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 .صاحبها رأي عن حال بأي املذكرة مضمون يعرب

 



 :ملخص    

      تعترب املراجعة الداخلية احدى أدوات الرقابة الداخلية يف الوحدة االقتصادية لدعم الوظيفة االدارية ،إضافة 
تعترب من أهم الوظائف باملؤسسة لدورها اىل كوهنا دعما للمراجع الداخلي بشأن تقييم نظام الرقابة الداخلية كما 

الفعال يف فحص وتقييم مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ،عن طريق حتديد نقاط القوى والضعف واليت 
تقدم بشأهنا اقرتاحات تكفل عملية تصحيحها بإضافة إىل تقييم األداء  من خالل التأكد من تطبيق تعليمات 

االستبيان ،طريقة التقرير :من بني طرق ووسائل تقييم هذا النظام اإلدارة  وااللتزام بالقوانني والسياسات املوضوعة ،
الوصفي اليت يعد فيها املراجع تقرير يشمل وصفا كامال لنظام الرقابة الداخلية وما يتضمنه من تدقيق للمعلومات 

  .وتقسيم للعمل واملسؤولية وطبيعة السجالت اليت حيتفظ هبا 

     إن خضوع املراجعة إىل معايري عاملية حتدد مسؤوليتها وقواعد املتحكمة فيها ومبهمة املراجعة الداخلية وقواعد 
 .السلوك املهين اليت جيب أن يتحلى هبا املراجع الداخلي 

 :الكلمات المفتاحية 

 .الرقابة الداخلية ، املراجعة ،املؤسسة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 االهداء
 أهدي ثمرة جهدي 

 أمً الغالٌة .................................................. إلى منبع الثقة والحنان 

 أبً الغالً...........................................إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

 وإخواتً   أخواتً.................................... هم سند لً فً هذه الحٌاة  إلى من

 المٌلود،فوزي ،سامٌة ،صفٌة ،إكرام والكتكوت الصغٌر مروان 

 إلى كل من ٌحمل لقب بومنصورة وسباعً  

 إلى كل  من ساعدنً فً هذا العمل من قرٌب أومن بعٌد 

  . وإلى جمٌع الصدٌقات
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كنشا قيامها و لتطورىا رئيسي عامل ادلراجعة، طرف من ادلقدمة للخدمات احلاجة زيادة ط أساسي  ال ديكن        إن  

 للمؤسسة،   ادلايل للمركز احملاسبية وادلالية وسبثيلها البيانات من التحقق يف يتمثل ادلراجعة من فاذلدف عنو، االستغناء
. لتفادي االخطاء والتالعب بأمالكها صحتها مدى من التأكد مع تطبيقها لإلجراءات ادلوضوعية  مدى و  

 ترتكز كما ألجلها، وضعت اليت للغاية وكأي علم من العلوم ،فادلراجعة تقوم على  رلموعة من اخلصائص كأساس 
الذي تنشط فيو وباعتبارىا  كمهنة فإهنا تفرض على مراجع  اإلطار تعطي و توجو اليت ادلعايري من صبلة على

.احلسابات أثناء مزاولتو دلهنتو قواعد وسلوكيات   

:    ولدراسة أكثر تفصيال دلا ذكرنا سابقا ،مت تقسيم الفصل األول إىل مبحثني             

مفهوم ادلراجعة :  ادلبحث األول    

قواعد السلوك ادلهين :ادلبحث الثاين   
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مفهوم المراجعة :المبحث األول    

التطور التاريخي للمراجعة:المطلب األول  

     إن ادلتتبع ألثر ادلراجعة عرب التاريخ يدرك بأن ىذه األخرية جاءت نتيجة احلاجة ادلاسة ذلا  بغية بسط الرقابة من 
طرف رؤساء القبائل ،اجلماعات أو أصحاب ادلال و احلكومات ،على الذين يقومون  بعملية التحصيل ،دفع 

.واالحتفاظ بادلواد يف ادلخازن نيابة عنهم   

إن ادلراجعة ترجع إىل حكومات قدماء ادلصريني واليونان الذين استخدموا ادلراجعني بغية التأكد من صحة  احلسابات 
العامة ،وكان  ادلراجع  وقتها  يسمع إىل القيود  ادلثبت يف الدفاتر والسجالت للوقوف على مدى سالمتها من 

1.التالعب واألخطاء   

ميالدية 1500الفًتة من العصر القدمي حىت سنة :أوال  

يف أوائل ىذه الفًتة كانت  احملاسبة تقتصر على سلطات الدولة وادلشروعات  العائلية  اليت هتتم خاصة  جبرد ادلخزون 
حيث  تكون ىذه العملية متكررة عدة مرات يف الفًتة الواحدة ،واذلدف منها ىو ا لوصول إىل الدقة ومنع أي  

2.تالعب أو غش بالدفاتر  

 ففي ىذه الفًتة مت استعمال  مصطلح ذات األصل الالتيين للداللة على ادلراجعة ،ومن شبة اشتقت كلمة 

 AUDIT    3.   واليت استعماذلا مازال إىل يومنا ىذا 

 

 

 

 

                                                           

.05،ص 1980،مطبعة اإلرباد ،عمان ،علم تدقيق الحسابات من الناحية النظرية خالد  أمني  عبد اهلل ، -  1  
.18،ص 2000،الطبعة األوىل ،دار وائل ،عمان ،ق الحسابات علم تدقي خالد أمني  عبد اهلل ،- 2  
3 .14، ص1996 ،دار النهضة العربية ، بريوت ،الطبعة الرابعة ،،للمراجعة معايير وإجراءاتادريس عبد السالم االشتوي - 
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1580و1500الفًتة مابني :ثانيا   

سبيزت ىذه الفًتة بالتمهيد للثورة الصناعية ،ولعل ما ديكن استخالصو ىو انفصال ملكية ادلؤسسة عن إدارهتا وزيادة 
احلاجة للمراجعني  كما مت تطبيق واستعمال  القيد ادلزدوج يف النظام احملاسيب حىت ولو مل تكن  بصورة متطورة  كما 

.ىو مستعمل حاليا  وظهور نوع من الرقابة الداخلية على دلشاريع   

1905و1850الفًتة مابني:ثالثا  

إن النمو االقتصادي الكبري الذي شاىدتو ىذه الفًتة خاصة بعد انطالق الثورة الصناعية واالنفصال التام والنهائي 
بني ادللكية واإلدارة ،وظهور احلاجة دلالكي ادلؤسسات وادلشاريع دلن حيافظ على أمواذلم خاصة بعد ظهور قانون 

.الذي أقر ضرورة استعمال مراجعي احلسابات دلراجعة شركات ادلسامهة  1962الشركات الربيطاين سنة   

فبعد كل ىذه التطورات أصبح اجملال مفتوحا للمراجعة حىت تربز كمهنة ونشاط مهم ال يستهان بو  خاصة  بعد  
.تدعيمها  بقوا ننب   

إىل يومنا ىذا 1905الفًتة مابني :رابعا  

سبيزت ىذه الفًتة بظهور الشركات الكربى ،االعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية من طرف ادلراجع اعتمادا كبريا يف 
 عملية ادلراجعة ،وكذالك االعتماد على ادلراجعة االختيارية أي استخدام العينات اإلحصائية يف  ادلراجعة 

كما أصبح اذلدف  األساسي للمراجعة ىو إبداء الرأي الفين احملايد حول القوائم ادلالية ومدى سالمتها يف سبثيل ادلركز 
1.ادلايل للمؤسسة   

 

 

 

                                                           

. 20،ص2003،رجستري ،جامعة اجلزائما،مذكرة زبرج لنيل شهادة  "،ادلراجعة الداخلية مهمتها ومسامهتها  يف ربسني تسيري ادلؤسسة"شعباين لطفي - 1  
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التعاريف المختلفة للمراجعة :المطلب الثاني   

ن تعدد النطاقات اليت يتم من خالذلا معاجلة مصطلح ادلراجعة أدى إىل ظهور عدة تعاريف ورغم ىذا فهي تشًتك إ
:على العموم يف أىداف ربقيقها وسوف نتطرق إىل رلموعة من التعاريف واليت ىي كالتايل   

:Bethoux ,kremper et poisson تعريف  

ادلراجعة ىي فحص للمعلومات من طرف شخص خارجي شريطة أن ال يكون ىو حضرىا أو استعملها  هبدف زيادة 
1.منفعة للمعلومات يف ادلستقبل    

:Bénédica et René keravel تعريف 

2.ادلراجعة ىي فحص انتقادي يسمح بالتأكد من ادلعلومات ادلقدمة من طرف ادلؤسسة   

:تعريف اجلمعية األمريكية للمحاسبة   

ادلراجعة  ىي عملية منتظمة جلمع وتقدمي األدلة والقرائن  بشكل موضوعي ،اليت تتعلق بنتائج  األنشطة واألحداث 
3.االقتصادية ،وذالك  لتحديد مدى تطابق بني النتائج وادلعاير ادلقررة وتبليغ األطراف ادلعنية  بنتائج ادلراجعة    

:تعريف  الدكتور خالد أمني   

ادلراجعة على أهنا فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات وادلستندات واحلسابات والدفاتر اخلاصة بادلؤسسة  فحصا 
انتقادا منظما  بقصد اخلروج برأي فين زلايد  عن مدى داللة القوائم ادلالية  عن  الوضع ادلايل  لتلك  ادلؤسسة  يف 

  4.هناية  فًتة زمنية  معلومة ،ومدى تصورىا  لنتائج  أعمالو من ربح أو خسارة يف تلك الفًتة 

 

                                                           
1-Bethoux  et poisson , l’audit  de secteur public ,  clet,Paris , 1986,  p 21  .         
2 –Bénédica et  keravel ,control inter foucher ,Paris, 1990, p07     

.18،ص1990 ، ،الدار اجلامعية  ،بريوتالمراجعة بين النظرية والتطبيقالصبان زلمد مسري ،الفيومي زلمد ،  - 3 
.11ص  ،بق ذكره ،مرجع  سعلم تدقيق الحسابات  عبد اهلل ،أمنيخا لد  - 4  
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:تعريف منظمة العمل الفرنسي   

 ادلراجعة على أهنا مسعى  أو طريقة منهجية مقدمة  بشكل منسق  من طرف مهين  يستعمل  رلموعة من تقنيات  
ادلعلومات والتقييم  بغية إصدار حكم معلل ومستقل، استنادا على معاير التقييم وتقدمي مصداقية وفعالية النظام 

1. واإلجراءات ادلتعلقة بالتنظيم   

 كما تعرف ادلراجعة على أهنا عملية ذبميع وتقومي أدلة  اإلثبات وربديد وإعداد التقارير عن مدى التوافق ينب

2.ادلعلومات ومعايري زلددة مقدما ،وجيب أن تتم عملية ادلراجعة  بواسطة شخص فين مستقل زلايد   

:وتبعا إىل ما مت ذكره يف التعاريف السابقة ،فإن أمهها  ركزت على النقاط اليت تتمحور حوذلا ادلراجعة وىي   

الفحص -   

التحقيق -   

التقرير -   

ويقصد بو فحص البيانات والسجالت احملاسبية وكل أدلة اإلثبات ومسار ادلعاجلة لتأكد من صحة :الفحص - 1
3.وحقيقة العمليات اليت مت تسجيلها وتبويبها   

يعرب التحقيق عن حكم على صالحية القوائم ادلالية اخلتامية كأداة لتعبري السليم لنتيجة أعمال : التحقيق - 2
.ادلؤسسة، ،وعلى مدى سبثيل ادلركز ادلايل للوضعية احلقيقية ذلا يف فًتة زمنية معينة   

 

 

                                                           

.10،ص2003 ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،،المراجعة وتدقيق الحساباتزلمد التو ىامي طواىر ،مسعود صديقي -  1  
. 15،ص2007،ادلكتبة العصرية ،مصر ، أساسيات المراجعة حامت زلمد الشيشيين ، - 2  
. 10 ،ص بق ذكره ،مرجع سلمراجعة وتدقيق الحسابات زلمد التوىامي طواىر ،مسعود صديقي ،ا-  3  
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يقصد بو بلورة نتائج الفحص والتحقيق يف شكل تقرير  يقدم إىل األطراف  ادلستخدمة لرأي ادلراجع  : التقرير - 3
1.سواء  كانت داخل أو خارج  ادلؤسسة ، ونستطيع أن نقول أن التقرير ىو العملية األخرية من ادلراجعة   

أنواع المراجعة : المطلب الثالث   

ال ديكن التطرق إىل ادلراجعة دون معرفة أنواعها ،مع مراعاة إمكانية استخدام أكثر من أساس لتبويب يف آن واحد 
:فرغم تعدد أنواع ادلراجعة فهذا ال يؤثر على  جوىرىا و ادلهمة ادلخولة ذلا ، فسوف نقوم بدراسة أنواع ادلراجعة   

من حيث القائم  بعملية ادلراجعة         *  

من حيث اإللزام القانوين *  

من حيث رلال ادلراجعة *  

من حيث حجم االختبارات *  

من حيث توقيت عملية ادلراجعة*  

من حيث القائم  بعملية المراجعة :أوال  

 وتنقسم  ادلراجعة حسب ىذا التقسيم إىل نوعني أساسني مها  ادلراجعة الداخلية وادلراجعة اخلارجية

:ادلراجعة الداخلية -   

 ىذه ادلراجعة تقوم هبا مصلحة  توجد بداخل ادلؤسسة وذلا حرية احلكم واالستقاللية يف التصرف ،فادلراجعة الداخلية 
زبول ذلا مهام  التقييم ،ادلراقبة والتحقيق ،كما أن عمل ادلراجعة الداخلية دائم ألنو ينفذ من طرف مصلحة دائمة 

2.بادلؤسسة  

 
                                                           

.20، ص  2000 ،،مصر، ،دار الصفاءالمدخل الحديث للتدقيق الحسابات أضبد حلمي صبعة ،-  1  
.15، ص2002 ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري، جامعة  مستغاًل ،"ادلراجعة يف قطاع البنوك"بلخيضر مسرية ،-  2  
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:ادلراجعة اخلارجية -  

وىي ادلراجعة اليت تتم من طرف ادلراجع اخلارجي ال ينتمي لألجهزة ادلؤسسة ،حبيث يكون مستقال  عن إدارهتا وتتمثل 
  1.مهامو يف إبداء الرأي عن مدى صحة وسالمة القوائم ادلالية وادلعلومات احملاسبية ادلوجودة  بداخل ادلؤسسة

:من حيث اإللزام القانوني :ثانيا   

ينظر ادلشرع اجلزائري من خالل القانون التجاري إىل إلزامية ادلراجعة لبعض ادلؤسسات ، الشركات مثل شركة ادلسامهة 
وعدم إلزامية بعض الشركات مثل شركة ذات ادلسؤولية احملدودة أو شركة التضامن ،لذالك  سنميز بني نوعني من 

:ادلراجعة على  ىذا األساس   

ىي ادلراجعة اليت حيتم القانون القيام  هبا، حيث نص ادلشرع من خالل نصوصو على إلزامية تعني : ادلراجعة اإللزامية- 
مراجع يقوم  بالوظائف ادلنوطة لو من خالل القانون ادلعمول بو ،وىذا  بغية الوصول إىل األىداف ادلرجوة من 

على ضرورة  تعني مندوب احلسابات (609)ادلراجعة، حيث نص ادلشرع اجلزائري يف القانون التجاري  يف مادتو رقم 
.(األموال )يف قانون التأسيس بالنسبة لشركة ادلسامهة   

ىي ادلراجعة اليت تتم دون إلزام قانوين وبطلب من أصحاب ادلؤسسة واإلدارة ،ففي شركة ذات :ادلراجعة االختيارية - 
ادلسؤولية احملدودة وذات الشخص الوحيد  يسعى أصحاهبا إىل طلب االستعانة خبدمات ادلراجع اخلارجي  بغية 

االطمئنان على صحة ادلعلومات وعن نتائج األعمال و ادلركز ادلايل ،إذ أن ىذه ادلعلومات تتخذ كأساس لتحديد 
حقوق الشركاء وخاصة يف  حاالت االنفصال أو انضمام شريك جديد، حيث نص ادلشرع اجلزائري يف القانون 

2.على  تعني مندوب احلسابات يف حالة االقتضاء  لذالك(584)التجاري ويف مادتو   

 

 

                                                           

  1    .12، ص 1991،دار ادلستقبل ،عمان ،األصول العلمية والعملية للتدقيق الحسابات  ،اخلطيب خا لد رافعي- 
.19،20 ، صبق ذكره،مرجع سالمراجعة وتدقيق الحسابات زلمد التوىامي طواىر ،مسعود صديقي ،-  2  
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1من حيث مجال المراجعة :ثالثا  

ادلراجعة  الكاملة  -  

يف ىذه ادلراجعة اإلطار الذي يعمل فيو ادلراجع غري زلدود وبدون قيود أو رلال عمل ، ولكن خيضع دلعاير ادلراجعة 
ادلتعارف عليها ،  ويتعني على ادلراجع إبداء الرأي الفين احملايد عن مدى سالمة القوائم ادلالية  كاملة  بغض النظر عن 

.رلال الفحص  

ادلراجعة اجلزئية -  

يف ىذا النوع من ادلراجعة  خيتار ادلراجع  قسما من أقسام ادلؤسسة ويقوم دبراجعتو دبا فيها من قوائم وسجالت 
زلاسبية ،ولكن يف ىذه احلالة ال يستطيع  ادلراجع اخلروج برأي هنائي  حول كل القوائم ادلالية  لتقتصر دراستو على 

بعض منها فقط ، فعند كتابتو للتقرير  يبدي رأيو حول ما قام بفحصو حىت  ال ينسب لو أي إمهال  كما يستحسن 
يف ىذا  النوع من ادلراجعة أن يكون اتفاق أو عقد كتايب بني ادلراجع وادلؤسسة يبني حدود ورلال ادلراجعة وكذالك 

.األىداف ادلراد ربقيقها   

من حيث حجم االختيارات :رابعا   

:عند  تصنيف ادلراجعة حسب حجم االختيارات  منيز بني نوعني من ادلراجعة   

ىذه ادلراجعة تصلح للمؤسسات ذات احلجم الصغري  وذالك  لإلمكانية فحص صبيع القيود : ادلراجعة الشاملة - 
وادلفردات زلل الفحص  وبالتفصيل ،عكس ادلؤسسات الكبرية  فال ديكن القيام هبذا النوع من ادلراجعة  لكرب حجم 

.العمليات  اليت تقوم هبا  ، فالقيام هبذا النوع من ادلراجعة  يف ىذه ادلؤسسات يؤدي إىل زيادة أعباء عملية ادلراجعة  

إن زيادة حجم ادلؤسسات والعمليات اليت تقوم هبا أدى إىل استحالة القيام  دبراجعة شاملة  : ادلراجعة االختيارية  - 
لكل القوائم ادلالية  وادلفردات بالتفصيل ، إذا استوجب اللجوء إىل ادلراجعة اإلختبارية اليت  تعين  قيام  ادلراجع  

                                                           

.21 ،مرجع سبق ذكره ،صالمراجعة وتدقيق الحساباتزلمد التوىامي طواىر ،مسعود صديقي ،-   1  
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دبراجعة  جزء  من الكل ، أي اختيار عدد من العناصر والقوائم ادلالية و احملاسبية  اليت سبثل  اجملتمع  من أين مت أخذ 
1.العينة ، مث  يقوم  ادلراجع  بإبداء  رأيو انطالقا  من ىذه  العينة   

من حيث توقيت عملية المراجعة : خامسا   

 ىناك نوعان من ادلراجعة من حيث توقيت عمليتها وىي ادلراجعة النهائية وادلراجعة ادلستمرة

 يقصد بادلراجعة ادلستمرة قيام ادلراجع  بعملية الفحص  خالل السنة  و يف هناية الفًتة احملاسبية ،يف حني أن ادلراجعة 
2.النهائية  تعين قيام ادلراجع  بفحص  عمليات ادلؤسسة  بعد هناية السنة ادلالية وإعداد القوائم ادلالية  

وبصفة أخرى  يف ادلراجعة  النهائية  يقوم ادلراجع  بعملية  ادلراجعة  بعد إهناء الفًتة ادلالية وانتهاء احملاسب  من عملو 
وإقفال  احلسابات اخلتامية  حيث ىذا  النوع  من ادلراجعة  يصلح   يف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة أما ادلراجعة 

ادلستمرة  فلها أمهية بالغة يف ادلؤسسات الكبرية أي  يقوم ادلراجع  طوال السنة ادلالية  بقيامة  لزيارات  متعددة واليت  
ديكن أن تكون مفاجئة ،زيادة على ذالك  يقوم  نفس ادلراجع   دبراجعة  احلسابات  اخلتامية  للمؤسسة  ، الشيء  

3.الذي  يعطي  الوقت الكايف  لتعرف  على ادلؤسسة  كما يسهل   ويسرع  يف اكتشاف األخطاء   

معايير المراجعة : المطلب الرابع   

إن من أىم ادلقومات األساسية ألية مهنة متطورة وجوب  وجود  معايري ومستويات  أداء  متعارف عليها  بني 
ادلمارسني  ذلذه ادلهمة  ، يعملون يف ضوئها ويسريون عليها   يف كافة مراحل العمل ، ودلهمة تدقيق احلسابات  

معايري  متعارف عليها  يف معظم  بلدان العامل ادلتقدم زلاسبيا  ، وىذه ادلعايري ادلرشدة  للقضاء واحملاكم وللممارسني 
وقد تضمن " معايري التدقيق ادلتعارف عليها "ضمن كتيب ربت عنوان 1954للمهنة والدارسني ، حيث صدرت عام 

:معايري  التدقيق ادلقسمة إىل ثالث رلموعات  رئيسية  وىي   

                                                           

.43 ، صبق ذكره مرجع س  ،المدخل الحديث للتدقيق الحساباتأضبد حلمي صبعة ،-   1  
.10، ص 1989 ،اإلدارة العامة للتصميم ،ادلملكة العربية السعودية ،المراجعة والمراقبة الداخليةمصطفى حضري ،-  2  
. 11،الطبعة األوىل ،دار الكندي ،األردن ، ص تدقيق ومراجعة الحسابات أبو رقبة توفيق مصطفى ،عبد اذلادي إسحاق ،-  3  
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   1.معايري إعداد التقرير* معايري العمل ادليداين * ادلعايري العامة 

المعايير العامة: أوال  

ىي ادلعايري اليت تطبق على ادلراجع ، ترشد عند اختيار وتدريب ادلراجعني ادلهنيني للوفاء  بثقة اجلمهور  حيث يتم 
الوفاء  هبا عن طريق مفاىيم  واسعة  ترتبط  بالتدريب الفين والكفاية  واالستقالل عن العميل  وشلارسة العناية  ادلهنية 

.للمراجعة   

حيث يتم أداء ادلهنة عن طريق أفراد لديهم  تدريب فين وكفاية كمراجعني ،مع العلم أن :التدريب الفين والكفاية - 1
.معايري الكفاية  تتطور وتتغري  كلما  تغريت البيئة   

إن ادلراجعني ال جيب  أن يكونوا  مستقلني  فقط يف اذباىهم الذىين عند أدائهم عملية ادلراجعة ، :االستقاللية -2
ويتطلب االستقالل ادلوضوعي والتحرر من التحيز ،فعند صبع أدلة اإلثبات وتقيم عدالة القوائم ادلالية  جيب أن ال 

.يتحيز ادلراجع اذباه مصلحة العميل   

يتوقع اجلمهور أن ادلراجع سيؤدي عملية ادلراجعة  دبهارة وعناية مهنية  ،إذ أن إتباع معاير :العناية ادلهنية الواجبة - 3
  2.ادلراجعة ادلتعارف عليها  سبثل أحد ادلقاييس ادلرجعية للعناية ادلهنية الواجبة ،ومع ذالك تلك ادلعايري ال تعترب كافية

معاير العمل الميداني :ثانيا   

إن توفر الكفاءة واالستقاللية لدى مراجع احلسابات غري كاف إذ للقيام دبهمتو على أحسن وجو وإعطاء الرأي 
الصحيح حول شرعية وصدق احلسابات  عليو مراعاة معايري أخرى  متعلقة  بأعمالو ،وىذه ادلقاييس  يسند  إليها 

من أجل تقييم  العمل الذي قام بو ،غري أنو من الصعوبة  وضع معايري  تنطبق على سلتلف ادلؤسسات  وسلتلف 
:مراحل تطورىا  ومن ىذه ادلعايري  نذكر أنو على ادلراجع   

.وضع  خطة عمل كافية  ألعمال  مراجعة  ومراقبة  احلسابات  واإلشراف  على أعمال  مساعديو -   

                                                           

.75 ، ص بق ذكره ،مرجع سعلم تدقيق الحسابات خا لد أمني عبد اهلل ،-  1  
.15،14، ص2007،الدار اجلامعية ، مصر ،التطورات الحديثة في المراجعة أمني السيد أضبد لطفي ، -  2  
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1.( ادللف اجلاري –ادللف الدائم )صبع أدلة وقرائن إثبات تربر الرأي  الفين احملايد وتكوين ملفني -   

معايير إعداد التقارير:ثالثا   

من خالل ىذه ادلعايري  يبدي  ادلراجع رأيو  ويدون فيها النتائج اليت  توصل إليها من مراجعة العملية اليت قام هبا 
:ومعايري إعداد  التقارير ىي كالتايل   

.جيب أن ينص تقرير ادلراجع عند إبداء رأي عن مدى تطبيق   ادلبادئ  احملاسبية  يف إعداد القوائم ادلالية -  

جيب أن ينص  تقرير ادلراجع عن  ما إذا كانت ادلبادئ احملاسبية  ادلطبقة عند القيام  بعملية ادلراجعة مل زبتلف عن - 
.ادلبادئ  اليت  طبقت  عند إعداد  القوائم ادلالية اخلاصة  بالسنوات  السابقة   

.جيب أن تكون  القوائم ادلالية  ادلستعملة إلبداء الرأي   ربتوي  على كل اإليضاحات والبيانات -  

.جيب أن  يكون تقرير ادلراجع  ملف ملم  بكل القوائم  ادلالية -  

: كما ديكن تلخيص  معايري  ادلراجعة  يف الشكل التايل   

 

 

 

 

 

 

                                                           

.39،40، ص2003، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،المراجعة ومراقبة الحسابات بين النظرية والتطبيقزلمد بوتني ،-  1  
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يوضح  معايير المراجعة  (1-1)الشكل   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

طارق  عبد العال حماد ،موسوعة  معايير المراجعة ،الجزء األول ،الدار الجامعية ،مصر، :المصدر 
.43،ص2007  

أهمية وأهداف المراجعة :المطلب الخامس   

أهمية المراجعة :الفرع األول   

تعود أمهية ادلراجعة إىل كوهنا  وسيلة زبدم  عدة أطراف  تستخدم القوائم ادلالية  وتعتمدىا يف ازباذ قراراهتا ورسم  
سياستها  وىذه الوسيلة ال تكون فعالة  إال إذا كان من يقوم هبا ىو شخص خارجيي  مستقل  عن ادلؤسسة وأىم 

. ىذه األطراف ىي إدارة ادلؤسسة ،ادلسامهني ،إدارة الضرائب ونقابة العمال وتسيري  ادلوارد ادلتاحة   

 

 معايري  ادلراجعة  ادلتعارف عليها

 التقرير    إعداد معايري
  

معايري تأىيل ادلراجع  معايري العمل ادليداين     
 وادلمارسة        

كفاءة وترتيب -
 مناسب   

استقاللية ادلراجع    -  

العناية ادلهنية الواجبة -
    

التخطيط واإلشراف -
.ادلناسب والكفاية   

فهم ىيكل الرقابة - 
.الداخلية   

أداة إثبات كافية - 
 ومالئمة 

     

االتفاق مع ادلبادئ - 
 احملاسبية ادلتعارف عليها 

أسباب تغري ادلبادئ -   

مالئمة اإلفصاح عن  - 
 ادلعلومات 

التعبري عن رأي ادلراجع - 
  يف القوائم ادلالية
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:أمهية  ادلراجعة بالنسبة إلدارة ادلؤسسة -1  

إن إدارة ادلؤسسة عند قيامها  بالتخطيط  تعتمد  بدرجة  كبرية  على  معلومات  صحيحة ودقيقة ،وىذا  لتحقيق 
أىداف ادلؤسسة ادلسطرة ، وال ديكن  الوثوق   يف ىذه  ادلعلومات بصفة  مطلقة إال إذا كانت معتمدة  ومصادق  

عليها  من طرف  شخص  زلايد وذالك  بإعطاء  رأي حول  صدق البيانات والقوائم ادلالية اليت تساعد على ازباذ  
1.القرارات  ادلالية  بكل  دقة وموضوعية   

:أمهية ادلراجعة بالنسبة للمسامهني - 2  

ادلراجعة سبكن ادلسامهني من الوقوف على شلتلكاهتم ،وضمان استخدام ادلوارد ادلتاحة استخداما أمثال وبكفاءة 
عالية،فادلراجع  يقوم  بإعداد التقرير  بعد قيامو  بفحص  دقيق للحسابات  وأنظمة الرقابة الداخلية ،يقدم للجمعية 
العامة للمسامهني ،ىذا التقرير  يتضمن  رأيا سليما حول عدالة القوائم ادلالية وسبثيلها  للمركز ادلايل للمؤسسة ونتائج 

2.الدورة ادلالية   

:أمهية ادلراجعة بالنسبة للموردين- 3  

تسمح ادلراجعة للموردين بإطالع على الوضعية ادلالية احلقيقية للمؤسسة ،شلا حيدد درجة التعامل معها ، فإذا اتضح 
للمورد أن الوضعية ادلالية  جيدة  بالنسبة للمؤسسة وأهنا قادرة  على الوفاء  بالتزاماهتا يف أجال استحقاقها فإنو 
سيوسع  نطاق التعامل معها  وتكون درجة الثقة أكرب ،أما إذا تبني  العكس  فإنو سيكون حذرا يف تعاملو مع 

.ادلؤسسة   

:أمهية ادلراجعة بالنسبة إلدارة الضرائب - 4  

 فهي تعتمد عليها يف ربديد الوعاء الضرييب  اليت  ربصل  عليها من إدارة ادلؤسسة ،فإذا كانت ىذه ادلعلومات  
.صحيحة  والنتائج  مبنية يف شكل سليم  فإن قيمة الضرائب  تكون  حقيقية  والعكس صحيح   

                                                           

. 40، 39، صسبق ذكره،مرجع ،المدخل الحديث للتدقيق الحسابات أضبد حلمي صبعة -  1  
.11 ، صبق ذكره ،مرجع ساألصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات خالد راغب اخلطيب ،خليل ضبود الرافعي ،-  2  
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:أمهية ادلراجعة لنقابة العمال - 5  

تعطي ادلرجعة الصورة احلقيقية  عن الوضعية  ادلالية  للمؤسسة  شلا يساعد  نقابة العمال  على ادلطالبة  حبقوق  
.العمال  للتفاوض مع إدارة ادلؤسسة  على أساس صحيح لرفع من قيمة األجور   

:أمهية ادلراجعة يف تسيري ادلوارد ادلتاحة - 6  

يتوصل  ادلراجع أثناء القيام  بعملية  الفحص  وادلراجعة إىل النقاط الضعيفة يف التسيري  فيقوم  بتحديدىا ، والعمل 
على التقليل منها وربسني التسيري وىذا من خالل  تقدمي التوصيات واالقًتاحات اليت من شأهنا الرفع من درجة كفاءة 

1. ادلؤسسة ،واستخدام ادلوارد ادلتاحة استخداما أمثال   

2أهداف المراجعة :لفرع الثاني ا  

: ديكن حصر أىداف ادلراجعة  فيما يلي   

يسعى مراجع احلسابات يف ادلؤسسة إىل التأكد من أن صبيع األصول واخلصوم وصبيع العناصر :الوجود والتحقيق -1
الواردة يف ادليزانية ويف القوائم ادلالية اخلتامية موجودة فعال،حيث أن ادلعلومات الناذبة من نظام ادلعلومات احملاسبية تقر 

مثال بالنسبة إىل  ادلخزون  السلعي مبلغ معني  عند تاريخ معني وكمية معينة  فيسعى ادلراجع إىل التحقيق من 
.ادلعلومات من خالل اجلرد الفعلي أو ادلادي للمحزونات   

تعمل ادلراجعة على التأكد من  أن كل عناصر األصول ىي ملك للمؤسسة واخلصوم ىي التزاما :ادللكية وادلديونية - 2
عليها ،فالوحدات ادلتواجدة يف احملزونات واحلقوق ىي حق شرعي ذلا  والديون ىي مستحقة فعال لألطراف أخرى  
فادلراجعة  بذالك تعمل على التأكد  من صدق وحقيقة ا دلعلومات الواردة ذلا ،واليت  تقدم إىل أطراف عدة سواء 

.داخلية أو خارجية   

                                                           

،2007 ،مذكرة لنيل شهادة  ماجستري ،جامعة ادلدية ،"مراجعة احلسابات بني ادلعايري العامة وادلعايري الدولية"زلي الدين زلمود عمر، - 1  
.11ص    

.16،19 ، ص بق ذكره مرجع س ،المراجعة وتدقيق الحسابات ، ، مسعود صديقي زلمد التوىامي طواىر ،-  2  
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ىي من أىم اخلصائص الواجب توفرىا يف  ادلعلومات حيث بات من الضروري على نظام ادلعلومات :الشمولية - 3
احملاسبية توليد معلومات معربة وشاملة على كل األحداث ،حيث  ينبغي التأكد من دقة وصحة البيانات احملاسبية 

ادلثبتة بالدفاتر والسجالت من جهة ومن جهة أخرى العمل على ذبهيز ىذه البيانات  بشكل  يسمح من توفر 
معلومات شاملة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة والذي  يعترب من أىم أىداف ادلراجعة لإلعطاء  ادلصداقية  

. دلخرجات نظام ادلعلومات احملاسبية   

هتدف ادلراجعة إىل ضرورة  تقييم األحداث احملاسبية ادلعمول هبا كطرق إىتالك االستثمارات :التقييم والتخصيص - 4
وإطفاء ادلصاريف اإلعدادية ،وتقييم  ادلخزنات مث زبصيص ىذه العملية  يف احلسابات  ادلعنية  وبانسجام مع ادلبادئ 

:    احملاسبية ادلقبولة قبوال  عاما ،إن االلتزام من شأنو أن يتضمن ما يلي   

.تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش *  

االلتزام بادلبادئ  احملاسبية *  

.ثبات الطرق احملاسبية من دورة إىل أخرى *  

تسعى األطراف الطالبة للمعلومات احملاسبية إىل احلصول على معلومات ذات ادلصداقية :العرض واإلفصاح  - 5
ومعربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة من خالل إفصاح ىذه األخرية عن سلرجات نظام ادلعلومات احملاسبية وادلتمثلة 

يف ادلعلومات اليت أعدت وفقا للمعاير ادلهنية ،ومت ذبهيزىا  بشكل سليم  يتماشى مع ادلبادئ احملاسبية ،إن ىذه 
ادلعلومات قابلة للفحص من طرف ادلراجع  ليثبت  صحة اخلطوات لتأكد منو مصداقيتها من خالل التمثيل ا حلقيقي 

.لوضع  معني داخل ادلؤسسة   

قواعد السلوك المهني:المبحث الثاني   

،وتستمد ىذه القواعد 1أصدر اجملمع األمريكي للمحاسبني القانونني قواعد السلوك ادلهين تنطبق على صبيع أعضائو
سلطاهتا من قوانني اجملمع الفرعية الذين يشتغلون دبراعاة احلسابات  ديكن توجيو اللوم ذلم أو إيقافهم أو فصلهم إذا 

                                                           

 .72 ،ص،مرجع سبق ذكره،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق يوسف زلمود جربوع - 
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وجد بعد زلاكمة تأديبية من اللجنة ادلختصة أهنم أدينوا  دبخالفة قواعد السلوك ادلهين ،وىذه اإلجراءات التأديبية قد 
تؤدي يف كثري من األحيان إىل سحب الًتخيص دبزاولة ادلهنة اليت ديارس فيها ادلراجع عملو ، ونظرا الن أي إجراءات  
تأديبية ضد أحد ادلراجعني تؤثر تأثريا بالغ الضرر على السمعة ادلهنية ،لذلك فبعض ادلراجعني حيرصون عند شلارستهم 

.إلعماذلم ادلهنية التقيد بقواعد السلوك ادلهين   

1مفاهيم وآداب وأخالقيات المهنة :المطلب األول   

إن مهنة مراجعة احلسابات ىي يف احلقيقة مهنة اجتماعية تستفيد منها أطراف كثرية شلن يستخدمون تقرير ادلراجع 
وبالرغم من تضارب مصلحة  ىؤالء األطراف ،فإن ادلهنة اليت فرضت على مراجع احلسابات ىذا السلوك أثناء مزاولتو 

:دلهنتو وسلوكو وذلك عن طريق  

االلتزام بالنزاىة وادلوضوعية -   

االلتزام بادلعاير العامة ادلهنية -   

االلتزام بادلسؤولية ذباه  العمالء -   

ادلسؤولية أمام زمالئو يف ادلهنة -   

ادلسؤولية وادلمارسات األخرى -   

:إن مفاىيم وآداب و أخالقيات ادلهنة تشمل على مبادئ وأمهها *   

االستقاللية والنزاىة وادلوضوعية - أ  

ال جيوز للعضو أو الشركة ادلهنية اليت يكون فيها شريكا من إبداء الرأي على القوائم ادلالية اخلاصة :االستقاللية - 
 بأحد ادلشروعات إال إذا كان العضو وشركتو مستقلني بالنسبة ذلذا ادلشروع 

                                                           

1 . 73 ،ص،مرجع سبق ذكره،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق يوسف زلمود جربوع - 
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ال جيوز دلراجع احلسابات أن يقوم عمدا بتحريف احلقائق ،وعند شلارستو دلهنة ادلراجعة دبا يف :النزاىة وادلوضوعية - 
ذالك تقدمي اخلدمات الضريبية واخلدمات االستشارية اإلدارية للمشروع ،كما جيوز للعضو أن زبضع أحكامو ادلهنية 

ألراء اآلخرين ،وعند تقدمي اخلدمات الضريبية يفسر الشك لصاحل العميل طادلا أن ىناك مربر مقبوال لتأدية ىذا 
.ادلوقف   

:ادلعايري العامة الفنية - ب  

 جيب عل مراجع احلسابات اخلارجي ادلستقل  التقيد بادلعايري العامة الفنية وىي 

الكفاية ادلهنية *   

العناية ادلهنية الواجبة *   

التخطيط واإلشراف *   

التنبؤات بإضافة إىل معايري الفنية األخرى*   

جيب على مراجع احلسابات أ ن حيدد أتعابو مع عميلو سواء بالساعة أو باليوم أو : ادلسؤولية اذباه العمالء –ج 
حسب العملية بأكمامها ،كما حيظر على ادلراجع االتفاق على ربديد أتعاب معلقة  بنتائج الفحص ،فإذا حددت 

أتعاب ادلراجع مثال بالنسبة ادلئوية من صايف الربح الذي تظهره القوائم ادلالية فهناك احتمال بأن يفقد ادلراجع 
.موضوعيتو ويؤدي ذلك إىل ظهور ادلراجع دبظهر عدم االستقالل   

:ادلسؤولية اذباه الزمالء - د  

ال تتوقف شهرة ادلهنة على سلوك أعضائها فحسب ،ولكن تقدم ادلهنة وربسن نوعية خدماهتا يتوقف أيضا على الثقة 
ادلتبادلة بني األعضاء ،جيب أن يكون ىناك تبادل حر للمعلومات وىذا التبادل ضروري لتطوير ادلهنة وربسني 

1.أساليبها الفنية   
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:ادلسؤوليات األخرى وشلارسة ادلهنة - ه  

ال جيوز دلراجع احلسابات اخلارجي ادلستقل أن يرتكب أي عمل خيل بكرامة ادلهنة :األعمال ادلخلة بكرامة ادلهنة - 
.وكرامة العاملني فيها   

ال جيوز دلراجع احلسابات اخلارجي ادلستقل أن حيصل على عمل عن طريق :اإلعالن ووسائل اجتذاب العمالء - 
.اإلعالن أو وسائل اجتذاب العمالء بطرق غري شرعية   

جيب على مراجع احلسابات أن يدفع عمولة احلصول على عميل ،وحيظر عليو أيضا قبول عمولة :العموالت - و
.نتيجة لتوصياتو للعميل عن منتجات أو خدمات أخرى   

ال جيوز دلراجع احلسابات ن جيمع بني مهنة ادلراجعة وأي عمل أخر أو مهنة أخرى تؤدي : األعمال ادلتعارضة - ي
.إىل خلق تضارب بني ادلصاحل عند تأديتو خلدماتو ادلهنية   

أنواع السلوك المهني : المطلب الثاني  

إن الباحث يف قواعد السلوك ادلهين جيدىا عدة أنواع تبعا لزاوية اليت ينظر منها إىل ىذه القواعد ،وفيما يلي أىم ىذه 
:األنواع   

:من حيث السلطة أو الجهة التي وضعتها *   

وادلقصود هبا تلك ادلبادئ اليت تنص عليها القوانني ادلنظمة للمهنة أو اليت ربكم الرقابة اخلارجية على :قواعد قانونية - 
: مايلي1969ديسمرب31يف وادلؤرخ69/107حساب الشركات ،ومن األمثلة يف اجلمهورية اجلزائرية حدد ادلرسوم رقم   

الوزير ادلكلف بادلالية والتخطيط يعني زلافظي احلسابات يف ادلؤسسات العمومية والوطنية ذات الصفة الصناعية -أ
والتجارية من أجل ضمان الصحة وادلصداقية وربليل وضعية أصوذلا وخصومها ،مث بعد ذلك إنشاء رللس احملاسبة 

1.إضافة إىل ادلفتشية العامة للمالية اللتان تضمنا ادلراجعة احملاسبية1980سنة  

                                                           

.75ص،مرجع سبق ذكره ،،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق يوسف زلمود جربوع -  1  
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،ادلادة السادسة واليت تتعلق بأخالقيات ادلهنة لكل من اخلبري 69/136مت اصدار ادلرسوم 1980افريل 15-ب
مارس مت اصدار مرسوم أخر يتضمن ادلوافقة على االصلازات 24احملاسيب،زلافظ احلسابات  ،احملاسب ادلعتمد ،ويف 

1.والشهادات وشروط اخلربة ادلهنية اليت زبول احلق  يف شلارسة مهنة اخلبري ،زلافظ احلسابات ،احملاسب ادلعتمد   

وادلقصود هبا تلك ادلبادئ واألحكام اليت تصدرىا ادلنظمات ادلهنية من نقابات ومعاىد وصبعيات : قواعد تنظيمية - 
حلث أعضائها على التمسك بآداب وسلوك ادلهنة ،ومنها يف األردن تلك القواعد الصادرة عن صبعية مدققي 

ويف الواليات ادلتحدة االمريكية دينح ترخيص مزاولة ادلهنة من حكومة والية رللس .احلسابات القانونني األردنيني 
.يطلق عليو رللس الوالية للمحاسبة القانونية  

:  من حيث شكل صدورها ووسيلة إثباتها *   

: ديكننا أن منيز نوعني من قواعد آداب السلوك ادلهين مها  

وىي تلك ادلثبة كتابة سواء كانت الوثيقة ادلكتوبة صادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية يف البلد :قواعد مكتوبة - 
.أو كانت التعليمات وادلنشورات من ادلنظمة ادلهنية   

وادلقصود هبا تلك القواعد و ادلبادئ اليت يتعارف ادلراجعون واحملاسبون عليها ويلتزمون بإتباعها :قواعد عرفية - 
والتمسك هبا واحًتامها ويعتربوهنا دستورا أخالقيا من اآلداب والتقاليد اليت جيب على ادلمارسني للمهنة اإلبقاء   

2.عليها   

 

 

 

 
                                                           

.1996،  (16العدد)، اخلاص بالعمل ادلهين،  اجلريدة الرمسية 136-96،ادلرسوم  6ادلادة -   1 
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1أهداف قواعد السلوك المهني:المطلب الثالث  

إن قواعد السلوك ادلهين هتدف إىل ربقيق أغراض عدة ،وتكاد تكون األغراض التالية أمهها واردة ضمن دساتري قواعد 
:السلوك ادلهين وىي   

. رفع مستوى مهنة ادلراجعة واحملاسبة واحملافظة على كرامتها وتدعيم التقدم الذي أحرزتو بني غريىا من ادلهن األخرى* 
تنمية روح التعاون بني احلااسبني وادلراجعني ورعاية مصاحلهم ادلادية واألدبية وادلعنوية  *   

تدعيم وتكملة النصوص القانونية واألحكام اليت وضعو ادلشرع لتوفري مبدأي الكفاية يف التأىيل العلمي والعملي * 
.للمراجع وحياده يف عملو والشروط اليت يسنها إلمكان األشغال بادلهنة   

بث الثقة والطمأنينة يف نفوس صبهور ادلعنىني خبدمات احملاسبني وادلراجعني من العمالء وغريىم من الطوائف * 
.والفئات ادلتعددة   
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إن القيام بأي عمل داخل ادلؤسسة يتطلب مراجعة بصورة دقيقة لضمان بلوغ االىداف ،وتتصف ادلراجعة         
بطبيعتها االنتقادية ،حيث أهنا زبتص بالفحص ،التحقيق  ،ومن ادلالحظ أن االدلام بأفكار االساسية ال يتم التوصل 

إليها عن طريق دراسة لعملية ادلراجعة ذاهتا ويظهر لنا من دراسة عملية ادلراجعة أهنا رلال متخصص للمعرفة يرتكز 
.على الرباىني،  القرائن ،ادلعايري واإلجراءات اليت ربكم  عمليتها ،مبنية على قواعد وسلوكيات ادلهنة ادلعمول هبا   
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      بعد أن تطرقنا يف اجلانب النظري من خالل الفصلني السابقني إىل ادلفاىيم العامة حول ادلراجعة وكذلك ادلراجعة 
الداخلية وعالقتها بالرقابة الداخلية ،أصبح من الضروري البحث عن إسقاط  بعض ادلفاىيم النظرية من الدراسة على 

أرض الواقع ،فاخرتنا الرتبص يف أحد البنوك اجلزائرية  من أجل  التعرف على أىم إجراءات ادلراقبة يف سري    
 .العمليات البنكية 

 التعريف بالبنك الوطين اجلزائري : أوال

 .إجراءات ادلراقبة الداخلية : ثانيا
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 1بطاقة فنية للبنك الوطني الجزائري:أوال

 نشأة وتعريف البنك الوطني الجزائري- 1

   إن من أىداف حرب االستقالل اجلزائرية ربديد الطريق االشرتاكي ،والشك أن تنفيذ سياسة اقتصاد قائم على 
 .التخطيط يفرتض إلغاء سيطرة البنوك الفرنسية ،فكان يعين ذالك ضرورة تأميم ادلصارف الفرنسية 

بسطت الدولة سيطرهتا على القطاع ادلصريف التجاري،استجابة لضرورة إيديولوجية تفرتضها مقتضيات 1966يف عام 
             دبوجب قانون "البنك الوطين اجلزائري:"ادلنهج االشرتاكي،وعلى اثر ىذا التحول ،أنشأ أول بنك ذباري

حبيث أوكلت إليو مجيع ادلهام واألنشطة اليت يقوم هبا بنك االيداع ، حيث 1966يونيو13الصادريف 178-66رقم 
يتمتع بنك الوطين اجلزائري بصفتو بنك االيداع ،وىو :"يتضح ذالك يف ادلادة الثانية من ىذا القانون اليت تنص على 

،مع العلم ،أن البنك حيتكر سبويل  القطاع الزراعي ،يف "خيدم القطاع اخلاص والقطاع العام والقطاع االشرتاكي 
قررت السلطات العامة إنشاء بنك متخصص يتكفل  أساسا بتمويل وتغطية القطاع الريفي الذي يدعى 1982مارس

 ".بنك الزراعة والتنمية الريفية "

خضع القطاع البنكي يف أواخر  الثمانينات لإلصالح االقتصادي الذي ذبسد من خالل القوانني والتشريعات اخلاصة 
 .بالتنظيم والتحسني يف طرق تسيري  االنشطة البنكية وكذا ادلراقبة الصارمة للقطاع 

 تنظيم البنك الوطني الجزائري- 2
 إن الوكالة تعترب اخللية االساسية للمنظمة ،فعلى مستواىا يتم التعامل وتنفيذ أىم العمليات البنكية مع الزبائن  
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 يمثل  الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري (03-01)الشكل رقم
 

 
 
 
 
 

 ادلدير العام

 االمانة العامة

قسم مكلف بالتنظيم 
 ومعاجلة ادلعلومات

خلية متخصصة يف قيم 
 اخلزينة

مدرية الدراسات 
القضائية وادلنازعات 

D .E.J.C العامة ادلفتشة 

 ادلديريات أوادلقاطعات

مدرية الفرع اجلهوي أو شبكة 
 DRE.االستغالل 

الوكاالت 



                              إجراءات المراقبة في البنوك                                          الجانب التطبيقي
 

 
60 

 
  

   يمثل التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية  و وكاالت  البنك الوطني الجزائري(03-02)الشكل رقم 
  

 D.R.Eمدرية شبكة االستغالل 

 ادلراقبة وادلراجعة 

 االدارة

D .G.A.B D.C D.P .A.C 

الوكالة 

قسم دراسة وربليل 
 ادلخاطر

 ادلدير

 قسم االلتزامات 

 قسم الصندوق  نائب ادلدير 

قسم التجارة 
 اخلارجيية 
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إضافة إىل ذالك فإن البنك الوطين اجلزائري حيتوي على سبعة عشر مدرية فرعية ،موزعة عرب القطر الوطين وتتفرع كل  
مدرية إىل عدة وكاالت منها الرئيسية وأخرى دبستويات سلتلفة ونشري إىل أن الرتبص مت عرب وكالة مديرية االستغالل 

  :يلي ديثل تشكيلها شلا (03-01) واجلدول رقم lشرق 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 -647-الوكالة الرئيسية احلميز 
الرويبة –احلميز 05الطريق الوطين رقم 

 -اجلزائر –

الوكالة الرئيسية بئر خادم      
-633- 

شارع االخوة جياليل 30
 -اجلزائر -16330

 -616-الوكالة الرئيسية احلراش 
هنج االخوة جلي حي نايلي 

 -اجلزائر .- احلراش28ب.ص

 -625-وكالة القبة 
 اجلزائر –شارع زلمد فالح القبة 48

 -619-وكالة احلراش 
-جويلية احلراش 05شارع 14

 -اجلزائر -16200

 -612وكالة دار البيضاء 
مطار ىواري بومدين 

 -اجلزائر-16100

قصر ادلعارض الصنوبر - l-187شرق مدرية شبكة االستغالل اجلزائر –البنك الوطين اجلزائري 
 -اجلزائر -16200البحري

- 613-وكالة ادلطار ىواري بومدين 

 الدار البيضاء-16100-ادلنطقة التقنية –ادلطار الدويل ىواري بومدين 
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أنشطة البنك الوطني الجزائري- 3  
ديارس البنك الوطين اجلزائري كل أنشطة بنك الودائع ،مع تقدمي خدمات مالية للمؤسسات ومعاجلة كل عمليات 

:البنكية ،الصرف والقرض،يف ايطار تشريعات والقوانني البنكية ،السيما   
استقبال ودائع من اجلمهور ،عن طريق احلساب أو غريه ،ربت الطلب أو ألجل  اصدار سندات *

.اخل ..خزينة  
:تسديد واستقبال كل ادلدفوعات النقدية  عن طريق *  
.الشيك ،التحويل ، رسائل القرض،االعتماد بالتحويل عن بعد ،وغريىا من العمليات البنكية -  
تنفيذ بوجود ضمان من البنك او عدم وجوده ،كل عمليات القرض للحساب منشئات مالية أخرى  أو حلساب  * 

.الدولة ،كذا توزيع كل  االعالنات من االموال العمومية ومراقبة استعملها   
.سبويل بكل الطرق  عمليات التجارة اخلارجية *  
.استقبال الودائع يف شكل قيم وسندات *  
:استقبال وتسديد كل االوراق التجارية ادلسلمة للقبض أو للخصم *  
. الفواتري والوثائق ذبارية  وادلالية االخرى –الشيك - السند ألمر -الكمبيالة  -  
.أداء دور وسيط لشراء واكتتاب أو بيع كل االوراق العمومية ،أسهم وسندات ،وادلعادن الثمينة *  
معاجلة كل عمليات الصرف ،نقدا أو ألجل ابرام كل عقود القرض ،السلفيات ،الرىن ،التبادل بالعمالت  الصعبة *

.مع احرتام صارم للقوانني ادلعتمدة   
.تأمني خدمات للوكاالت البنكية وادلنشئات الرمسية للقرض*  
.انشاء وتسيري ادلخازن العمومية *  

 إجراءات المراقبة الداخلية :ثانيا

ان نظام الرقابة الداخلية ديثل رلمل االجراءات وادلعايري ادلندرلة عرب سلتلف االنشطة والتطبيقات البنكية،       
ولذالك فإن تقييم ىذه االجراءات يتطلب من ادلراجع متابعة من قرب لعينة من ىذه االنشطة ،حبيث تكشف لو 

حقيقة سري العمليات يف البنك ،بإضافة تدعيم البحث باستجوابات حول ادلراقبة الداخلية وسلططات تدقيق 
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ادلعلومات اليت إذا ما مت احضارىا بشكل صحيح ،توجو حتما ادلراقب إىل العمليات اليت تشكل أكثر خطوة على 
 .البنك واليت تستدعي تدقيقا معمقا 

 :عناصر المراقبة  في سير العمليات البنكية - 1

نتطرق إىل بعض عناصر الفحص لعمليات البنك الوطين اجلزائري،وكذا االىداف ادلنتظرة من الرقابة الداخلية ذلذه 
 .العمليات 

 تنظيم المراقبة *  
 ديثل عناصر ادلراقبة الداخلية يف البنك الوطين اجلزائري  (03-02(اجلدول رقم

 االىداف ادلنتظرة من ادلراقبة  عناصر ادلراقبة  موضوع الدراسة 
 التحصيل  الصندوق 

 بالدينار اجلزائري* 
 بالعملة الصعبة *
 سبوين الصندوق -
 ربويل االموال-

 حسابات الخزينة  
اخلزينة العمومية ،بنوك ،بنك 

 اجلزائر
 التعبئة والتجديد 

 عمليات الشباك 
 التبادل اليدوي -
  الدفع والسحب-
 التحويل -
 وضع ربت التصرف -
      التحويل عن بعد بسيط-

 
 
 
 
 

 .النقدي بالرصيد مطابقة العد *
 ذبنب فقدان السيولة*
حصر الفرص ادلفقودة وزلاولة زلرفة *

 االسباب 
 تامني ادلبالغ ادلالية *
 
 صحة وسالمة تنفيذ العمليات *
 تطيق صحيح لتواريخ القيمة *
 اقتطاع ومراجعة عموالت البنك *
التخفيض من االسترياد للمبالغ  الغري *

 .ادلدفوعة 
التقيد والسرعة عند معاجلة العمليات مع *
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 دائم  أو
 اصدار الصكوك البنكية 

تسليم الصكوك للقبض      -
 .أو اخلصم 

 قسم االيرادات 
حساب خاص بتسليم -

 الصكوك 
 يف ادلكان *
 خارج ادلكان *
  حساب غرفة ادلقاصة-
 حساب أوراق القبض -
أوراق غري مدفوعة عند -

 االطالع 
حساب غري مدفوع لتسديد -

LAR)) 
 حساب الشيك للدفع -
 حساب القبض للوكالة -
 معاجلة احلسابات ألمر-

 . حسابات متنوعة 
 

 .بنوك أخرى 
ومتابعة أسباب تأجيل   التخفيض*

 عمليات مابني الوكاالت 
 سلوك وقابلية تسديد الزبائن *
 عد وحساب الفوائد  *
 التصديق على أرصدة احلسابات *
 
 
 
 
 
 
وكذا  D.SERCلLARتصريح ب*

عن احلسابات الغري مدفوعة اليت تصرح 
 لدى مركز الغري مدفوعات 

 احرتام اجال االطالع *
 تكوين سلصصات للمؤونة*
 اقتطاع العموالت والرسوم *

 "عدم الدفع "اصدار شهادة 
 تعبئة احلقوق *
 احرتام االجال احملددة يف القعود *

 ادلربمة فيما بني البنوك 
تنظيم وربميل العمليات يف احلسابات *

 ادلناسبة 
الطابع -متابعة صارمة حلسابات ذات *

 .الضرييب 
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 أمانة االلتزامات 
 

 
 

 التجارة اخلارجية 
 
 
 

 االلتزامات التجارية 
 
 
 
 

 الوسائل والتكوين 

 قسم ادلنازعات-
 قسم ادلالية-
 قسم احملفظة -
قسم الكفالت والضمانات -

 .االحتياطية 
انشاء واسرتجاع ايرادات -

 .سلصصات اقتطاع الضمان 
  EPSاقتطاع العموالت -
التبادل اليدوي وحسابات -

 .العملة 
 شكل الضمانات بكل أنواعها -
 الديون الغري ادلنتظمة -
 التنظيم -
الفصل بن الوظائف الغري -

 .متجانسة 
 توزيع ادلهام 

 .مراقبة ومتابعة عمليات اجلرد -
 .برنامج التكوين -

 :احملافظة على مصاحل البنك والزبائن *
 .ربديد وزبفيض ادلخاطر -
 متابعة ادللفات ادلتنازع فها -
 الرفع م ادلر دودية-
 
 
 احرتام القواعد اخلاصة بالصرف*
 .محاية ادلسامهات البنكية *
 
 
 
 
 
 .استعمال عقالين للوسائل *

االستقبال والتكفل بطلبات - التسويق يف البنك 
 .الزبائن 

 الوكاالت اجلهوية -
 التنشيط التجاري -
ىيئة وسلوك ادلسئولني         -

 .و االعوان 

التحسني من نوعية تقدمي اخلدمات وكذا 
 . االتصال بغرض احملافظة على صورة البنك

 D .G.A.B مصاحل ادلدرية اجلهوية 
توزيع واستعمال ادليزانية -
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 التقديرية 
استغالل االمثل للموارد ادلادية -

 .والبشرية 
 احملافظة على االمن -

D.P.A.C 
 االجراءات ادلتخذة لتحسني -

البحث والرتقية والتنشيط 
 .التجاري للوكاالت 

 قسم القروض
السرعة يف معاجلة ملفات -

 .القرض
 .مسك ومتابعة ملفات القرض-
 

     

 
 
 
 
 
 

السري احلسن دلصاحل وأقسام ادلديريات 
 . اجلهوية ،مع ضمان تأطري جيد للشبكة 

 .مسك زلاسبة الوكاالت - اجلانب احملاسيب الضرييب وادلايل
 اعداد ومراجعة اليومية احملاسبية -
 التصرحيات والقوائم الضريبية-
معاجلة احلاالت الغري عادية -

 .وادلخالفات احملاسبية 

 صحة ومصداقية احلسابات ادلالية *
 .ذبنب التكاليف العادية *
 .ربقيق ادلرد ودية *
 

متابعة أثر تقارير ادلراقبة 
 وادلراجعة 

االخذ بادلالحظات والتوصيات -
 :ادلقدمة من قبل 

 .زلافظي احلسابات -
 مدرية احملاسبة -
 ادلفتشية العامة -
 ىيئات ادلراجعة اخلارجية -

 .ربسني من تسيري اليومي للوكاالت *
 احرتام القوانني ادلعتمدة *
صحة ومصداقية نظام ادلعلومات *

 .ادلستخدم 
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 :اجراءات المراقبة لعمليات الصندوق-2
الذي مت " دالتا "     ان البنك الوطين اجلزائري يعاجل سلتلف العمليات البنكية عن طريق النظام االيل اخلاص بالبنوك ،

 .،خالفا للربنامج السابق 1999 خالل أواخر سنة lاستغاللو يف فرع جزائر شرق 
ىذا ومن خالل ادلعاجلة ادلعلوماتية تتم تسجيالت والتسويات احملاسبية كذا إجراءات ادلراقبة ،وعليو  فالتحكم يف 

 . االجراءات يستدعي التحكم يف برنامج االيل ادلستخدم بالبنك 
   وفيما يلي سنعرض إجراءات ادلراقبة لبعض العمليات احملققة يف صندوق البنك كونو االكثر تعامال بالنظام احملاسيب 

 . واآليل باإلضافة اىل ربمل ادلخاطر الناذبة عن سوء عمليات الصندوق
 االيداع -أ
  التعرف على قيمة المبالغ المودعة: 

 .CA 30التأكد من ادللء الصحيح لالئحة اليت جيب أن يعدىا الزبون *
 .(حسب عدد االوراق ،حسب ادلبلغ الكلي )مراقبة التطابق بني ادلبالغ ادلسجلة وتلك ادلقدمة لإليداع  *
  التسجيل الصحيح للعملية من خالل: 

 .(حسب الزبون أو غريه )مراقبة التسجيل يف اجلانب الدائن للحساب ادلذكور *

 .(االشعار بالعملية ،تسجيل نسخة كوصل للمودع )التأكد من مطابقة الالئحة ادلنسوخة للنظام االيل * 

  متابعة السير الصحيح لتكملة العملية: 

 .التأكد من تسليم الوثائق وادلستندات لباقي اذلياكل ،يف حالة ما يكون االيداع فيما بني الوكاالت *

 .(حق وصالحية ادلمضي ،االشارة اخلاصة بدفاتر االدخار )مراقبة تطابق الوثائق ادلستقبلة من الوكاالت االخرى *

 :التسجيل المحاسبي 

 ونشري اىل أن عملية االيداع زبتلف حسب مصادرىا وبالتايل خيتلف التسجيل احملاسيب ذلا 
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  ايداع داخلي لصاحل الزبون يف نفس ادلقر 

 .بفضل النظام االيل يصبح حساب الصندوق مدينا مباشر بعد االيداع :ادلدين 

 .حساب ادلستفيد من االيداع :الدائن 

  حيث خيتلف مكان ادلستفيد عن مقر الذي مت فيو ايداع ادلبالغ النقدية :ايداع بني الوكاالت 

 .بفضل النظام االيل يصبح حساب الصندوق مدينا مباشرة بعد االيداع :ادلدين 

 .حساب مابني الوكاالت :الدائن 

 .نفس االيداع السابق،مكان ادلستفيد من االيداع خارج ادلقر :ايداع برقي *

 :وتتمثل أىم إجراءات ادلراقبة لعملية السحب النقدي يف التأكد من :السحب النقدي  (ب

 وذلك من خالل الصحة المادية للشيك : 

 .اخل ....التاريخ ،ادلستفيد ،اإلمضاء )وجود ومطابقة ادلعايري الضرورية يف ربرير الشيك *

 .(ويف حالة وجود فرق يأخذ ادلبلغ باألحرف بعني االعتبار)مطابقة ادلبالغ باألرقام وباألحرف *

 إمضاء الساحب للشيك:  

  (.CA10)التأكد من مطابقة االمضاء لنموذج االمضاءات *

 (اخل ..امضاء منفصل أو مزدوج ،مكانة ادلمضي ،اخلامت االضايف )مراقبة حق وصالحية ادلمضي يف اصدار الشيك * 

  مراقبة امكانية وجود اعتراض لدفع الشيك المقدم. 

 :وجود ادلؤونة الكافية يف احلساب احملدد لسحب منو -

 .تقدير وجود حقيقي للمبالغ ادلطلوبة يف احلساب *
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 السقف احملدد لسحب على ادلكشوف )االخذ بعني االعتبار خطوط القرض ادلمنوحة للعمالء عن طريق احلساب *
 .(اخل ...أو تسهيالت ادلصرفية 

  متابعة السير الحسن لتكملة العملية: 

 .جيب التأكد من ايصال الوثائق للهياكل ادلعنية  مابني الوكاالت يف حالة السحب*

 . مراقبة تطابق الوثائق ادلستقبلة من الوكاالت االخرى*

 وخيتلف التسجيل تبعا للنوع السحب احملقق كالتايل: التسجيل احملاسيب*

حيث فيو جيري البنك اقتطاع مبالغ نقدية من صاحب احلساب بغرض إجراء دفع نقدي ،حيث :سحب نقدي *
 :لصاحب احلساب نفسو ،للوكيل ،لشخص معني أو حلاملو ويتم التسجيل كالتايل :يصدر الزبون شيك ألمر 

 .ادلدين              حساب الزبون 

 الدائن             حساب الصندوق،الذي جيعل دائنا مباشرة

 (.Delta)بفضل النظام االيل 

 :السحب مابني الوكاالت *

  ادلدين             حساب مابني الوكاالت 

 .الدائن              الصندوق،بصفة آلية 

 CT1130ويتم اعداد ذلذا التسجيل الوثيقة احملاسبية 

 TVA.ادلدين                     حساب الرسم على القيمة ادلضافة 

 الدائن                     حساب منتجات بنكية 
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 CA121ويتم إعداد ذلذا التسجيل وثيقة احملاسبة 

ويتم ذلك يف حالة عدم توفر الساحب للمبلغ على دفرت الشيكات ،أما التسجيل يتم : استعمال شيك البنك *
 .بنفس الطريقة اخلاصة بالسحب النقدي 

 السحب يف غري ادلقر *

يقدم الساحب الشيك اخلاص حبساب مقر ثاين ،فيتأكد ادلصريف من صحة الشيك مث يرسل فاكس للوكالة ادلستوطنة، 
 .وذلك لتقدمي طلب القبول بعملية السحب اخلاصة بزبون ادلقر 

أما ادلقر "سحب مابني الوكاالت "وإذا كان اجلواب وكالة الساحب اجيابية ،فيتم التسجيل احملاسيب عاديا باعتباره 
 :ادلرسل اليو يقوم بالعمليات احملاسبية التالية 

 :عند استقبال الفاكس ،تتأكد الوكالة من صحة ادلؤشر وتسجل العملية كالتايل -

 ادلدين           حساب الزبون 

   8/64الدائن         حساب إعداد الدفع 

 CAويتم اعداد ذلذا التسجيل الوثيقة احملاسبية 

 كالتايل"مابني الوكاالت "ويتم بعدىا تسجيل - 

 ادلدين        حساب الزبون 

 (CT1130)الدائن        حساب مابني الوكاالت 

 .دج 171ونشري إىل أن العموالت البنكية تقدر ب 
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 : التحويل- ج

 :وتتمثل أىم ادلراقبات اخلاصة بعملية التحويل فيما يلي

  التأكد من مطابقة االمضاء للعامل االمر بالتحويل(CA10)  وتتجسد ىذه ادلراقبة عن طريق تأشرية يضعها
 .العامل الذي أجرى الفحص

  اما يف حالة احلسابات اجلارية .ضرورة التأكد من وجود ادلؤونة يف حساب االمر بالدفع قبل إجراء التحويل
 .فالتحويل ال جيب أن يتعدى ادلبلغ القانوين ادلصرح 

 :تسليم الشيكات للخصم /د

إن ىذه العملية تعترب دقيقة جدا ،وتستدعي ربكم صارم للتخفيض من سلاطرىا ،وتتمثل اىم اجراءات ادلراقبة  فيما 
 :يلي

  البد أن تعاجل الشيكات ادلسلمة للخصم حبذر،خاصة عند مراقبة الشيك ادلسلم التأكد من صحتو ومن
 االمضاءات ،

  ضرورة ربليل وتقدير ادلخاطر وفقا لقواعد االحرتازية ادلعتمدة. 

 :قسم المقاصة /ه

ادلستقبلة من الزبائن عن طريق ادلقاصة  (E.A.R)ويتكفل ىذا القسم بعمليات الصندوق اليت زبص أوراق القبض
 .أو عن طريق خدمات بنكية أخرى ،كما يقوم القسم دبعاجلة ومتابعة العمليات الغري ادلدفوعة 

يستقبل ادلصريف وثائق خاصة دبا بني الوكاالت ويتأكد من صحة الشيكات والوثائق ادلرفقة ،وذالك قبل جعل حساب 
 .الزبون مدينا 
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 :شيك البنك /و

ويعترب شيك البنك أوشيك الشباك وسيلة تسمح للمستفيد بضمان وجود مؤونة والتحصيل ،حيل شيك الدفع  
زلل الشيك ادلصادق عليو ،وحيظى  بنفس الضمانات ،أما مدة صالحيتو فهي ثالث سنوات  (شيك البنك )
 .يوما 20و

،كما أنو سهل االستعمال ،إذ  يتم إعداده (مسطرو وغري قابل للتظهري )يؤخذ شيك البنك من دفرت شيكات البنك 
ومهمة ادلصريف ىو التأكد  من مطابقة االمضاء بفضل مناذج .(حسب منوذج خاص بالبنك )دبجرد طلب ديلؤه الزبون 

كما يتأكد من وجود ادلؤونة الكافية يف احلساب ،ففي حالة عدم كفايتها يقرر مدير  الوكالة ( CA10)االمضاءات 
 .حسب خطوط القرض  ،قبول أو رفض طلب الزبون 

 :قسم اليومية المحاسبية و  االحصاء /ز

 :تقوم كل أقسام الوكالة ،يف آخر اليوم ،دبا يلي

 .إعداد ملخص لكل العمليات احملققة وادلنفذة خالل اليوم *

 .للملخص (ادلبالغ والعدد)تتأكد من مطابقة الوثائق وادلستندات احملاسبية *

 .التأكد من أن رلموع اجلانب الدائن يف ادللخص يساوي رلموع اجلانب ادلدين لو*

ويرسل كل قسم ملخص العمليات اخلاص بو ،مرفق بالوثائق والقرائن ،إىل القسم ادلكلف باليومية احملاسبة ادلتعلقة 
حبسابات ا دلدينة وتلك ادلتعلقة حبسابات الدائنة ،كما يتم الفصل بني االصناف ادلختلفة من احلسابات نذكر من 

 :بينها 

 حسابات الشيك -

 احلسابات اجلارية -
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 حسابات دفرت االدخار -

 حسابات شيك للدفع -

 "مابني وكاالت "حسابات -

انطالقا من اليومية احملاسبية ادلنسوخة من النظام االيل ،من قبل رئيس الصندوق ،يتم مقارنة رلموع اليومية 
بادللخصات، اليت أعدهتا كل أقسام الوكالة ،حبيث البد من تطابق اجلانب ادلدين باجلانب الدائن لكل من االلية 

 :وادللخص اليدوي كالتايل

  رلموع ادلدين لكل حساب للملخصات = رلموع ادلدين لكل حساب ليومية االلية 

 رلموع الدائن لكل حساب للملخصات = رلموع الدائن لكل حساب لليومية االلية 

وهبذا الشكل تعترب اليومية احملاسبية للبنك متوازنة ،ويف حالة عدم ربقيق ادلساواة ،فالبد من البحث عن اخلطأ الذي 
يفسر الفارق ويتطلب البحث إعادة احلساب وتأكد كل عامل يف الوكالة من صحة عملياتو ادلنفذة ،مع العلم أن 

لكل واحد منهم تعريفو آلية خاصة الشيء الذي يسمح حبصر مصدر اخلطأ و تصحيحو ،أو يف حالة عدم وجوده 
 أصال،يتم على مستوى الصندوق إصدار عدة مطبوعات اخلاصة بنهاية اليومية احملاسبية 

 .واخلاصة بكل احلسابات   ( CT86)الئحة مركزية للتسجيالت احملاسبية *

 مستخرجة من يومية االلية  (  CT74  )اليومية احملاسبية اليدوية *

 .يومية الصندوق*

 (CA255)يومية خاصة بتسليم الشيكات يف ادلكان وخارج ادلكان *

 يومية أوراق القبض*

 .الئحة خاصة مابني الوكاالت *
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 كشف أرصدة احلسابات ادلوجودة *

 :ترسل ىذه ادلستندات للمحاسبة ادلركزية حبيث ترفق بالوثائق التالية 

 .تقرير حول نشاط كل عامل يف الوكالة *

 .الشيكات +كل الوثائق احملاسبية ادلتعلقة بالعمليات ادلنفذة خالل اليوم *

 .شريط مغناطيسي الذي يتم زبزين فيو كل عمليات ادلسجلة آليا*

 نقاط القوى والضعف الخاصة بعمليات الصندوق- 3

ديكن التطرق اىل بعض نقاط القوى والضعف اخلاصة بعمليات الصندوق ،واليت مت تسجيلها عرب سلتلف وكاالت 
 :فيما يليI الرئيسية والفرعية التابعة لشبكة استغالل جزائر شرق

 نقاط القوى*

 حيث تصنف ىذه النماذج بشكل CA10ادلراقبة الصارمة إلمضاءات الزبائن ،من خالل منوذج االمضاءات -
اسم ،العنوان الشخصي والضرييب،أرقام )يسهل استعماذلا بإضافة إىل منوذج حيتوي على معلومات اضافية حول الزبون

 .(احلسابات

ودائما يف بعض الوكاالت الرمسية ،نالحظ احرتام توزيع والفصل بني ادلهام التصديق والتنفيذ وادلراقبة ،كما نالحظ  -
 .أن كل عمليات يتم مراقبتها من ادلدير شخصيا عند إقفال اليومية احملاسبية 

 .وجود آالت للتصوير تراقب الصندوق والزبائن -

 عدم غلق شبابيك البنك أثناء اليوم حيث يتم التناوب يف ساعة االفطار ،وىي الفرتة اليت غالبا ما يكثر فيها الزبائن - 

 مت دمج وكاالت وفروع البنك ضمن شبكة معلوماتية جديدة ،تسمح بتبادل ادلعلومات والوثائق-

 .  فيما بينها ،وذالك يرفع من نوعية االتصال مع ربح كبري للوقت 
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 :نقاط الضعف*

غالبا ما زبص ىذه النقاط الوكاالت الفرعية ذات صالحيات ضعيفة ،شلا جيعل االخطاء والتجاوزات تكثر فيها نتيجة 
 .(مع العلم أن ىذه النقاط ال زبص مجيع وكاالت الشبكة )التهاون 

 .يف إحدى وكاالت البنك ،وجود عامل واحد يتكفل خبزنة ادلعامالت النقدية بالعملة الصعبة - 

يف حني يف الوكاالت الرئيسية اليت تستقبل عددا ىائل من الزبائن ،صلد أن ادلكلف خبزنة الدينار ال ديكنو تغطية كل 
دلساعدتو ،وعليو فإن الكبري من العمليات وقلة (ادلكلف باإليداع )العمليات النقدية ،وغالبا ما يتدخل عامل آخر

 .العمال ادلكلفني هبا يسبب عدم احرتام مبدأ الفصل بني ادلهام 

يف بعض الوكاالت ،ال يتم إقفال اليومية احملاسبية يف نفس اليوم ،بل تأجل إىل اليوم ادلوايل،فهي عادة سيئة يعتربىا - 
عمال البنك أمر عادي ،إن ىذا التهاون غالبا ما يسبب تأخر يف فتح شبابيك الوكالة يف اليوم الثاين،وقد تفتح يف 

 .(تضيق للوقت ،لألموال ،لفرص ذبارية )ساعة متأخرة جدا عند وجود فارق يف الصندوق

 وجود عدد كبري من ادلرتبصني يف عمليات الصندوق خاصة يف الوكاالت الفرعية - 

رغم سبوين الوكاالت البنكية بأجهزة آلية معتربة إال أن استغالذلا يبقى زلدود جدا،كون أن معظم أفراد البنك ال  -
 .يتحكمون يف ادلعلوماتية 

برنامج التكوين اخلاص بعمال الصندوق،الذي يتكفل بنفقاتو البنك الوطين اجلزائري،ال يتماشى انطالقا مع -
 .(اخل...ادلراقبة ،التقنيات اجلديدة)احتياجاهتم العلمية واخلاصة بعمليات الصندوق 
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يف الوكالة  تبني لنا أن إجراءات ادلراقبة الداخلية يف البنوك تكشف       من خالل الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا 
 .اخلاص بالبنوك "دالتا "السري الصحيح يف العمليات البنكية حيث تتم ىذه االجراءات عن طريق النظام اآليل 

كما تطرقنا إىل إجراءات ادلراقبة الداخلية لبعض العمليات احملققة يف الصندوق واستخلصنا بعض نقاط القوة والضعف 
 .اخلاصة بعملياتو

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 



 2

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المراجعة الداخلية وعالقتها بالرقابة الداخلية                                               الفصل الثاني  
 

 
30 

 اليت ادلرسومة اخلطط تنفيذ متابعة يف االقتصادية ادلؤسسات عليو تعتمد الذي األساس الداخلية الرقابة       تعترب   
 ضرورة أصبحت الداخلية كما أن ادلراجعة ربقيقها، إذل تسعى اليت إذل االىداف  الوصول أجل من سياستها ذبسد

 واحملافظة احلسن السَت ضمان أجل من ادلؤسسة عليها يف االعتماد يتم إدارية أداة باعتبارىا عنها االستغناء ديكن ال
 اكتشاف على والعمل ادلوجودة البيانات صحة وضمان األصول ضباية إذل احلاجة ظهرت ،حيث ادلتاحة ادلوارد على

.هبا وااللتزام الداخلية الرقابة نظم سالمة من والتأكد األخطاء    

:ولدراسة أكثر تفصيال دلا ذكرنا سابقا  مت تقسيم الفصل الثاين إذل ثالثة مباحث        

عموميات حول الرقابة الداخلية : ادلبحث األول  

تقييم نظام الرقابة الداخلية : ادلبحث الثاين   

ادلراجعة الداخلية : ادلبحث الثالث  
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عموميات حول الرقابة الداخلية :المبحث األول  

تعريف الرقابة الداخلية :المطلب األول  

     منذ عدة سنوات ،تدخل مفهوم نظام الرقابة الداخلية يف كل اجملاالت واألنشطة االقتصادية ،ويف معظم البلدان ، 
ويف القطاع العام واخلاص ،كل ىذا أدى إذل تعدد التعاريف الواردة يف الرقابة الداخلية ،نبدأ بتعريف مصطلح الرقابة 

أين كانت الرقابة تنتمي إذل األنشطة اليت  نقول "  فايول  "مع 1918من الناحية الكالسيكية ،واليت تناولو يف سنة 
.عنها إدارة مثل التنظيم والتنسيق   

عرف فايول الرقابة الداخلية بأهنا التحقيق من أن التنفيذ يتم  طبقا للخطة ادلوضوعية والتعليمات : 01التعريف 
الصادرة وادلبادئ ادلقررة فهي عملية كشف عما إذا كان شيء يسَت حسب اخلطط ادلوضوعة وذالك لغرض الكشف 
عما يوجد من نقاط الضعف واألخطاء وعالجها   وتفادي تكرارىا،وقد جعل الرقابة أحد عناصر أو وظائف اإلدارة 

اليت ىي ضرورية والزمة وليست  فقط للخدمات وادلشروعات بل أيضا جهد (التخطيط،التنظيم ،التنسيق ،الرقابة )
.صباعي  مهما كان غرضو   

قدرة ادلدير على "عرف  السلوكيون من بينهم رائد الفكر السلوكي احلديث تَتي جورج الرقابة على أهنا : 02التعريف 
  1."تأثَت يف سلوك األفراد يف تنظيم  معُت حبيث  حيقق ىذا التأثَت نتائج مستهدفة 

لقد عرفت جلنة طرائق التدقيق ادلنبثقة عن ادلهد األمريكي للمحاسبُت القانونُت الرقابة الداخلية بأهنا : 03التعريف 
تشمل اخلطة التنظيمية ووسائل التنسيق وادلقاييس ادلتبعة يف ادلشروع  هبدف ضباية أصولو  وضبط مراجعة  البيانات "

احملاسبية والتأكد من دقتها ومدى االعتماد عليها وزيادة الكافية اإلنتاجية وتشجع العاملُت  عل التمسك بسياسات 
  2.اإلدارية ادلوضوعة 

                                                           

.95،مرجع سبق ذكره ،ص "ادلراجعة الداخلية مهمتها ومسامهتها يف ربسُت تسيَت ادلؤسسة "شعباين لطفي ، - 1  

.169،ص2004،دار النهضة العربية ،بَتوت ،الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظرية عبد الرؤوف جابر ،-  2  
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ىي خطة للتنظيم "لقد عرف مكتب احملاسبة العام األمريكي الرقابة الداخلية تعريف شامال على أهنا  :04التعريف 
وكل الطرق اخلاصة  باستعمال األصول  اليت سبتلكها الوحدة واحملافظة عليها ،ومراجعة  مدى دقة وتوثيق البيانات 
احملاسبية ،الرقابة احملاسبية وربسُت اذليكل التنظيمي والعمل على ربقيق أىداف اخلطة واإلنتاجية ،الربرلة ، الكفاءة 

1.واالقتصاد ،الفعالية وتشجيع التعاون بُت العاملُت وازباذ السياسات اإلدارية ادلناسبة للرقابة اإلدارية   

عوامل نشأة الرقابة الداخلية : المطلب الثاني   

لقد  ترتب على كرب حجم ادلشروعات وتعدد عملياهتا من خالل االندماج والتفرع والنمو الطبيعي وصعوبة االتصال 
الشخصي بُت اإلدارة ومالكها وأيضا  يف إدارة ادلشروعات إذا نشأ نظام التقارير الدولية واخلاصة وىي وسائل يف 

صميم أنظمة الرقابة الداخلية ولقد ظهرت احلاجة إذل تأكيد من احملتويات ىذه التقارير دلا ذلا من أثر فعال يف عملية 
ازباذ القرارات يف ادلشروع،ودلا كان من الواجب اإلدارة احملافظة على موجوداهتا من ضياع أو سوء استعمال ،نشأت 
فكرة التفويض السلطة واختصاصات يضاف إذل ذالك إشراف الدولة على بعض ادلشروعات واحتياجاهتا ادلختلفة 

وادلستمرة إذل البيانات عن نشاطات ادلؤسسة ،وىذه  احلاجة ال ديكن القيام هبا إال يف حالة توفر نظام زلكم للرقابة 
:الداخلية ،بإضافة إذل ما سبق ،فلقد ساعدت العوامل التالية يف ظهور الرقابة الداخلية وىي   

أدى اتساع حجم ادلؤسسة وتشعب نشاطها إذل صعوبة إدارهتا  فعالية مباشرة ،نتيجة :اتساع حجم ادلؤسسة - 1
للتعدد عملياهتا وتنوع مشاكلها ،وتشعب بناءىا التنظيمي وتعقده  ،واستخدام عدد كبَت من العاملُت ،وقد أدى 

ذالك إذل فقدان الصلة ادلباشرة ،اليت كانت قائمة عندما كان حجم ادلؤسسة صغَت من ناحية ،واالعتماد على تقارير 
إدارية وكشوف مالية وإحصائية وغَتىا من البيانات اليت هتدف إذل تلخيص اإلحداث اجلارية وترصبتها إذل أرقام ومن 

2.شبة ظهرت فكرة الرقابة الداخلية اليت زبدم ا إلدارة العليا بشكل أساسي   

وىذا واضح سباما يف :اضطرار اإلدارة إذل تفويض السلطات وادلسؤوليات إذل بعض اإلدارات الفرعية للمشروع - 2
شركات ادلسامهة حيث أن انفصال أصحاب رؤوس األموال عن اإلدارة الفعلية ذلا بسبب كثرة عددىم وتباعدىم ، 

                                                           

.55،ص2005،الدار اجلا معية ،مصر ،،الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة عبد الوىاب نصر على ،شحاتة السيد شحاتة  - 1  
  2 .66ص، 2013،2012،سًت ،جامعة البويرة  ما،مذكرة زبرج لنيل شهادة"أمهية ادلراجعة الداخلية "،رشا م  نسيم - 
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ورللس  (رللس اإلدارة)ولذالك صلدىم شلثلُت يف اذليئة العامة للمسامهُت يسندون اإلدارة إذل عدد منتخب منهم 
.اإلدارة ال ديكنو إدارة صبيع أعمال الشركة دبفرده ،لذالك يفوض السلطة وادلسؤولية إذل إدارة الشركة ادلختلفة   

ال بد إلدارة ادلشروع من احلصول على إدارة تقارير دورية عن األوجو :حاجة اإلدارة إذل بيانات دورية دقيقة - 3
ادلختلفة لنشاطو من أجل ازباذ القرار ادلناسب لتصحيح االضلرافات ورسم سياسة الشركة يف ادلستقبل ،مع وجود رقابة 

1.سليمة تضمن تقارير اإلدارة    

إن النظم الداخلية يف ادلشروع والقوانُت والتشريعات اخلاصة بو والعامة على مستوى :النظم والقوانُت والتشريعات - 4
القطاع أو الدولة دورا ىاما يف رلال ربديد طبيعة وإجراءات الرقابة الداخلية ادلالئمة  للمشروع واليت تتفق وىذه النظم 

اليت ربكم طبيعة العمل داخل ادلشروع وعالقتو بأجهزة الدولة من ناحية وبادلشروعات األخرى داخل نفس القطاع  
2.أو القطاعات  من ناحية أخرى   

مسؤولية إدارة ادلؤسسة ضباية األصول ومنع الغش واألخطاء :حاجة إدارة ادلشروع إذل ضباية وصيانة أموال ادلشروع - 5
.وتقليل فرص ارتكاهبا شلا استدعى منها إنشاء نظام الرقابة الداخلية ديكنها من خاللو الوفاء بادلسؤوليات ادللقاة عليو   

تطوير التدقيق وربويل عملياتو من فحص شامل إذل فحص اختياري يقوم باستخدام :تطوير إجراءات التدقيق - 6
األدوات اإلحصائية الختيار  العينات وإجراء الفحص عليها ،وبعد ذالك يتم تعميم النتائج اليت يتم التوصل ذلا ، 

وحىت يتم ذالك ويتمكن ادلدقق  من استخدام العينات البد من وجود نظام الرقابة فعال وقوي وإال اضطر ادلدقق إذل 
3.القيام بالفحص الشامل   

 

 

 
                                                           

.162 ، مرجع سبق ذ كره ، ص التدقيق والرقابة في البنوكخا لد أمُت عبد اهلل ،-  1  
.75،  ص2007،ادلكتب اجلامعي احلديث ،مصر ،أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل زلمد السيد سريا ،-  2  
.97،مرجع سبق ذ كره ، ص أهمية المراجعة الداخلية رشام  نسيم ،-   3  
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أنواع الرقابة الداخلية :المطلب الثالث   

 ىناك نوعان من الرقابة الداخلية 

:الرقابة احملاسبية الداخلية - 1  

.صرحت بالتفرقة بُت اإلدارة الداخلية والرقابة احملاسبية الداخلية ( 11)قائمة معايَت التدقيق رقم   

ىي خطة ادلشروع وإجراءاتو وقيوده ادلتعلقة  بتشغيل القرار وتؤدي إذل وجود السلطات اإلدارية عن العمليات، :فاألوذل
. من األمثلة على الرقابة اإلدارية التحليالت اإلحصائية وتقارير األداء   

والثانية ىي خطة ادلشروع وإجراءاتو وقيوده  ادلتعلقة  باحملافظة على األصول والثقة يف القيود ادلالية ومن األمثلة عليها 
1.نظم التصريح باألعمال وادلوافقة عليها ،وعناصر الرقابة على األصول       

هتدف الرقابة احملاسبية إذل التحقق من أن كل عمليات ادلؤسسة قد مت تنفذىا وفقا لنظام تفويض السلطة ادلالئمة 
وادلعتمدة من اإلدارة ،كما تتمثل أمهيتها يف اإلجراءات اليت تتعلق بضمان دقة وسالمة السجالت احملاسبية ومطابقة 

             2األصول ادلدرجة  بدفاتر وسجالت ادلؤسسة مع األصول ادلوجودة بالفعل يف أقسام ادلؤسسة وسلازهنا،
:ومن خصائص الرقابة المحاسبية الداخلية   

.تستخدم يف معظم ادلشروعات اليت تتعامل مع العمليات ادلالية باستخدام أشكال الرقابة -   

يعتمد على مدى التوسع يف فحص نظام الرقابة  بادلشروع على مدى  تعقد عملية حفظ القيود وتكلفة  وجهود - 
3.إعداد ىذه العناصر الرقابية ،وإجراءات ادلتوقعة من استبعادىا   

                                                           

.14، ص2002،الدار اجلامعية لنشر ،مصر ،الرقابة المحاسبية الداخلية في النظامين اليدوي وااللكتروني ثناء علي القباين ،-  1  
.58، مرجع سبق ذكره ،ص ،الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة عبد الوىاب علي ،شحاتة السيد شحاتة  -  2  

، مذكرة  زبرج لنيل شهادة ماسًت ، جامعة مستغازل  "أثر التدقيق الداخلي على تقييم نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة"حريزية فايزة،-3
.42،ص 2012،2013  
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:الرقابة اإلدارية الداخلية - 2  
وسبثل الوجو اإلداري من أوجو الرقابة الداخلية يف ادلشروع وعنصرا رئيسيا من عناصرىا وهتتم ىذه الرقابة وتتضمن صبيع 
اإلجراءات الالزمة للتحقيق من كفاءة استخدام موارد وشلتلكات ادلشروع والعاملُت فيو بالسياسات والقوانُت واللوائح 

الداخلية واخلارجية على سواء ومنظمة األعمال وأنشطة ادلشروع من ناحية أخرى ،ادلقصود بذالك النظام والقوانُت 
ويتحقق ىذا النوع من .الداخلية أو اليت يتم وضعها على مستوى الدولة ومعٌت ذالك ربقيق الكفاءة اإلنتاجية ادلالئمة 

: الرقابة من خالل اجلوانب التالية   
ربديد األىداف العامة الرئيسية للمشروع وكذالك األىداف الفرعية على مستوى اإلدارات واألقسام ، - 

.واليت تساعد يف ربقيق األىداف العامة مع وضع  تصنيف دقيق ذلا حىت يسهل ربقيقها   
.وضع لنظام الرقابة اخلطة التنظيمية يف ادلشروع لضمان ربقيق األىداف ادلوضوعية -   
وضع نظام لتقدير عناصر النشاط يف ادلشروع على اختالف أنواعها  بشكل دوري  يف بداية كل سنة مالية لتكون - 

.ىذه التقديرات األساس يف عقد ادلقارنات وربديد االضلرافات السلبية بصفة خاصة  
وضع نظام خاص للسياسات واإلجراءات ادلختلفة لعناصر ىامة يف ادلشروع لالسًتشاد هبا ومنها على سبيل ادلثال - 

.  سياسات وإجراءات البيع والشراء ،التوظيف والًتقي  بالنسبة للعاملُت   
وضع نظام خاص  بعملية ازباذ القرارات يضمن  سالمة ازباذىا دبا ال يتعارض مع مصاحل ادلشروع وما يهدف إذل - 

ربقيقو من أىداف  وما يصل إليو  من نتائج ،على أن يتخذ البناء على أسس ومعايَت معينة ويعد دراسة وافية تربر 
1.ضرورة  ازباذ مثل ىذا القرار  

2:أدوات الرقابة اإلدارية*  

:لتحقيق الرقابة اإلدارية  ديكن استخدام العديد من األدوات واليت من أمهها ما يلي  

.ادلوازنات التقديرية   

                                                           

.82،81 ،مرجع سبق ذكره ،ص أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشاملسرا يا ،   1-  زلمد السيد 
.44مرجع سبق ذكره ،ص  ،"أثر التدقيق الداخلي على تقييم نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة"فايزة ، حريزية-  2  



المراجعة الداخلية وعالقتها بالرقابة الداخلية                                               الفصل الثاني  
 

 
36 

.التكاليف ادلعيارية   

.موازنة الربامج واألداء   

. دراسات الوقت واحلركة  

.التقارير الدولية   

.اإلحصائيات والرسوم البيانية   

المقومات الرئيسية للرقابة الداخلية:المطلب الرابع   

 يبٌت نظام الرقابة الداخلية على رلموعة من ادلقومات والركائز واليت من خالذلا  يستطيع ربقيق أىدافو ،وتتمثل ىذه

:ادلقومات يف ما يلي  
1المقومات المحاسبية:أوال  

على النحو يتضمن اجلانب احملاسيب للمقومات الرقابة الداخلية على رلموعة من الطرق والوسائل واليت ديكن تناوذلا 
:التارل   

وينطوي على العمليات اخلاصة  بتبويب احلسابات دبا يتالءم مع طبيعة ادلؤسسة ،ونوع :الدليل المحاسبي - 1
النظام احملاسيب ادلستخدم من ناحية واألىداف اليت تسعى لتحقيقها من ناحية أخرى ،فعند إعداد الدليل احملاسيب 

:جيب مراعاة ما يلي   

.جيب أن يكون الدليل احملاسيب مرآة لنتائج وأعمال ادلؤسسة ومركزه ادلارل *   

.ضرورة توافر احلسابات  تقوم بكشف حاالت حدوث األخطاء غَت ادلعتمدة *   

                                                           

،الدار اجلامعية اجلديدة ، مصر،  ،االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية فتحي زرق السوافَتي ،مسَت كامل زلمود ،زلمد مراد مصطفى - 1
.26ص ،2002  
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إن وجود دورة مستنديو على درجة عالية من الكفاءة  يعترب من األساسيات للوصول إذل :  الدورة المستندية - 2
:نظام الرقابة الداخلية ،فعلى نظام الرقابة الداخلية أن يتميز ب  

التنسيق والًتابط بُت التنظيم ادلستندي واحملاسيب واإلداري حىت يسهل حصر ادلسؤوليات ومتابعة تنفيذ اإلجراءات * 
.من الناحية الشكلية وادلوضوعية يف نفس الوقت   

1.منع ازدواج ادلستندات أو صبيع البيانات حىت يتسٌت ازباذ القرارات السليمة ومتابعة نتائجها *   

تعد اجملموعة حسب طبيعة ادلؤسسة وخصائص أنشطتها ،خاصة دفًت اليومية العامة وما يرتبط :اجملموعة الدفًتية - 3
:بو من يوميات مساعدة ،كما جيب مرعاه عند إعداد اجملموعة الدفًتية ما يلي   

.ترقيم الصفحات قبل استعمال اجملموعة الدفًتية *   

.إثبات العمليات وقت حدوثها كلما أمكن ذالك *   

.تبسيط اجملموعة الدفًتية عند تصميمها  بقصد سهولة االستخدام والفهم *    

تعترب الوسائل اآللية ادلستخدمة ضمن عناصر النظام احملاسيب داخل : الوسائل االلكًتونية واآللية ادلستخدمة - 4
ادلؤسسة من العناصر اذلامة يف ضبط واصلاز األعمال وأحسن مثال على ذالك آالت عد وتسجيل األوراق النقدية 

:احملصلة باإلضافة إذل كل العناصر النظام احملاسيب صلد   

.ادلوازنات التقديرية- اجلرد الفعلي لألصول  -   

المقومات اإلدارية :ثانيا   

: تتمثل ادلقومات اإلدارية يف رلموعة من الطرق والوسائل واليت تزيد من كفاءتو وىي كالتارل   

.ىيكل تنظمي كفء*   

                                                           

  .26 ،ص مرجع سبق ذكره،،االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية فتحي زرق السوافَتي ،مسَت كامل زلمود ،زلمد مراد مصطفى  -1
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.كفاءة األفراد *   

.مستويات أداء ومعايَت سليمة *   

.سياسات وإجراءات حلماية األصول  *   

1.قسم ادلراجعة الداخلية *   

يلخص كل من المقومات المحاسبية واإلدارية للرقابة الداخلية   (2-1)والشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.164مرجع سبق ذكره ، ص، االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية فتحي رزق السوافيري ،:المصدر   

                                                           

.28مرجع سبق ذكره ،ص،،االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية  فتحي زرق السوافَتي ،مسَت كامل زلمود ،زلمد مراد مصطفى - 1
  

 مقومات  نظام الرقابة الداخلية

لجانب المحاسبيا لجانب اإلداريا   

الدليل احملاسيب *   

الدورة ادلستندية *   

الوسائل االلكًتونية  ادلستخدمة *   

(ادلادية )اجلرد الفعلي لألصول *   

نظام ادلوازنات التقديرية *   

 

ىيكل تنظمي كفء *   

رلموعة من العمال ذات كفاءة مقبولة *   

 واإلجراءاترلموعة من السياسات * 
 حلماية األصول 

الضبط الداخلي )أدوات رقابة مناسبة * 
  (.ادلراجعة الداخلية– 
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تقييم نظام الرقابة الداخلية : المبحث الثاني   

طرق فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية :المطلب األول   

تعترب الرقابة الداخلية نقطة االنطالق اليت عندىا يبدأ ادلدقق عملو،وعلى ضوء ما يفسر عنو فحص األنظمة فإنو يقوم 
برسم برنامج التدقيق ادلناسب ،ومن الوسائل اليت يستخدمها ادلدقق لتعرف على النظام ادلطبق يف ادلشروع وتقييم 

:مدى كفاءتو ما يلي  

ىو عبارة عن قائمة ربتوي على رلموعة من األسئلة واالستفسارات تتناول صبيع نواحي النشاط داخل :االستبيان -1
ادلؤسسة ،حيث يقوم ادلراجع بتوزيعها على العمال لتلقي الردود عليها ، مث القيام بتحليل ىذه اإلجابات حلكم على 

مدى كفاءتو وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية ، ويتم تقسيم األسئلة على عدة أجزاء يتضمن كل جزء رلموعة من 
.(ال)أو (بنعم )األسئلة اليت تتعلق بإحدى رلاالت النشاط وتكون اإلجابة على ىذه األسئلة إما   

.تدل على عدم إتباع األجراء السليمة  (ال)أن األجراء سليمة ،أما اإلجابة ب(نعم )تعٍت اإلجابة ب   

استبيان حول درجة متانة نظام الرقابة الداخلي (2- 1)الجدول رقم   

.245، مرجع سبق ذكره ،صعلم تدقيق الحسابات من الناحية النظرية ،خالد أمين عبد اهلل ،:المصدر   

 األنظمة الداخلية نعم  ال
 ىل لدى ادلؤسسة خريطة تنظيمية تظهر اإلرادات و األقسام ادلوكلة ذلا ؟  
ىل لدى ادلؤسسة نظام زلدد ومكتوب يظهر صالحيات ومسؤوليات سلتلف العاملون   

 حبيث يظهر استقالل الوظائف وعدم تداخل االختصاصات ؟
ىل تطبق ادلؤسسة خطة لتصنيف الوظائف وىل يتم التعُت والًتقية والزيادات السنوية   

 وربديد ادلسار الوظيفي للعاملُت وفق ىذه اخلطة ؟
 ىل لدى ادلؤسسة نظام زلاسيب مكتوب ؟  
  ىل ىناك دليل مكتوب عليو احلسابات ويظهر صبيع أنواع احلسابات وأرقامها ؟   
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يقوم ادلراجع بإعداد تقرير يشمل وصفا كامال لنظام الرقابة الداخلية وما يتضمنو من :طريقة التقرير الوصفي - 2
 ويتوصل ادلراجع لذلك عن طريق 1تدقيق للمعلومات وتقسيم للعمل وادلسؤولية وطبيعة السجالت اليت حيتفظ هبا،

ادلقابالت مع العاملُت واالطالع على دليل اإلجراءات والقرائن األخرى  ويعرض ىذا التقرير على ادلسئولُت إلبداء 
الرأي فيو حول ما إذا كان ادلراجع قد أصاب يف تفسَت األحداث ،وديكن للمراجع القيام بالتعديل ذلذا التقرير عند 

.مصادفتو للتغَتات أثنا ء أداء عملو   

تعترب خرائط النظم أداة توضيحية تبُت تدفق اإلجراءات وادلعلومات ،نقاط الرقابة  :طريقة خرائط النظام- 3
الداخلية، تقييم العمل وادلخرجات للنظام من سجالت وتقارير ،فإذا كانت ىذه التقارير موجودة أصال ضمن النظام 
ادلارل واإلداري للمؤسسة فإن على ادلراجع القيام بدراستها وفحصها واختبارىا الكتشاف أي ضعف هبا أما إذا كانت 

غَت موجودة فعليو تصميمها بعد ربصلو على وصف كامل لإلجراءات الرقابة الداخلية للعمليات وسلتلف الوظائف 
:ويتم التصميم وفق إحدى الطريقتُت   

توضح فيها خريطة النظم واإلجراءات ادلتعلقة لتنفيذ عملية معينة مثل عملية إعداد ادلرتبات :طريقة العملية الواحدة - 
.وادلبيعات   

توضح خريطة النظم وتدقيق ادلعلومات والبيانات بُت رلموعة من العمليات والوظائف اليت :طريقة العملية ادلًتابطة - 
.ترتبط بينها   

تعد اخلرائط على شكل خانات كل واحدة زبص عملية معينة مع بيان تدقيق ادلعلومات والبيانات بُت خانات 
2.العمليات ادلختلفة   

ويشمل ىذا ادللخص الذي يعده ادلراجع على بيان تفصيلي باإلجراءات والوسائل  :طريقة الملخص التذكري -4
يف ادلؤسسة ،حيوي ادللخص إطار عاما يتم  للمساعدة عند التقييماليت يتميز هبا النظام السليم للرقابة الداخلية كوسيلة 

                                                           

  1 - .245 ،مرجع سبق ذكره ، ص، علم تدقيق الحسابات من الناحية النظريةخا لد أمُت عبد اهلل
.64 مرجع سبق ذكره ، ص ،لمراجعة معايير وإجراءات لدريس عبد السالم  االشتوي ،إ - 2  
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يف نطاقو الفحص بدون ربديد ربريات أو أسئلة جيري يف نطاقها الفحص ويقتصر عليها وشلا يعيب ىذه الوسيلة ىو 
 .ال ينتج عنها تسجيل كتايب لنتائج الفحص ،كما أهنا ال ربقق التنسيق والتوحيد يف إجراءات الفحص اليت يروهنا 

 1مراحل دراسة وتقيم نظام الرقابة الداخلية :المطلب الثاني 

 :ىي اجلوىرية ادلراحل لبعض وفقا الداخلية الرقابة نظام وتقييم بدراسة نقوم أن كنمي

 :الداخلية الرقابة لنظام شاملة دراسة 1-

 الداخلية الرقابة احملاسبية وأساليب ، ؤسسةللم احملاسيب للنظام الكامل والفهم الكافية ادلعرفة حيقق أن ادلراجع فعلى
  زبطيط يُكن وبذلك عليها االعتماد يُكن بدرجة كافية الداخلية الرقابة إجراءات أن من للتأكد وذلك هبا ادلرتبطة

 العناصر بعض معرفة الرقابية البيئة تفهم عملية تتضمن أن ودُيكن ادلراجعة، اختبارات وإطار وتوقيت طبيعة وربديد
 اإلشراف يف ادلستخدمة والطرق ،وادلسئولية السلطة عالقات إرساء ة يفادلستخدم والطرق ، التنظيمي اذليكل مثل
اليت  العمليات أنواع معرفة يتضمن ما وىو العمليات تدفق فهم عليو أن كما ، الداخلية احملاسبية الرقابة نظام على
 .العمليات وتشغيل وتسجيل تنفيذ وطرق ، ؤسسةادل يف تنجز

 إجراء أو وادلالحظات، واالستفسارات النظام ىذا حول السابقة اخلربة خالل من األساسي الفهم ىذا ربقيق ودُيكن
 .السابق بادلراجع اخلاصة ادلستندات أو ، ؤسسة ادليف  ادلستندات إعداد لعملية شامل مسح

 :الداخلية الرقابة لنظام المبدئي التقييم 2-

 أن جيب التقييم ىذا يعد أن وقبل النظام، ذلذا تفهمو دبجرد الداخلية الرقابة لنظام مبدئيا تقييما يعد أن للمراجع دُيكن
 اخلطوات تكرار ويعاود ، إصلازىا   متعملية ادلراجع خيتار أن ذلك ومثال التجريب، سبيل على األعمال بعض يقدم
 اإلجراءات بأن ، التأكد من درجة على ادلراجع حيصل وبذلك احملاسبية، الداخلية الرقابة نظام يتضمنها اليت

 أن جيب للنظام، ادلبدئي التقييم عملية ادلوظفون خالل أوضحو وما النظام عليو ينص دلا وفقا فعال، تطبق ادلستخدمة

                                                           

.181ص،1991 ،اإلسكندرية ،مصر ،،المراجعة علما وعمال الصحن ، كمال خليفة أبو زيد  زلمد عبد الفتاح -1  
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 وللنظام التصميم، يف اجليد النظام مكونات ماىية منظور احملاسبية من الداخلية الرقابة نظام بتحليل ادلراجع يقوم
 وادلسؤوليات، للسلطات وصحيح مالئم توزيع قادرين، أكفاء أفراد : مثل السمات وادلميزات بعض اجليد ادلصمم

 كما يسمح ، االلتزام اختبارات لتحديد أساسا للنظام ادلبدئي التقييم ويقدم اخل ، ... مرقمة استخدام مستندات
 ادلراجعة لتصميم إجراءات األساسي بدورىا تقوم سوف واليت النظام، يف الضعف نقاط على بالتعرف للمراجع
 كل نتيجة ، حدوثو احملتمل أو التالعب األخطاء أنواع حيدد فإنو ، الضعف جوانب للمراجع يتضح وعندما الالحقة،

     فعال ربدث واألخطاء االختالل كان االختبارات لتحديد ما إذا وهتدف النظام، يف معُت خلل أو ضعف جانب
 .ال أم

 :المراجعة اختبارات إجراء 3-

 : من كال إجراء يتم حيث

 اجملاالت على والتعرف أفضل النشاط بدرجة فهم يف ادلراجع االختبارات ىذه وتساعد : التحليلية ادلراجعة إجراءات-
 فسوف ادلراجع توقع عن جوىريا اختالفا زبتلف نتائج التحليلية تظهر الدراسة وعندما ، أكثر فحص إذل ربتاج اليت

 .ضروريا أمرا األخرى االختبارات من واحد باستخدام تعترب ادلتابعة

 هبا، وضعت اليت الطريقة تطبق بنفس الرقابة أساليب أن من للتحقق  االختبارات ىذه وتصمم :االلتزام اختبارات-
 على االعتماد لو يربر ذلك فإن بفاعلية، تعمل الداخلية أساليب الرقابة أن االختبار عملية بعد ادلراجع اعتقد وإذا

 .التحقق اختبارات من وبالتارل يقلل ، النظام

 وتقصي ادلؤشرات من وغَتىا و االذباىات، اذلامة  النسب دراسة االختبارات تلك دبوجب ويتم :التحقق اختبارات-
 1.متوقعة غَت أو عادية غَت تغَتات أي

 

                                                           

.183،مرجع سبق ذكره ، ص ،المراجعة علما وعمال الصحن ، كمال خليفة أبو زيد  زلمد  عبد الفتاح- 1
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 1دراسة نظام الرقابة الداخلية بواسطة المراجع:المطلب الثالث

بعد انتهاء ادلراجع من فحص واختبار نظام الرقابة الداخلية جيب عليو إجراء تقييم هنائي دلا توصل إليو نظرا ألن    

جزء كبَت من ادلراحل الباقية تعتمد على كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، يهتم ادلراجع بنظام الرقابة الداخلية 

: لتحقيق ىدفُت

ادلساعدة يف زبطيط ادلراجعة *

تقييم سلاطر الرقابة الداخلية *

العوامل التي تساعد المراجع من فهم نظام الرقابة الداخلية 

ذبربتو السابقة مع ادلؤسسة  -

االستفسارات  -

فحص ادلستندات والقيود احملاسبية  -

 .إعادة تطبيق إجراءات رقابية -

 

 

 

 

                                                           

.15 ص،1999،مؤسسة الوراق ،األردن ،أساسيات التدقيق حسُت دحدوح ،  - 1  
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 1تقييم نظام الرقابة الداخلية على تصميم برنامج المراجعة تأثير : المطلب الرابع 

 هبا، إن نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية للمراجع تؤثر على تصميم برنامج ادلراجعة من االختبارات واليت تنوي القيام
وذلك للتحقق من ادلبالغ الواردة بالقوائم ادلالية ،فعندما يكون نظام الرقابة الداخلية قوي وفعال وديكن االعتماد عليو 

:يلي دبا القيام  ادلراجع  علىفإن  

 أسلوب العينة االحصائية ،حيث باستخداماحلد من االختبارات اليت ستجريها على الدفاتر والسجالت ،وذلك - أ
. لو طادلا ان  نظام الرقابة ديكن االعتماد عليوالدعيأن مراجعة العمليات ادلالية بالكامل أمر   

أسلوب العينة االحصائية مستمدة من نظرية االحتماالت يف الرياضيات ومفادىا أن إذا اخًتت عينة من رلموعة * 
.العمليات ادلالية اليت سجلت منها ىذه العينة   

جيب على ادلراجع أن يراعي عدم التحيز عند اختبار العينة،ويعٍت عدم التحيز أن تعطي كل مفردة من العمليات * 
. احلظ الن تكون من مضمون مفردات العينة  ادلالية نفس الفرصة و  

95%يف ىذا اجملال يقوم مراجع احلسابات بتحديد درجة الثقة ادلطلوبة لنجاح العينة كأن حيد نسبة *   

ديكن أن حيدث يف عملية  ال 100% ادلراجعة اذل نتيجة كحد أعلى للخطأ،حيث أن الوصول ب5%وأن يًتك نسبة 
. مستحيل ألنوادلراجعة   

من صبيع بنود قائمة ادلركز ادلارل  ءات للتحققايف ادلقابل بعد احلد من االختبارات يتوسع مراجع احلسابات يف االجر* 
:ءات وىياوىذه االجر  

. التأكد من وجود االصول عن طريق اجلرد سواء العد أو القياس أو ادلشاىدة -1  

 ذلذه االصول عن طريق االطالع على الدفاتر أو رخص السيارات أو سندات ادللكية ؤسسة من ملكية ادلالتأكد-2
. وادلباينلألراضي  

                                                           

.109، ص2000،دار النشر ،عمان ،االردن ،الطبعة االوذل ،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق يوسف زلمود جربوع ،-  1  
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.يف تاريخ ادليزانية التأكد من صحة  تغَت االصول -3  

.التأكد من عدم وجود رىانات عليها لصاحل الغَت يف تاريخ ادليزانية -4  

.التأكد من الدقة احلسابية للمبالغ الواردة بالقوائم ادلالية وبُت ادلثبت يف دفاتر االستاذ ادلساعدة -5  

.القيام بادلراجعة ادلستندية - 6  

.القيام بادلراجعة االنتقادية -7  

.مراعاة عمليات احلد الفاصل اليت ربدث قرب هناية العام ادلارل وقبل صدور تقرير ادلراجع - 8  

متابعة االحداث الالحقة لعمل القوائم ادلالية وقبل صدور تقرير ادلراجع بأن صبيع احلقوق اليت للمؤسسة على - 9
.الغَت قد مت اثباهتا ،كذلك الدفاتر والسجالت   

.التحقق من االفصاح الكامل على احلقوق  ادلالية والعرض السليم للبيانات يف القوائم ادلالية - 10  

.القيان باإلجراءات التحليلية يف بداية عملية ادلراجعة - 11  

إذا تبُت للمراجع اخلارجي ادلستقل أن نظام الرقابة الداخلية غَت قوي وغَت فعال وال ديكن االعتماد عليو فإنو -ب
1.يقرر استخدام خربتو وحكمو الشخصي بدال من أسلوب العينة االحصائية   

:يف ىذا اجملال فقد يقدر ادلراجع فحص العمليات ادلالية للمؤسسة حسب - 1  

مراجعة شهريُت متتالُت -   

مراجعة ثالثة أشهر غَت متتالية -  

.قد يقدر ادلراجع فحص العمليات ادلالية بطريقة أخرى - 2  

%100دينارا تراجع بنسبة 10.000العمليات ادلالية اليت تزيد قيمتها *  
                                                           

.110، صمراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق يوسف زلمود جربوع ،-  1
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50%دينارا تراجع بنسبة 4999-2000العمليات ادلالية من *  

30%دينارا تراجع بنسبة 1999-1000العمليات ادلالية من *  

10%دينارا تراجع بنسبة 999-500العمليات ادلالية من*  

المراجعة الداخلية :المبحث الثالث   

تعريف المراجعة الداخلية : المطلب األول   

وظيفة تؤديها "عرف اجملمع ادلراجعُت الداخلُت بالواليات ادلتحدة األمريكية ادلراجعة الداخلية على أهنا : 01تعريف
ىيئة مؤىلة من ا دلوظفُت ،وتتناول الفحص اإلنتقادي  ادلنظم  والتقييم ادلستمر للخطط والسياسات واإلجراءات 

1".ووسائل الرقابة الداخلية وأداء اإلدارات واألقسام ادلختلفة   

ادلراجعة الداخلية ىي رلموعة من أنظمة أو أوجو نشاط مستقل تنشئو اإلدارة للقيام  خبدماهتا يف ربقيق :02تعريف 
العمليات والقيود  بشكل مستمر لضمان دقة البيانات احملاسبية واإلحصائية لتأكد من  كفاية االحتياطات ادلتخذة 
حلماية أصول وادلمتلكات ادلشروع والتحقق من إتباع موظفيو للسياسات واخلطط ادلرسومة ذلم  يف قياس صالحيتها 
وصبيع وسائل الرقابة يف أداء أغراضها  واقًتاح التحسينات الالزمة وإدخاذلا  عليها ليصل  ادلشروع للكفاية اإلنتاجية 

2.القصوى   

ادلراجعة الداخلية ىي وظيفة مستقلة داخل ادلؤسسة  هتدف إذل فحص األمور ادلالية واحملاسبية والعمليات : 03تعريف 
.األخرى اخلاصة بو  هتدف إذل خدمة اإلدارة ،فهي نوع من أنواع الرقابة اإلدارية   

                                                           

.34،ص 2006 ،مؤسسة الورق ،عمان ،األردن ،،التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيقخلف عبد اهلل الوردات -  1  
.202 ، مرجع سبق ذكره  ، صعلم تدقيق الحسابات النظري والعمليخلف اخلطيب ،خليل الرافعي ،-  2  



المراجعة الداخلية وعالقتها بالرقابة الداخلية                                               الفصل الثاني  
 

 
47 

نشاط مستقل " عرف ادلعهد الفرنسي للمراجعة وادلستشارين الداخلُت ادلراجعة الداخلية على أهنا : 04تعريف 
وموضوعي  هبدف إعطاء الضمانات  للمؤسسة حول درجة  ربكمها يف العمليات اليت تقوم هبا،مع  تقدمي النصائح 

  1. لتحسُت ادلسامهة يف خلق القيمة ادلضافة 

:من التعارف السابقة  نستخلص ما يلي   

وظيفة ادلراجعة  تنشأ داخل   التنظيم وىو  يعٍت أن وظيفة  ادلراجعة الداخلية ىي وظيفة  رمسية  يف ادلنظمات - 
.احلديثة   

وظيفة ادلراجعة الداخلية  تقدم  خدمة للمؤسسة و ىو ما يعٍت أن نطاق  عمل  ادلراجعة  الداخلية يتم خلدمة - 
ادلؤسسة  ككل ، ولكفاية  العاملُت واألفراد ورللس اإلدارة  ،وجلنة  ادلراجعة وادلسامهُت  والعديد من األطراف 

. واجلهات األخرى   

تعترب ادلراجعة الداخلية أداة من أدوات الرقابة  السلوكية أي الرقابة  من خالل األفراد ،ويكون تأثَت ادلراجعة - 
.الداخلية داخل التنظيم من خالل  العمل على ربفيز كل األفراد  يف التنظيم على ربقيق األىداف ادلرغوبة   

جيب أن يتعامل ادلراجع الداخلي  بشكل متوازن ومستقل مع كل النواحي ادلالية والتشغيلية  وجيب أن حيقق  -  
.ادلراجع ادلارل  منافع ومزايا من وراء أجياد عالقات بُت كل من النواحي   

تقليديا اىتم ادلراجعُت الداخلُت بالنواحي ادلالية واحملاسبية  مث امتد نطاق ادلراجعة الداخلية ليشمل النواحي - 
.التشغيلية  حيث  بشكل مباشر  فإن التسجيالت احملاسبية  تعكس  األنشطة التشغيلية   
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طريقة األداء والخدمات التي تقدمها المراجعة الداخلية  :المطلب الثاني   

1طريقة أداء المراجعة الداخلية :الفرع األول   

زبتلف طريقة أداء ادلراجع الداخلي  تبعا الختالف طبيعة نشاط ادلؤسسة ونوعية ادلشكالت اليت تؤثر على أداء 
:عملياهتا والنظام اإلداري الذي  تسيَت عليو إدارهتا إال أن ىناك عناصر  مشًتكة يف أداء ادلراجعة منها   

ويهدف إذل التأكد من مدى  صحة العمليات احملاسبية من حيث الدقة احملاسبية و ادلستندية  وسالمة : التحقيق - 1
التوجيو احملاسيب وصبيع األدلة والقوانُت اليت تثبت صحة وصدق ما تتضمنو التسجيالت وما يًتتب عليو من أمانة 
البيانات وإمكانية االعتماد عليها يف ازباذ القرارات  ويستلزم التفرقة بُت احلقائق واآلراء  حيث أن قوة االستنتاج  

.  تتوقف على مدى اعتماده على احلقائق   

ويقصد بو الفحص االنتقادي لسياسات اإلدارية وإجراءات الرقابة الداخلية واحلسابات والسجالت : التحليل - 2
والتقارير اليت تقع داخل نطاق الفحص ويتطلب إجراء ادلقارنات والربط بُت العالقات مثل الربط بُت االستثمار 

وعائده  بنسبة إصبارل الربح إذل ادلبيعات وكذلك  التمعن  بقصد  اكتشاف األمور  الشاذة مثل وجود مبلغ دائن يف 
.حساب أصل ويرتبط التحليل  بالتحقيق  وليس ىناك حد فاصل  بينهما   

ويقصد بااللتزام بالسياسات اإلدارية ادلرسومة وأداء العمليات وفقا لطرق والنظم والقرارات فقد يتم :  االلتزام - 3
التوصل إذل النتائج ادلرضية ومع ذالك  يهم اإلدارة معرفة  ما إذا كانت النتائج  قد  تتحقق من خالل ادلمارسة 

وادلصرح هبا و دبا يتماشى مع السياسات  يتعُت عليو زيارة ادلواقع  من وقت إذل آخر وعدم االعتماد على اآلخرين 
. كما أن إدارة ادلراجعة الداخلية ال تقتصر على احملاسبُت وادلراجعُت وإمنا  ديكن أن  تزود بقوانُت   

ويتمثل ىذا العنصر   يف ربديد  نتيجة العناصر السابقة على أساس أن ادلراجع الداخلي يركز  يف ىذا :التقييم - 4
:العنصر على ما يلي   

مدى كفاءة السياسات  واإلجراءات  يف ربقيق  األىداف*   

                                                           

.192،191ص ،مرجع سبق ذكره ، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشاملزلمد السيد سريا ،-  1  
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.مدى  فعالية ىذه السياسات واإلجراءات يف ربقيق األىداف *   

ويعترب التقرير العنصر األخَت من عناصر ادلراجعة الداخلية باعتباره األداة الرئيسية اليت يعرب فيها ادلراجع :التقرير - 5
:عن ما يلي   

.ادلشاكل اليت واجهها وأسباهبا -   

. نقاط الضعف والسياسات واإلجراءات -   

.التوصيات ادلناسبة لعالج نقاط الضعف وحل أي مشكل -   

. النتائج النهائية اليت توصل نتيجة ادلراجعة الداخلية-   

ويرفع ىذا التقرير إذل اإلدارة العليا اليت تتبعها ادلراجعة الداخلية لتنفيذ ما جاء بالتقرير من توصيات وأراء              
. و مالحظات  

1الخدمات التي تقدمها المراجعة الداخلية :الفرع الثاني    

تقوم اإلدارة بالتخطيط والتنظيم واإلشراف بطريقة :ربديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة - 1  

.توفر ضمان معقول  بأىداف والغايات سوف يتم ربقيقها   

جيب أن تكون ادلعلومات ادلالية والتشغيلية ادلقدمة لإلدارة دقيقة وكاملة، : قابلية ادلعلومات لالعتماد عليها - 2
 ومفيدة وأن تكون مقدمة يف الوقت ادلناسب حىت سبكن اإلدارة العليا من االعتماد عليها يف ازباذ القرارات ادلناسبة 

يؤكد ادلراجع الداخلي على ضرورة حبث عن اخلسائر الناصبة عن السرقة واحلريق ،والتصرفات غَت :ضباية األصول - 3
القانونية يف شلتلكات ادلؤسسة ،ولذلك فإن الرقابة اجليدة سبنع سوء استخدام األصول وضبايتها من ادلخاطر احملتملة 

.وذلك من خالل التأمُت عليها ضد ادلخاطر  

                                                           

.41،40، مرجع سبق ذكره، ص،التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق خلف عبد اهلل الوردات -  1  
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يتم وضع األىداف وإجراءات الرقابة من قبل اإلدارة  ويقوم ادلراجع الداخلي  :الوصول إذل األىداف والغايات -4
بتحديد دبا إذا كانت متوافقة مع أىداف ادلؤسسة ،وتقع مسؤولية وضع ىذه األىداف على عاتق اإلدارة العليا      

. أو رللس اإلدارة ،وعلى ادلراجع التأكد من أن الربامج والعمليات قد نفذت كما خطط ذلا   

على ادلراجع الداخلي ربديد ادلناطق واألنشطة اليت تتضمن سلاطر عالية وإعالم اإلدارة عنها :ربديد مواطن اخلطر- 5
لتحديد فيما إذا تطلب األمر إخضاعها للمراجعة ويتم ربديد مواطن اخلطر من خربة ادلراجع السابقة يف ادلؤسسة، 

أومن معلومات مشتقة من مصادر أخرى ،أو من مشاكل موجودة يف الشركات أخرى ذات النشاط مشابو للمؤسسة 
.اخلاضعة للمراجعة ومن خربة ادلراجع ومعرفتو العامة   

تقع مسؤولية منع الغش واالحتيال على إدارة ادلؤسسة وعلى ادلراجع الداخلي : منع واكتشاف الغش واالحتيال - 6
على ادلراجع .    فحص وتقييم فعالية وكفاية ادلطبقة من قبلها من دون وقوع الغش وليس من مسؤوليتها  اكتشافو

الداخلي عند اكتشافو لضعف يف نظر الرقابة الداخلية  عمل اختبارات إضافية لتأكد من عدم حدوث الغش ،رغم 
.ذلك ال يستطيع أن يضمن حدوث االحتيال   

جيب على ادلراجع الداخلي أن خيطط وينفذ أعمال التدقيق  ويهتم بظروف واألحوال اليت وجدت :الشك ادلهٍت - 7
.فال بأس عليو أخذ احليطة واحلذر يف تطبيق إجراءاتو   

أهمية وأهداف المراجعة الداخلية :المطلب الثالث   

  1أهمية المراجعة الداخلية :الفرع األول 

تكمن  أمهية ادلراجعة الداخلية يف كوهنا رقابة فعالة  تساعد إدارة ادلؤسسة ومالكها على رفع جودة األعمال وتقييم 
األداء ،واحملافظة على ادلمتلكات وأصول ادلؤسسة ، لذلك ظهرت وتطورت وازدادت أمهيتها نتيجة رلموعة من 

:العوامل ادلتمثلة يف ما يلي   

كرب حجم ادلؤسسات وتعدد عملياهتا *   

                                                           

. 128، مرجع سبق ذكره، ص مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق يوسف  زلمود جربوع ، -  1  
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اضطرار اإلدارة إذل تفويض السلطات وادلسؤوليات إذل بعض اإلدارات الفرعية  بادلؤسسة *   

حاجة إدارة ادلؤسسة إذل ضباية وصيانة أموال ادلؤسسة من الغش والسرقة *   

حاجة اجلهات احلكومية وغَتىا إذل بيانات دقيقة لتخطيط االقتصادي والرقابة احلكومية *   

.تطوير إجراءات ادلراجعة من تفصيلية كاملة إذل اختيارية  تعتمد على أسلوب العينة اإلحصائية*   

أهداف المراجعة الداخلية :الفرع الثاني   

لقد اضلصر ىدف ادلراجعة الداخلية يف ادلراحل األوذل يف اكتشاف األخطاء والغش والتالعب ،نتيجة لتطور الزمن فقد 
: تطورت أىدافها  وأصبحت تتلخص فيما يلي   

يوضح أىداف ادلراجعة الداخلية  ( 2- 1)اجلدول رقم   

 ىدف احلماية  ىدف البناء

و يعٍت اقًتاح اخلطوات الالزمة لتصحيح نتائج الفحص 
وادلطابقة وتقدمي النصح لإلدارة ،وعلى ذلك يعمل 

ادلراجع الداخلي بإضافة إذل مراجعة العمليات احملاسبية 
:وادلالية ما يلي  

ربقيق مدى االلتزام  بالسياسات واإلجراءات واخلطط * 
 ادلوضوعة 

التحقق من مدى سالمة  إجراءات ضباية األصول *   
.اقًتاح بتطوير وربسُت األداء *   

حيث يتم القيام بأعمال الفحص وادلطابقة بُت األداء 
:الفعلي وادلعايَت ادلوضوعية مسبقا لكل من  

سياسات مشًتكة *   
اإلجراءات احملاسبية *   
نظم الضبط الداخلي *   
سجالت ادلؤسسة *  
أنشطة ادلؤسسة *   
أنشطة التشغيل *   
قيم ادلؤسسة *   

فتحي رزق السوافيري،سمير كامل محمود ،محمود مراد مصطفى ،االتجاهات الحديثة في الرقابة :المصدر
.  46،ص2002والمراجعة الداخلية ،الدار الجامعية الجديدة ،مصر ،  
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دراسة العالقة بين المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية :المطلب الرابع   

  طادلا أن ادلراجع  يعمل داخل الوحدة االقتصادية فهو يسعى أساسا خلدمة اإلدارة من خالل عملية الرقابة ، ولذلك 
:ديكن حصر اىتمام ادلراجع الداخلي بعملية الرقابة الداخلية يف النقاط التالية   

تتكون الوظيفة اإلدارية من رلموعة من الوظائف الفرعية وىي التخطيط ،التنظيم ،التوجيو ،التنسيق والرقابة وتعترب * 
.وظيفة الرقابة الداخلية اليت يشارك يف اصلازىا ادلراجع الداخلي ضمانا ألداء الوظائف الفرعية األخرى   

يشمل نشاط ادلراجعة الداخلية  مراجعة مالية وأخرى مراجعة مدى االلتزام بالسياسات واللوائح والقوانُت ادلوضوعة، * 
 ومراجعة تشغيلية لألنشطة وكافة اإلجراءات والعمليات لتحقيق من كفايتها ومدى انتظامها وخاصة مراجعة نظم 

ادلعلومات من حيث اكتماذلا ودرجة األمان ادلصاحبة ذلا ،ولذلك فإن قيام ادلراجع الداخلي بتلك ادلراجعات إمنا عمل 
.على ربقيق اإلدارة ألىدافها   

استقاللية ادلراجع الداخلي عن األنشطة التشغيلية داخل الوحدة االقتصادية ادلعينة بدعم قدرة ادلراجع الداخلي على * 
تزويد اإلدارة ضلو الرقابة الداخلية  تعمل على ضبط مسار األداء الفعلي يف مواجهة األداء ادلخطط ،فإن ذلك يؤكد 

1.على اعتماد اإلدارة على عملية ادلراجعة الداخلية يف ربقيق عملية الرقابة الداخلية   

طادلا أن ادلراجع الداخلي ىو أحد العاملُت بالوحدة االقتصادية ،فإن قربو من السجالت ادلالية  جيعلو على دراية * 
كاملة  نسبيا  بادلشكالت اليت  تالحق الوحدة  االقتصادية ،األمر الذي يدفعو إذل التعرف على األنشطة التشغيلية 
ادلرتبطة هبذه التسجيالت لزيادة ادلعرفة وإسبام عملية الرقابة الداخلية ،ويتضح من خالل األدوار اليت يقوم هبا ادلراجع 

الداخلي مع اإلدارة ، إن احتياجاهتا تتطور بصورة سريعة ،سواء كانت نتيجة التغَتات اجلذرية ،ومن األمثلة الواضحة 
اليت تربز احلاجة للمراجعة الداخلية ىي منع وتقليل األخطاء ،فطادلا اإلدارة ربتاج دلعلومات على درجة عالية من الثقة 
وبشكل مستمر فمن ادلتوقع أن تكون للمراجعُت الداخلُت معرفة كافية وخربة بإجراءات الرقابة الداخلية وتقدمي النصح 
ادلقبولة للمدرين يف زلاولة دلنع والتقليل من األخطاء ، أيضا من األىداف اليت تسعى ادلراجعة الداخلية لتحقيقها ىو  

ادلساعدة على استبعاد أسباب الضياع واإلسراف ،حيث تعمل ادلراجعة التشغيلية على ربقيق االستغالل األمثل 
                                                           

.41،مرجع سبق ذكره،صاالتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية فتحي رزق السوافَتي ،مسَت كمال زلمد،زلمود مراد مصطفى، -  1  
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للموارد ادلتاحة ،وذلك أن تطبيق األدوات الرقابية يزيد من الكفاءة والفعالية ،وبالتارل زيادة األرباح النهائية للوحدة 
.االقتصادية  

إن استبعاد أسباب اإلسراف والضياع يأيت من خالل العمل على عدم وجود ضعف تنظيمي ،كذلك العمل على 
زيادة جودة القرارات ادلتخذة بواسطة إدارة الوحدة االقتصادية ادلتاحة ،وعدم ادلغاالة فيما تتحملو من أجور للعاملُت، 
كذلك من خالل زيادة كفاءة عملية الشراء واحلد من االستهالك  يف ظل غياب معايَت تكلفة عملية زلددة مسبقا، 

وأيضا العمل على زيادة فعالية سياسات ادلخزون ،واحلد من إساءة استخدام ادلوارد واألصول ادلملوكة ،احلد من السرقة 
1.وادلخالفات الناذبة عن فشل اإلدارة يف منع األخطاء وأوجو التالعب ادلمكنة  

يوضح عالقة المراجعة الداخلية بالرقابة الداخلية  (2-2)والجدول رقم   

 ادلكونات  الرقابة الداخلية ادلراجعة الداخلية
نشاط  توكيدي استشاري مستقل وموضوعي وىو 

مصمم إلضافة قيمة للمؤسسة على ربقيق 
أىدافها بإجياد منهج منظم وصارم لتقييم وربسُت 

.فعالية عمليات إدارة اخلطر،الرقابة والتوجيو   

تشمل على اخلطة التنظيمية ووسائل 
التنسيق وادلقاييس  ادلتبعة يف ادلؤسسة  
هبدف ضباية أصوذلا وضبط ومراجعة 

البيانات احملاسبية ومدى االعتماد عليها 
وزيادة الكفاية اإلنتاجية وتشجيع العاملُت 

على التمسك  بالسياسات اإلدارية 
 ادلوضوعية   

 ادلفهوم 

جديد اإلصالحات اليت ربول ادلدقق إذل القيام  
.بتأدية عمليات التدقيق  

تتحمل مسؤولية وضع نظام الضبط 
الداخلي واحملافظة عليو ،وعند  تنفذىا 

مسؤوليات 
 اإلدارة 

                                                           

           مرجع سبق ذكره ، االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية ،  فتحي رزق السوافَتي ،مسَت كمال زلمد،زلمود مراد مصطفى، - 1
. 44ص ،   
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إعطاء احلق للمدقق باحلصول على أية معلومات 
 يرىا ضرورية ألغراض التدقيق 

 ربديد نطاق عملية التدقيق الالزم لتأديتها 

دلسؤولياهتا اإلشرافية  جيب عليها         
 و بانتظام مراجعة مدى مالئمة وكفاية 
عناصر الضبط الداخلي  وذلك لضمان 

. صبيع الضوابط اذلامة  بفعالية   
تزويد اإلدارة العليا دبعلومات حول دقة نظام 

.الرقابة الداخلية   
جيب أن يتضمن رلال عمل ادلدقق 

الداخلي فحص وتقومي كفاية وفعالية 
أنظمة الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة ونوعية 

.األداء يف تنفيذ ادلهمات احملددة   

مسؤولية ادلدقق 
 الداخلي 

يقسم التدقيق الداخلي إذل التدقيق ادلارل والتدقيق 
.اإلداري والتدقيق االسًتاذبي   

تقسيم الرقابة الداخلية إذل رقابة إدارية 
.زلاسبية وضبط داخلي   

 األقسام 

التدقيق الداخلي ىدفو  تقومي األنظمة ادلعنية 
حبماية شلتلكات ادلؤسسة وربقيق كفاءة األداء 

.ومطابقتها مع األىداف  

الرقابة ادلالية واإلدارية والضبط الداخلي 
ىدفهم تأمُت سالمة وتنفيذ عمليات 
واحملافظة على األصول وتأمُت الثقة 

.بصحة ادلعلومات   

 األدوات 

 

عطاء اهلل أحمد سويلم الحسبان، الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات ،دار الراية :المصدر 
.64،ص2008لنشر والتوزيع ،عمان ،  
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 يف ادلطبقة الرقابية الوسائل فاعلية قياس يف وعينها االدارة أداة الداخلية أهنا  ادلراجعة نعترب أن نستطيع سبق شلا   
 التنفيذي العمل من التأكد لغرض ووسائل طرق لديو تتوفر أن البد جيد تنظيما منظم مشروع أي ، ففي ادلؤسسة

. وتطبيقها وفعاليتها الداخلية الرقابة من للتأكد أي  

تزايدت احلاجة إذل الرقابة الداخلية نتيجة ، و مؤسسة إذل مؤسسة من واختلفت الداخلية ادلراجعة تطورت   وقد
من توافر نظام رقايب فعال ضروري كان  ادلؤسسات لذلك للتطور الكبَت يف اجملال االقتصادي وتوسع أنشطة الدوائر و

ادلؤسسة اإلجراءات اليت تتم داخل   األخطاء أو عمليات التالعب ، والرقابة الداخلية ىي رلموعة منمعاينةدلراجعة و
. الدوائر للتحقق من تطبيق السياسات اإلدارية وادلالية  داخل أو    
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 :المراجع  باللغة العربية :أوال

 :المؤلفات 

أبو رقبة توفيق مصطفى،عبد اذلادي اسحاق ،تدقيق ومراجعة احلسابات ،الطبعة األوىل ،دار الكندي ،األردن 
1991. 

 .2000،دار الصفاء ، ادلدخل احلديث لتدقيق احلسابات،أمحد حلمي مجعة 

 .1996إشتوي أمني عبد السالم ،ادلراجعة معايري وإجراءات ،دار النهضة العربية ،بريوت ،الطبعة الرابعة ،

 .2007أمني السيد أمحد لطفي،التطورات احلديثة يف ادلراجعة ،الدار اجلامعية ،مصر ،

 .2002ثناء علي القباين ،الرقابة احملاسبية الداخلية يف النظامني اليدوي و االلكرتوين ،الدار اجلامعية لنشر ،مصر، 

 .2007حامت حممد الشيشيين ،أساسيات ادلراجعة ،ادلكتبة العصرية ،مصر،

 1991، ،مصر1999،،مؤسسة الوراق ،األردن  حسني دحدوح ، أساسيات التدقيق

 .2000علم تدقيق احلسابات ،الطبعة االوىل ،دار وائل ،عمان ،،خالد أمني عبد اهلل 

 .1980خالد أمني عبد اهلل ،علم تدقيق احلسابات من الناحية النظرية ،مطبعة االحتاد ،عمان ،

 .1991احلسابات ،دار ادلستقبل ،عمان ، اخلطيب خالد ،رافعي خالد حممد ،األصول العلمية والعملية للتدقيق

 .2006التدقيق الداخلي ين النظرية والتطبيق،مؤسسة الورق ،عمان ،األردن ،، خلف عبد اهلل الوردات 

 .2007طارق عبد اهلل عبد العال محاد  ،موسوعة معايري ادلراجعة ،اجلزء األول ،الدار اجلامعية ،مصر ،

 .2004عبد الرؤوف جابر ،الرقابة ادلالية وادلراقب ادلايل من الناحية النظرية ،دار النهضة العربية ،بريوت ،

 1991 ،،مصر ، ،اإلسكندرية وعمال علما ،ادلراجعة زيد أبو خليفة كمال ، الصحن الفتاح عبد



 قائمة المراجع     

 

 .2005عبد الوهاب نصر علي ،شحاتة السيد شحاتة ،الرقابة وادلراجعة الداخلية احلديثة ،الدار اجلامعية ،مصر ،

،  والتوزيع لنشر الراية ،دار ادلعلومات تكنولوجيا بيئة يف والتدقيق الداخلية الرقابة احلسبان، سويلم أمحد اهلل عطاء
 .2008، عمان

فتحي رزق السوافريي ،مسري كامل حممود ،حممد مراد مصطفى ،االجتاهات احلديثة يف الرقابة و ادلراجعة الداخلية ، 
 . 2002الدار اجلامعية ،مصر ،

 .2003حممد التوهامي طواهر،مسعود صديقي،ادلراجعة وتدقيق احلسابات ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،

 .2007حممد السيد سريا ،أصول  وقواعد ادلراجعة والتدقيق الشامل ،ادلكتب اجلامعي احلديث،مصر ،

 .1999حممد بوتني ،احملاسبة العامة  للمؤسسة ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،

 .2003حممد بوتني،ادلراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،

 .1989مصطفى حضري ،مراجعة ومراقبة داخلية ، االدارة العامة لتصميم ،ادلملكة العربية السعودية ،

يوسف حممود جربوع ،مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيق ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الوراق ،عمان ،األردن ، 
2008 

 :المذكرات 

 .2002بلخيضر مسرية ،ادلراجعة يف قطاع البنوك،مذكرة لنيل شهادة  ماجسرت،جامعة اجلزائر ،

 حريزية فايزة ،أثر التدقيق الداخلي على تقييم نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة ،مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت ،
 .2013،2012جامعة مستغاًل ،

 .2013،2012رشام نسيم ،أمهية ادلراجعة الداخلية ،مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت ،جامعة البويرة ،



 قائمة المراجع     

 

مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري .شعباين لطفي ،ادلراجعة الداخلية مهمتها ومسامهتها يف حتسني تسيري ادلؤسسة 
 .2004،2003جامعة اجلزائر ،

حمي الدين حممود عمر،مراجعة احلسابات بني ادلعايري العامة وادلعايري الدولية ،مذكرة ماجستري،جامعة ادلدية 
2007،2008. 

 :النصوص القانونية والتنظيمية   

. 1996 ،(16العدد)الرمسية  اجلريدة  ادلهين، بالعمل اخلاص ،136-96  ،ادلرسوم6 ادلادة

  المراجع باللغة االجنبية:ثانيا

1-ouvrage 

 

Bénédit,keravel,evalution du control du inter,foucher,Paris,1990. 

Bethoux ,kremper et poisson ,l’audit de secteutc Public ,clet,paris,1986.  

 

 

  



 مقدمة عامة
 

 
 أ

     تعد ادلؤسسة العضو احملرك أو اذليكل الذي يقوم عليو أي نظام اقتصادي ،كوهنا جتمع بني ادلورد البشري، 
والعنصر ادلادي ،حتت رلموعة من الظروف ،وىذا لتحقيق أىداف إما بتقدمي خدمات أو إنتاج منتجات مع 

 .وسط ميتاز بادلرونة  احلرص على حتقيق أرباح تضمن بقاء و استمرارىا يف

ومن جراء ىذه التغريات ،عرف االقتصاد الوطين يف الفرتة االخرية موجو من التحوالت ،دتحورت يف رلملها حول 
بنية ىيكلية اقتصادية ،من خالل االنتقال إىل االقتصاد القائم على آليات التسويق ،مما جعل ادلؤسسة االقتصادية 
أكثر من أي وقت مضى هتتم بادلؤشرات اليت تعكس الصورة احلقيقية ذلا وتعمل على حفظ التوازن ادلايل والتوسع 
يف السوق، ىذا ما أدى إىل تطوير احملاسبية  ومن ىنا بدأت تظهر الرقابة الداخلية خاصة مع ظهور ادلؤسسات 
االقتصادية ذات احلجم الكبري فتعددت مصاحلها كشركات األسهم،كما ظهرت أيضا ادلؤسسات ادلالية كالبنوك 

مما أدى إىل توسع نطاق الرقابة الداخلية ،وأصبحت احلاجة ملحة ذلا،وذالك للحفاظ على أموال ادلؤسسة وحقوق 
 .ادلسامهني 

    إن نظام الرقابة الداخلية يسمح للمسؤلني بالتحكم يف التطورات ادلستمرة للمحيط االقتصادي ،كما يسمح 
باختاذ القرار الالزم وتطوير النشاط، فتساىم يف محاية أصول  وضمان صحة ودقة الوضعية ادلالية ،االلتزام بالقوانني 

ادلعمول هبا يف ادلؤسسة حبيث حيتاج إىل التقييم وضمان السري احلسن ومتابعة العمليات ،ويقتضي ذلك وجود 
 .مصلحة خاصة تدعى بادلراجعة الداخلية تتكفل بإعادة النظر يف كل أنظمة التسيري وادلعلومات داخل ادلؤسسة 

 :أهمية الدراسة 

تكمن أمهية ادلوضوع ادلختار يف أن ادلراجعة الداخلية تعترب أداة فعالة ال ميكن االستغناء عنها إذا مت استغالذلا 
 .أحسن استغالل حبيث ميكن االستفادة من الرقابة الداخلية يف ذلك 

  : أهداف الدراسة 

هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على ادلراجعة والرقابة الداخلية بشكل عام  وكذالك ادلعايري ادلتعارف عليها اليت 
    .تعمل مبوجبها 
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 ب

 :أسباب اختيار الموضوع 

 .كون موضوع البحث لو عالقة مباشرة بتخصصنا *

 .ادلسامهة يف إثراء ادلكتبة اجلزائرية عامة ومكتبة اجلامعة مبثل ىذه ادلواضيع *

 :  التالية  اإلشكاليةومن ىذا ادلنطلق ميكن طرح

     إلى أي مدى يمكن اعتبار المراجعة الداخلية أداة فعالة بالنسبة للمؤسسة وإلى أي مدى يمكن 
 االستفادة من الرقابة الداخلية في ذلك ؟

  :األسئلة الفرعية

 ما مفهوم ادلراجعة الداخلية ؟*

 ما العالقة بني ادلراجعة الداخلية والرقابة الداخلية ؟*

 ما ىي أىم إجراءات ادلراقبة اخلاصة بالصندوق يف البنك ؟*

 :الفرضيات 

 .ادلراجعة الداخلية ىي فحص أنظمة الرقابة الداخلية *

 .اىتمام ادلراجع الداخلي بعملية الرقابة الداخلية   *

 .تتمثل أىم إجراءات ادلراقبة لعملية السحب النقدي التأكد من الصحة ادلادية للشيك*

 :منهج الدراسة 

 .اعتمدنا يف دراستنا ىذه على ادلنهج الوصفي و ادلنهج التحليلي 
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 ج

 :تقديم الخطة 

لقد قسمنا موضوع حبثنا ىذا إىل فصلني تعرضنا يف الفصل األول إىل عموميات حول ادلراجعة ،وتطرقنا يف الفصل 
الثاين إىل ادلراجعة الداخلية وعالقتها بالرقابة الداخلية ىذا بالنسبة للجانب النظري أما اجلانب التطبيقي فقمنا 

 .بدراسة ميدانية وتطرقنا إىل إجراءات ادلراقبة الداخلية يف البنوك 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تشكرات  

حنمد ونشكر اهلل تعاىل الذي لواله ملا توصلنا إىل هذا العمل املتواضع ويسرنا أن 

 " دواح بلقاسم"نتقدم بالشكر اجلزيل وخالص االمتنان إىل كل من األستاذ املشرف 

 .مجيع األساتذة إىل و"بوشرف جياليل"واألستاذ 

 -وكالة مستغاًل -البنك الوطين اجلزائري" كما نشكر كل عمال املؤسسة املستقبلة 

 .على استقباهلم لنا
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       تعترب ادلراجعة الداخلية احدى أدوات الرقابة الداخلية يف الوحدة االقتصادية لدعم الوظيفة االدارية ،إضافة اىل 
.كوهنا دعما للمراجع الداخلي بشأن تقييم نظام الرقابة الداخلية   

     إن ادلراجعة الداخلية متثل بؤرة النظام الرقايب للوحدة االقتصادية ولذالك يتعني على ادلراجع الداخلي بذل ادلزيد  
من اجلهد دلعرفة احتياجات االدارة واجلوانب اليت ينبغي الرتكيز عليها لضمان حتقيق االىداف ، من خالل دراستنا  

حولنا ابراز اجلوانب العامة ادلتعلقة  مبوضوع ادلراجعة الداخلية وجدهنا جد ضرورية يف ادلؤسسة  كوهنا تكتسي دورا ىاما 
عن طريق فحص وتقيم نظام الرقابة الداخلية  ،مث مدى التقرير حول مدى صحة ومصداقية ادلعلومات ادلقرر عنها من 

قبل ادلراجع وىذا ما يظهر العالقة بينها وبني الرقابة الداخلية بإضافة إىل تأثريىا ادلباشر على السري احلسن ألنظمة الرقابة 
.الداخلية ادلطبقة     

:اختبار الفرضيات   

:   لقد أدى اختبار فرضيات البحث إىل ما يلي  

تعترب الفرضية األوىل صحيحة أي أن ادلراجعة ىي فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات وادلستندات والدفاتر * 
.اخلاصة بادلؤسسة فحص انتقادي   

عن األنشطة التشغيلية داخل الوحدة االقتصادية تعترب الفرضية الثانية صحيحة طادلا أن ادلراجع الداخلي مستقال * 
ادلعينة بدعم قدرتو على تزويد اإلدارة حنو الرقابة الداخلية اليت  تعمل على ضبط مسار األداء الفعلي يف مواجهة األداء 

.ادلخطط ،فإن ذلك يؤكد على اعتماد اإلدارة على عملية ادلراجعة الداخلية يف حتقيق عملية الرقابة الداخلية  

تعترب الفرضية الثالثة صحيحة حبيث تتمثل أىم إجراءات ادلراقبة لعملية السحب النقدي يف التأكد من الصحة * 
. اخل....التاريخ ،ادلستفيد، اإلمضاء )ادلادية للشيك وذلك من خالل وجود ومطابقة ادلعايري الضرورية يف حترير الشيك 

.بإضافة إىل مطابقة ادلبالغ باألرقام وباألحرف   
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:النتائج العامة   

:النتائج النظرية   

خضوع ادلراجعة إىل معايري عادلية حتدد مسؤوليتها وقواعد ادلتحكمة فيها ومبهمة ادلراجعة الداخلية وقواعد السلوك *
.ادلهين اليت جيب أن يتحلى هبا ادلراجع الداخلي   

.ادلراجعة الداخلية ىي وظيفة تقييم مستقلة تنشأ داخل ادلؤسسة  هبدف خدمتها عن طريق فحص وتقييم أنشطتها*   

إن الرقابة الداخلية ىي رلموعة من الوسائل والقوانني اليت توضع من طرف االدارة لضمان التحكم يف وظائف *
.ادلؤسسة بغية الوصول إىل تسيري فعال للعمليات االدارية اليت تقوم هبا ىذه االخرية   

يكمن اذلدف االساسي للرقابة الداخلية يف ضمان صحة البيانات اليت ستأخذ كأساس للحكم على مدى صحة *
االداء من جهة وعلى االنتاج اليت ستظهرىا القوائم احملاسبية وكذا ادلركز ادلايل إىل جانب محاية ادلمتلكات من جهة 

. أخرى   

من بني طرق ووسائل تقييم نظام الرقابة الداخلية االستبيان ،طريقة التقرير الوصفي اليت يعد فيها ادلراجع تقرير يشمل *
وصفا كامال لنظام الرقابة الداخلية وما يتضمنو من تدقيق للمعلومات وتقسيم للعمل وادلسؤولية وطبيعة السجالت 

.اليت حيتفظ هبا   

: النتائج التطبيقية   

.نظام الرقابة الداخلية ميثل رلمل االجراءات وادلعايري ادلندرلة عرب خمتلف االنشطة والتطبيقات البنكية*   
من بني نقاط القوة اخلاصة بعمليات الصندوق ادلراقبة الصارمة لإلمضاءات الزبائن من خالل منوذج       * 

.     لإلمضاءات  CA10 

اجلزائري، وجدنا  الوطين البنك بنفقاتو يتكفل الصندوق،الذي بعمال اخلاص التكوين برنامجعند دراستنا وتقييمنا ل* 
(. اخل...اجلديدة ،التقنيات ادلراقبة )الصندوق بعمليات واخلاصة العلمية احتاجتهم مع انطالقا يتماشى أنو ال
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:االقتراحات   

 .العمل على زيادة االىتمام بادلراجعة الداخلية *
. ضرورة التعريف بادلراجعة ادلتعارف عليها دوليا *
.إجراء تكوين وتدريب لألشخاص الذين يشغلون وظيفة ادلراجعة الداخلية*  

.ضرورة حتديد مسؤولية كل عامل  من أجل تسهيل العالقات بني مصاحل الوكالة*   
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