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II 
 

 و تقدير  شكر 

 
 نحمد هللا عز و جل و نشكره على نعمه التي ال تعد و ال تحص ى.

، و عليه أتقدم بالشكر «من لم يشكر الناس لم يشكر هللا » يقول صلى هللا عليه و سلم: 

الجزيل إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد، و أخص بالذكر األستاذ 

عبد القادر " و الذي طاملا أفادني بنصائحه و توجيهاته القيمة طيلة فترة  املشرف: "د. براينس

 البحث.

 كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى:

  املذكرةاللجنة املناقشة على قبولهم مناقشة هده 

 مستغانم-كل أساتذة و عمال جامعة عبد الحميد بن باديس

الذي أشرف على توجيهي  أثناء و طيلة السيد "بومدين  " رئيس قسم املراجعة ملجمع موستافي  

 فترة تربص ي بصدر رحب

 السيد"غزالي تواتي " رئيس دائرة املحاسبة  املالية باملجمع

ت في قسم املراقبة و التسيير وخاصة السيدة "بلعربي نوال "  التي أفادتني و إلى كل العامل 

 بنصائحها وإرشاداتها القيمة.

سم املالية في مجمع موستافي .السيدة "بلعربي جهيدة " رئيسة ق  

إلى كل من مد يد العون واملساعدة لي...إلى الذين طوقونا بجميل صنعهم...إلى الذين وافقوني الرأي 

 والذين خالفـــــوا...عظيــم شكــري وامتنانــي.....

 .وال يفوتنا تقديم شكرنا وامتناننا إلى جميع أصدقائنا
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  املقدمة العامة

  

ش�دت بداية �لفية الثالثة ا�تماما م��ايدا بالرقابة الداخلية من قبل املؤسسات والشر�ات �� الدول     

الك��ى مثل شركة انرون  �يارات ال�� �عرضت ل�ا الشر�اتاملتقدمة، خاصة �عد �زمات املالية و��

Enron وشركة وورلد �ومWorld Com إذ تبع �ذه ���يارات و�زمات طرح العديد من ال�ساؤالت من جانب،

املستفيدين من التقار�ر املالية حول دور نظام الرقابة الداخلية �� ا��د من �ذه ���يارات، �مر الذي دفع 

مستقلة للرقابة الداخلية مع العمل ع�� دعم�ا بالكفاءات ال�شر�ة بالعديد من الشر�ات إ�� إ�شاء إدارات 

  .املؤ�لة ال�� تمك��ا من تحقيق ��داف بالكفاءة والفعالية املطلو��ن

�م ك�� ��م املشروعات، وظ�ور الشر�ات متعددة ا���سيات والشر�ات الدولية العابرة للقارات ال�� القد س

�ا إ�� ضرورة وضع أنظمة للرقابة الداخلية تكفل حسن س�� العمل و�ل��ام تمتاز بتعدد مالك��ا و�عقد عمليا�

�سياسات و�عليمات �دارة العليا، حيث تكفل �ذه �نظمة تنفيذ �جراءات ال�� تتخذ�ا الشر�ات �� مواج�ة 

من قبل �فراد ا��اطر وا��د م��ا، من خالل وضع نظام رقابة داخلية يمتاز بالكفاءة والفاعلية و�تم تطبيقھ 

  .و�دارة، �ش�ل حماية للشركة من ا��اطر ال�� تواج��ا و�قلل من احتمالية التعرض ل�ا إ�� أد�ى حد ممكن

ون�يجة ملا سبق أصبح لوظيفة املراجعة الداخلية ا�تمام خاص من طرف املسؤول�ن �� �ذه الشر�ات ملا تلعبھ   

لداخلية، فاملراجعة الداخلية �� الرك��ة �ساسية للرقابة من دور كب�� �� تقييم وتفعيل نظام الرقابة ا

  .الداخلية، حيث تمكن من ا��صول ع�� قوائم مالية ع�� درجة عالية من الشفافية و�فصاح واملصداقية

وقد زادت أ�مية دور املراجعة الداخلية مع املتطلبات ا��ديدة ال�� بدأت تفرض�ا قوان�ن �عض الدول وم��ا 

ر�ات �مر��ي، حيث ألزم �دارة بالتحقق من فعالية إجراءات وأليات الرقابة ع�� �فصاح �� التقار�ر قانون الش

والتقييم والتقر�ر عن فعالية الرقابة الداخلية ع�� التقار�ر  و�ة، وألزم �دارة بالتوثيقالسنو�ة ور�ع السن

برنامج إنذار للتقر�ر عن املشا�ل ا��اس�ية املالية  املالية، وألزم القانون أيضا أن تقوم ��نة املراجعة بأعداد

ا��تملة، كما ألزم�ا أيضا باإلفصاح عن مدى �ل��ام بالقواعد �خالقية، وعليھ فقد أدت �ذه املتطلبات 

  .    ا��ديدة إ�� توسيع دور وظيفة املراجعة الداخلية �� دعم امل�شآت لغرض مقابلة �ذه املتطلبات �لزامية
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�جابة عن �ش�الية  ي� تفصيال، سنحاول من خالل مذكر�و�غية �ملام ��ذا املوضوع وا��وض فيھ بصفة أك�

  :التالية

 ؟بمجمع موستا�� �ل للمراجعة الداخلية دور �� تفعيل نظام الرقابة الداخلية 

  :ومن �ذه �ش�الية تن�ثق مجموعة من �سئلة الفرعية التالية  

  ا��اجة إ�� املراجعة الداخلية �أداة الختبار نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة ؟ـ ما مقدار 

  ـ ما �� �دوات املستعملة لتقييم نظام الرقابة الداخلية، وكيف يتم استعمال�ا ؟

  ـ فيما تتمثل �جراءات ال�� يب�� عل��ا نظام الرقابة الداخلية ؟

، موستا��ـ ما �� املراحل املن��ية املعتمدة من طرف املراجعة الداخلية �� تقييم نظام الرقابة الداخلية �� مجمع 

  وما �� املشكالت املصادفة ؟

 فرضيات البحث:  

  :لإلجابة عن ال�ساؤالت السابقة ننطلق من الفرضيات التالية

  .جع ��موعة من املعاي�� املتعارف عل��اـ يتوقف نجاح عملية املراجعة الداخلية ع�� إتباع املرا

  .ـ املراجعة الداخلية �� وظيفة مستقلة تمارس ب�ل موضوعية و�شمل جميع وظائف املؤسسة

  .ـ �عتمد نظام الرقابة الداخلية الفعال ع�� مجموعة من �جراءات املتعارف عل��ا

  .لنظام الرقابة الداخلية ـ �عمل املراجعة الداخلية ع�� اك�شاف وإبراز نقاط القوة والضعف

 .ـ املراجعة الداخلية �سا�م �� تحقيق أ�داف املؤسسة

 أسباب اختيار البحث:  

وتمثلت م��رات اختيار �ذا املوضوع �� م��رات موضوعية وذاتية، حيث تمثلت �ذه �خ��ة �� حب   

وامليل ل�ذا النوع من البحوث، أما عن امل��رات املوضوعية فتمثلت �� حكم التخصص الذي يفرض �ذا  �طالع

كما أن �لما يتعلقبال�سي�� والتحكم يجلب نظرنا وا�تمامنا، ألننا .النوع من البحوث، ز�ادة ع�� أ�مية املوضوع

�ا، فال�سي�� ا��يد يب�� ع�� أساس �عت�� ال�سي�� �و نقطة ضعف املؤسسات الوطنية والس�ب الرئ���� لفشل

وجود معلومات تتم�� بال��ة، الدقة، الشفافية والوضوح، و�ل من نظام الرقابة الداخلية و املراجعة الداخلية 

  .�سعيان إ�� تحقيق ذلك
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 ال�دف من البحث  

  :�ناك مجموعة من ��داف نصبوا إ�� تحقيق�ا تتمثل فيما ي��  

  .نظام الرقابة الداخلية وم�انة �ل م��مامن املراجعة الداخلية و ـ التعر�ف بوظيفة �ل 

  .نظام الرقابة الداخلية�� املساعدة ع�� تفعيل  ـ بيان حقيقية دور املراجعة الداخلية

 املن�� املتبع  

  لدارسة �ذا املوضوع �ش�ل جيد س�تم املزج ب�ن املن�� الوصفي واملن�� التحلي��،حيث

، أما املن�� الوصفي فيظ�ر �ـ� ا��انـب مجمع موستا��انب التطبيقي ا��اص بدراسة حالة يظ�ر �ذا �خ�� �� ا��

  .النظري 

من أجـل الوصـول إ�ـ� أ�ـداف البحـث و�جابـة ع�ـ� �سـئلة املطروحـة �ـ� شـ�ل �سلسـ�� سـ�تم تقسـيم �ـذا البحـث 

 .إ�� ثالثة فصول 

  

o  الداخليـــة، حيـــث انطلقنـــا بمفـــا�يم عامـــة حـــول الفصـــل �ول تناولنـــا فيـــھ نظـــام الرقابـــة الداخليـــة واملراجعـــة

نظـــام الرقابـــة الداخليـــة، فقمنـــا بتقــــديم مجموعـــة مـــن التعـــار�ف املتعلقـــة بــــھ وكـــذلك تحديـــد ��ـــداف ال�ــــ� 

يصبو إل��ا �ذا النظام، و�عد ذلك ذكرنا أ�م ا��صائص ال�� يقوم عل��ـا ومـن ثـم تطرقنـا ألنـواع نظـم الرقابـة 

تحـــدثنا عـــن �طـــار النظـــري للمراجعـــة الداخليـــة حيـــث قـــدمنا أ�ـــم التعـــار�ف  الداخليـــة، و�ـــ� الشـــطر الثـــا�ي

الــواردة �ــ� املراجعــة الداخليــة وكــذا  مختلــف أ�ــداف�ا، و�عــد �ــذا تطرقنــا إ�ــ� ا��صــائص و�نــواع املتعلقــة ��ــا 

راجعـة وأخ��ا ول�س أخرا و��نا عالقا��ـا مـع التنظيمـات �خـرى، و�ـ� أخـر الفصـل عرضـنا �طـار العم�ـ� للم

الداخليــة الــذي بــدوره يتضــمن عنصــر املعــاي�� الدوليــة ل�ــذه �خ�ــ�ة، و�ــ� مطلــب أخــر ذكرنــا أدوا��ــا ووســائل�ا 

 .و�� �خ�� حددنا مسؤوليات قسم املراجعة الداخلية

 

o وكبدايـة ل�ـذا و عالقتـھ باملراجعـة الداخليـة  الفصل الثا�ي �ـان تحـت �سـمية تفعيـل نظـام الرقابـة الداخليـة ،

الفصــــــل تناولنــــــا إجــــــراءات نظــــــام الرقابــــــة الداخليــــــة والــــــذي تضــــــمن �ــــــل مــــــن �جــــــراءات العامــــــة، �جــــــراءات 

التنظيميـــة و�دار�ـــة، وإجـــراءات تخـــص العمـــل ا��اســـ��، و ا��طـــوة ال�ـــ� تلـــت �جـــراءات تمثلـــت �ـــ� عنصـــر 

و قيـيم وتـاله مراحـل تقيـيم �ـذا النظـام، تقييم �ذا النظام والذي بدوره تضمن ��ـداف املرجـوة مـن �ـذا الت

وخصصنا أخر الفصل ملن��ية املراجعة الداخلية �ـ� تقيـيم نظـام كدالك عالقة املراجعة بالرقابة الداخلية ،

الرقابــة الداخليــة، حيــث مبــدئيا تطرقنــا للطــرق ال�ــ� يــتم ف��ــا اختيــار ا���ــة ا��اضــعة للمراجعــة، و�ــأ�ي �عــد 

 .راحلجعة واملشكالت والعراقيل ال�� تصادف�ا عند تنفيذ �ذه املذلك مراحل تنفيذ �ذه املرا
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o قتصـادي  ملؤسسـة التا�عة لل�شـاط �قتصاديةموسـتافيالفصل الثالث خصصناه لدراسـة حالـة الوحـدة ا�

"GAO ORAVIO"حيــــث بــــدأنا بتقــــديم بطاقــــة فنيــــة للمجمــــع تتضــــمن النبــــذة ، "قســــم ا��ز�نــــة " و�ــــاألخص

مدير�اتــھ، ومــن ثــم و امل�ــام ، و�عــد ذلــك عرضــنا ب�يــة ا��مــع املتمثلــة �ــ� وحداتــھ  والتعر�فــالتار�خيــة و�ــل مــن 

 .ال�ي�ل التنظي��

 

ثم انتقلنا للدراسة امليدانية �� قسم ا��ز�نة حيث كبداية قمنا �عرض شبكة لفصل       امل�ام، ثم عرض أدوات 

  � قوائم �ستقصاء وا��رد املاديالداخلية واملتمثلة � اخلية �� تقييم نظام الرقابة أخرى �ستعمل�ا املراجعة الد

واختبارات �ستمرار�ة، و�� �خ�� قمنا باستخالص �ل من نقاط القوة والضعف و�عض التوصيات           

  .و�ق��احات

اختبار ��ة إل��ا من الدراسة و�ذا �عد أما ا��اتمة فقد عرضنا من خالل�ا أ�م النتائج والتوصيات املتوصل

  .الفرضيات
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  نظام الرقابة الداخلية و املراجعة الداخلية : الفصل األول 

  

  الفصل  تم�يد

إن الرقابة واملراجعة ميدانان واسعان عرفا تطورات كب��ة ومتواصلة،وذلك ن�يجة لتطور املؤسسات   

  . �قتصادية وك�� ��م�ا و�عقد �شاط�ا وتنوعھ، ��امة وسائل�ا ال�شر�ة، املادية واملالية املستعملة

نجزة والتدفق الك�� ال�ائل يوم �عد يوم تزداد صعو�ة ال�سي�� �� �ذه املؤسسات ن�يجة لك��ة العمليات امل

من طرف  وتالعبللمعلومات، حيث ينجر عن �ذه الصعو�ات وقوع أخطاء وانحرافات، بل �� �عض �حيان غش 

�فراد، لذلك وجب ع�� مس��ي �ذه املؤسسات �ملام بمختلف التطورات الداخلية ا��اصلة، وال ي�ون �ذا إال 

بتوفر نظام رقا�ي داخ�� فعال، والذي ي�ون أك�� فعالية بوجود مراجعة داخلية تجعل من �ذا النظام ي�سم 

  .للمسئول�نبا��يادية واملوضوعية إليصال مختلف التقار�ر 

وللتعرف أك�� ع�� نظام الرقابة الداخلية واملراجعة الداخلية قمنا �� �ذا الفصل بتقديم ثالث مباحث رئ�سية 

  :للشرح والتوضيح وتتمثل �ذه املباحث فيما ي��

  .ـ مفا�يم عامة حول نظام الرقابة الداخلية1

  .ـ �طار النظري للمراجعة الداخلية2

  .ليةـ �طار العم�� للمراجعة الداخ3
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  مفا�يم عامة حول نظام الرقابة الداخلية: املبحث �ول 

من خالل �ذا املبحث س�تطرق للمفا�يم العامة ال�� يختص ��ا نظام الرقابة الداخلية، حيث سنقوم   

ل�ذا النظام، �� املطلب �ول بتقديم مختلف التعار�ف املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وكذا ��داف �ساسية 

أما املطلب الثا�ي سنقوم بذكر أ�م ا��صائص ال�� يتم�� ��ا �ذا النظام،  وأخ��ا �� املطلب الثالث سنذكر أنواع 

  .الرقابة الداخلية

  

 �عر�ف نظام الرقابة الداخلية وأ�دافھ: املطلب �ول 

انيا �عد ذكر التعار�ف ومن ل�ذا النظام، أما ث وكما ذكرنا سابقا سنقوم أوال بتقديم مختلف التعار�ف  

  .�عرض أ�داف نظام الرقابة الداخلية خالل�ا نقوم

 �عر�ف نظام الرقابة الداخلية: أوال

نظام يحتوي ع�� خطة تنظيمية ":ع�� أنھIFACعرف من طرف ال�يئة الدولية لتطبيق املراجعة : التعر�ف �ول 

غية ��داف املرسومة لضمان إم�انية ال�سي�� املدير�ة � ومجموعة من الطرق و�جراءات املطبقة من طرف

�شتمل ع�� اح��ام السياسة �دار�ة، حماية �صول، اك�شاف الغش  ��داف املنظم والفعال لألعمال، �ذه

ا��اس�ية  و�خطاء،تحديد مدى تمام الدفاتر ا��اس�ية، وكذلك تتضمن الوقت املستغرق �� إعداد املعلومات

 1".ذات املصداقية

ا��طة التنظيمية ووسائل  �شملAICPA:"حسب املع�د �مر��ي للمحاسب�ن �مر�كي�ن: التعر�ف الثا�ي

ضبط ومراجعة البيانات ا��اس�ية والتأكد من  �و الت�سيق واملقاي�س املتبعة �� املشروع، ��دف حماية أصول 

ع�� التمسك بالسياسات �دار�ة  �نتاجية و���يع العامل�ن دق��ا ومدى �عتماد عل��ا وز�ادة الكفاية

 ".2املوضوعة

الداخلية �و تلك ا��طة  نظام الرقابة: " �1984عر�ف املع�د الكندي للمحاسب�ن املعتمدين : التعر�ف الثالث

حماية �صول، ضمان الدقة وصدق البيانات  التنظيمية والطرق واملقاي�س املعتمدة داخل املؤسسة من أجل

  3."وا��افظة ع�� الس�� وفقا للسياسات املرسومة الية �ستغاللا��اس�ية و���يع فع

                                                           
1 Lionel Collins, Gérar Vallin:Audit et Contrôle Interne,, Aspects financiers, Opérationnels et stratégiques, 4éme Edition, Dalloz, Paris, 

1992.  p: 39. 

.167:، ص 1998أم�ن عبد هللا، التدقيق والرقابة �� البنوك، دار وائل لل�شر، عمان، خالد  2 
3 R birien, J senical, control interne et vérification, édition preportaine inc, Canada, 1984, p: .36  
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�دار�ة وا��اس�ية وغ���ا،  الرقابة الداخلية �� مختلف �جراءات والضمانات والضوابط" : التعر�ف الرا�ع

 حماية الذمة املالية، نوعية املعلومات ا��اس�ية ال�� �عد�ا وتنفذ�ا املؤسسة تحت مسؤولي��ا من أجل

 4".�دارة وتفصيل تحس�ن �داء  وال�سي��ية ومدى مطابق��ا مع �عليمات

املنجزة، حيث من الضروري  تقييم �عمال:"Stephan franclin"- ""G.r.Terry"و�و �عر�ف : التعر�ف ا��امس

  5".للمخطط  وضع املعاي�� الت��يحية ال�� تب�ن أن املنجز مطابق

ال�سي��، حيث ال ) حلقة(لعملية  الوظيفة املتممة: " ع�� أنھ"Marcel la flamme"كما عرفھ:التعر�ف السادس

، ف�� ترتكز ع�� تمك��ا من )تخطيط، تنظيم، دفع(يمكن أن نقوم بوظيفة الرقابة دون الوظائف ال�� �سبق�ا

ي�� ع�� ، وال�� تظ�ر إذا �ان الوضع يتطلب عمل ت��)ا��ططة(ملتوقعة قياس التطورات ا��ققة باملقارنة معا

 6".العمليات �ساسية  مستوى 

 :ومن �ل �ذه التعار�ف يمكننا استخالص �ذا التعر�ف حول نظام الرقابة الداخلية

مسبقا والقيام  ، �عمل ع�� متا�عة تنفيذ ��داف املسطرة)عملية ال�سي��(�و نظام تح�� تا�ع لنظام فو�� 

 .كتمال عملية ال�سي��بالعمليات الت��يحية إن تطلب �مر، و�� ضرور�ة ال

أ�داف نظام الرقابة الداخلية : ثانيا    

تحقيق�ا من الرقابة الداخلية  �داف املرادمن خالل التعار�ف الواردة حول نظام الرقابة الداخلية نجد أن �  

  7:متعددة ولكن يمكن حصر�ا فيما ي��

  من السرقة و الضياع و سوء �ستعمال �شأةحماية أصول امل -1

ال�دف ال �شمل  و�ذا �شأةالنظام الفعال للرقابة الداخلية البد و أن ��دف إ�� ا��افظة ع�� ممتل�ات املإن 

زونات و�س�ثمارات واملعدات و �دوات إ�� غ�� ذلك، ولكن ال بد من �فقط ع�� �صول املادية ب�ل أنواع�ا، �ا�

  :أن يضمن سالمة عناصر أخرى و��

  و �شأةو موظف�ن و مس��ين و يمثل �ذا العنصر أ�م عنصر �� املالعنصر ال�شري من عمال ،

اتجاه محيط�ا  �شأةصورة امل.يدخل �نا مف�وم التأم�ن �جتما�� و ا��افظة ع�� أمن العمال

  .�شأةا��ار�� و ال�� قد ت��ار جراء حادث طارئ راجع إ�� التحكم الس�� �� العمليات ال�� تقوم ��ا امل

  يجب ، وكذلك التكنولو�� الذي يجب أن ي�ون مواكبا للتطورات ال�� تحدث �� ا��يطالعامل

 .ا��افظة ع�� املعلومات السر�ة املتعلقة باملؤسسة

  

  

 

                                                           
.70:، ص 1999دمحم بوت�ن، ا��اسبة العامة للمؤسسة، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر،  4 

 5 عزوز ميلود، دور املراجعة �� تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة �قتصادية، رسالة ماج�ست�� تخصص اقتصاد و�سي�� املؤسسات، 

.53:، ص2006/2007جامعة سكیكدة، الجزائر،     
6 Marcel la flamme, le management approche systémique, Gaetan Morin, Canada, 1981, p : 349. 

في البنوك التجاریة، رسالة ماجیستیر، جامعة " المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة" أحمد دمحم مخلوف، المراجعة الداخلیة في ظل  7 
.67:، ص2007الجزائر،       
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  ضمان نوعية ودقة ومصداقية املعلومات -2

أن �س�ند إ��  تضمن الرقابة الداخلية دقة ونوعية املعلومات املقدمة واملتصلة بالوثائق ا��اس�ية وال�� ال بد

مبادئ أساسية تتمثل �� مالئمة استعمال�ا و موضعي��ا عند اتخاذ القرارات أإلدار�ة، أيضا فاملعلومات ال�� 

��يط�ا ا��ار�� �عكس و تب�ن وضعي��ا وصور��ا أمامھ، حيث أ��ا تتعلق بأ�شط��ا و نتائج�ا، إذن  �شأة�عط��ا امل

ة ك�ل تتمتع با��صائص �شأسلسلة املعلومات املتعلقة ب�شاط املفع�� الرقابة الداخلية أن تتأكد من أن 

  8:التالية

 أن ت�ون املعلومات صادقة و حقيقية:  

ال يكفي أن ت�ون املعلومات جيدة ، بل يجب ع�� نظام الرقابة الداخلية أن يفحص�ا و يتأكد من دق��ا، ذلك أن  

  .الضمانات و�ثباتات للمعلومات املتحصل عل��ا أي نظام رقا�ي يتضمن نظام إثبات و الذي بدونھ تختفي �ل

 أن ت�ون املعلومات مف�ومة و وا��ة ح�� نتمكن من اس�يعا��ا:  

إن ا��صول ع�� معلومات دقيقة بدون أن ت�ون �املة ومف�ومة يؤدي دائما إ�� وجود نقص �� التعامل مع�ا أو 

د بصورة �املة، لذلك ال بد من التحقق من أن أي معا����ا، ذلك أن املعلومات الغ�� �املة رغم دق��ا ال تفي

  .عنصر قد اخذ �ع�ن �عتبار من اجل ا��صول ع�� �ل املعلومات

إن املعلومات املستخلصة يجب أن ت�ون مكيفة و متالئمة مع نتائج :ة�شأأن ت�ون املعلومات تتالءم مع �شاط امل

  .ة وإال فإ��ا عديمة ا��دوى �شأامل

  متوفرة �� الوقت املناسبأن ت�ون املعلومات:  

�ناك معلومات تصل متأخرة، أيضا توجد معلومات ال تصل �س�ولة، لذلك يجب ع�� نظام الرقابة الداخلية أن 

  .يتجنب مثل �ذه ا��االت �� جمع املعلومات

  )�ل��ام (اح��ام �عليمات �دارة -3

وإجراءا��ا وقواني��ا، و�قصد بذلك تطبيق ة ومخططا��ا �شأيتضمن �ذا ال�دف ضرورة اح��ام سياسات امل

�عليمات وأوامر �دارة ، حيث أن �عليمات �دارة �شمل �جراءات التنظيمية ولك��ا ال تتحدد عند ا��ططات 

فحسب، بل تتعدى إ�� تنظيمات فردية خارجة عن ا��طط، و�ذا لتفادي �نحرافات الطارئة وأن ال�دف من 

ة �و تفادي �تصال الس�� وا��لط �� امل�ام، ومن اجل التطبيق �مثل للتعليمات و�وامر اح��ام �عليمات �دار 

  :ي�ب�� توف�� الشروط �تية

  . يجب أن يبلغ إ�� املوجھ إليھ -

  .يجب أن ي�ون وا��ا و مف�وما -

  .يجب إبالغ ا���ات �مرة بالتنفيذ -

  .يجب توفر وسائل التنفيذ -

  

 

                                                           
. 43:، ص1998لبنان / �ن، التدقيق و�مان والرقابة �� ظل استخدام ا��اسبات �لك��ونية، اتحاد املصارف العر�ية عبدا � خالد أم  8 
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  للموارد وتحسي��ا وز�ادة الكفاية �نتاجية �ستغالل �مثل-4

يمثل �دف الرقابة الداخلية �نا متا�عة أرقام �نتاج الفعلية ومقارن��ا باألرقام ا��ططة، �التأكد من إنتاج 

الكميات املطلو�ة �� املواعيد ا��ددة واملواصفات املطلو�ة، كما يمتد مجال الرقابة �نا إ�� عناصر �نتاج 

�ل العناصر والوسائل ال�� �� حوزة : ، أيضا يطرح السؤال �نا)ا�� .…�الت، العمل، إنتاج العامل (ة �ساسي

ة �ستغل بأفضل طر�قة ؟ و�ل ل�ا جميع الوسائل لتحقيق سياسا��ا ؟ و�جب ع�� النظام الرقا�ي أن يأخذ �شأامل

  .ة�شأ�ع�ن �عتبار �ذا ال�دف ح�� �ساعد �� نمو وازد�ار امل

ظام الرقابة الداخلية �� سعيھ لتحقيق أ�دافھ �ساسية ال�� ذكرنا�ا و�التا�� تحقيق النمو و�زد�ار إن ن

ة ف�و �س�ند ع�� املبادئ �ساسية لتضمن لھ الس�� الفعال والقدرة ع�� الرقابة النا��ة ل�ل م�شأوالتواصل لل

ة ومن اجل تحقيق فعالية �شألكفء ملوارد املة و�و يمكن من ضمان �ستعمال �مثل وا�شأأ�شطة وعمليات امل

��دود�ا الدنيا، حيث أن نظام الرقابة الداخلية ال �عطي لإلدارة  �اة والتحكم �� الت�اليف بتخفيض�شأ�شاط امل

  .ة�شأودية املرد�عض الضمانات فقط، بل �عطي تحسنا �� م

 

  خصائص نظام الرقابة الداخلية: املطلب الثا�ي

 9:رقابة داخلية ي�سم بالكفاءة والفاعلية توفر عدة خصائص أ�م�ايتطلب قيام نظام 

 1-املالءمة  

يجب أن ي�ون النظام الرقا�ي متالئما مع طبيعة ونوعية ال�شاط الذي يتم القيام بھ و��مھ، ألن ل�ل �شاط 

�ل �شاط سمات وخصائص تم��ه عن بقية ��شطة، ولذلك ي�ب�� أن ي�ون النظام الرقا�ي متالئما مع سمات 

وخصائصھ، وإال فقد جو�ره وأصبح غ�� قادر ع�� تحقيق ��داف، كما أن النظام الرقا�ي الذي ت�بعھ �دارة 

العليا يختلف عما ت�بعھ �دارات �د�ى الختالف طبيعة ال�شاط الذي تراقبھ �ل م��ا، حيث نجد أن �دارة 

إال أن �دارات �د�ى تراقب أ�شطة جزئية،وكذلك يجب  العليا تراقب املسائل امل�مة ال�� تخص املنظمة ك�ل،

 .أن ي�ون النظام الرقا�ي متدرجا �� أ�ميتھ تبعا أل�مية املنظمة أو املشروع وك��ه و��مھ

  الس�ولة وال�ساطة والوضوح2-

كما أن و�زدواجية،  �ستوجب �ذه ا��اصية عدم املبالغة �� استخدام وسائل الرقابة منعا للتداخل والتعقيد

  .�س�ولة ووضوح الف�م الوا�� ألنظمة الرقابة �ساعد املرؤوس�ن �� تنفيذ متطلبا��ا

 الدقة 3-

يجب أن ي�ون النظام الرقا�ي قادرا ع�� ا��صول ع�� معلومات ��يحة ودقيقة و�املة عن �داء، والتأكد �� 

ال��الت ا��اس�ية، املتا�عة و  نفس الوقت من مصدر املعلومات، من خالل البيانات امل��لة، بالوثائق

املستمرة �� اك�شاف �خطاء و�نحرافات من أجل التعب�� عن حقيقة املركز املا�� للم�شأة �� ��اية الف��ة 

 10.املالية

                                                           
.259:، ص��2001اج خليل، محاضرات �� إدارة �عمال، مكتبة القدس للطباعة وال�شر والتوز�ع، غزة، فلسط�ن،   9 

.371:، ص2004بالل دمحم، مبادئ �دارة ب�ن النظر�ة والتطبيق، دار ا��امعة ا��ديدة، مصر،  10
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 املوضوعية4-

ي�يح النظام الرقا�ي الذي يتصف باملوضوعية تفاصيل كمية ومحددة، و�عت�� أفضل من النظام الرقا�ي الذي 

  عمومية وصفية وغ�� محددة كميا، مثال ذلك لو أن املدير العام طلب تقر�را من مشر�� عمل �� أحد  يقدم آراء

املصارف �� قسم�ن مختلف�ن حول أداء املوارد ال�شر�ة ف��ما، وقدم �ول تقر�را �ش�� إ�� أن معنو�ات العامل�ن 

يطرة، �� ح�ن أشار �خر إ�� أن الغياب جيدة وش�اوى العامل�ن ضمن ا��دود املقبولة ودوران العمل تحت الس

وأن �سبة دوران ) ش�وى العام املا��� 40مقارنة ب (ش�وى  68، وأن الش�اوى وصلت �ذا العام إ�� %7وصل إ�� 

، فإن التقر�ر الثا�ي �و أك�� موضوعية ودقة �� طرح املؤشرات ألنھ حدد باألرقام القاطعة حالة %18العمل �� 

 11.�داء

 �قتصادية والت�لفة املناسبة 5-

 إ��  يتع�ن ع�� امل�شأة استخدام أنظمة الرقابة ال�� ت�ناسب مع إم�انيا��ا وأ�داف�ا املرجوة من
ً
تطبيق�ا، سعيا

 12.أك�� من الت�اليف املصروفة أي أن ت�ون املنافع ا��ققة من تطبيق الرقابة) املنفعة/ال�لفة(تحقيق مبدأ 

 خطاءالسرعة �� اك�شاف � 6-

 عندما يتم التبليغ عن �نحرافات �� الوقت املناسب، ل�ي  يمكن املسؤول�ن 
ً
�عت�� نظام الرقابة الداخلية فعاال

 13.بالقيام باإلجراءات الت��يحية املناسبة

 التوافق مع ال�ي�ل التنظي��7-

الرئ�سة للت�سيق،  داةيجب أن تمارس الرقابة من ���اص الذين �سمح سلط��م بذلك، فالتنظيم باعتباره � 

املركز الذي ت��كز عليھ وظيفة الرقابة ��  �عد �ساس الذي تقوم عليھ الرقابة، واملدير �� التنظيم الرس�� �و

الرس�� فال يجوز لھ ممارسة الرقابة، وإذا ما فعل ذلك فإنھ يؤدي  من يخضع لھ من املرؤوس�ن، أما التنظيم غ��

  14.العمل إ�� إخالل نظام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
.245:، ص2007العامري صا�� و الغال�� طا�ر، �دارة و�عمال، دار وائل لل�شر والتوز�ع، الطبعة الثانية، �ردن، عمان،   11 

.165:، ص �2008ردن، عمان،  النعي�� صالح، �دارة، دار اليازوري لل�شر والتوز�ع،  12 
13  Chandan, J S, Management: theory & practice, First Edition, Delhi,Vikas Publishing House, 1987, p:297. 

.247:، ص2008العالق �ش��، �دارة ا��ديثة نظر�ات ومفا�يم، دار اليازوري لل�شر والتوز�ع، �ردن، عمان،  14 
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 أنواع نظم الرقابة الداخلية: املطلب الثالث

إن نظام الرقابة الداخلية يت�ون من ثالث أنظمة رئ�سية تتمثل �� نظام الرقابة ا��اس�ية، نظام الرقابة 

 15:و�عرف�ا كما ي��.�دار�ة، نظام الرقابة الذاتية أو الضبط الداخ��

  نظام الرقابة ا��اس�ية-1

ا��اس�ية جانبا من جوانب الرقابة الداخلية وعنصرا رئ�سيا من عناصر�ا �� املؤسسة و��تم �ذه تمثل الرقابة 

الرقابة باإلجراءات الالزمة ��ماية موارد املشروع من أي تصرفات غ�� شرعية، وتحقق دقة املعلومات والبيانات 

  :من الرقابة عن طر�ق ا��وانب التالية املالية ال�� يمكن �عتماد عل��ا �� اتخاذ القرارات، و�تم �ذا النوع

  .ـ وضع نظام محاس�� مت�امل وسليم يتفق وطبيعة �شاط املؤسسة

  .وضع تصميم نظام مس�ندي مت�امل ومتالئم لعمليات املؤسسة 

  .ـ وضع نظام سليم ��رد أصول وممتل�ات املؤسسة وفقا للقواعد ا��اس�ية املتعارف عل��ا

موارد املؤسسة وأصول�ا وممتل�ا��ا ومتا�ع��ا للتأكد من وجود�ا واستخدام�ا فيما  ـ وضع نظام ملراقبة وحماية

  .خصصت لھ

ـ وضع نظام مالئم ملقارنة بيانات ال��الت ا��اس�ية املتعلقة بأصول املؤسسة مع نتائج ا��رد الفع�� لألصول 

أسباب أي اختالفات قد تكشف�ا املوجودة �� حيازة املؤسسة ل�ل دورة، و�تطلب ذلك ضرورة فحص ودراسة 

  .�ذه املقارنة

ـ وضع نظام إلعداد مواز�ن مراجعة �ش�ل دوري للتحقق من دقة ما ���يلھ من بيانات ومعلومات مالية خالل 

  .الف��ة املعنية

  نظام الرقابة �دار�ة-2

استخداما أمثل من  تتضمن جميع �جراءات الالزمة للتحقق من كفاءة استخدام املوارد و ممتل�ات املؤسسة

ناحية، والتحقق من مدى ال��ام املؤسسة والعامل�ن ف��ا بالسياسات والقوان�ن واللوائح الداخلية وا��ارجية ع�� 

  .حد سواء واملنظمة ألعمال وأ�شطة املؤسسة من ناحية أخرى ومع�� ذلك تحقيق الكفاءة �نتاجية املالئمة

  :ليةو�تحقق �ذا النوع من خالل ا��وانب التا

ـ تحديد ��داف العامة الرئ�سية للمؤسسة وكذلك ��داف الفرعية ع�� مستوى �دارات و�قسام وال�� 

  .��داف ح�� �س�ل تحقيق�ا �ساعد �� تحقيق ��داف العامة الرئ�سية مع وضع تص�يف دقيق ل�ذه

ھ من إجراءات وخطوات و�التا�� ـ وضع نظام ملراقبة ا��طة التنظيمية �� املؤسسة لضمان تحقيق ما جاءت ب

  .تحقيق ��داف املوضوعية

ـ وضع نظام لتقدير عناصر ال�شاط �� املؤسسة ع�� اختالف أنواع�ا �ش�ل دوري �� بداية �ل سنة مالية، لت�ون 

�ذه التقديرات �ساس �� عقد املقارنات وتحديد �نحرافات السلبية بصفة خاصة، وم��ا قواعد أسس تقدير 

عات، قواعد أسس تقدير �نتاج، قواعد أسس تقدير عناصر املصروفات �خرى،قواعد أسس تقدير املبي

  .عناصر �يرادات �خرى 

                                                           
.235:، ص2001الد�راوي و دمحم السيد سرايا، ا��اسبة و املراجعة، الدار ا��امعية، �سكندر�ة،  كمال الدين مصطفى   15 
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ـ وضع نظام خاص بالسياسات و�جراءات ا��تلفة للعناصر ال�امة �� املؤسسة لالس��شاد ��ا، كسياسات 

ءات �نتاج، سياسات التوظيف وال��قية بال�سبة وإجراءات الشراء، سياسات وإجراءات البيع، سياسات و إجرا

  .للعامل�ن، سياسات وإجراءات ال�سع�� ملنتجات املؤسسة،سياسات وقواعد تنفيذ السياسات املالية �� املؤسسة

ـ وضع نظام خاص لعملية اتخاذ القرارات، يتضمن سالمة اتخاذ�ا بما ال يتعارض مع مصا�� املشروع وما ��دف 

أ�داف وما يصل إليھ من نتائج، وع�� أساس أن أي قرار ال يتخذ إال بناء ع�� أسس ومعاي�� إ�� تحقيقھ من 

  .معينة و�عد دراسة وافية ت��ر ضرورة اتخاذ مثل �ذا القرار

  نظام الرقابة الذاتية أو الضبط الداخ��-3

عرف نظام الضبط يرتكز نظام الضبط الداخ�� ع�� تقسيم العمل، وتحديد السلطات واملسؤوليات، وكذلك �

  مجموعة من الوسائل واملقاي�س و�ساليب ال�� تضع�ا �دارة �غرض ضبط عمليا��ا ومراقب��ا :" الداخ�� بأنھ

بطر�قة تلقائية ومستمرة لضمان حسن س�� العمل، وعدم حدوث �خطاء أو الغش أو التالعب أو ح�� �ختالس 

  ".�� أصول املؤسسة و��ال��ا وحسابا��ا 

مما سبق أن �دف نظام الضبط الداخ�� �و حماية أصول املؤسسة، ��ال��ا ودفاتر�ا عن احتماالت  و�ت��

  .ا��، و�تطلب تطبيقھ العديد من املوظف�ن...الضياع أو سوء استخدام

  :كما يمكننا �ستعانة بالوسائل التالية لتحقيق و�عميق إرساء قواعد نظام الضبط الداخ��

  .ن واقع املس�نداتـ �ثبات �� الدفاتر م

  .ـ استخدام حسابات املراقبة �جمالية

  .ـ اتباع أسلوب املصادقات وا��رد الفع��

  .ـ تنمية الشعور باملسؤولية لدى �فراد داخل املؤسسة

  .ـ وضع نظام سليم ملراقبة ال��يد الوارد والصادر وإ�شاء ملفات ل�ا

  .الرقابة املزدوجة ونظام التفت�ش ـ استخدام

يمكن استخالصھ من مدلول �ل �نواع املذ�ورة سابقا لنظام الرقابة الداخلية أ��ا �عتمد أساسا ع�� وما 

ف �ص�� ل�ذا النظام �و ضمان ��ة البيانات ال�� س�تخذ �حصائية، بحيث أن ال�دالبيانات ا��اس�ية و 

قوائم ا��اس�ية وكذا املركز املا�� �أساس ل��كم ع�� مدى ��ة �داء من ج�ة، وع�� النتائج ال�� ستظ�ر�ا ال

  .إ�� جانب حماية املمتل�ات من ج�ة أخرى 
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  �طار النظري للمراجعة الداخلية: املبحث الثا�ي

سنقدم �� �ذا املبحث أ�م التعار�ف الواردة �� املراجعة الداخلية ومختلف أ�داف�ا و�ذا �� املطلب �ول، أما �� 

خصائص و أنواع املراجعة الداخلية، و�� املطلب الثالث و�خ�� سنذكر عالق��ا مع املطلب الثا�ي س�تطرق إ�� 

 .مختلف التنظيمات �خرى 

  �عر�ف املراجعة الداخلية وأ�داف�ا: املطلب �ول 

  .س�تضمن �ذا املطلب مختلف التعار�ف املتعلقة باملراجعة الداخلية و��داف ال�� تصبو إل��ا �ذه �خ��ة 

 �ف املراجعة الداخلية�عر : أوال

 :لقد �عددت التعار�ف للمراجعة الداخلية وال�� نذكر من بي��ا ما ي��

وظيفة تقييمية " �عرف ا��مع �مر��ي للمراجع�ن الداخلي�ن املراجعة الداخلية ع�� أ��ا :التعر�ف �ول 

ا��� أال و�و خدمة مستقلة، تمارس داخل املؤسسة لفحص مختلف ��شطة وتقييم�ا لتحقيق ال�دف �س

 16".�دارة 

املراجعة الداخلية وظيفة مستقلة ع�� :" �عرف املع�د الفر���� للمراجع�ن واملراقب�ن الداخلي�ن:التعر�ف الثا�ي

  17".مستوى املؤسسة �ساعد �دارة ع�� املراقبة العامة أل�شط��ا 

الرقابة الداخلية وأداة �� يد �دارة �عمل وعرفت املراجعة الداخلية ع�� أ��ا حلقة من حلقات : التعر�ف الثالث

  18.ع�� مد �دارة باملعلومات املستمرة حول س��ورة العمليات ا��اس�ية واملالية و العمليات ال�شغيلية �خرى 

املؤسسة �وظيفة مستقلة أن املراجعة الداخلية ت�ون داخل ": BarbierEtienne" و�و �عر�ف: التعر�ف الرا�ع

  19.الدوري لصا�� املدير�ة العامةللتقييم 

الداخلية ��ا ��ص أو املراجعة: بتعر�ف يب�ن فيھ أن" ALLELHAMMINI"ولقد جاء:ا��امس التعر�ف

أ��اص مؤ�لون تا�عون تنظيميا لإلدارة العليا ومستقلون عن با�� الوظائف بما ف��ا ا��اسبة واملالية، و�� 

املؤسسة، و�قتصر عمل�ا ع�� مختلف الوظائف والدوائر وظيفة رقابية داخلية ترتبط مباشرة بمدير 

عمليات مختلف الوظائف من أجل القيام بالتحس�نات  والعمليات، فمن خالل املراجعة الداخلية يتم مراجعة

  20.الالزمة للوصول لتطبيق جيد لسياسات و�جراءات املتبعة �� الوحدة

  :الداخلية �� وظيفةومن خالل �ذه التعار�ف نالحظ أن املراجعة 

�ذه �ستقاللية �س�ية ألن �ذه الوظيفة تا�عة تنظيميا لإلدارة العليا، و�ستقاللية  ،مستقلة داخل تنظيم مع�نـ 

  .تكن عن مختلف الوظائف �خرى داخل املؤسسة

  .ـ وقائية وذلك بالتأكد من وجود ا��ماية الالزمة لألصول وسالمة السياسات �دار�ة

                                                           
16  Jacque Renard, Théorie et pratique de l’audit interne, 3eme édition, 2000, p :60. 
17 Bernard Grand, Bernard Ver dalle, Audit Comptable et financier,1ere Edition,1999, p :30. 

.38:، ص2003عبد الفتاح ال��ن و آخرون، أسس املراجعة، دار الشباب ا��امعية، �سكندر�ة،   18 
19Etienne.B, L’audit Interne Pour Quoi Et Comment, Les Edition D’organisation France, 1989, p:20.   
20  Hammini Allel, Le Contrôle Interne Et L’élaboration Du Bilan Comptable, Office Des Publications Universitaires, Alger, 2003, p:35. 
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 قابة املطبقة ومدى مساير لتوج�اتمن حيث أ��ا �عمل ع�� قياس وتقييم فاعلية نظم وإجراءات الر  ـ تقييمية

  .�دارة

  .يقوم ��ا ��ص أو أ��اص مؤ�لون تا�ع�ن للمؤسسةـ 

ـ �عطي �طمئنان لإلدارة بفعالية نظام الرقابة الداخلية وصدق البيانات واملعلومات املقدمة إل��ا، كما تق��ح 

 .نات املناسبة لألنظمة املوضوعية داخل املؤسسةالتحس�

  أ�داف املراجعة الداخلية: ثانيا

لقد أدى ز�ادة أ�شطة املؤسسات وتنوع�ا إ�� ظ�ور ا��اجة للمراجعة الداخلية، ف�انت �ذه املؤسسات تضع 

  21.مجموعة من �جراءات والسياسات وتقوم بمتا�ع��ا وحماي��ا من أي انحراف

املراجعة الداخلية إ�� التأكد من ��ة البيانات ا��اس�ية امل��لة بالدفاتر و ال��الت ح�� �عتمد كما �س�� 

 22.عل��ا �أساس سليم لرسم السياسات، وا��افظة ع�� أموال املؤسسة وممتل�ا��ا من التالعب والضياع

  : و�صفة عامة يمكن تقسيم أ�داف املراجعة الداخلية إ�� �دف�ن �ما

  .ايةـ �دف ا��م

  .ـ �دف البناء

 :والش�ل التا�� يب�ن �ذه ��داف بوضوح

أ�داف املراجعة الداخلية:  (1 -I) مش�ل رق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.109:، ص2004دمحم ال��ن، فت�� رزق السوافري، الرقابة و املراجعة الداخلية، الدار ا��امعية، مصر،  عبد الفتاح: املصدر  

 

                                                           
 . 203:، ص1994عطا هللا محمود شو��، دراسات متقدمة �� املراجعة، مكتب الشباب، القا�رة، مصر،   21 

 . 233:، ص1992سسة شباب ا��امعة، مصر، نور أحمد، مراجعة ا��سابات، مؤ   22 

 

�دف البناء        

 

�دف ا��ماية        

�ع�� اق��اح ا��طوات الالزمة لت��يح الفحص 

و املطابقة وتقديم الن�� لإلدارة، وع�� ذلك 

�عمل املراجع الداخ�� باإلضافة إ�� مراجعة 

العمليات ا��سابية و املالية إ�� تحقيق مدى 

�ل��ام بالسياسات و�جراءات و ا��طط 

املوضوعية، التحقق من مدى سالمة إجراءات 

. اق��اح تطو�ر وتحس�ن �داء حماية �صول،  

يتم القيام بأعمال الفحص و املطابقة ب�ن 

�داء الفع�� و املعاي�� املوضوعة مسبقا ل�ل 

:من  

.ـ سياسات الشركة  

.ـ �جراءات ا��اس�ية  

.ـ نظم الضبط الداخ��  

.ؤسسةـ ��الت امل  

.ـ قيم املؤسسة و أ�شطة ال�شغيل  
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  خصائص وأنواع املراجعة الداخلية: املطلب الثا�ي

  .وسن�ناول �� �ذا املطلب �ل من خصائص املراجعة الداخلية و�عد ذلك �نواع املتعلقة ��ذه �خ��ة  

 الداخلية خصائص املراجعة: أوال

 23:للمراجعة الداخلية عدة خصائص تم���ا عن بقية �دوات �خرى لل�سي�� نذكر م��ا 

ـ املراجعة عملية منتظمة، أي أن اختبارات املراجع �عتمد ع�� تخطيط مسبق متمثل �� برنامج موضوع ومضبوط 

 .لعملية املراجعة

  .ـ يقوم ��ا موظفون من داخل امل�شأة وتا�عون ل�ا

 .ضرورة ا��صول ع�� قرائن وأدلة إثبات وتقديم�ا بطر�قة موضوعيةـ 

ـ �شتمل املراجعة ع�� إبداء رأي ف�� محايد، �مر الذي يتطلب وضع مجموعة من املعاي�� �ستخدم �أساس 

 .للتقييم وإبداء الرأي

  .ـ إيصال نتائج الفحص والدراسة إ�� �طراف املعنية

  .عمل�اـ تحدد �دارة مجال ونطاق 

  أنواع املراجعة الداخلية:ثانيا

إن التطور املستمر �� ا��ياة �قتصادية واملالية منذ القدم صاحبھ تطورا �� املراجعة �وظيفة داخل املؤسسة، 

فا��اجة لنوع مع�ن تن�ثق من ا��اجة لفحص بند مع�ن داخل املؤسسة ي���م مع طبيعة �ذا النوع، فظ�رت 

  24:حي��ا �نواع التالية

  من زاو�ة �لزام القانو�ي - 1

تقوم �ذه الزاو�ة ع�� درجة �لزام القانو�ي للمراجعة، ف�ناك من املؤسسات من �� مج��ة ع�� �ذه املراجعة 

  :و�ناك من �� غ�� مج��ة ع�� ذلك، ومنھ نم�� ب�ن نوع�ن من املراجعة �� �ذا البند

  املراجعة �لزامية -1.1

�� املراجعة ال�� يلزم القانون القيام ��ا، حيث نص املشرع من خالل نصوصھ ع�� إلزامية �عي�ن مراجع يقوم 

بالوظائف املنوطة لھ من خالل القانون املعمول بھ وما تمليھ املعاي�� املؤطرة ل�ذه املراجعة، و�ذا من أجل 

  . الوصول إ�� ��داف املنتظرة من املراجعة

  �ختيار�ةاملراجعة  -2.1

�� املراجعة ال�� تتم دون إلزام قانو�ي و�طلب من أ��اب املؤسسة أو مجلس �دارة، وذلك �غية �طمئنان ع�� 

  . ��ة املعلومات ا��اس�ية الناتجة عن النظام ا��اس�� وعن نتائج �عمـال واملركـز املا�� ا��قيقي للمؤسسة

  

  

  

                                                           
.07:، ص2002/2003دمحم سمیر الصبان، نظریة المراجعة وآلیات التدقیق، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  
23 

صدیقي مسعود، نحو إطار متكامل للمراجعة المالیة في الجزائرعلى ضوء التجارب الدولیة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر،    24 

. 32: ، ص2003/2004    
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  من زاو�ة نطاق املراجعة - 2

�عت�� نطاق املراجعة من ب�ن أ�م ا��ددات لطبيعة املراجعة الواجب إعتماد�ا، ففي �ذا النطاق يمكن أن 

  :  نتصور النوع�ن التالي�ن

  املراجعة ال�املة -1.2

�� �ذا النوع من املراجعة يخـول للمراجع إطار غ�� محدد للعمل الذي يؤديھ، إذ يقوم بفحص البيانات 

ث�تة و�ل ما من شأنھ أن يؤسس إلبداء الرأي الف�� ا��ايد حول مدى ��ة مخرجات وال��الت والقيود امل

  .النظام ا��اس�� وتمثيل�ا للواقع الفع�� ل�ا

�� ظل التص�يفات العديدة للمؤسسات وك�� ��م�ا و�عدد عمليا��ا، بات من الضروري تب�� أسلوب العينة ��  

�غية إصدار رأي ف�� محايد حـول جميـع املفردات بما �عكس  اختيار املفردات ال�� يقوم املراجع بفحص�ا

  .مسؤولية املراجع ع�� جميع املفردات ال ع�� العينة ال�� شمل��ا إختباراتھ

  املراجعة ا��زئية -2.2

�عت�� املراجعة ا��زئية من ب�ن �نواع �ك�� تطبيقا �� املراجعة غ�� �لزام، إذ تتمثل �� توجيھ املراجع ا�� 

  .راجعة عنصر مع�ن من مجموع العناصر، كمراجعة النقدية أو الديون أو ا��قوق أو ا��زون دون غ���ام

  . �عود س�ب ان�شار �ذا النوع ا�� تزايد الش�وك �� بنود معينة دون غ���ا 

  من زاو�ة توقيت املراجعة  - 3

ال�� �� غ�� محدودة بالوقت و املراجعة  نم�� �� �ذه الزاو�ة ب�ن نوع�ن من املراجعة، �ما املراجعة املستمرة و

ال��ائية و ال�� �� محدودة بالوقت و عادة ما ت�ون عند ��اية الدورة ا��اس�ية، لذلك س�تطرق إ�� النوع�ن 

  :التالي�ن من املراجعة والناجم�ن عن �ذه الزاو�ة �� ��ي

  املراجعة املستمرة -1.3

بفحص و إجراء �ختبارات الضرور�ة ع�� املفردات ا��اس�ية ع�� مدار يقوم املراجع �� �ذا النوع من املراجعة 

السنة املالية للمؤسسة، إذ عادة ما يتم ذلك بطر�قة منتظمة و وفقـا ل��نامـج زمـ�� مضبوط مسبقا و �ستجيب 

  .إ�� �م�انات املتاحة

  املراجعة ال��ائية  -2.3

، إذ �ع�ن املراجـع �� ظل �ذا النوع �عد �ن��اء من ال�سو�ات �ستعمل �ذا النوع عادة �� ��اية السنة املالية

وتحض�� ا��سابات ا��تامية وقائمة املركز املا�� للمؤسسة، ليقوم املراجع �عد�ا بإجراء �ختبارات والفحوص 

لة الضرور�ة وفق ماينص عليھ �طار املرج�� للمراجعة، ليتمكن من أن يبدي رأيا فنيا محايدا حول مدى دال

  . القوائم املالية ا��تامية للمؤسسة عن املركز املا�� ا��قيقي ل�ا
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  من زاو�ة مدى الفحص أو ��م �ختبارات - 4

إن ك�� ��م املؤسسات و �عدد عمليا��ا سواء الداخلية أو ا��ارجية، خلق صعو�ة لفحصالعمليات ال�� يقوم 

��ا موظفي �ذه املؤسسة مما قد ينجر سلبا ع�� املعلومات الناتجة عن النظم املعلوماتية خاصة فيما يتعلق 

املعلومات �أساس التخاذ القرارات ال�� بدقة و�عب�� �ذه املعلومات للوضعية ا��قيقية ل��دث، إذ تتخذ �ذه 

يتوقف صوا��ا ع�� ��ة �ساس، لذلك بات من الضروري وجود نوع�ن من املراجعة يتعلق �ول بمراجعة �ل 

العمليات واملس�ندات والبيانات وطر�قة تج����ا و�عت�� مراجعة شاملة، و�تعلق الثا�ي م��ا بمراجعة اختبار�ھ 

                 ب�ن �ذين النوع�ن من ارة من مجموع املفردات املراد فحص�ا، لذى سنم�� �س�ند ع�� العينة ا��ت

  :��ي املراجعة��

  املراجعة الشاملة -1.4

�عتبـر املـراجعـة الشاملـة نوعـا تفصيليـا، إذ يقـوم املراجـع �� ظل�ـا بفحـص جميع القيود والدفاتر وال��الت 

  .�ية ومسار املعا��ةواملس�ندات والبيانات ا��اس

الواقع أن �ذا النوع قد ي�ون شامال بال�سبة إ�� عنصر مع�ن وقد ي�ون شامال بال�سبة ��ميع عمليات املؤسسة 

ع�� حسـب مـا يقتضيـھ العقد امل��م ما ب�ن املراجع وأ��اب املؤسسة الذي يو�� طبيعة و ش�ل املراجعة و 

  .البند أو جميع البنود املراد مراجع��ا

  املراجعة �ختبار�ة -2.4

�س�ند �ذا النوع ع�� إختبار جزء من مفردات ا��تمع �حصا�ي ثم �عميم نتائج �ذا �ختبار ع�� �ل أو مجموع 

،و�ذا النوع يتج�� خاصة �� املؤسسات كب��ة ا���م ومتعددة العمليات ال�� تصعب ف��ا )ا��تمع(املفردات 

  .املراجعة الشاملة ل�ل العمليات

  تنظيمات �خرى العالقة املراجعة الداخلية مع مختلف : املطلب الثالث

ال نقصد باستقاللية وظيفة املراجعة الداخلية، أي ل�س ل�ا عالقة مع مختلف إدارات ووظائف املؤسسة، بل 

وجعل�ا لعالق��ا مع مختلف الوظائف ول�ون �دف عمل�ا نقدي، أدى إ�� ضرورة استقالل�ا عن إدارات املؤسسة، 

  25:تا�عة لإلدارة العليا، وفيما ي�� أ�م التنظيمات ال�� ل�ا عالقة مع املراجعة الداخلية

  �دارة العليا - 1

مع ك�� دور املراجعة الداخلية للمؤسسة جعل�ا تا�عة ألك�� سلطة �� املؤسسة و�� �دارة العليا، و�ذا �غية  

وظيفة املراجعة الداخلية و�� بمثابة الع�ن السا�رة لإلدارة اح��ام �ل املصا�� واملدير�ات ألعمال و قرارات 

العليا، �ذا ل�و��ا تقوم بفحص وتدقيق ال�شاط العادي للمؤسسة وتقدمھ للمدير �� ش�ل تقر�ر، ول�ذا فت�ون 

ش�ل �دارة العليا مدعمة ملص��ة املراجعة الداخلية عن طر�ق منح التأييد ل��امج املراجعة الداخلية،  ودعم�ا �

                                                           
.  104: ، ص1990اإلطار النظري و المحتوى السلوكي، الطبعة األولى، عمان، : أحمد صالح العمرات، المراجعة الداخلیة 25 
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رس�� معلن ل�افة عمال املؤسسة، وإ�� جانب متا�عة �جراءات الت��يحية ال�� يتضم��ا تقر�ر مص��ة 

  .املراجعة الداخلية

  �دارات التنفيذية  - 2

املستو�ات الدنيا  من املعلوم أن وظيفة املراجعة الداخلية ل�ا صبغة اس�شار�ة، ف�� تقدم خدمات ��ميع

  .ة من طرف املراجع�ن الداخلي�ن بحذاف���ا خاصة املتعلقة بأخطاء ارتكبو�ايطبقون التعليمات املعطا

كما أن �دارات الوسطى �سعون دائما لالستفادة من املعلومات املقدمة من طرف املراجع الداخ�� خاصة 

  :املتعلقة بـ

  .بق ل�م وصف�امدى ال��ام العامل�ن �� املستو�ات �دار�ة الدنيا باإلجراءات والتعليمات ال�� س -

  .مدى كفاءة ومالئمة �جراءات املوضوعة إ�� جانب �ق��احات والتوصيات املطروحة -

  .تقييم نظم الرقابة الداخلية والتأكد من فعالي��ا -

  �دارات �س�شار�ة الداخلية  - 3

إدارة البحث : مثل�ستطيع القول أن العالقة املوجودة �� عالقة تنافسية تكمن أن �دارات �س�شار�ة 

ا�� �س�� دائما إ�� تقديم اس�شارات إ�� �دارة العليا، و�ذا ما ....والتطو�ر، إدارة الدراسات، إدارة �حصاء

تقدمھ مص��ة املراجعة الداخلية إ�� �دارة العليا، ول�ذا نجد أن �ناك عالقة تنافسية ب�ن �ذه �دارات 

  .مية ا��دمات املقدمة ومدى فعالية �ق��احات املقدمةواملراجعة الداخلية عن طر�ق إثبات أ�

  مراقبة ال�سي�� - 4

تقوم املراجعة الداخلية بمشاركة مراقبة ال�سي�� �� التدخل،  حيث أن مراقبة ال�سي�� ت�ون فعالة عندما تتلقى 

الداخلية،  كما  معلومات ثم إعداد�ا وإرسال�ا �� ظل نظام رقابة داخلية موثوق فيھ وم��� بواسطة املراجعة

أن املراجعة الداخلية تجد معطيات ومعلومات �امة �� مراقبة ال�سي�� قد ت�ون �� ش�ل مؤشرات �ساعد 

  .املراجع ع�� اك�شاف نقاط الضعف ال�� يجب أخد�ا �ع�ن �عتبار �� م�مة املراجعة

ان�باه املسئول�ن وتقديم مجموعة من و�ش��ك وظيفة املراجعة الداخلية مع مراقبة ال�سي�� �� �و��ا �سعون لفت 

النصائح والتوصيات، وكال�ما وظيفتان تتم��ان باالستقاللية، مع ضرورة �شارة أ��ما ال تمل�ان السلطة �� 

  .املؤسسة

رغم �ذا الت�امل وال�شابھ ب�ن الوظيفت�ن إال أنھ �ناك اختالف يجدر ذكره للتفصيل أك�� �� الوظيفت�ن و�و أن 

ي�� ��تم باملعلومات و��مل �نظمة و�جراءات، أما املراجعة الداخلية ف�� �س�� إ�� التحكم �فضل مراقبة ال�س

  26.�� �شاطات املؤسسة عن طر�ق ���يص وسائل الرقابة الداخلية واملتمثلة �� �نظمة و�جراءات الداخلية

  

                                                           
26 Jacque Renard : O P-CIT, P: 80. 
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  الرقابة الداخلية - 5

ومن  ،�� املؤسسة أصبح لد��ا متطلبات �سمح بتحقيق أ�داف�ا�عدما أصبحت الرقابة الداخلية من الضرور�ات 

متطلبات نظام الرقابة الداخلية وجود قسم مراجعة داخلية م�متھ التأكد من تطبيق �افة �جراءات و اللوائح و 

  السياسات ال�� تم وضع�ا من طرف �دارة، ومراقبة �ل طرق املستعملة �� الرقابة الداخلية �� املؤسسة،

يضا التأكد من دقة البيانات ا��اس�ية ال�� يوفر�ا النظام ا��اس��، وأيضا التحقق من عدم وجود أوجھ وأ 

تالعب أو مخالفات، و�صورة مختصرة �دف قسم املراجعة الداخلية �و التأكد من التطبيق السليم مل�مات 

  27.نظامنظام الرقابة الداخلية املسطر من طرف �دارة وتفعيل �ذا ال

  ملراجعة ا��ارجيةا- 6

ع�� الرغم من وجود اختالف ب�ن دور �ل من املراجعة الداخلية واملراجعة ا��ارجية فإن �ناك عالقة و�شابھ �� 

  28:عمل �ل م��ما وال�� تتمثل ��

  .ـ س�� �ل م��ما إ�� ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية �� املؤسسة

يوفر املعلومة ا��يدة ال�� �ساعد ع�� إعداد قوائم مالية  ـ عمل �ل م��ما ع�� وجود نظام محاس�� فعال

  .��يحة يمكن �عتماد عل��ا

وكذلك من ناحية أخرى فإن �ناك احتمال للتعاون بي��ما، حيث �عتمد املراجع ا��ار�� �ش�ل كب�� ع�� ما �عده 

ذلك عند قيام املراجع الداخ�� املراجع الداخ�� �� تقر�ره عن ن�يجة الفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وك

بالتعاون مع املراجع ا��ار�� أثناء تنفيذ �ذا �خ�� مل�ام املراجعة الداخلية، وكذلك �طالع ع�� برنامج مراجعتھ 

وتقر�ره، فإنھ يتمكن من معرفة �ساليب و�جراءات و�ف�ار واملعلومات ا��تلفة وا��ديدة املتبعة من قبل 

  .و�التا�� �ستفادة م��ا �� رفع كفاءتھ وخ��تھ �� مجال مراجعتھ الداخلية للمؤسسة املراجع ا��ار��،

  

  

  

  

  

 

                                                           
.20:ص ،ة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصرعبد الفتاح الصحن، أحمد أنور، الرقابة ومراجعة الحسابات، مؤسس 
27 

. عبد الفتاح الصحن، أحمد أنور، مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة  28 
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  �طار العم�� للمراجعة الداخلية: املبحث الثالث

س�ستعرض �� �ذا املبحث ا��انب العم�� للمراجعة الداخلية من خالل ذكر املعاي�� الدولية ل�ذه �خ��ة �� 

ووسائل�ا �� املطلب الثا�ي، وأخ��ا و كمطلب ثالث س�ب�ن مسؤوليات قسم املراجعة املطلب �ول، وأدوا��ا 

 .الداخلية

  29املعاي�� الدولية للمراجعة الداخلية: �ول املطلب 

عام (IIA)يت�ون �طار العام ملعاي�� املمارسة امل�نية للمراجعة الداخلية ال�� وضع�ا مع�د للمراجع�ن الداخلي�ن 

معيار فر��،  25من خمسة معاي�� عامة، تمتبو���ا �� خمسة مجموعات وتتضمن  �1993ا عام وتم �عديل 1978

و�فعل �زمات املالية العاملية واملستجدات ال�� حصلت �� �قتصاد العال�� وكعالج ل�ا وجب تطو�ر دور 

ع�د املراجع�ن املراجعة الداخلية، و��ون ذلك من خالل تطو�ر معاي���ا، وتنفيذا ل�ذا �مر أصدر م

أصدرت معاي�� املراجعة  ، حيث2004وأصبحت نافذة اعتبارا من سنة 2003معاي�� حديثة سنة (IIA)الداخلي�ن

  30:ا��ديثة �� مجموعت�ن و�ما

و�� عبارة عن مجموعة م�ونة من أر�عة معاي�� رئ�سية ":سلسلة �لف""Trail Standards"معاي�� الصفات - 1

الداخلي�ن وال�� ت�ناول سمات وخصائص الشر�ات و�فراد الذين يؤدون أ�شطة صادرة من مع�د املراجع�ن 

املراجعة الداخلية، وشملت وثيقة املراجعة الداخلية ع�� ��داف والصالحيات واملسؤوليات، �ستقاللية 

  31:واملوضوعية، ال��اعة و�ذل العناية امل�نية والرقابة النوعية و�رامج التحس�ن و�� �اآل�ي

الغرض من املسؤوليات امللقاة ع�� عاتق القائم�ن بأ�شطة املراجعة الداخلية والغرض من : 1000عيار رقم ـ م

السلطات املمنوحة ل�م ووجوب تدو���ا رسميا �� الئحة املراجعة الداخلية ال�� يتم اعتماد�ا من أع�� سلطة �� 

 .الشركة

جعة الداخلية واملوضوعية �� أداء �ذه ��شطة و�� إبداء �ستقاللية بال�سبة أل�شطة املرا: 1100ـ معيار رقم 

 .الرأي ال��ا�ي للمراجع�ن

ال��اعة �� أداء املراجع الداخ�� أل�شطة املراجعة الداخلية، و�ذل العناية امل�نية الالزمة �� : 1200ـ معيار رقم 

 .تأدي��ا

  .قو�م والتحس�نجودة املراجعة الداخلية وخضوع�ا لعمليات الت: 1300ـ معيار رقم 

 

                                                           
، ضیف هللا دمحم الھادي، مسعود درواسي، فعالیة و أداء المراجعة الداخلیة في ظل حوكمة الشركات كألیة للحد من الفساد المالي و اإلداري  29 

.10:، ص2012ماي  07ـ06و اإلداري، جامعة دمحم خیضر، بسكرة، حوكمة الشركات كألیة للحد من الفساد المالي : ملتقى وطني حول  
30 The Institute Of Internal  Auditors,Prise de Position de L’IIA Sur Les Ressources De L’Audite Interne, P:01. 

Avalable at:www.theiia.org ، (10/12/2016) 
 31خلف عبد هللا الوردات، االتجاھات الحدیثة في التدقیق الداخلي، المؤتمر العربي األول حول التدقیق الداخلي في إطار حوكمة الشركات  (تدقیق

سبتمبر  26ـ24، مركز المشروعات الدولیة الخاصة، القاھرة،   الشركات، تدقیق المصارف والمؤسسات المالیة، تدقیق الشركات الصناعیة )
.454:، ص2005  
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معاي�� رئ�سية صادرة من مع�د  و�� عبارة عن":سلسلة �لف�ن""StandardsPerformance"�داء معاي��- 2

املدقق�ن الداخلي�ن وال�� تصف أ�شطة املراجعة الداخلية، وتضع املقاي�س النوعية ال�� يمكن أن يقاس ��ا 

، طبيعة العمل، تخطيط للم�مة، تنفيذ )ا��طة السنو�ة(أدا��ا و شملت ع�� إدارة �شاط املراجعة الداخلية 

  . د مراحل �نجاز وقبول إدارة ا��اطرامل�مة، إيصال النتائج، مراقبة ورص

وتنطبق �ل من معاي�� الصفات ومعاي�� �داء ع�� خدمات املراجعة الداخلية �ش�ل عام،ب�نما معاي�� 

معاي�� الصفات ومعاي�� �داء ع��  فتتو�� تطبيقImplementation Standards (nnnn.Xn)سلسلة((التنفيذ

�ذعان وفحص الغش والتدل�س والتقييم الذا�ي للرقابة، و�تم وضع معاي�� أنواع وحاالت محددة مثل اختبارات 

أش�� (وألعمال �س�شارة)A1130.1متصال برقم املعيار مثل Aأش�� ل�ا بحرف(التوكيد التطبيق باألساس ألعمال

  ). C1.1130متصال برقم املعيار مثلCلھ بحرف

املراجعة الداخلية و�ذا حسب أخر إصدار للمعاي��  ومما سبق نجد أن أ�م التطورات ال�� حدثت �� معاي��

خالل�ا يتم قياس أداء ��شطة وتتمثل �ذه املعاي��  ال�� من(IIA)من طرف مع�د املراجع�ن الداخل�ن 2008لسنة 

��:32 

إدارة �شاط املراجعة الداخلية وال�� تقع مسؤولية مراقب��ا ع�� مدير قسم املراجعة �� : 2000ـ معيار رقم 

الداخلية من خلق قيمة إضافية  ركة، و��ب�� أن تتم�� �ذه �دارة بالكفاءة والفاعلية لتمك�ن املراجعةالش

 . للشركة

طبيعة عمل املراجعة الداخلية، إذ يجب ع�� �شاط املراجعة الداخلية أن تقوم بالتقييم : 2100ـ معيار رقم 

 .حوكمة الشر�اتو�املسا�مة �� تحس�ن إدارة ا��اطر والرقابة والسيطرة و 

تخطيط م�مة العمل، �ذه املعاي�� ت�ناول أ�م �عتبارات ال�� يجب أن يأخذ�ا املراجع عند : 2200ـ معيار رقم 

 .التخطيط مل�مة املراجعة من حيث تحديد ��داف ونطاق العملية

تحديد وتحليل وتقو�م أداء م�مة العمل، إذ ي�ب�� ع�� املراجع�ن الداخلي�ن أن يقوموا ب: 2300ـ معيار رقم  

 .و���يل معلومات �افية لتحقيق أ�داف امل�مة ال�� يتولون القيام ��ا

توصيل النتائج، إذ ي�ب�� ع�� املراجع الداخ�� أن يقوم بإيصال نتائج العمل التدقيقي بالوقت : 2400ـ معيار رقم 

  .والطر�قة املناسب�ن

تقع ع�� مدير قسم املراجعة الداخلية الذي ي�ب�� أن ي�ون متا�عة التقدم، و�ذه امل�مة : 2500ـ معيار رقم 

  .حر�صا ع�� أن يؤسس نظام للعمل و�تو�� مسؤولية ا��فاظ عليھ ومراقبتھ وإيصال النتائج لإلدارة

قبول �دارة للمخاطر، بما أن تقو�م وتحس�ن إدارة ا��اطر أصبح �شاط عمل املراجعة : 2600ـ  معيار رقم 

ي�ب�� ع�� مدير قسم املراجعة �� الشركة التأكد من املستوى الذي تتقبلھ �دارة  2120املعيار الداخلية بموجب 

من ا��اطر، وإذا أحس أنھ أع�� من املستوى الذي يمكن للشركة أن تتحملھ عليھ أن يناقش املوضوع مع �دارة 

  .العليا، وإذا لم يتم حلھ يتم رفعھ ��لس �دارة للتوصل ل��ل املناسب

  
                                                           

. 454:خلف عبد هللا الوردات، مرجع سبق ذكره، ص  32 
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  :و�� �خ�� ن��ص جملة �ذه املعاي�� ال�� سبق ذكر�ا �� ا��دول التا��  

 املعاي�� الدولية للمراجعة الداخلية):   I -1(جدول رقم 

 
96: ، ص�2005ردن / الصفاء لل�شر والتوز�ع جمعة، احمد حل��، املدخل إ�� التدقيق ا��ديث،دار : املصدر  

  

 أدوات و وسائل املراجعة الداخلية: املطلب الثا�ي

و�ذه  �ستخدم املراجع الداخ�� �� إطار م�متھ عدة أدوات لتحقيق ��داف ال�� ير�د التوصل إل��ا  

  33:�دوات تتمثل ��

  �دوات الوصفية1-

  .ا��تلفة والفحوصات واملقار�اتونم�� الس�� �حصا�ي، املقابلة، 

الس�� �حصا�ي �و أداة �سمح من عينة محددة يتم اختيار�ا بطر�قة عشوائية من  :الس�� �حصا�ي -1.1

 .ا��تمع محل الدراسة إ�� �عميم الصفات املالحظة �� العينة ع�� �امل ا��تمع

املعلومات، وع�� املراجع �� �ذه العملية  ��دف املراجع من خالل�ا إ�� ا��صول ع�� مجموعة من: املقابلة -1.2

أن �ستمع أك�� مما يت�لم و يقوم بتوجيھ �ستجواب �� إطار موضوع امل�مة لتحقيق ال�دف املسطر و�جب 

  .اعتبار الطرف �خر �� مرتبة مساو�ة من حيث إدارة �ستجواب

ستجواب، بداية �ستجواب، ن�يجة تحض�� � : وتتم عملية �ستجواب باملرور بثالث مراحل تتمثل ��   

  .�ستجواب، و�� �خ�� يقوم املراجع �شكر ال��ص املستجوب ع�� �عاونھ

�� طر�قة �ستخدم�ا املراجع خالل عملھ �� امليدان لضمان ��ة  :الفحوصات واملقار�ات ا��تلفة -3.1

 :العمليات والك�شاف أسباب �خطاء و�عتمد ع��

 .��ا الفحوصات ا��سابية، فحص وجود الوثائق والبحث عن �دلة�� عديدة م :ـ الفحوصات

                                                           
33 Jaque Renard, Op.cit., P :307.  

الصفاتمعــــــاي��  رقم املعيار  معـــاي�� �داء رقم املعيار 

وليةؤ الغرض والسلطة واملس 1000  أ�شطة التدقيق الداخ�� 2000 

 طبيعة العمل 2100 املوضوعية 1100

 تخطيط امل�مة 2200 الكفاءة و العناية امل�نية 1200

التحس�نجودة الضمان و برامج  1300  أداء امل�مة 2300 

 نتائج �تصال 2400 

 برامج املراقبة 2500

 قبول �دارة للمخاطر 2600
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املقار�ة ب�ن : مختلف�ن، مثل �� عبارة عن تقنية إثبات وتأكد من دقة املعلومات اعتمادا ع�� مصدر�ن :ـ املقار�ات

  . ا��زون ا��اس�� وا��زون السل��

 أدوات استف�امية - 2

  .الوظيفي، جدول تحليل �عمال، مخطط التدفق، قوائم �ستقصاءونم�� املالحظة املادية، السرد، ا��طط 

من املمكن أن �عتمد املراجع �� عملية املراجعة ع�� املالحظة املادية املباشرة للتحقق من  :املالحظة املادية -1.2

ادية لإلجراءات، املالحظة امل: تطابق ما �و مدون ع�� الوثائق مع ما �و موجود فعال �� الواقع، و�تعلق �مر بـ

  .املالحظة املادية لألصول، املالحظة املادية للوثائق، مالحظة التصرفات

تتم�� �عض مراحل عملية املراجعة بصعو�ة وصف�ا و ي��أ املراجع إ�� السرد لوصف النظام، ونم�� :السرد -2.2

  : نوع�ن من السرد �ما

  .ـ السرد الذي يقوم بھ الطرف ا��اضع للمراجعة

 .الذي يقوم بھ املراجعـ السرد 

املعلومات ال�� تحصل عل��ا  يقوم املراجع الداخ�� بإعداد ا��طط الوظيفي انطالقا من :ا��طط الوظيفي -3.2

��  مختلف الوظائف �� املؤسسة إ�� جانب ���اص من عمليات �ستجواب واملالحظة والسرد ال�� قام ��ا

  .�ن عن القيام ��ااملسؤول بداية امل�مة، و�ذا ا��طط �عرض

�ستخدم �ذا ا��دول لتحليل الوظائف أو �جراءات محل الدراسة إ�� أعمال أولية :جدول تحليل �عمال -4.2

 :��دف تحديد نقائص الفصل ب�ن الوظائف داخل املؤسسة و معا����ا، و�قسم ا��دول إ��

  .يتم تحديد �عمال �ولية املتعلقة بالوظيفة أو �جراء �ش�ل مفصل و م�سلسل :ـ العمود �ول 

يتم تحديد طبيعة �عمال �ولية و�تعلق �مر بأر�عة أنواع رئ�سية و�� ال��خيص، ال���يل  :ـ العمود الثا�ي

 �عمال التنفيذية،.ا��اس��، واملراقبة

  .ول�ن عن القيام باألعمال �وليةتحدد ���اص املسؤ  :ـ �عمدة املوالية

 .و�و مخصص لتحديد �عمال غ�� املنفذة: ـ العمود �خ��

املسؤولية، و�تم من  تب�ن �ذه ا��رائط دورة انتقال الوثائق ب�ن مختلف الوظائف ومراكز:خرائط التدفق -5.2

ال��ا�ي، و�� تقدم نظرة شاملة عن خالل�ا تحديد أصل الوثيقة والقنوات ال�� تمر ��ا ح�� تصل إ�� املستخدم 

ومن "�سلسل املعلومات وإجراءات انتقال�او��دف �ذه ا��رائط إ�� اختبار دقة تطبيق �جراءات وفعالي��ا، 

امل��ات �ساسية ل�ذه ا��رائط أ��ا �عطي ملعد�ا أو قار��ا فكرة سر�عة عن نظام الرقابة وتمكنھ �سرعة وس�ولة 

ودتھ، و�عاب ع�� �ذه الطر�قة أن إعداد�ا يتطلب وقتا طو�ال، كما أ��ا تصبح صعبة أك�� �� ا��كم عن مدى ج

الف�م إذا تضمنت تفاصيل كث��ة، فضال ع�� أ��ا ال تب�ن �جراءات �ست�نائية وال�� قد �عت�� ذات أ�مية كب��ة 

   34".لتقييم نظام الرقابة الداخلية

  

                                                           
 34المراجعة الداخلیة مھمتھا ومساھمتھا في تحسین تسییر المؤسسة مع دراسة حالة قسم تصدیر الغاز التابع للنشاط التجاري شعباني لطفي،

.111:، ص2004ل، جامعة الجزائر، الجزائر، لمجمع سوناطراك، مذكرة ماجستیر، تخصص إدارة أعما  
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  :عملة �� شبكة التدفقاتموز املستوسنقدم �� ا��دول املوا�� أ�م الر 

 ط التدفقائالرموز املستعملة �� خر :)I -2(جدول رقم 

 

 

 
KHELASSI REDA, L’AUDIT INTERNE, EDITION HOUMA, ALGER, 2005, P  : 33 :.املصدر  

    

 

 

 رموزمؤقتة

 

 رموز أساسية

 

معا��ة املعلومات           

                 

البداية أو ال��اية                         

 

 مراقبة

  

 نقطة بداية خر�طة التدفق   

املستعملةالوثائق   

)املس�ندات(املنجزات  و                                    

 

   

 عالقة خارج الصفحة    

 

عمليات إدار�ة                                               

 

قرار                              

 

الدفاتر و ال��الت   

 

حركة املس�ندات        

 

 ال��ت�ب املؤقت 

 

  حركة املعلومات                                              ›-------- 

  

) ال�سلسل التار���(ال��ت�ب ال��ا�ي      

 

 ا��روج من ا��ر�طة 

 

 فاتورة 

 

 إرسال إ�� الصفحة �خ��ة  

 

 قائمة املعلومات 

  

 املصادقة     
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  35:كما أنھ يوجد نوع�ن من خرائط التدفق و�ما

  خرائط التدفق العمودية - 1

يتم�� �ذا النوع من خرائط التدفق باالنتقال من مص��ة إ�� أخرى �ش�ل عمودي وذلك باستعمال الرموز 

  .ال يمكن ت�بع إال خط واحد للتدفقلفا، و�� �ذا النوع من ا��رائط، او�ش�ال املذ�ورة س

  خرائط التدفق �فقية - 2

، حيث �� �ذا النوع من خرائط التدفق يتم �نتقال من مص��ة إ�� أخرى أفقيا باستعمال �عكس �و�و�ي

 .مجموعة من الرموز و�ش�ال

 خر�طة تدفق عمودية: )I-2(رقم  الش�ل

 …ون ــــز�

  …خـار�ــالت                                                                         …طةــــخر�

  ف بيا�يــوص  …م ـلية رقـعم  ) ن��ي (تا�ي ــف كـوص

      

  .Raffegeau.J, Dufils. P et Gonzalez. M, Audit et contrôle des comptesPubli union, PARIS, 1979,  P :94:املصدر

 خر�طة تدفق أفقية: )I-3(رقم  الش�ل

 …ون ــز�

  …خ ـار�ــالت   …طةــخر�

  

  أ. املص��ة

  

  ب . املص��ة

  

  ج . املص��ة

  

  د. املص��ة

  

  �ـ. املص��ة

  

  و. املص��ة

            

  

  .Raffegeau. J, Dufils. P et Gonzalez.M, Op.Cit, P: 98  :درــاملص

  

  

  

                                                           
. 114: شعباني لطفي، مرجع سبق ذكره، ص  35 
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 أسلوب قوائم �ستقصاء - 3

املراجع�ن لتقييم  �ست�يان، ف�ذا �سلوب �عت�� من �ساليب �ك�� استعماال من طرف�س�� كذلك قوائم 

واملراجعة بتحض�� قائمة نموذجية  نظام الرقابة الداخلية حيث تقوم �عض املؤسسات أو م�اتب ا��اسبة

العمليات املعتادة �شمل مجموعة واقعية من �سئلة وال�� ت�ناول جميع نوا�� ال�شاط داخل املؤسسة، وخاصة 

ا��، يقوم املراجع بتوز�ع �ذه القائمة …مثل العمليات النقدية، عمليات الشراء والبيع، أرصدة الدائن�ن والبنوك 

ع�� املوظف�ن لتلقي �جابات عل��ا ومن ثم تحليل�ا للوقوف عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية  من �سئلة

 .املطبق باملؤسسة

تقسم قائمة �سئلة إ�� عدة أجزاء يخصص �ل جزء م��ا مجموعة من �سئلة تتعلق بإحدى  ومن �فضل أن

حيث أن �جابة " ال"أو " �عم"مجاالت ال�شاط و�� معظم ا��االت تصمم �ذه �سئلة ل��صول ع�� إجابات ب 

 :ر�ع�� احتمال وجود نقص �� الرقابة الداخلية ومن مزايا �ذا �سلوب نذك" ال"بالنفي 

 .إم�انية �غطية جميع ا��االت ال�� ��م املراجع عن طر�ق تصميم مجموعة من �سئلة ل�ل مجال -

إم�انية استخدام مبدأ التنميط �� إعداد القوائم، مما يجعل من املمكن استخدام�ا قبل البدء �� عملية  -

 .املراجعة بف��ة �افية

ل تأ�يال وخ��ة، �عكس ا��ال عند استخدام �ساليب إم�انية استخدام �ذا �سلوب من طرف أ��اص أق -

 .ال�� تطرقنا إل��ا سابقا

 :   كما يتضمن �ذا �سلوب مجموعة من العيوب م��ا

إجابة فرد أو مجموعة محدودة من �فراد عن �سئلة املقدمة وال�� ترتبط ب�شاط جميع العامل�ن بالوحدة  -

عل �جابات ال�� نحصل عل��ا تمثل وج�ة نظر من أجاب ع�� �سئلة سواء �انوا تحت إشراف�م أم ال، مما يج

 .فقط ول�س وج�ة نظر القائم�ن بالعمل فعال

 .غ�� �افية إلعطاء صورة �املة عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية" ال"أو " �عم"�عت�� �جابة ب  -

االت، مما يتطلب إعداد عدة نماذج من �سئلة قد ال تص�� القوائم النمطية ال�� �عد�ا املراجع ��ميع ا�� -

 .وفقا ل��الة ال�� يتعامل مع�ا، مما �س�نفذ الكث�� من وقت وج�د املراجع

أسلوب قوائم �ستقصاء يركز ع�� �عمال ال�� يتم تنفيذ�ا أك�� من ال��ك�� ع�� �فراد أو ا��موعات ال��  -

 .تؤدي �ذه �عمال

مكن ل�ا أن ت�ون روتي�ية دون �شارة إ�� ما يتم فعال، مع وجود خطر احتمال أن تنقل �جابة عن �سئلة ي -

 36.إجابات السنة املاضية ع�� قائمة أسئلة السنة ا��الية خاصة إذا لم يطرأ عل��ا أي �عديل

ج لقائمة و�الرغم من �ذه العيوب فإن استخدام قائمة �ستقصاء النموذجية يلقى قبوال عاما، وفيما ي�� نموذ

  .الرقابةالداخلية ع�� املبيعات بجمع معلومات عن نظام ةاست�يان لبعض أوجھ ال�شاط املا�� ا��اص

  

    

                                                           
،  2000يوسف دمحم جر�وع ، مراجعة ا��سابات ب�ن النظر�ة والتطبيق، الطبعة �و��، مؤسسة وراق لل�شر و التوز�ع، عمان، �ردن،   36 

.116:ص  
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 للرقابة الداخلية ع�� املبيعات نموذج است�يان): I-3(رقم  ا��دول     

  

  .119:يوسف دمحم جر�وع، مرجع سبق ذكره، ص: املصدر

  

رقم 

  �سلس��

 

  ةــئلــ�س

 

  �عم

 

  ال

   غ�� مالئم 

  مالحظات 

  

1  

  

 

  

2  

  

3  

  

  

  

  

4  

  

5  

  

6  

  

  

7  

  : املبيعات

 ل تخضع طلبات الز�ائن للفحص و املوافقة من قبل؟�  

  قسم املبيعات و أوامر البيع ؟   - أ

  قسم �ئتمان ؟  - ب

  تفيــــد �ـــ�ن البضـــاعة ال�ـــ� تحمــــل  اشـــعارات�ـــل �ســـتخدم

  أرقاما مسلسلة مسبقا ؟

 ل يتم فحص الفوات�� بقصد التحقق من دقة ؟�  

  الكميات الواردة ��ا ؟  - أ

  �سعار املستخدمة ؟  - ب

  ا��سابية ؟العمليات -ج

  ؟شروط البيع  -د

 ل يتم مقارنة الفوات�� بأوامر الشراء الواردة من الز�ائن ؟�  

  ـــــل �عـــــا�� العناصـــــر املـــــردودة بصـــــورة وا�ـــــ�ة عـــــن طر�ـــــق�

  قسم �ستالم ؟

  ــــــل يــــــتم ت��ــــــيص الفــــــوات�� و تبو���ــــــا بواســــــطة قســــــم آخــــــر�

و ذلــــك �وســــيلة للرقابــــة ع�ــــ� املبيعــــات  ا��اســــبةغ��قســــم 

  امل��لة ؟

  ـــــل يـــــتم معا��ـــــة املبيعـــــات التاليـــــة �شـــــ�ل وا�ـــــ� و بـــــدورة�

  مماثلة للمبيعات العادية للز�ائن ؟ 

  املبيعات للموظف�ن ؟  - أ

  السلع التالفة ؟  - ب

  ج ـ املبيعات النقدية ؟
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  وليات قسم املراجعة الداخليةؤ مس: املطلب الثالث

ال شك أن قسم املراجعة الداخلية �و إدارة كغ���ا من �دارات �خرى �� املؤسسة تت�ون من مجموعة من  

املوظف�ن �شغلون مستو�ات إدار�ة مختلفة داخل �دارة، فنجد �� إدارة املراجعة الداخلية مدير �دارة، 

ا��اصة، وأن مخرجات املراجعة الداخلية  ولياتھؤ أن ل�ل واحد من �ؤالء الثالثة مساملشرف، املراجع، والشك 

 :ولياتھ تلك وال�� �ستعرض�ا فيما ي��ؤ ج�ود�م، وقيام �ل واحد م��م بمس ما �� إال محصلة ��ائية لتضافر

 وليات مدير املراجعة الداخليةؤ أـ مس

�ول عن إدارة ول ؤ املراجعة و�دارة العليا، واملسإن مدير املراجعة الداخلية �عت�� �و حلقة الوصل ب�ن 

وليات، وال�� ؤ ب عليھ أن يضطلع بمجموعة من املساملراجعة الداخلية، ول�ي يقوم بتمثيل دوره �ذا فإنھ يتوج

من ضم��ا ت�سيق العمل مع املراجع ا��ار�� بما يضمن �غطية أشمل لنطاق عمل املراجعة والتقليل بقدر 

طرف�ن، و�ذا يضمن تحقيق ��داف املثالية واملرجوة من بحيث يوزع العمل ع�� ال �م�ان من ازدواجية ا���ود

  37.عملية املراجعة

 )رئ�س قسم(وليات مشرف املراجعة الداخلية ؤ بـ ـ مس

مشرف املراجعة �و ��ص موظف بإدارة املراجعة الداخلية، م�متھ �شراف ع�� أ�شطة املراجعة الرئ�سية، 

 38:الداخلي�ن، ولذلك فإن مسئولياتھ تتمثل �� ��يوت�سيق أعمال املراجعة مع املراجع�ن 

 .ولية عن أداء املراجع�ن وتوج���م وتدر���مؤ ـاملس1

  .ـوضع وتطبيق وتحديث برامج املراجعة ل�ل م�مة مراجعة2

 .ـالتأكد أن أعمال املراجعة قد تمت بموضوعية واستقاللية تامة من قبل املراجع�ن3

 .ة الداخلية إ�� أن يتم �ن��اء من تنفيذ�ا �املة وكتابة تقر�ر دوري حول ذلكـ متا�عة توصيات إدارة املراجع4

 ملعاي�� املراجعة الداخلية5
ً
 .ـالتأكد من أن أعمال املراجعة تمت اس�نادا

ـ مراجعة ملفات أوراق العمل �� جميع مراحل املراجعة، والتأكد من أن ملفات املراجعة قد أنجزت باالس�ناد إ�� 6

 .وإجراءات املراجعة الداخلية الواردة �� الدليلسياسات 

 .ـمراجعة مسودة تقر�ر املراجعة، ومناقشتھ مع مدير املراجعة الداخلية7

 .ـ القيام بالز�ارات التفقدية امليدانية ��تلف مواقع املؤسسة، وإعداد التقار�ر ع��ا8

  .ـ أية مسئوليات أخرى ي�لف��ا من قبل مدير املراجعة الداخلية9

  

  

  

                                                           
.20: ، ص 2002، أوت، ) 51( التدقيق الداخ��، مجلة املدقق، العدد أمجد منذر الصابر، ا��ددات العشر ملمارسة م�نة  37 

،2006خلف عبد هللا الوردات، التدقيق الداخ�� ب�ن النظر�ة والتطبيق وفقا ملعاي��التدقيق الداخ�� الدولية، الوراق لل�شر، عمان، �ردن،  38 

.266:ص  
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 وليات املراجع الداخ��ؤ جـ ـ مس

 عن تنفيذ م�مات املراجعة الداخلية طبقا ل��نامج املراجعة املعد ل�ذاؤو �عت�� املراجع مس
ً
  ال

  .الغرض من قبل مشرف املراجعة

 39:وعليھ فإن ع�� املراجع أن يقوم باملسئوليات �تية

للمراجعة، لف�م وتحديد أسلوب العمل ووضع التوصيات ـ القيام بأعمال امل�� امليدا�ي �ول لل�شاط ا��اضع 1

 .املتعلقة باحتياجات املراجعة

ـ مراجعة املس�ندات 3.ـ وضع خطة العمل شاملة النطاق و�سلوب و�رنامج الوقت الالزم لالن��اء من امل�مة2

 .والقيود والوثائق وال��الت الالزمة للقيام بأعمال التدقيق كما �و مخطط ل�ا

سيق مع م�سق إدارة ا���ة ا��اضعة للمراجعة بخصوص ا��صول ع�� الوثائق الالزمة وتحديد ـ الت�4

 .�حتياجات الالزمة لتنفيذ امل�مة

 .ـ توثيق جميع �ست�تاجات واملالحظات ال�� تدعم رأيھ ال��ا�ي حول ال�شاط ا��اضع للمراجعة5

  .لمراجعةال�شاط ا��اضع لـتقييم مدى فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية ع�� 6

 .�حتفاظ بملف أوراق عمل للم�مة وترت�بھ وتوثيقھ حسب سياسات �دارة.ـ7  

 .ـا��فاظ ع�� العالقات ��سانية وم�ارات �تصال مع جميع مف���� املؤسسة8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

                                                           
.  268:خلف عبد هللا الوردات، مرجع سبق ذكره، ص  39 



 نظام الرقابة الداخلية و املراجعة الداخلية                                         :                                    الفصل �ول 

  

32 
 

  خالصة الفصل 

املوضوعة، ��دف حماية أموال  الداخلية �عمل املراجعة الداخلية ع�� تحس�ن وت��يح إجراءات نظام الرقابة

ع�� تنفيذ ومسؤوليا��م، و�تم ذلك باالعتماد ع�� مجموعة من  وأصول املؤسسة ومساعدة أفراد�ا م�ام�م

  .�دوات والوسائل

وتظ�ر العالقة ب�ن املراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية عند مقارنة أ�داف �ل م��ما، وما يمكن 

ل �ذا �و أن املراجعة الداخلية ما �� إال امتداد لتطور نظام الرقابة الداخلية، خاصة أن استخالصھ من �

 .  امل�مة الرئ�سية ال�� ت�لف ��ا املراجعة الداخلية تتمثل �� التأكد من وجود نظام رقابة داخلية فعال
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  تفعيل نظام الرقابة الداخلية و عالقتھ باملراجعة الداخلية : الفصل الثا�ي 

  

  تم�يد الفصل 

 

عدة إن التطور الذي ش�ده ال�شاط �قتصادي ألزم ع�� اِملؤسسة أن تواكب �ذا النمو الذي ان�ثقت عنھ            

مما دفع�ا إ�� إيجاد وسيلة , كما �عددت �طراف املتعاملة,وظائف أخرى يصعب عل��ا التحكم ف��ا جميعا 

تضبط وتقيم وتح�� ممتلك��ا من الضياع وكذا تضمن ل�ا �ستمرار لتحقيق ��داف املسطرة مسبقا و�التا�� 

ومحاسبة القائم�ن باألعمال لضمان ��ة ومراجعتھ  تنظيم شامل لطرق أداء العمل و�شراف عليھ وتوج�يھ

ت إفالس وا��يار إ�� أدت الفضائح املالية للشر�ات العمالقة و ما نتج ع��ا من حاال حيث التنفيذ والتطبيق 

فقدان ثقة غالبية ا��تمع بمعظم الشر�ات املسا�مة العامة، ولفت ذلك أنظار املس�ثمر�ن، املشرع�ن، 

يد من الدراسات والبحوث ال�� تناولت أسباب ا��يار �ذه الشر�ات، وخلصت إ�� الباحث�ن، وغ���م وأجر�ت العد

أن الس�ب الرئ���� �عود إ�� غياب املمارسات و�جراءات �� �دارة والتنظيم والرقابة و�شراف الفعال ع�� 

ظمة لشؤون اعمال الشر�ات بما يضمن تحقيق ��داف املوضوعية، و�ل��ام باألنظمة الداخلية والقوان�ن املن

  .�ذه الشر�ات، ول�ذا أصبح وجود نظام رقابة داخلية ��ذه املؤسسات أمرا �� غاية ��مية

وكما أن تفعيل �ذا النظام �عد �وضع خط دفاع رئ���� للوقاية من إعداد التقار�ر املالية �حتيالية من ج�ة  

ول�ذا وجب وجود مراجعة داخلية نظرا للدور و�وفر الب�ئة املالئمة لتحقيق أ�داف املؤسسة من ج�ة أخرى، 

  .الذي تلعبھ �ذه �خ��ة �� تفعيل نظام الرقابة الداخلية

  :    ول�ذا قمنا �� �ذا الفصل �عرض ثالث مباحث تتمثل ��

  .ـ إجراءات نظام الرقابة الداخلية1

  .ـ تقييم نظام الرقابة الداخلية2

  .الرقابة الداخلية ـ من��ية املراجعة الداخلية �� تقييم نظام3
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 إجراءات نظام الرقابة الداخلية:املبحث �ول 

�عت�� �م�انات املادية و ال�شر�ة للمؤسسة مؤشرا إيجا�ي لتنفيذ ا��طة العامة ل�ا �ش�ل سليم، ففي �ذا 

بالبيانات ا��تلفة عن �طار يجب ع�� �ذه �خ��ة ا��فاظ ع�� مستو�ات �داء املرسومة ومد النظام �داري 

العمليات ال�شغيلية ��علھ �ستجيب لألطراف املستعملة للمعلومات من خالل توف�� معلومات ذات مصداقية، 

مع��ة عن الوضعية ا��قيقية للمؤسسة ومالئمة التخاذ القرارات الفعالة �� الوقت املناسب، لذا و�غية ضمان 

 1.الرئ�سية لنظام الرقابة الداخليةذلك وجب سن إجراءات متنوعة لدعم املقومات 

  :نوجز �ذه �جراءات فيما ي��

  .إجراءات عامة-

 .إجراءات تنظيمية وإدار�ة -

  .ـ إجراءات تخص العمل ا��اس��

 �جراءات العامة لنظام الرقابة الداخلية :املطلب �ول 

�خطار املرتبطة باملوجودات  تفادي �عضس�تطرق �� �ذا املطلب إ�� �جراءات العامة وال�� تمكن املؤسسة من 

  2.ا��، باستعمال أطراف خارجة ع��ا ممثلة �� مؤسسات التأم�ن ا��تلفة...�صول الثابتة، النقدية: مثل

  3:�ذه �جراءات ��يوسنم�� من ب�ن 

  التأم�ن ع�� ممتل�ات املؤسسة - 1

ية ، يجب عل��ا �ستغالل �مثل ملوارد�ا لتحقيق أ�داف املؤسسة �قتصادية، �جتماعية والتكنولوج

  .وا��فاظ ع�� ممتل�ا��ا من خالل التأم�ن عل��ا ضد �ل �خطار ا��تملة �غية تفادي ا��سائر

 التأم�ن ضد خيانة �مانة- 2

�ذا العنصر ع�� تأم�ن املوظف�ن الذين يباشرون وظيفة نقدية سواء تحصيل�ا أو صرف�ا، أو الذي يدخل  و�شمل

ضمن اختصاصا��م ال�سي�� املادي للبضا�ع أو �وراق املالية أو التجار�ة ضد خيانة �مانة، و�ذا ما �سمح 

  .لنظام الرقابة الداخلية با��افظة ع�� تحقيق أ�دافھ

  

  

  

  

  

                                                           
، جامعة ورقلة، 01مسعود صديقي، دور املراجعة �� اس��اتيجية التأ�يل �داري للمؤسسة �قتصادية ا��زائر�ة، مجلة الباحث، العدد  1 

 2002ص،:64.

.  64:مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص  2 

. 09: خالد أم�ن عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص 3 
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  اعتماد رقابة مزدوجة- 3

�سمح �ذا �جراء بضمان ا��افظة ع�� النقدية، فعند شراء مادة معينة مثال ي�ب�� أن يحتوي ملف ال�سو�ة 

ع�� �ل الوثائق املتعلقة بالعملية من وصل التور�د، الفاتورة، وصل �ستالم الذي ي�ون مم��� عليھ من طرف 

دين ومراقبة ملف العملية، �عد املشرف ع�� عمليات ال�سو�ة شيك ا���ات املو�لة ل�ا ذلك، إذ �عد ���يل ال

يم��� عليھ مدير املالية وا��اس�ية �� املرحلة �و��، و�� املرحلة الثانية يم��� عليھ مدير املؤسسة ل�ي ي�ون 

  :�ذا الشيك قابال لل��ب، و�ذا �جراء من شأنھ أن �عمل ع��

  .حماية النقدية -

  .لسرقةتفادي التالعب وا -

  .إ�شاء رقابة ذاتية -

  .تدعيم مقومات نظام الرقابة الداخلية -

  إدخال �عالم ��� - 4

�عت�� �عالم ��� أحد أ�م الوسائل ال�� يتم ��ا �شغيل نظم املعلومات، فمن خاللھ يمكن ألي نظام معلومات 

  .�ل سر�عخاصة نظام املعلومات ا��اس�ية بمواصلة العمل �غية توليد معلومات �ش

  :و�ناك عدة م��رات إلدخال �عالم ��� �� املؤسسة وتنفيذ العمل ا��اس�� آليا م��ا

  .السرعة �� معا��ة البيانات -

  .��م عدد العمليات -

  .التقليل من �سبة ا��طأ �� املعا��ة -

  .السرعة �� الرجوع أو �� اس�شارة املعطيات -

  و�دار�ة لنظام الرقابة الداخلية�جراءات التنظيمية : املطلب الثا�ي

��تم �ذه �جراءات ب�افة أوجھ ال�شاط داخل املؤسسة ، ف�ناك إجراءات تخص �داء �داري من خالل تحديد 

�ختصاصات، تقسيم واجبات العمل داخل �ل مدير�ة بما يضمن فرض رقابة ع�� �ل ��ص داخل�ا، توز�ع 

تخص ا��انب التطبيقي كعمليات التوقيع ع�� املس�ندات من طرف وتحديد املسؤوليات، وإجراءات أخرى 

املوظف الذي قام بإعداد�ا، وعملية ��� املس�ندات وإجراء حركة التنقالت ب�ن املوظف�ن بما ال يتعارض مع 

  4.أداء العمل، وكذا فرض إجراءات معينة النتقاء العامل�ن، وضبط ا��طوات الواجب إثبا��ا إلعداد عملية معينة

  5:وس�تطرق إ�� �ذه �جراءات من خالل النقاط التالية

 تحديد �ختصاصات - 1

إن التحديد الدقيق لالختصاصات داخل املؤسسة يضمن تحقيق ��داف املؤسسة �قتصادية فعند إعداد 

 ال�ي�ل التنظي�� ل�ا يجب تحديد اختصاصات �ل مدير�ة من املدير�ات املوجودة بما يضمن ����ام وعدم

  .التضارب ب�ن �ذه �ختصاصات

                                                           
.   64:مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص  4 

. 10: خالد أم�ن عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص 5 
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 تقسيم العمل - 2

التداخل فيما بي��ا،  إن تقسيم العمل �ش�ل مالئم يدعم تحديد �ختصاصات داخل املؤسسة بحيث يمنع�ا من

التالعبات، �ون �ذا التقسيم املالئم للعمل  كما أنھ �ساعد بدرجة كب��ة ع�� التقليل من احتمال وقوع �خطاء  و

  :�عتبارات التاليةيقوم ع�� 

  .الفصل ب�ن أداء العمل وسلطة ���يلھ -

  . الفصل ب�ن سلطة �حتفاظ باألصل وسلطة ���يلھ -

  .الفصل ب�ن سلطة �حتفاظ باألصل وسلطة تقر�ر ا��صول عليھ -

  .تقسيم العمل ا��اس�� -

  توز�ع املسؤوليات- 3

موظف�ن، إذ �ساعد ع�� تحديد تبعية ��مال أو ا��طأ، يقوم �ذا �جراء ع�� الوضوح �� تحديد املسؤوليات لل

 كما أن �ذا التحديد للمسؤوليات يمكن �ل موظف من معرفة

 .حدود عملھ ومسؤوليتھ وال��امھ اتجا��ا

و�ذا �جراء �عطي لنظام الرقابة الداخلية فعالية أك�� من خالل الكشف بدقة ع�� مرتكب ا��طأ وعدم القدرة 

طرف املوظف ألنھ ع�� يق�ن بأن أي  من ج�ة، كما �عطي ا��دية والدقة �� تنفيذ العمل منع�� التملص منھ 

  .خطأ �� عملھ ب�سب إليھ مباشرة

نالحظ أن �ناك عالقة ت�املية ب�ن �جراءات الثالثة، تحديد �ختصاصات، تقسيم العمل، توز�ع املسؤوليات 

  .ةوال�� با���ام�ا تحقق نظام فعال للرقابة الداخلي

  إعطاء �عليمات صر�حة - 4

الوقوف ع�� �عليمات  نحو املنفذين ل�ا صر�حة ومن أجل املسئول�ني�ب�� أن ت�ون التعليمات الصادرة من 

  :�ستطيع املنفذ تطبيق�ا ع�� أحسن وجھ، البد أن تتوفر �ذه �خ��ة ع�� العناصر التالية

 .الوضوح -

  .الصراحة -

 .الف�م -

  .ال�سلس�� للوظائفاح��ام السلم  -

  .إجراء حركة التنقالت ب�ن العامل�ن -

املرتكبة من طرف  تواملتالعباإن إجراء حركة التنقالت ب�ن العامل�ن داخل املؤسسة يمكن منھ كشف �خطاء 

املوظف�ن خالل العمليات ال�� تدخل ضمن اختصاصا��م وتحت مسؤوليا��م، و�جب أن ت�ون حركة التنقالت 

  .لضمان الس�� ا��سن للعمل ب�ن العامل�ن مب�ية ع�� أسس وقواعد علمية

ملن يقوم �عملھ الفرصة  و�مكن �شارة إ�� ضرورة أخذ �ل موظف إجازتھ السنو�ة دفعة واحدة، وذلك إليجاد

أثناء غيابھ الك�شاف أي خطأ أو تالعب �� ذلك العمل، و إلم�انية تدارك �ذه �خطاء وت��يح�ا، أو كشف 

  .التالعبات وأخذ �جراءات املالئمة لذلك
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  �جراءات ا��اس�ية لنظام الرقابة الداخلية: الثالث املطلب

إن نظام املعلومات ا��اس�� �عد من أ�م مقومات نظام الرقابة الداخلية، ول�ذا يجب اتخاذ إجراءات معينة 

تمكن من إح�ام الرقابة ع�� العمل ا��اس�� وذلك من خالل ال���يل الفوري للعمليات، التأكد من ��ة 

�� مراقبة عمل قام بھ، و�ذه  املس�ندات، إجراء مطابقات دور�ة، القيام بجرد مفا�� وعدم إشراك موظف

  6.�جراءات تمكن من دعم املقومات ال�� يقوم عل��ا نظام الرقابة الداخلية الفعال

  7:وس�تطرق إ�� أ�م �جراءات ال�� تخص العمل ا��اس�� �� النقاط التالية

 ال���يل الفوري للعمليات - 1

معا��ة البيانات ال�� ي�تظر منھ ورا��ا ا��صول ع�� إن ال���يل الفوري للعمليات ا��اس�ية يؤثر إيجابا ع�� 

معلومات صادقة ومع��ة عن الوضعية ا��قيقية ومساعدة التخاذ القرارات املناسبة، �أن ال يقوم محاسب مثال 

ب���يل عملية شراء معينة من طرف مورد بقيمة فعند معا��ة البيانات ال�� تم ���يل�ا لنا �� �خ�� بأن املورد 

للمؤسسة بقيمة تختلف عن القيمة ا��قيقية بمقدار مما يوفر لنا معلومات غ�� صادقة، وال مع��ة عن دائن 

  .الوضعية ا��قيقية، لذلك بات من الضروري ب�ن �ذا �جراء املدعم ملقومات نظام الرقابة الداخلية

 التأكد من ��ة املس�ندات - 2

ولتمك�ن ا��اسب من  ،املس�ندات مجموع البيانات ا��اصة بمختلف العمليات ال�� قامت ��ا املؤسسة تمثل

س�ولة التأكد من �ذه املس�ندات والبيانات ال�� تحتو��ا ي�ب�� مراعاة �عض املبادئ �ساسية عند تصميم �ذه 

 .اتھال�ساطة ال�� �ساعد ع�� استخدام املس�ند واستكمال بيان ـ:املس�ندات

 .توف�� إرشادات عن كيفية استخدام�ا وتوضيح خطوات س���ا ـ

  .عدد الصور الالزمة ح�� يمكن توف�� البيانات الالزمة ملراكز ال�شاط ـ

 .الرقابةاستعمال �رقام املسلسلة عند طبع نماذج للمس�ندات، مما �ساعد ع�� إجراء عملية  ـ

 إجراء املطابقة الدور�ة- 3

لدور�ة من أ�م �جراءات ال�� تفرض ع�� العمل ا��اس�� داخل املؤسسة لتقر�بھ من الواقع، �عت�� املطابقات ا

ألن العمل ا��اس�� �عتمد أساسا ع�� املس�ندات الداخلية وا��ارجية و ال�� �� موضوع املراجعة املس�ندية، أي 

م املعلومات ا��اس�ية و�التا�� أن �ذه املس�ندات يمكن أن ت�ون غ�� ��يحة مما يؤثر سلبا ع�� مخرجات نظا

  .ع�� القوائم املالية ا��تامية للمؤسسة

  

  

  

  

  

  

                                                           
. 64:مسعود صدیقي، مرجع سبق ذكره، ص  6 

. 11: خالد أمین عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص 7 
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النتائج �� استخراج مختلف  تكمن ضرورة إجراء املقار�ات الدور�ة ب�ن مختلف عناصر امل��انية وجدول حسابات

ع�� مستوى �نحرافات املتمثلة أساسا �� بيانات ع�� س�يل املثال ��لت ع�� مستوى البنك ولم ���ل 

املؤسسة أو العكس، ثم إعطاء إم�انية البحث عن �نحرافات و�سو���ا قبل إعداد القوائم املالية ا��تامية، 

وذلك إلعطاء معلومات ذات مصداقية ومع��ة عن وضعية ا��ساب البن�ي للمؤسسة، وترتبط فعالية �ذه 

  8:املقار�ة بالشروط التالية

 .مرة �� �ل ش�ر يجب إجراء املقار�ة ع�� �قل ـ

ال��ص الذي يقوم باملقار�ة يجب أن �ستلم �وراق الواردة من البنك مباشرة، وأن اليدخل ضمن ـ 

  .اختصاصاتھ �سي�� الص�وك

 .إتباع طر�قة وا��ة إلجراء عملية املقار�ة ـ

  :كما يمكن إجراء مقار�ات دور�ة أخرى يتمثل جل�ا �� ��ي

طر�ق إجراء عملية  ملؤسسة بأرصد��م ا��قيقية ع�� مستوا�م، وذلك عنمقار�ة حسابات املوردين �� ا -

  .�ست�يان للتأكد من قيمة الدين ا��قيقية، وطبيعة الدائن�ن

مقار�ة الز�ائن �� املؤسسة بأرصد��م ا��قيقية ع�� مستوا�م، وذلك عن طر�ق إجراء عملية �ست�يان للتأكد  -

  .من قيمة ا��ق وطبيعة املدين�ن

مقار�ة حسابات ا��زونات بما �و موجود فعال ع�� مستوى ا��ازن، وذلك عن طر�ق عملية ا��رد املادي  -

  .للمخزونات

العملية ا��رد املادي ال مقار�ة حسابات �س�ثمار بما �و موجود فعال ع�� مستوى املؤسسة، وذلك باستعم -

  .لالس�ثمارات

  . موجود فعالمقار�ة حسابات ا��قوق ا��تلفة بما �و  -

  .مقار�ة حسابات املبيعات بما تم بيعھ فعال، وذلك باالعتماد ع�� الز�ائن -

بما تم ع�� مستوى  مقار�ة حسابات �عباء بما تم تحملھ فعال، �إجراء مقار�ة تخص حسابات مركبات �جور  -

  .مص��ة �جور �� مدير�ة �دارة العامة

ار�ات وأ�شطة أخرى تمكن من تدعيم مقومات نظام الرقابة الداخلية، كما إن إجراء �ذه املقار�ات الدور�ة ومق

تمكن من تقر�ب ما تم التوصل إليھ من خالل املعا��ة ا��اس�ية إ�� ما �و حقيقة ع�� مستوى املؤسسة، أي ما 

  .ؤسسةمعلومات ذات مصداقية ومع��ة عن الوضعية ا��قيقية للم �سمح لنظام املعلومات ا��اس�ية من توليد

 عدم إشراك موظف �� مراقبة عملھ - 4

�عت�� العنصر ال�شري أ�م مورد والرك��ة الرئ�سية �� املؤسسة والذي من خاللھ يمكن تحقيق أ�داف�ا و 

  .ا��افظة ع�� ال�سي�� ا��سن ل�ا

ولتدعيم مقومات نظام الرقابة الداخلية املفروضة ع�� النموذج ا��اس�� للمؤسسة ، وجب تحديد 

�ختصاصات وتوز�ع املسؤوليات داخل نظام املعلومات ا��اس�ية بما ي�ناسب مع موقع �ل موظف داخل 

  اس�ية، ل�س�يل النظام، وسن إجراء يق��� �عدم إشراك موظف �� مراقبة عملھ داخل نظام املعلومات ا��

                                                           
 .117: ، ص2003دمحم التھامي طواھر،مسعود صدیقي، المراجعة وتدقیق الحسابات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 8
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املمكن حصول�ا، وال�� تخل بأ�داف نظام الرقابة الداخلية، فعند  عملية الكشف عن �خطاء أو التالعبات

حدوث خطأ من ا��اسب عن ج�ل للطرق والقواعد ا��اس�ية ف�ذا �خ�� ال �ستطيع كشف خطئھ وكذلك إذا 

حدث تالعب فا��اسب �غطي �ذا التالعب �ونھ صادرا عنھ، فوضع �ذا �جراء يقلل من �ذه �نحرافات و��يح 

 .�ة خالية من �ذه الشوائب ال�� ����ء إ�� املعلومات ا��اس�يةمعا�

  .و�� �خ�� نقدم ش�ل تفصي�� يو�� �افة إجراءات نظام الرقابة الداخلية  

  �جراءات التنفيذية لنظام الرقابة الداخلية) :  II -4(ش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  123:دمحم التو�امي طوا�ر ،مسعود صديقي ،مرجع سبق ذكره ،ص:املصدر 

  

  

  

  

  

 اإلجراءات

  إجراءات تنظیمیة   إجراءات عامة 

 و إداریة 

إجراءات تخص 

  العمل المحاسبي 

التأمین على ممتلكات  -

  .المؤسسة 

  .األمانة التأمین ضد خیانة  -

  .اعتماد رقابة آلیة  -

 .إدخال اإلعالم اآللي  -

  .تحدید االختصاصات  -

  .تقسیم العمل  -

  .توزیع المسؤولیات  -

  .إعطاء تعلیمات صریحة  -

إجراء حركة التنقالت بین  -
  .العاملین 

  .التسجیل الفوري للعملیات -

  .المستنداتالتأكد من صحة  -

  .إجراء المطابقات الدوریة  -

عدم إشتراك موظف في  -

  .مراقبة عملھ 
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  تقييم نظام الرقابة الداخلية: املبحث الثا�ي

سة، و�ذا ـن ال���ء �ول الذي يتوجھ إليھ �و نظام الرقابة الداخلية للمؤسإعند قيام املراجع بم�متھ ف  

ملعرفة مدى التطبيق الفع�� للسياسات املوضوعة و��داف املرجوة، وكذا معرفة مدى ال��ام املؤسسة ��ذه 

باستعمال مجموعة من الوسائل و�دوات  العناصر، وح�� يصل املراجع ل�ذه املعرفة يقوم بتقييم �ذا النظام

��ا أثناء عملية التقييم لنظام   لتقاء� وفق خطوات من��ية متعارف عل��ا، مع محاولة تخطي املشا�ل ال�� يمكن

  .الرقابة الداخلية أو ح�� �عد ان��ائھ م��ا

كمطلب أول، أما املطلب الثا�ي ا س�تطرق من خالل �ذا املبحث إ�� أ�داف تقييم نظام الرقابة الداخلية ذل�

�� املطلب الثالث سنحال دراسة العالقة  كذلكو  املراجع �� تقييمھ ل�ذا النظام يتضمن املراحل ال�� �عتمد�ا

  .ب�ن املراجعة الداخلية و الرقابة الداخلية 

  أ�داف تقييم نظام الرقابة الداخلية: املطلب �ول 

لرقابة الداخلية لضمان التطبيق ال��يح لإلجراءات وتحدي��ا يقوم املراجع الداخ�� بتقييم نظام ا  

  :حسب تطور املؤسسة و احتياجا��ا، و��دف ذلك إ��

  .ـ اختبار ما إذا �انت املؤسسة �ستخدم إجراءات فعالة تضمن الثقة �� املعلومات ال�� يتم إنتاج�ا

  .سسةـ اختبار ما إذا �انت القنوات و�جراءات �سمح بتحقيق أ�داف املؤ 

ومنھ ��دف املن��ية املتبعة �� تقييم نظم الرقابة الداخلية املتعلقة بدورات العمليات وعناصر �صول 

  9:وا��صوم إ��

  تقييم وجود الرقابة الداخلية -1.1

تملك�ا املؤسسة وذلك  يتم ذلك من خالل ف�م إجراءات معا��ة البيانات والرقابة الداخلية اليدو�ة و�لية ال��

  :طر�قعن 

  .ـ التعرف ع�� نظام معا��ة البيانات ونظم الرقابة ال�� وضع��ا املؤسسة

ـ التحقيق عن طر�ق �ختبارات من أن �جراءات ال�� تم وضع�ا وعملية الرقابة امل��مجة مطبقة فعال �� 

  .املؤسسة

مقارنة باأل�داف ال�� يجب أن ـ تقييم درجة ا��طر الناتجة عن �خطاء ال�� يمكن أن تقع خالل معا��ة البيانات 

  .يحقق�ا نظام الرقابة الداخلية

  .ـ تقييم نظم الرقابة الداخلية ال�� تتضمن حماية �صول عند وجود خطر فقدا��ا

�سمح بتخفيف أعمال  ال�� يمكن أن �عتمد عل��ا املراجع الداخ�� وال��)نقاط القوة(ـ فعالية الرقابة الداخلية

  .املراجعة

  

  

                                                           
9 Jean Yeav EGLEM et Autres, les mécanismes comptables de l’entreprise, 4 édition, Gualiano Editeur,  

2001,p: 296. 
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  تقييم استمرار�ة الرقابة الداخلية2.1-

و�ع�� ��ذا التقييم فحص س�� عمليات الرقابة الداخلية ال�� سيعتمد عل��ا املراجع، ��دف ضمان تحقيق�ا 

  :للنتائج املرجوة طوال ف��ة املراجعة، وذلك عن طر�ق

  .)اختبارات �ستمرار�ة(ـ فحص التطبيق الدائم لإلجراءات

  .من تقييم نتائج املراحل السابقة ـ ا��كم ال��ا�ي انطالقا

 مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية: املطلب الثا�ي

من مراجع  لتقييم نظام الرقابة الداخلية، سواء �ان التقييم املراحل الرئ�سية ال�� يقوم ��ا املراجع

 10:داخ�� أو خار��، تتم عن طر�ق اتباع املراحل التالية

 توصف �نظمة و�جراءا -أوال

يتمعن �� �جراءات واملراجع �� �ذه املرحلة باستجواب موظفي  يحاول ف�م كيفية عمل�ا، وذلك

املؤسسة، ثم يقوم بالتعب�� عن �جراءات ال�� ف�م�ا ح�� يتمكن من استعمال�ا �� إطار تقييمھ لقوى و ضعف 

 .الرقابة الداخلية

ت�ن تتمثالن �� �سلوب الوصفي وخرائط التدفق، �� �ذه املرحلة يمكن أن �ستعمل املراجع وسيلت�ن أساس�

 .باإلضافة إ�� طر�قة �ستجوابات

  التمعن �� �جراءات و استجواب موظفي املؤسسة - 1

التنظي��، فاملراجع  ال الذي ت�شط فيھ املؤسسة و�ي�ل�المجتختلف إجراءات الرقابة الداخلية باختالف ا   

عمل�ا، العالقات املوجودة بي��ا، والتعب��  طرف إدارة املؤسسة، طر�قةيالحظ بتمعن �جراءات املوضوعة من 

 .ع��ا

 .�ستعمل طر�قة �ستجوابات وغ���ا من الطرق  كما يمكن للمراجع أن

  خرائط التدفق و�سلوب الوصفي - 2

وعة، �ذا انطالقا من املالحظات و �ستجوابات، �ع�� املراجع عن نظرتھ للعمليات وإجراءات الرقابة املوض

، أي يرفق �ذا الوصف بخرائط تدفق التعب�� يمكن أن ي�ون ع�� ش�ل وصف كتا�ي، ولكن �ستحسن أن

  .أش�ال �سطر مختلف التدفقات والرقابات املنفذة

  التحقق من ف�م �نظمة - ثانيا

�جراءات ال�� �عد ان��اء املراجع من تحض�� خرائط التدفق أو وصفھ الكتا�ي، ع�� املراجع أن يتحقق من أن 

دو��ا �� فعال �جراءات ال�� تنفذ �� املؤسسة، �نا يظ�ر دور اختبارات التطابق، فال�دف من �ذه املرحلة �و 

  11.تجنب انطالق املراجع �� عملية تقييمھ للرقابة الداخلية ع�� أسس خاطئة

                                                           
. 118:ص ،2004شعباني لطفي، مرجع سبق ذكره،   10 

. للمزید من التفصیل أنظر إلى الفصل األول، المبحث الثالث، المطلب الثاني   
.نفس المالحظة، المطلب الثاني   

11Chadefaux. M, l’audit fiscal, Litec, Paris, 1987, P:190. 
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  12:ومن �ذا نالحظ انھ �ناك ثالثة مشا�ل تطرح و��

  يجب اختبار�ا ؟ـ ما �� �جراءات ال�� 

  ـ كيف تتم عملية �ختبار ؟

  ـ فيما تتمثل ��مية الكمية ال�� يجب إعطاؤ�ا ل�ذا �ختبار ؟

  اختيار �جراءات ال�� یتم اختبار�ا - 1

الرئ�سية الختبار�ا، فميدانيا  العمل �ول الذي يقوم بھ املراجع �� �ذه املرحلة �و التعرف ع�� الدورات العملية

وعة من املشا�ل ال�� يمكن للمراجع أن يلتقي ��ا، بداية أنھ ممكن أن تتم نفس الدورة العملية �� �ناك مجم

أماكن مختلفة، ففي �ذه ا��الة يجب ع�� املراجع أن يفرض بأن �ل دورة استغالل تتم ع�� حدى عند القيام 

صنع يقوم ��ذه العملية، فع�� �عملية �ختبار، مثال عملية التخز�ن، فإذا �ان للمؤسسة عدة مصا�ع و�ل م

  .املراجع أن يخت�� �ل واحدة م��ا ع�� حدى

كما �ستطيع املراجع أن يلتقي بدورات عملية تنفذ من طرف مصا�� مختلفة، ففي �ذه ا��الة يقرر املراجع 

ورت�ن اختيار الدورات حسب درجة تطبيق�ا وكفاءة املوظف�ن القائم�ن ��ذه العملية، وأخ��ا يمكن أن يحدث لد

 .مختلف�ن أن �ش���ا �� جزء مع�ن، ففي �ذه ا��الة يخت�� املراجع �ل دورة ع�� حدى إال بال�سبة ل��زء املش��ك

  القيام �عملية �ختبار - 2

يتحقق املراجع من حقيقة س�� �ل الدورات العملية خطوة بخطوة،و�جب التأكيد �نا ع��  ،�� �ذه املرحلة

ملسار الدورة العملية �� مجمل�ا دون أن يقتصر  ضرورة ت�بع �جراءات من البداية إ�� ال��اية، واختبار املراجع

  .ع�� جزء م��ا فقط

 :طر�قت�ن و�ماوفيما يخص التطبيق امليدا�ي لالختبارات، نالحظ أنھ توجد 

وتتمثل �ذه الطر�قة �� �تصال املباشر مع مختلف املنفذين الذين يتدخلون �� �جراءات : ـ الطر�قة املباشرةأ

تم رقاب��ا، و ذلك من أجل التأكد من حسن س���ا من ج�ة، ومن ج�ة أخرى التحقق من وجود العناصر يال�� 

  .، و�مكن تحقيق �ذا �خ�� من خالل مقابلة املنفذين املعني�ناملادية ال�� ل�ا عالقة بتطبيق �ذه �جراءات

الذي تمر بھ �ذه �خ��ة  تتمثل �ذه الطر�قة �� ت�بع مسار الوثائق، فاملراجع �عيد املسار: ـ الطر�قة غ�� مباشرة بـ

  .�لية أي من البداية إ�� ال��اية و انطالقا من الوثيقة �صلية

  لالختبارات��مية الكمية - 3

كما تطرقنا إليھ سابقا، فاختبارات التطابق تخص فحص العناصر املادية، فاأل�مية الكمية ال�� يجب ع�� 

املراجع إعطاء�ا ل�ذا �ختبار ت�تج مباشرة من �دف �ذه �ختبارات، فالعمل �نا يتمثل �� التحقق من وجود 

  14.التطابق يتحدد حسب درجة التكرار ا��قق للرقابة، فمستوى اختبارات �13ذه �جراءات و ل�س مدى كفاي��ا

  

  

                                                           
12Raffegeau. J, Dufils. P et Gonzalez. R,  Op.Cit., 1979, P: 104. 

 121.13:، ص2004لطفي، مرجع سبق ذكره،  شعباني 
14 Pigé. B, Audit et contrôle interne, Litec, Paris, 1997, P: 70. 
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  التقييم �و�� لنظام الرقابة الداخلية-ثالثا

�عت�� �ذه املرحلة من أ�م املراحل �� تقييم نظام الرقابة الداخلية، فع�� املراجع أن �سلط الضوء ع�� 

اءات املوصوفة من أجل إيجاد نقاط القوة و الضعف ا��اصة بالرقابة الداخلية، وذلك بفحص معمق لإلجر 

  15.النقائص لت��يح�ا وا��فاظ ع�� نقاط قو��ا

الرقابة الداخلية، �ستعمل املراجع قوائم �ستقصاء أو �ست�يان وال�� �عت�� �ك�� استعماال  ولتقييم نظام

  .ل�ذه العملية أي التقييم

للرقابة الداخلية، يحضر وثيقة شاملة ي��ص ��ا و�ال�سبة ل�ل إجراء تم  �لتقييم �و�من ا�اء املراجع �و�عد إن

  .فحصھ

  .نقاط القوة النظر�ة -

  .النقائص ال�� تم إيجاد�ا -

  التأكد من تطبيق النظام -را�عا

بأن �جراءات املوصوفة تحتوي ع�� كما يتم التأكد يتم التأكد من تطبيق النظام باستعمال أسلوب العينات، 

  16.ضمانات �افية وأن �ذه �جراءات تطبق فعال وكما يجب من طرف املؤسسة

  اختيار �جراءات ال�� يتم اختبار�ا- 1

لتحقيق �ذه املرحلة �ستعمل املراجع اختبارات الديمومة، وال�� �ستعمل لتحديد نقاط القوة للنظام، وال�� 

غل فعال ع�� طوال السنة املالية فاستعمال يف��ض أ��ا تضمن كفاية �جراءات و ال���يالت، وأ��ا �شت

 .اختبارات الديمومة تمكن املراجع من إيجاد �ل �نحرافات ال�� ���ل�ا �جراءات و ال�� يمكن ل�ا أن تحدث

  القيام �عملية �ختبارات - 2

فيتأكد �ذا �خ�� من يقوم املراجع �عملية �ختبار انطالقا من العناصر املادية امل��وكة عند تنفيذ �جراءات، 

 .حسن تنفيذ �جراءات و اح��ام املبادئ املوضوعة

  مجال اختبارات الديمومة - 3

عن مدى اشتغال �جراءات، و�الطبع ال يمكن أن تقتصر �ختبارات ع��  �دالل�دف �ذه �ختبارات يتمثل �� 

� مدة زمنية �افية ح�� يتم التأكد من عملية واحدة أو اثن�ن فقط، كما يجب أن ت�ون �ختبارات موزعة ع�

  .ديمومة تطبيق �جراءات، فنظر�ا اختبارات املراجع ت�ون طوال السنة املالية

  :كما يمكن تحديد عدد �ختبارات ال�� ينفذ�ا املراجع وذلك بـ

  .استعمال وسائل إحصائية لتحديد ��م العينات و مدى توسيع�ا -

  .�خ�� خال من الذاتيةحكم املراجع بأن ي�ون �ذا  -

  

  

                                                           
15Chadefaux. M: Op.Cit, P: 191. 

.  للمزید من التفصیل أنظر إلى الفصل األول، المبحث الثالث، المطلب الثاني   
.122:، ص2004شعباني لطفي، مرجع سبق ذكره،  16 
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 التقييم ال��ا�ي -خامسا

�سمح اختبارات الديمومة للمراجع بإجراء التقييم ال��ا�ي للرقابة الداخلية، باإلضافة إ�� النقائص �� التصميم 

  .لنظام الرقابة الداخلية �إجراء التقييم �و� عند ال�� حددت

التطبيق ال�� تأ�ي كن�يجة للتطبيق ا��اطئ لنقاط القوة ا��اصة فاختبارات الديمومة تحدد نقائص ال�شغيل أو 

  .بالنظام

�ذا النظام ع�� ��ة ومصداقية  ضعف وانطالقا مما سبق، يحدد مدى تأث�� �ذه النقائص أو نقاط

، كما أن �ذا التقييم ال��ا�ي �سمح للمراجع باتخاذ �جراءات الت��يحية الالزمة ع�� الرقابة 17ا��سابات

 18.ليةالداخ

  :وا��كما يمكن ت��يص مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية والوسائل املستعملة لذلك �� الش�ل امل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
17Raffegeau. J, Dufils. P et Gonzalez. R, Op.Cit, P:109. 
18Chadefaux. M,  Op.Cit, P:191. 
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  مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية والوسائل املستعملة لذلك: ) II-5(رقم الش�ل

  الوسائل         

                      

  �سلوب الوصفي            

  أو خرائط التدفق  

  

  قوائم �ستقصاء

  أو �ست�يان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وثيقة شاملة 

  

  
  RAFFEGEAU. J, DUFILS. P et GONZALEZ..M,  Op.Cit, p: 88: .درــاملص

  وصف النظام

إختبارات التطابق 

  )فھم النظام (

 التقییم األولي للنظام

نقاط ضعف 

 نظریة

نقاط قوة 

 نظریة

تطابق (الدیمومة  إختبارات

 )نقاط القوة 

نقاط قوة غیر 

  مطبقة

نقاط قوة 

  مطبقة 

  قوة   ضعف 

  التقییم النھائي لنظام الرقابة الداخلیة 
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 دراسة العالقة ب�ن املراجعة الداخلية و الرقابة الداخلية :   الثالثاملطلب 

�عمل املراجعة الداخلية ع�� تطو�ر وتحس�ن أنظمة الرقابة الداخلية وح�� تحقق �ده الوظيفة أ�داف�ا ال�� 

  19: وجدت ألجل�ا  البد من توفر الشروط ال�� �سمح ل�ا بأداء م�ام�ا بفعالية ، و ا�م �ده الشروط 

ظائف املؤسسة �ع�� أن عاى املراجعة الداخلية أن �غطي جميع �شاطات وو  :الشمولية  -أ 

 .ا��تلفة من جميع النوا�� 

البد من تحديد املوقع الوظيفي لوظيفة املراجعة �� ال�ي�ل التنظي�� للمؤسسة  :�ستقاللية  -ب

ما يجعل�ا مستقلة عن با�� الوظائف،وغالبا ما ت�ون تا�عة مباشرة لإلدارة العليا ، مما يضمن عدم 

ن املوضوعية و ا��ياد�� التقار�ر املعدة من طرف قسم تداخل�ا مع الوظائف �خرى و �ذا لضما

 املراجعة 

البد أن ي�ون ال��ص امل�لف بأداء م�مة او وظيفة املراجعة ع�� درجة كب��ة من ال��ا�ة  :الكفاءة  -ج 

 . و �ملام بامليدان ،مما �سمح لھ بأداء وظيفتھ ع�� أكمل وجھ 

م�ام�ا ع�� أحسن وجھ و الوصول إ�� رقابة داخلية جيدة يجب وح�� تتمكن املراجعة الداخلية من القيام ب

  : وضع �ده �خ��ة 

 نظام لرقابة مختلف العمليات  -

 .نظام لرقابة �جراءات املوضوعية من طرف املؤسسة و مدى إم�انية تطبيق�ا  -

 .تنظيم محاس��  -

 .معا��ة مالئمة ��تلف املعلومات  -

 .نظام لقياس ا��اطر و النتائج  -

 .للمعلومات والتوثيق  نظام -

لز�ادة فعالية الرقابة �وظيفة إدار�ة �امة يتطلب �مر  :املراجعة الداخلية كمرحلة وأداة رقابية �امة  - 1

�عداد ا��يد ل�ا عن طر�ق تحديد و تصميم مراحل�ا ا��تلفة بما يتفق وطبيعة �شاط املشروع ، و املراحل 

 : ال�� تمر عملية الرقابة �� �األ�ي 

  التنظيم :املرحلة �و�� 

  :وتتطلب �ده املرحلة تنظيم العناصر ا��تلفة املرتبطة �عملية الرقابة و من أ�م�ا ما ي�� 

  تحديد العالقات ا��تلفة ب�ن املستو�ات �دار�ة �� املشروع أفقيا و رأسيا فيما يتعلق بدور �ل

 .مستوى إداري �� عملية الرقابة 

                                                           
اس�ية ،تخصص زعومة خ�� الدين ،دور املراجعة الداخلية ف تفعييل نظام الرقابة الداخلية ،مدكرة تخرج لنيل ش�ادة املاس�� �� العلوم املالية و ا��19

  55، ص  2012/2013، �سكرة ،  تدقيق محاس�� ،جامعة دمحم خيضر
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  وره �� مستوى إداري �� التنظيم �� مجال تنفيد عملية الرقابة و دتحديد دور �ل فرد �� �ل

 .تحقيق ��داف املطلو�ة 

  تحديد و تصميم معاي�� �داء  املالئمة ال�� يتم إتخاد�ا أساسا لتقييم �عد ذلك . 

  تحديد مسؤوليات وسلطات �ل فرد �� التنظيم . 

  20التوجيھ  :املرحلة الثانية 

  : العناصر �ساسية لز�ادة فاعلية دور الرقابة بصفة عامة و تتضمن �ذه املرحلة 

  توجيھ �فراد و إرشاد�م أوال بأول ��دف الوصول ملستوى �داء املثا�� لألعمال  ا��تلفة بما

 .يتفق مع املعاي�� املطبقة 

  مراعاة �ستخدام �مثل لعناصر النظام ا��اس�� املطبق �� املؤسسة و الطرق ا��اس�ية

 .املالئمة لطبيع��ا 

  التوجيھ ا��اس�� ��تلف العمليات املالية ووفقا ل�ل من الدورة املس�ندية و الدورة

 . ا��اس�ية السليمة 

  اصدار التوج��ات و التعليمات الدور�ة بصورة مستمرة ��دف تصو�ب أية أخطاء منعا

 .لتكرار�ا

  املراجعة و املراجعة الداخلية : املرحلة الثالثة 

  : و تتضمن �ذه املرحلة العناصر التالية 

  فحص العمليات املالية و مراجع��ا من أجل التأكد من مدى �ل��ام بالقواعد و املبادئ

 . ا��اس�ية 

  التحقق من �داء الفع�� و مقارنتھ باألداء ا��طط و تحديد الفرقات و �نحرافات و

 . تحليل�ا من أجل معرفة طبيع��ا 

 ب �ذه �نحرافات و خاصة السلبية م��ا معا��ة أسبا . 

  التقييم : املرحلة الرا�عة 

  : تتضمن �ده املرحلة بإعتبار�ا مكملة للمرحلة السابقة العناصر �ساسية التالية

  تقييم �داء ع�� مستوى مختلف عناصر ال�شاطات ال�شر�ة و املادية. 

  م��ا تحليل نتائج التقييم لتحديد �جابيات و السلبيات. 

  تحديد �نحرافات السلبية و أسبا��ا. 

  تحديد املسؤولية عن �ده �نحرافات. 

  إستخدام أساليب التحليل ا��تلفة �� إطار تطو�ر مراجعة ا��سابات  إ�� مراجعة

 .ا��سابات التحليلية إ�� جانب �و��ا عملية مراجعة و فحص 

  
                                                           

20
  56زعومة خ�� الدين ، مرجع سبق دكره ، ص  
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  التقر�ر  : املرحلة ا��امسة 

حلة �خ��ة �� عملية الرقابة ع�� أساس أ��ا تمثل املرآة ال�� �عكس ن�يجة املراحل السابقة من و �عت�� �ده املر 

  : خالل إعداد تقر�ر يو�� النتائج ال��ائية ل�ده العملية ، و�� �ذا ا��ال يجب مراعاة العناصر التالية 

  إعداد التقر�ر الذي �ساعد ع�� إبراز �ده النتائج ال��ائية. 

  يجب مراعاة املستوى �داري املوجھ لھ التقر�ر من حيث الش�ل و ا��توي. 

  تمام بالتقر�ر بإعتبار أنھ وسيلة إتصال يمكن �ستفادة م��ا �� أك�� من مستوى��

 .إداري 

  املراحل �ساسية لعملية الرقابة الداخلية) :  II-6(الش�ل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  باإلعتماد ع�� مدكرة زعومة خ�� الدين  من إعداد الطالبة: املصدر 

 أ�مية نظام الرقابة الداخلية بال�سبة للمراجع الداخ��  - 2

وجھ للوصول إ�� رقابة داخلية فعالة �ساعده ع�� ح�� يتمكن املراجع الداخ�� من القيام بم�امھ ع�� أحسن 

  تحقيق ال�سي�� �مثل �� املؤسسة يجب أن تصمم �ده �خ��

  نظام رقابة ��تلف العمليات. 

  نظام لقياس ا��اطر و النتائج. 

  معا��ة مالئمة ��تلف املعلومات. 

  تطبيق�ا نظام لرقابة �جراءات املوضوعة من طرف املؤسسة و مدى إم�انية. 

 مراحل عملیة الرقابة الداخلیة

المراجعة و المراجعة  التوجیھ التنظیم

 الداخلیة

 التقرير التقییم
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من �نا نالحظ أن مجال تدخل املراجعة الداخلية واسع جدا ،خاصة أنھ يذ�ب إ�� مراقبة وجود إس��اتيجية ، و 

  �ذا النوع من املراجعة �س�� بمراجعة العمليات ، �ذه �خ��ة ��دف إ�� . مراقبة اح��ام القوان�ن  و �جراءات 

من مسؤوليا��ا عن طر�ق تزو�د�ا بالتحاليل موضوعية ، تقييم  مساعدة مراكز القرار باملؤسسة  و التخفيف

  .ال�شاطات و تقديم �عاليق و إق��احات حول�ا 

ف�و �س�� " املراجع الداخ�� "و م�ام املراجعة الداخلية يقوم ��ا ��ص تا�ع إلدارة املؤسسة ، يطلق عليھ اسم 

من النقاط ال�� ت��ز ا�تمام املراجع الداخ�� ��ذه  ��دم��ا من خالل عملية الرقابة ، و لذلك يمكن ذكر مجموعة

  :العملية 

  تتم�� الوظيفة �دار�ة بإنقسام�ا إ�� مجموعة من الوظائف الفرعية ، �� التخطيط و التنظيم و

التوجيھ و الت�سيق و الرقابة ،و �عت�� وظيفة الرقابة من م�ام مدير املؤسسة و ال�� �شاركھ املراجع 

 .لتحقيق �ده الوظيفة و ذلك ضمانا للوظائف الفرعية �خرى  الداخ�� بفاعلية

  قيام املراجع الداخ�� ب��و�د �دارة باملعلومات الرقابية خاصة أن �ذا �خ�� يمتاز باالستقاللية عن

��شطة ال�شغيلية داخل املؤسسة ،فاملراجع الداخ�� يتأكد من تطابق �داء الفع�� مع �داء الفع�� 

 .اء ا��طط ،و�ذا ما يؤكد ع�� اعتماد إدارة املؤسسة ع�� املراجعة الداخلية لتحقيق �داء مع �د

  عمل املراجع الداخ�� باملؤسسة باعتباره أحد العامل�ن ��ا ،تجعلھ قر�ب من ال��الت املالية و ع��

م �عملية الرقابة �ذا ما يدفعھ و �ساعده ع�� القيا. دراية �املة �س�يا باملشا�ل ال�� تمس املؤسسة 

 .لال�شطة ال�شغيلية املرتبطة ��ذه ال��الت و الوثائق املالية 

  شمل �شاط املراجعة الداخلية ،مراجعة مالية ،و أخرى ملراجعة مدي �ل��ام بالسياسات و اللوائح و�

كفاي��ا و القوان�ن املوضوعية ، و مراجعة العمليات لأل�شطة و �افة  �جراءات و العمليات للتحقق من 

مدي انتظام�ا، كما يمكن إضافة مراجعة نظام املعلومات و درجة �مان املصاحبة ل�ا ، فقيام املراجع 

  .بمختلف �ده املراجعات ي�ون لتحقيق ��داف املسطرة من طرف إدارة املؤسسة 

حد العوامل الرئ�سية أما بال�سبة لس�� املعلومات �� نظام الرقابة الداخلية ، فوجوده كنظام فعال  �عت�� أ

لنجاح املؤسسة �� خلق أو تحو�ل املنافع بأق��� كفاية ممكنة بحيث تمثل وظيفة املراجعة الداخلية  إحدى 

حلقات �تصال و الرقابة ب�ن موظفي املؤسسة ، حيث أن واجب املراجع�ن الداخلي�ن يتمثل �� املساعدة ع�� 

  ا��افظة 

ع�� أ�شطة املؤسسة ،و �� نفس الوقت ا��افظة ع�� خطوط �تصال ب�ن القائم�ن ع�� �ده ��شطة مفتوحة 

  .ومتواصلة ، السيما و أن املؤسسات �ع�ش و تتطور �� محيط سر�ع التغي�� 
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 من��ية املراجعة الداخلية �� تقييم نظام الرقابة الداخلية: املبحث الثالث

اء املراجع الداخ�� تبعا الختالف طبيعة �شاط املؤسسة ونوعية املشكالت ال�� تؤثر تختلف طر�قة أد  

ع�� أداء عمليا��ا والنظام �داري الذي �س�� عليھ إدار��ا، إال أن أداء م�مة املراجعة الداخلية يتم من خالل 

� ع�� املشكالت ال�� �س�ب اختيار ا���ة ا��اضعة للمراجعة ومن ثم اتباع مراحل انجاز�ا، وكذلك يجب ال��ك�

  :عرقلة الس�� ا��سن ل�ذه املراحل، ول�ذا سنقدم �� �ذا املبحث ثالث مطالب ت�ون ع�� الش�ل التا��

  .ـ اختيار ا���ة ا��اضعة للمراجعة

  .ـ مراحل تنفيذ املراجعة الداخلية

 .مشكالت تنفيذ مراحل املراجعة الداخليةـ 

 ة للمراجعةاختيار ا���ة ا��اضع: املطلب �ول 

 21:تبدأ م�مة املراجعة الداخلية باختيار ال�شاط الذي سيخضع لعملية املراجعة، والذي يتم وفق ثالث طرق 

  �ختيار املنظم - 1

و�تم تبعا ل�ذه الطر�قة اختيار ال�شاط أو ا���ة ا��اضعة للمراجعة اس�نادا إ�� خطة املراجعة السنو�ة ال�� 

 .يتم وضع�ا �� بداية السنة

  �ختيار بناء ع�� طلب �دارة العليا - 2

قد تحتاج �دارة العليا إ�� ا��صول ع�� معلومات �شأن وضع أو مش�لة ما ترى �دارة أ��ا بحاجة إ�� حكم أو 

رأي ف��ا، مثل مراجعة اتفاقية محددة ع�� وشك التوقيع، أو مراجعة حساب أحد العمالء تم�يدا لدفع قيمة 

 .ما فاتورة

  ر بناءا ع�� طلب ا���ة ا��اضعة للمراجعة�ختيا - 3

قد يحتاج �عض مدراء الدوائر إ�� مساعدة املراجع الداخ�� لتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية لبعض 

  .��شطة ا��اضعة إلدار��م

و�ة حسب وأيا �انت الطر�قة املطبقة �� اختيار ا���ة ا��اضعة للمراجعة فإن املراجع الداخ�� يحدد �ول

  .��مية ال�س�ية وإعادة جدولة م�مات املراجعة باستمرار ع�� ضوء املستجدات

  

  

  

                                                           
. 156: خلف عبد هللا الوردات، مرجع سبق ذكره، ص  21 
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 مراحل تنفيذ املراجعة الداخلية: املطلب الثا�ي

معاي�� أداء املراجعة الداخلية تو�� أن تنفيذ أعمال وم�ام املراجعة الداخلية ي�ب�� أن �عتمد ع�� مجموعة  إن

 22:من املراحل ال�امة، وال�� تتمثل �� ثالث مراحل رئ�سية ��

 .ـ التحض�� مل�مة املراجعة الداخلية

 . ـ تنفيذ م�مة املراجعة الداخلية

 . ـ التقر�ر عن م�مة املراجعة الداخلية

  :وفيما ي�� توضيح لتلك املراحل

 التحض�� مل�مة املراجعة الداخلية: أوال

يتطلب �مر من املراجع الداخ�� قبل البدء ب�نفيذ أعمال املراجعة، أن يقوم أوال بالتحض�� ا��يد ل�ذه امل�مة، 

وتتمثل خطوة التحض�� للم�مة �� . مع أ�داف املؤسسةمن أجل تحديد أولو�ات م�مة املراجعة، بالتوافق 

 :مرحلت�ن �ما مرحلة �مر بامل�مة ومرحلة الدراسة والتخطيط، واللتان نو���ما كما ي��

 �مر بامل�مة - 1

�مر بامل�مة �و عبارة عن التفو�ض الذي �عطى من قبل �دارة العامة للمؤسسة للمراجع�ن الداخلي�ن، والذي 

 .املعني�ن بقيام املراجع�ن الداخلي�ن بم�مة املراجع سئول�نامل�علم 

، أوقد ي�ون ع�� ش�ل أمر شف��، كما تجدر �شارة 
ً
و�مر بامل�مة يتمثل �� وثيقة مكتو�ة �� حدود صفحة تقر�با

إ�� أن الطالب ��دمات املراجعة الداخلية يمكن أن ي�ون غ�� �دارة العامة للمؤسسة، و�� �ذه ا��الة 

�ستحسن أن ي�ون �مر موقع من طرف �دارة العامة ولو كتوقيع ثا�ي، ذلك إلعطاء صالحيات أك�� للمراجعة 

  23.الداخلية، واستقبال أحسن و�س�يالت عند القيام �عمل�م

  

  

  

  

                                                           
 22عیادي دمحم لمین، مساھمة المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة و

.113:، ص2007/2008 علوم التسییر،  

:  نقال عن  

Jaque Renard, théorie et Pratique de L'audit interne, 3 eme édition, Les Editions d'organisation, Paris, 2000, 

P:189 

. 78:شعباني لطفي، مرجع سبق ذكره ، ص  23 

: نقال عن       

Lemant. O: La conduite d'une mission d'audite interne, Dunod, Paris, 1995, p:53 
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  الدراسة والتخطيط - 2

ع�� املراجع�ن الداخلي�ن إن �ذه املرحلة �عت�� ضرور�ة و�امة جدا إلنجاح م�مة املراجعة الداخلية، حيث يجب 

وضع خطة املراجعة املب�ية ع�� ا��اطر، لتحديد أوليات م�مة املراجعة، بما يتالءم و��داف املسطرة، و�تم 

 :تنفيذ �ذه املرحلة من خالل ��ي

ل�افية �� �ذه ا��طوة يجب ع�� املراجع الداخ�� أن يقوم �عملية �طالع وجمع املعلومات ا: �طالع والف�م -1.2

 :والالزمة، ال�� تمكنھ من ف�م املوضوع محل املراجعة �غرض تحقيق ��ي

 .ـ معرفة ��داف املطلوب تحقيق�ا من �ذه امل�مة

  . ـ معرفة الرقابة الداخلية املطبقة �� ال�شاط أو الوظيفة محل املراجعة وتحديد املشا�ل �ساسية املتعلقة ��ا

التوضيحية لتطو�ر معاي�� املراجعة الداخلية �مر�كية،حيث أكدت ع�� و�ذا �و ما شددت علية املذكرة 

ضرورة ف�م املدير التنفيذي للمراجعة لطبيعة ال�شاط محل املراجعة،وتحديد احتياجات الطرف املستفيد م��ا، 

 24.ل��تكز علية التخطيط للم�مة

لم�مة امل�لف ��ا، ومن خالل املعلومات ال�� �عد أن يقوم املراجع الداخ�� باالطالع والف�م ل :خطة التقارب -2.2

قام بجمع�ا، فإنھ يقوم بإعداد خطة التقارب، و�� عبارة عن وثيقة تظ�ر �� ش�ل جدول يقوم بتقسيم ال�شاط 

أو الوظيفة محل املراجعة إ�� مجموعة أعمال أولية س�لة املالحظة، حيث يقسم ا��دول إ�� عمودين، يب�ن 

 25.عمال أو العمليات �ولية، ب�نما يب�ن العمود الثا�ي أ�داف تلك �عمال أو العملياتالعمود �ول تقسيمات � 

إن ع�� املراجع الداخ�� أن يقوم بتقييم مدى مالئمة وفعالية إدارة مخاطر ال�شاط  :تحديد مواقع ا��طر -3.2

  26.وأنظمة الضبط مقارنة بإطار العمل املتعلقة بھ

ضوء تحديده  ملواقع ا��طر، فإن املراجع يقوم بإكمال جدول خطة التقارب  و�� ��اية �ذه ا��طوة وع��

 27:بإضافة

 .يحدد ا��طر املرتبط ب�ل عمل :ـ عمود ثالث

ذكر  :ـ عمود خامس.عا��، متوسط، ضعيف: يتضمن تقييم م��ص ل��طر حسب ثالثة مستو�ات :ـ عمود را�ع

ذه ا��اطر باالعتماد ع�� �جراءات، املعاي��، �شراف وسائل الرقابة الداخلية ال�� يجب توف���ا إلبطال �

 .و�دوات املالئمة أو �فراد املؤ�ل�ن

                                                           
عبد اللطیف دمحم خلیل، نموذج مقترح إلدارة وتقییم أداء وظیفة المراجعة الداخلیة في ضوء توجھاتھا المعاصرة، مجلة البحوث    24 

.  417:، ص2003، حوان ـ جویلیة، )25(، المجلد 2و1التجاریة، العدد   

. 114:عیادي دمحم لمین، مرجع سبق ذكره ،ص  25 

، 2007داود یوسف صبح، دلیل التدقیق الداخلي وفق المعاییر الدولیة، الطبعة األولى، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، لبنان،  26 

. 235: ص    

. 114:عیادي دمحم لمین، مرجع سبق ذكره، ص  27 
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�شارة إ�� وجود أو عدم وجود �جراءات ال�� �عت�� ذات أ�مية، أو أ��ا موجودة وال تؤدي عمل�ا،  :ـ عمود سادس

 .والعكس غ�� موجودة ولكن توجد وسائل أخرى تتحكم �� العمل

يحدد التقر�ر التوجي�� أسس تحقيق م�مة املراجعة الداخلية ونطاق�ا، و�عرض  :التقر�ر التوجي�� -4.2

��داف ال�� �س�� املراجع الداخ�� إ�� تحقيق�ا، كما �عرف مواقع ا��طر ا��ددة سابقا ضمن خطة التقارب، 

  بمجاالت تدخال��م من حيث مجال  وال�� ع�� ضو��ا يتم تحديد نطاق امل�مة، كما يتضمن مق��ح املراجعون 

العمل الوظيفي، أي �دارة والفروع ال�� ستخضع للمراجعة، ومجال العمل ا��غرا�� أي م�ان القيام 

 . و�ذا التقر�ر قابل للتعديل �عد ال�شاور ب�ن فر�ق املراجعة والطرف �خر الطالب ل�ا.بامل�مة

  تنفيذ م�مة املراجعة الداخلية: ثانيا

خطوات التنفيذ  أن ي�ت�� املراجع الداخ�� من دراستھ وتخطيطھ مل�مة املراجعة امل�لف ��ا، تبدأ �عد

وأدلة �ثبات بما يمكنھ من تحقيق  امليدا�ي للم�مة، وال�� من خالل�ا يقوم املراجع الداخ�� بجمع املعلومات

 :وتتمثل �ذه ا��طوة �� ثالث مراحل ��.أ�داف �ذه امل�مة

 فتتاحاجتماع �  - 1

يتم عقد اجتماع �فتتاح �� مقر ال�شاط الذي س�تم مراجعتھ، ب�ن الفر�ق امل�لف بامل�مة ومسؤولو ال�شاط 

محل املراجعة، وفيھ يتم بناء أو�� العالقات ب�ن الطرف�ن، وكذلك ال��يئة امليدانية لعملية املراجعة والفحص ال�� 

 .س�تم

 )مخطط التنفيذ(برنامج املراجعة - 2

وم برنامج املراجعة بتقسيم أعمال املراجعة ب�ن مختلف أعضاء فر�ق املراجعة وفقا ملؤ�ال��م وخ����م يق  

وحسب الزمن، تنظيم تنقالت �عضاء، برمجة �ستجوابات واللقاءات، و�سمح للمراجع بمعرفة أدق التفاصيل 

خالل الزمن وتحديد املراحل ال�� تم  عن م�متھ، و�ساعد ع�� ت�بع عمل املراجع�ن لضمان الس�� العادي للم�مة

التوصل إل��ا من طرف املراجع، و�عت�� مرجعا م�ما للم�مات املستقبلية، كما ال يجب ا��لط ب�ن �ذا ا��طط مع 

 .خطة التقارب، فالثانية تخطط العمل ح�� ��اية مرحلة الدراسة والتخطيط فقط

 العمل امليدا�ي - 3

   
ً
�عد إعداد برنامج املراجعة واعتماده من مدير املراجعة، حيث يقوم فر�ق  يتم تنفيذ �ذه املرحلة مباشرة

املراجعة بتطبيق �ذا ال��نامج ع�� الواقع من خالل إجراء �ختبارات، املقارنات وغ���ا من تقنيات املراجعة 

ل أو مخالفات �غرض جمع أدلة �ثبات ال�افية واملالئمة لتحقيق أ�داف م�مة املراجعة، والكشف عن أي مشا�

 .أو انحرافات قد تحدث

و�جب ع�� فر�ق املراجعة القيام بتوثيق �افة أعمال املراجعة، بأوراق عمل مؤ�ده بمعلومات ومس�ندات ثبوتية "

داعمة ل�ا، و�عت�� أوراق العمل من أ�م عناصر أعمال املراجعة ف�� ال�� تدعم و�عزز وتث�ت عملية ونتائج 
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، كما أ��ا �عت�� أدلة للمراجع 28"ة عن أدلة املراجعة من أعمال املراجعة املنجزةوتوصيات املراجعة، الناتج

 للدفاع عن نفسھ �� حالة ا��امھ باإل�مال، ومن ضمن �وراق ال�امة لتوثيق عمل املراجع ورقة إبراز وتحليل

تنفيذه للم�مة، وتتعلق املشا�ل، حيث يقوم املراجع بتعبئة �ذه الورقة �لما تكشفت لھ مش�لھ أو مخالفھ أثنا 

ع�� نوع املش�لة، �سباب، النتائج  �ل ورقة بمش�لھ واحدة، وتحتوي ورقة إبراز وتحليل املشا�ل �� العادة

  .والتوصيات املق��حة

 التقر�ر عن م�مة املراجعة الداخلية: ثالثا

 :و�� راحل�ذه ا��طوة �عت�� �خ��ة �� إنجاز م�مة املراجعة الداخلية، وتتمثل �� أر�ع م

 التقر�ر �و�� للمراجعة - 1

برنامج املراجعة، وال��  يتم إعداد �ذا التقر�ر من خالل أوراق إبراز وتحليل املشا�ل، ال�� تم إعداد�ا أثناء تنفيذ

�شتمل ع�� �افة املشا�ل و�نحرافات وا��الفات ال�� تكشفت للمراجع�ن أثناء تنفيذ�م للم�مة، و�ذا التقر�ر 

 .اس إعداد التقر�ر ال��ا�ي�عت�� أس

 حق الرد من ���اص املراجعة أعمال�م - 2

يتم عقد اجتماع ب�ن فر�ق املراجعة الذي قام ب�نفيذ م�مة املراجعة و���اص املراجعة أعمال�م، و�� �ذا 

ل�ا، إضافة إ�� �جتماع يقوم فر�ق املراجعة �عرض املالحظات والنتائج ال�� توصلوا إل��ا مدعمھ باألدلة املؤ�دة 

التوصيات املق��حة �شأ��ا، �عد�ا يتدخل ���اص املراجعة أعمال�م بالرد ع�� تلك املالحظات والنتائج 

 والتوصيات، من خالل الت��يرات والتوضيحات و�نتقادات ال�� يقدمو��ا إن �ان لد��م، وقد يؤدي ذلك إ��

 29:نزاعات ب�ن الطرف�ن، وتظ�ر �ذه ال��اعات �� حالت�ن

  .ـ يقدم املراجع أدلة إثبات قو�ھ ومنھ ي�ت�� ال��اع

 .ـ عدم القدرة ع�� تقديم �ذه �دلة ومنھ ي�نازل املراجع ع�� نقطة ال��اع

 التقر�ر ال��ا�ي - 3

�عد ان��اء التدخل يتم إعداد تقر�ر املراجعة �� صورتھ ال��ائية، و�تم إرسالھ أل�م املسئول�ن املعني�ن و�دارة 

  �م ب�تائج م�مة املراجعة، والتوصيات املق��حة ملعا��ة املشكالت إلعالم

ووا�� و�ناء، وأن يتم إعداده  و�ختالالت ال�� تكشفت خالل عملية املراجعة، و�جب أن ي�ون التقر�ر موضو��

  30.وتقديمھ �� الوقت املناسب

 :أما من ناحية التقديم الشك�� للتقر�ر فيجب أن يتضمن العناصر التالية

  ).املراجعة ومحرري التقر�ر العنوان ال�امل للم�مة، التار�خ، أسماء فر�ق(ـ صفحة العنوان، و�جب أن تتضمن 

  .ـ �مر بامل�مة و�وضع �� بداية �ل تقر�ر

                                                           
 28   239:داود یوسف صبح، مرجع سبق ذكره، ص 

. 118: عیادي دمحم لمین، مرجع سبق ذكره، ص   29 

521عبد الوھاب نصر، شحاتة السید شحاتة، الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ص  30 
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 .ـ الف�رس

 .ـ مضمون التقر�ر

 .ـ املالحق ال�� ترفق بالتقر�ر

 متا�عة تنفيذ التوصيات - 4

ة من التوصيات الت��يحية الواجب القيام ��ا، بناء ع�� املالحظات ال�� �عد اق��اح املراجع الداخ�� ��موع

��ل�ا أثناء القيام بم�متھ، فإنھ يقوم بمتا�عة مدى �ل��ام ب�نفيذ تلك التوصيات، وت�ت�� �ذه املرحلة عند 

 .تنفيذ �ل التوصيات املق��حة وال�� صادقت عل��ا �دارة

  :ا��طوات الرئ�سية لتنفيذ املراجعة الداخلية �� الش�ل التا�� ومن خالل ما سبق فإنھ يمكننا ت��يص

  

 املراحل �ساسية مل�مة املراجعة الداخلية):  II - 7(ش�ل رقم 

)01(  

  

  

  

 

 

  

)02(  

  

  

   

  

    

    

)03(  

  

  

.71:عبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة، مرجع سبق ذكره،ص:املصدر  

  

  �مر بامل�مة

  ـ الدراسة والتخطيط

  ـ الف�م و�طالع

  ـ إعداد خطة التقارب

  ـ إعداد التقر�ر التوجي��

  اجتماع �فتتاح

  إعداد برنامج املراجعة

  العمل امليدا�ي

  

  إعداد التقر�ر

  متا�عة تنفيذ التوصيات

 تقریر المھمة والمتابعة

 تنفیذ المھمة

حضیر للمھمةالت  
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  املراجعة الداخليةتنفيذ مراحل  مش�ل: املطلب الثالث

إن إتمام عملية املراجعة الداخلية بإتباع أسلوب عل�� وعم�� م����، لن ي�ون بمعزل  عن �صطدام ببعض 

املشا�ل والعراقيل، لذا بات من الضروري ال��ك�� ع�� �ذه املشكالت ال�� تحدق با��طوات العملية للمراجعة 

  31:وال�� �� ع�� النحو ��ي

  ط مرحلة التخطي - 1

  :تت��ص �ذه املشكالت �� ��ي

ـ صعو�ة تحديد املعاي�� املراد استعمال�ا �� املراجعة سواء املتعلقة بتقييم نظام الرقابة الداخلية أو املرتبطة  أ

باملسار الطبي�� للمراجعة الداخلية خاصة �� ظل عدم وجود�ا �� �عض �قطار، من خالل الذي سبق ي�ساءل 

ل طبيعة املعاي�� التي�نب�� اعتماد�ا �� �ذه العملية، �ل �� معاي�� دولية أو غ���ا من مصمم �ذه ا��طوة حو 

  .املعاي�� املت�ناة من قباللدول 

صعو�ة تحديد درجة الثقة �� النظام ا��اس�� داخل املؤسسة موضوع املراجعة، مما يخلق صعو�ات ��  -  بـ

  .تحديد طبيعة �جراءات التفصيلية الواجب اعتماد�ا �� املراجعة وكذا ��م �ختبارات الواجب القيام ��ا

مسھ الفحص، وكذا قياس أثر �ذه  صعو�ة تحديد �سبة �خطاء أو ا��الفات املمكن قبول�ا ل�ل بند - جـ 

  .ال�سبة ع�� الصورة ال��ائية للقوائم املالية ا��تامية للمؤسسة

صعو�ة إختيار �سلوب امل���� املمكن من التقييم ا��يد لنظام الرقابة الداخلية ودراسة نتائج �ذا التقييم  - د

ن �� تحديد ��م �ختبارات ال�افية من بما �سمح من تحديد مجاالت املراجعة، مما يخلق صعو�ة مضاعفة تكم

قبل املراجع أو تقر�ره املرور إ�� إجراء مراجعة �املة لبعض البنود، مما يمكن من تأس�س حالة التأكد الك�� 

  .للبنود املفحوصة

صعو�ة تنفيذ  - و.صعو�ة جمع أدلة �ثبات ال�افية لت��ير �حداث �قتصادية ال�� قامت ��ا املؤسسة -  �ـ

طوات املراجعة واتباع أحسن �ساليب الداعمة إ�� تحقيق ��داف املتوخاة من املراجعة �� ظل عامل الوقت خ

  .والت�لفة

صعو�ة تحديد مسؤولية املراجع من البنود املفحوصة وغ�� املفحوصة �� ظل اك�شافھ ملواطن �خطاء  -ز

  .وموج�ة وملزمة للمراجع والغش أو عدم اك�شافھ ل�ما خاصة �� ظل غياب معاي�� ضابطة

  

  

                                                           
. 29: صدیقي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص  31 
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  مرحلة العمل امليدا�ي -  2

  :نوجز �ذه املشكالت �� ��ي

  : ـ الصعو�ات املرتبطة بتقييم نظام الرقابة الداخلية أ

  .عدم ا��دية �� الرد ع�� �سئلة املطروحة من قبل املراجع -

  .ا��واب املضلل عن �سئلة املطروحة من قبل املراجع -

  .تحديد السقوف املقبولة لألخطاء وكذا جسام��ا وخطور��اصعو�ة  -

صعو�ة دراسة واست�تاج املالحظات املرتبطة �عملية الفحص �� البنود وعناصرالقوائم املالية  -

  .ا��تامية

ـ �عت�� النظام ا��اس�� املسؤول �ول ع�� توليد املعلومات ال�� يجب أن يؤكد املراجع صدق�ا أو عكس ذلك،  بـ

  :يام �ذا �خ�� �عمليات الفحص والتحقيق �� �ذا النظام قد ال يخلو من الصعو�ات ال�� نورد�ا أ�م�ا ��فق

  .تحديد درجة �عتماد ع�� املبادئ ا��اس�ية املقبولة قبوال عاما -

  .تحديد مدى التقيد باملعاي�� ا��اس�ية املرتبطة بالدولة املعينة أو الدولية -

  .أ �� ال���يالت ا��اس�ية ��تلف العملياتتحديد مواطن ا��ط -

  .تحديد مدى التباين �� استعمال الطرق ا��اس�ية -

  .تحديد درجة التقييد بال�شر�ع ا��اس�� -

  .تحديد مقدار �خطاء املقبولة وغ�� املقبولة �� ا��سابات -

  .تحديد مدى سالمة �جراءات ا��اس�ية املعتمدة �� املؤسسة -

ة التحقق من سالمة �فصاح �� القوائم املالية ا��تامية للمؤسسة ومن ثمة التأكد من سالمة صعو� -  جـ

  .التوصيل للمعلومات املراد �بالغ ع��ا ملستعميل�ا سواء �انوا داخل أو خارج املؤسسة

  .ما تم فعال ـ صعو�ة التأكد من ��ة وسالمة التقديرات املعلن ع��ا من قبل �دارة وقياس مدى توافق�ا مع د

  مرحلة كتابة التقر�ر  - 3

  :تكمن �ذه الصعو�ات �� ��ي

�عد خطوة كتابة التقر�ر من ب�ن أ�م ا��طوات، إلعتبار أن املراجع �عد خطوة التخطيط والعمل امليدا�ي  -أ 

و�استعمال جميع �ساليب العلمية والقانونية املتاحة لديھ، �س�� ا�� ا��لوص �� ال��اية إ�� تقر�ر ي��ز من 

�تامية للمركز املا�� ا��قيقي للمؤسسة، لذا ي�ب�� أن خاللھ رأيھ الف�� ا��ايد حول مدى تمثيل القوائم املالية ا�
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ت�ون �ذه ا��طوة وفق نمط واحد من قبل جميع املراجع�ن و�� جميع املؤسسات للسماح بإم�انية إعطاء 

  الداللة الواحدة للرأي الواحد لدى جميع مستخدمي �ذا الرأي، ألن �ذا التقر�ر �عت�� وسيلة إخبار ملتخذي 

  

  

�� �خ�� يمكن أن �ش�� إ�� �عض الصعو�ات املرتبطة ��ذه ا��طوة �� . داخل املؤسسة أو خارج�ا القرارات سواء

  :��ي

نظيف، متحفظ،                                                                                        (يدل ع�� الرأي الواحد  لكتابة التقر�ر الذي موحد غياب نموذج -

  ).  سل��، عدم إبداء الرأي

  .تقييم مدى كفاية �جراءات املعتمدة من قبل املراجع -

  .تقييم مدى التقيد بمعاي�� املراجعة -

  .وصف مراحل املراجعة، مع ال��ك�� ع�� العناصر املفحوصة ال�� ي�ب�� أن تدرج �� التقر�ر -

  .�خطاء ال�� �� ر�ن ال�سو�ة من قبل إدارة املؤسسة التعامل مع -

تحديد الش�ل ال��ا�ي للتقر�ر، العتباره أساسا م�ما التخاذ القرارات سواء من قبل �دارة أو �طراف ا��ارجية  -

، وكذا تحديد ��م مسؤولية )املسا�م�ن، املس�ثمر�ن ا��تمل�ن، البنوك، إدارة الضرائب وأطراف أخرى (

 .جع من القرارات املتخذةاملرا
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 :خالصة الفصل

إن عمل املراجعة الداخلية ع�� تحس�ن وت��يح �جراءات الرقابية املوضوعة من طرف إدارة املؤسسة ��دف 

م�ام�م ومسؤولي��م، ذلك بقيام املراجع  يذـماية أصول�ا وأموال�ا ومساعدة أعضا��ا �� تنفـة أو�� إ�� حـبدرج

الداخ�� �عمليات الفحص والتقييم لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة باستعمال مجموعة من الوسائل وإعطاء 

  .مراجع��ا تنصائح لإلدارة و�عاليق حول العمليات ال�� تم

ونة لإلجراءات عند تقييم�ا ومراجعة كما أن عملية املراجعة الداخلية ال يمكن ل�ا أن �شمل جميع العناصر امل�

مليا��ا، ورغم ذلك فأن املراجعة ـعة تفصيلية نظرا لك�� ��م املؤسسات و�عدد عـجميع العمليات مراج

الداخلية تلعب دورا كب��ا �� تفعيل نظام الرقابة الداخلية، وذلك من خالل قيام املراجع باتباع من��ية �� 

خطاء و�نحرافات إن وجدت والعمل ع�� تقو�م�ا �� الوقت املناسب، وموازاتا تقييمھ ل�ذا النظام إلك�شاف � 

مع �ذا فإن م�مة املراجع ال تخلو من املشا�ل والعراقيل ال�� يواج��ا �� �ل مرحلة من مراحل تنفيذه لعملية 

  .  املراجعة الداخلية
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  دراسة حالة ا��ز�نة ملؤسسة تر�ية الدواجن موستا��: الفصل الثالث 

  

  الفصل  تم�ـــــيد

ع��ا نظرا  أداة إدار�ة ال يمكن �ستغناء اتطرقنا �� الدراسة النظر�ة إ�� نظام الرقابة الداخلية باعتبار�  

ملا تقدمھ للمؤسسة من معلومات عن مدى تحكم�ا �� العمليات ال�� تقوم ��ا و�جراءات املوضوعة من طرف�ا، 

وكذلك �عرضنا �� �ذه الدراسة إ�� الدور امل�م الذي تلعبھ املراجعة الداخلية لإلبقاء ع�� حسن س�� �ذا النظام 

  .ومحاولة تفعيلھ

النظري ع�� ا��انب التطبيقي، قمنا بدراسة ميدانية �� إحدى الشر�ات ا��زائر�ة ومحاولة منا إلسقاط ا��انب 

فوجود املراجعة الداخلية �� �ذه الشركة �عت�� ضرورة بمستغانم  الدواجن ا��تصة ل��بة  واملتمثلة �� الشركة

  .حتمية نظرا لك�� ��م�ا و�عدد العمليات ال�� تقوم ��ا و�عقد�ا و�شع��ا

لأل�مية ال�� تلع��ا ا��ز�نة �� �ذه املؤسسة �� ا��فاظ ع�� استمرار���ا وجب التفعيل الدائم لنظام ونظرا 

موستا��  ع�� مستوى ذات �س�م ملؤسسة احيث قمنا بدراسة ميدانية ��  الرقابة الداخلية ل�ذه �خ��ة،

  .ا��اصة ��ا�ز�نة ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثالث                                                       دراسة حالة ا��ز�نة ملؤسسة تر�ية الدواجن موستا��

 

63 
 

  تقديم مؤسسة تر�ية الدواجن : ول املبحث � 

  ةنظرة تار�خية عن املؤسس: �ول  املطلب

وظيف��ا  01/01/1998أسست بتار�خ  MOSTAVIإن املؤسسة �قتصادية العمومية دات أس�م ل��بية الدواجن 

و ذو أ�شطة إنتاجية  وحدات تا�عة ل�ا )09(�سع الرئ�سية �� تر�ية الدواجن ،موقع�ا مناسب لنوع �شاط�ا ، ل�ا 

  . متعددة

 :�عر�ف مؤسسة تر�ية الدواجن  - 1

للغرب الدواجن  تر�ية  ،�� فرع ��مع MOSTAVIاملؤسسة �قتصادية العمومية ذات أس�م ل��بية الدواجن 

)GROUPE AVICOLE OUEST  (GAO   

مسؤولية محدودة برأسمال يقدر  �شأ �دا الفرع ع�� ش�ل مؤسسة ال��ص الوحيد دات ��01/01/1998 

  دج 1000.000.00بــــــ

، تم تحو�ل الطبيعة القانونية للمؤسسة من مؤسسة ال��ص الوحيد ا�� مؤسسة ذات 2000و �� جوان 

  .�� محضر ا��معيية العامة الغ�� عادية �س�م ، و �دا بناءا ع

دج و �دا طبقا للمرسوم  781.87000.00رأسمال�ا إ��  ، بفضل إعادة تقييم قيمة �را��� إرتفع ��2007 سنة 

  . 2007جو�لية 4املؤرخ ��  210_07التنفيدي رقم  

 املقر �جتما�� للمؤسسة  - 2

  . الرابط ب�ن دائرة ع�ن النو���� ووالية مستغانم  17ع�� الطر�ق رقم    MOSTAVI تقع مؤسسة 

 ال�شاط الرئ���� للمؤسسة  - 3

 تر�ية أم�ات الدجاج  -

 بيض ا��ضن إنتاج  -

 إنتاج الكتاكيت  -

  �سم�ن الكتاكيت  -

  ) (GAO _ORAVIOو وحدا��اة م�ام املؤسس: املطلب الثا�ي 

  :م�ام املؤسسة 

 التوز�ع ا��اص با��مع  منافذتوف�� ال��وم البيضاء و مشتقا��ا و �سو�ق�ا ع��  - 1

 إنتاج البيض - 2

 شاملة ل�سي���ا  املراقبة املستمرة للوحدات ووضع إس��اتيجيات - 3

 إعداد امل��انية التقدير�ة للمجمع  - 4

 اعداد اليومية و جدول حسابات النتائج ،و دلك ��اسبة الوحدات التا�عة لھ و مص��ة الضرائب  - 5

 إنتاج أغدية ��عام  - 6

تطو�ر قدرات العمال عن طر�ق التدر�ب  و الت�و�ن املستمر ��دف تنمية قدرا��م و مواكبة  - 7

 .�م التغ��ات �� عمل
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 وحدات املؤسسة: 

 )(UABوحدات �غدية ��عام  )1

وحدات �غدية ��عام ،موزعة ع�� ا���ة  )07(بعةال�سي�� لس" "��GAO_ORAVIOمع  يضمن املقر الرئ����

سيدي _تيارت ،سيدي إبرا�يم _تلمسان ،الرحو�ة _و�ران ،الرم��� _مستغانم ،واد تليالت :الغر�ية للبالد و �� 

  .�شار _البيض ،العبادلة_ بلعباس ،بوقطب

 )( AVICULTUREوحدات تر�ية الدواجن   )2

و " EURL"وحدات ل��بية الدواجن ،ال�� �انت تد�� مؤسسة داتاملسؤلية محدودة )06( ا��مع ستةيضم 

عن املقر الرئ���� للمجمع و أصبح  و أك�� إستقاللية" SPA" شر�ات دات أس�م2000 جوان01أصبحت �� 

من القانون 1993أبر�ل 25املؤرخ ��  }08-93املرسوم ال�شر��� رقم {من 610مجلس إدارة خاص ��ا للمادة 

 AVICAB، )تلمسان (REMCHAVIP، )ا���اج (  DAHRAVIP، )ع�ن النو���� ( MOSTAVI:التجاري و �� 

  ،) و�ران (AVIBEL، )سيدي بلعباس (

HAVIP-HACIANE ) ا��سيان.(  

 : ى وحدات أخر  )3

،كما يضم أيضا مخ�� )و�ران (أيضا وحدات مركز�ة ل��دمات و التمو�ن ب�� ا���� ''''GAO_ORAVIOو�ضم  

  ). مستغانم(بحا��� ماماش "UCPA"ج�وي وصيدلية مركز�ة 
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  ""�GAO ORAVIOمع ال�ي�ل التنظي�� �: التالثاملطلب

  GAO  - ORAVIOال�ي�ل التظي�� ��مع تر�ية الدواجن للغرب ):III-1(رقم  مخطط

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مجمع تر�ية الدواجن للغرب: املصدر  

 

 

 مجمع تربیة الدواجن للغرب

 موستافي

 مستغانم

 وحدة تغذیة األنعام 

بشار -عبادلة   

 وحدة تغذیة األنعام 

تیارت-رحویة  

 وحدة تغذیة األنعام 

البیض -بو قطب  

 وحدة تغذیة األنعام 

 سیدي براھیم 

 

 وحدة تغذیة األنعام 

تلمسان-الرمشي  

 وحدة تغذیة األنعام 

 واد تلیالت

 وحدة تغذیة األنعام 

بن یاحي+  مستغانم  

 شركة مذابح الغرب 

 وھران

 أفیكاب

 سیدي بلعباس 

 رمشافي

 تلمسان

 ھافیب الحسیان

 مستغانم

 

 دھرةفیب

 مستغانم

 الوحدة المركزیة لخدمات 

 التموین

 بیر الجیر

 

 مخبر

 حاسي مماش

 مستغانم

 تربیة الدواجن وحداة تغدیة األنعام 

 الصیدلیة

 المركزیة

UCPA 
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  موستا��ؤسسة ال�ي�ل التنظي�� مل: الرا�عاملطلب 

  :وحدات تا�عة ل�ا و تتمثل �� 09موستا��تضم شركة 

 . أين تتم عملية ذبح الدجاج املسمن و تقطيعھ، تحو�لھ و تص�يعھ: مذبح بوق��ات - 1

 وحدة �سم�ن الدجاج سيدي خطاب  - 2

 وحدة �سم�ن الدجاج بوش�توف - 3

 وحدة �سم�ن الدجاج ينارو  - 4

 ع�ن تادلس �سم�ن الدجاجوحدة  - 5

 وحدة الت�اثر الصور  - 6

 حا��� ماماش محضن - 7

 إبرا�يمسيدي  محضن - 8

 وحدة �سم�ن الدجاج حا��� ماماش - 9
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  MOSTAVIموستا��ؤسسة ال�ي�ل التنظي�� مل: )III-2(رقم  مخطط 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  مجمع تر�ية الدواجن مستغانمرئ�س قسم مراقبة ال�س�� ،     : املصدر

  

  

  

  

  

  

  

  �مانة 

 قسم املوارد ال�شر�ة

 املمتل�ات قسم 

 دائرة الشؤون القانونية

 دير�ة املالية و ا��اسبةامل مدير�ة �دارة العامة مراقبة ال�سي�� �ةمدير 

  رئ�س �دارة العامة

  مدير�ة التدقيق  

  قسم املالية 

 قسم ا��اسبة العامة و التوطيد 

 املدير�ة التقنية التجار�ة 

  القسم التجاري 

 قسم �نتاج 

قسم ال��ة 
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  موستا��مؤسسة ال�ي�ل التنظي�� لوحدات : )III -3(رقم  مخطط

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  مجمع تر�ية الدواجن ملستغانم: املصدر

  

  

  

  موستا��مؤسسة وحدات

SPA )    (  

 محض حا��� ماماش

 وحدة الت�اثر صور 

سيدي    وحدة �سم�ن الدجاج  مدبحبوق��ات

 خطاب

 وحدة �سم�ن الدجاج بوش�توف

  وحدة �سم�ن الدجاج ينارو 

  وحدة �سم�ن الدجاج ع�ن تادلس محضن سيدي إبرا�يم 

وحدة �سم�ن الدجاج حا��� 

 ماماش
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  موستا��ؤسسة ا��ز�نة مل قسم  دراسة حالة: �ي ثااملبحث الـ

�� �ذا املبحث قمنا بدراسة �جراءات املستعملة �� ا��ز�نة وذلك باستعمال أدوات املراجعة الداخلية، وال�دف 

من �ذه الدراسة �و التأكد من أن البنك والصندوق يخضعان �� عمل�ما إ�� قواعد مناسبة للس�� ا��سن لنظام 

ام من أك�� مقومات الرقابة الداخلية أ�مية، سنقوم �عرض شبكة الرقابة الداخلية، و�ما أن الفصل ا��يد للم�

فصل امل�ام ا��اصة بقسم ا��ز�نة أوال، وأدوات املراجعة الداخلية �خرى ثانيا، و�� �خ�� س�تطرق إ�� نقاط 

  .القوة والضعف ل�ذا القسم

  شبكة فصل امل�ام ا��اصة بقسم ا��ز�نة: املطلب �ول 

بة الداخلية أ�مية �� الفصل ا��يد للم�ام، و�عرف عادة بتقسيم امل�ام وقد �عت���ا إن أك�� مقومات الرقا

  .البعض بمثابة إجراءات الرقابة، إن الفصل املالئم للم�ام �و شرط ضروري لفعالية نظام الرقابة الداخلية

  :وفيما ي�� سنقوم �عرض شبكة فصل امل�ام ا��اصة ��ذا القسم
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 شبكة فصل امل�ام ): 4ـ III(رقم  جدول 

 

مة
عا

 ال
ر�ة

دي
امل

 

�ة ر
جا

الت
ة 

ر�
دي

امل
 

ية
ون

قان
 ال

ت
ال

ام
ملع

ة ا
ر�

دي
 م

ت
�يا

ش�
امل

ة 
مان

 أ

ة 
ر�

دي
امل

ة 
الي

امل
اء  

تق
�ن

ل 
و ؤ

س
 م

بة
س

�ا
ا�

 

 الوظيفة

         املسؤول عن ا��ز�نة

مسك الشي�ات 

 املستلمة من الز�ائن

         

          �س�يقات ع�� العمال

         مسك دفاتر الشي�ات

         تحض�� الشي�ات

         مسك يومية ا��ز�نة

وضع الشي�ات �� 

 البنك

        

مسك حسابات 

 الز�ائن

        

مسك حسابات 

 املوردين

        

استالم الكشوفات 

 البنكية

        

تحض�� املقار�ات 

 البنكية

        

مقارنة الشي�ات 

املستلمة مع �ل من 

الكشوفات البنكية 
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.ع�� وتائق املؤسسة  إعتمادامن إعداد الطالبة:املصدر  

 

�عد تحليل شبكة امل�ام ا��اصة بقسم ا��ز�نة تب�ن أنھ ال توجد م�ام متعارضة ومسؤوليات م��اكمة، :خالصة

وال�دف من �ذا التقسيم �و عدم إنفراد ��ص ما بالرقابة ع�� مسؤوليت�ن أو وظيفت�ن أو أك��، والذي ي��تب 

  .�ذا ال��ص ألخطاء أو الغش عند تنفيذه لعملھ العادي عنھ إرت�اب

  �دوات �خرى املستعملة �� الدراسة: املطلب الثا�ي

  :وتتمثل أدوات املراجعة الداخلية �خرى املستعملة �� �ذه الدراسة فيما ي��

مغلقة وال�� ت�ون لقد استعملنا لوصف إجراءات نظام الرقابة الداخلية قوائم استقصاء :ـقوائم �ستقصاء

  ".ال"أو " �عم"�جابة ف��ا بـ 

�� تقنية تقوم �عد رق�� للنقديات املوجودة �� الصندوق، ومن ثم املقارنة مع  ):ا��رد املادي(ـ التأكد املباشر

�و ، وال�دف من استعمال �ذه الطر�قةbrouillard de caisse) (الرصيد املوجود �� مسودة موجودات الصندوق 

، و قد من أنھ ال يوجد فرق ب�ن الرصيد املوجود �� دف�� الصندوق والنقديات املوجودة �� الصندوق التأكد 

  .صيد املادي يفوق الرصيد ا��اس�� ببعض الدنان��الحظنا �� املؤسسة أن الر 

  

  

  

البنكية، حيث التقار�ات �ذا �ختبار ي�ون حول إعداد تقار�ر : (Test de permanence)ـ إختبار�ستمرار�ة

من أجل متا�عة تحصيل الشي�ات ا��ررة من طرف  يجب أن تتوفر لدينا �ذه التقار�ر ال�� تقوم ��ا املؤسسة

 و�ومية ا��ز�نة

         مسك يومية املبيعات

 تحض�� فوات�� الز�ائن

 

        

متا�عة القضايا 

 القانونية للشركة 

        

�غطية املستحقات 

 ا��اصة بالشركة 
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املؤسسة، ففي حالة ما إذا انقضت مدة ثالث سنوات و عشرون يوم من تار�خ تحر�ر الشيك و لم يتم تحصيلھ 

و إعادة إدراجھ �� قوم املؤسسة باس��جاع املبلغ يصبح مل�� و غ�� قابل للتحصيل بطر�قة أوتوماتيكية و ت

  خز�ن��ا 

  إعداد قائمة �ستقصاء ا��اصة با��ز�نة: أوال

تم تقديم �ذه القائمة إ�� املسؤول�ن باملؤسسة ليقدموا بدور�م إجابات عن �سئلة املطروحة وال�� 

  ".ال " أو " �عم " ي�ون الرد ف��ا بـ 

  :�ستقصاء ا��اصة با��ز�نةوفيما ي�� س�تم عرض قائمة 

قائمة استقصاء للرقابة الداخلية ع�� ا��ز�نة:  (5-III)ا��دول رقم 

غ��  مالحظات

 مالئم

ةــئلــ�س �عم ال رقم  

 �سلس��

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x  

 

x  

  

  

  

  

x  

x  

  

x  

  

x  

  

  

  

  

 

�ــــــــــــل جميــــــــــــع املعـــــــــــــامالت تــــــــــــتم عــــــــــــن طر�ـــــــــــــق * 

الشــــــــــــــــي�ات، �وراق التجار�ـــــــــــــــــة أو ا��ـــــــــــــــــو�ت 

  البنكية ؟

�ــــل إمضــــاء املســــؤول ضــــروري �ــــ� الشــــي�ات، * 

  املعامالت والتحو�الت ؟

  

العمليـــات ا��تلفــــة ال�ـــ� تمــــر ع�ـــ� ا��ســــابات *

  : املدينة للموردين أو يومية ا��ز�نة ت�ون 

  أـ م��و�ة بوثائق م��رة ؟

  خضع ل��خيص من مسؤول ؟ب ـ ت

  

�ــــل يــــتم ترصــــيد حســــابات املــــوردين �عــــد �ــــل * 

  عملية دفع ؟

�ـــل العمليـــات امل�ـــ�لة �ـــ� حســـابات الز�ـــائن * 

الدائنــــــــــــة يــــــــــــتم مقار�ــــــــــــة مبالغ�ــــــــــــا مــــــــــــع املبــــــــــــالغ 

  املقبوضة عن طر�ق البنك ؟

  :�وراق ال�� �س��جع غ�� قابلة للقبض*

 أـ يتم إعادة ���يل�ا حاال �� ا��انب املدين

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 



 الفصل الثالث                                                       دراسة حالة ا��ز�نة ملؤسسة تر�ية الدواجن موستا��

 

73 
 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

x  

  

  

x  

  

  

  

  

  

x  

  

x  

  

  

x  

  

x  

  

X  

  

  

X  

  

x  

  

  

X 

 

 

 

x  

 ��سابات الز�ائن املعني�ن ؟

ب ـ يتم معا����ا من طرف مسؤول م�لف 

 بذلك ؟

 

�ل كشوفات ا��سابات ترسل بانتظام * 

  للز�ائن ؟

�ل إستمارات التحصيالت �� البنك تظ�ر * 

  أجال �يداع ؟ 

  

�ل املقار�ات البنكية تراجع من طرف * 

  مسؤول ؟

ا��ز�نة يتحمل�ا ��ص  �ل مسؤولية* 

  ؟واحد

ل موجودات الصندوق��اقب عي�يا وتقارب �* 

  مع دف�� الصندوق خالل ��اية الف��ة ؟

  ؟ستعمل أموال الصندوق بقيمة محددة�ل�* 

�ل النفقات ال�� تتم عن طر�ق الصندوق  * 

  ت��ر بواسطة وثائق مصادق عل��ا ؟ 

�ل مراجع الفوات�� للمدفوعات �سا�م �� *

  �س�يل تص�يف ا��سابات؟ 

ل وت��يح الفوارق ا��تملة �ل يتم تحلي* 

  مباشرة فور اك�شاف�ا ؟

�ل أم�ن الصندوق �ستطيع الوصول * 

  للوثائق ا��اس�ية ؟

�ل ���ل �يرادات يوميا �� القيود * 

  ا��اس�ية ؟

  

 

 

 

 

7  

8 

 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

 

16 

 

17 
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x 

 

 

X 

 

خالل ��اية الف��ة، �ل ا��اسبة تحرص ع�� * 

الل ���يل جميع املعامالت ال�� تمت خ

  ؟الف��ة

املدفوعات واملقبوضات �ل تفحص يوميات * 

 باستمرار ؟

 

 

18 

 

19 

باإلعتماد ع�� وثائق مقدمة من طرف املؤسسة ةمن إعداد الطالب:املصدر  

 

  .نقاط ضعف" ال " نقاط قوة أما بـ " �عم " تمثل �جابات بـ 

ال �ع�� وجود ضعف، بل العكس ف�ذا يدل ع�� وجود " ال " فاإلجابة بـ ) 16(أما فيما يخص السؤال

  .فصل للم�ام ب�ن أمانة ا��ز�نة وا��اسبة و�ذا أمر إيجا�ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ا��رد املادي(تقنية التأكد املباشر : ثانيا
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La technique de confirmation directe 

ب�ن املبلغ املب�ن �� دف�� الصندوقوالسيولة النقدية املوجودة عدم وجود فروقات من��دف �ذه التقنية إ�� التأكد 

  .ملؤسسة موستا�� )  III  -  2( و كمثال موجود �� م��ق رقم فعال �� الصندوق

 )ا��رد املادي(تقنية التأكد املباشرة): 6ـ III(جدول رقم 

 التعي�ن الرقم املبلغ

 اوراق نقدية  

20,000,00 20 1000,00 

  500,00 

  200,00 

  100,00 

 قطع نقدية  

50,00 1 50,00 

40,00 2 20,00 

  10,00 

  5,00 

  2,00 

4,00 4 1,00 

 ا��موع  20,094,00

.ملؤسسةمقدمة من طرف ا باإلعتماد ع�� وثائقةمن إعداد الطالب:املصدر  
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عشرون ألف وأر�عة و�سعون دينار جزائري و�و : املبلغ املوجود �� مسودة موجودات الصندوق يقف عند القيمة

  .مساوي للمبلغ املوجود �� جدول ا��رد املادي، و�و إختبار إيجا�ي

ع�� إعداد التقار�ات البنكيةإختبار�ستمرار�ة: ثالثا  

Test de permanence sur l’élaboration des états de rapprochements bancaires 

للقيام ��ذا �ختبار يجب أن يتوفر لدينا  تقار�ر التقار�ات البنكية ال�� تقوم املؤسسة بإعداد�ا خالل 

  :الدورة وذلك من خالل التأكد من

.ـ أن يتم القيام ��ا بصفة مستمرة �� ��اية �ل ش�ر  

.ـ أن ي�ون رصيد املؤسسة يوافق امل��انية العامة  

.أن ي�ون رصيد البنك موافقا للكشوفات البنكية ـ  

.ـ ��ة ا��سابات  

.و مدير املؤسسة ـ أن �ل تقار�ر التقار�ات ت�ون موقعة ومختومة من طرف ال��ص الذي قام ��ا  

لقد تم التأكد من أن تقار�ر التقار�ات البنكية املقدمة تم إعداد�ا بانتظام ��اية �لش�ر، و�ذلك فإن  :خالصة

  .ملؤسسة موستا�� مع بنك البدر ) III  - 1(حسب امل��ق رقم  �ختبار �ان إيجا�ي

نقاط القوة ونقاط الضعف والتوصيات و�ق��احات: املطلب الثالث  

لقد تم استخالص نقاط قوة ونقاط ضعف،  املؤسسة من خالل دراسة حالة قسم ا��ز�نة وال�� قمنا ��ا �� 

  .�اح �عض التوصياتوع�� أساس �ذه النقاط تم اق�

نقاط القوة ونقاط الضعف �� ا��ز�نة: أوال  

:نقاط القوة - 1  

  :نفقات ا��ز�نة-

و�� حالة وجود خلل �� امللفات يتم إعاد��ا إ�� ال�ي�ل  املدير�ة املالية ـ �ل امللفات املقدمة يتم مراقب��ا من طرف 

بتحر�ر شيك يم��� من طرف  املدير�ة املالية املع�� للقيام �عملية التعديل، و�عد أن �عدل امللفات يقوم رئ�س 

ومدير الوحدة ومن ثم إعطاء الشيك لل�ي�ل املع��، ثم يحال امللف إ�� قسم ا��اسبة لإلسناد  املدير العام

  .لضبط، ونجد أن �ناك فصل للم�اموا

�� ف��ة حدو��ا و�ل وصل دفع ���ل �� ) النفقات(ـ يتم ���يل �ل املبالغ املدفوعة �� مسودة موجودات البنك 

  .ف��ة السداد، وذلك من أجل ترت�ب رق��

  .ـ �ل الشي�ات املسلمة إ�� ال�يا�ل املعنية �� موضوع إقرار باإلستالم

  .���يل مورد جديد ي�شأ لھ رمز ل�س�يل معرفة دين �ل موردـ �� �ل مرة يتم ف��ا 

  



 الفصل الثالث                                                       دراسة حالة ا��ز�نة ملؤسسة تر�ية الدواجن موستا��

 

77 
 

  .ـ تتم املطابقة الش�ر�ة وال�� تتم إس�نادا إ�� كشف البنك ودف�� حسابات البنك مما يب�ن أن ا��اسبة تتم يوميا

  .ـ �ناك رقابة ش�ر�ة مطبقة ع�� الصندوق ملطابقة الرصيد املادي بالرصيد ا��اس�� إلحداث التوازن 

  . ل الشي�ات امللغاة يتم �حتفاظ ��اـ �

  .ـ الشي�ات املقدمة لإلمضاء ت�ون مشطبة و�إسم املستفيد املدون باإلسم ول�س ل��امل أو ع�� بياض

  : إيرادات ا��ز�نة-

  .ـ �ل بداية أسبوع ت�ون �ناك مقار�ات ��ساب �يرادات و�ذا ما �ساعد ع�� كشف �خطاء

ـ �عد وضع شي�ات الز�ائن �� البنك من طرف قسم التغطية، �ستمارة ال�� تحمل �قرار باإلستالم ا��اص 

  .بالبنك تنقل إ�� قسم ا��اسبة ليتم ���يل�ا �� جانب �يرادات، و�ذا ما يب�ن الفصل �� امل�ام

  .جميع �ستمارات ا��صلة تب�ن أجال التحصيالت 

  : نقاط الضعف- 2

  .م منفصلة ولكن ل�س بصفة عقالنية و�ذا ما يؤدي إ�� وقوع �� أخطاءـ امل�ا

  .ـ ال يوجد قسم جباية الذي يراقب الوثائق ا��بائية

  .غياب خلية خاصة بدراسة سياسة ال�سو�ق و سلوك املس��لك. 

  .نقص التعر�ف بمنتوجات املؤسسة رغم �عدد�ا و جود��ا . 

  . � توفر املنتجات �� الوقت و امل�ان املناسب نقص الرقابة ع�. 

  التوصيات و�ق��احات: ثانيا

�عد أن تم التعرف ع�� نقاط القوة ونقاط الضعف نقدم �عض التوصيات إلح��ام �جراءاتوضمان الس�� 

  :ا��سن لل�شاطات واملتمثلة ��

  .إعطاء ��مية للعمليات ال�سو�قية و ا إش�ار . 

  .املوظف�نـ عقلنة م�ام 

  .ـ القيام باإلجراءات ال�� تحدد النفقات املسموح ��ا

ـ العمليات املعلقة وال�� تظ�ر �� تقار�ر التقار�ات البنكية يجب أن تأخذ �ع�ن �عتبار وذلكمن خالل السنة ال�� 

  ).مبدأ إستقاللية الدورات(تقع ف��ا 

  .املدير�ة العامة للبنك ـ بال�سبة للشي�ات الغ�� محصلة يجب نقل �ذه الوضعية إ��

  .ـ إرسال كشوفات حساب الز�ائن بانتظام لضمان �غطية ا��قوق �ليا

  .ـ إ�شاء قسم ا��باية ملراقبة الوثائق ا��بائيةومجارات �ل التغ��ات ال�� تحدث ع�� مستوىا��باية

  .تحميل املسؤولية للموظف�ن فيما يخص عقلنة النفقات .  
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  خالصة الفصل 

، فوجود نـظام رقابة داخلية فعال ��ا �ـعت�� ضرورة حتـمية الوطنية الشر�ات أ�م إحدى �ده املؤسسة �عت��   

��ماية أصـول�ا وأموال�ا وتحقيق ��داف املسطرة من طرف�ا، كما �عت�� املراجعة الداخلية أ�م �دوات 

ھ وذلك بتقييمھ وتحديد مدى الداخلية بال�سبة للشركة وال�� �ستعمل لضمان وجود �ذا النظام وفعاليت

  . كفايتھ

التا�عة ال�� قمنا بتقييم�ا وذلك بإتباع املراحل املن��ية وال�� تطرقنا  موستا���قتصادية أما بال�سبـة للوحدة   

��زء م��ا �� ا��انب النظري، حيث من خالل الدراسة امليدانية ال�� قمنا ��ا بتقييم نظام الرقابة الداخلية ع�� 

  .ا��ز�نة وإعطاء �عض التوج��ات وإبداء رأي فيما يخص حالة ا��ز�نة

ل�دف م��ا ضمان الس�� ا��سن لنظام الرقابة الداخلية، ولقد وجدنا أن �ناك نقاط يجب و�ذه الدراسة �ان ا

العمل ع�� تحسي��ا فيما يخص �ذا النظام ولكن مع ذلك فإن وجود�ا ال يمثل أي خطر ع�� الس�� ا��سن 

  .لعمليات ا��ز�نة
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  ا��اتمة العامة 

تمنح املؤسسات أ�مية كب��ة ��مـاية ممتل�ا��ا وحقوق�ا خصوصا مع ك�� ��مـ�ا و�شع��ا، وذلك حفاظا 

بحماية حقوق  ع�� بقا��ا واستمرار�ا، �ذا ما أدى إ�� ضرورة وضع نظام فعال للرقابة الداخـلية كـفيل

�ـذه املؤسسـات وموجودا��ا من ش�� أعمال التـالعب و��مال، وكذلك ضمان س�� عمليا��ا وسالمة 

  .العمليات ا��اسـ�ية والوثائق املالية من حـاالت �خطاء والغش وال��و�ر

ظام �ذا النظام �عتمد ع�� تنظيم جيد وتقسيم بناء ��تلف الوظائف وتحديد للمسؤوليات، وع�� ن

  .محاس�� سليم وعناصر �شر�ة و أدوات رقابة مالئمة

ومن خالل �ذا البحث حاولنا إبراز ا��وانب العامة املتعلقة بموضوع الرقابة الداخلية حيث وجدنا أ��ا 

جد ضرور�ة �� املؤسسات، �ون أ��ا تتضمن �ل املقاي�س ال�� تضمن لإلدارة تحقيق عدة أ�داف تتمثل 

�افظة عل��ا ضد �خطار وضمان دقة البيانات ا��اس�ية واملالية، بحيث يمكن �� حماية أصول�ا وا�

�عتماد عل��ا وضمان �ستجابة للسياسات املوضوعة من خالل إعداد تقار�ر دور�ة عن نتائج ��شطة 

وكذا ضمان �ستخدام �قتصادي الكفء ملوارد�ا من خـالل تجنب �سراف والقصور والتبذير �� 

  داما��ا،استخ

كما تناولنا تقييم نـظام الرقـابة الداخلية الذي �عت�� أمـرا ضرور�ابال�سبة للمـراجع، فمن خالل �ذا 

التقييم يحـدد إطار املراجعة ونطاق الفحص ومدى و نوع �جراءات التـي يجب عليھ إتبـاع�ا، وكذلك 

لداخ�� ع�� �ذا التقييم وذلك ��دف طبيعة ومدى عمق أدلة املراجعة الواجب جمع�ا، و�عتمد املراجع ا

 .إعطاء التوصيات الالزمة وا��اصة بتحس�ن �ذا النظام و تطو�ره إذا لزم �مر ذلك

وتظ�ر أ�مية املراجعة الداخلية �� املؤسسات ملا ل�ا من دور كب�� �� تفعيألنظمة الرقابة الداخلية املطبقة 

د �دارة باملعلومات املستمرة فيما يتعلق بدقة أنظمة وأداة �� يد �دارة العليا للمؤسسة �عمل ع�� م

الرقابة الداخلية والكفاءة ال�� يتم ��ا التنفيذ الفع�� للم�ام ال�� من شأ��ا تفعيل وتطو�ر �ذا النظام بما 

  .يحقق أغراض الشركة و�ح�� مصا�� املسا�م�ن واملس�ثمر�ن بكفاءة عالية وت�لفة معقولة

لية ع�� مجموعة من �دوات �� تقييم�ا ل�ذا النظام، حيث تطرقنا �� ا��انب و�عتمد املراجعة الداخ

النظري ل�ذه �دوات، وقمنا بتجسيد �عض من �ذه �دوات �� ا��انب التطبيقي املتمثل �� دراسة حالة 

  .  نظام الرقابة الداخلية ل��ز�نة ا��اصة بالوحدة بمؤسسة موستا�� 

لف جوانب املوضوع �� فصولھ الثالثة، توصلنا إ�� نتائج خاصة باختبار فبعد معا��تنا وتحليلنا ��ت

 .  الفرضيات ونتائج عامة، باإلضافة إ�� مجموعة من التوصيات و �ق��احات
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  :فيما يخص اختبار الفرضيات، فقد أدت معا��ة البحث إ�� النتائج التالية

 ة ع�� إتباع املراجع ��موعة من املعاي�� بال�سبة للفرضية �و�� واملتمثلة �� توقف نجاح املراجع

املتعارف عل��ا، فأ�مية �ذه املعاي�� تكمن �� �و��ا مقياسا لألداء الذي يقوم بھ املراجع �� تنفيذه 

 .للمراجعة

  بال�سبة للفرضية الثانية واملتمثلة �� أن املراجعة الداخلية �� وظيفة مستقلة تمارس ب�ل

ؤسسة، ف�� مستقلة عن الوظائف �خرى و ال�� يتم موضوعية و�شمل جميع وظائف امل

 .مراجع��ا من قبل�ا، وذلك إلعطاء شرعيـة أك�� للمراجعة الداخلية نظرا لتبعي��ا للمدير�ة العامة

  بال�سبة للفرضية الثالثة املتمثلة �� اعتماد نظام الرقابة الداخلية الفعال ع�� مجموعة من

تمثل �ذه �جراءات �� �جراءات العامة، �جراءات التنظيمية �جراءات املتعارف عل��ا، حيث ت

 .و�دار�ة، وإجراءات تخص العمل ا��اس��

  أما بال�سبة للفرضية الرا�عة املتمثلة �� عمل املراجعة الداخلية ع�� اك�شاف نقاط القوة

قابة الداخلية من والضعف لنظام الرقابة الداخلية والقيام بإبراز�ا، فال�دف من تقييم نظام الر 

 .طرف املراجع الداخ�� �و اك�شاف نقاط قوتھ ونقائصھ و�التا�� مدى فعاليتھ

  أما فيما يتعلق بالفرضية ا��امسة و�خ��ة وال�� تتمثل �� مسا�مة املراجعة الداخلية �� تحقيق

 أ�داف املؤسسة، فاملراجعة الداخلية �عمل ع�� إظ�ار نقاط القوة والضعف ا��اصة بنظام

الرقابة الداخلية املوضوع من طرف املؤسسة وتقوم بتقديم التوصيات لإلدارة العليا ح�� تصل 

إ�� تفعيل �ذا النظام، والذي �شأنھ تقو�ة الب�ية ال�ي�لية وال�سي��ية للمؤسسة، و�ذا للوصول 

 .إ�� ��داف املرجوة من طرف املؤسسة

  :ي��أما النتائج العامة املتوصل إل��ا فجاءت كما 

  إن الرقابة الداخلية �� مجموعة من الوسائل والقوان�ن ال�� توضع من طرف �دارة لضـمان

التحكم �� وظـائف املؤسسة �غية الوصول إ�� �سي�� فعال للعمليات املالية و �دار�ة ال�� 

 .تقوم ��ا �ذه �خ��ة

  واللوائح والقوان�ن �شاط املراجعة الداخلية �شمل التأكد من مدى �ل��ام بالسياسات

املوضوعة، باإلضافة ملراجعة ��شطة و�افة �جراءات والعمليات للتحقق من كفاي��ا ومدى 

 .انتظام�ا
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  عت�� املراجعة الداخلية أداة تا�عة لإلدارة العامة للمؤسسة، بحيث �عمل �ذه �خ��ة ع���

الوظيفة ال بد من توفر الشروط تطو�ر وتحس�ن أنظمة الرقابة الداخلية، وح�� تحقق �ذه 

 :ال�� �سمح ل�ا بأداء م�ام�ا بفعالية، ومن أ�م �ذه الشروط نذكر

  .�غطية املراجعة الداخلية ��ميع �شاطات ووظائف املؤسسةـ 

ـ تحديد املوقع الوظيفي لوظيفة املراجعة الداخلية �� ال�ي�ل التنظي�� للمؤسسة مما يجعل�ا مستقلة عن 

  .�ذا لضمان ا��يادبا�� الوظائف، و 

ـ يجب أن ي�ون ال��ص امل�لف بأداء م�مة أو وظيفة املراجعة الداخلية ع�� درجة كب��ة من ال��ا�ة وذو 

  .خ��ة �� امليدان

كما يمكن إضافة النتائج املتعلقة باألدوات املستعملة لتقييم الرقابة الداخلية ��ز�نة  مؤسسة موستا��  

  :واملتمثلة فيما ي��

  . كة فصل امل�ام جد م�م �� تقييم نظام الرقابة الداخلية ع�� ا��ز�نةـ عرض شب

ـ التقييم ال يقتصر ع�� استعمال قوائم �ستقصاء فقط، و �ذا راجع إ�� أن قوائم �ستقصاء ال تؤدي 

  .إ�� ف�م حقيقي

  .رقابة ع�� الصندوق �� تقنية س�لة و�سيطة ول�ا فعالية كب��ة �� ال) ا��رد املادي(ـ طر�قة التأكد املباشر

ـ �عت�� اختبارات �ستمرار�ة أداة ضرور�ة ملتا�عة تقار�ر التقار�ات البنكية ال�� تقوم ��ا املؤسسة بصفة 

  .دور�ة

و�عد �ن��اء من دراسة حالة خز�نة مؤسسة موستا�� قمنا بتقديم مجموعة من التوصيات     

  :كما ي�� و�ق��احات وال�� سبق وأن ذكرنا�ا وسنعيد أ�م�ا

  .إعطاء ��مية للعمليات ال�سو�قية و ا إش�ار . 

  .ـ عقلنة م�ام املوظف�ن

  .ـ القيام باإلجراءات ال�� تحدد النفقات املسموح ��ا

ـ العمليات املعلقة وال�� تظ�ر �� تقار�ر التقار�ات البنكية يجب أن تأخذ �ع�ن �عتبار وذلكمن خالل 

  ).إستقاللية الدوراتمبدأ (السنة ال�� تقع ف��ا 

  .ـ بال�سبة للشي�ات الغ�� محصلة يجب نقل �ذه الوضعية إ�� املدير�ة العامة للبنك

  .ـ إرسال كشوفات حساب الز�ائن بانتظام لضمان �غطية ا��قوق �ليا

  .ـ إ�شاء قسم ا��باية ملراقبة الوثائق ا��بائيةومجارات �ل التغ��ات ال�� تحدث ع�� مستوىا��باية

 .يل املسؤولية للموظف�ن فيما يخص عقلنة النفقات تحم.  
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 امللخص:

، هذا ما أدى إلى االهتمام بنظم الرقابة الداخلية عقد الوظائف املكونة لهاوتبتوسعها أصبحت املؤسسات في وقتنا الحاضر تتميز  

 نظرا لدورها الهام في املحافظة على أصول وأموال املؤسسة.

قييمها ومما سبق نتجت الحاجة للمراجعة الداخلية التي تعتبر أداة إدارية تعتمد عليها اإلدارة إلختبار مدى االلتزام باإلجراءات الرقابية وت

ها وتفعيلها، فوظيفة املراجعة الداخلية تعتبر كنشاط تقييمي مستقل نسبيا باملؤسسة، يهدف إلى مراجعة العمليات املالية واملحاسبية وغير 

 من العمليات األخرى لخدمة اإلدارة من خالل متابعة مدى فعالية األدوات الرقابية املستخدمة.

ة ويتناول هذا البحث دراسة وتحليل دور املراجعة الداخلية في تفعيل نظام الرقابة الداخلية، ولتحقيق هدف هذا البحث قمنا بدراسة ميداني

لوحدة االقتصادية لتربية الدواجن غرب  وبالضبط في الخزينة، وتجسيد أدوات املراجعة الداخلية في املؤسسة االقتصادية موستافي التابعة ل

 لتحقيق كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية لهذه الخزينة.

خطرا وخلصت الدراسة إلى اكتشاف نقاط قوة ونقاط ضعف في نظام الرقابة الخاص بهذه األخيرة، مع العلم أن نقاط الضعف ال تشكل 

 لعمليات الخزينة، ومع ذلك يجب العمل على تحسين هذه النقاط للوصول لألهداف املسطرة.  جيدكبيرا على السير ال

 :الكلمات املفتاحية

 رير التقاربات البنكية. تقا , اإلستقصاء.شبكة فصل املهام. نظام الرقابة الداخلية.اختبارات اإلستمرارية ـ املراجعة الداخلية.قوائم

Résumé:  

 De nos jours les entreprises se caractérisent par leur  grandeur et la complexité des fonctions qui la constituent,  ce qui 

amène a intéressement  aux  système de contrôle interne, vu son rôle important dans la conservation des origines et des 

fonds de l'entreprise. 

De ce qui procède, il en résulte le besoin d'une révise  interne, qui est en soi un outil administratif qui permet à 

l'administration de tester le degrés  d'engagement dans l'application des mesures de contrôle, leur évaluation et leur 

activation.    

La fonction du contrôle interne est considérée comme une activité estimative relativement indépendante de l'institution, dans le but est 

la révision de ses opérations financières et comptables ainsi que d'autres  opérations  au service de l'administration a travers le suivi du 

degré d'efficacité des outils de contrôle utilisés.   

Cet expose aborde, l'étude de l'analyse du rôle du contrôle interne dans l'activation du système de contrôle interne. Afin de réaliser 

l'objectif de cet expose, nous avons procède a une étude sur le terrain au sein dune entreprise économique Mostavi, filable de l'unité 

économique lelvage du volailles ouest précisément au niveau de la trésorerie, afin de concrétiser  les outils de l'audit interne pour 

atteindre l'efficience et l'efficacité  des outils du système de contrôle interne de cette trésorerie. 

 L'étude a conclu a la découverte des points forts et des points et des ponts faibles du système de contrôle de cette dernière, sachant que 

les faiblesses ne constituent pas une menace importante pour les opérations de trésorerie mais l'on doit travailler pour l'amélioration 

de ces points afin d'atteindre ses objectifs . 

Mots-clés : 

Audit interne, enquête auprès des utilisateurs,  tache de séparation du réseau, système de contrôle interne, teste de continuité, banque 

rapport convergences . 
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