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:تمهيد   

كانت ادلنظمات االقتصادية دلدة طويلة تعطي فقط معلومات مالية لذلك كانت تعرف ادلراجعة بالرقابة اخلارجية 
.للحسابات لذلك و حاليا تستعمل كلمة مراجعة مالية   

جعلت , إن زيادة عدد ادلنظمات و كرب حجمها يف ظل التطورات ادلتتالية اليت طرأت على الساحة الدولية 
حبيث ينبغي تزويد ىؤالء بادلعلومات الالزمة حول , ادلنظمة زلل أنظار العديد من ادلتعاملني ذوي ادلصاحل ادلختلفة 

األمر الذي , و من ىذا ادلنطلق تولدت احلاجة ادللحة إذل اإلستعانة جبهاز مستقل و زلكم , نشاطاهتا و نتائجها 
 أدى إذل ظهور ادلراجعة و اليت تعترب علم كباقي العلوم 

و إذا حبثنا يف التاريخ سنجد أنو يف القرن الثالث عشر بعد ادليالد كان الرومان خيتارون وزراء مالية ديسكون زلاسبة 
يف ىذه ادلرحلة بالذات استعملت كلمة مراجعة و اليت صيغت من الفعل , منطقة ما من ادلناطق 

  و كان ىؤالء الوزراء يلقون يف بعض األحيان    écouterو الذي يعين يف اللغة الفرنسية audireالالتيين
 . auditeursزلاضرات عن العمليات أو ادلهمات اليت كانوا يقومون هبا أمام صبع من ادلستمعني 
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 ماىية المراجعة:المبحث األول 
ان اختالف اآلراء حول وسائل و طرق تنفيذ ادلراجعة و اتساع اجملال الذي تعمل فيو ادلؤسسات و انتشار 

استخدام الوسائل اآللية اإللكًتونية أدى إذل حدوث تطورا كبريا يف أساليب اجراءات ادلراجعة شلا استلزم معو ربمل 
ادلراجع مسؤوليات كبرية اذباه اجملتمع و على الرغم من حدوث ىذا التطور يف أساليب و اجراءات ادلراجعة إال أنو 

فما زال ادلراجع يسعى يف تقريره إذل التأكد من أن القوائم , دل حيدث أي تغيري يف ادلفاىيم األساسية للمراجعة 
 .ادلالية سبثل سبثال عادال للمركز ادلارل للشركة زلل ادلراجعة 

 مفهوم المراجعة :المطلب األول 
زبتلف مفاىيم ادلراجعة و لكن كلها تصب و زبدم نفس ادلصلحة فهي هتدف إذل ضرورة ايصال الرأي حول 

 .ادلؤسسة إذل من يهمهم أمر ادلؤسسة دلعاونتهم يف احلكم على جودة و نوعية ادلعلومات 
 تعريف المراجعة :الفرع األول 

ديكن تعريف ادلراجعة عامة بأهنا أسلوب من أساليب الرقابة حيث تشمل رلموعة اإلجراءات اليت يتخدىا ادلراجع 
هبدف فحص أعمال الغري و ذلك للحكم على مدى سالمة التنفيد وفقا للقواعد و التعليمات السابق ربديدىا و 

 . اليت يلتزم هبا القائمون على تنفيد ادلهام و رفع تقرير عن نتيجة الفحص إذل من يهمهم األمر
وتعترب األنشطة ادلالية ركنا أساسيا لعمليات ادلراجعة حيث تنعكس عليها القرارات اإلقتصادية اليت تتخدىا اإلدارة 

العليا و تشرف على تنفيدىا حيث أن ىذه األنشطة يتم تسجيلها وفقا للمبادئ و القواعد احملاسبية ادلتعارف 
 1.عليها فإن فحص ىذه األنشطة و ما يًتتب عليها من نتائج يشكل علم ادلراجعة أو مراجعة احلسابات

ادلراجعة ىي عملية ذبميع وتقومي أدلة اإلثبات و ربديد و إعداد التقارير عن مدى التوافق بني ادلعلومات و معايري 
 2. و جيب أن تتم عملية ادلراجعة بواسطة شخص فين مستقل زلايد , زلددة مقدما 

 3 :تعرف منظمة العمل الفرنسي ادلراجعة على أهنا 
 يستعمل رلموعة من تقنيات ادلعلومات , مقدمة بشكل منسق من طرف مهين , مسعى أو طريقة منهجية 

  2 .1ص , دار اجلامعات ادلصرية  , المراجعة و الرقابة المحاسبية, زلمد أضبد خليل 1

  15ص  , 2007ادلكتبة العصرية  , أساسيات المراجعة, حامت زلمد الشيشيين  2

3 lionelcollin ,gerardvalin , audit et contrôle interne : aspects financier , opérationnel et 
stratégique , 4 éme Edition , dalloze , Paris , 1992 , p 22 . 

 و تقدمي ادلصادقة و فعالية النظام , بغية إصدار حكم معلل و مستقل استنادا على معايري التقييم , و التقييم 
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 .و اإلجراءات ادلتعلقة بالتنظيم 
عملية منتظمة للحصول على القرائن ادلرتبطة بالعناصر الدالة "عرفت اجلمعية احملاسبية األمريكية ادلراجعة على أهنا 

على األحداث االقتصادية و تقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة ىذه العناصر للمعايري 
 1. ادلوضوعية مث توصيل النتائج إذل األطراف ادلعنية 

 2: و من خالل التعاريف السابقة نالحظ أن ادلراجعة تتمحور حول ثالث نقاط ىي 

 .يقصد بو التأكد من صحة وسالمة العمليات اليت مّت تسجيلها وربليلها خالل فًتة معينة: الفحص-1

 .إمكانية احلكم على صالحية القوائم ادلالية كتعبري سليم لنتائج األعمال وتبويبها : لتحقيقا- 2

يقصد بو بلورة نتائج الفحص والتحقيق يف شكل تقرير يقدم إذل األطراف ادلعنية سواءً  كانت  : التقرير- 3
 .ونستطيع أن نقول بأّن التقرير ىو العملية األخرية من ادلراجعة وشبرهتا . داخل ادلؤسسة أو خارجها

 فروض المراجعة :الفرع الثاني 

وسبثل الفروض يف أي رلال للمعرفة نقطة بداية ألي تفكري منظم بغية الوصول إذل نتائج تساىم يف وضع إطار عام 
 :للنظرية اليت ربكم اجملال وتتمثل الفروض التجريبية للمراجعة فيما يلي

فرض عدم التأكد  :أوال 
  3 :ويرجع عدم التأكد يف اجملال احملاسيب إذل األسباب التالية

  .عدم التكامل يف استخدام البيانات احملاسبية -
  .عدم القدرة على تقدير كافة الظروف ادلستقبلية عند ازباذ القرارات -
 .غياب نظام جّيد لالتصال يف اذليكل التنظيمي -

 
  .9ص  , 1999, الطبعة الثانية , عمان , دار وائل للنشر و التوزيع  , الناحية النظرية: علم تدقيق الحسابات , خالد أمني عبد اهلل 1

  .9ص  , 1991, األردن , عمان , دار الفكر للنشر و التوزيع  , علم تدقيق الحسابات, وىيب عمر ,  مهيب الساعي 2

  .17ص  , 1986, مصر , الدر اجلامعية للنشر  , المراجعة مدخل فلسفي تطبيقي,  عبد الفتاح الصحن 3

  1عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المراجع و اإلدارة: ثانيا 



 الفصل األول                                                               المفاهيم األساسية للمراجعة
 

4 
 

فاإلدارة تعتمد يف ازباد معظم , يقوم ىذا الفرض على وجود تبادل للمنفعة بني إدارة ادلشروع و مراجع احلسابات 
حيث يعتمد ىذا األخري من ادلعلومات ادلقدمة من اإلدارة و , قراراهتا على ادلعلومات ادلالية ادلرتبطة برأي ادلراجع 

و يعين ىذا أن كل من ادلراجعني و اإلداريني جيب عليهم أن يهتموا بصدق و , اليت على أساسها يبين رأيو الفين 
 .عدالة عرض القوائم ادلالية لنتائج األعمال و ادلراكز ادلالية 

  2خلو القوائم المالية و أية معلومات تقدم للفحص من األخطاء التواطئية : ثالثا 

و لكنو غري مسؤول عن اكتشاف األخطاء و التالعبات , إن ادلراجع مسؤول عن اكتشاف األخطاء الواضحة 
 .و أنو يتقيد دبعايري ادلراجعة ادلتفق عليها , اليت مت التواطؤ فيها 

 3وجود نظام سليم للرقابة الداخلية: رابعا 

شلا جيعل ادلراجع القيام بعملية ادلراجعة بصفة , إن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يقلل من حدوث األخطاء 
 .من حيث إمكانية استخدام ادلراجعة االختبارية بدال من ادلراجعة الشاملة , اقتصادية و عملية 

  4التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية : خامسا 

إن االلتزام بادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها يعد مؤشرا حقيقيا للحكم على صالحية القوائم ادلالية اخلتامية و عن 
و يعين ىذا الفرض أن مراجعي احلسابات يسًتشدون بادلبادئ , مدى سبثيل نتيجة ادلؤسسة إذل ادلركز ادلارل ذلا 

 .احملاسبية ادلتعارف عليها كمؤشر للحكم على سالمة ادلواقف ادلعينة 

 
 , 2003-2002, االسكندرية , الدار اجلامعية  , دراسة في االتجاىات الحديثة في المراجعة, شحاتو السيد شحاتو , منصور أضبد البديوي  1

  .35ص 

  .14ص  , 2003-2002, اجلزائر , ديوان ادلطبوعات اجلامعية  , المراجعة و تدقيق الحسابات, صديقي مسعود , طواىر زلمد التهامي  2

  .21ص  , 2003-2002, االسكندرية , الدار اجلامعية  , نظرية المراجعة و آلية التطبيق, زلمد مسري الصبان  3

  .22ص  , مرجع سبق ذكره,زلمد مسري الصبان  4

 1العناصر التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل : سادسا 
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و ضمن نظام سليم , يعترب ىذا الفرض أن العمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة يف ادلاضي سبت وفق إجراءات سليمة 
لذا بات من الضروري على ادلراجع يف احلالة , و ستكون كذلك يف ادلستقبل و العكس صحيح , للرقابة الداخلية 

 .العكسية بذل ادلزيد من العناية ادلهنية لكشف مواطن الضعف يف نظام الرقابة الداخلية 
 2مراقب الحسابات يزاول عملو كمراجع فقط : سابعا 

أنو عند فحص البيانات ادلالية , على ادلراجع أن يقوم بعملو كمراجع للحسابات وفق االتفاقية ادلربمة مع ادلؤسسة 
و جيب أن يتمتع باالستقاللية , فإن ادلراجع عليو أن يتصرف و يعمل كمراجع فقط , لغرض إبداء رأي فين زلايد 

 .يف عملو 

 أنواع المراجعة : الفرع الثالث 
و كذلك من زاوية القائم , سوف منيز بني سلتلف أنواع ادلراجعة انطالقا من الزاوية ادلنظور من خالذلا إذل ادلراجعة 

 3 :هبا و ىي تتمثل فيما يلي 

 :من زاوية اإللزام القانوني - 1
 سنميز نوعني من ادلراجعة يف ىذا البند 

حيث نص ادلشرع من خالل نصوصو على , و ىي ادلراجعة اليت حيتم القانون القيام هبا  : المراجعة اإللزامية- أ
و ىذا للوصول إذل األىداف , إلزامية تعيني مراجع يقوم بالوظائف ادلنوطة لو من خالل القانون ادلعمول بو 

 .ادلتوخاة من ادلراجعة 

و ىي ادلراجعة اليت تتم دون إلزام قانوين و بطلب من أصحاب ادلؤسسة أو رللس  : المراجعة االختيارية- ب
 .اإلدارة

 

 
  .15ص  , مرجع سبق ذكره, صديقي مسعود , طواىر زلمد التهامي  1

  . 39ص  , مرجع سبق ذكره, شحاتو السيد شحاتو , منصور أضبد البديوي  2

  .24 . 20ص ص  , اجلزائر , ديوان ادلطبوعات اجلامعية  , المراجعة و تدقيق الحسابات, مسعود صديقي , زلمد التهامي طواىر  3
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 : من زاوية مجال أو نطاق المراجعة – 2

اذ يقوم , يف ىذا النوع من ادلراجعة خيول للمراجع إطار غري زلدد للعمل الذي يؤذيو  : المراجعة الكاملة- أ
بفحص البيانات و السجالت و القيود ادلتبثة بقصد ابداء رأي فين زلايد حول صحة سلرجات نظام ادلعلومات 

 .احملاسبية ككل فعملية ادلراجعة البد أن تتقيد دبعايري و مستويات ادلراجعة ادلتعارف عليها 
كأن يوكل إذل مراجع , تعترب ادلراجعة اجلزئية من بني األنواع األكثر يف ادلراجعة اخلارجية  : المراجعة الجزئية- ب

و  ,خارجي مراجعة بند معني من رلموع البنود كمراجعة النقدية أو الديون أو احلقوق أو ادلخزون دون غريىا 
سبب انتشار ىذا النوع يكمن يف الشكوك يف البند ادلراد مراجعتو سواء من اجلهة ادلسرية أو الشركاء يف وجود 

 .أخطاء أو غش أو تالعب يظهر يف عدم دقة و صراحة ادلعلومات الناذبة عن النظام ادلولد للبند 
 1:من زاوية توقيت المراجعة - 3

يقوم ادلراجع يف ىذا النوع من ادلراجعة بفحص و إجراء االختبارات الضرورية على  : المراجعة المستمرة- أ
اذ عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة ووفقا لربنامج زمين , ادلفردات احملاسبية على مدار السنة ادلالية للمؤسسة 
و الواقع أن ىذا النوع من ادلراجعة يصلح اذل ادلؤسسات , مضبوط مسبقا و يستجيب اذل االمكانيات ادلتاحة 

 .كبرية احلجم اذ يصعب يف ظلها على ادلراجعة النهائية من ربقيق األىداف ادلنوطة هبا 
اذ يعني ادلراجع يف ظل ىذا النوع بعد , يستعمل ىذا النوع عادة يف هناية السنة ادلالية  : المراجعة النهائية- ب

و الواقع أن ىذا النوع يكون يف , االنتهاء من التسويات و ربضري احلسابات اخلتامية و قائمة ادلركز ادلارل 
ادلؤسسات الصغرية اليت يكون عدد عملياهتا قليل و يستطيع ادلراجع التحكم يف الوضعية يف ظل زلدودية مدة 

 .ادلراجعة 

 :من زاوية مدى الفحص أو حجم االختبارات - 4
يقوم ادلراجع بفحص صبيع القيود و الدفاتر و السجالت و ادلستندات و البيانات  : المراجعة الشاملة- أ

احملاسبية و الواقع أن ىذا النوع قد يكون شامل بالنسبة اذل بند معني و قد يكون شامل بالنسبة جلميع عمليات 
على حسب ما يقتضيو العقد ادلربم ما بني ادلراجع و أصحاب ادلؤسسة الذي يوضح طبيعة و شكل , ادلؤسسة 

 .ادلراجعة و البند أو الكل ادلراد مراجعتو 
  .29 . 26ص ص , مرجع سبق ذكره  1
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يستند ىذا النوع على االختبار جلزء من ادلفردات من الكل مع تعميم نتائج ىذا  : المراجعة االختبارية- ب
 ىذا النوع يتجلى خاصة يف ادلؤسسات كبرية احلجم , الفحص للمفردات ادلختارة على كل أو رلموع ادلفردات 

 .و ادلتعددة اليت تصعب فيها ادلراجعة الشاملة لكل العمليات 
  1:من زاوية الجهة التي تقوم بالمراجعة - 5
 ىي ادلراجعة اليت تتم بواسطة طرف من خارج ادلؤسسة بغية فحص البيانات  : المراجعة الخارجية- أ

و السجالت احملاسبية و الوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل ابداء رأي فين زلايد حول صحة و 
 .صدق ادلعلومات 

 :يقوم هبا أطراف داخل ادلؤسسة من أجل الوقوف على النقاط التالية  : المراجعة الداخلية- ب
 دقة أنظمة الرقابة الداخلية  -
 قياس درجة الكفاءة اليت يتم هبا تنفيد الوظائف  -
 مراجعة نظام ادلعلومات احملاسبية  -
 فحص كافة السجالت و البيانات و ادلستندات احملاسبية  -
 ضباية أصول ادلؤسسة  -

 لجنة المراجعة : المطلب الثاني 

تعترب جلان ادلراجعة من ادلفاىيم احلديثة اليت ربظى باىتمام العديد من الدول كما توصي العديد من ادلنظمات 
ادلهنية بتكوينها نظرا للدور الذي تقوم بو يف مراقبة عملية اعداد التقارير ادلالية و اإلفصاح حلملة األسهم و التأكد 

 .من مصداقيتها و كذلك يف دعم استقاللية عملية ادلراجعة 

 مفهوم لجنة المراجعة : الفرع األول 
ىي جلنة منبثقة مكونة من عدد من أعضاء رللس االدارة حبيث يكون أعضاؤىا مستقلني و ديتلك أحد أعضاؤىا 

تشكل ىذه اللجنة من قبل رللس االدارة و حيكم عملها دليل مكتوب يبني , على األقل خربة مالية أو زلاسبية 
 .بوضوح مهامها و مسؤولياهتا و سبتلك اللجنة السلطة الكافية للقيام دبهامها 

 
  .33 . 30ص ص  , مرجع سبق ذكره, زلمد التهامي طواىر 1
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ىناك اذباه متزايد يف كثري من الشركات ضلو انشاء ما يطلق عليو جلنة ادلراجعة و تتكون جلنة ادلراجعة من أعضاء 
رللس االدارة غري ادلتفرعني و ذلك بغرض االشراف على وظيفة ادلراجعة الداخلية شلا يزيد من استقاللية قسم 

كلما زاد احتمال , ادلراجعة الداخلية عن االدارة و كلما زادت العالقة بني جلنة ادلراجعة و قسم ادلراجعة الداخلية 
و جيب أن تكون جلنة ادلراجعة مسؤولة على األقل عن , توافر االستقاللية و ادلوضوعية يف الفحص و التقدير 

و مكافأة رئيس قسم ادلراجعة الداخلية جيب أن يتم إعتماد صبيع السياسات و , و ترقية , اإلشراف على توظيف 
  1.ادلعايري و االجراءات اخلاصة بادلراجعة الداخلية عن طريق جلنة ادلراجعة 

 مهام لجنة المراجعة : الفرع الثاني 

تزايد االىتمام يف السنوات األخرية يف العادل العريب حبوكمة الشركات و بدور جلان ادلراجعة يف ربقيق متطلبات 
  2: احلوكمة و الرقابة على أداء إدارة الشركات و من مهام جلنة ادلراجعة مايلي 

 االشراف على ادارة ادلراجعة الداخلية يف الشركة و التحقق من مدى فاعليتها و قيامها بادلهام ادلوكلة ذلا  -
 دراسة نظام الرقابة الداخلية و وضع تقرير مكتوب عن رأيها و توصياهتا خبصوصو  -
 دراسة تقارير ادلراجعة الداخلية و متابعة تنفيد االجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها  -
 التوصية جمللس االدارة لتعيني احملاسبني القانونيني و استبداذلم و ربديد أتعاهبم و التحقق من استقالليتهم  -
متابعة أعمال احملاسبني القانونيني و اعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال ادلراجعة اليت يكلفون هبا أثناء  -

 قيامهم بأعمال ادلراجعة 
 دراسة خطة ادلراجعة مع احملاسب القانوين و ابداء ادلالحظات عليها  -
 دراسة مالحظات احملاسب القانوين على القوائم ادلالية و متابعة ما مت يف شأهنا  -
 دراسة القوائم ادلالية األولية و السنوية قبل عرضها على رللس االدارة و ابداء الرأي و التوصية يشأهنا -
 دراسة السياسات احملاسبية ادلتبعة و ابداء الرأي و التوصية بشأهنا جمللس االدارة  -
 تدعيم سلوك ادلديرين  -

  .234ص  , 2006, االسكندرية , ادلكتب اجلامعي احلديث  , الرقابة و المراجعة الداخلية, عبد الفتاح زلمد الصحن  1

2 Larry .R ; and E .Dick ; unleashing the potentiel of internal audit ; vol 18 ; october 2002 ; 
p 48. 

 االطالع دبهام االشراف على عمليات ادلراجعة اخلارجية فضال عن ادلراجعة الداخلية  -
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تقومي االجراءات االدارية للتأكد من , فحص و مراجعة اجراءات الرقابة الداخلية و التأكد من فعاليتها  -
 االلتزام بالقواعد و القوانني 

فحص و مراجعة السياسات احملاسبية ادلطبقة و االجراءات ادلتبعة يف اعداد القوائم ادلالية الفعلية و  -
 التقديرية 

 فحص و تقومي أعمال ادلراجعة الداخلية  -
 فحص و تقومي أعمال ادلراجع اخلارجي و اقًتاح تعيينو و ربديد أتعابو  -
 التحقق من استجابة ادارة الشركة دلالحظات و توصيات مراجع احلسابات اخلارجي و ىيئة سوق ادلال  -

 المراجعة و الوظائف األخرى: المطلب الثالث 
تعترب ادلراجعة كوظيفة زلاسبية ىامة حبيث تقوم بتصميم النظم احملاسبية كما تعترب كمرحلة و أداة رقابية ىامة 

 .تعتمد عليها ادلؤسسة 
  1: المراجعة كوظيفة محاسبية - 1

يتضح شلا سبق أن الرقابة كعملية رئيسية تعد أحد العناصر الرئيسية للنشاط االداري يف ادلشروع و تؤدي عملها 
بفعالية من خالل العناصر األربعة األوذل و اليت سبثل التخطيط و التنظيم و التوجيو و االشراف و من ناحية أخرى 

ديكن النظر إذل ىذه العناصر اخلمسة السابقة على أهنا سبثل الوظائف االدارية الرئيسية يف ادلشروع و يقابلها يف 
, تصميم النظم احملاسبية , عالقة توازنية الوظائف احملاسبية الرئيسية يف ادلشروع اليت تتمثل يف ادلوازنات التخطيطية  

 .ربليل و تفسري النتائج , ادلراجعة , التسجيل الدفًتي 
  2 : المراجعة كمرحلة و أداة رقابية ىامة- 2

لزيادة فعالية الرقابة كوظيفة ادارية ىامة يتطلب األمر االعداد اجليد ذلا عن طريق ربديد و تصميم مراحلها ادلختلفة 
 .شلا يتفق و طبيعة نشاط ادلشروع 

 
  .22ص  , 2007, االسكندرية , ادلكتب اجلامعي احلديث  , أصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشامل,  زلمد السيد سرايا 1

  .25ص  , مرجع سبق ذكره 2
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 المراحل الرئيسية التي تمر بها عملية الرقابة : 01الشكل

 

 مراحل عملية الرقابة 

 

 

 

 التنظيم                    التوجيو               ادلراجعة و التدقيق             التقييم                   التقرير 

 

 

 

 

 25ص  , 2007, االسكندرية , المكتب الجامعي الحديث , أصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشامل , محمد السيد سرايا : المصدر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجعة الداخلية : المبحث الثاني 
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ظهرت ادلراجعة الداخلية بعد وجود ادلراجعة اخلارجية بوقت طويل و كان العامل الرئيسي يف وجودىا ىو كرب 
حجم ادلؤسسات و انتشار فروعها يف أماكن متباعدة و ما ترتبت عنو من استخدام أعداد كبرية من العمالء و 
ادلوضوعية و أصبحت ادلراجعة الداخلية ىي أداة اإلدارة يف قياس فاعلية الوسائل الرقابية ادلطبقة يف ادلؤسسة و 

 .على ىذا فان الوظيفة األساسية للمراجعة الداخلية ىي الفحص و التقرير ادلستمر للنظم 
 مفهوم المراجعة الداخلية : المطلب األول 

عرف رلمع ادلراجعني الداخليني األمريكيني ادلراجعة الداخلية على أهنا نشاط تقييمي مستقل ينشأ داخل منظمة 
و ىي وسيلة رقابة ادارية تعمل على قياس و تقييم فعالية وسائل , دلراجعة العمليات كخدمة لإلدارة , األعمال 

  1.الرقابة األخرى 
ادلراجعة الداخلية على أهنا وظيفة خربة مستقلة يف ادلؤسسة تساعد ادلديرية على الرقابة  *  IFACIكما عرفت 

 2. العامة على األنشطة 
للتقييم ,  كذلك ادلراجعة الداخلية على أهنا و ظيفة مستقلة تكون داخل ادلؤسسة  ETIENNEو عرف 

  3. الدوري للعمليات لصاحل ادلديرية العامة 
 أىداف و أىمية المراجعة الداخلية : المطلب الثاني 

 .إن ىدف وجود ادلراجعة الداخلية كوظيفة ىو خدمة ادلؤسسة كما ذلا أمهية بالغة يف مراقبة فعالية الرقابة الداخلية 
 أىداف المراجعة الداخلية : الفرع األول 

  4:ادلراجعة الداخلية ذلا ىدفني أساسني مها 
كان الًتكيز يف ادلاضي ينصب على ىدف احلماية حيث كانت ادلراجعة الداخلية تعرف  : ىدف الحماية- 1

 على أهنا ذلك النشاط الذي يهدف إذل ضباية أصول ادلنشأة كما هتدف إذل التأكد من سالمة نظم الرقابة 
 
  .35ص  , 1990, عمان , دار النشر و التوزيع  , المراجعة الداخلية االطار النظري و المحتوى السلوكي, العمرات أضبد صاحل  1
  .150ص  , 2012, مصر , ادلنظمة العربية للتنمية االدارية  , التدقيق و الرقابة الداخلية على المؤسسات, كردية علي اجلوىر و آخرون  2

 .Institut français d’audit et des consultants internesمعهد فرنسي للمراجعة و ادلراقبة الداخلية * 
  .150ص  , مرجع سبق ذكره, كردية علي اجلوىر و آخرون   3
  .30 . 29ص  , 2006, االسكندرية , الدار اجلامعية  , المراجعة الداخلية في ظل التشغيل اإللكتروني, نادر شعبان السواح  4

الداخلية و الذي يهدف بدوره إذل ضباية ادلنشأة من االختالس و السرقة و على ذلك كان دور ادلراجع الداخلي 
 :ينصب على 



 الفصل األول                                                               المفاهيم األساسية للمراجعة
 

12 
 

 
 التأكد من سالمة ادلعلومات احملاسبية ادلعدة و مدى االعتماد عليها  -
 ضباية أصول ادلنشأة  -
التأكد من ادلالئمة بني أساليب القياس و السياسات و اخلطة و االجراءات و القوانني و اللوائح  -

 ادلوضوعة
 التأكد من استخدام الكفء دلوارد ادلنشأة  -
 التأكد من إصلاز األىداف ادلوضوعة للعمليات التشغيلية  -

و مع تطور مفهوم ادلراجعة الداخلية ظهر ىدف جديد لوظيفة ادلراجعة الداخلية و يتحقق  : ىدف البناء- 2
حيث يتضمن , ىدف البناء من خالل اقًتاح العالج و التوصيات نتيجة دلا قام بو ادلراجع الداخلي من فحص 

 .التعريف األخري اعًتافا باالذباه ضلو اخلدمات االستشارية للمراجعة الداخلية تلبية حلاجات االدارة 

 أىمية المراجعة الداخلية : الفرع الثاني 

تعد أمهية ادلراجعة الداخلية لكوهنا أداة رقابية فعالة تعمل على خدمة الفئات اليت تستخدم القوائم ادلالية و تعتمد 
 : عليها يف رسم السياسات و ازباذ القرارات االسًتاتيجية و من ىذه الفئات صلد كل من 

فهي تطلعها على النقائص ادلوجودة يف , و تعترب ادلستفيد األول من عملية ادلراجعة : ادارة المؤسسة  -
 .و ازباذ القرارات ادلناسبة على ضوء معطياهتا , نظام الرقابة الداخلية 

 سبكنهم نتائج ادلراجعة من ازباذ قراراهتم بشأن االستثمار يف ادلؤسسة أو عدم ادلغامرة :المستثمرون  -
 .بأمواذلم 

 يعترب تقرير ادلراجع مرجعا ىاما دلختلف الدائنني للمؤسسة من خالل :البنوك و الدائنون اآلخرون  -
معرفتهم مدى سالمة ادلركز ادلارل للمؤسسة و درجة السيولة إلزباذ القرار ادلناسب يف كيفية التعامل مع 

 .ادلؤسسة مستقبال 
 و ىذا دلعرفة حجم الوعاء احلقيقي اخلاضع للضريبة بناءا على حصيلة ادلراجع :ادارة الضرائب  -

 .الداخلي

 معايير المراجعة الداخلية : المطلب الثالث 
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 1:تستند ادلراجعة الداخلية على رلموعة من ادلعايري و ىي كالتارل 

 إستقالل المراجع الداخلي : المعيار األول  -
 :          يتضمن ىذا ادلعيار جانبني رئيسني مها 

اجلهة اليت يقدم إليها , من حيث ربديد ادلستوى االداري التابع لو  : مكان المراجع الداخلي في المنشأة- أ
ربديد احتياجات قسم ادلراجعة الداخلية من , سلطة التعيني و العزل بالنسبة للمراجع , تقرير ادلراجعة الداخلية 

 .األفراد و األموال أو األدوات ادلختلفة و يتم ذلك سنويا 
يتمثل يف الواقعية يف احلكم على عملية ادلراجعة و يتم ذلك من خالل ربديد اختصاصات :الموضوعية - ب

 تغيري , ربديد حاالت التعارض يف االختصاصات داخل القسم , العاملني يف القسم اخلاص بادلراجعة الداخلية 
عدم قيام ادلراجع دبهام و أعمال زبص ادارات و أقسام , و تبديل ادلهام بني أعضاء القسم من وقت إذل آخر 

 .أخرى 

 الكفاءة المهنية للمراجع الداخلي : المعيار الثاني  -
 :           و يتحقق ىذا ادلعيار من خالل العناصر التالية 

الكفاءة : ربديد مواصفات و مؤىالت و خربات من ديل داخل ادارة أو قسم ادلراجعة الداخلية من حيث - أ
 .توافر الصفات اخللقية , دراسة و فهم العلوم السلوكية , فهم ادلبادئ االدارية , اخلربة العملية , العلمية 

 .وضع برامج تدريب مستمرة لرفع كفاءة العاملني يف قسم ادلراجعة الداخلية و ربسني مستوى العناية ادلهنية - ب
 نطاق المراجعة الداخلية : المعيار الثالث  -

 :و يتضمن ىذا ادلعيار اجلوانب التالية 
 
 
  .134 . 131ص ص   , 2007, االسكندرية , ادلكتب اجلامعي احلديث  , أصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشامل, زلمد السيد سرايا  1

 .فحص و تقييم مدى سالمة نظام الرقابة الداخلية يف ادلشروع و مدى ربقيق أىدافها - أ
 .فحص مدى جودة و فاعلية األداء و مدى ربقيق األىداف و النتائج ادلرجوة بفعالية - ب

 أداء عمل المراجعة الداخلية : المعيار الرابع  -
 :و يتمثل يف معايري األداء ادلهين للمراجعة الداخلية و اليت تتضمن العناصر التالية 
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 زبطيط عملية ادلراجعة  -
معلومات مناسبة , معلومات مفيدة , فحص و تقييم ادلعلومات ادلتاحة للتأكد من أهنا معلومات كافية  -

 معلومات زبدم عملية ادلراجعة , و مالئمة 
 ابالغ نتائج ادلراجعة  -
 متابعة تنفيد ىذه النتائج  -
 إدارة قسم المراجعة الداخلية : المعيار الخامس  -

 : و يتضمن ىذا ادلعيار العناصر التالية 
 مدير قسم ادلراجعة الداخلية ىو ادلسؤول عن ادارة القسم و عليو التحقق من - أ

 أىداف القسم  -
 موارد القسم ماديا و بشريا  -
 خطة ادلراجعة الداخلية  -

 : ينبغي على ادارة القسم مراعاة اجلوانب التالية - ب
 أىداف و سلطات و مسؤوليات القسم  -
 ادلوازنات , الربامج , جوانب التخطيط يف القسم و اليت تتضمن األىداف  -
 السياسات و االجراءات ادلناسبة لطبيعة أعمال القسم  -
 ادارة األفراد العاملي يف القسم  -
 التنسيق مع ادلراجع اخلارجي  -

 
 

 

 حقوق و واجبات و مسؤولية المراجع و صفات رأيو : المبحث الثالث 
حىت يستطيع ادلراجع أداء عملو بكفاءة و فاعلية ينبغي أن يكون على دراية تامة بكل ما لو من حقوق و سلطات 
و ما عليو من واجبات و مسؤوليات وفقا دلا تقضي بو قواعد و مبادئ ادلراجعة من ناحية و دلا جرى عليو العرف 

 .يف رلال ادلراجعة اخلارجية من ناحية أخرى 



 الفصل األول                                                               المفاهيم األساسية للمراجعة
 

15 
 

 ماىية المراجع : المطلب األول 
 .للمراجع مهام أساسية يف ادلؤسسة االقتصادية حبيث يتوجب عليو عدة واجبات و يف نفس الوقت لو حقوقو 

 مفهوم المراجع : الفرع األول 
ادلراجع ىو الشخص الذي جيب أن يكون معنيا بالتحقق من أن عناصر أو مكونات القوائم ادلالية اليت قد مت 

فعلى ادلراجع أن ينفد اجراءات ادلراجعة للتحقق , تبويبها و االفصاح عنها طبقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها 
و بالطبع فإن االفصاح يشمل ما جاء يف صلب القوائم , من صحة مزاعم االدارة اليت قامت بإعداد القوائم ادلالية 

و ان ىدف عرض القوائم جيب أن ينفد و يستويف لكافة , ادلالية أو ما أحلق هبا يف شكل مالحظات أو مرفقات 
 .العناصر اجلوىرية بالقوائم ادلالية 

احملًتف و احملايد عند قيامو بعملية ادلراجعة و ابداء رأيو عن صحة القوائم , أي ادلراجع ىو ذلك الشخص ادلستقل 
كما .إخل.....شركات , ادلالية و العمليات احملاسبية بكل شفافية و موضوعية دلن يطلب خدماتو من مؤسسات 

 1:ديكن تقسيم القائم بعملية ادلراجعة إذل نوعني 

 :المراجع الخارجي - 1
فهو يقدم خدماتو بصفة , و اليت زبضع وثائقها احملاسبية للمراجعة , يكون غري موظف بادلؤسسة الطالبة خلدماتو 

و يقوم بابداء رأيو ادلهين احملايد عن مدى صدق و عدالة القوائم , مستقلة حلسابو الشخصي على أسس تعاقدية 
 .و سباشيها مع ادلبادئ احملاسبية مع تقدمي يف هناية العملية تقرير حيوي رأيو , ادلالية و السجالت احملاسبية 

 :المراجع الداخلي - 2
اذ , كما أنو ال يتمتع باالستقاللية الكاملة كاليت يتمتع هبا ادلراجع اخلارجي , ىو موظف بادلؤسسة زلل ادلراجعة 

 .أن عالقتو باإلدارة تبعية مهنية إال أنو ىناك بعض اإلجراءات هتدف دلنح ادلراجع الداخلي درجة من االستقاللية 
 
  .55ص  , 1998, االسكندرية , ادلكتب اجلامعي احلديث  , أصول المراجعة, عوض , الفيومي زلمد  1

 أوجو االختالف و التشابو بين المراجع الخارجي و المراجع الداخلي : الفرع الثاني 
ىذه , من خالل التعريفني السابقني ديكن ابراز أوجو االختالف و التشابو بني ادلراجع الداخلي و ادلراجع اخلارجي 

 .ادلقارنة ديكن استنباطها أساسا من ادلقارنة بني ادلراجعة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية 
 المقارنة بين المراجع الداخلي و المراجع الخارجي : 01الجدول رقم 

 المراجعة الخارجية  المراجعة الداخلية
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 ادلراجعة منفذة من طرف مهين يعمل باستقاللية  ادلراجعة منفذة من طرف شخص بادلؤسسة 
من طبيعة القائم بعملية ادلراجعة خدمة إدارة ادلؤسسة و ذلك 
بالتأكد من صحة ادلعلومات و العمل على اكتشاف و منع 

األخطاء و التالعبات و بالتارل اإلضلراف عن السياسة 
 ادلوضوعة من طرف ادلؤسسة 

اإلجابة حلاجيات األخرين فيما يتعلق بدرجة الثقة اليت ديكن 
إعطاؤىا للوثائق ادلالية و ذلك بابداء رأي فين و زلايد عن 

 مدى عدالتها و توصيل النتائج إذل الفئات ادلستفيدة 

اذلدف الرئيسي القيام بعملية الفحص للرقابة الداخلية ىو 
التحسني وقيادة التطبيق الصارم للسياسات و اإلجراءات 

ادلوضوعة من طرف ادلؤسسة و ليست زلدودة باجلانب ادلارل 
 فقط 

النظر يف الرقابة الداخلية ينفذ أساسا لتحديد مدى توسع 
 الرقابات و صدق الوثائق ادلالية 

العمل مقسم على سلتلف الدوائر العملية حسب تنظيمها 
 بادلؤسسة 

العمل مقسم أساسا حسب حسابات ادليزانية و حسابات 
 االستغالل 

ادلراجع لو عالقة مباشرة بعمليات اكتشاف و الوقاية من 
 حاالت الغش 

ادلراجع ليس مسؤول عن اكتشاف حاالت الغش و الوقاية 
منها إال يف حالة ما إذا كانت الوثائق ادلالية تكشف عليها 

 بصورة مهمة 
جيب على ادلراجع أن يكون مستقل عن اخلزينة و احملاسبة مع 

خضوعو لإلحتياجات و الطلبات الصادرة من مسؤورل 
 ادلؤسسة فادلراجع يتمتع باستقالل جزئي 

على ادلراجع أن يكون مستقل عن ادلديرية فادلراجع يتمتع 
 التقييم و ابداء الرأي , باالستقالل التام يف عملية الفحص 

ربدد اإلدارة نطاق العمل للمراجع الداخلي فيقدر ادلسؤوليات 
 اليت تعهد هبا اإلدارة للمراجع يكون نطاق عملو 

يتحدد نطاق العمل وفقا للعقد ادلوقع بني ادلراجع و ادلؤسسة 
حسب العرف السائد و ادلعايري ادلتعارف عليها و ما تنص عليو 

 القوانني ادلنظمة للمهنة 
 

 عادة مرة يف السنة , فحص دوري للقوائم ادلالية  فحص دائم لنشاطات ادلؤسسة 

 
 45ص  , 1990, لبنان , الدار الجامعية , المراجعة بين التنظير و التطبيق , الفيومي , الصبان : المصدر 

 حقوق و واجبات المراجع : المطلب الثاني  
 .للمراجع حقوق و واجبات سوف نتطرق ذلا يف ىذا ادلطلب بالتفصيل 

 حقوق المراجع  : الفرع األول 
  1: تتمثل حقوق ادلراجع فيمايلي 

 حق طلب أي مستندات أو دفاتر أو سجالت و اإلطالع عليها للحصول على بيان معني أو معلومة  -
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 .أو تفسري نتيجة معينة 
حق طلب أي تقارير أو استفسار معني حول عملية معينة من أي مسؤول يف الشركة يف أي مستوى  -

 .اداري لتوضيح أمر ما دل يصل ادلراجع إذل تفسري مرضي لو 
من حق ادلراجع فحص و تدقيق احلسابات ادلختلفة و السجالت وفقا للقوانني و اللوائح من ناحية و  -

 .وفقا دلا تقضي بو القواعد و ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها من خالل ادلراجعة احلسابية
من حقوق ادلراجع أيضا جرد اخلزائن ادلختلفة يف الشركة عند احلاجة إذل ذلك للتأكد مثال من األوراق  -

 .ادلالية زلفوظة فيها أو أوراق النقدية و فئاهتا ادلختلفة 
حق مراجعة و فحص باقي أصول الشركة على اختالف أنواعها و كذلك التحقق من االلتزامات  -

 .ادلستحقة على الشركة 
حق دعوة اجلمعية العمومية للمسامهني لإلنعقاد يف بعض احلاالت اليت ال تتحمل التأجيل أو التأخري أي  -

 .يف حاالت اإلستعجال 
 
 
 
 

 
 
 
  .62 . 61ص , مرجع سبق ذكره ,زلمد السيد سرايا  1

 
 واجبات المراجع : الفرع الثاني 

  1:من أىم ىذه الواجبات ما يلي 
جيب عليو أن يقوم بالفحص و التدقيق الفعلي حلسابات الشركة و دفاترىا دبا ربتويو من قيود يومية و  -

حسابات أستاذ بغرض التحقق من صحتها و سالمتها و كشف أي أخطاء و العمل على تصحيحها 
 .بالتعاون مع زلاسيب الشركة 
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جيب على ادلراجع التحقق من القيم ادلسجلة لعناصر األصول و االلتزامات ادلختلفة بأي طريقة من طرق  -
و ديكن يف ىذا اجملال استخدام بعض , التحقق اليت يراىا مناسبة بالنسبة لكل عنصر من ىذه العناصر 

 .أدوات و أساليب ادلراجعة الفنية 
جيب على ادلراجع أن يتأكد من مدى قوة نظام الرقابة الداخلية بتقييمو حىت يستطيع اختيار عينات  -

 .ادلراجعة بشكل مالئم و سليم و يعطي معظم عمليات الشركة 
 .جيب على ادلراجع تقدمي التوصيات و االقًتاحات  -
جيب على ادلراجع التأكد إذل جانب الفحص و ادلراجعة الدفًتية أن الشركة تقوم بتطبيق القوانني و  -

كما تلتزم بنصوص بنود العقود ادلختلفة اليت قبلتها , اللوائح و األنظمة ادلختلفة و يلتزم هبا بطريقة سليمة 
 .و وقعت عليها 

 .جيب على ادلراجع أثناء قيامو دبهمتو التحقق من أن الشركة تلتزم بتطبيق القواعد احملاسبية ادلتعارف عليها -
 مسؤولية و صفات رأي المراجع : المطلب الثالث 

للمراجع مسؤوليات عديدة يقوم هبا كما يستند على رلموعة من الصفات إلبداء رأيو حىت يكون رأيا فنيا زلايدا 
 .واضحا يعرب ما فيو الكفاية عن صبيع البيانات و ادلعلومات 

 مسؤوليات المراجع : الفرع األول 
 : ديكن تقسيم مسؤوليات ادلراجع ادلختلفة إذل األنواع التالية 

  : مسؤولية فنية- أ
مسؤوليتو يف التحقق من أن الشركة قد طبقت و بشكل سليم القواعد و ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف  -

 .عليها
  .66 . 63ص ص  , مرجع سبق ذكره 1

مسؤوليتو يف التحقق من أن نصوص القوانني و اللوائح و األنظمة و العقود و غريىا من الوثائق اليت تنظم  -
 .أعمال و أنشطة الشركة قد رعيت و طبقت تطبيقا سليما 

 :تتعلق باإلخالل بأمانة و أخالقيات ادلهنة و من أمثلة ذلك ما يلي :مسؤولية أخالقية - ب

 .إخفاء ادلراجع حقائق مادية معينة عرفها عند ادلراجعة  -
 .تقدمي بيانات مضللة و غري حقيقية  -
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 .إخفاء أي تالعب أو ربريف يف ادلستندات أو السجالت أو الدفاتر  -
 .اإلمهال يف أداء عملو  -

 تتمثل ىذه ادلسؤولية بالنسبة للمراجع يف بعض نواحي القصور اليت تتعلق بعمل ادلراجع :مسؤولية مدنية - ج
 :و من أمهها ما يلي 

 .حالة إمهال ادلراجع يف قيامو بأداء عملو و عدم بذل العناية ادلهنية الالزمة  -
 .حالة وقوع ادلراجع يف بعض األخطاء أثناء مراجعتو -
 .عدم قيامو أصال بادلراجعة  -

 و ىي اليت تتمثل يف ارتكاب ادلراجع لبعض التصرفات الضارة دبصلحة الشركة عن عمد : مسؤولية جنائية - د
 : و من ىذه التصرفات أو األفعال اليت يًتتب عليها ادلسؤولية اجلنائية للمراجع ما يلي 

تآمر ادلراجع مع االدارة على توزيع أرباح صورية على ادلسامهني حىت ال تظهر نواحي القصور و االمهال يف  -
 .ادارة الشركة 

تآمر ادلراجع مع رللس االدارة يف رلال ازباذ قرارات معينة يف ظاىرىا أهنا يف مصلحة الشركة و لكن يف  -
 .حقيقتها فيها كل الضرر دبصلحة الشركة أو ادلسامهني 

اغفال ادلراجع و تغاضيو عن بعض االضلرافات اليت ارتكبها بعض ادلسؤولني يف الشركة و عدم تضمني  -
 .تقريره ذلك خوفا على مصاحلو الشخصية دون مصلحة باقي األطراف يف الشركة 

الكذب يف كتابة تقريره أو يف شهادتو أمام اجلمعية العامة للمسامهني عند مناقشة جوانب ىامة و خطرية  -
 .بالنسبة لنشاط الشركة و مصاحل ادلسامهني 

 صفات رأي المراجع : الفرع الثاني 

جيب أن يتميز رأي ادلراجع حىت يكون سليما و مالئما و مقبوال من الناحية الفنية دبجموعة من الصفات أو 
  1:اخلصائص اذلامة و اليت منها ما يلي 

 .أن يكون مبنيا على الكفاءة ادلهنية و ادلهارة ادلطلوبة إلصلاز برنامج عمل ادلراجع  -
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أن يكون رأيا زلايدا و غري متحيز لطرف ما على حساب طرف آخر و أال يتأثر بأية ضغوط قد تقع  -
 .على ادلراجع بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

أن يكون رأيا واقعيا يعرب عن نتائج واقعية حدثت فعال و يعرب عن شخصية ادلراجع الذاتية و وفقا دلا قام  -
 .بو من أعمال مراجعة 

أن يكون أساس رأي ادلراجع الدراسة و التحليل بأن يسبق اقتناع ادلراجع بالرأي و ابدائو لو قيامو بتقييم  -
 .نظام الرقابة الداخلية و ربديد مدى امكانية االعتماد عليو يف رلال تنفيد برنامج ادلراجعة 

جيب أن يكون أساس ابداء الرأي بطريقة مالئمة و سليمة أن يقوم ادلراجع بتجميع أدلة االثبات االزمة و  -
 .ادلالئمة لتكوين ىذا األساس و بالتارل ابداء و تقرير الرأي 

 .جيب أن يكون رأيا شامال لكافة مالحظات و نتائج عملية ادلراجعة  -
 .جيب أن يكون رأيا دقيقا و قاطعا حىت ديكن االعتماد عليو يف رلال ازباذ بعض االجراءات أو القرارات  -
جيب مراعاة توقيت ابداء الرأي بأن يقدم يف وقت مناسب دلختلف األطراف حىت ديكن تعاظم االستفادة  -

 .منو 

 

 

 
  .68ص  , مرجع سبق ذكره,زلمد السيد سرايا  1

 

 :    خــالصـة 

شلا سبق نستنتج أن ادلراجعة الداخلية ذلا دور فعال يف الفحص ادلنظم للمشروع و دفاتره و سجالتو و لعل السبب 
يف نشأة ادلراجعة يرجع أساسا إذل كرب حجم ادلشروعات و تعدد و تنوع عملياهتا ادلالية و كذا االبتعاد التدرجيي 

األمر الذي استلزم وجود إدارة وقائية و , لإلدارة العليا للمشروع عن تفاصيل تنفيد السياسات و اخلطط ادلوضوعة 
 .رقابية تضمن التحقق من عمليات ادلشروع و جديتها فور اسبامها أو حدوثها 
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و هتدف ادلراجعة إذل ربقيق أكرب كفاية إدارية و انتاجية شلكنة للمشروع عن طريق زلو االسراف و اكتشاف 
 أخطاء التالعب يف احلسابات و التأكد من صحة البيانات اليت تقدم لإلدارة لتسًتشد هبا يف رسم خططها 

و ازباذ قراراهتا و مراقبة تنفيذىا إال أن وجود قسم إدارة داخلية للمراجعة بادلؤسسة ال يغين عن تكليف ادلراجع 
اخلارجي بفحص و مراجعة حسابات فالطريقة اليت ينفد هبا ادلراجع اخلارجي عملو زبتلف عن الطريقة اليت يتبعها 

ادلراجع الداخلي حبيث تعترب ادلراجعة أحد وسائل تفعيل الرقابة داخل ادلؤسسة و ىذا ما سوف نتطرق إليو و 
 .بالتفصيل يف الفصل الثاين 
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 :    تمهيد 

إن ادلالحظ دلسلسل اإلصالحات االقتصادية اليت تعيشها ادلؤسسة االقتصادية بشكل خاص منذ بداية الثمانينات 
, من القرن ادلاضي ال يدرك أهنا إصالحات تبحث من خالذلا ادلؤسسة عن موقعها يف السوق احمللي و الدويل 

الذي تتحكم فيو أكثر بعدما , فكانت سياستها هتدف أساسا إىل إعادة الًتكيز على النشاط الرئيسي يف إنتاجها 
أدى هبا يف بعض احلاالت بالقيام بدور اجتماعي أكثر منو اقتصادي و ذلك من , عرفت توسع يف نشاطها 

أو اليت تسبب اخلسارة و كذا إغالق مجيع , خالل التخلي عن النشاطات اليت ليست ذلا وضعية تنافسية مقبولة 
اليت ختتلف طبيعتها و تتنافر مع الثقافة القاعدية , األصول اليت دتارس هبا نشاطات غَت مرتبطة بالنشاط الرئيسي 

 .للمؤسسة 

تقوم ىذه الدراسة على تطبيق اجراءات ادلراجعة على وحدة تغذية األنعام مستغاًل معتمدين يف ذلك على فحص 
و تقييم نظم الرقابة الداخلية و الًتكيز على نظام ادلبيعات و ادلشًتيات باعتبارذنا أىم األنشطة و كذلك حتليل 

 .ادليزانية و جدول حسابات النتائج و مقارنة تقرير زلافظ احلسابات و يف األخَت التوصل إىل نتائج الدراسة 
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 UABنبذة تاريخية حول وحدة أغذية األنعام : المبحث األول 

تعد وحدة أغذية األنعام بوالية مستغاًل من بُت ادلؤسسات االقتصادية الكربى اليت ذلا دور اسًتاتيجي يف توفَت 
 .أغذية األنعام حبيث هتدف إىل تطوير و انعاش االقتصاد باعتباره السبيل يف االزدىار 

 نشأة و تعريف وحدة أغذية األنعام : المطلب األول 

ادلوزعة عرب الوطن ،واليت ورثت  (32)من بُت الوحدات االثنُت والثالثون  '' UAB'' تعترب وحدة أغذية االنعام 
 .من العهد االستعماري 
وأشلت من طرف الديوان القومي '' MALKA '' من طرف الشركة االسبانية  1952مت تأسيس الوحدة سنة 
، وىذا حتت إشراف وزارة الفالحة والصيد البحري بشكل مؤسسة 1969 أفريل  4ألغذية األنعام بتاريخ 

 عامل بينما قدر 65عمومية نشاطها انتاج أغذية األنعام مركزىا الرئيسي باجلزائر العاصمة ،كان عدد عماذلا 
 أعيدت 76/77ساعة وذلك عن طريق فوجُت متناوبُت ويف الفًتة ادلمتدة ما بُت /طن 3متوسط انتاجها حبوايل 

ساعة  ،وكانت عملية مراجعة التجهيزات /طن10ىيكلة الوحدة بغية رفع قدرهتا االنتاجية واليت وصلت اىل 
وىذا ألجل توسيعها وإقامة نظام انتاجي للشحن * مارينو قوين * ادلتكفل بأعبائها وحتقيقها االسباين 

"VRAC" ال  جانب عدد مطامَت ''SILOS ''  ادلواد الغذائية اليت شرع يف تشييدىا يوم
15/04/1984. 

 عملية اعادة ىيكلة الوحدة ،واليت مسحت برفع مستواىا، حيث ارتفع عدد ادلطامَت اىل 1986ولقد شهدت سنة 
 .سا / طن15 مطمورة ،ووصلت القدرة االنتاجية اىل 21

كما مت انشاء سلازن لالستقبال وحفظ ادلواد األولية مع تزويد الوحدة مبيزان آالت ومعدات أخرى وضعت من  -
 .أجل تدعيم ورفع مستوى االنتاج

ادلتواجدة بالعاصمة، لكن بعد ''  ONAB  '' وكانت الوحدة تابعة للشركة األم 01/01/1998واىل غاية  -
ىذا التاريخ ختلت ىذه الشركة عن الوحدات االنتاجية والتوزيعية وبقيت تتكفل بوحدات التمويل فقط ادلوجودة 

مع  '' ONAB'' يف وىران ،اجلزائر ،سكيكدة، عنابة ،حيث  مت اتفاق بُت الديوان القومي ألغذية األنعام 
،وتشكيل ما مسي رلموعة تربية الدواجن الغرب             '' ORAVIO'' الديوان اجلهوي لًتبية الدواجن 

 ''GAO '' واليت مقرىا يف مستغاًل ،حيث أصبحت ىذه الوحدة حتت سلطة ىذه اجملموعة ،ونفس الشيء مع
 .الوحدات االنتاجية ادلوجودة يف وسط وشرق البالد
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 دج و ارتفع إىل ما يعادل 7.000.000.000 برأس مال قدره 9/01/1998انشأ بتاريخ 
 . عامل 80 دج متواجد مبستغاًل و تشغل حاليا 2.703.000.000

 :تبعية الوحدة للمؤسسة األم *
إن الوحدة اإلنتاجية زلل الدراسة يقتصر عملها على اإلنتاج و البيع أما مديريتها فهي ادلتواجدة بصالمندر بوالية 

 تابعة للمؤسسة األم الوصية ادلشرفة عليها ألهنا مسؤولة عن السَت احلسن ORAVIOمستغاًل اليت تعترب السلطة 
ذلك ألهنا  (يف حالة خسارة الضرائب و الرسوم  )لنشاط الوحدة و معاجلة أي حالة طوارئ و تتحمل نتيجة السنة 

 .تصدر األوامر للوحدة فيما سنص إنتاج منتوج معُت أو تغيَت مع حتكمها يف األسعار 
 : عالقة الوحدة بالوحدات النظيرة *

إن الوحدة تنتمي إىل ناحية الغرب و اليت تضم سبعة وحدات جهوية فرعية لتغذية األنعام حيث توجد يف كل من 
 EURLو حبكم ىذا االرتباط فإهنا .  البيض – بشار – تيارت –سيدي بلعباس – تلمسان – مستغاًل –وىران 

 و ستة مراكز لًتبية الدواجن بشكل شركات تتعامل مع الوحدات على أساس التبادل ادلشًتك بادلواد األولية لسد 
 .احتياجاهتا الضرورية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الفصل الثالث                                                           دراسة حالة وحدة أغذية األنعام
 

 50  
 

 GAOالوحدات التابعة لمجمع الغرب  : 03الشكل رقم 
 
 

 

 

   

   

 

 من وثائق المؤسسة :المصدر

 :نشاط المؤسسة *

يتميز نشاط الوحدة بالطابع الصناعي التجاري ألغذية األنعام مبختلف أنواعها و تعتمد يف عملية اإلنتاج 
 :على عدة مواد أولية و من ادلواد ادلستعملة من اخلارج أذنها 

MAIS   كندا 

SOJA   أمريكا 

ERIAD  SONGROS              

CALCAIR  ENA MARBRE                     

CMV  ONAB          

PHOSPHATE   تونس 

 

 المديرية العامة 

واد  الرمشي عبادلة بوقطب سيدي ابراهبم

 تليالت

 مستغانم الرحوية
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 * GAOتقديم هيكل مؤسسة : المطلب الثاني 

تسهر الوحدة على تنفيذ مصلحتُت مهمتُت ذنا مصلحة البيع و مصلحة اإلنتاج ففي ىذه األخَتة يتم تطبيق 
أما ادلصلحة األوىل فمن خالذلا يتم  (أغذية األنعام  )برنامج اإلنتاج الذي يتضمن حتويل ادلواد إىل منتجات 

 تعاونيات , مؤسسات عمومية , اخلواص , ضمان السَت احلسن للمنتجات و توزيعها على عمالئها من الزبائن 

  1:تعريف الهيكل التنظيمي للمؤسسة - 1

ىو سلطط يقدم بواسطتو وثيقة رلموع ىياكل ادلؤسسة ادلوجودة بُت سلتلف ادلصاحل و ىو أحسن وسيلة لإلعالم 
الداخلي ألنو يوضح وضعية كل عامل يف ادلؤسسة و يبُت أيضا معظم ادلهام ادلؤذات من طرف سلتلف ادلصاحل و 
األشخاص و على جانب ىذا شنكن القول بأنو يلعب دورا ىاما يف حتسُت اجلو االجتماعي يف ادلؤسسة ذلك أنو 

 .يتميز بالبساطة و السهولة و سرعة التنفيذ 

 :تحليل الهيكل التنظيمي للوحدة - 2

حتتوي ادلديرية العامة للوحدة على مراقب ادلصاحل و مراقب ادليزانية و أمانة ادلدير تتكون ىذه األخَتة من ستة 
 دوائر و كل دائرة تتفرع على مصاحل و كل مصلحة على أقسام شنكن تناوذلا على النحو التايل 

 

 

 

 

 

 

 وثائق ادلؤسسة  1

 رلموعة تربية الدواجن الغرب *
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 الهيكل التنظيمي للوحدة : 04 الشكل رقم

 االالالالل

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 من وثائق المؤسسة: المصدر 

 

 المدير 

 المكلف بالتفتيش

المكلف بالتنظيم و مراقبة 

 التسيير

 األمن

 الفرع النقابي

قسم 

اإلدارة 

 العامة 

قسم المالية 

 و المحاسبة
قسم مراقبة 

 النوعية 

قسم تسيير 

 المخزون 

قسم التموين 

 و النقل 

مصلحة 

تسيير 

الموارد 

 البشرية 

مصلحة 

المحاسبة 

العامة و 

 التحليلية 

مصلحة 

مخبر 

 التحليل 

مصلحة 

القبول و 

 التوازن 

مصلحة 

المواد 

األولية و 

المنتجات 

 النهائية

مصلحة 

برمجة 

 المشتريات 

مصلحة 

الصيانة و 

 النقل 
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 الجانب االستراتيجي لوحدة تغذية األنعام : المطلب الثالث 

  1:عدد المنتوجات  
 : ىذه الوحدة تنتج ثالث أنواع من األغذية ادلوجهة لألنعام

 .(ponte)النوع األول موجو للدجاج ادلنتج للبيض  -
 .(chaire)النوع الثاين موجو للدجاج الذي يستهلك  -
 .(Bauvin)النوع الثالث موجو اىل ادلواشي  -

 نوعية المنتوج : 
استثناءا إىل تصرزنات مسؤويل الوحدة فإن منتوجهم يتميز جبولة عالية مقارنة مبنتوج القطاع اخلاص، وىذا نتيجة 

 .للنوعية اجليدة للمواد األولية ادلستوردة من اخلارج وكذا احًتام ادلقاييس العلمية يف تركيبة ادلنتوج

 طبيعة الزبائن وأبعاد السوق: 
، كما تنشط ORAVIO)(الزبائن متعددون وىم التعاونيات وادلربيُت اخلواص وكذا ادلؤسسات العمومية مثل

 .الوحدة يف سوق اجلهوي وحصتها تتزايد نسبيا 

 طبيعة الموردين: 
 :وىم مؤسسات عمومية وطنية أذنها

من اخلارج  (الذرى ،الصوجة ) لشراء السلع وادلواد األولية (ONAB)وحدة ادليناء واليت خصصها ال  -
 .واستقباذلا وتوزيعها على الوحدات ،وتتمركز ىذه يف منطقة وىران 

 .بتليالت مهمتها صنع الفيتامينات اليت تدخل يف تركيب األغذية C.M.Vمركب األدوية  -
 .(الكلس) ENOFادلؤسسة الوطنية للرخام  -
 .(األكياس) ENAPALادلؤسسة الوطنية للورق ادلقوى  -
 (.ETIQUETTE– البطاقات )ادلطبعة  -

 نوعية طرق البيع : 
 .البيع يتم بطريقة مباشرة حسب الطلبية 

 
 من وثائق ادلؤسسة  1



 الفصل الثالث                                                           دراسة حالة وحدة أغذية األنعام
 

 54  
 

 وعملية االنتاج تقوم على عملية  (الصناعات اخلفيفة )ىي تدخل الصناعات الغذائية :  نوعية التصنيع
 .التمويل واالنتاج يعتمد على الطلبيات 

 ىي الوحدة تدخل ضمن السلسلة ادلتوسطة من حيث حجم اإلنتاج:  حجم اإلنتاج. 
  تقدر مدة دوران اإلنتاج بساعة واحدة حيث العمل ىذا ىو آيل أكثر :مدة دورة اإلنتاج ودرجة تقنياته

 .من يدوي
 الوحدة متوسطة احلجم: حجم المؤسسة. 
 يوجد منافسُت ادلتمثلُت يف ادلربيُت اخلواص الذين ينتجون أغذية أنعامهم بأنفسهم ويبيعون : المنافسة

 .الفائض
 أهداف و مبيعات وحدة تغذية األنعام:المطلب الرابع 

 .وضعت ادلؤسسة خطة تعمل عليها و منها حتقق عدة أىداف و رقم أعمال جيد 
 :تتمثل فيما يلي : أهداف المؤسسة : الفرع األول 

التنسيق الداخلي لكفاءات و خربات ادلتواجدة عرب كافة اجملاالت خاصة منها نوعية ادلنتجات و حتسُت  -
 .القدرات التقنية و االقتصادية لتمكُت خلق ظروف دتنح التقدم يف ادلنافسة 

االستثمار يف ميادين ىامشية للفرع مثل البيع بالتجزئة عرب شبكة من نقاط البيع و تنمية تربية دجاج اللحم  -
 .و التموين يف إطار عالقات الشراكة 

تطوير و حتسُت منتجات التغذية احليوانية ال سيما األغذية احملببة و منتجات جديدة أخرى و ذلك بعصرنة  -
 .مصانع اإلنتاج 

و أخَتا تبحث عن الشراكة و ىذه االسًتاتيجية ترمي يف األخَت إىل جعل منتجات اجملمع يف مستوى  -
ادلقاييس الدولية مع أسعار مطابقة للمعايَت سارية كما هتدف إىل ترشيد إرنايب للجهد االقتصادي ادلتوفر 

 .لدى اجملمع و فروعو 
 :مبيعات وحدة تغذية األنعام : الفرع الثاني 

لدى وحدة تغذية األنعام أصناف سلتلفة دلبيعاهتا حسب حاجة كل نوع من احليوانات و حسب رغبة فالح يف 
 : و سنذكر يف ىذا الفرع سلتلف ىذه األنواع كما يلي , ادلنتج الذي يرغب أن تنتجو األنعام اليت شنلكها 
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  : chairأغذية الدجاج الموجه يصبح لحوم بيضاء - 1
مبعٌت أنو خنصص مباشرة رلموعة من الدجاج ليصبح حلوما , و ىذا الدجاج يكون موجها لالستهالك مباشرة 

بيضاء فيمر ىذا الدجاج من مرحلة الكتكوت إىل أن يصل إىل مرحلة الدجاج ادلوجو لالستهالك بنوع من التغذية 
 :اخلاصة هبذا النوع الذي نرغب يف احلصول عليو و ادلتمثلة فيما يلي 

 . و اليت تكون يف ادلرحلة األوىل من عمر الكتكوت  démarrageتغذية البداية  -
 . و تكون من مرحلة الكتكوت إىل أن يصبح يف مرحلة الدجاج  croissanceتغذية النمو  -
 و ىي تغذية خاصة هبذا الدجاج البالغ لكن من أجل أن يوجو finition 2 و finition 1تغذية  -

لالستهالك رنب أوال التخلص من الشحوم اليت زنتوي عليها جسم الدجاج و ىذه التغذية تساعد على 
حرق تلك الشحوم و هبذا يصبح الدجاج بعد تناولو ذلذه التغذية لفًتة معينة جاىزا ليوجو لالستهالك 

 .كلحوم بيضاء 
  : pontأغذية الدجاج البيوض - 2

مبعٌت نستطيع بتغذية خاصة تعطى ذلذا الدجاج كي ينتج , و ىنا أيضا نستطيع التحكم يف ادلنتج الذي نرغب بو 
و من أجل احلصول , البيض لكن حسب ما نرغب بو إما بيض موجو لالستهالك أو بيض ملقح ليصبح كتاكيت 

على ما ذكرناه علينا اتباع التغذية التالية و طبعا يكون ىذا النوع من الدجاج قد مر على مرحلة تغذي البداية يف 
  : démarrage األسبوعُت األولُت

 . وتكون من األسبوع الثاين يعٍت بداية مرحلة النمو إىل غاية األسبوع الثامن  pfp 1تغذية  -
 . و تكون من األسبوع الثامن إىل غاية األسبوع الثامن عشر  pfp2تغذية  -
 و ىو عبارة عن غذاء خاص يتحكم يف  pondeuseتغذية الدجاج اليت ينتج بيض موجو لالستهالك  -

 .إنتاج ىذا الدجاج لينتج بيض عقيم غَت ملقح و ىذا من أجل البيض ادلوجو لالستهالك 
 و هبذا حنصل على بيض pont reproتغذية الدجاج ادلنتج للبيض كتاكيت بعد فًتة و يسمى ب  -

 . اليت سبق ذكرىا 2 أو 1ملقح للحصول على كتاكيت إما تباع مثلما ىي أو ختضع إلحدى ادلرحلتُت 
  s/t ruminant:تغذية البقر - 3

 :و تنقسم ىي األخرى إىل قسمُت كما يلي 
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 و ىو غذاء خاص بالبقرة احللوب يساعدىا يف إنتاج احلليب و ال رنوز للثور التناول من  bovinتغذية  -
نفس غذاءىا ألن كل نوع لو غذاء يتوافق حسب حاجاتو و طبيعة احليوان بنفسو و ما نرغب يف 

 .احلصول عليو من منتج كما سلف و أن ذكرنا 
 . و ىنا يوجو ىذا النوع من الغذاء إىل الثور و اخلروف ألنو يساعد يف النمو  ovinتغذية  -

  : s/t Diversتغذية أخرى تدعى ب - 4
 : و ختص بالذكر باقي األنعام اليت نذكرىا يف األصناف أعاله و منها 

 .الديك الرومي  -
 .احلصان  -
 .الغزالن إذا كنا نتحدث عن احليوانات ادلوجودة حبديقة احليوانات  -
 .األرانب  -
 .و باقي احليوانات  -

  UABتقييم نظم الرقابة الداخلية في مؤسسة : المبحث الثاني 
سيتم إعطاء الوصف اإلنشائي لنظام ادلبيعات و نظام ادلشًتيات لتقييم نظام الرقابة الداخلية يف مؤسسة وحدة 

 .تغذية األنعام 
 الوصف اإلنشائي لنظام المبيعات : المطلب األول 

 .سوف نتطرق يف ىذا ادلطلب إىل حتليل مبيعات وحدة تغذية األنعام 
 تحليل رقم األعمال : 

رقم األعمال ىو رلموعة مبيعات السلع وادلوارد أو رلموع اخلدمات احملققة وادلقدمة من طرف ادلؤسسة للغَت 
 .خالل دورة االستغالل

 . مستغانمU.A.Bتطور رقم االعمال في وحدة تغذية األنعام : (02)الجدول رقم  -
 السنوات

 البيان 
2010 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

رقم 
 األعمال 

406056387.
88 

 

539532222
.25 

32.87
 % 

623089723
.98 

15.48
% 

748119768
.64 

20.06
% 

543969987.5
0 

27.28-
% 

5512419
49.80 

1.3
3 

 (.04)و(03)من إعداد الطالبة اعتماد على الملحقين رقم: المصدر 
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من خالل اجلدول أعاله الذي يبُت لنا تطور رقم األعمال خالل السنوات ادلدروسة نالحظ تزايد مستمر يف رقم 
، بينما يف (زيادة احلصة السوقية)األعمال ،ىذا االرتفاع ناتج عن توسع السوق اليت تغطيها منتوجات الوحدة 

 نالحظ تناقص يف رقم األعمال مقارنة مع السنوات ادلاضية ويعود سبب ىذا 2015و 2014السنوات األخَتة 
إىل ادلنافسة يف السوق خاصة ادلؤسسات اخلاصة ادلنافسة دلؤسسة وحدة تغذية األنعام و كذلك عدم توفر ادلادة 

 .األولية 
 

 2015 إلى سنة 2010تغير رقم األعمال من سنة    : 05الشكل رقم
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 02من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر 
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 الوصف االنشائي لنظام المشتريات : المطلب الثاني 
 .سوف نتطرق يف ىذا ادلطلب إىل حتليل مشًتيات وحدة تغذية األنعام 

  تحليل المشتريات: 
ادلشًتيات ىي رلموعة ادلواد األولية اليت حتصل عليها ادلؤسسة لتقوم بتحويلها للحصول على منتجات تامة 

 .الصنع موجهة للبيع 
  مستغانم  U.A.Bتطور نظام المشتريات في وحدة تغذية األنعام  : 03الجدول رقم 

 
 السنوات

 
 البيان

2010 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

312189524.8 المشتريات 
1 

496061407
54. 

59% 568835168.7
5 

15
% 

60081128
0.84 

6%  42293746
7.14 

-
30
% 

43758
3707.

87 

3% 

 
 (.04)و(03)من إعداد الطالبة باالعتماد على الملحقين رقم: المصدر 

 
من خالل اجلدول أعاله الذي يبُت لنا تطور نظام ادلشًتيات خالل السنوات ادلدروسة حيث نالحظ تناقص 

 نالحظ 2015بينما يف السنة األخَتة , و ىذا التناقص ناتج عن عدم توفر ادلادة األولية , مستمر يف ادلشًتيات 
 .2014تزايد ملحوظ يف ادلشًتيات مقارنة بسنة 

 و يعود سبب ىذا التناقص إىل ميزانية ادلؤسسة احملدودة اليت مل تتمكن من توفَت ادلادة األولية يف الوقت ادلناسب 
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 2015 إلى 2010تغير المشتريات من سنة  : 06الشكل رقم 
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 .03من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجعة بنود الميزانية و جدول حسابات النتائج : المبحث الثالث 
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 يتم التحليل ادلايل عن طريق عدة طرق و من بُت اليت سنتطرق إليها يف ىدا ادلطلب طريقة التحليل األفقي 
 .و الرأسي للميزانية ادلالية إىل جانب حتليل جدول حسابات النتائج 

 التحليل األفقي و الرأسي للميزانية المالية :المطلب األول 
, يعتمد التحليل الرأسي على دراسة العالقات الكمية القائمة بُت العناصر ادلختلفة للقوائم ادلالية بتاريخ معُت 

كما يعتمد التحليل األفقي على دراسة اجتاه كل بند من بنود القائمة ادلالية موضع التحليل ومالحظة الزيادة أو 
 .النقص مع مرور الزمن 

 أصول الميزانية المالية المختصرة  :  04الجدول رقم 
 

 2015 2014 2013 األصول 
 AF  161150593.84 185776634.27 217856863.93أصول ثابثة

 VE  75797000.73 67007003.51 61101753.37قيم االستغالل 
 VR 719973899.38 851684089.76 1017949485.94 قيم محققة 
 VD  2106521.86 6811537.57 1541028.07قيم جاهزة 

 1298449131.31 1111279265.11 959028015.81 مجموع األصول 
 

 (02)و (01)من إعداد الطالبة باالعتماد على الملحقين رقم : المصدر 
 

 

 خصوم الميزانية المالية المختصرة  : 05الجدول رقم 
 2015 2014 2013 الخصوم 

 845303962.80 753695626.74 681184328.21 أموال خاصة 
 22957627.35 24902179.86 30140058.42 ديون طويلة األجل 
 430187541.16 332681458.51 247703629.18 ديون قصيرة األجل 
 1298449131.31 1111279265.11 959028015.81 مجموع الخصوم 

 
 ( 02)و  (01)من إعداد الطالبة باالعتماد على الملحقين : المصدر 

 :التحليل األفقي للميزانية المالية  - 1
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 . أفقيا 2015 و 2013سوف نتطرق إىل عرض البيانات ادلالية لسنيت 
 التحليل األفقي للميزانية المالية  : 06الجدول رقم 

 
 2015نسبة التغير   2015مقدار التغير  2013نسبة التغير  2013مقدار التغير 

24626040.43 15.28% 32080229.66 17.26% 
-8789997.22 -11.59% -5905250.14 -8.81% 
131710190.38 18.29% 166265396.18 19.52% 

4705015.71 223.35% -5270509.5 -77.37% 
152250249.3 15.87% 187169866.2 16.84% 
24626040.43 3.61% 91608336.06 12.15% 
-5237878.56 -17.37% -1944552.51 -7.80% 
332678981.14 134.30% 97506082.65 29.30% 
152251249.3 15.87% 187169866.2 16.84% 

 
 (02)و  (01)من إعداد الطالبة باالعتماد على الملحقين : المصدر 

 
 : التعليق 

 أي أن ادلؤسسة يف حالة استقرار مايل فعليها احملافظة 2015  و 2013نالحظ أن ىناك دنو ملحوظ بُت سنيت 
  .عليو و االستمرار

 
 
 
 
 
 

 :التحليل الرأسي للميزانية المالية - 2
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 . عموديا 2015 و 2014 و 2013سوف نتطرق إىل عرض البيانات ادلالية للسنوات 
 التحليل الرأسي للميزانية المالية  : 07الجدول رقم 

 2015 2014 2013 السنوات
 %16.77 %16.71 %16.80 األصول الثابتة
 %4.70 %6.02 %7.90 قيم االستغالل

 %78.39 %76.63 %75.07 قيم زلققة
 %0.11 %0.61 %0.21 قيم جاىزة

 %100 %100 %100 مجموع األصول
 %65.10 %67.82 %71.02 أموال خاصة

 %1.76 %2.24 %3.14 ديون طويلة األجل
 %33.13 %29.93 %25.82 ديون قصَتة األجل
 %100 %100 %100 مجموع الخصوم

   
 (02)و  (01)من إعداد الطالبة باالعتماد على الملحقين : المصدر 

 
 

 : التعليق 
من خالل التحليل الرأسي شنكن معرفة نوع ادلؤسسة ادا كانت جتارية أم صناعية حبيث إذا كانت نسبة أكثر من 

 فهي صناعية ففي ىذه احلالة نالحظ أن معظم النسب % 50 فادلؤسسة جتارية و إذا كانت أقل من  % 50
 . فمؤسسة وحدة تغذية األنعام ىي مؤسسة صناعية و جتارية يف نفس الوقت % 50أقل من 

 .و ليس لديها عسر مايل ألن نسبة الديون طويلة األجل أقل من نسبة الديون قصَتة األجل 
 
 
 
 
 

 تحليل مكونات جدول حسابات النتائج : المطلب الثاني 
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  2015 – 2014 – 2013: سوف نقوم بتحليل مكونات جدول حسابات النتائج للسنوات الثالثة التالية 
 

 جدول حسابات النتائج  : 08الجدول رقم 
 2015 2014 2013 البيانات

 551241949.80 543969987.50 748119768.64 انتاج الدورة 
 445747039.97 422937467.14 600211280.84 استهالكات الدورة 

 10549499.83 113683354.62 141247468.87 القيمة االقتصادية ادلضافة 
 33966265.14 38563329.26 58272726 فائض االستغالل االمجايل 

 27031926.55 154184305.74 45928420.77 النتيجة العملية 
 / / / النتيجة ادلالية 

النتيجة العادية قبل 
 الضريبة 

45928420.77 154184305.74 27031926.55 

النتيجة الصافية للعمليات 
 العادية

46227457.70 153486054.67 26397345.79 

 / / / نتيجة استثنائية 
 26397345.79 153486054.67 46227457.70 النتيجة الصافية 

 
 (04)و  (03)من إعداد الطالبة باالعتماد على الملحقين : المصدر 

 
 :انتاج الدورة  -

فمن خالل القيم ادلتحصل عليها يف , إن إنتاج الدورة يف وحدة تغذية األنعام تعترب مؤشرا ىاما يف حتليل نشاطها 
و , السنوات ادلدروسة يتضح أن نشاط الوحدة يرتكز على اجلانب اإلنتاجي باعتبارىا وحدة تنتج أغذية األنعام 

  .2015 و 2013 مقارنة بسنيت 2014ىذا اإلنتاج شهد تناقص يف سنة 
 

 
 :استهالكات الدورة  -
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 و ىذا 2013و ىو متزايد يف سنة , شنثل استهالك الدورة كل ما تستعملو ادلؤسسة للقيام بنشاطها االنتاجي 
 عرف تناقص يف االستهالك و ىذا أيضا 2015 و 2014 أما يف سنيت 2013راجع لتزايد انتاج الدورة لسنة 

  .2015 و 2014بسبب  تناقص انتاج الدورة لسنيت 
 :القيمة المضافة لالستغالل  -

 2013دتثل القيمة ادلضافة لالستغالل الفرق بُت انتاج الدورة و استهالكات الدورة و ىو يشهد ارتفاع يف سنة 
  .2015 و 2014بينما اخنفض يف سنيت 

 :فائض االستغالل االجمالي  -
 .نالحظ أن فائض االستغالل اإلمجايل يرتفع من سنة إىل أخرى حسب ارتفاع القيمة ادلضافة لالستغالل 

 :النتيجة العملية  -
 و كذلك ترتفع يف سنة 2014 مث تشهد اخنفاضا ملحوظا يف سنة 2013نالحظ أن النتيجة ترتفع يف سنة 

 . حبيث تكون عاجزة عن تغطية تكاليفها و حتقق نتيجة سالبة 2014 مقارنة بسنة 2015
 :النتيجة المالية  -

 .نالحظ أن ادلؤسسة ال تقوم بأي عمليات مالية لذلك فالنتيجة للعمليات ادلالية معدومة 
 :النتيجة العادية قبل الضريبة  -

 .النتيجة العادية قبل الضريبة ىي نفسها النتيجة العملية ألن قيمة النتيجة ادلالية معدومة 
 :النتيجة االستثنائية  -

 .نالحظ أن النتيجة االستثنائية معدومة 
 :النتيجة الصافية  -

النتيجة الصافية ىي نفسها النتيجة الصافية للعمليات العادية حبيث توجد ضريبة على أرباح الشركات ألن النيجة 
 الصافية مل تكن ىي نفسها النتيجة العادية قبل الضريبة 

 
 
 

 
 تقارير محافظ الحسابات و نتائج الدراسة : المطلب الثالث 
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 و 2014سوف نناقش يف ىذا ادلطلب ادلالحظات ادلقدمة من طرف زلافظ احلسابات كما وردت يف تقارير فًتة 
 .رد ادلؤسسة على ىذه ادلالحظات 

 1:تضمن تقرير زلافظ للحسابات بالنسية لوحدة تغذية األنعام مايلي :تقرير محافظ الحسابات – 1

 .الربرليات من إعداد الفواتَت على مستوى وحدة تغدية األنعام مل تدمج بعد بعض ادلعلمات  -
جتدر اإلشارة إىل الطابعة ادلدرلة للنظام الصناعي للجرعة التلقائية للمواد اخلام من أجل طبعة تذاكر بيانات  -

 كميات ادلنتجات النهائية  ادلصنعة من قبل اإلنتاج ال تعمل بعد يف وحدة تغدية األنعام منذ عدة سنوات 
تبُت وجود فَتوسات دائما على كافة أجهزة الكمبيوتر لوحدة تغدية األنعام و ىذا بسبب غياب مضاد  -

 .الفَتوسات الفعال متصل بشبكة األنًتنيت للتحديث ادلستمر للقواعد 
ذلا استخدامات سلتلفة أو , العناصر الرئيسية لألصول ادللموسة ادلراد تغطيتها استبدال على فًتات منتظمة  -

تقدمي منافع اقتصادية للمجموعة وفقا لسرعة سلتلفة يلح استخدام معدل و أدناط  اإلىتالك اخلاص غَت 
 .معًتف هبا على حدة األصل وعند البدالء 

قطع الغيار زلددة تستخدم حصريا لألصول ال للتبادل اليت مت تصنيفها كموجودات مؤقتة مهتلكة مل  -
 .حجب من برنامج تسيَت ادلخزونات يف بعض وحدات تغدية األنعام 

 .تفكيك أو اسًتداد بنود ادلمتلكات و ادلعدات ليست موضوع زلاسبة ادلخزونات  -
 .استقبال ادلواد اخلام ختزن غالبا يف صوامع احلركة عندما تكون الصوامع األخرى مليئة  -
مسك الدفاتر وفقا لنظام احملاسبة والنظام ادلايل كونو اإلستحقاق لكل التحويالت احملققة من طرف الوحدة  -

للخدمات ادلستلمة يف تاريخ  (العمليات ادلختلفة  )ينبغي أوال اإلشارة إىل الفواتَت يف سجل مناسب 
 .و ليس مباشرة يف برنامج اخلزينة , وقوع احلدث 

رنب أن تكون عالمات صرزنة يف القول إىل أقصى قدر من الدقة يف فواتَت الشراء أو اخلدمات تلقى دفعة  -
 .و من جهة أخرى دفع الفواتَت من قبل العمالء , حصة 

 .فواتَت ادلبيعات ال حتتوي دائما البيانات تذكرة وزن األراضي ادلتوفرة للبطاقة الرمادية لسيارات النقل  -
 

 وثائق ادلؤسسة  1
فواتَت البيع ادلقدمة من طرف ودائع بعض وحدات تغدية األنعام ليست بعد منشأة بواسطة برنامج الفوترة  -

 .و لو وصول التحويل بُت وحدات ادلنتجات النهائية يدويا 
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غياب التحليل الشامل لبعض حسابات الوحدات للتطبيق احلايل رنعل من الصعب الكشف عن العيوب  -
أو أخطاء كل دورة من خالل أعمال ادلراجعة و البحث عن توافق احلسابات باألخص مع اقًتاب موعد 

 .اقفال احلسابات 
 .ايرادات و مصروفات العمليات السابقة غَت معًتف هبا يف األرباح احملتجزة  -
  .2014بعض احلسابات لديها أرصدة و اليت رنب حتليلها يف سياق وقف حسابات أواخر سنة  -
 .أشار تدبيس للسلسلة رقم الشيك ادللغى , للشيكات ادللغاة  -
اليت تظهر على بيانات التسويات ادلصرفية اليت يعود تارسنها إىل  (الشيكات  )فيما يتعلق بالعمليات  -

 .رصدت قبل معرفة مصَتىم  , 2013
لتسجيل اإليصاالت ادلوصى بو انضمام سجل اإلسناد احملاسيب يف حالة اإلرسال اليت قامت هبا مصلحة  -

 .ادلالية و احملاسبة يف مكان الوقف من طرف خدمة التجارة 
 حسابات و تسبيقات 238 )التسبيقات مسجلة يف احلسابات ادلعنية , يف ادلخطط احملاسيب , يف الواقع  -

يف حالة التوصل ,  ( تسبيقات مدفوعة دلقدمي ادلخزونات و اخلدمات 409) أو ,  (على ادلمتلكات 
ىذه األخَتة سجلت يف احلساب الثالث ادلناسب يف حُت وقت الدفع , إىل التسوية جزئية من الديون 

 .ختفيض حساب مبلغ جزئي مسطر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1:و دتثل رد ادلؤسسة على مالحظات زلافظ احلسابات فيما يلي :رد المؤسسة - 2
 .فوترة الربرليات يف وحدة تغذية األنعام مستغاًل زنتوي على كل معلمات سجل الفواتَت  -
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 .يف طريق اإلعتماد من قبل اجملمع  -
 .جهاز كمبيوتر وحدة تغذية األنعام مستغاًل ليها مضاد الفَتوسات على مستوى الوحدة  -
 .العناصر الرئيسية للممتلكات ستنفذ من خالل اللجنة اليت يقضيها مدير الوحدة  -
 .قطع الغيار اخلاصة للممتلكات كانت لتطهَت برنامج تسيَت ادلخزونات و تسجيلها  -
 .كل العناصر ادلسًتجعة للممتلكات و ادلعدات تسوى يف حساب ادلخزون  -
 .يتم ختزين ادلواد اخلام وفقا لسعة التخزين  -
 .كل العمليات احملاسبية وجدت يف السجل اخلاص هبا  -
 .فواتَت الشراء و اخلدمات الواردة صياغتها قابل للتفسَت  -
 .فواتَت مبيعات الودائع مفوترين على حسب محولة تذكرة وزن العاىة  -
 .فواتَت ادلبيعات تصنع يدويا يف انتظار الربرليات  -
 .حسابات ادليزانية حللت حساب حبساب  -
 .النفقات تسجل يف احلساب ادلناسب ذلا  -
 .احلسابات مت حتليلها باالعتماد على ادليزانية  -
 .بالنسبة للشيكات ادللغاة يتم تدبيس السلسلة على دفًت الشيكات  -
 .يتم مراقبة الشيكات ادلعلقة بانتظام  -
 .نتائج اإليصاالت متبوعة عن طريق اجلداول  -
 .التسبيقات انتقلت للحسابات ادلناسبة  -

 
 
 
 
 وثائق ادلؤسسة  1
 

 :نتائج الدراسة - 3
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حىت تقوم عملية ادلراجعة باألىداف ادلرجوة ىناك رلموعة من النتائج رأيناىا مناسبة و ضرورية يف مساعدة وحدة 
تغدية األنعام على تصحيح األخطاء من جهة و مهمة لإلرتقاء دلهنة ادلراجعة للمكانة ادلناسبة ذلا بالشكل الذي 

و من خالل تقرير زلافظ احلسابات , يتوافق مع التطورات احلاصلة يف رلال األعمال و التجارة من جهة أخرى 
 :ورد ادلؤسسة على كل ادلالحظات شنكن عرض النتائج التالية 

 .ضرورة تصميم نظام للرقابة الداخلية  -
 .انشاء مصلحة خاصة بادلراجعة الداخلية  -
 .ضرورة اإلعتماد على ادلوازنات التقديرية يف التسيَت  -
 .البحث عن وسائل ختزين أكثر كفاءة عن طريق اإلرنار  -
يستحسن عمل كشوف للموردين ما بُت فًتة و أخرى و عرضها على اإلدارة لتقرر ما ترى عملو على  -

 .ضوء النقدية ادلوجودة لديها 
 .احلرص على إعداد مدونة مصطلحات للمخزون حىت ال يتم اخللط بُت السلع  -
 .اإللتزام بتوصيات زلافظ احلسابات  -
 .اعتماد الطرق العلمية يف تقييم ادلخزونات  -
و أن ال ينظر للمهمة , قبل أن يبدي ادلراجع موافقتو على ادلهمة رنب أن يتوخى احلذر يف اختياره للعمالء  -

 .على أهنا رلرد كسب للمال و زيادة يف عدد العمالء بل ىي التزام اجتماعي 
يعترب ادلراجع زلل ثقة مستخدمي القوائم ادلالية و اإلدارة و من مث على مزاويل ادلهنة أن يؤدوا عملهم بطريقة  -

 .تقابل ىذه الثقة 
 .ضرورة االىتمام بالتدريب ادلستمر للمراجعُت و ىذا عن طريق الندوات و الدورات التدريبية  -
 .ضرورة خضوع عمل ادلراجع للفحص و التدقيق من طرف زلافظ احلسابات  -
ضرورة التزام ادلراجع بتطبيق معايَت األداء ادلهٍت بعناية و زلاولة التعرف و الفهم اجليد دلسببات األخطاء و  -

 .الغش و ذلك منعا لوقوعها 
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 :خالصة 
تعترب ادلراجعة األداة أكثر فعالية اليت تساعد اإلدارة يف التعرف على أىم ادلعوقات اليت تواجو النتفيذ الفعلي و 

 .السليم لسياسة ادلؤسسة خاصة اذا مت التحكم يف نظم الرقابة الداخلية 
و قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية و سهولة أو صعوبة امكانية التواطؤ بُت ادلوظفُت يعترب من أىم زلددات 

اكتشاف اخلطأ و ذلذا فإن دور ادلراجع ىو التحري على ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية بطريقة جتعلو يتمكن 
من كشف الثغرات ادلوجودة يف النظام و اقًتاح وسائل العالج إن فاعلية عمل ادلراجع تكمن يف منع حدوث 

 .اخلطأ ال يف تضييع الوقت يف البحث عنو 
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:تمهيد   

يعترب نظام الرقابة الداخلية يف أي مشروع من النظم الرئيسية و اذلامة اليت يعتمد عليها ادلراجع يف رلال ربديد 
اخلطوات األساسية لربنامج مراجعتو من حيث التفصيل أو اإلمجال و من حيث ما إذا كان سيتبع أسلوب ادلراجعة 

الكاملة أو اجلزئية و ربديد نطاق عمل ادلراجع و يعتمد ذلك على مدى قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية يف 
و لذلك يعترب قيام ادلراجع بتقييم ىذا النظام لتحديد مدى قوتو أو ضعفو من , ادلشروع موضوع ادلراجعة و التدقيق 

.ادلهام الرئيسية اليت يبدأ هبا ادلراجع برنامج عملو داخل ادلشروع ألول مرة   

و الرقابة ىي اجراء أو عمل تقوم بو اإلدارة لضمان اصلاز األىداف ادلرسومة و قد أدى ظهور ادلشروعات الكبَتة إىل 
و الرقابة الداخلية تعترب مرادفا , زيادة االىتمام بالرقابة الداخلية باعتبارىا نظاما يساعد اإلدارة يف الوفاء بأىدافها 

للرقابة داخل التنظيم و قد ارتبطت الرقابة الداخلية يف مراحلها األوىل حبماية النقدية باعتبارىا أكثر األصول عرضة 
للتالعب و االختالس و تتحقق ىذه احلماية باتباع الوسائل الكفيلة حبماية النقدية من السرقة و االختالس مثل 

و الفصل بُت االختصاصات ادلتعارضة مثل عمليات التحصيل و عمليات , ربديد واجبات و مسؤوليات أمُت اخلزينة 
بعد ذلك امتدد اىتمام الرقابة الداخلية إىل رقابة ادلخزون وغَته من األصول األخرى و كانت الرقابة , التسجيل 

الداخلية تعرف يف ذلك الوقت باسم الضبط الداخلي توسعت الرقابة الداخلية بعد ذلك لتتضمن الوسائل الكفيلة 
 .بضمان صحة البيانات احملاسبية و دقتها 
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مدخل إلى الرقابة الداخلية: المبحث األول   
فالرقابة تتعرض لكل , و ىي تشبو يف ذلك اجلهاز العصيب جلسم اإلنسان , تعترب الرقابة اجلهاز العصيب ألي منظمة 

حيث الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة هتتم بتحديد السلوك العام للتسيَت , خلية من خاليا التنظيم تتأثر هبا و تؤثر عليها 
الذي يهدف إىل االحًتام الصارم للقوانُت كما يعترب مصدر الثقة يف ادلؤسسة و هتدف الرقابة الداخلية إىل ادراك و 

كشف األخطاء و ربديد االضلرافات و اعطاء طرق تصحيحها و كل ىذا يكون بطرق عملية وسريعة وكذلك الـتأكد 
.من أن التسجيل احملاسيب و اجلرد قد مت القيام هبما من أجل الوصول إىل ربقيق األىداف ادلسطرة   

مفهوم و أىداف الرقابة الداخلية : المطلب األول   
للرقابة الداخلية مفاىيم عديدة و كلها تعطي نفس ادلضمون الذي يهدف لضمان اصلاز األىداف ادلرسومة بشكل 

.جيد   
مفهوم الرقابة الداخلية : الفرع األول   

يقصد بالرقابة الداخلية كل الوسائل و اإلجراءات اليت تستخدمها ادلنشأة , رصد , الرقابة يف اللغة تعٍت إشراف 
و للتأكد من صحة و دقة البيانات احملاسبية و اإلحصائية و لرفع الكفاية اإلنتاجية يف , حلماية أصوذلا و موجوداهتا 

التعليمات , األنظمة , اإلجراءات , السياسات , اذليكل التنظيمي : ادلنشأة و ربقيق الفعالية و تشمل ىذه الوسائل 
القيود و التدقيق الداخلي , التقارير , اجلداول , ادلوازنات التقديرية , التنبؤات , دليل احلسابات , اللجان , ادلعايَت , 
. 

 يدور مفهوم الرقابة الداخلية حول إجياد أساليب سلتلفة لعملية التقييم الداخلي ألنشطة و برامج ادلشروع 
و سبثل الرقابة , أو الوحدة أو اإلدارة ادلعينة حبيث تتضمن ىذه األساليب سلتلف نواحي ىذه األنشطة و الربامج 

الداخلية بصفة عامة أداة خلدمة اإلدارة يف رلال قياس و تقييم مدى فعالية أدائها من ناحية و مدى فاعلية أنواع و 
1.أدوات الرقابة األخرى من ناحية أخرى   

و ديكن القول أن الرقابة الداخلية تتضمن بصفة عامة كل الوسائل ادلستخدمة يف التنظيم الداخلي للمشروع يف 
  2:اجملاالت التالية 

 .تنسيق األعمال و تنظيمها بصورة متكاملة دبا حيقق النتائج و األىداف ادلرجوة  -
  .37ص  , 2006الطبعة األوىل , عمان , الوراق للنشر و التوزيع , التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق ,خلف عبد اهلل الوردات 1

  .78 . 77ص  , 2007, االسكندرية , ادلكتب اجلامعي احلديث  , أصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشامل, زلمد السيد سرايا  2
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 .وضع إجراءات محاية موارد ادلشروع و احملافظة عليها  -
 .ربقيق كفاءة استخدام ىذه ادلوارد  -
 .توفَت البيانات و ادلعلومات ادلختلفة بالدقة ادلطلوبة  -
 .احلكم على كفاءة العمل داخل اإلدارات و األقسام ادلختلفة  -
 .توضيح و تعريف األفراد دبختلف اإلجراءات الالزمة لتنفيذ األعمال و ادلهام ادلوكلة إليهم  -
ربديد العالقة بُت النظم احملاسبية و النظم الرقابية يف ادلشروع و بالتايل ربديد نوعية نظم الرقابة الداخلية و  -

 .طبيعتها و اليت تالئم طبيعة النشاط 
  1: الرقابة الداخلية على أهنا *  CPAىذا و قد عرف رلمع احملاسبُت القانونيُت األمريكي 

 .خطة لتنظيم اإلجراءات الالزمة حلماية األصول اليت سبتلكها الوحدة و حلفظ السجالت و الدفاتر ادلالية 
  2:و من ناحية أخرى جاء تعريف الرقابة الداخلية على أهنا 

خطة تنظيمية و كافة الطرق و األساليب اليت تتبعها ادلؤسسة من أجل محاية أصوذلا و ربقيق دقة و إمكانية االعتماد 
 .على بياناهتا احملاسبية و تنمية الكفاءة التشغيلية و تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية 

 :و بناءا على ما سبق فيمكننا أن ضلدد اإلطار العام دلفهوم الرقابة الداخلية على أساس ما يلي 
تتمثل الرقابة الداخلية يف ادلشروع يف رلموعة اإلجراءات ادلكتوبة يف شكل خطة زلددة هتدف إىل محاية موارد و 

شلتلكات و أصول ادلشروع من أي تصرفات غَت مرغوب فيها و ربقيق دقة البيانات و ادلعلومات ادلالية اليت ينتجها 
النظام احملاسيب يف ادلشروع و ربقيق كفاءة استخدام موارد ادلشروع ادلادية و البشرية بطريقة مثلى يف نطاق االلتزام 

 .بالسياسات و النظم و القوانُت و اللوائح اليت ربكم طبيعة العمل داخل ادلشروع 
أىداف الرقابة الداخلية : الفرع الثاني   

: و تتمثل األىداف الرئيسية للرقابة الداخلية فيما يلي    
إن التحكم يف األنشطة ادلتعددة للمؤسسة و يف عوامل االنتاج و يف نفقات و تكاليف : التحكم في المؤسسة - 1

, ينبغي عليها ربقيق أىدافها , و عوائدىا و يف سلتلف السياسات اليت وضعت بغية ربقيق ما ترمي إليو ادلؤسسة 
و إجراءاهتا من أجل الوقوف على معلومات ذات مصداقية تعكس الوضعية حلقيقية, طرقها , ىياكلها   

 
  .78ص  ,  مرجع سبق ذكره,زلمد السيد سرايا  1
.   رلمع احملاسبُت القانونيُت األمريكيُت   *  
  .79ص , مرجع سبق ذكره 2
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.و ادلساعدة على خلق رقابة على سلتلف العناصر ادلراد التحكم فيها أنشأت رقابة للتسيَت يف ادلؤسسة , ذلا   

ىو محاية أصول ادلؤسسة من خالل فرض محاية مادية , ان أىم أىداف نظام الرقابة الداخلية  : حماية األصول- 2
و محاية زلاسبية جلميع العناصر إن ىذه احلماية سبكن ادلؤسسة من اإلبقاء و احملافظة على أصوذلا من كل األخطار 

ادلمكنة و كذا دفع عجلتها اإلنتاجية دبسامهة األصول ادلوجودة لتمكينها من ربقيق األىداف ادلرسومة ضمن 
.السياسات العامة للمؤسسات   

بغية ضمان نوعية جيدة للمعلومات ينبغي إختيار دقة و درجة اإلعتماد على : ضمان نوعية المعلومات - 3
:البيانات احملاسبية تتم عرب نظام ادلعلومات احملاسبية الذي يتصف باخلصائص التالية   

 .تسجيل العمليات من ادلصدر و يف أقرب وقت شلكن  -
 .ادخال العمليات اليت سجلت إىل الربنامج اآليل و التأكد من البيانات ادلتعلقة هبا  -
 .تبويب البيانات على حسب صنفها و خصائصها يف كل مرحلة من مراحل ادلراجع  -
 .احًتام ادلبادئ احملاسبية ادلتفق عليها و القواعد الداخلية للمؤسسة من أجل تقدًن ادلعلومات احملاسبية  -
 .توزيع ادلعلومات على األطراف الطالبة ذلا  -

إن أحكام نظام الرقابة الداخلية بكل وسائلو داخل ادلؤسسة ديكن من ضمان  : تشجيع العمل بكفاءة- 4
و من ربقيق فعالية يف نشاطها من خالل التحكم يف التكاليف , اإلستعمال األمثل و الكفء دلوارد ادلؤسسة 

غَت أن نظام الرقابة الداخلية ال يعطي لإلدارة بعض الضمانات و فقط بل يعطي , بتخفيضها عند حدودىا الدنيا 
 .ربسنا يف مردودية ادلؤسسة 

  1 :و يتمثل اذلدف الرئيسي لنظام الرقابة الداخلية يف أي منشأة أو أي وحدة أو أي مشروع يف اآليت 

 .التوفيق و التنسيق بُت سلوك و تصرفات العاملُت يف ادلنشأة و األىداف الفرعية التشغيلية اليت تسعى إىل ربقيقها

 :و خيتلف ىذا اذلدف الرئيسي العام يف ادلنشأة صغَتة احلجم عن ادلنشأة كبَتة احلجم على أساس ما يلي 
 يتحقق ىذا اذلدف الرئيسي العام بطريقة مباشرة من خالل التعليمات ادلكتوبة : يف ادلنشأة صغَتة احلجم - 1

 

  .83ص  , مرجع سبق ذكره,زلمد السيد سرايا  1
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أو الشفوية لصاحب ادلنشأة للعاملُت فيها بصورة يومية عند مباشرتو لعملية ادلتابعة دلا يتم إصلازه من أعمال عن طريق 
 .ىؤالء العاملُت 

 : يتحقق ىذا اذلدف الرئيسي من خالل اجلوانب التالية : يف ادلنشأة كبَتة احلجم - 2

 .ربديد و توضيح العالقة بُت كل من السلطات و ادلسؤوليات على كل ادلستويات  -
 ربديد اختصاصات و مهام كل موظف من موظفي ادلنشأة  -

 .خريطة تنظيمية متكاملة للتنظيم اإلداري : -يتم ذلك من خالل وضع 

 .رلموعة من اإلجراءات و اللوائح دلختلف عناصر نشاط ادلنشأة                             -

 أجهزة الرقابة الداخلية : المطلب الثاني 
كما زبتلف ىذه األجهزة , ال بد على اإلدارة أن تعتمد على أجهزة متخصصة تساعدىا يف القيام بالعملية الرقابية 

 .حسب ادلستوى اإلداري الذي يتبعو اجلهاز 
 دور أجهزة الرقابة الداخلية : الفرع األول 

عندما يكون حجم ادلشروع صغَتا تكون مشاكلو عادة زلدودة و يسهل التحكم فيها دبعٌت آخر أن ادلدير ال يواجو 
مشكالت أثناء قيامو بعملية الرقابة شلاثلة لتلك اليت يواجهها ادلديرون يف ادلشروع الكبَت الذي تتنوع رلاالت النشاط 

ففي ىذه احلالة قد ربتاج ادلستويات اإلدارية ادلختلفة إىل أجهزة متخصصة تعاوهنا يف القيام , بو و تنعقد مشكالتو 
و بالطبع ىذه األجهزة تعترب مساعدة و معاونة للمديرين يف القيام بالرقابة و ال يعٍت وجودىا , بالعملية الرقابية 

فادلدير يعترب مسؤوال عن ربديد واجبات ىذه األجهزة و مسؤوال عن ازباذ التصرفات , إعفاؤىم من القيام بالرقابة 
 .الصحيحة ادلختلفة بناءا على ادلساعدات اليت تقدمها ىذه األجهزة أيضا 

و يتلخص عمل و دور , يتوقف دور أجهزة الرقابة الداخلية على حسب حاجة التنظيم إليها كما أشرنا فيما سبق 
  1: ىذه األجهزة فيما يلي 

  كما تعمل بعض األجهزة ادلتخصصة مثل جهاز مراقبة اجلودة , ادلسامهة يف وضع ادلعايَت الرقابية ادلختلفة
 .مثال يف وضع األنظمة الرقابية 

 
  .400ص  , 2011الطبعة األوىل , االسكندرية , الدار اجلامعية  , الرقابة على األداء من الناحية العلمية و العملية, السيد عبده ناجي  1
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  مجع و ربليل البيانات ادلتعلقة بنتائج التنفيد لقياس النتائج و مقارنتها بادلعايَت ادلوضوعة. 
  و قد ربتاج ىذه ادلهمة إىل مجع ادلزيد من البيانات و ادلعلومات , ربديد اإلضلرافات و معرفة أسباهبا 

 .و اجراء دراسات متخصصة للتوصل إىل األسباب احلقيقية لالضلرافات 
 ربديد أنسب الوسائل الواجب اتباعها للتغلب على ادلشكالت اليت تعًتض التنفيذ و معاجلة االضلرافات. 
  رفع التقارير الرقابية ادلختلفة إىل ادلستويات اإلدارية اليت هتمها بيانات ىذه التقارير. 

 أنواع أجهزة الرقابة الداخلية: الفرع الثاني 
نطاق الرقابة و على حسب نوع النشاط , زبتلف أجهزة الرقابة الداخلية حسب ادلستوى اإلداري الذي يتبعو اجلهاز 

و طبقا لطريقة عرضنا للرقابة يف األبواب السابقة ديكن التفرقة بُت جهاز ادلتابعة الشاملة , الذي تتابعو ىذه األجهزة 
فاألول مهمتو مساعدة اإلدارة العليا يف متابعة األداء الكلي للمنظمة بينما تتعدد و تتنوع , و أجهزة ادلتابعة احملدودة 

 .األجهزة احملدودة اليت تتابع األداء التفصيلي أو احملدد حسب حجم ادلشروع و نوع و حجم أوجو النشاط 

  1جهاز متابعة األداء الكلي : أوال 
 :يف احلياة العملية قد يوجد ىذا اجلهاز يف عدة صور أمهها 

  جهاز جلمع البيانات و اعداد بعض اإلحصائيات اليت ربتاج إليها اإلدارة العليا و بعض اجلهات اخلارجية 
 .      و قد يسمى بوحدة اإلحصاء أو جهاز اإلحصاء 

  و ىدفو التأكد , جهاز مايل يتوىل مهمة ادلراجعة قبل الصرف و أحيانا يقوم بادلراجعة ادلستندية بعد الصرف
 .من أن الصرف يتم يف حدود االعتمادات ادلقررة 

  و خاصة يف وحدات القطاع اخلاص , قد يوجد اجلهاز بغرض متابعة رحبية ادلشروع دلعاونة اإلدارة. 
  و قد يدرلان معا يف جهاز واحد نظرا للعالقة الوطيدة بُت , قد يوجد جهاز للتخطيط و آخر للمتابعة

الوظيفتُت و من الناحية العملية قد ال يقوم ىذا اجلهاز بواجباتو ضلو ادلتابعة الشاملة حسب ادلفاىيم اليت 
و لكن ىناك بعض الشركات و اجلهات اليت دعمت ىذا اجلهاز بشكل يسمح ذلذا اجلهاز , تعرضنا ذلا 

 .بالقيام دبهامو على أكمل وجو 
 

  .402 . 401ص  , مرجع سبق ذكره 1

  1أجهزة المتابعة المحدودة : ثانيا 



 الفصل الثاني                                                أثر المراجعة الداخلية في تفعيل الرقابة
 

 28  
 

تتنوع و تتعدد ىذه األجهزة يف احلياة العملية حسب نوع النشاط الذي يقوم بو التنظيم و حجم التنظيم و طبيعة 
 .ادلشكالت اليت تقابلها عمليات التنفيذ 

 :و من أمثلة ىذه األجهزة 

 جهاز مراقبة االنتاج  -
 جهاز مراقبة اجلودة  -
 جهاز مراقبة التوريد  -
 جهاز مراقبة ادلخزون  -
 جهاز مراقبة ادلبيعات  -
 جهاز مراقبة ادلالية  -
 و ما إىل ذلك من األجهزة  -

 أنواع الرقابة الداخلية : المطلب الثالث 

لتحقيق أىداف الرقابة الداخلية كان البد من تقسيم الرقابة الداخلية إىل أقسام تعترب كأنواع الرقابة الداخلية و ىي 
 2: كما يلي 

 :الرقابة اإلدارية - 1

تشمل اخلطة التنظيمية و وسائل التنسيق و اإلجراءات اذلادفة لتحقيق أكرب قدر شلكن من الكفاية اإلنتاجية من 
و ىي تعتمد يف سبيل ربقيق أىدافها على وسائل متعددة مثل , تشجيع االلتزام بالسياسات و القرارات اإلدارية 

الكشوفات اإلحصائية و دراسة الوقت و احلركة و تقارير األداء و رقابة اجلودة و ادلوازنات التقديرية و التكاليف و 
ادلعيارية و استخدام اخلرائط و الرسوم البيانية و برامج التدريب ادلتنوعة للمستخدمُت و ىي كما نرى متعلقة بطريقة 

 .غَت مباشرة بالسجالت احملاسبية منها و ادلالية 
  .403ص , مرجع سبق ذكره, السيد عبده ناجي  1

  .168ص  , 2000, دار وائل للطباعة و النشر  , علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية و العلمية,خالد أمُت عبد اهلل  2

 :الرقابة المحاسبية - 2
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تشتمل على اخلطة التنظيمية و مجيع وسائل التنسيق و اإلجراءات اذلادفة إىل اختبار البيانات احملاسبية ادلثبتة يف 
 .الدفاتر و احلسابات و درجة االعتماد عليها 

 اتباع نظام القيد ادلزدوج و اتباع نظام ادلصادقات : و يضمن ىذا النوع وسائل متعددة منها على سبيل ادلثال 
و اعتماد قيود التسوية من موظف مسؤول و وجود نظام مستندي سليم و اتباع نظام التدقيق الداخلي و فصل 

 .الواجبات اخلاصة دبوظف احلسابات عن الواجبات ادلتعلقة باإلنتاج و التخزين 

 :الضبط الداخلي - 3

 و يشمل اخلطة التنظيمية و مجيع وسائل التنسيق و اإلجراءات اذلادفة إىل محاية أصول ادلشروع من االختالس 
و يعتمد الضبط الداخلي يف سبيل ربقيق أىدافو على تقسيم العمل مع ادلراقبة الذاتية , و الضياع أو سوء االستعمال 

كما يعتمد على ربديد االختصاصات , حيث خيضع على كل موظف دلراجعة موظف آخر يشاركو يف تنفيد العملية 
 .و السلطات و ادلسؤوليات 

 فعالية الرقابة الداخلية : المبحث الثاني 
شلا دعت , مع تطور حجم ادلؤسسات و انتشارىا جغرافيا على نطاق واسع زادت وظائفها تعقدا و تعددت عملياهتا 
 احلاجة إىل وجود نظام رقايب داخلي فعال يعمل على مساعدة اإلدارة يف مواجهة األخطار و تنفيذ ادلهام 

و كذلك نتيجة لتطور النشاط االقتصادي و نذرة ادلوارد االقتصادية ادلتاحة و انفصال ادللكية عن ادارة ادلشروعات 
أدى ذلك إىل تطور مفهوم الرقابة من رلرد ضبط داخلي إىل نظام للرقابة الداخلية الفعال و ادلتكامل و الذي ديثل فيو 

 .نظام الضبط الداخلي أحد حلقاتو

 مفهوم نظام الرقابة الداخلية و عوامل نشأتو : المطلب األول 

تتماشى الرقابة و مفهومها و أنواعها و أغراضها و أىدافها مع النشاط االقتصادي و ما يرتبط بو من عوامل اإلنتاج 
 .فيقوم كل اداري بعملية الرقابة يف حدود اخلطط ليت تتعلق بادارتو , ادلختلفة 

 

 

 مفهوم نظام الرقابة الداخلية : الفرع األول 
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نظام الرقابة الداخلية ىو كافة السياسات و اإلجراءات و الضوابط اليت تتبناىا إدارة ادلنشأة دلساعدهتا قدر اإلمكان 
و ادلتضمنة اإللتزام بسياسات اإلدارة و محاية األصول , يف الوصول إىل ىدفها يف ضمان إدارة منظمة و كفؤة للعمل 

و منع و اكتشاف الغش و اخلطأ و دقة و إكتمال السجالت احملاسبية و هتيئة معلومات مالية موثوقة يف الوقت 
 .ادلناسب 

, و يف معظم البلدان , تدخل مفهوم نظام الرقابة الداخلية يف كل اجملاالت و األنشطة اإلقتصادية , منذ عدة سنوات 
و كل ىذا أدى إىل تعدد التعاريف ادلتناولة لنظام الرقابة الداخلية و لكن ما ديكن , و يف القطاع اخلاص و العام 

 .مالحظتو أهنا تصب كلها يف رلرى واحد 

 coopers et lybrand : 1يعرف 
موجهة إىل , ادلسَتين و موظفي التنظيم , نظام الرقابة الداخلية عبارة عن سَتورة موضوعة من طرف رللس اإلدارة 

 :ضمان ربقيق األىداف التالية 

 تنفيذ العمليات بنجاعة  -
 صحة ادلعلومات ادلالية  -
 تطبيق القوانُت و اللوائح السارية ادلفعول  -

نظام الرقابة الداخلية مكون من رلمل السياسات و اإلجراءات ادلوضوعة من طرف اإلدارة من أجل ربقيق األىداف 
محاية , فهذه اإلجراءات تعٍت احًتام سياسات التسيَت , تيسَت زلكم و صليع ألنشطتها , و يف حدود اإلمكان 

مع استخراج يف الوقت , صحة التسجيالت احملاسبية , الوقاية من حاالت الغش و األخطاء و اكتشافها , األصول 
  2.ادلناسب دلعلومات مالية موثوق فيها 

فال , و يقول البعض أن نظام الرقابة الداخلية ما ىو إال ذبزئة من العمل و تقسيمو إىل مراحل بُت موظفي ادلؤسسة 
 و ىي وسيلة تنظيمية , بل خيتص دبرحلة معينة منها , يقوم موظف واحد بعملية كاملة من أوذلا إىل آخرىا 

 تسَت هبا مراجعة عمل كل موظف بواسطة موظف آخر أو بوسائل أخرى لغرض التأكيد من صحة األرقام و 
1 Coopers ,Lybrand , la nouvelle pratique du contrôle interne , organisation , paris , 5eme tirage ; p 
24 . 
2 Mikol .A , les audits financiers , Nathan , paris , 1999 , p 38 . 
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األمر الذي يًتتب عنو احتمال منع اخلطأ و الغش و سرعة اكتشافها عند حدوثها ما مل يتواطأ , القيود يف الدفاتر 
 .على الغش أكثر من شخص 

 عوامل نشأة نظام الرقابة الداخلية : الفرع الثاني 

إال أن اإلىتمام هبا ازداد يف أواخر , إن فكرة نظام الرقابة الداخلية يف حد ذاهتا قددية و سادت بدرجات متفاوتة 
كرب حجم : النصف األول من القرن العشرين بسبب رلموعة من العوامل اليت ساعدت على ذلك و نذكر منها 

اضطرار اإلدارة إىل توزيع و تفويض السلطات و ادلسؤوليات إىل بعض , ادلؤسسات و تعدد العمليات اليت تقوم هبا 
و العامل الرئيسي لتطور نظام الرقابة , حاجة اإلدارة إىل بيانات و معلومات دورية دقيقة , اإلدارات الفرعية بادلؤسسة 

 .الداخلية ىو احلاجة ادلاسة لإلدارة حلماية و صيانة أموال ادلؤسسة 
فكرب حجم ادلؤسسات و تعدد العمليات اليت تقوم هبا راجع إىل النمو الضخم يف حجمها و تنوع أعماذلا من خالل 

و كل ىذا أدى إىل صعوبة اإلتصال الشخصي يف إدارة ادلؤسسة الشيء الذي , اإلندماج و التفرع و النمو الطبيعي 
الكشوف التحليلية و ادلوازنات و تقسيم : أدى إىل االعتماد على وسائل ىي يف صميم أنظمة الرقابة الداخلية مثل 

  1. العمل و غَتىا 

أما بالنسبة للتوزيع و تفويض السلطات و ادلسؤوليات إىل بعض من اإلدارات الفرعية فيمكن ارجاعو إىل التوسع 
اجلغرايف للمؤسسات سواء غلى الًتاب الوطٍت أو التوسع الذي تعرفو الشركات ادلتعددة اجلنسيات الذي يدعو إىل 
توزيع السلطات و ادلسؤوليات على ادلديريات الفرعية شلا يسمح بتنفيذ كل األعمال و ازباذ القرارات يف الوقت و 

على أن تكون ادلسؤولية أمام ادلديرية العامة تقع على عاتق ىذه ادلديريات الفرعية أو الوحدات , ادلكان ادلناسبُت 
ادلتواجدة يف ادلناطق األخرى كما يتوضح ىذا التفويض كذلك يف شركات ادلسامهة أين ظهر إنفصال واضح بُت 

 .أصحاب رؤوس األموال و اإلدارة الفعلية ذلا 
أما بالنسبة للبيانات الدورية اليت ىي حباجة ذلا إدارة ادلؤسسة فهي تظهر من خالل حصول ىذه األخَتة على تقارير 

و حىت تكون ىذه , دورية على األوجو ادلختلفة لنشاطها من أجل ازباذ أصلع القرارات و أنسبها لتصحيح اإلضلرافات 
 التقارير صحيحة و ديكن االعتماد عليها يف ازباذ القرارات ال بد من وجود نظام للرقابة الداخلية سليم 

 
  .162ص  , 1998, الطبعة األوىل , عمان , دار وائل للنشر و التوزيع  , التدقيق و الرقابة في البنوك,خالد أمُت عبد اهلل  1
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و من العوامل الرئيسية لنشأة نظام الرقابة الداخلية ىي احلاجة ادلاسة إلدارة ادلؤسسة لصيانة و محاية أمواذلا من خالل 
 .توفَت نظام للرقابة الداخلية سليم حيد و دينع حدوث األخطاء و الغش أو تقليل احتمال ارتكاهبا 

 مكونات نظام الرقابة الداخلية و مقوماتو : المطلب الثاني 
من خالل تعريفات نظام الرقابة الداخلية السابقة فانو يتضح وجود جوانب ادارية و أخرى زلاسبية كمقومات و 
مكونات لنظام الرقابة الداخلية السليم أين يتوقف صلاحو و فعاليتو كنظام يف أي مؤسسة على مدى توافر ىذه 

 .ادلقومات و الدعائم األساسية 
 مكونات نظام الرقابة الداخلية : الفرع األول 

  1: يتكون نظام الرقابة الداخلية شلا يلي 
 و تعٍت ادلوقف العمومي للمدراء و اإلدارة و إدراكهم و أفعاذلم ادلتعلقة بنظام الرقابة الداخلية :بيئة الرقابة - 1

و أمهيتو للمنشأة و لبيئة الرقابة تأثَت على فعالية على بعض إجراءات الرقابة و تتضمن العوامل اليت تعكس بيئة الرقابة 
. 

و تعٍت تلك السياسات و اإلجراءات اليت اعتمدهتا اإلدارة إضافة لبيئة الرقابة لغرض ربقيق : نشاطات الرقابة - 2
 و تتضمن ىذه اإلجراءات تقدًن التقارير و فحص الدقة احلسابية للسجالت , األىداف اخلاصة بادلنشأة 

 .و السيطرة على تطبيقات و بيئة نظم معلومات احلاسوب 

تفسح أنظمة الرقابة الداخلية اجملال لتقييم ادلخاطر اليت تواجهها الشركة سواء من ادلؤثرات : تقييم المخاطر - 3
 .الداخلية أو اخلارجية كما يعترب وضع أىداف ثابتة و واضحة للشركة شرطا أساسا لتقييم ادلخاطر 

جيب تسجيل ادلعلومات و ايصاذلا إىل اإلدارة و إىل آخرين حيتاجوهنا داخل الشركة : المعلومات و االتصاالت - 4
و ذلك بشكل و إطار زمٍت يساعدىم على القيام بالرقابة الداخلية و ادلسؤوليات األخرى و حىت تستطيع الشركة أن 

عليها أن تقوم باتصاالت مالئمة ديكن الثقة هبا و يف الوقت ادلناسب و ذلك فيما يتعلق , تعمل و تراقب عملياهتا 
 .باألحداث الداخلية و األحداث اخلارجية 

 و تضمن أن , تعمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على تقييم نوعية األداء يف فًتة زمنية ما : مراقبة النظام - 5
الطبعةاألوىل , عمان , دار الراية للنشر و التوزيع , التدقيق و الرقابة الداخلية في بيئة نظم المعلوماتالمحاسبية , عطا اهلل أمحد سويلم احلسبان  1

  .58 . 57 . 56ص  , 2009
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و جيب تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار , نتائج التدقيق و ادلراجعة األخرى مث مراجعتها مباشرة 
 . عمليات ادلراقبة كجزء من العمليات الداخلية 

 

 مكونات نظام الرقابة الداخلية :02الشكل 

 

, اإلسكندرية , دار الجامعة الجديدة للنشر , االتجاىات الحديثة في الرقابة و المراجعة الداخلية , فتحي رزق السوافيري و آخرون : المصدر 
  .18ص  , 2002

 

 

 

 
 

 مكونات نظام الرقابة الداخلية 
 
 

 بيــئــة الرقــابــة 
 
 
 
 

 تقييم ادلخاطر            األنشطة الرقابية               ادلعلومات و االتصاالت             ادلتابعة 
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 مقومات نظام الرقابة الداخلية :الفرع الثاني 

يبٌت نظام الرقابة الداخلية اجليد على ادلقومات أو الركائز أو األسس و لكي حيقق نظام الرقابة الداخلية أىدافو البد 
تتمثل ركائز , من صلاح اخلطة التنظيمية و تربطها مع النظام احملاسيب من خالل تنظيم بناء و مستند على ما تقدم 

  1: نظام الرقابة الداخلية يف 

لتحقيق فعالية الرقابة الداخلية جيب أن تقسم اذليكل أو اخلطة التنظيمية اإلدارية : الهيكل التنظيمي اإلداري - 1
 :اجليدة إىل ما يلي 

و أن يكون , سبثل اخلطة التنظيمية اجملموعة اإلدارية اليت تقوم بتحقيق أىداف ادلؤسسة و األىداف القومية  -
 .ىذا التمثيل واضحا و زلددا بطريقة علمية و دقيقة 

ضرورة الًتابط و التنسيق بُت األىداف الرئيسية و الفرعية و يتم ذلك عن طريق إعداد الدراسات التفصيلية  -
 .للطلقات اإلنتاجية و البيعية و الربط بينهما 

وضوح خطوط السلطة و ادلسؤولية و اإلبتعاد عن التعقيد و القضاء على التقارب و االحتكاكات بُت  -
 .العاملُت شلا يًتتب عنو ربديد مواطن الضعف و اإلشراف بشكل فوري و دقيق 

مرونة و بساطة اخلطة التنظيمية ألن كثرة التعديالت تؤدي إىل خلخلة خطوط السلطة و ادلسؤولية و بالتايل  -
 .عدم القضاء على احتماالت الغش و التالعب أو ربقيق ادلصاحل الذاتية 

ربديد مستوى معُت من القرارات لكل مستوى بضمان زلاسبة ادلسؤولية و الرقابة الفعالة على كل مستوى  -
 .إداري 

 و يف مجيع االذباىات لتكون أساسا لتبادل , ضرورة وجود شبكة اتصاالت قوية و منظمة و دائمة  -
 .و نقل البيانات و ادلعلومات اليت زبدم أىداف الرقابة الداخلية و التنسيق بُت اإلدارات و أقسام ادلنشأة 

 
 
 

  .167ص  , 2000, عمان , دار وائل للنشر  , علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية و العلمية,خالد أمُت عبد اهلل  1
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لتحقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية جيب أن يتم النظام ادلعلومايت احملاسيب ما يلي : نظام المعلومات المحاسبي - 2
: 

أن يقوم النظام احملاسيب على مفاىيم و مبادئ تتسم بالوضوح و الثبات و عدم التحكم يف عملية التوجيو  -
 .احملاسيب 

يتضمن النظام احملاسيب أساليب و إجراءات فنية للتحقق من جدية العمليات و التأكد من دقتها و سالمة  -
 .التبويب ذلا 

زلددة للدورات ادلنتسبة لكل عملية من  (داخلية و خارجية  )مشول النظام احملاسيب على رلموعة مستندة  -
 .عمليات ادلؤسسة 

و يتطلب ذلك ضرورة وجود رلموعة دفًتية مناسبة حلجم ادلؤسسة و , تعد العمليات احملاسبية أوال بأول  -
 .طبيعة أعماذلا 

 اتباع مبدأ تقسيم العمل و حىت يتاح للفرد مراجعة عمل من سبقو للقضاء على احتماالت اخلطأ  -
 .و الغش و سرعة كشفها حال وقوعها 

 .جيب أن يعتمد النظام احملاسيب على رلموعة مناسبة من التقارير و القوائم ادلالية  -
 .مع عدم ارتباطو بالوظائف الرئيسية للنظام , جيب أن يكون النظام مفيدا و خاليا من التعقيدات  -
 ينبغي أن يتماشى النظام احملاسيب مع اذليكل التنظيمي للمؤسسة لسهولة اجراء و تطبيق زلاسبة ادلسؤولية -

 :االجراءات التفصيلية لتنفيذ الواجبات - 3
 :لتحقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية جيب أن يتميز ادلستندي بالعناصر التالية : نظام مستندي دقيق - 1

التنسيق و الًتابط بُت التنظيم ادلستندي و احملاسيب و اإلداري حىت يسهل حصر ادلسؤوليات و متابعة تنفيذ  -
 .اإلجراءات من الناحيتُت الشكلية و ادلوضوعية يف الوقت ادلناسب 

 .ربديد عدد الصور ادلناسبة و ادلطلوب اعدادىا لكل عملية مستندية إلمكان ادلتابعة و الرقابة  -
 .أو مجع البيانات حىت يتسٌت ازباذ القرارات السليمة و متابعة نتائجها , منع ازدواج ادلستندات  -
تقليل عدد ادلستندات ادلطلوبة لكل عملية إىل أدىن حد شلكن حىت يتم تبسيط العمل اإلداري و ادلكتيب و  -

 . تسيَت االجراءات يف ادلؤسسة 
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  1:لتحقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية جيب أن يتسم نظام التكاليف باخلصائص التالية :نظام تكاليف مناسب - 2

 .التحديد الواضح دلراكز التكلفة  -
 .التبويب السليم لعناصر التكاليف دون ادلزج بُت ىذه العناصر  -
 .اتباع أسس عادلة و مناسبة لتوزيع تكاليف اخلدمات الصناعية مع اجياد معدالت ذلا  -
 .ضمان اتباع ادلنشأة للطرائق العلمية و الدقيقة لتحديد تكلفة ادلنتجات النهائية  -
 .ضمان الرقابة ادلستمرة لغاية تنفيذ ادلهام داخل ادلركز و األقسام اإلنتاجية  -
التصميم الواضح لدفاتر و حسابات و سجالت التكاليف و البطاقات و ادلستندات الالزمة لتحديد دور  -

 .كل مستند 
 التحديد الواضح دلستلزمات عملية اإلنتاج من ادلستلزمات السلعية و اخلدمية و ادلصروفات التحويلية  -

 .و التخصصية 
 .ادلالئمة ألىداف ادلؤسسة و طبيعة اإلنتاج و حجم ادلبيعات 

 .حصر و ذبميع عناصر التكاليف و ادلوارد البشرية و ادلادية ادلتاحة و الرقابة عليها  -
 .أن يرتبط باخلطة التنظيمية حىت يسهل تطبيق زلاسبة مسؤولية و شلارسة الرقابة داخل ادلؤسسة  -

 2: لتحقيق فاعلية نظام الرقابة الداخلية جيب أن تتسم خطة احلوافز دبا يلي : نظام فعال للحوافز - 3

 .أن يكون النظام عادال حىت حيقق القناعة لدى العاملُت و عدم خضوعو ألي عوامل خارج السيطرة  -
 .أن تدفع فورا أداء العمل حىت تتحقق فكرة الربط بينهما و بُت اإلنتاجية  -
 .عدم تغيَت نظام احلوافز من وقت آلخر حىت ال يفقد العاملون الثقة فيو  -
جيب أن يرتبط النظام بالعاملُت ارتباطا كبَتا و يتم وضعو يف حدود اجلهود أو اإلسهامات ادلتوقعة من  -

 .العامل وفقا دلعيار األداء العادي 
  .120ص , مصر , مكتبة اجلالء احلديثة  , الرقابة الداخلية,حسن فرج  1

  .12ص , عمان , دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع  , محاسبة التكاليف المتقدمة, أمحد حلمي مجعة و آخرون  2
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 .أن تكون ادلعايَت ادلوضوعية لنظام احلوافز غَت متطرفة و ديكن ربقيقها يف ظل الظروف اإلنتاجية للمؤسسة  -
تنمية الوعي الرقايب لدى العاملُت حبيث تدفعهم لرقابة ادلعايَت عند أدائهم ألعماذلم ليتحقق اذلدف ادلنشود  -

. 

 دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية : المطلب الثالث 

إن أول خطوة يقوم هبا ادلراجع قبل بداية مراجعتو ضرورة قيامو بفحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية يف اجلهة اليت 
  1: سيقوم دبراجعتها و تدقيقها و ذلك ألسباب ىامة منها 

 .إن تقييم نظام الرقابة الداخلية يعد أحد ادلعايَت اذلامة من معايَت البحث ادليداين دلهنة ادلراجعة - 1

 : نتيجة تقييم نظام الرقابة الداخلية تساعد ادلراجع يف ربديد ما يلي - 2

 برنامج مراجعتو و عناصره ادلختلفة  -
 أسلوب ادلراجعة الذي سوف يتبعو ادلراجع  -
 طبيعة إجراءات ادلناسبة من حيث العدد و اخلربة و الكفاءة  -
 فريق ادلراجعة ادلناسب من حيث العدد و اخلربة و الكفاءة  -

  2:و كذلك يسعى ادلراجع إىل ربقيق ىدفُت من دراستو و تقييمو لنظام الرقابة و مها 

و كذلك إكتشاف مواطن الضعف اجلوىرية يف النظام اليت جيب , ربديد أساليب الرقابة اليت ديكنو اإلعتماد عليها 
 :إبالغها إلدارة ادلؤسسة و من أجل ربقيق ىذه األىداف جيب على ادلراجع اتباع اخلطوات التالية 

 ربديد أنواع األخطاء و ادلخالفات ادلمكن حدوثها  -
 ربديد إجراءات الرقابة احملاسبية الالزمة دلنع حدوث أو اكتشاف ىذه األخطاء و ادلخالفات  -
 ربديد ما إذا كان نظام الرقابة لدى العميل يتضمن ىذه اإلجراءات و أساليب الرقابة الالزمة  -

  .246ص  , مرجع سبق ذكره,زلمد السيد سرايا  1

  .198ص  , 1997, القاىرة , دار ادلريخ للنشر  , المراجعة بين النظرية و التطبيق, وليم قوسس  2

 طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية :أوال 
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إن اختيار الوسيلة أو الطريقة ادلناسبة لتقييم نظام الرقابة الداخلية تقع على عاتق ادلراجع دون غَته فمن حقو اختيار 
 ما يشاء من أساليب يف ىذا اجملال و الشك أن مثل ىذا األمر يًتك حلكمة و فطنة ادلراجع و يف كثَت من 

: احلاالت يقوم ادلراجع بإتباع اإلجراءات أو األساليب أو الطرق التالية أو بعضها يف رلال تقييم نظام الرقابة الداخلية 
1  

  كتابة و إعداد مذكرة إيضاحية تشتمل على توضيح كامل لعناصر نظام الرقابة الداخلية يف ادلشروع 
 .و األىداف العامة و األىداف الفرعية ادلطلوب ربقيقها من وراء تطبيق ىذا النظام 

  يقوم بإعداد استبيان أو وصف أو بيان إجرائي يتضمن حصر لكافة اإلجراءات و اللوائح ادلكتوبة يف شكل
 .دليل معُت و اليت تكون رلتمعة نظام الرقابة الداخلية يف ادلشروع 

  إعداد ما يسمى باخلريطة اإلجرائية و ىي خريطة تتضمن عدة أقسام أو خانات معينة يدون يف كل منها نوع
و تظهر بشكل يسهل متابعتها يف خطوات , معُت من اإلجراءات اخلاصة بأحد عناصر الرقابة الداخلية 

و إجراءات اإلنتاج و إجراءات , مثل إجراءات الشراء و إجراءات البيع و إجراءات التخزين , متتالية 
 .ادلناقصات أو ادلزايدات إىل غَت ذلك من اإلجراءات اليت يشتملها نظام الرقابة الداخلية يف الشركة 

  يقوم ادلراجع بإعداد قائمة خبطوات ادلراجعة الفنية و اليت يتم الًتكيز عليها لتحقيق األىداف ادلرجوة. 
  (أو االستبيان  )استخدام قائمة االستقصاء : ثانيا 

من أىم الطرق أو األساليب ادلتعارف عليها بُت ادلراجعُت و اليت ديكن استخدامها يف تقييم نظام الرقابة الداخلية يف 
و ىذه القائمة عبارة عن قائمة , اجلهة اليت سيقوم ادلراجع بتدقيقها ما يعرف بقائمة االستقصاء أو قائمة االستبيان 

و يقوم ادلراجع بوضع ىذه , تتضمن رلموعة من األسئلة الشاملة لعناصر النشاط الذي سبارسو اجلهة موضوع ادلراجعة 
األسئلة هبدف تقييم نظام الرقابة الداخلية لتحديد درجة اإلعتماد عليو يف وضع تصميم أسئلة ىذه القائمة مراعاة 

  2: النواحي التالية 
  جيب أن تكون األسئلة شاملة جلميع عناصر النشاط و العمليات اليت سبارسها اجلهة ادلطلوب مراجعتها و

 .تدقيقها 
  .247ص  , مرجع سبق ذكره,زلمد السيد سرايا  1

  .249 . 248ص  , مرجع سبق ذكره 2
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  أن تكون األسئلة مصاغة بلغة سهلة و بسيطة و مفهومة لكل من تقدم إليو اإلجابة عليها من العاملُت يف
 .ىذه اجلهة 

  أن تكون األسئلة سلتصرة حبيث ال تبعث على ادللل لكل من جييب عليها. 
  أن تكون األسئلة مباشرة بالنسبة لكل عملية أو نشاط من األنشطة. 
  أن توضع األسئلة يف شكل رلموعات متجانسة فمنها ما يتعلق بادلشًتيات و منها ما يتعلق بادلبيعات أو

 .الرواتب و األجور أو األصول أو اخلصوم و ىكذا 
  إمكانية إعادة صياغة بعض األسئلة يف موضوع آخر من رلموعة األسئلة الختيار مدى دقة و صدق اإلجابة

 .على السؤال األصلي ادلعاد صياغتو 
  تًتك الفرصة يف آخر القائمة لكل من جييب على القائمة إلبداء رأيو حبرية يف كل ما ورد فيها من أسئلة يف

 .شكل مالحظات عامة يكتبها ادلستجيب بنفسو 
  جيب على ادلراجع أن يذكر يف بداية القائمة و قبل عرض األسئلة أن كتابة اسم ادلستجيب اختياري منعا

و يف حالة عدم معرفة اإلجابة على سؤال ما يًتك دون إجابة و ذلك تيسَتا على ادلراجع عملية , لإلحراج 
 .ربليل نتائج االستقصاء بعد ذبميع اإلجابات ادلختلفة 
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 المراجعة كمفهوم أساسي للرقابة الداخلية : المبحث الثالث 

تعترب ادلراجعة الداخلية احدى أدوات الرقابة داخل ادلؤسسة لدعم الوظيفة اإلدارية باإلضافة إىل كوهنا دعما للمراجع 
اخلارجي هبدف تقييم نظام الرقابة الداخلية و ربديد نطاق الفحص عند تنفيذ عملية ادلراجعة و بالتايل تعترب ادلراجعة 

الداخلية مفهوم أساسي للرقابة الداخلية نظرا للعالقة اليت تتضمن مسؤولية وضع نظام فعال للرقابة الداخلية من طرف 
 .ادلراجع الداخلي 

 عالقة الرقابة الداخلية بالمراجعة : المطلب األول 

يقع على اإلدارة مسؤولية وضع نظام فعال للرقابة الداخلية و اإلشراف عليو حبيث يكون ربت مراجعة دورية لتحديد 
  1: ما اذا كانت 

 السياسات ادلوضوعة يتم تنفيذىا بدقة  -
 التغَتات يف ظروف العمل قد جعلت اإلجراءات معقدة أو غَت مالئمة للظروف احلالية  -
تستخدم بسرعة وسائل تصحيح فعالة عند ظهور أي اضلراف يف النظام و تسعى ادارة التدقيق الداخلي  -

 اجلهة اليت تتمكن من مد اإلدارة بادلعلومات اخلاصة بتطبيق نظام الرقابة الداخلية و مدى فاعليتو 

 :مسؤولية المدقق بالنسبة ألنظمة الرقابة الداخلية -

بالنسبة ألنظمتها فإجراءات التدقيق زبتلف من مهمة ألخرى إال أنو على : خظوات أساسية يقوم بها المدقق - 1
  2: ادلدقق القيام باخلطوات األساسية و ىي واحدة يف مجيع ادلهمات 

 فحص الرقابة الداخلية و اعداد ملخص لو يوضح ضمن أدوات التدقيق  -
 فحص و اختيار طريقة عمل نظامها و مدى توافقها مع ما ىو مدون  -
 تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية  -
 اعداد تقرير عنها و تقدديو لإلدارة متضمنا توصيات ربسينية  -

  .237ص  , 2012, الطبعة األوىل , عمان , دار اإلعصار العلمي للنشر و التوزيع  , مفاىيم حديثة في الرقابة اإلدارية, عبد الرزاق سامل الرحاحلة  1

  .238ص  , مرجع سبق ذكره 2

 :مسؤوليات بالنسبة للرقابة اإلدارية 
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ال يعترب ادلدقق اخلارجي مسؤوال عن فحص و تقييم وسائل و اجراءات و مقاييس الرقابة اإلدارية ألهنا هتدف إىل 
ربقيق أكرب كفاية انتاجية و ضمان االلتزام بالسياسات اإلدارية ألن عادة ترتبط بطريقة غَت مباشرة بالبيانات ادلالية و 

 احملاسبية و قد تبُت للمدقق أن بعض أساليب أو وسائل الرقابة اإلدارية يف ظروف معينة لو تأثَت عام أو عالقة 
فعليو يف ىذه احلاالت دراسة و تقييم و فحص ىذه , واضحة دبدى داللة القوائم ادلالية و امكانية االعتماد عليها 

 .األساليب و الوسائل للرقابة اإلدارية 
 : مسؤوليتو بالنسبة للرقابة المحاسبية 

يعترب ادلدقق اخلارجي مسؤوال مسؤولية كاملة عن دراسة و تقييم و فحص وسائلها و أساليبها حيث تتعلق تلك 
الوسائل و األساليب مباشرة و جوىريا بالبيانات و القوائم ادلالية و تأثَتىا مباشرة على مدى داللة القوائم ادلالية 

وقصور وسائلها أو عدم توفرىا يؤدي إىل توسيع نطاق عملية التدقيق و زيادة كمية االختبارات و فحص الدفاتر و 
 . السجالت 

  1: مسؤوليتو بالنسبة للضبط الداخلي 
و يعود ذلك ألن , يعترب مسؤوال عن دراسة و فحص و تقييم الضبط الداخلي و وسائلو و أساليبو ادلطبقة فعال 

 .الضبط الداخلي يهدف إىل محاية األصول و ادلوارد و ادلوجودات ضد التالعب و االختالس و سوء االستعمال 

 اإلجراءات التنفيذية لتحقيق الرقابة الداخلية الفعالة : المطلب الثاني 
  2: سبر اإلجراءات التنفيذية بعدة مراحل ىي كاآليت 

 و تضم النواحي التالية : اجراءات تنظيمية و ادارية - 1

 .بشكل يضمن عدم التداخل , ربديد اختصاصات اإلدارة و األقسام ادلختلفة  -
حبيث ال ينفرد أحدىم بعمل ما من البداية حىت النهاية و حبيث يقع عمل , توزيع الواجبات بُت ادلوظفُت  -

 .كل موظف ربت رقابة موظف آخر 
 .يساعد على ربديد تبعة اخلطأ و اإلمهال , توزيع ادلسؤوليات بشكل واضح  -
 :حبيث يتم الفصل بُت الوظائف التالية , تقسيم العمل بُت اإلدارة و ادلوظفُت  -

  .239ص  , مرجع سبق ذكره, عبد الرزاق سامل الرحاحلة  1

  .11ص  , مرجع سبق ذكره,خالد أمُت عبد اهلل  2

 وظيفة التصريح بالعمليات و ادلوافقة عليها   -
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 وظيفة تنفيذ العمليات   -
 وظيفة االحتفاظ بعهدة األصول   -
 وظيفة القيد و احملاسبة  -

 .تنظيم األقسام حبيث جيتمع ادلوظفُت الذين يقومون بعمل واحد يف حجرة واحدة     - 

حبيث ال يًتك فرصة ألي موظف للتصرف      , اجياد روتُت معُت يتضمن خطوات كل عملية بالتفصيل    - 
 .الشخصي إال دبوافقة شخص آخر مسؤول 

 .بأن يقوم كل موظف بالتوقيع على ادلستندات كإثبات دلا قام بو من عمل , إعطاء تعليمات صرحية    - 

استخراج ادلستندات من أصل و عدة صور و أحيانا من عدة ألوان زبتص كل إدارة معينة بصورة ذات لون معُت    - 
. 

 .حبيث ال يتعارض ذلك مع حسن سَت العمل , اجراءات حركة تنقالت بُت ادلوظفُت من حُت آلخر    - 

و ذلك إلجياد الفرصة دلن يقوم بعملية أثناء غيابو , ضرورة قيام كل موظف بإجازتو السنوية دفعة واحدة    - 
 .الكتشاف أي تالعب يف ذلك العمل  

 :و تضم النواحي التالية : اجراءات محاسبية - 2

ألن ىذا يقلل من فرص الغش و , اصدار معلومات بوجوب اثبات العمليات بالدفاتر فور حدوثها  -
 .و يساعد ادارة ادلشروع يف احلصول على ما تريده من معلومات بسرعة , االحتيال 

ما مل يكن معتمدا لدى ادلوظفُت ادلسؤولُت و مرفقة بالوثائق , اصدار التعليمات بعد اثبات أي مستند  -
 .األخرى ادلؤيدة 

 .بل جيب أن يراجعو موظف آخر , عدم اشراك موظف يف مراجعة عمل قام بو  -
و تقلل من احتماالت اخلطأ و يقود إىل السرعة يف , استعمال اآلالت احلسابية شلا يسهل الضبط احلسايب  -

 .اصلاز العمل 
 .مثل موازين ادلراجعة العامة و حسابات ادلراقبة االمجالية , استخدام وسائل التوازن احلسايب الدوري  -
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كما يف , و بُت األرصدة يف الدفاتر و السجالت , اجراء مطابقات دورية بُت الكشوف الواردة من اخلارج  -
 .حالة البنوك و ادلوردين و مصادقات العمالء 

 .و مطابقة ذلك مع األرصدة الدفًتية , القيام جبرد دوري مفاجئ للنقدية و البضاعة و االستثمارات  -

 : و تضم النواحي التالية : اجراءات عامة - 3

أو بضائع أو أوراق مالية أو ذبارية أو غَتىا ضد , التأمُت على ادلوظفُت الذين يف حوزهتم عهدة نقدية  -
 .خيانة األمانة 

 .وضع نظام سليم دلراقبة الربيد الوارد و الصادر  -
فقد خيتص رئيس القسم , متماشية مع ادلسؤولية , استخدام وسيلة الرقابة احلدية جبعل سلطات اإلعتماد  -

بينما خيتص رئيس الدائرة باعتماد الصرف يف حدود مائة , مثال باعتماد الصرف يف حدود عشرة دنانَت 
 .دينار و ىكذا 

فيما يتعلق بالعمليات اذلامة يف ادلشروع كتوقيع الشيكات و عمدة , استخدام وسائل الرقابة ادلزدوجة  -
 .اخلزائن النقدية 

حبيث , يف احلاالت اليت تستدعيها طبيعة األصول , استخدام نظام التفتيش دلعرفة قسم خاص بادلشروع  -
 .و غالبا ما نساعد ىذه السلطة بقسم التدقيق الداخلي , تكون عرضة للتالعب و االختالس 

اختبار التحقق ىو اجراء يصمم إلختبار اخلطأ يف ادلقدار النقدي و الذي يؤثر مباشرة على العرض العادل  -
و تعترب ىذه األخطاء و اليت سيشار إليها غالبا على إهناء أخطاء نقدية , لألرصدة الظاىرة يف القوائم ادلالية 

ىل : مؤشرا واضحا على ربريف احلسابات و السؤال الوحيد الذي جيب على ادلراجع اإلجابة عليو و ىو , 
 األخطاء جوىرية بدرجة كافية لكي تربر اإلفصاح عنها ؟ 

و اجراء اختبارات , بعد اكمال تقسيم الرقابة الداخلية احملاسبية : تقسيم نتائج دراسة و اختبار النظام  -
و تؤثر نقاط الضعف و القوة اليت , يستطيع ادلراجع تصميم اختبارات التحقق على أساسو , االلتزام 

و اجراء ىذه االختبارات على طبيعة و توقيت و اطار اجراءات , اكتشفها ادلراجع خالل عملية التقييم 
 .ادلراجعة 
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 أىداف تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية : المطلب الثالث 

يقوم ادلراجع الداخلي بتقييم نظام الرقابة الداخلية لضمان التطبيق الصحيح لإلجراءات و ربديثها حسب تطور 
 : ادلؤسسة و احتياجاهتا و يهدف ذلك إىل 

 اختبار ما اذا كانت ادلؤسسة تستخدم اجراءات فعالة تضمن الثقة يف ادلعلومات اليت يتم انتاجها - 1

 اختبار ما اذا كانت القنوات و االجراءات تسمح بتحقيق أىداف ادلؤسسة - 2

و منو هتدف ادلنهجية ادلتبعة يف تقييم نظم الرقابة الداخلية ادلتعلقة بدورات العمليات وعناصر األصول و اخلصوم إىل 
: 

 تقييم وجود الرقابة الداخلية : الفرع األول  

يتم ذلك من خالل فهم اجراءات معاجلة البيانات و الرقابة الداخلية اليدوية و اآللية اليت سبلكها ادلؤسسة و ذلك عن 
 :طريق 

 التعرف على نظام معاجلة البيانات و نظم الرقابة اليت وضعتها ادلؤسسة  -
التحقق عن طريق االختبارات من أن االجراءات اليت مت وضعها و عملية الرقابة ادلربرلة مطبقة فعال يف  -

 ادلؤسسة 
تقييم درجة اخلطر الناذبة عن األخطاء اليت ديكن أن تقع خالل معاجلة البيانات مقارنة باألىداف اليت جيب  -

 أن ربققها الرقابة الداخلية 
 تقييم نظم الرقابة الداخلية اليت تضمن محاية األصول عند وجود خطر فقداهنا  -
اليت ديكن أن يعتمد عليها ادلراجع الداخلي و اليت تسمح بتحقيق  (نقاط القوة  )فعالية الرقابة الداخلية  -

 أعمال ادلراجعة 

 تقييم استمرارية الرقابة الداخلية : الفرع الثاني  

أي فحص سَت عمليات الرقابة الداخلية اليت سيعتمد عليها ادلراجع هبدف ضمان ربقيقها للنتائج ادلرجوة طوال فًتة 
 :ادلراجعة و ذلك عن طريق 
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 (اختبار االستمرارية  )فحص التطبيق الدائم لإلجراءات  -
 احلكم النهائي انطالقا من تقييم نتائج ادلراحل السابقة  -
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 :خالصة 

شلا سبق نستنتج أن الرقابة الداخلية تعترب ضرورة حيوية للتأكد من حسن سَت اخلطط ادلرسومة للمؤسسة و من أن 
و بشكل , و ىي هبذا تعترب وظيفة ذلا عالقة مع عناصر العملية االدارية األخرى , االصلاز يسَت حسب ما قرر لو 

و من ادلقومات األساسية لنجاح نظام الرقابة الداخلية و زيادة فعاليتو أمهية توفر , خاص التخطيط و ازباذ القرارات 
أدوات و أساليب رقابة مناسبة إلصلاز اخلطط ادلرسومة سواء كانت الًتتيبات االدارية لغرض تقسيم األعمال و توزيع 
, االختصاصات و ادلسؤوليات و ىذا ديثل ربديد رلاالت نظام الرقابة الداخلية يف القسم اإلداري الذي يعتمد أساسا 

على التحقق من مدى االلتزام بالسياسات و االجراءات و وسائل الرقابة الداخلية ادلعمول هبا داخل ادلستويات 
كذلك فإن تقييم نظام الرقابة الداخلية ادلايل , مع إلزامية وجود نظام للتقارير خيدم الرقابة الداخلية , اإلدارية ادلختلفة 

الذي يوفر , ديكن من توفَت الدليل األساسي جملال الرقابة الداخلية و اخلارجية و التقييم الدوري للعمليات احملاسبية 
الثقة و التكامل للمعلومات ادلالية و ىذا ما سوف نتعرف عليو تطبيقيا يف الفصل الثالث الذي سوف نتوسع فيو 

 .بالتفصيل حول نظم الرقابة الداخلية و كيفية تفعيلها من خالل ادلراجعة الداخلية 



 الفهرس
 اإلهداء 

 شكر و تقدير

 قائمة الجداول

 قائمة األشكال 

 قائمة المختصرات 

 قائمة المالحق

 مقدمة

المفاهيم األساسية للمراجعة :الفصل األول
 1.........................................................................................تمهيد

 2..............................................................ماهية المراجعة :.المبحث األول

 2........................................................مفهوم المراجعة :المطلب األول

 2........................................................... تعريف املراجعة .:الفرع األول

 3............................................................فروض املراجعة .:الفرع الثاني

 5..............................................................أنواع املراجعة :.الفرع الثالث 

 7....................................................................لجنة المراجعة:المطلب الثاني

 7...............................................................مفهوم جلنة املراجعة:الفرع األول

 8...............................................................مهام جلنة املراجعة:الفرع الثاني

 9................................................المراجعة و الوظائف األخرى:المطلب الثالث 



 الفهرس
 11...........................................................المراجعة الداخلية:المبحث الثاني 

 11.......................................................مفهوم المراجعة الداخلية:المطلب األول

 11................................................أهداف و أهمية المراجعة الداخلية : المطلب الثاني

 11.........................................................أهداف املراجعة الداخلية  : الفرع األول

 12..........................................................أمهية املراجعة الداخلية  : الفرع الثاني

 13........................................................معايير المراجعة الداخلية: المطلب الثالث 

 15 .............................حقوق و واجبات و مسؤولية المراجع و صفات رأيه: المبحث الثالث 

 15..................................................................ماهية المراجع: المطلب األول 

 15.................................................................مفهوم املراجع  : الفرع األول

 16.................أوجه االختالف و التشابه بني املراجع الداخلي و املراجع اخلارجي  : الفرع الثاني

 17..................................................حقوق و واجبات المراجع: المطلب الثاني 

 17..............................................................حقوق املراجع  :    الفرع األول

 18............................................................واجبات املراجع  : الفرع الثاني

 18 ...............................................مسؤولية وصفات رأي المراجع: المطلب الثالث 

 18...............................................................مسؤولية املراجع  :    الفرع األول

 20............................................................صفات رأي املراجع  :    الفرع الثاني

 21........................................................................................خالصة 

 



 الفهرس
 أثر المراجعة الداخلية في تفعيل الرقابة :الفصل الثاني

 22:.........................................................................................تمهيد

 23........................................................مدخل إلى الرقابة الداخلية :المبحث األول

 23 .................................................مفهوم و أهداف الرقابة الداخلية: المطلب األول 

 23..........................................................مفهوم الرقابة الداخلية : الفرع األول

 24.........................................................أهداف الرقابة الداخلية : الفرع الثاني

 26........................................................أجهزة الرقابة الداخلية:المطلب الثاني 

 26......................................................دور أجهزة الرقابة الداخلية:الفرع األول

 27......................................................أنواع أجهزة الرقابة الداخلية:الفرع الثاني

 28.......................................................أنواع الرقابة الداخلية:المطلب الثالث 

 29.....................................................فعالية الرقابة الداخلية  :المبحث الثاني

 29.................................مفهوم نظام الرقابة الداخلية و عوامل نشأته:المطلب األول

 30.....................................................مفهوم نظام الرقابة الداخلية:الفرع األول

 31................................................عوامل نشأة نظام الرقابة الداخلية:الفرع الثاني

 32......................................مكونات نظام الرقابة الداخلية و مقوماته:المطلب الثاني

 32...................................................مكونات نظام الرقابة الداخلية:الفرع األول

 34.................................................مقومات نظام الرقابة الداخلية :الفرع الثاني

 



 الفهرس
 37.......................................دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية:المطلب الثالث 

 40.................................المراجعة كمفهوم أساسي للرقابة الداخلية:المبحث الثالث

 40 .........................................عالقة الرقابة الداخلية بالمراجعة:المطلب األول

 41............................اإلجراءات التنفيذية لتحقيق الرقابة الداخلية الفعالة:المطلب الثاني

 44...................................أهداف تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية : المطلب الثالث 

 44 .................................................تقييم وجود الرقابة الداخلية:     الفرع األول 

 44 ...............................................تقييم استمرارية الرقابة الداخلية:     الفرع الثاني 

 46:...................................................................................خالصة 

 دراسة حالة وحدة أغذية األنعام : الفصل الثالث 

 47: ...................................................................................تمهيد 

 UAB..................................48نبذة تاريخية حول وحدة أغذية األنعام : المبحث األول 

 48............................................نشأة و تعريف وحدة أغذية األنعام : المطلب األول 

 GAO..................................................51تقديم هيكل مؤسسة : المطلب الثاني 

 53....................................الجانب االستراتيجي لوحدة أغذية األنعام : المطلب الثالث 

 54.........................................أهذاف و مبيعات وحدة أغذية األنعام : المطلب الرابع 

 54 .......................................................أهداف املؤسسة: الفرع األول 

 54 ..............................................مبيعات وحدة أغذية األنعام:       الفرع الثاني 

 UAB.................................56تقييم نظم الرقابة الداخلية في مؤسسة : المبحث الثاني 



 الفهرس
 56.................................................الوصف االنشائي لنظام المبيعات : المطلب األول 

 58...............................................الوصف االنشائي لنظام المشتريات : المطلب الثاني 

 60...................................مراجعة بنود الميزانية وجدول حسابات النتائج : المبحث الثالث 

 60........................................التحليل األفقي و الرأسي للميزانية المالية : المطلب األول 

 63.........................................تحليل مكونات جدول حسابات النتائج : المطلب الثاني 

 65......................................تقارير محافظ الحسابات و نتائج الدراسة : المطلب الثالث 

 69.......................................................................................خالصة 

 70..........................................................................................خاتمة

 قائمة المراجع 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 خــــاتـــــــمــــــــــــة
 

70 
 

نظرا دلا يشهده االقتصاد الوطين من حتوالت كربى فإنو يستلزم توفر امكانيات كربى لتغطية ىاتو التطورات و لكن 
جيب أن تكون مثل ىاتو اإلمكانيات و خاصة احملاسبة و ادلالية مبنية على أسس متينة من أجل بلورة اسًتاتيجية 

و ىذا ال يكون إىل بالتحكم أو التسيري العقالين أو الرشيد للموارد أو االستخدامات ادلتاحة , العمل يف ادلستقبل 
و , و متابعة دقيقة دلختلف العمليات باالعتماد على تقنيات مساعدة إلختاذ قرارات مستقبلية اجتاه ادلؤسسة , 

.من بني ىاتو التقنيات تقنية ادلراجعة الداخلية و انعكاساهتا يف تفعيل الرقابة اليت كانت موضوع دراستنا   

و من خالل ىذا البحث حاولنا ابراز اجلوانب العامة ادلتعلقة مبوضوع ادلراجعة الداخلية و الرقابة حيث وجدنا أهنا 
كون أهنا تتضمن كل ادلقاييس اليت تضمن لإلدارة حتقيق عدة أىداف تتمثل يف محاية , جد ضرورية يف ادلؤسسات 

حبيث ديكن اإلعتماد عليها و , أصوذلا و احملافظة عليها ضد األخطار و ضمان دقة البيانات احملاسبية و ادلالية 
ضمان االستجابة للسياسات ادلوضوعة من خالل إعداد تقارير دورية عن نتائج األنشطة و كذا ضمان اإلستخدام 

.االقتصادي الكفء دلواردىا من خالل جتنب االسراف و القصور و التبذير يف استخداماهتا   

خاصة و , كما تناولنا تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي يعترب أمرا ضروريا بالنسبة للمراجع اخلارجي و الداخلي 
فمن خالل ىذا التقييم , أن معايري ادلراجعة تركز على تقييم مدى امكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخلية 

حيدد اطار ادلراجعة و نطاق الفحص و مدى و نوع اإلجراءات اليت جيب اتباعها و كذلك طبيعة و مدى عمق 
أدلة ادلراجعة الواجب مجعها و يعتمد ادلراجع الداخلي على ىذا التقييم و ذلك هبدف إعطاء التوصيات الالزمة و 

.اخلاصة بتحسني ىذا النظام و تطويره إذا لزم األمر ذلك   

و تظهر أمهية ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسات دلا ذلا من تأثري مباشر على السري احلسن ألنظمة الرقابة الداخلية 
ادلطبقة و أداة يف يد اإلدارة العليا للمؤسسة تعمل على مد اإلدارة بادلعلومات ادلستمرة فيما يتعلق بدقة أنظمة 

 الرقابة الداخلية و الكفاءة اليت يتم هبا التنفيذ الفعلي للمهام و أخريا كيفية و كفاءة الطريقة اليت يعمل هبا النظام 

توصلنا إىل نتائج خاصة باختبار الفرضيات و , فبعد معاجلتنا و حتليلنا دلختلف جوانب ادلوضوع يف فصولو الثالثة 
.مع رلموعة من اإلقًتاحات و التوصيات , نتائج عامة   

: فقد أدت معاجلة البحث إىل مايلي , فيما خيص اختبار الفرضيات   

 .تعترب ادلراجعة وسيلة و أداة ىامة تساعد ادلسريين و ادلسؤولني على التحكم يف تسيري األمور  -
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وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يعترب وسيلة وقائية ىامة يف ادلؤسسة حبيث تبعد احتمال حدوث  -
 .اخلطأ من خالل ادلراجعة الداخلية و حتسني األداء و يزيد من الكفاءة و الفعالية 

من خالل تعدد ادلصادر و الرباىني و استخدام أساليب متعددة يف جتميع ادلعلومات يوفر للمراجع  -
 .الداخلي فرصة أكرب إلعداد تقرير مالئم حول صحة القوائم ادلالية و ابداء رأي فين زلايد 

من خالل اتباع ادلراجع رلموعة ادلعايري ادلتعارف عليها تنجح عملية ادلراجعة بشكل كبري يف ادلؤسسة  -
 .و منها تفعيل الرقابة الداخلية داخل ادلؤسسة 

تقليل حدوث األخطاء و منعها و ذلك من خالل ادلراجعة الداخلية اليت تعمل على اظهار نقاط  -
القوة و الضعف اخلاصة بنظام الرقابة الداخلية و تقوم بتقدمي التوصيات لإلدارة العليا حىت تصل إىل 

 .و الذي بشأنو تقوية البنية اذليكلية للمؤسسة , تصحيح ىذا النظام 

 : النتائج 

و من خالل معاجلتنا دلوضوع ادلراجعة الداخلية والرقابة الداخلية و ذلك دلا تكتسبو من أمهية ذات طابع تقين يف 
 :نستطيع أن نقدم أىم النتائج و ىي على النحو اآليت , تبين اإلسًتاتيجيةادلختارة 

ال ديكن للمؤسسة أن تقوم بنشاطها على أكمل وجو دون توفر مصلحة ادلراجعة الداخلية دلا ذلا من  -
 .أمهية كبرية على مردودية ادلؤسسة 

 .ادلراجعة الداخلية تعترب من أحد أىم أدوات الرقابة الداخلية  -
 .ادلراجعة الداخلية ذلا انعكاس كبري يف تفعيل الرقابة الداخلية و ذلك من خالل تقييم النظم الرقابية  -
 .فعالية نظام الرقابة الداخلية يبعد احتمال الوقوع يف اخلطأ و الغش و التالعبات داخل ادلؤسسة  -
 .تعترب ادلراجعة الداخلية األداة أكثر فعالية اليت تساعد اإلدارة يف التعرف على أىم ادلعوقات  -
 .تعترب ادلراجعة أسلوب من أساليب الرقابة الداخلية  -
 .دتثل ادلراجعة الداخلية وظيفة تقييمية مستقلة تنشأ داخل التنظيم هتدف إىل مساعدة األفراد  -
 .فعالية نظم الرقابة الداخلية ذلا انعكاسات كبرية على ادلؤسسة و تسيريىا احلسن  -

و من خالل دراستنا للجوانب ادلتعددة ذلذا ادلوضوع ديكننا اخلروج جبملة من التوصيات و اإلقًتاحات اليت نرى 
بأهنا ضرورية من أجل حتسني و تطوير ادلراجعة الداخلية و انعكاساهتا يف تفعيل الرقابة داخل ادلؤسسة يف اجلزائر 

 :مستقبال 
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  :توصيات بالنسبة للمؤسسة

التكوين ادلستمر للمحاسبني و ادلراجعني الداخليني باإلضافة إىل ضرورة اإلسراع يف انشاء معهد يهتم  -
 بتخريج مراجعني داخليني 

 .جتديد الربامج البداغوجية للمحاسبة و ادلالية  -
 .حتسني اليد العاملة و ذلك عن طريق التحفيزات ادلتمثلة يف العالوات و الًتقيات  -
 .انشاء مشاريع جديدة من أجل التوسع اإلقتصادي  -
 .ختفيض التكاليف و الرفع من ادلبيعات لتحسني ادلردودية  -

  : بالنسبة للدراسةالتوصيات

. جيب تبين ادلعايري الدولية  للمراجعة الداخلية لتحسني أداء وظيفة ادلراعة الداخلية يف ادلؤسسة اجلزائرية -
تنظيم ملتقيات دورية تنشطها إدارة متخصصة سواء من داخل ادلؤسسة أو من خارجها وىذا لتحسني  -

 .بأمهية ادلراجعة الداخلية يف حتسني الرقابة واألداء وبالتايل ادلردودية
العمل على تطوير ثقافة ادلراجعة الداخلية لدى العاملني بادلؤسسة وحتسني ظروف عمل ادلراجع الداخلي  -

 .مبا خيدم ادلؤسسة

  :االقتراحات

 .مسامهة التدقيق االداخلي يف تفعيل الرقابة  -
 .مسامهة ادلراجعة الداخلية يف اختاذ القرارات يف ادلؤسسات  -
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االجتماعية و خاصة , لقد عرف العامل تطورا كبريا يف اجملال االقتصادي خاصة بعد التحوالت السياسية 
فكانت ذلذه التحوالت أثارا مباشرة على احمليط االقتصادي و , االقتصادية اليت شهدىا خالل القرن ادلاضي 

االجتماعي للمنظمات ادلالية و ادلؤسسات االقتصادية و الذي شهد بدوره تطورا ملحوظا بعد النكبة ادلالية اليت 
 .شهدىا العامل يف أواخر العشرينات من القرن التاسع عشر 

فهذا التطور االقتصادي مس حجم ادلؤسسات االقتصادية اليت أصبحت تتميز يف وقتنا احلاضر بكربىا وتعقد 
ىذا ما أدى إىل االىتمام بنظم الرقابة الداخلية نظرا لدورىا اذلام يف احملافظة على , الوظائف ادلكونة ذلا وتشابكها 

إذ ترغب إدارة ادلؤسسة دائما , أصول و أموال ادلؤسسة و كذلك وجود أداة ادارية تقوم مبتابعة ىذه النظم الرقابية 
 .يف التحقق من أن نظم الرقابة اليت قامت بوضعها تعمل بطريقة مرضية و سليمة 

و مما سبق نتجت احلاجة للمراجعة الداخلية اليت تعترب تلك األداة اإلدارية اليت تعتمد عليها اإلدارة إلختبار مدى 
 .اإللتزام باإلجراءات الرقابية و تقييمها 

كما تعترب ادلراجعة عملية منتظمة للحصول على القرائن ادلرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية و 
تقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكيد من درجة مسايرة ىذه العناصر للمعايري ادلوضوعية مث توصيل نتائج ذلك 

فهي بذلك عملية انتقادية للقوائم ادلالية اخلتامية من خالل فحص رتيع الدفاتر و , إىل األطراف ادلعنية 
و كذا , السجالت احملاسبية و األدلة ادلدعمة للتسجيالت احملاسبية ادلرتبطة بالعمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة 

إن ىذه العملية دتكن ادلراجع من أن يبدي رأيا , التحقق من مدى مطابقة عناصر ىذه القوائم للواقع الفعلي ذلا 
فنيا زلايدا حول مدى داللة القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة عن ادلركز ادلايل احلقيقي ذلا و مدى االلتزام بادلبادئ 

 .احملاسبية ادلتعارف عليها 

و ذلك بغية اكتشاف , إن تقييم نظام الرقابة الداخلية ادلعتمد يف ادلؤسسة يعترب من بني أىم خطوات ادلراجعة 
يعرب ىذا النظام عن , مواطن الضعف فيو و من ذتة تسليط عملية ادلراجعة على ىذه ادلواطن و تاليف مواطن القوة 

اخلطة التنظيمية و رتيع اإلجراءات و ادلقاييس ادلتبناة من قبل ادلؤسسة من أجل ضمان السري احلسن جلميع 
 .الوظائف و ضمان صحة و مصداقية ادلعلومات الناجتة عن األنظمة ادلعلوماتية ادلختلفة يف ادلؤسسة 

و تعد الرقابة الداخلية أحد الدعائم األساسية لتمكني ادلؤسسة من القيام بواجبها على أكمل وجو باعتبارىا ركنا 
رئيسيا من أركان ادلؤسسة االقتصادية احلديثة و أحد األذرع الفاعلة لإلدارة يف احملافظة على سالمة ادلؤسسة و 
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زتاية أصوذلا كما تساعدىا يف اختاذ القرارات و التخطيط و تقومي األداء و حسن االستغالل و التوجيو األمثل 
ىذا و قد تطور مفهوم و أمهية الرقابة الداخلية مع تطور حجم ادلؤسسات و تعقد أنشطتها و , للموارد ادلتاحة 

حيث انتقل من مفهوم مرتبط بالنشاط ادلايل إىل مفهوم أعم و أمشل يتناول , تطور علم اإلدارة و ثورة ادلعلومات 
 .كافة أوجو النشاط سواءا اداريا أو ماليا أو قانونيا أو فنيا 

و تكتسب الرقابة الداخلية أمهية خاصة يف ادلؤسسات االقتصادية باعتبارىا خط الدفاع األول لتحسني مستوى 
 .األداء و رفع الكفاءة االنتاجية 

و قد اتسع نطاق الرقابة و ادلراجعة الداخلية يف اآلونة األخرية ليشمل استخدام األدوات االحصائية يف اجراء 
 .اختبار ادلراجعة الداخلية مبا ميكن من حتقيق كفاءة و فعالية الرقابة و ادلراجعة الداخلية 

 :و بغية اإلدلام هبذا ادلوضوع بصفة أكثر تفصيال سنحاول من خالل مذكرتنا اإلجابة عن اإلشكالية التالية 

 ما مدى تأثير المراجعة الداخلية في تقييم فعالية الرقابة داخل المؤسسة ؟

و على ضوء ىذا التساؤل ميكن اإلشارة إىل رلموعة من التساؤالت الفرعية و اليت تشكل تلك اإلىتمامات 
 : األخرى ادلتعلقة بادلوضوع 

 فيما تكمن أمهية ادلراجعة الداخلية بالنسبة للمؤسسة ؟ -
ما مقدار احلاجة إىل ادلراجعة الداخلية كأداة إلختبار الرقابة الداخلية للمؤسسة و ما ىي األدوات  -

 ادلستعملة لتقييم نظام الرقابة الداخلية ؟
كيف ميكن أن تكون عملية ادلراجعة ناجحة يف ادلؤسسة اجلزائرية و إىل أي مدى ميكن اعتبارىا أداة  -

 رقابية ؟

  :الفرضيات

 :إن معاجلة اإلشكالية ادلطروحة تؤدي بنا إىل صياغة الفرضيات التالية 

 .تبين فكرة ادلراجعة و اعتبارىا وسيلة تساعد ادلسريين و ادلسؤولني على التحكم يف تسيري األمور  -
إن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية بالصورة اليت تتالئم مع امكانيات ادلؤسسة يعترب وسيلة وقائية تبعد  -

 .احتمال حدوث اخلطأ من خالل ادلراجعة الداخلية 
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تعدد ادلصادر و الرباىني و استخدام أساليب متعددة يف جتميع ادلعلومات يوفر للمراجع الداخلي فرص  -
 .أكرب إلعداد تقرير مالئم 

 .تعمل ادلراجعة الداخلية على اكتشاف و ابراز نقاط القوة و الضعف لنظام الرقابة الداخلية  -

  :أسباب اختيار الدراسة 

 :و امنا يعود ألسباب موضوعية و ذاتية , إن اختيارنا ذلذا ادلوضوع ليس من قبيل الصدفة 

 : تتلخص ىذه األسباب فيما يلي : األسباب الموضوعية -

 .نذرة الدراسات اليت تناولت ىذا ادلوضوع يف اجلزائر خاصة ما يتعلق بادلراجعة الداخلية - 

 .حاجة ادلؤسسة االقتصادية للمراجعة الداخلية قصد حتقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية - 

 .الضعف الذي تعيشو جتربة ادلراجعة الداخلية و الرقابة الداخلية يف اجلزائر نظرا حلداثتها - 

 :األسباب الذاتية -

 .ادليل الشخصي إىل إحرتاف مهنة ادلراجعة - 

 .قلة البحوث يف ىذا اجملال و خاصة تلك اليت تتناول اجلوانب العملية يف ادلراجعة و الرقابة - 

 .ادلسامهة يف اثراء ادلكتبة اجلزائرية مبثل ىذه ادلواضيع - 

 : أهمية الدراسة  - 

تكمن أمهية ادلوضوع ادلختار يف أن ادلراجعة الداخلية تعترب كأداة إدارية فعالة ال ميكن اإلستغناء عنها اذا حسن 
حبيث أهنا تعمل على تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل كشف نقائصو و ادراج رلموعة من , استغالذلا 

و بالتايل فادلراجعة , كما تعمل على التأكد من تطبيق اإلجراءات و اللوائح ادلوضوعة , التصحيحات ادلمكنة 
 .تساىم يف حتسني األداء التسيريي للمؤسسة 
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 : أهداف الدراسة  -

 .بيان حقيقة عملية ادلراجعة يف ادلساعدة على تقدمي معلومات مالية و زلاسبية تتميز بقدر كبري من ادلعقولية - 

 .ابراز أمهية ادلراجعة الداخلية بادلؤسسة باعتبارىا أداة فعالة يف تقييم نظام الرقابة الداخلية - 

 .زلاولة اظهار األعمال اليت تقوم هبا ادلراجعة الداخلية و مدى مسامهتها يف خلق القيمة ادلضافة يف ادلؤسسة - 

 :منهج الدراسة  -

حتقيقا ألىداف البحث السابقة و وصوال ألفضل األساليب و لإلجابة على التساؤالت ادلطروحة و اثبات أو نفي 
 :الفرضيات ادلوضوعة فإننا اعتمدنا على ادلناىج العلمية التالية 

 .اعتمدنا على ىذا ادلنهج يف اجلانب النظري من الدراسة : ادلنهج الوصفي -1

 .اعتمدنا على ىذا ادلنهج يف اجلانب التطبيقي من الدراسة لوحدة تغذية األنعام : ادلنهج التحليلي -2

 : حدود الدراسة -
 .دتت الدراسة يف مؤسسة وحدة أغذية األنعام مبستغاًل:  اإلطار ادلكاين- 
 2010كانت حدود الدراسة بالنسبة جلدول حسابات النتائج لوحدة أغذية األنعام من سنة :  اإلطار الزمين- 

 بغرض تقييم 2015 إىل سنة 2013 و كذلك مت حتليل ميزانية وحدة أغذية األنعام من سنة 2015إىل سنة 
 .نظم الرقابة الداخلية 

 :هيكل الدراسة  -

فقد مت تقسيم البحث إىل ثالث فصول تسبقهم مقدمة , لتحقيق أىداف البحث و معاجلة مشكلتو بصورة علمية 
قمنا بتقسيمو إىل ثالث مباحث تطرقنا يف " ادلفاىيم األساسية للمراجعة " و تعقبهم خادتة بالنسبة للفصل األول 

و ادلراجعة و الوظائف , و كذلك جلنة ادلراجعة و مهامها , ادلبحث األول إىل ماىية ادلراجعة و فروضها و أنواعها 
 األخرى 

مفهومها و أىدافها و أمهيتها باإلضافة إىل معايري ادلراجعة , كما تناولنا يف ادلبحث الثاين ادلراجعة الداخلية 
 .و مسؤوليتو و صفات رأيو , الداخلية أما ادلبحث الثالث فتطرقنا إىل ماىية ادلراجع و حقوقو و واجباتو 
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قمنا بتقسيمو إىل ثالث مباحث تطرقنا يف ادلبحث " أثر ادلراجعة الداخلية يف تفعيل الرقابة " أما الفصل الثاين 
و أنواعها كما تناولنا يف ادلبحث الثاين مفهوم نظام الرقابة , األول إىل مفهوم و أىداف الرقابة الداخلية و أجهزهتا 

 .وكذلك دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية , الداخلية و عوامل نشأتو و مكوناتو و مقوماتو 

و اإلجراءات التنفيذية لتحقيق الرقابة الداخلية , أما ادلبحث الثالث فتطرقنا إىل عالقة الرقابة الداخلية بادلراجعة 
 .اضافة إىل أىداف تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية , الفعالة 

حاولنا من خالذلا التواصل مع العاملني يف رلال ادلالية و احملاسبة على " دراسة تطبيقية " و أخريا الفصل الثالث 
زلاولني التعرف على أىم العراقيل اليت واجهتها ىذه ادلؤسسة عند قيامها , مستوى مؤسسة وحدة تغذية األنعام 

 .بعملية ادلراجعة الداخلية و تفعيل الرقابة داخل ادلؤسسة 



 

 : ملخص 

إن زيادة عدد ادلنظمات و كرب حجمها يف ظل التطورات ادلتتالية تولدت احلاجة ادللحة إىل ظهور ادلراجعة و اليت 
تعترب علم كباقي العلوم كما يعترب نظام الرقابة الداخلية من النظم الرئيسية و اذلامة اليت يعتمد عليها ادلراجع يف 

رلال حتديد اخلطوات األساسية لربنامج مراجعته وقد أدت ادلشروعات الكبرية إىل زيادة اإلهتمام بالرقابة الداخلية 
باعتبارها نظام يساعد اإلدارة يف الوفاء بأهدافها حبيث من خالل دراستنا التطبيقية دلؤسسة وحدة أغذية األنعام 
قمنا بفحص و تقييم نظم الرقابة الداخلية و الرتكيز على نظام ادلبيعات و ادلشرتيات باعتبارمها أهم األنشطة و 

 .كذلك حتليل ادليزانية و جدول حسابات النتائج 

 

Résumé : 

l’augmentation du nombre d’organisation et de grande taille dans les 
développements successifs à génévé un besoin urgent de revoir 
l’apparence qui est considéré comme la science comme les autres 
sciences que le système de contrôle est l’un des principaux systèmes et 
des références fiable importantes dans le domaine et en pratique dans 
l’entreprise de UAB de Mostaganem faire l’analyse du bilan et compte 
du résultats pour voir le rôle de l’audite interne dans l’activation du 
contrôle . 
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