ويب، التوقيت ، الترحيل و بالتب

 تلخيص العمليات .

التقييم املستمر و الدوري لإلدارة  التوجيه و املتابعة

على فاعلية تصميم و تشغيل 

الرقابة الداخلية لتحديد مواقع 

 الضعف .

متابعة اإللتزام بنظام الرقابة  -

 الداخلية.

،  نظام الرقابة الداخلية في املؤسسات اإلقتصادية، مذكرة ماجستير  املصدر : برابح بالل، تقييم دور املراجع الداخلي في تحسين

 .17،ص2015-2014،جامعة بومرداس
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 الفرع الثاني : أنواع نظام الرقابة الداخلية

  الرقابة املحاسبية : -1

تهدف إلى اختيار الدقة املحاسبية للمعلومات و مدى االعتماد عليها . وتعتمد هذه الرقابة على االستخدام 

األمثل للحاسب اآللي و إتباع طريقة القيد املزدوج و حفظ حسابات املراقبة االجمالية وتجهيز موازين املراجعة 

 :1التالية  العناصر الدورية وعمل التدقيق الدوري وغيرها،ويتم تحقيق هذا النوع من الرقابة عن طريق

  ؛وضع وتصميم نظام مستندي متكامل ومالئم لعمليات املؤسسة 

  ؛نظام محاسبي متكامل وسليم يتفق مع طبيعة نشاط املؤسسة وضع 

  ؛وضع نظام سليم لجرد أصول وممتلكات املؤسسة وفقا للقواعد املحاسبة املتعارف عليها 

  وضع نظام ملراقبة وحماية املؤسسة و أصولها وممتلكاتها ومتباعتها للتأكد من وجودها واستخدامها

 ؛خدام حسابات املراقبة املالئمة لذلك فيما خصصت له ومن ذلك إمكانية است

 ة عن أصول املؤسسة مع نتائج الجرد وضع نظام مالئم ملقارنة بيانات سجالت محاسبة املسؤولي

الفعلي لألصول املوجودة في حيازة املؤسسة على أساس دوري، ويتبع ذلك ضرورة فحص ودراسة 

 ؛ أسباب أي اختالفات قد تكشفها هذه املقارنة

  ه من بيانات ( لتحقق من دقة ماتم تسجيلشهري مثال)ي ر عداد موازين مراجعة بشكل دو وضع نظام إل

 ؛ ومعلوماتمالية خالل الفترة املعد عنها ميزان املراجعة

 اية الفترة من مسؤول واحد أو أكثر في نه وضع نظام العتماد نتيجة الجرد و التسويات الجردية في

 . املؤسسة

 الرقابة اإلدارية :  -2

الرقابة الداخلية في املشروع و عنصرا رئيسيا من عناصرها ثل الرقابة اإلدارية الوجه اإلداري من أوجه و تم  

، و تهتم هذه الرقابة و تتضمن جميع اإلجراءات الالزمة للتحقق من كفاءة استخدام موارد و ممتلكات 

املين فيه بالسياسات و القوانين املشروع استخداما امثال من ناحية و التحقق من مدى التزام املشروع و الع

ق و يتحق . 2و اللوائح الداخلية والخارجية على السواء و املنظمة ألعمال و أنشطة املشروع من ناحية أخرى 

 اآلتية : هذا النوع من الرقابة من خالل العناصر

 األقسام  تحديد األهداف العامة الرئيسية للمشروع و كذلك األهداف الفرعية على مستوى اإلدارات و

و التي تساعد في تحقيق األهداف العامة الرئيسية ، مع وضع توصيف دقيق ملثل هذه األهداف حتى 

 .يسهل تحقيقها 

  وضع نظام رقابة الخطة التنظيمية في املشروع لضمان تحقيق ما جاء بها من إجراءات و خطوات و

 .بالتالي تحقيق األهداف املوضوعة

                                                           
 .86، ص 2008رقابة املالية ، دار الكتاب الحديث، االسكندرية، السيد محمد ، املراجعة و ال -1
  .150-149فتحي رزق السوافيري، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -2
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 كل سنة ط في املشروع على اختالف انواعها بشكل دوري في بداية وضع نظام لتقدير عناصر النشا

مالية لتكون هذه التقديرات األساس في عقد املقارنات و تحديد االنحرافات السلبية بصفة خاصة و 

 منها :

 .قواعد و أسس تقدير املبيعات  -

 . قواعد و اسس تقدير اإلنتاج -

 .قواعد و أسس تقدير عناصر مصروفات اخرى  -

 .و أسس تقدير عناصر اإلرادات األخرى قواعد  -

 : وضع نظام خاص للسياسات ، و اإلجراءات املختلفة للعناصر الهامة في املشروع لإلسترشاد بها و منها 

 . سياسات و إجراءات الشراء -

 .سياسات و إجراءات البيع  -

 .سياسات و إجراءات اإلنتاج -

 . سياسات التوضف و الترقي بالنسبة للعاملين -

 . إجراءات التسعير ملنتجات املشروع سياسات و -

 .إجراءات و قواعد تنفيذ السياسة املالية  في املشروع  -

  وضع نظام خاص لعملية اتخاذ القرارات يضمن سالمة اتخاذها بما ال يتعارض مع مصالح املشروع و ما

إال بناء على يهدف إلى تحقيقه من أهداف و مايصل إليه من نتائج ، و على أساس أن أي قرار ال يتخذ 

 اسس و معايير معنية و بعد دراسة وافية تبرر ضرورة اتخاذ مثل هذا القرار  .

 :  الضبط الداخلي -3

اءات الهادفة إلى حماية أصول املشروع من مية وجميع وسائل التنسيق و اإلجر ويشمل الخطة التنظي   

ل تحقيق أهدافه على تقييم العمل االختالس و الضياع أو سوء االستعمال، ويعتمد الضبط الداخلي في سبي

كما يعتمد على مع املراقبة الذاتية حيث يخضع عمل كل موظف ملراجعة موظف آخر يشاركه تنفيذ العملية، 

 1. السلطات و املسؤولياتتحديد االختصاصات و 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .170،ص 2004، 1لبنان،ط -العربية،بيروت  لنظرية، دار النهضةعبد الرؤوف جابر، الرقابة املالية و املراقب املالي من الناحية ا -1
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 ( : يوضح الفرق بين الرقابة املحاسبية و الرقابة اإلدارية . 2 – 2الجدول رقم ) 

 الرقابة اإلدارية الرقابة املحاسبية  قارنة وجه امل

حماية األصول من السرقة و  - الهدف من الرقابة 

الضياع و اإلختالس وسوء 

 اإلستخددام ؛

التحقق من دقة املعلومات  -

 املالية الواردة في القوائم املالية .

التحقق من كفاءة أداء العمليات  -

 التشغيلية ؛

لقوانين و التحقق من اإللتزام با -

اللوائح و السياسات و اإلجراءات 

 التي وضعتها إدارة الشركة .

التحقق من تنفيذ عمليات  - طبيعة عملية الرقابة 

املنشأة وفقا لنظام تفويض 

طة املالئم و املعتمد في السل

 ؛اإلدارة

نشأة التحقق من أن عمليات امل -

قد تم تسجيلها في الدفاتر 

السجالت طبقا للمبادئ و 

 حاسبية املقبولة قبوال عاما .امل

التحقق من تنفيذ و تطبيق  -

 اإلجراءات و السياسات اإلدارية .

 .60، صالرقابة و املراجعة الداخلية الحديثة، الدار الجامعية ،مصر املصدر : عبد الوهاب نصر علي ، شحاته السيد شحاته ، 

 

 و عالقته باملراجعة الداخلية  نظام الرقابة الداخلية  أهميةاملطلب الثالث : اهداف و 

 الفرع األول : أهداف نظام الرقابة الداخلية:                                                             

لنظام الرقابة الداخلية العديد من األهداف، بحيث أن كل هدف يسعى إلى خدمة املؤسسة ومساعدتها   

هداف الــعامة و املسطرة، وقد تـطورت هذه األهداف بتطور مفــهوم بالشكل الذي يمـكنها من تحقيق األ 

 :الـــرقابة وأصبحت أوسع وأشمل مما كانت عليه في السابق، وتتمثل في

   حماية أصول املؤسسة -1

إن النظام الفعال للرقابة الداخلية البد أن يهدف إلى املحافظة على ممتلكات املؤسسة، وهذا الهدف ال   

ألصول املادية )املخزون، التثبيتات، املعدات و األدوات( بل البد من أن يضمن سالمة بعض يشمل فقط ا

 1:العناصر األخرى واملتمثلة في

العنصر البشري وهو أهم عنصر باملؤسسة وبالتالي يجب الحفاظ عليه وتقليل نسبة الخطر التي قد  -

 .يتعرض لها 

                                                           
 .59، ص2008يوي، املراجعة معايير وإجراءات، دار الكتب الوطنية، الطبعة الخامسة، بنغازي، ليبيا، ادريس عبدالسالم اشت -1
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هار بسبب حادث مفاجئ راجع إلى اإلدارة والتحكم صورة املؤسسة تجاه محيطها الخارجي والتي قد تن -

 .السيئ في العمليات التي تقوم بها 

 الحفاظ على كل املعلومات السرية املتعلقة باملؤسسة . -

 ضمان مصداقية ودقة املعلومات املالية والتشغيلية -2

من قبل موظفيها  تضمن الرقابة الداخلية دقة ونوعية املعلومات املالية، املحاسبية والتشغيلية املعدة

ساسية في أل ء املوظفين على مجموعة من املبادئ االواملعبرة عن نشاطات املؤسسة وهذا بوجوب استناد هؤ 

التي  ذلك، كما أن صورة املؤسسة تعكس معلوماتها املالية املقدمة ملحيطها الخارجي، واملتعلقة بالعمليات

كون هذه املعلومات خالية من األخطاء والغش والتالعبات، تقوم بها باإلضافة إلى ربحيتها، وبالتالي يجب أن ت

 : 1وعلى الرقابة الداخلية التأكد من أن هذه املعلومات تتمتع بالخصائص التالية

 ال يكفي أن تكون املعلومات جيدة بل يجب على نظام الرقابة الداخلية أن  : أن تكون صادقة وحقيقية

من كل نظام رقابي على نـــظام إثبات يعمل على إثبات صدق يفحصها ويتأكد من دقتها كما يجب أن يتض

 املعلومات املتحصل عليها .

 ال يكفي أن تكون املعلومات دقيقة ما لم تكن كاملة ومفهومة، ولذلك فعلى  أن تكون مفهومة وواضحة :

ن اإلعتبار كل نظام الرقابة الداخلية الــتحقق من أن املعلومات املتوصل إليها قد استخرجت مع األخذ بعي

 العناصر التي قد تأثر فيها أي دون إهمال أي بيان مهما كانت درجة أهميته .

 هناك معلومات تصل متأخرة ومعلومات ال تصل بسهولة، وعلى نظام الرقابة  مالءمة ووفرة املعلومات :

اسب، كما يجب على الداخلية تجنب هذه األنواع واإلعتماد على املعلومات اآلنية والتي تصل في الوقت املن

 املعلومات املالية أن تكون مكيفة و متالئمة مع أهداف املؤسسة .

  اإلرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية -3

أي العمل على تجنب نواحي اإلسراف في استخدام املوارد املتاحة للمؤسسة، وهذا عن طريق تتبع 

يطية، التكاليف املعيارية ودراسة مجموعة من األساليب والطرق التي تساعد في ذلك مثل املوازنات التخط

 الزمن والحركة .

 ءات والسياسات اإلدارية املرسومةاإللتزام باإلجرا -4

إن أهداف املشروع يتم ترجمتها في شكل مجموعة من السياسات واإلجراءات اإلدارية املتكاملة والتي 

 لسياسات واإلجراءات أثناء األداء .تغطي جوانبه املختلفة، وتعمل الرقابة الداخلية على ضمان اإللتزام بهذه ا

 

 

 

                                                           
1- Jacques Renard, théorie et pratique de l’audit interne, groupe Eyrolles, 7eme édition, paris, France, 2010, pp145-146. 
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 توفير مصادر املعلومات -5

توفر النظم الرقابية مصادر هامة للمعلومات بشأن أنواع ومخاطر التحريفات الجوهرية املمكنة  

 تحريفات اإلدارة التي يمكن أن تحدث في تأكيدات القوائم املالية، كما تعد أيضا املصدر الرئيس ي 
ً
متضمنة

 خاصة بالعمليات والسجاالت والتقارير التي تستخدمها املؤسسة إلعداد تقاريرها املالية .للمعلومات ال

 

 أهداف الرقابة على املبيعات  -6

ضمان إعداد فواتير صحيحة للمنتجات املباعة أو الخدمات املقدمة، فحص من اإلئتمان للعميل قبل  

 عماالء .املوافقة على طلبية معينة، واملوافقة على املردودات من ال

 أهداف الرقابة على اإلنتاج أو الخدمات  -7

 1هذا بإنتاج الكميات املناسبة والعمل على الحد األدنى من كل مخلفات التشغيل والفاقد من املنتوج . 

 

 :الفرع الثاني : أهمية الرقابة الداخلية 

اإلقتصادية على إختالف  زيادة اتساع نطاق األنشطة و البرامج اإلقتصادية التي تمارسها الوحدات نإ    

اإلدارة داخل  و إبراز الرغبة في الحصول على تقييم داخلي مستقل لفاعليةأنواعها و أشكالها أدى إلى زيادة 

حيث و هذا ما يدخل في نطاق عمل الرقابة الداخلية و التي تعتبر من أهم أدوات الرقابة  هذه الوحدات

 : 2داخلية ما يلييتوقف على مدى نجاح و قوة نظام الرقابة ال

 .نجاح و كفاءة و فاعلية رقابة و متابعة و تقييم أداء ما تقوم به الوحدة من أنشطة و برامج مختلفة  -

 .زيادة كفاءة أداء العاملين في الوحدة في مجال تنفيذ و أداء األعمال و األنشطة املوكلة لكل منهم  -

نهائية املوضوعة من قبل األنشطة و برامج النتائج املطلوبة و من ثم تحقيق األهداف المدى تحقيق  -

 .الوحدة

مدى ما يقوم به املراجع الخارجي من خطوات و ما يبذله من جهود هو و مساعديه في سبيل وضع و  -

هذا البرنامج وما تشمله من إجمال أو تفصيل خاص  تحديد اإلطار املالئم لبرنامج مراجعته و نطاق

 لوحدة أو املنشأة موضوع التدقيق .بإجراءات مراجعته لعمليات و أنشطة ا

تنفيذ أنشطة و برامج املنشأة قبل وقوعها حتى املساعدة على إكتشاف أي إنحرافات أو أخطاء عند  -

يمكن تجنبها ، و يمثل ذلك جوهر الرقابة الداخلية السليمة التي يجب أن تكون في نفس الوقت رقابة 

 وقائية كلما أمكن .

 

 

 

                                                           
لكتروني على أنظمة الرقابة الداخلية، مجلة جامعة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية، ثامر محمد مهدي، أثر استخدام الحاسب اإل - 1

 .180، ص 2010، العراق، 4، العدد 12املجلد
  .143-142فتحي رزق السوافري و آخرون ، مرجع سبق ذكره، ص ص  -2
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 ملراجعة الداخلية بنظام الرقابة الداخلية الفرع الثالث : عالقة ا

 وضحة في الجدول املوالي :في عدة مكونات م ترتبط عالقة املراجعة الداخلية بنظام الرقابة الداخلية

 عالقة املراجعة الداخلية بنظام الرقابة الداخلية ( :  3  - 2الجدول رقم  ) 

 املراجعة الداخلية  الرقابة الداخلية  املكونات 

تشمل على خطة التنظيمية ووسائل التنسيق و  - ملفهوما

ييس املتبعة في الشركة بهدف حماية أصولها املقا

و ضبط ومراجعة البيانات املحاسبية و التأكد 

من دقتها ، و مدى اإلعتماد عليها ، و زيادة 

الكفاية  اإلنتاجية وتشجيع العاملين على 

 التمسك بالسياسات اإلدارية املوضوعية .

نشاط توكيدي إستشاري مستقل  - 

وموضوعي وهو مصمم إلضافة قيمة 

للمنشأة وتحسين عملياتها، ومساعدة 

املنشأة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج 

منظم وصارم لتقيين وتحسين فاعلية 

 عمليات إدارة،الخطر ،والرقابة، والتوجيه.

مسؤوليات 

 اإلدارة 

ي، تتحمل مسؤولية وضع نظام الضبط الداخل -

و املحافظة عليه، وعند تنفيذها ملسؤولياتها 

اإلشرافية يجب عليها و بإنتظام مراجعة مدى 

مالئمة وكفاية عناصر الضبط الداخلي وذلك 

 لضمان جميع الضوابط الهامة بفاعلية.

تحديد الصالحيات التي تخول املدقق  -

 القيام بتأدية عمليات التدقيق؛

حصول إعطاء الحق املدقق الداخلي بال -

على أية معلومات يراها ضرورية ألغراض 

 التدقيق؛

تحديد نطاق عملية املراجعة الالزمة  -

 لتأديتها .

مسؤولية 

املدقق 

 الداخلي 

يجب أن يتضمن مجال عمل املدقق الداخلي  -

فحص وتقويم كفاية وفعالية أنظمة الرقابة 

الداخلية في الشركة و نوعية األداء في تنفيذ 

 دة.املهمات املحد

تزويد اإلدارة العليا بمعلومات حول دقة  - 

  نظام الرقابة الداخلية ؛

تزويد اإلدارة العليا بمعلومات حول  -

 كيفية إنجاز العمل .

تقسيم الرقابة الداخلية إلى رقابة إدارية  - األقسام 

 ومحاسبية و ضبط الداخلي .

يقسم التدقيق الداخلي إلى التدقيق املالي  -

 داري و التدقيق اإلستراتيجي .والتدقيق اإل 

الرقابة املالية و ااإلدارية و الضبط الداخلي  - األدوات

هدفها تأمين سالمة وتنفيذ عملياتها و املحافظة 

 على األصول و تأمين الثقة بصحة املعلومات .

التدقيق الداخلي هدفه تقويم األنظمة  -

املعينه بحماية ممتلكات الشركة وتحقيق 

 تها مع األهداف .اء وطابقكفاءة األد

في بيئة تكنولوجيا املعلومات، دار الراية لنشر، األردن  الرقابة الداخلية و التدقيقاملصدر : عطاء هللا أحمد سويلم الحسبان، 

 .64،ص1، ط2009،

 



أثر املراجعة الداخلية على تقويم نظام الرقابة الداخلية                        الفصل الثاني                                          

 

 54 

 املبحث الثاني : مقومات األساسية لنظام الرقابة الداخلية 

داخلية يجب توافر مجموعة من املقومات األساسية و لكي يتواجد نظام قوي و متكامل للرقابة ال

اإلجراءات الهامة لخلق نظام فعال حيث كلما توافرت هذه املقومات بشكل سليم و فعال كلما إزدادت فاعلية 

 دور الرقابة الداخلية في تحقيق األهداف املتوخات منها .

 املقومات املحاسبية لنظام الرقابة الداخليةاملطلب األول : 

 1تضمن هذا املقوم من مجموعة  طرق و وسائل التي يمكن تناولها على النحو األتي :ي

 : الدليل املحاسبي -1

ينطوي الدليل املحاسبي على عمليات تبويب للحسابات بما يتالءم مع طبيعة الوحدة االقتصادية من     

لتحقيقها من ناحية أخرى،  ناحية ونوع النظام املحاسبي املستخدم من ناحية أخرى و األهداف التي يسعى

حيث يتم تقسيم الحسابات إلى حسابات رئيسية وفرعية كما يتم شر ح كيفية تشغيل هذا الحساب وبيان 

طبيعة العمليات التي تسجل فيه، ويعتمد تبويب الحسابات املستخدمة على درجة معينة من التفصيل تكون 

يا أو الكتوونيا و أيضا لتحويلها إلى معلومات تكون مفيدة ضرورية لجمع البيانات لتشغيلها في مرحلة تالية يدو 

 لعملية اتخاذ القرارات بواسطة ادارة املؤسسة .

بالطبع فال يوجد دليل محاسبي يصلح لكافة املؤسسات، بل يختلف من وحدة ألخرى، وفق طبيعة 

ل املحاسبي يجب مراعاة ونشاط هذه املؤسسات، سواء كانت صناعية أو خدمية أو تجارية، فعند إعداد الدلي

 مايلي :

 أن يعكس الدليل املحاسبي بما يشمله من حسابات، نتائج أعمال املؤسسة و مركزها املال . 

  ضرورة توافر حسابات مراقبة إجمالية، هدفها ضبط الحسابات الفرعية بدفاتر األستاذ، فهذه

ء املعتمدة فيصعب اكتشافها الحسابات تقوم بكشف حاالت حدوث األخطار غير املتعمدة أما األخطا

 .عن طريق حسابات املراقبة ألن مرتكبيها عادة ما يتعمدون تغطيتها من خالل وجود توازن محاسبي 

 الدورة املستندية : -2

إن وجود دورة مستندية على درجة عالية من الكفاءة يعتبر من األساسيات للوصول إلى نظام جيد للرقابة 

 ساس ي للقيد و أدلة االثبات، فعلى النظام املستندي أن يتميز بـ :الداخلية باعتبارها املصدر األ 

عند تصميم املستندات يجب مراعاة النواحي القانونية و الشكلية باالضافة إلى أن يحقق املستند  -

 . املعين الهدف من تصميمه و تداوله

قا للرقابة من ترقيم املستندات لتسهيل عمليات الرقابة وضمان عدم ازدواجية املستندات تحقي -

ناحية العمل على تقليل عدد املستندات املطلوبة لكل عملية إلى أدنى حد ممكن حتى يتم تبسيط 

 العمل االداري واملكتبي وتسيير االجراءات في املؤسسة .

 
                                                           

 .25، ص2002ملراجعة الداخلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، فتحي رزق السوافيري، سمير كامل محمد ، االتجاھات الحديثة في الرقابة و ا-1
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 : املجموعة الدفترية -3

ة و ما موعة الدفترية حسب طبيعة املؤسسة وخصائص أنشطتها خاصة دفتر اليومية العاماملجتعد     

   :1موعة الدفتريةملجيرتبطبها من يوميات مساعدة ، كما يجب مراعاة ما يلي عند إعداد ا

 . ترقيم الصفحات قبل استعمال املجموعة الدفترية لغرض الرقابة -

 . إثبات العمليات قبل حدوثها كلما أمكن ذلك -

االطالع و الفهم وقدرتها على توفير تبسيط املجموعة  الدفترية عند تصميمها بقصد سهولة االستخدام و  -

 . البيانات املطلوبة

وملزيد من اإلفصاح، يعرض الشكل التالي العالقة بين الوسائل الثالثة املستخدمة في تحقيق الجانب 

 .املحاسبي لنظام الرقابة الداخلية

 

 .: العالقة بين الوسائل الثالثة املستخدمة في الجانب املحاسبي ( 1 – 2)شكل رقم ال

 
 .28فتحي رزق السوافيري ، سمير كامل محمد، مرجع سابق ، ص صدر :امل

 الوسائل اآللية و اإللكترونية املستخدمة : -4

تعتبر الوسائل اآللية املستخدمة ضمن عناصر النظام املحاسبي داخل املؤسسة من العناصر الهامة في    

األوراق النقدية املحصلة ، بدون نسيان  ضبط و إنجاز األعمال و أحسن مثال على ذلك آالت عد وتسجيل

الحاسوب االلكتروني الذي أصبح شائع االستخدام في العمليات املحاسبية، وكذلك مختلف البرامج 

                                                           
 .26فتحي رزق السوافري، سمير كامل محمد،مرجع سابق، ص -1



أثر املراجعة الداخلية على تقويم نظام الرقابة الداخلية                        الفصل الثاني                                          

 

 56 

املعلوماتية أين يتم تسجيل مختلف البيانات املحاسبية ومعالجتها . كما تعتبر هذه الوسائل من أنجعها في 

 املراقبة و الحد من حدوث األخطاء .

 الجرد الفعلي لألصول : -5

تتميز بعض عناصر األصول اململوكة للمؤسسة بإمكانية جردها الفعلي مثل النقدية التي بحوزة املؤسسة،   

ملية الجرد هذه تسمح بعملية الرقابة ، فعاض ي ومباني و أثاث آالت و سيارات و أر ومعظم االستثمارات من 

 .اسبية مع ما هو موجود فعالعن طريق مقارنة ما هو مسجل في السجالت املح

 املوازنات التخطيطة : -6

يتمثل الدور الرقابي للموازنات في إجراء املقارنة بين األهداف املخططة و النتائج الفعلية و بيان أسباب    

االنحرافات ملحاولة تفاديها، وتتطلب عملية الرقابة باستخدام املوازنات، تحديدا دقيقا للتنظيم وأهدافه و 

، وكذلك تحديد خطوط السلطة و املسؤولية و وجود نظام محاسبي سليم ، ووضع معايير عملية  وظائفه

دقيقة، لكن ما يجب اإلشارة له هو أن املوازنات التخطيطية ال تعتبر نظاما كامال للرقابة و لكن جزءا منه 

 . فقط

 دارية لنظام الرقابة الداخليةبعدما تطرقنا للمقومات املحاسبية، سوف نتطرق فيما يلي إلى املقومات اإل 

 

 املقومات اإلدارية لنظام الداخليةاملطلب الثاني : 

تتمثل املقومات اإلدارية في مجموعة من الطرق و الوسائل و التي تزيد من كفاءته و التي يمكن عرضها على    

 1النحو اآلتي :

  : فصل املهام -1

راقبة األساسية التي تساعد على انجاز يشكل فصل املسؤوليات او الوظائف وسيلة من وسائل امل

العملية في مجملها ، بحيث تقلص من خطر التالعب و الخطأ الصادر عن قصد . و تشمل الوظائف التي 

تستوجب فصلها تلك املتعلقة بإصدار اوامر الصرف ، التنفيذ ، الحماية ، التسجيل ، و كذلك عمليات 

ة اعتماد الوظيفة على نظام محاسبة املسؤولية كما يجب ان تطوير األنظمة و العمليات اليومية في حال

 يكون التدقيق .

  التنظيم : -2

يجب على وحدات الخاضعة للتدقيق ان تتوفر فيها تصميم للتنظيم يحدد املسؤوليات و الصالحيات ،  

و كذلك اجراءات عمل تشخيص قنوات املعلومات للعمل اليومي ، كما يجب تحديد و بوضوح تفويض 

 الحية كيفما كان نوعها لتفعيل محاسبة املسؤولية .الص

 : املوظفون  -3

يجب وضع بعض الترتيبات الالزمة للتاكد من ان املوظفين مؤهلين و يتمتعون بالقدرات التي تناسب  

 مسؤولياتهم ، الن السير الجيد الي نظام يرتبط بالضرورة بكفاءة و نزاهة و استقامة املوظفين ، لذا تشكل 

                                                           
  .139-138خلف عبد هللا الوردات، مرجع سبق ذكره،ص ص -1
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و الكفاءة و املميزات الفردية عناصر هامة يجب اخذها بعين االعتبار عند وضع أي نظام  املهارات

 مراقبة .

 

 :  التسيير -4

يتعلق االمر بعمليات املراقبة التي يقوم بها اإلداريون خارج اوقات سير العمل اليومي العادي ، و تضم 

ص معلومات التسيير و مقارنتها بامليزانيات ، مراقبة اإلشراف العام الذي يمارسه هؤالء االداريون ، كذلك فح

 و مقاييس األداء ، و كل اجراء يهم الفحص .

  االشراف على العمل : -5

ن يحتوي كل نظام مراقبة داخلية . اعتماد وسيلة اإلشراف على سير العمل اليومي للعمليات يجب ا

و على تسجيلها و ذلك من خالل الهيكل التنظيمي املعتمد ، كان يراجع رئيس القسم على اعمال و موظفين 

 القسم ، او من خالل اإلشراف املباشر من شخص مؤهل يراجع االعمال اول باول .

  ة الداخلية  ) املراقب املالي ( :املراجع -6

يمارس املراقب املالي مهمة مراقبة مستقلة ملجاالت واسعة بحيث يحق له رد او االعتراض على صرف 

مستند ما لم يكن مكتمل الشروط وفقا اجراءات العمل املعتمد او وفق االنظمة و التعليمات املصرح بها في 

ة الداخلية في املنشأة الى منع و اكتشاف الغش و التالعب بما يقوم العمل . و يؤدي توفر نظام فعال للرقاب

 عليه من مقومات تكفل هذا و بما يعتمد عليه عليه من اساليب ووسائل.

 

 املطلب الثالث : اإلجراءات الواجبة لتحقيق املقومات 

تخاذ مجموعة من لتحقيق اهداف املقومات الضرورية لنظام الرقابة الداخلية يتوجب على اإلدارة إ    

 اإلجراءات املتمثل في :

 إجراءات تنظيمية و إدارية :اوال: 

تخص هذه اإلجراءات أوجه النشاط داخل املؤسسة، فنجد إجراءات تخص األداء اإلداري من خالل 

تحديد االختصاصات، تقسيم واجبات العمل داخل كل مديرية . بما يضمن فرض رقابة على كل شخص 

ديد املسؤولية بما يتيح معرفة حدود النشاط لكل مسؤول و مدى التزامه باملسؤوليات داخلها، توزيع وتح

املوكلة إليه، وإجراءات أخرى تخص الجانب التطبيقي كعملية التوقيع على املستندات من طرف املوظف 

بما ال   الذي قام بإعدادها، واستخراج املستندات من أصل وعدة صور، وإجراء حركة التنقالت بين املوظفين

يتعارض مع حسن سير العمل و فرض إجراءات معينة النتقاء العاملين، وضبط الخطوات الواجب إثباتها 

إلعداد عملية معينة، بحيث ال يترك إلى أي موظف التصرف الشخص ي إال بموافقة الشخص املسؤول، لذلك 

 من خالل النقاط التالية : سنتطرق إلى هذه اإلجراءات

 : اتتحديد اإلختصاص-1

إن تحقيق أهداف املؤسسة االقتصادية، االجتماعية و التكنولوجية يكون حتما عبر تظافر الجهود 

داخل أجزائها كل حسب اختصاصه، لذا بات من الواضح اعتماد تحديد دقيق لالختصاصات داخل املؤسسة 
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مديرية من املديريات في إطار سياستها، فعند الوقوف على الهيكل التنظيمي لها يجب تحديد اختصاصات كل 

املوجودة . بما ال يسمح بالتضارب بين االختصاصات، فكل مديرية لها اختصاصها وداخل كل مديرية يمكن 

تجزئة هذه االختصاصات إلى تخصصات داخل الدوائر، وداخل املصالح و إلى غاية آخر نقطة من الهيكل 

 .1التنظيمي

  تقسيم العمل :-2

يدعم تحديد االختصاصات داخل املؤسسة بمنعه لتضاربها أو تداخلها، كما إن التقسيم املالئم للعمل 

أنه يقلل بدرجة كبيرة من احتماالت وقوع األخطاء، السرقة و التالعب، كون هذا التقسيم املالئم للعمل يقوم 

 على االعتبارات اآلتية :

 : التسجيل املحاسبي من شأنه  إن الفصل بين وظيفتي األداء و الفصل بين أداء العمل و سلطة تسجيلية

أن يمنع التالعب في تسجيل البيانات املحاسبية، بالتالي نحصل على معلومات صادقة عن الحدث بعض 

 املعالجة .

 إن هذا التقسيم في العمل يقلل من احتماالت  : الفصل بين سلطة االحتفاظ باألصل و سلطة تسجيلية

ضمن اختصاصات موظف معين، وتسجيل العمليات  سرقة األصول نظرا ألن االحتفاظ باألصل يكون 

 املتعلقة بهذا األصل ضمن اختصاصات موظف أخر .

 إن الفصل بين سلطة تقرير  : الفصل بين سلطة االحتفاظ باألصل و سلطة تقرير الحصول عليه

 الحصول على األصل و االحتفاظ به تقلل من احتماالت وقوع التالعبات ومن االتفاقيات ذات املصلحة

 الشخصية .

 انطالقا من عدم إنفراد شخص واحد بالقيام بعملية معينة من بدايتها  : تقسيم العمل املحاسبي

إلىنهايتها، فإنه يسمح بإعطاء رقابة داخلية يخلقها هذا التقسيم بمراقبة عمل موظفه معين بموظف آخر 

ء والتالعب و التزوير ويزيد يقوم بالعملية بعده، لذلك يستطيع هذا التقسيم التقليل من فرص األخطا

وفي األخير نشير إلى ضرورة الفصل بين العمليات و الفصل بين  2من فرص الكشف عنها في حال وقوعها .

ي ذات الوقت القيام املوظفين القائمينبها، بحيث يقوم موظف معين بعملية من العمليات و ال يستطيع ف

 .بعملية أخرى 

 توزيع املسؤوليات :-3

إلجراء على الوضوح في تحديد املسؤوليات للموظفين إذ يمكن من تحديد تبعية اإلهمال يقوم هذا ا

أو الخطأ، لذلك وجب تحديد املدريات و األشخاص في ذات الوقت املسؤولين عن املحافظة على املمتلكات و 

ن تحديد عمليات املؤسسة و على تسجيل هذه املمتلكات وعلى التقرير بالعمليات و املوافقة عليها، أ

امه تجاهها، فيحاسب ويراقب في و مسؤوليته والتز املسؤوليات تمكن كل موظف من معرفة حدود عمله 

ال، إذ أن هذا اإلجراء يعطي لنظام الرقابة الداخلية فعالية أكبر من خالل التحديد وبدقة ملجحدود هذا ا

                                                           
   .105، ص1محمد التوهامي طواهر ، مسعود الصديقي،ط -1
 . 107رجع سابق،ص ، م1محمد التھامي طواھر ، مسعود الصديقي، ط -2
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جدية و الدقة في تنفيذ العمل من ملرتكب الخطأ وعدم استطاعته التملص من جهة، ومن جهة ثانية يضفي ال

 . طرف املوظف ألن على يقين بأن أي خطأ في عملية ينسب إليه مباشرة ولن يستطيع أن يلقيه على غيره

و في األخير و بوضوح العالقة التكاملية بين اإلجراءات الثالثة السابقة، والتي بانسجامها تحقق لنا شطرا كبيرا 

 عال .من نظام الرقابة الداخلية الف

 

 إعطاء التعليمات صريحة :-4

عادة ما يشتمل هذا اإلجراء على الجانب التنظيمي للمؤسسة، لذلك ينبغي أن تكون التعليمات 

صريحة من املسؤول داخل املديرية أو الدائرة أو املصلحة إلى املنفذينبها ، فالصراحة و الوضوح في التعليمات 

ن وجه،كإعطاء تعليمة صريحة بأن يقوم املوظف بالتوقيع على تمكن من فهم التعليمة وتنفيذها على أحس

املستندات التي أعدها بغية تحديد مسؤوليته اتجاهها ومن أجل الوقوف على تعليمات يستطيع املنفذ 

 :1تطبيقها على أحسن وجه، البد أن تتوفر هذه األخيرة على العناصر التالية

  ؛الوضوح 

 ؛ الصراحة 

 ؛ الفهم 

 سلسلي للوضائفاحترام السلم ت . 

 : إجراء حركة التنقالت بين العاملين-5

إن إجراء حركة التنقالت بين العاملين داخل املؤسسة يكون من صلب إجراءات نظام الرقابة  

الداخلية، كون أن هذا اإلجراء يمكن من كشف األخطاء و التالعبات التي ارتكبها املوظف خالل العمليات التي 

تحت مسؤوليته . أن حركة التنقالت بين العاملين، ال بد أن تكون مدروسة و بنية تدخل ضمن اختصاصاته و 

على أساس عملي و ال تتعارض مع السير الحسن للعمل، كتغيير موظف من مصلحة املالية إلى مصلحة 

 املحاسبة أو إلى مصلحة البيع ، و ينبغي في هذا اإلطار تغيير موظف من مصلحة األمن أوالبحث إلى مصلحة

 2تختلف بشكل كبير عن العمل داخل املصلحة، املنتمي لها كمصلحة املستخدمين مثال .

 إجراءات تخص العمل املحاسبي :ثانيا : 

يعتبر نظام املعلومات املحاسبة من بين أهم املقومات املدعمة لنظام الرقابة الداخلية الفعال، 

ابة دائمة على العمل املحاسبي من خالل لذلك بات من الواضح سن إجراءات معينة تمكن من إحكام رق

التسجيل الفوري للعمليات، التأكد من صحة املستندات، إجراء مطابقات دورية، القيام بجرد مفاجئ وعدم 

اشتراك موظف في مراقبة عمل قام به . إن هذه اإلجراءات السابقة تمكن من دعم املقومات التي يقوم عليها 

، لذلك سنتطرق في هذا البند إلى أهم اإلجراءا ت التي تخص العمل املحاسبي  نظام الرقابة الداخلية الفعال

 :في النقاط اآلتية
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  التسجيل الفوري للعمليات : -1

ا املؤسسة من بين الوظائف املحاسب، إذا يقوم هذا األخير بتسجيل بهيعتبر تسجيل العمليات التي تقوم

ملستندات وضياعها، لذلك فالسرعة التي تصاحبها الدقة العمليات بعد حدوثها مباشرة، بغية تفادي تراكم ا

في التسجيل،تمكن من السرعة في ترتيب وحفظ املستندات املحاسبية التي تم على أساسها التسجيل 

 املحاسبي، الذي يكون بدون :

 شطب . 

  تسجيل فوق تسجيل آخر. 

 عكس التسجيل ثم إثبات  ال يلغي تسجيل معين إال وفق طرق معروفة كطريقة املتمم إلى الصفر أو

 .التسجيل الصحيح 

وعلى هذا ، يمكن القول بأن التسجيل الفوري للعمليات يؤثر إيجابا على معالجة البيانات التي ينتظر من 

 ورائها الحصول على معلومات صادقة و معبرة عن الوضعية الحقيقية و مالئمة التخاذ القرارات املناسبة .

 : التأكد من صحة املستندات -2

تشمل املستندات على مجموعة من البيانات التي تغير عن عمليات قامت بها املؤسسة، لذلك ينبغي  

 مراعاة بعض املبادئ األساسية عند تصميم هذه املستندات:

 البساطة التي تساعد على استخدام املستند و استكمال بياناته . 

 ز النشاطعدد الصور الالزمة حتى يمكن توفير البيانات الالزمة ملراك. 

 ضمان توفير إشادات عن كيفية استخدامها وتوضيح خطوات سيرها . 

  يجب استعمال األرقام املسلسلة عند طبع نماذج املستندات، مما يساعد على إجراء عملية الرقابة  و

  . العودة إليها عند الحاجة

 1. يانات التي يحتويهاإن املبادئ السابق للذكر، تمكن املحاسب من سهولة التأكد من املستند و الب

  : إجراءات املطابقة الدورية -3

تعتبر املطابقة الدورية من بين أهم اإلجراءات التي تفوض على العمل املحاسبي داخل املؤسسة لتقريبه 

من الواقع، ألن العمل املحاسبي يعتمد أساسا على املستندات الداخلية و الخارجية والتي هي موضوع املراجعة 

ي أن هذه املستندات يمكن أن تكون غير صحيحة مما يؤثر سلبا على مخرجات نظام املعلومات املستندية، أ

سبق جاءت إجراءات نظام الرقابة  ملاونظر  . املحاسبة و بالتالي على القوائم املالية الختامية للمؤسسة

من جهة أخري الداخلية لكي تكشف ذلك عن طريق مقاربات دورية بين مختلف مصادر املستندات من جهة و 

 بين املستندات الحقيقة املتمثلة أساسا في الواقع كالجرد املادي مثال .
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  : عدم اشتراك موظف في مراقبة عمله -4

يكتس ي العنصر البشري داخل أي نظام أهمية كبرى في تحقيق أهداف هذا األخير وفي املحافظة على 

ات تتوقف على هذا العنصر، لذلك أصبح من السير الحسن له ، كون أن يالتقيد الجيد للطرق و اإلجراء

الضروري تحديد االختصاصات وتوزيع املسؤوليات داخل نظام املعلومات املحاسبة بما يتناسب مع موقع كل 

موظف داخل النظام وبما يستجيب إلى تدعيم مقومات نظام الرقابة الداخلية املفروضة على النموذج 

 املحاسبي للمؤسسة .

م الرقابة الداخلية سن إجراء يقض ي بعدم إشراك موظف في مراقبة عملية داخل لهذا وجب على نظا

نظام املعلومات املحاسبية، نظرا ألن املراقبة تقض ي كشف األخطاء التي حدثت أثناء املعالجة أو التالعبات 

خير، ال املمكن وقوعها، والتي تخل بأهداف نظام الرقابة الداخلية، فعند حدوث خطأ من املحاسب فهذا األ 

يستطيع كشف خطئه و كذلك إذا حدث تالعب فاملحاسب يغطي هذا التالعب كونه صادرا عنه فوضع هذا 

 اإلجراء ليقض ي على هذه األشكال ويتيح معالجة خالية من هذه الشوائب التي تس يء إلى املعلومات املحاسبية
1. 

 إجراءات عامة :ثالثا : 

لجانب التنظيمي و اإلداري و اإلجراءات التي تخص العمل بعد التطرق إلى اإلجراءات املتعلقة با

املحاسبي سنتناول في هذا البند إجراءات عامة تكون مكملة لسابقتها، و بتفاعل جميع هذه اإلجراءات 

 يستطيع نظام الرقابة الداخلية تحقيق أهدافه املرسومة، لذلك سنميز بين اإلجراءات التالية :

  : التأمين على ممتلكات-1

تسعي املؤسسة من خالل ممارسة نشاطها إلى تحقيق أهدافها االقتصادية، االجتماعية و  

التكنولوجية وذلك عن طريق االستعمال األمثل ملواردها و الحفاظ على ممتلكاتها من خالل التأمين عليها ضد 

التأمين على املمتلكات و كل األخطار املحتملة، سواء كانت طبيعية كاألخطار الجوية التي يتم استبعاد أثرها ب

التخزين الجيد للموارد الستبعاد التفاعل الذاتي لها، أو بفعل فاعل كالسرقة أو الحريق، فتلجأ املؤسسة في 

 هذا اإلطار إلى التأمين على املمتلكات ضد أخطار السرقة أو الحريق بغية تفادي الخسائر .

 : التأمين ضد الخيانة -2

بة الداخلية تكون من بين إجراءات هذه األخيرة إجراء يخص التـأمين على في ظل تدعيم مقومات الرقا

املواظفين الذين يعملون بشكل مباشر في النقدية سواء تحصيلها أو صرفها، أو الذين يدخل ضمن 

اختصاصهم التسيير املادي للبضائع أو األوراق التجارية ، فمن غير املعقول أن يحافظ نظام الرقابة 

ى تحقيق أهداف املرسومة دون إجراء التأمين بالنسبة للموظفين السابق ذكرهم، إذا نجد من الداخلية عل

بينهم موظف معين يحصل قيم مبيعات املؤسسة مثال طوال اليوم والتي تقدر بمبالغ ضخمة فيجب في هذا 

 2. اإلطار التأمين عليه
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 :إعتماد رقابة مزدوجة -3

ت االقتصادية كونه يوفر ضمانا للمحافظة على النقدية، فعند يستعمل هذا اإلجراء في أغلب املؤسسا

شراء مادة معينة مثال بغية أن يحتوي ملف التسوية على كل الوثائق املتعلقة بالعملية من وصل التوريد، 

الفاتورة وصل االستالم الذي يكون ممض ي عليه من الجهات املوكلة لها ذلك، إن بعد تسجيل الدين ومراقبة 

لية، يعد املشرف على عمليات التسوية و يمض ي عليه مدير املالية و املحاسبة في املرحلة األولي، وفي ملف العم

املرحلة الثانية يمض ي عليه مدير املؤسسة لكي يكون هذا الشيك قابال للسحب، إن هذا اإلجراء من شأنه أن 

 يعمل على :

  ؛حماية النقدية 

 ؛ تفادي التالعب و السرقة 

 ؛ اتيةإنشاء رقابة ذ 

 تدعيم مقومات نظام الرقابة الداخلي . 

 

    إدخال اإلعالم اآللي :-4

يعتبر اإلعالم اآللي أحد أهم الوسائل التي يتمبها تشغيل نظم املعلومات، فمن خالله يمكن ألي نظام 

للمعلومات و لنظام املعلومات املحاسبية على وجه الخصوص مواصلة العمل بغية توليد معلومات بشكل 

 يع . إن إدخال اإلعالم اآللي للمؤسسة وتنفيذ العمل املحاسبي آليا له مبررات عدة هي على النحو اآلتي :سر 

 حجم عدد العمليات. 

 السرعة في معالجة البيانات. 

 إمكانية الرجوع إلى املعطيات بسرعة. 

أن تعطي لنا قوائم مالية  وعليه يمكن للمعالجة السريعة للبيانات املحاسبية في ظل استعمال اإلعالم اآللي    

ومحاسبية تعبر عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة و تعكس السرعة سواء في املعالجة أو في إعداد هذه 

القوائم بغية السماح لنظام املعلومات املحاسبية من توليد معلومات ذات مصداقية في الوقت و املكان 

طراف املستعملة للمعلومات، ينبغي إدخال هذه املناسبين من أجل اتخاذ القرارات أو تلبية حاجات األ 

الوسيلة في أنظمة املعلومات املحاسبية كنظام معلومات األفراد ، التسويقية ، التمويلية، و اإلنتاج . في األخير 

 1نقدم شكل تفصيلي يوضح كافة إجراءات نظام الرقابة الداخلية التي يتم التطرق إليها .
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 جراءات تنفيذية لتحقيق خصائص نظام الرقابة الداخلية(: إ 2 – 2الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 125محمد التهامي الطواهري، مرجع سبق ذكره، صاملصدر : 

 .املبحث الثالث : تقييم نظام الرقابة الداخلية 

ه من وضع ة تمكنام الرقابة الداخلية وهذه األخير عند قيام املراجع بمهمته، يجب عليه تقييم نظ    

برنامج املراجعة وأثناء تقييمه لنظام الرقابة الداخلية سيتمكن من معرفة نقاط القوة و الضعف في هذا 

النظام ، و ليتوصل املراجع إلى التقييم النهائي للنظام يقوم باستعمال مجموعة من الطرق و األساليب 

ملبحث إلى مسؤولية املراجع نحو نظام لهذا سنتطرق في هذا ا .رف عليها و ذلك حسب مراحل معينةاملتعا

 ذلك. الرقابة الداخلية و أساليب و مراحل املتبعة لتقييم

 املطلب األول :تقييم الرقابة الداخلية بواسطة املراجع 

بما أن نظام الرقابة الداخلية يتكون من رقابة محاسبية و إدارية و ضبط داخلي ،فإن مسؤولية املراجع 

هذه النواحي الثالثة ، و قد تطرق املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ملسؤولية حول النظام تكون على 

 : 1املراجع في هذا املجال معطيا تحديدا و تقسيما للمسؤولية كاآلتي

  : املسؤولية بالنسبة للرقابة اإلدارية -1

ية في املؤسسة محل ال يعتبر مراجع الحسابات مسؤوال عن دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية اإلدار 

يهدف الى تنفيذ السياسات اإلدارية وفقا للخطة التي تم وضعها و الفحص، حيث إن هذا النوع من الرقابة 
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 .80-79، ص ص 2014-2013جامعة بسكرة، 

 اإلجراءات 

 اجراءات تنظيمية وإدارية اجراءات محاسبية اجراءات عامة

  تأمين على ممتلكات املؤسسة 

  التأمين ضد خيانة األمانة 

  اعتماد رقابة مزدوجة 

 إدخال اإلعالم اآلل 

  تسجيل فوري للعمليات 

 لتأكد من صحة املستندات  

 إجراء املطابقات الدورية 

 جراءات تنظيمية وإدارية . 

 تقييم العمل  

 إعطاء تعليمات صريحة .  

  إجراء حركة التنقالت بين

 العاملي
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عليه فإن إلزام املراجع بفحص نظام الرقابة الداخلية اإلدارية سيوسع مسؤوليته و يلقي عليه عبأ كبيرا 

يؤثر على برنامج املراجعة الذي يقوم بوضعه مراجع  خاصة و إن وجود أو عدم وجود نظام رقابة إدارية ال

 الحسابات .

 : املسؤولية بالنسبة للرقابة املحاسبية -2

أما بالنسبة للرقابة املحاسبية فإن املراجع يعتبر مسؤوال عنها ، كونها ذات صلة بعملية املراجعة و مدى 

د عليها ، و مدى داللة القوائم املالية للمركز دقة البيانات املحاسبية املسجلة بالدفاتر و مدى إمكانية اإلعتما

املالي للمنشأة عن الفترة املالية محل الفحص ، باإلضافة إلى حماية أصول املنشأة النقدية و غير النقدية من 

إعتبار أن له أثر جوهري اإلختالس و التالعب ، عليه فإن على املراجع أن يبذل عناية خاصة لهذا النظام على 

 املراجعة .في عملية 

لهذا فإن معايير املراجعة أوضعت أنه على املراجع فهم النظام املحاسبي و لظام الرقابة الداخلية له 

لغرض التخطيط لعملية املراجعة ، و التعرف على تصميم النظام املحاسبي و طريقة عمله ، و يجب على 

 املراجع الحصول على فهم النظام املحاسبي لتشخيص و فهم ما يلي :

  طوائف املعامالت الرئيسية لعملية املؤسسة. 

  كيف بدأت هذه املعامالت. 

  السجالت املحاسبية املهمة و املستندات السائدة و الحسابات التي تتضمنها البيانات املالية. 

  طريقة معالجة التقارير املحاسبية و املالية ، منذ نشوء املعامالت الهامة و الحاالت األخرى لغاية

 في البيانات املالية . تضمينها

 : املسؤولية بالنسبة للضبط الداخلي -3

فيما يخص نظام الضبط الداخلي فيعتبر املراجع مسؤوال عن فحص و تعتبر أنظمة الضبط الداخلي ، 

الداخلي هو أنظمة الضبط و الرقابة على العمليات اليومية للمؤسسة و الذي يؤدي إلى أن فنظام الضبط 

اله و التحقق من صحته من قبل موظف آخر حيث أن ذلك يؤدي إلى إكتشاف عمل أي موظف يتم إكم

األخطاء و الغش بسهولة ، و بما أن املراجع مسؤول عن عملية إكتشاف األخطاء و الغش و اإلختالس فإنه 

 . 1يعتبر مسؤوال عن فحص نظام الضبط الداخلي

 

 لية تقييم نظام الرقابة الداخ الفحص و  : أساليب الثانياملطلب 

كما اسلفنا سابقا فإن نقطة بداية التدقيق هي فحص مدى كفاءة و فعالية الرقابة الداخلية و يقوم برسم 

 برنامج التدقيق املناسب مع تحديد كمية االختبارات الالزمة و حجم العينة املناسبة .

 : 2ندما تتم حسب مايليان عملية تقويم نظام الرقابة الداخلية سواء كانت تمهيدية او معمقة تكون مفيدة ع

                                                           
 .81زكريا قاللة ، مرجع سبق ذكره ، ص -1
 .145خلف عبدهللا الوردات ، مرجع سبق ذكره، ص-2
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 . تحديد انواع املخاطر املتعلقة باهداف املراقبة التي يمكن تفاديها من خالل نظام مراقبة فعال 

  تحديد عمليات املراقبة بواسطة فحص اإلجراءات و التعليمات املوجهة للمستخدمين و كذلك من

 خالل املقابالت بهدف التنبية من املخاطر التي تم تحديد نوعها .

 . توثيق نتائج هذا الفحص من خالل رسوم بيانية او خريطة تتبع نظام الرقابة الداخلية 

  التاكد من املام املدقق بنظام الرقابة الداخلية و ذلك من خالل تتبعه لسير عدد من العمليات داخل

  .النظام ) اختبار املسار (

ة على تلك األنظمة كما وضعتها االدارة في ي منشأتقييم انظمة الرقابة الداخلية أل  وال يقتصر فحص و   

كراريس أو منشورات بل يتعداها الى دراستها كما هي الفترة و من الوسائل التي يستخدمها املدققون للتعرف 

 على النظام املطبق مايلي :

 اإلستبيان : -1

املعتاد  باألسئلة التي تشمل مجموعة وافية بخصوص العملياتتحضر مكاتب املراجعة قائمة نموذجية 

في املشأت املختلفة لإلستفسار عن توافر أو عدم توافر العناصر الرئيسية لنظم الرقابة الداخلية السليمة في 

صدد تلك العمليات كالعمليات النقدية و عمليات البيع و الشراء و أرصدة املدينين و الدائنين و البنوك ، 

و يعيدها إلى املدقق الذي يقوم بدوره بإجراء عدة عمليات  وتقدم إلى مدير الحسابات في املنشأة لإلجابة عليها

فحص و إختبار داخل املنشأة للتحقق من تطبيق النظم التي أشار إليها في إجاباته إلى وجودها تطبيقا فعليا 

 1 .باإليجاب بكملة "نعم" أو بالنفي بكلمة "ال" سليما و إنها كافية ألداء أغراضها و اإلجابة تكون 

املدقق استخدام ذكاءه و خبرته في تصميم و صياغة األسئلة لتشير إلى قوة أو ضعف الرقابة يجب على 

و سهولة إستعراض القائمة بعد اإلجابة عليها ليصدر املراجع الداخلية الخاص بالبند موضوع السوائل 

بق في الحالة املعينة فال تعليماته إلى مساعدية بضرورة اإلجابة على جميع  األسئلة أو بيان األسئلة التي ال تنط

يجاب عليها فإجابة النفي على سؤال معين يجب أن تشفع بيان وسيلة الرقابة البديلة التي تتبعها املنشأة و 

يجب على مساعد املدقق املختص أن يثبت في نهايته أنه قام باإلختيار أو الفحص الفعلي للتحقق من صحة 

في حالة إكتشافه لبعض نقاط الضعف و بعد إستعراض املدقق  اإلجابات أو يثبت ما يعني له من مالحظات

القائمة املستكملة بما عليها من مالحظات يراعي إستفاء توقيعات املساعدين عليها و يتخذ القرارات الالزمة في 

 ضوء هذا اإلستعراض ثم يحتفظ بالقائمة في امللف الدائم للعملية لغرض الرجوع إليها مستقبال .

 : املميزات 

 .سهولة إستخدام القائمة في مختلف املشأت بعد إجراء التعديالت الطفيفة الخاصة بكل منها  -

 .املرونة الكافية إلبراز خصائص النظام املحاسبي ألي منشأة  -

 .توفير الوقت ألنها ال تتطلب إنشاء برنامج لفحص الرقابة الداخلية في كل عملية التدقيق على حدة  -

                                                           
 .186-184،ص ص2009األردن ،  –نواف محمد عباس الرحماني ، مراجعة املعامالت املالية ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان  -1
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قابة الداخلية في كافة العمليات و ذلك ألن الفحص يسير فيها جميعا على تنسيق طريقة فحص نظم الر  -

 .أسس موحدة 

ينظر العمالء إلى القائمة باعتبارها جانبا من إجراءات التدقيق املعتادة عكس اإلستفسار املباشر بدون  -

أن قائمة معتمدة و مطبوعة ألن العميل و موظفيه قد يستاؤوون إلعتقادهم أنهم محل إستجواب 

 فيه املراجع حدود إختصاصه .يتعدى 

لفت نظر القائمين بالتدقيق عند إلزامهم بالقائمة سنويا إلى عدم إغفال فحص نظم الرقابة الداخلية  -

 كل سنة .

 : قد يدعو القائمين بالفحص إلى إغفال الظروف الخاصة بكل منشأة بسبب توحيد أسس  العيوب

 ملختلفة .فحص نظم الرقابة الداخلية في املنشأت ا

ال يمكن التغلغل في التفاصيل الدقيقة لنظم الرقابة الداخلية الخاصة بكل منشأة و التي ال غنى عن  -

معرفتها للوصول إلى الفكرة السليمة عنها بسبب أن األسئلة بطبيعتها تكون عن الخطوط العريضة 

 للرقابة الداخلية.

يها من أسئلة و عدم إجراء التحريات األخرى التي قد تغري القائمة مساعدي املدقق باإلكتفاء بما ورد ف -

 تقتضيها املالبسات الخاصة لعملية املراجعة املعينة ، و للتغلب على هذه العيوب يجب مراعاة اآلتي :

 .يجب تحضير قائمة أسئلة خاصة بكل منشأة يتبين من ظروفها أنها تنفرد بخصائص معينة  -

باع القواعد الصحيحة في الفحص و متابعتهم للتطورات لضمان إنتباه موظفي مكتب املدقق إلى إت -

الجارية في املنشأة يتطلب املراجع منهم تقرير سنوي عن نتائج إستخدام القائمة في الفحص 

 .الرقابة الداخلية عن العام املاض ي 

 إعداد قائمة أسئلة جديدة سنويا في املنشأت الكبيرة ذات األهمية الخاصة و عدم إستخدام القوائم -

 النموذجية في هذه الحاالت .

 امللخص التذكيري : -2

يقوم املدقق هنا بوضع قواعد و اسس نظام الرقابة الداخلية السليم و طرق تحديد أسئلة او 

إستفسارات ، حيث تمتاز هذه الطريقة باإلقتصاد بالوقت و لكن تؤخذ على هذه الطريقة بأن ال يتم التدوين 

 .1بأن يضع األسس الذي يراها مناسبة  الكتابي و متروك األمر لكل مدقق

 املميزات : 

ه الفحص بدون يؤدي امللخص التذكير وظيفة تذكيرية فقط أي رسم اإلطار العام الذي يجري في نطاق -

 تحديد تحريات أو أسئلة معينة قد تغري الفاحص باإلقتصار عليها دون مراعاة الظروف .

 ع عدم إغفال أي نقطة من النقاط الرئيسية .يؤدي امللخص التذكيري إلى اإلقتصاد بالوقت م -

 

 

                                                           
 .149لوردات ، مرجع سبق ذكره، صخلف عبدهللا ا -1
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 العيوب : 

يعمل امللخص التذكيري كمرشد يساعد في عملية الفحص و ال ينتج عنه تسجيل كتابي أي إثبات كتابي  -

 ملا وجده املراجع أثناء الفحص لنظام الرقابة الداخلية املتبع ؛

 عمالها بصيغة خاصة في طبيعتها أو نوعها ؛ال ينطبق امللخص التذكيري في حالة املنشآت التي تستفرد أ -

نشآت ال يحقق امللخص التذكيري التنسيق أو التوحيد في إجراءات فحص نظم الرقابة الداخلية في امل -

 املختلفة ألنه متروك لكل موظف من موظفي املكتب حرية إنتخاب إجراءات الفحص التي يراها ؛

ستقالل في التفكير إذا كان يتعرض للتفاصيل بدرجة قد يتسبب امللخص التذكيري في وضع حد لروح اإل  -

 . 1كبيرة

 التقرير الوصفي : -3

يقوم املراجع حسب هذا األسلوب بتحضير قائمة تحتوي عناوين األنظمة الفرعية للرقابة الداخلية ، و 

عملية و يقوم بتوجيه األسئلة للموظفين املسؤولين عن أداء كل عملية ، فبذلك يتوضح للمراجع كيفية سير ال

اإلجراءات التي يمر بها املستندات التي تعد من اجلها و الدفاتر التي تسجل بها ، و قد يقوم املراجع او 

مساعديه بتسجيل اإلجابات و بعد ذلك يقوم املراجع بترتيب األجابات بحث تظهر كيفية سير العملية من 

 او ينقصه بعض الضوابط الرقابية .بدايتها إلى نهايتها و يحدد ما إذا كان النظام يتضمن ثغرات 

لكن ما يعاب عن هذه الطريقة هو صعوبة تتبع الشرح املطول في وصف اإلجراءات ، فاألجوبة التي 

يتحصل عليها املراجع تتميز في بعض األحيان بالغموض و بالتالي يصعب عليه استخراج األهم من املهم ، و 

سهو عن بعض ف في النظام ، كما يمكن ان يحدث هكذا يصعب على مراجع التعرف على مواطن الضع

 العناصر الرقابية.

باإلضافة إلى العيب املذكور سابقا يمكن إضافة صعوبة الفهم بالنسبة للقارئ الخارجي ، أي من غير من 

قام بالعمل ، فليس لهذا األخير نظرة او فهم عميق لإلجراءات ، كما ان للمراجع القائم باملهمة اسلوبه الخاص 

، فحتى ولو ان هذا األسلوب يتميز بالبساطة ، ففي بعض األحيان ال يمكن فهمه بالعمق املطلوب مثل من قام 

 2بالعمل .

 : الخرائط التنظيميةدراسة  -4

يقوم املدقق بدارسة نظام الرقابة الداخلية و تعميمه من خالل دراسته للخرائط التنظيمية املستعملة 

للعمليات / املبيعات ، الرواتب فقد يعاب على هذه الطريقة عجزها عن إظهار  مثل الدورة املستندية املختلفة

 3اإلجراءات الغير العادية .

 

 

                                                           
 .188-187نواف محمد عباس الرماحي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص -1
 .113، ص2000جربوع محمد يوسف ، مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق، مؤسسة الوراق ، الطبعة االولى ، -2
 .150خلف عبد هللا الوردات ، مرجع سبق ذكره، ص -3
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 أهمية خرائط التدقيق ملراجع الحسابات 

 1يستفيد مراجع الحسابات من خرائط التدقيق في األمور التالية : 

حسابات لتجميع املعلومات الالزمة تعتبر خرائط التدقيق من أفضل األساليب التي يستخدمها مراجع ال -

 .لدراسة و تقييم كافة نظم الرقابة الداخلية 

 .تعتبر خرائط التدقيق مفيدة في إتمام عمليات اإلتصال الكتابي بسرعة و دقة  -

 .يستخدمها مراجع الحسابات في تحديد أوجه القصور في النظم الرقابة الداخلية بسرعة  -

د على لغة نمطية شائعة يمكن توصيلها من خالل الرموز ، و بذلك يمكن تتميز خرائط التدقيق بأنها تعتم -

التدقيق في تقييم نظام أن يستفيد املراجع من عمل زمالئه ويفهمه بسهولة ، بهذه عند إستخدام خرائط 

 الرقابة الداخلية .

 :ال التي تستعمل في خرائط التدقيقو في ما يلي مجموعة من الرموز و األشك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .96-95لصحن و آخرون ، أصول املراجعة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص عبد الفتاح محمد ا - 1
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 راجعةمجموعة من الرموز و األشكال التي تستعمل في خرائط امل (: 4 – 2 )الجدول رقم 

 

 
Source : khelassi réda, l’audit interne, édition Houma, 3eme édition, Alger, 2010, p33. 
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  الرقابة الداخلية: مراحل تقييم  الثالثاملطلب 

التقييم السليم لنظام الرقابة الداخلية معرفة و فهم املراحل و طرق املرسومة لتنفيذ املهام  يستلزم

 ، كما يستلزم درجة معقولة من التأكد أن هذه اإلجراءات تنفذ و فقا ملا تم تحديده من قبل .

يد بها إجراءت املراجعة ال إن درجة اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية لتحديد نطاق اإلختبارات التي تتق

 1يمكن تحديدها تماما في بداية عملية املراجعة ، و لذا يجب إتباع املراحل التالية :

 : مرحلة فهم نظام الرقابة الداخلية -1

املراجع الداخلي أن يكون لديه املعرفة الكافية عن نظام الرقابة الداخلية " النظام املحاسبي على يجب 

لك عن طريق طلب اإلستفسارات من األشخاص في مختلف املستويات داخل املؤسسة وأساليب الرقابة " وذ

وكذلك الرجوع إلى املستندات التي تصف هذا النظام ومختلف وظائف املؤسسة، وذلك باستخدام أساليب 

 تقييم نظام الرقابة " االستبيان، امللخص التذكيري، التقرير الوصفي" .

 مرحلة تحديد مخاطر الرقابة : -2

لخطوة الثانية في عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية هي تحديد مخاطر هذا النظام، وفيها يقوم املراجع ا

الداخلي بتحديد نقاط ضعف هذا النظام ونقاط قوته وذلك استنادا إلى املعايير واملبادئ والقوانين الواجبة 

الداخلية فيما يخص ذلك في املعيار رقم التطبيق، وقد نصت املعايير الدولية للممارسة املهنية للمراجعة 

1220A3  و الذي ينص على " يجب أن ينتبه املدقق الداخلي إلى املخاطر الهامة التي قد تأثر على األهداف أو

 العمليات أو املوارد الخاصة باملؤسسة " .

 :مرحلة اختبارات اإللتزام  -3

داخلية تطبق كما هو محدد لها في النظام تهدف هذه الخطوة إلى التأكد من أن اإلجراءات الرقابية ال

وذلك عن طريق مجموعة من اإلختبارات التي يقوم بها املراجع الداخلي، واملتمثلة في املراجعة املستندية 

للعمليات، التحقق من أرصدة الحسابات، مالحظة تصرفات العاملين أثناء عملية التنفيذ، ويجب على إدارة 

 ى اإللتزام بهذه اإلجراءات وتدريبهم وتحديد مسؤولياتهم بكل دقة .املؤسسة أن تحث املوظفين إل
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 خالصة الفصل :

، حيث يقوم من خاللها املراجع الداخلي بفحص وتقييم هي أداة إدارية فعالة املراجعة الداخلية 

خطة دوات وفق األ باستعمال مجموعة من الوسائل و  نظام الرقابة الداخلية الذي تسير عليه املؤسسة،

منهجية منظمة، ثم التقرير حول درجة نجاح املؤسسة في تطبيق هذا النظام بالشكل املرغوب فيه، كما أنه 

 اللويعمل على تحسينه وذلك من خ نقاط القوة والضعفبتحديد  يقوم بدراسة كفاية وفعالية هذا النظام 

 .جهات املسؤولةستشارية والتوصيات التي تكون في شكل اقتراحات يقدمها للاإل الخدمات 

على أل يجب أن تكون هذه الوظيفة تابعة لضمان نجاح املراجعة الداخلية وأداء املراجع الداخلي، 

 .دارية في املؤسسةاإل ويات املست



 

 

 

 الثالث الفصل 

 مستغانم"متيجي "دراسة حالة في مجمع   
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 تمهيد

بغرض اإلجابة على اإلشكالية املطروحة في البحث قمنا بتدعيم الفصول النظرية بدراسة ميدانية 

حيث تطرقنا في الدراسة النظرية إلى املراجعة العامة و املراجعة الداخلية خاصة بإعتبارها أداة إدارية هامة ال 

املؤسسة في عملياتها و مدى التزام يمكن اإلستغناء عنها نظرا ملا تقدمه من معلومات عن مدى تحكم 

 باإلجراءات والتعليمات املوضوعة من طرفها .

إلنتاج املواد الغذائية ، وحدة مستغانم و هذا ملا تحتله في اإلقتصاد و قد تم اختيار مجمع متيجي 

فروعها و الوطني واإلستعانة بخدمات املراجعة الداخلية في هذه املؤسسة ظروري ، نظرا لكبر حجمها و تعدد 

 حجم تعامالتها والعمليات التي تقوم بها .

و من جهة أخرى يعتبر تقييم نظام الرقابة الداخلية هو أهم املهام املنوطة للمراجعة الداخلية و 

لهذا فضلنا إسقاط الدراسة النظرية في تقييم نظام الرقابة الداخلية على الواقع داخل املؤسسة ، و ذلك 

الرقابية التي يمكن لها إكتشاف األخطاء و املشاكل و تحليلها من جهة و إيجاد حلول لدراسة مختلف األدوات 

 مناسبة من جهة أخرى .

 و لهذا الغرض قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث :

 ؛مستغانم تقديم عام حول مجمع "متيجي" املبحث األول : -

 ؛طرق و أدوات املستخدمة في الدراسة  املبحث الثاني : -

 .هيكلة اإلستبيان و نتائج املعالجة  : بحث الثالثامل -
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 املبحث األول: تقديم عام حول مجمع "متيجي"

يعتبر مجمع متيجي من أكبر املجموعات الصناعية نظرا لكبر حجمه و حجم تعامالته فهو يملك أكبر 

افسية تجعله من بين أهم و أكبر املطاحن في الجزائر و تتميز منتجاته بجودة عالية مع تكلفة إنتاج تن

املجمعات الصناعية  الغذائية في البالد ، و سيتضمن هذا املبحث تقديم عام للمجمع و مع عرض أهم فروعه 

املوزعة بالغرب الجزائري ، و تم التركيز على فرعها "املطاحن الكبرى للظهرة" املوجودة بوالية مستغانم ثم ذكر 

 تسعى إليها مؤسسة متيجي .اهم املهام و األهداف التي 

 املطلب األول: التعريف بمجمع "متيجي"

 : ملحة تاريخية عن املجمعالفرع األول 

أسس السيد "حسين متيجي" املجموعة الصناعية التي تحمل اسمه "متيجي"، إذ ولج ميدان صناعة   

ائية تحت اسم "الوكالة الحبوب في التسعينات بإنشاء شركة التعامالت التجارية في مجال الصناعات الغذ

 املغربية".

و قد أصبحت هذه املجموعة في ظرف قصير شريكا ال يمكن االستغناء عنه في مجال املنتوجات الزراعية في 

الجزائر و حتى في الخارج بفضل إدارة رشيدة و تتبع دقيق لألسواق العاملية. ثم تدعمت مجموعة متيجي بصفة 

، تسمى 2002وجيا تحويل الحبوب و إنشاء مؤسسة جديدة بمستغانم سنة أكثر باالستثمار في مجال التكنول

املطاحن الكبرى للظهرة املشهورة باسم "السفينة"، هذا املجمع الضخم الذي يضم مطحنة  و مصنع للسميد 

من أحدث طراز يتمتع بقدرة هائلة كما أن منتجاتها ذات جودة عالية مع تكلفة إنتاج تنافسية تجعل منه من 

 أكبر و أهم املجمعات للصناعة الغذائية في البالد. بين

اقتحمت مجموعة متيجي ميدانا جديدا في توسعها بالحصول على فرعين سابقين  2005و مع بداية سنة 

ملجموعة الرياض بسيدي بلعباس بعد مفاوضات طويلة و هما مصنع النشاء  بمغنية و مطاحن سيق، و ذلك 

 سات االقتصادية العمومية التي قررتها الحكومة.في إطار الخوصصة التامة للمؤس

و لقد أثبتت مجموعة متيجي يوما بعد يوم مكانتها الرائدة في مجال تحويل الحبوب في الجزائر بفضل عمل 

كما أنها تحصلت ،  جهزة اإلنتاج و املوارد البشريةدؤوب لعدة سنوات باإلضافة إلى استثمارات هائلة من حيث أ

 .2006من طرف الدولة سنة    iso/9001 :2000للجودة و النوعية  على شهادة اليزو

و نظرا ألهمية هذه املؤسسة من حيث طاقة اإلنتاج فإنها تلبي حاجيات و متطلبات معتبرة من السوق للجهة  

الغربية من الوطن و تطمح في املستقبل أن تكون في صدارة املتعاملين اإلقتصاديين على املستوى الوطني 

دينار جزائري   000 660 959 3ة نسبة كبيرة من متطلبات السوق الوطني و يقدر رأس مالها اإلجتماعي بلتغطي

. 
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  : أهم الفروع ملجمع "متيجي" الفرع الثاني 

من النشاط و استثمارات ضخمة في مجال املعدات اإلنتاجية و في توظيف الخبرات الكفؤة، حققت  مدة 

الي الجودة و هو ما أدى إلى توسيع نشاطها و تكثيف عملياتها، فكان  من مجموعة انجازات هامة و أداء ع

ضروري إنشاء وحدات أخرى مساعدة لتلبية الحاجات عبر كامل الغرب الجزائري و من أهم فروع املجموعة 

 الوكالة املغاربية، مصنع النشاء بمغنية، مطاحن سيق، املطاحن الكبرى للظهرة.

 الوكالة املغاربية: -1

ؤسسة الستيراد و تصدير املتوجات الزراعية أسست منذ أكثر من عشر سنوات مقرها في والية مستغانم هي م 

 في الغرب الجزائري و هي متخصصة في التعامالت التجارية في ميدان املنتوجات الغذائية.

هي مزودة بوسائل معتبرة  الوكالة املغاربية معترف بها اآلن في أكبر املوانئ الدولية مع حجم التعامالت التجارية، و

و برهنت الوكالة عن عزمها على االستقاللية التامة في مجال أعمالها و بتطوير قدراتها إلى أقص ى حد ما تعد من 

 بين أهم الشركات للتصدير و االستيراد في املغرب العربي و حتى في إفريقيا الشمالية.

 املنتجات: الحبوب، البن، الشاي.الوكالة املغاربية اليوم نشاطها على ثالث أصناف من 

 :  (amidonnerie de maghnia)مصنع النشاء بمغنية -2

يختص هذا املصنع في تحويل الذرة إلى مشتقاتها األساسية و هو مجمعا صناعيا فريدا مصنوعة في الجزائر،  

من هكتارات و يعمل يقع في املنطقة الصناعية بمغنية في أقص ى الغرب الجزائري و يتربع هذا املصنع على أكثر 

شخص مؤطرين بطاقم تقني مؤهل و متخصص للغاية، يوفر مجموعة املنتجات الغذائية و التي  200بها حوالي 

يمكن استعمالها أيضا في املجاالت الصناعية و املنزلية تتمثل في  ما يلي: النشاء، شراب الغلكوز، الدكسترين، و 

طن باإلضافة إلى  12000طة صوامع تخزين الذرة و التي تتسع لـ يتوفر املصنع على قدرة تخزين معتبرة بواس

 طن.5000مساحات تخزين املواد الكاملة بسعة 

  : (les Moulins de sig) مطاحن سيق -3

تيجي، إذ أن قدراتها اإلنتاجية تقع مطاحن سيق في املنطقة الصناعية ملدينة سيق و تمثل فرعا هاما ملجمع م

 ورا هاما في إمكانياتها الصناعية الهائلة و التي تتمثل في:التخزينية تجعلها تلعب دو 

 طن في اليوم. 400مطحنة إلنتاج الدقيق ذات قدرة تحويل للقمح اللين بـ  -1

 طن في اليوم. 440مصنع للسميد ذو قدرة تحويل القمح الصلب تقدر بـ  -2

 طن من الحبوب. 125000مجموعة من صوامع الحبوب ذات قدرة تخزين تقدر بـ -3
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شخص  بمطاحن سيق مؤطرين بفريق يتمتع بكفاءة عالية و إملام تام بتكنولوجيا تحويل  200مل أكثر من يع

 الحبوب و مشتقاتها و تنتج مطاحن سيق عدد من منتجات أهمها: 

 أسمدة رفيعة ؛ 

 أسمدة عادية من الصنف األول؛ 

 " سميد عاديSssf ؛ " 

 دقيق رفيع و دقيق الخبز ؛ 

 ة القمح اللين و الصلب .رواسب املطاحن : نخال 

و في مراحل الحقة تحول تنظيم املجموعة لتمس بعد ذلك قطاع الطرقات كما استطاعت الجموعة 

الصناعية "متيجي" بهذا املزيج من املؤسسات تكوين سمعة رائدة في مجال األغذية و التصدير و اإلستيراد و 

 و جديد و اإلستجابة لحاجات و رغبات املستهلك .ابجودة عالية مع إمكانيات كبيرة من أجل تقديم كل ما ه

 .املطلب الثاني: املطاحن الكبرى للظهرة

 ملحة عن املطاحن الكبرى للظهرة  : الفرع األول 

خاص و لها نشاط صناعي و تجاري ، وفـرت كـل اإلمكانيـات البشـرية و التقنية هي منشأة ذات طابع 

 . الصـناعية في تحويـل الحبـوب و مشـتقاتها بـالغر ب الجزائري  الالزمة التي جعلتها مـن أهـم املركبـات

و في مجال التجاري تقوم بشراء حبوب القمح و الـذرة و إعـادة بيعهـا علـى حالهـا إلى الزبـائن و املؤسسات 

 األخرى دون إدخال عليها أي تغيير.

ملراقبـة مسـتمرة أثنـاء عمليـة اإلنتاج و تستعمل املؤسسة حبوب القمح كمادة أولية ذات جودة عاليـة تخضـع 

 ذلك لتلبية طلبات املستهلكين و توفير لهم مختلف أنواع الدقيق ذات جودة عالية

 : ملحة جغرافية عن ميدان الدراسة  -1

يتمركز موقع شركة "املطـاحن الكـبرى للظهـرة " في سـاحل مسـتغانم بالتحديـد في صـالمندر بالقرب من 

منها  3م 5500في املنطقة الصـناعية و هـي تشـغل مسـاحة تقـدر ب 11ة مقابل الطريق رقم السكة الحديدي

تشمل : املآرب ، الساحات  3م500عبارة عن مباني تتضـمن : )املديريـة العامـة ، املطـاحن ، املخـازن و  3م 5000

 الخضراء و مساحة البنايات املستعملة(.

 : اإلنتاج للمطاحن الكبرى للظهرة -2

همـين ، فمـن سنة  2002سنة 
ُ
إلى سنة  2002كانت الخطوة األولى لإلنتاج ، مع وجود عدد مـن املنافسـين امل

معدل النمو السنوي يسجل ارتفاعـات متتاليـة ، و هنـاك تطـور جيد حيث أن الطاقة اإلنتاجية  2009

 للمطاحن تصل يوميا إلى :
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 ؛ وحدة في اليوم من السميد بأنواعه   1090 -

 وحدة في اليوم من الفرينة بأنواعها؛ 4800 -

 وحدة في اليوم من الكسكس ى. 720 -

وحتما هذه القدرات اإلنتاجية ترتبط أساسا بقدرات الشـراء والتخـزين مـن املـواد األوليـة و اآلالت ، أما عن 

 طاقة التخزين فيالحظ بأنها تسجل هي األخرى ارتفاعا من سنة ألخرى .

 احن الكبرى للظهرة نذكر : و من أهم مخازن املط

 مخزن مسـتغانم ؛ -

 مخـزن غليـزان ؛  -

 مخـزن وهـران ؛ -

 . مخزن الجزائر العاصمة -

 أصناف الزبائن للمطاحن الكبرى للظهرة :  -3

 تسوق "املطاحن" منتجاتها إلى مجموعة من الزبائن و من أهمهـم :

  ؛بـائعي الجملـة 

  ؛الصـناعيين 

  ؛املربيين 

  ؛املخابز 

 زئة...الخ .تجار التج 

 : تشكيلة منتجات املطاحن الكبرى للظهرة  الفرع الثاني 

أن منتجات "املطاحن" نابعة مـن أسـاليب صـناعية تتماشـى مـع املقـاييس الدوليـة العامليـة فاملطاحن 

 الكبرى للظهرة تقدم تشكيلة عريضة من املنتجات املتنوعة .

 الفرينة بنوعيها :   -1

 كلغ و هي  25كلـغ و  50هي موجهة لتحضـير الخبـز متـوفرة في أكيـاس ذات   : " ةالقمح اللين " الفرين

 مطلوبة كثيرا و بكمية كبيرة .

 و تتضمن أنواع مختلفة منها املخصصة لصـنع الحلويـات و هـذا بفضـل جودتها و  : الفرينة املمتازة

 بياضها الناصع و أخرى مخصصة لصنع البيتزا واململحات
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  : أنواعهالسميد ب  -2

 قنطار في اليوم من السميد . 405تنتج املؤسسة حوالي  

  : كلغ .5كلغ و 10كلغ و 25متوفر في أكياس ذات السميد املمتاز الرقيق 

 : كلغ .10كلغ و 25موجود في أكياس بوزن  السميد املمتاز الخشن 

 : كلغ . 25متوفر في أكياس ذات  السميد املمتاز املتوسط 

 كلغ .25كلغ و 50ة ألكل املواش ي و متوفرة في أكياس بوزن هي مخصص النخالة : -3

 كلغ و نجد فيه الخشن و املتوسط و الرقيق . 1و هو متوفر في أكياس  الكسكس ى : -4

: تقدم املطاحن الكـبرى للظهـرة تشـكيلة متنوعـة مـن الرقـائق و بأذواق مختلفة  رقائق البطاطا )شيبس( -5

 . و بإحجام مختلفة .منها بطعم الجبن ، الفلفل الحار..

ومواكبة للمجال الصناعي فإن املطاحن تقوم بتوسيع هذه التشـكيلة وإضـافة خطـوط إنتاجيـة جديدة ، 

 و آخرها هو إضافة منتوج جديد و هو صناعة البسكويت .

حل تهتم كثيرا برضا الزبائن و لذلك يـتم فحـص النوعيـة علـى طول مرا وبهذا فإن املطاحن الكبرى للظهرة

اإلنتاج، و متابعة دائمة وفق قواعد جدية عبر كامـل مراحـل التصـنيع ، وهنـاك سياسـة صارمة فيما يخص 

بهـا مـن أجل فحص مطابقة  الجودة و تتمثل هذه السياسة في سلسلة املراقبة الخاضـعة للمعـايير املعمـول 

ي بمقتضـى التكنولوجيـا الحديثة و هذا ما جعلها املواد، باإلضافة إلى التطوير املستمر ملهـارات الطـاقم الـتقن

 تمتن مكانتها الرائدة في هذا املجال .

 

 املطلب الثالث : الهيكل التنظيمي للمؤسسة "املطاحن الكبرى للظهرة "

ملجموعة هياكل املؤسسة التي تتمثل في مختلف أطراف اإلدارة  إن الهيكل التنظيمي للمؤسسة هو وصف

 املتخصصة .
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 ؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة.(:  الهيكل التنظيمي مل3-1) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : وثائق مؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة

 املــــــــــــــــــــــــــــــــــدير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

مساعدة املدير 
 العام

 مراقب التسيري

مصلحة اإلعالم  رئيس املخرب
 اآليل و الربجمة

 نازعاتمصلحة امل

مسؤول التسيري 
 النوعية

 

مديرية التموين  
 واملشرتايت

إدارة شراء املواد  النظافة إدارة األمن و  مديرية التخطيط
 األولية 

مديرية املالية 
 واحملاسبية 

مديرية التجارة 
 التسويقو 

مديرية املوارد  مديرية اإلستغالل 
 البشرية 
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من خالل الشكل يتبين لنا بان الهيكل التنظيمي ملؤسسة متيجي يتكون من املصالح التي تحتاجها هده 

 رة ، و يمكن ذكر بعض املصالح التي تفيدنا في هده الدراسة في النقاط التالية :األخي

 : املديرية العامة -1

يتمثل دورها في تحديد الغايـات اإلسـتراتيجية الهامـة ، و وضـع الوسـائل املادية قيد التوظيف ، االستماع إلى  

ة التجارية في السوق ، وضع هيكل تسـيير النوعيـة ، رأي الزبائن ، تشجيع تنميـة شـركة تجاريـة ، تـأمين املنافس

تطـوير باسـتمرار مـؤهالت العمال ، أمانة سر اإلدارة و صـورها قـراءة و تصـنيف امللفـات و البريـد ، التنسـيق أو 

 .املراقبة نشاطات اإلدارة

 رئيس املخبر: -2

 ى النهاية ؛: و يتمثل دوره في مراقبة املادة األولية و اإلنتاج حتملخبري ا 

 ؛  : و دوره هو مراقبة املادة األولية املعتمد 

 يتمثل دوره في توسيع ،تقديم وتتبع االتفاقات املصلحة القانونية والعالقات : : 

 ؛ نمتابعة و مراقبة صفقات في ميدان قانوني -

 تمثيل املؤسسة مع مصالح قانونية و مصالح األمن ؛ -

 ؛  للحل في املؤسسة دراسة البحث امللفات و تقديم اقتراحات -

 ؛ السهر على احترام األقسام ما قبل التمهين ذات العالقة بين املؤسسة و غيرها -

 اهتمام بقواعد و تعليمات لتسيير أزمات و استغالل و قراءة و ترتيب الصحف ؛ -

 . الحفاظ على عقود املؤسسة -

 :  مصلحة اإلعالم اآللي البرمجة -3

 ـون تحـت تصـرف املؤسسة و منها تتفرع جميع الشبكات.خاصة بأجهزة اإلعالم اآللي الـتي تك

 تابع ملصلحة اإلعـالم اآللي و تتمثـل مهمتـه في صـيانة و تصليح أجهزة  مهندس البرمجة و اإلعالم اآللي :

 اإلعالم اآللي في حالة تعطلها

 . تهتم بمشاكل العمال الزبائن و املوردين : هي مصلحةمصلحة املنازعات  -4

 تابع ملصلحة املنازعات و هـو املحـامي الخـاص بالشـركة و املكلف بمتابعة و  سات القانونيةمكلف بالدرا :

 حل قضايا املؤسسة .

 : و هو مسؤول عن مسؤول تسيير النوعية -5

 تسيير النوعية و توسيعه ؛ املهمات العامة : 

 و اسـتعمال الوسائل الناجعة  : مساعدة و مراقبة األولويـات أو الطـرق في تسـيير و تغـيير املهمة الخاصة

 . للوصول إلى نتائج مثالية

 :دوره شراء و تزويد املطاحن باملادة األولية . إدارة شراء املواد األولية -6
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مهمتها دراسة املؤسسة من الناحية األمنية و الحفـاظ علـى نظافتـها كما أنها تقوم إدارة األمن والنظافة :  -7

مرض العمـال أو إصـابتهم أثنـاء القيـام األعمال وهي تتبعها مصلحتين بمهام العالج واإلسعاف في حالة 

وهما مصلحة التـدخل ومصـلحة الوقايـة . أمـا رئـيس خدمة األمن و الصيانة فدوره مراقبة عمل العمال 

 شخص . 25الذي يصل عددهم إلى 

 مع مصلحة التسويق .: دورها يتمثل في تسيير مجمل األجنحة كما أن لها عالقة  مديرية التخطيط -8

: تقـوم بتحضـير سياسـة التمـوين و املشـتريات املختلفـة للمؤسسة من بين مديرية التموين و املشتريات  -9

 خدماتها  مايلي :

 ؛ تبحث في السوق الوطنية و الدولية تقيم املوردين و عروضهم -

 ؛ تشارك في تجهيز مصاريف املؤسسة -

 الجداول املقارنة و ترتيب املناقصات و عرضها على املديرية ؛ إلقاء النظريات و املناقصات و تحضير -

 ؛ التأكد من صحة السلعة املتفق عليها -

 ؛ متابعة التسيير اليومي و ملفات املوردين -

 انجاز العقود املبرمة من طرف املؤسسة . -

ن ، إعداد بطاقات : تتولى عملية إدارة األفراد مـن خـالل إعـداد بـرامج التكـوي مديرية املوارد البشرية -10

األجور و املكافآت و توضح سياسة املؤسسة في مجـال نمـو املـوارد البشـر ية و تحرص على تطبيقها مع 

النصوص املسـطرة ، تهـتم بشـؤون جميـع األفـراد العـاملين، وبتنظيم العمل وفقا للقرارات و اإلستراتيجية 

 املحددة .

موظف مكلـف بقيـادة الورشـات الـتي تملكهـا املؤسسة ، كما يقوم : يرأس هذا املكتب  مديرية االستغالل -11

 بها و التنسـيق بينـها للحصـول علـى املنتجـات املطلوبة . بمراقبة انجاز العمل

: مكلفة بكيفية القيام بالعمليـات التجاريـة للمنتجـات "شـراء ، بيع" و طريقة  مديرية تجارة و التسويق -12

 عرضها في األسواق .

 الهدف منها :تجارية ال : 

 مراقبة الحالة اليومية للفواتير ؛ -

 تجميع األعمال املرتبطة بتوصيل املنتوج إلى الزبائن و العملية التي تتبع في مرحلة البيع ؛ -

 ؛ بيع املنتجات إلى مختلف الزبائن -

 .تنمية السياسة التجارية للمؤسسة -

 هي من اجل التسويق : 

 ان لالستيراتيجية للحصول على اغلب الحصص في السوق؛القيام بدراسات سوقية و وضع مك -

 ؛ إتباع استيراتيجية تحديد الطلب للمنتجات داخل السوق  -

 وضع و توفير اإلمكانيات الالزمة التي تساعدها على عرض منتجاتها داخل السوق . -
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اليـة داخـل املؤسسة و : هي مكلفة بمتابعة و مراقبة العمليـات املحاسـبية و امل مديرية املالية و املحاسبة -13

 : من مهامها

 ؛ صيانة املحاسبة و حسن استخدامها في املؤسسة -

 تسيير الخزينة املالية للمؤسسة . -

 طرق و أدوات املستخدمة في الدراسة املبحث الثاني : 

ناء على مالءمتها مع املوضوع ، نستعرض من خالل هذا املبحث إلى عناصر الدراسة التي اختيرت ب

مجتمع الدراسة ، والجزء محل الدراسة واملتمثل في أسباب إختيار املوضوع و مصادر املادة العلمية و املمثلة و 

 فـي العينـة، باإلضـافة إلـى توضيح حدود الدراسة .

 املطلب األول : الطرق املستخدمة في الدراسة 

 املالحظة: -1

      
ُ
عُد املالحظة أحد الوسائل الهامة لجمع املعلومات، كما ت

ُ
يسر الحصول على الكثير من البيانات والتي ال ت

يمكن الحصول عليها باستخدام الطرق األخرى لجمع املعلومات، و التي تستعمل في البحث بعد طرح املشكلة 

 في اإلطار النظري. 

 املقابلة: -2

سنعتمد في في املؤسسة، كما املتبعة تعتبر املقابلة من بين وسائل الدراسة املستخدمة ملعرفة سياسة       

بحثنا هذا على املقابلة ، وذلك لإلملام بمجموعة من املعلومات املتعلقة باملؤسسة والتي تخص الدراسة. وقد 

شملت هذه املقابالت اإلطارات السامية في املؤسسة وفي مختلف املصالح كمصلحة املبيعات ، مصلحة املوارد 

 .البشرية، و مصلحة املحاسبة و املالية

 :تبيان اإلسإستمارة  -3

هي الوسيلة األساسية التي استخدمت لجمع البيانات واملعلومات وقياس املؤشرات ، اإلستبيان  استمارة  

والتي تتكون من مجموعة أسئلة موجهة ألفراد العينة، بهدف معرفت مدى فعالية دور املراجعة الداخلية في 

 تقويم نظام الرقابة الداخلية.

 ياناملطلب الثاني : خطوات اإلستب

 تصميم اإلستبيان -1

في هذه املرحلة حاولنا قدر اإلمكان تصميم األسئلة بصفة بسيطة مع اإلبتعاد عن التعقيد حتى تكون قابلة   

للفهم من قبل من يقرؤها ، ومن أجل الوصول إلى إجابات واضحة ودقيقة إعتمدنا على أسئلة مغلقة تتطلب 

ل املطروح، و قد تمحورت األسئلة حول موضوع تأثير مهام إختيار إجابات محددة مسبقا لإلجابة على السؤا
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املراجعة الداخلية و مبادئها املهنية على تحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسات اإلقتصادية ، و قد 

إستعنا في ذلك بآراء بعض األساتذه ، و كذا بالبحوث و الدراسات السابقة في هذا املجال ، كما حاولنا قدر 

خالل فترة اإلعداد اإلبتعاد عن التعمق في طرح األسئلة ، و العمل باملقابل على التسلسل و الترابط في  اإلمكان

 طرح األسئلة لجلب إهتمام أفراد العينة و الحصول على أكبر قدر من اإلجابات الجادة و املوضوعية .

وضوع محل الدراسة مع تقديم هذا فضال عن الديباجة التي تتصدر هذه األسئلة ، و التي تتضمن عنوان امل

للشهادة املراد الحصول عليها وذلك لتبرير القيام بهذه اإلستبانة ، مع رجائنا لهم اإلجابة بكل عناية و إحاطتهم 

بأن املعلومات املدلى بها سوف تستخدم لغرض البحث العلمي فقط ، كما أشرنا كذلك إلى الجهة األكاديمية 

ذلك لزيادة قبولها و الثقة فيها من طرف أفراد العينة ، و ختم اإلستبيان بشكر  التي ينتمي إليها الباحث ، و

 وتقدير أفراد العينة على تعاونهم .

 نشر و توزيع اإلستبيان  -2

خصصين في امليدان البحث العلمي بعد اإلنتهاء من إعداد اإلستبيان تم عرضه على مجموعة من املحكمين املت

صحيح األسئلة في ضوء املالحظات الواردة من قبلهم لتدارك النقائص تمهيدا املراجعة و قمنا بتعديل و تو 

إستبانه على العينة  21لصياغتها بشكل نهائي كما هو موضح في امللحق ، ثم القيام بعملية نشر و توزيع 

عدة  باإلعتماد على  و شركاء و موظفيين إداريين و مسيرينو محاسبين املراجع املقصودة ، و املتمثلة في 

 قنوات من أجل توسيع حجم العينة ، و من الطرق املعتمدة في ذلك ما يلي : 

 اإلتصال املباشر بأفراد العينة ؛  -

 اإلستعانة ببعض الزمالء في توزيع اإلستمارات . -

بتعدد القنوات املعتمدة عليها في توزيع اإلستبانات ، تنوعت أساليب و طرق جمعها كما اختلفت املدة 

إسترجاعها من أفراد العينة حيث تراوحت مدة الحصول على اإلجابة مابين أيام و ساعات معدودة  املنتظرة في

 في بعض األحيان ، و قد تم إسترجاع هذه اإلستبنات عن طريق :

 الحصول على اإلستبيان بشكل مباشر من الفرد املستقص ى ؛  -

 اإلتصال بالزمالء الذين إستعنا بهم إلسترجاع اإلستمارات . -

 شاكل و الصعوبات :امل 

منها ، سمحت لنا باإلعتماد عليها في الدراسة و فق  15بعد عملية نشر و توزيع اإلستبانات تم إسترجاع 

االساليب اإلحصائية املالئمة ، كما أنه قد واجهتنا بعض املشاكل و الصعوبات خالل عملية جمع و إسترجاع 

 ي : اإلستبانات املوزعة و التي يمكن تلخيصها فيما يل

 التجاوب السلبي لبعض أفراد العينة برفضهم إستالم اإلستبيان على اإلطالق ؛ -

 وجود بعض أفراد العينة الذين أجابوا فقط على بعض األسئلة و ليس كلها ؛ -
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 .طل بعض أفراد العينة في اإلجابة على إستبيان رغم زياراتنا املتكررة من أجل إسترجاعهتما -

 املتعلقة بإستمارات اإلستبيان ( اإلحصائيات3-1جدول رقم : )

 %النسبة  التكرار البيان

 100 21 اإلستمارات املوزعة

 28.57 6 اإلستمارات الواردة بعد األجل

 71.42 15 اإلستمارات الصالحة للدراسة 
 املصدر : إعداد الطالبة

 ستبيان األدوات املستعملة لل املطلب الثالث : 

ب التحصيل النهائي الستمارات االستبيان ، قام الطالبة بتجميـع بغية تسهيل عملية التحليل ، وعق

ففيما  . حسب طبيعة املعلومة SPSS 20 وبرنـامج EXEL 2007البيانات املحصلة وتفريغها فيكل من برنـامج

يخص جمع وتبويب املعلومات التي تخص عينة الدراسة ، تم إعداد مجموعة جـداول تـم استخالصها 

، وبنفس البرنامج تم تمثيل تلك الجداول في أشـكال تعطي وضوحا أكثر  EXEL 2007رنامج باالعتماد على ب

وتسهل عمليتي املالحظة والتحليل .بالنسبة ملحاور االستبيان ، تم تجميع وتبويب إجابات أفراد العينة في 

ـد واملوضـوعي ملخرجـات الذي يتيح جملة من األساليب اإلحصائية املساعدة علـى التحليـل الجيSPSS 20برنامج 

االسـتبيان ، ومـن بـين هـذه األسـاليب نجـد :التكـرارات ، النسـب املئويـة ، املتوسـطات الحسابية ، واالنحرافات 

 : املعيارية ...الخ ، وهي األساليب التي استخدمها الطالب وفق ما يلي

 التكرارات والنسب املئوية :  

بناء على املعلومات الشخصية ألفرادهـا ومعرفة توجه إجابات أفراد العينة  بغية التفريق بين فئات العينة ،

 كافـة عبـارات إلى إجمالي العينة ، وتم اعتماد هذين املؤشرين في

 املتوسطات الحسابية :  

باعتباره أحد مقاييس النزعة املركزية ، تم استعمال املتوسط الحسابي ملعرفة االتجاه العام إلجابات أفراد 

 نة الدراسة ،عي

 االنحرافات املعيارية : 

 ملعرفة درجة تشتت القيم عن املتوسط الحسـابي
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 هيكلة اإلستبانة و نتائج املعالجة :  املبحث الثالث

سنتطرق في هذا املبحث إ إلى بيان هيكلة االستبيان ،ومنهجية و خصائص عينة الدراسة باإلضافة إلى نتائج 

 املعالجة املتوصل اليها

 

 هيكلة اإلستبيان  املطلب األول :

سؤال موزع على قسمين أساسيين ، و قد إعتمدنا على نوع واحد من األسئلة و هو  20تضمن اإلستبيان 

أسئلة مغلقة تحمل إجابة محددة حتى يتسنى لنا تحديد آراء العينة حول أهم املواضيع التي تناولها اإلستبيان 

 فهي : ، و بالنسبة ألقسام هذا اإلستبيان

 : يتضمن بعض األسئلة املرتبطة باملعلومات الشخصية ألفراد العينة و املتمثلة في الجنس ،  القسم األول

 العمر، املؤهل العلمي ، التخصص العلمي ، الخبرة املهنية ، الشهاد املهنية و الوظيفة .

 : قويم نظام الرقابة الداخلية يتضمن األسئلة الخاصة بدراسة دور  املراجعة الداخلية في ت القسم الثاني

 محاور أساسية  وهي : ثالثة ى، و هو بدوره مقسم إل

  كالية للتقييماملراجعة الداخلية اإلجراءات التي تتبعها : تم من خالله دراسة  املحور األول  -

 م نظام الرقابة الداخليةويفحص وتق: تم من خالله دراسة ضرورة   املحور الثاني -

 حول فحص الحسابات والقوائم املالية من خالله دراسة: تم  املحور الثالث -

يتكون املقياس املقترح من مجموعة من األسئلة التي تختلف بصددها وجهات النظر، مستخدمين خمسة 

أنماط إلجابة حيث تتدرج من)غير موافق بشدة ، غير موافق ، محايد، موافق، موافق بشدة( ، حيث تعطى 

إلتجاهات اإليجابية خمس درجات، وإلجابات التي تليها أربع درجات، ثالث  إلجابة التي تمثل أعلى مستوى 

  :درجات فدرجتين ثم درجة واحدة وهكذا ،كما يوضحها الجدول التالي

 مجاالت اإلجابة على اسئلة اإلستبيان وأوزانها)  2-3جدول رقم: )

 5 4 3 2 1 الدرجة

 موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق غير موافق بشدة التصنيف 

 ةمن إعداد الطالب  :املصدر 
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 :  ويتم بعد ذلك حساب املتوسط الحسابي ، ثم نحدد اإلتجاه حسب قيم املتوسط املرجح كما يلي

 معايير تحديد اإلتجاه( :3-3جدول رقم )

 املستوى  املتوسط الحسابي

 [1 – 1.79 ] 1 

 [1.80 – 2.6 ] 2 

 [2.61 – 3.4 ] 3 

 [3.41 – 4.21 ] 4 

 [4.22 – 5 ] 5 

 نتائج االستبيان ىباالعتماد عل ةمن إعداد الطالب :املصدر

 

 الدراسة منهجيةاملطلب الثاني : 

 مجتمع الدراسة الفرع األول :

عند اختيارنا ملجتمع الدراسة وضعنا املؤهل العلمي ، و الخبرة و الشهادة ذات العالقة بالنسبة للمهنيين ، 

 راسة ممثال بسبعة فئات كما يلي :فكان مجتمع الد

 مراجعين  :الفئة األولى -1

 الذين ينشطون في املؤسسات االقتصادية التي تقع ضمن حدود الدراسة .مصالح : رؤساء الفئة الثانية -2

 : موظفين إداريين الفئة الثالثة -3

 : مسيرين  الفئة الرابعة -4

 : الشركاء الفئة الخامسة  -5

ة للمهنيين و كذا األكاديميين ، هو املزاوجة بين آراء االثنين كون كان الغرض من شمول مجتمع الدراس

 اخلية و نظام الرقابة الداخلية .موضوع يتعلق باملراجعة الد

 

 الفرع الثاني : حدود الدراسة 

الغرض من هذه الدراسة هو إستبانه مدى املالئمة و مدى تطبيق الكراجعة الداخلية و الحدود املكانية :  -1

نظام الرقابة الداخلية ، فإنحصرت الدراسة بالنسبة للحدود الجغرافية في مدينة مستغانم أثرها على 

 للجمهورية الجزائرية .

 .01/04/2017إلى غاية  15/02/2017إمتدت هذه الدراسة للفترة ما بين الحدود الزمنية :  -2
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علمية في املحاسبة  شملت هذه الدراسة األكادميين و مهنيين حائزين على شهاداتالحدود البشرية :  -3

 واملراجعة ، أو إمتالكهم لخبرة مهنية في نفس املجال .

إهتمت هذه الدراسة باملواضيع املرتبطة أساسا باملراجعة الداخلية و نظام الرقابة الحدود املوضوعية :  -4

 الداخلية دون غيرها .

 عينة الدراسة الفرع الثالث : عرض خصائص 

وتفسيرها البد من تشخيص عينة الدراسة من خالل تفريغ وجدولة البيانات قبل تحليل نتائج الدراسة      

 .راسة الشخصية، حيث تضمنت الدراسة خمس متغيرات أساسية خاصة بأفراد عينة الد

 توزيع افراد العينة حسب الجنس  -1

 (: توزيع افراد العينة حسب الجنس3-4الجدول)

النسبة املئوية  النسبة املئوية التكرار الجنس

 لتراكمية ا

 %73.3 %73.3 11 كر ذ

 %100 %26.7 4 انثى 

  %100 15 املجموع 

 املصدر: من اعداد الطالبة

 

 تمثيل توزيع أفراد العينة حسب الجنس( :   2-3شكل رقم )

 
 SPSS20 من إعداد الطالبة باالعتماد تحليل االستبيان من خالل حزمة املصدر : 

( أعاله، يتضح أن نسبة الذكور من املستجوبين كانت أكبر من 2 – 3)و الشكل ( 4-3) من خالل الجدول   

، وذلك نظرا لخصائص املجتمع الجزائري  %26.7و  %73.3نسبة اإلناث، حيث بلغت النسب على الترتيب 

 الذي يعتبر فيه الذكر العنصر املمول وصاحب الدخل الوحيد في معظم الحاالت .
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 توزيع أفراد العينة حسب السن: -2

 

 الفئات العمرية(: توزيع افراد العينة حسب  5 -3الجدول)

النسبة املئوية  النسبة املؤوية  التكرار السن

 التراكمية 

 %53.3 %53.3 8 سنة   30اقل من 

 %76.7 %33.3 5 سنة  40الى  30من 

 %100 %13.3 2 سنة  40اكتر 

  %100 15 املجموع
 ةاملصدر: من إعداد الطالب

 

 الفئات العمريةتمثيل توزيع أفراد العينة حسب ( :   3-3شكل رقم )

 
 : من إعداد الطالبةمصدر

 

في ( أعاله، يمكن القول أّن أكبر نسبة من املستجوبين  3 – 3( و الشكل) 5 – 3من خالل الجدول)

ا كم ،% 33.3سنة ( بنسبة  40إلى  30)فئة ثم تليها  ، %53.3سنة ( ، حيث بلغت النسب  30)أقل من فئة 

 .13.3%بنسبة سنة 40كثر أيالحظ أيضا أن أقل نسبة تم تسجيلها هي الفئة 
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 توزيع أفراد العينة حسب املستوى األكاديمي  -3

 

 املؤهل العلمي(: توزيع افراد العينة حسب  6 – 3الجدول) 

 

 املستوى االكاديمي 

 النسبة املئوية التراكمية النسبةاملئوية التكرار

 %26.7 %26.7 4 ليسانس 

 %53.3 %26.7 4 ماستر 

 %60 %6.7 1 ماجيستر 

 %66.7 %6.7 1 دكتوراه

 %100 %33.3 5 شهادات اخرى 

  %100 15 املجموع

 من إعداد الطالبة :املصدر

 

 
 املؤهل العلمي تمثيل توزيع أفراد العينة حسب( :   4-3شكل رقم )

 

 
 ستبياناملصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد علي نتائج اال 

 

هي التي تمثل النسبة  الشهادات أخرى ( أعاله، يتضح أن فئة 4 - 3( و الشكل ) 6 – 3من خالل الجدول) 

 .%6.7بنسبة ماجستير و دكتوراه ، ثم فئة % 26.7بنسبة فئتي ليسانس و ماستر ، ثم تأتي %33.3الكبيرة بـ 
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 توزيع افراد العينة حسب الوظيفة الحالية  -4

 

 (:  توزيع افراد العينة حسب الوظيفة الحالية  7 – 3الجدول ) 

 

 الوظيفة الحالية 

 التكرار التراكمي  التكرار النسبي  التكرار

 %26.7 %26.7 4 محاسب 

 %60.00 %33.3 5 موظف إداري 

 %93.3 %33.3 5 رئيس مصلحة 

 %100 %6.7 1 مسيرين  

  %100 15 املجموع 

 SPSS20 تحليل االستبيان من خالل حزمة باالعتماد ةاملصدر :من إعداد الطالب

 
 الوظيفة الحالية تمثيل توزيع أفراد العينة حسب( :   5-3شكل رقم )

 

 
 نتائج االستبيان ىباالعتماد عل من إعداد الطالبةمصدر : 

 

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للوظيفة  أعاله  ( 5 – 3)  ( و الشكل 7 – 3) يوضح لنا الجدول رقم 

% وبالنسبة 26.7حاسبين نسـبة م% 33.3املصالح ب ساء موظفين إداريين و رؤ غولة ، فكانـت نسـبة املش

 .%  6.7مسيرين 
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 توزيع افراد العينة حسب الخبرة املهنية  -5

 

 (:توزيع افراد العينة حسب الخبرة املهنية 8 - 3الجدول ) 

 

 الخبرة املهنية 

 تراكمية النسبة املئوية ال النسبةاملئوية التكرار

 %40.00 %40.00 6 سنوات 5اقل من

 %60.00 %20.00 3 سنوات 10الى  5من

 %80.00 %20.00 3 سنة  15الى  10من

 %100 %20.00 3 سنة  15اكتر من 

  %100 15 املجموع

 SPSS20 باالعتماد تحليل االستبيان من خالل حزمة املصدر: من إعداد الطالبة

 

 الخبرة املهنية زيع أفراد العينة حسبتمثيل تو ( :   6-3شكل رقم )

 
 نتائج االستبيان ىمن إعداد الطالبة باالعتماد علمصدر : 

 

توزيع أفراد عينة الدراسة وفق فئات زمنية تم ( أعاله  6 -3( و شكل ) 8 – 3) يوضح لنا الجدول رقم 

 سنوات5الذين تقل خبرم املهنية عن نسبة األفراد  - :تقسيمها وفق الخبرات املهنية املتوافرة لديهم ، فنجد أن

نسبة  سنة  15اكثر من و  15إلى  10و ما بين  سنوات 10و 5% اما الخبرة ما بين  6يمثلون  و تشـكل اكبـر فئة

 . 20.00ألفراد 
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 تحليل نتائج الدراسة :املطلب الثالث 

 

ملستخلصة من االستبيان تحليل نتائج املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري بغرض تحليل النتائج ا

بناء على الحاجة إلـى دالئلهـا ، واملتمثلـة  SPSS، تم االعتماد على بعـض الطـرق اإلحصـائية املنتقاة من برنامج 

فـي التكـرارات ، النسـب املئوية ، املتوسط الحسابي وكذا االنحراف املعياري واملقابلة لكل عبارة في االسـتبيان 

بارات في محاور فرعية بناء على االتجاه العام إلجابات أفـراد العينـة ، وتـم االسـتعانة ،كمـا تـم تشكيل الع

 : هذا القسم و قد قسم إلى ثالثة محاور  باملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لتحليل

 ؛  كالية للتقييماملراجعة الداخلية اإلجراءات التي تتبعها : تم من خالله دراسة  املحور األول  -

 ؛م نظام الرقابة الداخليةويفحص وتق: تم من خالله دراسة ضرورة   املحور الثاني -

 .حول فحص الحسابات والقوائم املالية : تم من خالله دراسة املحور الثالث -
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 (: نتائج اإلستبيان املتعلقة باملحور األول 9 – 3الجدول رقم )

 العبارات

غير موافق 

 بشدة 
 موافق بشدة  موافق محايد  غير موافق 
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يبين تقرير املراجع الداخلي ما إذا كانت القوائم 

املالية الختامية أعدت طبقا للمبادئ و القواعد 

 ها املحاسبية املتعارف علي

 موافق 0.704 3.93 20.0 3 53.3 8 26.7 4 - - - -

يقوم املراجع الداخلي بإعداد تقارير املراجعة 

 موافق 0.655 4 20.0 3 60.0 9 20.0 3 - - - - الداخلية و تحليلها 

تحديد مواطن حدوث الضياع و اإلسراف لتحقيق 

 موافق 0.704 4.26 40.0 6 46.7 7 13.3 2 - - - - أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة 

و دقيق  على ايجاد منهج منضميساعد التدقيق 

لتقييم و تحسين فعالية عمليات إدارة املخاطر  

 الرقابة و التوجيه و التحكم

  موافق 0.507 4.4 40.0 6 60.0 9 - - - - - -

املتوسط العام للمراجعة الداخلية كالية للتقيم 

 داخل املؤسسة
 موافق 0.642 4.14                    

SPSS20 تحليل االستبيان من خالل حزمةعلى من إعداد الطالبة باالعتماد :   املصدر 
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  يبين تقرير املراجع الداخلي ما إذا كانت القوائم املالية الختامية أعدت طبقا للمبادئ و القواعد

 املحاسبية املتعارف عليها

على  أن يبين تقرير املراجع الداخلي ما إذا كانت القوائم من أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق   53.3%

بموافق بشدة  ، ما  % 20املالية الختامية أعدت طبقا للمبادئ و القواعد املحاسبية املتعارف عليها و أجاب 

 3.41أي في الفئة الرابعة  ]  3.93وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل   % 73.3يجعل نسبة املوافقين ككل 

، و هي قيمة صغيرة ترجع لتجانس  0.704[ و التي تعبر عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري  4.21 –

 جابة الرابعة موافق ما يدل على رضا غالبية أفراد العينة .و توافق اإلجابات و تمركزها  حول اإل 

 يقوم املراجع الداخلي بإعداد تقارير املراجعة الداخلية و تحليلها 

مما   %80موافق بشدة ما يجعل نسبة املوافقين ككل   % 20باإلضافة إلى   % 60وافقت عينة الدراسة بنسبة 

يدل على أن يقوم املراجع الداخلي بإعداد تقارير املراجعة الداخلية وتحليلها ، و تجلى ذلك في متوسط حسابي 

و التي تعبر عن إجابة موافق باإلضافة إلى  [ 4.21 – 3.41و الذي يدخل ضمن الفئة الرابعة ]  4الذي بلغ  

، و هي قيمة صغيرة ترجع لتجانس و توافق اإلجابات و تمركزها  حول اإلجابة الرابعة  0.655اإلنحراف املعياري 

 موافق ما يدل على رضا غالبية أفراد العينة .

 تحديد مواطن حدوث الضياع و اإلسراف لتحقيق أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة 

تحديد مواطن حدوث الضياع و اإلسراف لتحقيق من أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق على  أن   46.7%

وبالنسبة   %86.7بموافق بشدة  ، ما يجعل نسبة املوافقين ككل  % 40و أجاب أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة 

التي تعبر عن إجابة موافق بشدة [ و  5 – 4.22أي في الفئة الخامسة   ] 4.26للمتوسط الحسابي نجده يعادل 

، و هي قيمة صغيرة ترجع لتجانس و توافق اإلجابات و تمركزها  حول  0.704باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 اإلجابة الخامسة موافق بشدة  ما يدل على رضا غالبية أفراد العينة .

 عمليات إدارة املخاطر  الرقابة و  و دقيق لتقييم و تحسين فعالية يساعد التدقيق على ايجاد منهج منضم

  التوجيه و التحكم

مما يدل على أن عينة الدراسة ككل  % 40و نسبة املوافقة بشدة  % 60بلغت نسبة العينة الدراسة املوافقة 

و دقيق لتقييم و تحسين فعالية عمليات إدارة املخاطر   يساعد التدقيق على ايجاد منهج منضموافقت على  أن 

[  5 – 4.22أي في الفئة الخامسة  ]   4.4وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل   التوجيه و التحكم الرقابة و

، و هي قيمة صغيرة ترجع لتجانس و 0.507و التي تعبر عن إجابة موافق بشدة باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 دل على رضا أفراد العينة .توافق اإلجابات و تمركزها  حول اإلجابة الخامسة موافق بشدة  ما ي
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 يستخدم املراجعون أساليب متعددة لتوثيق نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة 

يستخدم املراجعون أساليب متعددة لتوثيق نظام الرقابة مما يدل على أن   % 73.3وافقت عينة الدراسة بنسبة 

 – 3.41و الذي يدخل ضمن الفئة الرابعة ]  4، و تجلى ذلك في متوسط حسابي الذي بلغ  الداخلية في املؤسسة 

، و هي قيمة صغيرة ترجع لتجانس و  0.535[ و التي تعبر عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري  4.21

 .دل على رضا غالبية أفراد العينةتوافق اإلجابات و تمركزها  حول اإلجابة الرابعة موافق ما ي

 حور األول : التحليل العام لعبارات امل  

كانت تتمحور حول اإلجراءات املتبعة من قبل املراجعة الداخلية كآلية لتقييم فبالنسبة ألراء افراد العينة 

أي حصر في الفئة الرابعة و التي تعبر باألجمال عن املوافقة  باإلضافة إلى  4.14قدر املتوسط الحسابي العام ب 

إجابات العبارات وتمركزها  هي قيمة صغيرة ترجع لتجانس و توافق  و 0.642اإلنحراف املعياري  الذي قدر ب 

.  حول اإلجابة الرابعة موافق على ما يدل رضا غالبية أفراد العينة
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يستخدم املراجعون أساليب متعددة لتوثيق نظام الرقابة الداخلية في 

 املؤسسة 
 موافق 0.535 4 13.4 2 73.3 11 13.3 2 - - - -

لدراسة نظام الرقابة الداخلية املطبق و تقييم مدى فعاليته يعتمد 

 موافق 0.640 4.1 26,7 4 60 9 13.3 2 - - - - شأنها أن تساهم في تقييم هذا النظام  املراجع على وسائل التي من

ال يكفي إطالع املراجع على إجراءات و ضوابط الرقابة الداخلية كما هي 

 محددة على الورق فقط 
 موافق 0.915 3.46 13.3 2 33.3 5 40.0 6 13.3 2 - -

ي انه يطبق كما هو محدد له يجب  أن يتأكد املراجع من فهم النظام بح

من خالل قيامه بإختبارات الفهم و التطابق بيان أوراق العمل ، التي 

 تحدد نقاط القوة و الضعف 

 موافق 0.594 3.93 13.3 2 66.7 10 20.0 3 - - - -

تصمم إختبارات إستمرارية للتحقق من أن أساليب الرقابة تطبق بنفس 

 الطريقة التي وضعت لها 
 موافق 0.990 3.53 20.0 3 26.7 4 40.0 6 13.3 2 - -

 موافق 0.640 4.13 26.7 4 60.0 9 13.3 2 - - - - تقليص فرص األخطاء بوضع ضوابط و إجراءات 

يتطلب من املراجع إجراء فحص معمق ملعرفة و توضيح أسباب 

 اإلنحرافات 
 موافق 0.834 3.87 20.0 3 53.3 8 20.0 3 6.7 1 - -

بتحديد نقاط الضعف في النظام عند إكتشاف سوء تطبيق يقوم املراجع 

 أو عدم تطبيق لنقاط القوة 
 موافق 0.799 3.93 20.3 3 60.0 9 13.3 2 6.7 1 - -

 موافق 0,743 3,86                     املتوسط العام لضرورة تقييم نظام الرقابة الداخلية 

 SPSS20ا على تحليل على تحليل االستبيان من خالل حزمة املصدر : من إعداد الطالبة إعتماد



                                                                                             مستغانم"متيجي "دراسة حالة في مجمع                                                                                        الفصل الثالث :  

 

 
97 

 يستخدم املراجعون أساليب متعددة لتوثيق نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة 

يستخدم املراجعون أساليب متعددة لتوثيق نظام مما يدل على أن   % 73.3وافقت عينة الدراسة بنسبة 

يدخل ضمن الفئة الرابعة ]  و الذي 4، و تجلى ذلك في متوسط حسابي الذي بلغ  الرقابة الداخلية في املؤسسة 

، و هي قيمة صغيرة ترجع  0.535[ و التي تعبر عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري  4.21 – 3.41

 لتجانس و توافق اإلجابات و تمركزها  حول اإلجابة الرابعة موافق ما يدل على رضا غالبية أفراد العينة .

 طبق و تقييم مدى فعاليته يعتمد املراجع على وسائل التي من شأنها أن لدراسة نظام الرقابة الداخلية امل

  تساهم في تقييم هذا النظام

لدراسة نظام الرقابة الداخلية املطبق و تقييم مدى من أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق على  أن   % 60

بموافق بشدة    %26.7و أجاب  ييم هذا النظامفعاليته يعتمد املراجع على وسائل التي من شأنها أن تساهم في تق

         أي في الفئة الرابعة  4.1 وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  % 86.7، ما يجعل نسبة املوافقين ككل 

، و هي قيمة صغيرة ترجع 0.640[ و التي تعبر عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري  4.21 – 3.41] 

 و توافق اإلجابات و تمركزها  حول اإلجابة الرابعة موافق ما يدل على رضا غالبية أفراد العينة . لتجانس

 ال يكفي إطالع املراجع على إجراءات و ضوابط الرقابة الداخلية كما هي محددة على الورق فقط 

على إجراءات و ضوابط  ال يكفي إطالع املراجعمن أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق على  أن    33.3%

بموافق بشدة  ، ما يجعل نسبة املوافقين   %13.3و أجاب  الرقابة الداخلية كما هي محددة على الورق فقط

[ و التي تعبر  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ]   3.46 وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  % 46.6ككل 

، و هي قيمة مالئمة  ترجع لتجانس و توافق اإلجابات و 0.915املعياري  عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف

 تمركزها  حول اإلجابة الرابعة موافق ما يدل على رضا غالبية أفراد العينة .

 انه يطبق كما هو محدد له من خالل قيامه بإختبارات  ثيجب  أن يتأكد املراجع من فهم النظام بحي

 عمل  التي تحدد نقاط القوة و الضعفالفهم و التطابق بيان أوراق ال

انه  ثيجب  أن يتأكد املراجع من فهم النظام بحيمن أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق على  أن   66.7%

يطبق كما هو محدد له من خالل قيامه بإختبارات الفهم و التطابق بيان أوراق العمل  التي تحدد نقاط القوة و 

وبالنسبة للمتوسط الحسابي   % 80بموافق بشدة  ، ما يجعل نسبة املوافقين ككل   %13.3و أجاب  الضعف

[ و التي تعبر عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ]   3.93 نجده يعادل

ابة الرابعة موافق ما ، و هي قيمة صغيرة ترجع لتجانس و توافق اإلجابات و تمركزها  حول اإلج0.594املعياري 

 ل على رضا غالبية أفراد العينة .يد
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 تصمم إختبارات إستمرارية للتحقق من أن أساليب الرقابة تطبق بنفس الطريقة التي وضعت لها  

تصمم إختبارات إستمرارية للتحقق من أن من أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق على  أن   26.7%

بموافق بشدة  ، ما يجعل نسبة املوافقين   %20و أجاب  نفس الطريقة التي وضعت لها أساليب الرقابة تطبق ب

[ و التي تعبر  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ]   3.53 وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  % 46.7ككل 

تجانس و توافق اإلجابات و ، و هي قيمة مالئمة ترجع ل0.990عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 تمركزها  حول اإلجابة الرابعة موافق ما يدل على رضا غالبية أفراد العينة .

 تقليص فرص األخطاء بوضع ضوابط و إجراءات 

و  تقليص فرص األخطاء بوضع ضوابط و إجراءاتعلى  أن من أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق   60%

 وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  %86.7، ما يجعل نسبة املوافقين ككل بموافق بشدة    %26.7أجاب 

،  0.640[ و التي تعبر عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ]   4.13

ة موافق ما يدل على رضا و هي قيمة صغيرة  ترجع لتجانس و توافق اإلجابات و تمركزها  حول اإلجابة الرابع

 غالبية أفراد العينة .

 يتطلب من املراجع إجراء فحص معمق ملعرفة و توضيح أسباب اإلنحرافات 

مما يدل على أن عينة الدراسة  %20و نسبة املوافقة بشدة  % 53.3بلغت نسبة العينة الدراسة املوافقة 

 فحص معمق ملعرفة و توضيح أسباب اإلنحرافاتيتطلب من املراجع إجراء على  أن   % 73.3املوافقة  ككل 

[ و التي تعبر عن إجابة  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ]   3.87وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  

، و هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و توافق اإلجابات و تمركزها  0.834موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 ابعة موافق  ما يدل على رضا أفراد العينة .حول اإلجابة الر 

 يقوم املراجع بتحديد نقاط الضعف في النظام عند إكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة 

مما يدل على أن عينة الدراسة املوافقة   %20.3و نسبة املوافقة بشدة  %60بلغت نسبة العينة الدراسة املوافقة 

املراجع بتحديد نقاط الضعف في النظام عند إكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق  يقومعلى  أن   % 80.3ككل 

[ و التي تعبر  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ]   3.93وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  لنقاط القوة 

توافق اإلجابات و  ، و هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و0.799عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 . تمركزها  حول اإلجابة الخامسة موافق  ما يدل على رضا أفراد العينة
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 الثانيحور التحليل العام لعبارات امل  :  

فبالنسبة ألراء افراد العينة قدر املتوسط حول ضرورة فحص و تقويم نظام الرقابة الداخلية  كانت تتمحور 

لفئة الرابعة و التي تعبر باألجمال عن املوافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف أي حصر في ا 3.86 الحسابي العام ب

و هي قيمة صغيرة ترجع لتجانس و توافق  إجابات العبارات وتمركزها حول اإلجابة  0.743املعياري  الذي قدر ب 

. الرابعة موافق على ما يدل رضا غالبية أفراد العينة
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 موافق 1.033 3.73 26.7 4 33.3 5 26.7 4 13.3 2 - - تستعمل املصادقات الخارجية للتأكد من صحة األرصدة 

يمكن للمراجع اإلستغناء عن إجراءات فحص الحسابات أو إستبعادها نهائيا  ال

 موافق 0.884 3.93 33.3 5 26,7 4 40.0 6 - - - - حتى و إن كانت املؤسسة تتمتع بنظام رقابة داخلية فعال

الحصول على أدلة إضافية عن مدى تطابق و سالمة و صحة مبالغ العمليات 

 موافق 1.082 3.8 20.0 3 60.0 9 6.7 1 6.7 1 6.7 1  و السجالت و القوائم املالية للمؤسسة املالية التيتعكسها دفاتر

 موافق 0.704 3.73 13.3 2 46.7 7 40.0 6 - - - - القيام بإختبارات التطابق عن طريق املشاهدة املادية يحقق نتائج جيدة للمراجعة 

 موافق 0.799 4.06 33.3 5 40.0 6 26,7 4 - - - - كفاية إنتاجية ممكنة تحديد مواطن حدوث الضياع و اإلسراف لتحقيق أقص ى 

يجب على املراجع فحص أحداث ما بعد امليزانية للتعرف على ما هو هام و مؤثر 

 على القوائم املالية للمؤسسة
 موافق 0.915 4.13 40.0 6 40.0 6 13.3 2 6.7 1 - -

ة عن الحقائق الهامة و الجوهرية كاف و يتأكد املراجع من أن إفصاح القوائم املالي

 معقول 
 موافق 0.884 3.73 13.3 2 60.0 9 13.3 2 13.3 2 - -

القيام بإصدار رأيه الفني املحايد عن مدى صدق و عدالة القوائم املالية 

 للمؤسسة التي قام بمراجعتها
 موافق 0.799 3.93 20.0 3 60.0 9 13.3 2 6.7 1 - -

 موافق 0,887 3,88                     قة املراجعة الداخلية بنظام الرقابة الداخليةاملتوسط العام لعال

 SPSS20املصدر : من إعداد الطالبة إعتمادا على تحليل على تحليل االستبيان من خالل حزمة 
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 تستعمل املصادقات الخارجية للتأكد من صحة األرصدة 

عمل املصادقات الخارجية للتأكد من تستمن أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق على  أن   33.3%

وبالنسبة للمتوسط   %60بموافق بشدة  ، ما يجعل نسبة املوافقين ككل   %26.7و أجاب صحة األرصدة 

[ و التي تعبر عن إجابة موافق باإلضافة إلى  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ]   3.73الحسابي نجده يعادل 

يمة مقبولة  ترجع لتجانس و توافق اإلجابات و تمركزها  حول اإلجابة ، و هي ق1.033اإلنحراف املعياري 

 الرابعة موافق ما يدل على رضا غالبية أفراد العينة .

  ال يمكن للمراجع اإلستغناء عن إجراءات فحص الحسابات أو إستبعادها نهائيا حتى و إن كانت

 املؤسسة تتمتع بنظام رقابة داخلية فعال

ال يمكن للمراجع اإلستغناء عن إجراءات ة الدراسة كانت إجابتهم موافق على  أن من أفراد عين  26.7%

و أجاب  فحص الحسابات أو إستبعادها نهائيا حتى و إن كانت املؤسسة تتمتع بنظام رقابة داخلية فعال

وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل   %60بموافق بشدة  ، ما يجعل نسبة املوافقين ككل   33.3%

[ و التي تعبر عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ]   3.93

، و هي قيمة جيدة  ترجع لتجانس و توافق اإلجابات و تمركزها  حول اإلجابة الرابعة موافق ما يدل على 0.884

 رضا غالبية أفراد العينة .

 تطابق و سالمة و صحة مبالغ العمليات املالية التيتعكسها  الحصول على أدلة إضافية عن مدى

  دفاتر و السجالت و القوائم املالية للمؤسسة

الحصول على أدلة إضافية عن مدى تطابق و من أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق على  أن   60%

و أجاب   قوائم املالية للمؤسسةسالمة و صحة مبالغ العمليات املالية التيتعكسها دفاتر و السجالت و ال

  3.8وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل   %80بموافق بشدة  ، ما يجعل نسبة املوافقين ككل   20%

، و 1.082[ و التي تعبر عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ] 

توافق اإلجابات و تمركزها  حول اإلجابة الرابعة موافق ما يدل على رضا  هي قيمة مقبولة  ترجع لتجانس و

 غالبية أفراد العينة .

 القيام بإختبارات التطابق عن طريق املشاهدة املادية يحقق نتائج جيدة للمراجعة 

شاهدة القيام بإختبارات التطابق عن طريق امل من أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق على  أن  46.7%

  %60بموافق بشدة  ، ما يجعل نسبة املوافقين ككل   %13.3و أجاب   املادية يحقق نتائج جيدة للمراجعة

[ و التي تعبر عن إجابة  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ]   3.73وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل 

جيدة  ترجع لتجانس و توافق اإلجابات و تمركزها  ، و هي قيمة 0.704موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 حول اإلجابة الرابعة موافق ما يدل على رضا غالبية أفراد العينة .



                                                                                             مستغانم"متيجي "دراسة حالة في مجمع                                                                                        الفصل الثالث :  

 

 
102 

 تحديد مواطن حدوث الضياع و اإلسراف لتحقيق أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة 

إلسراف تحديد مواطن حدوث الضياع و امن أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق على  أن   40%

  %73.3بموافق بشدة  ، ما يجعل نسبة املوافقين ككل   %33.3و أجاب   لتحقيق أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة

[ و التي تعبر عن إجابة  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ]   4.06وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل 

جيدة  ترجع لتجانس و توافق اإلجابات و تمركزها   ، و هي قيمة0.799موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 حول اإلجابة الرابعة موافق ما يدل على رضا غالبية أفراد العينة .

  يجب على املراجع فحص أحداث ما بعد امليزانية للتعرف على ما هو هام و مؤثر على القوائم املالية

 للمؤسسة

يجب على املراجع فحص أحداث ما بعد امليزانية  لى  أنمن أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق ع  40%

بموافق بشدة  ، ما يجعل نسبة   %40و أجاب   للتعرف على ما هو هام و مؤثر على القوائم املالية للمؤسسة

[ و  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ]   4.13وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل   %80املوافقين ككل 

، و هي قيمة مالئمة  ترجع لتجانس و توافق 0.915عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري  التي تعبر

 ضا غالبية أفراد العينة .اإلجابات و تمركزها  حول اإلجابة الرابعة موافق ما يدل على ر 

  ل يتأكد املراجع من أن إفصاح القوائم املالية عن الحقائق الهامة و الجوهرية كاف و معقو 

يتأكد املراجع من أن إفصاح القوائم املالية عن  من أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق على  أن  60%

بموافق بشدة  ، ما يجعل نسبة املوافقين ككل   %13.3و أجاب الحقائق الهامة و الجوهرية كاف و معقول 

[ و التي تعبر عن  4.21 – 3.41لرابعة  ] أي في الفئة ا 3.73وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل   73.3%

، و هي قيمة جيدة  ترجع لتجانس و توافق اإلجابات و 0.884إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 ل على رضا غالبية أفراد العينة .تمركزها  حول اإلجابة الرابعة موافق ما يد

 الة القوائم املالية للمؤسسة التي قام القيام بإصدار رأيه الفني املحايد عن مدى صدق و عد

 بمراجعتها

القيام بإصدار رأيه الفني املحايد عن مدى صدق  من أفراد عينة الدراسة كانت إجابتهم موافق على  أن  60%

بموافق بشدة  ، ما يجعل نسبة املوافقين   %20و أجاب  و عدالة القوائم املالية للمؤسسة التي قام بمراجعتها

[ و التي تعبر  4.21 – 3.41أي في الفئة الرابعة  ]  3.93بالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل و   %80ككل 

، و هي قيمة جيدة  ترجع لتجانس و توافق اإلجابات و 0.799عن إجابة موافق باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 نة .تمركزها  حول اإلجابة الرابعة موافق ما يدل على رضا غالبية أفراد العي

 

 



                                                                                             مستغانم"متيجي "دراسة حالة في مجمع                                                                                        الفصل الثالث :  

 

 
103 

 الثالثحور التحليل العام لعبارات امل  :  

فراد العينة قدر املتوسط فحص الحسابات و القوائم املالية فبالنسبة ألراء أكانت تتمحور حول 

أي حصر في الفئة الرابعة و التي تعبر باألجمال عن املوافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف  3.88الحسابي العام ب 

و هي قيمة صغيرة ترجع لتجانس و توافق  إجابات العبارات وتمركزها حول  0.887املعياري  الذي قدر ب 

 . اإلجابة الرابعة موافق على ما يدل رضا غالبية أفراد العينة
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 خالصة الفصل : 

ممثلة في استمارة االستبيان  "متيجي"املالحظ مما سبق أن الدراسة التطبيقية  التي طبقت في مجمع 

ل عينة من املجتمع من أكاديميين ومهنيين من ذوي التخصص في املحاسبة والتدقيق شملت في القسم األو 

اسئلة حول دور املراجعة الداخلية في تقويم علـى اخـتالف أعمـارهم ومـؤهالم وخبراتهم  و في القسم الثاني 

 ، ولخصت هذه الدراسة إلى :نظام الرقابة الداخلية 

ة تـتم وفقـا لخطـوات منتظمـة ، فحـص وتقيـيم نظـام الرقابـة منهجيـة القيـام باملراجعـة الداخلي -

الداخليـة باملؤسسـة إجـراء االختبـارات الالزمـة، وذلك قصد إصدار رأي على الوضعية املالية 

 ؛ للمؤسسة

 ؛تتم وفق منهجية منظمة املراجعة الداخلية -

 ؛فحص وتقييم النظام يعزز من فعالية اداءه -

 ة .يزيد من مصداقية نظام الرقابة الداخلية وبالتالي نجاح واستمرار املؤسس فحص القوائم املالية -

 

 



 

 

 

 خــــــاتــــــمة عــــــامـــــة

 

 

 

 



 عامةخاتمة 

 

 
106 

 خاتمة :ال

 ادية لدعم الوظيفة اإلدارية ، تعتبر املراجعة الداخلية إحدى أدوات الرقابة في الوحدة اإلقتص

ممتلكتها تعطي املؤسسات أهمية كبيرة لحماية حيث  بؤرة النظام الرقابي للوحدة اإلقتصادية بإعتبارها 

وأصولها خصوصا مع كبر حجمها و تفرع أنشطتها، وذلك من أجل الحفاظ على بقائها، هذه الضرورة امللحة 

أدت بالقائمين على املؤسسات الى ضرورة وضع نظام للرقابة الداخلية يكون فعال وقادر على حماية جميع 

عملياتها، خاصة تلك العمليات أصول هذه املؤسسات من الضياع، ويضمن السير الجيد والحسن لجميع 

 .املحاسبية التي تعتبر من أهم العمليات داخل املؤسسة

حيث يكون هذا النظام الرقابي مبني على أسس وقواعد سليمة تقسم الوظائف و تحدد املسؤوليات 

ومن  ، داخل املؤسسة، وتعتمد على نظام محاسبي سليم وعناصر بشرية ذو كفاءة عالية وأدوات رقابة مالئمة 

خالل بحثنا هذا حاولنا التعرف على مدى تقوييم املراجعة الداخلية لنظام الرقابة الداخلي ، انطالقا من 

 اإلشكالية التي طرحت .

حيث حاولنا في الفصل األول إبراز الجوانب العامة املتعلقة بموضوع املراجعة الداخلية ومراجعة 

وجدناها جد ضرورية في املؤسسة كونها تكتس ي دورا مهما في ضبط  الداخلية بصفة خاصة نظرا ألهميتها و

هذه االداة على مد اإلدارة باملعلومات املستمرة فيما يتعلق النظام املحاسبي للمؤسسة ، إضافة على ذلك تعمل 

 بها التنفيذ الفعلي ملهام بدقة أنظمة الرقابة الداخلية والكفاءة التي يتم

إظهار نظام الرقابة الداخلية الذي يعتبر جد ضروري في املؤسسات ي كما حاولنا في الفصل الثان

االقتصادية ، كون أنها تتضمن كل املقاييس التي تضمن لإلدارة تحقيق عدة أهداف تتمثل في حماية أصولها 

واملحافظة عليها ضد جيمع األخطار وضمان دقة البيانات املحاسبية واملالية، بحيث يمكن االعتماد عليها 

 . جابة للسياسات املوضوعةمان االستلض

ثم بدأنا في التعمق في الدراسة بالربط بين املراجعة الداخلية و نظام الرقابة الداخلي على أساس أن 

األولى أداة ادارية تسعى لتقييم الثانية من التأثير اإليجابي عن طريق الوقوف على مدى تنفيذ اإلجراءات و 

 .القوانين التي تسير كل مؤسسة

أما في الفصل الثالث فقمنا بإسقاط الجانب النظري على مجمع متيجي ملطاحن الظهرة الكبرى  انطالقا 

 عليها بحثنا .من الفرضيات التي بنينا 
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 : إختبار الفرضيات

فقـد لخصت دراسـتنا للفصـل األول حـول  "عملية املراجعة الداخلية تكون مستقلة": بالنسبة للفرضية األولى 

 املراجعـة الداخلية باإلضـافة إلى املحـور األول مـن االسـتبيان إلى صـحة الفرضـية .

من خالل   "تقييم نظام الرقابة الداخلية يكون عن طريق  املراجعة الداخلية": بالنسبة للفرضية الثانية 

 لثاني ثبتت صحة الفرضية .الفصل الثاني و نتائج اإلستبيان للمحور ا

الحماية و املنع و اكتشاف الغش و األخطار يكون عن طريق نظام رقابة داخلية ": بالنسبة للفرضية الثالثة 

 فقد لخصت دراستنا للمحور الثاني من اإلستبيان على صحة الفرضية ؛ "فعال

ام الرقابة الداخلية ويكون ضمن يعمل املراجع الداخلي على فحص و تقييم نظ":بالنسبة للفرضية الرابعة 

من خالل الفصل الثاني ثبتت صحة الفرضية لكن بالنسبة ملجمع  "بمؤسسة متيجياملراجعة الداخلية قسم 

 . متيجي ال يتوجد فيه قسم مراجعة داخلية فهو يتكون من مراجع واحد فقط

نصائح لبعض األطراف التي تدخل في كما توصلنا في دراستنا التطبيقية أن املراجع الداخلي يقوم بإعطاء 

 خانة أبداء الرأي .

ملختلف جوانب املوضوع في ثالثة فصول ، توصلنا للنتائج العامة مع مجموعة من و بعد معالجتنا و تحليلنا 

 اإلقتراحات سنتطرق اليها فيما يلي :

 النتائج النظرية :

 وظائف حيث تظهر هذه األهمية في الدور وظيفة املراجعة الداخلية في املؤسسة االقتصادية من أهم ال

الكبير الذي تقوم به من اجل حماية ممتالكاتها من اإلختالس والتالعب والضياع و هذا عن طريق الرقابة 

 ؛والفحص املستمر لجيمع أنشطة وأعمال املؤسسة 

  األخيرةعلى تطوير تعتبر املراجعة الداخلية أداة إدارية تابعة لإلدارة العامة للمؤسسة، بحيث تعمل هذه

وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية، و حتى تحقق هذه الوظيفة هدفها ال بد من توفر الشروط التي تسمح 

 :لها بأداء مهامها بفعالية، ومن أهم هذه الشروط نذكر

 ؛ تغطية املراجعة الداخلية لجميع نشاطات ووظائف املؤسسة 

 ية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة مما يجعلها تحديد املوقع الوظيفي لوظيفة املراجعة الداخل

مستقلة عن باقي الوظائف، و يضمن لها عدم تداخلها مع الوظائف األخرى وهذا لضمان املوضوعية 

 ي ؛ير املعدة من طرف املراجع الداخلوالحياد في التقار 

  بامليدان يجب على الشخص املكلف بأداء وظيفة املراجعة على درجة كبيرة من النزاهة واإلملام. 
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 تبع املراجعة الداخلية منهجية علمية منتظمة و التي بدورها تستنذ إلى مجموعة من الوسائل والطرق ت

 ؛ والتقنيات التي تسمح لها بجمع االدلة الكافية لتدعيم حكمها على حالة املؤسسة

  الرقابة الداخلية هي مجموعة من االجراءات والتعليمات والقوانين املوضوعة من طرف اإلدارة العليا

دف الوصول الى تسيير ناجح و فعال بهملؤسسة من أجل ضمان التحكم الكلي في جميع وظائف املؤسسة، 

 ؛ للعمليات املالية واإلدارية التي تقوم بها هذه األخيرة

 يتقوية و تقويم نظام الرقابة الداخلي عن طريق التقارير التي يقدمها الى اإلدارة  يقوم املراجع الداخلي

 .العليا

 النتائج التطبيقية

  املراجعة الداخلية في املؤسسة تتمثل في موظف واحد وهو املراجع الداخلي حيث أنه ال يوجد من يستخلفه

 ؛ لداخليأثناء غيابه هذا يمكن أن يتسبب في ثغرة داخل نظام الرقابة ا

 ؛ املراجع الداخلي يقوم بعمله باستقاللية نسبية أي أنه تابع ملدير املؤسسة 

 ؛ نظام الرقابة الداخلي يقوم على التخطيط والتنظيم اإلداري للمشروع داخل املؤسسة 

 املؤسسة محل الدراسة لها نظام رقابي داخلي فعال مما يسمح لها باملحافظة على اصولها بمختلف اشكالها. 

 :قتراحاتاإل

 ؛ زيادة عدد املراجعين الداخلين باعتبار أن املؤسسة كبيرة الحجم 

 ؛زيادة الدورات التدريبية الخاصة برؤساء املصالح، وخاصة بالنسبة للمراجع الداخلي  

 ؛ اعطاء استقاللية أكبر لوظيفة املراجعة الداخلية داخل املؤسسة 

  هياكل املؤسسة من الداخل إلى الخارج؛إعادة وضع برنامج رقابي حديث يشمل جميع 

 ضرورة وضع برنامج لتقييم نتائج املؤسسة من سنة ألخرى يسمح باكتشاف األخطاء وتصحيح االنحرافات. 

 

 

 

 

 



 

 

 ــــــــــراجــــــعاملـ



 قائمة املراجع

 

ـــــــع ــــمة املراجــــــــــــــ ـــــائــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــ

 أوال : باللغة العربية 

 : الكتب 

أحمد حلمي جمعة ، املدخل إلى التدقيق و التأكد الحديث ، دار الصفاء للنشر و التوزيع،  -1

 .2007عمان ، األردن ،

-، ليبيا 5طنية ، طمعايير و إجراءات ، دار الكتب الو ادريس عبد السالم إشتيوي ،املراجعة  -2

 .2008بنغازي، 

 . 2008كتاب الحديث،مصر ، اإلسكندرية،السيد محمد ، املراجعة و الرقابة املالية، دار ال -3

 .2003القانون التجاري الجزائري ، طبعة  -4

الدار مختلفة ألغراض مختلفة ألغراض مختلفة ،  أمين السيد أحمد لطفي ، مراجعات -5

 .2005الجامعية، القاهرة، 

 .2009أمين السيد أحمد لطفي ، فلسفة املراجعة ، الدار الجامعة ، مصر ،  -6

األردن جربوع محمد يوسف ، مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق، مؤسسة الوراق ،  -7

 .2000عة األولى ، بالط،

، مؤسسة الورق للنشر و جربوع محمد يوسف ، مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق -8

 .2007التوزيع ، األردن ،الطبعة الثانية ، 

األردن، الطبعة األولى ، -جمعة .أ.ح، املدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء، عمان  -9

2000. 

حاتم محمدالشيش ي ، أساسيات املراجعة مدخل معاصر ، املكتبة العصرية للنشر و التوزيع  -10

 .2007،مصر ،

 .2000األردن ، طبعة األولى ،  -علم تدقيق الحسابات ، دار وائل، عمان  خالد أمين ، -11

خالد الخطيب، خليل الرفاعي، علم التدقيق الحسابات النظري و العملي، دار  املستقبل  -12

 .2009األدرن،-للنشر و التوزيع ، عمان

األردن ، -عمان خالد أمين عبد هللا ، علم تدقيق الحسابات الناحية العملية،دار وائل للنشر ،  -13

 .2004الطبعة الثانية،

خلف عبد هللا الوردات ، التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق، مؤسسة الورق للنشر و  -14

 .2006األردن، -التوزيع، عمان



 قائمة املراجع

 

، الطبعة مصر - سهير شعراوي جمعة، أصول املراجعة، مطابع الدار الهندسية، القاهرة -15

 .2003السابعة معدلة، 

عبد هللا أحمد سويلم الحسبان ، الرقابة الداخلية و التدقيق في بيئة تكنولوجيا املعلومات،  -16

 .2008األردن، -عماندار الراية للنشر و التوزيع ، 
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 م عليكم ورحمة هللا وبركاته.السل 

استر في " التدقيق املحاسبي ومراقبة التسيير" املمذكرة  إلعدادالتحضير  إطاريدخل هذا االستبيان في 

الراوي من إعداد الطالبة دور املراجعة الداخلية في تقويم نظام الرقابة الداخلية املوسومة بعنوان :

 .بوشيخي بوحوصاألستاذ  إشرافتحت و  سارة

-ه الدراسة , نلتمس منكم , سيدتيتوصل إلى نتائج موضوعية تمكننا من تحقيق أهداف هذوحتى ن 

سعيا منا ملعرفة سيدي , إعطاء رأيكم كمهنيين في فقرات هذا االستبيان بكل عناية وصدق وموضوعية , 

 لية املراجعة الداخلية ودورها في تقييم نظام الرقابة الداخلية.وجهة نظركم حول آ

ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي علما أن آراءكم واملعلومات الخاصة بكم ستستعمل بسرية تامة 

 فقط, وسوف تؤخذ بعين االعتبار وبدون أي تحريف أو تغيير في مضمونها.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ومشاركتكم مسبقا

 تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام...
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 الجزء الثاني :  مجاالت الدراسة وأهدافها.
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1 

يبين تقرير املراجع الداخلي ما اذا كانت القوائم 

للمبادئ والقواعد املالية الختامية اعدت طبقا 

 املحاسبية املتعارف عليها

        

  

2 
يقوم املراجع الداخلي بإعداد تقارير املراجعة 

 الداخلية وتحليلها
        

  

3 
تحديد مواطن حدوث الضياع واالسراف 

 لتحقيق اقص ى كفاية انتاجية ممكنة
        

  

4 

 و دقيق يساعد التدقيق على ايجاد منهج منضم

لتقييم و تحسين فعالية عمليات إدارة املخاطر  

 الرقابة و التوجيه و التحكم

        

  

 

 املحور الثاني: ضرورة تقييم نظام الرقابة الداخلية.

 العبارات  رقم العبارة

دة
ش

ق ب
اف

مو
ير 

غ
 

ق
اف

مو
ير 

غ
 

يد
حا

م
ق 

اف
مو

دة 
ش

ق ب
اف

مو
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يستخدم املراجعون أساليب متعددة لتوثيق 

الرقابة الداخلية في املؤسسة محل نظام 

 املراجعة

        

  

6 

 لدراسة نظام الرقابة الداخلية املطبق وتقييم 

 مدى فعاليته يعتمد املراجع

 

        

  



7 
ال يكفي إطلع املراجع على إجراءات و ضوابط الرقابة 

 الداخلية كما هي محددة على الورق فقط 
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يجب  أن يتأكد املراجع من فهم النظام بحي انه يطبق 

كما هو محدد له من خلل قيامه بإختبارات الفهم و 

التطابق بيان أوراق العمل ، التي تحدد نقاط القوة و 

 الضعف 

        

  

9 
تصمم إختبارات إستمرارية للتحقق من أن أساليب 

 الرقابة تطبق بنفس الطريقة التي وضعت لها 

          

           تقليص فرص األخطاء بوضع ضوابط و إجراءات  10

يتطلب من املراجع إجراء فحص معمق ملعرفة و  11

 توضيح أسباب اإلنحرافات 

          

يقوم املراجع بتحديد نقاط الضعف في النظام عند  12

 إكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة 

          

 

 .العالقة ما بين املراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية املحور الثالث:
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13 
تستعمل املصادقات الخارجية للتأكد من صحة 

 األرصدة 
        

  

14 

ال يمكن للمراجع اإلستغناء عن إجراءات فحص 

إستبعادها نهائيا حتى و إن كانت الحسابات أو 

 املؤسسة تتمتع بنظام رقابة داخلية فعال

        

  

15 

الحصول على أدلة إضافية عن مدى تطابق و سلمة و 

صحة مبالغ العمليات املالية التيتعكسها دفاتر و 

 السجلت و القوائم املالية للمؤسسة 

        

  



16 
القيام بإختبارات التطابق عن طريق املشاهدة املادية 

 يحقق نتائج جيدة للمراجعة 
        

  

تحديد مواطن حدوث الضياع و اإلسراف لتحقيق  17

 أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة 

          

يجب على املراجع فحص أحداث ما بعد امليزانية  18

املالية للتعرف على ما هو هام و مؤثر على القوائم 

 للمؤسسة

          

يتأكد املراجع من أن إفصاح القوائم املالية عن  19

 الحقائق الهامة و الجوهرية كاف و معقول 

          

20 
القيام بإصدار رأيه الفني املحايد عن مدى صدق و 

 عدالة القوائم املالية للمؤسسة التي قام بمراجعتها

          

 

 

 

 



 امللخص :

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور املراجعة الداخلية في تقويم نظام الرقابة الداخلية ، حيث تعتبر 

وظيفة املراجعة الداخلية من أهم الوضائف داخل املؤسسة ، و يكمن هذا األثر عند إستخدام هذه الوظيفة 

 كأداة إدارية فعالة هدفها تقويم هذا النظام .

في الجزء النظري قمنا بإتباع املنهج الوصفي من خالل عرض مفاهيم حول املراجعة بصفة عامة و 

إتبعنا املراجعة الداخلية بصفة خاصة و نظام الرقابة الداخلية ،  وكذا العالقة بينهما ، أما في الجزء التطبيقي 

و إعتمدت  مستغانم  "متيجي"مجمع  لعينة اإلستبيان و من أجل ذلك أجريت دراسة  التحليلي اإلحصائيمنهج 

على العينة املختارة املتمثلة في األفراد  الذي تم توزيعها إستماراتعن طريق الدراسة على البيانات التي جمعت 

 .املعنيين في املجمع محل الدراسة 

 املراجعة ، املراجعة الداخلية ، نظام الرقابة الداخلية . إستمارات اإلستبيان . الكلمات املفتاحية :

 

 

Résume : 

Cette étude avait pour éclaircir le rôle de l’audit interne et son impact sur le contrôle interne, car le 

rôle de cette dernière se considère parmi les activités clés dans l'entreprise. En partie théorique on a 

suivi l'approche descriptive à travers l'affichage des concepts sur l’audit de façon générale ainsi aue 

l’audit interne de façon spéciale et le contrôle interne. Sur le côté pratique on a suivi le programme 

d'études des statistiques analytiques tout on se basant sur les informations collectées a travers des 

questionnaires d'étude distribuer sur le personnel du groupe METIDJI MOSTAGANEM. 

 Mots clés :  Révision. Révision interne. Audit interne. Questionnaire d'étude. 

 


