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 إلاهـــــداء

 

      الحمد هلل الذي أروع بني آدم في تركيبة عقله فأعطاه بذلك القدرة على جعل وسيلته الكفاح 

 .وغايته النجاح

و     أهدي ثمرة عملي إلى من كانت سندي في السراء و الضراء إلى من اجتهدت وحرست على نشأتي 

نها، إلى من يعجز اللسان على الثناء عليها و القلم عن اقربتي، إلى من غمرتني بحبها وعطفها وحن

 .أمي الحبيبة............... وصف فضلها ، إلى التي الجنة تحت قدميها 

إلى من أشعل مصباح عقلي وأطفأ ظلمة جهلي وكان خير مرشد لي نحو العلم و املعرفة، إلى من 

  بده متخرجأنتظر أن يرى فلذة كعلمني أن الحياة صبر وعطاء، إلى من 

 العزيز يأب. ....................خوض غمار الحياةي

 إلى من غمروا البيت بالحنان والدفء 

 .أخواتي  ألاسريةإلى من أتقاسم معهم أجواء املحبة 

 اربـــــــــل وألاقــــــــإلى كل ألاه

 .إلاخوة الذين عرفتهمو  ألاصدقاءإلى كل 

 0261/0262ومراقبة التسيير دفعة ي تخصص تدقيق محاسبي ئإلى زمال

 .إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

 

 

 

 

 ابوبكر



 

 

 :ل كل ش يء نحمد هللا ونشكره سبحانه عّز وجل ونقول بق

 

 ".اللهم لك الحمد حتى ترض ى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرض ى" 

 ."للهم أعوذ بك من قلب ال يخشع وعين ال تدمع وعلم ال ينفع ودعاء ال يستجاب لها"

 

الصبر الذي منحنا إياهما طيلة نحمد املولى جل شأنه بديع السموات و ألارض على العزيمة و 

 .أن يكون سندا علميا نافعا لكل من يطلع عليه تكلل جهدنا بهذا العمل الذي نتمنىاملشوار لي

 :نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساندنا في إنجاز هذا العمل

  القّيمة وآرائه  علينا بتوجيهاته يبخللم  ذىوال  جمال قوديح: نخص بالذكر ألاستاذ املشرف 

 .السديدة

كما أتقدم بالشكر و التقدير إلى ألاساتذة أعضاء اللجنة املوقرة الذين وقفوا على مناقشة هذه 

 .املذكرة

          على دعمهم لي وأخص بالذكر املؤطر السيد   DAHRA VIP  كما أشكر كل إطارات مؤسسة

 .ايطالي حبيب  على ما قدمه لي

ولو ل ألاحباب  وألاصدقاء وكل من ساهم من قريب او بعيد وال يفوتنا أن نعبر عن تحياتنا إلى ك

 .بكلمة

 .نشكركم جزيل الشكر جميًعا
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 عامة مقدمة

ن نجاح املؤسسة مرهون بوجود إدارة قادرة على اتخاذ القرارات املناسبة والسليمة للوصول إلى ألاهداف إ

املسطرة وفق الخطط املرسومة واملوضوعة، إال أن هذا النجاح يجب أن يتم قي وجود نظام رقابي يضمن 

 . ألاداء الجيد لألفراد

مستقل باملؤسسة تعمل على حماية أصول املؤسسة والتأكد من أن  تعتبر املراجعة الداخلية نشاط رقابي

للسياسات وإلاجراءات املحاسبية واملوضوعية، باإلضافة إلى كونها دعما للمراجع  اقفالعمل يتم فعال و 

الخارجي، فقد يحدث أن يكون هناك نظام للرقابة الداخلية سليما، ولكنه ال ينفذ فعال بلجوء املوظفين 

 . وقتا للالعمل إلى عدم التقيد به اختصار القائمين ب

ألامر ال تتعدى حدود إلاشراف على الوظائف وألاقسام املحاسبية واملالية لتتسع  ئكما كانت الرقابة في باد

فيما يعد لتشمل جميع ألانشطة املوجودة في املؤسسة، ومع تطور حجم املؤسسات إلاقتصادية زاد إلاهتمام 

 . في محاولة للوفاء باألهداف واملسؤوليات امللقاة على عاتق إلادارة بنظام الرقابة الداخلية

وقد إتجه إهتمام مسيري املؤسسة نحو نظام الرقابة الداخلية نظرا ألهميته ودوره في تحقيق أهدافها، كما 

أن لنظام الرقابة الداخلية مجموعة من الخصائص واملقومات التي تعتبر الدعائم ألاساسية التي يجب 

س فعالية هذا ألاخير ضرورية توافرها في أي نظام سليم للرقابة الداخلية، ونظرا لهذه ألاهمية فإن قيا

وحتمية، وذلك عن طريق املراجعة الداخلية حيث أن هذه العملية تعمل على كشف نقاط القوة والضعف 

ي التقليل من ألاخطاء وإلانحرافات، فاملوجودة على مستوى املؤسسة وإقتراح الحلول املناسبة كما لها دور 

ت املالية واملحاسبية وإعطاء الصورة الحقيقية عن املركز ويمكن اكتشافها بسرعة، وكذلك مراجعة البيانا

املالي واقتراح الحلول والفرضيات املناسبة، ولذلك من واجبات املراجع أن يتأكد من أن نظام الرقابة 

عملية املراجعة، باإلضافة إلى الداخلية ينفذ فعال كما تم التخطيط له، وهي الخطوة ألاولى التي يقوم بها في 

لهذا النظام والحكم على مدى ودرجة الاعتماد عليه وهنا تكمن العالقة بين نظام الرقابة الداخلية ه يستق

 .واملراجعة الداخلية

 

 :ويناءا مع ما سبق فقد حاولنا صياغة إلاشكالية الرئيسية ملوضوعنا كما يلي

 ؟ما هو دور املراجعة الداخلية في تفعيل نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة
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 : وهذا ما يقودنا إلى طرح ألاسئلة الفرعية التالية

 املراجعة الداخلية، وماهي معاييرها ؟بماذا نقصـد  -

 ماذا نعني بنظام الرقاية الداخلية و ما هي مقوماته؟ -

 كيف يتم تقييم نظام الرقاية الداخلية؟  -

 ماهي عالقة املراجعة الداخلية ينظام الرقاية الداخلية؟ -

 الفرضيات

 :رضيات التاليةفغية إلاجابة على ألاسئلة السابقة قمنا بصياغة الب

 قاط القوة والضعف نز برااملراجعة الداخلية هي عملية مستقلة داخل املؤسسسة ، تعمل على إ -

 .نظام الرقابة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية هي مجموعة من إلاجراءات والسياسات التي تضعها املؤسسة من أجل تحقيق  -

 .أهدافها

 .نجاح املراجعة الداخلية في تقييم نظام الرقابة الداخلية يرجع إلى الكفاءة العلمية والعملية للمراجع -

عة من طرف املراجع بتجية املنهتساهم املراجعة الداخلية في تحقيق أهداف املؤسسة من خالل امل -

 .الداخلي

 ع اختيار املوضوعفدوا

ا لهذا املوضوع ليس من قبيل الصدفة، وإنما يعود ألسباب موضوعية و ذاتية تتلخص هذه ناختيار  ان

 :يما يليفألاسباب 

عد التحوالت بحاجة املؤسسات الجزائرية للمراجعة الداخلية قصد تحقيق الفعالية خاصة  -

 .الاقتصادية التي شيدها املحيط الذي تنشط فيه

 .ملختلفة التي يستعين فيها باملراجعة الداخلية كأداة فعالةتنمية القدرات املعرفية في املجاالت ا -

 .املوضوع يدخل في صميم التخصص وهو التدقيق املحاسبي -

 .حتمية املؤسسة على تطبيق املراجعة نظرا للتطورات إلاقتصادية وإلاجتماعية -
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 :أهمية املوضوع

رقابي يساعد إدارة املؤسسة على تكمن أهمية هذه املوضوع إلى الحاجة امللحة للمؤسسة في محيط  -

زمة واملحافظة على كيان ال تحمل مسؤولية تحقيق ألاهداف وتطبيق السياسات وإلاجراءات ال

 .املؤسسة ويضمن لها إلاستمرار الجيد 

كما تكمن أهمية هذا املوضوع في حاجة املؤسسات إلاقتصادية إلى التطبيق الفعال لوظيفة املراجعة  -

 .في تأدية أنشطتها بصورة سليمة، من أجل تحقيق نظام رقابي فعالالداخلية ملساعدتها 

 :أهداف املوضوع

 .إبراز ألاهمية ودرجة إلاستفادة من املراجعة الداخلية في تفعيل نظام الرقاية الداخلية -

محاولة إبراز مساهمة املراجعة الداخلية في كشف ألانحرافات، التالعبات وأعمال الغش والتزوير  -

 .ى الداخلي للمؤسسةعلى املستو 

راز أهمية تقييم نظام الرقابة الداخلية ومساهمتها في إنارة طريق املراجع الداخلي من أجل بمحاولة إ -

 .رأيهبإلادالء 

للوقوف على مدى  DAHRA VIP  تربية الدواجنمحاولة تشخيص واقع املراجعة الداخلية في مؤسسة  -

 .أهمية املراجعة الداخلية لهذه املؤسسة 

 :منهجية املوضوع

لوصفي التحليلي الذي الالجابة على التساؤالت املطروحة واختيار صحة الفرضيات املتبناة، أعتمدت املنهج 

ة إلى منهج دراسة حالة الذي يمكننا من فيمكن من وصف وتحليل الجوانب النظرية للموضوع ، باإلضا

 .ل الدراسةية للمؤسسة محنادالتعمق في املوضوع من خالل الزيارة املي

 :هيكل املوضوع

 لتحقيق أهداف البحث ومعالجة إلاشكالية املطروحة والتساؤالت الفرعية تم تقسيم هذا البحث إلى ثالثة

 فصول تتقدمهم مقدمة عامة وتليهم خاتمة عامة والتي تتضمن ملخص شامل للبحث وأهم النتائج

 .املتوّصل إليها وكذا بعض التوصيات

من  الداخلية ية الدراسة، إذ سوف نتطرق من خالله إلى املراجعةاوالذي يعتبر نقطة يدفيتناول الفصل ألاول 

راز أهم املفاهيم ألاساسية املختلفة لها وأهم أنواعها كما سوف تقوم بعرض فرضياتها ب، وإةتاريخي ملحةخالل 

هيم املختلفة لها وأهم وسنتطرق في هذا أيضا إلى ماهية املراجعة الداخلية من خالل أهم املفا. ومعاييرها

 . أهدافها ومنهجية املراجعة الداخلية من خالل ألادوات والتقنيات املستعملة
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اهيم فتناول فيه نظام الرقابة الداخلية من خالل تطور هذا النظام وإلى أهم املني الفصل الثاني سفأما 

نظام الرقابة ل قومات ألاساسيةاملوكذلك سوف نتطرق فيه إلى . تهه وأنواعه ومكونافألاساسية له وأهم أهدا

وأيضا إلى إجراءات نظام الرقاية الداخلية، كما سنتطرق إلى أساليب تقييم نظام الرقابة .الداخلية ووسائله

ة إلى أهم املراحل التي تتم عليها عملية التقييم وفي ألاخير إلى العالقة بين املراجعة الداخلية فالداخلية ياإلضا

 . اخليةونظام الرقابة الد

وذلك من خالل في الفصل الثالث  وبهدف تثمين البحث قمنا بإسقاط الدراسة النظرية على واقع املؤسسة 

 في الفصل الثالث بهدف التعرف عن واقع املراجعة الداخلية في الشركة،  DAHRA VIP مؤسسةدراسة حالة 

الى تطرقنا  كما،  ،هدافها وهيكلها التنظيميأ،تها أنشمن خالل فهو للتعريف باملؤسسة ألاول بالنسبة للمبحث 

 من خالل مراحل القيام باملراجعة الداخلية،  واقع املراجعة الداخلية على مستوى مؤسسة تربية الدواجن

املبحث الثاني، كما أننا خصصنا املبحث الثالث  في برنامج مهام املراجع الداخليو  الاجراءات املتبعةايضا ،

واقع املراجعة الداخلية في املؤسسة من خالل الرقابة الداخلية همية املراجعة الداخلية في تفعيل عملية أل 

.نقاط القوة والضعف لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسةواخيرا  ومنهجية سير عملها  
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 : دـتمهي

 عرفت املراجعة الداخلية تغيرات جذرية منذ بداية ممارستها إلى غاية اليوم، ولقد أسهمت

 في تطوير هذه املهنة، حيث كانت محل اهتمام العديد من املهنيين هذه التغيرات بشكل كبير

 نقلة نوعيةواملؤسسات و الهيئات الحكومية والباحثين، وكان لهم الفضل الكبير في إعطاء املراجعة 

 وشكلية كبيرة في جميع جوانبها، وأصبحت للمراجعة الداخلية أهمية كبرى في الواقع الاقتصادي،

 وهذا ملا ظهرلها من حاجات متزايدة من داخل املؤسسة ومن خارجها،

 إلى تبني جو رقابي يحكم تسيير نشاطها بفاعلية وكفاءة، فكانت هناك حاجات ملحة من داخل املؤسسة

 ت هناك حاجة لكل من له عالقة باملؤسسة إلى مزيد من الشفافية عند إجراءكما كان

 مختلف التعامالت معها ولقد وضعت عدة معايير لتحكم حسن سير نشاط هذه املهنة بكافة

 جوانبها سواء أكانت تتعلق بالشروط التي يجب توفرها في املراجع الداخلي أوكيفية مزاولة نشاطها

 .التي يتم بها إعداد التقرير النهائي لعملية املراجعةوصوال إلى الطريقة 

 وللوقوف على كل هذه الجوانب ارتاينا أن نتناول في هذا الفصل إلى أهم الجوانب العملية للمراجعة

 :الداخلية بصفة عامة ، حيث تم التطرق في هذا الفصل إلى

  ماهية املراجعة الداخلية:املبحث ألاول. 

 عايير املراجعة الداخليةمبادئ وم:الثاني املبحث. 

 الية عمل املراجعة الداخلية :املبحث الثالث. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املراجعة الداخلية                                                                      :                                            الفصل الاول    

 

6 

 

 ماهية املراجعة الداخلية: املبحث الاول 

نظام ا إلادارة لغرض التحقق من فعالية جعة الداخلية من أهم الوسائل والطرق التي تستخدمهار تعتبر امل

 .حلار هورها إلى وقتنا الحالي بعدة ممن تاريخ ظ جعة الداخليةار الرقابة الداخلية، وقد مرت امل

 ملحة تاريخية حول املراجعة الداخلية :املطلب الاول 

تعتبر وظيفة املراجعة الداخلية وظيفة حديثة نسبيا، حيث يرجع ظهورها كفكرة إلى ألازمة العاملية التي مست 

هو ما دفع باملؤسسات إلى البحث عن م، و  9191العالم ككل والواليات املتحدة ألامريكية بشكل خاص سنة 

 في املصاريف الناجمة عن كثرة فراتكل سبيل بإمكانه تخفيض ولو بالقليل في تكاليفها، 

ألاعمال التحضيرية التي يقوم بها املراجع الخارجي من جرد وتحليل الحسابات وغيرها تكاليف إضافية وتم 

ظهر الخارجية، وهكذا ن ولكن تحت إشراف املراجعة اقتراح القيام بهذه ألاعمال من طرف موظفين داخليي

املراجعين الداخليين الذين يقومون بأعمال املراجعة وهم تابعون للمؤسسة ويمثلون ألايادي املساعدة 

للمراجعين الخارجيين، والذين يسمحون بتحقيق الهدف الرئيس ي لوجودهم وهو التخفيض من 

 1.املراجعة الداخلية أعباءاملؤسسة، وهنا تكون املفهوم ألاولي

 بادئ ألامر، إلى أن انتظم جعة الداخلية مهّمشا ولم تحظى باالهتمام الالزم فيبقي دور املرا

 جعينم وكّونوا ما يسمى بمعهد املرا 9199جعون الداخليون في شكل تنظيم موحد في نيويورك سنة املرا

 هذه املهنة وتنظيمها، ومن هنا بدأ تنظيم والذي عمل منذ إنشاءه على تطوير   IIAالداخليين ألامريكيين 

 2.جعة الداخليةومنهجية وآليات املرامفاهيم 

م قامت لجنة البحوث التابعة ملعهد املراجعين الداخليين بتحضير بيان املسؤوليات للمراجعة  9199في عام 

ات وظيفة املراجعة الداخلية، وكان الغرض منه إعداد مجموعة من إلارشادات تعّرف الدور السليم ومسؤولي

 . داخل املؤسسة

تعتبر أهم إنجازات معهد املراجعين الداخليين في وضعه مجموعة من معايير ألاداء املنهي للمراجعة الداخلية، 

وفي جعة الداخلية م لدراسة واقتراح معايير متكاملة لتنظيم مهنة املرا 9199حيث تم تشكيل لجان عام 

أنها دقة عليها كما لجان من ذلك وقدمت تقرير لنتائج دراستها وتم املصام انتهت هذه ال 9191أواخر عام 

ة، تقوم بتقويم أنشطتها املختلفة عّرفت املراجعة الداخلية على أنها وظيفة تقويم مستقلة داخل املؤسس

 3.ومساعدة مختلف املسؤولين في تنفيذ مسؤولياتهم بفعالية

                                                 
1  - Jaques Renard, théorie et pratique de l’audit interne, Groupe Eyrolles, 8eme édition, Paris, France, 2013, p 23. 

 .90، ص 9002، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الاسكندرية مصر، الرقابة واملراجعة الداخليةفتحي رزق السوافيري، أحمد عبد املالك محمد،  - 2
الوارق للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى، عمان،   التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفق ملعايير التدقيق الدولية،د هللا الوردات، خلف عب - 3

 29، ص،  9002ألاردن، 
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 انهمية باعتبارها أداة إدارية يمكناملراجعة الداخلية بالغة ألا أما بالنسبة للوقت الحاضر فقد أصبحت 

جعة عتماد عليها في ترشيد العمليات إلادارية املعاصرة، فبعدما كان نطاقها ضيق يقتصر فقع على مراالا 

 .القيود والسجالت املالية توسعت لتشمل املجاالت إلادارية والتشغيلية

الاستغناء كنشاط ال يمكن  اخلية أكثر حداثة من ذلك، وتم الاعتراف بهابالنسبة للجزائر تعتبر املراجعة الد

الفصل الثامن من  90عنها ألول مرة في العدد الثاني من الجريدة الرسمية الجزائرية، وذلك من خالل املادة 

توجيهي م واملتضمن القانون ال 9111جانفي  99ألاولى املوافق ل  ىجماد 92املؤرخ في . 09.-11القانون رقم 

العمومية الاقتصادية تنظيم يتعين على املؤسسات " : للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكان نص املادة

 1".أنماط سيرها وتسييرهاة في املؤسسة وتحسين بصفة مستمرة قبراوتدعيم هياكل داخلية خاصة بامل

 

 تعريف املراجعة الداخلية: املطلب الثاني

 :للمراجعة الداخلية فيمايلي سنتناول بعض التعاريف 

  تعريف للمراجعة الداخلية بحيث عرفها بأنها 9111أصدر معهد املراجعين الداخليين سنة: 

وظيفة تؤديها هيئة مؤهلة من املوظفين داخل املؤسسة وتتناول الفحص الانتقادي والتقييم املستمر  "

التأكد من تنفيذ هذه السياسات والالتزام  الداخلية بهدفياسات إلادارية وإجراءات الرقابة للخطع والس

وفعالية ألاداء داخل إدارات وأقسام مات الرقابة الداخلية ومدى كفاءة بها، والتحقق من سالمة مقو 

 2."عاملشرو 

  "جعة الداخلية هي وظيفة إدارية تابعة إلدارة املؤسسة، تعّبر عن نشاط داخليار امل 

لنظام مع متطلبات إلادارة والعمل فيها املحاسبية، لتقييم مدى تماش ي امستقل إلقامة الرقابة إلادارية بما 

 3".على حسن استخدام املوارد بما يحقق الكفاية إلانتاجية القصوى 

 "جعة الداخلية هي نشاط مستقل وموضوعي، يعطي ضمان عن درجة تحكم املؤسسةاملرا 

مضافة ومساعدة املؤسسة  ل على خلق قيمةلإلدارة العليا، ويعم حفي عملياتها، كما يقدم توصيات ونصائ

 رحات للحد من املخاطر وتعزيزفي الوصول إلى أهدافها املسطرة من خالل تقييم منهجي وتقديم مقت

 4".وكمةالح

 

                                                 
 .22صم،  9111جانفي  99الصادر بتاريخ    ،09-11السنة الخامسة والعشرون، قانون رقم  -9لجزائرية، العدد االجريدة الرسمية  - 1
 .992،ص  9009الدار الجامعية ،الاسكندرية ، ،الرقابة واملراجعة الداخلية ،الفتاح محمد الصحن ،فتحي رزاق السوافيري عبد - 2
 .29، ص  9000دارالصفاء، عمان ألاردن، املدخل الحديث لتدقيق الحسابات، أحمد حلمي جمعة،  - 3

4  - Jaques.R et Sophie N, audit interne et contrôle de gestion, Groupe Eyrolles, Paris. France, 2011, p 20.  
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من خالل ما سبق يمكن القول أن املراجعة الداخلية هي أحد الوسائل الفعالة للرقابة الداخلية فهي 

مستقل داخل املؤسسة تنشئه إلادارة للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات  مجموعة من أنظمة أو أوجه نشاط

والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات املحاسبية وإلاحصائية وفي التأكد من كفاية إلاحتياطات املتخذة 

لحماية أصول وممتلكات املؤسسة وفي التحقق من إتباع موظفي املؤسسة للسياسات والخطع وإلاجراءات 

دارية املرسومة لهم وفي قياص صالحية تلك الخطع والسياسات وجميع وسائل الرقابة في أداء وظائفها إلا 

 .وإقتراح التحسينات الالزم إدخالها عليها، وذلك حتى تصل املؤسسة إلى درجة الكفاية إلانتاجية القصوی 

 أهداف املراجعة الداخلية : املطلب الثالث

للمراجعة الداخلية في بتقييم الجوانب الرقابية في املؤسسات الرقابية في املؤسسة يشتمل الهدف ألاساس ي 

بما يساعد إلادارة في أداء وظائفها، وتكتفي إلادارة العليا بالتخطيع ووضع السياسات العامة وإلاجراءات 

لياتها بأكبر قدر من الالزمة لنجاحها، وتسعى املراجعة الداخلية إلى مساعدة إدارة املؤسسة على مواجهة مسؤو 

الكفاءة وذلك عن طريق تقييم وسائل الرقابة التي يستخدمها كل مستوى إداري في مراقبة املستوى ألادنى 

منه عن طريق رسم السياسات العامة وإستخدام الخرائع التنظيمية واملوازنات التنظيمية وغيرها، وتسعى 

 1:املراجعة الداخلية إلى تحقيق هدفين أساسيين هما

 :حماية ممتلكات املؤسسة ومصالحها. 9

ويسعى املراجع الداخلي إلى حماية مصالح املؤسسة وممتلكاتها من الغش، ألاخطاء، الضياع والانحراف، 

بإستخدام إجراءات مالئمة كما أنه يسعى إلى إظهار نواحي الضعف عن طريق فحص دقة البيانات املحاسبية 

ج يسمح بمراجعة النواحي املالية واملحاسبية عن طريق املراجعة ويعتمد لتحقيق هذا الهدف على برنام

ويتضمن فحص كل من النظام املحاسبي ونظام الرقابة الداخلية للتأكد من سالمتها، وفعاليتها من حيث 

 .التصميم والتنفيذ وإختيار السجالت املناسبة والقوائم املالية وتحقيق عناصر املركز املالي

 :البناء وإلاصالح. 2

ومع تطور مفهوم املراجعة الداخلية ظهر هدف جديد لوظيفة املراجعة الداخلية،ويتحقق هدف البناء من 

 2.خالل إقتراح العالج والتوصيات نتيجة ملا قام به املراجع الداخلي من فحص

 3:لتحقيق ألاهداف السابقة تقوم املراجعة بعدة خدمات في مؤسسة من أهمها

موعة من إلاجراءات التي يضعها املراجع الداخلي في املؤسسة لتحقيق الحماية هي مج: خدمات وقائية -أ 

الكاملة لألصول واملمتلكات من السرقة أو الاختالص، وحماية السياسات املختلفة في ال مؤسسة من تحریفها 

 .آو تغیيرها دون مبرر

                                                 
 .19، ص مرجع سبق ذكره، الرقابة واملراجعة الداخليةفتحي رزق السوافيري، أحمد عيد املالك محمد،  - 1
 .20، ص 9002، الدار الجامعية، إلاسكندرية، إلالكترونياملراجعة الداخلية في ظل التشغيل انتزاع علي القباني، نادر شعبان السواح،  - 2
 .991-991، ص ص 9009، كلية التجارة، جامعة إلاسكندرية، أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشاملمحمد السيد سرايا،   - 3
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ع الداخلي في مجال قياص ومدى تتمثل في ألاساليب وإلاجراءات التي يستخدمها املراج: خدمات تقييمية -ب

فعالية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية املطبقة في املؤسسة وقد يستخدم نفس أدوات املراجع الخارجي 

 .بالتعاون معا لتسيير مهمة كل منها

وهي تتمثل في مساعدة املراجع داخلي في إدارة املؤسسة من توفير البيانات الالزمة في :خدمات إنشائية -ت

 .تحسين ألانظمة املوضوعة داخل املؤسسة سواء كانت هذه ألانظمة إدارية أو مالية أو فنية مجال

تتمثل في إلاجراءات وألاساليب التي يستخدمها املراجع الداخلي في مجال تصحيح أي  :خدمات عالجية-ث

ج أوجه نظم أخطاء أكتشفها أو التوضيحات التي يتضمنها تقرير املراجعة والخاصة بإصالح أخطاء وعال 

 .املؤسسة

 .مبادئ ومعايير املراجعة الداخلية: املبحث الثاني

ان توسيع حجم املؤسسات وتعدد أنشطتها عقد من مهام إلادارة، خاصة من حيث املراقبة وحتى تتوصل 

إدارة املؤسسة إلى ضمان تحقيق أهدافها، كان البد لها من القيام بإنشاء قسم خاص يطلق عليه اسم قسم 

 .والهدف منه مساعدة إلادارة في اتخاذ القرارات عن طريق الرقابة الداخلية التي تقوم بها" املراجعة الداخلية"

 

 :باد  سألساسية ملهنة املراجعة الداخليةامل: املطلب الاول 

 يقومون  من للمحافظة على مصالح مسؤولياتهم العاملين لتحمل قبول  في تكمن مهنة إن العالقة املميزة ألي

 يلتزموا بمبادئ يجب على أعضاء معهد املراجعين الداخليين بصفة عامة أن تلك املهنة لذلك في على خدمتهم

املراجعة الداخلية هوتعزيز مهنة  ئمن مباد مسؤولياتهم بجدارة، والهدف تحمل من يتمكنوا لكي سلوكية عالية

 :1املراجعة الداخلية وهي

 :للمراجعة الداخلية معايير املمارسة املهنية املبادئ املرتبطة باملهنة وتطبيق 9

 من املراجعين الداخليين تطبيق يتوقع للمراجعة الداخلية، حيث باملهنة واملمارسة العملية هذه املبادئ ترتبع

 :ةاملبادئ التالي ودعم

:"Integrity "النزاهة / الاستقامة  -ا  

.لالعتماد على أحكامهم توفر ألاساص والتي يمنحونهامن الثقة التي  تنشأ استقامة املراجعين الداخليين   

               :  " Objectivity املوضوعية  -ب"  

 حول  املعلومات إيصالتقييم أعلى درجات املوضوعية املهنية فيجمع  الداخليون   املراجعون  ظهارإ ويقصد بها

ذات العالقة  الظروف لجميع متوازن  الداخليون تقييم املراجعون  ، يضع صالفح تحت اوالعمل النشاط

 .في إصدار ألاحكام ملصالحهم الشخصية أو باألخرين واليتحيزون

                                                 
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير،في علوم دور املراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة املؤسسات،عمرعلي عبد الصمد- 1

 . 29-29،ص ص9001-9001التسيير،تخصص مالية ومحاسبة،جامعة املدية،
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:"Confidentiality" السرية -ت  

يحصلون عليها، وال يفصحون عن هذه  قيمة وحيازة املعلومات التي ويقصد بها إحترام املراجعون الداخليون 

  alls...إلالزام القانوني أو املنهي لفعل املعلومات بدون صالحيات مناسبة، إال في حالة 

: "competency" الكفاءة -ث  

 .يطبق املراجعون الداخليون املعرفة، املهارات والخبرات املطلوبة في تقديم خدمات املراجعة الداخلية

 :املبادئ املرتبطة بالسلوك  2

 الداخليين، وهذه القواعد تساعد فياملتوقع من املراجعين  النموذجي تصف السلوك تلك القواعد التي هي

:العملي، وتتلخص في تفسير مبادئ التطبيق  

:" Integrity" النزاهة/الاستقامة -أ   

 :يجب على املراجعين الداخليين

 بأمانة واجتهاد القيام بأعمالهم. 

 و املهنة القانون  قبل الافصاحات املتوقعة من وعمل مالحظة القوانين. 

 بسمعة املراجعة الداخلية أو ة ضار  ويقوموا بأعمالا غيرقانوني نشاط في أي أن اليكونوا طرف

 .املؤسسة

 للمؤسسة ألاخالقية هدافألا  واملساهمة في الشرعية وتحقيق الاحترام. 

 : " objectivity"املوضوعية  -ب

 :يجب على املراجعين الداخليين

 وتتضمن هذه غير املتحيز تقييمهم اوعالقة قد تفسد أويفترض أنها تفسد نشاط أي في أن اليشاركوا 

 .تكون ضد مصلحة املؤسسة املمكن أن من التي أوالعالقات تلك ألافعال املشاركة

 يفسد أحكامهم املهنية قد يفسد أويفترض بأن ئشي أي قبول  عدم. 

 يتم إلافصاح لم إن لديهم، والتي يفصحوا عن جميع الحقائق املادية املعروفة أن 

 .راجعةامل تحت التقريرعن ألانشطة اوتحرف تشوه قد عنها

 : "Confidentiality"السرية  -ت

 :يجب على املراجعين الداخليين

 مهامهم عليها أثناءتأدية التي يحصلون  وحماية املعلومات استخدام يعقالنيين فيكونوا أن. 

  للمؤسسة ألاخالقية بالشرعية وألاهدافأوضارة  ضدالقانون  املعلوماتا أن اليستخدمو. 

 : "Competency"الكفاءة  -ث

 :يجب على املراجعين الداخليين
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 الالزمة فيها املعرفة، املهارات والخبرات يملكون  خدماتهم فقع في املجاالت التيب القيام. 

 للمراجعة  للممارسة املهنية املعايير الدولية مع يقوموا بتأدية خدماتهم بمايتماش ى وينسجم أن

 .الداخلية

  وجودة خدماتهم في تطوير كفاءاتهم، فعاليتهمعليهم باالستمرار. 

 معايير املراجعة الداخلية: املطلب الثاني 

 1:حيث تقسم معايير املراجعة الداخلية الى خمسة أقسام تتمثل فيما يلي

     :الاستقاللية  . 9

ائف الوظاقي ب يجب أن يكون املراجع الداخلي مستقال عن ألانشطة التي يقوم بمراجعتها أي مستقال عن

املؤسسة ،وهذا يتطلب ضرورة أن يكون الوضع التنظيمي لقسم املراجعة الداخلية كافيا بما  في دةاملتواج

 يسمح بأداء املسؤوليات املنوطة بها؛

 :العناية املهنية . 2

فات صد مواتحديب يتطلذا وهة الالزمة املهنية والعنايق يتفا بمة الداخلية املراجعال أعمؤدي يجب أن ت

 :وخبرات من يعمل داخل إدارة املراجعة الداخلية من حيث  ؤهالتوم

 

 ة مهمبة ألداء املناسة الفنيارات املهدد منن بعة الداخلية املراجعزود إدارة تب أن يج ثحي:  ةالعلمياءة الكف

 املراجعة؛

ام القين م همتمكنة كافية عمليرة خنة املراجعاملين في إدارة الع يملك ب أنيج نهأبمعني :  ةالعمليبرة الخ

 بكفاءة وفاعلية؛ م بعمله

 ومتفيجب على امل: الفهم والالتزام بمعايير املمارسة املهنية 
 
 باملعايير املهنية راجع الداخلي أن يكون فاهما

 
 قيدا

 . ومنها النزاهة والصدق واملحافظة على السرية: توافر الصفات الخلقية

 :نطاق العمل. 3

رقابة الداخلية في ال املراجعة الداخلية فحص وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام يجب أن يتضمن نطاق عمل

 وجودة ألاداء فيما يتعلق باملسؤوليات املختلفة ، التنظيم 

 :ولتحقيق ذلك يجب على املراجع القيام بمايلي 

مراجعة امكانية الاعتماد على املعلومات املالية والتشغيلية والوسائل املستخدمة للتعرف على هذه  -

 املعلومات؛ 

 ول؛ صتقييم مدى الكفاءة الاقتصادية في استخدام الا  -

                                                 
 902. 909ص ص  ، 9009،دار الجامعية الجديدة ،الاسكندرية ،  الرقابة واملراجعة الداخليةرزاق السوافيري و أخرون ،فتحي    - 1
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 صول، والتحقق من وجود مثل هذه ألا صمراجعة الوسائل واملحافظة على ألا  -
 
 . ول كلما كان ذلك ممكنا

 :مال املراجعة أداء أع. 4

ا من أنه ةاملتاحات املعلوميم وتقيص فحع م ةللمراجعيع التخطة بعمليوم يقداخلي أن الع يجب على املراج

لتبليغ عن النتائج عن طريق إعداد تقرير بالنتائج ومتابعة تنفيد هذه النتائج وما تم تحديده اومالئمة و  ةكافي

 .ياتصمن تو 

 :إدارة قسم املراجعة . 5

ة بطريقم القسك ذلة الداخلية املراجعم قسى عل رفاملشدير ية بضرورة أن الداخلية املراجعايير ي معتقض 

 :ويكون املشرف على قسم املراجعة الداخلية مسؤوال على إدارة القسم بحيث  بةمناس

 تحقق أعمال املراجعة الاغراض العامة واملسؤوليات التي اعتمدتها الادارة العليا وقبلها مجلس الادارة؛ 

 تستخدم املوارد املتاحة إلدارة املراجعة الداخلية بكفاءة و فاعلية؛ 

 .جميع أعمال املراجعة الداخلية مع معايير املمارسة املهنية للمراجعة الداخلية ىتتمش 

 

 الداخلية معايير املراجعة: 9الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .903ص ,مرجع سبق ذكره ,رزاق السوافيري و أخرونفتحي اعداد الطالب باالعتماد على من : املصدر
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 انواع املراجعة الداخلية:املطلب الثالث

من الصعب وضع حدود فاصلة ألنواع املراجعة الداخلية بسبب شمولية املراجعة لكافة العمليات في 

 :1املؤسسة، وهدفها تقويم فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية لنشاط ما، و تنقسم املراجعة الداخلية إلى

وهي التي يهدف من خاللها املراجع الداخلي إلى الفحص املنظم للقوائم املالية : املراجعة املالية املحاسبية -9

 :املحاسبية املتعارف عليها من حيث ئلتحديد مدى تطبيق املباد

 .التحقق من تتبع القيود املحاسبية وتدقيقها حسابيا ومستنديا -

 .مات واملبادى املحاسبية املتعارف عليهاالتحقق من سالمة وموافقة ألانظمة والتعلي -

 .التحقق من وجود الحماية املناسبة لألصول من سوء إلاستعمال أو إلاختالص -

 .التحقق من الفحص والتقويم لدرجة متانة الرقابة الداخلية ومدى كفايتها وإلاعتماد عليها -

 :يه من حيثويعرف النطاق الذي يغط (:إلادارية)املراجعة الداخلية التشغيلية  -9

 .تقويم وإختبار النشاطات إلادارية ونتائج ألاداء -

 .تقويم وفحص شامل للعمليات املشروع -

 .تقويم وكفاءة استخدام املوارد املادية واملوارد البشرية وتقديم التوصيات الالزمة للتحسين -

املؤسسة لتشمل نطاق قوم على الشمولية لكافة عمليات تأما في وقتنا الحاضر فيشترط في املراجعة أن 

املراجعة املالية وإلالتزام القانوني ونطاق املراجعة إلادارية واملراجعة إلاستراتيجية الذي يختص بمعالجة 

القصور في التخطيع إلاستراتيجي والذي ينتج عن عدم إمكانية ربع أنظمة املعلومات بأهداف املؤسسة مما 

جعة املخاطرة في عملية التخطيع إلاستراتيجي لتحديد نقاط يؤدي إلى مخاطر املعلومات والتركيز على مرا

الضعف فيها من أجل دعم فعالية إلادارة العليا للمؤسسة حيث يعتبر وجود نظام فعال للمعلومات 

 .إلاستراتيجية جانبا مهما من جوانب عملية املراجعة إلاستراتيجية

 الداخلية انواع املراجعة: 9الجدول 

 

 

 

 

 

 

 .22ص ,مرجع سبق ذكره ,عطا هللا أحمد سويلم الحسباناعداد الطالب باالعتماد على من : املصدر

                                                 
 .29-29، ص ص 9001، دار الراية، ألاردن، الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا املعلوماتحسبان، عطا هللا أحمد سويلم ال - 1

 الداخليةأنواع املراجعة 
 

املراجعة الداخلية 

 (إلادارية)التشغيلية 

 املراجعة املالية املحاسبية
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 الية عمل املراجعة الداخلية: املبحث الثالث

 روفالداخلية، وبالتالي كلما كانت ظ جعةار ألاول عن تنفيذ مهام امل جع الداخلي املسؤولار يعتبر امل

 دت من قدرته على خلق قيمةاز مسؤولياته وصالحياته عمله واملتمثلة في مجموعة من 

 .مضافة للمؤسسة

 .،مسؤولياته وصالحياتهجع الداخليار امل : املطلب الاول 

 جع الداخلي وحقوقه املهنيةار امل   9

ويقوم الاقتصادية  جعة الداخلية في املؤسساتار هو الشخص الذي يعمل ضمن قسم امل جع الداخليار امل

املالية ملؤسسة سواء املالية منها أو غير جعة كافة النشاطات داخل اار لداخلية، وذلك بمجعة اار بعمليات امل

ويتحمل دعيمها اطن القوة لتلتها، وتحديد مو التحديد مواطن الضعف في ألاداء، والعمل على معالجتها واز 

  1.عاتقهخلي كافة املسؤوليات امللقاة على جع الداار امل

 جعة الداخلية حيث تبدأ مهمته بعد ار لية التغذية العكسية لخلية املجع الداخلي جزء من آار يعتبر امل

                  هجية الواجب إرسال إلادارة العامة للمؤسسة ألامر بذلك وهذا بتحديد املدة ومجال التدخل واملن

ما إذا جع الداخلي غالبا بفحص جميع مستويات وسائل الرقابة، كما أنه يقوم بتحديد ار ويقوم املإتباعها 

جعته والغرض ار اجع الداخلي معرفة حول ما يجب مر ناسبة أم ال، ويجب أن يكون للمطرق التقييم مكانت 

 2.ذلكمن 

 رورة أنجعة، وليس بالضار قعة ملعرفة متى تتم عملية املاجع بتحديد نوع املخاطر املتو ر كما يقوم امل

 جعة إلادارة العامة، فقد يطلب رئيس مصلحة وألسباب تتعلق بذلك الفرع القيامار يكون آلامر بعملية امل

 .بذلك ولكن مع موافقة إلادارة العامة

 مجموعة منجع الداخلي من أداء مهامه على أكمل وجه ال بد من أن تكون له ار حتى يتمكن امل

 : الحقوق والتي بإمكانها تسهيل عمله واملتمثلة في

 حق الوصول إلى املوارد البشرية، أصول وممتلكات املؤسسة؛ .9

 حق إلاطالع أو الرقابة أثناء التنفيذ على كل ما يؤكد أو يوثق نتائج ألاعمال من حسابات .9

 ختامية، الدفاتر، سجالت تجارية ووثائق؛

 بيانات واملعلومات التي ي ا رها واجبة للقيام بعمله؛حق طلب جميع ال .2

 .جعتهار فين في كل ما له عالقة بمجال محق توجيه الاستفسار والسؤال مع املوظ. 9

                                                 
 تكامل دور التدقيق الداخلي والخارجي إلنجاح أسلوب التقدير الذاتي في الهيئة العامة للضرائب،زهرة حسن عليوي، فاطمة صالح مهدي،  - 1

 .200، ص 9099، العراق،  29، العدد  99مجلة جامعة بغداد للعلوم الاقتصادية وإلادارية، املجلد 
 .10، ص 9002، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر، املراجعة الداخلية في ظل التشغيل إلالكترونيثناء علي القباني،  - 2
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 ت املراجع الداخلي ؤوليات وصالحيامس .2

 :1وتتضمن ما يلي  ؛املسؤوليات 2-9

 ؤوليات مدير املراجعة الداخليةمس -أ

ة املراجعن إدارة عؤول الاول املسا و العلية والادارة املراجعين صل بة و حلقبر يعتة الداخلية املراجعدير إن م

منها ضن م ؤوليات والتياملسن م ةبمجموعطلع يضه أن علي بيتوجنه دوره ، فإل بتمثيولكي يقوم  ةالداخلي

ان من ازدواجية الخارجي ،بما يضمن تغطية أشمل لنطاق عمل املراجعة بقدر الامك عاملراجع م لالعميق تنس

 ذابحيث يوزع العمل على الطرفين وه الجهود

 .يضمن تحقيق الاهداف املثالية واملرجوة من عملية املراجعة

 : (يس قسمئر ) ؤوليات مشرف املراجعة مس -ب 

ة املراجعطة أنشى عل رافشه الا مهمتة ،اخلية الداملراجعإدارة بف موظخص شمشرف املراجعة الداخلية هو 

 : وتنسيق أعمال املراجعة مع املراجعين الداخليين ،ولذلك فإن مسؤولياته تتمثل في الاتي يةالرئيس

 ؤولية عن أداء املراجعين وتوجيههم وتدريبهم؛املس. 9

 وضع و تطبيق وتحديث برامج املراجعة لكل مهمة مراجعة؛. 9

 راجعين؛مت بموضوعية واستقاللية تامة من قبل املتالتأكد أن أعمال املراجعة قد . 2

 ملعايير املراجعة الداخلية؛مت استناتالتأكد من أن أعمال املراجعة . 9
 
 د ا

 :ؤوليات املراجع مس -ت 

ل قبن م رضالغذا لهد املعة املراجعنامج لبر ا طبق ةالداخلية املراجعات مهمد فييعتبر املراجع مسؤوال عن تن

 :وعليه فإن على الم راجع أن يقوم باملسؤوليات الاتية .املراجعة  رفمش

 وبرنامج الوقت الالزم لالنتهاء من املهمة؛ بملة النطاق وألاسلو شاوضع خطة العمل  .9

 مراجعة املستندات والقيود والوثائق والسجالت الالزمة للقيام بأعمال التدقيق كما هو مخطع لها؛. 9

ة الالزمات الاحتياجائق والوثى عل ول لحصاوص بخصة للمراجععةالخاضدارة الجهة ق إمنسالتنسيق منع . 2

 املهمة؛ ذلتنفي

 .تقييم مدى فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية على النشاط الخاضع للمراجعة. 9

 : 2وتتمثل فيما يلي ؛الصالحيات . 2

ي إدارة ومراجعدير مون من أن يك دالبنه فإة وفاعلياءة بكفها غرضق تحقين م ةالداخلية املراجعتتمكن  ىتح

 :متمتعين بمجموعة من الصالحيات أهمها ما يلي  ةاملراجع

                                                 
 .929.922ص  ،ص مرجع سبق ذكره،  النظرية والتطبيق وفقا ملعايير التدقيق الداخلي الدوليالتدقيق الداخلي بين خلف عبد هللا الوردات ، - 1
 .91 ص، 9111الجامعة ،الاسكندرية ،مصر  شباب،مؤسسة  أصول املراجعة الداخلية والخارجيةعبد الفتاح محمد الصحن ،  - 2
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 ول غير املشروط أو املقيد لجميع أنشطة وسجالت وممتلكات وموظفي املؤسسة؛صالو . 9

تحديد نطاق عمل املراجعة، بما فيها اختيار الانشطة وتطبيق ألاساليب املطلوبة لتحقيق أهداف املراجعة؛ . 9

تكون  أن يكون نطاق أعمال املراجعة الداخلية غير مقيدة، بمعنى أن إدارة املراجعة الداخليةيجب  ثحي

 ككل دون تدخل إدارة املؤسسة؛ ملتابعة الاجراءات الرقابية في النظاملديها السلطة التي تحتاجها 

وظفي مع قطاعاتنا، أي أن على جمية كافة في املؤسسوظفي من م ةاملطلوباعدة املسى عل ول لحصا. 2

ة من خارج صق في طلب خدمات خالحاملراجعين الداخليين والتعاون معهم بشكل كامل و ا اعدةمسة املؤسس

 .املؤسسة إذا لزم ألامر

 نيات املراجعة الداخليةأدوات وتق: املطلب الثاني

 :يستخدم املراجع الداخلي في مهمته عدة أدوات وتقنيات لتحقيق ألاهداف التي تم التوصل إليها وهي

 أدوات املراجعة الداخلية: أوال

 1:وتوجد أربعة ادوات أساسية للقيام بعملية املراجعة الداخلية وهي كالتالي

 مجموعة من ألاسئلة والتي تناول جميع نواحي النشاط داخلوهي قائمة نموذجية تشمل :قوائم الاستقصاء 9

 ت النقدية، عمليات الشراء والبيععمليا: املؤسسة، وخاصة العمليات املعتادة مثل

ويقوم املراجع بتوزيع هذه القائمة من ألاسئلة على املوظفين لتلقي إلاجاباتعليها ومن ثم تحليلها للوقوف على 

لداخلية املطبق باملؤسسة ومن ألافضل أن تقسم قائمة ألاسئلة إلى عدة أجزاء، مدى فعالية نظام الرقابة ا

إلى مجموعة من ألاسئلة تتعلق بإحدى مجاالت النشاط وفي معظم الحاالت تصمم هذه ألاسئلة للحصول على 

 .تعني احتمال وجود نقص في الرقابة الداخلية" ال"حيث أن إلاجابة ب" ال"أو " بنعم"إجابات 

 وتتكون من :ت الوصفأدوا 2

وتتمثل في تقديم تعليق من طرف الجهة التي تكون محل املراجعة ويعاب على هذه : الدراسة الوصفية -أ 

الطريقة بأنها تضيع الكثير من الوقت بحيث يمكن أن تكون الجهة التي هي محل املراجعة أن تتكلم عن بعض 

 .الجهة تختلف عن نظرة املراجع املعلومات إما بالتوسيع أو باختصار وتبقى نظرة هذه

يقوم املراجع الداخلي بإعداد املخطع الوظيفي انطالقا من املعلومات التي تحصل عليها : الهيكل التنظيمي -ب

من عمليات الاستجواب واملالحظة والسرد التي قام بها في بداية املهمة، حيث يستعمل املراجع هذه ألادلة من 

 .شخص واحد يقوم بعدة وظائف وأن يكون شخص بدون وظيفة أجل معرفة ما إذا كان هناك

تستخدم هذه الشبكة لتحليل الوظائف أو إلاجراءات محل الدراسة إلى أعمال : شبكة تحليل الوظائف -ت

 اأولية بهدف تحديد نقائص الفصل بين الوظائف داخل املؤسسة ومعالجته

                                                 
، مكتبة بن موس ى السعيد شارع القدص، املعلومات وفق معايير املراجعة الدوليةاملراجعة الداخلية وتكنولوجيا زين يونس، عوادي مصطفى،  - 1

 . 19.12، ص ص 9099-9090الوادي، الجزائر، طبعة 
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راجع بعمله، حيث يبدأ من النتيجة املتوصل إليها إلى وهي طريقة تحليل يقوم من خاللها امل: مسار املراجعة -ث

غاية املصدر وذلك عن طريق مراجعة كل الخطوات التي تتوسع بين النتيجة واملصدر وفي هذه الطريقة يجب 

 .على املراجع أن يقوم بعمله جيدا للبحث

طة التدفق هي تعبير شكلي عرفها الخبراء املتخصصين في املراجعة واملحاسبة على أن خري: خرائع التدفق -ج

ملجموعة من العمليات املتتالية، حيث يتم وصف كل الوثائق املختلفة، مناصب العمل، القرارات املسؤوليات 

ورقة الكشف  -ح. والعمليات التي تعرض برموز وأشكال مرتبطة فيما بينها حسب التنظيم إلاداري للمؤسسة

الة يقوم املراجع بملئها كلما واجهته مشكلة ما أو خطأ أو وهي وسيلة تحليل بسيطة وفع: وتحليل املشاكل

مالحظة نقائص، وتسمح بتوجيه استنتاجات املراجع بهدف التوصل إلى توصيات وتتكون كل ورقة من 

 .املعاينة، ألاسباب، النتائج، التوصيات: العناصر التالية

بطريقة تسمح باستخدام قوانين الاحتماالت خطة تطبق :يمكن تعريفها على أنها : املعاينة إلاحصائية -خ

للوصول إلى أراء حول املجتمع املراد دراسته، واملعاينة تعتبر العملية الشاملة التي تضمن تحديد العينة 

 :واختبار العناصر واختبارها وتقييم النتائج، ويتبع املراجع عند استخدام هذه الطريقة ثالثة خطوات أساسية

م املراجع بتحقيق ألاهداف املراد تحقيقها وهو يسمح بتحديد الرقابة التي يجب القيام يقو : تصور التسيير 9

 :التي يريد املراجع أن يتحقق منها، ويقوم ب( أو ألاخطاء)بها بهدف تحديد نوع الخطأ 

 .تحديد درجة الثقة املرغوب فيها والتي تتماش ى مع املوضوع املراد دراسته  

ل أي الحد ألاعلى كنسبة مئوية للخطأ املقبول ملجتمع ما ومعدل الخطأ املنتظر معدل الخطأ املقبو  تحديد  

 .الوقوف عليه والذي ينبغي أن يكون أصغر من معدل الخطأ املقبول 

يقض ي املراجع الداخلي معظم وقته عند قيامه بعملية املراجعة في تجميع ألادلة خالل : إختيار العينة 2

ق حتى يكون أساسا إلبداء الرأي في تقريره النهائي، ففي السابق كان املراجع فحصه ملختلف العمليات والوثائ

الداخلي يقوم بمراجعة جميع العمليات مراجعة تفصيلية، غير أن كبر حجم املؤسسات ومن ثم كبر حجم 

 وتعقد العمليات التي تقوم، جعل من الصعب أو املستحيل مراجعة جميع العمليات، ولهذا وجب عليه القيام

 .باملراجعة الاختيارية والتي تعتمد أساسا على استعمال العينات إلاحصائية وإخضاعها للفحص والاختبار

 :ونميز بين نوعين من العينات 

يعتمد أسلوب العينات غير إلاحصائية على التقدير والحكم الشخص ي للمراجع : العينات غير إلاحصائية -2-9

املراجع يختار العينة دون اللجوء إلى قواعد الاحتماالتاإلحصائية أو أي على ضوء مهارته، وفي هذا السياق فان 

 .أسلوب رياض ي

عكس العينات غير إلاحصائية، فالعينات إلاحصائية تعتمد على قوانين الاحتماالت : العينات إلاحصائية -2-2 
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النتائج التي تتوصل  والطرق والجداول إلاحصائية في تحديد حجم العينة، واختيار عناصرها، ومن ثم تقييم

 .إليها مع تعميمها على املجتمع محل الدراسة

 :يتم استغالل نتائج املراجعة بالقيام بنوعين من التحليل: استغالل نتائج املراجعة3

 .تحليل كمي للنتائج بحيث يتأكد من أن ألاخطاء التي تم الوقوف عليها ال تتعارض مع ألاهداف املسطرة

 .نحرافات والتأكيد فيما إدا كانت تكرارية أم ال أو متعددة أم التحليل نوعي لألخطاء والا 

 :التقنيات املستعملة-ثانيا

وتهدف هذه التقنيات لجمع أدلة كافية وصحيحة من أجل تدعيم عمل املراجع من حيث إبداء رأيه وتقديم 

ن محل املراجعة، وللتذكير توصيته إلى إلادارة العليا للمؤسسة وتتحدد هذه التقنيات حسب ألاوضاع وامليادي

 1:فان هذه التقنيات ال تكفي وحدها بل البد من تنسيق جميع التقنيات هي كالتالي

يهدف املراجع من خاللها الحصول على مجموعة من املعلومات ويخضع الاستجواب إلى مجموعة  :املقابلة 9

 :من الشروط

 .م املسؤول ألاول عن القسميجب احترام هدم السلطة وعدم القيام بأي استجواب دون عل

 .املستجوب بسبب وكيفية الاستجواب التذكير بمهمة املراجعة وأهدافها وإعالم الطرف

 .يقوم املراجع بعرض الصعوبات، املشاكل، ونقاط الضعف التي اكتشفها قبل بداية الاستجواب

 .املسؤولين يجب أن يصادق الطرف املستوجب عن نتائج الاستجواب امللخصة قبل تقديمها إلى

على املراجع أن يستمع أكثر مما يتكلم ويقوم بتوجيه الاستجواب في إطار موضوع املهمة لتحقيق الهدف 

 .املسطر ويجب اعتبار الطرف ألاخر في مرتبة مساوية من حيث إدارة الاستجواب

لجميع  ونقصد به مجموعة من الفحوصات التي تتضمن تحقيقات، تحريات ومقارنات :الفحص التحليل 2

املعلومات والتدفقات املرتبطة بامليدان محل املراجعة وتتركز هذه التقنية على التقنيات السابقة وهي املقابلة 

إضافة إلى خرائع التدفق للوثائق واملعلومات وهذه التقنية تتيح للمراجع الداخلي اکتشاف الانحراف 

 ليه كنتائج هذا من جهة،والفروقات املوجودة بينما هو مسطر ومقدر وما هو متحصل ع

ومن جهة أخرى فان هذه التقنية تساعد املراجع على تسليع الضوء على ألامور غير العادية وذلك بمقارنتها 

 .مع البيانات املسجلة، ويمكن أن تستخدم هذه التقنية كاختيار أساس ي أثناء الفحص

اجعة على املالحظة املادية املباشرة لتحقق من من املمكن أن يعتمد املراجع في عملية املر  :املالحظة املادية 3

 :تطابق ما هو مدون على الوثائق مع ما هو موجود فعال في الواقع، ويتعلق ألامر ب

ما  تهدف مالحظة إلاجراءات إلى تحديد املراحل التي تمر بها عملية أو نشاط: املالحظة املادية لإلجراءات -أ 

 .دليل إلاجراءات واحترام ألافراد لها للتحقق من تطابقه مع ما هو مدون في 

                                                 
 .99،ص مرجع سبق ذكره،دور املراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة املؤسسات،عمرعلي عبد الصمد  - 1
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 تهدف إلى التحقق من وجود ألاصول وتطبق أساسا على املخزون،: ب املالحظة املادية لألصول 

 .الاستثمارات، السندات، والنقدية في الصندوق 

 خدمهاتهدف إلى التحقق من الوثائق املحاسبية واملستندات املختلفة التي تست: ج املالحظة املادية للوثائق

 .املؤسسة من حيث تصميمها، كيفية استخدامها وانتقالها

ويتعلق ألامر هنا باملراجعة الاجتماعية أي مالحظة مدى احترام ألافراد للتعليمات : مالحظة التصرفات -د 

ويمكن إلاشارة أيضا أن هذه املالحظة املادية يمكن أن تأخذ شكل مباشر .وتصرفهم داخل أماكن العمل

ر ومن طرف املراجع، وشكل غير مباشر حيث يلجأ فيه املراجع إلى طرف آخر الذي يوفر له وتكون مباش

 .املالحظة مثل ما هو متعلق باإلجراءات القضائية للمؤسسة

منهجية تنفيذ املراجعة الداخلية:املطلب الثالث   

الداخلي في سبيل مراجعته ا املراجع التي يتبعهتتمثل منهجية تنفيذ املراجعة الداخلية في مجموعة الخطوات 

وتقييمه لألعمال املختلفة داخل املؤسسة،كل ذلك بهدف إيجاد رقابة فعالة في املؤسسة ،ومساعدة العاملين 

1.فيها على القيام بمسؤولياتهم  بشكل فعال وذوكفاءة  

ت رئيسية خطوا ثعمال ينبغي أن تعتمد على مجموعة من الخطوات الهامة، والتي تشمل ثال الا  هذه لتنفيذو 

:هي  

التحضير ملهمة املراجعة الداخلية:الخطوة الاولى   

يتطلب ألامر من املراجع الداخلي قبل البدء بالتنفيذ ألعمال املراجعة أن يقوم بالتحضير الجيد لهذه املهمة إذ 

:تتمثل خطوات التحضير للمهمة في املرحلتين واللتان نوضحهما كما يلي   

:سألمر باملهمة . 9  

ة عن التفويض الذي يعطي من قبل الادارة العامة للمؤسسة للمراجعين الداخليين، والذيهو عبار   

.يعلم املسؤولين املعنيين بقيام املراجعين الداخليين بمهمة املراجعة  

:الدراسة و التخطيط . 9  

عين إن هذه املرحلة تعتبر ضرورية وهامة جدا إلنجاح مهمة املراجعة الداخلية ،حيث يجب على املراج

الداخليين وضع خطة املراجعة املبنية على املخاطر، لتحديد أوليات مهمة املراجعة ويتم تنفيذ هذه املرحلة 

:من خالل الاتي   

:الاطالع والفهم  9-9  

 في هذه الخطوة يجب على املراجع أن يقوم بعملية الاطالع وجمع املعلومات الكافية والالزمنة

 التي تمكنه من فهم املوضوع؛

                                                 
 .922ص ، 9009لبنان،  –الطبعة الاولى ،اتحاد املصارف العربية، بيروت دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية، داود يوسف تبح ، - 1
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:        خطة التقارب  9-9  

 بعد أن يقوم املراجع الداخلي باالطالع والفهم للمهمنة املكلف بها ،ومن خالل املعلومات التي

 قام بجمعها فإنه يقوم بإعداد خطة التقارب وهي عبارة عن وثيقة تظهر في ينكل جدول يقوم بتقسيم النشاط

أو الوظيفة محل الدراسة الى مجموعة من أعمال أولية؛      

                                                                                  :تحديد مواقع الخطر 2-9    

 أي على املراجع الداخلي أن يقوم بتقييم مدى مالئمة وفعالية إدارة مخاطر النشاط وأنظمة

.ة بإطار العمل املتعلقة بهالضبع مقارن  

:التقرير التوجيهي  9-9  

 يحدد التقرير التوجيهي أسس تحقيق مهمة املراجعة الداخلية ونطاقها، ويعرض ألاهداف التي

 ضمن خطة التقارب والتي على 
َ
يسعى املراجع الداخلي الى تحقيقها ،كما يعرف مواقع الخطر املحددة سابقا

 ضوئها

.يتم تحديد نطاق املهمة  

تنفيذ مهمة املراجعة الداخلية:الخطوة الثانية   

بعد أن ينتهي املراجع الداخلي من دراسته وتخطيطه ملهمة املراجعة املكلف بها ،تبدأ خطوات التنفيذ امليداني 

والتي من خاللها يقوم بجمع املعلومات وأدلة ألاثبات ،بما يمكنه من تحقيق همة املراجعة مل أهداف هذه :

  1مراحل هي ثالث ،وترتكز هذه الخطوات علىاملهمة 

يتم عقد اجتماع الافتتاح في مقر النشاط الذي سيتم مراجعته، بين الفريق املكلف : اجتماع الافتتاح . 9  

  النشاط محل املراجعة وفيه يتم بناء أولى العالقات بين الطرفين؛ باملهمة ومسؤولو 

                                                                    : (مخطط التنفيذ )برنامج املراجعة . 9      

ملؤهالتهم وخبرتهم  يقوم برنامج املراجعة بتقسيم أعمال املراجعة بين مختلف أعضاء فريق املراجعة وفقا

 وحسب الزمن، ويسمح للمراجع بمعرفة أد ق التفاصيل عن املهمة، ويساعد على تتبع عمل املراجعين؛

، يتم تنفيذ هذه املرحلة مباشرة بعد إعداد برنامج املراجعة واعتماده من مدير املراجعة: العمل امليداني . 2

فريق املراجعة بتطبيق هذا البرنامج على الواقع من خالل إجراء الاختبارات، املقارنات وغيرها من  حيث يقوم

ة لتحقيق أهداف مهمة املراجعة والكشف عن تقنيات املراجعة بغرض جمع أدلة الاثبات الكافية واملالئم

.مشاكل أو انحرافات قد تحدث  

 

                                                                                                                                                                                           

                                                 
هادة املاجستير في شرسالة مقدمة ضمن متطلبات  التكامل بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية،عبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة،  - 1

 .22ص،2،9001/9090، غير منشورة ، جامعة الجزائروتدقيق  محاسبة: فرع العلوم التجارية
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  التقرير عن مهمة املراجعة الداخلية: خطوة الثالثةال

: 1هذه الخطوة تعتبر الاخيرة في انجاز مهمة املراجعة الداخلية وتتمثل في أربعة مراحل هي   

:التقرير الاولي للمراجعة . 9  

 يتم إعداد هذا التقرير من خالل أوراق إبراز وتحليل املشاكل، التي تم إعدادها أثناء تنفيذ برنامج

 املراجعة، والتي تشتمل على كافة املشاكل واملخالفات التي تكشف للمراجعين أثناء تنفيذهم للمهمة؛

:حق الرد من الاشخاص املراجعة أعمالهم . 9  

 يتم عقد اجتماع بين فريق املراجعة الذي قام بتنفيذ مهمة املراجعة

جعة بعرض املالحظات والنتائج التي توصلو والاشخاص املراجعة أعمالهم، وفي هذا الاجتماع يقوم فريق املرا

.اليها  

 

:التقرير النهائي. 2  

 بعد انتهاء التدخل، يتم إعداد تقرير املراجعة في صورته النهائية، ويتم إرساله الهم املسؤولين املعنيين

خالل عملية والادارة إلعالمهم بنتائج مهمة املراجعة، والتوصيات املقترحة ملعالجة املشكالت التي اكتشفت 

.املراجعة  

:متابعة تنفيذ التوصيات . 9  

 بعد اقتراح املراجع الداخلي ملجموعة من التوصيات التصحيحية الواجب القيام بها و التي سجلها

أثناء القيام بمهمته، فإنه يقوم بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ تلك التوصيات، وتنتهي هذه املرحلة عند تنفيذ 

.حة والتي صادقت عليها الادارةاملقتر  كل التوصيات  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .921مرجع سبق ذكره ،ص ، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدوليةداود يوسف تبح،   - 1
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 : الفصل الاول  خالصة

 جعة وفحص العمليات والقيود واملستندات ار مستقل يهدف إلى م مييجعة الداخلية نشاط تقيار امل

 .مستمر كأساص لخدمة إلادارة، فهي رقابة إدارية تمارص لقياص فعالية أساليب الرقابة ألاخرى بشكل 

 جع الداخلي بفحص وتقييم نظامار عينها، حيث يقوم من خاللها املأداة إلادارة و جعة الداخلية ار امل

الوسائل وألادوات وفق خطة منهجية الرقابة الداخلية الذي تسير عليه املؤسسة، باستعمال مجموعة من 

املرغوب فيه، كما أنه يقوم  ثم التقرير حول درجة نجاح املؤسسة في تطبيق هذا النظام بالشكل منظمة، 

التوصيات وفعالية هذا النظام ويعمل على تحسينه وذلك من خالل الخدمات الاستشارية و  سة كفاية ار بد

 .حات يقدمها للجهات املسؤولةار في شكل اقت التي تكون 

 ىجع الداخلي، يجب أن تكون هذه الوظيفة تابعة ألعلار اجعة الداخلية وأداء املر لضمان نجاح امل

  .املستويات إلادارية في املؤسسة

 جعة الداخلية أحد أهم املعايير التي تعمل على تحسين فعالية نظام الرقابةار يعتبر معيار كفاءة امل

 .الداخلية في املؤسسة، وهو ما سوف نفّصل فيه في الفصل املوالي
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 تمهيد

 ها،وتعقد الاقتصادية الوحدات عدد زيادة إلىالعصر  هذا صاحب الذي والتكنولوجي العلمي التطور  أدى لقد

 تنوع عن الناتجة إلادارية املشاكل تعّقد إلى باإلضافة أهدافها، تحقيق في عاتقها على امللقاة املسؤوليات  وزيادة

 الحاجة ظهرت وبالتالي تهددها التي الخطر فجوة توّسع إمكانية من داز  ما وهو أعمالها، حجم وزيادة نشاطاتها

  .ذلك كل على الكافية الرقابة لتوفير

  وضع أن حيث منها والحد املخاطر مواجهة في املؤسسة تتخذها التي ءاتار إلاج أهم أحد الداخلية الرقابة تعتبر

 التي املخاطر من حماية يشكل وإلادارة  الافراد قبل من تطبيقه ويتم والفعالية بالكفاءة يمتاز داخلية رقابة نظام

 ألاساس حجر يعتبر املؤسسة في املستعمل الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة أن فيه شك ال ومما تواجهها،

ل كلما وفعاال سليما النظام هذا كان فكلما ،ملراجعةا لبرنامج إعداده عند املراجع منه ينطلق الذي 
ّ
  املراجع قل

 إلى جعار امل اضطر ضعيفا كان وكلما لإلثبات، ئناوالقر  ألادلة على للحصول  للدراسة  الخاضعة العينة حجم من

 .ذلك في العينة حجم توسيع

 :التالية الثالث املباحث عبر الداخلية الرقابة لنظام والنظري  املفاهيمي إلاطار إلى الفصل هذا خالل من سنتطرق 

 .الداخلية الرقابة نظام ماهية :ألاول  املبحث

 .ءاتهاواجر  مقوماته الداخلية، الرقابة نظام مكونات :الثاني املبحث

 .الداخلية الرقابة نظام راسة وتقييمد :الثالث املبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نظام الرقابة الداخلية:                                                                   الفصل الثاني 

 

32 

 

 الداخلية الرقابة نظام حول  عموميات :ألاول  املبحث

كم للمؤسسات الاقتصادية، كما أنه يعد نظام الرقابة الداخلية ذو أهمية لتحقيق السير السليم واملح

ألاهداف التي تجسد من أجل الوصول إلى  ومة التيليه في متابعة تنفيذ الخطط املرسألاساس الذي يعتمد ع

 .تسعى إلى تحقيقها

مفهوم نظام الرقابة الداخلية: املطلب ألاول   

جهات جد أنفسنا أمام عدة تعريفات لعدة عند التحدث عن مفهوم أو تعريف نظام الرقابة الداخلية فإننا ن

:من وجهة النظر الخاصة بكل منهم من هذه التعريفات ما يأتي  

:  AICPA   حسب املعهد الامريكي للمحاسبين الامريكيين 

وله وضبط صاملتبعة في املشروع ،بهدف حماية أ تشمل الخطة التنظيمية ،ووسائل التنسيق واملقاييس    

وزيادة الكفاية الانتاجية وتشجيع  املحاسبية ،والتأكد من دقتها ومدى الاعتماد عليهاومراجعة البيانات 

1.العاملين على التمسك بالسياسات الادارية املوضوعة  

حسب الهيئة الدولية لتطبيق املراجعة    IFAC :انها   

املديرية بغية الاهداف والاجراءات املطبقة من طرف تنظيمية ،ومجموعة من الطرق نظام يحتوي على خطة 

الاهداف تشمل على احترام السياسة ل لألعمال ،هذه املرسومة ،لضمان إمكانية التسيير املنظم والفعا

2.املحاسبية مام الدفاترتول ،واكتشاف الغش والاخطاء ،تحديد مدى صإلادارية ،حماية الا   

: COSO  على انها كما عرفتها لجنة حماية املنظمات   

املؤسسة وموظفين آخرين، لتأمين وتوفير الحماية الكافية والتأكد من  ن قبل مجلس إدارةعمليات وضعت م

3:واملتمثلة في إمكانية تحقيق املؤسسة ألهدافها  

كفاءة العمليات التشغيلية؛·   

املوثوقية في التقارير املالية؛·   

.الالتزام بتطبيق القوانين والتنظيمات·   

م" تقديم تعريف شامل للرقابة الداخلية، على أنها من خالل هذه التعاريف يمكن 
ّ
ذلك النظام الذي يظ  

ءات املتخذة من طرف مجلس إلادارة، املسيرين والسلطات املعنية فيامجموعة من السياسات وإلاجر   

".املؤسسة من أجل ضمان تحقيق أهدافها بدرجة من الانتظام والكفاءة مع الحفاظ على أصولها  

 

 

                                                 
 . 87،ص    0202مطبعة مزوار ،الوادي ، ، ىالحسابات ،الطبعة الاول املراجعة وتدقيقديقي مسعود ،محمد التهامي طواهر ،ص - 1

2  -  Jacques Villeneuve, LE CONTROLE INTERNE : GUIDE DE PROEDURES, Québec, Paris, 2003, p05. 
3  - Mohamed Hamzaoui, audit gestion des risqué d’entreprise et contrôle interne, Village mondial, 1er édition, France,2006, p , 80 
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العوامل املساعدة على تطوير نظام الرقابة الداخلية: املطلب الثاني  

ت التي مر بها العالم  لقد تعددت العوامل املساعدة على تطوير نظام الرقابة الداخلية، وهذا نتيجة التطورا

:ككل وخاصة من الناحية الاقتصادية ومن أهم هذه العوامل نجد  

تعدد أنواع املؤسسات. 1  

خدماتية  تجارية، صناعية،)  تميزت املؤسسة بعدة أصناف وتقسيمات سواء من ناحية طبيعة أنشطتها 

متوسطة وكبيرة  صغيرة،) ، أو من ناحية حجمها (خاصة، عمومية )، أو من ناحية طبيعتها القانونية   (وفالحيه

إلادارة ملناقشة كل ن مجلس لضروري على املساهمين تكوي، ونتيجة لهذه ألاصناف والتقسيمات كان من ا(

ما توصلت إليه هذه  ألامور املتعلقة باملؤسسة ولتقييم عمل الهيئات املسّيرة لها، وهذا التقييم يكون بمقارنة

يكون عن طريق ما يسمى الهيئات من نتائج مبررة لنشاطاتها بما تم رسمه في الخطة التنظيمية، وهذا التقييم 

  1.بالرقابة الداخلية

                                                                                               العمليات تعدد. 2

وظيفة من ، وداخل كل تقوم املؤسسة بعدة وظائف، حيث أنها تستثمر، تشتري، تنتج وتبيع في نفس الوقت 

على الوظائف يجب  أخرى، وفي إطار هذههذه الوظائف تقوم املؤسسة بعدة عمليات تتفاوت من وظيفة إلى 

هي مثّبتة في الخطة  الهيئة املشرفة على أي وظيفة أن تتقيد بما هو مرسوم في الخطة الخاصة بها والتي

  2.تحقيق ذلكية هو املطالب باملساعدة على التنظيمية إلاجمالية للمؤسسة، ونظام الرقابة الداخل

تفويض السلطات. 3  

ركات املساهمة، وهذا بإنفصال أصحاب رؤوس ألاموال عن إلادارة الفعليةيكون هذا واضحا في ش  

، والذي"مجلس إلادارة " لها بسبب كثرة عددهم وتباعدهم، وبالتالي يسندون ذلك إلى جزء منتخب منهم   

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

املختلفة عن طريق الرقابة على أعمال هذه إلادارات  وإلاخالء بمسؤولياته أمام املساهمين، مع ضمانه تحقيق

3. داخل املؤسسة ءات الرقابة الداخلية وهذا من أجل الاطمئنان على سالمة العملاوسائل ومقاييس واجر   

جعة الخارجيةار امل ءاتاتطور اجر . 4  

بسبب س العينة إختبارية تقوم على أسا جعةار متفصيلية إلى  جعةار ممن  يةجعة الخارجار املإن تحول عملية 

الدفاتر والسجالت، أدى صيلية لكافة العمليات املدونة في جعة التفاجع الخارجي القيام باملر ار عدم إمكانية امل

نة املناسبة العيتحديد حجم  جع الخارجي فيار رقابة الداخلية يعتمد عليه املإلى ضرورة وجود نظام فّعال لل

                                                 
ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة املراجعة وتدقيق الحسابات إلاطار النظري واملمارسة التطبيقية، محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  - 1

 .39، ص، 0222الثالثة، الجزائر، 
 .39محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، نفس املرجع السابق ، ص، - 2
 .00،ص، 0202دار البداية، الطبعة ألاولى،عمان، ،مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية واملالية، مصطفى صالح سالمة - 3
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  1.جعة الخارجيةار للقيام بعملية امل

حاجة إلادارة إلى بيانات دورية دقيقة. 5  

اتخاذ  لنشاطاتها، من أجلالبد إلدارة املؤسسة من الحصول على تقارير دورية معّبرة عن ألاوجه املختلفة 

من وجود  قبلية، ومن هنا البدفات ورسم سياسة املؤسسة املستات املناسبة والالزمة، وتصحي الانحر ار القرا

مد عليها في اتخاذ هذه نظام رقابة داخلية سليم ومتين ُيطمئن إلادارة على صحة تلك التقارير التي ُيعت

2.القرارات  

حاجة الجهات الحكومية وغيرها إلى بيانات دقيقة. 6  

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

 الستعمالها في عملية التخطيط الاقتصادي، الرقابة الحكومية، التسعير وغير ذلك، فإذا ما طلبت هذه

 البيانات من املؤسسة يجب أن تقدمها هذه ألاخيرة بسرعة، وهذا هو ألامر الذي ال يتسنى لها ما لم يكن

  3.لها نظام رقابة داخلية فعال وقوي 

 نظام الرقابة الداخلية وأهدافهأنواع : لثاملطلب الثا

 م هذه ألاخيرة إلى ثالثة أنواع، كماتقس نتيجة اختالف الزاوية التي ينظر منها إلى نظام الرقابة الداخلية

 .سعى إلى تحقيق أهداف متنوعةيأنه 

 أنواع نظام الرقابة الداخلية. 1

 نظام الرقابة إلادارية.  1.1

قدر املؤسسة لتحقيق أكبر ءات الهادفة التي تستعملها االتنسيق وإلاجر هي تشمل الخطة التنظيمية ووسائل 

الكفء ت إلادارية، الاستخدام الاقتصادي م بالسياسااممكن من الكفاءة إلانتاجية عن طريق ضمان الالتز 

تعددة مثل للموارد والتوزيع املناسب للمسؤوليات والصالحيات، ولتحقيق ذلك فهي تعتمد على وسائل م

ئط ار تكاليف املعيارية، استخدام الخوالابة الجودة، املوازنات التقديرية تقارير ألاداء، رق إلاحصائية، الكشوف

بطريقة غير مباشرة بالسجالت  مج التدريب املتنوعة للمستخدمين وهي متعلقةاوالرسوم البيانية وبر 

 4.املحاسبية واملالية

 نظام الرقابة املحاسبية.  2.1

أجل حماية  ءات املتبعة واملستخدمة منايمية التي تضعها املؤسسة والتي تبين فيها إلاجر هي تلك الخطة التنظ

عليها، ولكل ية لتحديد درجة إمكانية الاعتماد أصولها، والتأكد من صحة بياناتها ومعلوماتها املحاسبية املال

                                                 
 .00ص، ، نفس املرجع السابق ، مصطفى صالح سالمة - 1
 020، ص، 0338، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة ألاولى، عمان، التدقيق والرقابة في البنوكخالد أمين عبد هللا،  - 2
 .020خالد أمين عبد هللا، نفس املرجع السابق ، ص،  - 3
 .025، ص،نفس املرجع السابق خالد أمين عبد هللا،  - 4
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املختلفة واثباتها شطتها ة في كيفية تنفيذ وتسجيل أنمؤسسة سواء كانت إنتاجية أو خدماتية طريقة رئيسي

 : محاسبيا، وتتمثل وظائف ذلك النظام في

 ت الاقتصادية واملالية؛ار رامات وألارقام من أجل اتخاذ القتسجيل وتجميع املعلو · 

 فرض الرقابة والسيطرة ومنع الغش والتالعبات؛· 

 1.ض التحليل املالياإعداد الجداول والتقارير املالية ألغر · 

 نظام الضبط الداخلي .1.3

الاختالس هادفة إلى حماية أصول املؤسسة من ءات الايشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق وإلاجر 

اتية، حيث يخضع الرقابة الذتحقيق أهدافه على تقسيم العمل مع والضياع ، ويعتمد الضبط الداخلي في 

تحديد الاختصاصات ، كما يعتمد على العمليةجعة موظف أخر يشاركه تنفيذ ار عمل كل موظف مل

 2.والسلطات واملسؤوليات

 أهداف نظام الرقابة الداخلية. 2

 3: املراد تحقيقها من هذا النظام هياجمعت تعاريف النظام على أن الاهداف 

 ولها من السرقة و سوء الاستعمال؛صالتحكم في املؤسسة، وحماية أ. 0

 ودقتها؛ضمان نوعية و مصداقية املعلومات . 0

 ة الانتاجية؛ءالاستغالل الامثل للموارد املتاحة وتحسينها وزيادة الكفا. 9

 .تشجيع الالتزام بالسياسات والاجراءات الادارية. 4

 مكونات نظام الرقابة الداخلية، مقوماته واجراءاته: املبحث الثاني

اللها تستطيع تحقيق أهدافها من خ للرقابة الداخلية مجموعة من ألاسس والقواعد التي تحكمها، والتي

 .وتتمثل هذه ألاسس في مجموعة من املكونات، الخصائص، املقومات، إلاجراءات

 مكونات نظام الرقابة الداخلية: املطلب ألاول 

تكامل لها، تم لنظام الرقابة الداخلية خمسة مكونات رئيسية متداخلة مع بعضها البعض لتشكل إطار م

وتم بناؤها اعتمادا  ملنظمات   كما تبناها املعهد ألامريكي للمحاسبين القانونيينوضعها من قبل لجنة حماية ا

البيئة الرقابية، تقدير : املعلومات في إلادارة في تسيير املعلومات وتكامل عملياتها، وتتمثل هذهعلى أسلوب 

  ،التوجيه والرقابةالاتصال باإلضافة إلى املخاطر، ألانشطة الرقابية، املعلومات و

 

                                                 
مجلة جامعة القادسية للعلوم إلادارية والاقتصادية، املجلد  أثر استخدام الحاسب إلالكتروني على أنظمة الرقابة الداخلية،ثامر محمد مهدي،  - 1

 .082، ص،  0202، العراق، 4، العدد  00-
 .092، ص، نفس املرجع السابق ثامر محمد مهدي،  - 2

3  - Louis GALLOIS, Théorie et pratique de l’audit interne ,Éditions d’Organisation ,édition N7, pris, 2009, p 170. 
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 البيئة الرقابية. 1

يكون خرى، وعدم وجود هذا العنصر الهام تشكل البيئة الرقابية أساس مكونات نظام الرقابة الداخلية ألا 

قوية، وتحدد هذه البيئة بموافقة ألافراد  حتما سببا في عدم فاعلية هذا النظام حتى ولو كانت باقي مكوناته

أن لنظرة إلادارة تجاه الرقابة الداخلية وموقفها إتجاهها تأثيرا  ولين على نظام الرقابة الداخلية، كمااملسؤ 

هاما على فعاليتها، وبالتالي فعلى إلادارة إظهار تأييدها القوي للرقابة الداخلية وتبليغه لكل شخص في 

 املؤسسة، 

قيق رقابة وتمثل الرقابة الداخلية إنعكاس لقوة الكفاءة وألاخالقيات لدى ألاشخاص املسؤولين عنها ولتح

داخلية فعالة يتطلب إلالتزام بالنزاهة املالية والقيم ألاخالقية الحميدة، واذا ما كانت الرقابة الداخلية 

مصممة جيًدا وبشكل صحي فإن إلالتزام يجب أن يبدأ من ألاعلى إنطالقا من الرئيس التنفيذي للمؤسسة ثم 

  1.يعمم على كل املنظمة

 :العناصر التي تستند عليها البيئة الرقابية فيما يليوبالتالي يمكن استخالص 

 إلالتزام بالكفاءة؛· 

 .الهيكل التنظيمي وتحديد الصالحيات واملسؤوليات· 

 تقدير املخاطر. 2

التي بها اي غير متحفظ عن القوائم املالية مثلما يقدر املراجعون مخاطر املراجعة، كمخاطر التعبير عن ر 

كما عليهم تقدير مخاطر عدم بلوغ املؤسسة ألهدافها يرين يقّدرون مخاطر ألاعمال، و أخطاء جوهرية، فإن املد

هؤالء املديرين في ا، وعلى الرقابة الداخلية مساعدة العوامل الداخلية والخارجية والضغوطات املؤثرة عليه

 .ةاملسطر تحقيق أكبر قدر ممكن من ألاهداف  تقدير وادارة هذه املخاطر، وهذا من أجل ضمان

ألاهداف ضافة إلى حتى يمكن تفعيل رقابة إدارة املخاطر على إلادارة تحديد أهداف الرقابة بوضوح، باإل 

 التشغيلية املتعلقة باإلستخدام الفعال والكفء للموارد املتاحة، 

إعطاء  يجب أن تقوم إلادارة بدراسة جوهرية لتلك املخاطر واحتماالت حدوثها وطرق إدارتها، كما يجب

التقرير عن قبول ل على أهداف املؤسسة، كما يمكنها لوية في الدراسة للمخاطر التي لها تأثير كبير وفعاألاو 

 2.املخاطر بسبب التكلفة الناجمة عن دراستها

 ألانشطة الرقابية. 3

سبيل وعلى تعرف أنشطة الرقابة بأنها السياسات وإلاجراءات التي تساعد في ضمان تنفيذ إجراءات إلادارة، 

أنشطة الرقابة د تحقيق أهداف املؤسسة، لذلك فإن ملثال إتخاذ إلاجراءات الالزمة لتناول املخاطر التي تهدا

                                                 
 -أدلة إلاثبات -، الرقابة الداخلية0، الجزء معايير املراجعة الدولية وألامريكية والعربيةموسوعة معايير املراجعة، شرح طارق عبد العال حماد،  - 1

 .58، ص  0224الدار الجامعية، إلاسكندرية، مصر، 
 .20ص ،  قالساب جعطارق عبد العال حماد، نفس املر  - 2
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تطبيقها عند مختلف اليدوية لها أهداف متنوعة، ويتم  سواء ضمن أنظمة تكنولوجيا املعلومات أو ألانظمة

تكون مناسبة لعملية قد  رقابة التياملستويات التنظيمية أو الوظيفية، وبشكل عام يمكن تصنيف أنشطة ال

  1:املراجعة على أنها سياسات واجراءات تخص ما يلي

 مراجعة ألاداء.  1.3

وازنات والتوقعات وأداء الفترات تشمل أنشطة الرقابة هنا على مراجعة وتحليل ألاداء الفعلي مقارنة بامل

تحليل العالقات واجراءات استقصائية وتصحيح السابقة، ومختلف البيانات التشغيلية واملالية فيما بينها مع 

  .ومقارنة البيانات الداخلية مع املوارد الخارجية للمعلومات، ومراجعة ألاداء الوظيفي أو أداء النشاط

 معالجة املعلومات.  2.3

 :تعمل عناصر الرقابة على فحص دقة واكتمال املعلومات من خالل مجموعتين هما

على الفردية لتساعد على ضمان الحصول  وتطبق على معالجة التطبيقاتعناصر رقابة التطبيق،  - 

 املعلومات وتفويضها، وأنها مسجلة ومعالجة بشكل كامل ودقيق؛

وتدعم العمل الفعال لعناصر رقابة عناصر الرقابة العامة، وهي التي تتعلق بالعديد من التطبيقات  - 

 .ظم املعلوماتالتطبيق، وذلك لضمان التشغيل الصحي واملستمرلن

 الرقابة الفعلية. 3.3

السجالت ديم التسهيالت للوصول إلى تشمل هذه ألانشطة توفير الحماية وإلاستغالل ألامثل لألصول، وتق

 .والبرامج وامللفات املحاسبية، والقيام بالجرد واملقارنات الدورية

 فصل الواجبات. 4.3

 عهدتهم املعلومات والاحتفاظ باألصول في  امالت وتسجيلإن توكيل أفراد مختلفين بمسؤوليات التصريح باملع

أثناء التنفيذ وقف يرتكب فيه ألاخطاء أو يخفيها يقصد به تقليل فرص السماح ألي شخص أن يكون في م

على املطابقات داد التقرير واملراجعة واملوافقة العادي ملهامه، وتشمل ألامثلة على فصل الواجبات في إع

 .تندات الرقابةواملوافقة على مس

 املعلومات والاتصال. 4

من سة وكيفية الحصول عليها وتحويلها يهتم هذا املكون بتحديد املعلومات املالئمة لتحقيق أهداف املؤس

عليها املراجع فهم إلاجراءات التي تسير أنظمة معالجة املعلومات إلى أنظمة إعداد التقارير املالية، وعلى 

قنوات إعداد التقارير املالية، كما أن  ملعلومات وخاصة تلك التي تستعمل فياملؤسسة لفهم طريقة سير ا

وعلى املراجع أن اءات من أجل أخذها بعين الاعتبار الاتصال املفتوحة تساعد على ضمان إلابالغ عن الاستثن

                                                 
 0205، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، ألاردن،للتدقيقمدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية أحمد حلمي جمعة،  - 1

 . 005-009 ،ص ص ،
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قابة، والاتصاالت يشمل فهمه أيضا بأمور إعداد التقارير املالية والاتصاالت بين إلادارة وأولئك املكلفين بالر 

 1.الخارجية مثل الاتصاالت مع السلطات التنظيمية ويمكن أن تكون هذه الاتصاالت إلكترونية أو شفوية

املؤسسة، ام املعلومات والاتصال الحتياجات تقييم املراجع لهذا املكون يعتمد على قياس مدى مالءمة نظ

 2: وتوجد عدة معايير لتقييم إلاعالم والاتصال داخل املؤسسة وهي

 هل تصل املعلومات في الوقت املناسب لألفراد الذين هم بحاجة إليها؛ 

 هل توجد أدوات تنذر وتنبه بوجود أمور غير موافقة؛

معلومات تخص للحصول على  عاقدين آلاخرين كافيةهل وسائل الاتصال مع العمالء، املوردين، الزبائن واملت 

 .العروض وتطور الاحتياجات

 التوجيه واملتابعة. 5

تقوم به رات لجودة أداء الرقابة الداخلية تتعلق أنشطة التوجيه واملراقبة بالتقدير املستمر أو التقدير عبر فت

يتالءم مع بما  لها، وتحديد إمكانية تعديلهاإلادارة لتحديد مدى تنفيذ الرقابة في ظل التصميم املوضوع 

والتعديل بدراسة إلى املعلومات املتعلقة بالتقدير التغيرات الحاصلة في الظروف املحيطة، ويتم التوصل 

املرتدة من يئات التنظيمية البنكية، التغذية الرقابة الداخلية الحالية وتقدير الهيئات التنظيمية مثل اله

 3. املكوناتوغيرها، والجدول التالي يمثل هذه فواتير العاملين وشكاوى العمالء الخاصة باألرقام في ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 000ص، مرجع سبق ذكره مدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق،أحمد حلمي جمعة،  - 1
كلية  بسكرة،  0355أوت  02مذكرة ماجستير، جامعة دور املراجعة في تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسات الاقتصادية، عزوز ميلود،  - 2

 .27، ص  0227علوم التسيير والعلوم الاقتصادية، 
 . 000ص، مرجع سبق ذكره، مدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقأحمد حلمي جمعة،  - 3
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 مكونات الرقابة الداخلية: 1الجدول 

 

مكونات الرقابة 

 الداخلية

 

 

 وصف مكونات الرقابة الداخلية

 

 عناصر مكونات الرقابة

 

 

 

 بيئة الرقابة

راءات والاتجاه السياسات والاج

العام و الادارة العليا واصحاب 

الاقتصادية املرتبطة الوحدة 

 .بضوابط الرقابة الداخلية واهميتها

.القيم الاخالقية والنزاهة -  

.الالتزام بالكفاءات -  

.فلسفة الادارة ونمط التشغيل -  

.الهيكل التنظيمي -  

.تحديد السلطات واملسؤوليات -  

.سياسة املوارد البشرية -  

 

 

 

 تقدير املخاطر

التي تحديد وتحليل الادارة للمخاطر 

بامكانها التاثير في اعداد القوائم 

 .املالية طبقا لالطار الدولي للمراجعة

.عملية تقير املخاطر -  

تحديد العوامل التي تؤثر على  -

.املخاطر  

قرار ادارة املخاطر -  

 

 

 

 

 الانشطة الرقابية

 

الاجراءات والسياسات التي تضعها 

الادارة للوفاء باهدافها الغراض 

.املاليالتقرير   

 

 

 

.انواع الانشطة الرقابية -  

.الفصل الكافي في الواجبات -  

الترخيص املالئم للعمليات  -

.والانشطة  

.الرقابة املادية على الاصول  -  

 

 

املعلومات 

 والاتصال

 

الطرق املستخدمة لتحديد وتجميع 

وتسجيل عمليات املؤسسة والتقرير 

.عنها  

 

 

اهداف املراجعة املرتبطة  -

الترحيل ,التوقيت,بالتبويب

.وتلخيص العمليات  

 

 

 التوجيه واملتابعة

التقييم املستمر والدوري لالدارة على 

فاعلية تصميم وتشغيل الرقابة 

.الداخلية لتحديد مواقع الضعف  

م بنظام الرقابة تزالمتابعة الا -

.الداخلية  

 

 .11مرجع سبق ذكره، صآلان عجيب مصطفى هلدني، ثائر صبري محمود الغبان، : املصدر
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 مقومات نظام الرقابة الداخلية واجرءاتها: املطلب الثاني

ألاهداف ئز والتي من خاللها يستطيع تحقيق ُيبنى نظام الرقابة الداخلية على مجموعة من املقومات والركا

 .التي وضع من أجله، وذلك عن طريق الاعتماد على مجموعة من إلاجراءات

 الرقابة الداخليةمقومات نظام .1

 إن وجود نظام قوي للرقابة الداخلية يعتمد على كل من النموذج املحاسبي وإلاداري الفعال يسمح

 بتوليد معلومات معّبرة بصدق عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة من جهة، وُيمكنها من تحقيق ألاهداف

 :املسطرة من جهة أخرى، وتتمثل مقومات نظام الرقابة الداخلية في

 املقومات إلادارية 1.1

النظام ها لضمان الكفاءة العالية في هذا لنظام الرقابة الداخلية مجموعة من املقومات إلادارية يجب توفر 

 :وهي

 هيكل تنظيمي كفء.  1.1.1

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

نشاطها، قا لحجمها واتساع أعمالها وطبيعة كل التنظيمي يختلف من مؤسسة ألخرى وفدقيق وواضح ، والهي

السلطات مراعاة تسلسل الاختصاصات وتوضيح  وحتى يكون هذا الهيكل التنظيمي كفء البد من

استقالل إلادارات الخطة التنظيمية في املؤسسة إلى  واملسؤوليات التي تقع على عاتقها، كما يجب أن تؤدي

مخالفة، ويعني استقالل ديد املسؤول عن ارتكاب أي خطأ أو ضيح خطوط السلطة بطريقة تمكنها من تحوتو 

إلادارات أال يتم السيطرة على عملية بأكملها وأدائها من قبل قسم واحد، وأن يكون هناك فصل واضح بين 

ادارة الحسابات، وهذا من أجل إلادارة التي تقوم بتنفيذ العملية وإلادارة املسؤولة عن الاحتفاظ باألصول و 

 1. خلق رقابة قسم معين لقسم أخر للحد من ارتكاب ألاخطاء والغش وتحديد املسؤول عنها إن ُوجدت

 

 كفاءة املوظفين.  2.1.1

ملوظف املناسب في املكان املناسب لذلك تعتمد فعالية نظام الرقابة الداخلية على كفاءة املوظفين ووضع ا

الاعتبار عند من العناصر التي يجب أخذها بعين  املوظفين ذوي الكفاءة العالية وتدريبهم عملية اختيار تعتبر 

املوظفين الجدد ون للمؤسسة سياسة سليمة في تعيين تقييم نظام الرقابة الداخلية، وبالتالي يجب أن يك

 2. وترقية املوظفين الحاليين مع مراعاة املؤهالت الالزمة لكل وظيفة

 ستويات ومعايير أداء سليمةوجود م.  3.1.1

كفاءة الية نظام الرقابة الداخلية وعلى إن سالمة الواجبات والوظائف في كل قسم يأثر بدرجة كبيرة على فع

                                                 
 .227 ، ص 0223 دار املسيرة، الطبعة الثانية، عمان،، تدقيق الحسابات املعاصر الناحية النظرية ، غسان فالح املطارنة.  - 1
 .211 مرجع سبق ذكره ، ص، تدقيق الحسابات املعاصر الناحية النظرية ، غسان فالح املطارنة - 2
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يتم بمقتضاها ءات املوضوعة إظهار الخطوات التي العمليات الناتجة عن هذا ألاداء، وبالتالي يجب على إلاجرا

ملين باملؤسسة ال يعني التخلي عن ظة على ألاصول، كما أن كفاءة العااعتماد العمليات وتسجيلها واملحاف

الانحرافات  معايير قياس أداءهم، وذلك من أجل محاولة املقارنة بين ألاداء الفعلي و ألاداء املخطط وتحديد

 1. وإلاجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح هذه الانحرافات

 ت لحماية ألاصول وجود مجموعة من السياسات وإلاجراءا.  4.1.1

التلف ماية الالزمة لألصول والسجالت من يجب أن يكون لدى املؤسسة سياسات واجراءات لتوفير الح

والضياع والاختالس حتى تكون املعلومات والتقارير صحيحة، كما يجب عليها الاحتفاظ بالسجالت وامللفات في 

واتباع سياسات سليمة لتوفير الحماية املادية أماكن تقلل من احتماالت إدخال تعديالت عليها واتالفها، 

 وجود قسم املراجعة الداخلية.  5.1.1 .لألصول 

داخل املؤسسة يطلق عليه اسم قسم  من متطلبات نظام الرقابة الداخلية وجود قسم تنظيمي إداري 

 . املراجعة الداخلية مهمته الرئيسية تتمثل في التأكد من تطبيق نظام الرقابة الداخلية

 املقومات املحاسبية.  2.1

 2: واملقومات املحاسبية واملالية، تتمثل فيية الفعال على مجموعة من الدعائم يقوم نظام الرقابة الداخل

 نظام محاسبي سليم.  1.2.1

الرقابة  يعتبر وجود نظام محاسبي سليم يضمن لإلدارة تحقيق الضبط املحاسبي من أبرز مقومات نظام

 :ويعتمد هذا النظام على مجموعة من السياسات هي، الداخلية املحاسبية

 وهي تختلف حسب اختالف طبيعة املؤسسات وأنشطتها، ويجب أن: املجموعة الدفترية.  1.1.2.1

 .تكون هذه املجموعة الدفترية متكاملة ومراعية للنواحي القانونية والشكلية

 الداخلية وجود دورة مستندية على درجةيتطلب تحقيق نظام جيد للرقابة : الدورة املستندية.  2.1.2.1

 عالية من الكفاءة طاملا تمثل املصدر ألاساس ي للقيد وأدلة إلاثبات، وبالتالي عند تصميم املستندات يجب

 .مراعاة النواحي القانونية والشكلية

التحليل  يعني وجود أساس سليم لتقديم بيانات إجمالية لها أهميتها في مجال: الدليل املحاسبي.  3.1.2.1

الرئيسية تتفرع البيانات إلى مجموعة من الحسابات واملقارنة الالزمة ألغراض الرقابة، حيث يتم تقسيم هذه 

 .منها حسابات فرعية

 

                                                 
ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية  ةمذكر املراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير املؤسسة، شعباني لطفي،  - 1

 .027، ص، 0224وعلوم التسيير، 
 للعلوم الاقتصاديةمجلة جامعة بغداد  ،        تحسين فاعلية نظام الرقابة الداخلية وفق نموذج علي حسين الدوغجي، أيمان مؤيد الخيرو، - 2

 427 ، العراق، ص 72، العدد  03وإلادارية، املجلد 
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 الوسائل آلالية الالكترونية املستعملة.  2.2.1

العناصر اسبي داخل الوحدات الاقتصادية من أصبحت العناصر آلالية املستعملة ضمن عناصر النظام املح

خالل الدورة  الهامة في ضبط وانجاز ألاعمال، وتزايد أهمية استخدام الحاسوب في إنجاز العديد من العمليات

 .املحاسبية وتحليل البيانات واملعلومات سواء بغرض إعدادها أو إلافصاح عنها

 الجرد الفعلي لألصول .  3.2.1

ول املؤسسة بإمكانية جردها الفعلي ومقارنتها بالجرد املحاسبي، وعملية الجرد واملقارنة تتميز كل عناصر أص

تسم بتوفير الحماية الكافية لهذه ألاصول وضمان مطابقتها ملا هو مسجل محاسبيا، كما أن عملية الجرد 

ن من اكتشاف الفوارق بين ما هو مسجل وما هو موجود خالل الدورة املالية
ّ
ليتم معالجة ذلك  الدورية تمك

 .في الوقت املناسب

 نظام التكاليف املعيارية ونظام التكاليف على أساس ألانشطة. . 4.2.1

املقبلة، ه تكلفة وحدة املنتج خالل الفترة التكاليف املعيارية هي تكاليف محددة مسبقا ملا يجب أن تكون علي

والرقابة مساعدة إلادارة في أغراض التخطيط ويتم تحديدها عادة باستخدام ألاساليب العلمية، وتهدف إلى 

 1.واتخاذ القرارات

 مقومات نظام الرقابة الداخلية: 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .22ص،سبق ذكره مرجعجبرائيل جوزيف كحالة، رضوان حلوة حنان، : املصدر
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                                                   .هيكل تنظيمي كفء -                                                        . نظام محاسبي سليم -

              .كفاءة املوظفين -                        . الوسائل آلالية إلالكترونية املستعملة -

 .مستويات ومعايير أداء سليمة -                                                     .الجرد الفعلي لألصول  -

                           .وجود قسم املراجعة الداخلية -                                                     . زنات التخطيطيةاملوا -

 .سياسات وإجراءات حماية ألاصول  -                              نظام التكاليف املعيارية والتكاليف -

    على اساس الانشطة

 الداخلية الرقابة نظام مقومات

 املحاسبية املقومات إلادارية املقومات



 نظام الرقابة الداخلية:                                                                   الفصل الثاني 

 

22 

 

 إجراءات نظام الرقابة الداخلية. 2

املؤسسة، د على السير الجيد للعمليات داخل تقوم الرقابة الداخلية على مجموعة من إلاجراءات التي تساع

 .العامةإلاجراءات املحاسبية وإلاجراءات إلاجراءات التنظيمية وإلادارية، وتتمثل أساسا في كل من

 إلاجراءات التنظيمية وإلادارية.  1.2

خالل داء إلاداري من تخص هذه إلاجراءات أوجه النشاط داخل املؤسسة، فنجد فيها إجراءات تخص ألا 

داخل رقابة على كل املوظفين  بما يضمن تحديد الاختصاصات و تقسيم واجبات العمل داخل كل مديرية

طرف املوظف الذي كعملية التوقيع على املستندات من املؤسسة، واجراءات أخرى تخص الجانب التطبيقي 

سير العمل وفرض إجراءات ن املوظفين بما ال يتعارض مع حسن قام بإعدادها، واجراءات حركة التنقالت بي

بعملية معينة، بحيث ال يترك ألي إتباعها إلعداد والقيام  ت الواجبمعينة النتقاء العاملين، وضبط الخطوا

يمكن إظهار هذه إلاجراءات في مجموعة بموافقة الشخص املسؤول، وبالتالي موظف التصرف الشخص ي إال 

  1:من النقاط هي

 تحديد الاختصاصات.  1.1.2

بات من اخل أجزائها كل حسب اختصاصه، لذا إن تحقيق أهداف املؤسسة يكون حتما عبر تظافر الجهد د

هيكلها إطار سياستها، فعند الوقوف على الواضح اعتماد تحديد دقيق لالختصاصات داخل املؤسسة في 

بين ات املوجودة بما ال يسم بالتضارب التنظيمي يجب تحديد اختصاصات كل مديرية من املديري

 .بها الاختصاصات، فكل مديرية لها اختصاصاتها الخاصة

 تقسيم العمل.  2.1.2

مهامها، كما  إن التقسيم املالئم للعمل يدّعم تحديد الاختصاصات داخل املؤسسة ويمنع من تداخل وتضارب

 .غش والتالعبات داخل املؤسسةأنه يقلل بدرجة كبيرة من احتماالت وقوع ألاخطاء، ال

 توزيع املسؤوليات.  3.1.2

وألاخطاء، تبعية إلاهمال ديد املسؤوليات للموظفين من أجل تحديد يقوم هذا إلاجراء على الوضوح في تح

 
ُ
ن كل موظف من معرفة حدود عمله وعملية تحديد املسؤوليات بشكل واضح وبّين ت

ّ
ومسؤولياته والتزاماته مك

تجاهها، فيحاسب وُيراقب في حدود هذا املجال، وهذا إلاجراء يعطي لنظام الرقابة الداخلية فعالية أكبر من 

  .خالل التحديد وبدقة مرتكب الخطأ وعدم استطاعته التهرب منه من جهة

 إعطاء تعليمات صريحة.  4.1.2

املسؤول نبغي أن تكون التعليمات صريحة من يشتمل هذا إلاجراء على الجانب التنظيمي في املؤسسة، وي

 داخل املديرية أو املصلحة إلى منفذيها، فالصراحة وا
ّ
التعليمة وتنفيذها ن من فهم لوضوح في التعليمات تمك

                                                 
-025 ،  ص ، صمرجع سبق ذكره املراجعة وتدقيق الحسابات إلاطار النظري واملمارسة التطبيقية، محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  - 1
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تتميز بالوضوح، ة ويستطيع املنفذ تطبيقها يجب أن على أحسن وجه، ولكي تكون هذه التعليمات صريح

 .الفهم واحتراام السلم التسلسلي للوظائف

 مراقبة املوظفين ورفع مستوى كفاءة أدائهم.  5.1.2

 مؤهلين ويتمتعون بالقدرات التي تناسبيجب وضع بعض الترتيبات الالزمة للتأكد من أن املوظفين 

مسؤولياتهم، كالتدريب ودوران التناوب والتقييم الدوري، ألن السير الجيد ألي نظام رقابي يرتبط بالضرورة 

بكفاءة ونزاهة واستقامة املوظفين، لذا تعتبر الكفاءة واملميزات الفردية من أهم العناصر التي يجب أخذها 

  1.أي نظامبعين الاعتبار عند وضع 

 إلاجراءات املحاسبية.  2.2

لذلك ة لنظام الرقابة الداخلية الفعال يعتبر نظام املعلومات املحاسبي السليم من بين أهم املقومات املدعم

عمل املحاسبي مثل التسجيل الفوري يجب سن إجراءات معينة تمكن من إحكام رقابة دائمة على ال

في قيام بجرد مفاجئ وعدم إشراك موظف إجراء مطابقات دورية، ال للعمليات، التأكد من صحة املستندات،

 2. مراقبة عمل قام به

 التسجيل الفوري للعمليات.  1.2.2

بتسجيل ملحاسب، ويجب أن يقوم هذا ألاخير يعتبر تسجيل العمليات التي تقوم بها املؤسسة من بين وظائف ا

املستندات وضياعها، والسرعة التي تصاحب الدقة في العمليات بعد حدوثها مباشرة، من أجل تفادي تراكم 

  .التسجيل تزيد من سرعة ترتيب وحفظ املستندات املحاسبية التي تم على أساسها هذا التسجيل املحاسبي

 التأكد من صحة املستندات.  2.2.2

بعض عاة ي قامت بها املؤسسة، ويجب مرااملستندات هي مجموعة من البيانات املعبرة عن العمليات الت

 :املبادئ عند تصميمها، بحيث يجب أن تتميز ب

 البساطة، التي تساعد على استخدام املستند واستكمال بياناته؛ 

 .ضمان توفير إرشادات عن كيفية استخدامها وتوضيح خطوات سيرها 

 إجراءات املطابقة الدورية.  3.2.2 

فرض على
ُ
من ل املحاسبي داخل املؤسسة لتقريبه العم تعتبر املطابقة الدورية من أهم إلاجراءات التي ت

املراجعة داخلية والخارجية والتي هي موضوع الواقع، ألن العمل املحاسبي يعتمد أساسا على املستندات ال

املعلومات ة مما يؤثر سلبا على مخرجات نظام املستندية، ويمكن أن تكون هذه املستندات غير صحيح

للكشف عن ت إجراءات نظام الرقابة الداخلية ملالية الختامية، وبهذا جاءاملحاسبي أي القوائم والتقارير ا

                                                 
 .093، ص مرجع سبق ذكره التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفق ملعايير التدقيق الدولية، خلف عبد هللا الوردات،  - 1
-009،  ص ، ص مرجع سبق ذكرهاملراجعة وتدقيق الحسابات إلاطار النظري واملمارسة التطبيقية، محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي،   - 2
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أخرى بين املستندات مصادر املستندات من جهة ومن جهة  ذلك عن طريق إجراء مقاربات دورية بين مختلف

البنك من املساعدة املتعلقة بثال بين ما تم تسجيله في اليومية والحقيقة املتمثلة أساسا في الواقع، كاملقارنة م

البحث عن الانحرافات وتسويتها وى البنك فعال، ثم إعطاء إمكانية مقبوضات ومدفوعات وما تم على مست

 .قبل إعداد القوائم والتقارير املالية الختامية

 عدم إشراك موظف في مراقبة عمله.  4.2.2

مله داخل نظام ك موظف في مراقبة عوجب على نظام الرقابة الداخلية سن إجراء يقض ي بعدم إشرا

ألاخير ال ل للطرق والقواعد املحاسبية فهذا املعلومات املحاسبي، فعند حدوث أي خطأ من املحاسب عن جه

وضع هذا إلاجراء سب يغطيه كونه صدر منه، وبالتالي يستطيع كشف خطأه، وكذلك إذا حدث تالعب فاملحا

 .للقضاء على هذه إلاشكالية

 إلاجراءات العامة.  3.2

 : راءات املكّملة لإلجراءات السابقة، والتي تتمثل فيهي إلاج

  .التأمين على ممتلكات املؤسسة من جميع ألاخطار التي قد تتعرض لها - 

الذين يعملون بشكل مباشر في النقدية أو التأمين ضد خيانة ألامانة، وهذا فيما يخص املوظفين الذين   -

سليم للرقابة على البريد  وضع نظامق املالية؛ والتثبيتات أو ألاوراضمن اختصاصهم التسيير املادي للبضائع 

 .والصادرالوارد 

 إجراءات نظام الرقابة الداخلية: 3الشكل 
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 خصائص نظام الرقابة الداخلية وحدوده: املطلب الثالث

من سليم من أجل تمكينه  هناك العديد من الخصائص واملتطلبات التي يجب أن تتوفر في أي نظام رقابي

ها بينعمل هذه املتطلبات والخصائص فيما تحقيق أهدافه املرجوة بأسرع وقت وبأقل تكلفة، ويجب أن ت

 .بالشكل الذي يقلل من املخاطر والقيود املالزمة لنظام الرقابة الداخلية

 خصائص نظام الرقابة الداخلية. 1

تخمين واملميزات والتي من خاللها يمكن  يجب أن يتميز نظام الرقابة الداخلية بمجموعة من الخصائص

  1:واملميزات فيوتتمثل هذه الخصائص  في املؤسسة، قدرته، كفاءته، فعاليته ودرجة إمكانية الاعتماد عليه

 املالءمة.  1.1

يفضل حجمها، فبالنسبة للمؤسسة الصغيرة على املؤسسة استعمال نظام رقابي جيد يناسب طبيعة عملها و 

 .لها اختيار أسلوب رقابي بسيط وغير معقد، والعكس بالنسبة للمؤسسات الكبيرة الحجم

 مقارنة العائد بالتكاليف.  2.1

العمل، وائد بالتكاليف التي يدفعها صاحب عمل تجاري تقوم به املؤسسة يقوم أصال على مقارنة العإن أي 

تتمكن من ن تكاليفها أقل من عائداتها، حتى ومن الطبيعي أن تحرص املؤسسات الاقتصادية على أن تكو 

  .تحقيق الربح املناسب

 املرونة.  3.1

والتطوير في ياجات املؤسسة، بحيث يجب التعديل تبع مع احتاملقصود باملرونة مناسبة أسلوب الرقابة امل

 .هذه ألاساليب كلما تطلب ألامر ذلك، وهذا حتى يمكن متابعة التغيرات ومواكبتها

 الفعالية.  4.1

ومعالجتها ألاخطاء والانحرافات قبل وقوعها  يقصد بها استخدام نظام رقابي جيد ومتطور وقادر على اكتشاف

معالجة ألاخطاء قبل، وكذلك يقوم هذا ألاسلوب على ريقة تضمن عدم ظهورها في املستبأسلوب علمي وط

 .الناجمة بأقل تكلفة ممكنة وأسرع وقت وأقل جهد

 املوضوعية.  5.1

وأال س يقوم بعمله بطريقة سليمة وجيدة تتمثل إلادارة في مجموعة من ألافراد، ومسألة ما إذا كان املرؤو 

تبارات شخصية مهمة جدا، كما يجب أن يكون النظام الرقابي قادر على الحصول يكون خاضعا ملحددات واع

على معلومات صحيحة، دقيقة وكاملة عن ألاداء وفي الوقت املناسب والتأكد من مصادرها من خالل الوثائق 
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اد والسجالت املحاسبية ، وعلى القائمين بمختلف ألانشطة الرقابية مراعاة الوقت، خاصة القائمين بإعد

 1.التقارير املالية وايصالها في الوقت املحدد من جهة أخرى 

 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية  :املبحث الثالث

تعتبر الرقابة الداخلية نقطة انطالق الراجع في بدا العمل  وعلى ضوء مايسفر عنه فحصه النظمتها املختلفة 

 .يقوم برسم برنامج املراجعة املناسب 

 أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية: الاول املطلب 

 ديعتمك ذلق عمله ،ولتحقيية في الاساسل املراحن م عاملراجرف ط نة مالداخلية الرقابام نظيم تقيبر يعت

 2:الاساليب والتي نذكرها فيمايلي من  ةمجموعى عل

 : الاسلوب الوصفي للرقابة الداخلية. 1 

الداخلية بتحضير قائمة تحتوي على عناوين الانظمة الفرعية للرقابة  بيقوم املراجع حسب هذا الاسلو 

ة العمليير سة كيفيع للمراجح يتوضذلك عملية، فبل كن أداء عؤولين املسوظفين للم ئلة،ويقوم بتوجيه الاس

و واملستندات التي تعد من أجلها والدفاتر التي تسجل بها، وقد يقوم املراجع أ ابهر يمتي الراءات والاج

املراجع بترتيب الاجابات بحيث تظهر كيفية سير العملية من  ومديه بتسجيل الاجابات، بعد ذلك يقمساع

 .ينقصه بعض الضوابط الرقابيةأو  راتثغمن يتضام النظان كا إذا م ددوتحا نهايتهبدايتها الى 

 :ط التدفق خرائ. 2

راءات الاجب كتيراءة بقدأ تبتي واليقوم املراجع بفحص كل دورات الاستغالل  بعن طريق هذا الاسلو 

وظفي املؤسسة والذي لهم دور في حالة وجوده باملؤسسة، وكذلك بواسطة املحادثات مع كل مالداخلية، في 

 اتواملعطيات املعلوممر بها تقيقة حول القنوات التي لحمن هذا هو معرفة ا دفوالهذه الندورات ،هير س

 حد تسجيلها محاسبيا وتقييدها؛ما الى  رفطع م فقاتص ثدو حن انطالقا م

 :م الاستقصاء ئأسلوب قوا . 9

يم لتقيراجعين املرف ط من تعماال اسر الاكثاليب الاسن م بر يعت بلو الاسذا فهتبيان ،الاسوائم وتسمى كذلك ق

الرقابة الداخلية حيث تقوم بعض املؤسسات أو مكاتب املحاسبة واملراجعة بتحضير قائمة نموذجية  امنظ

ة العمليات صالاسئلة والتي تتناول جميع نواحي النشاط داخل املؤسسة وخامن  ةواقعيتشمل مجموعة 

 3الخ .... كيين والبنو ندة الدائصوالبيع ،أر .  راءالشات عملية ،قديات النالعمليادة مثنل املعت
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 الداخليةالرقابة  نظام سة وتقويمار اجعة الداخلية فى در دور امل: نياملطلب الثا

 1:كن أن نقوم بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وفقا لبعض املراحل الجوهرية هيميُ 

 :دراسة شاملة لنظام الرقابة الداخلية -1

املحاسبية حاسبي للمنشأة ، وأساليب الرقابة الكامل للنظام املفعلى املراجع ان يحقق املعرفة الكافية والفهم 

الاعتماد عليها وبذلك كن مالداخلية املرتبطة بها وذلك للتأكد من ان إجراءات الرقابة الداخلية كافية بدرجة يُ 

تتضمن عملية تفهم البيئة كن أن مراجعة، ويُ طبيعة وتوقيت وإطار اختبارات املكن تخطيط وتحديد ميُ 

فى إرساء عالقات السلطة يكل التنظيمي ، والطرق املستخدمة رقابية معرفة بعض العناصر مثل الهال

الداخلية ، كما ان عليه فهم تدفق شراف على نظام الرقابة املحاسبية ولية، والطرق املستخدمة فى إلا ؤ واملس

 : ة ما يلي العمليات وهو ما يتضمن معرف

 .ق تنفيذ وتسجيل وتشغيل العملياتاملنشأة ، وطر تنجز فى أنواع العمليات التى 

 :التقييم املبدئي لنظام الرقابة الداخلية -2

هذا  كن للمراجع أن يعد تقييما مبدئيا لنظام الرقابة الداخلية بمجرد تفهمه لهذا النظام، وقبل أن يعدميُ 

تم ملراجع عملية مثال ذلك أن يختار او م بعض ألاعمال على سبيل التجريب،التقييم يجب أن يقد

املراجع على الداخلية املحاسبية، وبذلك يحصل  الخطوات التي يتضمنها نظام الرقابةويعاود تكرار ،إنجازها

 .وما أوضحه املوظفون فعال، وفقا ملا ينص عليه النظام  إلاجراءات املستخدمة تطبق درجة من التأكد ، بأن

 :إجراء اختبارات املراجعة -3

 : من حيث يتم إجراء كال 

بدرجة أفضل والتعرف فهم النشاط  وتساعد هذه الاختبارات املراجع فى:  إجراءات املراجعة التحليلية-3-1

هريا عن الدراسة التحليلية نتائج تختلف اختالفا جو حتاج إلى فحص أكثر ، وعندما تظهر على املجاالت التى ت

 .الاختبارات ألاخرى أمرا ضروريااملتابعة باستخدام واحد من توقع املراجع فسوف تعتبر 

بنفس الطريقة التي لتحقق من أن أساليب الرقابة تطبق وتصمم هذه الاختبارات ، ل :اختبارات الالتزام -3-2

الرقابة الداخلية تعمل بفاعلية، فإن ذلك جع بعد عملية الاختبار أن أساليب وضعت بها، وإذا اعتقد املرا

 .يقلل من اختبارات التحققوبالتالي الاعتماد على النظام ،  يبرر له

والاتجاهات وغيرها من , اسة النسب الهامة ويتم بموجب تلك الاختبارات در : اختبارات التحقق -3-3

 .وتقص ي أي تغيرات غير عادية أو غير متوقعة, املؤشرات 
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 :إلاجراءات التنفيذية لتقويم الرقابة الداخلية

 1:  وتتم تلك إلاجراءات على النحو التالي

 :إجراءات تنظيمية وإدارية وتضم ما يلي   -1

 .تحديد اختصاصات إلادارة وألاقسام املختلفة، بشكل يضمن عدم التداخل -

وبحيث يقع عمل بعمل ما من البداية حتى النهاية، توزيع الواجبات بين املوظفين ، بحيث ال ينفرد أحدهم  -

وتوزيع املسؤوليات بشكل واضح وهو ما يساعد على تحديد تبعة الخطأ  كل موظف تحت رقابة موظف آخر 

 .وإلاهمال

 :إجراءات محاسبية وتضم النواحي التالية -2

من فرص الغش والاحتيال،   إصدار معلومات بوجوب إثبات العمليات بالدفاتر فور حدوثها، ألن هذا يقلل - 

 .معلومات بسرعة شروع في الحصول على ما تريده منويساعد إدارة امل

 .عدم إشراك موظف في مراجعة عمل قام به، بل يجب أن يراجعه موظف آخر - 

والسجالت، كما في حالة   إجراء مطابقات دورية بين الكشوف الواردة من الخارج، وبين ألارصدة في الدفاتر - 

 .الخ... وردين ومصادقات العمالء البنوك وامل

 :إجراءات عامة -3

 هامة في املشروع، ئل الرقابة املزدوجة، فيما يتعلق بالعمليات الاستخدام وسا -

ألاصول ، بحيث في الحاالت التي تستدعيها طبيعة  استخدام نظام التفتيش ملعرفة قسم خاص باملشروع ، -

 .تكون عرضة للتالعب والاختالس

التقارير  مسار تحضير وإنتاج وبناء على ما سبق يرى الباحثان أن املراجعة الداخلية تلعب دورا أساسيا ضمن

تتناسب الداخلية بواسطة إلاجراءات التي  حول الرقابة الداخلية، من خالل دعم املراجعة الداخلية للرقابة

 .مع تقييم فعاليتها ومن ثم تقوُيها وتشجيع تطويرها بشكل مستمر 

 دراسة العالقة بين واملراجعة الداخلية والرقابة الداخلية: املطلب الثالث

التي ة وحتى تحقق هذه الوظيفة أهدافها ملراجعة الداخلية على تطوير وتحسين أنظمة الرقابة الداخليا تعمل

 2: وجدت ألجلها البد من توفر الشروط التي تسمح لها بأداء مهامها بفعالية، وأهم هذه الشروط

ف املؤسسةاملختلفة من تغطي جميع نشاطات ووظائوهذا يعني أن على املراجعة الداخلية أن : الشمولية

 .جميع النواحي

                                                 
، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير ، كلية علوم الداخلية للمؤسسة الاقتصاديةدور املراجعة فى تقييم أداء نظام الرقابة عزوز ميلود،  - 1
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  .020-020، ص ص مرجع سبق ذكره  ، املراجعة الداخلية ومهمتها ومساهمتها في تحسين التسييرشعبانی لطفی،  - 2



 نظام الرقابة الداخلية:                                                                   الفصل الثاني 

 

23 

 

البد من تحديد املوقع الوظيفي لوظيفة املراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة ما : الاستقاللية

يجعلها مستقلة عن باقي الوظائف، وغالبا ما تكون تابعة مباشرة لالدارة العليا، مما يضمن عدم تداخلها مع 

 .املوضوعية والحياد في التقارير املعدة من طرف قسم املراجعة الوظائف ألاخرى وهذا لضمان

ة كبيرة من النزاهة وإلاملام درجالبد أن يكون الشخص املكلف بأداء مهمة أو وظيفة املراجعة على : الكفاءة

 .بامليدان، مما يسمح له بأداء وظيفته على أكمل وجه

زيادة فعالية الرقابة كوظيفة إدارية هامة يتطلب ألامر ل: املراجعة الداخلية كمرحلة وأداة رقابية هامة - 1

إلاعداد الجيد لها عن طريق تحديد وتصميم مراحلها املختلفة بما يتفق وطبيعة نشاط املشروع، واملراحل 

 1:التي تمر عملية الرقابة هي كاآلتي

 التنظيم -املرحلة ألاولى 

 :املرتبطة بعملية الرقابة ومن أهمها ما يليوتتطلب هذه املرحلة تنظيم العناصر املختلفة 

تحديد العالقات املختلفة بين املستويات إلادارية في املشروع أفقيا ورأسيا فيما يتعلق بدور كل مستوى  -

 .و مسؤوليات وسلطات كل فرد في التنظيمإداري في عملية الرقابة

تنفيذ عملية الرقابة ودوره في تحقيق تحديد دور كل فرد في كل مستوى إداري في التنظيم في مجال   -

 .و ايضا تحديد وتصميم معايير ألاداء املالئمة التي يتم إتخاذها أساسا لتقييم بعد ذلك ألاهداف املطلوبة

 التوجيه -املرحلة الثانية

 :وتتضمن هذه املرحلة العناصر ألاساسية لزيادة فاعلية دور الرقابة بصفة عامة

املعايير  أوال بأول بهدف الوصول ملستوى ألاداء املثالي لألعمال املختلفة بما يتفق مع توجيه ألافراد وإرشادهم -

 .املطبقة

 مراعاة إلاستخدام ألامثل لعناصر النظام املحاسبي املطبق في املؤسسة والطرق املحاسبية املالئمة -

 .ة والدورة املحاسبية السليمةالتوجيه املحاسبي ملختلف العمليات املالية ووفقا لكل من الدورة املستندي -

املرحلة . إصدار التوجيهات والتعليمات الدورية بصورة مستمرة بهدف تصويب أية أخطاء منعا لتكرارها -

 املراجعة واملراجعة الداخلية -الثالثة

 2:وتتضمن هذه املرحلة العناصر التالية

 .إلالتزام بالقواعد واملبادى املحاسبيةى ة ومراجعتها من أجل التأكد من مدفحص العمليات املالي -

التحقق من ألاداء الفعلي ومقارنته باألداء املخطط وتحديد الفروق وإلانحرافات وتحليلها من أجل معرفة  -

 .طبيعتها

                                                 
 .099،ص  0220رأفت سالمة محمود، أحمد يوسف كلبولة، عمر محمد زريقات، علم تدقيق الحسابات النظري،دار املسيرة ،عمان،  - 1

 
 ،02، ص مرجع سبق ذكره  الشامل ، ، اصول وقواعد املراجعة والتدقيقمحمد السرايا السيد، - 2



 نظام الرقابة الداخلية:                                                                   الفصل الثاني 

 

22 

 

 .معالجة أسباب هذه إلانحرافات وخاصة السلبية منها -

 التقييم -املرحلة الرابعة

 1: مرحلة السابقة العناصر ألاساسية التاليةتتضمن هذه املرحلة بإعتبارها مكملة لل

 .تقييم ألاداء على مستوى مختلف عناصر النشاط البشرية واملادية -

 .وتحديد إلانحرافات السلبية وأسبابهاتحليل نتائج التقييم لتحديد إلايجابية والسلبية منها -

ختلفة في إطار تطوير مراجعة و إستخدام أساليب التحليل امل تحديد املسؤولية عن هذه إلانحرافات -

 .جانب كونها عملية مراجعة وفحص الحسابات إلى مراجعة الحسابات التحليلية إلى

 

 املراحل ألاساسية لعملية الرقابة الداخلية(: 26)الشكل رقم 
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 :أهمية نظام الرقابة الداخلية بالنسبة للمراجع الداخلي -2

حتى يتمكن املراجع الداخلي من القيام بمهامه على أحسن وجه للوصول إلى رقابة داخلية فعالة تساعده على 

 1ألامثل في املؤسسة يجب أن تصمم هذه ألاخيرتحقيق التسيير 

 .و نظام لقیاس املخاطر والنتائج نظام رقابة ملختلف العمليات  -

 .معالجة مالئمة ملختلف املعلومات -

 .نظام لرقابة إلاجراءات املوضوعة من طرف املؤسسة ومدى إمكانية تطبيقها -

جدا، خاصة أنه يذهب إلى مراقبة وجود من هنا نالحظ أن مجال تدخل املراجعة الداخلية واسع 

هذا النوع من املراجعة يسمى بمراجعة العمليات، هذه . استراتيجية، ومراقبة احترام القوانين وإلاجراءات

ألاخيرة تهدف إلى مساعدة مراكز القرار باملؤسسة والتخفيف من مسؤولياتها عن طريق تزويدها بتحليل 

 .عاليق واقتراحات حولهاموضوعية، تقييم النشاطات وتقديم ت

فهو " املراجع الداخلي "ومهام املراجعة الداخلية يقوم بها شخص تابع إلدارة املؤسسة، يطلق عليه اسم 

م املراجع يسعى لخدمتها من خالل عملية الرقابة، ولذلك يمكن ذكر مجموعة من النقاط التي تبرز اهتما

 :الداخلي لهذه العملية

ة بانقسامها إلى مجموعة من الوظائف الفرعية، هي التخطيط والتنظيم والتوجيه تتميز الوظيفة إلاداري -

والتنسيق و الرقابة، وتعتبر وظيفة الرقابة من مهام مدير املؤسسة والتي يشاركه املراجع الداخلي بفاعلية 

 .لتحقيق هذه الوظيفة وذلك ضمانا للوظائف الفرعية ألاخرى 

دارة باملعلومات الرقابية خاصة أن هذا ألاخير يمتاز باالستقاللية عن قيام املراجع الداخلي بتزويد إلا  -

ألانشطة التشغيلية داخل املؤسسة، فاملراجع الداخلي يتأكد من تطابق ألاداء الفعلي مع ألاداء املخطط، 

 .وهذا ما يؤكد على اعتماد إدارة املؤسسة على املراجعة الداخلية لتحقيق ألاداء

اخلي باملؤسسة باعتباره أحد العاملين بها، تجعله قريب من السجالت املالية وعلى دراية عمل املراجع الد -

هذا ما يدفعه ويساعده على القيام بعملية الرقابة لألنشطة . كاملة نسبيا باملشاكل التي تمس املؤسسة

 .التشغيلية املرتبطة بهذه السجالت والوثائق املالية

مراجعة مالية، وأخرى ملراجعة مدى الالتزام بالسياسات واللوائح  يشمل نشاط املراجعة الداخلية، -

والقوانين املوضوعة، ومراجعة العمليات لألنشطة وكافة إلاجراءات والعمليات للتحقق من كفايتها ومدى 

  .انتظامها، كما يمكن إضافة مراجعة نظام املعلومات ودرجة ألامان املصاحبة لها 

ت في نظام الرقابة الداخلية، فوجوده كنظام فعال يعتبر أحد العوامل الرئيسية أما بالنسبة لسير املعلوما

لنجاح املؤسسة في خلق أو تحويل املنافع بأقص ى كفاية ممكنة بحيث تتمثل وظيفة املراجعة الداخلية إحدى 

                                                 
 . 020-020، ص ص مرجع سبق ذكره ، املراجعة الداخلية ومهمتها ومساهمتها في تحسين التسييرشعبانی لطفی،  - 1
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اعدة على املسجب املراجعين الداخليين يتمثل في حلقات الاتصال والرقابة بين موظفي املؤسسة، حيث أن وا

القائمين على هذه  املحافظة على أنشطة املؤسسة، وفي نفس الوقت املحافظة على خطوط الاتصال بين

 .التغييرفي محيط سريع ألانشطة مفتوحة ومتواصلة، ال سيما وأن املؤسسات تعيش وتتطور 
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 خالصة

تستخدمه املؤسسة لتنظيم وتوجيه عملياتها وليسنظام الرقابة الداخلية جزء ال يتجزأ من كل نظام   

 نظاما مستقال بحد ذاته، وهو مجموعة من ألاعمال وألانشطة التي تحدث بشكل مستمر داخلها، بحيث

عى في را ستويات باملؤسسة، كما يجب أن ييضع أساسها وينفذها ويرا قبها ويطورها ألافرا د على كافة امل

.ةتصميمها عنصري العائد والتكلف  

ءات املتعلقة بوظائف النظام املحاسبي والتقاريراال يشمل نظام الرقابة الداخلية على ألامور وإلاجر   

 املالية فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب إلادارية والتنظيمية، بداية من املخطط وبرا مج املؤسسة مرورا

أهدافه تتعدى الثقة في التقارير بالوسائل وألادوات الالزمة لتحقيقها، كما أن ختامابالهيكل التنظيمي   

تخدام املوارد املتاحة والارتقاء وترشيد اس حواملحافظة على أصول املؤسسة إلى الالتزا م بالقوانين واللوائ

 باملمارسة الفعلية لألنشطة وتحقيق الكفاية إلانتاجية، وهذا من أجل إعطاء تأكيد معقول حول إمكانية

.تحقيق ألاهداف املسطرة  
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 تمهيد

     

سنحاول في هذا الفصل تجسيد الجانب النظري الذي تطرقنا له في الفصلين السابقين مع الواقع العملي 

سؤسسة حي  سنحاول من خالل الدراسة التعر  على دور املوذلك من خالل دراسة حالة على مستوى 

وثانيا شرح هيكلها   (التربص)محل الدراسة  تفعيل نظام الرقابة الداخلية للمسؤسسةفي  ةالداخلياملراجعة 

 محل التربص،  ابراز نقاط القوة والضعف لنظام الرقابة الداخلية للمسؤسسةالتنظيمي، وأخيرا 

 :إلى حي  تطرقنا في هذا الفصل 

 التعريف باملسؤسسة؛ -

 املراجعة الداخلية على مستوى مسؤسسة تربية الدواجن؛واقع  -

 .في اكتشا  نقاط القوة والضعف للمسؤسسةأهمية املراجعة الداخلية  -
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 نشأة مؤسسة تربية الدواجن وهيكلها التنظيمي: املبحث ألاول 

  Dahra Vipمؤسسة : املطلب ألاول 

، وذلك بعد هيكلة املسؤسسات العمومية إلاقتصادية  10/10/0991في  Dahra vipنشأت مسؤسسة       

Oravion  أو بما تسمى بالديوان الجهوي لتربية الدواجن للغرب، وهي نوع من أنواع املسؤسسات املصنفة وفقا ،

م تحويلها إلى ت 5112للمعيار القانوني، وهي تنتمي إلى مسؤسسات الشخص الوحيد، وبعد ذلك وفي سنة 

 .جاج والية مستغانموكان مقرها إلاجتماعي ببلدية ح مسؤسسة ذات أسهم،

مليون دينارحي  أنها كانت  72ثم إرتفع إلى  5111لقد كان رأسمالها في بداية نشأتها يقدر بمليون دينار سنة     

 :أربع وحدات إنتاجية منتشرة على مستوى واليتي شلف ومستغانم وهي 0991نة ستضم 

 وحدة ابن راشد؛ 

 وحدة عين مران؛ 

 وحدة سيدي لخضر؛ 

 وحدة بن عبد مالك رمضان. 

 12211وكل منهم مختصة في تربية وتسويق الدجاج البياض وتقدر الوحدة إلانتاجية لكل وحدة ب 

 .دجاجة ونأخذ وحدة بن عبد املالك رمضان كدراسة تطبيقية لها

 :  Dahra Vipنشأة مؤسسة 

ببلدية بن عبد املالك رمضان دوار أوالد قدور، برأسمال كان يقدر بمليار  0912سسة سنة نشأت هذه املسؤ       

دينار، وهي مسؤسسة إقتصادية ذات أسهم، مختصة بإنتاج إنتاج واحد وهو الدجاج وهي تعتمد في عملية بيع 

 :منتوجها على التعامل مع خمس وحدات املتمثلة في مايلي

  ؛(مستغانم)وحدة سيدي لخضر 

  ؛(وهران)وحدة بئر الجير 

  ؛(شلف)وحدة عين مران 

  ؛(شلف)وحدة ابن راشد 

  (.تيارت)وحدة مالكو 

وهي تقوم بتوظيف العمال على شكل تعاقد من طر  املسؤسسة ونافذ من طر  الوظيف العمومين      

 .مليون دينار 522مليار و 52عامل كما أن رأس مالها قدر في الوقت الحالي ب 52وعدد عمالها يبلغ حاليا 

كما أنها تعتمد في عملية بيعها وتسويقها للمنتوج على الفواتير وبالنسبة لهذه ألاخيرة تطرح املسؤسسة ثالثة 

 :نسخ منها
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 الفاتورة باللون ألابيض يأخذها الزبون؛ 

 الفاتورة باللون ألازرق يأخذها املحاسب؛ 

 ها مدير التجارةذالفاتورة باللون ألازرق يأخ. 

 :جعة املعتمد عليها في املسؤسسة هيوطرق املرا

 املالحظة؛ 

 التفتيش؛ 

 املقارنة، إلاحتساب؛ 

 التحليل؛ 

 التفسير. 

 أهداف وخصائص املؤسسة : املطلب الثاني 

 :وتتمثل في مايلي أهداف املؤسسة: أوال    

 :إلاقتصادية -أ

تحقيق مستوى من  إن إستمرار املسؤسسة في الوجود اليمكن أن يتم إال إذا استطاعت: تحقيق الربح  -

الربح، يضمن لها إمكانية رفع رأسمالها، فالربح يعتبر من املعايير ألاساسية لصحة املسؤسسة 

إلاقتصادية، كما أنه ضروري لتحقيق إستمرار العمال في العمل والوجود بقدر ما يتحقق ذلك ويعتبر 

 .الربح من بين الوسائل التي تمول نشاطات املسؤسسة بطريقة دورية

إن تحقيق املسؤسسة لنتائجها تمر عبر عملية بيع إنتاجها وعند القيام : متطلبات املجتمع  تحقيق -

بعملية البيع فهي تعطي طلبات املجتمع املوجودة به على جميع املستويات فيمكن القول أن 

 ؛(تغطية طلبات املجتمع، وتحقيق الربح)املسؤسسة إلاقتصادية تحقق هدفين في نفس الوقت 

 ؛...(إضافة وحدات جديدة مثل بالكو، بئر الجير)ط توسيع النشا -

 تحسين ألاداء؛ -

 توفير املنتوج بنوعية عالية؛ -

يتم ذلك باإلستعمال الرشيد لعوامل إلانتاج، ورفع إلانتاج بواسطة التخطيط الجيد : عقلنة إلانتاج  -

ج، وبالتالي فعلى واملراجعة في إلانتاج والتوسع، باإلضافة إلى مراقبة تنفيذ هذه الخطط أو البرام

املسؤسسة أن تحقق أرباح بواسطة إلاستعمال الجيد والرشيد وإلاشرا  على عمالها واملراقبة 

 .املستمرة
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 : إلاجتماعية -ب

يعتبر العمال من بين املستفيدين ألاوائل من نشاط املسؤسسة حي  : ضمان مستوى مقبول من ألاجور  -

ر بين إلارتفاع وإلانخفاض حسب طبيعة املسؤسسة، تتراوح هذه ألاجو . يتقاضون أجور مقابل عملهم

 .طبيعة النظام إلاقتصادي، مستوى معيشة املجتمعن حركة سوق العمل

إن التطور السريع الذي تشهده املجتمعات في امليدان التكنولوجي يجعل : تحسين املعيشة للعمال -

عو إلى توفير إمكانية مالية ومادية العمال أكثر حاجة إلى تلبية الرغبات التي تتزايد باستمرار، وهذا يد

 .أكثر للعمال واملسؤسسة

من ألاهدا  إلاجتماعية التي تعمل املسؤسسة على تنفيذها يعطي : توفير تأمين ومرافق للعمال -

التأمين الصحي، التأمين ضد حوادث العمل، وكذلك التقاعذ كما أنها تخصص : التأمينات قبل 

 .الها وخاصة املسؤسسات العموميةمساكن سواء وظيفية أو إجتماعية لعم

 : الثقافية -ج

إلى جانب ما تقدم ذكره من ألاهدا  التي تسعى املسؤسسة إلى تحقيقها نجد أيضا تركيزها على الجانب 

 :التمويلي والترفيهي، نجد هذا خاصة في املسؤسسات الكبرى ومن بين ألاهدا  نذكر

 توفير وسائل ترفيهية داخل املسؤسسة؛ 

  املبتدئين ورسكلة القدامىتدريب العمال. 

 خصائص املؤسسة: ثانيا      

 تربية الدواجن البياض والتنمية والتسويق على املستوى الوطني؛ -

هي مسؤسسة ذات نظام إقتصادي تعمل في إطار قانوني على إلانتاج خالل فترة زمنية معينة نتيجة  -

 تظاهر مجموعة من العوامل املادية والبشرية واملالية؛

 ة إقتصادية تتجمع فيها املوارد البشرية واملالية الالزمة لإلنتاج إلاقتصادي؛وهي وحد -

 املسؤسسة هي التي تمارس فيها نشاط إلانتاج من أجل تحقيق ألاهدا  التي وجدت من أجلها ،  -

 :وكذلك من خصائصها

 وضع مخطط تطلعي للدجاج؛ -

 تحويل التدفق التجاري؛ -

يتم تحويله  01إلى  11إلى أسبوعين، له غذاء معين، ومن  1تقديم غذاء متوازن ومنتظم للدجاج من  -

 .إلى الزبائن
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة: املطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 .مستغانم –بحجاج   ORAVIOمؤسسة  :املصدر 

  

 

 

 مجلس إلادارة

 

 املديرية العامة

 

التدقيق الداخلي 

 ومراقبة التسيير

مديرية 

 إلادارة العامة

مديرية 

 التجارة
مديرية التنقية 

 وإلانتاج

مديرية املالية 

 واملحاسبة

مصلحة 

 املستخدمين

مصلحة 

الشسؤون 

 إلاجتماعية

مصلحة 

 الوسائل

مصلحة ألامن 

 والنظافة

 

مصلحة 

بئر مصلحة 

 الجير

مصلحة 

ملحاسبة ا

 بشلف

مصلحة 

ملحاسبة ا

 بمستغانم

مصلحة 

ملحاسبة ا

(تيارت)بمالكو  
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 :شرح الهيكل التنظيمي   

على كل رؤساء املديريات واملصالح ويشر  ( املدير املسسؤول)تعد املسسؤول ألاول  :الجمعية العامة  .1

 :على تسيير املسؤسسة من كل النواحي باإلضافة أنها 

 تمثل املسؤسسة في املحيط الخارجي؛ -

 (املديرية العامة)تعقد إلاجتماعات الدورية مع مختلف إلاطارات  -

 .تترأس مجلس إلادارة -

 :يعد همزة وصل بين الجمعية العامة وباقي مديريات املسؤسسة ومن مهامه  :مجلس إلادارة  .5

 إستقبال، تسجيل وتوزيع البريد الوارد وإرسال البريد الصادر؛ -

 توصيل التعليمات ملختلف املديريات؛ -

 .قبال الضيو  من عمالء وضيو إست -

تعد الرابط بين مديرية املراجعة الداخلية ومجلس إلادارة والجمعية العامة، تقوم  :املديرية العامة  .3

 .بتوصيل التعليمات وآلاوامر لباقي املديريات ألاخرى 

تتمتع  هي خلية تابعة للمديرية العامة للمسؤسسة حي  :مديرية املراجعة الداخلية ومراقبة التسيير  .5

املراجعة عن باقي وظائف املسؤسسة، وهي تتكون من مراجع داخلي واحد يقوم بتطبيق برنامج 

 .الداخلية السنوي املوافق عليه وهذا بإجراء مختلف الزيارات امليدانية للمديريات واملصالح والفروع

ه املالحظة نجد بما أن املسؤسسة توزيعية وإنتاجية في نفس الوقت، ومن خالل هذ :مديرية التجارة  .2

 .أن التجارة أحد ألاجزاء الرئيسية للمسؤسسة كما نرى أن هناك مدير التجارة

هي خلية تابعة للمديرية العامة وهي مسسؤولة عن مصلحة املستخدمين،  :مديرية إلادارة العامة  .2

 .مصلحة الشسؤون إلاجتماعية، مصلحة الوسائل، مصلحة ألامن والنظافة 

هي خلية تابعة للمديرية العامة يشر  عليها مدير مكلف باإلنتاج  :تاج املديرية التقنية وإلان .7

 .واملصالح التقنية

تعمل هذه املديرية على تسجيل كل العمليات التي تقوم بها املسؤسسة في  :مديرية املحاسبة واملالية  .1

سواء كانت مقبوضات أو مدفوعات وفي نهاية الشهر تبرمج الدفاتر وتراقب جمع العمليات باستمرار 

هذه العمليات في جهاز الحاسوب على يومياتن وهذا إلعداد ميزانية ختامية فرعية، وجدول النتائج، 

 بعد أن تتحصل على الوثائق الخاصة بكل عملية وهي مسسؤولة عن مصالح املحاسبة للفروع ألاخرى 

 (.ر الجيرفرع مستغانم، شلف، مالكو، بئ) 
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 DAHRA VIPواقع املراجعة الداخلية على مستوى : املبحث الثاني 

 مراحل القيام باملراجعة الداخلية على مستوى املؤسسة : املطلب ألاول  

ع في بداية كل سنه ضحي  تزاول وظيفة املراجعة الداخلية عملها وذلك بو : إنجاز برنامج سنوي للتدخل – 0

من خالله إطار ومجال عملها، كما يمكن لها في بعض الحاالت التدخل إستثنائيا تضع مخطط برنامج سنوي، 

وهذا بطلب من املصالح املعنية ألحد الوحدات التابعة للمسؤسسة، أو من مديرية الوحدة نفسها، وهذا متى ما 

ي لوحظ أن هناك خطر مالي أو محاسبي في نشاط ما، أو مجال عمل املراجع الداخلي داخل املسؤسسة ف

 :برنامجه العادي غير محدد في نشاط أو مصلحة معينة، بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيشمل مثال 

 املراجعة الداخلية لوظيفة إلانتاج؛ -

 املراجعة الداخلية لوظيفة املشتريات؛ -

 املراجعة الداخلية لوظيفة املخزونات؛ -

 املراجعة الداخلية للجرد؛ -

 .املراجعة الداخلية املحاسبية -

هنا هي مديرية املراجعة  :الهيئة املعنية باملراجعة من قبل الهيئة املسسؤولة عن برنامج املراجعة إعالم – 5

 على أن نشاط املراجعة تابع لها إداريا؛ومراقبة التسيير، اعتبارا 

 إجراء حوار مع املسسؤولين على الهيئة املعنية باملراجعة من قبل رئيس املهمة؛ – 3

لين على الهيئة املعنية باملراجعةن وهذا باستعمال إستمارة أسئلة للمراقبة إجراء حوار مع املسسؤو  – 5

 الداخلية؛

 تقديم إلاستنتاجات إلى املسسؤولين ؛ – 2

 تحرير تقرير مسؤقت يبين فيه مختلف خطوات املهمة وكذا مختلف النتائج والتحليالت املستخلصة؛ – 2

املعنية باملراجعة وهذا من أجل إعطاء تفسيرات عن  تحويله قبل مشروع التقرير النهائي إلى الهيئة – 7

 التحاليل والنتائج املتوصل إليها؛

 إستقبال تفسيرات الهيئة املعنية؛ – 1

 بهد  إجراء تصحيح للفهم أو ألاخطاء إن وجدت؛ الداخلي بفحص التفسيرات املرسلةقيام املراجع  – 9

 .  تحرير التقرير النهائي وإرسال نسخة منه إلى الهيئة إلادارية العليا – 01
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 إلاجراءات املتبعة في إدارة املراجعة الداخلية باملؤسسة محل الدراسة: املطلب الثاني 

التخطيط املناسب يمكن املراجعين من تحديد املشاكل ومنع أو التقليل من حدوثها وذلك يجعل أموالهم    

 .تنفذ بسهولة كبيرة وبالتالي تجنب الخطر الناجم عن إحتمال إهمال بعض العناصر

 : عند وصول املراجع إلى مصلحة من هذه املصالح فإن أول سسؤال يطرحه : خطوات عمل املراجع  -

 من هم مسسؤولي هذه املصلحة؟  كم عددهم؟ ووظيفة كل واحد منهم؟

 :وى املصالح التاليةحي  تكمن خطوات عمل هذا املراجع على مست

   :ب  تكون  :على مستوى مصلحة التمويل  - 1

 فحص فواتير ووثائق املواد ألاولية للشهر؛من خالل .

هل تم استالم شحنات املواد ألاولية في : إحصاء حاالت املدخالت واملخرجات ألاولية للشهر ثم يطرح املراجع  . 

 ؟م الذي إستلمت فيه فواتير الشراءنفس اليو 

 :تكون ب على مستوى مصلحة إلانتاج - 2

 طلب الوثائق الخاصة باستهالكات الشهر من املواد الاولية؛. 

 الوقو  على كيفية سير عملية إنتاج ألاغذية؛.

 .حاالت إلانتاج اليومية في الشهر.

 : أسئلة أخرى يطرحها املراجع

  ؟إلانتاجمن هم املسسؤولين عن نقل املواد ألاولية من املخازن إلى ورشات 

 ؟ما هو معدل فقدان املواد ألاولية 

 تكون من خالل :على مستوى املصلحة التجارية - 3

 استخراج كشو  املبيعات خالل شهر لكل نوع من ألاغذية املباعة؛ 

 فحص فواتير ووثائق مبيعات املنتوج النهائي للشهر؛ 

 التأكد من حاالت املبيعات خالل الشهر؛ 

 هل الزبون يأخذ معه الفاتورة في وقت استالمه للمبيعات؟: املراجعوالسسؤال الذي يطرحه 

 برنامج مهام املراجع الداخلي : املطلب الثالث 

يحدد برنامج عمله السنوي بالتشاور مع مجلس املدير الذي له الحق في إتخاذ القرار  :املراجعة العادية

جميع الوحدات التابعة للمسؤسسة رنامجه إلى املناسب واملصادقة عليه، حي  يتطرق املراجع الداخلي في ب

دون إستثناء، تتلخص طبيعة املهمة في برنامجه السنوي أساسا في السهر على إحترام إجراءات التسيير، 

وإيجاد الحلول والقرارات املناسبة التي يتم إتخاذها، حي  يستطيع املراجع الداخلي توسيع نطاق مهمته 

إذا وجد أن إجراءات الرقابة الداخلية    يات واملراجعة املالية واملحاسبية، لتشمل مراجعة الحسابات واليوم
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غير محترمة بشكل كبير، أما إذا وجد أن هذه إلاجراءات محترمة ومطبقة بشكل جيد فإنه يعتبر أن مهمته قد 

 .أجلهإنتهت، فتأتي مهمة املدير في إتخاذ وإختيار القرار املناسب والصحيح الذي تمت املراجعة من 

ص هذا النوع من املراجعة الحاالت إلاستثنائية ووصول طلب من إحدى الوحدات تخ :املراجعة العملية 

يستدعي بتدخل املدير العام واملراجع الداخلي في إتخاذ القرار الصحيح، وذلك من خالل قيام املراجع الداخلي 

يدرس هذا الطلب، ثم يرسل نسخة منه إلى مهمته محددة، ويطلب طلب الوحدة إلى مجلس املدير العام الذي 

خلية املراجعة، يطلع املراجع على هذه النسخة ثم يقوم بإرسال طلب أمر مهمته يحدد فيها املهمة وتاريخ 

  .لخروج عن أمر املهمة عند الضرورةبدايتها إلى خلية املراجعة وال يجوز للمراجع الداخلي ا

 .في اكتشاف نقاط القوة والضعف للمؤسسةة أهمية املراجعة الداخلي: املبحث الثالث

بعد القيام بالتعريف باملسؤسسة محل الدراسة، سنقوم بشرح آلية عمل املراجعة الداخلية في املسؤسسة     

 .سرد نقاط القوة والضعف للمسؤسسةومن ثم 

 واقع املراجعة الداخلية في املؤسسة محل الدراسة : املطلب ألاول 

 

 :الداخلية في املؤسسة محل الدراسة ميثاق املراجعة : أوال 

املراجعة الداخلية هي خلية توفر ضمانات مستقلة وإنتظام موضوعي، وإمتثال :  غرض ونطاق العمل - 1

وكفاءة العمليات في ضوء القواعد املعمول بها من أجل توفير خدمات إستشارية املساعدة على خلق القيمة 

عد على تنظيم، تحقيق أهدافها من عمليات املسؤسسة، كما أنه يساعللى املضافة وتحسين مستوى السيطرة 

خالل تقييم نهج منظم ومنهجي لعملية إدارة املخاطر الرقابية، وحكومة الشركات وتقديم مقترحات لتعزيز 

 .فعاليتها

ت مة الشركاوكمجال تدخل خلية املراجعة الداخلية هي تحديد ما إذا كانت جميع عمليات إدارة املخاطر وح

 :مناسبة وتعمل لضمان مايلي 

 تحديد املخاطر وإدارتها بشكل مناسب، -

 رة املسؤسسة على النحو املطلوب؛بين محتلف الجهات الفاعلة في إداالتفاعل  -

 تصرفات املوظفين تتفق مع القواعد واملعايير وإلاجراءات والقوانين واللوائح؛ -

 محمية بشكل كا ؛وتستخدم بكفاءة و  م الحصول على املوارد إلاقتصاديةيت -

 يتم تحقيق البرامج والخطط وألاهدا ؛ -

 مر لعمليات الرقابة الداخلية للمسؤسسة؛يتم تشجيع الجودة والتحسين املست -

 القضايا التشريعية والتنظيمية الهامة التي تسؤثر على املسؤسسة؛ -
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 .يتم تحديد العالج املناسب للمشاكل -

 :رئيس املراجعة الداخلية وفريق املراجعة الداخلية مسسؤولون على  :املسؤولية  .0

وضع خطة املراجعة السنوية مرنة وعلى أساس تقييم املخاطر، كما في ذلك أي املخاطر التي تم  -

 تحديدها من قبل إلادارة واملخاو  منها في السيطرة عليهان وتقديم هذه الخطة؛

 واملوافقة عليها؛ التحديثات الدورية إلى إلادارة العليا -

 تنفيذ مهة املراجعة السنوية حسب الخطة املوضوعة؛ -

حفاظ فريق املراجعة على املعار  واملهارات املهنية والخبرة الكافية والشهادات املهنية للقيام بمهمة  -

 املراجعة الداخلية؛

 حصول إلادارة على تقارير دورية تلخص نتائج أنشطة خلية املراجعة؛ -

 على علم باملمارسات الناجحة والعمليات التي تقوم بها خلية املراجعة الداخلية؛إبقاء إلادارة  -

 .املساعدة في التحقيق في الانشطة املشتبه بها داخل املسؤسسة وإيصال نتائج التحقيق إلى املدير العام -

 :إلاستقالل  .2

العليا، ومستقل عن لضمان إستقاللية املراجع الداخلي يجب أن يكون تابع وظيفيا وإداريا لإلدارة 

باقي الوظائف إلادارية باملسؤسسة، وينبغي أن تتضمن التقارير املقدمة إلى إلادارة العليا معلومات 

 .منتظمة وكاملة عن موظفي املراجعة الداخلية

 :يحق للمراجع الداخلي أن  :السلطة  .3

 يكون لديه السلطة الكافية للوصول إلى جميع وظائف ومصالح وأقسام املسؤسسة؛ -

إختيار ألاعوان التي تساعده في مهمة املراجعة الداخلية، وتحديد مجاالت التدخل وتطبيق التقنيات  -

 أهدا  املراجعة؛الالزمة لتحقيق 

 إلاطالع والفحص لجميع السجالت والدفاتر وكذلك الحصول على الوثائق الضرورية؛ -

جرى فيها عمليات املراجعة الحصول على املساعدة الالزمة من موظفي الوحدات التنظيمية التي ت -

 الداخلية؛

إعداد التقارير دون وجود أي تدخل أو ضغوط للتأثير على إظهار الحقائق التي يتم إكتشافها خالل  -

 .عملية الفحص
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 منهجية سير عملية املراجعة الداخلية في املؤسسة محل الدراسة: املطلب الثاني 

على املناهج العلمية املتعار  عليها في عمليات املراجعة الداخلية، تعتمد املسؤسسة الجزائرية لتربية الدواجن   

وتتم عملية املراجعة الداخلية في  ايير العاملية للمراجعة الداخليةكما تسعى قدر إلامكان إلى تطبيق املع

 ويمكن. املسؤسسة حسب مراحل ومنهجية محددة ضمن القانون الداخلي لخلية املراجعة الداخلية في املسؤسسة

 :شرح آلية عمل املراجع الداخلي في الخطوات التالية 

 

يتم وضع برنامج سنوي للمراجعة الداخلية من قبل املكلف  :وضع برنامج للمراجعة الداخلية  – 1         

 .باملراجعة في املسؤسسة محل الدراسة

بعد املوافقة على البرنامج السنوي للمراجعة الداخلية من طر  املدير  :رسالة مهمة املراجعة  – 2         

العام للمجمع، يتم إرسال رسالة تتضمن أمر البدء بمهمة املراجعة الداخلية وذلك حسب ما هو محدد في 

 .البرنامج

يار موظفين آخرين بعد تلقي أمر البدء باملهمة يقوم املراجع الداخلي بإخت :إختيار لجنة املراجعة  – 3        

 .يساعدانه في هذه املهمة

مراجعته، يتم إعداد إستبان يتضمن مجموعة من ألاسئلة حول املصلحة املراد  :إعداد إستبيان  – 4       

 .فهذا إلاستبيان عبارة عن دليل يتبعه املراجع أثناء عملية املراجعة الداخلية

ملراجعة وإعداد إلاستبيان يقوم املراجع الداخلي إلى املديرية محل بعد إختيار لجنة ا :العمل امليداني  – 5       

 :املراجعة حي  يتم

 فهم العمليات من خالل مقابلة املسسؤولين عن املصلحة، ودراسة املستندات والوثائق؛ -

 تحديد مدى كفاية إجراءات الرقاتة الداخلية في العمليات ومقارنتها مع أفضل املمارسات؛ -

فعالية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة في املساعدة على تحقيق ألاهدا  إختيار مدى  -

 املرجوة من تلك املصلحة؛

 إعداد مسودة املراجعة الداخلية ومناشة املالحظات والنتائج، والتحقق من مدى مصداقية النتائج؛ -

 .محاولة حل املشاكل من خالل تقديم مقترحات لحلها -

يتم إعداد تقرير أولي للمراجعة الداخلية حي  يتضمن كل املالحظات التي  :ألاولي إعداد التقرير  – 6

 .لوحظت من طر  املراجع الداخلي واملشاكل التي تواجهها املصلحة محل الدراسة

بعد إلانتهاء من كل املهمة يتم رفع تقرير املراجعة الداخلية  :إعداد تقرير املراجعة الداخلية النهائي – 7 

ي والذي يتضمن ردود املديرية املعنية باملراجعة، ويتضمن املشاكل التي لم يتم حلها بناءا على التقرير النهائ

 .ألاولي، يمكن ملدراء املديريات أن يقوموا بمعالجتها فيتم رفعها في التقرير النهائي
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 :لتالية يتضمن ملف املراجعة الداخلية عند إرسال التقرير للمدير العام للمسؤسسة الوثائق ا  

 رسالة البدء باملهمة؛ 

 مقدمة هي عبارة عن وثيقة تعر  الفرع املنهي باملراجعة والخدمات التي يقدمها؛ 

 وثيقة توضح اسم املراجع الداخلي؛ 

 الخدمة التي تم مراجعتها؛ 

 الجهة الخاضعة للمراجعة؛ 

 املشاكل املالحظة التي تواجهها. 

 

 للمؤسسة الرقابة الداخليةنقاط القوة والضعف لنظام : املطلب الثالث

 :نقاط القوة

 .البساطة وعدم التعقيد في مختلف املسسؤوليات الوظيفية ووضوح خطوط الاتصال بين كل مصلحة -

 .توفر املستندات املحاسبية الثبات مختلف العمليات محاسبيا -

 .توفر اشخاص مسؤهلين للقيام بالعمل الرقابي وعملية املراجعة الداخلية -

الاعالم الالي لتسهيل عملية التسجيل املحاسبي للعمليات وتقليص الاخطاء بصفة استخدام  -

 .ملحوظة

 .تحفيز العمال ماديا ومعنويا -

 .اتباع نظام عقوبات جيد يسمح بمعاقبة العامل املهمل لعمله حسب درجة الخطأ املرتكب -

 .اشراك العمال في الدورات التكوينية للموظفين والعاملين باملسؤسسة -
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 :نقاط الضعف

 .داخل املسؤسسة بسبب عدم تطبيق مبادئ الرقابة املتعار  عليهاعدم فعالية نظام املعلومات  -

 .عدم القيام باملراجعة املستمرة -

الامر الذي يسؤدي الى وجود تالعب ومحاولة اخفاء كل ظواهر , عدم وجود جرد فجائي خالل السنة -

 .الغش والاختالس

 

إمكانيات مادية،  الدواجن لبلوغ مجموعة من ألاهدا  وذلك بما يتوفر لها منتسعى مسؤسسة تربية     

بشرية، مالية، وتعتبر التغيرات الهيكلية التي مرت بها املسؤسسة هي أحد أهم العوامل التي ساهمت في 

تكوين نظام رقابي يمكنه وبصورة سليمة من الوقو  على كل ما يجري داخل املسؤسسة ولعل من بين 

ازات املسؤسسة في هذا املجال هو تبنيها لخلية املراجعة الداخلية، التي لم تستغرق وقتا طويال أهم إنج

إلثبات مكانتها ودورها داخل املسؤسسة كأحد أكثر أجهزة التسيير والرقابة تطورا وفاعلية، حي  زادت 

في عملية إتخاذ  املسؤسسة من إعتمادها على أعمال املراجعة الداخلية عامة والنتائج والتوصيات خاصة

القرارات عبر جميع املستويات وكافة مديريات املصالح والفروع لتصبح بذلك القرارات املتخذة أكثر 

   .جدوى وفاعلية ومناسبة مما يمكن املسؤسسة من رفع مستواها
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 :خالصة

ي والت امليدانية التي قمنا بها، الدراسةخالل  حاولنا في هذا الفصل إلاجابة على إلاشكالية املطروحة، من     

لية املراجعة الداخلية، ويتجلى ذلك من خالل التعليمات والسياسات إلادارية رأينا أنها تولي إهتمام كبير يخ

الصادرة حول مختلف وظائف املسؤسسة من حي  تحديد إلاختصاصات وإسناد املهام، وتكليف موظف كفئ 

ي تتجلى في عملية فحص وتدقيق مختلف العمليات والوظائف للقيام بعملية املراجعة الداخلية والت

والسجالت والتقارير الواردة من مختلف الفروع واملصالح، إلكتشا  نقاط القوة وإستغاللها، ونقاط الضعف 

 .نظام الرقابة الداخليةليتم معالجتها بالطريقة املثلى التي تساهم في تفعيل 
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 خاتمة عامة

  حفاظا وذلك وتشعبها، حجمها كبر مع خصوصا وحقوقها ممتلكاتها لحماية كبيرة أهمية املؤسسات تمنح

 كفيل فعال الداخلية للرقابة نظام وضع ضرورة الى باملسؤولين أدى ما هذا واستمرارها، بقائها على

 عملياتها سير منضوي وإلاهمال التالعب أعمال مختلف من لهاوأصو  املؤسساته هذ ق حقو  بحماية 

 التنظيم هذا والتزوير، والغشخءا  لا  تل حا من املالية قائثوالو  سبيةملحاا العمليات وسالمة 

 .مالئمة رقابة أدوات وعلى للمسؤوليات، وتحديد الوظائف ملختلف  بنا وتقسيم جيد تنظيم على يعتمد 

  مساهمتها ومدى الداخلية املراجعة بموضوع املتعلقة العامة الجوانب إبراز حاولنا البحث هذا خالل ومن

 تابعة إدارية أداةنهاأ ن ،كو  املؤسسات في ضرورية جد نهاأ وجدنا حيث الداخلية الرقابة نظام تفعيل في

  قوته نقاط اكتشاف أجل من النظام هذا تقييم على تعمل بحيث ، املؤسسة في العليا دارةل ل 

  بتحسين والخاصة الالزمة التوصيات  اءإع بهدف وذلك ، أسبابها ومعرفة واستخراجها وضعفه

 .العليا دارةلا  طرف من النظام هذا ويرءت و

  ةالداخلي ةاملراجع ةعملي يرس ةكيفي الن أظهر قد DAHRA VIP مؤسسة على النظري  الجانب اسقاط نإ

 الن ينتب ذي،ال ةالداخلي ةالرقاب امنظ زتعزي و لتفعي في اهمتس كيف و ، ملؤسسة ا في  اأهميته دىوم

 .املؤسسة في فعال دور  الداخلية للمراجعة نأ لنا يثبت ام ذا،وه ومالعم ىعل ول ومقب ي قو  هأن 

 وسنحاول فيما يلي أن نقدم النتائج التي توصلنا إليها سوا  كان في الجانب النظري أو الجانب التءبيقي 

أثنا  اختيارنا لهذا املوضوع وذلك بهدف تأكيدها أو نفيها مع مع الرجوع إلى الفرضيات التي سبق وضعها 

 .إعءا  بعض لاقتراحات
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 : فيما يخص اختبار الفرضيات فقد أدت معالجة البحث إلى النتائج التالية

فيما يخص الفرضية ألاولى فإن املراجعة الداخلية وظيفة مستقلة نسبيا نظرا لخضوع املراجع الداخلي  –

للمدير العام مما يكسبه القوة على مراجعة ومراقبة جميع رؤسا  املصالح وعدم خضوعه سلميا إل للمدير 

 . تسييروهذا يؤدي به إلى كشف نقاط الضعف في النظام وإعءا  اقتراحات لتحسين ال

تتمثل الفرضية الثانية في أن نظام الرقابة الداخلية هي مجموعة من الوسائل و القوانين التي توضع من  -

 . طرف املؤسسة من أجل العمل على ضمان التحكم في وظائف املؤسسة بغية الوصول إلى نظم رقابة جيد

أما الفرضية الثالثة فان نجاح عملية املراجعة ل يتوقف فقط على كفا ة املراجع بل يرجع إلى احترام هذا  -

ألاخير إلى املعايير املتعارف عليها وذلك باعتبارها املوجه الرئيس ي لعملية املراجعة، أضف إلى ذلك الخبرة املهنية 

ندوات  املتعلقة باملراجعة من خالل حضور ريات ومحاولة املراجع للحصول على احدث املعلومات والنظ

.وملتقيات  

أما الفرضية الرابعة واملتضمنة إتباع املراجع منهجية محددة تمكنه من إلاملام بكل املعلومات من خالل  –

قيامه بالتخءيط لعملية املراجعة بإعداد الخءة والبرنامج حتى ينءلق في املهمة، ويكون ملفات العمل حتى 

ه، وحصوله على أدلة وقرائن إثبات ليقوم في ألاخير باإلدل  برأيه حول صدق البيانات املحاسبية يسهل عمل

 .واملالية في تقرير يشمل ذلك

  :أما النتائج املتوصل إليها فجاءت كما يلي 

رفع إلادارية لتصحيح ألاخءا  وال املراجعة الداخلية وظيفة تابعة للمديرية العامة من اجل تحسين الدورة –

.من ألادا   

تعتبر املراجعة الداخلية وظيفة أساسية داخل املؤسسة بهدف حماية ممتلكات املؤسسة من السرقة  -

 . والتالعبات ومن ألاخءا  املحتملة على املستوى الداخلي وبالتالي إظهار الثغرات السلبية في املؤسسة

جرا ات املكتوبة ويير املكتوبة والتوصيات إلادارية تعتبر الرقابة الداخلية مجموعة من القوانين الداخلية، إلا  -

 . وطرق العمل التي تساهم في التحكم ألافضل في املؤسسة

هدف مصلحة املراجعة هو التأكد دوريا من أن النصوص املعمول بها كافية، املعلومات املتدفقة صادقة،  -

 . العمليات شرعية، التنظيمات فعالة والهياكل واضحة ومناسبة

. يجب أن يكون الشخص املكلف بأدا  مهمة املراجعة الداخلية على درجة كبيرة من النزاهة وإلاملام یاملیدان  -

هدف املراجع من خالل قيامه بتقييم نظام الرقابة الداخلية هو إظهار نقاط القوة والضعف في نظام  -

 . املؤسسٔه من اجل الحکم علی مدی فعالیته

جعة الداخلية وفق خءوات متكاملة ومترابءة طبقا ملعايير متعارف عليها وتنتهي هذه تتم ممارسة عملية املرا -

 . العملية باإلدل  بالرأي حول صدق وسالمة القوائم املالية الختامية إلى املستفيدين من هذا التقرير
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.أدائه اختاللت في إن إلاخالل بأي معيار من معايير املراجعة يؤدي إلى التأثير على مصداقية املراجع والى -  

قوائم لاستقصا  وسيلة أساسية يعتمد عليها املراجع الداخلي من اجل التحقق من انه فهم النظام  -

 .صهيتلخوأحسن 

 

وفي ألاخير وبعد الانتهاء من عرض النتائج كان البد أن نخرج بمجموعة من التوصيات والاقتراحات فيما 

  : DAHRA VIP يخص مؤسسة

احترام و لكل يراقب والكل مراقب داخل املؤسسة من اجل توفير جو مناسب للعمل بكل إتقان خلق ثقافة ا -

 . املعايير والشروط التي تؤدي إلى تحقيق املؤسسة ألهدافها

 . ضرورة إلاهتمام بالتوصيات املقترحة التي تندرج ضمن التقرير النهائي للمراجع الداخلي -

 . ية من أجل إلاطالع على التءورات الحاصلة في مجال املراجعةمحاولة املشاركة في الدورات العلم -

يجب على املؤسسة استخدام التقنيات الحديثة في التسيير بغية الوصول إلى التسيير الجيد للمخزون وهذا  -

 . لتفادي قدر إلامكان التكاليف إلاضافية

أكمل وجه من اجل تحسين التسيير في ضرورة تشغيل أيدي عاملة مؤهلة ألدا  مهمة تسيير املخزون على  -

 .الوحدة

 :ويمكن بنهاية هذا البحث أن نلفت النظر لبعض النقاط الجديرة الدراسة وهى

 . دور مراقب الحسابات في ترشيد قرارات املؤسسة واملساهمة في إلاصالح إلاقتصادي -

.املراجعة الداخلية فعالية املعايير الدولية للمراجعة الداخلية في ألادا  الفعال لوظيفة -  
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