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 اإلىداء  

تجربتي كانت عظيمة و معانتي كانت صعبة لكن فرحتي جعلت الصعب ىين و األصعب أىون ،  
ق لوبنا و ليا ذكريات تسجل و تخلد في كل مكان و ليا تيدى   إن الحياة ليا نور يأخذ عقولنا ينير

 لكل إنسان... عبر صفحات درب األيام عبر كلمات ىذه األسطر عبر أحرف كلماتيا  

أىدي ثمرة جيدي إلى التي سيرت عليا الليالي إلى من كللو اهلل بالييبة و الوق ار ...إلى من  
جعلت الجنة تحت أقداميا التي لم تبخل عليا بحبيا  ودعائيا التي معيا شربت من منبع حنانيا  

 الفياض أبدا لن أتو إلى أروع و أرق و أعظم أم في الوجود " أمي الحبيبة" 

ار أرجو من اهلل أن يمد في  لعطاء بدون انتظار إلى من أحمل إسمو بكل إفتخإلى من علمني ا
ما أىتدي بيا اليوم و في  ترى ثمارا قد حان قطافيا بعد طول إنتظار وستبقى كلماتك نجو لعمرك  

ى األبد "والدي العزيز"لالغد وإ  

"بن عودة   زيز  إلى من ساندني بالكلمة الطيبة و الذي أكن لو كل اإلحترام و الحب" عمي الع  

عبد الق ادر ،مروى ،نجم   "إلى الشموع التي أنارت حياتي إلى أعز ما أملك في الوجود إلى إخوتي
"الدين أحمد    

  "نييال "إلى صديقتي  

إلى كل صديق اتي اللواتي كانوا معي خالل مشواري الدراسي "سومية ،سارة ،نريمان، ريمة  
 ،كريمة"

" عيسى بن ،نور الدين، أنس  ،إلى أصدق ائي "محي الدين  

ساعدني في إنجاز ىذا العمل المتواضع    إلى كل من  

 

 إلى كل من ساندي بالكلمة الطيبة عائلتي" شوال و كتاب "
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 الخاتمة:

ادلستقل الذي يتم إنشاؤىا داخل ادلؤسسة كخدمة لو، و  التقييميتتمثل ادلراجعة الداخلية يف ذلك النشاط        
ة نوعا من اإلجراءات الرقابية اليت تتم عن طريق فحص و تقييم مدى كفاءة و فعالية تعترب ادلراجعة الداخلي

هتم بكفاءة من خالل التحليل د داخل ادلؤسسة يف أداء مسؤوليااإلجراءات الرقابية األخرى هبدف مساعدة األفرا
 قييم و التوصيات و ادلعلومات اليت تتعلق باألنشطة اليت دتت مراجعتها .و الت

و تعترب ادلراجعة الداخلية مهمة إلدارة ادلؤسسة خصوصا بعد كرب حجمها ،و تنوع نشاطاهتا ،وىذا ما          
يع مساعدة ادلراجع ،حيث أن ادلراجع مبا لديو من معرفة معمقة بالعمليات يستط االختباريةأدى إىل ظهور ادلراجعة 

مدى قبول السجالت و تفسري النواحي النسبية للمراجع اخلارجي ،كما و  ، ادلعاينةوحدات  اختياراخلارجي يف 
يعتمد ادلراجع الداخلي على نظام الرقابة الداخلية يف جمال حتديد اخلطوات األساسية لربنامج ادلراجعة من حيث 

إتباع األسلوب اجلزئي أو الكامل ،وحتديد نطاق عمل  تطيعن يساإلمجال ، ومن حيث ما إذا كا التفصيل أو
 ادلراجع ،ويعتمد ذلك على مدى قوة و ضعف نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة .

دتثل إجراءات ادلراجعة الداخلية أسلوبا فعاال ،دتكن من حتقيق األىداف ادلتعلقة بعملية ادلراجعة الداخلية يف      
لي على ادلدقق تكوين ملف عمل وحتديد الوسيلة الكفيلة إلثبات األحداث اليت يتسٌت من ظل معايريه ،إذ دت

ورائها كشف األخطاء و الغش ، و حتديد نقاط القوة و الضعف ادلتواجدة على مستوى ادلؤسسة وتقدمي النتائج 
ة الداخلية أمهية بالغة يف ادلؤسسة  عملية تقييم الرقابة الداخلية ، و للمراجعإىل اإلدارة العامة من أجل ادلساعدة يف

حبيث أهنا تعترب القيمة ادلضافة دلهام  القراراتخمتلف  ختاداوقائية و نظام معلومايت يساىم يف  باعتبارىا االقتصادية
 ادلراجع بادلؤسسة يف احلصول على معلومات موثوقة و ذات مصداقية .

 و مسبقا، وحتديدالرقابة الداخلية يف أهنا وضيفة إدارية هتدف إىل حتقيق األىداف و اخلطط ادلوضوعة  مثلو تت
 وتصحيحو. االحنرافقياس 

فعندما يكون نظام الرقابة قوي و فعال وميكن االعتماد عليو من خالل قيام ادلراجع باحلد من االختبارات اليت 
ا يتمكن ادلراجع من الوقوف على ضعف النظام وسوء تسريه ،عند سيجريها على الدفًت و السجالت و من ىن

سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة ،ىذا باإلضافة إىل نقاط الضعف اليت مت التوصل إليها عند  اكتشاف
م فيها إليها يقدم ادلراجع حوصلة يف وثيقة شاملة و اليت يقد لصادلتو على النتائج  باالعتمادالتقييم األويل للنظام ،
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اقًتاحاتو قصد حتسني اإلجراءات ،دتثل وثيقة احلوصلة ىذه يف العادة تقريرا حول الرقابة الداخلية يقدمو ادلراجع إىل 
 اإلدارة كما دتثل أحد اجلوانب اإلجيابية دلهمتو.

 الفرضيات  اختبارات

 : ما يليفرضيات البحث إىل  اختبارلقد أدى 

 *تعترب الفرضية األوىل صحيحة مفادىا أنو دتكن أمهية ادلراجعة الداخلية كوهنا أداة لتقييم الرقابة الداخلية 

و إبراز نقاط القوة و الضعف لنظام الرقابة  اكتشاف*تعترب الفرضية الثانية صحيحة بطبيعة احلال تعمل على 
 الداخلية .

 النتائج النظرية: 

 خدمتها عن طريق فحص وتقييم أنشطتها فة تقييم مستقلة تنشأ داخل ادلنظمة هبدف ادلراجعة الداخلية ىي وضي

ادلراجعة الداخلية وظيفة يؤديها موظفون داخل ادلؤسسة و تتناول فحص إنتقاديا لإلجراءات ولسياسات و التقييم 
 و سالمة مقوماهتا . ادلستمر للخطط و السياسات اإلدارية و اإلجراءات الرقابة الداخلية للتأكد من تطبيقها

 التطبيقية:النتائج 

 *لدى مؤسسة ميناء دائرة للمراجعة الداخلية 

 *هتتم مؤسسة ميناء بالنواحي الرقابية دلنع كل أشكال الفساد 

 كفاءة.أفراد ذو  *يشغل جهاز ادلراجعة الداخلية يف مؤسسة ميناء 

 التوصيات و االقتراحات

 على ضوء ما سبق يتم تقدمي التوصيات التالية   

توفري العناية بوظيفة ادلراجعة الداخلية من خالل التأكد من احًتام ادلعايري و الشروط و القواعد اليت تظم ىذه  -
 الوظيفة احليوية 
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 أىداف جمال يف التطور مع يتناسب مبا ادلدققني تكوين طريق عن الوظيفة هبذه ادلرتبطة التطورات مسايرة  -
 .الداخلي ادلراجع ومسؤوليات

 .اإلقتصادية ادلؤسسة يف مبهامو القيام على ادلراجع تساعد تسيري إجراءات توفري -
 الداخلي وادلراجع  العمال بني التجاوب يتم حىت وىذا ،ادلراجعة  عملية مبغزى اإلقتصادية ادلؤسسة عمال توعية -

 .مبهامو قيامو أثناء
 .ادلؤسسة مستوى على ادلتواجدة الوظائف ومجيع ادلراجعة الداخلية  وظيفة بني التنسيق -

 البحث آفاق
 ، اإلقتصادية  ادلؤسسة تقييم نظام الرقابة الداخلية يف يف ادلراجعة الداخلية  دور إىل البحث ىذا يف التطرق مت

 تتمتع باعتباره اإلقتصادية ادلؤسسة يف تقييم النظام  يف ادلراجعة اخلارجية  دور توضيح يف البحث آفاق وتتمثل
 عن هبا تتميز اليت "اجلديدة العني" عليها يطلق اخلارجي ادلراجع أن كما الداخلية، بادلراجعة مقارنة أكرب باستقاللية

 يألفها فإنو لذا حتدث، يوميا يراىا نوأل األخطاء بعض عن يغفل أو يرى ال قد فادلراجع الداخلي الداخلي،ادلراجع 
 من معهودا ليس ىو ما كل جليا لو ويظهر شيء كل يالحظ فإنو اخلارجي، ادلراجع أما صحيحة، وحيتسبها
 .األخطاء
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 :الثالث الفصل مقدمة

 العليا لإلدارة والتابعة ادلؤسسة يف الرئيسية الوظائف من مستغازل ميناء مؤسسة تعد ادلراجعة الداخلية يف            
 مؤسسة يف ادلراجعة  عملية تنظم اليت والقواعد األسس ػلدد دليل على ادلؤسسة يف ادلراجع ويعتمد .مباشرة فيها

 مستوى على ادلينائية ادلؤسسات دلختلف ادلراجعة الداخلية  حول دراسية أيام نظيمت يتم كما مستغازل، ميناء
 ومن .ادلينائية ادلؤسسات يف الداخليُت ادلراجعُت  أداء مستوى من والرفع التطور مسايرة أجل من الوطٍت الًتاب

 سيتم القرارات، ازباذ على وتأثَتىا مستغازل، ميناء مؤسسة يف ةالداخلي ادلراجعة عملية سَت على الوقوف أجل
 على الضوء تسليط سيتم كما .ادلؤسسة يف ةالداخلي ادلراجعة لعملية تطبيقي كمثال األجور مراجعة  بدراسة القيام
 مستغازل. ميناء مؤسسة يف ةالداخلي ادلراجعة وظيفة
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 مستغانم ميناء مؤسسة تقديم :األول المبحث

 الكربى الصناعات من للعديد ضروري فهو بالنقل، اخلاصة التحتية البنية من أساسي جزء مستغازل ميناء يعد         
 الصيد وخدمات التجارية كاخلدمات اخلدمات من العديد تقدصل خالل من الدولية التجارة يف تشارك اليت

 افأىد مستغازل، ميناء مؤسسة حول تارؼلية حملة إذل ادلبحث ىذا خالل من التطرق يتم سوف .البحري
 .ادلؤسسة ذلذه العام التنظيمي واذليكل مستغازل، ميناء مؤسسة وخصائص

  مستغانم ميناء مؤسسة حول تاريخية لمحة : األول المطلب

 البنية من أساسيا جزء اليوم يشكل أصبح حيث ادلنطقة متطلبات مع يتماشى دبا مستغازل ميناء تطوير يتم        
 النهائيُت ادلستلمُت من مقربة اخلدمات من رلموعة استحداث يشجع أنو إذ ،ادلنطقة يف بالنقل اخلاصة التحتية

  64األظلاط متعددة نقل أروقة عرب

 الميناء نشأة 

 إستخدمو خلروبة، البحري والرأس لصالمندر البحري الرأس بُت ؽلتدّ  حاّداً  صخريا خليجا مستغازل ميناء كان          
 ادلدينة مسّيت ىنا ومن ."الغنائم مرسى" ب 1833 قبل فيما مستغازل ناءمي مسُّي الغنائم، إلقتسام القراصنة

 سنة حبلول مًت 325 إذل امتداده ليصل مًت 80 بطول للميناء رصيف أّول أنشئ ، 1848 سنة يف ."مستغازل"
 ذا مشروعا عنو أعلن ذلك من سنوات ثالث وبعد 1882 سنة يف ادليناء لتهيئة مشروع أّول انطلق 1881

 .عامة ةمنفع

 .للميناء حوض أّول دبيالد انتهت 1904 و 1890 بُت ضخمةهتيئة  أعمال ذلك تلت

 بُت فيما مًت 430 طولو برصيف الثاشل احلوض إنشاء مت ،1941 سنة للميناء الغربية اجلنوبية األمواج كاسرة بناء بعد

 1959 وبداية 1955 يةهنا

 مستغانم ميناء مؤسسة نشأة 

                                                           
 من وثائق ادلؤسسة)ميناء مستغازل(64
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على تسيَته  وتشرف البحري، الصيد وخدمات التجارية اخلدمات : اخلدمات من نوعُت مستغازل اءمين يقّدم           
 يف أنشأت EPE/ EPM/ Spaىي مؤسسة عمومية إقتصادية / شركة ذات أسهم مؤسسة ميناء مستغازل 

  1982أوت  14الصادر بتاريخ  287-82 رقم التنفيذي ادلرسوم دبقتضى اجلزائري ادلينائي النظام إصالح إطار

 كشفت اليت ادلؤسسات غرار على االستقاللية ضلو طريقها مستغازل ميناء مؤسسة شّقت 1989 فيفري 29يف       
 إذل اجتماعي طابع ذات عمومية شركة من موثق عقد دبوجب ربويلها مت حيث ادلالية، وضعيتها يف استقرار عن

 الكاملة. احليازة ربت دج 25.000.000 ماذلا رأس أسهم ذات شركة /اقتصادية عمومية شركة

وزبضع للقانون التجاري و ادلدشل  B.88.01لشركة تسيَت مساعلات الدولة "ادلوانئ"، ربمل للسجل التجاري رقم 
و ادلتضمنة  1988جانفي  12الصادرة بتاريخ  04-88و  03-88و  01-88طبقا لألحكام القوانُت 

و  1988جانفي  12الصادرة بتاريخ  101-88بقا للمرسوم للنصوص  التنظيمية الستقاللية ادلؤسسات وط
  1988سبتمرب  28الصادرة بتاريخ  177-88و ادلرسوم  1988ماي  16الصادرة بتاريخ  119-88ادلرسوم 

 :65أنيط إذل مؤسسة ميناء مستغازل إصلاز ادلهام التالية 

 و تطوير ميناء مستغازل . استثمار 
 نائية.و اإلنشاءات ادلي اآلالت استغالل 
 الفوقية؛ ادلينائية للبٌت وربديث هتيئةو  صيانة أعمال إصلاز 
 اآلخرين؛ الشركاء مع بالتعاون التحتية ادلينائية للبٌت وهتيئة  وصيانة بناء برامج إعداد 
 ادلينائية؛ والتفريغ الشحن عمليات مباشرة 
 ذات والعقارية الصناعية، ادلالية، لتجارية،ا العمليات بكل القيام وغَتىا؛ اإلرساء القيادة، القطر، عمليات مزاولة 

 .مستغازل ميناء مؤسسة دبوضوع ادلباشرة غَت أو ادلباشرة الصلة

 .دج 500.000.000 إذل الشركة مال رأس رفع مت ، 2008 فيفري 27 بتاريخ   
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 مؤسسة ميناء مستغازل مصدر:                                    
 وتصميمو مستغانم لميناء الجغرافي الموقع 

 °00 طول وخطي مشاال ° 56 و ° 35 عرض خطي بُت أرزيو يجخلل الشرقية اجلهة يف مستغازل ميناء يقع          
 :66على وػلتوي شرقا، 05 و

 م 1830 بطول :األمواج كاسرة. 
 م 12 وعمق م 100 بعرض غريب مشارل :للميناء البحري المدخل. 
 حوضُت من وتتكون :األحواض: 
 م8,17 و م 6,77 بُت يًتاوح وعمق ىكتار 14 ب تقدر مائية دبساحة :األول الحوض. 
 م 8,22 و م 6,95 بُت يًتاوح وعمق ىكتار 16 ب تقدر مائية دبساحة : الثاني الحوض 
 مًت خطي مقسمة كما يلي2961 إذل يصل كّلي بطول رسو زلطات 10 ربوي :األرصفة: 
 (0)احملطة خطي مًت 117 :الشرقي الشمالي الرصيف. 
 (3و 2،1احملطة )خطي مًت 412 :المغرب رصيفال. 
 (.9و 8 اجلديدة احملطة) خطي مًت 217 :الجديد الرصيف 
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 من وثائق ادلؤسسة )ميناءمستغازل( 
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 (.5 و 4 احملطة ) خطي مًت 270 :اإلستقالل رصيفال 
 (.7 و 6 احملطة ) خطي مًت 280 :الغربي الجنوبي الرصيف 
 م 44.430 دبساحة :التخزين رضيةأ. 
 م 24.000 دبساحة :السيارات مرأب. 
 احاوية سنوي 15000م وقدرة معاجلة 00015 دبساحة :الحاويات مرأب  
 ( ألغراض ذبارية 8م ،تستخدم شبانية سلازن )4557 دبساحة سلزن 16 عددىا :المخازن 
 من وتتكون :المواصالت طرق:  
 . مًت خطي  4885 :األرضي الطريق 
 لنقل مؤقتا تستخدم متجددة حديدية سكة خبطوط رلهزة األرصفة )كل خطي مًت 3747 : الحديدية السكة 

 (...ادلعدشل األنابيب احلبوب،
 المينائية التسهيالت 

 :يف ادلينائية التسهيالت وتتمثل

 إرساء وَزْوَرقي قيادة سفن بثالثة ادليناء قيادة مديرية   سا 24 / سا 24 ل تؤمنو :السفن إرشاد.  
  قاطرة باستخدام راهناو  ليال التجارية السفن ت قطر :السفنقطر isser2   حصان  7100ذات قوة 
 المتخصصة اإلنشاءات 

 :ادلتخصصة نشاءاتاإل وتشمل

 ة رلهز  وىي م، 2524 مساحة على الشرقي الشمارل بالرصيف 1929 سنة أنشأت :نفطال الزفت محطة 
 طن سنويا من الزفت  30000طن وقدرة معاجلة  4700 سعة ذات (أحواض) أوعية بثالث

 م 4640 مساحة على 1986 سنة أنشأت : للحبوب المهني الجزائري للديوان التابعة الحبوب صومعة
 طن من احلبوب / ساعة لكل منهما  300طن ،وىي رلهزة دبضختُت متحركتُت دبعدل ضخ  30000سعتها 
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 م من طرف شركة التسيَت و التوزيع الغذائي 6975 مساحة على 1971 سنة أنشأت : السكر صومعة
لسكر غَت طن من ا 00016 إذل لديها االستقبال سعة تصل السكر، تكرير شركة بعد   فيما تسمى أصبحت

 . 67طن سنويا 150000ادلوضب و قدالة العبور إذل 
 الميناء تحديات 

 :يف تتمثل ربديات عدة ادليناء يواجو

 .م 8,22 ب األرصفة عمق زلدودية -

 :التارل اجلدول يف موضح ىو كما والتخزين العبور ومساحة األرصفة طول كفاية عدم -

 2014- 05- 03( طول األرصفة ومساحة العبور و التخزين 1-3اجلدول رقم )                         

 عدد زلطات اإلرساء 

 

األرصفة طول  

  

التخزين  مساحة قيمة النقص  عليها ادلتفقة ادلعايَت       
 احلالية

 

 قيمة النقص  هاادلعايَت ادلتفق علي

م1.296 10 م1.500  2م44.430 م204-  2م200.000   -155.570 2م  

 .،مؤسسة ميناء مستغازل ادلصدر : خلية ادلراجعة                            

 ( 2014-2010) مسجل يف ادلخطط التنموي غياب مرأب احلريق ادلخصص دلعاجلة ادلواد اخلطَتة  -
( شلا أدى منو خارج الوالية  43زورق صيد حيث  157مشكل التزاوج بُت النشاط التجاري و الصيد البحري ) -

 ( .10( زلطات إرساء من صبلة عشرة )04إذل تعطيل أربعة )
 وتتمثل يف  السلبية: االنعكاسات 

 التفريغ.مهل للشحن و  أحيانا إذلطول ادلكوث ادلؤدي  -

 . إضافية شحن تعريفات إذل يؤدي شلا األخرى ادلوانئ يف الضخمة السفن ضبولة زبفيف  -

 .والنقل للشحن إضافية تعريفات توليد على ؤولةمس التخزين مستوى على صعوبات  -
                                                           

 (من وثائق ادلؤسسة )ميناء مستغازل  67
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 .البحري الصيد وأنشطة التجارية األنشطة بُت التزاوج عن ناجم مينائي اختناق -

  مشاريع مستقبلية: 
 : كااليتىناك عدة مشاريع مستقبلية و ىي    
 دبعاجلة يسمح اخلطَتة ادلواد لعبور مركز ىو :68الحريق مرأب مشروع: 

 ؛لاللتهاب القابلة السائلة ادلواد -

 ؛لاللتهاب القابلة الصلبة ادلواد -

 ؛ (ادللِهبة) احملرِقة ادلواد -

 الساّمة؛ ادلواد -

 ؛(اآلكلة) ادلذيبة ادلواد -

 ؛أخرى خطَتة مواد -

 يف وتتمثل :الحريق مرأب مشروع أىداف  

 اخلطَتة؛ ادلواد لعبور الظروف أحسن تأمُت -

 69.ةادلختلف البضائع ذبارة اجتالب -

 ادلصادقة فور إصلازه عملية وستنطلق ، 2005 سنة يف ادلشروع دراسة مرحلة إنتهت :المشروع تمويل 

 .كاملة اإلصلاز كلفة ادليناء مؤسسة تتحمل حبيث ادلينائية الدولة أمالك حلدود اجلديد بالتعيُت ادلتعلق القرار على

 للمسافرين حبري خط عن عبارة ىو :بحرية محطة مشروع. 

                                                           

68من وثائق ادلؤسسة )ميناء مستغازل(
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o جنوب (أو)و إسبانيا وجنوب مستغازل ميناء بُت للمسافرين حبري خطّ  إفتتاح :بحرية محطة مشروع أىداف 
 .فرنسا

o البحرية، الدراسات سلترب طرف من 2004 سنة يف للمشروع دراسة أصلزت :بحرية محطة مشروع تمويل 
 سبويل يتم حبيث خلضر يديوس صالمندر الصيد مينائي ضلو البحري الصيد قوارب ترحيل فور إصلازه يف وسي شرع

 .شراكة إطار يف وإما ادليناء مؤسسة طرف من كامال إما إصلازه عملية
 باختبار 1998 سنة يف واكتملت البحرية الدراسات سلترب إذل ادلشروع بدراسة ع ِهد :الثالث الحوض مشروع 

 ثالثة ضمن للميناء احلارل عللموق الطبيعي اإلمتداد نطاق يف ادلشروع ىذا إنشاء سيتم حيث مصغر ظلوذج حول
 اجلزائري الغرب موانئ لتهيئة ادلمكنة اخليارات سلتلف لبحث عامة مقاربة إطار يف الدراسة ىذه س ّجلت .مراحل

 2015 و 2010 بُت فيما ادلينائية للقدرات ادلتوقع العجز مواجهة أجل من

 ضبولة زبفيف لتجنب مباشرة كنتيجة طن ونملي 1,5 ب التجاري التبادل حجم بزيادة ادلشروع ىذا يسمح       
 متخصصة زبزين منشآت وبناء جهة من (م8.22 >ة )العميق األرصفة ذات األخرى ادلوانئ يف الضخمة السفن
 .أخرى جهة من ضبة ادلوا غَت للمواد

   مستغانم اءمين مؤسسةأىداف  :الثاني المطلب

 :التالية األىداف ربقيق إذل مستغازل ميناء مؤسسة تسعى      

 والسعر؛ احلماية النوعية، الزمنية، ادلّدة حيث من البضائع لعبور الظروف أحسن تأمُت -

 ؛ (عالية كفاءة ذات وزبزين ومعاجلة عبور وسائل) حقيقية تسهيالت تقدصل -

 ؛االقتصاديُت ادلتعاملُت الىتمامات الصاغية اآلذان كون -

 الدولة؛ أمالك تسيَت -

 مستغازل؛ ميناء وتطوير اإلستثمار تسيَت -

 ادلينائية؛ والتجهيزات الوسائل إستغالل -
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 للميناء؛ الفوقية البنيات وذبديد والتهيئة الصيانة أشغال تنفيذ -

 متخصصُت؛ آخرين متعاملُت مع بالتنسيق مينائية بنيات وخلق والتهيئة الصيانة أشغال برنامج إصدار -

 ة؛ادلينائي والتفريغ الشحن عمليات تنفيذ -

 اخل؛...والرسو واإلرشاد القطر عمليات تنفيذ -

 .70اإلجتماعي باذلدف مباشرة وغَت مباشرة بصفة ادلرتبطة والعقارية الصناعية، ادلالية، التجارية، العمليات كل تنفيذ -

 مستغانم ميناء مؤسسة وخصائص مميزاتالمطلب الثالث :

 : ب مستغازل ميناء مؤسسة تتميز      

 ؛ ىام سًتاتيجيا جيو موقع -

 والية؛ 12 من تتألف خلفية منطقة ضلو مواصالت طرق وفرة -

 ؛ ادلنتظمة البحرية اخلطوط لتأمُت األداء لسفن متخصصة رسو زلطات -

 الزفت؛ وناقالت اخلمور السكر، احلبوب، ناقالت دلعاجلة متخصصة إنشاءات -

 مغطاة؛ وغَت مغطاة زبزين قدرات -

 ؛ للبضائع جيدة ضباية -

 الوطٍت؛ الًتاب عرب( األرضي الطريق احلديدية، السكة) البضائع تسليم طرق تنوع -

 والتفريغ؛ الشحن عمليات على ومدربون مهيئون وعمال إطارات -

 71.أيام  /7أيام  7و سا24 24 /سا متواصل عمل ساعات -

                                                           
 من وثائق ادلؤسسة )ميناء مستغازل( 70
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 : مستغازل ميناء دلؤسسة التنظيمي اذليكل شرح

 العامة المديرية 

 سلطتها وتفرض ادلؤسسة مديريات صبيع وتراقب ترتب للمؤسسة، احلسن والسهر التنظيم ادلراقبة، التسيَت، وظيفتها
 :من وتتكون .عليهم

 للمؤسسة القانوشل رماذل شكل يف األول ادلسؤول و للمؤسسة القانوشل الوحيد ادلمثل ىو : عام مدير رئيس -

 ىيكل يف درجة يصغرونو والذين  ادلنفذين ادلدراء دبشاركة ادلؤسسة هبا تقوم اليت األعمال صبيع على يشرف حيث      
 .ادلؤسسة

 كل ويف ادلناسبة القرارات ازباذ يف يساعده حيث العام للمدير القانوشل ادلستشار ويعترب :عام مدير مساعد -
 .بادلؤسسة صلة ذلا اليت األعمال

ومعاونيو  ادلؤسسايت احلرم داخل والسالمة األمن حبفظ قانونا ادلخول الشخص وىو :الداخلي األمن مساعد -
 .احملتملة األخطار لكل وتصدي والبشرية ادلادية األخطار من احلفظ على يشرفون

 ادلراسالت تبليغ يف وادلتمثلة ،إليو العام ادلدير يصدرىا اليت األعمال صبيع يتوذل الذي وىو :العام التنسيق مكتب -
 .72األجانب دخول ومنع للمديرية والسكينة احلسن التسيَت على واحلفاظ ادلديريات صبيع مع الداخلية

 إجراءات احًتام من التأكد يف مهامها وتتمثل العامة، باإلدارة مباشرة عالقة على اخللية ىذه :المراجعة  خلية -
 73.للمؤسسة ادلختلفة واألنشطة لياتالعم وفحص مراجعة وكذلك التسيَت،

 البشرية الموارد مديرية 

 العامة والوسائل والتكوين ادلستخدمُت بتسيَت ادلرتبطة الشؤون صبيع ومراقبة وتنسيق بتنظيم البشرية ادلوارد هتتم مديرية   
 :التالية الفروع من ادلديرية ىذه تتكون .للمؤسسة

                                                           
72

 من وثائق ادلؤسسة )ميناء مستغازل( 
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o تسيَت إطار يف ادلؤسسة سياسة تطبيق ومراقبة باإلشراف قسمال ىذا يقوم :والتكوين المستخدمين قسم 
 يف زانيةيادل إعداد يف مشاركتو إذل باإلضافة تطبيقها، على واحلرص التكوين برامج بإعداد يقوم كما ادلستخدمُت،

 :التالية ادلصاحل من ويتكون .ادلستخدمُت مصاريف إطار
o تسهر كما ادلستخدمُت، بتسيَت ادلتعلقة القرارات إعدادب ادلصلحة ىذه هتتم: والتكوين المستخدمين مصلحة 

 على السهر و التكوين برامج وتنظيم بإعداد وتقوم ادلستخدمُت، وتصنيف التوظيف، إجراءات تطبيق على
 .تطبيقها

o منح من العمل وتكاليف ادلستخدمُت أجور دفع على تشرف اليت ادلصلحة وىي : والتكاليف األجور مصلحة 
  االستفادة و ادلؤسسة، يف تواجده مدة الو وط الواحد الشهر خالل العامليقوم هبا   الذي العمل َتنظ ومكافئات

 .ادلؤسسة ربققها اليت األرباح باقي من كذلك
o تعويضات ادلرض، بسبب العمل عن التوقف العمل، حوادث دبلفات ادلصلحة هتتم ىذه :االجتماعية المصلحة 

 .العمل وطب الطبية، ادلصاريف
o مصلحتُت من ويتكون العامة، الوسائل بتسيَت العامة الوسائل قسم يهتم :العامة الوسائل مقس: 
o داخل العمل تنفيذ يف تدخل اليت العمليات صبيع على تشرف اليت ادلصلحة وىي : العامة الوسائل مصلحة 

 ادلركبات سلتلف غيار اعوقط العمل تنفيذ على ادلساعدة واآلالت كالعتاد الضرورية التجهيزات شراء من ادلؤسسة
 إذل باإلضافة كراسي( ،نسخ مكاتب تالاآل )كومبيوتر، من العتاد وسلتلف بالقاطرة اخلاص الغيار وقطاع

 74.اخل...وأوراق أقالم من ادلكتب مستلزمات        

 بداخل اخلاصة دلهاما يف أعماذلم تنفيذ أثناء ادلؤسسة يقوم هبا أعوان اليت ادلهام صبيع على مباشرة تشرف كما        
 .الوطن وخارج

o ادلخزونات. ذلذه جرد بعملية وتقوم ادلخزون، بتسيَت ادلخزون تسيَت مصلحة تقوم :المخزون تسيير مصلحة 
o ادلؤسسة يف الثقافية و االجتماعية األنشطة بتسيَت االجتماعية الشؤون قسم يهتم :االجتماعية الشؤون قسم 

 :مصلحُت من ويتكون
o القيام خالل من للعامل االجتماعي اجلانب وتعاجل تشرف اليت ادلصلحة وىي :االجتماعية الخدمات مصلحة 

 قد اليت األخطار كل من مؤمن وىو دبهامو القيام من يتمكن لكي االجتماعي الضمان مصاحل لدى بتأمينو
                                                           

 نفس ادلرجع  74
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 أو العجز مدة كامل أثناء وتعويضات منح من استفادتو و مهنية أمراض أو عمل حوادث كانت سواء تصيبو
 .اخل....للنساء بالنسبة األمومة فًتة ادلدرسية، ادلنح مثل اإلجتماعية التأمينات صبيع ومن ادلرض

o والًتفيهية  الرياضية األنشطة صبيع على مباشرة تشرف اليت ادلصلحة وىي : والثقافي الرياضي النشاط مصلحة 
 السنة طوال ادلبذولةجملهودات ا على ذلم كمكافأة والعمال العمال أبناء لصاحل الواحدة السنة طوال تتم اليت

 .اإلصطيايف وادلوسم ادلتسمية األعياد خالل سياحية رحالت بررلة يف وتتمثل

 القطاعات دلختلف التابعُت والعمال الشركة عمال بُت القدم كرة يف لقاءات بررلة يف فتتمثل الرياضية األنشطة أما   
 75.بينهم فيما واإلخاء التضامن بروح وإشعارىم العمال لتوحيد األخرى اإلقتصادية

 والمحاسبة المالية مديرية : 

 ومدى سنة لكل زلددة ميزانيات وضع طريق عن وذلك للشركة ادلالية الوضعية بتسيَت ادلكلفة ادلديرية وىي
 الدفاتر وإمساك الواحدة، السنة خالل نفذت اليت ادلالية العمليات كل وإحصاء ادلسطرة، لألىداف مطابقتها
 :من وتتكون التجاري، للنشاط ادلبينة التجارية

o من ويتكون ادلارل احملاسيب للنظام وفقا احلسابية العمليات صبيع على احملاسبة قسم يشرف :المحاسبة قسم 
 :مصلحتُت

o مةالالز  ادلالحظات ووضع ادلؤسسةهبا  تقوم اليت للعمليات اليومية بادلتابعة تسمح :العامة المحاسبة مصلحة 
 .النتائج حسابات وجدول ادليزانية ووضع للحسابات اليومي التنفيذ طريق عن وذلك بنشاطها اخلاصة

o التكاليف صبيع ربليل على مباشرة تشرف اليت ادلصلحة وىي :التحليلية المحاسبة مصلحة. 
 :مصلحتُت من تكونوي ادليزانية ومتابعة وإعداد للمؤسسة ادلارل التسيَت على ادلالية قسم يشرف :المالية قسم -
o للمؤسسة ادلالية األوضاع متابعة على مباشرة تشرف اليت ادلصلحة وىي :المالية المصلحة. 
o وتتبع االقتصاديُت ادلتعاملُت مع التجاري النشاط عن الناذبة األموال صبيع بتحصيل وتقوم :التحصيالت مصلحة 

 ذباه اإللتزامات أو بالدين بالوفاء تأخَت كل عن ةمالي جزائية عقوبات فرض مع البنوك بُت األموال انتقال حركة
 هتم .مستحقا تسديد رفضهم حالة يف القضاء إذل باللجوء )الزبائن( ادلتعاملُت ىؤالء يدهتد مع ادلؤسسة

 التجاري اإلستثمار مديرية 

                                                           

75 غازل(من وثائق ادلؤسسة ) ميناء مست 
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 :ب ادلديرية ىذه وتقوم          
 والتخزين(؛ التفريغ، الشحن، ) البضائع بعبور ادلرتبطة العمليات تسيَت -

 ؛ ادلينائية الدولة أمالك تسيَت -

 ادلتخصصة؛ اإلنشاءات تسيَت -

 ىذه وتتفرع.ادلؤسسة داخل بفعالية إلدماجها ادلناسبة الوسائل عن والبحث ادلينائي االستثمار تقنيات تطور متابعة -
 : إذل ادلديرية

 مصاحل ثالثة من نويتكو  والتخزين، والتفريغ الشحن على مهامها تقتصر :والتفريغ الشحن قسم  : 
o الراسية للسفن والتفريغ الشحن عمليات صبيع على وادلشرفة ادلختصة ادلصلحة ىي :والتفريغ الشحن مصلحة 

 تتطلب كما مؤىلة، وغَت مؤىلة عاملة يد والتفريغ الشحن عملية وتتطلب للرسو، دورىا تنتظر اليت أو ادليناء دبرفأ
 هناكو  التجاري النشاط مفهوم يف عملية أىم ىي والتفريغ الشحن وعملية .ادلنشود العمل لتنفيذ رافعات و آالت

 أثناء واالحًتاس والصرامة العناية من الكثَت بدل وتفريغها شحنها يتطلب اليت والبضائع السلع رلموعة سبثل
 .الثمن باىظة أو التلف سريعة أو خطَتة بضاعة كوهنا مصدرىا بتنوع تتميز كما.العملية

o على تسهر كما للتسليم، ادلعدة تلك وكذلك البواخر من ادلفرغة البضائع عاتقها على تأخذ :زينالتخ مصلحة 
 .الفواتَت مصلحة إذل التخزين مستندات وترسل وتراقب للتخزين، ادلعدة للمساحات العقالشل اإلستخدام

o ومعرفة ادليناء، داخل ادلوجودة احلاويات على الكامل اإلشراف على ادلختصة ادلصلحة وىي :الحاويات مصلحة 
 76.وفرزىاهتا زلتويا

 سلم وتطبيق ترصبة على يسهر ادلتخصصة، واإلنشاءات األمالك الفواتَت، مصلحة مهام ينظم :التجاري القسم -
 :مصلحتُت إذل وينقسم ، بو ادلعمول األشبان

o إنشاء السفن، دخول دبتابعة ومكلفة ادلتخصصة واإلنشاءات األمالك تلك ىي :الدولة وأمالك الفوترة مصلحة 
 .إعدادىا يف تساىم اليت ادلستندات ومراقبة الفواتَت

o اإلحصائية الدوريات بإعداد تقوم :اإلحصائيات مصلحة. 
 :التالية اخلاليا التجاري اإلستثمار مديرية تضم :التجاري اإلستثمار مديرية خاليا -
o النشاط نسبة فيها توضح وسنوية شهرية سلططات بإعداد تقوم اليت اخللية وىي :والتخطيط الدراسات خلية 

 على سفينة كل ضبولة نوعية وربديد الواحد الشهر خالل الراسية السفن عدد إحصاء مع شهر لكل التجاري
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 نسبة تبُت سلططات توضع كما يليو، الذي الشهر مع مقارنة شهر لكل النشاط نسبة حول مقارنة ووضع حدة
 وجد، إذا احلاصل التطور نسبة لتحديد قبلها اليت بالسنة مقارنتها و ةالواحد للسنة بالنسبة التجاري النشاط
 وىذا إليها للوصول ادلؤسسةهتدف  اليت واألرقام األىداف فيها ربدد و ادلقبلة السنة وضعية ادلخططات وتوضح

 .تقريبية احتماالت وضع طريق عن
o الغرب دبنطقة اسًتاتيجي اجليو ودوره بادليناء التعريف يف األول ورىا د يتمحور اليت اخللية وىي :التسويق خلية 

 ذبعلو امتيازات من يوفره وما اجلزائري، واجلنوب الوسط ومنطقة اجلزائري الغرب بُت وصل علزة يعترب كونو اجلزائري
 اإلدارية، التسهيالت اجلغرايف، ادلوقع يف االمتيازات ىذه وتتمثل .االستَتاد و التصدير لعملية األمثل ادليناء

 الشروط وىي .واسعة زبزين ادلتطورة،أماكن العمل وسائل والتفريغ، الشحن نفقات اطلفاض اجلمركية، التحفظات
 .ادلينائيُت للمتعاملُت اإلستَتاد برامج دراسة ذبلب اليت

o منازعات تكون قد فهي العمل، تنفيذ أثناء تنشأ قد اليت ادلنازعات يف ادلختصة اخللية وىي :المنازعات خلية 
 أو العمل ظروف على ادلتعامل ىذا اعًتاض نتيجة أو بالتزامات ادلؤسسة مع ادلتعاملُت أحد إخالء عن اذبةن

 .التجارية التعامالت صحة على يؤثر أن شأنو من أشكال أي على أو ادلالية الزيادات

 الفردية العمال نزاعات رإطا ضمن يندرج الذي النزاع وىو العمال وأحد ادلؤسسة بُت النزاع يكون أن ؽلكن كما      
 عن بالدفاع العامل ىذا ميلتز  لذا فصلو(، )أي العمل عالقة  قطع استلزم الثالثة الدرجة من خلطأ العامل كارتكاب

 .اإلجتماعية احملكمة فيو النظر يتوذل  عنزا  يف ادلؤسسة مع والدخول حقوقو

 نزاع يف العمال صبيع    يدخل حيث اجلماعية، عملال بنزاعات يعرف ما وىو صباعي النزاع يكون أن ؽلكن كما     
 يف الزيادة) مثال اإللتزام تنفيذ (ادلؤسسة) العمل صاحب رفض نتيجة النقايب شلثلهم يف شلثلُت ادلؤسسة مع

 77.(األجور

 الميناء قيادة مديرية 

 ، ادلينائية احلدود وتأمُت ، (آخر إذل رسوىا مركز من ربويلها خروجها، السفن، دخول) ادلالحة حركة بتأمُت وتقوم 
 :قسمُت من وتتكون
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 طرف من ذلم الصادرة األوامر بتنفيذ وادللزمون ذلا النائبُت لبحارة ا صبيع على مباشرة ويشرف :المالحة قسم -
 ودرجة حدة على حبار كل كفاءة تربز بشهادات متمتعُت البحارة ىؤالء يكون أن ويلزم ادلباشرين، مسئوليهم
 بتنوع تتنوع وىي ادلؤسسة يف مهامهم يتوذل أن رة البحا ذلؤالء ؽلكن ال الشهادة ىذه ونبد حيث التصنيف
 :من ويتكون حدة على حبار كل مؤىالت

o وأثناءأهبا  ادلنيطة ادلهام لتنفيذ لو هتا مغادر  عند سواء القاطرة لوقوف فعليا ادلخصص ادلكان وىو :القاطرة محطة 
 تتوقف أن نوعها كان مهما أخرى سفينة أي على باتا منعا ؽلنع بل غلوزال  حيث  .ادلهام ىذه تنفيذ من العودة

 .سليمة بطريقة أعماذلا تنفيذ عليها ػلول عائق يشكل ألنو للقاطرة ادلخصص ادلكان يف
o سواء مهمة كل أثناء لنقل ادلخصصة إرشاد سفينة لوقوف فعليا ادلخصص ادلكان وىو :اإلرشاد سفينة محطة 

 السفن وإخراج إدخال عملية على األول ادلسؤول باعتباره ادليناء، من إخراجها أو السفن خالإد عند ذلك كان
 .العملية تتم أن ؽلكن ال وبدونو

 العمال، حياة على مباشرا هتديدا تشكل أن شأهنا من اليت األخطار كل من األمن حفظ يف وؼلتص :األمن قسم -
 يصاب اليت األمراض أنواع كل بذلك وتفادي للعمل، خصصادل احمليط نظافة على باحلرص وذلك الصحة وحفظ

 :إذل القسم ىذا ويتفرع.العمل توليو أثناء العاملهبا 
o طريق عن للميناء بالبضائع احململة الباخرة دخول تسبق اليت العملية على مباشرة ويشرف :الميناء ضابط قسم 

 السفينة، )حجم احململة ادلواد نوعية حيث من ةبالسفين اخلاصة ادلعلومات صبيع ألخذ السفينة بربان اإلتصال
 .بالتوقف اخلاص الرصيف ربديد ينسق ( لكي طوذلا،

o 78.ادليناء حراسة يف مهامو وتتمثل :الميناء حراس قسم 
 والصيانة األشغال مديرية 

 ادلالئمة إلجراءاتا توفَت هناشأ من اليت األعمال كل باألشغال ويقصد والصيانة باألشغال ادلختصة ادلديرية وىي      
هتدد  اليت األخطار وإزالة النظافة، اذلياكل، بناء الطرق،  تعبيد اإلنارة، توفَت يف ادلتمثلة و للعمل احلسن للسَت

 .للعمال السالمة

                                                           
78

 من وثائق ادلؤسسة )ميناء مستغازل (  



 الفصل الثالث                                                دراسة ميدانية في ميناء مستغانم
 

 

67 

 فإن وعليو وسريعة، منتظمة بصفة العمل تنفيذ على تساعد وآالت عتاد سبتلك ادلؤسسة أنهبا  يقصد الصيانة أما    
 لتلك اإلصالح بعملية مؤىلون عمال فيقوم لعطب، تعرضها حالة يف إصالح عملية إذل ربتاج قد تاآلال ىذه

 :من ادلديرية ىذه تتكون .اآلالت

o باإلضافة ادلعدات وإصالح وصيانة حفظ أنشطة صبيع ومراقبة وتصميم بتنسيق الصيانة قسم يقوم :الصيانة قسم 
 :مصلحتُت من ويتكون الغيار، وقطع ادلعدات استبدال إذل

o وادلعدات السيارات، وموقف البضائع، ومناولة رفع معدات وإصالح صيانة عن ادلسؤولة وىي :الصيانة مصلحة 
 .ادليكانيكية

o ادلناولة معدات ومراقبة وتوفَت اآلالت، مشغلي عمل بتنظيم العتاد مصلحةهتتم  :العتاد مصلحة. 
 من ويتكون الصيانة، وأعمال ادليناء هتيئة و   يرو تط اريعمش ومراقبة بتنفيذ األشغال قسم يهتم :األشغال قسم -

 .والصيانة األشغال مصلحة
 .79ادلؤسسة أصول صيانة أعمال تنفيذ على ادلصلحة ىذه تشرف :والصيانة األشغال مصلحة -

 مستغانم ميناء مؤسسة في األجور مراجعة  دراسة :الثاني المبحث

 الشروط من رلموعة على باإلعتماد مراجعة األجور بعملية مستغازل ميناء مؤسسة يف الداخلي ادلراجع  يقوم           
 اإلجراءات تطبيق مدى حول ومستقل وزلايد فٍت رأي على احلصول أجل من العملية ىذه بتنفيذ تسمح اليت

 بيةاحملاس الدورات من دورة لكل ادلؤسسة دلستخدمي العائدة التكاليف أن من والتأكد األجور بنظام ادلتعلقة
 .غلب كما مسجلة

 عملية مراجعة  تقييم مراجعة األجور، إجراءات إذل ادلبحث ىذا يف التطرق يتم سوف هبذه العملية القيام أجل ومن
 .مستغازل ميناء مؤسسة يف األجور بنظام ادلتعلقة واإلقًتاحات والتوصيات األجور،

 نممستغا ميناء مؤسسة في األجور مراجعة  إجراءات :األول المطلب

 أجور دبراجعة  يقوم خالذلا من اليت اإلجراءات من رلموعة على ادلؤسسة يف الداخلي ادلراجع  يعتمد      
 .ادلؤسسة يف ادلستخدمُت
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 المراجعة  عملية أىداف تحديد 

 :يلي فيما تتمثل اليت و العملية ادلتعلقة هبذه األىداف ربديد يتم ،مراجعة األجور بعملية القيام أجل من

 واحد؛ آن ويف واحد شخص يف متعارضة وظيفة من أكثر صبع عدم أي الوظائف بُت الفصل كفاية من دالتأك 
 بادلستخدمُت؛ ادلتعلقة واإليرادات التكاليف صبيع تسجيل من التأكد 
 حقيقية؛ بادلستخدمُت ادلتعلقة واإليرادات التكاليف أن من التأكد 
 بادلستخدمُت؛ علقةادلت واإليرادات التكاليف تقييم صحة من التأكد 
 80.والتمركز التجمع اإلسناد، صحيحة ىي بادلستخدمُت ادلتعلقة واإليرادات التكاليف أن من التأكد 
 األجور مراجعة  عملية مقاييس 

 :يلي فيما تتمثل ادلقاييس من رلموعة على باإلعتماد ادلستخدمُت األجور تتم مراجعة       

 العمل قانون 

 صباعية إتفاقيات توجد حيث العمل، قانون على اإلعتماد من البد األجور مراجعة  بعملية القيام أجل من   

 ادلادة ذكر سيتم الصدد ىذا ويف مهنية، فئات عدة أو فئة ؼلص فيما والعمل التشغيل شروط رلموع تتضمن   
 العمل قانون من 114 120و

 فيما والعمل التشغيل شروط رلموع يتضمن مدون إتفاق اجلماعية اإلتفاقية على العمل قانون من 114 ادلادة تنص -
 .مهنية فئات عدة أو فئة ؼلص

 لفئة بالنسبة والعمل التشغيل شروط رلموع من زلددة عناصر عدة أو معينا عنصرا يعاجل مدون اتفاق اجلماعي اإلتفاق
  .اجلماعية لإلتفاقية ملحقا يشكل أن وؽلكن مهنية، أو اجتماعية فئات عدة أو

 .للعمال النقابيُت وادلمثلُت ادلستخدم بُت ادلستخدمة اذليئة نفس ضمن اجلماعية واإلتفاقات تفاقياتاإل تربم

 .أخرى جهة من للعمال سبثيلية نقابية منظمات عدة أو منظمة أو مستخدمُت رلموعة بُت تربم كما
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  القانون يف عليها ادلنصوص للشروط طبقا التفاوض يف األطراف سبثيلية ربدد .

 القانون، ػلددىا اليت الشروط حسب تربم اليت اجلماعية اإلتفاقيات تعاجل" :على العمل قانون من 120 ادلادة تنص -
 81:التالية العناصر خصوصا تعاجل أن وؽلكنها "والعمل التشغيل شروط

 ادلهٍت، التصنيف .

 وتوزيعها، العمل ساعات فيها دبا العمل، مقاييس .

 ادلطابقة، الدنيا األساسية األجور .

 ادلنطقة، تعويض فيها دبا العمل، وظروف اإلضافية والساعات باألقدمية ادلرتبطة التعويضات .

 العمل، ونتائج باإلنتاجية ادلرتبطة ادلكافآت .

 ادلردود، على ادلعنيُت العمل فئات مكافأة كيفيات .

 ادلصرفية، النفقات ربديد .

 ادلسبق، واإلشعار التجريب فًتة .

 النشاط، عن التوقف فًتات تتضمن اليت أو الصعبة التبعات ذات العمل مناصب تضمن اليت الفعلي عملال مدة .

 اخلاصة، التغيبات .

 العمل، يف صباعي نزاع وقوع حالة يف ادلصاحلة إجراءات .

 اإلضراب، حالة يف اخلدمة من األدسل احلد .

 النقايب، احلق شلارسة .

 .نقضها أو مراجعتها أو اسبديدى وكيفيات االتفاقية مدة .
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 82للمؤسسة التنظيمي الهيكل فحص 

 اذليكل يف فعال موجودة عمل مناصب تناسب ادلدفوعة األجور أن التأكد أجل من التنظيمي اذليكل فحص يتم
 .للمؤسسة التنظيمي

 المراجعة الداخلية  إستمارة 

 أجور مراجعة  عملية بأىداف اخلاصة األسئلة من دبجموعة تتعلق اليت الداخلية  ادلراجعة  إستمارة دبأل القيام يتم
 صبيع تسجيل يتم كما الضعف، نقاط " ال " اإلجابة سبثل القوة، نقاط " نعم " اإلجابة سبثل ادلستخدمُت
 .العملية هذهب ادلتعلقة ادلالحظات

 األقسام وسلتلف سائل،والو  والتكوين البشرية ادلوارد إدارة مستوى على سبت اليت و العمليةىذه  القيام أجل من و
 .واحملاسبة ادلالية إدارة مستوى على وكذا ذلا، التابعة وادلصاحل

o الوظائف بين الفصل كفاية من التأكد 

 شخص يف متعارضة وظيفة من أكثر صبع وعدم العمل، تقسيم من التأكد من البد ،دبراجعة األجور القيام أجل من
 هبذه الوظائف ادلعنيُت وادلستخدمُت وظائفال يلخص التارل واجلدول واحد، آن ويف واحد

 14/04/2014اادلستخدمُت ادلعنيُت هب ( يوضح الوظائف و2-3اجلدول رقم )         

 

 الوظائف

 ادلستخدمُت ادلعنُت

إدارة ادلوارد  اإلدارة العامة
البشرية و 
التكوين و 

 الوسائل

قسم 
ادلستخدمُت 

 و التكوين

مصلحة 
 األجور

مصلحة 
 ادلستخدمُت

مديرية ادلالية و 
 احملاسبية

 

      X ادلوافقة على دخول و خروج ادلستخدمُت 

      x ربديد مستويات األجور

                                                           
82

 زل(من وثائق ادلؤسسة) ميناء مستغا 
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      x ترخيص أقساط التأمُت

  X     ربديث ادللف الدائم 

    X   ادلوافقة على ساعات ادلداومة 

  x     إعداد األجور 

   X    التحقق من احلسابات 

     x  النهائية على األجور بعد إعدادىا ادلوافقة 

   X    إعداد كشوف األجور

  x     توزيع األجور .

 x x    X أمر ربويالت األجور.

 X      مقاربة البنك بُت احلساب البنكي و األجر .

   X    مركزية األجور

  X     ربديد ادللفات الفردية للمستخدمُت.

   X    االجور مع ادللفات الفرديةمقارنة دورية بُت يومية 

      x ترخيص التسبيقات .

 مستغازل  ميناء دلؤسسة ادلراجعة إجراءات دليل إذل ادلصدر:من إعداد الطالبة الباحثة إستنادا         

o بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف جميع تسجيل من التأكد 

 يلخصها اليت األسئلة على اإلجابة خالل من بادلستخدمُت ادلتعلقة يراداتواإل التكاليف صبيع تسجيل من التأكد يتم
 التارل اجلدول
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 2014 /04 /12ح التكاليف و اإليردات ادلتعلقة بادلستخدمُت (: يوض3-3اجلدول رقم)                    

 األجوبة األسئلة

 ادلالحظات ال نعم
 معُت ؟ ىل األجور زلددة يف احلساب بنكي -1

ىل تصفية ىذا احلساب يتم فحصو بصورة  نعم،إذا  -
 منتظمة من طرف شخص مستقل من إعداد األجور ؟

 ىل توجد قائمة لـ :   -2
 سلتلف القطاعات األجور ) النظام االجتماعي ( -
 ادلنح و غَتىا من ادلزايا ادلمنوحة للمستخدمُت ؟ -
 إذا نعم ، ىذه القوائم ربدد وتَتة دفع ادلنح ؟ -
 خدم لتمويل تكاليف ذات الصلة ؟ىل تست -

إذا مت إدخال ىذه ادلعطيات يف ملف دائم باإلعتماد  -3
 على اإلعالم اآلرل ، فهل يتم ربديث ادللف بإنظام ؟

 ىل يتم مقاربة سلتبف التكاليف بإنتظام ؟ -4
ىل اليومية اإلصبالية لألجور ىي متقاربة مع الشهر  -5

 السابق ، و ىل الفارق مت شرحو ؟
ل كل التغَتات اليت تتم على مستوى ىل يتم تسجي -6

 األجور ؟
 ادلعلومات الضرورية حلساب العطل مدفوعة األجر تبقى -7

 لفًتة سابقة . -
 لفًتة جارية  -

  ىل يتم طلبها من قبل مصلحة األجور

 ىل سبلك مصلحة األجور الوسائل من أجل فحص  -8
 الغيابات ؟ -
 انعكاساهتا على األجور ؟ -

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

x 

 

x 

x 

 

 

 تتم من طرف ادلديرية ادلالية و احملاسبة

 

 تتم من طرف ادلديرية ادلالية و احملاسبة-

 

 

 

 

 تتم من طرف ادلديرية ادلالية و احملاسبة 

 

 تتم من طرف مصلحة ادلستخدمُت -

 

 تتم من طرف مصلحة ادلستخدمُت -

 

 مستغازل  ميناء دلؤسسة التدقيق إجراءات دليل إذل إستنادا الباحثة، الطالبة إعداد من :المصدر         

o  يتم التأكد من حقيقة التكاليف و اإليرادات  بادلستخدمُت حقيقيةالتأكد من أن التكاليف و اإليرادات ادلتعلقة
 سئلة الظاىرة يف اجلدول التارل ادلتعلقة بادلستخدمُت من خالل اإلجابة على األ
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 12/04/2014بادلستخدمُت تكاليف و اإليرادات ادلتعلقة حقيقة ال :( 4-3) اجلدول                      

 األجوبة  األسئلة

 :ىل يتضمن ملف كل عامل 

 صورة مشسية؟-

 ظلوذج التوقيع ؟-

 احلالة اإلجتماعية ؟-

 تاريخ اإللتزام؟-

 تفاصيل األجر و اإلقتطاعات؟-

 عقد العمل ؟-

لتالية ىل زبضع العمليات ا-2
 إلذن من مسؤول 

 توظيف -

 إهناء عالقة العمل؟-

 تغيَت يف األجر ؟-

 منحة القرض؟-

ىل يتم مقاربة البيانات -3
الدائمة للملف ادلعلومايت بإنتظام 

 مع ادللف الفردي؟

ىل ىناك ضباية من الوصول -4
 إذل ملفات ادلستخدمُت :

 ادلالحظات  ال نعم

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

x 

 

  

 

 

 

 

 مسؤول يف اإلدارة العامة -

 

 

ادلصلحة ادلكلفة بشؤون -
اإلجتماعية )رئيس اللجنة 

 ادلشاركة(

حة التأكد من صمستغازل  ميناء دلؤسسة ادلراجعة  إجراءات دليل إذل إستنادا الباحثة، الطالبة إعداد من :المصدر                   
 بادلستخدمُت  تعلقةتقييم اإليرادات و التكاليف ادل

يتم التأكد من صحة تقييم التكاليف و اإليرادات ادلتعلقة بادلستخدمُت من خالل اإلجابة على األسئلة اليت يلخصها  
  اجلدول التارل :
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 12/04/2014: صحة تقييم اإليرادات و التكاليف ادلتعلقة بادلستخدمُت (5-3)اجلدول رقم                        

 األجوبة  األسئلة 

 ادلالحظة  ال  نعم 

ىل زبضع كشوف االجور -1
،على األقل عن دلراقبة مستقلة 

طريق العينة للتحقق من أن 
األسس و ادلعدالت و العمليات 

 احلسابية ادلستخدمة صحيحة ؟

التكاليف ادلستحقة باألجور -2
ىل ىي قواعد متقاربة بصورة 

 منتظمة؟

تغطية التكاليف ادلستحقة -3
ربة مع على األجور ىل ىي متقا

 التكاليف الفعلية ؟

إذا كانت ىناك مقارنة تتم -4
عن طريق احلاسوب ،فهل 

الفروقات غَت عادية ادلكتشفة 
 زبضع للبحث والتصحيح ؟

X 

 

 

X 

 

X  

 

تتم من طرف مديرية ادلوارد - 
البشرية و مصلحة ادلستخدمُت و 

 التكوين

 

تتم من طرف مديرية ادلالية و -
 احملاسبة 

 

رية ادلالية و تتم من طرف مدي-
 احملاسبة 

احلاسوب غَت مربمج للقيام -
 هبذه الوضيفة 

 ادلصدر: من إعداد الطالبة الباحثة ،إستنادا إذل دليل إجراءات ادلرجعة دلؤسسة ميناء مستغازل ،              

o مع و التمركز التأكد من أن التكاليف و اإليردات ادلتعلقة بادلستخدمُت ىي صحيحة اإلسناد ، التج 
o التجمع ،و التمركز من  يتم التأكد من أن التكاليف و اإليرادات ادلتعلقة بادلستخدمُت ىي صحيحة اإلسناد،

  خالل اإلجابة على األسئلة اليت يلخصها اجلدول التارل : 
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 21/40/1420  دلستخدمُت :إسناد ،ذبمع ،وسبركز التكاليف و اإليرادات ادلتعلقة با( 6-3)اجلدول              

 االجوبة األسئلة 

 ادلالحظات  ال نعم

ىل إسنادالتكاليف و اإليرادات -1
 ادلتعلقة باألجور خاضعة لرقابة مستقلة

 تستند ىذه الرقابة إذل :-2

 احملاسبة العامة ؟-

 احملاسبة التحليلية ؟-

التكاليف ادلرتبطة باألجور ،ىل ىي -
 متقاربة األسس دوريا؟

ذبميع يومية األجور خاضعة ىل -3
 لرقابة بشكل دوري ؟

يتم استحداث الدفاتر التالية ىل -4
: 

 دفًت االجور ؟-

 دفًت دخول و خورج ادلستخدمُت ؟-

 دفًت اليد العاملة االجنبية ؟-

 دفًت العطل ؟-

إذا توجد رقابة عن طريق  -5
ادلكتشفة  احلاسوب ،ىل األخطاء

 زبضع إذل فحص و معاجلة

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 تتم من طرف مديرية ادلالية و احملاسبية - 

 

 تتم من طرف مديرية ادلالية و احملاسبة -

 

 تتم من طرف مديرية ادلالية و احلاسبة -

 

 

 

 

 ال توجد يد عاملة أجنبية يف ادلؤسسة .-

 

 للقيام هبذه الوظيفة احلاسوب غَت مربمج -
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مة لمؤسسة ميناء مستغانستنادا إلى دليل إجراءات المراجعالمصدر من إعداد الطالبة الباحثة ،إ    

o  التاكد من صحة ادلعلومات 

 ميدانيا والتحري الفحص طريق عن وذلك ادلعلومات صحة مدى من التأكد األجور،متمراجعة  إستمارة دبأل القيام بعد
 ذلا،و التابعة ودلصاحل األقسام سلتلفو  والتكوين والوسائل البشرية ادلوارد إدارة العامة، اإلدارة من كل مستوى على
 ادلعمول األجور نظام إجراءات وتقييم ادلعلومات مصداقية من والتأكد ضمان أجل من وىذا واحملاسبة، ادلالية إدارة
 مستغازل ميناء مؤسسة مستوى علىهبا 

 مستغانم ميناء مؤسسة في األجور مراجعة عملية تقييم :الثاني المطلب

 على ادلتواجدة الضعف ونقاط القوة نقاط إذل التوصل مت ، األجور مراجعة  عملية بإجراءات امالقي بعد        

 .الداخلية الرقابة نظام مستوى

 القوة نقاط تحديد 

 :التارل النحو ادلراجعة على عملية ألىداف بالنسبة القوة نقاط ربديد مت

 الوظائف بين الفصل لكفاية بالنسبة 

 :التالية فالوظائ بُت كاف فصل ىناك

 ادلستخدمُت؛ وخروج دخول على ادلوافقة -

 األجور؛ مستويات ربديد -

 التأمُت؛ أقساط ترخيص -

 الدائم؛ ادللف ربديث -

 العمل؛ ساعات على ادلوافقة -



 الفصل الثالث                                                دراسة ميدانية في ميناء مستغانم
 

 

77 

 األجور؛ كشوف إعداد -

 احلسابات؛ من التحقق -

 إعدادىا؛ بعد األجور جدول على النهائية ادلوافقة -

 ر؛األجو  كشوف توزيع -

 األجور؛ ربويالت أمر -

 واألجر؛ بنكي حساب بُت البنك مقاربة -

 األجور؛ مركزية -

 للمستخدمُت؛ الفردية ادللفات ربديد -

 .الفردية ادللفات مع األجور يومية بُت دورية مقارنة -

 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف جميع لتسجيل بالنسبة 

 :لتاليةا العناصر تتضمن قائمة ىناك -

 (االجتماعي النظام)األجور اقتطاعات سلتلف 
 للمستخدمُت ادلمنوحة ادلزايا من وغَتىا ادلنح 

 .الصلة ذات التكاليف لتمويل وتستخدم ادلنح دفع وتَتة ربدد القوائم ىذه

 بانتظام؛ ربديثها ويتم اآلرل اإلعالم على باإلعتماد دائم ملف يف البيانات ىذه إدخال يتم -

 بانتظام؛ التكاليف سلتلف رنة مقا تتم -

 .باألجور ادلتعلقة ادلعطيات صبيع تسجيل تضمن ادلستخدمُت وشؤون باإلدارة ادلعنية اذلياكل كل أن التأكد يتم -
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 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف واقع إلى بالنسبة 

 :يلي ما يتضمن عامل لكل ملف ىناك -

 مشسية صورة. 
 التوقيع ظلوذج. 
 االجتماعية. لةاحلا 
 اإللتزام تاريخ.  
 العمل عقد.  
 العامة اإلدارة يف مسؤول من إلذن زبضع التالية العمليات: 
 توظيف 
 العمل عالقة هناءإ  
 األجور يف تغيَت.  
 اليدوية؛ العمال دللفات ضباية توجد 
 قسم من مسؤول طرف من عليها ادلوافقة يتم األجور، كشوف إلعداد ادلستخدمة األجور ادللفات على تغيَت 

 ادلستخدمُت؛
 ادلداومة؛ ساعات عدد إلصبارل األجر ادلدفوعة العمل ساعات بُت التوفيق 
 اجلديد احلساب رقم تثبت البنك من وثيقة تقدصل طلب يتم للمستخدمُت، البنكي احلساب تغيَت عند. 
 بالمستخدمين المتعلقة والتكاليف اإليرادات تقييم إلى بالنسبة 
 منتظمة؛ بصورة متقاربة قواعد ىي باألجور قةادلتعل التكاليف 
 الفعلية التكاليف مع األجور على ادلستحقة التكاليف تغطية مقاربة يتم. 
 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف وتمركز تجميع إسناد إلى بالنسبة 
 ؛(خارجية رقابة ) احلسابات زلافظ طرف من تتم واإليرادات التكاليف إسناد 
 التحليلية؛ احملاسبة وإذل العامة احملاسبة إذل الرقابة ىذه تستند 
 دوري؛ بشكل تتم األجور يومية ذبميع رقابة 
 التالية القانونية الدفاتر توجد: 
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o األجور، دفًت  
o ادلستخدمُت، وخروج دخول دفًت 
o السنوية، العطل دفًت 
o العمل، وسالمة طب سجل 
o العمل حوادث سجل.  
 الضعف نقاط تحديد 

 :التارل النحو علىراجعة ادل عملية أىداف إذل بالنسبة الضعف نقاط ربديد يتم

 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف جميع تسجيل إلى بالنسبة 

 :متبقية األجر مدفوعة العطل حلساب الالزمة ادلعلومات -

o سابقة لفًتة . 
o جارية لفًتة . 
o األجور مصلحة قبل من مطلوبة ليست. 
o الغيابات  دلعرفة فحص وسائل سبلك ال األجور مصلحة. 
 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف واقع إلى بالنسبة 
o الفردي ادللف مع بانتظام متقاربة ليست اآلرل للملف الدائمة البيانات. 
o سر كلمات إنشاء طريق عن زلمي غَت للمستخدمُت اآلرل ادللف. 
o حوارل اإلنتاج وخارج للمؤسسة التنظيمي اذليكل خارج العمل مناصب من لعدد مقابلة أجور دفع ىناك( ،

 (.عمل منصب34
 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف تقييم إلى بالنسبة 
o وادلعدالت األسس أن من للتحقق العينة، طريق عن األقل على مستقلة، داخلية لرقابة زبضع ال األجور كشوف 

 .صحيحة ادلستخدمة احلسابية والعمليات
 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف وتمركز تجميع إسناد، إلى بالنسبة 
o األجور يومية ذبميع على الرقابة لتحسُت دوري بشكل بررليات اختيار يتم دل. 
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o ادلكتشفة األخطاء تصحيح أجل من اآلرل اإلعالم طريق عن ادلعاجلة السابقة الرقابة على القيام يتم دل. 
 افيةاإلض العمل ساعات 

 حجم تقابل اليت اإلضافية الساعات من كبَت حجم ىناك ،  2015 لعام األوذل الثالثة الفصول ثالثة إذل بالنسبة
 :يلي كما األجر مدفوعة عطل أيام من كبَت

o دج 11.054.691,68 دببلغ إضافية ساعة 56815 رلموع  
o يوم 5.597 رلموع :الدائمُت ادلوظفُت إذل بالنسبة  
o أجر بدون يوم 30.426 رلموع :دائمُت غَت وظفُتادل إذل بالنسبة  
o دج 2.158.481,00 ب يقدر نقدي تعويض على للحصول ادلقابلة يوم 4125 رلموع. 

 األجور بنظام المتعلقة واالقتراحات التوصيات :الثالث المطلب

 التوصيات إذل صلالتو  مت الضعف ونقاط القوة نقاط واستخراج األجور مراجعة  عملية بتقييم القيام بعد    
 :التالية واالقًتاحات

 الوظائف بين الفصل لكفاية بالنسبة 

 :يلي دبا خصوصا ادلرتبطة الوظائف بُت الفصل على احلرص ادلهم من

o العمل؛ ساعات مقاربة 
o األجور؛ كشوف إعداد 
o األجور؛ توزيع 
o األجور؛ سبركز 
o األجور ربويالت أمر. 

 ادلوارد مديرية من كل طرف من العملية ىذه تتم أن فينصح ستخدمُتادل وخروج دخول على للموافقة بالنسبة أما
 كما العامة ادلديرية إذل باإلضافة عامل، إذل ربتاج اليت ادلصلحة أي ادلعنية وادلصلحة والتكوين، والوسائل البشرية
 :التارل الشكل يلخصو
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 :مراحل ادلوافقة على دخول مستخدم  (2-3رقم ) الشكل                 

             

 اخلربة  -

 ادلهارات - 

 اإلبداع و التقدم -

 الشهادات -                                                                           العالقات مع العمال -

 احلالة ادلدنية - 

 دراسة ميزانية ادلنصب-

 الطالبة الباحثة  إعدادمن :ادلصدر       

 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف جميع تسجيل إلى بالنسبة 
o األجور مصلحة طرف من جارية( ولفًتة سابقة )لفًتة ادلدفوعة العطل حساب يتم أن األفضل من. 
o من وذلك األجور، على هتاوانعكاسا الغيابات صبيع دبعرفة األجور دفع دلصلحة تسمح إجراءات بإعداد ينصح 

 األجور، مصلحة ادلستخدمُت، مصلحة من كل إذل  رقم ملحق) احلضور ورقة من نسخة إرسال خالل

 األجور كشوف إعداد أجل من ادلقدمة ادلعلومات نوعية يف مصداقية تكون حىت وىذا واحملاسبة ادلالية مديرية

 يلي كما ادلستخدمُت حبضور ادلتعلقة ادلعلومات تدفق مسار ادلوارل الشكل ويوضح

 ة حبالة حضور أو غياب ادلستخدم: تدفق ادلعلومات ادلتعلق (3-3)الشكل رقم           

                 

 عداد الطالبة الباحثة ادلصدر :من إ                                                 

دخول مستخدم  

                  

   

المؤهالت التقنية    

  

الموافقة من طرف 

 المصلحة المعنية 

العلمية و المؤهالت 

 المدنية 

الموافقة من طرف 

إدارة تسيير الموارد 

و  البشرية و الوسائل

 التكوين 

 موافقة اإلدارة العامة 

تسجيل الحضور على 

 مستوى األقسام    

مديرية المالية و  مصلحة األجور      مصلحة المستخدمين 

 المحاسبية     
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 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف واقع إلى بالنسبة 
 الفردي؛ ادللف مع بانتظام اآلرل اإلعالم للملف الدائمة تالبيانا دبقارنة ينصح 
 عن وذلك إليو الوصول من بادلستخدمُت ادلتعلق اآلرل اإلعالم ملف ضباية أجل من سر كلمة إعداد بإجراء ينصح 

 :يلي كما السر كلمة إجراءات إعداد طريق
o األقل؛ على أحرف 8 من سر كلمة تتكون أن غلب 
o األقل؛ على رقمُت على ربتوي أن غلب 
o الضبط؛ عالمات بعض على ربتوي أن غلب 
o يوم؛ 45 كل السر كلمة تغيَت غلب 

 يتضمنها اليت ادلعلومات مستوى على تغَتات بأي والقيام إليو الوصول من اآلرل اإلعالم ادللفات ضباية أجل من وىذا
 .ادللفات ىذه

o للمؤسسة يالتنظيم للهيكل مطابقة تكون األجور دفع أن إذل اإلنتباه لفت. 
 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف تقييم إلى بالنسبة 
 األسس أن من للتحقق العينة، طريق عن األقل على مستقلة، داخلية مراقبة إذل األجور كشوف بإخضاع ينصح 

 .صحيحة ادلستخدمة احلسابية والعمليات وادلعدالت
 بالمستخدمين المتعلقة راداتواإلي التكاليف وتمركز تجميع إسناد إلى بالنسبة 
 األجور؛      يومية ذبميع على الرقابة لتحسُت األجور لربرليات دوري باختيار ينصح 
 ادلكتشفة األخطاء تصحيح أجل من اآلرل اإلعالم طريق عن السابقة الرقابة تتم أن يفضل. 
 اإلضافي العمل ساعات 

 الساعات حجم تسيَت وربسُت العمل توزيع بتحسُت يسمح عمل تنظيم بإنشاء ينصح ادلعنية، األطراف مع بالتشاور
 عمل ساعات إضافة من بدال العادية العمل أوقات يف دبهامو يقوم عمل فريق إنشاء طريق عن وذلك اإلضافية،

 .ضخمة أمواال مستغازل ميناء مؤسسة تكلف واليت إضافية

 القرار اتخاذ في وأثره نممستغا ميناء مؤسسة في الداخليالمراجعة  تقييم :الثالث المبحث
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 والعمليات الوظائف صبيع راجعة دب يقوممراجع  مستغازل ميناء دلؤسسة التنظيمي اذليكل مستوى على يتواجد         
تدعيم  اقًتاح يتم ، هتا نشاطا وتنوع مستغازل ميناء مؤسسة حجم لكرب ونظرا .ادلؤسسة ىذه مستوى على تتم اليت

 عمليات وتفعيل تسهيل أجل من وذلك األداء،مراجع و  ومارل، زلاسيب دبراجع  دلؤسسةا ىذه يف ادلراجعة  خلية
 .للمؤسسة احلسن والسَت ادلناسبة القرارات إزباذ يف بالغة أعلية تكتسي اليت راجعة ادل

 مستغانم ميناء مؤسسة في الداخلية المراجعة  :األول المطلب

ادلراجعة  لعملية ادلضافة القيمة تتمثل حيث أساسيا، دورا مستغازل ناءمي مؤسسة يف الداخلي تكتسي ادلراجعة        
 .القرار ازباذ يف تساعد واليت الثقة ذات ادلعلومات يف

 مستغانم ميناء مؤسسة في ة الداخلي للمراجعة التنظيمي الوضع 

 ىي مستغازل ميناء مؤسسة يف ة ادلراجع وظيفة فإن ادلوانئ، تسيَت شركة أعدتو الذي ادلراجعة الداخلية  لدليل امتثاال
 أجل ومن .دلهامو أدائو عند ادلراجع الداخلي  وموضوعية استقاللية يضمن شلا العامة، لإلدارة مباشرة تابعة وظيفة

 ةالداخلي للمراجعة  تنظيمي ىيكل اقًتاح يتم مستغازل ميناء مؤسسة يف ةالداخلي ادلراجعة  عملية تسهيل
 التارل الشكل يوضحو كما للمؤسسة،

 2014-04-14ةالداخليللمراجعة  التنظيمي اذليكل( 4-3) قمر  الشكل

 

 

 

 

 

 

 ،مؤسسة ميناء مستغازل ادلصدر خلية التدقيق       

المراجعة الداخلية مدير   

 سكرتارية 

مراجعة  

المحاسبي و 

 المالي      

مراجعة 

 األداء     
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 مستغانم ميناء مؤسسة فية الداخلي للمراجعة  الوظيفية العالقة 
 العامة؛ ادلديرية إذل ادلراجعة  عملياتب اخلاصة التقارير صبيع بتقدصل مستغازل ميناء مؤسسة يف راجع ادل يقوم 
 األداء تطوير أجل من وادلصاحل األقسام، ادلديريات، صبيع دبساعدة مستغازل ميناء مؤسسة يف ادلراجع  يقوم 

 .العمل وربسُت
 المراجعة الخارجية  مع مستغانم ميناء مؤسسة فية الداخلي المراجعة  عالقة 
 اخلارجي، ادلراجع هبا  قام اليت واإلرشادات التوصيات تطبيق مدى من مستغازل ميناء مؤسسة يفادلراجع  يتأكد 

 ادلؤسسة؛ حسابات راجعة دب قيامو أثناء
 رلال يف رأيو إبداء أجل من مستغازل ميناء مؤسسة يفة الداخلي ادلراجعة تقارير على اخلارجي ادلراجع  يعتمد 

 83.معُت
 التدخل مجال 
 كل حيث ،راجع الداخلي  ادل تدخل أثناء قيود بدون مستغازل ميناء مؤسسة يف راجعة الداخلية ادل وظيفة سبارس 

 ؛ادلراجعة الداخلية  لعملية زبضع ادلؤسسة ىذه مستوى على ادلتواجدة واألنشطة الوظائف العمليات، األنظمة،
  من أجل ضروريةال وادلعلومات الوثائق صبيع على احلصول يف احلق لو مستغازل ميناء مؤسسة يف ادلراجع الداخلي 

 .مهامو تنفيذ
 المهنة أخالقية 

 : منها اخلصائص من رلموعة ادلراجع  لدى تتوفر مستغازل ميناء مؤسسة يفادلراجعة الداخلية  عملية تنفيذ عند

 ؛واالستقامة النزاىة 
 ادلوضوعية؛ 
 ؛االستقاللية 
 والسرية؛ الثقة 
 ادلهنية الكفاءة 
 ومالي محاسبي بمراجع  مستغانم ميناء ؤسسةم في مراجعة ال خلية دعم :الثاني المطلب 

                                                           
 من وثائق ادلؤسسة) ميناء مستغازل ( 83
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 أجل ومن وادلالية، احملاسبية ادلعلومات تدفق وكثرة مستغازل، ميناء مؤسسة هبا تقوم اليت ادلتنوعة للتعامالت نظرا        
 فةلوظي التنظيمي اذليكل إذل تابع ةومالي ةزلاسبيمراجعة   اقًتاح يتم ، والتالعبات واالضلرافات األخطاء منع

 .84ادلؤسسة ىذه يف ادلراجعة 

 والمالي المحاسبيالمراجعة  مهمة 

 دلبادئ وفقا وادلالية احملاسبية ادلعلومات وعدالة وشرعية وصحة مصداقية بفحص وادلارل احملاسيب ادلراجع   يقوم      
 .علوماتادل ىذه ونشر وتصنيف قياس لتحديد ادلستخدمة واألساليب والوسائل عموما، ادلقبولة احملاسبة

 والمالي المحاسبي مراجعة لل التنظيمي الوضع 

 ة :وادلالي ةاحملاسبي للمراجعة  التنظيمي الوضع ادلوارل الشكل يوضح

 (: الوضع التنظيمي للمراجعة احملاسبية و ادلالية 5-3الشكل رقم)                         

 

 

 

 من إعداد الطالبة :ادلصدر                                    

 

 العمل نظيمت 
 عموما؛ ادلقبولة احملاسبة دلبادئ وفقا احملاسيب التسجيل من التأكد 
 زلاسبية؛ دورة لكل العمليات جلميع الصحيح التسجيل من التأكد 
 األخرى؛ احملاسبية بالدورات ادلتعلقة والتكاليف اإليرادات وتوزيع صحة من التأكد 

                                                           
 من وثائق ادلؤسسة) ميناء مستغازل( 84

 مدير التدقيق الداخلي 

تدقيق المحاسبي و 

 المالي 

 مراجعة األداء   
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 وجودىا؛ من والتحقق األصول على احلفاظ سبل دراسة 
 للموارد؛ واالقتصادي الكفء اإلستخدام من التأكد 
 والغش؛ األخطاء ربديد 
 واإلقتصادية؛ واحملاسبية ادلالية اجلوانب إطار يف ادلالية األوضاع تنظيم من التحقق 
 ذلا؛ ادلسطرة األىداف مع متناسقة النتائج أن من التأكد أجل من والربامج العمليات فحص 
 عموما ادلقبولة للمعايَت وفقا دداحمل الوقت يف التقرير إعداد. 
 المسؤوليات 
 ؛ادلراجعة مدير طرف من إليو ادلوكلة ادلهام صبيع تنفيذ 
 العام؛ مدار على للمراجعة الداخلية  السنوي الربنامج احًتام 
 تصرفو؛ ربت ادلوضوعة الوسائل على احملافظة 
 ادلهنة ألخالقية وفقا السلوك قواعد احًتام. 
 األخرى الهياكل مع والمالي حاسبيالم المراجع عالقة 
 ؛ةالداخلي ادلراجعة مدير إذل التقارير تقدصل 
 العمل وربسُت تطوير أجل من ادلؤسسة ىياكل مع والتعاون بالتنسيق يعمل. 
 والمالي المحاسبي المراجع مؤىالت 
 وادلالية احملاسبة يف جامعية شهادة :العام التعليم. 
 IAS/IFRS معايَت وادلارل، احملاسيب  ادلراجع :ادلهٍت التكوين 
 وادلالية احملاسبة يف سنوات 5 األدسل احلد :ادلهنية اخلربة. 
 العمل شروط 
 جيدة؛ بدنية وحالة والسمع، البصر حدة :البدنية ادلهارات 
 والًتكييب التحليلي الفكر والتنظيم، اإلتصال على القدرة اجلاد، العمل :العقلية ادلهارات. 
 التقييم مقاييس 
 ادلناسب؛ الوقت يف ةوادلالي ةاحملاسبيادلراجعة  مهام من هاءاالنت 
 بناءة؛ توصيات تقدصل 
 ادلهنة وأخالقيات للقوانُت االمتثال. 
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 المطلب الثالث:أثر تقييم نظام الرقابة الداخلية على تصميم برنامج المراجعة 

راجعة من االختيارات و اإلجراءات اليت تنوي إن نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية للمراجع يؤثر على تصميم برنامج ادل
 القيام هبا.

 فعندما يكون نظام الرقابة قوي وفعال وؽلكن االعتماد عليو فإن ادلراجع يقوم دبا يلي :

  احلد من االختبارات اليت سيجريها على الدفاتر و السجالت وذلك باستخدام أسلوب العينة اإلحصائية و ىو
ت يف الرياضيات و اليت تعٍت اختيار عينة من رلموعة العمليات ادلالية اليت تسحب مستند من نظرية االحتماال

 منها ىذه العينة.

ولكن غلب على ادلراجع ان يراعي عدم التحيز يف االختيار العينة  اليت تعٍت أن يعطي مفردة من العمليات ادلالية 
 نفسها الفرصة الن تكون من ضمن ادلفردات العينة .

كحد ادشل   95%ال يقوم ادلراجع احلسابات بتحديد درجة الثقة ادلطلوبة لنجاح العينة كان ػلده نسبة يف ىذا اجمل
 يكون مستحيال يف عملية ادلراجعة .  %100لألخطاء ،حيث أن الوصول نتيجة ادلراجعة إذل 

صبيع بنود قائمة اخلل و يف ادلقابل و بعد احلد من االختبارات يتوسع مراجع احلسابات يف اإلجراءات لتحقيق من 
 وقائمة ادلراكز ادلالية وىذه اإلجراءات ىي:

 .التأكد من وجود األصول عن طريق اجلرد سواء بالعد أو القياس أو ادلشاىدة 
  التأكد من ملكية ادلؤسسة ذلذا األصول عن طريق االطالع على الفواتَت أو ادللكية لألراضي و ادلباشل 
 تاريخ ادليزانية .التأكد من صحة تقييم األصول يف  
  التأكد من عدم وجود رىنات عليها لصاحل الغَت يف ادليزانية 
 التأكد من الدقة احلسابية للمبالغ الواردة بالقوائم ادلالية وبُت ادلثبتة يف دفاتر األستاذ ادلساعدة 
  القيام بادلراجعة ادلستندية 
  القيام بادلراجعة االنتقادية 
 الذي ربدث قرب هناية العام ادلارل موضوع ادلراجعة وبداية العام ادلارل اجلديد. مراعاة عمليات احلد الفاصل 
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  الفصل خاتمة 
علومايت يساعد مذات أعلية بالغة باعتبارىا وسيلة وقائية و نظام تعترب ادلراجعة الداخلية يف مؤسسة ميناء مستغازل   

اخلية اليت يقوم هبا ادلراجع ، حيث تتمثل القيمة على تقييم نظام رقابة و ذلك من خالل عمليات ادلراجعة الد
ادلضافة دلهام ادلراجع بادلؤسسة يف احلصول على معلومات موثوقة و ذات مصداقية ؽلكن اإلعتماد عليها يف تقييم 

 نظام الرقابة و مالئمة حيث :
ات ادلعمول هبا يف ادلؤسسة ، و أثناء عملية ادلراجعة ، يقوم ادلراجع بتدارك النقائص ادلوجودة على مستوى اإلجراء-

 عند توصيل نتائج عملو إذل اإلدارة العامة يقوم ىذا األخَت بتعديل تلك اإلجراءات و النقائص .
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  مقدمة الفصل الثاني 
إىل كرب حجم ادلشروعات  االقتصادي رلاالت النشاط يفوالنمو ادلتزايد  العلميأدى التطور            

مفهوم وأىداف  يفمشاكلها ،وقد ساير ذلك تطور  وتشعب أعماذلا ووظائفها وصعوبة إداراهتا وتعدد
احلاجة  ازدادتداخلية وكلما كرب حجم ادلشروع فاعلية الرقابة ال وأساليب ادلراجعة الداخلية للتأكد من

سيتم التطرق أوجو نشاطات ادلشروع و مراجعة داخلية فعال والىت جيب أن سبارس على كل  إىل توافر نظام
ادلبحث األول ماىية ادلراجعة الداخلية و ادلبحث الثاين ادلعايَت الدولية للمراجعة  إىليف ىذا الفصل 

 .الداخلية  
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  المبحث األول:ماىية المراجعة الداخلية 
 :طبيعة ونشأة المراجعة الداخلية المطلب األول 

بادلراجعة  تعترب حديثة بادلقارنة فهي وبالتايلادلراجعة الداخلية منذ حواىل ثالثُت عاماً ،  ظهرت    
 يفادلراجعة الداخلية  تصرتواق ، الدول ادلتقدمة يفاخلارجية ، وقد القت ادلراجعة الداخلية قبوالً كبَتاً 

األخطاء إن  واكتشافتسجيل العمليات ادلالية  األمر على ادلراجعة احملاسبية للتأكد من صحة بادئ
تطوير ادلراجعة الداخلية وتوسيع نطاقها حبيث  الضروري وجدت، ولكن مع تطور ادلشروعات أصبح من

العليا بادلعلومات، وهبذا تصبح  اإلدارةة ومد فاعلية األساليب الرقابي تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى
 ساوانعكالعليا ،  واإلدارةادلختلفة  اإلداريةبُت ادلستويات  واتصالالداخلية أداة تبادل معلومات  ادلراجعة

السنوات األوىل لظهور ادلراجعة يرتكز  يفالتطور السابق على شكل برنامج ادلراجعة ، فقد كان الربنامج 
بعد توسيع نطاق ادلراجعة أصبح برنامج ادلراجعة يتضمن  مليات احملاسبية وادلالية ولكنعلى مراجعة الع

 30. النشاط األخرى نواحيتقييم 
 ساعدت على تطور ادلراجعة الداخلية: اليتومن العوامل 

 . الغش األخطاء و الكتشاف احلاجة إىل وسائل 1- 
 ..ظهور ادلنشآت ذات الفروع ادلنتشرة جغرافياً  2- 

  31.مباشرة مهامو يف النسيب باالستقالل الداخليجيب أن يتمتع ادلراجع و 
  المراجعة الداخليةالمطلب الثاني : تعريف  

 لغرض التحقق من فاعلية اإلدارةتستخدمها  اليتالداخلية من أىم الوسائل والطرق  تعترب ادلراجعة       
  الرقابة الداخلية

الداخلية تعمل على مد اإلدارة  ا   إحدى حلقات الرقابةوتعرف ادلراجعة الداخلية على أهن - 
 32بادلعلومات ادلستمرة   

يقوم هبا  اليتيقوم هبا موظف بادلنشأة خبالف تلك  اليت ىيالداخلية    ويعرف البعض ادلراجعة - 

                                                 
30

 00-02ص  7002لطفي أمُت السيد أمحد  ، التطورات احلديثة يف ادلراجعة ،الدار اجلامعية ،مصر  
،ص ص 7002جلزائر ،الطبعة الثانية،زلمد توىامي طواىر ،صديقي مسعود ،ادلراجعة وتدقيق احلسابات ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ا 31
6-2 

،ص 7002رشام نسيم ،أمهية ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة ،مذكرة زبرج لنيل شهادة ماسًت ،زبصص زلاسبة و مراجعة ،جامعة بويرة، 32
22-26 
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 . اخلارجي ادلراجع
يان ويقوم هبا فئة من األح ربقيق العمليات والقيود بشكل مستمر ىف بعض وتعرف أيضاً على أهنا   - 

الكفاية اإلنتاجية القصوى ىف التوصل إىل  ادلوظفُت حلماية األصول وخدمة اإلدارة العليا ومساعدهتا
  .   احملاسيب على قياس مدى صالحية النظام والعمل

اإلجراءات الىت تنشأ داخل الشركة لغرض التحقق من تطبيق  كما يعرفها البعض بأهنا   رلموعة من -
  .اسات اإلدارية وادلاليةالسي
بغرض فحص وتقييم األنشطة  مستقلة تنشأ داخل التنظيم ادلعُت تقييميووتعرف أيضاً بأهنا   وظيفة  -

 33.  يقوم هبا ىذا التنظيم اليت
م على أهنا   أداة تعمل عن طريق 0492األمريكيُت ادلراجعة ىف عام  وقد عرف رلمع احملاسبُت -

 34.بية وادلالية والعمليات التشغيلية األخرى   احملاس مراجعة العمليات
إىل  مستقل خالل تنظيم معُت يهدف تقييميالداخليُت بالواليات ادلتحدة األمريكية وىى  نشاط 

 35 .مراجعة العمليات احملاسبية وادلالية وغَتىا وذلك كأساس خلدمة اإلدارة 

 وظيفة المراجعة الداخلية: المطلب الثالث 

 راجعة الداخلية فيما يلي :ائف ادلوديكن تلخيص وظ

 36:الفحص 

نشاط ادلراجع الداخلي فيما خيص بالفحص فإنو يشمل السجالت احملاسبية ومراقبة األصول والتحقيق  إن 
حيث يقوم ادلراجع الداخلي بزيارة الفروع  ادلنشآتمن التقارير ادلالية ،وتظهر فاعلية ادلراجعة الداخلية يف 

ز الرئيسي و الغدارة ادلركزية للمشروع شلا يقتضي فحص سجالهتا ورقابة أصوذلا ،وقد نظرا لبعدىا عن ادلرك
  اقتصادياال يتمكن من تطبيق رقابة داخلية بالفروع نظرا صغرىا وعدم جدواىا 

                                                 
 4-0ص7002ئر،الطبعة الثانية ، زلمد نوتُت ،ادلراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزا 33
 00،ص7009خالد أمُت عبد اهلل ،علم تدقيق احلسابات الناحية العلمية ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،الطبعة الثانية، 34

35 -jean charles becour ,henri bouquin,audit opérationnel entrepreneuriat gouvernance et 

performance,3
eme

édition econmimica,paris,1996,p12. 
 004-000عبد الفتاح زلمد الصحن ،زلمد السيد سرايا ،الرقابة و ادلراجعة الداخلية ،الدار اجلامعية ،مصر،ص ص - 36
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 :37التقييم 

إن  فحص السجالت احملاسبية والتقارير ينتج للمراجع الداخلي مقدرة احلك على مدى قوة النظام   
على ىذا يستطيع أن يقيم النظام ويقًتح التعديالت ادلناسبة ،وتقييم نظام ة ونقاط الضعف فيو و ادلوضوع

 ادلراقبة الداخلية من وجهة نظر إمكان النظام احملاسيب أن ديد اإلدارة :

 . بادلعلومات الكافية و الدقيقة 
 ل احملافظة على موارد ادلنشأة من الضياع أو السرقة أو االختالس أو االمها. 
  ادلراقبة على مجيع اخلطوات التشغيلية. 
 :تقييم الكفاية احملاسبية من وجهة نظر 

 ادلتبعة . اإلجراءاتية فعال 
 المحاسبيت. اآلالث استعمال 

 االقتصادي للمكان ادلشغول . االستعمال 

  كفاية ىيأة ادلوظفُت. 

 :تقييم العمل جلميع إدارات التشغيل من وجهة نظر 

 تنظيم اإلداري ال . 

  السياسات ادلوضوعة ومدى تنفيذىا. 

 التنظيمية ومدى إتباعها  اإلجراءات. 

 :مراقبة التنفيذ 

                                                 
 79-72عبد الفتاح زلمد الصحن ،مرجع سبق ذكره ،ص ص- 37
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،ويكون سبيلو يف ذلك ادلالحظة بق النظم والسياسات ادلوضوعةفإن من أغراض ادلراجعة الداخلية مراقبة تط   
ال ربقيق وظائف العمل قد مت كما ىو مرسوم ،ورل إنوفحص السجالت و التقارير ادلعدة والتأكد من 

 وتكاليفخصائصو وجود موازنات زبطيطية  أىمادلراجعة الداخلية يتطلب وجود نظام رقايب متكامل من 
 .معيارية 

 و الخدمات التي تقدمها المراجعة الداخلية األداءالمطلب الرابع: طريقة 

الرقابة  أنظمةالداخلية ،فبعد وضع الرقابة   ادلراجعة الداخلية احللقة األخَتة يف امجمموعة إجراءاتتعترب     
ومدى فاعليتها يف  األنظمةفعالة لتقييم ىذه  أداةالبد من وجود  إتباعهاالواجب  اإلجراءاتالداخلية و 

فيذ يتم وفقا دلا ىو وارد باللوائح و التعليمات ،وىذا ىو دور التن أنمن  التأكدعن طريق  أىدافربقيق 
 ادلراجعة الداخلية  أنظمة

  38الداخلية:المراجعة  أداءطريقة 

ادلراجع الداخلي تبعا الختالف طبيعة نشاط ادلنشاة ونوعية ادلشكالت اليت تؤثر  األداءزبتلف طريقة        
 أداءىناك عناصر مشًتكة يف  أن إال إدارهتاالذي يسَت عليو  اإلداريعملياهتا و النظام  أداءعلى 

  ادلراجعة:

 التحقيق 

 ادلستندةمن مدى صحة العمليات احملاسبية من حيث الدقة احملاسبية و  التأكد إىلق و يهدف التحقي        
و القوانُت اليت تثبت صدق ما تتضمنو السجالت و ما يًتتب عليو  األدلةوسالمة التوجيو احملاسيب ومجع 

 القرارات ازباذيف  االعتماد عليها وإمكانيةالبيانات  أمانةمن 

 : الرقابة الداخلية و  إجراءاتو  اإلداريةللسياسات  أالنتقاديالفحص ويقصد بالتحليل التحليل
احملاسبية و ادلستندات و السجالت و التقارير اليت تقع داخل نطاق الفحص  اإلجراءاتاحلسابات و 

 إىلالربح  إمجايلويتطلب إجراء ادلقارنات والربط بُت العالقات مثل الربط بُت االستثمار وعائده بنسبة 

                                                 
 047-040عبد الفتاح الصحن،زلمد السيد سرايا ،مرجع سبق ذكره،ص - 38
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األمور الشاذة  اكتشافالربح ،وكذلك التمعن بقصد  وإمجايلادلبيعات  إىلت نسبة بند ادلصروفات ادلبيعا
 ويرتبط التحليل بالتحقيق وليس ىناك حد فاصل بينهما. أصلمبلغ دائن يف حساب مثل وجود 

 ت والقرارا ادلرسومة وأداء العمليات وفقا للطرق والنظم اإلداريةويقتصد بااللتزام بالسياسات  :االلتزام
حىت ربقق من خالل ادلمارسة وادلصرح هبا ودبا يتمشى مع السياسات يتعُت عليو زيارة ادلواقع من  اإلدارية
ادلراجعة الداخلية ال تقتصر على احملاسبُت  إدارة إن،كما  اآلخرينعلى  االعتمادأخر وعدم  إىلوقت 

 تزود بقانونُت وغَتىم . أن وإمنا ديكنوادلراجعُت 
 دور ادلراجع الداخلي  أن أساسعلى ويتمثل ىذا العنصر يف ربديد نتيجة العناصر السابقة   39م:التقيي

 يلي: يًتكز يف ىذا العنصر حول تقييم ما

o  األىدافيف ربقيق  اإلجراءاتمدى كفاءة السياسات و . 
o  األىدافربقيق  اإلجراءاتمدى فعالية ىذه السياسات و .  

 يكون ىذا التقييم هبدف :

  مستقبلترشيد ادلوارد  *    

 يف ادلشروع  األداءتطوير وربسُت مستوى  *    

  الرئيسية اليت يعرب فيها  األداةمن عناصر ادلراجعة الداخلية باعتبار  األخَت:يعترب التقرير العنصر التقرير
 : األيتادلراجع عن 

  أسباهباادلشاكل اليت واجهها  

  اإلجراءاتنقاط الضعف يف السياسات و . 
 مشكل  أيلتوصيات ادلناسبة لعالج نقاط الضعف ىذه وحل ا. 
  العليا اليت تتبعها  اإلدارة إىلنتيجة ادلراجعة الداخلية ،ويرفع ىذا التقرير  إليهاالنتائج النهائية اليت توصل

 . وربفظاتت ما جاء بالتقرير من توصيات وأراء ومالحظا لتنفيذادلراجعة الداخلية 

                                                 
 .020-020،مرجع سبق ذكره ص ص  زلمد السرايا- 39
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  40الداخلية: لمراجعةاالخدمات التي تقدمها 

 يف ربمل مسؤولياهتا بتقدمي اخلدمات التالية : اإلدارةدبساعدة تقوم ادلراجعة الداخلية 

  اإلشرافبالتخطيط و التنظيم و  اإلدارة: تقوم  ادلنشأةربديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية يف 
 .قها قيايات سوف تتم رباألىداف و الغبطريقة توفر ضمان معقول بأن 

 : دقيقة  لإلدارةتكون ادلعلومات ادلالية و التشغيلية ادلقدمة  أنجيب  قابلية ادلعلومات لالعتماد عليها
 .،وكاملة ،ومفيدة 

  يؤكد ادلراجع الداخلي علي ضرورة حبث اخلسائر الناذبة عن السرقة و احلريق ،والتصرفات  األصولمحاية:
 انونية يف شلتلكات النشأة .غَت الق

 منسيب ادلنشأة يقومون دبا  أنمن  ادلوضوعية :تتحقق ادلراجعة الداخلية اإلجراءاتزام بالسياسات و االلت
والتعليمات ،ويف  األنظمةو  اإلجراءاتالسياسات و اخلطط و  إتباعىو مطلوب منهم القيام بو من 

 ال خاطئة و راءاتاإلجقد تكون  إذاذلك ، أسبابربديد لتزام ادلوظفُت بذلك فعلى ادلراجع حالة عدم ا
الناذبة عن دم  ربديد التكلفةل عن دلك ادلوظف فقط،كما جيب عليو ديكن تطبيقها وليس ادلسئو 

 .و السياسات احملددة باإلجراءاتااللتزام وما ىي الطريق اليت ربقق التزام العاملُت 
  اإلدارةمن قبل الرقابة  إجراءاتو الغايات و  األىدافو الغايات :يتم وضع  األىداف إىلالوصول 

وغايات ادلنشأة ،وتقع مسؤولية وضع  أىدافكانت متوافقة مع   إذاويقوم ادلراجع الداخلي بتحديد فيما 
 أوالربامج  أنمن  التأكد،وعلى ادلراجع  اإلدارةامجملس  أوالعليا  اإلدارةادلنشاة على عاتق  أىداف

 .العمليات قد نفذت كما خطط ذلا 
  وإعالمسلاطر عالية ،اليت تتضمن  األنشطةادلراجع الداخلي ربديد ادلناطق و ربديد مواطن اخلطر: على 

ربة للمراجعة ويتم ربديد مواطن اخلطر من خ إخضاعها األمرعنها لتحديد فيما إذا تطلب  اإلدارة
 ادلراجع السابقة يف ادلنشأة .

 ادلنشأة وعلى ادلراجع  دارةاإلعلى  منع واكتشاف الغش و االحتيال :تقع مسؤولية منع الغش و االحتيال
وقوع الغش ،وليس من  للحيلولة دون اإلدارةفحص ،تقييم كفاية وفعالية ادلطبقة من قبل الداخلي 

 41حتيال .و اال اكتشاف الغشالداخلي  مسؤولية ادلراجع
                                                 

 92ص  7006خلف عبداهلل الواردات ، التدقيق الداخلي بُت النظرية والتطبيق ،مؤسسة الورق للنشر و التوزيع ،األردن - 40
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  ال  إذاباعتبار الشك ادلهٍت ، ادلراجعة أعمالخيطط وينفذ  أنالداخلي  الشك ادلهٍت :جيب على ادلراجع
ادلطلقة  األمانةللجهات اخلاضعة للتدقيق ،كما ليس لو افًتاض  األمانةافًتاض عدم  جيب على ادلراجع

 . بالظروف،والبد من ذلك على ادلدقق تقييم قرائن التدقيق دبوضوعية ،وعليو االىتمام 

 معايير الدولية للمراجعة الداخلية الثاني:المبحث 

 الداخلية  للمراجعةمهنية :معايير الممارسة ال األوللمطلب ا

معايَت ادلراجعة الداخلية يف عام  األمريكيةاصدر معهد ادلراجعُت الداخليُت بالواليات ادلتحدة        
،ولقد تضمنت مقدمة تلك ادلعايَت بعض ما تضمنتو قائمة مسئوليات ادلراجعة الداخلية ،و 0420
تغطي اجلوانب ادلختلفة للمراجعة  أساسية مأقسا( 02مخسة ) إىلادلراجعة الداخلية  معايَتتنقسم 

ادلراجعُت رات الرمسية دلعهد اصدىذه ادلعايَت تعترب دبثابة اإل أنتنظيم ،وعلى الرغم من  أيالداخلية يف 
ظهرت على  إذاادلعهد يتبٌت خطة جديدة لتعديل ىذه ادلعايَت   أن إالشلارسة ادلهنة ، الداخليُت اليت تكن

عامة لو تتمكن تلك ادلعايَت من توفَت حل مناسب ذلا .ويف مثل ىذه احلاالت السطح مشكلة جوىرية 
( .وتعترب ىذه ادلعايَت اجلديدة امتداد وتفسَتا Siasدبعايَت ادلراجعة الداخلية ) إصدارات،يصدر ادلعهد 

يت مت ،وال تعترب تغيَتا فيها .وتتضمن تلك ادلعايَت ال0420عام  إصدارىاللمعايَت القائمة اليت سبق 
( معيارا ونتناول فيما يلي ملخصا دلعايَت ادلراجعة 02عشر) ، ثالثة0442حىت هناية عام  إصدارىا
 42اخلمسة كما يلي : بأقسامهاالداخلية 

 :االستقاللية 

                                                                                                                                            
41

 072خلف عبداهلل الواردات،مرجع سابق،ص 

42
الداخلية ،مدخل نظري تطبيقي،الدار اجلامعية للطبع  زلمد مسَت الصبان ،امساعيل ابراىيم مجعة،فتحي رزاق السوافري،الرقابة و ادلراجعة- 

 .090،ص0446و النشر و التوزيع،مصر،
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يكون  آنقوم دبراجعتها وىذا يتطلب ضرورة اليت ي األنشطةمستقال عن الداخلي يكون ادلراجع  أنجيب      
يكون  أنقسم ادلراجعة الداخلية كافيا دبا يسمح بأداء ادلسئوليات ادلنوط هبا ،وجيب الوضع التنظيمي ل

 ،ويتضمن ىذا ادلعيار جانبُت رئيسيُت مها:43ادلراجع موضوعيا يف أدائو ألعمال ادلراجعة 

 44يلي : : من حيث ربديد مامكان المراجع في المنشأة 

  التابع لو ادلراجع  اإلداريادلستوى. 
  الداخلية  ادلراجعةتقرير  إليهايقدم اجلهة اليت. 
  سلطة التعيُت والعزل بالنسبة للمراجع. 
 باإلدارةمباشرة  االتصاليف ادلنشأة ينتج لو فرصة  ادلراجع الداخلي مباشرة مجملس اإلدارة تبعية أنشك  ال 

 األخرى. اإلدارات األقسامبعيدا عن أي ضغوط من 

 يلي  احلكم على عملية ادلراجعة ويتم ذلك من خالل ماواليت تتمثل يف الواقعية يف: الموضوعية: 

 قسم اخلاص بادلراجعة الداخليةربديد اختصاصات العاملُت يف . 
  ربديد حاالت التعارض يف االختصاصات داخل القسم. 
  أخرى إىلالقسم من وقت  أعضاء وتبديل ادلهام بُت تغَت . 

  أخرى اموأقس إداراتزبص  و أعمالعدم قيام ادلراجع دبهام . 
  سبق ذلم القيام  أعمالقسم ادلراجعة الداخلية دبراجعة  إىل أخرى أقساممت ربويلهم من  أفرادعدم قيام

 .هبا

  المهنيةالعناية 

عناية الشخص احلريص ،وىذا  أيادلراجعة الداخلية دبا يتفق والعناية ادلهنية الالزمة  أعمالتؤدي  أنجيب     
 يلي : يتطلب ما

                                                 
عبد الفتاح الصحن،زلمد السيد سرايا ،فتحي رزاق السوافري ،الرقابة و ادلراجعة الداخلية ،ادلكتب اجلامعي  43

   700،ص7006احلديث،مصر،

44
 027-020زلمد السرايا ،مرجع سبق ذكره،ص ص  
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  المراجعة الداخليةبالنسبة لقسم  : 

 ادلسئول عن قسم ادلراجعة الداخلية من توافر التأىيل الفٍت و اخللفية العلمية ادلناسبة لدى  يتأكد جيب أن
 .ادلراجعُت الداخلُت القائمة بعملية ادلراجعة ادلعينة 

  لالزمة ا األصول ادلهارات، و ادلعرفة، وحيصل على  الداخلية، أويكون لدى قسم ادلراجعة  أنجيب
 ادلراجعة.دلسئوليات  ألدائو

  ادلراجعة  أعمالالكايف على مجيع  اإلشرافادلسئول عن قسم ادلراجعة الداخلية من توافر  يتأكد أنجيب
 .الداخلية

 45:بالنسبة للمراجع الداخلي 

 ادلراجع الداخلي االلتزام بادلعايَت ادلهنية للسلوك  جيب على. 

  ادلراجعة  أعمال ألداءالضرورية  ادلهارات، واألصول ادلعرفة، وي تتوافر لدى ادلراجع الداخل أنجيب. 

  القدرة على االتصال  األفراد، وتتوافر لدى ادلراجع الداخلي ادلهارات اخلاصة بالتعامل مع  أنجيب
 .بفعالية 

  الفٍت عن طريق التعليم ادلستمر تأىيلوجيب على ادلراجع الداخلي احلفاظ على. 
 ادلراجعة  ألعمال أدائوداخلي بذل العناية ادلهنية الالزمة يف جيب على ادلراجع ال. 

 : 46نطاق العمل 

يتضمن نطاق عمل الراجعة الداخلية فحص وتقيم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية يف  أنجيب     
راجع القيام دبا ذلك يتعُت على ادل ادلختلفة، ولتحقيقادلسئوليات فيما يتعلق ب األداءالتنظيم ادلعُت وجودة 

 يلي:

                                                 
 097-090مسَت الصبان ،إمساعيل إبراىيم مجعة ،فتحي رزاق السوافري ،مرجع سبق ذكره ،ص ص زلمد - 45
 707- 700عبد الفتاح الصحن ،زلمد السيد سرايا ،فتحي رزاق السوافري ،مرجع سبق ذكره ،ص ص - 46
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  والوسائل ادلستخدمة لتعريف وقياس االعتماد على نزاىة ادلعلومات ادلالية و التشغيلية  إمكانيةمراجعة
 . يف التقرير عن مثل ىذه ادلعلوماتوتص

  و القوانُت ،و  اإلجراءاتمن االلتزام بتلك السياسات ،و اخلطط و  للتحقيقمراجعة النظم ادلوضوعة،
كان ىناك   إذاحيدد ما  أنجوىري على العمليات و التقارير ،وجيب  تأثَتيكون ذلا  أنليت ديكن اللوائح ا

 .ال  آمالتزام يف التنظيم 

 كلما كان شلكنا   األصولمن وجود مثل ىذه  األصول، والتحققاحملافظة على  مراجعة وسائل. 

  من الناحية االقتصادية األصولتقييم مدى كفاءة استخدام. 

 المراجعة مالأداء أع: 

ادلراجعة كل من زبطيط عملية ادلراجعة وفحص وتقييم ادلعلومات ،و التقرير عن  أعمالتتضمن  أنجيب     
للمراجعة ونطاق للعمل  أىدافالنتائج ،ومتابعة التوصيات ويتضمن التخطيط ادلراجعة ضرورة وضع 

يد ادلوارد تتم مراجعتها وربداليت سوف  األنشطة،واحلصول على معلومات كافية لتكوين خلفية عن 
وتتم عملية دلعينة،عملية ادلراجعة ،و االتصال بكل من تكون لو عالقة بعملية ادلراجعة ا ألداءالالزمة 

 :47فحص وتقييم ادلعلومات على النحو التايل 

  ويتم ذلك باستخدام نطاقها ،  أىدافادلراجعة ودبا يتفق مع  دبوضوعذبميع ادلعلومات اليت تتعلق
ادلراجعة التحليلية ،و اليت تشمل على ادلقارنات بُت الفًتة احلالية و الفًتات السابقة و ادلقارنات  راءاتإج

 ادلخطط . األداءالفعلي و  األداءبُت 
  قوي ديكن  أساسَت تماد عليها ،ومالئمة ،ومفيدة لتوفتكون ادلعلومات كافية وديكن االع أنجيب

 اختياراتإجراءات ادلراجعة دبا فيها  اختيارجيب  ،ائج والتوصيات النت إىليف الوصول  إليواالستناد 
 .ادلراجعة ،وأساليب ادلعاينة اإلحصائية ادلستخدمة مقدما 

  دبا يوفر تأكد كايف  وتفسَتىا، وتوثيقها ادلعلومات، وربليلهاجيب توفَت اإلشراف الكايف على عملية ذبمع
 ادلراجعة.قيق أىداف من احلفاظ على موضوع ادلراجع والتأكد من رب

                                                 
 092زلمد مسَت الصبان ،إمساعيل إبراىيم مجعة ،فتحي رزاق السوافري،مرجع سابق،ص 47
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  مراجعة ىذه األوراق عن جيب إعداد أوراق العمل لتوثيق عملية ادلراجعة وذلك عن طريق ادلراجع مع
 الداخلية. طريق ادلشرف على قسم ادلراجعة 

  يعد  والتقييم، وقدتقرير يتضمن نتائج الفحص  مراجعة، إعدادمن عملية  انتهائو ادلرجع، بعد علىجيب
 ادلراجعة.تقارير مؤقتة خالل عملية ادلراجع أيضا 

  مناقشة النتائج و التوصيات اليت طريق ادلراجع وجيب على ادلراجع  يكون التقرير موقعا عليو عن أنجيب
 ناسب قبل إصدار تقريره النهائي توصل إليها مع ادلستوى اإلداري ادل

  ويشمل التقرير عادة قت ادلناسب تكون التقارير موضوعية وواضحة وزلددة وبناءة  وتعود يف الو  أنجيب
 نطاق ،ونتائج عملية ادلراجعة ،وكان ذلك مناسبا ،فإنو جيب أن يتضمن رأي ادلراجع ،على الغرض من 

  يتضمن التقرير توصيات ادلراجع بشأن التحسينات ادلمكنة مع ذكر اجلوانب ادلرضية يف األداء  أنوجيب
 تقرير وجهة زلل ادلراجعة يف النتائج و التوصيات وأي إجراءات تصحيحية الزمة ،كما قد يتضمن ال

  الداخلية قبل إصداره بصورتو النهائية ،وبعد وجيب مراجعة التقرير عن طريق ادلشرف على قسم ادلراجعة
  فيو وذلك للتأكد من أنو قد مت ازباذمت إصدار تقرير ادلراجعة جيب على ادلراجع الداخلي متابعة ما

 عامل مع نتائج ادلراجعة .اإلجراءات ادلناسبة للت

 48رجعة الداخليةمإدارة قسم ال : 

تقتضي معايَت ادلراجعة الداخلية بضرورة أن يدير ادلشرف على قسم ادلراجعة الداخلية ذلك القسم        
 حبيث:ادلشرف على قسم ادلراجعة الداخلية مسئوال عن إدارة القسم  مناسبة، ويكونبطريقة 

 اإلدارة العليا و قبلها رللس اإلدارة  اعتمدهتاغراض العامة و ادلسئوليات اليت ربقيق أعمال ادلراجعة األ 
  تستخدم ادلوارد ادلتاحة لقسم ادلراجعة الداخلية بكفاءة وفاعلية 
  الداخليةتتمشى مجيع أعمال ادلراجعة مع معايَت ادلمارسة ادلهنية للمراجعة 

 أن:العامة فإنو جيب  األىدافارة قسم دبا حيقق تلك حىت ديكن للمشرف على قسم ادلراجعة الداخلية إد و

                                                 
48

 096-092 الصبان ،إمساعيل إبراىيم مجعة ،مرجع سبق ذكره،  ص ص زلمد مسَت- 
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  ومسئوليات حة بأىداف وسلطات قسم ادلراجعة الداخلية إدارة القسم الئ ادلشرف علىتكون لدى
 القسم 

  طط لتنفيذ مسئوليات القسماخلعلى قسم ادلراجعة الداخلية بوضع يقوم ادلشرف 
 كون مرشدا للعاملُت معو يف القسم يوفر ادلشرف على القس سياسات وإجراءات مكتوبة ت 
  وتطوير ادلوارد البشرية يف قسم ادلراجعة الداخلية  الختياريضع ادلشرف على القسم برنامج 
  يقوم ادلشرف على القسم بالتنسيق بُت جهود كل من قسم ادلراجعة الداخلية و ادلراجع اخلارجي 
 جودة أعمال قسم ادلراجعة الداخلية وتقييم  يقوم ادلشرف على القسم بوضع وتنفيذ برنامج للتأكيد من

جيب أن يلتزم هبا ادلراجعون  اعد اليتىذه ادلعايَت إطارا عاما للقو  مستمرة، وتتمثلالقسم بصفة  أعمال
 شلارسة ادلهنة  الداخليُت يف

 المطلب الثاني :أنواع المراجعة الداخلية 

ه األنواع عن بعضها ال أنو من الصعوبة إلمكان فصل ىذإ ةالداخلي بالرغم من تعداد أنواع ادلراجعة          
األثر ادلايل أو األثر  االعتباربعُت  األخذتشغيلي دون  أثناء ادلراجعة ،فمن الصعوبة أن يتم مراجعة 

ذا معهد ادلراجعُت فقد عمد على تقسيم باألنظمة و التعليمات ،كل ى االلتزاماإلداري أو قياس مدى 
ىل األقسام التالية من أجل تبسيط فهم كل نوع وتسهيل التعامل معو من أجل ربقيق إ ةالداخلي ادلراجعة

 .أىداف ادلراجعة 

 49يلي : وعلى ىذا ديكن تقسيم ادلراجعة الداخلية إىل ما

  50:الماليةالمراجعة المحاسبية و 

و  احملاسبيةترتكز ىذه ادلراجعة على رقابة صراحة وصحة اإلجراءات احملاسبية وكذلك التسجيالت      
القوائم ادلالية الناذبة عنها ،ويف حقيقة األمر إن ادلراجعة احملاسبة و ادلالية تنتمي إىل رلال ادلراجعة اخلارجية 

،وديكن القول أن مفهوم ادلراجعة احملاسبية وادلالية ىو مفهوم واسع خاصة عندما يتعلق األمر بادلراجعة 
بُت ىذين النوعُت فيو التباس خاصة بالنسبة للمراجعة اخلارجية  الداخلية وادلراجعة اخلارجية ألن الفرق
                                                 

49
 22خلف عبد اهلل الواردات ،مرجع سبق ذكره ،ص - 
  2،ص7002زين يونس ،تفعيل ادلراجعة عن طريق النظام احملاسيب ادلايل يف ادلؤسسات اجلزائرية للسيارات الصناعية، - 50
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بادلصادقة على احلسابات ،أما ادلراجعة الداخلية فتهتم بطريقة سَت دائرة أو قسم  اىتمامهااليت تويل 
يهدف ادلراجع الداخلي  اإلطاراحملاسبية من حيث تنظيم طريقة العمل وتكوين ادلستخدمُت ،ويف ىذا 

 .تتعلق بالتسيَت األخطاءلتجنيب وتفادي الوقوع يف إىل فحص ومراجعة الوثائق ادلالية و احملاسبية 

 :) 51المراجعة العملياتية )التشغيلية 

ويقصد بادلراجعة التشغيلية فحص مستقل يشمل مجيع جوانب ووظائف التنظيم وتشمل على فحص منظم 
معينة ،و ادلراجع التشغيلي لديو ىدف عام وىو  باألىدافلقسم معُت وعالقتو  لكافة أنشطة الشركة أو

تقييم جودة الرقابة الداخلية يف جانب معُت من جوانب التنظيم وتقييم فعالية وكفاءة العمليات وإمكانية 
 : األىداف أىم ىذهمن  و بالقوانُت و اللوائح االلتزامعلى القوائم و التقارير ادلالية وتقييم  االعتماد

  فحص وتقييم مدى سالمة و دقة وتطبيق الرقابة التشغيلية. 
  بالسياسات ادلوضوعة و اخلطط واالجراءات  االلتزامفحص نطاق. 
  على بيانات اإلدارة ادلوجودة داخل التنظيم  االعتمادفحص إمكانية. 
 م جودة اإلدارة يف التنفيذ ادلسئوليات وادلهام ادلخصصة يتقي. 

يف احلسبان كافة  يؤخذحظ أن ادلراجعُت الداخلُت أحيانا عند أدائهم للمراجعة التشغيلية جيب أن نال
أن ادلراجع اخلارجي وبعض ادلراجعُت  اعتبارعمليات و أنشطة الشركة ماعدا ادلالية منها وذلك على 

 :ادلراجعة التشغيلية  اإلجراءات،وكأمثلة على بعض تمُت بالنواحي ادلاليةالداخلُت مه

 راء مسح أويل أو فهم للمناطق اخلاضعة للفحص إج. 
  ادلسئولُت أو احلصول على دليل مناسب  األشخاصالبدء يف الغرض وذلك من خالل مقابالت مع

 لعملية ادلراجعة وىدفها.
  فحص  وتعديالت وذلك يف ظل احلاجة إىلادلراجعة و القيام بعمل تسويات  اختباراتتقييم نتائج

 .إلضايف 

                                                 
 762-762ريا ،شحاتو السيد شحاتو،مرجع سبق ذكره،ص ص عبد الفتاح زلمد الصحن ،زلمد السيد الس - 51
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وىي مدرلة كامال يف مهمة تطبيقها، عن بعضها يف  االنفصالالعمليات عدة مكونات ال ديكنها للمراجعة  و
 52كالتايل:ادلراجعة وىي  

  ادلطابقة.ادلراجعة 
  الفعالية.ادلراجعة 
  التسيَت.مراجعة 
  ادلراجعة اإلسًتاذبية. 

 : 53مراجعة نظم المعلومات 

وسالمة ادلعلومات إلعطاء التقارير ادلالية و  من امن نظم ادلعلومات ىو التحقق إن اذلدف من مراجعة      
عن بيئة العمل اليدوي  اآليلالتشغيلية يف الوقت ادلناسب وصحيحة وكاملة ومفيدة وزبتلف بيئة احلاسب 

 من وجهة نظر ادلدقق يف :

o : وة للعمليات إىل دمج كثَت من العمليات اليدوية ادلستقلة يف خط اآليليؤدي التشغيل فصل المهام
وحلدة ما يؤدي ضعف الرقابة الناذبة عن فصل ادلهام ،وىذه الزيادة يف ادلخاطر ديكن بسهولة تعويضها 

 بإجراءات رقابية بديلة .
o اإلثباتات الورقية لعملية التشغيل ادلختلفة ،يف  اآليلزبتفي يف بيئات احلاسب : مسار المراجعة اختفاء

ة لكل عملية من العمليات و بتايل وجود مسار ودليل واضح مكانة البيئة اليدوية تتمتع بإثباتات ورقي
بصورة مستمرة  اآليل،تتطلب ذلك إىل ضرورة القيام بعملية التدقيق على احلاسب دلراحل سَت العملية 

 العملية انتهاءحىت  االنتظاروعند إصلاز كل مرحلة من ادلراحل وعدم 
o  : و الثبات يف تشغيل العمليات دبا يضمن  تساقاال اآليلتكفل بيئة احلاسب تشغيل موحد للعمليات

تكون عرضة وبشكل أكرب من  اآليلالبشرية و احلسابية ،و يف ادلقابل فإن بيئة احلاسب  األخطاء اختفاء
 البيئة اليدوية لألخطاء يف عمل النظام ككل وذلك بسبب خطأ مثال يف بناء الربامج 

                                                 
52
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o  بادلباشرة بتنفيذ العمليات دون احلاجة للموافقة  : يقوم احلاسب بالعمليات اآلليمباشرة الحاسب
 ادلسبقة كما ىو احلال يف البيئة اليدوية 

o   على زيادة  اآليلتعمل امجمموعة التالية من صفات بيئة احلاسب التجاوزات:و  األخطاءتزايد فرص
 و التجاوزات ادلقصودة  األخطاءفرصة وقوع 

 اسب وخاصة يف بيئة شبكة احلاسبحلإمكانية الوصول من على بعد إىل بيانات ا 
  على العكس احلال يف بيئة العمل اليدوي اآليلالًتكيز الكبَت للبيانات و ادلعلومات يف احلاسب، 
  لألخطاءيف عملية التشغيل شلا يقلل من فرصة مالحظتو  اآليلعدم مشاركة مستخدم احلاسب  
  نة احلاسبو التجاوزات يف مرحلة تصميم أو صيا األخطاءإمكانية حدوث 

o  شرف اآليل فرص اكرب للمتابعة و اإل:سبنح برامج احلاسب اإلداري  اإلشرافزيادة فرص المتابعة و
ادلتزامنة مع و ذلك من خالل التحليل التفصيلي للبيانات ومن خالل برامج ادلراجعة و ادلتابعة  اإلداري

 عمليات التشغيل اآليل
o  التطبيقية على عوامل الضبط و الرقابة العامة في بيئة إعتماد عناصر الضبط و الرقابة في البرامج

حيث تعتمد فعالية و كفاءة عناصر الرقابة يف الربامج التطبيقية على مدى متانة الرقابة يف بيئة الحاسب :
 اآليلاحلاسب 

o   قرير لكمية أكرب من البيانات و الت اآليلاحلاسب  لتوفَت:نظرا زيادة الفرص للقيام بالمراجعة التحليلية
 فإن الفرصة تزداد للقيام بعمليات التحليل التفصيلية للبيانات و استخالص النتائج منها.

o األداء المراجعة: 

ادلوظفُت ومدى  ألداء االقتصاديةاألداء ىو التأكد من الفعالية و الكفاءة و  إن اذلدف من مراجعة      
كونو يقوم بفحص شامل   ةاإلداري  راجعةُت يطبق على ىذا النوع من ادلباألنظمة و القوان االلتزام

 لإلجراءات و األساليب اإلدارية وتتم يف :

 من حيث مدى توافق السياسات و اخلطط مع اإلجراءات ادلتبعة و مراجعة مجيع وسائل  تقييم األداء:
 التوصيات العالجية )التقرير إبرازمع وكشف اإلضلرفات  األمثل االستخدامادلراقبة للتحقيق من مدى 

 الشهري للموازنة(.
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  موارد ادلنشأة ورفع الكفاية  استخدامحصر أي ضياع يف  اإلنفاق:التحكم على الكفاية وترشيد
 استخدامهاضروري وأي إسراف يف استخدام ادلوارد وعدم  ، الغَتادلكرر امجمهودتتبع اإلنتاجية من خالل 

 54بكفاءة وفعالية 

o  البيئية:المراجعة 

باألنظمة اخلاصة بالبيئة و التلوث وما ديكن أن يوجو ادلنشأة  االلتزاميئي قياس مدى الب هتدف ادلراجعة     
 ومورداىاالبيئية  األنظمةمن سلتلف ادلصادر اليت تؤدي إىل تدىور  وكمياهتاواحلفاظ على األنظمة البيئية 

 لتالية:،وذلك بالتحديد وتقيم ادلظاىر البيئة ا االنقراضأو   االستنزافومحاية البيئة من 

يتأكد من أنو ادلنشأة  أن ةالداخلي ادمة ،حرق ادلخلفات ،فعلى ادلراجعة،الضجيج ،ادلياه الع األغرب -
مظاىر البيئية اذلامة لضبطها و السيطرة عليها لتحسُت األداء البيئي للمنشأة وكذلك  اعتمادعملت على 

 االلتزامالبيانات ادلالية و التأكد من  الالزمة دلواجهة أي أثر بيئي قد يؤثر على عدالة االحتياطاتأخذ 
 هبا .

  المراجعة الداخلية أىداف أىمية والمطلب الثالث:

إن الغرض الرئيسي للمراجعة الداخلية ىو مساعدة مجيع أعضاء إدارة ادلشروع على تأدية مسؤولياهتم       
عام  ن نشاط ادلشروع بوجودىم بتحاليل موضوعية للبيانات وبتقارير صحيحة عبتزوي ذلكبطريقة فعالة 

،فكأن صفة الشمول ىنا من صفات ادلراجعة الداخلية فهي زبتص بأي نشاط من أنشطة ادلشروع يف 
 النواحي اليت ترى اإلدارة جدواىا يف سبيل إخالء مسؤوليتهما .

 55: أىمية المراجعة الداخلية 

رلالس  واطمئنانحافظة على ادلوارد ادلتاحة للم امع تزايد احلاجة إليه توتطور  ةالداخلي ت ادلراجعةنشأ      
القرار  ازباذالنشاطات من أجل  دلختلفاإلدارة إىل سالمة العمل ،وحاجاهتا إىل بيانات دورية دقيقة 
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ادلناسب والالزمة لتصحيح اإلضلرفات ورسم السياسة ادلستقبلية ،لقد تبوأت وظيفة ادلراجعة الداخلية 
بل  التنظيم ليس كأداة رقابية فحسب،  ألعلى مستويات ارتبطتكات مكانة يف معظم ادلؤسسات و الشر 

 .كنشاط 

  وفحص كافة األنشطة والعمليات ادلختلفة هبدف تطويرىا  تعترب كنشاط تقيمي دلراجعة تقييمي:نشاط
العديد من العوامل  تضافركانت لتبليغ ىذه ادلرتبة التنظيمية لوال   منها، وماوربقيق أقصى كفاية إنتاجية 

 أمهيتها. وازديادليت ساعدت على منوىا وتطورىا ا
  األحداث و الوقائع ادلاضية  تعترب كنشاط وقائي من خالل مراجعةوقائي:نشاط 
   تشمل التأكد من كل نشاط من أنشطة ادلنشأة وذلك من خالل وضع برامج اإلنشائية:نشاط

وظهر ادلفهوم اجلديد على أنو  7000تطور ىذا ادلفهوم للمراجعة الداخلية بعد عام  ادلراجعة، لقد
 . ..اخلللمنشأة.نشاط تأكيدي واستشاري مستقل وموضوعي إلضافة قيمة 

 اإلدارة بأن ادلخاطر ادلرتبطة بادلنشاة مفهومة ويتم التعامل معها بشكل  اطمئنان:يعٌت  نشاط تأكيدي
 مناسب 

  الزباذالالزمة  االقًتاحاتواالستشارات و زويد اإلدارة بالتحليالت والدراسات لت:استشارينشاط 
 القرارات.

  بارتباطو بأعلى مستوى إداري دخل التنظيم مستقل:نشاط 
  ىذه األدوات تعمل من أجل إضافة قيمة  إليو، مجيعوذلك بأداء األعمال دلوكل :موضوعينشاط

على  ، والعملخالل خفض التكاليف واكتشاف وضع الغش وفحص وتقييم الرقابة الداخلية للمنشأ من
 اقًتاح من ما شأنو ربسُت العمل 

  56الداخلية:أىداف المراجعة 

أغراضها ، فعن طريق ادلراجعة الداخلية تتم  ربقيق يفادلراجعة هتدف بالدرجة األوىل إىل خدمة اإلدارة  
التوصل إىل أقصى كفاية  يفوذلك لغرض مساعدة اإلدارة العليا  ادلشروع يفمراجعة مجيع العمليات ادلالية 
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  : يليذلك يتم التأكد شلا  ية شلكنة ولتحقيقإنتاج
من قبل اإلدارة العليا للمشروع وتقييمها  اإلدارية التحقق من تنفيذ اخلطط ادلوضوعة والسياسات  -

مستقباًل  االضلرافاتلتجنب  االقًتاحاتعن ىذه اخلطط وتقدمي  االضلرافات وإبداء الرأى حياذلا وربليل
بكتابة  ضياع أموال ادلشروع ، وىنا يقوم ادلسئولون عن ادلراجعة الداخليةالىت تؤدى إىل  وسد الثغرات

 . تقارير دورية عن تقييمهم للخطط ادلنفذة
دقيقة وكافية وأهنا من واقع مستندات صحيحة وسليمة  اإلدارةادلعروضة على  التأكد من أن ادلعلومات -

 لنقود والعمليات الىت يتخللها صرففحص مجيع عمليات ادلشروع الىت يتخللها قبض ل وىذا يتطلب
 واكتشافوالتالعب  للنقود ، وقيام ادلراجعة الداخلية هبذه ادلهام يؤدى ىف النهاية منع الغش والتزوير

  . ىف البيانات وادلعلومات األخطاء وىذا يؤدى إىل تعزيز الثقة ىف الدفاتر والسجالت ، وكذلك
 . والسرقة شروع ضد الفقدالتحقق من وجود محاية كافية ألصول ادل - 
كأساس للقرارات اإلدارية   وازباذىا على البيانات احملاسبية واإلحصائية االعتماداحلكم على إمكانية  -

 . الناجحة
 . على ربمل ادلسئولية تقييم عمل األفراد ومدى قدرهتم - 
 . االقتصادية ادلوارد واألصول من الناحية استخدامتقييم كفاءة  -
 . من ربصيل اإليرادات تنفق إال ىف األغراض اذلامة والتأكد ن أن ادلصروفات الالتحقق م -

  اجلزاءات على ادلوظفُت توقيع على الصعوبات الىت تواجههم،كما جيب على ادلراجع أال يتدخل ىف     

 المطلب الرابع :مكانة المراجعة الداخلية في التنظيم الهيكلي 

العاملُت فيها إىل أداء  يف ادلؤسسة ،حيث يقوم بفحص ومراجعةاإلدارة يعترب ادلراجع الداخلي عُت     
ىو إال أحد العاملُت يف ادلؤسسة  ءة وفعالية ىذا األداء ،وإذا كان ادلراجع الداخلي ماجانب تقييم كفا

مطلوب منو مراجعة أنشطتها ،إال أنو يقوم دبهمة صعبة ومعقدة جدا ،ومن ىنا صلد أن مكانة ادلراجعة 
 اخلية يف ادلؤسسة كبَتة وواسعة ،إذا أهنا تقوم بتغطية كافة أنظمة ووظائف ادلؤسسة .الد



 المزاجعت الداخليتالفصل الثاني                                                 عمليت    

 

 
33 

 :57مكان إدارة المراجعة الداخلية في التنظيم 

يف ادلشروع وكذلك امجمال الوقائي لو مث النواحي  التقييميدبا أن وظيفة ادلراجعة الداخلية تتناول امجمال     
تحسينية ألنظمة ادلشروع فإن رلاذلا يتسع وجيعلها أداة رقابية للمستويات ال االقًتاحاتاإلنشائية بتقدمي 

امو الوظيفية ومسئولياتو أمام اإلدارة العليا فهو يقيم العليا ،فادلراجع الداخلي يقوم بعملو من واقع مه
اجع عملهم عمل الغَت ولكن ال يوجو الغَت يف العمل فهو ال يتمتع برئاسة مباشرة ذليئة ادلوظفُت الذين ير 

 اإلجراءات،فادلراجع الداخلي مستقل فب تنفيذ مهام وظيفتو فهو يتأكد من التماشي مع السياسات و 
و السجالت وفحصو بغرض ربديد مسئولية ادلخطئ حيث ان ما يقوم بو من فحص ال يبعد ادلسئولية 

  :عن األفراد الذين قاموا بالعمل ،وادلراجع الداخلي مستقل يف عملو من ناحيتُت

o  االستقاللالوظيفي وارتباط عملو بادلستويات العليا حيث أن تعضيد اإلدارة لو حيقق مكانة يف التنظيم 
يف عملو وربقيق ما يوكل إليو من عمل ، فرئيس إدارة ادلراجعة الداخلية مسئول أمام ادلستويات العليا 

 اإلدارة العليا . اىتماماتلإلدارة نظرا ألن ما سيكشفو عملو أثناء تأديتو لو ىو من 
o   إن ادلراجع الداخلي يقوم بوظيفتو من حيث الفحص و التقييم ومراقبة التنفيذ جلميع أنشطة ادلشروع

ونقوم بعرض الشكل التايل الذي يوضح  تنفيذية،وذلذا ال جيب أن يعهد إليو بأي مهام تسجيلية أو 
 58ختلفة بادلؤسسة العالقة بُت قسم ادلراجعة الداخلية و ادلستويات اإلدارية ادل
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 ( العالقة بين قسم المراجعة الداخلية و المستويات اإلدارية المختلفة 1-2) الشكل :   

             

  

 اإلدارية  مسؤولية                                

                                    

 

 

                                                                                

     232ذكره،ص    المصدر :عبد الفتاح الصحن ،محمد السيد سرايا ،فتحي رزق السوافيري ، مرجع سبق     

 بنية مصلحة المراجعة الداخلية في التنظيم الهيكلي : 

 أو إختيار مركزية أو ال مركزية ادلراجعة يرتبط تنظيم ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة حبجم تنظيمها     

الصغَتة و  االقتصادية: من الواضح أن تنظيم مصلحة ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسات حجم التنظيم*
 ادلتوسطة يف حالة وجودىا زبتلف يف تنظيمها عن ادلؤسسات الكربى. 

امجمتمعات الدولية ،تنظيم مصلحة يف ادلؤسسات الوطنية و  مركزية وال مركزية المراجعة في المؤسسات :*
وال مركزية ادلراجعة ،ففي احلالة األوىل يكون كل ادلراجعُت ادلراجعة الداخلية يكون حسب معيار مركزية 

،و يف احلالة الثانية فإن تنظيم ادلصلحة منتشر حسب  االجتماعيرلموعُت يف نفس الفريق يف ادلقر 
اليت أجرهتا مجعية ادلراجعُت 0444لتحقيقات يف سنة وحدات ادلؤسسة أو امجمتمع وحسب ا انتشار

 لجنت المزاجعت                                مجلس اإلدارة 

 المزاجعت الداخليت 

 اإلدارة العليا 

 اإلدارة الوسطى 

 اإلدارة التنفيذيت 
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من مصاحل ادلراجعة الداخلية %09 ادلوضوع علىالداخلُت األمريكيُت وىذا أخر ربقيق أجرى يف ىذا 
 59تتميز بتنظيمها ادلركزي .

 60ة الداخلية و الخارجية:عالعالقة بين المراج

توفَت ادلعلومات دلتخذي القرارات ،فإن ىذه دلا كان اذلدف الرئيسي للمحاسبة بصفة عامة ىو       
و ادلركز ادلايل ذلا  االقتصاديةادلعلومات ربتاج إىل تدقيق للتأكد ن أهنا تعرب عن نتائج أداء الوحدة 

ادلراجعة الداخلية وأخرى من خالل ادلراجعة اخلارجية ،حيث ،وتصبح عملية التدقيق ىذه إما من خالل 
ضلو مدى صدق القوائم ادلالية وعدالتها يف التعبَت عن ذلك ،اما ادلراجع  يبدي ادلراجع الداخلي برأيو

بتطبيق السياسات و اإلجراءات و  االلتزامالداخلي فيقوم بالتحقيق من صحة البيانات احملاسبية ومدى 
وإعداد التقرير وتقدمي  وانتظامهااألنشطة للتحقق من كفايتها  اخلطط ادلوضوعة ،باإلضافة إىل مراجعة

التوصيات الالزمة لإلدارة ،وإن كان أيضا من مهام ادلراجع الداخلي مراجعة نظم ادلعلومات السائدة يف 
التنظيم ،وبصفة خاصة يف ظل التشغيل اإللكًتوين للبيانات احملاسبية ،وعلى ذلك ديكن ربليل العالقة 

 بُت الراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية من حيث :

 : االختالفأوجو 

ادلدقق اخلارجي فمستقل عن  إلدارتو، أماالداخلي يعترب موظفا بادلشروع وخاضعا  ، فادلدققاالستقاللرجة د*
 إدارة ادلشروع.

ادلدقق اخلارجي فإنو خيدم  ورغباهتا، أمااإلدارة  باحتياجاتادلدقق الداخلي  ادلخدومة، يهتمالفئات *
 زة الدولة.اإلدارة و ادلسامهُت وأجه منها،عدة طوائف  احتياجات

تمرار طول اخلي يقوم بفحص شامل تفصيلي وموسع للعمليات ألنو يعمل باسالد العمل، ادلدققنطاق *
 أسلوبيعتمد على  االختيارياخلارجي فقد تطور عملو من تفصيلي إىل  ادلدققالعام لدى ادلشروع، 

 لضيق الوقت وكثرة وضخامة التكلفة. اإلحصائية، وذلكالعينة  اختيار

                                                 
59
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إىل العناصر اليت  اىتمامويوجو  ادلخدومة، فاخلارجيالفئات  اختالفىو  االختالف العمل، بسبب طبيعة*
ادلدقق الداخلي فإنو خيدم إدارة ادلشروع  ادلايل، أماهتتم هبا تلك الفئات وىي نتيجة األعمال و ادلركز 

 . االضلرافاتتشاف واك تنفيذىاكد ن ستعملة و السياسات ادلرسومة للتأللنظم ادل اىتماموفيوجو 

أما ادلدقق  كمراقب،الداخلي يقوم بدراسة وتقييم األنظمة لتحسينها   الداخلية، ادلدققرة إىل الرقابة النظ*
 61اخلارجي فيقصد وضع تقرير زلايد.

 62اوجو التعاون:-7

 وجود نظام سليم و دقيق للمراقبة الداخلية فإنو خيدم ادلدقق اخلارجي.*

  .على إيضاحات ادلدقق الداخليدقق اخلارجي يعتمد ادل*

الداخلي يف كثَت من  ئم و تسجيالت سبق أن أعدىا ادلدققاعتمد ادلدقق اخلارجي على الكشوفات و قو ي*
احلاالت ، وبالرغم من أوجو االختالف و التعاون إال ان كيلهما يهدفان إىل رفع الكفاية اإلنتاجية يف 

  63  ادلشروع.
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 خاتمة الفصل الثاني

داف ،و ىإن القيام بأي عمل داخل ادلؤسسة يتطلب مراجعتو بصورة حسنة لضمان بلوغ األ           
بالفحص ، و قياس ما أعدتو احملاسبة  التحليلية ، حيث أهنا زبتص  االنتقاديةتتصف ادلراجعة بطبيعتها 

ن طريق دراسة نظرية األساسية للمراجعة ال يتم التوصل إليها ع باألفكار، و من ادلالحظ أن اإلدلام 
 احملاسبة و أفكارىا ،بل يتطلب ذلك لعملية ادلراجعة ذاهتا .
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   مقدمة الفصل األول 

 ادلتاحة وانفصال ادللكية االقتصادية ادلوارد ادلنشآت وندرة حجم وزيادة االقتصادي النشاط لتطور ونتيجة
الوقوع يف اخلطأ والغش واالحتيال، وتنظيم سري احلاجة لبناء نظام رقابة داخلية دينع من  إىل ذلك أدى عن اإلدارة،

العمل وضمان حسن أداء العمليات، ومحاية األصول واألموال يف ادلنشأة من ادلخاطر احمليطة هبا، وضبط الدقة 
 والثقة يف بياناهتا احملاسبية، واالرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية، وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية ادلوضوعة مقدما.

من أجل التزود باإلطار النظري لنظام الرقابة الداخلية وكل األمور ادلرتبطة هبا، سيتم التطرق من خالل و 
هذا الفصل، يف ادلبحث األول إىل ماهية نظام الرقابة الداخلية، ويف ادلبحث الثاين سنتناول كل من مقومات 

 نتطرق إىل طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية.   وخصائص نظام الرقابة الداخلية، وأخريا يف ادلبحث الثالث، وفروع
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 المبحث األول: ماهية نظام الرقابة الداخلية

ر النظري لنظام الرقابة الداخلية، نعرض يف هذا ادلبحث، تعريف الرقابةة كوييفةة مةن الويةائف لتفصيل اإلطا        
 اإلدارية، مث بعدها نفصل التطور يف مفهوم نظام الرقابة الداخلية والعوامل ادلساعدة على تطورها. 

 نظام الرقابة الداخلية تعريف المطلب األول:   

الويةائف  مةن بةة الداخليةة، نعةرض رلموعةة مةن التعةاريف اخلاصةة بالرقابةة كوييفةةقبل التطرق دلفهوم نظام الرقا      
 األساسية لإلدارة وهي:

هي " وييفة إدارية تسةعى ععةل احلةوادث تتوافة  مةع اخلطةة ادلرسةومة، فهةي عمليةة التحقة  مةن مةدى إصلةاز  الرقابة-
  1 األهداف ادلبتغاة والكشف عن معوقات حتقيقها والعمل على تدليلها يف أقصر وقت شلكن"

أكةد مةن أن  أهةداف الرقابة هي " وييفة من ويائف اإلدارة هتدف إىل قياس وتصةحي  أداء ادلرؤوسةب بغةرض الت-
ادلنشةةأة واخلطةةط ادلوضةةوعة لبلو هةةا قةةد و حتقيقهةةا، ومةةن مث فهةةي الوييفةةة الةةا دتكةةن مةةن التأكةةد أن مةةا و، أو يةةتم 

 2مطاب  دلا أريد دتاما "

الرقابةةة هةةي " القيةةام  جموعةةة األنشةةطة الةةا دتكةةن مةةن الوقةةوف علةةى حتقيةة  األهةةداف االقتصةةادية واالجتماعيةةة، -
وف علةةةى مةةةدى حتقيةةة  األهةةةداف دتهيةةةدا الختةةةاذ رلموعةةةة مةةةن اإلجةةةراءات التصةةةحيحية يف حةةةاالت فضةةةال علةةةى الوقةةة

  3االضلراف عن حتقي  األهداف احملددة مسبقا " 

هي " اإلشةةراف وادلراجعةة مةةن جانة  سةةلطة أعلةى للتعةةرف علةى كيفيةةة سةري العمةةل داخةل ادلشةةروع  والتأكةةد رقابةةال-
صةص ذلةا، فالرقابةة هةي عمليةة متابعةة دائمةة ومسةتمرة تقةوم  هبةا اعهةة الرقابيةة من أن ادلوارد تستخدم وفقةا دلةا هةو سل

 4للتأكد من أن ما جيري من عمل داخل الوحدة اخلدمية أو االقتصادية يتم وفقا للخطط والسياسات ادلوضوعة " 

                                                           
1
 .55 ل،ي، بريوت، دون سنة نشر،  احل اإلداري، منشورات العملية اإلدارية والوييفة العامة واإلصالحو  طارق اجملذوب، اإلدارة العامة  

 .324 ،  0222امعية، اإلسكندرية، اع أمحد توفي ، إدارة األعمال مدخل وييفي، الدار  2
 .24 ،  0224األمب، القاهرة، احلديثة ودراسات اعدوى االقتصادية، دار ادلالية السيد عليوة، اإلدارة  3
 .20 ،  0223بلد النشر، تصار، دون، الرقابة ادلالية النظرية والتطبي ، مطبعة االن عوف زلمود الكفواري  4
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دف تصحي  الرقابة هي " مراجعة كل ما جري يف الربنامج وهي األوامر الصادرة من طرف اإلدارة وذلك هب-
  5األشياء، األشخا  " األخطاء واالضلرافات ومنع إعادهتا، وهي تنطب  على كل اجملاالت

 6الضبط أي وجود مانع أو وازع دينع ادلويفب من ارتكاب الغش" ادلقصود بالرقابة "

األهداف     واخلطط من التعاريف السابقة ديكن القول أن الرقابة كوييفة إدارية هتدف إىل مراقبة عملية حتقي  
 ، وحتديد وقياس االضلراف وتصحيحه.ادلوضوعة مسبقا

 أنواع وأهداف نظام الرقابة الداخلية المطلب الثاني:  

    أنواع الرقابة الداخلية 

           السةابقة ديكةن حتديةد أهةم العناصةر  لتعار يفحتديد مفهوم الرقابة الداخلية وفقا  من استعراض          
 يتضمنها نظام الرقابة الداخلية يف ادلشروع :  الا  

  وعنصةةةرا رئيسةةا مةةن عناصةةةرها يف الرقابةةة احملاسةةبية :ودتثةةةل الرقابةةة احملاسةةبية الوجةةةه احملاسةة،ي مةةن أوجةةةه الرقابةةة الداخليةةة
الغةري مشةروعة وحتقية  دقةة ادلشةروع مةن أي تصةرفات ادلشروع تتضةمن هةذا الرقابةة ،وهتةتم بةاإلجراءات حلمايةة مةوارد 

 البيانات و ادلعلومات الا ديكن اإلعتماد عليها و ديكن حتقي  هذا النوع من الرقابة عن طري  اعوان  التالية :
 عناصر الرقابة المحاسبية : 
  ادلشروع .وضع و تصميم نظام مستندي متكامل و مالئم لعملية 
 نشاط .وضع نظام زلاس،ي متكامل وسليم يتف  و طبيعة ال 
 . وضع نظام سليم عرد أصول وشلتلكات ادلشروع وفقا لقراءة احملاسبية ادلتعارف عليها 
  وضع نظام مالئم أم مقارنة بيانات سجالت زلاسبية ادلسةوولة عةن األصةول ادلشةروع م نتةائج اعةرد الفعلةي ل صةول

بشةةةكل دوري  ومراجعةةةةمةةةوازين ادلوجةةةودة يف حيةةةازة ادلشةةةروع علةةةى أسةةةاس دوري ويتبةةةع ذلةةةك ضةةةرورة نظةةةام إلعةةةداد 
 )شهري( لتحقي  من دقة ما و تسجيله عن بيانات و معلومات مالية خالل الفرتة ادلعدهتا ميزان ادلراجعة .

                                                           
5 Pratique Boisselier, Contrôle de Gestion Court et Applications, 02éme édition, Paris, Novembre 2001, P 04 . 

6 
  ، 0991ية، الطبعة الثانية، مصطفى عيسى خضري، ادلراجعة ادلفاهيم وادلعايري واإلجراءات، مطابع جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية السعود  

020 . 
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 دواح  وضع نظام اإلعتماد نتيجة اعرد و تسويات اعردية يف هناية الفرتة من مسوول 

 أو أكثر يف ادلشروع . 

 أدوات الرقابة المحاسبية : 

 لتحقي  أهداف الرقابة احملاسبية ديكن إستخدام العديد من أدوات و الا من أمهها ما يلي :

 راجعة ادلستندية دلا 
  ادلراجعة الفنية 
  الرقابة ادلالية 
  ادلراجعة الداخلية 
  الضبط الداخلية 
 7 النظام احملاس،ي 
  اإلدارية:الرقابة 

الوجةةه اإلداري مةةن أوجةةه الرقابةةة الداخليةةة يف ادلشةةروع و عنصةةرا رئيسةةيا مةةن عناصةةرها ، وهتةةتم  اإلداريةةةوتثمتةةل الرقابةةة 
للتحقية  مةن كفةأة االسةتخدام ادلةوارد و شلتلكةات ادلشةروع اسةتخداما  الالزمةة اإلجةراءاتهذا الرقابةة وتتضةمن عيةع 

يةة و اخلارجيةة و القوانب واللوائ  الداخل ياساتادلشروع و العاملب فيه بالس التزاممثال من ناحية التحقي  من مدى 
 على السواء و ادلنضمة لعمال و أنشطة ادلشروع من ناحية أخرى.

)ادلقصةةةود بةةةذلك نظةةةم والقةةةوانب الداخليةةةة يف ادلشةةةروع أو الةةةا وضةةةعها علةةةى مسةةةتوى الدولةةةة (و معةةة  ذلةةةك حتقيةةة  
 الكفاية اإلنتاجية ادلالئمة.

اإلدارية ترتبط بأقسام التشغيل و ليس بقسةم احلسةابات أو القسةم ادلةامل بادلنشةأة و السةب  يف أن الرقابة حيث صلد 
ذلةةك أن هةةذا األقسةةام  ةةري مرتبطةةة مباشةةرة بالقسةةم ادلةةامل  عةة   ةةري خاضةةعة  سةةوولية ادلةةدير ادلةةامل شلةةا يعةة  مراجةةع 

 . يةاآلتاحلسابات بتقدديها و يتحق  هذا النوع من الرقابة من خالل جوان  
                                                           

023مصطفى عيسى خضري،مرجع سب  ذكرا ،   7
  



تقيين نظام الرقابة الداخلية                                                       األولالفصل   
 

 
6 

 عناصر الرقابة اإلدارية : 

و األقسةةام الةةا تسةةاعد  اإلدارة مسةةتوىحتديةةد األهةةداف العامةةة الرئيسةةية للمشةةروع و كةةذلك األهةةداف الفرعيةةة علةةى 
 حىت يسهل حتقيقها . األهدافدقي  دتثل هذا  توييفمع وضع الرئيسية، العامة  األهدافيف حتقي  

  لضةمان حتقية  مةا جةاء هبةا مةن إجةراءات و خطةوات و بالتةامل حتقية  شةروع يف ادل التنظيميةةوضع نظام الرقابة اخلطة
 ادلوضوعة . األهداف

  أنواعهةا بشةكل دوري يف بدايةة كةل سةنة ماليةة لتكةون  اخةتالفوضع نظام لتقةدير عناصةر النشةاط يف ادلشةروع علةى
 منها:السلبية بصدفة خاصة و  االضلرافاتيف عقد مقارنات و حتديد  األساسهذا التقديرات 

o قواعد وأسس تقدير ادلبيعات 
o قواعد وأسس تقدير اإلنتاج 
o قواعد وأسس تقدير العناصر اإليرادات األخرى 
  هبا و منها. السرتشادوضع نظام خا  لسياسات و اإلجراءات ادلختلفة و العناصر اذلامة يف ادلشروع 
o سياسات و إجراءات الشراء 
o سياسات و إجراءات البيع 
o  الرتقي بالنسبة للعاملب سياسات التويف و 
o  سياسات و إجراءات التسعري دلنتوجات ادلشروع 
o  السياسة ادلالية يف ادلشروع  تنفيذإجراءات و قواعد 
  وضع نظام خا  لعملية إختاد القةرارات يضةمن سةالمة إختادهةا  ةا ال يتعةارض مةع ادلصةا  ادلشةروع ومةا يهةدف إىل

و معةةايري و  أسةسأي قةرار ال يتخةد إال بنةةاء علةى  أن أسةةاسج ،علةى يصةل إليةه مةةن نتةائ التحقية  مةن أهةداف و مةةا
 .8بعد دراسة واقية تربز ضرورة إختاد مثل هذا القرار 

 أدوات الرقابة اإلدارية: 

 العديد من األدوات و الا من أمهها ما يلي : استخدامقابة اإلدارية ديكن لتحقي  أهداف الر 
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 .) ادلوازنات التخطيطية )التقديرية 
 ادلعيارية.لتكاليف ا 
  األداءموازنة الربامج و. 
 دراسات الوقت و احلركة. 
  التقارير الدورية 
  و تدري  العاملب . التأهيلنظم 
 . اإلحصائيات و الرسوم البيانية 
  و هةذا يةتم عةن طرية  ادلقارنةة باألرصةدة الدفرتيةة ذلةدا األصةول ،و يف سةجالت اخلاصةة و ديكةن  األصوولمطابقة :

 اخةةةتالفأن تةةةتم هةةةدا ادلطابقةةةة عةةةن طريةةة  اعةةةرد الفعلةةةي ،أو شةةةهادات مةةةن أطةةةراف أخةةةرى، و يلةةةزم حتةةةري أسةةةباب 
 . االختالفاتالرصيد الدفرتي و الفعلي ،و التحق  منها و حتديد من ادلسوول عن هذا 

 : أهداف الرقابة الداخلية 

 : 9تتمثل األهداف األساسية الا حيققها نظام الرقابة الداخلية الفعال      

 التحكم في المؤسسة: 

إن التحكم يف األنشطة ادلعتمدة للموسسة و يف عوامل اإلنتاج داخلها و يف نفقاهتا و تكاليفها و عوائدها و يف 
وضعت بغية حتقي  ما ترمي إليه ادلوسسة ،ينبغي  ليها حتديد أهدافها ، هياكلها ،طرقها سلتلف السياسات الا 

من اجل الوقوف على معلومات ذات مصداقية تعكس الوضعية احلقيقية ذلا و ادلساعدة على خل  رقابة  وإجراءاهتا
  .على سلتلف العناصر التحكم فيها 

 حماية األصول واستخدامها بكفاءة وفعالية:  

هذا اذلدف معرفة ادلقصود بكل من احلماية واألصول؛ وتتعدد التفسريات اخلاصة بكلمة احلماية  يقتضي حتليل
فقد يقصد هبا الوقاية من األخطاء ادلتعمدة يف معاعة العمليات، و ا أن هناك تعمدا، أي ختطيطا مدروسا 

                                                           

 
النظري واإلجراءات العملية ،اعزء األول ،دار الثقافة للنشر و  اإليطار،مراجعة احلسابات ادلتقدمة حسب أمحد دحدوح،حسب يوسف القاضي، 9
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يس خطأ، إذ إن اخلطأ هو ما يرتك  عن  ري بواسطة أفراد  ري أمناء ذوي نيات احتيالية، فإن ذلك يعد  شا ول
قصد أو تعمد، وقد يقصد بكلمة محاية الوقاية من األخطاء ادلتعمدة و ري ادلتعمدة يف معاعة العمليات واستخدام 
األصول، وقد يقصد هبا كل وسائل احملافظة على األصول ضد األمور  ري ادلر وب فيها كافة مثل: الغش 

اإلضافة إىل األخطار كاحلرائ  مثال، وطبقا لرأي عنة إجراءات ادلراجعة ادلنبثقة عن ادلعهد واالختالس، والسرقة، ب
األمريكي للمحاسبب، فإن كلمة محاية تع  وقاية األصول من اخلسائر الا قد تنتج عن الغش أو األخطاء أو 

األصول الثابتة كاألبنية والعقارات األمور األخرى  ري ادلر وب فيها؛ وأما األصول ادلقصود محايتها فهي تتضمن 
 والتجهيزات، واألصول ادلتداولة، كالنقدية وادلخزون...

وتتم محاية األصول الثابتة بصيانتها واحملافظة عليها ضد األخطار، كاحلرائ  مثال، وتتم محاية األصول ادلتداولة 
ى  ري ادلر وب فيها، وتقع ادلسوولية كاملة باحملافظة عليها ضد السرقة واالختالس والغش واألخطاء واألمور األخر 

على اإلدارة يف احلماية على األصول ويتم التحق  من احلماية الكاملة وادلستمرة هذا، عن طري  مطابقة األرصدة 
الدفرتية يف السجالت احملاسبية مع األصول ادلادية ادلتوفرة، باإلضافة إىل كون كل ادلدخالت وادلخرجات خالل 

 .  10الية ادلعنية، كاملة وقانونية ومصرحاً هبا ومثبتةالفرتة ادل

ويع  االستخدام االقتصادي للموارد جتن  أوجه اإلسراف والقصور والتبذير يف استخدام ادلوارد ادلتاحة، و من مث 
معب االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية يف استخدام تلك ادلوارد، وتع  الكفاءة قدرة ادلوسسة أو أي وييفة أو نشاط 

 على حتقي  اذلدف احملدد بأقل تكلفة شلكنة.

وتتبع عدة أسالي  لالرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية، من أمهها ادلوازنات التخطيطية، والتكاليف ادلعيارية، ودراسة الزمن 
 واحلركة، ورقابة اعودة، وتدري  العاملب لرفع مستوى أدائه...

  المحاسبية:دقة البيانات 

ت أن تكون ادلعلومات موضوعية، تعطي صورة عادلة عن وضع ادلوسسة ضمن بيئة نشاطها، وأن تع  دقة البيانا
تكون هذا ادلعلومات حاضرة وجاهزة بالشكل الكامل وادلالئم ويف الوقت ادلناس  خدمة ل طراف ادلستفيدة 

ة، تلك العمليات الا تعترب رلاال وترتبط ادلعلومات احملاسبية بالعمليات الناجتة عن مزاولة األنشطة ادلختلفة بادلوسس
                                                           

079، مرجع سب  ذكرا حسب أمحد دحدوح،حسب يوسف القاضي  10
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 لتطبي  الرقابة الداخلية وتتولد عنها معلومات زلاسبية، وتتم هذا العمليات عرب سلسلة من اخلطوات هي:
التصري  بالعملية، وتنفيذها، وتسجيلها يف الدفاتر، احملاسبة عن نتائجها؛ فإذا ما دتت مراعاة هذا اخلطوات الا 

ت، مع إجراء عملية ادلراجعة دلا يتم تسجيله فإن ادلعلومات احملاسبية الناجتة عن ذلك ديكن دير هبا إدتام العمليا
 الوثوق فيها وعدها دقيقة ومالئمة وكاملة.

 االلتزام بالسياسات اإلدارية : 

تتم ترعة أهداف ادلوسسة إىل رلموعة من السياسات واخلطط واإلجراءات ادلتكاملة، الا تغطي جوان  ادلوسسة  
كافة وتصدر بذلك اإلدارة قرارات وتعليمات توجهها إىل منفذي العمليات ادلختلفة، عرب ادلستويات اإلدارية، 
وسواء أكانت هذا القرارات والتعليمات كتابية أم شفوية، فإهنا ختضع لعملية التنقي  أو التعديل  ا يودي إىل فهم 

توج  أن تكون هذا التعليمات اإلدارية واضحة القصد الصحي  منها، من جان  ادلنفذين األمر الذي يس
ومالئمة ال حتتمل التأويل، حىت ديكن التقيد هبا وتنفيذها كما رمست، شلا يسم  بالقول إن درجة استيعاب 
السياسات واخلطط واإلجراءات اإلدارية ادلتضمنة يف القرارات والتعليمات، والتمسك هبا وتطبيقها، تنعكس على 

 . 11ادلوسسةمدى حتقي  أهداف 

ويرتبط حتديد ادلسووليات بوضع السياسات واخلطط واإلجراءات الواج  إتباعها، ويراف  حتديد ادلسووليات 
تفويض السلطات  ا يتماشى وحجم ادلسووليات، وشلا يستدعي وجود دليل يوض  هذا االختصاصات، بل 

تداخل أو تضارب أو تكرار للعمل، يوض  خطوط السلطة وادلسوولية بشكل أكثر تفصيال، حىت ال حيدث أي 
يودي إىل اإلخالل أو إىل عدم االلتزام بالسياسات اإلدارية ادلوضوعة من قبل اإلدارات واألقسام التنفيذية 

 ادلختلفة.

  إن أحكام نظام الرقابة الداخلية بكل وسائله داخل ادلوسسة ديكن من ضمان تشجيع العمل بكفاءة :
وارد ادلوسسة ،ومن حتقي  فعالية يف نشاطها من خالل التحكم يف التكاليف والكفء   األمثل االستعمال

، ري أن نظام الرقابة الداخلية ال يعطي لإلدارة بعض الضمانات وفقط بل يعطي بتحقيقها عند حدودها الدنيا 
 ادلوسسة. مرد وديةحتسنا يف 

                                                           

022حسب أمحد دحدوح،حسب يوسف القاضي،مرجع سب  ذكرا    11
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 المطلب الثالث: العوامل المساعدة على تطور نظام الرقابة الداخلية

  12:من أهم األسباب الا ساعدت على تطور الرقابة الداخلية واتساع نطاقها ما يلي

 كبر حجم المشروعات  

أدى اتساع حجم ادلوسسة، وتشع  نشاطها، إىل صعوبة إدارهتا إدارة فعالة مباشرة، نتيجة لتعدد عملياهتا وتنوع 
من العاملب، وقد أدى ذلك إىل فقدان الصلة مشكالهتا، وتشع  بنائها التنظيمي وتعقدا، واستخدام عدد كبري 

ادلباشرة، الا كانت قائمة عندما كان حجم ادلوسسة صغريا، من ناحية، وإىل االعتماد على تقارير إدارية وكشوف 
مالية وإحصائية و ريها من البيانات الا هتدف إىل تلخيص األحداث اعارية وترعتها إىل أرقام ديكن عن طريقها 

مليات والتحقي  الرقابة على نواحي النشاط ادلختلفة من ناحية أخرى، ولكي تودي هذا الوسائل أهدافها تتبع الع
وحتق   اياهتا، فإنه ال بد من صحة ما تتضمنه هذا التقارير والكشوف من بيانات وأرقام وخلوها من أي خطأ أو 

 تضليل.

 رغبة اإلدارة في تقديم البيانات الصحيحة  

سة تر   يف حتسب صورهتا، جتاا ادلالك أو ادلسامهب أو الدولة، فإهنا رلربة على أن تقدم البيانات إذا كانت ادلوس
الصحيحة والدقيقة إىل اعهات الا تستخدم تلك البيانات يف اختاذ القرارات، فإذا كانت البيانات خاطئة أو 

عليها قوانب سلتلفة كما هتتم اإلدارة العليا بأن مظللة، أو تأخر ميعاد تقدديها، فإنه تقع على اإلدارة عقوبات تنص 
تقدم ذلا بيانات قابلة للتصدي  وأن تتخذ القرارات من ادلستويات اإلدارية األخرى، كما يستدعي األمر وجود 
تلك البيانات حاضرة وصحيحة عند الطل  وال يتس  ذلا ذلك إال إذا أعدت نظاما فعاال للرقابة الداخلية 

 وطبقته. 

  اختباريةل مهنة المراجعة الخارجية للحسابات إلى مراجعة تحو 

كان مراجع احلسابات اخلارجي يقوم  راجعة تفصيلية للعمليات احملاسبية كافة، عندما كان حجم ادلوسسة صغريا، 
ونشاطها زلدود، ولكن باتساع حجمها، وتشع  عملياهتا وتعقدها، أصب  من ادلتعذر القيام  راجعة تفصيلية 
                                                           

 .070،  ساب مرجع  حسب أمحد دحدوح، حسب يوسف القاضي،   12
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شاملة، وحىت إذا كان ذلك شلكنا، فإنه يتطل  وقتا طويال وتكلفة زائدة قد تكون  ري اقتصادية، ور ا يودي إىل 
 االرتباك يف العمل إذا طالت مدة ادلراجعة.      

 تطور الشكل القانوني للمؤسسة  

وأدى ذلك على تطور وبكرب حجم ادلوسسات، يهرت الر بة يف البحث عن األموال الضخمة لزيادة االستثمار، 
الشكل القانوين للموسسات من شركات األشخا  إىل  شركات األموال، فظهرت شركات ادلسامهة، الا دتيزت 
بانفصال ادللكية على اإلدارة وأصبحت اإلدارة العليا شلثلة  جلسها هي الا توجه ادلوسسة، ودلا كانت قدرهتا على 

ىل تفويض السلطات وادلسووليات إىل مديريات سلتلفة، وحتديد وييفة القيام جبميع العمليات زلدودة، اضطرت إ
معينة لكل منها وتعيب مسوول عنها، وحىت داخل ادلديرية الواحدة، يتم توزيع االختصاصات على األقسام 
أن ادلختلفة الا تتبع ذلا وحتديد مسوول عن كل منها، ونتيجة لذلك أصبحت اإلدارة العليا يف حاجة للتأكد من 

ادلديريات واألقسام ادلختلفة، تسري وفقا للخطوط العريضة الا رمستها وهنا ديكن القول إن نظام الرقابة الداخلية 
  فهومها الشامل هي الا تبب ذلك، وتطمئن اإلدارة عن سالمة سري العمل بادلوسسة . 

 اضطرار اإلدارة إلى حماية أصول الشركة  

وموجوداهتا،  ادللكية عن اإلدارة  ذات مسوولية كاملة عن محاية أصول الشركة وأصبحت اإلدارة نتيجة انفصال 
من الضياع وسوء االستعمال، وتطل  األمر أن تضع اإلدارة من اإلجراءات ما يكفل احلماية ذلذا األصول، 

سلة من اإلجراءات وحىت تتمكن من إخالء مسوولياهتا جتاا ادلالك أو ادلسامهب أو الدولة، فإهنا عليها أن توفر سل
الا تعمل على محاية األصول والتأمب عليها، كما تعمل على تفادي األخطاء واإلمهال والتبذير، واكتشاف ما قد 
حيدث من ذلك، وهذا األمور واجبات تقع على عات  اإلدارة، الا يقاس صلاحها أو فشلها  دى حتقيقها إىل 

 لك وبدون شك، وضع نظام زلكم للرقابة الداخلية. هذا الوييفة األساسية وشلا يساعدها على ذ

ويف األخري ديكن إجياز األسباب أو العوامل الا ساعدت يف تطوير مفهوم نظام الرقابة الداخلية يف النقاط التالية 
 :         13هي
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 كرب حجم ادلشروعات واتساع نشاطها وتنوع أعماذلا؛ 
 انفصال ادللكية عن اإلدارة؛ 
 اإلدارة اخلاصة والعامة إىل بيانات دورية وبصورة مستمرة؛ حاجة 
 حاجة العديد من اعهات العامة يف الدولة إىل بيانات صحيحة وبصورة مستمرة؛ 
 مسوولية اإلدارة عن محاية أموال ادلشروع؛ 
 تشجيع العاملب على االلتزام بالسياسات ادلوضوعة من السلطة العليا يف ادلشروع؛ 
 14نتاجية وكفاءة األداء يف ادلشروعالكفاءة اإل العمل على رفع 

     الرقابة الداخليةالمبحث الثاني: مقومات نظام   

يسم  لنظام ادلعلومات احملاسبية من  أناحملاس،ي من شأنه وجود نظام قوي للرقابة الداخلية على النموذج  إن     
توليد معلومات ذات مصداقية ومعربة عن وضعية ادلوسسة احلقيقية من جهة ومن جهة ثانية ديكن للموسسة من 

ادلتوخاة منه،نعترب ادلقومات  األهدافحتقي  أهدافها ادلرسومة يف اخلطة العامة ذلا ،وبالتامل يستطيع هذا من حتقي  
15تعكس قوة وفعالية هذا النظام و العكس صحي  . كاألعمدة اخليةالدنظام الرقابة   

كفء   التنظيميالهيكل  األول:المطلب   

يعترب وجود هيكل تنظيمي كفء يف أي منظمة هو أساس عملية الرقابة ،واذليكل التنظيمي الكفء هو         
حتديد ادلسووليات و السلطات ادلختلفة لكافة اإلدارات و األشخا  بدقة و بصورة واضحة ،و  الذي يتم فيه

اعغرايف ذلا وعدد القطاعات و الفروع  االنتشارعلى ادلنشأة حبجمها و مدى  التنظيميتتوقف طبيعة اذليكل 
وضرورة إعداد خرائط ، باستمرارمي رئيسا يتابعه ويقيم أدائه ظأن يكون لكل شخص يف اذليكل التن وجي 

احمليطة ،أو أن يتصف هذا اذليكل  مع تغري الظروف وجود إمكانية لتغري اذليكل التنظيمي تفصيلية لكل قسم مع
مسووليات زلددة تتناس   بادلرونة ، ومن ناحية أخرى جي  أن يعمل اذليكل على إعطاء كل فرد واجبات و

ادلختلفة .ع تطبي  مبدأ الفصل بب ادلهام وقدراته م  

                                                           

004علي حاج بكري ،مرجع ساب ،     14  
توزيع حسب أمحد دحدوح ،حسب يوسف القاضي ، مراجعة احلسابات ادلتقدمة اإلطار النظري و اإلجراءات العملية ، اعزء االول ، دار النشر و ال 15
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أن تصميم هذا  ادلوسسة، كونمي يف بسط الرقابة الداخلية داخل يه تظهر حساسية ودور اذليكل التنظيوعل
التالية:اذليكل يراعي فيه العناصر   

  حجم ادلوسسة 
 طبيعة النشاط 
  االختصاصاتتسلسل 
  حتديد ادلديريات 
  حتديد ادلسوولية وتقييم العمل 
  البساطة و ادلرونة 
  بب ادلديريات )الا تقوم بالعمل ليست هي الا حتتفظ باألصول ،وليست هي الا تقوم  االستقالليةمراعاة

  حاسبة األصول(.

نظام المعلومات المحاسبية  الثاني:المطلب   

لنظام الرقابة الداخلية الفعال فنظام  األساسيةادلقومات يعترب نظام ادلعلومات احملاسبية السليم أحد          
وضعية وطبيعة نشاط ادلوسسة  حة منصو  عليها قانونا وتستجي  إىلادلعلومات احملاسبية يعمل وف  طرق واض

ادلتحكم فيها،يعتمد على رلموعة متكاملة من الدفاتر و السجالت احملاسبية ودليل  اآلليةوضمن منط ادلعاعة 
يكون احد ادلقومات ه تسيري إعداد القوائم ادلالية بأقل جهد شلكن و أكثر دقة شلكنة للحسابات يراعي يف تصميم

يتضمن هذا الدليل احلسابات الالزمة و الكافية لتمكب اإلدارة من  إنادلدعمة لنظام الرقابة الداخلية ،حبيث جي  
و  االستثماريةاصر ادلتعلقة بالنفقات يل بب العنصأداء مهمتها الرقابية على العمليات ،و لتمكب احملاس  من التف

:16يلي  أن يكون نظام ادلعلومات احملاسبية وسيلة لتحقي  ما شلا سب  جي  انطالقا، االستهالكيةالنفقات   

  دقتها.أن هذا السجالت دتثل البيانات و  العمليات، إذا وتنفيذالرقابة على السجالت التشغيل 
  للحسابات .تبوي  البيانات ووضع دليل مبوب 
  تصميم السجالت احملاسبية بطريقة مناسبة للرقابة 
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:اآلتيةوبغية دعم نظام الرقابة الداخلية جي  أن يتوافر نظام ادلعلومات احملاسبية على العناصر   

 . وجود مستندات داخلية كافية لتغطية كافة أوجه النشاط كما توض  ادلسووليات 
  احملاسبية )يوض  الطرق الا تنبع ادلعاعة العمليات (وجود دليل اإلجراءات و السياسات. 
 للعمليات و متابعة تنفيذها  تفصيليةات ختطيطية يزانيإعداد م. 
  (.األداء الفعليوجود نظام تكاليف فعال )لقياس 

 المطلب الثالث : إجراءات التفصيلية 

 تفصيليةإن العمل التسلسلي للويائف ادلختلفة داخل ادلوسسة يدع و اإلدارة هذا األخرية إىل طرح إجراءات      
 احلفاظلتنفيذ الواجبات على مستوى ادلديريات ادلختلفة ،حبيث ال يقوم شخص واحد بالرتخيص للعمل و 

ينبغي على اإلدارة  يف هذا اإلطارأخرها و باألصل و مسك السجالت ، أي أن ال يقوم بالعملية من أوذلا إىل 
د نوع وكيفية القيام بالعملية داخل كل مديرية شلا يسم  بعدم تداخل ادلهام و خل  رقابة ذاتية أو تلقائية أثناء حتدي
العملية وذلك بواسطة ما حيققه مويف من رقابة على مويف أخر،إذا أن ادلقوم يسم  من تقبي  فر   تنفيذ

17 أهدافهطأ و ديكن نظام الرقابة الداخلية من حتقي  التالع  و الغش و اخل  

 المبحث الثالث :إجراءات و تقييم نظام الرقابة الداخلية 

: إجراءات الرقابة الداخلية  األولالمطلب   

  اإلدارية  التنظيميةاإلجراءات:   

ختص هدا اإلجراءات أوجه نشاط داخل ادلوسسة ،فنجد إجراءات ختص األداء اإلداري من خالل حتديد     
،وتوزيع  شخص داخلها  ا يضمن فر  رقابة على كل  ،تقييم واجبات العمل داخل كل مديرية االختصاصات

ءات ليات ادلوكلة إليه ،و إجراو بادلسو  التزامهوحتديد ادلسووليات  ا يتي  معرفة زلدود النشاط لكل مسوول ومدعى 
أخرى ختص اعان  التطبيقي كعملية التوقيع على ادلستندات من طرق ادلويف الذي قام بإعدادها واستخراج 
ادلستندات من أصل وحدة الصور ،وإجراء حركة التنفاءت بب ادلويفب  ا ال يتعارض مع حسن سري العمل 
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إلعداد عملية معينة ،حبيث ال  إثباهتااخلطوات الواج  وضبط واج  العاملب ، النتقاءوفرض إجراءات معينة 
اإلجراءات من هذا  إىلأي مويف التصرف الشخصي إال  وافقة الشخص ادلسوول ،لذلك سنتطرق  إىليرتك 

:18لية خالل النقاط التا  

 حتديد االختصاصات 
  توزيع ادلسووليات 
 تعليمات صرحية  إعطاء 
  إجراءات حرك و التنقالت بب العاملب 
  تضافرو التكنولوجية يكون عرب  االجتماعية، االقتصاديةاألهداف ادلوسسة : إن حتقي  االختصاصاتتحديد 

ات داخل ادلوسسة يف لواض  اعتماد حتديد دقي  لالختصاصكل حس  اختصاصه من ا  إجراءهااعهود داخل 
 فيها  ادلوجودةديد كل االختصاصات ادلديريات ذلا جي  حت التنظيميإطار سياستها ،فعند الوقوف على اذليكل 

داخل الدوائر و  مديرية ديكن جتزئتها،فكل مديرية ذلا اختصاصاهتا وداخل كل  ال يسم  بالتضارب بينها ، ا
 . التنظيمييكل نقطة من اذلأخر داخل ادلصا  و إىل  اية 

 تداخلها  أوتضارهبا دينع التقييم ادلالئم للعمل يدعم حتديد االختصاصات داخل ادلوسسة  أن:  تقسيم العمل
، السرقة و التالع  كون هذا التقسيم ادلالئم للعمل  األخطاء،كما انه يقلل بدرجة كبرية من االحتماالت وقوع 

 يقوم على االعتبارات التالية :
o  دينع  أنو التسجيل احملاس،ي من شأنه  األداء وييفا:إن الفصل بب العمل وسلطة تسجيله  أداءالفصل بين

و بالتامل حتصل على معلومات صادقة على احلدث بعد التالع  يف تسجيل البيانات احملاسبية و بالتامل حتصل 
 ادلعاعة .

o  سرقة م يف العمل يقلل من احتماالت هذا التقسي أن و سلطة تسجيله : باألصل االحتفاظالفصل بين سلطة
ذلذا  يكون ضمن اختصاصات مويف معب،وتسجيل العمليات ادلتعلقة باألصل،نظرا الن االحتفاظ  األصول

 . أخرف ألصل يدخل ضمن اختصاصات موي
o   الفصل بب سلطة تقرير احلصول على أن: و سلطة تقرير الحصول عليه  باألصلالفصل بين سلطة االحتفاظ 

 و االحتفاظ به تقلل من االحتماالت وقوع التالعبات و االتفاقيات ذات ادلصلحة الشخصية . األصل
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o  هنايتها  إىلانفراد شخص واحد بالقيام بعملية معينة من بدايتها :انطالقا من عدم التقسيم العمل المحاسبي
يقوم بعملية بعدا  أخريف معب  ويف ،فإنه يسم  بإعطاء رقابة داخلية خيلقها هذا التقييم  راقبة عمل كل مو 

و التالع  و التزوير و يزيد من فر  الكشف عنها خال  األخطاء،لذلك يستطيع هذا التقسيم التقليل من فر  
 وقوعها 

  تبعية  حتديدديكن من  إذاعلى الوضوح يف حتديد ادلسووليات دلويفب  اإلجراءهذا : يقوم توزيع المسؤوليات
يف ذات الوقت ادلسوولب عن احملافظة على  يريات و األشخا لك وج  حتديد  ادلدلذ او اخلطأ، اإلمهال

بالعمليات و ادلوافقة عليها ،الن  ادلمتلكات و عمليات ادلوسسة و على تسجيل هذا ادلمتلكات و على التقرير
فيحاس  و يراق  يف تزامه جتاهها ، لحتديد ادلسووليات ديكن لكل مويف من معرفة حدود عمله ومسوولياته و ا

لنظام الرقابة الداخلية فعالية اكرب من خالل التحديد و الدقة دلرتك  يعطي  اإلجراءهذا  أن إذاحدود هذا اجملال ،
العمل من طرف  التنفيذيضفي اعدية و الدقة يف  أخرى جهةاخلطأ و عدم استطاعته التملص من جهة ، ومن 

 يلقيه لغريا . أنمباشرة و لن يستطيع  إليهله ينس  على يقب بأن أي خطأ يف عم ألنهادلويف 

و تقسيم  صات الثالثة السابقة ،وحتديد االختصا اإلجراءاتبب  األخري نرى و بوضوح العالقة التكامليةو يف     
     حتق  لنا شطرا اكرب من نظام الرقابة الداخلية الفعال. بانسجامهايات و الا العمل،وتوزيع ادلسوول

 ظام ادلقومات ادلدعمة لن أهم: يعترب نظام ادلعلومات احملاسبية السليم من بب تخص العمل المحاسبي  تإجراءا
رقابة دائمة على العمل  أحكاممعينة دتكن من  إجراءاتالرقابة الداخلية الفعال لذلك بات من الواض  وضع 

مطابقة دورية ،القيام جبرد  إجراءاتاحملاس،ي من خالل التسجيل الفوري للعمليات ،التأكد من صحة ادلستندات ،
السابقة دتكن من دعم ادلقومات الا تقوم  اإلجراءاتهذا  أنمويف يف عمل قام به ،  إشراكو عدم مفاجئ 

لعمل احملاس،ي يف النقاط الا ختص ا اإلجراءات أهم إىلذلك سنتطرق عليها نظام الرقابة الداخلية الفعال ،ب
 :19التالية

o  التسجيل الفوري للعمليات 
o من صحة ادلستندات  التأكد 
o ادلطابقات الدورية  إجراء 
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o  مويف يف مراقبة عمله  إشراكعدم 
  يقوم  إذا: يعترب تسجيل العمليات الا تقوم هبا ادلوسسة من بب ويائف احملاسبية التسجيل الفوري للعمليات

بعد حدوثها مباشرة ،بغية تفادي تراكم ادلستندات و ضياعها ،لذلك فالسرعة الا بتسجيل العملية  األخريهذا 
 أساسها و على تصاحبها الدقة يف التسجيل دتكن من السرعة يف الرتتي  وحفظ ادلستندات احملاسبية الا

 التسجيل ، الذي يكون بدونه:
 شط   -
  أخرىتسجيل فوق  -
التسجيل  إثباتال يلغي تسجيل معب ،إال وف  طرق معروفة كطريقة ادلتمم الصفري أو العكس التسجيل مث  -

 20الصحي  .

الفوري للعمليات يوثر اجيابيا على معاعة البيانات الا ينتظر من ورائها  التسجيلوعلى هذا ديكن القول بأن 
ادلناسبة  القراراتئمة إلختاد الاحلصول على معلومات صادقة و معربة عن الوضعية احلقيقية و م  

 تشمل ادلستندات على رلموعة من البيانات الا تعرب عن عليات قامت هبا  التأكد من صحة المستندات:
 تصميم ادلستندات.ادئ األساسية عند بة ،لذلك ينبغي مراعاة بعض ادلادلوسس

 البساطة الا تساعد على استخدام ادلستند و استكمال بياناته  -
 عدد الصور الالزمة حىت ديكن توفري البيانات الالزمة دلراكز النشاط. -
 عن كيفية استخدامها وتوضي  خطوات سريها  إرشاداتضمان توفري  -
وقت  إليهو على العودة عملية الرقابة  إجراءيساعد على  ادلستندات، شلاادلسلسلة عن طبع  األرقامجي  استعمال  -

 احلاجة.

 اإلطارتويها ،و يف ا حياحملاس  من سهولة التأكد من ادلستند ومن بيانات ال الذكر، دتكنإن ادلبادئ السابقة 
جيمع ادلستند الشروط التالية: أنالبد   

 ذلذا الشأن مطبوعة سلصصة  يعد على كل أنجي   -

                                                           
20

 12يونس ،مرجع ساب   زين  



تقيين نظام الرقابة الداخلية                                                       األولالفصل   
 

 
18 

 أو التأويلالالزمة بغية تفادي اخللط  اإليضاحاتبدون شط  واض  وحيمل كل  إعدادايتم  أن -
 حيتوي التاريخ  أنيدخل يف إطار اختصاصاهتم، أويكون شلضي عليه من طرف ادلسوولب ادلوهلب ، أن -
 الا تفرض على العمل احملاس،ي  اإلجراءات أهم: تعترب ادلطابقات الدورية من بب المطابقات الدورية  إجراء

على ادلستندات الداخلية و اخلارجية و الا  أساسالتقريبه من الواقع ،الن العمل احملاس،ي يعتمد داخل ادلوسسة 
تكون  ري صحيحة شلا يوثر سلبا على نظام  أنهذا ادلستندات ديكن  أن ادلستندية ،أيهي موضوع ادلراجعة 

 اسبية و بالتامل على القوائم ادلالية اخلتامية للموسسة .ادلعلومات احمل

مقاربات دورية بب  إجراءجراءات نظام الرقابة الداخلية لكي تكشف ذلك عن طري  ونظرا دلا سب  جاءت اإل
يف الواقع كاعرد  أساسبب ادلستندات و احلقيقة ادلتمثلة  أخرىسلتلف مصادر ادلستندات من جهة ومن جهة 

 ادلادي مثال .

كافة ادلقاربات الدورية الا يكون موضوعها سلتلف عناصر ادليزانية وجدول   إجراءتأسيا  ا سب  ،نرى ضرورة 
و تسجيله يف اليومية ادلساعدة ادلتعلقة بالبنك من مقبوضات ومدفوعات  حسابات النتائج كإجراء مقاربة بب ما

يف البيانات سجلت على مستوى البنك  أساساسلتلف االضلرافات ادلتمثلة  الستخراج، و على مستوى البنك وما
القوائم  إعدادالبحث عن اضلرافات وتسويتها قبل  إمكانية إعطاءالعكس ، و  أو ومل تسجل على مستوى ادلوسسة

ي للموسسة ،تربط ادلالية اخلتامية ،وذلك إلعطاء معلومات ذات مصداقية ومعربة عن الوضعية احلساب البنك
 فعالية هذا ادلقاربة بالشروط االتية :

 مرة يف الشهر  األقلادلقاربة على  إجراءجي   -
الواردة من البنك مباشرة وان ال يدخل ضمن وييفة تسيري  األوراقيستلم  أنالشخص الذي يقوم بادلقاربة جي   -

 الصكوك 
 ال يقوم بالتسجيل احملاس،ي يف اليومية ادلساعدة ادلتعلقة بالبنك  أنالشخص الذي يقوم بادلقاربة جي   -
 عملية ادلقاربة  إلجراء واضحةطريقة  إتباع -

:21كاأليتتتمثل جلها   أخرىمقاربات  إجراءديكن كذلك   
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عملية االستبيان  إجراءعن طري   مستواهم، وذلكمقاربة حسابات ادلوردين يف ادلوسسة بأرصدهتم احلقيقية على  -
 .الدائ للتأكد من قيمة الدين احلقيقية وطبيعة 

االستبيان وذلك عن طري  إجراء عملية  مقارنة حسابات الزبائن يف ادلوسسة بأرصدهتم احلقيقية و على مستواهم ، -
 للتأكد من قيمة احل  احلقيقية وطبيعة ادلدينب .

عن طري  عملية اعرد ادلادي  ادلخازن، وذلكهو موجودة فعال على مستوى   احسابات سلزونات مقارنة  -
  للمخزونات

عملية اعرد ادلادي  باستعمال ادلوسسة، وذلكفعال على مستوى   ا هو موجود االستثمارمقاربة حسابات  -
 . لالستثمارات

 مقارنة حسابات احلقوق ادلختلفة  ا هو موجود فعال  -
  ا هو حقيقي  مقارنة الديون ادلختلفة -
 على الزبائن  باعتمادهو و بيعه فعال ،ودلك   مقارنة حسابات ادلبيعات  ا -
على مستوى ، ا و  األجورمقاربة ختص حسابات مركبات  كإجراء ا و حتمله فعال ، األعباءمقارنة حسابات  -

 العامة  اإلدارة مديرية يف  األجورمصلحة 

،دتكن من تدعيم  أخرى وأنشطةيف يل يروف أخرى  إجرائها،ديكن  أخرىهذا ادلقاربات الدورية ومقاربات  اإلجراء إن
حقيقي هو  ما إىلمن خالل ادلعاعة احملاسبية  إليهمقومات نظام الرقابة الداخلية كما دتكن من تقري  ما التوصل 

وليد معلومات ذات مصداقية ومعربة عن يسم  لنظام ادلعلومات احملاسبية من ت أيعلى مستوى ادلوسسة ،
. 22الوضعية احلقيقية للموسسة  

  مويف يف مراقبة  إشراكيقضي بعدم  إجراء: وج  على نظام الرقابة من  موظف في مراقبة عمله إشراكعدم
 آوادلعاعة  أثناءالا حدثت  األخطاءعمله داخل نظام ادلعلومات احملاسبية ،نظرا الن ادلراقبة تقتضي كشف 

 للظرفالتالع  ادلمكن وقوعها ،و الا ختل بأهداف نظام الرقابة الداخلية فعند حدوث خطأ احملاس  عن جهل 
حدث تالع  فاحملاس  يغطي هذا  إذاال يستطيع كشف خطئه وكذلك  األخريو القواعد احملاسبية فهذا 
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معاعة خيالية من هذا الشوائ   وينتج األشكالعلى هذا ليقضي  اإلجراءالتالع  كونه صادرا عنه ،فوضع هذا 
 23ادلعلومات احملاسبية  إىلئ يالا تس

طرف ادلسوول  عندما يقوم احملاس  "أ" بتسجيل عمليات تتعل  بإثبات دين معب مثال فإن هذا التسجيل يراق  من    
ال يستطيع  الن احملاس  "ب" أوتوماتيكي مث من طرف احملاس  "ب" الذي يسجل قيد التسوية بشكل أوالعليه 

. أوالتسجيل الدين  إثباتو  إذا إالتسجيل قيد تسوية الدين   

 الا ختص  اإلجراءاتو  اإلداريو  التنظيميادلتعلقة باعان   اإلجراءاتيعد التطرق من  العامة : اإلجراءات
يستطيع نظام  اإلجراءاتعامة تكون مكملة لسابقتها وتتفاعل عيع هذا  إجراءات البندسنتناول العمل احملاس،ي 

 التالية: اإلجراءاتادلرسومة، لذلك ستميز بب  أهدافهالرقابة الداخلية حتقي  
 التأمب على شلتلكات ادلوسسة  -
  األمانةالتأمب ضد خيانة  -
 اعتماد رقابة مزدوجة  -
  اآلمل اإلعالم إدخال -

 الداخليةالمطلب الثاني : مسؤولية المراجع فيما يتعلق بنظام الرقابة 

نص ادلعيار الثاين من معايري األداء ادله  على ضرورة إجراء دراسة وتقييم لنظام الرقابة الداخلية ادلطب ،         
 يلي:وديكن حصر أهداف ادلراجع من دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية فيما 

 ى االعتماد ودرجة الثقة يف سلرجات استخدام نتائج دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية كأساس لتحديد مد
النظام احملاس،ي ادلطب  داخل ادلنشأة، فكلما زادت درجة الثقة يف هذا النظام كلما كان ذلك سببا يف زيادة 

 االعتماد على القوائم ادلالية وما حتتوي عليه من بيانات.
  االختبارات ونوعية ادلراجعة الالزمة، االعتماد على نتائج دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية يف حتديد حجم

فلقد أصبحت ادلراجعة يف الوقت احلامل تعتمد على أسلوب ادلعاينة بدال من الفحص الشامل عميع العمليات، 
 ومن مث حتديد حجم العينة يعتمد بصورة كبرية على مدى قوة نظام الرقابة الداخلية.
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 لية، يشتمل على نواحي القوة ونواحي الضعف يف النظام ادلطب ، إمكانية إعداد تقرير بنتائج نظام الرقابة الداخ
 هذا باإلضافة إىل رلموعة من التوصيات هبدف حتسب وتدعيم النظام ومعاعة نواحي الضعف إن وجدت.       

يعتمةةةد ادلراجةةةع علةةةى نظةةةام الرقابةةةة الداخليةةةة قبةةةل مرحلةةةة التخطةةةيط وذلةةةك عنةةةد التمهيةةةد للتخطةةةيط وخةةةالل عمليةةةة 
ط دلعرفةةة قةةوة أو ضةةعف نظةةام الرقابةةة الداخليةةة وادلخةةاطر الةةا قةةد توجةةد ولتحديةةد حجةةم االختبةةارات  وبعةةد التخطةةي

عملية التخطيط لتحديد الطريقة الا سةيتبعها يف الفحةص هةل تكةون مكثفةة أو بسةيطة بنةاءاً علةى الفحةص ادلبةدئي 
 .24حي  الالزمللنظام، ويف حال وجود ضعف يف النظام يبلغ اعهات ادلعنية لعمل التص

أي أن ادلراجةةع يقةةوم بفحةةص النظةةام ادلعمةةول بةةه يف ادلنشةةأة وتقييمةةه إمنةةا يةةتم هبةةدف التعةةرف علةةى نقةةاط الضةةعف فيةةه 
الةةا سةةيعطيها أمهيةةة نسةةبية أكثةةر يف عمليةةة ادلراجعةةة ولةةيس هبةةدف اعلةةوس إىل جانةة  اإلدارة يف تصةةميم النظةةام، إال 

ام بتصميم نظام الرقابة الداخلية أو إسداء النص  يف تصةميم تلةك الرقابةة أنه ديكن أن يطل  أحيانا من ادلراجع القي
 أو حتسينها، بصفته خبرياً يف هذا اجملال، بدافع تقدمي االقرتاحات البناءة.

 المطلب الثالث: أساليب وخطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية

 أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية

 : 25من أهم وسائل فحص نظام الرقابة الداخلية الطرق التالية   

 أسلوب التقرير الوصفي  

وف  هذا األسلوب يقوم ادلراجع الداخلي أو اخلارجي بإعداد تقرير حيتوي على وصف كامل لنظام الرقابة  
الداخلية احملاسبية واإلدارية أي كفاءة ادلويفب، فصل االختصاصات، محاية األصول، زلاسبة ادلسوولية، وتقارير 

لصغرية أو متوسطة احلجم؛ ومن خالل الدراسة األداء، مسار التدقي ... ويستخدم هذا األسلوب يف ادلوسسات ا
ادلعمقة وادلتأنية ذلذا التقرير الوصفي ادلفصل للمجاالت الا تغطيها الرقابة الداخلية يف ادلشروع، يتمكن ادلدق  من 
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حتديد مواطن الضعف يف كل نظام إىل جان  مواطن القوة فيعمل على اقرتاح احللول ادلمكنة دلعاعة األوىل 
 .26 و يظهر التقرير الوصفي إلجراءات التحصيل من الزبائن على سبيل ادلثال كما يليوتنمية الثانية وتشجيع 

 

 . 020،  حسب أمحد دحدوح، حسب يوسف القاضي، ادلرجع الساب ادلصدر : 
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 .002 ادلرجع الساب ،  علي حاج بكري،   

 الشركة س

 تقرير وصفي عن المتحصالت النقدية

يقةةةةةوم مويةةةةةف الربيةةةةةد الةةةةةوارد بفةةةةةرز الربيةةةةةد وجتميعةةةةةه، والةةةةةذي حيتةةةةةوي علةةةةةى الشةةةةةيكات مةةةةةن الزبةةةةةائن سةةةةةدادا حلسةةةةةاباهتم، والةةةةةا تتضةةةةةمن أيضةةةةةا 
امسةةةةةه وعنوانةةةةةه ورقةةةةةم حسةةةةةابه وادلبلةةةةةغ ادلسةةةةةتح  أذن توريةةةةةد النقديةةةةةة، وهةةةةةو اعةةةةةزء العلةةةةةوي مةةةةةن الفةةةةةاتورة السةةةةةاب  إرسةةةةةاذلا للزبةةةةةون وحتتةةةةةوي علةةةةةى 

 عليه.

يقةةةةةةةوم مويةةةةةةةف الربيةةةةةةةد بإعةةةةةةةداد قائمةةةةةةةة بالشةةةةةةةيكات الةةةةةةةواردة علةةةةةةةى نسةةةةةةةختب، مث يقةةةةةةةوم بإرسةةةةةةةاذلا أذون التوريةةةةةةةد والنسةةةةةةةخة األوىل مةةةةةةةن قائمةةةةةةةة 
عةةةةةة مزدوجةةةةةة علةةةةةى الشةةةةةيكات الةةةةةواردة إىل حسةةةةةابات الزبةةةةةائن وترسةةةةةل النسةةةةةخة الثانيةةةةةة إىل قسةةةةةم حسةةةةةابات األسةةةةةتاذ العةةةةةام حيةةةةةث تةةةةةتم مراج

دقةةةةةة تسةةةةةجيل البيانةةةةةات بكةةةةةل قسةةةةةم، تةةةةةتم يف قسةةةةةم حسةةةةةابات الزبةةةةةائن مطابقةةةةةة قائمةةةةةة الشةةةةةيكات الةةةةةواردة مةةةةةع أذون التوريةةةةةد هبةةةةةدف الرقابةةةةةة 
 على صحة السجالت ودقتها، ويتم ترحيل ادلبلغ إىل اعان  الدائن من حساب الزبون وحفظ كل من قائمة وأذون التوريد.

العةةةةةةةةام  راجعةةةةةةةةة قائمةةةةةةةةة الشةةةةةةةةيكات الةةةةةةةةواردة وبرتحيلهةةةةةةةةا إىل حسةةةةةةةةاب إعةةةةةةةةامل الزبةةةةةةةةائن وبةةةةةةةةب احلسةةةةةةةةابات  يقةةةةةةةةوم قسةةةةةةةةم حسةةةةةةةةابات األسةةةةةةةةتاذ
 الشخصية للزبائن.

يقةةةةةةوم أمةةةةةةب الصةةةةةةندوق باسةةةةةةتالم الشةةةةةةيكات، ويةةةةةةذه  إىل ادلصةةةةةةرف يوميةةةةةةا إليةةةةةةداع الشةةةةةةيكات وحيصةةةةةةل علةةةةةةى إشةةةةةةعار إيةةةةةةداع مةةةةةةن ادلصةةةةةةرف 
 حيتفظ به يف قسم ادلقبوضات.

 ...................اسم مويف الربيد الوارد

 اسم أمب الصندوق .........................

 اسم مويف األستاذ العام ...................

 اسم مويف حسابات الزبائن ............... 

                                            توقيع ادلراجع                                                                         
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 أسلوب خرائط التدفق 

أو لدورة عمليات زلددة، وتستخدم الرموز  دتثل خريطة التدف  للرقابة الداخلية رمسا بيانيا بالرموز لنشاط معب        
واخلطوط يف هذا الطريقة لوصف تفاصيل النظام؛ ويتم إعداد خريطة تدف  مستقلة لكل نوع من العمليات تبب 
اإلجراءات الرقابية ادلستخدمة وتدف  البيانات خالل النظام، وتساعد خريطة التدف  ادلراجع على تصور العالقة 

اءات الرقابية وتسهيل دتييز اإلجراءات الرقابية، فهي تعطي صورة أوض  وأكثر حتديدا عن ادلوجودة بب اإلجر 
النظام ادلستخدم، وعند استخدام الرموز واخلطوط بدال من الكلمات كما هو األسلوب األول تكون فر  سوء 

ادلتعاقبة سنة بعد أخرى، الفهم أقل، وباإلضافة إىل ذلك ديكن بسهولة حتديد خرائط التدف  يف عمليات ادلراجعة 
فكل ما هو مطلوب هو إضافة أو تغيري بعض اخلطوط أو الرموز، واالجتاا احلديث لدى ادلراجعب هو تفضيل هذا 

 األسلوب، وهذا قد يكون عائدا إىل أن الصورة هي أفضل وسيلة لإليضاح؛

 أسلوب نماذج االستقصاء 
استخدام هذا األسلوب كوسيلة عمع البيانات وادلعلومات الالزمة يلجأ ادلراجع الداخلي أو اخلارجي عادة إىل 

لفحص وحتليل وتقييم نظام الرقابة الداخلية يف ادلشرعات الكبرية، وحتتوي مناذج االستقصاء على استفسارات 
ئلة سلتصرة، ومبسطة عن نظام الرقابة الداخلية القائمة، وادلتبعة يف كل رلاالت ادلنشأة، و البا ما توضع أس

االستفسارات حبيث تكون األجوبة عنها سلتصرة، فالبعض يعتمد عبارة نعم أو ال، والبعض اآلخر يعتمد عبارة 
مالئم أو  ري مالئم، ويعتمد آخرون عبارات جيد ة وسط ة ضعيف، وهذا العبارات تشري عيعها إىل وجود أو 

دلشروع عن أسئلة هذا االستقصاء يستطيع عدم وجود إجراءات نظام الرقابة الداخلية، ومن إجابات مويفي ا
ادلراجع التعرف إىل تفصيالت النظم احلالية للرقابة الداخلية، ويتعب عليه حبث أية آثار سلبية قد تنتج عن انعدام 
أية وسيلة من وسائل الرقابة الداخلية الواردة يف االستقصاء، ومن مث اقرتاح إنشاء وتطبي  الوسيلة الرقابية ادلالئمة 

 .27يف اجملال الذي يفتقدها دلعاعة أو إلزالة مواطن ضعف النظام
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وديكن للمراجع أن يستخدم كال من قائمة االستقصاء وخريطة التدف ، وهذا األمر مر وب به بشدة يف الواقع العملي، 
تذكري ادلراجع حيث توفر خرائط التدف  رؤية عامة عن النظام، بينما تعترب قائمة االستقصاء قائمة اختبار مفيدة ل

بالعديد من أنواع الرقابة ادلختلفة والا جي  أن تكون موجودة، ويف حال استخدام األسلوبب معا، سيتوافر 
 للمراجع فهم شلتاز للنظام.

 خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية 

جياز كما إن فحص وتقييم إجراءات نظام الرقابة الداخلية ألية موسسة يتضمن مخسة خطوات نستعرضها بإ
   28: يلي

  جمع اإلجراءات 
يتعرف ادلراجع على نظام الرقابة الداخلية من خالل ععه لإلجراءات ادلكتوبة و ري ادلكتوبة وتدوينه دللخصات 
باستخدام الطرق الساب  ذكرها ومثال على ذلك عملية البيع للزبائن، إذ جيمع ادلراجع اإلجراءات ادلكتوبة إن 

عد حوار مع القائمب على إصلازها، كما يرسم وجدة حول عملية البيع )وجود دليل(، أو يدون ملخصا ذلا ب
خرائط التتابع ورسوم بيانية للوثائ  ادلستعملة وادلعلومات ادلتدفقة عنها وادلصا  ادلعنية هبا، كما ديكن استعمال 

، تتضمن أسئلة تتطل  اإلجابة عليها شرحا لكل جوان  questionnaires ouvertsاستمارات مفتوحة 
ت عملية البيع كمثال البد أن تتضمن: تسجيل طلبية الزبون، تسليم السلعة، إعداد الفاتورة، العملية، إن إجراءا

 التسجيل احملاس،ي، فعملية القبض وتسجيلها.
 اختبارات الفهم 

حياول ادلراق  أثناء هذا اخلطوة فهم النظام ادلتبع، وعليه أن يتأكد من أنه فهمه، وذلك عن طري  قيامه 
لتطاب ، أي يتأكد من أنه فهم كل أجزائها وأحسن تلخيصها بعد تتبعه للعمليات، ففي ادلثال باختبارات الفهم وا

ادلعطى الساب  يأخذ ادلراجع بعض طلبيات الزبائن، ويقارهنا بسندات تسليم السلع، كما يقارهنا بفواتري البيع احملررة 
دودة، واذلدف من ورائه هو تأكد ادلراق  من وبتحركات اعرد عرب األماكن ادلعنية، إن هذا االختبار ذو أمهية زل

 أن اإلجراء موجود، وأنه مفهوم وأنه أحسن تلخيصه وليس اذلدف منه التأكد من حسن تطبيقه .
  التقييم األولي لنظام الرقابة الداخلية 
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باستخراجه مبدئيا باالعتماد على اخلطوتب السابقتب، يتمكن ادلراجع من إعطاء تقييم أومل لنظام الرقابة الداخلية 
لنقاط القوة وادلتمثلة يف ضمانات تسم  بالتسجيل اعيد للعمليات، ونقاط الضعف أي عيوب يرتت  عنها خطر 

، أي استمارات questionnaires fermésارتكاب أخطاء وتزوير تستعمل يف الغال ، استمارات مغلقة 
بنعم إجيايب، اعواب بال سل،ي (، وعليه يستطيع  تتضمن أسئلة يكون اعواب عليها إما بنعم أو بال ) اعواب

ادلراجع يف هناية هذا اخلطوة حتديد نقاط ضعفه وذلك من حيث التصور، أي من الناحية النظرية للنظام زلل 
 الدراسة.

  اختبارات االستمرارية 
إليها يف التقييم األومل للنظام نقاط  يتأكد ادلراجع من خالل هذا النوع من االختبارات من أن نقاط القوة ادلتوصل

قوة فعال أي مطبقة يف الواقع وبصفة مستمرة ودائمة، إن اختبارات االستمرارية ذات أمهية قصوى مقارنة 
باختبارات الفهم والتطاب  ألهنا تسم  للمراجع أن يكون على يقب بأن اإلجراءات الا راقبها إجراءات مطبقة 

حيدد حجم هذا االختبارات بعد الوقوف على األخطار زلتملة الوقوع، عند دراسة  باستمرار وال حتمل خلال؛
 اخلطوات السابقة كما تعترب دليل إثبات على حسن السري. 

  التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية 
ء سريا، وسو  باعتمادا على اختبارات االستمرارية السابقة الذكر يتمكن ادلراجع من الوقوف على ضعف النظام

عند اكتشاف سوء تطبي  أو عدم تطبي  لنقاط القوة، هذا باإلضافة إىل نقاط الضعف الا توصل إليها عند 
 documentالتقييم األومل للنظام، باالعتماد على النتائج ادلتوصل إليها يقدم ادلراجع حوصلة يف وثيقة شاملة

de synthèse ت، دتثل وثيقة احلوصلة هذا يف العادة تقريرا حول ، يقدم فيها اقرتاحاته قصد حتسب اإلجراءا
 .29الرقابة الداخلية يقدمه ادلراجع إىل اإلدارة كما دتثل أحد اعوان  اإلجيابية دلهمته 
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 :الملخص 

إن ظهور املراجعة و تطورها و وصوهلا إىل ما هي عليه األن كان أمرا حتميا بسبب توسع املؤسسة و تشعب 
 وظائفها مع زيادة تعقدها و تفرعها .

داخل نظام الرقابة الداخلية  فعالية تحقق من صحة و صدق البيانات و مدىفاهلدف من املراجعة يتمثل يف ال
الكفاءة، هي حتقيق درجة عالية من  فتطبيقها يساهم يف حتقيق األهداف اليت تصبوا إليها املؤسسة ،إال واملؤسسة 

حبيث من خالله يتم التأكد من مدى إلتزام العاملني يف املؤسسة بالسياسات و اللوائح و القوانني و التعليمات و 
 األستخدام األمثل للموارد بأقل التكاليف .

Résumé : 

L’étude vise à éclairer le rôle du contrôle interne dans 
l’amélioration de la performance financière des entreprises, et 
ceci, à travers l’identification du concept, de système de 
contrôle interne st sec  composantes, sec moyens et sec 
ingrédients, en plus des procédures suivis dans son application, 
puis connaitre jusqu’à quel point, il participé dans 
l’amélioration de performance financière. 
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 كلمة شكر  

 الحمد هلل الذي  أنار لنا درب العلم و المعرفة ،و أعاننا على إنجاز هذا العمل  

 وعمال بقوله تعالى :"ولئن شكرتم ألزيدنكم"

 وبقوله صلى اهلل عليه و سلم :"من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"

التي لم تبخل  "نتقدم بالشكر و التقدير إلى األستاذة المؤطرة السيدة "موساوي مباركة  
 علينا بتوجيهاتها و إرشادتها  

كما نتقد بالشكر و التقدير إلى األستاذ المشرف على التربص السيد "بربار بن عيسى" 
على كل المعلومات القيمة التي كانت عونا إلنجاز هذا العمل ،وإلى كل عمال مؤسسة  

 ميناء مستغانم  

 و من بعيدوإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أ

 



العامة                                                               المقدمة  
 

 
 أ

 ادلؤسساتتطورا كبريا يف العديد من اجملاالت و اليت مست  حجم  االقتصاديلقد عرف العامل                     
تميز بكربىا و تعقد وظائفها ،ىذا ما أدى إىل اللجوء و تيف الوقت احلاضر  أصبحتاليت  االقتصادية
ة إدارية تقوم مبتابعة ىذه اأكثر بنظام الرقابة نظرا لدوره الفعال يف ادلؤسسة، و كذلك وجود أد االىتمام

ترغب إدارة ادلؤسسة دائما يف التحقق من أن النظم الرقابية ادلوضوعة تعمل بطريقة  النظم الرقابية ،إذا
 سليمة .مرضية و 

شلا سبق تنشأ حاجة من قبل الشركات و ادلؤسسات للتدقيق الداخلي حيث تطورات إجراءات و عمليات      
ادلراجعة الداخلية من األساليب التقليدية إىل األساليب احلديثة حبيث مت الرتكيز جهود الغدارة ادلراجعة 

سة ومل يعد رلال ادلراجعة يقتصر على القيود الداخلية حنو اجملاالت األكثر خطورة وذات األمهية يف ادلؤس
و مشل اجملاالت اإلدارية التشغيلية فبعدما كانت أىداف ادلراجعة  اتسعاحملاسبية و السجالت ادلالية وإمنا 

ن حدوثها تطورات يف الوقت احلاضر، إمكانيات و األخطاء و الغش و احلد م اكتشافتقتصر على 
ات إدارية إىل جانب خدماهتم ادلالية ،ونظرا ألمهية ادلراجعة الداخلية  إسهامات ادلراجعني يف تقدمي خدم

ف ما يعر  اآلنداة الرقابية وأصب  إدارة ادلؤسسات إىل تطوير ىذه األ اجتهتكأداة للرقابة الداخلية ،فقد 
ادلراجعة ة داخلية متطورة تغطي نظم فرعية دلراجعات داخلية مثل عي مراجبادلراجعة الداخلية احلديثة ،وى

 ة الكفاءة ، ادلراجعة البيئية ، ادلراجعة التشغيلية عة األداء مراجعاإلنتاجية ، و ادلراج

ذات أىداف و أحجام تنظيمية سلتلفة و أيضا رلموعة من  منشآتو مبا أن ادلراجعة الداخلية تعمل يف بيئة و     
يف بيئة العمل قد يؤثر على اإلنتاجية و  االختالفالقوانني و األنظمة و اليت ختتلف من بلد ألخر، و ىذا 

طبيعة عمل ادلراجع الداخلي فإن احلاجة إىل وجود معايري و أسس حلكم عملية ادلراجعة الداخلية أصبحت 
 طرح اإلشكالية التالية : سنحاولضرورية ، وبغية اإلدلام أكثر بادلوضوع و اخلوض فيو أكثر 

 ؟ م نظام الرقابة الداخليةماهو دور المراجعة الداخلية في تقيي    

 األسئلة الفرعية :

 فيما تكمن أمهية ادلراجعة الداخلية ؟ -1
 ما مدى فعالية الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة ؟ -2
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 على أي أساس مت تقييم األجور يف مؤسسة ميناء مستغاًل؟ -3

 الفرضيات :

 الفرضيات التالية مت اقرتاح لإلجابة عن التساؤالت السابقة 

 أداة لتقييم الرقابة الداخلية  أمهية ادلراجعة الداخلية يف كوهنا تكمن -
  الداخلية الرقابة لنظام الضعف و القّوة نقاط إبراز و اكتشاف على الداخلية ادلراجعة تعمل -
  بادلؤسسة القرار دلتخذي تصحيحية  بإعطاء نصائ الداخلية ادلراجعة قيام -
 ادلؤسسة أىداف حتقيق يف الداخلية ادلراجعة مسامهة -

 مربرات و دوافع إختيار ادلوضوع :

 ىناك عدة أسباب دفعتنا إلختيار ىذا ادلوضوع نوجزىا فيما يلي :

 أ/ األسباب الموضوعية :

 ، خاصة ما يتعلق بادلراجعة الداخلية ندرة الدراسات اليت تناولت ىذا ادلوضوع يف اجلزائر  -
حاجة ادلؤسسات اجلزائرية للمراجعة الداخلية قصد حتقيق الفعالية خاصة بعد التحوالت اإلقتصادية اليت  -

 .شهدىا احمليط الذي تنشط فيو
 الضعف الذي تعيشو جتربة ادلراجعة الداخلية يف اجلزائر نظرا حلداثتها -

 ب/ األسباب الذاتية :

 ادليل الشخصي إىل احرتاف مهنة ادلراجعة  -
 لباحث يف مواصلة البحث يف ىذا اجملال إدارة ا -
 ادلسامهة يف إثراء الكتبة اجلزائرية مبثل ىذه ادلواضيع  -

 : أهمية الموضوع
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عنها إذا حسن  تكمن أمهية ادلوضوع ادلختار يف أن ادلراجعة الداخلية تعترب كأداة إدارية فعالة ال ميكن اإلستغناء
استغالذلا ، حبيث أهنا تعمل على تقييم نظام الرقابة الداخلية ن أجل كشف نقائصو و إدراج رلموعة من 

 .التصحيحات ادلمكنة ،كما تعمل على التأكد من تطبيق اإلجراءات و اللوائ  ادلوضوعة 

 أهداف الدراسة 

 تتمثل األىداف ادلتوخاة من دراسة ادلوضوع يف :

 ادلؤسسة باعتبارىا أداة فعالة يف ىذه األخريةراز أمهية ادلراجعة الداخلية باولة إبزل -
 ولة إظهار األعمال اليت تقوم هبا ادلراجعة الداخلية و مدى مسامهتها يف تقييم الرقابة الداخلية ازل -

 تقسيم البحث:
نقسم ادلوضوع البحث إىل فصلني نظريني و فصل تطبيقي مع احملافظة على التسلسل ادلنطقي و التدرج يف طرح   

 األفكار قدر اإلمكان حيث :
و ادلبحث الثاين يضم  مقومات يضم ثالثة مباحث  ،ادلبحث األول ماىية نظام الرقابة الداخلية :الفصل األول   

 الث إجراءات و تقييم نظام الرقابة الداخلية .الرقابة الداخلية و ادلبحث الث
الفصل الثاين : يضم مبحثني ،ادلبحث األول ماىية ادلراجعة الداخلية و ادلبحث الثاين يضم معايري الدولية للمراجعة 

 الداخلية 
 :يتمثل يف دراسة تطبيقية حناول من خالذلا دراسة  لثالفصل الثا

و ادلبحث الثاين يضم دراسة مراجعة األجور يف مؤسسة يضم مبحثني ،ادلبحث األول تقدمي مؤسسة ميناء مستغاًل 
ميناء مستغاًل و ادلبحث الثالث يضم تقييم ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة ميناء مستغاًل و أثره يف اختاذ 

 القرار  
  الدراسات السابقة :

يف  مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسرت حتت عنوان أمهية ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة رشام نسيم ، 
وتكمن أمهيتها يف أن ادلراجعة الداخلية ىي  ، 2112 ،جامعة البويرة، العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري

على حتمل مسؤولياهتم وظيفة تقييم مستقلة تنشأ داخل ادلنظمة و هتدف إىل مساعدة أعضاء ادلنظمة 
 بطريقة فعالة ،وذلك عن طريق تزويدىم بالتحليالت و التقسيمات لألنشطة اليت دتت مراجعتها .
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 حدود البحث : 

راجعة الداخلية و دورىا يف تقييم مت التطرق يف ىذا البحث نظريا إىل دراسة اجلوانب ادلتعلقة مبالبعد الموضوعي :   
 مستغاًل .الرقابة الداخلية مبيناء 

  مستغاًل  مت مجع ادلعلومات لغرض الدراسة النظرية من ادلكتبات ادلتواجدة يف كل من والية البعد المكاني :
 ما الدراسة ادليدانية فقد اعتمدت على ادلعلومات ادلتحصل عليها من أ   

 مارس .21جانفي إىل 21منامتدت فرتة الدراسة حوايل  الزماني:البعد 
 المتبع:المنهج 

صفي التحليلي ،حيث مت استخدام ادلنهج الوصفي من خالل عرض ادلفاىيم و و اعتمدت الدراسة على ادلنهجني ال لقد
 .وىدا يف اجلانب النظري األسس العامة دلوضوع البحث

 دراساتنا من خالل عرض و حتليل النتائج ومت االعتماد على ادلنهج التحليلي يف 
 صعوبات البحث: 

 خاصة.خيص موضوع ادلراجعة الداخلية  نقص ادلراجع فيما .1
  .مدة اللقاء مع ادلؤطر يف مؤسسة ادليناء مل تكن كافية بسبب انشغاالتو الكثرية .2
 .التأخري و التأجيل يف ادلواعيد من طرف الزيارات إىل زلل الدراسة ادليدانية  .3

       
 


