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 الحمد هلل الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لو ال فضل هللا علينا أما بعد
 فإلى من نزلت في حقّهم اآليتين الكريمتين في قوله تعالى

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ربك أالّ تعبدوا إالّ إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغّن عندك الكبر أحدهما أو كالهما  وقضى

فال تقل لهما أِف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما واخفض لهما جناح الذّل من الّرحمة 

 {33 – 32} اإلسراء   وقل رّب ارحمهما كما ربياني صغيرا  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى ما أملك في الوجود أبي وأمي العزيزين حفظهما هللا 

 لي ...

 وإلى أفراد أسرتي ، سندي في الدنيا وال أحصي لهم فضل

 إلى من جمعني بهما القدر مشاركتي الحياة بدموعها وابتسامتها رفيقتا دربي-

 و بلغشام سعاد بودالية فايزة

 مدرجات الجامعة إلى كل الزمالء والزميالت.إلى من جمعتني بهم 

 وإلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد.

 

 

 



 

 
 

 فال تستطع لم ،فإن العلماء فأحب تستطع لم فإن ، متعلما فكن تستطع لم فإن .. عالما كن

 "تبغضهم

 نعمه وجل على عز هللا نحمد ، البحث هذا بإنجاز تكللت اجتهاد و جهد و بحث رحلة بعد

 ، القدير العلي علينا فهو بها أنعم التي

ال يسعنا و نحن في هذا المقام ، إال أن نتقدم بواسع الشكر و التقدير إلى من لم يبخل  

 لنا قدمه لما "بن شني يوسف" الدكتورعلينا بنصائحه و إرشاداته إلكمال هذه المذكرة 

 . ه المذكرةهذ انجاز طيلة معرفة و نصح و جهد من

  البحث، هذا إلنجاز عونال يد تقديم في أسهم من لكل الجزيل بالشكر نتقدم كما

 الذين أشرفوا علينا  أستاذتنا بالذكر نخص و

 منا والتسهيالت و المعلومات فلهم المساعدات لنا وقدموا دربنا في التفاؤل زرعوا من إلى

 .الشكر كل
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 :بالغة العربية امللخص

 سالمة مدي على السهر أيضا مسؤوليتها ومن املؤسسة، مهام من هى الداخلية، للرقابة سليم هظام وجىد إن

 وثحديد حجم الحدقيق، برهامج إعداده عند املدقق عليها يرثكز التي النقطة الداخلية الرقابة جعحبر ثطبيقه،

 طبيعة  ثحديد على فقط يعمل ال الداخلية الرقابة هظام قىة أو ضعف أنّن  كما ، بهاسيقىم التي الاخحبارات

 .ألادلة ثلك فحص عملية في املطلىب العمق ثحديد على أيضا يعمل وإهما ألادلة، على االحىو 

 

 .إلاثبات أدلة الداخلية، الرقابة ،مدقق حسابات،االسابات ثدقيق : املفتاحية الكلمات

 

 

Résumé en français: 

L’existence d'un système efficace de contrôle interne, est l’une des tâches de l’entreprise, sa 

responsabilité est d’assurer la sécurité de son application, le contrôle interne sur lequel se base 

l'auditeur lors de la préparation du programme de vérification, et de déterminer le taux des 

examens qui seront menées, et la faiblesse ou la force du système de contrôle interne ne détermine 

pas seulement la nature de l'obtention de preuves, et également déterminer la profondeur requise 

dans le processus d'examen de ces éléments de preuve. 

 

Mots clés: audit, auditeur, contrôle interne, données probantes. 
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مع بين املورد البشري والطبيعي ، كونها تجيكل القائم عليه أي نظام اقتصاديتعد املؤسسة العضو املحرك واله

تقديم خدمات أو إنتاج هذا لتحقيق أهداف قد تكون ي والفني تحت مجموعة من الظروف و العنصر املالو 

  التغيرات اليومية.املؤسسة في وسط يمتاز باملرونة و منتجات مع الحرص على تحقيق أرباح تضمن بقاء واستمرار 

، عرف االقتصاد الوطني في الفترة األخيرة موجة من التحوالت تمحورت في مجملها حول هاته التغيرات ومن جراء

جعل املؤسسات  ، مااالقتصاد القائم على آليات السوق ل االنتقال إلى البنية الهيكلية االقتصادية من خال

وتعمل على حفظ  ،تي تعكس الصورة الحقيقية للمؤسسةاالقتصادية أكثر من أي وقت مض ى تهتم باملؤشرات ال

مرآة تعكس تاريخ الحضارة  أيضاالتوسع في السوق لتحقيق البقاء. ويعتبر تاريخ املحاسبة في الواقع التوازن املالي و 

لك نجد أن املحاسبة تطورت نظمها، لذقدمت املحاسبة و اإلنسانية فكلما تقدمت الحضارات اإلنسانية كلما ت

ذلك لقيد األصناف الواردة واملنصرمة من املخازن، ثم بابل و الحضارة األولى في مصر القديمة و ظهرت بظهور 

ن الذين قيل أنهم اخترعوا الحروف األبجدية أساسا لتنظيم عملية مسك ظهرت السفن التجارية عند الفينيقيي

الدفاتر كما عرفت أيضا عند اإلغريق الذين امتازوا بدقة تنظيم حساباتهم و كانت العمليات املحاسبية قليلة 

 فكان املراجع يراجع نفسه بنفسه.

ظيم حتى حضارة اإلنسانية تمارس قدرا من التنلكن ما إذا بدأت اإلمبراطوريات القديمة التي ظهرت في فجر الو   

استخدام نظم محكمة ملراجعة الحسابات العامة. ومن هنا بدأت تظهر املراجعة ظهرت املحاسبة املنظمة و 

كما ظهرت أيضا عددت مصالحها كشركات املساهمة، و خاصة مع ظهور مؤسسات اقتصادية كبيرة الحجم، فت

وسع نطاق املراجعة الداخلية، وأصبحت الحاجة ملحة لها وذلك للحفاظ على املؤسسات املالية كالبنوك مما ت

 أموال املؤسسة وحقوق املساهمين.

وعليه فانه من أجل ضمان التسيير الجيد للمورد البشري والطبيعي واملالي داخل املؤسسة واختيار القرارات 

ي تكاليف اإلنتاج ملؤسسة من االنحرافات الرشيدة  في الوقت املناسب وبكل موضوعية وعقالنية وحتى تحتاط ا

للوحدة الواحدة في ظل املنافسة القائمة ، كان عليها أن تنتهج األساليب العلمية الدقيقة لوضع املؤسسة في 

االقتصادي للمؤسسة، مما أصبحت هذه األخيرة تستوجب للتنمية لتحقيق التوازن املالي و املسار الصحيح 

املتمثلة في تقييم هذا النظام  ذلك لتسهيل عملية القيام بوظيفة املراجعة وية و استعمال نظام رقابة داخل

 إعطاء رأي فني محايد حول صدق و شرعية الحسابات.و 

 ومن هذا املنطلق نطرح اإلشكالية التالية:

 ؟ االقتصادية ة الداخلية في املؤسسةالرقاب هميةأمدى ما 
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  التساؤالت الفرعية التالية:يمكن طرح لإلجابة عن هذه اإلشكالية و 

 ؟ما املقصود باملراجعة .1

 إلى ما ترمي له املراجعة الداخلية بصفة عامة؟ .2

 ؟األجور راجعة الداخلية لنظام الرواتب و ما الهدف املرجو من امل .3

 فرضيات البحث:

  لإلجابة على األسئلة السابقة ننطلق من الفرضيات التالية: 

 طاء رأي شخص ي محايد الغرض منه إعدوري يقوم به شخص محترف محايد و  فحص املراجعة فهي

 البيانات املحاسبية.كذا القوائم املالية و شرعية الحسابات و براهين حول صدق و مدعم بأدلة و 

 الداخلية بصفة عامة إلى:ة راجعترمي امل 

 تقييم مدى التزام العمال باملسؤوليات املستندة إليهم.

 .ولينؤ فحص مدى صحة املعلومات املحاسبية التي تصل إلى املس              

 تقييم نظام الرقابة الداخلية املعمول به في املؤسسة.

 األجور الذي ينبغي على املراجع تدقيقه هو أن التكاليف العائدة ن الهدف األساس ي لنظام الرواتب و إ

 املحاسبية املعنية مسجلة كما يجب.ملستخدمي املؤسسة لكل دورة من الدورات 

 

 

 أهمية البحث:

ذلك تسليط الضوء عليها و ظيفة من وظائف املؤسسة الحديثة و إن أهمية املوضوع تتمثل في تبسيط و   

 باستعراض مختلف املراحل التي تتخلل القيام بهذه الوظيفة.

 الهدف من البحث:

إن األهداف التي نسعى للوصول إليها من خالل دراستنا لهذا املوضوع هو إظهار فعالية املراقبة الداخلية 

الدور الذي تلعبه املراجعة ورة الحقيقية و إعطاء الصفي دعم التسيير الجيد للمؤسسة و املراجعة الداخلية و 

 في تقديم اإلرشادات ملتخذي القرارات.الداخلية 

 :التحليليجي و األسلوب املنه

لذي يعتمد على جمع ايالءم طبيعة املوضوع املدروس و  التحليلي الذيلى املنهج الوصفي و في دراستنا ع اعتمدنا 

 املعطيات التي تساعد على التحليل.

 أسباب اختيار املوضوع:

 الجانب املوضوعي.د اعتبارات من الجانبين الذاتي و يرجع سبب اختيارانا لهذا املوضوع لع
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 الجانب الذاتي:

 _نوع التخصص الذي ندرس فيه له عالقة وطيدة مع املوضوع املختار.

 _امليل الطبيعي إلى احتراف مهنة املراجعة.

 املكاتب العمومية األخرى._ثراء املكاتب الجامعية و 

 الجانب املوضوعي:

 الداخلية. الرقابة_النقص الفادح الذي تعاني منه املؤسسات العمومية في تطبيق 

 الداخلية في املؤسسة. الرقابةانة مك_ أهمية و 

 الداخلية في املؤسسة. الرقابة _ضرورة تطبيق

 خطت البحث:

 ( فصول.33) ثالثقمنا بتقسيم بحثنا إلى 

 املراجعةالفصل األول: 

 األول ماهية املراجعة والذي يشمل أوال بتعريف املراجعة املبحث يشملثالث مباحث،  يتضمن هذا الفصلو 

املراجعة، وأخيرا في املبحث الثالث تناولنا معايير  أنواع في املبحث الثاني تطرقنا إلىو ،املراجعةمبادئ  أهدافها،و 

 املراجعة.

  الرقابة الداخليةالفصل الثاني: 

، حيث بدأنا في املبحث األول عموميات حول الرقابة الداخلية بدأ من نشأتها مباحث ثالثيتضمن هذا الفصل و 

 وطرق تقييم أنظمة الرقابة. ، املجاالت التي تطبق فيهاوأهدافها بهثم املفهوم الذي تعرف 

حدود املراقبة  ،األساسية لها الوسائل، املراقبة الداخلية في املؤسسةفي املبحث الثاني فيشمل خصائص و

 ثم اإلجراءات التي تقوم بها. اخلية،الد

 اإلطار ،أسلوب تنفيذها، أهميتها ومجال تطبيقهامفهومها و أما املبحث الثالث فيشمل املراجعة الداخلية من 

 القانوني للمراجعة الداخلية ووثائق عملية املراجعة.

 جانب التطبيقي الفصل الثالث:

 إلى وظيفة من وظائف املؤسسة الوطنية للمواد الحمراء. وتناولنا في هذا الفصل دراسة حالة تعرضنا فيها



 

 

 

 

 

 

 



 الحسابات مراجعةماهية                                                                       :                                                     األول الفصل   

2 
 

 تمهيد:

لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبير على األنشطة االقتصادية من حيث تنظيمها وعملها بحيث يظهر هذا 

 وبالتالي لم يعد 
ً
 من خالل انفصال امللكية عن التسيير على خالف ما كان سابقا

ً
للمالك أي دخل في املؤسسة جليا

قي وكذلك وجهة بحيث جعله ال يتطلع بشكل مباشر وكافي على واقع املؤسسة الحقي من ناحية تسييرها ومراقبته،

به في املؤسسة، ومنه أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر محايد كواسطة بينه وبين  رأس ماله املساهم

نفس الوقت يقدم النصح لإلدارة من أجل تصحيح  يحالة املؤسسة وف من خاللها املتعاملين على املؤسسة يطلع 

التي قد تحدث وهذا عن طريق املراجعة التي يقوم بها في املؤسسة املعنية باالعتماد على  اتوالتالعباألخطاء 

 .وسائل إجراءات خاصة

 مباحث:ية في هذا الفصل الذي اشتمل ثالث وقد اعتمدنا على الخطة التال

مفهوم املراجعة  األول مطالب، تناولنا في املطلب  أربع إلىحيث قسمناه  أهدافها: مفهوم املراجعة و األول املبحث 

املقارنة بين املحاسبة  وفي املطلب الرابع املراجعة وفي املطلب الثالث مبادئ املراجعة أهدافوفي املطلب الثاني 

 املراجعةو 

باملراجعة، حيث القائم  األول من ب، املطلمطالب هم كاألتي أربع املراجعة والذي ضم أنواع املبحث الثاني: أما

من حيث واملطلب الرابع  من حيث مجال أو نطاق املراجعةاملطلب الثالث و  من حيث اإللزاميةالثاني  بواملطل

 .ي تتم فيه عملية املراجعةذالوقت ال

 القواعد العامة األول ، تناولنا في املطلب ينمطالبالذي ضم بدوره على و  املراجعةمعايير  :الثالث املبحث وأخير

 .التقرير إعداد معايير نياملطلب الثاو  قواعد تنفيذ مهمة املراجعةو 
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 هدافهاأ: مفهوم املراجعة و األول املبحث 

 مفهوم املراجعة :األول املطلب 

الدفاتر الحسابات و املستندات و الداخلية والبيانات و الرقابة  أو تدقيق الحسابات بأنها فحص 1يقصد باملراجعة 

، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة منظمانتقاديا إاصة باملؤسسة تحت التدقيق، فحصا الخ

، في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج الدورة من ربح أو لك املشروعالية للوضع املالي لذالقوائم امل

 خسارة.

 2:ومن أحسن التعارف الشاملة للمراجعة ما ذكرته إحدى اللجان لجمعية املحاسبة األمريكية بأن املراجعة-

ول السجالت حبخصوص ما هو مثبت بالدفاتر و  باتثاإلقرائن للحصول على أدلة و ظمة أو طريقة منت عملية»

، وفق مقاييس معينة، مثبت في الواقعهو تقييمها للتأكد من درجة التماثل بما األحداث االقتصادية للمؤسسة و 

 .«ونقل النتائج إلى األطراف املعنية

 املرتبطة بالعناصر األدلة على للحصول  منتظمة عملية أنه على التدقيق األمريكية املحاسبية الجمعية عرفتو -

 املوضوعية، للمعايير مطابقتها من التأكد دفبه موضوعية بطريقة وتقييمها االقتصادية األحداث على الدالة

 3.املعنية األطراف إلى النتائج توصيل ثم ومن

 

 العمليات، بنتائج املرتبطة األدلة وتقييم تجميع في املوضوعية على تعتمد منظمة عملية هو الحسابات مراجعة-

 4.املعنية األطراف إلى النتائج وتوصيل املوضوعة، للمعايير النتائج تلك مطابقة مدى من للتحقق وهذا

 بين التوافق مدى تعكس التي التقارير إعدادو  اإلثبات أدلة وتقويم جمع عملية هو الحسابات مراجعة-

 .5محايد مستقل فني شخص بواسطة العملية هذه تتم أن ويجب مقدما، محددة ومعايير املعلومات

 األحداث نتائج حول  اإلدارة مزاعم بشأن األدلة وتقييم لجمع منظمة عملية هو الحسابات مراجعة-

 وتوصيلها القائمة املعاييرو  جالنتائ هذه مطابقة مدى لتحديد وهذا للمؤسسة االقتصادية والتصرفات

 .6املعنية األطراف إلى

 

 
                                                           

 .91ص، 0222،9111،نللنشر، عماعلم تدقيق الحسابات الناحية النظرية، دار وائل خالد أمين عبد هللا،  1
2 L.D. Sawyer, (The practice of modern internal auditing) Altamonte Springs Floride ،The Institute of auditors1981P4-6. 

 الجزائر، الجامعية، املطبوعاتديوان  ،"التطبيقية واملمارسة النظري  اإلطار الحسابات وتدقيق املراجعة "،مسعود صديقي التهامي، محمد طواهر 3

 .21ص ،2003 الثالثة، الطبعة
  11ص 1998طبعة، بدون  اإلسكندرية، الحديث، الجامعي املكتب ، "املراجعة أصول  "لبيب، عوض الفيومي، محمد 4
 91ص ، 2007األولى، الطبعة مصر، العصرية، املكتبة ،"معاصر مدخل :املراجعة أساسيات  "الشيشيني، محمد حاتم 5
 00،09 ص ص ،0222اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،"املعاصرة األعمال بينة في املتقدمة املراجعة  "شحاتة، السيد شحاتة عبيد، حسين 6
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 ومن خالل هذا التعريف يتبين لنا أن:

لك يعني أن اختبارات مراقب الحسابات تعتمد على تخطيط مسبق متمثل في وذ 1املراجعة عملية منتظمة -9

 برنامج موضوع لعملية املراجعة.

را لتعدد هذه ظلك لب عملية املراجعة نذتقييمها بطريقة موضوعية، ويمثل ضرورة الحصول على القرائن و  -0

 ، وتنوع املعايير املستخدمة لتقييمها.القرائن

ل الفترة األحداث االقتصادية التي حدثت خالليات و ق من مدى التطابق بين نتائج العمتستخدم األدلة لتحق -1

املعايير املوضوعية و  بر القوائم املالية ملخصا لها()والتي تعت مركزها املاليوأثرة على نتائج عمليات الوحدة و 

وائم املالية قد القفاملراجع عند تقييمه لألدلة يهتم بتحديد ماذا كانت  دئ املحاسبة مقبولة قبوال تاما(.)مبا

 املحاسبة املتعارف عليهاعرضها طبقا ملبادئ تم إعدادها و 

 عة تمثل وسيلة من وسائل االتصال، ومن ثم فان املراجالدراسة إلى األطراف املعنيةص و إيصال نتائج الفح -4

عن طريق تقرير األمر،  راسة، وإيصالها إلى من بهمهالدب الحسابات في عرض نتيجة الفحص و يعتمد مراقو 

 يضمن رأيه الفني املحايد.

من صحة  ويقصد بالفحص التأكد «اإليصال»و« التقرير»و «الفحص» املراجعة تشمل علىن عملية اومن ثم ف

فحص القياس الحسابي للعمليات املالية بالنشاط  أي تحليلها،متها التي تم تسجيلها و سال قياس العمليات املالية و 

 يهمه األمر داخل املشروعإثباتها في تقرير يقدم إلى من التقرير هو بلورة نتائج الفحص و  املحدد للمشروع أما

 .وخارجه

 تم بواسطة أفراد داخل املؤسسة أوهنا يتجلى مفهوم املراجعة في املؤسسة سواء كانت مراجعة داخلية تو 

دقة لساهر على إثبات مدى صحة و ، فأصبح املراجع بمثابة اة تتم بواسطة أفراد خارج املؤسسةمراجعة خارجي

القوائم املالية مع واقع الواردة في  توافق البياناتاالعتماد عليها و  مدىو الختامية سالمة القوائم املالية و و 

تمدون عليها في اتخاذ قراراتهم يعن يستخدمون البيانات املحاسبية و ، وهذا لخدمة األشخاص الدياملؤسسة

 ، ومن هؤالء األشخاص:املستقبلية رسم خططهمو 

 إدارة املشروع)املديرون(:

املستقل مما و  من قبل مراجع الحسابات املحايد البيانات املحاسبية التي يتم اعتمادها علىتمد إدارة املؤسسة تع

جاح مما يؤدي إلى يزيد الثقة في هذه البيانات، كما أنها وسيلة إلثبات أن إدارة املؤسسة قد مارست أعمالها بن

 هم.كذلك زيادة مكافآتأخرى و  تجديد مدة أعضاء مجلس اإلدارة لفترةإعادة انتخاب و 

 

 

 

                                                           
 .91ص، 9111 اإلسكندرية ،الحسابات، الدار الجامعية والعملية ملراجعةعبد هللا هالل، األسس العلمية  ،محمد سمير الصبان 1
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 :املستثمرون

( قبل اتخاذ أي قرار أو بتوجيه مدخراتهم. بحيث أن الحسابات الختاميةن يعتمدون على القوائم املالية )الذي

ع السرقة نتيجة قيام املراجو سوف لن تتعرض لالختالس  تعيين مراجع حسابات يطمئن املستثمرين بأن أموالهم

 قانون الشركات.عدم انتهاك عقد الشركة األساس ي و التأكد من بمراقبة تصرفات إدارة الشركة و 

 :البنوك

قبل أن توافق هذه طلب الحصول على قروض من البنوك ومؤسسات االقتراض، و تقوم معظم املؤسسات ب

ذلك نتيجة األعمال لتلك املؤسسات، و البنوك على منح تلك القروض، فإنها تقوم بفحص وتحليل املركز املالي و 

 درة هذه املؤسسات على سداد تلك القروض مع فوائدها في املواعيد املحددة.لضمان ق

 :1الجهات الحكومية )أجهزة الدولة(

منها مراقبة النشاط  تعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات التي تصدرها املؤسسات في العديد من األغراض

األعمال دون بيانات كن للدولة القيام بتلك االقتصادي أو رسم السياسات االقتصادية أو فرض ضرائب، وال يم

 إبداء الرأي الفني املحايد.بفحص هذه البيانات فحصا دقيقا، و معتمدة من جهات محايدة تقوم موثوق فيها و 

هو دور انتقادي للعناصر املقدمة إليه لغرض مقدرتها على مقابلة ن القول بأن دور مراقب الحسابات يمكوبذلك 

نظام تعديل  تستهدفا ا أن املراجعة، والشكل الالحق يوضح لناملعلومات املحاسبيةجات مستخدمي احتيا

تخدمي املعلومات مسعملية إيصال فرعية بين املراجع و ولكن تضيف إليها  االتصال للمعلومات املحاسبية

ستخدمو نوعيتها في ضوء معايير يشترك منتهم على تحديد جودة املعلومات و ، حيث تتمثل في معاو املحاسبية

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. املعلومات في إعدادها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .00ص ،0222مؤسسة الوراق، التطبيق،مراجعة الحسابات بين النظرية و  يونس محمد جربوع، 1
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 : أهداف املراجعةالثاني املطلب

على  مضمونه املنهي أن يالحظ التغير الهائل الذي طرأالتاريخي ألهداف التدقيق و لتطور يستطيع الباحث في ا

الكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر بالتالي على املضمون، فقديما كانت عملية التدقيق مجرد وسيلة األهداف و 

لكن هذه النظرة لعملية التدقيق تغيرت عندما قرر القضاء خطاء أو غش أو تالعب أو تزوير، و السجالت من أو 

أنه ليس ة التدقيق و دفا من أهداف عمليالخطأ ليس ه أن اكتشاف الغش أو 9112راحة عام االنجليزي ص

يشك فيما يقدم هو جب على املدقق أن ال يبدأ عمله و ييكون جاسوسا أو بوليسيا سريا، و  مفروضا في املدقق أن

يمكن تشبيه املدقق و هو يؤدي مهنته بـ " كلب الحراسة و ال بالكلب البوليس ي الذي  هكذاإليه من بيانات، و 

 *.يتعقب املجرمين

من بيانات، ما تحتويه والسجالت و كذلك كان هدف التدقيق قاصرا على التأكد من الدقة الحسابية للدفاتر و 

من ذلك، لكن هذا الهدف  السجالت دون إبداء رأي فني محايد حول أكثرمع تلك الدفاتر و  ومطابقة القائم املالية

إصدار السجالت، و و  نتقاديه منظمة للدفاترأيضا تغير، حيث أصبح من الواجب على املدقق القيام بمراجعة ا

 رأي فني محايد يضمنه في تقريره الذي يقدمه للمساهمين )أو من قام بتعيينه( عن نتيجة فحصه.

 يمكن بوجه اإلجمال حصر األهداف التقليدية للتدقيق في نواح عدة أهمها:و 

 تقرير مدى االعتمادو  ؤسسة وججالته،دفاتر املصحة البيانات املحاسبية املثبتة في من دقة و  التأكد-9

 .والسجالتعلى رأي فني محايد حول مطابقة القوائم املالية ملا هو مقيد بالدفاتر  الحصول -0

 ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش. اكتشاف-1

الداخلية تدعيم أنظمة الرقابة للمؤسسة، و  املفاجئارات املدقق الغش عن طريق زيفرص األخطاء و  تقليل-4

 املستخدمة لديه.

 أخرى أهمها: وأغراضأما اليوم فقد تعدت عملية التدقيق هذه األهداف إلى أهداف 

 متابعة تنفيذها.الخطط املوضوعة و  مراقبة-9

 نتائج أعمال املؤسسة بالنسبة إلى األهداف املرسومة. تقييم-0

 اإلسراف في جميع نواحي نشاط املؤسسة. أقص ى قدر ممكن من الكفاية اإلنتاجية عن طريق محو تحقيق-1

 تحقيق أقص ى هدف ممكن من الرفاهية ألفراد املجتمع الذي تعمل فيه املؤسسة. -1

                                                           
تشير هذه العبارة إلى شم قوية القتفاء أثر املجرمين( و  ليس كلب ذا حاسةف فيها املدقق بأنه )كلب حراسة و التي وصو  LOPASEعبارة مشهورة للقاض ي  *

  02، 01الغش عند القيام املدقق بمهمته، نفس املصدر، ص إنما تظهر هذه األخطاء و األخطاء و أن الهدف األساس ي للتدقيق ليس اكتشاف الغش و 
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 مبادئ املراجعة املطلب الثالث:

و )التقرير( ومن هنا نقوم بتقديم املبادئ املتعلقة بهذان  فيما سبق رأينا أن املراجعة تقوم بركنين)الفحص(

 التالي:الركنان وهي على 

 أوال: املبادئ املرتبطة بركن الفحص:

 املحتملة على كيانها.و  ة التامة بطبيعة أحداث املؤسسة وآثارها الفعليةيعني املعرفمبدأ تكامل اإلدراك الرقابي: 

عية الفر الفحص أهداف املؤسسة الرئيسية و  يعني أن يشمل مدى :مبدأ الشمول في مدى الفحص االختباري 

 ارير املالية املعدة بواسطة املؤسسة مع مراعاة األهمية النسبية لهذه التقارير.كذلك جميع التقو 

مكن، منه عنصر التقدير الشخص ي، يشير إلى ضرورة العقل إلى حد أقص ى م 1مبدأ املوضوعية في الفحص:

العناصر اتجاه  تدعمه خصوصاو  ذلك باالستناد إلى العدد الكافي من أدلة اإلثبات التي تؤيد رأي املدققو 

 تلك التي يكون احتمال حدوث الخطأ فيها أكبر من غيرها.و ي تعتبر ذات أهمية كبيرة نسبيا، واملفردات الت

سة بجانب فحص نشير إلى وجوب فحص مدى الكفاية اإلنسانية في املؤسمبدأ فحص مدى الكفاية اإلنسانية: 

ية هي هذه الكفالدى املدقق عن أحداث املؤسسة و  ملا لها من أهمية في تكوين الرأي الصحيحالكفاية اإلنتاجية 

 االتصالوالحوافز و السلطة سسة من نظام للقيادة و هو تعبير ما تحتويه املؤ مؤشر للمناخ السلوكي لها و 

 املشاركة.و 

 ثانيا: املبادئ املرتبطة بركن التقرير

لنقل العمليات االقتصادية  يشير إلى مراعاة أن يكون تقرير مدقق الحسابات أداةمبدأ كفاية االتصال: 

للمؤسسة لجميع املستخدمين لها بصورة حقيقية تبعث على الثقة بشكل يحقق األهداف املرجوة من إعداد هذه 

 التقارير.

للمؤسسة، ومدى يشير إلى مراعاة أن يفصح عن كل من شأنه توضيح مدى تنفيذ األهداف مبدأ اإلفصاح: 

إبراز ر على داللة التقارير املالية، و إظهار املعلومات التي تؤثبية والتغير فيها و راءات املحاساإلجالتطبيق للمبادئ و 

 السجالت.و املستندات والدفاتر الرقابة الداخلية و  جوانب الضعف في أنظمة

املالية منصفة لجميع املرتبطين كذا التقارير تويات تقرير املدقق و أن تكون مح يشير إلى مراعاةمبدأ اإلنصاف: 

 املهتمين باملؤسسة سواء داخلية أو خارجية.و 

 

 

                                                           
 .04،01، ص سابقمرجع  ،جربوعيونس محمد   1
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 املراجعةاملقارنة بين املحاسبة و  املطلب الرابع:

لتي املبادئ التي تحكم تسجيل العمليات املختلفة ابة على أنه مجموعة من النظريات و يمكن تعريف علم املحاس

ورة نقدية ثم عرض نتائج هذه العمليات في يكون لها التأثير على مركزه املالي في صتبويبها، و تجريها املؤسسة و 

 1قوائم مالية تبين نتيجة أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة خالل فترة معينة ومركزه املالي في نهاية هذه الفترة.

يانات املسجلة املبادئ التي تنظم فحص البفهو عبارة عن مجموعة النظريات و  أما علم تدقيق الحسابات

الية مدى داللة القوائم املات للتأكد من صحة هذه البيانات ودرجة االعتماد عليها، و ملستندابالدفاتر والسجالت و 

  مركزه املالي.على نتيجة أعمال املؤسسة و 

دفاتر اليومية املساعدة معتمدا على  هكذا يبدأ املحاسب بتسجيل العمليات املحاسبية بدفتر اليومية أوو 

ة، فيكون يقوم بترحيل تلك القيود إلى حسابات بدفاتر األستاذ املساعد املستندات املؤيدة لتلك العمليات، ثم

إجراء تسويات الجرد الالزمة ليصار إلى تأتي عملية ترصيد تلك الحسابات و التبويب، ثم بذلك قد قام بالتحليل و 

نتيجة عمل املؤسسة  التي تبيننية، وأهمها قائمة نتيجة األعمال و عرض نتائج تلك العمليات في القوائم املالية املع

التي تبين الوضع املالي للمؤسسة في نهاية تلك الفترة التي ن ربح أو خسارة عن تلك الفترة، وقائمة املركز املالي و م

أما املدقق فيبدأ عمله بتحليل ما حوته تلك القوائم املالية من بيانات للتأكد  اتخذت أساسا إلعداد تلك القوائم.

السجالت، كما يعود طابقة تلك البيانات مع الدفاتر و من أجل هذا يعود بما للواقع، و عدالة تصويرهصحتها و من 

ربما يؤدي األمر باملدقق إلى تعدي نطاق املؤسسة ؤيدة ملا هو مسجل بتلك الدفاتر والسجالت، و إلى املستندات امل

  بحثا وراء دليل أو قرينة.

املحاسب، كما يتضح لنا أيضا أن علم املحاسبة علم هكذا يتضح لنا أن املدقق يبدأ عمله من حيث ينتهي و 

وي نتائج تلك العمليات إنشائي يبدأ بالعديد من العمليات التي يجريها املؤسسة، يخلص منها بقوائم مالية تح

ما حوته من بيانات إلى الدفاتر يعود ببالقوائم املالية و خالصتها، بينما علم التدقيق علم تحليلي يبدأ العديدة و 

 من صحتها.ذلك في سبيل التأكد جالت واملستندات املؤيدة لها، و لساو 

هو أن املحاسب موظف لدى املؤسسة خاضع بالتبعية إلدارته، تنحصر فارق هام بين املحاسب واملدقق،  ثمةو 

ر منهي خبيق إرادة القائمين على املؤسسة، و من ثم عرضها في قوائم مالية وفتبويبها و ه في تسجيل العمليات و مهمت

لية من حوته القوائم املا في فحص ما طان، أي سلطة إدارية باملؤسسة، وتنحصر مهمتهمحايد ال يخضع لسل

سة عن إذا كانت تلك القوائم املالية تظهر بصدق نتيجة أعمال املؤس إبداء رأيه فيمابيانات للتأكد من صحتها و 

 املالي في نهاية تلك الفترة.تبين بعدالة حقيقة مركزه الفترة املالية املعنية، و 

املحامي، إذ يشترط في كل فريق الخلفية حاسب بتلك القائمة بين القاض ي و املويمكن تشبيه العالقة بين املدقق و 

 2.الحكم الشخص ياالستقالل و القاض ي الحياد و لكن يضاف إلى املدقق و العلمية املتساوية، و 

                                                           
 .02ص ،سابقمرجع  ،يونس محمد جربوع 1
 .02مرجع سابق،ص لد أمين عبد هللا،خا 2
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 املراجعة  أنواعاملبحث الثاني: 

 )الهيئة التي تقوم بعملية املراجعة( من حيث القائم باملراجعة :األول املطلب 

 :لقائم بها إلى نوعين أساسيين همايمكن تقسيم املراجعة من حيث ا

 املراجعة الخارجية-

 املراجعة الداخلية-

وهي التي تتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة أو الشركة، حيث يكون مستقال عن إدارة  املراجعة الخارجية:

، وعدالة انية العامة لوضع املؤسسة املاليتقرير حول عدالة تصوير امليز  إلىؤسسة، وغرضه الرئيس ي الخالص امل

 .تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة املالية

 في تستخدم لكي اإلدارة مجلس لصالح وتوجيهات نصائح لصالحم أو يقد املالية القوائم صحة تأكيد على عملت-

 1املجاالت األخرى.

 ويسمى املؤسسة عن مستقل مختص به ويقوم الحسابات نظامية على املصادقة أجل من فحص عملية يه-

 2.الحسابات محافظ

ما  من ثم فهي تعتبر حديثة إذللمراجعة الخارجية، و لقد كان ظهور املراجعة الداخلية الحقا  :املراجعة الداخلية

راجعة الداخلية بناءا على احتياجات اإلدارة إلحكام عملية الرقابة لقد نشأت املقورنت باملراجعة الخارجية، و 

التقييم لخدمة لة تعمل من داخل املؤسسة للحكم و على املستويات التنفيذية، فاملراجعة الداخلية أداة مستق

 التشغيلية األخرى. العملياتو عة العمليات املحاسبية واملالية ريق مراجأهداف اإلدارة في مجال الرقابة عن ط

 أن من التأكد خالل من اإلدارة خدمة إلى األولى بالدرجة يهدف املؤسسة، داخل من طرف بواسطة يتم الذيهو 

 اإلدارة يمد الداخلية الرقابة أحد فروع يمثل أنه كما، لإلدارة دقيقة بيانات ويقدم كفؤ املحاسبي النظام

 3.املرسومة السياسات عن واالنحراف والغش األخطاء اكتشاف دفبه املستمرة باملعلومات

 

ملا سبق، يمكن القول بأن املراجعة الداخلية تمثل أحد حلقات املراقبة الداخلية وأداة في يد اإلدارة  واستفادا

 تعمل على مد اإلدارة باملعلومات املستمرة فيما يخص النواحي اآلتية:

 التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام  لتي يتم بها أنظمة الرقابة الداخلية الكفاءة دقة

 املؤسسة.

  ج العمليات ذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائلتي يعمل بها النظام املحاسبي، و كفاءة الطريقة اكيفية و

 املركز املالي.و 

                                                           
1 SCHICK Pierre, " Mémento d’audit interne : Méthode de conduite d’une mission ", Dunod, paris, 2007, p.52. 
2 A.Hamini, " L’audit comptable et financier ", Berti, Alger, première Edition, 2001, P : 08. 

 .92ص ، 1999األولى، لطبعةا الوراق، عمان، مؤسسة ، "والدولية األمريكية املعايير ظل في التدقيق أساسيات  "دحدوح، حسين القاض ي، حسين 3
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تندات ومما بجدر بنا التلميح إليه بان املراجعة الداخلية قد اقتصرت في بادئ األمر على املراجعة الحسابية للمس

لقد توسعت بعض املنشآت لكي كتشاف أخطاء التسجيل بالدفاتر، و لغرض ابعد الصرف )مراجعة الحقة(،

لقد اتضح بعد و  ،لغرض التأكد من سالمة اإلجراءات تشمل املراجعة الداخلية مراجعة حسابية قبل الصرف،

بع معه ضرورة تطوير مما استت ملجاالت،دارة العليا في جميع اذلك إمكانية استخدام املراجعة الداخلية لخدمة اإل 

توسيع نطاقها لتشمل جميع نواحي النشاط للتحقق من مدى فاعلية األساليب الرقابية في متابعة هذه األداة و 

عن تكليف م للمراجعة الداخلية في املؤسسة ال يغني ظايتبادر إلى األذهان أن وجود ن إالتنفيذ املهام. ويجب 

مراقبة الحسابات، فالطريقة التي ينفذ بها املراجع الخارجي عمه تختلف عن الطريقة و  املراجع الخارجي بفحص

يمكن  الخارجية،املراجعة أهداف كل من املراجعة الداخلية و ومما سبق من التعارف و  أي يتبعها املراجع الداخلي.

 :1ياملراجع الخارجالف بين كل من املراجع الداخلي و إعداد جدول إلبراز أوجه االخت

 :املراجع الخارجياملقارنة بين املراجع الداخلي و  :(I-9الجدول رقم )

 

 

                                                           
 .41، 44ص-عبد هللا هالل، مرجع سابق ،محمد سمير الصبان 1

 املراجع الداخلي املراجع الخارجي 

: خدمة طرف الهدف الرئيس ي -9 األهداف-1

ثالث )املالك( عن طريق إبداء 

صدق تمثيل سالمة و  الرأي في

عدها اإلدارة القوائم املالية التي ت

 املركز املالي.عن نتيجة األعمال و 

: اكتشاف األخطاء الهدف الثانوي  -0

حدود ما تتأثر به  والغش في

 .والقوائم املاليةالتقارير 

: خدمة اإلدارة    الهدف الرئيس ي -9

أكد من أن النظام عن طريق الت

يانات يقدم باملحاسبي كفؤ و 

بذلك ودقيقة لإلدارة، و  سليمة

يس ي على ينصص الهدف الرئ

 األخطاء والغشاكتشاف ومنع 

السياسات عن  االنحرافاتو 

 املوضوعة. 

من يقوم  نوعية-0

 باملراجعة

شخص منهي مستقل من خارج املشروع 

 يعين بواسطة املالك.

موظف من داخل الهيكل التنظيمي 

 اإلدارة. ويعين بواسطةللمشروع 

االستقالل  درجة-1

في أداء العمل 

 إبداء الرأيو 

اإلدارة في عملية يتمتع باستقالل كامل عن 

 .وإبداء الرأيوالتقييم الفحص 

عن  يتمتع باستقالل جزئي، فهو مستقل

( والتكاليف مثل الحسابات)اإلدارات بعض 

 رغبات اإلدارات األخرى. ولكن يخدم
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 .44،41ص، 9111 ة، اإلسكندريالجامعية ر، الداالحسابات والعملية ملراجعةالعلمية  س، األسعبد هللا هالل املصدر: حمد سمير الصبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثم يقدم تقريره من ول أمام املالك، و ؤ مس املسؤولية-4

عن القوائم رأيه الفني عن نتائج الفحص و 

 إليهم.املالية 

من ثم يقدم ول أمام اإلدارة، و ؤ مس

إلى الدراسة تقرير بنتائج الفحص و 

 مستويات اإلدارة العليا.

التعيين والعرف السائد      يحدد ذلك أمر  العمل نطاق-5

ما تنص و عايير املراجعة املتعارف عليها، مو 

عليه القوانين املنظمة ألعمال املراجعة 

 الخارجية.

عمل املراجع  تحدد اإلدارة نطاق

الداخلي فبقدر املسئوليات التي تعهد 

اإلدارة للمراجع الداخلي يكون نطاق 

 عمله.

يتم الفحص غالبا مرة واحدة في نهاية  األداء  توقيت-6

السنة املالية، وقد يكون في بعض األحيان 

 على فترات متقطعة خالل السنة.

يتم الفحص بصورة مستمرة على 

 مدار أيام السنة.
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، فإن هناك أوجه للشبه بينهما، املراجع الداخليبين دور كل من املراجع الخارجي و على الرغم من أوجه الخالف و 

 من أمثلة أوجه الشبه هذه: و 

للرقابة الداخلية في املؤسسة، ومنع وتقليل حدوث األخطاء  يسعى كل منهما إلى ضمان وجود نظام فعال-1

 التالعب.و 

عة مجمو الضرورية التي تساعد على إعداد و  يعمل كل منهما على وجود ناظم محاسبي فعال، يمدنا باملعلومات-2

 1التي يمكن االعتماد عليهاو  من القوائم املالية الصحيحة

قر ، فقد يعتمد املراجع الخارجي إلى حد كبير على ما يعده املراجع الداخلي من تهناك احتمال التعاون بينهما

كذا اعتماد املراجع الداخلي على ما يعده املراجع الخارجي الرقابة الداخلية و  ةمظيرعن نتيجة فحص وتقييم أن

نظام املتخذ في تسيير ا ما يجعله اشد حرصا في مراقبة الذهالمة القوائم املالية و عن مدى س من الرأي املحايد

لكن رغم هذا التعاون الوثيق، فإن وجود نظام سليم للتدقيق الداخلي لن يغني عن تدقيق الحسابات املؤسسة. و 

الفئات تقالل و دقق خارجي محايد مستقل ملا سبق وأوضحنا من أوجه االختالف وخاصة من حيث االسبواسطة م

 2املخدومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .42،41نفس املصدر سابق ص 1
 .12، ص،مرجع سابق ،خالد أمين عبد هللا 2
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 من حيث اإللزاميةاملطلب الثاني: 

 تنقسم املراجعة من حيث اإللزام القانوني إلى نوعين:

 .1املراجعة اإللزامية

 املراجعة االختيارية. 

مراجع  بضرورة تعيينهي املراجعة التي ُيَحتم القانون القيام بها، حيث يلزم املؤسسة و  املراجعة اإللزامية:       

من ثم يترتب على عدم القيام بتلك املراجعة وقوع القوائم املالية الختامية لها، و اعتماد خارجي ملراجعة حساباتها و 

املخالف تحت طائلة العقوبات املقررة، أي هناك نص قانوني على وجوب القيام بعملية املراجعة ومن أمثلة 

 شركات املساهمة أي يكون لشركات املساهمة مراقب حسابات أو أكثر. حسابات اإللزامية: مراجعةاملراجعة 

كذلك لجزاء على املخالفين ألحكامها، و اإللزام ومن ثم يمكن توقيع اة اإللزامية تتميز بعنصر الجبر و منه املراجعو 

ملية وعلى املراجع أن يتحقق أن ع إجراءات منصوص عليها،تم املراجعة وفقا لقواعد ونصوص و يجب بأن ت

 تعيينه لم تتم بمخالفة األحكام القانونية.

كما أن ال يجب أن توضع أية  ضرورية،له بالطريقة التي يراها مناسبة و في هذه املراجعة فإن املراجع يؤدي عمو

لو كانت هذه القيود واردة للقوانين التنظيمية للمؤسسة، اجع أثناء تأديته لواجباته حتى و قيود أو حدود على املر 

في مواجهة املراجع  لم تكن عن الجمعية العامة للمساهمين، وتعتبر مثل هذه القيود كأنها في صورة قراراتأو 

 إذا ما رضخ لهذه القيود. ول سؤ الذي يعتبر م

وهي تلك املراجعة التي يطلبها أصحاب املؤسسة دون إلزام القانون على  املراجعة االختيارية )غير اإللزامية(: 

ارجي في شركات األشخاص، قد يتم االستعانة بخدمات املراجع الخها، ففي املؤسسات الفردية و يام بوجوب الق

اعتماد قوائمه املالية الختامية، نتيجة للفائدة التي تتحقق من وجود مراجع خارجي مراجعة حسابات املؤسسة و 

كاء و كأساس لتحديد حقوق الشر التي تتخذ الشركاء على صحة نتائج األعمال واملركز املالي، و من حيث اطمئنان 

في حالة املؤسسات الفردية نالحظ أن وجود املراجع شريك جديد، و مامانض خاصة في حاالت االنفصال أو

تلك التي تقدم إلى الجهات الخارجية الدفاتر، و  للمالك في دقة البيانات املستخرجة من الخارجي يعطي ثقة

 2وخاصة مصلحة الضرائب.

 

 

 

 
                                                           

 .42ص ،مرجع سابق عبد هللا هالل، ،محمد سمير الصبان 1
 .11ص، سابقخالد أمين عبد هللا، مرجع   2
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 الثالث: من حيث مجال أو نطاق املراجعةاملطلب 

 وتنقسم املراجعة من املجال إلى نوعين:

 املراجعة الكاملة-1

 املراجعة الجزئية-2

السجالت يع العمليات املقيدة بالدفاتر  و حتى عهد قريب يتم بفحص جمكان التدقيق قديما و  املراجعة الكاملة:

فصيلي، غذ كانت الغش أي تدقيق كامل تاألخطاء والتالعب و ات أو حسابات خالية من وما تضمنه من بيان

كبر املشاريع صغيرة وعملياتها قليلة، وكنتيجة لتطور ميادين التجارة والصناعة وما صاحبها من تعدد املشاريع و 

مكلفا و غير عملي، ملا يتطلبه من جهد كبير و وقت طويل، مما أدى إلى تحول التدقيق مستحيال و حجمها، أصبح 

ة الرقابة قد ساعد هذا االتجاه على زيادة اهتمام املشاريع بأنظمتدقيق إلى تدقيق كامل اختياري، و ذا اله

اري يقتصر تحقيق نظام الرقابة الداخلية، فالفرق بين الكامل التفصيلي و الكامل االختيالداخلية و أدواتها، و 

  1ليس باألصولة املبادئ العلمية. على نطاق التدقيق فقط 

ال تضع اإلدارة أو الجهة التي اق غير محدد للعمل الذي يؤديه، و ك، فاملراجعة الكاملة تخول للمراجع نطلكذو 

في هذه الحالة يترك للمراجع حرية تحديد املفردات التي على نطاق أو مجال عمل املراجع، وتعين املراجع أية قيود 

 2.ن جميع املفرداتتشملها اختباراته، وذلك دون التخلي عن مسؤوليته الكاملة ع

وهنا يقتصر عمل املدقق على بعض العمليات أو البنود دون غيرها كان يعهد إليه باملراجعة املراجعة الجزئية: 

، وإنما يقتصر وج برأي حول القوائم املالية ككلالنقدية أو جرد املخازن ...الخ، وفي هذه الحالة ليمكنه الخر 

 تقريره على ما حدد له من مواضيع.

ه الحاالت أن يحصل املراجع على عقد كتابي يوضح نطاق عملية التدقيق ذومن املرغوب فيه هنا أو في مثل ه

بذلك يحمي تدقيقه و  ام بتدقيق بند لم يعهد إليه أصالاملوكلة إليه حتى ال ينسب إليه إهمال أو تقصير في القي

 نفسه بواسطة العقد من أية مسؤولية خارج نطاقه.

 

 

 

 

 

                                                           
 .11ص، 9111عمان ،، الشروق الحسابات، دار والعملية لتدقيقخليل محمود الرفاعي، أصول العلمية  ،خالد راغب الخطيب1
 .29سابق، صعبد هللا هالل مرجع  ،محمد سمير الصبان 2
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  ي تتم فيه عملية املراجعةذالرابع: من حيث الوقت ال املطلب

 إجراء االختبارات إلى نوعين:الفحص و تنقسم املراجعة من حيث التوقيت و  

 . املراجعة النهائية.  9   

 ..املراجعة املستمرة0

تتم بعد انتهاء السنة املالية وإعداد الحسابات والقوائم املالية  تتميز هذه املراجعة بأنهاو 1 املراجعة النهائية:

، ويلجأ املراجع الخارجي إلى هذا األسلوب عادة في املؤسسات الصغيرة الحجم التتعدى فيها العمليات الختامية

  .بصورة كبيرة

إذ  ،السنة املالية للمؤسسة على مدارإجراء االختبارات في هذه الحالة تتم عملية الفحص و  2املراجعة املستمرة:

يانات املثبتة فحص البددة خالل السنة املالية لتدقيق و يقوم املدقق أو مندوبيه بزيارة للمنشأة بفترات متع

مني محدد مسبقا، مع ضرورة إجراء عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة وفقا لبرنامج ز بالدفاتر والسجالت، و 

نهاية السنة املالية للتحقق من التسويات الضرورية ألعداد القوائم املالية مراجعة أخرى بعد إقفال الدفاتر في 

 الختامية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .991ص9110مطبعة النهضة العربية، اإلسكندرية،  مراقبة الحسابات املالية، ئ، مباداحمد خيرات القطار 1
 .24هللا هالل، مرجع سابق، ص دعب ،محمد سمير الصبان 2
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 معايير املراجعة :الثالث املبحث

 معايير العمل امليداني() قواعد تنفيذ مهمة املراجعةو  القواعد العامة )املعايير الشخصية( :األول املطلب 

املقصود بهده املعايير أن الخدمات الشخص ي للقائم بعملية املراجعة و تتعلق هده القواعد أو املعايير بالتكوين  

 من:تتكون هده املعايير هنية بواسطة أشخاص مديرين و ة املاملهنية يجب إن تقدم على درجة من الكفاء

يفتهم ظوعمليا بطريقة تمكنهم من أداء و قيق شخص أو أشخاص مؤهلين علميا يجب أن يقوم بالفحص أو التد -

 كمراجعين.

 على مدقق الحسابات أن يلتزم دائما باستقالل تفكيره)الحياد( في أي عمل يوكل للمراجع.-

 املراجع أن يبذل العناية املهنية الواجبة في عملية التدقيق ووضع التقرير.على املدقق و  -

 :1امليداني(معايير العمل ) قواعد تنفيذ مهمة املراجعة

د تجميع األدلة التي تؤيد هي تقدم إرشادات للمراجع بصده املعايير بتخطيط وتنفيذ عملية املراجعة و ذتتعلق ه 

يعتمد . و ه األرصدةذالتي تنتج عنها ه العمليات املاليةمن فحص أرصدة القوائم املالية و  التي يحصل عليهارأيه و 

 ام الرقابة الداخلية. ظعلى نا هادلة على درجة اعتممقدارها ما يقوم املراجع بتجميعه من أد

 يجب وضع مخطط لعملية التدقيق كما يجب اإلشراف بدقة على املساعدين الذين قد يستعين بهم املدقق. -

إجراء تقييم شامل لنظام الضبط الداخلي املعمول به ليكون أساسا لالعتماد عليه يجب القيام بدراسة وافية و  -

ليجري على ضوئه تحديد مدى الفحوصات التي يجب أن تقتصر عليها أعمال و أثناء القيام بمهمة التدقيق، 

 تدقيق الحسابات.

واملالحظة  افية ومالئمة نتيجة لعملية الفحصي قرائن كيجب التوصل إلى عناصر ثبوتية جديرة بالثقة، أو  -

 لك لتكون هده القرائن أساسا سليما يرتكز عليه املراجع عند التعبير عن رأيه في القوائم املالية.ذاالستقصاء و و 

بمعنى يتعين على املراجع أن يعد خطة مالئمة لتنفيذ عملية املراجعة ومن حيث توزيع الوقت املتاح لعملية 

، مع ين باملكتب على األعمال املختلفةلك تخصيص العمالة املساعدذملراجعة على االختبارات املطلوبة وكا

ضرورة تحقيق اإلشراف املناسب على هؤالء املساعدين للتأكد من تنفيذ الخطة املوضوعة بطريقة كاملة ووفقا 

 ملستوى األداء املتفق عليه. 

 

 

                                                           
 .11يونس محمد جربوع، مرجع سابق، ص  1
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فبرنامج املراجعة خطة مكتوبة لتنفيذ إجراءات  «برنامج املراجعة »  لفض ويطلق مزاولي املهنة على هده الخطة

ا ذ، مع مراعاة أن يتصف ه ذلكالسجالت الواجب فحصها، والوقت املحدد لراجعة ، ويتضمن  عادة الدفاتر و امل

مجرد يكون واضحا أن الهدف األساس ي من املراجعة هو القيام بفحص سليم وليس  ، وبحيثالبرنامج باملرونة

ة الداخلية و تبرز لنا هذه املعايير أهمية دراسة و تقييم نظام الرقاب استكمال برنامج املراجعة وتنفيذه بالكامل

اتخاذ النتائج التي يتم التوصل إليها كأساس املطبق في املنشأة، والوقوف على نقاط الضعف والقوة فيه، و 

شك أن تحديد حجم تلك االختبارات سيكون له تأثير مباشر  الختبارات التي سيقوم بها املراجع، وال لتحديد حجم

أخيرا فإنه ملن املراجع كأداة للتخطيط املسبق والرقابة على األداء. و  على إعداد برنامج املراجعة الذي يتخذه

حل املقنعة إلبداء الرأي الفني عن القوائم املالية ماألدلة الكافية و الضروري أن يحصل املراجع على القرائن و 

 الفحص.
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 التقرير معايير إعداد: نياملطلب الثا

 

 لمبادئ املحاسبية املتعارف يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت طبقا ل

 .عليها

  يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت هذه املبادئ قد طبقت في الفترة الحالية املعمول فيها

 طريقة الفترة السابقة.الحساب بنفس 

   تعتبر البيانات الواردة بالقوائم املالية معبرة تعبيرا كافيا عما تكنه هذه القوائم من معلومات ما

 لم يذكر في التقرير ما يفيد خالف ذلك.

 يجب أن يتضمن التقرير رأي املدقق في القوائم املالية ككل، أو امتناعه عن إبداء الرأي.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12ص ،رنفس املصد، األسباب التي أدت إلى دلكفي حالة امتناعه يجب أن يتضمن التقرير  *
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 خالصة الفصل:

االقتصادية  األحداث على الدالة بالعناصر املرتبطة القرائن على للحصول  منظمة عملية عن عبارة هي املراجعة

 نتائج توصيا ثم املوضوعية، للمعايير العناصر هذه مسايرة درجة من التأكد موضوعية، لغرض بطريقة وتقييمها

 جميع فحص خالل من الختامية املالية للقوائم املالية للقوائم انتقادية عملية بذلك فهي املعنية، ذلك لألطراف

 ابه قامت التي بالعمليات املرتبطة املحاسبية للتسجيالت املدعمة واألدلة املحاسبية السجالتو  الدفاتر

 تمكن العملية هذه إن لها، الفعلي للواقع القوائم هذه عناصر مطابقة مدى من التحقق وكذلك املؤسسة،

 الحقيق املالي املركز عن للمؤسسة الختامية املالية القوائم داللة مدى  حول  محايدا فنيا رأيا يبدي أن من املراجع

 .عليها املتعارف املحاسبية باملبادئ االلتزام ومدى لها
 لظروف ومحددة وثابتة منطقية معاييرو  قواعد على تعتمد أن عليها يجب بكفاءة العملية هذه تتم وحتى 

 كافيين ومهنيا علميا تأهيال ومؤهال مستقال يكون  أن عليه يجب املهنة لهذه املزاول  الشخص أن ا، كمإنجازها

 .صحيحة الختامية املالية القوائم كانت ما إذا لتقرير
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  :تمهيد

 نظرا الرقابة مفهوم تطور  حيث اإلدارة، نشاط عناصر من عنصر الرقابة أن بمعنى إداري  كمفهومالرقابة  تعتبر

 الرقابة بالنظام االهتمام زيادة إلى ذلك أدى االقتصادية املؤسسات داخل البرامج ألنشطة واتساع لزيادة

 البيانات على الحصول  املؤسسة وأصول  موارد استخدام في الكفاءة تحقيق إلى بدوره يسعي الذي الداخلية

 واضحة صورة تقديم أجل ومن املؤسسة قبل من املوضوعة األهداف تنفيذ وضمان املطلوبة بالدقة واملعلومات

 ثالث مباحث: الفصل هذا في سنتناول  الداخلية الرقابة نظام عن

نشأة الرقابة ول مطالب، تناولنا في املطلب األ  أربع إلىول: ماهية الرقابة الداخلية حيث قسمناه األ  املبحث

في املطلب مجاالت الرقابة الداخلية ووفي املطلب الثالث  مفهوم الرقابة الداخليةالثاني  وفي املطلب الداخلية

 .الرقابة طرق تقييم أنظمةاملطلب الرابع 

 األول  ب، املطلكاالتيهم  ثالث مطالب والذي ضم خصائص ووسائل املراقبة الداخلية املبحث الثاني: ماأ

املراقبة  وإجراءاتحدود واملطلب الثالث  املراقبة الداخليةوسائل  الثاني ب، واملطلالداخلية املراقبة خصائص

  األول ، تناولنا في املطلب مطالب أربعالذي ضم بدوره على و  املراجعة الداخلية :املبحث الثالث وأخير الداخلية

وفي املطلب  أسلوب تنفيذ للمراجعة الداخلية وأهدافهافي املطلب الثاني واملفهوم الحديث للمراجعة الداخلية 

اإلطار القانوني للمراجعة الداخلية في  الرابعواملطلب  تطبيقها مجالأهمية املراجعة الداخلية و  الثالث

 .ووثائق عملية املراجعة الجزائر
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 : ماهية الرقابة الداخليةاألول املبحث 

 الرقابة الداخلية  نشأة: األول املطلب 

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

 هذه تحركات وتسجيل باألصول  باالحتفاظ يقومون  حيث األفراد هؤالء على الرقابة األمر وتطلب الدولة لحساب

 التي األعمال على بالرقابة يقوم من إلى حاجة في كانوا بالتسويق القائمون  أو األرض مالك األفراد أن كما األصول 

 كانت البشري  للتقدم األولى املراحل وفي عنهم، نيابة باألصول  االحتفاظو  التسجيل في مبهلحسا العاملون  ابه يقوم

 عمله ويراقب يقيد نفسه الفرد كان وبذلك التجارية، العمليات قلة  بسببب أصحا يتوالها مبدئية لتنفيذ طرق 

 فصل إلى أدى الداخلية التجارة نطاق واتساع العاملية التجارة انتشار  البشري  التقدم أن إال الوقت، نفس في

 لصالح الرقابة وكذلك العاملون  زاد حيث اإلدارة لصالح الرقابة إلى الحاجة ازدادت وبالتالي اإلدارة عن امللكية

 الجماعية امللكية وظهور  الخدمي أو الصناعي أو التجاري  العمل في املستثمر املال رأس دفازديا  املال رأس أصحاب

 املشروع بوظائف للقيام اإلداريين من نخبة إلى املشروع إدارة إسناد ألزم مساهمة أو أفراد شركات صورة في

 العاملين أعمال رقابة اإلدارة وظائف من املشروع، في العاملين من مجموعة ذلك في يساعدهم املختلفة

 في املديرين املال رأس أصحاب يتابع أن األمر تطلب وأيضا األخطاء، هذه وتصحيح عن أخطائهم ومحاسبتهم

 أعمال ومتابعة رقابة يتيح املشروع في داخليا تنظيما يتطلب األمر فأصبح املشروع إدارة في ،مفشله أم نجاحهم

 املديرين هؤالء يراقب من إلى ماسة الحاجة أصبحت كما املديرين لصالح املوضوعة سياسات للتنفيذ القائمين

 األخطاء عن محاسبتهم يمكن وبذلك رقابة أثناء تقرير عما ملسه لهم يقدم أن على املال رأس أصحاب عن نيابة

 1بعملهم. قيامهم أثناء فيها يقعون  التي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .00ص ،4002،4002 اإلسكندرية، الجامعية،دار  والكلي،الرقابة واملراجعة الداخلية على املستوى الجزئي  سرايا،محمد السيد  الصحن،عبد الفتاح 1 
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 : مفهوم الرقابة الداخلية وأهدافهااملطلب الثاني

:" من أنها الخطة التنظيمية والسجالت الداخليون  قد تم تعريف الرقابة الداخلية من قبل معهد املدققون  

استخدامها والتأكد من سالمة ودقة واإلجراءات التي تهدف للمحافظة على موجودات املنشأة وضمان كفاية 

 للمبادئ املحاسبية املتعارفالسجالت املحاسبية بحيث تسمح بإعداد بيانات مالية يعتمد عليها، ومحضرة ط
ً
 بقا

 عليها."

 جميع»تعرف الرقابة الداخلية بأنها  TREAD WAYاملنبثقة عن لجنة * COSOهو جدير بالذكر أن لجنة وما 

اء األعمال بكفاءة عالية بما في التي تتبناها اإلدارة في التأكد إلى الحد العملي املناسب من أداإلجراءات السياسات و 

الخطأ أو اكتشافه، ودقة اكتمال السجالت ارية وحماية األصول، ومنع الغش و لك تنفيذ السياسات اإلدذ

 «اسباملنإعداد معلوما مالية يمكن االعتماد عليها وفي الوقت و والدفاتر املحاسبية 

ن اإلدارة ومعايير املراجعة السابق اإلشارة إليها يمكن تحديد اهتمامات كل م 2004عام  COSOطبقا لتقرير لجنة 

 :ام رقابي فعال فيما يليظوجود ن واملراجعين من

  1اإلدارية: تامااالهتم

لك ذرة تحقيق ثالثة أهداف أساسية من ام رقابي فعال في ضرو ظتمامات اإلدارية من ضرورة وجود نتتمثل االه

 :النظام وهي على النحو التالي

  زيادة درجة املصداقية والثقة في القوائم املالية وما تتضمنه من معلومات وبالتالي زيادة درجة االعتماد

 ا امتداد ملسؤولية اإلدارة من إعداد تلك القوائم وخاصة معداتذعلى املعلومات في اتخاذ القرارات، وه

 األطراف الخارجية من مستثمرين ودائنين ومالك وغيرهم.

  مة أساسا ظرقابية املطبقة في أي وحدة أو منالفعالية في العمليات: تهدف اإلجراءات التحقيق الكفاءة و

لك بهدف ذلك املوارد البشرية و ذإلى زيادة درجة الفعالية والكفاءة في استخدام املوارد املتاحة بما في 

را ملصداقيتها ظود بيانات يمكن االعتماد عليها ن. فوجاملؤسسة أو املحددة في النهايةف تعظيم أهدا

لنادرة على لك إلى اتخاذ قرارات داخلية سليمة خاصة بالنسبة لقرارات تخصيص املوارد اذودقتها يؤدي 

اتخاذ قرار  ، فعلى سبيل املثال وجود بيانات عن تكلفة اإلنتاج وقيمته يؤدي إلىاالستخدامات املختلفة

خدام الفعالية في االستام رقابي يحقق الكفاءة و ظ، فوجود نوالعكس صحيحة سليمة التسعير بطريق

سوء و السرقة سجالت املؤسسة من التالعب و رد و املواة على األصول و ظالبد أن يؤدي ذلك إلى املحاف

ت العمالء واملستندات دية مثل حسابا. وحتى بالنسبة لألصول الغير مااستخدام خاصة املادية منها

 .براءة االختراعالعامة وخاصة السرية مثل العقود الهامة و 

 وأيضا تحقيق ام رقابي فعالظدارة من وجود ن: تهدف اإل مةظزام بالقواعد والقوانين املنتحقيق االلت ،

الداخلية اإلجراءات لقوانين و مة للعمل سوءا كانت تلك اظاإلجراءات املنواعد والقوانين و االلتزام بالق

 .الخارجية مباشرة أو غير مباشرةو 
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 :1اهتمامات املراجعين

الرقابة الداخلية لدى مؤسسة العميل بالنسبة للمراجعين وخاصة املراجعين الخارجيين من  نظام يعتبر 

ام الرقابة الداخلية املطبقة لدى املؤسسة محل املراجعة تعتبر من ظاألهمية لدرجة أن دراسة وتقييم ن

األولى في عملية املراجعة وذلك تمشيا مع معايير املراجعة املقبولة قبوال عاما وخاصة املعيار الثاني من  الخطوات

ام الرقابة الداخلية للتخطيط لعملية املراجعة ظالذي يتطلب ضرورة دراسة وفحص ن معايير الفحص امليداني

إن وبالتالي يمكن القول  .القيام بهااالختبارات املفروض و لتحديد كل من طبيعة وتوقيت مدى الفحص 

الثقة في بي فعال لزيادة درجة املصداقية و ام رقاظفئات أو األطراف املهتمة بوجود نمن أوائل ال املراجعين

باإلضافة إلى االهتمام بمستوى النظام الرقابي املطبق في العمليات املختلفة، وعليه يمكن حصر  القوائم املالية

 ام رقابي في العنصرين اآلتيين:ظراجعين من وراء وجود ناهتمامات وأهداف امل

 ام املراقبة الداخلية ظاإلدارة من ناك اتفاق بين اهتمام املراجعين و هن: زيادة مصداقية القوائم املالية

إمكانية اعتماد ية وبالتالي زيادة درجة الثقة و خاصة فيما يتعلق بزيادة مصداقية القوائم املالاملطابق و 

االلتزام  ضمان ذلكيعني  ام رقابي فعالظكان هناك ن فإذا ،م تلك القوائماملراجع في تقيي على رأي

كذلك يمكن املحاسبية املقبولة قبوال عاما و املبادئ بحماية أصول املؤسسة وااللتزام بالقواعد و 

في عدالة عرض راجعين في تكوين رأي منهي محايد تساعد امل ثباتإاالعتماد على التقارير الداخلية كأدلة 

 القوائم املالية.

 ألرصدة الحسابات  بجانب اهتمام املراجعين بالتوازن الحسابي الهتمام بالرقابة على جميع العمليات:ا

ام رقابي فعال يغطي جميع العمليات ظام آخر أال وهو التحقق من وجود نفهناك اهتم األستاذفي دفتر 

محاسبي مرتبط  أي نظام إلى إن دقة املخرجات في ، ويرجع ذلكاملختلفة في الوحدة محل املراجعة

، فعلى سبيل املثال إذا تم بيع بضاعة إلى احد العمالء قة مدخالت هذا النظام في البدايةأساسا  بد

ه ذذا كان سعر بيع الوحدة مدون في هبالخارج وتم إرسال البضاعة إلى العميل مصحوبة  بفاتورة بيع فإ

ا ضياع  و تبديد موارد و أصول املؤسسة أي ذام رقابي دقيق يعني هظود ننتيجة لعدم وج أالفاتورة خط

 هناك بيانات خاطئة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .422ص  ،سابق ونور، مرجعمحمد الصحن  1



 ماهية الرقابة الداخلية    الفصل الثاني:                                                                                                                

25 
 

وتعرف   1إجراءات العمل في املؤسسة تضمن السير العادي لنشاطهابة الداخلية بصفة عامة هي نظام و املراقو 

كذا األفعال التي تقض ي اإلجراءات القانونية و ا آداب عامة للتسيير و التوجيه واحترام املراقبة الداخلية على أنه

إلى تنفيذ و تجسيم القواعد العامة للثقة و االئتمان لقد عرفت لجنة طرائق التدقيق املنبثقة عن املعهد األمريكي 

املقاييس املتبعة في خطة التنظيمية ووسائل التنسيق و للمحاسبين القانونيين الرقابة الداخلية على أنها تشمل ال

مدى االعتماد عليها وزيادة من دقتها و التأكد وله وضبط مراجعة البيانات املحاسبية و شروع، لهدف حماية أصامل

 تشجيع العاملين على التمسك بالسياسات اإلدارية املوضوعة.الكفاية اإلنتاجية و 

 من هذه التعارف يمكن حصر أهداف الرقابة الداخلية في اآلتي:و 

 ة تالعب أو اختالس أو سوء استخدام.أصول املنشأة من أي حماية-2

من الدقة املحاسبية للبيانات املحاسبية املسجلة بالدفاتر إلمكان تحديد درجة االعتماد قبل اتخاذ أي  التأكد-4

 قرارات أو رسم أي خطط مستقبال.

 على مستوى األداء الجاري، واكتشاف أية انحرافات عن هذا املستوى. املحافظة-2

 اتجاهات للتغيير املفاجئ في سير العمل أو في مستوى األداء بما يعكس على التكاليف.عن أية  الكشف-2

 على استخدام املوارد املتاحة. الرقابة-5

 الكفاية اإلنتاجية للمنشأة. زيادة-6

 تحديد االختصاصات.وليات و ؤ نظام للسلطات واملس وضع-7

 اختيار األفراد للوظائف الذين يشغلونها. حسن-8

 العالقات اإلنسانية.و  التدرب-0

 بطريقة تضمن انسياب العمل.والتعليمات اللوائح اإلجراءات التنفيذية و  تحديد-20
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 مجاالت الرقابة الداخلية  الثالث:املطلب 

 1:من األهداف السالفة الذكر فانه البد من تقسيم الرقابة الداخلية من حيث مجاالتها إلى األقسام التالية

اإلجراءات الهادفة لتحقيق أكبر قدر ممكن من وتشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق و  اإلدارية:الرقابة 

أهدافها وسائل هي تعتمد في سبيل تحقيق القرارات اإلدارية، و السياسات و الكفاية اإلنتاجية مع تشجيع االلتزام ب

زنات التقديرية املواورقابة الجودة، و تقارير األداء، الحركة و اإلحصائية، ودراسة الوقت و  متعددة مثل الكشوف

برامج التدريب املتنوعة للمستخدمين، وهي كما نرى خدام الخرائط والرسوم البيانية و استوالتكاليف املعيارية، و 

 املالية.باشرة بالسجالت املحاسبية منها و متعلقة بطريقة غير م

اإلجراءات الهادفة إلى اختبار البيانات وجميع وسائل التنسيق و التنظيمية تشمل الخطة و  الرقابة املحاسبية:

يضم هذا النوع وسائل متعددة منها على سبيل الحسابات ودرجة االعتماد عليها، و املثبتة في الدفاتر و املحاسبية 

وجود ول، و ؤ املثال: إتباع نظام القيد املزدوج، وإتباع نظام املصادقات، واعتماد قيود التسوية من موظف مس

ت عن فصل الواجبات الخاصة بموظف الحسابااع نظام التدقيق الداخلي، و إتبنظام مستندي سليم، و 

 التخزين.الواجبات الخاصة باإلنتاج و 

اإلجراءات الهادفة إلى حماية أصول املشروع من ويشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق و  :الضبط الداخلي

يعتمد الضبط الداخل في سبيل تحقيق أهدافه على تقسيم العمل مع االستعمال، و س أو الضياع أو سوء االختال 

ما يعتمد على املراقبة الذاتية، حيث يخضع عمل كل موظف ملراجعة موظف آخر يشاركه تنفيذ العملية ك

 .السلطات واملسؤولياتتحديد االختصاصات و 
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  الرقابة طرق تقييم أنظمة: الرابعاملطلب 

 على إلكترونيا، يعتمد أو يدويا النظام كان سواء الداخلية الرقابة نظام لفحص الطريقة أو الوسيلة اختيار إن

 عمل طبيعة على يعتمد وهذا النظام لفحص فاعلية األكثر الوسيلة تحديد في الحسابات مراقب خبرة وفطنة

 :1يليا فيم الداخلية الرقابة نظام تقييم وتتمثل طرق  ،املؤسسة

 النموذجية االستقصاء قائمة :أوال

  املوظف إجابات لتوثيق للمؤسسة توجه التي األسئلة مجموعة من تتكون  قائمة الحسابات مراقب يعد

)ال( أو  أو (نعمإما ) اإلجابة تكون  بأن االستقصاء قائمة تصميم ويتم .لهم املوجهة واالستفسارات األسئلة حول 

 تشير يطبق ال أو ال واإلجابة الداخلية الرقابة نظام قوة إلى تشير يطبق أو نعم اإلجابة أن حيث ،يطبق ال يطبق أو

 :اآلتية النواحي مراعاة األسئلة وضعه عند املراجع على ويجب ،النظام ضعف إلى

 أو املستجيب اسم كتابة أن األسئلة ضعر  وقبل القائمة بداية في يذكر أن الحسابات مراقب على يجب 

 وذلك إجابة دون  يترك ما سؤال على اإلجابة معرفة عدم حالة وفي ،لإلحراج منعا(اختياري ) املستهدف

 .الحسابات مراقب على االستقصاء نتائج تحليل عملية لتسيير

 تدقيقها املطلوب الجهة تمارسها التي والعمليات النشاط عناصر لجميع شاملة األسئلة تكون  أن. 

 إليه تقدم من لكل ومفهومة وبسيطة سهلة بلغة مصاغة األسئلة تكون  أن. 

 عامة مالحظات شكل على بحرية رأيه األسئلة على يجيب من فيه ليبدي القائمة آخر في مجال يترك 

  نها بنفسهيدو 

 الوصفي التقرير ثانيا:

فيها  الداخلية الرقابة نظام فحص املراد املؤسسة أنظمة من فرعي نظام لكل الوصف عن الوصفي التقرير يعبر

 التقرير هذا خالل ومن فيها، النهائي والتصرف تشغيلها وكيفية املستندات أصل التقرير أن يبين يجب حيث

 الداخلية. الرقابة نظام إجراءات في والقوة الضعف نقاط الحسابات مراقب يحدد

 الوصف أن حيث ،املراجع الحتياجات ووفقا خبرته بحسب آخر إلى حسابات مراقب من الوصفي التقرير يختلف

 في العيوب للخطر التدقيق عملية ضيعر  وبالتالي النظام فهم سوء إلى يؤدي الداخلية الرقابة لنظام الجيد غير

 :في استخدامه

 والضعف القوة جوانب عن يكشف ال الوصفي التقرير فإن االستقصاء قوائم من النقيض على أنها 

 .بوضوح الداخلية الرقابة لنظام
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 التدفق خرائط :ثالثا

 األنظمة إلى الرئيس ي النظام من املستندات تدفق عملية لفهم التدفق خرائط الحسابات مراقب يستخدم

 والصالحيات املستندات تدفق فهم إلى بذلك ويستند واإللكترونية اليدوية األنظمةب املتبادلة والعالقات الفرعية

 التقييم ضألغرا واالستفسارات عليها صليح التي املكتوبة األدلة خالل من األنظمة من نظام لكل والواجبات

 عدد مالداخلية، وتستخد الرقابة نظام في والقوة الضعف نقاط دديح أن الحسابات مراقب يستطيع ذلك وبعد

 التدفق خرائط في عليها املتعارف الرموز  من

 املحاسبي النظام فحص :رابعا

 ثانية وقائمة وتدقيقها مسكها عن املسؤول وأسماء املحاسبية بالسجالت قائمة على الحسابات مراقب صليح

 ة،الداخلي الرقابة نظام متانة درجة على الحكم يستطيع القوائم تلك ومن ،املستندي والدورة املستندات بطبيعة

 في مطولة تصبح قدأنها  عليها ويعاب مشروع بكل الخاصة الظروف على ترتكز نهابأ لطريقةا هذه وتتميز

 الكبيرة. املؤسسات
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 : خصائص ووسائل املراقبة الداخليةاملبحث الثاني

 الداخلية راقبةخصائص امل :األول املطلب 

تزيد من كفاءتها وتتمثل هذه ومهامها و تراكيب تقوي من فعاليتها ملراقبة الداخلية من عدة عناصر و تتشكل ا

 1:التراكيب فيالعناصر و 

ؤسسة كما يبين مستويات السلطة امل ورسم هيكلهذا الهيكل بتنظيم عملية التخطيط  يقوم :التنظيميالهيكل 

 املسؤوليات.و 

في دليل يسمح بتعيين الواجبات وتحديد السلطة  ويتم ذلك عن طريق إيداع هذه الوظائف 2:تحديد الوظائف

تتمثل هذه أو اختالسات أو أخطاء و  املسؤوليات بشكل واضح، وذلك بكل سهولة وارتياح في حالة حدوث خسائرو 

 الوظائف في العناصر التالية:

  يعين العاملون في نظام املراقبة الداخلية حسب خبرتهم، كما يجب فرض برنامج : الخبرةالتكوين و

 مستمر للتكوين.

  مهامهم.ريقة تضمن تنفيذ مقنع لوظائفهم و يقيم العاملون بشكل دوري ويراقبون بط املراقبة:التقييم و 

 

لحالة اإليجابية اتجاه املؤسسة والتقليل من مشجع بطريقة تساعد تطوير انظام املكافأة مناسب و  :املكافأة

 االحتيال.أخطار التزوير و 

إن عملية الدورة الجزئية للعمال تعود بالفائدة عليهم وذلك في إثراء معارفهم واكتساب الخبرة  دور الوظائف:

ذلك املستخدم من طرف املوظف البديل و إضافة إلى كونها تقض ي على االحتكار املنهي كما تسمح بمراقبة عمل 

 أثناء الذهاب اإللزامي للعطل.

ل اإلداري كما أن نظام املتعلق بتعليمات الهيكار املسموح له و ل التصرف في اإلطيجب على العما :محيط العمل

كما يمكن وضع مدخل محدد لكل نوع من العمليات وذلك  املراقبة يجب تطبيقه على كل صفقة.الترخيص و 

 بتوكيل املسؤوليات التي تقع على عاتقهم.

نفس الطبيعة عن طريق  العمليات منيتم برنامج املراقبة االستداللية على مجموعة من  املراقبة االستداللية:

الغرض من وا في الصفقات، و التجارب، هذه املراقبات التي يقودها أشخاص مستقلون عن الذين شاركاملقابلة و 

 .تصحيحها في الوقت املناسباملخالفات و اقبات هو تحقيق وتوضيح األخطاء و ا النوع من املر هذ

تؤدي املراقبة الوقائية بصفة مستمرة وذلك أثناء معالجة العمليات على الخصوص قبل  املراقبة الوقائية:

  تسجيلها في الدفاتر املحاسبية.

                                                           
I.F.A.C.I .Bases & Pratique Courantes de l’Audit Internes « Les outils de l’Audit » P4. 1 
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السندات املستعملة من طرف املؤسسة على استعالمات كافية، خاصة منها : تحتوي الوثائق و السنداتالوثائق و 

اص مودعة في دليل خالتي يجب أن يكون لها شكل مادي و معلومات على اإلجراءات الحساسة و الوثائق التي تنقل 

السندات امللونة منها يسمح في الوقت املناسب كما أن استعمال الوثائق و  ،تحقيقاتبها من إجراء فحوص و 

 بمعرفة النسخ التي لم تصل إلى مكانها املنتظر.

الفحص مما يؤكد مبدأ ية املراقبة و قانونية لتسهيل عمليجب أن يكون استعمال الوثائق محدد بطريقة  التوثيق:

كما أن عملية التوثيق بجب أن تكون مناسبة ومنظمة حتى تضع  استداللية لجميع الصفقات التي أجريت.

 سهلة.املستغلين في حالة مريحة و 

 دليل يشمل املخطط املتعلق بها عبارة عن قواعد وإجراءات تتعلق باملحاسبة، محددة في وهو دليل املحاسبة:

ن أساس ي اإلسنادات الحسابية، ويعد قانو  ( حيث تقوم بشرح ووصف محتوى البيانات الحسابية أواملحاسبة)

 السيطرة على عملياتها.لتسيير هياكل املحاسبة و 

تناقض يمكن لشخص واحد احتكار تنفيذ كل العناصر التي تمر بها الصفقة وهذا ما يؤدي إلى  ال العمل:تقسيم 

حقيق االختالس مما يفصل في الوظائف كعملية التنظيم، تفذا وطريقا للغش و الوظائف، كما يفتح من

تسجيل العمليات. وفي حالة عدم إمكانية الفصل بين الوظائف بسبب الكلفة احتالل األصول و  اإلجراءات،

 الباهظة للمستخدمين يجب إجراء مراقبات متكررة من طرف أشخاص مستقلين تماما عن املؤسسة.

ائف وهي محددة مثل تجزئة العمل ونظام توزيع تنجم هذه املراقبة عن عملية فصل الوظ املتبادلة:املراقبة 

 املهام.املسؤوليات و 

 األضرار كما تقوم بتسجيل تراثها املادي.ملؤسسة بحماية نفسها من السرقة و تقوم ا الحماية والتسجيل:

األشخاص مستقلة مؤهلة لها اتصال مباشرة باإلدارة يقوم باملراجعة الداخلية مجموعة من : املراجعة الداخلية

 .1العليا حيث تسمح هذه األخيرة بضمان ديمومتها بكل كفاءة مع مسايرة تطور مصالح املؤسسة

عنصر املوضوعية لها صبغة  تقوم بهذه العملية مجموعة مستقلة ومؤهلة يغلب عليها املراجعة الخارجية:

 رقابة نشاطات املؤسسة.خارجية تقوم بتقييم نظام خاصة و 
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 ة الداخلية راقب: وسائل امللثانياملطلب ا

تتمثل وسائل املراقبة الداخلية في جملة من النقاط تشمل كل من الخطة التنظيمية، الطرق اإلجراءات،  

 ملراجعة الداخلية.افة، نشاطات التحقيق، التنقيط، و املقاييس املختل

  »   « Lionelو تحتوي هذه الخطة التنظيمية على جملة من العناصر األساسية حسب ليونال  التنظيمية:الخطة 

 ذلك في:و   « Gerrad »جراد و 

 .تحديد األهداف للمؤسسة 

 .تحديد املسؤوليات بالنسبة إلى كل شخص 

 أن إلى األنشطةاملهنية بين مختلف لية و تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع إبراز العالقة التسلس 

 مساهمة هذه الوسيلة في تحقيق نظام الرقابة الداخلية يكون عبر النقاط التالية:

  ليات التشغيلية.فعالية العمالبحث عن كفاءة و 

 األنشطة املختلفة للمؤسسة.س تمكن من تحديد نتائج األجزاء و وجود وحدات قيا 

  .حماية األصول من خالل تقسيم العمل املنهي للمؤسسة 

 

اإلجراءات من بين أهم الوسائل التي تعمل على تحقيق األهداف تعتبر الطرق و  اإلجراءات املتخذة:الطرق و 

العمل بكفاءة سيلتين يساعد على حماية األصول و املرجوة في نظام الرقابة الداخلية، ففهم وتطبيق هاتين الو 

، جاإلنتا ،االستغاللالطرق املستعملة على طريقة  تشمل حيث 1وااللتزام بالسياسات اإلدارية املرسومة.

كل ما يخص إدارة املؤسسة إضافة الطرق املستعملة في املديريات األخرى سواء من التسويق، تأدية الخدمات و 

 غيرها من الطرق.عمال أو طريقة استعمال الوثائق و ناحية تنفيذ األ 

ين بغية تحسين أداء النقاط أو تغيير إجراء معكما يمكن للمؤسسة أن تحسن إجراءات من شأنها وضع بعض 

 تمكين هذا النظام من تحقيق أهدافه املرسومة.املؤسسة و 

تستعمل  تستعمل هذه املقاييس داخل املؤسسة لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية في ظل املختلفة: املقاييس

إدارة تعمل على إنجاحه ومن ضمن هذه هذه املقاييس داخل املؤسسة لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية في ظل 

 املقاييس نذكر:

 .درجة مصداقية املعلومات 

 مقدار النوعية املعلومات املطابقة  سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو لعودة احترام الوقت املخصص

 2الناتج من العمليات الفعلية.

 

                                                           
1 E.F.A.C.I, Opcit P.5 & P27 
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 املراجعة الداخلية: نشاطات التحقيق التنقيط و 

بق التحقيق الطرق النوعية املستعملة لضمان فعالية املراقبة الداخلية، وبهذا الصدد يطإن هذا التعداد يظهر 

معلومات صحيحة. كما كذلك من أجل الحصول على نتائج و أجل مراقبة جيدة و تحليلها من بعد إنجاز عملية ما و 

لشخص أخر  أحيانا يعطيول ما يعرف بالتحقيق الشخص ي و ؤ أن نشاط التحقيق ينجز من طرف الشخص املس

ك وجب عليه التحقق قبل اإلمضاء لذلوال عنه، و ؤ ثيقة يكون مضمونها مسحيث أن كل شخص يصادق على أي و 

 فحصها فحصا جيدا.و 

من  الحسابات تنقيطها معات املحاسبية يعني أخذ الوثائق و كما أن التنقيط يطبق خصوصا في مراقبة البيان 

مسجل، وعلى العموم فعملية التنقيط ال تتم من طرف الشخص مطابقتها ملا هو أجل ضمان صحة البيانات و 

 الذي قام بكتابتها.
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 بة الداخليةاقر امل وإجراءات : حدودلثالثا املطلب

ه بعملية ذلك خالل قيامجع على نظام املراقبة الداخلية و تقلل من درجة اعتماد املراهناك عدد من القيود تحد و 

فقد تحدث نتيجة لعدم فهم املوظف للتعليمات مثال أو عدم العناية على تأدية الوظيفة  تقريرهاملراجعة وإعداد 

ونحوه. كما أن املراقبة الداخلية ال تسمح بأن يتواطأ أو أكثر بغرض التالعب في السجالت املحاسبية، وإذا وقع 

صدق لفات والتحقق من صحة و ام للتأكد من عدم وجود مخاذلك فال يمكن للمراجع أن يعتمد على هذا النظ

القيم املعروضة في القوائم املالية. وقد تكون هذه القيود التي تقلل من درجة اعتماد املراجع على نظام الرقابة 

باستطاعتها إخفاء هذه األخطاء، مخالفات لعليا بالتحاليل وارتكاب أخطاء و الداخلية إذا تعلق األمر باإلدارة ا

سليط الضوء على هذه العراقيل التي يمكن أن تتعرض من خالل القيام بعملية لهذا وجب على املراجع تو 

 املراجعة وإعداد تقريره.

 

 :املراقبة الداخلية إجراءات

في املالحظة، التفتيش، مؤكدة وجمع األدلة، يجب إتباع اإلجراءات املتمثلة للحصول على معلومات مقنعة و  

 املحاسبي، وسنعرضها بالشرح والتفصيل. والتدقيق الحسابيةاإلثبات، فحص الوثائق، املراقبة التأكيد و 

مالحظة كيفية تطبيق ملشاهدة واالحتفاظ ذهنيا باألفعال و املالحظة: يتطلب هذا النوع من اإلجراءات با

السنة حيث  الجرد في نهاية اإلجراءات وأداء املهام، وهذا يتطلب دقة من طرف املراقب الداخلي عند إجراء عملية

 مدى احترام األوامر املعطاة لهم إلجراء هده العملية.يالحظ طريقة الحساب و 

ح املعنية باملعلومات تزويد املصالدا هذا اإلجراء فحص األصول وتفتيش الثروات املادية و التفتيش: يتضمن ه

غير أن هذا  املنتجة.بعض القيم املتوفرة و كذا املخزون و لوجود املادي لألصول و على سبيل ذلك ااملقنعة، و 

اإلجراء وحده ال يشمل املوارد املباعة خالل السنة أو التي اشتريت خاللها، كما ال يثبت بأن الثروات التي فتشت 

 هي ملك للمؤسسة.

اإلثبات أكثر قدم عناصر يعتبر من اإلجراءات التي تن اإلجراء على إحراز التبريرات و يركز هذا النوع مالتأكيد: 

ذلك ليس على الوثائق وإنما بإرسال طلب لدى األشخاص اللذين لهم تجارية أو مالية مع املؤسسة، تعقيدا و 

حيث يتطلب من املتعاملين مع املؤسسة إرسال معلومات على الرصيد الحسابي أو على العمليات التي أجريت 

لزبون، املوردين، املخزون، ورصيد الحسابات يستعمل هذا اإلجراء بصفة خاصة عند فحص حسابات او  معها.

 البنكية.
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تشمل مثال بيانات ن، و يتم إرسال هذه الوثائق إلى املؤسسة من طرف املتعاملين معها كاملموليو فحص الوثائق: 

ي وفي أغلب األحيان تستعمل هذه الوثائق كقطع للتبرير ف فواتير الزبائن، امليزانيات، ووثائق للتقارب.البنوك، و 

 السجالت الحسابية للعمليات التي يقومون بتنفيذها.

الوثائق ت الحسابية املدونة في الدفاتر و يرتكز هذا اإلجراء على إعادة مراقبة العملياو  املراقبة الحسابية:

 املحاسبية للتأكد من صحة األرقام، كما يسمح باإلحراز على ضمانات في دقة وصحة األرقام.

إجراء عملية التقارب بين املعلومات املكتسبة من الوثائق مع اإلشارات املتحصل عليها، وهو عبارة عن التدقيق: 

األخبار الغرض من ذلك اكتشاف املخالفات و ك بإجراء مناقشة مع شخص أخر، و كإثبات أقوال شخص ما وذل

  1الخاطئة.
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 : املراجعة الداخليةالثالث املبحث

 املطلب األول: املفهوم الحديث للمراجعة الداخلية 

لتعبر عن املؤسسة  داخلية تابعة إلدارة يفةوظ»أنها تعريف أول: من املفاهيم املناسبة للتدقيق الداخلي هو 

اإلدارة وللعمل  هتتطلب، لتقييم مدى تمش ي النظام مع ما قابة اإلدارية بما فيها املحاسبةنشاط داخلي إلقامة الر 

 كما عرفها املعهد املدققين الداخليين.« حسن استخدام املوارد بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى  على

تقويم األنشطة املتعارف عليها » التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين بأنها ويؤكد على ما تقدم املفهوم الذي وضعته

 وفعالية األنظمةملدى كفاية « املراقبة»و «التقييم»، «الفحص»وظائفها للوحدة وتشمل  داخل الوحدة كخدمة

  1.واملحاسبيةالرقابية الداخلية 

، ويمكن تعريفه لوسائل الفعالة الرقابة الداخليةتعريف ثاني: التدقيق الداخلي ) املراجعة الداخلية( هو احد ا

ا في تحقيق تهوأوجه نشاط مستقل داخل املؤسسة تنشئه اإلدارة للقيام بخدماألنظمة مجموعة من » بأنه

بشكل مستمر لضمان دقة البيانات املحاسبية و اإلحصائية و في التأكد من كفاية االحتياطات  القيودو العمليات 

املؤسسة للسياسات والخطط  مضيفين إتباع التحقق م ممتلكات املؤسسة وفياملتخذة لحماية أصول و 

جميع وسائل الرقابة األخرى الخطط و السياسات و س صالحية تلك ، وفي قيااإلجراءات اإلدارية املرسومة لهمو 

، وذلك حتى تصل املؤسسة إلى درجة الكفاية اإلنتاجية ح التحسينات الزم إدخالها عليهافي أداء أغراضها واقترا

 « .القصوى 
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 للمراجعة الداخلية وأهدافها أسلوب تنفيذ: الثانياملطلب 

 فيمكن تلخيصه في الخطوات التالية: الداخلي،أسلوب العمل في التدقيق 

 الهدف منه.معرفة العمل املراد انجازه و  .2

 بناء برنامج تدقيق يناسب الهدف املوضوع ووضع الخطط للتنفيذ. .4

 االنجازات.فحص عينة للتأكد من سالمة  .2

 مقارنة التنفيذ مع الخطط النظرية املوضوعة. .2

 أسبابها وطرق حل املشكالت.و  االنجازات اإلدارية املعنية عنتقديم تقرير ملختلف املستويات  .5

 ويمكن تلخيص طبيعة التدقيق الداخلي في األتي:

 .نشاط داخلي مستقل في املؤسسة 

  تقييم جميع الرقابات األخرى التي تكونها اإلدارة.انتقاد و أداة رقابية بغرض 

 .وضيفة استشارية أكثر منها وضيفة تنفيذية 

 الضبط الداخلي.، بما فيها الرقابة املحاسبية و اإلدارية اطها إلى جميع الرقاباتيمتد نش 

 .تعمل على تقييم الرقابة املحاسبية 

  يشترك في أداء عمل سوف تنفيذ أوالاملدقق الداخلي ال يجب أن يقوم بأي عمل من أعمال 

 يقوم بمراجعته.

 

  :أهداف املراجعة الداخلية

ضبط البيانات ملحاسبية، فقد كان اكتشاف الغش واألخطاء و ملا كان التدقيق الداخلي يتم بعد تنفيذ العمليات ا 

حقيق للتأكد من سالمة السجالت، والبيانات املحاسبية يمثل العمل األساس ي للتدقيق الداخلي، أي الت

 املحافظة على أصول املؤسسة.املحاسبية، و 

هو نشاط التقييم ملساعدة اإلدارة منطقي لوظيفة التدقيق الداخلي و  عشر، حدث تطور وفي نهاية القرن التاسع 

يتضح من هذا كله أن وظائف التدقيق أشبه و  1في حكمها عن كيفية التنفيذ لألنشطة املختلفة داخل املؤسسة.

، كذلك هي إنشائية تحمي الخطط اإلدارية من االنحرافائية ألنها تحمي أموال املشروع و ما تكون بالخدمات الوق

توجيه السياسة العامة للمشروع، وألنها تدخل ألنها تضمن دقة البيانات املستعملة من قبل اإلدارة في 

 التطورات الحديثة. و قابية لالزمة على اإلجراءات اإلدارية والر التعديالت االتحسينات و 

 

 

 

                                                           
 .74،84ص ،سابق املرجع ،املدخل الحديث لتدقيق الحسابات احمد حلمي جمعة،1
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 لهدفين التاليين وهما:تأسيسا على ما تقدم، يمكن تقسيم أهداف التدقيق الداخلي إلى او 

 الهدف األول: الحماية أو التحقيق 

 الوقائع املاضية للتحقق من اآلتي:ي مفهوم الحماية تدقيق األحداث و يعن

 من إمكانية االعتماد على البيانات املحاسبية.دقة وتطبيق الرقابة املحاسبية و  -

 بالحماية الكافية من السرقة اإلهمال.أنها محاطة املحاسبة عنها، و أن أصول املؤسسة قد تم  -

 وظيفة املحاسبة.علق بالفصل بين وظيفة االحتفاظ ووظيفة التنفيذ و اختيار الرقابة الداخلية خاصة بما يت -

موظف تقييم الضبط الداخلي من حيث تقسيم األعمال بما يحقق تسلسل تنفيذ العمليات، بحيث يدقق كل  -

 ال يؤدي إلى تكرار األعمال. بماعمليات املوظف الذي قبله، و 

 الهدف الثاني: اإلنشائي أو التقييم 

كل  نم التأكديعد الهدف اإلنشائي امتداد لتدقيق األحداث املالية، لذا فإن مفهوم الهدف اإلنشائي يتضمن و 

جزء من نشاط املؤسسة موضع الرقابة، ولذلك فإن تحقيق هذا الهدف يكون من خالل تأسيس برنامج للتدقيق 

بناء على ذلك فإن املدقق الداخلي يعد و  ،ير املاليةليس من خالل التقار خلي من خالل الخريطة التنظيمية و الدا

ذلك ألنه يقيم مدى تقارب أهداف األنظمة الية، و ملفي هذه الحالة ممثال لإلدارة العامة وليس ممثال إلدارة ا

 الفرعية مع األهداف التي وضعتها اإلدارة العليا لها أو مدى تمش ي النظام مع ما تتطلبه اإلدارة.

 :وبصفة عامة يمكن تركيز هدفي املراجعة الداخلية في الشكل التالي
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 :ألهداف املراجعة الداخلية الشكل التلخيص ي( I 4-الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .47ص سابق،احمد حلمي جمعة، مرجع املصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

املطابقة حيث يتم القيام بأعمال الفحص و 

مسبقا  واملعايير املوضوعةبين األداء الفعلي 

 لكل من:

 سياسات الشركة 

 اإلجراءات املحاسبية 

  نضم الضبط الداخلي 

  سجالت املؤسسة 

 قيم املؤسسة 

 أنشطة التشغيل 

لتصحيح  الزمهاويعني اقتراح الخطوات 

النصح  واملطابقة وتقديمنتائج الفحص 

لك يعمل املراجع الداخلي ذوعلى  لإلدارة،

باإلضافة إلى مراجعة العمليات املحاسبية 

 إلى:واملالية 

  تحقيق مدى االلتزام بالسياسات

 الخطط املوضوعةواإلجراءات و 

  التحقق من مبدأ سالمة إجراءات

 حماية األصول 

  األداءتحسين اقتراح بتطوير و 

هدف 

 الحماية

هدف 

 اإلنشاء
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 مجال تطبيقها.: أهمية املراجعة الداخلية و لثاملطلب الثا

املشاريع األعمال و ولين في إدارة ؤ تطورت مع تزايد الحاجة إليها كأداة رقابية تساعد املسنشأت املراجعة الداخلية و 

صالح املختلفة في هذه املنشآت وانجاز وظيفتهم املتمثلة في تحقيق إشباع أكبر قدر ممكن من احتياجات ذوي املو 

لقد تبوأت وظيفة املراجعة الداخلية مكانة بارزة في معظم املنظمات حيث ارتبطت بأعلى و  املنشآت.املشاريع و 

صبحت تمثل نشاط تقييمي ملراجعة وفحص الرقابة فحسب، بل أمستويات التنظيم فلم تعد تقتصر على 

عة من العوامل تظهر تحقيق أقص ى كفاية إنتاجية هناك مجمو النشاطات، وبهدف تطويرها و مختلف العمليات و 

 املتمثلة في:في املؤسسة و 

  التغلب على الصعوبات التي تترتب على الظروف االقتصادية:

تتزايد فيها الرقابة الحكومية على املشاريع ظروف اقتصادية تسودها املخاطرة و تعمل إدارة املشاريع غالبا في 

ملراجعة الداخلية بما أن وظيفة او  القائمة في بلدانها مما أستوجب مراقبة اإلدارة العليا ألي مشروع تقوم بإدارته.

بذلك تصبح نظمات األعمال، و يتم بها إنجاز مختلف املشاريع واملنشآت وم التكفل بالطريقة التيتقوم بمتابعة و 

سالمة نظام املراقبة  أداة رقابية تساعد اإلدارة العليا على مواجهة الظروف االقتصادية املعقدة عن طريق ضمان

العمليات التي يمكن االعتماد عليها التخاذ القرارات الداخلية وتوفير بيانات ومعلومات على مختلف النشاطات و 

قتصادية املستقبلية مما يتطلب زيادة الحاجة إليها في فترات الركود االقتصادي و املتعلقة بمواجهة ظروف اال

 باألخص عندما تعجز إدارة املشروع زيادة أرباحها فتلجأ إلى طريقة الضغط على تكاليف اإلنتاج.

 انتشارها:كبر حجم املشاريع و 

لياتها و تشابكت مصالحها األمر تعقدت عما، كبرت حجم املشاريع و بعد الثورة الصناعية التي حدثت في أورب

الذي أدى إلى ظهور البنوك وشركات املساهمة و هي هيئات لها اتصال دائم بالعمالء الدين يحتاجون إلى بيانات 

موثوق فيها كما أن ال يمكن تعطيل مصالحهم إلجراء عملية التدقيق في نهاية السنة املالية من طرف املراجع 

املالية فورا عند أوانها أكد من صحة البيانات املحاسبية و الهيئات إلى التتلك الشركات و  لك لجأتذالخارجي، ل

فويض السلطات و تشوه سمعتها و تس يء عالقتها مع العمالء، فأصبحت بذلك تدار العمليات من خالل ت حتى ال

على سالمة العمليات في الفروع  حتى تطمئن اإلدارة املركزيةو  املسؤوليات املترتبة على إهمالها.تحديد الواجبات و 

ميادين العمل سلوكيا للتطلع على املوقع والفروع و يا و فنإلى ممثلين عنها مؤهلين إداريا و املختلفة ظهرت الحاجة 

الذي كان املحافظة على املصالح العامة و كذا للتأكد من أن سياسات الشركة واملشروع تنفذ بدقة، و   1دوريا 

مع الوقت أدرك هؤالء املراجعون أن باستطاعتهم تقديم خدمات إلى اإلدارة و  املراجع املتجول.يدعى في بداية األمر 

توصيات رية املرسومة وتقديم اقتراحات و املركزية تتمثل في التأكد من مدى التزام تلك الفروع بالسياسات اإلدا

 لتعديل بعض السياسات اإلدارية املعتمدة في مختلف الفروع.

 

                                                           
ALAIN، Opcit, P137،138  1 
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 ب الالمركزية اإلدارية:انتهاج أسلو  

ذلك بتقسيم املشاريع ة إلى انتهاج أسلوب الالمركزية و انتشارها جغرافيا لجأت اإلدارة الرئيسينظرا لكبر املشاريع و 

إلى قطاعات، بحيث أن لكل قطاع إدارة مستقلة مفوضة من طرف اإلدارة العليا للقيام بوظائفها الرئيسية، وحتى 

سياسات عامة، وجب عليها تقييم أداء التابعة لها ملا وضعته من خطط و  ام القطاعاتتضمن اإلدارة العليا التز 

اني وفحص السجالت و املستندات ومتابعة طريقة انتهاج السياسات تلك اإلدارات وذلك باملعاينة و االنتقال امليد

ليهم اسم عيطلق لك ينبون مكانها، و متابعة العمليات، وذلك عن طريق وضع أشخاص متخصصين في ذو 

 التي حددت مهمتهم في:املراجعين الداخليين و 

  السياسات العامة.التزام إدارات القطاعات بالخطط و التحقق من مدى 

 السياسات.ات على أساليب تنفيذ هذه الخطط و تقييم األداء بهدف إدخال اإلصالح 

  على التنفيذ من خالل تقديم التوصيات الالزمة لتعديل املعايير املعتمدة أو رفع كفاءة القائمين

  1زيادة عددهم أو مرد ودية مهارتهم.

 

 وظيفة املراجعة الداخلية كمجال لتدريب رجال اإلدارة:

ائل وإجراءات مختلفة للمراجعة، وتقييم أنشطتها على أساس تنفيذ وسإدارة املشاريع املختلفة بوضع و  تقوم

ليات بهدف إدخال اإلصالحات على العمليات أو معالجة مواطن الضعف في العممن أجل معرفة و كذلك منتظم و 

التوصل إلى معرفة األسباب املبدئية لعدم نجاح بعض األنشطة ملعالجتها، وذلك من أجل االستمرار وإنجاح 

وعلى العموم من أجل  غيرهم.لألصحاب املصالح كاملساهمين و النشاط االقتصادي وتحقيق مزايد من األرباح 

التي ال هو ما يسمى باملراجعة اإلدارية و إلى أهدافها أدخلت عملية املراجعة على اإلدارة و الوصول اإلدارة العليا 

 :ذلك لعدة أسباب منهاا عدى وحدة املراجعة الداخلية، و توجد أية وحدة داخل املنشأة تستطيع القيام بها م

 تنفيذ اإلجراءات.ملراجعة الداخلية من عملية وضع وتشغيل األنظمة و قرب ا 

 االحتكاك اليومي معهم.ستويات التنفيذية داخل املنشأة و ال املستمر مع املاالتص 

 .تقديم البيانات التي تتطلبها القرارات اإلدارية في الصورة املالئمة وفي الوقت املناسب 

 التقييم للعامل في وحدة املراجعة الداخلية عند بدأ تعيينهم في ة والتحليل و خبراء الرقاب مامانض

 املنشأة.

 

عليه فأن العمل في وحدة املراجعة الداخلية التي تقوم باملراجعة اإلدارية تجعل من األشخاص الذين يقومون و 

  2.يقيمون نتائجهايتصل بها و بهذا النوع من املراجعة خبراء في العملية اإلدارية، ألنهم يراجعون كل ما 

 

                                                           
 .42النشر القاهر، ص  رالسلوكي"، دااملحتوي راجعة الداخلية اإلطار النظري و أحمد صالح العبارات "امل 1

 .242ص ،2084القاهرة  ،مكتبة عين الشمس ،املمارسة امليدانية"د عباس حجازي " األصول العلمية و حم 2 
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 مجال تطبيق املراجعة الداخلية:

مجاالت عديدة محل التطبيق وهذا على جميع وظائف املؤسسة فاملراجعة إن لوظيفة املراجعة الداخلية 

الداخلي يمارس نشاطه ألجل مصلحة الجميع، ومن الوظائف التي تكون محل معاينة املراجعة الداخلية الوظائف 

 التالية:

اجعة الداخلية إن كل من املحاسبة واملالية وظيفتان مسجلتان ضمن برنامج املر املحاسبية: الوظيفة املالية و 

نتائج املحاسبية باملؤسسة و املالية و  بحيث يقوم املراجع الداخلي أثناء قيامه بمهامه بأداء رأي حول الوضعية

 نشاطه وهذا بطريقة منتظمة.

 : صفة عامة املراجعة له ثالث أهدافوب

 .عدالة الذمة املالية 

 .حماية جميع ممتلكات املؤسسة 

   .الصراحة في املعلومات 

الوظيفة التجارية: تخضع هذه الوظيفة إلى املراجعة الداخلية على أساس أن املراجع يقوم بمهامه على مختلف  

النشاطات التي تتم على مستوى هذه الوظيفة من بيع وشراء، تسويق وتخزين ونقل وغيرها من النشاطات األخرى 

اإلشهارية وكذا قدرة الزبون على الدفع رية و ها من ناحية العالقات التجافحصها وتحليلف عنها و حيث يتم الكش

 الخ.…ونوعية التسليم 

وظيفة اإلنتاج: يصب عمل املراجع على هذه الوظيفة من ناحية مواقع العمل أكثر مما يصب على الجانب  

م املصاعب التي تواجههالتعرف على العراقيل و ولين و ؤ املسحتى يكون على احتكاك مع العمال و اإلداري لها، وذلك 

 (.العراقيل الصعوباتالحد من )ة اإلنتاج حتى يقوم بمواجهتها، و أثناء عملي

 وتشمل عمل املراجع في هذه الوظيفة على املستويات التالية:الوظيفة املعلوماتية: 

 .مراجعة مراكز التكوين 

 .مراجعة املكاتب 

 .مراجعة شبكة اإلعالم اآللي 

واسع على الالتسيير للموظف باملعنى الكامل و تشمل عمل املراجع في هذه الوظيفة على طرق وظيفة التسيير: 

 .املصالح املوجودة بهاجميع مستويات املؤسسة و 
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 ووثائق عملية املراجعة املطلب الرابع: اإلطار القانوني للمراجعة الداخلية في الجزائر

ظهرت املراجعة الداخلية في الجزائر بصفة تدريجية باعتمادها : 1الجزائراإلطار القانوني للمراجعة الداخلية في 

 02الصادر في  08/05 ذلك منذ ظهور القانون التنظيمية للمؤسسات االقتصادية و كوظيفة داخلية بالهياكل 

 2082ماي 202الصادر في  82/22القاض ي بإنشاء املجلس الوطني للمحاسبة ثم ظهر املرسوم و  2082مارس 

جوان  203ي يلزم املؤسسات االقتصادية بوضع تصريح سنوي يحتوي علي على قوائمها املالية الختامية قبل الذو 

 إلى أن جاء القانون  2/ن+20/06/ن إلى 22/24من السنة التي تلي سنة النشاط أي مهلة مدتها ستة أشهر من 

دأ يظهر االقتصادية العمومية أين باملتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات و  24/02/2088و الصادر في  88/02

عنها قواعد  يترتبخالفة لهذا الحكم تسييرا ضمنيا و تشكل كل مو  وظائفهاحدد نطاقها و شكل املراجعة الداخلية و 

ر املؤسسات هذا القانون الذي كان هدفه تحري الجزائية املنصوص عليها في هذا الشأناملسؤولية املدنية و 

 يود اإلدارية و إتباع اتجاهات اإلصالحات الكبرى املستأنفة من طرف الدولة.من القاالقتصادية العمومية 

 وثائق عملية املراجعة: 

تكنولوجية خاصة أو غير خاصة باملؤسسة، كما ملراجع أن تكون له معرفة نظرية وتطبيقية، تقنية و يجب على ا

سندات تساعده على أداء مهامه ومن بين ئق و جع يلزم عليه أن تكون له وثاأنه عالوة على التكوين الذي تلقاه املرا

 السندات:هذه الوثائق و 

 األنظمة الوطنية: وتتمثل في:التشريعات و  

 .القوانين بصفة عامة 

 املشاريع.لتي تحمل إعادة هيكلة االقتصاد و النصوص ا 

 .تشكيلة الجرائد الرسمية 

  ( سنوات األخيرة.20للعشر)القوانين املالية التكميلية القوانين املالية العادية و 

 .النظام األساس ي للمؤسسة 

 

 تتمثل في:التي تحرر املؤسسة إجراءاتها و  املراسيموثائق املؤسسة: وتشمل القوانين و  

  املوارد البشرية.دليل اإلجراءات اإلدارية و 

 .أوامر املديرة العامة 

  املحاسبية.دليل اإلجراءات املالية و 

 .االتفاقية الجماعية 

  محافظ الحسابات.تقارير 

                                                           
 .2088جانفي  24العدد الصادر في  ،يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر  1
 .نفس المصدر السابق 2
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 .تعليمات املنظمات املركزية 

  تسير العتاد.               إجراءات الصيانة واملشتريات و 
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 :خالصة الفصل

، حيث أن وضع الرقابة الداخلية أحد أهم اإلجراءات التي تتخذها املنشأة في مواجهة املخاطر والحد منها تعتبر

يمتاز بالكفاءة والفاعلية، ويتم تطبيقه من قبل األفراد واإلدارة، يشكل حماية للمنشأة من  داخليةنظام رقابة 

املخاطر التي تواجهها، ويقلل من احتمالية التعرض للمخاطر إلى أدنى حد ممكن، ومما ال شك فيه أن دراسة 

الذي ينطلق منه املراجع وهو نقطة وتقييم نظام الرقابة الداخلية املستعمل في املنشأة يعتبر حجر األساس 

 
ً
االرتكاز للمراجع عند أعداده لبرنامج املراجعة وتحديد نسب االختبارات والعينات، فكلما كان نظام الرقابة قويا

، كلما زاد اعتماد املراجع على أسلوب العينة في الحصول على األدلة والقرائن لإلثبات، وكلما كان 
ً
 ومتماسكا

ً
وفعاال

، ك
ً
 لما لجأ املراجع إلى زيادة وتوسيع حجم العينة املمثلة.ضعيفا
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 :تمهيد

 على مختلف التسؤوالت اإلجابةمن خالل البحث مع  إليهاتدعيما ملا قدمناه في الجانب النظري عرض النتائج املوصل 

دراسة الرقابة على ل للمواد الحمراءاملطروحة في إشكالية الدراسة، حيث قمنا بإجراء دراسة ميدانية باملؤسسة الوطنية 

حتى يمكن  األجور راجةة الداخلية لنظا  الرواتب و والتي تكون عبر املمن خالل تقييم نظامها الداخلي  الرواتب واألجور 

 من املراجع الداخلي تقديم تقريره

 تتمثل في: حثينثالث مب إلىهذا الفصل  تقسيمولتحقيق ذلك يتم 

 تقديم املؤسسة الوطنية للمواد الحمراء. األول:املبحث 

 .املبحث الثاني: تقييم نظام الرقابة الداخلية
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 : تقديم املؤسسة الوطنية للمواد الحمراء.املبحث األول 

 للمواد الحمراء. : تعريف املؤسسة الوطنيةاملطلب األول 

مواد  أشغال املقاوالت أو طارإمن أكبر املؤسسات في الجزائر والتي تنشط في ء تةتبر املؤسسة الوطنية للمواد الحمرا   

 .الذين يزداد عددهم بازدياد النمو السكاني ، كونها توفر االحتياجات الضرورية للمستهلكين.البناء، ولها أهمية بالغة

يهمنا أنها  ى مةلومات حول نشأتها، إال أن ماولم نةثر عل 2891 في SMC للمواد الحمراء تسمى باملؤسسة الوطنية 

 تأسست بأمالك الدولة أي املؤسسات الةمومية. 

التي تهتم بإنتاج وتوزيع وبيع القرميد حيث تةتبر من أكبر عليها اسم شركة املواد الحمراء و أطلق  2891سنة  وبةد

ومركز يهتم بالتسيير  2881-2891 نما بيالفترة الشركات الةمومية على املستوى الوطني، وكان لها عدة وحدات في 

 التوجيه وإعطاء القرارات، ووحدات تابةة مهمتها اإلنتاج والبيع.و 

وق وظهور ما يسمى باإلصالحات االقتصادية فرضت الدولة على هذه ومع دخول الجزائر اقتصاد الس2881 وبةد

املؤسسات بأن تأخذ شكل مركبات أي هناك شركة األ  وفروع تابةة لها بحيث تساهم الشركة األ  في رأس مال الفرع 

 التوجيه.ى يتسنى لها في اتخاذ القرارات و بنسبة أكبر من األسهم، حت

تبنتها الجزائر من خالل اصطالحاتها بوجوب مسك محاسبة املؤسسات باألسهم ملا  القوانين االقتصادية والتي وحسب

 شكل أسهم علىا النوع من املؤسسات وموزع ذيسمى بامليزانيات املجمةة وحسب مةرفتنا الةامة نةلم إن رأس مال ه

 الجمعية العامة للمساهمين:

ل أو تخفيضه أو فسهم واملخول لهم في زيادة رأس املاتتمثل في أشخاص موكلين من طرف املساهمين أو املساهمين أنو 

 .رسملة االحتياطات

 : مجلس اإلدارة 

وال عن  حولها د  إلينا خالل تربصنا املةلوماتوهم أشخاص غير املساهمين إال انه لم يقيقو  بمراقبة جميع الفروع 

زيادة أو تخفيض في رأس املال الش يء الذي توصلنا إليه أن فروع هده الشركة في حالة رأسمال الشركة وهل كانت 

 التصفية وبيع أمالكها.   
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 املطلب الثاني: مهام ووظائف املؤسسة الوطنية للمواد الحمراء

 التوزيعواد الحمراء الرئيسية هي اإلنتاج، البيعمهمة شركة امل ، 

  اقل تكلفةاب الوطني وفي ظروف من الحماية و للمواد الحمراء على كافة التر مكلفة باإلنتاج والتوزيع 

 التوزيع كفؤ وقادر على تلبية احتياجات االقتصاد الوطني ا  اإلنتاج و ظوضع سياسة لتطوير ن 

 

 

 :سة الوطنية للمواد الحمراء وظائفوللمؤس

 الوظائف التقنية:

 ونقله وتوزيةه.الهندسة: هذه الوظيفة مكلفة بتحقيق اإلنتاج 

 مكلفة بتسيير اإلنتاج. :االستغالل 

 يفة تجارية: مكلفة ببيع اإلنتاج وتسيير املشتركين في منطقة الوسط.ظو 

 :يفة أخرى هيالثالث األساسية تؤدي إلى خلق وظ ه الوظائفذه

 األجهزة.التسيير املالي وتسيير بدورها بتسيير املوارد البشرية و الوظيفة اإلدارية التي تقو  
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 : الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للمواد الحمراء.املطلب الثالث

د السوق ن املؤسسة الوطنية للمواد الحمراء  ومن خالل املةطيات الجديدة الخاصة باقتصاإ، فمةلو  لديناكما هو 

الهيكل التنظيمي املةتمد من طرفها  ا ما جسده ذحيث قامت بإعداد هيكلة إدارتها وه ،ااستراتيجيتهقامت بتغيير 

به  ا ما نقصدذ، ويتصرف مديرو الفروع بكل حرية في عملية التسيير وهفروع 01إلى  أصبحت عبارة عن مجمع ينقسم

) ، بحيث لكل فرع مديريات مساعدة بالالمركزية في اتخاذ القرارات التي من شانها تةطيل الكبير للفرع في حالة املركزية

يقو  املجمع الوطني للمواد الحمراء بمراقبة الفروع واتخاذ اإلجراءات املناسبة  ....الخ (اقبة، محاسبةتجارية، مر 

 للمؤسسة في جميع امليادين أثناء عملية االستغالل.

 :مؤسسة الوطنية للمواد الحمراء منويتكون الهيكل التنظيمي الةا  لل

 اإلدارة الةامة-

 املدير الةا  -

 للمركباملجلس اإلداري -

 سيكريتاريا-

 املحاسبيةة املالية و املديري-

 املديرية التجارية-

 املديرية التقنية-

 مديرية االستغالل -

 مديرية املواد البشرية-

 مديرية الفحص-
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 التنظيمي للمؤسسة الوطنية للمواد الحمراء ( الهيكلIII -0)رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب مةطيات املؤسسة ةاملصدر: من إعداد الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةالموارد البشري مديرية المديرية التجارية  

 المدير العام

 

PDG 
اريسكريتا المجلس اإلداري  

 للمركب

الفحص مديرية يةالمديرية التقن  المالية  مديرية 

 والمحاسبة

 مديرية

 االستغالل
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 املواد الحمراء إلى مديريتينويمكن تقسيم شركة 

  مديرية عملية 

 مديرية وظيفية 

 

 

 :املديرية الةملية وهي تضم

 

 املديرية التقنية املتمثل دورها في: .0

  دودية اإلنتاجتحسين ظروف ومر 

 تحسين امن أجهزة اإلنتاج 

 تدعيم وتطوير استةمال األجهزة 

  التكنولوجياإدخال أساليب جديدة في الطاقة و 

التي دة و التنقيب على املادة األولية الجيملخول لها واملكلفة بفحص األرض و هي املصلحة ا :مديرية الفحص .2

 .تدخل في عملية اإلنتاج

 ملديرية الوظيفية: واملتكونة من: .3

 

 والتي تهتم ب:املحاسبة مديرية املالية و 

 التنظيميةاالعتبار الترتيبات التشريةية و  مسك حسابات املؤسسة باال خد بةين 

  املحاسبيةاملراقبة املالية و 

  التزامات املؤسسة على املستوى املالي وتسيير الحسابات املركزيةضمان تسيير و 

 تسيير التدفقات املالية للمؤسسة 

  املشورة للوحدات والفروع في إطار تسييرها املاليبذل الدعم و 

 وضع السياسة املالية للمؤسسة 

 

 :: ومن مهامهامديرية املوارد البشرية

  إعداد السياسة البشرية للمؤسسة فيما يخص املورد البشري 

  تحضير عناصر مبدأ تسيير الةمل في اإلطار الذي يخوله القانون 
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 املديرية التجارية: والتي تهتم ب:

 إعداد السياسة التسويقية للمؤسسة 

 تنشيط شبكة املؤسسة 

 جةل الزبائن دائمين 

  مةلوماتية مرتبطة بالتسويق مع الزبائن ةمأنظإعداد. 

 

 .الوسائلمكلفة بالتحضير والتنفيذ ومراقبة السياسات والتنظيمات في ميدان الوثائق و وهي مديرية اإلدارة الةامة: 
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 الوظائف:الوطنية للمواد الحمراء املهام و املطلب الرابع: املديرية املالية في املؤسسة 

 نذكر منها عل وجه الخصوص:لية في املؤسسة عدة مها  ووظائف املاللمديرية 

 اقتراح وتطبيق السياسة املالية في املؤسسة.  

 ضمان التوازنات املالية.  

 القيا  بإقفال الخزينة في املدى القصير األجل وضمان املتابةة لسير الخزينة.  

  التسيير املالي إطارمتابةة الوحدات والفروع التابةة للمؤسسة وذلك بالنصائح واإلرشادات وذلك في. 

 ضمان السير الحسن للمحاسبة في كل الوحدات. 

  تسيير الخزينة إطاراملشاركة في عملية التخطيط الخاصة باملؤسسة وذلك في.  

  مراقبتها ودراسة مدى مصداقيتهادراسة كل الةروض املالية املقدمة من طرف الفروع وكذا.  

 تسيير وحماية القيم املنقولة.  

  يفة املراجةة الداخلية فيما يخص املتابةة وحسن التنفيذ ملةلومات الهيكل التنظيمي للمدير ظالقيا  و

 املديرية املالية.

 

 :املالية الهياكل التالية واملوضوعة تحت تصرف وإشراف مديرن املديرية املالية من الوظائف و تتكو 

بمحاسبة خاصة بالديون الداخلية القيا  كذا نائب: مكلف بالقيا  باملحاسبة الخاصة للوحدات املركزية و  مدير-

 .الخارجيةو 

 سكريتاريا(كاتبة لجنة املشاريع )-

 دائرة الخزينة الرئيسية-

 دائرة الخزينة املركزية التي تقو  بتسيير تدفقات خزينة املؤسسة-

 االلتزامات والتي تهتم ب:دائرة تسيير -

 ضمان التسيير للديون املتوسطة والطويلة األجل-

 متابةة الضمانات املقبوضة واملسلمة.-
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 :اإلنتاج( الهيكل التنظيمي لفرع III -2الشكل رقم )

    

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب مةطيات املؤسسة ةمن إعداد الطالباملصدر: 

 

  

ةمديرية الموارد البشري  

 مصلحة التوظيف

 مديرية المحاسبة و المالية المديرية التقنية

 مصلحة أجور المستخدمين

 الوسائل العامة

 المحاسبة التحليلية

 مديرية التجارة

المبيعاتمصلحة   

 مصلحة النقل

 فرع اإلنتاج فرع الصيانة

مصلحة البرمجة و 

 الدراسات

 مصلحة التموين

 تسيير المخزون

 صناعة القرميد

 مصلحة المالية

 مدير الوحدة

 األمانة

ةالشؤون االجتماعيمصلحة  مصلحة اإلصالحات المحاسبة العامة  
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 ام الرقابة الداخليةملبحث الثاني: تقييم نظا

 الداخلية الرقابة نظام اختبار أهداف :األول  املطلب

 الةمق مدى أيضا يحدد وإنما املراجةة، أدلة طبيةة فقط يحدد ال الداخلية الرقابة نظا  قوة أو فضة إن 

 ينبغي تيال واإلجراءات املراجةة، بإجراءات للقيا  املالئم الوقت أيضا ويوضح األدلة، تلك فحص في املطلوب

 .غيرها من أكبر بدرجة عليها التركيز

  تم تيوال التقييم في املستةملة الطرق  إحدى على باالعتماد للمؤسسة الداخلية الرقابة لنظا  تقييمنا تم لقد

 .النموذجية االستقصاء طريقة وهي للدراسة النظري  الجانب في تناولها

 يتمثل في: لنظا  الرواتب واألجور  مراجةتناهدف من وال

 الفترة تلك في فةال اشتغل الذي بالةامل فةال يتةلق مدفوع أجر كل أن ضمان. 

 وبأنها توزع فةال على  وقانونية مقنةة مستندات أساس على تمتبة املحسو  األجور  كل أن ضمان

 مستحقيها

 الذين قضوا و  أصحابهابصفة صحيحة وأنها موزعة فةال على  إعدادهاتم  واألجور الرواتب كل  أن ضمان

 املؤسسة  حساب في صحيحا تسجيال سجلت ، وأنهاأخرى  ألسباب توزع ولم للةمل املدة القانونية
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 : تداول الوثائق الثانياملطلب 

 

س املصلحة الذي يقدمها إلى رئيورشة بإعداد بطاقة ساعات الةمل و يقو  رئيس ال عملية إعداد كشف األجرة:

األخر بمراقبتها واملصادقة عليها  مها إلى رئيس القسم الذي يقو  هواملصادقة عليها ثم يسليقو  بمراقبتها و 

 الجدول ر ظ) أن .األجرة يسلمها إلى مصلحة األجور التي تقو  بإعداد ورقة الحضور ومن خاللها يتم إعداد كشفو 

 :التالي(

 :عملية إعداد كشف األجرة (III-0الجدول رقم )

 رئيس الورشة رئيس املصلحة رئيس القسم مصلحة األجور  العامل

     

 لمؤسسة الوطنية للمواد الحمراءوثائق داخلية ل املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de 

pointage 

 

 مراقبة

 

Fiche de 

pointage  

ةاملراقب  

 ورقة الحضور  كشف االجرة

Fiche de 

pointage 
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 :عملية التسجيل املحاسبي

كما تقو   األرشيف،تحتفظ بنسخة في نسخة للةامل و  األجور بتسليمبةد إعداد كشف األجرة تقو  مصلحة 

    جدول الو  مصلحة.للمحاسب للقيا  بةملية التسجيل وذلك لكل  لألجور وتسليمهاأيضا بإعداد الخالصة الةامة 

 التالي يوضح ذلك:

 :عملية التسجيل املحاسبي (III-2)الجدول رقم 

 املحاسب العامل األجور مصلحة 

   

 لمؤسسة الوطنية للمواد الحمراءوثائق داخلية ل املصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األجرةكشف  األجرةكشف    

Récap  général Récap général 
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 : قوائم استقصاء الرقابة الداخليةلثاملطلب الثا

 :الداخلية للرقابة االستبيان نتائج تحليل

 على تحتوي  استمارة بإعداد قمنا فإننا الدراسة ميدان باملؤسسة املطبق الرقابة نظا  تقييم من التمكن أجل من

 األجور وتتمثل في:بنظا  الرواتب و  املتةلقة األسئلة من مجموعة

 

 :الفصل بين الوظائف( III -3رقم ) جدول 

 االستمارات تحليل خالل من عليها متحصل بيانات املصدر:

 

رئيس  

 الورشة

رئيس 

 املصلحة 

رئيس 

 القسم

 مصلحة

G.R.H 

مصلحة 

 األجور 

رئيس 

 الخزينة

املدير 

 املالي

مدير 

 الوحدة

 املحاسب

املوافقة على 

 ساعات الةمل

x x x       

إعداد كشف 

 األجرة

    x     

التسجيل 

وتدقيق كشف 

األجور 

ا محاسبي

 ومستنديا

        x 

إعداد 

 الشيكات

     x    

على  املصادقة

 الشيكات

      x x  

 ساعات ضبط

 وخروج دخول 

 املستخدمين

 

x x x       

ورقة  إعداد

 الحضور 

    x     

بين  املقارنة

ورقتي 

   على  واملوافقة

 ساعات الةمل

    x 
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 استقصائية لةملية إعداد كشف األجرة وعملية صرفها: قائمة( III-4)جدول رقم 

 االستمارات تحليل خالل من عليها متحصل بيانات املصدر:

 

 

  

 

 

 

 

 

غير  مطبقة ال نةم

 مطبقة

 املالحظات

هل األشخاص الذين يقومون باملوافقة على ساعات الةمل 

 مستقلون عن الذين يقومون بإعداد األجور؟

رئيس      

الورشة/رئيس 

املصلحة/رئيس 

 القسم

السارية املفةول حة خاصة لها املةلومات الكاملة و هناك مصلهل 

 حول املستخدمين؟

 مصلحة     

GRH 

في حالة تغيير األجور هل هناك مصلحة مستقلة عن األجور تراقب 

 ذلك؟

 مصلحة     

GRH 

  غ      هل تستخد  الساعات الضابطة لدخول وخروج املستخدمين؟

ول مستقل عن ؤ موافقة مسهل تخضع األجور قبل صرفها إلى 

 مصلحة األجور؟

 املدير املالي     

هل من يقو  بإمضاء الشيكات شخص مستقل عن مصلحة األجور 

 وعن الذي يوافق على ساعات الةمل؟

مدير الوحدة و      

 املدير املالي

 BNA      هل هناك حساب بالبنك خاص باألجور؟

مرقمة ترقيما  هل الشيكات املوجودة في حساب خاص باألجور 

 مسبقا ومسجلة؟

      

هل دفتر الشيكات الغير مستةملة موجودة عند شخص ليس له 

 الحق في اإلمضاء؟

 رئيس الخزينة     

       هل الشيكات تلغى بطريقة يستحيل استةمالها؟

       هل تحفظ الشيكات في ملفات تقد  عند املراقبة؟

  غ       تحرير الشيكات؟هل هناك سقف مةين ال ليتجاوز عند 
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 من االستبيان:املتحصل عليها  النتائج

 واألجور  الرواتب فكش بإعداد تقو  املستخدمين مصلحة وهي ومستقلة خاصة مصلحة توجد. 

 أخطاء ارتكاب لتجنب وذلك متةددة رقابة إلى الةمل ساعات على املوافقة بطاقة تخضع 

 والتالعب السرقة األخطاء، وقوع لتجنب وهذا املحددة مهامه له فموظ كل أي فالوظائ في لفصلا. 

 ومستنديا حسابيا تدقق األجور  كشوف. 

 بالةمال خاصة مرقمة بطاقات خالل من آليا الةمال حضور  تتلقى املستخدمين مصلحة إن. 
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 قوة نظا  الرقابة الداخلية تم تلخيصها في الجدول األتي:نقاط ضةف و 

 :نقاط القوة ونقاط الضةف (III-5رقم )جدول 

 

 

 

 االستلزا  الضةف القوة هدف الرقابة الداخلية

تحول دون ارتكاب   ق تخضع بطاقة املوافقة على ساعات الةمل إلى رقابة متةددة.

 األخطاء

 تتم املصادقة على ساعات الةمل من طرف:

 رئيس الورشة 

 رئيس القسم 

  املصلحةرئيس 

التأكد من املةلومات   ق

املوجودة على ورقة 

 الحضور 

الةامل لتحسين  تشجيع  ق من طرف رئيس الورشة .P.R.Iيتم تحديد 

 هديتمردو 

املقارنة بين ورقة الحضور املوجودة لدى مصلحة األجور وبطاقة 

 ساعات الةمل املصادق عليها

تسهيل عملية املراقبة   ق

 وتفادي األخطاء

إثبات عملية استال    ق اإلدارة بنسخة ثانية لكشف األجرة في األرشيف احتفاظ

الةامل لكشف األجرة/ 

تسهيل املراقبة 

 املستقبلية

لتفادي االختالس   ق يتم ملئ الشيكات من طرف شخص ليس له الحق في اإلمضاء

 التزويرو 

نقص املوضوعية في  ض  عد  استةمال الساعة الضابطة

 إثبات ساعات الةمل

يتم التسجيل املحاسبي باستةمال الخالصة الةامة وذلك لكل 

 مصلحة

اتباث شرعية   ق

 التسجيالت

 االستمارات تحليل خالل من عليها متحصل بيانات  املصدر:
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 الداخلي   : تقرير املراجعرابعاملطلب ال

املتةلقة بنظا  األجور تمكنا لمؤسسة الوطنية للمواد الحمراء و لهمة التي كانت في الوحدة األولى بةد انجازنا للم 

 النظا  املتمثلة في مايلي:هذا من مةرفة نقاط القوة ونقاط الضةف في 

 :نقاط القوة

 .تخضع ورقة املوافقة على ساعات إلى رقابة متةددة 

 .يتم املصادقة على ساعات الةمل كل من رئيس الورشة ورئيس القسم ورئيس املصلحة 

 .تةد ورقة الحضور في مصلحة األجور وتقارن مع بطاقة ساعات الةمل تجنبا ألي خطأ 

  في األرشيف ملراقبة بةد إعداد كشف األجرة يأخذ الةمل كشف أجرته ويحتفظ بنسخة أخرى

 مستقبلية.

 الحساب الجاري  صة للةمال سواء عن طريق البنك أويتم صرف األجور إلى الحسابات الخا

 لك يدويا.ذالبريدي ويمنع 

 يمكن  ول ليس له الحق في اإلمضاء بحيث تخفض عنده والؤ يتم ملئ الشيكات من طرف مس

 مدير الوحدة.ه الشيكات إال بةد إمضاء املدير املالي و ذصرف ه

 

 نقاط الضةف:

 .عد  استةمال الساعات الضابطة لتحديد ساعات الةمل 
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 اقتراحات وتوصيات املراجع الداخلي :خامساملطلب ال

وخالل تحضيرنا لهده املذكرة توصلنا إلى بةض االقتراحات  خالل تربصنا في املؤسسة الوطنية للمواد الحمراء

املراجةة الداخلية وكذا املساهمة في تحقيق أهدافها عمل مشروع املراقبة و  تحسين سيرالتي يمكنها والتوصيات 

املشاريع على مستوى املؤسسة ولتحقيق  هذههمية ونظرا أل  األجور.ا  الرواتب و ظناملنشودة خاصة في مجال 

ملةيار جهة، و من  عمالها بكل حرية ودون أي ضغط هذاأمثل ملةيار االستقاللية مما يسمح لها بممارسة أ

 التقييمات من جهة أخرى.التحليالت و و  املصداقية في عرض النتائج

  املراقبة تابةا مباشرة للمديرية الةامة ومستقل عن باقي املديريات.نقترح أن يكون مشروع املراجةة و 

   املراقبة اقل موضوعية لذا نقترح  هذه استةمال الساعات الضابطة ملراقبة الةمال مما يجةلالحظنا عد

  اآللة. هذاستةمال ه

  تخضع عالوة املر دودية الفردية«P.R.I «قد يؤثر سلبا على الةامل ول مستقل عن الورشة ماؤ مس ملصادقة ،

نقترح أن يكون الشخص الذي يصادق على هذه األخيرة له عالقة  لذا تتغير إما بالزيادة أو النقصان. فقد

 بالةمال.مباشرة 

 را للتطور املستمر الذي تةرفه مهنة املراجةة على كل النشاطات وجب على املراجع مسايرة هذا التطور ظون

إعداد برامج التربصات فنقترح  الخبرات املهنيةك بحصوله على املؤهالت الةلمية والتقنية وكذا املةارف و وذل

 املتلقيات الدولية الخاصة باملراجةة.الخارجية و 
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 خالصة الفصل:

هذا ما استطةنا الوصول إليه من خالل تربصنا باملؤسسة الوطنية للمواد الحمراء الوحدة األولى للمركز حيث 

 النظا  يةتبر من الوظائف هامة في هذا الداخلية لنظا  الرواتب واألجور، ألن الرقابة كان موضوع دراستنا

 دا لتأثيرها على رأس مال املؤسسةاألعباء يجب أن تكون مدروسة جياملؤسسة كما يمثل أعباء على املؤسسة هذه 

 لي يؤثرإضافة إلى أنها تمثل حق الةامل مقابل القيا  بةمله لذلك يجب عد  التفخيم فيها أو التقليل منها وبالتا

 على النتيجة وعلى الربح املحقق.

م فةالية نظا  رواتب وأجور عمالها ما عليها إال وال ننس ى التذكير مرة أخرى إلى أن املؤسسة إذا أرادت حقا تقيي

اختبارات انتقاديه عن طريق مختلف  إجراءو  ظا  الرواتب واألجور املةمول به.فهم ن إتباع منهجية تتضمن

 التقنيات املوجودة، خاصة منها املالحظة املادية، املراقبة وفحص مختلف الوثائق املستةملة. 
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 ملؤسسةفي اواهميتها  تهافعالي رإظها خالل الداخلية من لرقابةاعلى ن خالل بحثنا حولنا تسليط الضوء م

على  اإلجابةامليداني من اجل النظري و  اإلطاريناالقتصادية وكانت هذه الدراسة محاولة التوافق بين 

 التساؤالت املرفقة لها.اإلشكالية األساسية و 

والذي ة املراجعة ماهي األول  يتضمنفصلين حيث الجزء النظري حاولنا اإلملام بإشكالية البحث بتناول 

، أما معايير املراجعة أنواع املراجعة، تطرقنا إلىو  .مبادئ املراجعة أهدافها،و  املراجعةيشمل أوال بتعريف 

 به املفهوم الذي تعرفبدأ من نشأتها ثم  الرقابة الداخلية عموميات حول  فتناولنا الفصل الثاني

، املراقبة الداخلية في املؤسسةخصائص  ،الرقابة أنظمة وطرق تقييم املجاالت التي تطبق فيها ،وأهدافها

 للمراجعةثم تطرقنا  ثم اإلجراءات التي تقوم بها. ،الداخلية ملراقبةحدود اباإلضافة  ،لها األساسية الوسائل

اإلطار القانوني للمراجعة الداخلية في و  مجال تطبيقهاو  اأهميته الداخلية،تنفيذ للمراجعة  أسلوبو الداخلية 

 .ووثائق عملية املراجعة الجزائر

ؤسسة بالتعرف على امل ا، قمنؤسسة الوطنية للمواد الممراءاملفي  ميدانية دراسة فييتمثل الثالث  لأما الفص

 تقوم بها. التيومختلف مهام ووظائف  الوطنية للمواد الممراء

 النتائج:

  بما أن املؤسسة تعتمد على القوائم املالية والبيانات املماسبية في وضع الخطط والسياسات ومراقبة

ولين ؤ بها ودقيقة تخدم املساهمين واملساألداء وتقييمه فإنها تحرص أن تكون هده املعلومات موثوق 

 ول عنها.ؤ اجعة عل أساس القائم بها أو املسلهذا تلجأ إلى املر 

 ية وجود مصلمة املراجعة الداخلية في املؤسسة وذلك لتعقد العالقات االقتصادية املتعلقة إلزام

 باملؤسسة، مما يساعد على توفير مختلف البيانات وتقييم اإلجراءات مع اقتراح الملول املمكنة.  

    طات اولين التحكم أكثر في نشؤ سنى للمسبة الداخلية وذلك حتى يتالتقييم السليم لنظام الرقا

 املؤسسة، وعليه فاملراجعة الداخلية تعمل على تحقيق:

  .تقييم درجة المفاظ على األصول 

   ولين وذلك بعد التأكد من صمتها وشموليتها بما في ذلك ؤ مدى صدق املعلومات التي تصل املسفحص

 املماسبية.

  .تقييم مدى التزام العمال باملسؤوليات املسندة إليهم 
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 االقتراحات:

  على املؤسسات وخاصة اإلدارة العليا أن تبني نظام الرقابة الداخلية وتساعد على تمتين مخرجاتهيجب. 

  على املراجع التحلي بروح املسؤولية والقدرة على التحكم التي تسمح له باللجوء بكل حرية إلى كل

 .املتعلقة باملوضوع الذي هو محل املراجعة الوسائل

  تماما عن الجهات املعنية التي يتمكن من خاللها صياغة أحكامه بكل على املراجع أن يكون مستقال

 .حرية

 في وفيقوالت الغش وأعمال غراتثال من لالتقلي عل تساعدهم ةثحدي رقابية ونماذج طرق  تبني إلى سعي 

 .فعالة ةور بص همأشطت داءبأ القيام

 الفاعلية من عالية بدرجات فهدالوغ األ ب عل يساعد (للنشاط لاملعرق غير) الفعال الرقابي والج توفير 

 كفاءة.لاو 

 وزيادة الداخليين للمدققين النهائي التقرير تندرج ضمن التي واالقتراحات بالتوصيات االهتمام ضرورية 

 ال مساعدون  الداخلين بأنهم للمدققين نظرتهم وتصميح املوظفينالداخلين بين  املدققين هيبة بسط

 أقل. وال أكتر

 

 :الدراسة آفاق

 انو الباحث يرى  ذكورة،امل للنتائج استخالصنا وبعد جعة المساباتاملراقبة الداخلية ومرا دراستنا خالل من

 :آلتيا في وتتمثل الحقة لبحوث أساسا وتكون إليها  التطرق  يمكن النقاط بعض مازالت

 المسابات مدقق عمل سير على الداخلية الرقابة نظام تقييم تأثير 

 الداخلي الرقابة نظام تفعيل في ودورها الخارجية املراجعة. 

 الخارجي واملراجع الداخلي املراجع مسؤولية بين قتصاديةاال املؤسسة أداء على الرقابة. 
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