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 ١١                                                                                                                                           :الǭƴǢǮة الǭƘǖة

  

  :ةـــدمــالمق
     لقد عرف العاƁ تطورا كبريا يف اجملال االقتصøادي خاصة بعد التحّوالت السياسية، االجتمøاعية

 و خاصة االقتصادية اليت شهدها خالل القرȷ املاضي، فكانت هلذȻ التحّوالت Ǔثارا مباشرة على 
صادية و الذي شهد بدورȻ تطورا احمليط االقتصادي و االجتماعي للمنظمات املالية و املؤسسات االقت

  .   العشرينيات من القرȷ التاسع عشرأواخرملحوظا بعد النكبة املالية اليت شهدها العاƁ يف 
   فهذا التطور االقتصادي مȄّ حجم املؤسسات االقتصادية اليت أصبحت تتمّيز يف وقتنا احلاضر 

أدى إىل االهتمام بنظم الرقابة الداخلية نظرا بكƎها و تعقد الوظائف املكّونة هلا و تشابكها، هذا ما 
 Ȼوجود أداة إدارية تقوم مبتابعة هذ Ȭلدورها اهلام يف احملافظة على أصول و أموال املؤسسة، و كذل
النظم الرقابية، إǽ ترȡب إدارة املؤسسة دائما يف التحقق من أȷ نظم الرقابة اليت قامت بوضعها تعمل 

  .بطريقة مرضية و سليمة
 ưا سبق نتجت احلاجة للمراجعة الداخلية اليت تعتƎ تلȬ األداة اإلدارية اليت تعتمد عليها اإلدارة    و

  .إلختبار مدى االلتزام باإلجراءات الرقابية و تقييمها
   فوظيفة املراجعة الداخلية تعتƎ كنشاȓ تقييمي مستقل نسبيا باملؤسسة، يهدف إىل مراجعة 

سبية و ȡريها من العمليات خلدمة اإلدارة من خالل متابعة مدى فعالية األدوات العمليات املالية و احملا
الرقابية املستخدمة، كما őدف املراجعة الداخلية إىل التحقق من الدقة احملاسبية و احملافظة على 

  .األصول و كذلȬ مراجعة أنشطة املؤسسة
 األخرية ليشمل استخدام األدوات اإلحصائية    و قد اتسع نطاق الرقابة و املراجعة الداخلية يف اɇونة

  .يف إجراء اختبار املراجعة الداخلية مبا ƹكن من حتقيق كفاءة و فعالية الرقابة و املراجعة الداخلية
الذي يتوىل مهام " املراجع الداخلي "    فوظيفة املراجعة الداخلية يقوم ŏا شخص يطلق عليه اسم

  وائø Ǵؤوليته، و كذا مدى االلتزام بالسياسات و اللøع حتت مسø تقلرقابة الداخلية لكوهنااتقييم 
و القوانني املوضوعة و العملية التشغيلية لɊنشطة، و مجيع اإلجراءات و العمليات للتحقق من 

  .كفايتها و مدى انتظامها، و التأكد من صحة املعلومات و اكتماهلا، و درجة األماȷ الصاحبة هلا
هذا  التصحيحات الالزمة لنظام الرقابة الداخلية، اقتراǳالداخلي إلبداء رأيه و كما يتدخل املراجع 

  .حىت تصل املؤسسة إىل حتقيق رقابة تامة و كلية، تتيǴ هلا إمكانية حتقيق أهدافها املسطرة
   و يتضǴ من الدور الذي يلعبه املراجع الداخلي مع إدارة املؤسسة، أȷ هذȻ األخرية تعتƎ مبثابة 

   متنامية و معقدة، سواء ،يل الرئيسي للمراجعة الداخلية، و طاملا أȷ اإلدارة تتطور بصورة سريعةالعم
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  اعتماد اإلدارة  من البيǞة اخلارجية أو الداخلية، فǽ ȷǚلȬ يضاعفيفكانت نتيجة التغريات اجلذرية 
رية للمديرين عن روعلى جمهودات املراجعة الداخلية يف تقليل و منع األخطاء و تقدمي النصائǴ الض

  . الواجبة يف نظام الرقابة الداخليةالتصحيحات
     

، سنحاول من خالل مذكرتنا اإلجابة و بغية اإلملام ŏذا املوضوع و اخلوȏ فيه بصفة أكثر تفصيال
  :ة التاليية اإلشكالنع

     اجع الداخلي ؟مرفيما تكمن فعالية تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف ال

 ضوء هذا التساǗل ƹكن اإلشارة إىل جمموعة من التساǗالت و اليت تشكل تلȬ االهتمامات و على  
  :األخرى املتعلقة باملوضوع منها

  مدىة اخلارجية وø ما هي أوجه التشابه و االختالف بني املراجعة الداخلية و املراجع-
  امل بينهما øøÝالتك

  ة إلختبار الرقابة الداخلية للمؤسسة Ý ما مقدار احلاجة إىل املراجعة الداخلية كأدا-
-Ý ما هي األدوات املستعملة لتقييم نظام الرقابة الداخلية، درجة االعتماد عليها و كيفية استعماهلا   
-Ý ما هي املراحل املنهجية املعتمدة لتقييم نظام الرقابة الداخلية   

  

  :فرضيات البحث
  :فرضيات التالية   لɌجابة عن التساǗالت السابقة ننطلق من ال

  عليهاÜ إتباع املراجع جملموعة من املعايري املتعارف على يتوقف Ʊاǳ عملية املراجعة -
  ملام بكل املعلومات املالية و احملاسبية بغية إبداء رأيه الفƗ بشأهنا،إل إتباع املراجع ملنهجية Ƣكنه من ا-
-Üتبعية املراجعة الداخلية للمديرية العامة   
  ملراجعة الداخلية عن وضع اإلجراءات الرقابية و تنفيذهاÜ ابتعاد ا-
  عمل املراجعة الداخلية على اكتشاف و إبراز نقاȓ القّوة و الضعف لنظام الرقابة الداخليةÜت -
-Üتصحيحية ملتخذي القرار باملؤسسة Ǵعطاء نصائǚقيام املراجعة الداخلية ب   
  ؤسسةÜامل مسامهة املراجعة الداخلية يف حتقيق أهداف -
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  :أسباب اختيار الموضوع
     :عود ألسباب موضوعية و ǽاتيةليȄ من قبيل الصدفة، و إƴا ي   إȷ اختيارنا هلذا املوضوع 

  :األسباب املوضوعية/ أ
  : تتلخص هذȻ األسباب فيما يلي 
  Ü ندرة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع يف اجلزائر، خاصة ما يتعلق باملراجعة الداخلية-
 حاجة املؤسسات اجلزائرية للمراجعة الداخلية قصد حتقيق الفعالية خاصة بعد التحّوالت االقتصادية -

Üاليت شهدها احمليط الذي تنشط فيه  
  . الضعف الذي تعيشه Ɵربة املراجعة الداخلية يف اجلزائر نظرا حلداثتها-

  

  :األسباب الذاتية/ ب
   إىل احتراف مهنة املراجعةÜالشخصي امليل -
-Üإرادة الباحث يف مواصلة البحث يف هذا اجملال   
  . املسامهة يف إثراء املكتبة اجلزائرية مبثل هذȻ املواضيع-

  
  

  :أهمية الموضوع
 االستغناء   تكمن أمهية املوضوع املختار يف أȷ املراجعة الداخلية تعتƎ كأداة إدارية فعالة ال ƹكن 

  جل كشف نقائصه أالداخلية من ابة Ɯ ،øيث أهنا تعمل على تقييم نظام الرقاستغالهلا عنها إǽا حسن
 Ǵجمموعة من التصحيحات املمكنة، كما تعمل على التأكد من تطبيق اإلجراءات و اللوائ ǯو إدرا

  .املوضوعة، و بالتايل فاملراجعة الداخلية تساهم يف حتسني األداء التسيريي للمؤسسة
  
  

  :ضوعأهداف المو
  :ن دراسة هذا املوضوع يفم   تتمثل األهداف املتوخاة 

-Üاŏ اولة إبراز أمهية املراجعة الداخلية باملؤسسة باعتبارها أداة فعالةƮ   
 Ʈاولة إظهار األعمال اليت تقوم ŏا املراجعة الداخلية ومدى مسامهتها يف خلق القيمة املضافة يف -

  .لمؤسسةل املديرية العامة حالة ما إǽا ǎŹ استغالهلا من طرف
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  :المنهج المتبع
   لɌجابة عن التساǗوالت املطروحة و اختبار صحة الفرضيات، اعتمدنا على املنهج التارخيي 

  في øمدنا على كل من املنهجني الوصøراجعة، و من ǎŻ اعتøالتحليلي لدراسة التطور التارخيي للم
  . االستنتاǯو التحليلي و كذا أسلوŸ االستقراء و

  

  :هيكل البحث
 يف ثالثة فصول، تعرضنا يف الفصل األول إىل املراجعة Ɯيث حاولنا من درسنا موضوعنا هذا   لقد 

خالله حصر ماهيتها بالتطرق إىل حملة تارخيية للمراجعة و تطّور مفهومها و من Ż تقدمي جمموعة من 
  .تها و أهدافهاالتعاريف اليت نراها شاملة للمراجعة، مع تبياȷ أمهي

 Ȭكما تعرضنا إىل خصائص املراجعة عن طريق دراسة الفرضيات اليت تقوم عليها، أنواعها و كذل
و من Ż تعرضنا إىل معايري املراجعة اليت توضǴ اإلطار العام الذي تنشط فيه . املراجع و أنواعهتعريف 

شري إىل املعايري الشخصية ملنفذ عملية هذȻ األخرية، بالتطرق يف بدايتها إىل املعايري العامة و اليت ت
املراجعة، و منه تطرقنا إىل معايري العمل امليداين و معايري إعداد التقارير، لنحلل يف األخري كيفية تنفيذ 
عملية املراجعة بداية من التخطيط و اإلشراف على عمليتها، األدلة و القرائن يف عملية املراجعة و من 

  .Ż التقرير عن نتائجها
 الداخلية Ɯيث تطرقنا من خالله إىل ماهية املراجعة املراجعة و الرقابة ء بعنواȷا   أما الفصل الثاين فج

الداخلية بالتعرȏ إىل نشأőا و تعريفها، و من Ż معايري املراجعة الداخلية اليت Ƣثل الركيزة اليت تقف 
  تها øائية نظرا ألمهيøحصإلة العينات اتقل بعد ǽلȬ لدراسøعة الداخلية، لننøعليها، Ż مهمة املراج
الداخلية بدأ بالتطرق إىل مفاهيم و مصطلحات إحصائية و من Ż تصميم عّينات و عالقتها باملراجعة 

  نظام الرقابة الداخلية و ماهيته إىلفيما بعدنتقلنا إاملراجعة و يف األخري حتليل عملية تقييمها، و 
 الرقابة و املراجعة  إىل العالقة بنيلداخلية و عوامل نشأته و من Żبة ابالتطرق إىل مفهوم نظام الرقا

 تعرضنا إىل املقّومات اليت يقوم عليها نظام الرقابة الداخلية، و منه انتقلنا إىل عملية الداخلية، كما
 نهجيةب تقييم نظام الرقابة الداخلية و منه اخلطوات املليام الّرقابة الداخلية بالتطرق ألسالتقييم لنظا

  .املعتمد عليها يف عملية التقييم
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جملمع  للنشاȓ التجاري اسة حالة قسم تصدير الغاز التابعدرخصصناȻ ل أما الفصل الثالث   
حيث  بدأ بالتعرȏ إىل تقدمي جممع سوناطراك"  مقبوضات-مبيعات " باألخص الدورة سوناطراك و

مي للشركة مع øها و من Ż اهليكل التنظيøة سوناطراك و أهدافø بالتعرȏ إىل نشأة شركقمنا
و من Ż قمنا بتقدمي قسم تصدير الغاز ا و مكانتها يف االقتصاد الوطƗ و السوق اخلارجية، øدوره

  .بالتعرȏ إىل تنظيمه و جدول وظائف قسم تصدير الغاز و الدوائر التابعة ملديرية املالية
 لقسم تصدير الغاز و ǽلȬ بǚعداد خمططات " مقبوضات-مبيعات " وصف الدورة ىلإŻ انتقلنا 

سري خمتلف العمليات اليت يقوم بتنفيذها قسم تصدير الغاز، و من Ż قمنا بǚعداد خريطة التدفق 
  ." مقبوضات-مبيعات " االستقصاء اخلاصة بالدورة  ملئ قائمةاخلاصة بالفاتورة باإلضافة إىل

لقسم تصدير الغاز إǽ بدأنا بالتقييم األوىل "  مقبوضات-مبيعات "Ż انتقلنا إىل تقييم الدورة 
، و يف األخري قمنا بتقدمي املالحظات " مقبوضات-مبيعات "للدورة و من Ż التقييم النهائي للدورة 

  . اليت رأيناها مناسبةعة من التحسيناتاليت أرفقناها مبجمو
  

إليها من الدراسة و هذا بعد أما اخلاƢة فقد عرضنا من خالهلا أهم النتائج و التوصيات املتوصل 
  . اختبار صحة الفرضيات
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  :مقدمة الفصل األول
للخدمات املقدمة من طرف املراجعة، عامل رئيسي لتطورها و قيامها كنشاȓ إȷ زيادة احلاجة      

و املالية أساسي ال ƹكن االستغناء عنه، فاهلدف من املراجعة يتمثل يف التحقق من البيانات احملاسبية 
سسة، و مدى تطبيق اإلجراءات املوضوعة  مدى صحتها و Ƣثيلها للمركز املايل للمؤمنمع التأكد 

  .من طرف إدارőا لتفادي خمتلف األخطاء احملاسبية و منع حاالت الغȈ و التالعب بأمالكها

 اليت تعتƎ و الفرضيات و   و كأي علم من العلوم، فاملراجعة تقوم على جمموعة من اخلصائص 
 يري اليت توجه و تعطي اإلطار الذي املعا، كما ترتكز على مجلة منها اليت وضعت ألجلكأساس للغاية

 إǽ أȷ هذا األخري يستند تقوم بتوجيه املراجع أثناء القيام بعمله،، باإلضافة إىل ǽلȬ فǚهنا هتنشط في
   .على مراحل ليقوم بتنظيم اجلانب التنفيذي هلا

  ة مباحث رئيسيةø ملا ǽكر سابقا، Ź تقسيم الفصل األول إىل أربع   و لدراسة أعمق و أكثر تفصيال
  : و املتمثلة فيما يلي

  .ماهية املراجعة:  املبحث األول-
  .خصائص املراجعة:  املبحث الثاين-
  .معايري املراجعة:  املبحث الثالث-
  . تنفيذ عملية املراجعة:  املبحث الرابع-
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  . ماهية المراجعة:األولالمبحث 
أمرا حتميا، بسبب توسع   إىل ماهي عليه اȷɇ كاȷ   إȷ ظهور املراجعة و تطورها و وصوهلا

 الذي زاد من صعوبة مراقبة املالك تفرعها، األمراملؤسسة و تشعب وظائفها مع زيادة تعقدها و 
  .لتسيري املؤسسة من جانب التدفقات النقدية و املالية

ق يف املطلب   و سنقوم من خالل هذا املبحث بتقدمي عموميات حول املراجعة، نستهلها بالتطر
لتطور التارخيي للمراجعة و مفهومها، و من Ż تعريف املراجعة يف املطلب الثاين، و سنتطرق لاألول 

     . ألمهية املراجعة و أهدافها العامة و امليدانية يف املطلب الثالث
  .لمحة تاریخية و تطور مفهوم المراجعة: المطلب األول

بداية Ɓ تكن احلاجة الخيية للمراجعة و تطورها عƎ العصور، ففي    نستهل هذا املطلب بتقدمي حملة تار
قد أعماله بنفسه تفللمراجعة أو حىت أشخاȋ يقوموŏ ȷذȻ العملية، فكاȷ كل فرد قادر على أȷ ي

  .نظرا لقلة الصفقات و صغر العمليات التجارية اليت كانت Ǔنذاك
ياة االجتماعية و االقتصادية من جهة أخرى   إال أȷ تكّوȷ الدول و اململكات من جهة و تطّور احل 

ر احملاسبة و ازدياد حجم عملياőا، فانعكȄ هذا انعكاسا مباشرا على املراجعة، اليت أدى إىل تطّو
  .انتشرت بنفȄ درجة انتشار احملاسبةتطورت هي األخرى و 

  

  .ةميالدي ١٥٠٠ الفترة من العصر القديم حتى سنة - أوال
 اليت كانت العائلية على سلطات الدولة و املشروعات تقتصررة، كانت احملاسبة    يف أوائل هذȻ الفت
  رات يف الفترة الواحدة، øخزوȷ السلعي، حيث تكوȷ هذȻ العملية متكررة عدة مامل őتم خاصة جبرد

  .)١(و منع أي تالعب أو Ȉȡ بالدفاترو اهلدف منها هو الوصول إىل الدقة 

رسة املراجعة عن طريق االستماع، أي استماع الشخص الذي يقوم  هذȻ الفترة مبما   كما Ƣيزت
و استعمال Ɵربته ملعرفة مدى دقة ما كاȷ يسمعه، ية للحسابات اليت كانت تتلى عليه، ŏذȻ العمل

  .هم حىت يراقبوا أعمال فالحيمالك األراضيفهذȻ العملية كاȷ يستعملها 
   األصل الالتيƗ للداللة عن املراجعة و من ǽ ŹاتǴ AudireهذȻ الفترة Ź استعمال مصطل   ففي 
  )č(. استعماهلا ما يزال إىل يومنا هذا اليتو Auditكلمة اشتقاق 

  
  
  

  .١ď، ١٩٩đȋ املراجعة معايري و إجراءات، دار النهضة العربية، بريوت، الطبعة الرابعة، :ع.إ.إشتيوي) ١(
)č (و.القاضي ǳ ǳدحدو .ǳ:أساسيات التدقيق يف ظل امل  ،ȷ١٩٩٩عايري األمريكية و الدولية، مؤسسة الوراق، عماȋ ،٠١.         
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  .١٨٥٠ و١٥٠٠ الفترة ما بين -ثانيا
   Ƣيزت هذȻ الفترة بالتمهيد للثورة الصناعية، و لعل ما ƹكن استخالصه فعال من هذȻ األخرية هو 

  .انفصال ملكية املؤسسة عن إدارőا و زيادة احلاجة للمراجعني
تكن بصورة متطورة Ź  Ɓ تطبيق و استعمال نظرية القيد املزدوǯ يف النظام احملاسƑ حىت و لو    كما

  )١(.كما هو مستعمل حاليا، و ظهور نوع من الرقابة الداخلية على املشاريع
  

  .١٩٠٥ و ١٨٥٠الفترة مابين  -ثالثا
اململكة ق الثورة الصناعية يف إȷ النمو االقتصادي الكبري الذي شهدته هذȻ الفترة خاصة بعد انطال   

  اتøالكي املؤسسø ملهور احلاجةø و اإلدارة، و ظهائي بني امللكيةøاملتحدة و االنفصال التام و الن
 الذي أقر ١٩đč قانوȷ الشركات الƎيطاين سنة ظهور و املشاريع ملن ƷافȘ على أمواهلم خاصة بعد 

  .ملسامهةضرورة استعمال مراجعي احلسابات ملراجعة شركات ا
أصبǴ اجملال مفتوحا للمراجعة حىت تƎز كمهنة و نشاȓ مهم ال يستهاȷ    فبعد كل هذȻ التطورات 
  .به خاصة بعد تدعيمها بقوانني

  :)č(أما بالنسبة ألهداف املراجعة يف هناية هذȻ الفترة فيمكن اختصارها يف النقاȓ التالية
  Üاسبية اكتشاف الغȈ و التالعب بالدفاتر و السجالت احمل-
  . اكتشاف األخطاء الفنية و األخطاء املتعلقة بتطبيق املبادىء احملاسبية-

  

  . إلى يومنا١٩٠٥ الفترة ما بين -رابعا
   ما ƹكن مالحظته يف هذȻ الفترة، هو ظهور الشركات الكƎى، و االعتماد على أنظمة الرقابة 

راجعة، و كذلȬ االعتماد على املراجعة  من طرف املراجع اعتمادا كبريا يف عملية امل)*(الداخلية
  .عةنات اإلحصائية يف املراجاالختبارية، أي استخدام أسلوب العّي

   كما أصبǴ اهلدف األساسي للمراجعة هو إبداء الرأي الفƗ و احملايد حول القوائم املالية و مدى 
  .سالمتها يف Ƣثيل املركز املايل للمؤسسة و النتائج املسجلة

           .العاƁ و على مجيع املستوياتحȘ انتشار استعمال املراجعة يف مجيع أƲاء   كما نال
  

  

  
  

  .٠č، ȋ نفȄ املرجع السابق)١(
)č (إ، عإشتيوي ،:Ȼكرǽ مرجع سبق ȋ ،١đ.  
  .الرقابة الداخلية يف الفصل الثاين سوف نتناول بالتفصيل أنظمة )*(
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  . تعریف المراجعة:الثانيالمطلب 
  دة øهور و وجود عø، أدى إىل ظراجعة اليت يتم من خالهلا معاجلة مصطلǴ املاøدد الزواي   إȷ تع

ȡتعار يف هلا، لكن رø لتعام تعددøاريف فهي تشترك على العمøوم يف األهداف املø راد حتقيقها
   : و اليت هي كما يليجملموعة من التعاريف  و سوف نتطرقو اجملاالت اليت تعمل فيها

   (١) : Guy Bénédict et René Keravel تعريف -
  .  من طرف املؤسسةسمǴ بالتأكد من املعلومات املقدمةياملراجعة هي فحص انتقادي " 

 املؤسسة من أجل التصريǴ ذي ينفذȻ مهƗ، مستقل و خارجي عناملراجعة املالية هي الفحص ال
ƶب أȷ تعطي )  السنويةاحلسابات(فهذȻ األخرية . برأي حول صحة و مصداقية احلسابات السنوية

صورة صادقة لنتيجة عمليات السنة املالية املاضية، باإلضافة إىل احلالة املالية ألصول املؤسسة يف هناية 
  . "، فاملراجعة املالية őدف إىل املصادقة على احلسابات السنوية للمؤسسةالسنة املالية

  : هي كالتايلمن هذا التعريف ƹكن أȷ تستخلص جمموعة من النقاȓ و اليت
  Üتتمثل املراجعة يف الفحص اإلنتقادي ملعلومات املؤسسة 
  Üمستقل و خارجي ،Ɨتنفذ املراجعة املالية من طرف شخص مه 
يقوم هذا الشخص بالتصريǴ برأي حول صحة و مصداقية احلسابات السنوية للمؤسسة، و مدى   

 وهلاƢÜثيلها لنتيجتها باإلضافة إىل احلالة املالية ألص
  . اهلدف من املراجعة املالية هو املصادقة على احلسابات السنوية 
 Bethoux , Kremper et Poisson:(č)  تعريف-

 أȷ ال يكوȷ هو الذي شريطةشخص خارجي، املراجعة هي فحص للمعلومات من طرف " 
  ." املعلومات للمستعملمنفعة ŏدف زيادة ستعملها،ا أو حّضرها

  

  
 

(1) Bénédict.G et Keravel .R : Evaluation du contrôle interne ; Foucher ; Paris ; 1990 ; P07. 
 « L’audit est un examen critique qui permet de vérifier les informations données par l’entreprise. 
   L’audit financier est l’examen auquel procède un professionnel indenpendant et externe à 
l’entreprise en vue d’exprimer une opinion motivée sur la régularité et la sincérité des comptes 
annuels. Ceux-ci doivent donner une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, 
ainsi que la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice 
L’audit financier abouti tout naturellement à la certification des comptes annuels »  

  

(2) Bethoux.R, Kremper .F et Poisson.M : L’Audit dans le secteur public. Clet ; Paris ; 1986 ; P21. 
« L’audit est l’examen d’informations par une tierce personne, autre que celle qui les prépare ou les 
utilise, avec le désir d’augmenter l’utilité de l’information pour l’utilisateur »  
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  :و من هذا التعريف نستخلص نقطتني أساسيتني
 Üمنفعتها تعظيم  أجلنتكمن عملية املراجعة يف فحص املعلومات م 
  خيتلف عنيشترȓ يف الشخص القائم بعملية املراجعة أȷ يكوȷ خارجي عن املؤسسة، و 

  .املعلوماتو استعمال هذȻ الشخص الذي قام بتحضري 
  

 و من التعاريف الشاملة و امللǎمة باملراجعة، تعريف اجلمعية األمريكية للمحاسبة و الذي نتبناȻ نظرا -
  .ه الدقيق للمراجعةإلملامه و شرح

، بشكل موضوعي، اليت تتعلق بنتائج تقييم األدلة و القرائنو ظمة جلمع تاملراجعة هي عملية من" 
  ج øق و التطابق بني هذȻ النتائøطة و األحداǫ االقتصøادية، و ǽلȬ لتحøديد مدى التوافøاألنش

  .)١("و املعايري املقررة و تبليȠ األطراف املعنية بنتائج املراجعة 
  

  :   و من هذا التعريف نستخلص جمموعة من النقاȓ اهلامة و اليت هي كالتايل
 مسّبقةÜالتايل تستوجب وضع خطة عمل  هي عملية منتظمة و باملراجعةعملية  
 بالعمليةÜالقائم ضرورة التقييم املوضوعي و اخلايل من الذاتية أي ǽاتية املراجع  
 القرائنÜاجع مبجموعة من األدلة و  املرليهاإتƎير النتائج اليت يتوصل  
ضرورة تطابق العمليات و األحداǫ االقتصادية Ʈل الدراسة و التقييم من طرف املراجع مع  

املعايري املوضوعة، و ضرورة وجود هذȻ املعايري حىت يتمكن املراجع من إبداء الرأي و إصدار 
 .راستهاحكم موضوعي حول البيانات و املعلومات اليت يقوم بد

  .إيصال نتائج الفحص و الدراسة إىل املستعملني املعنيني أي األطراف الطالبة لتقييم املراجع 
   
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
      .١٩٨đȋ ،čđاملراجعة بني التنظري و التطبيق، دار املريǸ، : أ،  تعريب أƥد حامد حجاǯ و كمال الدين سعيد.و و هنكي.توماس) ١(
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  . أهداف المراجعةأهمية و: المطلب الثالث
ى أمهيتها لذا سنتطرق من خالل هذا لبة خلدمات املراجعة لدليل عن مدإȷ تعدد اجلهات الطا

  .املطلب إىل أمهية املراجعة و أهدافها العامة و امليدانية
  .أهمية المراجعة -أوال

  ماهلم للبياناتȷø باستعوز   تعتƎ املراجعة مهمة بالنسبة للمستثمرين و أصحاب األموال الذين يتمّي
   :، و من املستفدين من املراجعة نذكر و القوائم املالية يف اختاǽ القرارات

  

    .مسّيرو المؤسسات /١
   يتجه مسّيرو املؤسسات بدرجة كبرية للتأكد من أǎȷ األهداف املسطرة قد ǎŹ بلوȡها و التحقق من 

 عبارة عن معلومøات مقنعة و صادقة و اليت أȷ نظام املتابعة و املراجعة الدورية للحسøابات املقدمة
  .ƹكن أȷ تؤخذ كقاعدة الختاǽ القرارات التسيريية

  

č /المساهمون و مالك المؤسسة.  
  : املسريوȷ إىل نتائج املراجعة و هذا للتأكد مناهتمام   يتجه 

  Ü قدرة تسيري املسؤولني-
  جديدةÜ بقرارات زامااللت االستغالل اجلّيد و األمثل لɊموال املستثمرة قبل -
  .د من انتشارهاȈ و منع حدوثها أو على األقل احل الكشف عن أخطاء الغ-

  

Ď /الدائنون و الموردون.  
   إȷ سالمة املركز املايل تعطي الثقة املطلوبة يف املعامالت و اليت تتم بني املؤسسة، متعامليها و دائنيها 

م املالية و املركز املايل، كما أȷ درجة السيولة و الربǴ حيث ƹكن أȷ يستعينوا برأي املراجع يف القوائ
  .تعداǽ ȷات أمهية قصوى هلم، و بالتايل هي تعتƎ كأساس لتقرير سالمة احلالة املالية أو إƟاههما

  

ď /يرـــالغ.  
تلعب املراجعة دور بالنسبة للمستمثرين، فهي تتقدم كضماȷ أساسي لطلب : املستثمروȷ/    أ

  . حرك يف حاالت العسر املايل أو قرار اإلفالس أو يف حالة استثمارات إضافيةالقروȏ و الت
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راقبة، الضريبة على قاعدة تؤسȄ هيǞات الدولة سياستها املتعلقة بالتخطيط، امل:  اهليǞات احلكومية/ب
ابة  املعد من طرف املراجع و كذا حلماية املؤسسات و خاصة العمومية منها بتوفري نظام رقالتقرير

  )١(.داخلية سليم
  

ǯ/ التشريعية، و القانونية و كذا املبادئ احملاسبية املقبولة بصفة : إدارة الضرائب ȋاحترام النصو ȷإ
 Ǵحلسابات أمام إدارة اجلباية و كذا لتحديد الوعاء بتحقيق خاصية املصداقية و الثقة يف اعامة تسم

   .ة الضريبياتتصرƷلالضريƑ و إعطاء املصداقية ل
  

  :   و عليه، ƹكن الوقوف على أمهية املراجعة من خالل النقاȓ التالية
 يتسƖ ملستعمليها اختاǽ أƱع  و كفايتها حىتسالمة املعلومات العمل على زيادة الثقة و التأكد من -

   سليمةÜال و ختفيض خماطر اختاǽ القرارات ȡري القرارات
 و معلومات Ʈاسبية ملالكي املؤسسات و املسامهني  إعطاء مصداقية ملا تقدمه املؤسسة من بيانات-

  .يف رأس ماهلا
  

 لىȷ مع املؤسسة، فهم كذلȬ يهتموȷ بنتائج املراجعة حىت يتعرفوا عو   و هناك املوّردوȷ و املتعامل
مدى سالمة مركزها املايل، و السيولة املتاحة لديها، الشيء الذي يزيد من ثقتهم يف استرجاع 

  .ن اتساع جمال املعامالت مع هذȻ املؤسسة يزيد موحقوقهم 
  

   خمتلف وجيهها إىل االستثمار، فهم يعتمدوȷ علىكذلȬ أصحاب املدخرات و الذين هم بصدد ت   
القوائم املالية و يستعينوȷ مبختلف املعلومات احملاسبية، و يبحثوȷ عن التوجيه الذي يستطيع أƷ ȷقق 

  .هلم عائدا معتƎا
  

ند منحها للقروȏ، فهي تقوم بفحص و مراجعة خمتلف البيانات و املعلومات عالبنوك    و حىت 
 ǎات األجل الطويل أو القصري إالǽ ȏالقرو ǴنƢ املالية املستخلصة من املؤسسات و الشركات، و ال

  .إǽا Ź التحقق من صحة املعلومات اليت سلمت هلا
لركيزة و األداة األساسية يف التحقق من    فكل ما سبق يدلنا عن مدى أمهية املراجعة باعتبارها ا

  )č(.م مع خاصيات و حاجيات طالƑ خدماőاءصحة البيانات و املعلومات احملاسبية، Ɯيث أهنا تتال
  

  
  كلية العلوم  دراسة حالة تطبيقية ملؤسسة تنشط يف قطاع البناء، رسالة ماجستري، ȡري منشورة،معاملراجعة اجلبائية، تقدƹها منهجيتها : خالصي ر) ١ (

  .١č، č٠٠١ȋاالقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
(2) Hayward.S:  Audit guide, butter worths, 2end édition, London, 1991, P16. 
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  :أهداف المراجعة -ثانيا
   و كما أسلفنا الذكر فȷǚ املراجعة قد تطورت عƎ العصور، هذا التطور انعكȄ على أهدافها 

  )١(:نتقلت من أهداف تقليدية إىل أهداف حديثة، فمن األهداف التقليدية نذكرفا

  Ü التأكد من صحة البيانات و القوائم املالية و مدى االعتماد عليها-
- Ɨإىل أدلة و استنادا إبداء رأي ف Üبراهني عن عدالة القوائم املالية  
  اسبيةÜاحمل حاالت الغȈ واألخطاء يف الدفاتر و السجالت اكتشاف -
  من فرȋ ارتكاب األخطاء Ü التأكد من وجود رقابة داخلية جيدة للتقليل -
   اإلدارية املناسبةÜ مساعدة اإلدارة على وضع السياسات املالئمة، و اختاǽ القرارات-

  

  :   كما ƹكن إضافة األهداف التالية
  

  ŹÜ مبلȠ الضريبة الواجب دفعه من  مساعدة الدوائر املالية للمؤسسات يف حتديد الوعاء الضريƑ و-
  . املشاركة يف ختطيط االقتصاد الوطƗ مبساعدة اجلهات احلكومية-

  

   كما ƹكن التطرق إىل أهداف املراجعة عƎ التاريǸ و مدى الفحص و كذلȬ تطور أمهية الرقابة 
  :وايلالداخلية عƎ العصور من خالل اجلدول امل

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .١٥مرجع سبق ǽكرǳ.ǳ :ȋ ،Ȼ دحدو وǳ.القاضي) ١(
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  .تطور أهداف املراجعة و مدى الفحص و أمهية الرقابة الداخلية: )١-١( رقماƨدول
 ƵǕية الرقابة الداخلية  مدɁ الفحص اƬدȣ مȸ املراجعة ترةøالف
.عدم االعتراف ŏا     .   بالتفصيل .اكتشاف التالعب و االختالس ١٥٠٠ قبل عام
.عدم االعتراف ŏا     .   بالتفصيل .التالعب و االختالساكتشاف  ١٨٥٠ -١٥٠٠
  اكتشاف التالعب و االختالس ١٩٠٥ -١٨٥٠

 اكتشاف األخطاء الكتابية
بعض االختبارات و 

لكن األساس هو 
 املراجعة التفصيلية

 .عدم االعتراف ŏا   

١٩ -١٩٠٥ĎĎ - حتديد مدى سالمة و صحة 
  .تقرير املركز املايل

 خطاء و التالعب اكتشاف األ-

بالتفصيل و مراجعة 
 .اختبارية

 .اعتراف سطحي    

١٩ĎĎ-١٩ďحتديد مدى سالمة و صحة - ٠ 
  .تقرير املركز املايل

  اكتشاف األخطاء و التالعب-

 .بداية االهتمام ŏا .مراجعة اختبارية

١٩ď١٩-٠đحتديد مدى سالمة و صحة - ٠ 
 .تقرير املركز املايل

 .تمام و تركيز قوياه .مراجعة اختبارية

  

  ،č٠٠Ď، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية"نظرية املراجعة و Ǔليات التطبيق ":س.م.الصباȷ:درøøاملص
        ȋ٠٥.  

  

  :و مؤخرا أصبحت املراجعة őدف إىل ما يلي  
  درجة التنفيذ و أسباب االƲرافاتÜ مراقبة اخلطط و السياسات و متابعة -
  من قبل املؤسساتÜاألعمال احملققة  تقييم األداء و نتائج -
  ق أقصى كفاية اقتصادية و إنتاجيةÜ حتقي-
  اتر و السجالت احملاسبية إȷ وجدتÜ اكتشاف األخطاء اجلوهرية يف الدف-
 املصادقة على الوثائق املالية و التقارير املودعة من طرف اإلدارة إلعطائها مصداقية أكثر حىت -
  .قراراتاعد مستخدميها يف اختاǽ التس
بعد التعرȏ لɊهداف العامة أو التقليدية للمراجعة، سوف نتطرق لɊهداف اليت تعتƎ ميدانية و  

      )١(:بالنسبة للمراجعة و أعمال املراجع و اليت هي كالتايل
  .٨٨، ١٩٩٨ȋأصول املراجعة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، : ل. عوȏ وم.الفيومي) ١(
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  :الشمولية 
نه من الضروري على النظام احملاسƑ للمؤسسة أȷ يقوم بتوليد معلومات Ʈاسبية، Ƣتاز بالشمول    إ
اليت جرت باملؤسسة، كما ƶب على املراجع أȷ يتحقق ويتأكد   النقدية كل األحداǫنالتعبري عو 

مبعاجلة هذȻ من صحة البيانات احملاسبية و الوثائق املالية املسجلة بالدفاتر و السجالت، كما يقوم 
 Ƒايد عن مصداقية املعلومات املتدفقة من النظام احملاسƮ عطاء رأيǚله ب Ǵالبيانات معاجلة تسم

  .و مدى تعبريها عن الوضعية املالية،للمؤسسة
  

  :الوجود و التحقق 
 جهة األصول و اخلصوم مليزانية يف   يعمل املراجع على التأكد من وجود مجيع العناصر الواردة 

  .سسة و التحقق منهااملؤ
  

  :امللكية و املديونية 
يقوم املراجع يف أول األمر بالتأكد من أȷ العناصر اليت تنص عليها امليزانية ختص املؤسسة اليت هو    

  ال ختص األطراف املناسبة،øي فعø الديوȷ املسجلة بامليزانية هأȷ يتحقق من كøمابصدد مراجعتها 
  .لحقوق و نفȄ الشيء ينطبق بالنسبة ل

  

  :التقسيم و التخصيص 
 ǫدف املراجعة من خالل هذا العنصر إىل استعمال الطرق احملاسبية املعروفة عند تقييم األحداő   

 تقييم املخزونات و من ذاøدادية و كøصاريف اإلعøالكات و إطفاء املتكحساب اإلهاحملاسبية 
Ź ا تطبيقا للمبادىء احملختصيصŏ اها يف احلسابات اخلاصةŏ اسبية املعمول.  

ȷاحملاسبية يؤدي إىل احلصول على الصورة احلقيقية    إ ǫحداɊهذا التقسيم و التخصيص اجليد ل 
  )١.(احملاسبيةحالة املالية للمؤسسة و ǽلȬ بالتطبيق احلسن للمبادىء لل
  

 ǳو اإلفصا ȏالعر:  
سي للقيام بعملية املراجعة، اهلدف الرئيباعتبارƹ  Ȼكن اعتبار هذا اهلدف من األهداف البالغة األمهية  

ن املنبثقة م املالية املوجودة و  و الوثائقاحملاسبية املعلومات دقصأي اإلفصاǳ عن مدى صحة و 
  .ىء احملاسبيةاملؤسسة و مدى موافقتها مع معايري املمارسة املهنية و Ƣاشيها مع املباد
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(١)  Bénédict .G et Keraval .R :Op.Cit ; P١č.  
  

 Ƒالتسجيل احملاس:  
   يتمثل هذا اهلدف يف التحقق من أȷ املبالȠ املمثلة لɊصل املعني Ź تسجيلها بصورة صحيحة يف 
السجالت و القوائم املالية، إǽ يتأكد هنا املراجع من املبالȠ املسجلة يف اليومية و األرصدة يف دفتر 

ǽهذا اهلدف له عالقة األستا ȷمن الوجود الكمي و املاديبالتأكد، كما أ .   
  :تضمن اإلجراءات اليت يقوم ŏا املراجع للتحقق من الدقة احملاسبية ما يليت   و 

  ر املادي ملختلف موجودات املؤسسةÜصحلالفعلي و اإجراء اجلرد  -
  دى إليهاÜا مع السجالت و املستندات اليت تؤ استالم املصادقات من العمالء و مطابقته-
  التحقق من العمليات احلسابية و يتأكد من دقتهاÜبراجع  يقوم امل-
االستثمارات حىت يضمن املراجع التوزيع الك تاه بأقساȓ  التحقق من صحة احلسابات اخلاصة-

 .السليم لتكلفة االستثمار على مدى حياة هذا األخري
  

  .خصائص المراجعة: المبحث الثاني
وعة من الفرضيات و األسȄ اليت Ƣثل الركيزة اليت  جعلها تقوم على جممإȷ قيام املراجعة كعلم

ينبغي الرجوع إليها عند القيام بعملية املراجعة، كما أȷ توسع و تنوع جماالت تدخل املراجعة Ʊم 
رق من خالل هذا قوم بالتطن، لذا س عدة أنواع من املراجعة و من األشخاȋ الذين يقوموŏ ȷاعنه

رق إىل تعريف øقوم بالتطراجعة و أنواعها، كما سنøليها املع اليت تقوم املبحث إىل الفرضيات
  .املراجع و أنواعه

  

  . المراجعةفرضيات:  األولالمطلب
    ȷعة، جعل وضع  من طرف املراجاكل و تنوعها و اليت هي بصدد احللو نوعية املشطبيعة إ

 أمرا  عمليات املراجعةاليت Ƣثل اإلطار الفكري الذي ƹكن الرجوع إليه يفو  ياتضجمموعة من الفر
  .ضروريا
  )١(: املراجعة تتمثل يف العناصر التاليةياتض   ففر

  Ü البيانات املالية قابلة للفحص-
    املصاſ بني املراجع و اإلدارةÜلتعارȏ يف ال وجود -
  Üاملالية و أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أخطاء ȡري ماديةخلو القوائم  -
  أخطاءÜلية سليم يبعد احتمال حدوǫ الداخ وجود نظام للرقابة -

  

)١ (ȷس.م.الصبا :ȋ ،Ȼكرǽ مرجع سبقčč.  
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 التطبيق املناسب للمباديء احملاسبية يؤدي إىل قوائم مالية سليمة و بالتايل التعبري الصحيǴ عن -
  ائج أعماهلاÜاملركز املايل للمؤسسة و نت

تقبل إىل وجود دليل يعƎ ى كذلȬ يف املس العناصر و املفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي تبق-
 ȄعكÜȬلǽ  

  املاليةǚÜبداء الرأي عن البيانات  مراجع احلسابات يقوم فقط ب-
  مركزÜȻنية على املراجع تتناسب مع  فرȏ التزامات مه-

  .من التفصيل املراجعة بنوع ياتض   و سنتطرق لكل عنصر من فر
  :البيانات المالية قابلة للفحص -١

 أساس للقيام س عملية املراجعة هو قابلية البيانات املالية للفحص، فبدوȷ هذȻ الفرضية ال   إȷ أسا
 من املعايري املستخدمة لتقييم البيانات احملاسبية، و اخلطوȓ العريضة Ȼ الفرضية تعتŏƎذȻ العملية، فهذ

  .يهااليت نسترشد ŏا إلƶاد نظام لالتصال بني من يقوم بǚعداد املعلومات و مستخدم
  

  :   فهذȻ املعايري تتمثل يف
املستخدمني احملتملني مة املعلومات احملاسبية مع احتياجات الطالبني هلا، و ءو يراد ŏا مال: مةءاملال 

 . أȷ تلم باألحداǫ اليت تعƎ عنهاكما ƶب عليها
ل إىل نفȄ فهذا يعƗ أنه إǽا Ź فحص نفȄ املعلومات و البيانات فيجب الوصو: القابلية للفحص 

 .النتائج
 .أي تسجيل احلقائق بدوǽ ȷاتية و بكل موضوعية: البعد عن التحيز 
  .من اخلواȋ األساسية اليت ƶب أȷ تكوƮ ȷققة يف املعلومات احملاسبية:  القابلية للقياس الكمي 

  
č-ي المصالح بين المراجع و اإلدارةال وجود لتعارض ف:  

بني اإلدارة و مراجع احلسابات، فاإلدارة تستعمل املعلومات املالية  فعةواضǴ أنه هناك تبادل للمن   
 وجود نوع منجمموعة من القرارات، كما استوجب صها وأبدى رأيه حوهلا يف اختاǽ اليت قام بفح

التكامل و التعاوȷ بني اإلدارة و املراجع اخلارجي بقدر اإلمكاȷ الشيء الذي يسرع و يساعد عملية 
  )١(.املراجعة

  

  
  .č٠٠٠ȋ ،čđأصول املراجعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، : ȷ.م.أ و درويȈ.ر. راشدع،.الصحن) ١(
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Ď-المالية و أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير مادية خلو القوائم:  
Ȼهذ ȷعلى ت ية الفرض   إ Ȼساعد املراجع يف حتديد جمال املراجعة و عدم توسيع اختباراته باقتصار

ادية، ǽلȬ ألȷ املساعد املراجع على اكتشاف األخطاء ȡري ت ال ااألخطاء املادية فقط، كما أهن
ادية و اليت هي واضحة ȡري املألخطاء مسؤوليته Ʈدودة باألخطاء املادية فقط، لكن هذا ال يعƗ أȷ ا

لى العناية ال تقع حتت مسؤوليته، خاصة إǽا كانت عملية الفحص ȡري كافية، لذلƶ Ȭب التركيز ع
  .املطلوبة من املراجع عند قيامه مبهمته

  

ď- احتمال وجود أخطاءيبعد سليموجود نظام للرقابة الداخلية :   
 Ʒد و يقلل من حدوǫ األخطاء، الشيء الذي ƶعل املراجع سليم للرقابة الداخلية   إȷ وجود نظام 

  .من مدى الفحص عند إعدادȻ لƎنامج املراجعةيقلل 
    

  :بيق المناسب للمبادىء المحاسبية يؤدي إلى قوائم مالية سليمة التط-٥
   إȷ مراجعي احلسابات يسترشدوȷ باملبادىء احملاسبية عند قيامهم بعملية املراجعة للحكم عن مدى 

 مشكلة ية الفرضتثري هذȻصحة و سالمة Ƣثيل القوائم املالية لنتائج األعمال و املركز املايل، و لكن 
ية املراجع عندما تكوȷ هذȻ املبادىء ȡري Ʈترمة، يف هذȻ احلالة يستطيع املراجع أƹ ȷيل حتديد مسؤول

  .إىل أحكام شخصية أكثر منها موضوعية
  

đ- العناصر و المفردات التي آانت صحيحة في الماضي تبقى آذلك في المستقبل:  
Ȼاملؤسسة يف املستقبلاستمرارية"ة الذي هو يبادىء احملاسبامل من أحد ية الفرض   تستمد هذ ȓنشا " ،

 ملراجع احلسابات أȷ مسريي املؤسسة يديروهنا بطريقة رشيدة و أȷ نظام الرقابة الداخلية تضǴاوإǽا 
  ل على عكǽ Ȅلø،Ȭ إال إǽا وجد الدلي، ترȏ أȷ يستمر الوضع كذلȬ يف املستقبلøم فيفøسلي

Ǵصحي Ȅو العك.  
  

Ē-  على البيانات الماليةمراجع الحسابات يقوم فقط بإبداء الرأي:  
ȏبداء رأيه فقط  املراجع اخلارجي عند قيامه بيف    يفترǚعن مدى صحة القوائم عملية املراجعة ب

   .ةيلمبادىء احملاسبلاملالية و سالمتها و صدقها، بتطبيقه 
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  :فرض التزامات على مراجع الحسابات تتناسب مع مرآزه -٨
اللتزامات اليت يكلف ŏا مراجع احلسابات تتناسب مع مركزȻ و العمل الذي    و هذا يعƗ أȷ ا

طلب منه، فااللتزامات املهنية اليت يفرضها مركز مراجع احلسابات قد Ź االعتراف ŏا إىل حد ما 
  .بقبول مستويات املراجعة املتعارف عليها

  

  .أنواع المـــــــراجعة:  المطلب الثاني
 أساس  من مع مراعاة إمكانية استخدام أكثرأنواعها،ىل املراجعة دوȷ معرفة    ال ƹكن التطرق إ

على جوهرها و املهمة املخولة هلا، للتبويب يف ȷǓ واحد، فرȡم تعدد أنواع املراجعة فهذا ال يؤثر 
  :فسنقوم بدراسة أنواع املراجعة

-Üمن حيث القائم بعملية املراجعة   
-Üمن حيث االلتزام القانوين   
   حيث جمال املراجعةÜ من-
-Üمن حيث حجم االختبارات    
         .لية املراجعة و إجراء االختبارات من حيث توقيت عم-

  .من حيث القائم بعملية المراجعة-أوال
املراجعة الداخلية و املراجعة :    و تنقسم املراجعة حسب هذا التقسيم إىل نوعني أساسيني مها

  .اخلارجية
  .المراجعة الداخلية/ ١

توجد بداخل املؤسسة، و هلا حرية احلكم و االستقاللية يف    هذȻ املراجعة تقوم ŏا مصلحة 
 فاملراجعة الداخلية ختول هلا مهام التقييم و املراقبة و التطابق و التحقق، كما أȷ عمل ،التصرف

  )١( . من طرف مصلحة دائمة باملؤسسة ينفذاملراجعة الداخلية دائم ألنه

  :)č(هداف األساسية و اليت تسهر عليها املراجعة الداخلية فهي تتمثل يف    أما عن األ
  احلسن إلجراءات الرقابة الداخلية Ü التأكد من السري -
  املؤسسةÜو البيانات املستخدمة يف  التحقق من صحة املعلومات -

  

  
(١) Hamini.A : L’audit comptable et financier, BERTI, ١er édition č٠٠č, P٠Ē.  

)č (ري منشورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، : س.بلخيضرȡ ،املراجعة يف قطاع البنوك، رسالة ماجستريč٠٠čȋ ،١٥.  
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  للقواننيÜت و احترامها  العملياانسجام-
  . فعالية نظام الرقابة الداخلية-
č /المراجعة الخارجية.  
راجعة اليت تتم من طرف مراجع خارجي ال ينتمي ألجهزة املؤسسة، Ɯيث يكوȷ و هي امل      

  ية øة القوائم املالøحة و سالمøثل مهامه يف إبداء الرأي عن مدى صøتمتال عن إدارőا، و øمستق
  .و املعلومات احملاسبية املوجودة بداخل املؤسسة

  .من حيث االلتزام القانوني -ثانيا
  )١(.املراجعة اإللزامية و املراجعة االختيارية:من حيث االلتزام القانوين إىل نوعني   تنقسم املراجعة 

 

  .المراجعة اإللزامية/ ١
   يف هذا النوع من املراجعة، العملية تقوم بأحكام القانوƜ ȷيث تلتزم املؤسسة بضرورة تعيني 

 عن عدم القيام هلا، و من Ź يترتبمراجع خارجي ملراجعة حساباőا و اعتماد القوائم املالية اخلتامية 
 .بتلȬ املراجعة وقوع املؤسسة املخالفة حتت طائلة العقوبات املقررة

              

  )č(: من القانوȷ التجاري على ما يليď مكرر Ē١٥تنص املادة    ف
رهم من بني ن اجلمعية العامة العادية للمسامهني مندوبا للحسابات أو أكثر ملدة ثالثة سنوات ختتاّيتع" 

  ..."ف الوطƗاملصاملهنيني املسجلني على جدول 
   فهذȻ املادة تلزم املؤسسات ǽات األسهم تعيني مندوب للحسابات و حتدد كذلȬ مدة التعيني 

  .ثالثة سنواتب
  : من نفȄ القانوȷ علىđ٠٩كما تنص املادة    
وȷ و مندبوا احلسابات األولوȷ يف األوليعني القائموȷ باإلدارة األولوȷ و أعضاء جملȄ املراقبة " 

و هذا يدل على ضرورة تعيني مندوب للحسابات يف قانوȷ التأسيȄ بالنسبة ". القوانني األساسية
  .  املسامهةلشركات

  
  
  

  .١٩٩٨ȋ ȋ ،čđ-čĒاألصول العلمية و العملية لتدقيق احلسابات، دار املستقبل، عماȷ، :م.Ƿ. رافعيور .Ƿ.اخلطيب) ١(
)č ( ȷالتجاري للجمهورية اجلزائرية، املادة القانوĒمكرر١٥ďȋ ،١٨ď.  
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č / االختياريةالمراجعة.  
 ȷاملراجعة اخلاصة، و هي تتم بصفة اختيارية من طرف املؤسسة  اسم   يطلق عليها يف بعض األحيا

 و بدوȷ وجود إلزام قانوين Ʒتم القيام ŏا، كما ƹكن أȷ تكوȷ هذȻ املراجعة إما كاملة أو جزئية،
واملؤسسة تطلب هذȻ املراجعة لزيادة الثقة بالقوائم املالية و اطمǞناȷ الشركاء على صحة املعلومات 
احملاسبية املعƎة عن نتائج األعمال و املركز املايل، كما هي تستعمل خاصة يف حاالت انفصال أو 

  .إنضمام شريȬ جديد و كذلȬ لتحديد حقوق الشركاء
   )١:(وȷ التجاري اجلزائري تنص على ما يلي من القان٥٨ď   فحسب املادة 

  ة øص القرارات املقترحøو هلذا الغرȏ توجه الوثائق املشار إليها يف الفقرة املتقدمة و كذلȬ ن"...
 ."و عند االقتضاء تقرير مندوŸ حسابات إىل الشركاء حسب الشروȓ و يف اɇجال احملددة قانونا

راجع احلسابات يكوȷ للحاجة، و يف حالة املخالفة فال تقع هذȻ املادة، تعيني مندوب أو م   فحسب 
ȷاملؤسسة أو الشركة حتت وطأة القانو.  

  .من حيث مجال المراجعة - ثالثا
  .املراجعة الكاملة و املراجعة اجلزئية:    يف هذا النوع Ʊد نوعني من املراجعة

  .المراجعة الكاملة/ ١
 ȡري Ʈدد و بدوȷ قيود أو جمال عمل، و لكن  املراجعه   يف هذȻ املراجعة، اإلطار الذي يعمل في

ايد عن مدى احملفƗ و الخيضع ملعايري املراجعة املتعارف عليها، و يتعني على املراجع إبداء الرأي 
املالية كاملة بغض النظر عن جمال الفحص و املفردات اليت ƽلتها اختباراته بصفتها تقع  سالمة القوائم

  .كلية حتت مسؤوليته
č /المراجعة الجزئية.  
 مبا فيها من ن أقسام املؤسسة و يقوم مبراجعته ما املراجع قسم  يف هذا النوع من املراجعة، خيتار 

ئي حول كل املراجع اخلروǯ برأي هناقوائم و سجالت Ʈاسبية، و لكن يف هذȻ احلالة ال يستطيع 
دي رأيه حول ما قام يبد كتابته للتقرير بعض منها فقط، فعنالعلى القوائم املالية القتصار دراسته 

 ȷيكو ȷبفحصه حىت ال ينسب له أي تقصري أو إمهال، كما يستحسن يف هذا النوع من املراجعة أ
املراد   أو عقد كتاŸ بني املراجع و املؤسسة يبني حدود و جمال املراجعة و كذلȬ األهدافاتفاق

 الوصول إليها 

 
(١) Code de commerce : Berti, čéme édition, č٠٠č, PĎđ٩.  
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  .و حتقيقها
  .من حيث حجم االختبارات -رابعا

مراجعة شاملة و مراجعة :    عند تصنيف املراجعة حسب حجم االختبارات، نالحȘ نوعني
  .اختبارية

  .المراجعة الشاملة/ ١
  ع القيود øكانية فحص مجيøسات ǽات احلجم الصغري و ǽلȬ إلمø   هذȻ املراجعة تصلǴ للمؤس

املفردات Ʈل الفحص و بالتفصيل، عكȄ املؤسسات الكبرية، فال ƹكن القيام ŏذا النوع من و 
املراجعة لكƎ حجم العمليات اليت تقوم ŏا، فالقيام ŏذا النوع من املراجعة يف هذȻ املؤسسات يؤدي 

 ȷنسيا ȷفةالتكلإىل زيادة أعباء عملية املراجعة و الوقت الواجب هلا بدو.  
  

č /المراجعة االختبارية.  
لكل     إȷ زيادة حجم املؤسسات و العمليات اليت تقوم ŏا أدى إىل استحالة القيام مبراجعة شاملة

القوائم املالية و املفردات بالتفصيل، لذا استوجبت احلاجة للجوء إىل املراجعة االختبارية اليت تعƗ قيام 
يار عدد من العناصر و القوائم املالية و احملاسبية اليت Ƣثل اختاملراجع مبراجعة جزء من الكل، أي 

  . انطالقا من هذȻ العينةهاجملتمع من أين Ź أخذ العينة، Ż يقوم املراجع بǚبداء رأي
  

  )١(.من حيث توقيت عملية المراجعة -خامسا

  .راجعة املستمرةاملراجعة النهائية و امل: عمليتهما و هيȷ من املراجعة من حيث توقيت ا   هناك نوع
  .المراجعة النهائية/ ١

     يف هذا النوع من املراجعة، يقوم املراجع بعملية املراجعة بعد انتهاء الفترة املالية و انتهاء احملاسب 
  غريةøوع من املراجعة يصلǴ يف املؤسسات الصøابات اخلتامية، و هذا النøمن عمله و إقفاله للحس

مليزانية، كما يطلق على هذا النوع من املراجعة  اةمراجعفحص و على جع و املتوسطة أين يقتصر املرا
  ."عة امليزانيةمراج"اسم 

  

  
  
  . ١١، ١٩٩١ȋ و مراجعة احلسابات، دار الكندي، عماȷ التدقيق: إ.ع.ريو املصم .ت.ةأبو رقب) ١(
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č /المراجعة المستمرة.  
حلسابات لكبرية أين يقوم املراجع مبراجعة اات ا   هذا النوع من املراجعة بالȠ األمهية يف املؤسس

 Ȅيقوم نف Ȭلǽ ة، زيادة علىǞمفاج ȷتكو ȷكن أƹ طوال السنة املالية بقيامه لزيارات متعددة و اليت
ملؤسسة على ااملراجع مبراجعة احلسابات اخلتامية للمؤسسة الشيء الذي يعطي الوقت الكايف للتعرف 

  مراجع، øظام العمل بالنسبة للøطاء و حاالت الغȈ، و انت األخافøع يف اكتشل و يسّركما يسّه
و التقليل من التالعب بالدفاتر و السجالت احملاسبية و عدم إمهال العامل باملؤسسة لعمله نظرا 

  .للتدخل املستمر للمراجع
 ȷيف  ٠٨-٩١   فبمقتضى قانو Ƿ١املؤرč ١ شوالďاملوافق ل١١ ø čĒمبهنة اخلبرياملتعلق  ١٩٩١ أفريل 

             )١(:أنهاليت تنص على  Ď٥احملاسب و ƮافȘ احلسابات و احملاسب املعتمد يف مادته 
طلعوا على السجالت و املوازنات و املراسالت واحملاضر تافظي احلسابات يف كل وقت أȷ يحملƹكن " 

  ..."اهليǞة دوȷ نقلهاو بصفة عامة على كل الوثائق و كل الكتابات التابعة للشركة أو 
  . الذي هو ƮافȘ احلسابات يقوم بعمله بصفة مستمرةو    فهذȻ املادة تنص على أȷ عمل املراجع 

       
  .تعریف المراجع و أنواعه: المطلب الثالث

، فهذا "املراجع"لكل مهنة شخص يقوم مبمارستها، فاملراجعة يقوم ŏا شخص يطلق عليه اسم    
 حىت يتمكن من ưارسة هذȻ املهنة ملميزاتاصائص و الشخص ƶب أȷ يتحلى مبجموعة من اخل

  .املعقدة و الصعبة، و اليت تتطلب مسؤولية كبرية
  . تعريف المراجع- أوال
خص املستقل، احملترف و احملايد عند قيامه بعملية ƹøكن تعريف املراجع على أنه ǽلȬ الش   

سابية بكل شفافية و موضوعية ملن يطلب احملاملراجعة و إبداء رأيه عن صحة القوائم املالية و العمليات 
  .إƀ...خدماته من مؤسسات، شركات

  )č(:كما ƹكن تقسيم القائم بعملية املراجعة إىل نوعني 
  

  

  
)١ (Ȅالتشريعية القانونية املتعلقة بضبط مهنة احملاسب، املديرية العامة للمحاسبة،احملاسبة مديرية التحديث و ضبط مقايي ȋوزارة املالية، ، جمموعة النصو 

١٩٩٨ȋ ،١Ď.  
)č (م و .الفيوميȏل.عو :ȋ ،Ȼكرǽ ٥٥مرجع سبق.  
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  .المراجع الخارجي -١
لبة خلدماته، و اليت ختضع وثائقها احملاسبية للمراجعة، فهو يقدم ا   يكوȡ ȷري موظف باملؤسسة الط

  هƗ احملايد عن مدى  على أسȄ تعاقدية، و يقوم بǚبداء رأيه املي الشخصهحلسابخدماته بصفة مستقلة 
صدق و عدالة القوائم املالية و السجالت احملاسبية، و Ƣاشيها مع املبادىء احملاسبية، مع تقدمي يف هناية 

  .العملية تقرير Ʒوي رأيه
  

č- المراجع الداخلي.  
املراجع هو موظف باملؤسسة Ʈل املراجعة، كما أنه ال يتمتع باالستقاللية الكاملة كاليت يتمتع ŏا     

 ملنǴ املراجع الداخلي  őدفإǽ أȷ عالقته باإلدارة تبعية مهنية إال أنه هناك بعض اإلجراءاتاخلارجي، 
  .درجة من االستقاللية

    

       . بين المراجع الداخلي و المراجع الخارجي و التشابه  أوجه االختالف: ثانيا

   الداخلي راجعøاملشابه بني تو التالف االخ ƹكن إبراز أوجه  السابقنينيøالل التعريفøمن خ   
  ة الداخلية ø من املقارنة بني املراجع أسøاساكن استنباطهاø هذȻ املقارنة ƹ،يøو املراجع اخلارج

  : نبدǗها بأوجه االختالف اليت ƹكن إبرازها يف اجلدول املوايل اخلارجية املراجعةو
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  .راجع الداخلي و املراجع اخلارجياملقارنة بني امل: )č-١(  رقماƨدول
 املراجعة اخلارجية املراجعة الداخلية

  .املراجعة منفذة من طرف مهƗ، يعمل باستقاللية .باملؤسسة املراجعة منفذة من طرف شخص 
 خدمة إدارة من طبيعة القائم بعملية املراجعة 

املؤسسة و ǽلȬ بالتأكد من صحة املعلومات و 
 و منع األخطاء و التالعبات العمل على اكتشاف

و بالتايل االƲراف عن السياسة املوضوعة من 
  .طرف املؤسسة

 اإلجابة حلاجيات اɇخرين فيما يتعلق بدرجة 
 و ǽلȬ الثقة اليت ƹكن إعطاǗها للوثائق املالية

بǚبداء رأي فƗ و Ʈايد عن مدى عدالتها و 
    .توصيل النتائج إىل الفǞات املستفيدة

 للقيام بعملية الفحص للرقابة  الرئيسياهلدف
الداخلية هو التحسني و قيادة التطبيق الصارم 
للسياسات و اإلجراءات املوضوعة من طرف 

  .املؤسسة و ليست Ʈدودة باجلانب املايل فقط

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

م على خمتلف الدوائر العملية حسب العمل مقس
 .تنظيمها باملؤسسة

العمل مقسم أساسا حسب حسابات امليزانية و 
 .االستغاللحسابات 

 و اكتشافاملراجع له عالقة مباشرة بعمليات 
Ȉالوقاية من حاالت الغ. 

املراجع ليȄ مسؤول عن اكتشاف حاالت 
الغȈ و الوقاية منها إال يف حالة ما إǽا كانت 

 .ئق املالية تكشف عليها بصورة مهمةالوثا

ƶب على املراجع أȷ يكوȷ مستقل عن اخلزينة و 
احملاسبة، مع خضوعه لالحتياجات و الطلبات 

Ǟويل املؤسسة، فاملراجع يتمتع الصادرة من مس
  .استقالل اجلزئيب

حتدد اإلدارة نطاق العمل للمراجع الداخلي فبقدر 
للمراجع يكوȷ ة اراملسؤوليات اليت تعهد ŏا اإلد

  .نطاق عمله
  

 .فحص دائم لنشطات املؤسسة

على املراجع أȷ يكوȷ مستقل عن املديرية، 
فاملراجع يتمتع باالستقالل التام يف عملية 

  .الفحص، التقييم و إبداء الرأي
  

يتحدد نطاق العمل وفقا للعقد املوقع بني 
املراجع و املؤسسة حسب العرف السائد و 

ليها و ما تنص عليه القوانني املعايري املتعارف ع
  .املنظمة للمهنة

.فحص دوري للقوائم املالية، عادة مرة يف السنة
  

  :تصرف من مرجعنيال ب الباحثاقتراǳمن :درøاملص
ȷم.م. الفيومي وس.م.الصبا : ،ȷ١٩٩٠املراجعة بني التنظري و التطبيق، الدار اجلامعية، لبناȋ ،ď٥. 

Stettler.H.F : Audit : Principes et méthodes générales, Publi union, Paris, 1974, P132. 
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  :إال أȷ أوجه التشابه بني املراجع الداخلي و اخلارجي تتلخص فيما يلي
فعال للرقابة الداخلية يف نظام  إىل ضماȷ وجود  املراجع الداخلي و اخلارجي يهدف كل من-

Üاملؤسسة  
ا و سعيهما إىل منع التالعب بأمالك املؤسسة و احلد من  كما ƹكن إضافة اكتشاف كل منهم-

 من حيث اهلدف حاالت الغȈ و التقليل من حدوǫ األخطاء بأنواعها، فهذȻ النقطة مشتركة
Üبينهما  

 كل من املراجع الداخلي و املراجع اخلارجي يهتم باملراجعة املالية للعمليات اليت تقوم ŏا املؤسسة، - 
شتركة لكالمها وجود نظام ƮاسƑ فّعال و مالءم يعمل على توفري املعلومات لذلȬ من املصلحة امل
  .إلعداد القوائم املالية

  

  .مدى التكامل بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية -ثالثا
على الرȡم من االختالفات اليت أوردناها بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية سواء من حيث    
 التشابه يف ưارسة كليهما لعملية املراجعة أوجه، و على الرȡم أيضا من االستقاللف أو درجة اهلد

 على نظام الرقابة الداخلية و القيام باملراجعة املالية، فȷǚ التكامل بينهما موجود االعتمادمن حيث 
 Ɯاجة جملهودات سةاملؤسفال يعتƎ املراجع الداخلي منافسا للمراجع اخلارجي و إƴا . بدرجة كبرية

  .كالمها
 الكاملة للمراجع الداخلي، Ɵعل من املراجع اخلارجي ضرورة ملا يتمتع به من االستقاللية   فعدم 
 املراجع الداخلي بعملية الرقابة الداخلية من اهتمام كاملة يف معظم املواقف، كذلȬ فȷǚ استقاللية

  صهøع اخلارجي Ʒتاǯ إليها لتحديد نطاق فحøملراج و دعمها و تقييم أدواőا، فȷǚ احيث حتسينها
أيضا وجود املراجع الداخلي كأحد العاملني باملؤسسة طول السنة املالية يعطيه الفرصة .  و مراجعته

 عادة ما يقوم باملراجعة اخلارجيبǚجراء الفحوȋ التحليلية و التفصيلية، بينما املراجع و للقيام 
 على نتائج الفحص الذي يقوم به املراجع االعتمادخالهلا  ƹكن من االختبارية و ليست الشاملة و اليت

  )١(.الداخلي

  
  
  
  

  .č٠٠Ďȋ ،Ď٨الرقابة و املراجعة الداخلية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، : م. عبد املالȬ و ر.ف. السوافريي) ١(
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  .معایير المراجعة:  الثالث المبحث
 و األهداف اليت  لɌجراءاتلجودة من حيث أداء املراجعƹكن اعتبار معايري املراجعة كمقياس ل     

 نإليها تعتƎ كنموǯǽ أو النمط الذي يستخدم للحكم عيعمل على حتقيقها، فاملعايري اليت سنتطرق 
Ƒتاز بعدم التغيري و الثبات النسƢ ١(.مدى جودة العمل الذي يقوم به املراجع فمعايري املراجعة(  

  )č(:نتظرة من املعايري املوضوعة فيما يليو ƹكن سرد األهداف امل   

  بعملهÜإرشاد املراجع أثناء قيامه  -
  املراجعÜوعية العمل الذي يقوم به  كيفية تنفيذ عملية املراجعة مع حتديد ن-
  .بالفحصنتيجة قيامه  حتديد مسؤولية املراجع -

من طرف معهد احملاسبني األمريكي    و سنقوم بالتعرȏ إىل معايري املراجعة و اليت Ź املوافقة عليها 
 اليت سنتطرق إليها يف املطلب األول، و معايري العمل امليداين يف  وو اليت تنقسم إىل معايري عامة

  .املطلب الثاين و املعايري اخلاصة بǚعداد التقرير يف املطلب الثالث
  

  .العامةالمعایير : المطلب األول
ص القائم بعملية املراجعة، Ɯيث أȷ مجيع األشخاȋ الذين و تتعلق هذȻ املعايري بتكوين الشخ   

يشتركوȷ يف عملية املراجعة ƶب أȷ يكونوا مهنيني و هلم علم بǚجراءات املراجعة لذلȬ يطلق عليها 
  :اسم املعايري العامة أو الشخصية و تتكوȷ هذȻ األخرية من

ذلȬ عملي أي خƎة فنية مي و كل عملية الفحص تتم عن طريق شخص أو أشخاȋ هلم تأهيل ع-
  املراجعةÜية كافية للقيام بعمل

  كل العمليات اليت يقوم مبراجعتها Üبم ل احتفاȗ املراجع باالستقالل الذهƗ أي رأي Ʈايد و م-
 بقواعد السلوك املهƗ يف إعدادȻ إلتزامهمة و ء ƶب على املراجع أȷ يتحلى بالعناية املهنية املال-

  .للتقارير
  : تأهيل المراجعمعيار -أوال

 التدريب الفƗ الكايف، و اخلƎة كمراجع م   ƶب أȷ يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاȋ لديه
  فالتأهيل العلمي ) Ď(الرȡم من أȷ هذا املعيار ركز على التأهيل املهƗ إال أنه Ɓ يتناس التأهيل العلميبف

  

، č٠٠čسالة ماجستري ȡري منشورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، معايري املراجعة و تطبيقها يف اجلزائر، ر: م.بوƧاحة) ١(
ȋď٠.  

(2) Charron .C : Pourquoi des normes d’audit, revue française de comptabilité, N°236, Octobre 
2000, P05. 

)Ď (أ و.  راشد ،ع.الصحنȈم. دروي.ȷ:Ȼكرǽ مرجع سبق ȋ ،č٩.  
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  الة املستندات احملاسبيةøراجع لتقدمي رأيه حول القوائم املالية و حø الثقة ملن طلب خدمات امليعطي
  . و كذلȬ استقاللية املراجع عند إبداء رأيه

املراجع يعتمد على ثالثة عناصر أساسية و هي التأهيل العلمي و التأهيل املهƗ و التعليم فتأهيل 
  .املستمر

  .التأهيل العلمي -١
 حىت يكوȷ قادرا على القيام باملهام اليت سيكلف ŏا يف جمال ا علميى املراجع أȷ يكتسب تأهيالعل   

احملاسبة و املراجعة، Ɯيث يتم احلصول على هذا التأهيل من خالل الدراسة و التكوين يف خمتلف 
مبختلف املواد املعاهد و اجلامعات و الكليات املختصة و اليت تقوم بتكوين مراجع املستقبل و حتصنه 

 يطلبها تكوينه و حىت بعد إهناء دراسته، فعلى املراجع أȷ يبقى دائما باتصال بعمليات و املقاييȄ اليت
 ففي اجلزائر )١(مللتقيات و الندواترة، ǽلȬ حسب حاجته عن طريق حضور امستمالتكوين و بصفة 

 Ʈاسب أȷ يكوȷ ، فǚنه على كل شخص يطمǴ إىل احلصول على شهادة خبري١٩Ēčو منذ سنة 
  )č(.متحصل على شهادة ليسانȄ يف العلوم املالية أو ما يساويها

  

č- التأهيل المهني.  
طريق التدريب و هذا قبل عƗ أنه على املراجع أȷ يكتسب خƎة عن املهƗ فن   من ناحية التأهيل 

 اليت ƹكن أȷ يلتقيكن من املشاكل هنة بصفة مستقلة، و هذا حىت يتعرف على أكƎ قدر ưưارسة امل
  . ŏااƶب أȷ يكوȷ ملمو اليت ŏا أثناء ưارسته للمهنة، 

تنص على أنه ƶب القيام  ١٩Ēč/č٥/٠ď بتاريǸ األوىل من اجلريدة الرƧية الصادرةادة فحسب امل
 من نفȄ اجلريدة الرƧية تنص على أȷ التربص يتم مع مسؤول و الذي الثالثةبتربص مهƗ، أما املادة 

  )Ď(.املتربص و يقوم بتوجيههاسب يعمل على تقييم احملبري اخلهو 
  

Ď- التعليم المستمر.  
مبختلف برامج التكوين املستمر عن طريق  اختياريةعلى املراجع أȷ يلتحق بصفة إجبارية أو    

ذا  بتحديث معلوماته و معرفته العلمية و العملية، وهالتكوينات باختالفها، هذا حىت يقومامللتقيات و 
  .ما يتيǴ له كذلȬ مواكبة Ǔخر مستجدات املهنة

  
  .ȋđ٨، مرجع سبق ǽكرȻ: م.Ƿ. الرافعيور .Ƿ.اخلطيب) ١(
)č (و)Ď (ية اجلريدةƧيف ةاملؤرخللجمهورية اجلزائرية،  الر č١٩  أفريل٥Ēčȋ املادة األوىل و الثالثة ď٠Ē.  
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  .يةمعيار االستقالل -ثانيا
    Ɨاملراجع يع ȷيث تعند قيامه بعملية املراجعة ظاهرا و واقعا يبقى مستقالهذا املعيار أƜ ، رتبط

 بقدرة الشخص على العمل برتاهة و موضوعية و يف حالة عدم توفر هذȻ االستقاللية ƶب يةاالستقالل
  .على املراجع أȷ يتخلى عن عملية املراجعة بدوȷ احلاجة إىل عرȏ أسباب هذا التخلي

خالل كافة واقع يعƗ عدم اخلضوع ألي ضغوطات من خمتلف اجلهات    فاستقالل املراجع يف ال
عملية املراجعة و خمتلف مراحلها بدءا من عملية التخطيط لعملية املراجعة و مرورا بوضع برنامج 

رأيه الفƗ الذي يراȻ يف  عن  اإلفصاǳالفحص أو إجراءȻ حىت إهناء عمله و ǽلȬ بكتابته للتقرير و 
هذا املعيار يزيد من الثقة و درجة االعتماد على رأي املراجع حىت و لو أȷ مستخدمي ف. القوائم املالية

 ȷالبا ما تكوȡ فهنا تظهر احلاجة للرأي احملايد عن حالة املؤسسة،متعارضةمصاحلهم القوائم املالية .  
 من الناحية ستقاللية املراجع باستقالله من الناحية املادية أي استقالل مادي و استقاللǚ   و نقصد ب

الذهنية و الذاتية أي استقالل ǽاź، فاالستقالل املادي يعƗ عدم وجود مصاſ مادية للمراجع Ɲالف 
أتعابه املتفق عليها، أو حىت أحد أفراد عائلته يف املؤسسة Ʈل املراجعة، فعلى املراجع و خاصة املراجع 

حساباőا، و هذا ما  و اليت يقوم مبراجعة اخلارجي أȷ ال يكوȷ مرتبطا باملسامهني أو شركاء املؤسسة
ليت تشري إىل ضرورة او ١٩٩١/٠ď/čĒ املؤرǷ يف ٠٨-٩١ من القانوȷ الثالثةيظهر من خالل املادة 

 من نفȄ القانوȷ و اليت تنص ĎĎأما املادة  )١(استقاللية و نزاهة اخلبري احملاسب و ƮافȘ احلسابات
 تلقوا من شركة أو هيǞة خالل السنوات األخرية أجورا أو ال ƹكن األشخاȋ الذين: " ... على أنه
نوا Ʈافظي و ضمانات أȷ يعّي و امتيازات أخرى ال سيما يف شكل قروȏ و تسبيقاتأأتعابا 

فهذȻ املادة جاءت لتحافȘ على استقاللية املراجع من ) č(."حسابات يف الشركة أو اهليǞة نفسها
  . ختل بعملهادية و اليت ƹكن هلا أøȷالناحية امل

تكملة للمادة السابقة هلا و حفاظا كذلȬ على استقاللية املراجع Ɯيث كو ) Ďď(   كما جاءت املادة 
  :ƹنع ƮافȘ احلسابات ưا يأź"... جاءت تنص على أنه 

- ȡ فيها بصورة مباشرة أو Ȭلƹ يقوم برقابة شركات ȷري مباشرة أÜمسامهات  
  حساباőاÜلدى شركة أو هيǞة يراقب و مهمة خبري قضائي  أƹ ȷارس وظيفة مستشار جبائي أ-
   )Ď(." أȷ يشغل منصبا مأجورا يف شركة أو هيǞة راقبها قبل أقل من ثالǫ سنوات بعد وكالته-
  
)١ (Ȼكرǽ احملاسبية، مرجع سبق Ȅمديرية حتديث و ضبط املقاييȋ ،đ.  
)č(و )Ď (Ȅاملرجع نف ،Ȼأعالȋ ١Ď.    
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  ع اجلزائري أƷ ȷافȘ على استقاللية املراجع ماديا و ŏذا إعطاء مصداقية    فمما سبق أراد املشر
  .أكƎ لعمله و الرأي الذي خيرǯ به جراء عملية املراجعة اليت يقوم ŏا

 الذاź أو الذهƗ فيعƗ استقالل املراجع مهنيا من خالل عدم وجود أي ضغوȓ أو االستقالل   أما 
  .دماتهتدخل من طرف املؤسسة الطالبة خل

  .معيار العناية المهنية المالئمة -ثالثا
ليت تعƗ إعطاء االهتمام الكايف او    يعتƎ هذا املعيار مبثابة املعيار الثالث من املعايري العامة للمراجعة 

جلميع مراحل عملية املراجعة، أي ال يكفي املراجع أȷ يكوȷ مؤهال و مستقال حىت ينجز عملية 
Ș من هذا املعيار هو صعوبة القياس بطريقة مباشرة لذلȬ يتم قياس هذȻ العناية املراجعة، و ما يالح

  .عن طريق التعرف على مدى الوفاء مبسؤوليته
 املهنية يتحدد عن طريق عدة عوامل فمنها ما تنص عليه التشريعات و القوانني فمعيار العناية   

 ƶب ، كماد األدƅ للعناية املطلوبة من املراجعاملختلفة اليت حتدد املسؤولية القانونية و اليت Ƣثل احل
ز ملن إضافة املعايري و القواعد اليت تصدرها اهليǞات املهنية من أجل احلفاȗ على مستوى معني و ưّي

يعمل و ينشط يف هذȻ املهنة عند القيام بǚبداء الرأي عن القوائم املالية، و السجالت احملاسبية و إعداد 
، االƟاȻ األول يذهب Ʋو مضموȷ املراجع احلكيم أو  ملفهوم العناية املهنيةاƟاهاȷك و هنا) ١(التقارير

احلذر أما الثانية فتتجه Ʋو اإلعالȷ و اإلفصاǳ عن العناية اليت عن طريقها تؤدي املهام املطلوبة من 
اع حلصول على كل أنوا املراجع باحلكمة و احلذر ƶب عليه أƷ ȷاول فحىت يتحلى. املراجع

املؤسسة Ʈل املراجعة، بيتنبأ باألخطار اليت ƹكن هلا أȷ تلحق الضرر  اليت ƹكن هلا أƟ ȷعله املعلومات
 Ȭري عادية، و كذلȡ يعطي درجة عالية من احلذر عند فحصه للعناصر اليت تظهر له ȷب أƶ كما

 تكثر فيها األخطاء، كما أمهية متزايدة للخطر عند قيامه مبراجعة األقسام اليت Ʒدǫ فيها التالعب و
اصة بالعناصر و القوائم املالية اخليعمل املراجع دائما بǚزالة كل الشكوك و طلب كل االستفسارات 

يكوȷ على دراية و متتبع للعمل الذي يقوم به  كما على املراجع أȷ ،اليت من خالهلا سيبدي رأيه
  .مساعديه

        
     

     
 
 

  .١٩٨، ١٩٩٨ȋ،  اإلسكندريةاجلامعية،املراجعة بني النظرية و التطبيق، الدار  :ȷ.م. درويȈوم .ع.الصحن) ١(
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  .معایير الفحص الميداني: المطلب الثاني
إȷ هذȻ املعايري őتم بوضع جمموعة من التوجيهات اليت ƶب على املراجع أȷ يأخذ ŏا عند قيامه    

ȷدر اإلشارة إىل أƟ هلا، كما Ȼاملعايري أكثر دقة مقارنة مع املعايري العامة بعملية املراجعة و تنفيذ Ȼهذ 
  )١(: الفحص امليداين تشمل ثالثة معايري أساسية و اليت ƹكن ǽكرها كالتايلايريللمراجعة، فمع

  Üشراف املستمر على عمل املساعدين و اإلالتخطيط السليم وضع خطة عمل مالئمة و -
كƎ و تفسري اوله بتعمق أة الداخلية و هذا ما سنتنام الرقاب تقييم مدى إمكانية االعتماد على نظ-

  البحثÜأكثر يف الفصل الثاين من هذا 
  . إبداء رأيه عند عمل املراجع على احلصول على األدلة الكافية و املالئمة و اليت تكوȷ له مهمة-

  

  .معايير وضع الخطة و التخطيط السليم و اإلشراف على المساعدين -أوال
كوȷ على شكل خطة مكتوبة، يلتنفيذ إجراءاőا و عملياőا ƶب أȷ   املستعملراجعة   إȷ برنامج امل

و اليت تتضمن الدفاتر و السجالت احملاسبة الواجب فحصها، و كذلȬ الوقت احملدد لذلȬ، مع 
  هو القيام بفحص سليم عة øدف األساسي من املراجøاتصاف هذا الƎنامج باملرونة Ɯيث يكوȷ اهل

  . استكمال و إهناء برنامج املراجعة و تنفيذȻ بالكاملو ليȄ جمرد 
   فاالعتماد املتزايد على أنظمة الرقابة الداخلية مع زيادة و توسع استعمال طرق املعاينة يف عملية 

ت زاد من أمهية ختطيط نااملراجعة و استخدام أسلوب املراجعة املستمرة و كذلȬ تطور تشغيل البيا
  .ها مرحلة هامة لتنفيذ عملياőابرنامج املراجعة و جعل

  ):č(ة و لتحقيق هذا املعيار ƶب إƱاز األنشطة الثالثة التالي  

  املراجعÜاملراجعة اليت ينشط فيها  وضع خطة سليمة للعمل مع اكتشاف بيǞة -
  الفحصÜعلى مهام  ختصيص املساعدين -
  أدائهمÜلى عمل املساعدين و تقييم  اإلشراف ع-

مة هي مبثابة خطوة تلي اكتشاف املراجع للبيǞة اليت سيقوم مبراجعتها، فبيǞة    فوضع خطة سلي
ثر بصورة أو بأخرى على خلية كانت أم خارجية و اليت  تؤاملراجع هي العوامل احمليطة باملراجعة دا

  . ختطيط و تنفيذ عملية املراجعة
ؤسسة اليت تتم فيها عملية و تتمثل البيǞة اخلارجية يف العوامل املؤثرة و الظروف اخلاصة بامل

  أما البيǞة الداخلية فهي تتمثل يف العوامل املؤثرة و الظروف اخلاصة مبكتب املراجعة أي املراجعة، 
  
  

(١)  Simon.P : Audit financier, Organisation, Paris, ١٩٨Ē, PčĎ. 
)č (أ و .ر. راشد ،م .ع.الصحنȈم.دروي.ȷ: ،Ȼكرǽ مرجع سبق  ȋȋĎ٨-Ď٩.  
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 بعض القيود على املراجع عند اȷ و تفرضاȷالمها تؤثرøني بعملية املراجعة، فكالقائم Ʈيط 
نذكر اهليكل التنظيمي فمن العوامل اخلارجية اخلاصة باملؤسسة و تنفيذȻ لعملية املراجعة،  طيطهøخت

عوامل  أما من الالداخلية،مستوى فعالية نظام الرقابة و اخلاŏ ȋا، نوع النظام احملاسƑ املطبق، 
الداخلية نذكر طاقة العمل املتاحة و نوعيتها، قيود الوقت، التكلفة و العائد و ƹكن إضافة معايري 

  . الرقابة على جودة عمل مكتب املراجعة
يق بني الظروف البيǞية و العوامل املؤثرة لكل من املؤسسة لية املراجعة يساعد على التوففتخطيط عم

  . و مكتب املراجعة
ضافة تلȬ املعلومات اليت Ʒصل عليها املراجع و اليت هي أولية حول املؤسسة، فهذȻ كما ƹكن إ

  )١(.األخرية تزيد من جودة اخلطة املوضوعة من طرفه

هام اليت امل فيعƗ ختصيص املراجع ملساعديه على ،أما فيما خيص ختصيص املساعدين على الفحص   
بشري حىت ال يقع املراجع يف لالعمل من العنصر ااشتملت عليها خطة املراجعة و حتديد احتياجات 

  . للوفاء مبتطلبات خطة و برنامج املراجعةاملطلوبة،حالة عجز من املساعدين أو من الكفاءة املهنية 
   أما بالنسبة لɌشراف على املساعدين و تقييم أدائهم فتأź بعد ختصيصهم على مهام الفحص، أي 

 على عملهم طالعاإل بعد ختصيص املساعدين فيجب متابعتهم وملراجعةاال تنتهي عملية ختطيط 
للتأكد من أهنم يقوموȷ بالعمل املكلفني به على أحسن وجه و تقييم أدائهم و متابعة مدى تقدمهم 

  .يف تنفيذ املهام
ن  جمموعة من األهداف لتخطيط و وضع برنامج للمراجعة، هو أهنا تبّياستخراǯ   فمما سبق ƹكن 

  ص، øو الفحتبارات و كذلȬ العناصر اخلاضعة هلذȻ االخص و االختبارات املراد القيام ŏا جمال الفح
و خطوات الفحص الضرورية و التوقيت كذلȬ، كما أȷ هذا الƎنامج يستخدم للداللة على العمل 

  .املنجز و مراقبته
املراجعة و اليت هي  يف Ʊاǳ توجيه و ختطيط مهمة و بصفة عامة ƹكن ǽكر بعض العناصر اليت تساعد

  )č(:كما يلي

  وجدتÜة حول املؤسسة و Ɵديدها إȷ  حصول املراجع على معلومات أولي-
   ختطيط املهمة يف الوقت املناسب، فكلما كانت املهمة اليت يقوم ŏا املراجع معقدة كلما أستوجب -

 مبكرÜاالنطالق يف ختطيطها يف وقت 
  

 (1) Revue française de comptabilité : La démarche générale d’audit, l’approche par les risques, 
N°330, Février 2001.P05. 
(2) Fournier.J : l’orientation et la planification d’une mission d’audit, Revue française de 
comptabilité, N°332.Avril 2001.P05. 
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 املراجعةÜنتظرȻ من عملية ل املراجعة ملعرفة ما تاملؤسسة Ʈ ختطيط املهمة باشتراك إدارة -
  العملÜ اشتراك األعواȷ و املساعدين يف وضع خطة -
 Ɵديد اخلطة املوضوعة من طرف املراجع كلما أستوجب األمر و ǽلȬ بأخذȻ بعني االعتبار -

  .املعلومات اليت يتحصل عليها عند القيام بعملية املراجعة
  

  .مكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخليةمعيار تقييم مدى إ -ثانيا
راجعة    يعتƎ هذا املعيار مبثابة املعيار الثاين من معايري الفحص امليداين و الذي من خالله Ʒدد إطار امل

و نطاق الفحص و مدى و نوع اإلجراءات اليت ƶب على املراجع إتباعها، و طبيعة و مدى عمق 
  .أدلة املراجعة الواجب مجعها

  :   و حىت يتمكن املراجع من الوصول إىل حكم موضوعي ƶب أȷ يراعي ما يلي
- ȏو الذي من خالله يدرس ا مبدئيا وجود نظام للرقابة الداخلية مثايل، و يضع املراجع برناجمافترا 

  من خالل النتائج املتوصلإمكانية تطبيق عناصر هذا الƎنامج يف املؤسسة Ż يقوم بتعديل هذا األخري
Üإليها  

 يف حالة ما إǽا كانت املؤسسة كبرية فيفضل إƱاز عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف -
  Üيق عمل من املراجعني و املساعدينفر
  øكامهم، إىل تقارب ما بني أحالذي يقوم باملراجعة حىت يتوصلاɇراء ما بني أعضاء الفريق  تبادل -

  .الفصل الثاين بة الداخلية يف املبحث الرابع من نظام الرقاو سوف نتطرق إىل تقييم
  

  .الكافية األدلة على المراجع حصول معيار -ثالثا
   لتحقيق هذا املعيار ƶب النظر إىل املراجعة بأهنا وسيلة أو عملية منتظمة و متكاملة لتجميع األدلة، 

الية و املعلومات احملاسبية،  مدى صحة القوائم امليفو اهلدف من املراجعة هو إبداء رأي فƮ Ɨايد 
ي أساس الرأي فهذا ال ƹكن أȷ يقوم بدوȷ وجود مادي هلذȻ القوائم و السجالت احملاسبية و اليت ه

ǎحجم من األدلة كل Ǝو الذي يبديه املراجع، فكلما يصل املراجع إىل مجع أكǽ رأيه النهائي ȷما كا
  )١(.  القرارع أȷ يقدم هذȻ األدلة ملتخذيراجصحة و مصداقية، ففي بعض األحياȷ يتطلب على امل

  
  

)١ (ȷع.ع.س و هالل.م.الصبا :Ȼكرǽ مرجع سبقȋ ،١đđ.  
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  .معایير إعدادا لتقاریر: المطلب الثالث
يف املطلب األول إىل املعايري العامة أو الشخصية اليت ƶب توافرها يف املراجع و بعد أȷ تطرقنا    

معايري إعداد التقارير إىل طلب الثاين، سوف نتعرȏ من خالل هذا املطلب معايري العمل امليداين يف امل
  . النتائج اليت توصل إليها من عملية املراجعة اليت قام ŏااȷ فيهاليت من خالهلا يبدي املراجع رأيه و يدّو
  :   و معايري إعداد التقرير هي كالتايل

 إعداد القوائم احملاسبية يفى تطبيق املبادىء  ƶب أȷ ينص تقرير املراجع عند إبداء رأيه عن مد- 
  Üاملالية

عند القيام بعملية املراجعة ƶ  Ɓب أȷ ينص تقرير املراجع عن ما إǽا كانت املبادىء احملاسبية املطبقة -
  املالية اخلاصة بالسنوات السابقةÜختتلف عن املبادىء اليت طبقت عند إعداد القوائم 

  الية املستعملة إلبداء الرأي حتتوي على كل اإليضاحات و البياناتƶ Üب أȷ تكوȷ القوائم امل-
 القوائم املالية بكوهنا وحدة واحدة عند إبداء رأيه و يف حالة كلبملم  ƶب أȷ يكوȷ تقرير املراجع -

  . رأيهبداءاستحالة ǽلƶ Ȭب على املراجع أȷ يذكر األسباب اليت أدت إىل عدم إ
  .تطبيق المبادىء المحاسبية عند إعداد القوائم الماليةإبداء الرأي عن مدى  -أوال

و يتعاقد عليها مع  من طرف املختصني و هيǞات اقتراحها   إȷ املبادىء احملاسبية يف األصل يتم 
 البيانات احملاسبية ء تتصف بالقوة القانونية، فال حتضمستعملي القوائم املالية، Ɯيث أȷ هذȻ املبادى

سسة بالقبول إال إǽا ثبت أȷ املبادىء احملاسبية املتفق عليها مطابقة باحلرف املقدمة من طرف املؤ
  )١(. املبادىء احملاسبية و مدى تطبيقها من طرف املؤسسةيف لذلȬ يقوم املراجع بǚبداء رأيه الواحد،

  )č(:   و من املبادىء احملاسبية األساسية و املتعارف عليها عموما نذكر

  Üȓالنشا استمرارية  مبدأ-
  الدوريةÜاللية الدورات و النتائج  استق مبدأ-
  النقديةÜ الوحدة  إستقرار مبدأ-
  احملاسبيةÜات أو استمرارية الطرق  ثب مبدأ-
  احلذرÜ احليطة و  مبدأ-
  املزدوÜǯ القيد  مبدأ-
  .املوضوعية أحسن البيانات أو  مبدأ-
  .١٩٩٩ȋ ،Ďď، امعية، اجلزائر احملاسبة العامة للمؤسسة، ديواȷ املطبوعات اجل:م.بوتني) ١(
)č (املرجع Ȅنفȋ ،Ȼأعال Ďď.      
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قيام املراجع مبراجعة القوائم املالية، و تقومي النتائج اليت توصل إليها عن طريق األدلة املتوافرة   فبعد 
  إعدادها وفقا للمبادىء احملاسبية ما إǽا كانت املعلومات املالية Źيفن عليه إبداء رأيه لديه، يتعّي

  )١(. أȷ يكوȷ رأيه كنتيجة شاملةعلىاملقبولة 

    ȷأما يف حالة اختالف املراجع مع إدارة املؤسسة حول تطبيق املبادىء احملاسبية، فعلى املراجع أ
  . خاصة إǽا كاȷ هلذا التطبيق تأثري مادي على البيانات املاليةا معارضا أو رأيا متحفظايبدي رأي

  

  .طبيق المبادىء المحاسبية خالل مختلف السنوات السابقة مدى تفيإبداء الرأي  -ثانيا
قابلية القوائم املالية  يف تطبيق املبادىء احملاسبية، و ǽلȬ لضماȷ التنسيق   و يهدف هذا املعيار إىل 

للمقارنة على مدار الفترات أو السنوات املالية و بالتايل التأثريات اليت أدت إليها هذȻ القوائم املالية 
م الثبات يف تطبيق هذȻ املبادىء يؤدي إىل تداخل بني عناصر اإليرادات و املصاريف للفترات ألȷ عد

  .املالية السابقة و بالتايل النتائج املالية املتوصل إليها تكوȡ ȷري صحيحة
  

  .لية على آل اإليضاحات و البياناتاحتواء القوائم الما -ثالثا
ȷب أƶ القوائم املالية ȷأ Ɨملستعملي    و هذا يع Ɩحتتوي على كل البيانات و اإليضاحات حىت يتس 

  القوائم املاليةاحتواءهذȻ القوائم فهمها بطريقة مباشرة و بدوȷ أي ȡموȏ كاȷ، أما يف حالة عدم 
على اإليضاحات و البيانات الالزمة، فعلى املراجع أȷ يذكر هذا اخللو يف تقريرȻ النهائي الذي يسلمه 

  .جعةللمؤسسة Ʈل املرا
  

        .إلمام تقرير المراجع بجميع القوائم المالية -رابعا 
  دى صدق ø التحقق من مكنيلم جبميع القوائم املالية حىت ƹ   و يتضمن هذا املعيار أȷ رأي املراجع 

و صحة املركز املايل للمؤسسة و وضوǳ القوائم املالية بأمجلها حىت تشمل امليزانية اخلاصة باملؤسسة، 
ȷ هذا املعيار ال يعƗ أȷ على املراجع إعطاء موافقة تامة أو رفض على كل القوائم املالية، ففي كما أ

  أȡلب احلاالت اليت ال ƹكن للمراجع إعطاء موافقة تامة عليها، فال يقوم برفضها بصفة حتمية،
  
  
  
  
  
  
، املمارسة املهنية يف اململكة السعودية، معهد اإلدارة العامة، الطبعة الرابعة يف تنظيم استخدامهاإمكانية   مدى معايري املراجعة الدولية و:م.ع.الشمري) ١(

١٩٩ďȋ ،٩Ď.   
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  :   و ƹكن تلخيص معايري املراجعة املتعارف عليها و اليت تطرقنا هلا يف اجلدول التايل
  

  
ƨ١(دول رقم ا-Ď( عليها ȣمعايري املراجعة املتعار.  

 مضموȷ املعيار ياراجملال الفرعي للمع اجملال الرئيسي
  املعايري العامة

  
  
  
  
  
  
  
  

معايري الفحص امليداين

  التأهيل العلمي و الكفاءة املهنية
  
  

  استقالل املراجع
  
  
  

  العناية املهنية
  

ختطيط العمل و اإلشراف على 
  املساعدين

  
تقييم مدى إمكانية االعتماد 
  على نظام الرقابة الداخلية

  
  
  

 ئمةتوفري األدلة الكافية و املال

ƶب أȷ يتم الفحص بواسطة شخص 
أو أشخاȋ لديه التدريب الفƗ الكايف 

  .و اخلƎة كمراجع
يف مجيع األمور املرتبطة بالواجبات 
املهنية ƶب أƷ ȷافȘ املراجع أو 
املراجعوȷ على االستقالل الذهƗ و 

  .االستقالل يف املظهر
ƶب بذل العناية املهنية الالزمة إلƱاز 

  .عداد التقريرالفحص و إ
ƶب ختطيط العمل بدرجة كافية و 

مباشرة اإلشراف املالئم على ƶب 
  .املساعدين يف حالة وجودهم

ƶب أƟ ȷرى دراسة و تقييم مالئمني 
ألساليب الرقابة الداخلية املطبقة 
كأساس لالعتماد عليها، و لتحديد 
مدى االختبارات املطلوبة و اليت سوف 

  .راجعةحتدد إطار إجراءات امل
ƶب احلصول على أدلة كافية و مالئمة 
من خالل الفحص و املالحظة و 
االستعالم و املصادقات لتكوين أساس 
إلبداء الرأي يف القوائم املالية موضوع 

 .الفحص
نت القوائم ƶب أȷ يبني ما إǽا كاتوافق عرȏ القوائم املالية مع  معايري التقرير
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املبادىء احملاسبية املقبولة قبوال 
 .عاما

ادىء قد عرضت وفقا للمباملالية 
 .احملاسبية املقبولة قبوال عاما

االنساق يف تطبيق املبادىء  
  احملاسبية املقبولة قبوال عاما

  
  
  

 مالئمة اإلفصاǳ يف القوائم املالية
  
  
  

 وحدة الرأي

ƶب أȷ يوضǴ التقرير ما إǽا كانت 
عموما يف املبادىء احملاسبية املقبولة 

ة احلالية هي ǽات املبادىء اليت الفتر
  .طبقت يف الفترة السابقة

ينظر إىل اإلفصاǳ عن املعلومات يف 
القوائم املالية على أنه كاف بدرجة 
Ȭلǽ ريȡ التقرير Ǵيوض Ɓ معقولة، ما.  

تقرير املراجع ƶب أȷ يتضمن رأيه يف 
القوائم كوحدة واحدة، أو اإلشارة إىل 

 يتمكن عدم إمكانية ǽلȬ، و عندما ال
ȷب أƶ ،من التعبري برأي شامل Ǵيوض 

أسباب ǽلȬ، و يف مجيع احلاالت اليت 
املراجع بقوائم مالية، يقترȷ فيها اسم 

ƶب أȷ يتضمن التقرير إيضاحا قاطعا 
إȷ -عن الفحص الذي قام به املراجع 

 و درجة املسؤولية اليت -وجد
 .يتحملها

  .ȋ ،č٥ مرجع سبق ǽكرȷȻ،.م.أ و درويȈ. راشد،م .ع.الصحن: املصدر
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  .تنفيذ عملية المراجعة: المبحث الرابع

سوف نتعرȏ من خالل هذا املبحث إىل املراحل املتعلقة باجلانب التنفيذي للمراجعة، Ɯيث     
يتطلب حتقيق هذا العمل بشكل كاف أثناء الفحص وجود خطة Ʈكمة و مالئمة حىت نتوصل إىل 

و القرائن لȬ حصول املراجع على األدلة ذ و كاالختبارات و حتديد جمال خليةاتقييم نظام الرقابة الد
 Ȼالكافية إلبداء رأيه حول القوائم املالية و اإلجراءات املتبعة من طرف املؤسسة و إعداد تقرير
ري كمرحلة هنائية يضم النتائج اليت توصل إليها جراء عملية املراجعة اليت قام ŏا، كل هذا تطبيقا ملعاي

  .املراجعة املتعارف عليها و اليت تطرقنا إليها يف املبحث السابق
 التخطيط و اإلشراف عن عملية املراجعة يف املطلب    و سوف نتعرȏ من خالل هذا املبحث إىل

األول Ż يف املطلب الثاين إىل األدلة و القرائن املعتمد عليها يف عملية املراجعة و من Ź التقرير عن 
      . راجعة يف املطلب الثالثعملية امل

  .التخطيط و اإلشراف في عملية المراجعة: المطلب األول
 أȷ علمنا إǽا Ʊاǳ خاصةإȷ التخطيط يف عملية املراجعة و اإلشراف عليها يعد عامال من عوامل     
ى  معيار من معايري العمل امليداين يتطلب ضرورة التخطيط املناسب للمهمة و كذا اإلشراف عللأو

       .املساعدين

  .ول على معلومات عن المؤسسةالحص -أوال
، فمنطلقها هو دائما نفسه، فعلى اخلارجي   مهما كانت املهمة املكلف ŏا املراجع الداخلي أو 

أƷ ȷصل على معلومات حول املؤسسة Ʈل املراجعة، فاملعلومات اليت Ʒصل عليها تسمǴ له  املراجع
احملاسبية و الواقع اليت حتاول أȷ تظهرȻ هذȻ األخرية، و بالتايل تسمǴ له بوضع عالقة بني املعلومات 

فهذȻ املعلومات اليت Ʒصل عليها تساعدȻ يف وضع برنامج ، )١(بالوصول إىل نتائج أكثر صحة و دقة 
و حلصر املعلومات اليت Ʒتاجها املراجع و اليت يستعملها فعال، Ʒاول اإلجابة عن األسǞلة . عمل
  )č(:ةالتالي

- Ýما هي خمتلف أنشطة املؤسسة  
 العملية و التنظيمية يف املؤسسةÝ من هم املسؤولوȷ عن خمتلف األنشطة -
  

(١)  Bénédict.G et Keravel.R :Op.Cit .P١٩. 
(2)  Collins.L et Valin.G : Audit et contrôle interne, Aspects financiers, opérationnels et 
stratégiques ; Dalloz.Paris, 4emme édition, 1992 ; P92.       
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-Ýما هو التطور التارخيي للمؤسسة  
-Ýما هي الوسائل التقنية املستعملة على املستوى العملي    
-Ýما هي الوسائل التقنية املستعملة على املستوى التنظيمي   

  .علومات حول املؤسسة   و سوف نتطرق فيما يلي إىل املراحل اليت يتبعها املراجع للحصول على م
  . المعلوماتعنالبحث  -١

  :   حلصول املراجع على املعلومات اليت Ʒتاجها يستعمل الوسائل التقنية التالية
ية Șø وجود نوعني من املستندات، اخلارجøهنا نالح:  استعمال الوثائق و املستندات املوجودة/أ

  .منها و الداخلية
املخطط احملاسƑ،  منشورات هياكل متخصصة و تقارير معدة : ها من الوثائق و املستندات اخلارجية-

  .جهات خمتصةمن 
اهليكل التنظيمي، تقارير املراجعني الداخليني، تقارير جملȄ :  الوثائق و املستندات الداخلية منها-
جع ميزانية و جدول احلسابات، وثائق حتصل عليها املراالت القانونية، وثائق مالية من ة، السجاراإلد

  .مباشرة من خارǯ املؤسسة
  :زيارة هياكل املؤسسة/ ب

الحظة حالة مبة تسمǴ له تب و الورشات، Ɯيث أȷ هذȻ الزيار   نعƗ هنا زيارة املراجع للمكا
  االستثمارات و قّيم االستغالل باملؤسسة، فهذȻ األخرية تسمǴ للمراجع بطرǳ جمموعة من 

  .  عليهاا و التأمنيحيث ملكية األصول، صيانتهالتساǗوالت من 
ǯ/ املسّيريناستجواب :   
  . املعلومات اليت حصل عليهاهذا االستجواب للمراجع باستكمال سمǴ  ي
č- ١( .تحليل المعلومات(  

 خمتلف  حتليل اهلياكل التنظيمية و سلطة   إȷ املعلومات املتحصل عليها تسمǴ للمراجع بالقيام بعملية
  .دف إىل إظهار حاالت تعارȏ الوظائفمسؤويل املؤسسة، هذا التحليل يه

  : دراسة اهلياكل التنظيمية/أ
ة و الوظيفية، فبعد مجع املراجع    يتمثل اهليكل التنظيمي يف التمثيل البياين للعالقات السلمي

  لمعلومات ل
  

(1) Bénédict.G et Kéravel.R : Op.Cit, P P22-23. 



 ǨالفصǧǷȁة: اǖƩراǮال ǺلƑ ǨƱƴǭ                                                                                                                      ٥١                                

مؤسسة يف حالة عدم وجودȻ و التأكد من صحته يف اليت Ʒتاجها يستطيع إعداد اهليكل التنظيمي لل
 باكتشاففاهليكل التنظيمي للمؤسسة يسمǴ للمراجع . حالة ما حتصل عليه مباشرة من املؤسسة

  :بعض من املشاكل منها
-Ü ازدواجية أو ثقل القيادة   
  .السلمية تعدد املستويات -
  : سلطة خمتلف املسǞولني/ب

ملسؤولني بدقة تسمǴ للمراجع بالتعرف ما إǽا كانت العمليات    إȷ التعرف على سلطة خمتلف ا
  .صالحيات بذلȬالسؤولني الذين هلم اململؤسسة و املسموحة قد صدرت من طرف بااملقررة 

  

ǯ /الوظائف ȏإعداد جدول تعار:  
   عدم تعارضها مع أسȄø الرقابة الداخلية رف على وظائف املوظفني للتأكد من   على املراجع التع

  :وظائف ةهنا ƶب أȷ نفرق بني Ʀسو 
  Ü القراراختاǽ وظيفة -
-Üعلى األصول ȗوظيفة احلفا   
-Üعلى السيولة ȗوظيفة احلفا   
-Üوظيفة التسجيل   
  . وظيفة الرقابة-

  .أكثر من وظيفة واحدة من تلȬ املذكورة أعالȻب   فال ƹكن لشخص واحد باملؤسسة أȷ يتكفل 
املراجع بǚعداد جدول التعارضات لكل إجراء، فهذȻ الوثيقة و بعد فحص خمتلف الوظائف يقوم 

  .تتعرȏ بوضوǳ لكل األعمال املنفذة من طرف نفȄ الشخص
    

 عملية احلصول على معلومات حول املؤسسة و خمتلف أنشطتها ال ƹكن هلا أȷ  األمر فȷǚحقيقة  يف 
بل ƹكن هلذȻ  )١(ف املؤسسةحتصر كل املخاطر و النقائص املوجودة باإلجراءات املوضوعة من طر

  .يام بعملهقالعملية أȷ تساعد يف وضع برنامج عمل واف و الذي بǚمكانه إرشاد املراجع أثناء ال
  
  

  
 

(1) Revue française de comptabilité : La démarche générale d’audite ; Op.Cit ,P05. 
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  .برنامج المراجعة -ثانيا
 اعتƎ أحد النتائج اليت يتوصل إليها يف املرحلة التمهيدية Ɯيث أȷ هذ   وضع املراجع لƎنامج مراجعة ي

، فالƎنامج Ʒتوي على النتائج األولية لتحليل  الƎنامج ƶب أȷ يصادق عليه املسّيروȷاألخري أي
  .)١(اإلجراءات و املخاطر املتعلقة ŏا

  )č(:يستطيع  الƎنامج ƶب أȷ     و حىت ƹكن احلكم على جودة

  Üراجع يف عملية املراجعة للمؤسسةوجيه امل ت-
  لة لتƎير حقوق املراجع و أتعابه Ü استعمال الƎنامج كوسي-
  سؤولية Ü يف املا حتسيȄ اإلدارة و إشراكه-
   املراجع عن مدى التقدم يف العمل Ü تكوين أساس ملعرفة-
  فاء Ü استعماله كوسيلة لتأكد اإلدارة من أȷ عمل املراجعة سلم ألشخاȋ أك-
  .نشاȓ املراجعة الداخلية للمؤسسة  تشكيل قاعدة معلومات للمراجعني اخلارجيني حول-

 بشكل عام ألي عملية مراجعة بغض النظر عن ى برنامج املراجعة أȷ يكوȷ مكتوبا علكما ينبغي    
عة  ليȄ من الضروري إعداد برنامج ملراجهحجم املؤسسة، حىت و لو أȷ مجع من املراجعني يروȷ أن

  .مراجعة املؤسسات الكبرية و املتوسطة حتمي يف حالة  أمراملؤسسات الصغرية و لكنه
 املراجعة، كما ينبغي أȷ تكوȷ اإلجراءات ا   فƎنامج املراجعة يعطي اخلطوȓ العريضة اليت تقوم عليه

ج املراجعة يف املتعلقة بتقييم نظام الرقابة الداخلية مدونة بالƎنامج، كما يستحسن التعبري عن برنام
  )Ď(.اخلاصة باملراجعةشكل خرائط توضǴ تدفق العمليات 

   و حىت يكوȷ برنامج املراجعة ǽو جودة عالية فعلى املراجع أȷ يقوم بتقييم أويل لنظام الرقابة الذي 
ة و سالمته و مدى إمكانية االعتماد عليه يف خطة تسيتوىل فحصه فحصا دقيقا ملعرفة مدى كفاي

  . ه أثناء القيام مبهمتههاليت ستواجد خماطر املراجعة و املشاكل عمله و حتدي
  
  
  
  
  

 

  (1)  Hayward.S :Op.Cit.P18.    
  (2)  Sawyer.L.B : La pratique de l’audit interne, publi union, 2eme édition, 1976, P87. 

)Ď (١٩٩، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مراجعة احلسابات: أ .نورčȋ ،١٥٠.   
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  .أوراق العمل -ثالثا
   ȷاملراجع خمصص لتخطيط و إعداد و مراجعة أوراق العمل ألهنا تزيد من  اجلزء الكبري من وقت إ

ن القوائم املالية، عاملهنية وتساعدȻ يف أداء مهامه و إعداد تقريرȻ املتضمن لرأيه الفƗ احملايد الكفاءة 
 سجالت Ʈاسبية و وثائق مالية لتدعيم و إثبات العمل كما أȷ املراجع يستعمل أوراق العمل من

  .الذي قام به
تشمل كل األدلة و القرائن اليت يتم Ɵميعها بواسطة :" ƹكن تعريف أوراق العمل بأهنا   ưا سبق 

، و النتائج اليت توصل عهاøاتبمل، و الطرق و اإلجراءات اليت øاملراجع، إلظهار ما قام به من ع
طتها يكوȷ لدى املراجع األسȄ اليت يستند إليها يف إعداد التقرير و القرائن ملدى إليها، و بواس

  )١( ".الفحص الذي قام به، و الدليل على إتباع العناية املهنية أثناء عملية الفحص
  )č(:راق العمل يف املراجعة و اليت يعتمد عليها املراجع يف عمله هيبينما أنواع أو

  املطلبÜطرقنا له بالتفصيل يف نفȄ ي ت برنامج املراجعة و الذ-
 موازين املراجعة و اليت تعƎ عن حلقة اتصال بني حسابات دفتر األستاǽ و بني القوائم املالية اخلتامية -

  سالمتهاÜ مدى يفاجع أȷ يبدي رأيا ن على املرو اليت يتعّي
   يف Ɵميع أƱزمل الذي  اجلداول امللحقة و اليت يتم إعدادها من طرف املراجع لɌفصاǳ عن الع-

   احلساباتÜحول دقة  اقتناعو األدلة حىت يتوصل إىل القرائن 
ع  املصادقات و اليت Ʒصل عليها املراجع من املتعاملني مع املؤسسة من زبائن و بنوك و موردوȷ م-

 Ȼالتأكد عن مدى صدق هذÜاألخرية  
 العقود  يقوم املراجع مبراجعةاحملاضر و املستخرجات من العقود و السجالت األخرى Ɯيث -

  املؤسسةÜاملرتبطة بعمليات 
  التسوياتÜود الدفترية و  القي-
 تقرير تقييم نظام الرقابة الداخلي للمؤسسة مع بياȷ نقاȓ القوة و الضعف و التوصيات الالزمة -

  التصحيحيةƹÜكن القيام بالعمليات حىت 
  .أȷ يرجع إليها عند احلاجة املسودة األصلية لتقرير املراجع و اليت ƹكن -
  
  

  

)١ (ȷع.س، و هالل.م.الصبا :ȋ ȋ ،Ȼكرǽ ١مرجع سبقĒ١٨٠-٩.  
)č (ȷسم.الصبا  :ȋ ȋ ،Ȼكرǽ مرجع سبقĎ٠٩-Ď١١.  
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  .ملفات المراجعة -رابعا
 مبسȬ ملفني أساسني و املتمثلني يف امللف الدائم و ا إȷ الطابع الدائم ملهمة املراجع Ɵعله ملزم  

  : فمسȬ هاǽين امللفني يسمǴ له بøامللف اجلاري،
 حول احلسابات ه الالزمة لɌفصاǳ برأين مجع كل العناصر هيكلة مراحل الرقابة و التحقق م-

Üالسنوية اخلاضعة لفحصه  
  مبهمتهÜ تكوين املراجع ملصدر دائم للمعلومات حول املؤسسة Ʈل املراجعة طوال قيامه -
 عن األعمال املنفذة و الوسائل املوضوعة و املستعملة للوصول لدليلل احلفاȗ و التسليم عند احلاجة -

  السنويةÜإىل اإلفصاǳ عن رأي حول درجة عدالة و صدق احلسابات 
  العامليةÜ التطبيق للمعايري املوضوعة الوطنية منها و -
  . مراقبة العمل املنفذ من طرف املساعدين-
  .الملف الدائم -١

الدائم مرتبطة Ɲصائص املؤسسة Ʈل التقييم و التنظيم الداخلي    إȷ طريقة ترتيب مضموȷ امللف 
  )١( :يليملكتب املراجع، لكن ƶب أȷ يكوȷ مهيكل حول ما 

  : عموميات حول املؤسسة Ʈل املراجعة/أ
  ة للمؤسسة و الوحدات املكّونة هلاÜشريم قائمة -
  العامÜ التنظيم -
  .امةع وثائق -
  :ة الرقابة الداخلي/ب

ȷب أƶ    بتقدير درجة الثقة اخلاصة Ǵالنقطة على كل ما يسم Ȼتوي امللف الدائم بالنسبة هلذƷ 
، خرائط االستقصاءوصف الوظائف أو املهام، قوائم ( بالرقابة الداخلية و املخاطر العامة 

  ).إƀ...التدفق
ǯ/اسبية و ماليةƮ معلومات :  
-Üاملستعمل Ƒاملخطط و الدليل احملاس   
  حملاسبيةÜا اإلجراءات -
 احملاسبيةÜ اهلياكل التنظيمية للمصلحات -

  

(1) Ordre National Des Experts Comptables, Commissaires aux comptes et comptables agrées : 
Diligences professionnelles du commissaire aux comptes, 1994, P P 9-10. 
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  الطبيعةÜ حجم املعلومات حسب -
  احلساباتÜءات التقييم و Ƣثيل  طرق و إجرا-
  األخريةÜ احلسابات السنوية للسنوات املالية الثالثة -
  املاليةÜ السياسة -
  التمويلÜ حالة اخلزينة و -
  . نسب اهليكلة و التسيري املعّبرة-
  :اجتماعية معلومات قانونية، جبائية و /د
  القانوينÜ عقد التأسيȄ و الوثائق األخرى ǽات الطابع -
 كل الواجبات القانونية لتعيينه Ź تطبيقها من إعالȷ أȷار تعيني مراجع احلسابات و الدليل على  قر-

  إÜƀ....يف اجلرائد 
  منهمÜاليت هي Ɯوزة كل واحد  قائمة املسامهني مع عدد األسهم -
  للشركةÜ االجتماعي وثائق متعلقة بالنظام اجلبائي و -
  اجلمعياتƮ Üاضر اجملالȄ و -
  .ر مراجعي احلسابات السابقوȷ يف حالة ما إǽا Ɓ يكن املراجع املعّين هو األول تقاري-
øاريةاقتصادية خصائص /هƟ و :  

  املؤسسةÜ اجملال الذي تنشط فيه -
  الدوراتÜ وصف ألهم -
  السوقÜ  يفؤسسة مكانة امل-
  التجاريةÜ الزبائن و السياسات -
  : معلومات خاصة باملعلوماتية/و
  املعلوماتيةÜظيمي اخلاȋ مبصلحة  اهليكل التن-
   املستعملةÜ األدوات و األنظمة -
  . الƎامج و الوثائق املصدرة-

اليت تسهل  (Sous- dossiers)جزئية    كما ƹكن تنظيم و تقسيم امللف الدائم إىل عدة ملفات 
جزئي ملف :  لكل ما ǽكر سابقا مثالجزئية، Ɯيث ƹكن تكوين ملفات استشارőاترتيب الوثائق و 

  .اƀ... للمعلومات اخلاصة باملعلوماتيةجزئي، ملف االجتماعيةللمعلومات القانونية، اجلبائية و 
  .امللف اجلزئي أوراق متحركة يسجل عليها مضموȷ استعمالكما ƹكن 
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 للمعلومات ǽات طابع دائم حول الشركة Ʈل املراجعة يفضل ما ا   حىت يكوȷ امللف الدائم مصدر
  :يلي
  Üحد عناصرȻما Ʒدǫ تغيري أللتجديد الدوري ملعلومات امللف الدائم كلǎ ا-
-Ü منفعة ȷري صاحلة و بدوȡ ة اليت أصبحتƹنزع املعلومات القد   
  Üتطافات للوثائق ǽات احلجم الكبري تلخيص أو أخذ إق-
č- الملف الجاري.  
ثالثة سنوات قابلة (  سنوات ة املراجع اليت تصل إىل عدةعكȄ امللف الدائم املستعمل طوال مهّم  

فȷǚ امللف اجلاري يتكوȷ من كل العناصر املهمة اليت ال تتجاوز السنة املالية اليت تتم فيها ) للتجديد 
 من املنهجية املتبعة لتنفيذ انطالقاعمال املنفذة  األ ƶب أȷ يشمل معظمعملية املراجعة، فهذا امللف

صداقية احلسابات م التصريǴ برأي حول درجة صحة و ىلإ العناصر اليت أدت باملراجع  واملهمة
  :ه لɊسباب التاليةعن االستغناء هذا امللف ال ƹكن فاستعمالالسنوية، 

  حتكم أحسن باملهمةÜ يؤدي إىل -
  Üاالختبارات لɊعمال املنفذة و  مرجع-
-Üسهو ȷنامج دوƎالتحقق من التنفيذ التام لل   
  .تابة التقرير تƎير الرأي املصّرǳ و تسهيل ك-

  )١(:التالية   كما أȷ امللف اجلاري مهيكل حول املعلومات 

  : التنظيم و التخطيط للمهمة/أ
   الشاملÜأو الƎنامج العام -
-Üقائمة املتدخلني   
  األعمالÜ موازنة الوقت و متابعة -
  التدخالتÜ، تواريǸ و مدة الزيارات، مكاȷ  رزنامة املتدخلني-
  .ر تاريǸ إصدار التقري-
  : الداخليةلرقابةتقييم ا/ ب
  األنظمةÜ وصف -
  الداخليةÜ خرائط التدفق و قوائم االستقصاء اخلاصة بالرقابة -

  
(1) IBID, P P12-13. 
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، نقاȓ القوة و الضعف )إƀ .... طرق احملاسبيةالاألنظمة، اإلجراءات، (  تقييم الرقابة الداخلية -
  املراجعةÜملؤسسة Ʈل لɊنظمة و اإلجراءات املوضوعة من طرف ا

  Ü)املسجلةالعّينات املنفذة على اإلجراءات واملشاكل ( أوراق العمل -
-Ɋنظمة و اإلجراءات املوضوعة و مدى تأثريها على برنامج مراقبة  نتائج حول درجة الثقة املخّولة ل

  .احلسابات
ǯ/مراقبة احلسابات السنوية :  
   Üملؤسسةاطر ااملوافق خلصائص و خمنامج العمل  بر-
  Ü)إƀ...حتليل، عّينات، تفتيȈ املوجودات، الفحص املستندي(األعمال املنفذة  تفاصيل -
-Üعنها و املتحصل عليها من املؤسسة أو خارجها و املثبتة ألرقام احلسابات املفحوصة Ǹوثائق أو نس  
  عمال املنفذة و املشاكل اليت ǎŹ إكتشافهاÜ نتائج و تعاليق حول األ-
  .شاملة للمصادقة على احلسابات السنوية نتائج -
  : قانونيةأو حتققات خاصة /د
   Üاالتفاقيات فحص -
- ȄƦ أو املصادقة علىÜ عشرة رواتب العالية باملؤسسة   
-Ü اإلباحة باحلقائق اجلنوحية لوكيل اجلمهورية   
  أعالÜȻلحقة للحصول على الوثائق املƎرة للواجبات املذكورة املتدخالت ال -
  .اختتام السنة املاليةوقائع احلادثة بعد الص  فح-
øمراجع أو وثائق عامة/ه :    

  املؤسسةÜ املراسالت املتبادلة مع -
 جملȄ اإلدارة و مجعية املسامهني و خاصة القرارات اليت هلا تأثري اجتماعات رǗوس أقالم حول -

  املاليةÜعلى حسابات السنة 
   Ü التأكيدات املتحصل عليها خارǯ املؤسسة-
  . مقتطفات للمحاضر -

 و األوراق املتحركة للملف اجلاري مثلما Ź التطرق إليها يف زئية   كما ƹكن استعمال امللفات اجل
  .امللف الدائم
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 املراجع أȷ يتحلى بالسرية من حيث املعلومات اليت يتلقاها من طرف املؤسسة خاصة إǽا علىكما   
 إال السجالت و الوثائق اليت هي ملȬ ، ملȬ املراجعجلاري مهاȷ امللف الدائم و امللف اعلمنا أ

  )١(.املؤسسة و اليت يستعملها املراجع و يتطلع عليها أثناء قيامه بعملية املراجعة

 ألحكام و ǽلȬ طبقا امللف الدائم و اجلاري ملدة ال تقل على عشرة سنواتعليه أƷ ȷتفȘ ب كما  
  )č(.تجاريلقانوȷ المن اعشر  ادة الثانية امل
     

  .األدلة و القرائن في عملية المراجعة: المطلب الثاني
، املبحث الثالث من  الذي تطرقنا له يف املطلب الثالثإȷ املعيار الثالث من معايري العمل امليداين و    

ينص على أȷ املراجع ملزم باحلصول على القدر الكايف من األدلة و القرائن عن طريق عملية الفحص 
 يقوم ŏا أثناء عملية املراجعة و املالحظة و االستفسارات و املصادقات وȡريها حىت يبدي برأي اليت

  .فƗ سليم حول القوائم اليت Ƣت مراجعتها
  

  .أنواع أدلة اإلثبات و قرائنه -أوال
  )Ď(:أمههااإلثبات و القرائن أدلة    هناك العديد من أنواع 

   املراجع للتأكد من وجود املمتلكات اليت تظهرها من طرفتم  الفحص الفعلي أو املادي و الذي ي-
Üاملؤسسة   

  Üأو من طرف خارجي  شهادات شفوية أو حتريرية Ź إعدادها داخل املؤسسة-
  ت احلسابية اليت يراجعها املراجعÜ العمليا-
  ة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسةÜ سالم-
  Ü سجالت كاملة، مفصلة و منظمة-
    .لرƧية و ȡري الرƧية لرǗساء و عمال املؤسسة Ʈل املراجعة الشهادات ا-

   فاجلرد الفعلي أو املادي يعتƎ من أهم القرائن و األدلة و اليت ƶب على املراجع أȷ يقوم به أثناء 
Ȭلǽ ،صل فحص املركز املايل للمؤسسةɊاخللط بني الوجود الفعلي و ملكية املؤسسة ل ȷدو.  

  
  
  

  

   .١٥٥ ȋ،č٠٠٠ تدقيق احلسابات، دار وائل، عماȷ، الطبعة األوىل،علم: ع.أمنيخالد ) ١(
(č) Ordre National Des Experts Comptables, Commissaires aux comptes et comptables agrées : 
Op.Cit.P15. 

)Ď (و نور.أ. حسن،م .ع.الصحن ǳ.١٩٨٩، ريةالرقابة و مراجعة احلسابات، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكند: أȋ ،č٩٨.               
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  أما بالنسبة للشهادات اليت Ʒصل عليها املراجع و اليت Ź إعدادها داخل املؤسسة أو خارجها، 
تستعمل كدليل للتقييم احملاسƑ، فعلى سبيل املثال التأكد من أرصدة الزبائن و املوردين، فهذȻ العملية 

سسة و اليت يستحسن أȷ تصل إىل املراجع بطريقة من طرفهم إىل املؤتتم عن طريق وثائق مرسلة 
  .مباشرة

   أما العمليات احلسابية اليت يقوم مبراجعتها املراجع، فتعتƎ دليل مهم يف عملية املراجعة لكثرة 
  . اليت Ƣر ŏا البيانات عند تسجيلها املراحلاألخطاء من هذȻ الناحية، و تعدد

داخلي للمؤسسة يعتƎ كدليل قاطع على جودة النظام و بالتايل    بينما سالمة و دقة نظام الرقابة ال
حتديد املراجع لنطاق فحصه و عدم توسيع االختبارات نظرا خللو هذا األخري من األخطاء و حاالت 

  .لتالعب يف أمالك املؤسسةاالغȈ و 
 ȷب أƶ يل إىل األدلة و القرائن املكتوبةنضيفه   لكن ماƹ ȷعلى املراجع أ ȷأكثر منها شفهية  هو أ 

 ȡري دليال قاطعا ال ƹكن الرجعة فيه عكȄ الشهادات الشفهية وباعتبارهانظرا لقوőا و أمهيتها 
  .الرƧية

  

  . األدلة و القرائنالمفاضلة بينقواعد  -ثانيا
ة األدلة و القرائن و درجة االعتماد عليها و املفاضلة بينها يقوم على أسȄ    أȷ تقدير مدى حجّي

  )١:( مبنية على االعتبارات التاليةمعينة

 مدى صالحية األسلوب الفƗ الذي يعتمد عليه املراجع و الوسيلة للحصول على القرينة أو دليل -
 املراجع للطريقة املناسبة اختيارته يف حالة عدم اإلثبات Ɯيث يستطيع أȷ يفقد الدليل حجيته و قّو

  بعدÜوسائل احلصول عليها فيما للحصول على الدليل أو القرينة فسنتطرق إىل 

  الداخليÜ أكثر قوة من ǽات املصدر  مصدر القرينة Ɯيث أȷ القرينة ǽات املصدر اخلارجي-
 قوة من الذاتية نظرا فاملوضوعية أكثر و ǽاتية، موضوعية طبيعة القرينة Ɯيث هناك نوعاȷ منها، -

  للمراجعÜ التفسري الذاź لى عاعتمادهالعدم 
- ȓقويا و وثيقا كلما  القارتبا ȓاالرتبا ȷل الفحص، فكلما كاƮ رينة أو الدليل بالعنصر أو العملية

  أكÜƎة و درجة االعتماد كانت حجّي
 التوقيت املناسب للحصول على القرينة أو الدليل، فيجب أȷ يكوȷ توقيت احلصول على القرينة -

   Üة الالزمتنيجّييتناسب مع تاريǸ الفحص حىت تكوȷ هلذȻ األخرية القوة و احل
  
  .١Ď١، ȋ مرجع سبق ǽكرȻ:ع.خالد أمني) ١(
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   Ü اخلارجية اليت تأź منها القرائن ثقة املصادر-
 سلوك املراجع عند مجعه لɊدلة و القرائن، و Ʋن نعلم أȷ أحد املعايري العامة تشري إىل استقاللية -

ع أȷ يكوȷ مستقال و Ʈايدا عند مجعه املراجع و حيادȻ و بعدȻ عن مجيع املؤثرات، هلذا على املراج
  .تها و قيمتهالɊدلة و القرائن و إال فقدت كل حجّي

  

  . جمع األدلة و القرائنوسائل -ثالثا 
إىل أنواع أدلة اإلثبات يف املراجعة و قواعد املفاضلة بينها، و سنتناول من خالل    تعرضنا فيما سبق 

  )١(: لى هذȻ األدلة و اليت من أمههاما يلي الوسائل املتاحة للمراجع للحصول ع

  الفعليÜ  اجلرد-١
č- املراجعة Üاملستندية   
Ď- طريقة Üاملصادقات  
ď-طريقة  Üاالستفسارات  
  احلسابيةÜ املراجعة -٥
đ-الربط بني املعلومات و املقارنات .  

  

   .الفعلي الجرد -١
نة الشيء Ʈل الفحص و رǗيته من إȷ فكرة اجلرد الفعلي بسيطة يف حد ǽاőا، Ɯيث تقوم على معاي   

طرف املراجع، فعملية اجلرد الفعلي تستلزم القيام بعملية العد أو القياس أو الوزȷ حسب طبيعة 
بعض أنواع األصول  ، و من الواضǴ أȷ جمال استعمال هذȻ الوسيلة مقصور علىنصر Ʈل الفحصعال

األصل Ʈل الفحص، أما بالنسبة ملشكلة وجود بال يثبت إال ǽات الكياȷ امللموس، و اجلرد الفعلي 
  . إجراءات أخرى ملعاجلة هاتني املشكلتنياختاǽ فǚنه يلزم التقييمامللكية و 

č- المستنديةالمراجعة .  
سندات أساسا    تعتƎ املستندات املتبادلة بني املؤسسة و املتعاملني معها أدلة كتابية، كما Ƣثل هذȻ امل

املراجعوȷ بصورة كبرية على املستندات ملراجعة صحة القيود املثبتة يف الدفاتر للقيود احملاسبية، فيعتمد 
   يومية دفترøاملقيدة بشراء و مقارنتها باملبالø Ƞع إىل فحص فواتري الøفعلى سبيل املثال يلجأ املراج

  

  
  .١đđ-١đ٥، ١٩٩đ ȋ ȋلثانية، املفاهيم و املعايري و اإلجراءات، جامعة امللȬ مسعود، الطبعة ا: املراجعة: ع.م.خضري) ١(
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   بالبنȬ احلسابøاتراجع إىل فحص øعة اإليداعات بالبنȬ يلجأ املø، كذلȬ عند مراجاملشتريات
  و مقارنتها باملبالȠ املقيدة بدفتر العمليات النقدية و هكذا، و تعرف عملية فحص املستندات املؤدية 

  .للقيود الدفترية باسم املراجعة املستندية
  

  

Ď- المصادقاتيقةطر .  
ني عن املؤسسة، كما ي إىل احلصول على بياȷ مكتوب من املتعاملني اخلارجطريقة   őدف هذȻ ال

 املتاحة للمراجع للحصول على أدلة اإلثبات و اليت ƹكن االعتماد طرق من أǴƱ الطريقةتعتƎ هذȻ ال
 املبالȠ املستحقة من املؤسسة، و  تستعمل للتحقق من املبالȠ املستحقة على مديƗطريقةعليها، فهذȻ ال

ق و التأكد من أرصدة حسابات البنوك على التحقعلى املؤسسة للغري، كما تستعمل كذلȬ يف 
اختالف أنواعها و يف التحقق من ملكية املؤسسة للبضاعة املسجلة يف حساب بضائع لدى 

  .إƀ...الغري
،  إثبات خارجية مستقلةأدلةل على    فهدف املراجع من إرسال مصادقات إىل الغري هو احلصو

 املؤسسة حىت ال تفقد هذȻ املصادقات عماللذلȬ يستحسن أȷ ال تقع هذȻ األخرية يف أيدي 
  . التالعب فيها أو حىت إخفائهااحتمالتها و ǽلȬ لوجود حجّي

    

ď- االستفساراتطريقة .  
صول على إجابات عن هذȻ  بتوجيه أسǞلة و احلطريقة الȻ   يقوم املراجع من خالل تطبيقه هلذ

 Ȼكن هلذƹ لة، وǞية مكتوبة اإلجاباتاألسƧر ȷتكو ȷعمال مناقشات بني املراجع و من خالل أ 
  . املؤسسة

دي إىل احلصول على أدلة طاملا كانت  أسǞلة مرتبطة ببعضها البعض قد تؤفاإلجابات على عدة    
   .و متناسقة معقولة األسǞلة على هذȻ اإلجابات

  

  .راجعة الحسابيةالم -٥
   تشمل املراجعة احلسابية مراجعة الترحيالت إىل دفتر األستاǽ حىت يقتنع املراجع من صحة 
الترحيالت، كما أȷ مراجعة اجملاميع و الترحيالت Ƣثل جزءا مهما من عملية املراجعة، بينما 

ظام الرقابة الداخلي توقف على قوة أو ضعف نتوم ŏا املراجع يف هذا اجملال قاالختبارات اليت ي
  .للمؤسسة
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đ- الربط بين المعلومات و المقارنات.  
 تستعمل عبارة و،  احلسابات و البنود املختلفةنيب   إȷ نظام القيد املزدوǯ جعل وجود الترابط 

املطابقة بشكل واسع من طرف املراجعيني للتعبري عن الربط بني رصيد أحد احلسابات و رصيد 
  .قة رصيد البنȬ باملؤسسة و الرصيد الذي يظهر يف كشف البنȬ كمطاب،حساب أخر

  

  .التقریر عن عملية المراجعة: المطلب الثالث
 تقرير يتضمن رأيه الفƗ احملايد Ɲصوȋ القوائم املالية بǚعداد عند هناية عملية املراجعة يقوم املراجع   

  .ائج و املالحظات املسجلة بشأهنا النت على و مدى صحتها و مصداقيتها، كما Ʒتوي هذا التقرير
 االلتزام ŏا أثناء إعدادȻ  من وضع معايري البد النهائي لعملية املراجعة لذلǎŹ Ȭفالتقرير يعتƎ املنتج  

  .Ɯيث تتعلق هذȻ املعايري بكيفية و Ʈتوى التقرير
  .مفهوم التقرير -أوال

ت و احلقائق و الرأي بشكل واضǴ و مفهوم    يعتƎ التقرير عن عملية املراجعة وسيلة لنقل البيانا
  .لطالƑ خدمات املراجعة، فالتقرير يؤدي وظيفة إخبارية، و إعالمية هامة

فمسؤولية املراجع Ʈددة باɇراء املنبثقة من تقارير املراجعة، Ɯيث ينص التقرير عما إǽا كانت القوائم 
  ثابتةىء بصورة اع هذȻ املبادøو عما إǽا Ź إتبها ادىء احملاسبة املتفق عليøاملالية قد أعدت طبقا ملب

  البيانات ة øمءلق بكفاية و مالø السابقة، و أي مالحظات تتعدورةت يف الø لتلȬ اليت اتبعưاثلة و
 املراجع حيال القوائم ي التقرير على رأƷتويو أخريا ƶب أȷ  يف القوائم املالية و املوضحة و الظاهرة

أنه وثيقة مكتوبة و صادرة من شخص مهƗ الذي هو تعريف التقرير على  ƹكن منهو  )١(املالية
، ƹتاز باألهلية إلبداء رأي فƗ وƮايد حول القوائم املالية و اإلجراءات اليت قام بفحصها يف "املراجع"

املؤسسة و مدى دقة و صحة البيانات و املعلومات اليت اعتمد عليها إلبداء الرأي، و ما إǽا كانت 
 و النتيجة اليت ها املايلمركز ؤسسة تعطي صورة صادقة و عادلة عن ائم املالية اليت أعدőا املالقو

  .سجلتها خالل السنة املالية Ʈل املراجعة
  

  
  
  
  .đďمرجع سبق ǽكرȋ ،Ȼ: م.بوƧاحة) ١(
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  .ريرا التقنواعأ -ثانيا
إعطاء رأي فƗ و Ʈايد حول أǽ ȷكرنا أȷ اهلدف الرئيسي من وراء عملية املراجعة هو و    سبق 

 القوائم املالية اليت قامت بǚعدادها املؤسسة و مدى Ƣثيلها للمركز املايل و نتائج أعمال صحةمدى 
راجع بعد انتهاء عملية  املȻ يعدهناية الفترة املالية، و هذا الرأي يكوȷ متضمنا يف تقرير مكتوب

  .ير العام و التقرير اخلاȷȋ من تقارير املراجع، التقرااملراجعة، فهناك نوع
  .التقرير العام -١

يتم إعداد هذا التقرير من طرف املراجع للمصادقة على احلسابات السنوية للمؤسسة، و يتضمن    
  :هذا التقرير ما يلي

-Üالتذكري بكيفية تعيني املراجع من طرف املؤسسة   
-Üل املراجعةƮ التعرف على املؤسسة و الدورة   
  لية اليت خضعت للفحص Ƣضى و ترفق بتقرير كمالحق مع ǽكر التواريǸ اخلاصة ŏاÜ الوثائق املا-
-Üت وفقا ملعايري املراجعة املقبولة و املتعارف عليهاƢ عملية املراجعة ȷالتركيز على أ   
 عرȏ املراجع لɊخطاء و النقائص املكتشفة بكل وضوǳ مع ǽكر Ǔثارها على نتيجة املؤسسة -

Üباألرقام  
صادقة على املعلومات املقدمة من طرف جملȄ اإلدارة و اخلالفات احملتمل أȷ تكوȷ حول  امل-

Ȅاملعلومات اإلضافية اليت طلبها من هذا اجمللÜ  
-Üثيل الوضع املايل و نتائج األعمالƢ رأي املراجع حول مدى عدالة القوائم املالية و احملاسبية يف   
   عند إعداد القوائم املالية و احملاسبيةÜ مدى إتباع و تطبيق املبادئ احملاسبية-
 أسباب التعديالت احملتملة و اليت ختص الطرق املتبعة يف التقييم و طرق إظهار القوائم املالية مع -

Ȭلǽ ثارǓ ȷ١(.تبيا(  

Ǵيتض ȷب أƶ و عند حتليل العبارات اليت تستعمل يف التقرير:  
  ق املؤسسةÜ أȷ مسؤولية إعداد القوائم املالية تقع على عات-
-Üمسؤولية إعداد التقرير تقع على عاتق املراجع ȷأ   
 االلتزام مبعايري املراجعة املقبولة و املتعارف عليها عند إبداء الرأي و كافة اإلجراءات األخرى اليت -

  Üيرى أهنا ضرورية املراجع
-Üددة و معروفةƮ التقرير يغطي فترة ȷأ     
  .č٠٠Ďȋ ،ď٩،احلسابات من النظرية إىل التطبيق، ديواȷ املطبوعات اجلامعية، اجلزائراملراجعة و مراقبة : م.بوتني):١(
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أما خاƢة التقرير فيجب أȷ تكوȷ واضحة يصادق فيها املراجع بتحفȘ أو بدوȷ حتفȘ أو يرفض   
  :املصادقة بأدلة

 Șحتف ȷاملصادقة بدو: 
  و الصدق ا تتصف مبستوى عايل من الشرعية تعƗ هذȻ املصادقة أȷ القوائم املالية اليت Ƣت مراجعته  

 Ȼهلذ ȷيكو ȷأ ȷللمسامهني و دو ǳيرفق هذا النوع من املصادقة مبالحظات هدفها الشر ȷكن أƹ و
  .املالحظات أثر على حقيقة احلسابات

 Șاملصادقة بتحف: 
   ȄƢ بصدق رف املراجع الøالوقوف عليها من طجلة والنقائص اليت ø Ź   و تعƗ أȷ األخطاء املس

  .و شرعية احلسابات
 :رفض املصادقة 

  افها خطرية ưا يفقد احلسابات شرعيتها øض أȷ األخطاء و النقائص اليت Ź اكتشø   يعƗ هذا الرف
  :و صدقها، و ƹكن أȷ يأź رفض املصادقة على احلسابات من طرف املراجع نتيجة ملا يلي

  لقيام مبهمتهÜ دوȷ استطاعة املراجع ا وجود عراقيل حالت-
  . الرفض القاطع للمسؤولني بالقيام بالتعديالت املقترحة من طرف املراجع-

   كما ƶب على املراجع عند رفض املصادقة أȷ يقدم األسباب و الƎاهني و كل املعلومات بالتفصيل 
  )١(.وهذا حىت يتسƖ للمسامهني معرفة احلقيقة و اختاǽ القرارات الالزمة

بصفة خاصة حول قائمة Ʀسة أو  يعطي رأيه أȷ ما ǽكر سابقا، ƶب على املراجع باإلضافة إىل   
عشرة موظفني األوائل ǽوي األجور الكبرية باملؤسسة و املدفوعة خالل الدورة و كذلȬ األوضاع 

  .  يف نشاȓ املؤسسةاالستمراريةاليت ƹكن هلا أȄƢ ȷ أو őدد 
 ȷدر اإلشارة إىل أƟ بال   كماƶ ل املراجعة، مع توجيه التقرير إىل تقريرƮ مل اسم املؤسسةƷ ȷأ 

  )č(.جملȄ اإلدارة أو املدير العام، كما ƶب أȷ يكوȷ التقرير موقع باإلمضاء الشخصي للمراجع

č- التقرير الخاص.   
االتفاقيات اليت أبرمتها املؤسسة مع الغري و املنصوȋ عليها    يكتب املراجع تقريرا خاصا حول 

  :ا و يتضمن هذا التقرير ما يليقانون
-Üمة و املستفدين منهاƎقائمة االتفاقيات امل   

  

)١ ( ȋ ȋ ،املرجع السابق Ȅ٥١-٥٠نف.  
 (č) Becour. J ; C et Bouquin .H : Audit opérationnel, efficacité, efficience ou sécurité, 
Economica, Paris, 2eme édition, 1996, P36.     
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  .رامها و رأيه حول هذȻ االتفاقيات شروȓ إب-
على املراجع أȷ يتأكد قبل كتابة هذا التقرير من عدم وجود اتفاقيات أخرى جديدة Ɓ أȷ كما   

  .يكن على دراية ŏا
  

يستخرǯ  ()١(تقرير حول نظام الرقابة الøداخلية  باإلضافة إىل التقريرين العام و اخلاȋ هناك 
دى كفاية نظام رقابتها مبلداخلية و يقدم لɌدارة حىت تكوȷ على علم و مزايا نظام الرقابة ا عيøوب
  ).الداخلية

  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

  

  .٥Ď مرجع سبق ǽكرȋ ،Ȼ:م.بوتني) ١(
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  :خالصة الفصل األول
  

   إȷ ظهور املراجعة و تطورها و وصوهلا إىل ما هي عليه اȷɇ كاȷ أمرا حتميا بسبب توسع  
      .ها مع زيادة تعقدها و تفرعهااملؤسسة و تشعب وظائف

فاهلدف من املراجعة يتمثل يف التحقق من صحة و صدق اليبانات احملاسبية و املالية و مدى Ƣثيلها 
ء رأي فƗ و Ʈايد حول اللمركز املايل للمؤسسة و النتيجة املسجلة من طرفها، هذا عن طريق إبد

 عن  و الذي يشترȓ فيه أȷ يكوȷ مستقالتلȬ البيانات املفحوصة من طرف املراجع اخلارجي،
املؤسسة و ǽو كفاءة مهنية و خƎة، هذا يف إطار املعايري اليت حتظى بالقبول العام و املنهجية اليت 

  .وضعت لتنظيم هذȻ املهنة
 



 
 

ǼǱƘƦال Ǩالفص 
 

الǮراǖƩة Ƿ الرƛƘǡة 
 الƴاǾǪƱة

 
 



ǼǱƘƦال Ǩة : الفصǖƩراǮة الƛƘǡالر ǷةǾǪƱاƴال.                                                                                           đē                             

  
  :مقدمة الفصل الثاني

  

تعمل املراجعة الداخلية على تطوير و حتسني أنظمة الرقابة الداخلية اليت تعتƎ العني الساهرة علøى                
 فأسøاس وضøع     تسيريها،املؤسسة و وسيلة لتحكم مسؤوليها يف العمليات اليت هم بصدد إدارőا و             

 و حتقيøق    تøصحيحها، العمل على    كل األخطاء و االƲرافات و       كشفأنظمة الرقابة الداخلية هو     
  .املؤسسةاألهداف املسطرة من طرف 

  

   Ǝيم        باملؤسسة،نسبيا   وظيفة تقييمية مستقلة     املراجعة الداخلية    كما تعتøص و تقيøتعمل على فح 
      Ȼا هذŏ األخرية،األنشطة اليت تقوم  Ȭلǽ ا         وøمدى تطبيقه ǯبتقييم أنظمة الرقابة الداخلية الستخرا 

  .باستقرارهاوعة من طرفها و اليت ƹكن هلا أȄƢ ȷ لɌجراءات املوض
    

 و تتبع منهجيøة معينøة للقيøام         حتكمها،كما أȷ املراجعة الداخلية ختضع جملموعة من املعايري اليت            
د العمليات و األنøشطة     د Ɯيث ƹكن هلا استعمال أسلوب العينات لتحقيق أهدافها نظرا لتع          مبهمتها،

  .املؤسسةاليت تقوم ŏا 
  

  :هي الفصل إىل أربعة مباحث رئيسية و قد Ź تقسيم هذاو        
  

  .الداخليةماهية املراجعة  :األولاملبحث  -
  .الداخلية العينات اإلحصائية و املراجعة :الثايناملبحث  -
  .الداخلية مدخل لنظام الرقابة :الثالثاملبحث  -
  .الداخلية تقييم نظام الرقابة :الرابعاملبحث  -
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  .الداخلية ماهية المراجعة :األولالمبحث 
   ǎتوسع حجم املؤسسات و تعدد أنشطتها عق ȷاملراقبة خاصة من حيث اإلدارة،د من مهام إ.   

 كاȷ البد هلا من القيام بǚنشاء قسم خøاȋ          أهدافها،توصل إدارة املؤسسة إىل ضماȷ حتقيق       تو حىت   
 و اهلدف منه مساعدة اإلدارة يف اختاǽ القøرارات عøن            ،"ة  املراجعة الداخلي " يطلق عليه اسم قسم     

  .ŏاقوم  تطريق تلȬ الرقابات اليت
  الل هذا املبحث إىل نشأةø سوف نتطرق من خالداخلية،راجعة øو حىت نتمكن من اإلملام بامل   

  الثاين،طلب ايري املراجعة الداخلية يف املø معǎŹ و من األول، و تعريف املراجعة الداخلية يف املطلب 
  .راجعة الداخلية يف املطلب الثالث و أخريا مهمة امل

  

  .الداخلية نشأة و تعریف المراجعة :األولالمطلب 
  

  .الداخليةنشأة المراجعة  :أوال
   األمريكية،دة Ȭø بالواليات املتحل و ǽالثالثينات،لية كفكرة إىل ø ظهور املراجعة الداخيرجع   

سات األمريكيøة يف ختفøيض ثقøل        يت أدت إىل ظهورها هي رȡبة املؤس      و من األسباب األساسية ال    
املراجعة اخلارجية خاصة إǽا علمنا أȷ التشريعات األمريكية كانت تفرȏ على كل املؤسسات الøيت               

 و بقي دور    .عليهاتتعامل يف األسواق املالية إىل إخضاع حساباőا ملراجعة خارجية حىت يتم املصادقة             
 إىل أȷ انتظم املراجعوȷ     ، بادئ األمر  يف مهمشا Ɯيث أهنا Ɓ حتض باالهتمام الالزم         املراجعة الداخلية 

ما يøسمى مبعهøد املøراجعني       نوا   و كوّ  ١٩ď١الداخليوȷ يف شكل تنظيم موحد يف نيويورك سنة         
  .تنظيمها الذي عمل منذ إنشائه على تطوير هذȻ املهنة و )*( I.I.Aالداخليني األمريكيني 

 Ż١٩٥Ē سنة    ١٩ďĒسنة   قام هذا املعهد بتعديل تعريفها       ،ديثةاحلع التطورات االقتصادية    و Ƣاشيا م     
 تعتمد على اكتشاف األخطاء و الغƮ       Ȉظة، Ɯيث نالحȘ تطور أهدافها من نظرة Ʈاسبية         ،١٩Ē١و  

  .املؤسسةو التالعبات إىل أȷ أصبحت őتم بكل نشاطات و وظائف 
ملراجعة الداخلية بالغة األمهية باعتبارها أداة إدارية ƹكن االعتمøاد          أما يف وقتنا احلاضر أصبحت ا        

ق يقتøصر علøى     عليها يف ترشيد العملية اإلدارية مبفهومها املعاصر Ɯيث ابتدأت بنطاق و جمال ضيّ            
 Ż اƟهت بعد ǽلƲ Ȭو اجملاالت اإلداريøة و التøشغيلية نتيجøة              املالية،مراجعة القيود و السجالت     

  .)١(قتصادية الظروف اال
  

(*) Institut of Internal Auditors. 
      .١č ȋ ،١٩٩٠عماȷ،  البشري، دار ، اإلطار النظري و احملتوى السلوكي:الداخلية  املراجعة :ȋ أ، العمرات،) ١(
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øŏا   االعتøراف  أȷ هذȻ الوظيفة حديثة االستعمال أو حىت حديثøة           القولا يف اجلزائر فيمكن     أّم   
ينص عليها املشرع اجلزائري إال يف هناية الثمانينات من خøالل             فلم .عنهاالستغناء  كنشاȓ ال ƹكن    

 اليت تنص   ١٩٨٨ جانفي   ١č الصادر بتاريǸ    ٨٨/٠١  التوجيهي للمؤسسات رقم    من القانوȷ  ď٠املادة  
ة يتعني على املؤسسات العمومية االقتصادية تنظيم هياكل داخلية خاصة باملراقبة يف املؤسس           : "هعلى أنّ 

ƴو حتسني بصفة مستمرة أøسريها و تس ȓاø ه٥٨ أكمل يف نص املادة ا كم،)١("يريهاøعلى أن :  
ال ƶوز ألحد أȷ يتدخل يف إدارة و تسيري املؤسسة العمومية االقتصادية خارǯ األجهøزة املøشكلة    "

ضمنيا و يترتب    تشكل كل خمالفة هلذا احلكم تسيريا        ŏا،قانونا و العاملة يف إطار الصالحيات اخلاصة        
 ȷعليها يف هذا الشأ ȋعنها تطبيق قواعد املسؤولية املدنية و اجلزائية املنصو")č (  

    

  .الداخليةتعریف المراجعة  :ثانيا
  تعدد املختصني øز بالتنوع و التعدد باريف املراجعة الداخلية اليت تتمّيø بعض تعفيما يليسنتناول    

 Ȼذŏ ات املهتمةǞالتعاريف  واملهنة،و اهلي Ȼنذكر من أهم هذ:  
ر عن نشاȓ داخلي مستقل إلقامة       لتعبّ املؤسسة،دارة  إلوظيفة إدارية تابعة     املراجعة الداخلية هي     " -

 النظام مع ما تتطلب اإلدارة أو العمل على حسن          ي فيها احملاسبية لتقييم مدى Ƣاش     الرقابة اإلدارية مبا  
  )Ď("اجية القصوى استخدام املوارد مبا Ʒقق الكفاية اإلنت

  : أهنا املراجعة الداخلية على )I..I.A(بينما يعرف املعهد األمريكي للمراجعني الداخليني    
 يعمل على مراجعة النواحي احملاسبية و املالية و األعمøال           املؤسسة،نشاȓ مستقل للتقييم داخل     " -

رى خø ل األ سøائ  و تقيøيم الو    ة إدارية تقوم بقيøاس     كما أهنا رقاب   اإلدارة، و ǽلȬ خلدمة     األخرى،
   )ď(."للرقابة

 و يعتƎ   بفعالية،فهدف املراجعة الداخلية يتمثل يف مساعدة موظفي املؤسسة يف القيام مبسؤولياőم               
 من األنشطة اليت يøتم تنفيøذها يف ظøل    العديدهذا التعريف واسع بشكل كاف لدرجة أنه يشمل       

  .اخلاȋلقطاع العام أو املفهوم العام للمراجعة الداخلية سواء يف ا
  
  
  
  
  
  
 )١(،)č ( ية للجمهوريةƧ٠ د العد:اجلزائريةاجلريدة الرč. ȷ٨٨/٠١القانو Ǹ١ الصادر بتاريč ١٩٨٨ جانفي.  
)Ď (أ .مجعة .ǳ:  الصفاء، دار ،احلساباتاملدخل احلديث لتدقيق ،ȷاألوىل الطبعة عما، č٠٠٠، ȋ đ١.  
)ď ( عطاءǃم.ا   ȇ:  ١٩٩ القاهرة، الشباب، مكتب املراجعة،دراسات متقدمة يفď، ȋ č٠č.     
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 يøتعني   و من التعريفني السابقني، ƹكن استخراǯ جمموعة من املظاهر اهلامة لوظيفة املراجعة والøيت             
  :)١(التركيز عليها و هي 

- ǳتنفيذ وظيفة املراجعة الداخلية يتم أساسا داخل املؤسسة عن طريق "داخلي" يشري اصطال ȷإىل أ 
  Üاملني املختصني ŏاالع
  Üباالستقالليةز  عدم إقامة حدود أو قيود على حكم املراجع الداخلي، فهذȻ الوظيفة ƶب أȷ تتمّي-
  Üالداخلية املؤسسة هي اليت تقوم Ɲلق وظيفة املراجعة -
  Üييم النتائج و ǽلȬ خدمة لɌدارة املراجعة الداخلية بالبحث عن احلقائق و تق تقوم-
  .سة داخل نطاق املراجعة الداخليةة املؤس كل أنشط تقع-
  راجعة øد الفرنسي للمø تعريف املعهلية،øالداخاريف الشاملة و احلديثة للمراجعة øو من التع    

  : الذي عرف املراجعة الداخلية على أهنا )*(  I F A C Iو املستشارين الداخليني 
  

 رجةول د  ح منظمة لل  ضمانات إىل إعطاء يهدف   و موضوعي    نشاȓ مستقل املراجعة الداخلية هي    "   
   )č(" . يف خلق القيمة املضافةةسامهامل  للتحسني ونصائǴمع تقدمي  ŏا،قوم ت يف العمليات اليت احتكمه

    

 فبعد أȷ كانت يف بدايتها őتم       املراجعة،ر وظيفة   و ما ƹكن أȷ نستنتجه من هذا التعريف هو تطوّ            
  حت كذلő Ȭتم بتقييم األنشطةø أصباملؤسسة،ختالس أموال و تنشط للحد من حاالت الغȈ و ا

 ملعرفة مدى كفاية و فعاليøة أنظمøة الرقابøة           الرقابة و ǽلȬ بقيامها بعمليات الفحص و التقييم و         
  فقد أضيف إىل كل ما سبق عمل املراجعة الداخلية على املسامهة يف خلق القيمة املضافة أو                الداخلية،

  . فقداهناباألحرى العمل على عدم
     

نعƗ إǽ  يعتƎ من املصطلحات اهلامة و األساسية للتعريف اجلديد للمراجعة الداخلية           " فخلق القيمة   " 
هو يشارك   ف مؤسسته، يف   ا نشيط امن خالل هذا املصطلǴ أȷ على املراجع الداخلي أȷ يكوȷ شخص          

  )Ď(.ايف ƴوه

 
 
    

  .١٩٩Ē ، ȋ١٥٥القاهرة،  العربية، النهضة راحلسابات، داراجعة و الرقابة على  االƟاهات احلديثة يف امل: لأ، ،أمني السيد) ١(
)٢(  I F A C I : www.ifaci.com/f.sommaire.htm. ٢٠٠٣/١١/١٢  

« L’audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une 
assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et 
contribuer a créer de la valeur ajoutée… » . 

)٣( Renard. J :   L’audit Interne , ce qui fait DEBAT , Maxima, Paris, 2003, P30. 
(*  ) Institut Français d’Audit et des Consultants Internes. 
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  .أهدافهاوظيفة المراجعة الداخلية و : ثالثا
  .الداخليةوظيفة المراجعة  -١

إȷ زيادة حجم املؤسسات و تعقد األنشطة اليت تقوم ŏا أدى إىل ضرورة وجود أداة إدارية تقøوم                     
 نظم الرقابة تعمل بøصفة       فǚدارة املؤسسة ترȡب يف التحقق من أǽ       ǎȷاته،مبراقبة و متابعة نظام الرقابة      

 ǽلȬ أنه مهما أحسنت اإلدارة التخطيط فاȷ التنظيم ككل سيكوȷ معرضا للخطر إǽا كانت               ،رضيةم
  .سليمةاإلجراءات الرقابية ȡري كافية أو ال تنفذ بطريقة 

فمسؤولية وضع نظام الرقابة الداخلية تقع على إدارة املؤسسة بينما متابعة هذا النظام فيكوȷ مøن                  
  .)١(مهام املراجعني الداخليني 

  

č- الداخلية أهداف المراجعة.  
إȷ زيادة حجم األنشطة اليت تقوم ŏا خمتلف املؤسسات و تعددها أدى إىل تفويض اإلدارة العليا    

أصبحت اإلدارة هلذا  .الدنياللسلطات إىل املستويات اإلدارية األدƅ كاإلدارة املتوسطة و اإلدارة 
  لنجاحها،راءات الالزمة øامة و وضع اإلجøسات العالعليا للمؤسسات őتم بتخطيط و رسم السيا

و لتتحقق من تطبيقها ظهرت احلاجة يف بداية األمر إىل إرسال أشخاȋ من املؤسسة إىل خمتلف 
على مصاſ  لالطمǞناȷو اإلجراءات   السياساتإتباعالوحدات و املصاſ التابعة هلا للتأكد من 

   .)č(املؤسسة و ƥايتها من أي اƲراف 
    

 اإلدارة يف تنفيذ مهامهم و مسؤولياőم أعضاءاعدة سمملراجعة الداخلية هو من افاهلدف األساسي   
بقيام املراجع الداخلي لعمليات الفحص و التقييم و إعطاء نصائǴ لɌدارة و تعاليق حول العمليات 

  .)Ď(اليت Ź مراجعتها 
  )ď( : الداخلية لتحقيق األهداف التالية تسعى املراجعةاملؤسسة،و بصفة عامة و لتحقيق أهداف    
كأساس  التأكد من دقة البيانات احملاسبية املسجلة بالدفاتر و السجالت حىت يتمكن االعتماد عليها -

  Üسليم لرسم السياسات
  Üاختالس أو تالعب أو سوء استعمال احملافظة على أموال املؤسسة و موجوداőا من أي ضياع أو -

  
  
  

  

  

)١ ( ȷ١٩٩ الدار اجلامعية اإلسكندرية الداخلية، الرقابة و املراجعة :ر. ف. السوافريي وإ إ.مجعة، س .م.الصباđȋ ،١č.  
)č ( عطاءǃم .ا .ȇ: مرجع سبق  ،Ȼكرǽȋ č٠Ď.  

)٣( Collins.L et Valin .G :Op.Cit, P 23.      

)ď (أ .نور:Ȼكرǽ مرجع سبق ، ȋčĎĎ.  
  



ǼǱƘƦال Ǩة : الفصǖƩراǮة الƛƘǡالر ǷةǾǪƱاƴال.                                                                                           ĒĎ                             

رسومة مدى مسايرة التطبيق العملي للخطط و السياسات امل اهليǞات املسؤولة باملؤسسة عن إطالع -
  Üرجّوةلتحقيق األهداف امل

  ؤوȷ املالية øمول ŏا بصدد الشø التقييم للخطط املوضوعة و اإلجراءات التنفيذية و السياسات املع-
  ط øاخلطات البناءة لتطوير هذø Ȼداء الرأي يف االقتراحøلق ŏما من أمور و إبøو احملاسبية و ما يتع

  .كفاية إنتاجية أكƎ للمؤسسة ككلو السياسات ưا Ʒقق 
  

   Ɯيث يتطلب الوصول إليها  املدى بعيدةأهداف املراجعة الداخلية Ƣثل عمل أȷ  يتضǴو ưا سبق   
  .دراسات و التقييمات و التحليالتو حتقيقها القيام بالعديد من ال

  

  .الداخلية معایير المراجعة :الثانيالمطلب 
تعتƎ معايري املراجعة الداخلية من اإلصدارات الرƧية ملعهد املراجعني الداخليني األمريكي و اليت    

 Ȼاألخريةوضعت حىت حتكم املمارسة املهنية هلذ.  
  )١( :فاهلدف من وضع هذȻ املعايري تتمثل يف

  Üا و ưارستها بتحديد جمال تدخله ǽلȬالداخلية، إزالة الغموȏ حول دور و مسؤولية املراجعة -
  Üلطة املراجعة الداخلية باملؤسسة حتديد مسؤولية و س-
  Üلية ملصلحة املراجعة الداخلية وضع قوانني تنظيمية و تشغي-
 خاصة إǽا علمنا أȷ املراجعني الداخليني ŏا، ǽلȬ بتطوير خƎة معترف الداخلية، ترويج املراجعة -

 لذلȬ وضعت معايري لتحديد شروȓ مثلهم،اعتراف  و Ʒ Ɓظوا باخلارجيني،مرتبطني باملراجعني 
      .الداخليةưارسة مهنة املراجعة 

  :يف و املتمثلة ةفأهم معايري املراجعة الداخلية هي Ʀس  
  Ü استقاللية املراجع الداخلي-
  Üلعلمي و العملي للمراجع الداخلي التأهيل ا-
  Ü نطاق العمل-
  Ü تنفيذ عمل املراجع-
  .راجعة الداخلية تسيري مصلحة امل-

  
(1)Charles. F : L’application des normes et des standards d’audit interne, Revue française d’audit 
Interne, n° 111 sep. Oct. 1992, P 15. 
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           .الداخلياستقاللية المراجع :أوال

ل مم املناداة باستقالل ع فرȡاملؤسسة،إȷ هدف وجود املراجعة الداخلية كوظيفة هو خدمة    
لقى تعليمات و أوامر ت كما انه ياإلدارة،املراجع الداخلي إال أȷ جمال و نطاق عمله Ʈدد من طرف 

 إǽ يصعب ضماȷ هذȻ االستقاللية واضǴ، لɌدارة تبعيته فالتعارȏ بني استقالل املراجع و .هلاƹتثل 
  ن øؤول أمامهم عø و هو مس،املؤسسة يف ؤولøنظرا ألȷ من واجبه تقدمي تقاريرȻ إىل فرد أو مس

  .)١(أعماله 
 مكانة خاصة تتمتع بامتيازات توفرƶب  الداخلي،و لضماȷ االستقاللية يف تدخالت املراجع    

  .موضوعية و خصائص تضمن للمراجع القيام بعمله بكل استقاللية و املؤسسة،داخل 
    

  .ةبالمؤسسللمراجعة الداخلية زة ممّيالمكانة ال -١
 فاملراجعة الداخلية ƶب أȷ ،املؤسسةم حسب املكانة اليت تكتسبها بداخل استقاللية املراجعة تقّي   

 Ȅمرتبطة بصف أو رتبة عالية باملؤسسة كاملدير العام أو جمل ȷيضمن اإلدارة،تكو ȓفهذا االرتبا 
الذي يكوȷ املراجع وصول تقرير  كما أهنا تضمن املؤسسة،راجعة الداخلية تغطية جممل نشاطات ملل

 له تسمǴيتمتع باخلƎة اليت  مسؤول إىل يدعلى شكل جمموعة من النصائǴ و التصحيحات املقترحة 
  .واجبةبتقييم هذȻ االقتراحات و يقوم بالتصحيحات اليت يراها 

  
  

 سلطتها ،ل الئحة حتدد أهدافهاø شكعلىكما أȷ مكانة املراجعة الداخلية ƶب أȷ تكوƮ ȷددة    
 تقييم احلاالت و توزيع الداخلية، الالئحة تعطي كيفية تنفيذ عملية املراجعة Ȼ فهذ،سؤوليتهاو م

  .تقارير املراجعة
  

 مع نشاطها،حتدد مكانة املراجعة الداخلية باملؤسسة و جمال باإلضافة إىل ǽلȬ فȷǚ هذȻ الالئحة    
Ʒ ȷسن أو يساهم يف تنفيذ حرية احلصول على الوثائق و التحاور مع األشخاȋ و كل ما ƹكن أ

  .مهمتها
    ȷخطة للمراجعة موضوعة من طرف املراجعة الداخلية و موافق عليها من طرف توفركما أ 

  .)č(اإلدارة العامة يزيد من درجة االستقاللية و يقويها 
  

     
  .ǽ. ȋč٠ĒكرȻ مرجع سبق : ȇ.م اǃ،عطاء ) ١(

(٢) Charles. F : Op.Cit.P 16.     
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 فال ƶب على إدارة املؤسسة أȷ تسلمه   عمل املراجع الداخلي أȷ يتمّيز باملوضوعية،يفترȓ يشو    
مهمة أو مسؤولية وضع إجراءات و حتضري وثائق التسيري و تسجيل العمليات أو حىت أȷ يساهم يف 

  فكل هذا ƶب أخذȻ بعني االعتبار حىت يتمتع عمل املراجع،نشاطات اليت هو مطالب بتقييمهاال
  .مبهامهباملوضوعية الواجبة للقيام 

  

č-  الداخليخصائص خاصة بالمراجع.  
 و لتحقيق هذȻ األخرية ƶب علøيهم       موضوعية،على املراجعني الداخليني أȷ يقوموا مبهمتهم بكل           

 فهذȻ القواعد تøضمن     املهƗ،زوا مبجموعة من اخلصائص و ƹتثلوا جملموعة من قواعد السلوك           أȷ يتميّ 
  )١( :نذكر و من أهم هذȻ القواعد موضوعية،مل باستقاللية و قيام الع

 Ɯيث Ʒظى هذا األخøري بتأهيøل        لذلȷ،Ȭ   فاملراجعة ƶب أȷ يقوم ŏا شخص مكوّ       مهƗ، تأهيل   -
  Üباستمرار فعلى املراجع Ɵديد معارفه وجه،علمي و خƎة كافية حىت يقوم مبهمته على أحسن 

-      ȷيكو ȷكما أنه   عائلته، يقبل مبهمة يف وحدة أين يعمل أحد أعضاء          الأي   مستقل، على املراجع أ 
 ȡالبا ما تكوȷ مصلحة     الداخلية،ال يراجع املصلحة اليت كاȷ يعمل ŏا قبل االلتحاق مبصلحة املراجعة            

  Üاملالية
  Üعليها على املراجع أƷ ȷافȘ على نوعية العمل الذي يقوم به و ǽلȬ بتطبيقه للمعايري املتعارف -
 .املراجعةد عند قيامه مبهمة  و سلوك جّياملهƗ،ر فظة املراجع الداخلي على الّس Ʈا-
    

   .العمليالتأهيل العلمي و : ثانيا
    ǳيقوم بعمله برو ȷأعماله و أعمال مهنية،على املراجع الداخلي أ ȷحىت يضمن أ Ȭلǽ و 

 Ȅات أسǽ برأي و نتائج ǯختر ȷكن هلا يف النهاية أƹ و مطابقة مع املسؤولية ،صحيحةمساعديه 
على املراجع الداخلي من جهة وضع سياسة تضمن مستوى من  و لتحقيق هذا املعيار له،املخولة 

  .املهنيةالعناية املهنية املطلوبة و من جهة أخرى التطبيق الدائم للمعايري 
  .المهنيةسياسة تضمن مستوى من العنایة  -١

  :التاليةفهذȻ السياسة ƶب أȷ حتقق األهداف    
يف أما  الداخلية، ƶب أȷ تكوȷ التأهيالت الالزمة للقيام ŏذȻ املهمة حتت طلب مصلحة املراجعة -

 Ȼمبختصني خارجيني للقيام األخرية،حالة عدم وجود هذ źتأ ȷباملهمة فعلى إدارة املؤسسة أÜ  
  

(١) IBID :P١Ē. 
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عة الداخلية أƷ ȷظوا بتكوين يسمǴ هلم  على املراجعني الذين يشاركوȷ يف عملية أو مهمة املراج-
  Üالعملبالقيام ŏذا النوع من 

 مراقبة نوعية العمل الذي يقوم به املساعدين باستمرار، بصورة تضمن مستوى معني من النوعية -
  .املطلوبة

  

č-  المهنيةالتطبيق الدائم للمعایير.  
 فعليهم أȷ ، بصفة دائمةمبهمتهمطار القيام على املراجعني الداخليني احترام املعايري املوضوعة يف إ   

الضرر على احلياة املهنية اخلاصة باألشخاȋ املقام  عدم إحلاق معيقوموا مبهمتهم بكل موضوعية 
 فمهمة املراجعة الداخلية ƶب أȷ تتم رȡم كل الضغوطات اليت ƹكن أȷ املراجعة،عليهم عملية 

  .دم مصلحة املؤسسةحتدǫ حىت الوصول إىل نتيجة أو رأي موضوعي خي
 و إال فاȷ حد،مّو لتحقيق هدفكما أȷ على املرجعني الداخليني أȷ يعملوا كمجموعة واحدة    

  .جدوىعملهم ƹكن أال يكوȷ له معƖ أو 
  

  .الداخليةطاق عمل المراجعة ن: ثالثا
   الدفاترع العمليات املالية املسجلة يفøع الداخلي فحص و مراجعة مجيøيشمل نطاق عمل املراج   

 يف املؤسسة حىت لو Ź ية نظام الرقابة الداخلية املطبق و السجالت و كذلȬ تقييم مدى كفاءة و فعال
  .)١( و تقييم مستوى أداء األفراد ملسؤوليتهم و مهامهم اخلارجي،ǽلȬ بالتعاوȷ مع املراجع 

  .المراجعتنفيذ عمل : رابعا
 فحص و تقييم املعلومات و التقرير عن  معاملراجعةية على املراجع أȷ يقوم بعملية التخطيط لعمل   

  العمل،رورة وضع أهداف و نطاق øمن ختطيط املراجعة ضø و يتضالتوصيات،ابعة øالنتائج و مت
 و حتديد مراجعتها،و احلصول على معلومات كافية لتكوين خلفية عن األنشطة اليت سوف تتم 

 Ȼله عالقة بعملية  االتصالعملية واملوارد الالزمة ألداء هذ ȷو قيام املراجع املراجعة،ال بكل من تكو 
 اإلجراءات الرقابية و ǽلȬ لتحديد واحملتملة، بعملية مسǴ للتعرف على خمتلف األنشطة و املخاطر 

 Ȼذŏ أثناء القيام Ǝاهتماما أك ǯو كتابة برنالعملية،اجلوانب اليت حتتا ø و حتديد كيفاملراجعة،امج   
ترسل نتائج عملية املراجعة و أخريا احلصول على موافقة من املشرف على مصلحة  و مىت و ملن 

  .)č(املراجعة الداخلية على خطة أعمال املراجعة 
  

  .١Ē٩، č٠٠١ȋدراسات متقدمة يف احملاسبة و املراجعة، الدار اجلامعية، : م.م و سرايا.ك. الدهراوي)١(
)č (ȷمرجع سبق :ر .ف .السوافريى  وإ .إ .مجعة س، .م .الصبا  ،Ȼكرǽȋ ١ďĎ.  
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  .الداخليةتسيير مصلحة المراجعة  :خامسا
 و ǽلȬ باحترام القواعد     باملؤسسة،يأź هذا املعيار لتحديد كيفية تسيري مصلحة املراجعة الداخلية             

  )١(:كاألźاملهنية املتعارف عليها و اليت هي 

  ǽÜلȬد  و ǽلȬ بوجود الئحة حتدللمسؤوليات، التحديد الدقيق -
  Üباألنشطة إعداد اخلطط اخلاصة -
  Üالبشرية تسيري املوارد -
  .اخلارجيني التكامل بني املراجعني الداخليني و املراجعني -

  :الداخلية مهمة المراجعة :الثالثالمطلب 
  ȷو هذا بوضع املسبق، معايري املراجعة عامة و املراجعة الداخلية خاصة تشري إىل ضرورة التخطيط إ 

 فسنتطرق .ية يتبعها القائم بعملية املراجعة و اليت تساعدȻ يف اختاǽ القرارات الصائبة و الوجيهةمنهج
 Ȼالعمل الذي تقوم به هذ Ź من خالل هذا املطلب إىل كيفية حتضري مهمة املراجعة الداخلية و من

  .الداخلية و أخريا إهناء مهمة املراجعة ميدانيا،األخرية 
  

  .الداخليةمراجعة ير مهمة الضتح :أوال
  ا من حتقيق أهدافها املسطرةøكن هلøتميدا حىت إȷ مهمة املراجعة الداخلية تستوجب حتضريا جّي   

أ ȡالبا بعد إرسال د فمهمة املراجعة الداخلية تبتدخلها، و اليت تعتƎ مبثابة اإلطار الذي Ʒدد جمال 
  .الداخليةعة Ɋمر باملهمة إىل مصلحة املراجلاإلدارة العامة للمؤسسة 

      

  : L’ordre de mission بالمهمةاألمر  -١
يتمثل األمر باملهمة يف الوثيقة املسلمة من طرف اإلدارة العامة للمؤسسة إىل مøصلحة املراجعøة                   

 فاألمر باملهمة Ʒدد األهداف املøراد  املراجعة،الداخلية من أجل إعالم املسؤولني باالنطالق يف عملية  
 كما ƹكن هلذا األمر أƷ ȷدد العالقة بøني          العامة، املراجعة الداخلية لصاſ اإلدارة      حتقيقها من طرف  

ȏموȡ ل املراجعة لتفادى أيƮ أو املصلحة أو حىت اهليكل ȋالقائمني بعملية املراجعة و األشخا.   
 كمøا   الواحدة،أما من حيث الشكل فيستحسن أȷ يكوȷ األمر باملهمة وثيقة ال تفوت الصفحة                  

  .نسبياƹكن أȷ يكوȷ على شكل أمر شفهي يف حالة ما إǽا كانت املؤسسة صغرية 
     

  
  

Charles .F : Op.Cit,P ١(.١٩(  
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كما Ɵدر اإلشارة إىل أȷ الطالب خلدمات املراجعة الداخلية يستطيع أȷ يكوøȡ ȷري اإلدارة العامøة                 
 ففي هذȻ احلالة    املصلحة،اجعة  للمؤسسة على سبيل املثال رئيȄ مصلحة معينة وألسباب ما يطلب مر          

 ǽلȬø إلعطøاء     ثøاين، يستحسن أȷ يكوȷ هذا األمر موقع من طرف اإلدارة العامة و لو كتوقيع              
  ).١( للمراجعة الداخلية و استقبال أحسن و تسهيالت عند القيام بعملهم أكثرصالحيات 

č- التقرب خطة Plan d'approche:   
 تنطلق هذȻ املصلحة يف مجع معلومøات        باملهمة، على األمر    بعد حصول مصلحة املراجعة الداخلية       

 تنظيمها و النتøائج     املصلحة، هيكل   السوق، معلومات حول    اجلبائي، ،االقتصاديأولية حول احمليط    
  .طرفهااملسجلة من 

  

 فهذȻ العملية اليت تعتƎ كمرحلة ثانية عند حتضري مهمة املراجعة الداخلية تبدأ من أرشيف مصلحة                 
 كما تقود كذلȬ للسماع إىل املوظفني القدماء باملؤسسة و الذي يسمǴ لنا باحلصول على               راجعة،امل

   .)č(معلومات ال توجد ال يف الكتب و ال يف أي مرجع Ǔخر 
 ȷت أولية حول املصلحة أو اهليكل خطة التقرب ال تقتصر فقط يف احلصول على معلوما   كما أ

Ʈ ظرة أولية حول كيفية تنفيذ املهمة أي مرحلة الدراسة اليت تسبق  بل تصل إىل تكوين ناملراجعة،ل
 كما أȷ خطة التقرب حتتوي .مسبقا و من Ż تنظيمها بطريقة ƹكن حتقيق األهداف املسطرة تنفيذها،

 فتحليل املخاطر ƹكن أȷ مبهمته،على مرحلة أين يقوم املراجع الداخلي بتحليل املخاطر قبل القيام 
 فهذا التحليل ƹكن الطلب،ع الطالب ملهمة املراجعة ملعرفة الدوافع اليت أدت هلذا يكوȷ بالتحدǫ م

 ȷكن خلطة التقرب أƹ قبل أو بعد األمر باملهمة كما ǫدƷ ȷل تأƮ ȓأخذ شكل جدول يقسم النشا
  .)Ď(املراجعة إىل األعمال األساسية و اليت ƶب القيام ŏا 

  

Ď-  الضعفجدول القوى و Tableau des forces et faiblesses apparentes:  

هذا اجلدول يعتƎ كخاƢة ملرحلة حتليل املخاطر املعدة على أساس األهداف املعرفة يف خطة التقرب                  
 فهو يشكل   بدراسته، مƎرة ملالحظات أو رأي املراجع حول كل ما قام           و  موجزة فهو يعرȏ بطريقة  

ذا اجلدول يسمǴ بترتيب املخاطر ŏدف حتضري التقرير         فه النسبية،نقاȓ القوة و الضعف احلقيقية أو       
 .)Rapport d'orientation  )ď  التوجيهي

  
(1) Lemant.O : La conduite d’une mission d’audite interne, Dunod, Paris, 1995, P53. 
(2)Barbier .E : L’audit interne, pourquoi ?comment ?  Organisation, Paris, 1989, P 84. 
(3)Renard. J : Théorie et pratique de l’audit interne. Organisation,3eme édition, Paris, 2000, P 205. 
(4)Lemant. O : Op.Cit, P 63. 
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 ǽلȬ كمية،فنقاȓ القوة و الضعف تعرȏ على شكل نوعي أو حىت على شكل قيمة عددية أو  
 فرأي املراجع ƶب أȷ يتكوȷ أساسا حول أهداف املوجودة، و النظم اإلجراءات، و القواعد،حسب 
 و كذلȬ حسب املؤسسة،  صحة املعلومات و ƥاية أصول أمن،ترمة من احمل  الداخلية ȡريالرقابة

 فمرحلة الدراسة اليت يقوم ŏا املراجع الداخلي ƶب أȷ تكوȷ يف معظمها عبارة عن .النتائج املنتظرة
      .الضعف جدول القوى و حتليال للمخاطر و اليت يتم عرضها يف

ď- التوجيهيالتقریر Le rapport d'orientation :  
 و يعرȏ األهداف اليت حدودها، أسȄ حتقيق مهمة املراجعة الداخلية و  التوجيهيالتقريريعرف    

  .اŏاملعنيني املراجعة الداخلية و ƶب الوصول إليها من طرف 
                   

نهاية التقرير  الملراجعة يكوȷ انطالقا من جدول القوى و الضعف الذي يولد يف            فاختيار اƟاȻ مهمة ا    
  .املراجعة من طرف مسؤول ưضي و الذي يكوȷ لتوجيهيا
   

 هلا   ǽلȬ بعد التشاور مع األشخاȋ املعنيني باملراجعة و الطالبني         للتعديل،كما أȷ هذا التقرير قابل         
 عليه أȷ يأخøذ بعøني       املسطرة،املراجعة من حتقيق األهداف      ملهمة   توجيهيو حىت يستطيع التقرير ال    

  .االعتبار النتائج املستخلصة من جدول القوى و الضعف
  

  :Programme de vérification التحققبرنامج  -٥
 فهو مبثابة وثيقة داخلية ،توجيهياليستعمل هذا الƎنامج لتحقيق األهداف املسطرة يف التقرير    
 فهو ، التخطيط و متابعة أعمال املراجعنيالفريق، توزيع باملهمة،موجه للتعريف  املراجعة،صلحة مب

 فمن خالله نتأكد الضعف، و من حقيقة نقاȓ القوة و منها،يعرف أعمال املراجعني و ǽلȬ للتحقق 
 ȓالضعف القوة،من وجود نقا ȓ١( و مدى تأثري نقا(.  

 

  :الداخليةالعمل الميداني للمراجعة  -ثانيا
 نتøائج و أجوبøة    لتƎ هذȻ املرحلة كاالنطالقة الرƧية لعملية املراجعة و اليت őدف إىل الوصول             تع   

  .خلدماőا املؤسسة الطالبني لتساǗالت مسريي
  
  

  
(١) IBID : P 73. 
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  :La planification du travail  المراجعة تخطيط عمل – ١
إىل  مرحلة الدراسة اية من هنمكانا،عة زمانا و يعمل ختطيط عمل املراجعة على تنظيم مهمة املراج   

 للمهمة، فهو يعتƎ كوسيلة ملراقبة مدى التقدم يف عمل املراجعني الداخليني املنفذين التقرير،توزيع 
 ملا ƷضرȻ من موازنة ملقابلة العمل الذي هلا،فيمكن اعتبار هذا التخطيط لعمل املراجعة مبثابة برنامج 

 و توزيع للعمل و تقسيمه على املراجعني بالتدقيق مع الوقت املقدر له،ذ بالوسائل املتطلبة فسوف ين
 فالثانية ختطط التقرب، كما ال ƶب خلط هذا التخطيط لعمل املراجعة مع خطة ينفذ،لكل عمل 

           .الدراسةالعمل حىت هناية مرحلة 

č- التغطية ورقة La feuille de couverture:  
عرف يف برنامج املعمل ال وصف لطريقة تنفيذ الوقت،قة التغطية هي وثيقة تعطي يف نفȄ ور   

 وسيلة للربط بني برنامج كما تعتƎ وثيقة التغطية األخري، و إبراز النتائج املستخلصة يف هذا ق،التحق
 .بنتائجهق و العمل امليداين لقسم أو جزء منه التحق
                           

Ď-المشاآلة إبراز و تحليل  ورق La feuille de révélation et d'analyse de problème :  

 و نعŏ ƗذȻ مبهمته،تربط هذȻ الورقة باملشاكل امليدانية اليت يلتقي ŏا املراجع الداخلي عند قيامه    
   .معنياء لها مشكل يف إجرø فكل ورقة يقابكلية،املشاكل عدم إمكانية تطبيق إجراء معني أو ȡيابه 

أȷ و عند مجع و ترتيب جممل هذȻ األوراق ƹكن تشكيل التقرير النهائي هلذȻ املهمة كما ƹكن 
   . املشكل امللتقى به و كذلȬ احللول املقترحة له علىهذȻ الورقةحتتوي 

 فهذȻ الورقة ال تستعمل الورقة، عن استعمال هذƹ Ȼكن االستغناء مشكل،أما يف حالة عدم وجود    
ف اإلجراءات املوضوعة، Ɯيث هناك جمموعة من الوسائل األخرى اليت تقوم ŏذȻ املهمة نذكر لوص
 فسنتطرق إىل هذȻ الوسائل بالتفصيل الوصفي، و األسلوب التدفق، خرائط االستقصاء، قوائم :منها

  .يف املطلب األول من املبحث الرابع من هذا الفصل
   

  :الداخليةإنهاء مهمة المراجعة  -ثالثا
تعتƎ هذȻ املرحلة كمرحلة أخرية ملهمة املراجعة الداخلية و اليت تنتهي بǚعطاء تقرير هنائي يøسلم                   

  .خدماőالطالب 
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  :   L’ossature du rapport  التقریرهيكل -١
 و النتائج  من جهة املذكورة يف ورقة إبراز و حتليل املشاكلمن املشاكل يتكّوȷ هيكل التقرير   

 أساس لتحضري كما يعتƎ ، من جهة أخرىاإلƶابيةة يف ورقة التغطية فيما خيص النقاȓ املذكور
  .التقرير النهائي للمهمة

    

č- العرض النهائي :Le compte rendue final         

         ȏة     -للمالحظات اليت يراها املراجع      الشفهييتمثل هذا األخري يف العرøاملسؤول مبهمة املراجع 
 العرȏ بعøد إهنøاء      إǽ يتم هذا   ،املراجعة ألهم املسؤولني للمصاƮ ſل      ،أساسيةمة و   ها -الداخلية

  .امليدايناملراجع للعمل 
       

Ď-  الداخليةتقریر المراجعة Le rapport d'audit interne    :  
ارة رسل التقرير النهائي للمراجعة الداخلية ألهم املسؤولني املعنيني و اإلدي التدخل،بعد إهناء    

 مع ǽكر املشاكل من مبهامه، بنتائج املراجعة املتعلقة بقدرة التنظيم Ʈل املراجعة بالقيام إلعالمهم،
  .الداخليةراجعة  و يعتƎ هذا التقرير من أهم الوثائق اليت حتضرها مصلحة املحتسينها،أجل 

  

ď- نحالة أعمال التحسيL’état des actions de progrès  :  
ملراجع الداخلي جملموعة من التصحيحات الواجب القيام ŏا انطالقا من املالحظات بعد اقتراǳ ا    

 و تنتهي هذȻ املرحلة عند التصحيحات، يقوم هذا األخري بتتبع هذȻ مبهمته،اليت سجلها عند القيام 
      .)١(حتقيق كل التصحيحات املقترحة و اليت صادقت عليها اإلدارة 

     
  
  
  
  
  
  
  

  

(1) IBID : P 129. 
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  .العينات اإلحصائية  و المراجعة الداخلية: المبحث الثاني 
Ɵميع األدلة و اإلثباتات خالل فحصه  يف املراجعة،يقضي املراجع معظم وقته عند قيامه بعملية    

 ففي السابق كاȷ النهائي،ȷ أساسا إلبداء الرأي يف تقريرȻ للعمليات و خمتلف الوثائق حىت يكّو
 ȡري أȷ كƎ حجم املؤسسات و من Ż كƎ تفصيلية،جعة مجيع العمليات مراجعة املراجع يقوم مبرا

، جعل من الصعب أو املستحيل من مراجعة مجيع  و تشعبها العمليات اليت تقوم ŏادقحجم و تع
 و اإلحصائيةنات تعمال العّيøالعمليات و قيامه باملراجعة االختبارية و اليت تعتمد أساسا على اس

  .فحص و االختباراعها للøإخض
و العالقة بني    اإلحصائيةو سنتطرق من خالل هذا املبحث إىل جمموعة من املفاهيم و املصطلحات               

 املطلب األول واليت تعتƎ أساسية للتطرق إىل تصميم عينات املراجعøة يف             بعض املتغريات من خالل   
     .من Ż تقييمها يف املطلب الثالثاملطلب الثاين و 

  . و العالقة بين بعض المتغّيراتإحصائية مفاهيم و مصطلحات :لاألوالمطلب 
    .مفاهيم و مصطلحات إحصائية: أوال
  .المجتمع -١

ƹكن تعريفه بأنه جمموعة املشاهدات و القياسات اخلاصة مبجموعة من الوحدات اإلحصائية و اليت    
  :اجملتمع ƹثل  ففي جمال املراجعة قد،)١(ختص ظاهرة من الظواهر القابلة للقياس 

  Ü… أǽونات الصرفالشراء، فواتري البيع، فواتري :مثل كل املستندات اخلاصة بعملية معينة -
- Ɨمعني العمليات التجارية اليت حدثت يف جمال زمÜ   
  Üقيمة حسابات املدينني و الدائنني املسجلني يف دفتر األستاǽ عددا و -
  Üالفترة الصكوك املدفوعة خالل -
      .الفترةالستالم اخلاصة بالبضاعة و اليت استلمت خالل  Ʈاضر ا-
č- ينةـالع:  

                   Ż اختبارها و من ȏثل العينة جمموعة املفردات أو العناصر اليت يتم اختيارها بطريقة إحصائية لغرƢ
  ففي الكل، فالعينة هي جزء من      )č(مساعدة هذȻ العينة يف تعميم نتائجها على اجملتمع املستخرجة منه           

  .أعالȻ من املفردات املختارة من اجملتمعات املذكورة  جمموعةƢثل ƹكن أȷ جمال املراجعة العينة
  

  .٠٥ ȋ ،١٩٩٩ اجلزائر، اجلامعية، ديواȷ املطبوعات اإلحصاء، : ǯ.جالطو) ١(
)č (اإلسكندرية ،اإلشعاع مطبعة ،اإلحصاءمبادئ علم  :إ .ع .إ .ربه عبد، č٠٠١، ȋ ١ď.  
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Ď-  الدقةرقم.  
  أي بعبارة أخرىمعني،و يعƎ هذا األخري على أعلى قيمة للخطأ و اليت يقبلها املراجع يف جمتمع    

 ǳاخلطأ املسمو Ȭلǽ القيمة خيضع لتقدير املراجع و حكمه الشخصي أخذا بعني  حتديدو. بههو Ȼهذ 
ة منه و اختبارها و عادة ما يعƎ االعتبار الظروف احمليطة و األمهية النسبية للمجتمع املراد أخذ عين

  .معينةعنه مبجال يقع حول قيمة 
 فكلما رȡب املراجع من أȷ يكوȷ رقم الدقة العينة،كما أȷ لرقم الدقة عالقة عكسية مع حجم    

  . و العكȄ صحيǴكبري،نة ǽات حجم صغري استوجب ǽلȬ عي
    

ď-  الثقةمستوى.   
من قبل املراجع و اخلاصة باستنتاǯ املطلوبة لدرجة التأكد يتمثل هذا األخري يف النسبة املǞوية    

 Ȼيقول على سبيل املثال أنه هناك احتمال نة،للعّيإحصائي معني بناءا على اختبار ȷفيمكن للمراجع أ 
 Ȼ٩٠قدر %ȷبأ  Ż كن االعتماد عليه و منƹ الذي سيحصل عليه من خالل اختبار العينة ǯاالستنتا 

  .اجملتمعتعميمه على 
 فهما مكمالȷ لبعضهما و ƶب على املراجع الدقة،كما أنه هناك عالقة بني مستوى الثقة و رقم    

       .االختياراختيارمها أو حتديدمها يف نفȄ الوقت و ǽلȬ للتعبري على متطلبات العينة حتت 

   . العالقة بين بعض المتغّيرات-ثانيا
  :التاليةات هناك عالقة مباشرة و ȡري مباشرة بني املتغري   

  املخاطرة، درجة الداخلية،ة نظام الرقابة ي كفاالعينة، حجم الدقة، درجة الدقة، رقم الثقة،مستوى 
  :)١( و سنتعرȏ فيما يلي لبعض من هذȻ العالقات 

                                      

  .الدقة بين مستوى الثقة و رقم العالقة -١
ا كاȷ مستوى الثقة عال و العكȄ صحيǴ م كلكبريا،املسموǳ به كلما كاȷ رقم الدقة أو اخلطأ   

ه هناك عالقة  فنستنتج أنالثقة منخفضا، كلما كاȷ مستوى صغريا،Ɯيث أنه إǽا كاȷ رقم الدقة 
  .الدقةقة و رقم ثطردية بني مستوى ال

  
  

 .ǽ، ȋĎĎ٠كرȻ مرجع سبق  :ع.إ.اشتيوى )١(
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č- الدقةم العالقة بين درجة الدقة و رق.  
    Ȅدرجة الدقة عالية و العك ȷأ Ɨرقم الدقة صغريا فهذا يع ȷا كاǽإ،Ǵفكلما ارتفع رقم صحي 

 فتوسع املتغريين، فهذا يعƗ أنه هناك عالقة عكسية بني منخفضة،الدقة كلما كانت درجة الدقة 
ال اخلطأ املسموǳ به  أما إǽا كاȷ جممنخفضة،اجملال املسموǳ به للخطأ يستلزم درجة الدقة املطلوبة 

  .عاليةق يستلزم درجة الدقة املطلوبة ضّي
     

  .العينةالعالقة بين درجة الدقة و حجم  -٣
 فحجم العينة البد أȷ يكوȷ ق،ضّيكلما أراد املراجع درجة دقة عالية عليه أȷ يسمǴ مبجال خطأ    

 رقم دقة كبري فحجم العينة  فǽǚا أراد املراجع درجة دقة منخفضة و بالتايلصحيǴ، و العكȄ كبريا،
 ȷبينما هناك عالقة عكسية بني رقم العينة، فهناك عالقة طردية بني درجة الدقة و حجم صغري،يكو 

  .العينةالدقة و حجم 
    

ď-  الداخليةالعالقة بين حجم العينة و نظام الرقابة.  
ء  نظام الرقابة الداخلية كفا كاȷ فكلمالداخلية،ة نظام الرقابة يأساس هذȻ العالقة هو درجة كفا   

 Ȅعدد العناصر املكونة للعينة صغري و العك ȷكلما كا،Ǵري  فكلما كصحيȡ نظام الرقابة الداخلية ȷا  
ة النظام و حجم يناك عالقة عكسية بني كفاø فهكبري،موثوق به كلما كاȷ عدد عناصر العينة 

  .العينة
     

  .الداخليةبة العالقة بين درجة المخاطرة و نظام الرقا -٥
 كلما كانت ءما كاȷ نظام الرقابة الداخلية كف Ɯيث أنه كلعكسية،بالنسبة هلذȻ العالقة فهي    

 Ȅدرجة املخاطرة منخفضة و العك،Ǵا كصحيǽري كف ففي حالة ما إȡ نظام الرقابة الداخلية ȷءا 
       .مرتفعةكلما كانت هناك درجة خماطرة 

  .املتغريات  بعضة بني يبني العالقوايلو اجلدول امل  
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   . اإلحصائيةالعالقة بني بعض املتغريات   :)١-č( رقم اƨدول
  

  
  ةøالøاحل

  

مستوى 
  الثقة 

  ة øøøالدق
  

  م         الدرجةøø   الرق

  حجم
   العينة

نظام الرقابة 
  الداخلية 

درجة 
 املخاطرة 

  األوىل 
  
   الثانية

  مرتفع
  

  منخفض

  ليلة ق   كبري             
  

  كبرية       صغري         

  صغري
  
  كبري

  جيد
  

  ضعيف 

  قليلة 
  
  عالية

  

  .ǽ.ȋ  ĎĎčكرȻ مرجع سبق ع،. إ .إشتيوى:  در øاملص
  

   :المراجعة تصميم عينات :الثانيالمطلب 
إȷ استعمال طريقة العينات يف عملية املراجعة تعƗ تطبيق إجراءاőا على جمموعة معينة من مفردات    

  يل املراجعة øى دلول علøاحلسابات املوجودة أو جمموعة العمليات ليتمكن املراجع من احلصأرصدة 
سوف و  اجملتمع،خصائص املفردات املختارة لكي يساعدȻ يف تكوين النتيجة بشأȷ و تقييمه لبعض 

  .عنهانتطرق من خالل هذا املطلب إىل أنواع عينات املراجعة و مصادر اخلطر الناƟة 
    

  .العيناتأنواع  :أوال
 ال ƹكن أȷ يكوȷ دوȷ حتديد االختبارية،إȷ االعتماد على نظام العينات عند القيام باملراجعة    

  :مها فهي تنقسم إىل نوعني و نوعها،
  .حصائيةاإلالعينات ȡري   :األولالنوع 
  .اإلحصائيةالعينات   :الثاينالنوع 

     

  .حصائية غير اإلالعينات -١
 مهارته، ضوء علىحصائية على التقدير و احلكم الشخصي للمراجع اإلالعينات ȡري ب يعتمد أسلو   

و يف هذا السياق فاȷ املراجع خيتار العينة دوȷ اللجوء إىل قواعد االحتماالت اإلحصائية أو أي 
هنا  إال أإحصائيا،أسلوب رياضي فحىت ولو أȷ معايري املراجعة تستوجب استعمال العينات املكونة 

   على إحصائية،حصائية أي تلȬ املستخرجة دوȷ أي حسابات اإلȡري كذلȬ استعمال العينات تقبل 
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 و يف مجيع األحوال ƹكن للمراجع استخدام .)١(أȷ يكوȷ هذا احلكم منطقي و له أساس من الصحة 
  .متجانسةحدات Ʈددة أو يت يكوȷ فيها اجملتمع ưثال يف وهذا األسلوب يف احلاالت ال

  ȷري  تطبيق أسلوب العينات كما أȡالتالية اخلطوات إتباعحصائية يستوجب اإل:  
  فحصÜالحتديد هدف  -أ
  Üعوامل اليت تؤثر على نطاق الفحصحتديد ال -ب
ǯ- حتديد نوع املراجعةÜ  
  Üد اختيارȻ و قيامه بعملية الفحصحتديد األسلوب الذي يتبعه املراجع عن -د

øا قرر املراجع استخدام أسلوب  -هǽǚري اإلحصائية فعليه القيام مبا فȡ يليالعينات:  
    Ü   حتديد حجم العينة-
 Ü اختيار عناصر العينة-
  Üاملختارة فحص العينة -
    .العينة تقييم نتيجة -
č-  اإلحصائيةالعينات.  

  ماالت و الطرق øائية تعتمد على قوانني االحتø فالعينات اإلحصحصائية،اإلعكȄ العينات ȡري    
 و من Ż تقييم النتائج اليت نتوصل عناصرها، و اختيار العينة،يف حتديد حجم  اإلحصائية و اجلداول

 و من أهم اخلصائص اليت تتميز ŏا هذȻ املعاينة هو أȷ الدراسة،إليها مع تعميمها على اجملتمع Ʈل 
فاȷ كل عينة  و كذلȬ اختيارها،لكل مفردة داخل اجملتمع احتماال Ʈددا للظهور يف العينة اليت يتم 

 كما أȷ استخدام العينات اإلحصائية )č( سيكوȷ هلا نفȄ االحتمال لسحبها احلجم، هلا نفư Ȅكنة،
يف املراجعة يتطلب من املراجع االختيار العشوائي للعينة باإلضافة إىل طريقتني و مها االختيار املنتظم 

  .باملصادفةللعينة و االختيار 
  

  .للعينةاالختيار العشوائي / أ
   Ɨالعشوائية يف االختيار ال تع ȷامل  لهيشري حسب ما إƖلكن العشوائية يف االختيار للكلمة، العام ع 

تعƗ هنا إتاحة فرȋ متكافǞة يف االختيار لكل مفردة من مفردات جمتمع البحث للدخول يف العينة 
  ع للدخول يف االختيار و مبعǓ Ɩخر البد من توافر احتمال متساوي جلميع وحدات اجملتماملختارة،

      
(1) Revue française de comptabilité : Auditing and other sélective testing procédures, N°325, septembre 
2000, P 05. 

)č (ȷمرجع سبق :  س.م .الصبا ،Ȼكرǽ ȋ Ďčď.  
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رق علمية عند  كما أȷ مبدأ العشوائية ƹكن الوصول إليه باستخدام عدة طالعينة،ضمن مفردات 
 و من أمهها و اليت ƹكن استعماهلا يف املراجعة نذكر حتديد العينة عن طريق االختيار،القيام بعملية 

 كبريا، فهذȻ الطريقة ƹكن استخدامها سواء كاȷ حجم العينة صغريا أو ،)١(جداول األعداد العشوائية 
اجلداول " يطلق عليها اسم مسبقادت  Ɯيث يتم استعمال جداول أعالبساطة،كما تتميز بالسهولة و 

 فهي قد تكوȷ مكونة من رقمني متجاورين اختريت عشوائيا من جمموعة األعداد و ،"العشوائية
 و يتم استعمال هذȻ األرقام عند اختيار العناصر و .األعمدةرتبت يف جمموعة من الصفوف و 

 Ȼالعينةاملفردات املكونة هلذ.  
       

  .عينةللاالختيار املنتظم /ب
  :)č( اخلطوات التالية بǚتباعالختيار العينة بطريقة منتظمة نقوم    
  Ü إىل حجم اجملتمع١ مفردات اجملتمع Ʈل الدراسة من  نرقم-
     .٩ – ١ من األرقام  للعينة عشوائيا مفردة البداية Ƴتار-
             .حجم العينة/ م اجملتمع  حج =املنتظمة  الȂيادة:التالية مقدار الزيادة املنتظمة حسب العالقة  Ʋدد-

 نضيف مقدار الزيادة املنتظمة إىل مفردة البداية لنحصل على املفردة التالية املختارة يف العينة و نتابع -
  .املطلوبةإضافة الزيادة املنتظمة إىل أƲ ȷصل على مفردات العينة 

د أȷ اجملتمع Ʈل الدراسة ليȄ مكونا و عند استخدام االختيار املنتظم ƶب على املراجع أȷ يتأك   
  .بطريقة تؤدي إىل تطابق مفردات أو العناصر املكونة للعينة مع ƴط معني من اجملتمع

    

ǯ / للعينةاالختيار باملصادفة:  
يف هذȻ الطريقة Ʒاول املراجع أȷ يقوم باستخالȋ عينة من اجملتمع Ʈل الدراسة بكل عشوائية أي    

 يأخذ بقدر من ȷ لذلȬ على املراجع أالعشوائية،خال عنصر معني إىل العينة خارǯ دوȷ استثناء أو إد
 ȷمنحازااحلذر يف االختيار حىت ال يكو.  

  

  

  .المراجعة مصادر الخطر في عينات -ثانيا
ترجع أمهية دراسة اخلطر يف عينات املراجعة إىل أنه يؤثر يف النهاية على سالمة التقارير اليت يبدي    

   فاخلطر املهم الذي ƶب أȷ يتفاداȻ مبراجعتها،ا املراجع رأيه حول العمليات اليت قام من خالهل
  

  
  .ǽ ȋ čďكرȻ، مرجع سبق :إ .ع .إ.ربهعبد ) ١(
)č (ي ،ع .منصورƎو ع .ص Ȼمج، اإلحصاء الوصفي م عل:ع .قوقزƎالصفاء، دار امل ،ȷ١٩٩٩األوىل،  الطبعة عما. ȋ١٨. 
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 و حىت يستطيع املراجع التحكم يف هذا النوع من اخلطر اجلوهرية،فه لɊخطاء املراجع هو عدم اكتشا
      .ŏاعليه أȷ يكوȷ له علم 

  :)١(و تشمل مصادر اخلطر يف عينات املراجعة على نوعني مها    
  .العيناتخطر استخدام نظام  -١

  األخرية،لصت منه هذø Ȼستخنعŏ Ɨذا النوع من اخلطر أȷ العينة املختارة ال Ƣثل اجملتمع الذي ا   
  :طريق و يف هذȻ احلالة يستطيع املراجع التحكم يف هذا اخلطر عن 

  Üملسحوبة من اجملتمع Ʈل الدراسةزيادة حجم العينة ا -
 .طأ املعياري أو حىت مستوى الثقةتعديل معدل احلدوǫ املتوقع أو اخل -

                

č- لعيناتاناتج من استخدام نظام ال  غيرالخطر.  
 فهذا النوع من الدراسة،هذا النوع من اخلطر وارد حىت إǽا قام املراجع بفحص كل اجملتمع Ʈل    

  :إىلاخلطر يستطيع أȷ يرجع 
  Üالفحصتصميم املراجع لنظام إجراءات املراجعة Ɯيث ال يتناسب مع اهلدف من  -
  Üفحصهها كعينة للمجتمع املراد عدم اكتشاف املراجع خلطأ جوهري يف املستندات اليت Ź اختيار -
  Üصادقةإرسال املراجع ملصادقات و الردود عليها ȡري  -
  .حصائيةاإلالتطبيق اخلاطئ ألسلوب العينات ȡري  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 .ȋ č١٩ ،١٩٩٩ األوىل، الطبعة عماȷ، الصفاء، دار ،"للحساباتالتدقيق احلديث  ":ǳ .أ .مجعة) ١(
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  :المراجعةات اإلحصائية في   تقييم العين:الثالثالمطلب 
 املراجع بتصميم العينات اإلحصائية اليت Ʒتاجها و ǽلȬ حسب اهلدف املراد حتقيقه من قيامبعد    

 فمن هلا، يقوم هذا األخري بتقييم هذȻ العينات و ǽلȬ باستخدام القياس اإلحصائي املراجعة،عملية 
Ȭكن للمراجع حتديد حجم العينة و كذلƹ ومن أهم طرق القياس نتائجها، تقييم خالل القياس 

  :التالينياإلحصائي نذكر األسلوبني 
  Üبالصفاتأسلوب العينات اليت ختتص  -
  .بالقيمةأسلوب العينات اليت ختتص  -

  

  .بالصفاتأسلوب العينات التي تختص - أوال
ي هذا األسلوب يقوم  ففالداخلية،يعتƎ هذا األسلوب مناسبا عندما يتعلق األمر بتقييم نظام الرقابة    

 كما أȷ هذا .معنياملراجع مبعرفة عدد مفردات العينة من خالل حدود اخلطأ و مستوى ثقة 
  :التاليةيف العناصر ) معدل خطأ اجملتمع(األسلوب يسمǴ للمراجع بتحديد معدل احلدوǫ املتوقع 

  Üدةمؤّيفواتري الشراء اليت ليȄ هلا مستندات  -
  Üسليماسعر تسعريا فواتري البيع اليت Ɓ ت -
  .ŏاالصكوك اليت حتتوي على أخطاء يف املبالȠ املسجلة  -
 عند املسǞولنيكما ƹكن إضافة خمتلف الوثائق و املستندات اليت ال حتتوي على توقيعات املعنيني أو   

  .املستنداتالقيام بعمليات اليت تتطلب استخدام هذȻ الوثائق و 
هذا األسلوب خيتص بدراسة خاصية معينة يتميز ŏا اجملتمع Ʈل  سبق ƹكن أȷ نستنتج أȷ    وưا

  .)١(الدراسة أو صفة معينة و ليȄ يف القيمة اليت Ʒتوي عليها اجملتمع Ʈل الدراسة 

  :)č( و فيما يلي اخلطوات املتبعة عند استخدام العينات اليت ختتص بالصفة و هي كما يلي   

  .الداخليةملية املراجعة مثال اختبار فعالية نظام الرقابة  حتديد اهلدف من ع:األوىلاخلطوة    
  )… أرصدةحسابات، مستندات،( حتديد حجم اجملتمع و مواصفاته :الثانيةاخلطوة    
 حتديد معدل احلدوǫ املتوقع و الذي ƹكن أȷ يكوȷ انطالقا من خƎة املراجع اليت :الثالثةاخلطوة    

  .املهنةسة  ưارمنكوهنا يف السنوات املاضية 
  
  

  

)١( Mc Rae. T .W : Audit Méthode statistique, traduction et adaptation Raffegeau. J et Dubois.F , Publi 
union, Paris, 1978, P 27. 

)č (أ .مجعة.ǳ  :،مرجع سبق التدقيق احلديث للحسابات ،Ȼكرǽ ȋ čĎ١.  
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 و قبل أƲ ȷدد ǽلȬ نود اإلشارة الثقة،اس مستوى  حتديد اخلطأ املعياري على أس:الرابعةاخلطوة    
إىل أȷ اخلطأ املعياري يقيȄ مدى التقارب بني تقدير اخلطأ املعياري للعينة و خصائص اجملتمع ȡري 

اختالف يف خصائص العينة عن   بينما يعرف اخلطأ بوجه عام بأنه وجودبالعينة،املعروفة املتعلقة 
ما اخلطأ املعياري فهو يعƗ املستوى النمطي الذي يقيȄ النطاق  أمنه، حبت ساجملتمع الذيخصائص 

 ǫيقع عند معدل احلدو ȷالفعليالذي يتوقع أ.  
بينما مستوى الثقة و كما ǽكرنا سابقا يعƗ تلȬ النسبة املǞوية اليت تكوȷ فيها نتيجة العينة Ƣثل    

  .دراستهاجملتمع الذي يتم 
  بة من طرف املراجعøدد على أساس اخلƎة املكتسøملعياري يتحو بناءا على ما تقدم فاȷ اخلطأ ا   

  .الداخلية و على أساس كذلȬ مدى قوة و فعالية نظام الرقابة 
   :التالية ضوء توافر املعلومات على  حتديد حجم العينة الذي يتم :اخلامسةاخلطوة    
  Üاجملتمعحجم  -
-  ǫاملتوقعمعدل احلدوÜ  
  Üاملعياريمعدل اخلطأ  -
  .الثقةمستوى  -

 نفسه أمام ثالǫ حاالت ưكنة بعد  ƶد املراجع Ɯيث أȷالعينة،تقييم نتيجة  :السادسةاخلطوة    
   :هيسحب العناصر املكونة للعينة و 

  . معدل احلدوǫ املتوقع  ≤ معدل احلدوǫ الفعلي :١ حالة

  .معدل احلدوǫ املتوقع > معدل احلدوǫ الفعلي  :č حالة

تندات أو أكثر يشري إىل وجود حاالت Ȉȡ و تالعب أو ضعف نظام الرقابة أحد املس :Ď حالة
  .الداخلية

وحسب احلاالت السابقة فبǚمكاȷ املراجع أȷ يكتفي بالعينة املسحوبة إǽا وجد نفسه يف احلالة    
  أما إǽا وجد نفسه يف احلالة الثانية فعلى املراجع أȷ يوسع يف حجم العينة بزيادة العناصراألوىل،
 كما ƹكن له كذلȬ أȷ يعيد تقدير للمراجعة، أو يستطيع حىت استعمال إجراءات أخرى هلا،املكونة 

  .الثقةاخلطأ املعياري و مستوى 
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أما بالنسبة للحالة الثالثة فعلى املراجع أȷ يتبع أسلوب مراجعة خالف أسلوب العينات نظرا    
  .عاتقه علىخلطورة الوضع و املسؤولية اليت تقع 

 نتطرق فيما يلي إىل أسلوب العينات اليت بالصفات،و بعد تطرقنا ألسلوب العينات اليت ختتص    
                    .ختتص بالقيمة

  .بالقيمة أسلوب العينات التي تختص - ثانيا 
إȷ استخدام هذا األسلوب من العينات يكوȷ عندما يريد املراجع الوصول إىل نتيجة يف شكل قيمة    
كȄ األسلوب األول الذي يستخدم عندما يكوȷ اجملتمع Ʈل الدراسة Ʒتوي على خاصية  عةفعلي

 فهذا األسلوب يعتƎ مناسبا جدا للتطبيق يف جمال املراجعة ،)١( و اليت عليه تدور دراسة العينة معينة،
  .العدديةم نظرا لكونه ƹكن املراجع من عمل االختبارات الكمية ǽات القّي

  :)č(وات القياس اإلحصائي باستخدام أسلوب العينات اليت ختتص بالقيمة كما يلي وƹكن عرȏ خط  
 تتمثل يف حتديد اهلدف من املراجعة و الذي ƹكن أȷ يكوȷ مبثابة احلصول على :التمهيديةاخلطوة 
  .دة و اليت تشري إىل عدم وجود أخطاء ماديةناسب على أرصدة احلسابات املقّيالدليل امل
  :التالية  حتديد حجم اجملتمع املراد فحصه و الذي ƹكن أȷ يكوȷ أحد اجملتمعات :األوىلاخلطوة 

  Üاملدينني -
  Üالقبضأوراق  -
  Üاملاليةصول الثابتة أثناء السنة إضافات األ -
   .املاليةاالستثمارات اليت تتم يف األوراق  -

  :تالية و ǽلȬ باستخدام املعادلة الالعينة، حتديد حجم :الثانيةاخلطوة 
 ȷ =] ق -م /  ت ز ع [ 

  :أȷحيث 
ȷ:  العينةحجم.   
  .فحصه حجم اجملتمع املراد :ت

  

Mc Rae .T . W : Op.Cit, P čđ)١(  

)č (أ .مجعة.ǳ :،مرجع سبق التدقيق احلديث للحسابات ،Ȼكرǽ ȋ čĎđ.  
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  :التايل الثقة و الذي ƹكن حتديدȻ من خالل اجلدول معامل :ز
  .الثقةى الثقة و ما يقابلها من معامل مستو :)č-č( رقم اƨدول

 % ٩٩  % ٩٥  % ٩٠ % ٨٥ % ٨٠ % Ē٥  %  Ē٠ مستøوى الثقøة 

  ٥٨,١,٩đ  č  đ٥,١  ďď,١  č٥,١  ١,١٥  ١,٠ď ) ز(عامل الøثقة م
  

  .ȋ čĎĒ .السابق نفȄ املرجع : ǳ.أ .مجعة  :درøاملص
  ÜاملقدراالƲراف املعياري  :ع
  Üاملقبولاخلطأ  :م
  .  جملموع اخلطأنقطة التقدير :ق
 طرق الختيار هذȻ العينة حسب ما رأيناȻ ة و هنا توجد عدالعشوائية،العينة  اختيار :الثالثةاخلطوة   

  .سابقا
  .العينة حتديد قيمة اخلطأ يف :الرابعةاخلطوة   

  :املعادلة و يتم تقديرها باستخدام األخطاء،حتديد نقطة التقدير جملموع  :اخلامسةاخلطوة   
Łت  = ق ×Łǳ  

  :أȷحيث 
   Üاجملتمعحجم  :ت

ǳَ:  ادها من خالل املعادلةƶالتاليةمتوسط اخلطأ بالعينة و اليت يتم إ:  
Łǳ  =م ǳ ǰ / ȷ  

  
  

  :أȷحيث 
 ǰمǳ:  العينةجمموع مفردة اخلطأ يفÜ   

ȷ:  العينةحجم.  
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لȬ من خالل استخدام املعادلة  احتساب االƲراف املعياري للخطأ يف العينة ، و ǽ:السادسةاخلطوة 
  :  التالية 

    
  

 ȷحيث أ:  

ț : راف املعياريƲاال Ü   
 ǳ : مفردة اخلطأ على العينةÜ   
 Łǳ : متوسط اخلطأ يف العينةÜ   
 ȷ  : حجم العينة.  

  

  توى ثقة معني ø احتساب نطاق اخلطأ املعياري و ǽلȬ لتقدير خطأ اجملتمع عند مس:السابعةاخلطوة 
  :التاليةيتم قياسه باستخدام املعادلة و 

                                                     ț        ت   –      ȷ   

             ز . ȷ =    س              

                                                           ȷ       ȷ      
  

    
  :أȷحيث 

   Üاخلطأ املعياري نطاق : س 
   Üحجم اجملتمع املراد فحصه : ت 
   .معامل الثقة : ز 

  :التاليتني حساب حدود مستوى الثقة و الذي يتم باستعمال املعادلتني :الثامنةاخلطوة 
 ȋ =Łȧ + س  
   س – Łȧ= د 

                       
 ț                      = ǰم)ǳ(² - ȷ ) Łǳ(²    

    ȷ                           - ١       
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  :أȷحيث 
 ȋ :احلد األقصى ملستوى الثقةÜ  
  Üاحلد األدƅ ملستوى الثقة: د 

  Üطأ املعياري اخلنطاق: س 
 ȧ :نقطة التقدير جملموع اخلطأ.  

   :العينة تقييم نتيجة :التاسعةاخلطوة 
 يقوم بتقييم جمموع خطأ اجملتمع املراد فحصه لكي العينة،فبعد أȷ يقوم املراجع بتحديد حجم    

Ɯيث أǽ ȷلȬ يتوقف على ،  و ǽو أمهية نسبية للمجتمع أم الƷدد ما إǽا كاȷ هناك خطأ جوهري
  :)١( مها حالتاȷ و هنا ƹكن أȷ يواجه املراجع إليها،لنتائج اإلحصائية املتوصل ا

  .املقبولاخلطأ  ≤حدود مستوى الثقة  :األوىلاƩالة 
  .املقبولاخلطأ  >حدود مستوى الثقة أو أحدها  :الثانيةاƩالة 

لة له و بالتايل هي مقبولة من بالنسبة للحالة األوىل ƹكن اعتبار العينة املختارة من اجملتمع أهنا ưث   
  .املراجعطرف 
   منه،ن اعتبارها بأهنا ưثلة للمجتمع املستخلصة øية فالعينة املختارة ال ƹكø بالنسبة للحالة الثان   أما

  :إماو منه على املراجع 
  Üالدراسة زيادة حجم العينة بǚضافة عناصر أخرى مستخلصة من اجملتمع Ʈل -أ
  و يكوȷ هذا إǽا الحȘ املراجع أȷالوثائق، لنوع معني من املستندات أو  زيادة حجم العينة-ب

  .ثانيةهناك أخطاء متكررة يف نوع معني منها لذلƶ Ȭب عليه حتليل هذا النوع و فحصه مرة 

  
  
  

  .ȋ čĎ٩ السابق،نفȄ املرجع ) ١(
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  .الداخلية ماهية نظام الرقابة :الثالثالمبحث 
تقوم املؤسسة بوضع و تصميم نظام الرقابة الداخلية الذي يتضمن جمموعة من عمليات املراقبة    

 و ǽلȬ ضمانا حلسن سري العمل يف احملاسبية، التنظيمية و املالية،املختلفة و اليت ختص اجلوانب 
  .عةاملوضود بالسياسات املؤسسة و التقّي

م املراجع بتقييم النظام  لذلȬ يقواملراجعة،فنظام رقابة داخلية فعال يعتƎ مبثابة الوقاية من عملية    
  ام الرقابة الداخلية øطرق من خالل هذا املبحث إىل مفهوم نظø و عليه سنت.عمله نطاق ديدقصد حت

 و من Ż الداخلية، املراجعة  Ż يف املطلب الثاين إىل الرقابة واألول،و عوامل نشأته يف املطلب 
  .الثالثمقومات نظام الرقابة الداخلية يف املطلب 

  .نشأته مفهوم نظام الرقابة الداخلية و عوامل :األولالمطلب 
   ǎحجم املؤسسات و تعق Ǝالسبب الرئيسي لظهور نظام الرقابة الداخلية هو ك ȷد نواحيها إ

  .الرقابيةي أدى إىل زيادة االهتمام بالوظيفة  الشيء الذالتنظيمية، املالية و اإلدارية،
كما أصبǴ نظام الرقابة الداخلية أمرا حتميا تقتضيه اإلدارة احلديثة للمحافظة على املوارد املتاحة    

  .توسيعهƜيث أȷ قوة أو ضعف نظام الرقابة يتوقف عليه توسيع نطاق املراجعة أو عدم 
  .الداخليةمفهوم نظام الرقابة  - أوال

   االقتصادية،طة øلية يف كل اجملاالت و األنشø مفهوم نظام الرقابة الداخ تدخلسنوات،منذ عدة    
ȷو ،و يف معظم البلدا ȋكل هذا أدى إىل تعدد التعاريف املتناولة لنظام العام، و يف القطاع اخلا 

  .واحدالرقابة الداخلية و لكن ما ƹكن مالحظته أهنا تصب كلها يف جمرى 
 النظرية من" الرقابة" نبدأ بتناول مصطلǴ الداخلية،التطرق إىل مفهوم نظام الرقابة و قبل    

 أين كانت الرقابة تنتمي إىل األنشطة ،(Fayol) "فايول" مع ١٩١٨ و اليت تناولته يف سنة الكالسيكية،
تحقق ما إǽا عملية لل" ففايول يعرف الرقابة على أهنا التنسيق،اليت نقول عنها إدارية مثل التنظيم و 

  .)١(" كانت األعمال تتم حسب الƎنامج املقرر
" اإلدارة"لكن مبفهومه األوسع و الذي هو " الرقابة"تطرق إىل مصطلǴ  (Taylor) "تايلور"بينما    

 إǽا كاȷ العمل ينفذ بطريقة نتحقق مت و العمال،فاإلدارة تعلم بكل ما ƶب أȷ يقوم به املوظفوȷ و 
 )١٩٥Ē.)čكاǽ ȷلȬ سنة و صادية،اقت و األكثر حسنة،

   
  

(1) Heem. G : Une approche conventionnaliste de l’évolution du contrôle interne, revue française 
de gestion, Juin/ Juillet Août 2001, N°143, P 38. 
(2)IBID, P 39. 
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    ȷوƎي للسلطة بأهنا مرتبطة بن" الرقابة"فكتاب النظرية الكالسيكية يعتƧو اليت تظهر يف )*(ظام ر
 .للتسيريالسلم اهلرمي 

 نستهلها بالتعريف الداخلية، نتطرق إىل تعريف نظام الرقابة باختصار،" الرقابة"وبعد تطرقنا ملفهوم 
  :)**( ( C N C C )بفرنساالذي أتت به املنظمة الوطنية حملافظي احلسابات 

 اإلجراءات و الرقابات احملاسبية و ما يليه، و اليت تقوم مشكل من جممل نظام الرقابة الداخلية  "
   :مناإلدارة بتعريفها و تطبيقها و حراستها حتت مسؤوليتها من أجل التحقق 

  ƥ Üاية األصول -
  عنهاÜ مصداقية و صحة التسجيالت احملاسبية و احلسابات السنوية الناƟة -
  املؤسسةÜ التسيري املنتظم و بنجاعة لعمليات -
                               )١( ".اإلدارة تطابق القرارات مع سياسة -

    :)***( ( I F A C )تعرف الفيدرالية الدولية للمحاسبة بينما 

جممل السياسات و اإلجراءات املوضوعة من طرف اإلدارة من ȷ من مكّونظام الرقابة الداخلية "  
 فهذȻ اإلجراءات تعƗ احترام ألنشطتها، Ʊيع  تسيري Ʈكم واإلمكاȷ، و يف حدود حتقيق،أجل 

 صحة اكتشافها، الوقاية من حاالت الغȈ و األخطاء و األصول، ƥاية التسيري،سياسات 
  )č(".فيها مع استخراǯ يف الوقت املناسب ملعلومات مالية موثوق احملاسبية،التسجيالت 

    ȷتعريفإ(I F A C ) األنشطةة الداخلية إىل تسيري  بتوسيع جمال تطبيق نظام الرقابقام.  
 
 
 

  

(*) Système formel d’autorité. 
(**) Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. 

)*** ( International fédération of accoutants. 
(1) Collins. L, Valin. G : Op.Cit, P 35  

« Le contrôle interne est constitué par l’ensemble des mesures de contrôle comptable et autres 
que la direction définit, applique et surveille sous sa responsabilité, afin d’assurer :  

- La protection de patrimoine ; 
- La régularité et la sincérité des enregistrements comptables et des comptes annuels qui en 

résultent ». 
   - La conformité des décisions avec la politique de la direction ». 
(2) Mikol. A : les audits financiers, Nathan .Paris, 1999, P 38. 
« Le contrôle interne (Internal control system) est l’ensemble des politiques et procédures mises en 
œuvre par la direction d’une entité en vu d’assurer dans la mesure du possible la gestion rigoureuse 
et efficace de ses activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de gestion, la 
sauvegarde des actifs, la prévention des fraudes et des erreurs, l’exactitude et l’exhaustivité des 
enregistrements comptables (The accuracy and completeness of the accouting records), et 
l’établissement en temps voulu d’informations financières fiables ». 
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   : ( Coopers et Lybrand ) تعريف

 املسريين و موظفي اإلدارة،سريورة موضوعة من طرف جملȄ نظام الرقابة الداخلية عبارة عن  "
  :التالية موجهة إىل ضماȷ حتقيق األهداف التنظيم،

  Ü  تنفيذ العمليات بنجاعة -
  Ü صحة املعلومات املالية -
    )١(".عولنني و اللوائǴ السارية املف تطبيق القوا-
و من التعاريف السابقة نستخلص أȷ الرقابة الداخلية هي جمموعة من الوسائل و القوانني اليت    

 بغية الوصول إىل املؤسسة،توضع من طرف اإلدارة من أجل العمل على ضماȷ التحكم يف وظائف 
  .تسيري فعال للعمليات املالية و اإلدارية اليت تقوم ŏا

  

اخلية هي خمطط تنظيمي من املناهج و اإلجراءات احملددة من طرف اإلدارة لتحقيق إȷǽ الرقابة الد   
 ǽلȬ اعتمادا على جمموعة من األصول،أهداف معينة كاحترام سياسات التسيري و احملافظة على 

  .خمتلفةطرق و إجراءات و مقاييȄ ، تنظيميةالوسائل كخطة 
  :)č(  كالتايلخلية على شكل نقاȓ و اليت هيبة الداو يف ما يلي سرد ألهم األهداف املرجوة من الرقا

 و كذلȬ األشخاȋ أمالكها، املؤسسة، ǽلȬ عن طريق التحقق من ƥاية أموال األصول و ƥاية -
  Üمعهااملوظفني ŏا و املتعاملني 

ة و مراقبة ل حتقيق نوعية املعلومة عن طريق ضماȷ و إىل أقصى حد صحة جممل املعلومات املسج-
  Üمصداقيتهاو ضماȷ صحتها 

  Üالقوانني التحقق من تطبيق اإلجراءات املوضوعة من طرف اإلدارة و احترام -
 ǽلȬ عن طريق حتفيز حتسني األداء و توجيه للموارد، حتقيق االستعمال االقتصادي و الكفء -

  Üاألعمال
  .اإلدارة التأكد من حتقيق األهداف املسطرة من طرف -

 
  

(1)Coopers, Lybrand : La nouvelle pratique du contrôle interne, Organisation, Paris, 5 eme  
tirage, 2000, P 24. 
« Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le conseil d’administration, les dirigeants 
et le personnel  d’une organisation, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la 
réalisation des objectifs suivants : 
- La réalisation et l’optimisation des opérations ; 
- La fiabilité des informations financières  
- La conformité aux lois et aux réglementations en vigueur». 
(2) Vaurs. L : l’auditeur interne opérationnel aujourd’hui : l’auditeur consultant interne, Revue 
Française d’audit interne, n° 109, Mars /Avril 1992, P P 11.12. 

  
 



ǼǱƘƦال Ǩة: الفصǖƩراǮة الǾǪƱاƴة الƛƘǡالر Ƿ     .                                                                                             ٩٨                                 

 فهو مبثابة أداة للوقاية و اإلنذار عن كل ما للتسيري،فنظام الرقابة الداخلية و باإلضافة إىل أنه أداة    
 ǽلȬ عن طريق التحكم يف املخاطر و تعديل إجراءات التسيري يف سسة،املؤƹكن أȄƹ ȷ باستقرار 

      .اɇجالالوقت املناسب و يف أسرع 

  .الداخليةعوامل نشأة نظام الرقابة - ثانيا 
 إال أȷ االهتمام ŏا متفاوتة،إȷ فكرة نظام الرقابة الداخلية يف حد ǽاőا قدƹة و سادت بدرجات   

ل من القرȷ العشرين بسبب جمموعة من العوامل اليت ساعدت على ǽلȬ ازداد يف أواخر النصف األو
  ع ø اضطرار اإلدارة إىل توزيŏا،وم ø كƎ حجم املؤسسات و تعدد العمليات اليت تق:منهاو نذكر 

   حاجة اإلدارة إىل بيانات باملؤسسة،رعية øو تفويض السلطات و املسؤوليات إىل بعض اإلدارات الف
 و العامل الرئيسي لتطور نظام الرقابة الداخلية هو احلاجة املاسة لɌدارة دقيقة،و معلومات دورية 

  .املؤسسةحلماية و صيانة أموال 
دد العمليات اليت تقوم ŏا راجع إىل النمو الضخم يف حجمها و تنوع عفكƎ حجم املؤسسات و ت   

 يدى إىل صعوبة االتصال الشخص أ و كل هذاالطبيعي،أعماهلا من خالل االندماǯ و التفرع و النمو 
يف إدارة املؤسسة الشيء الذي أدى إىل االعتماد على وسائل هي يف صميم أنظمة الرقابة الداخلية 

  )١( .ȡريهامثل الكشوف التحليلية و املوازنات و تقسيم العمل و 
 فيمكن ةيوليات إىل بعض من اإلدارات الفرعأما بالنسبة للتوزيع و تفويض السلطات و املسؤ   

إرجاعه إىل التوسع اجلغرايف للمؤسسات سواء على التراب الوطƗ أو التوسع الذي تعرفه الشركات 
 Ǵا يسمư املتعددة اجلنسيات الذي يدعو إىل توزيع السلطات و املسؤوليات على املديريات الفرعية

تكوȷ املسؤولية أمام  على أȷ املناسبني،كل األعمال و اختاǽ القرارات يف الوقت و املكاȷ بتنفيذ 
  . )č(املديرية العامة تقع على عاتق هذȻ املديريات الفرعية أو الوحدات املتواجدة يف املناطق األخرى  

كما يتوضǴ هذا التفويض كذلȬ يف شركات املسامهة أين ظهر انفصال واضǴ بني أصحاب رǗوس 
  .هلااألموال و اإلدارة الفعلية 

رية اليت هي Ɯاجة هلا إدارة املؤسسة فهي تظهر من خالل حصول هذȻ أما بالنسبة للبيانات الدو   
األخرية على تقارير دورية عن األوجه املختلفة لنشاطها من أجل اختاǽ أƱع القرارات و أنسبها 

 Ǵرافات،لتصحيƲالقراراتاال ǽكن االعتماد عليها يف اختاƹ التقارير صحيحة و Ȼهذ ȷو حىت تكو      
  .١đč ȋ ،١٩٩٨ ،الطبعة األوىل، وائل، عماȷ دار .البنوك التدقيق و الرقابة يف :ع .أمني خالد )١(
)č (جامعة  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،،منشورة رسالة ماجستري ،مراجعة نظام املعلومات احملاسبية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية:.م .صديقي 

  .٨Ď، ȋ č٠٠٠ ،اجلزائر
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  .سليم نظام للرقابة الداخلية البد من وجود
  سة لصيانة ø املؤسإلدارةلية هي احلاجة املاسة øو من العوامل الرئيسية لنشأة نظام الرقابة الداخ   

و ƥاية أمواهلا من خالل توفري نظام للرقابة الداخلية سليم Ʒد و ƹنع حدوǫ األخطاء و الغȈ أو 
       )١(.ارتكاŏاتقليل احتمال 

  . الرقابة و المراجعة الداخلية العالقة بين:ني المطلب الثا
تشمل الرقابة الداخلية على خطة تنظيمية إدارية و طريقة للتنسيق باإلضافة إىل جمموعة من    

بة الداخلية إىل ارق و جبانب كل ǽلő Ȭدف الأمالكها،الوسائل اليت تتبناها املؤسسة حلماية أصوهلا و 
و إىل متابعة تطبيق السياسة اإلدارية اليت تضعها اإلدارة و العمل على السري االرتقاء بالكفاية اإلنتاجية 

  .املرسومةيف حدود اخلطط 
      

   .الداخلية الرقابات أنواع- أوال
   ȷكن أƹ ا سبقư كأدوات هلا و Ǝهي نستخلص ثالثة أنواع من الرقابة الداخلية و اليت تعت:  
 Üاإلداريةنظام الرقابة  -
  Üاحملاسبيةقابة  نظام الر-
  .الداخلي نظام الضبط -

  

  .اإلداریةنظام الرقابة  -١
ة يو تشمل على خطة التنظيم و الوسائل و اإلجراءات املختصة بصفة أساسية لتحقيق أكƎ كفا   

 ،إداري إǽ تشتمل هذȻ الرقابة على كل ما هو اإلدارية،إنتاجية ưكنة و ضماȷ حتقيق السياسات 
 طرق التحليل اإلحصائي و دراسة حركة املؤسسة عƎ خمتلف العاملني،ريب  كانت برامج تدءسوا

  .الرقابة الرقابة على اجلودة و إىل ȡري ǽلȬ من أشكال األداء، تقارير األزمنة،
č-  المحاسبيةنظام الرقابة.  

ة يشتمل هذا النوع من الرقابة على خطة التنظيم و الوسائل و اإلجراءات اليت ختتص بصفة أساسي   
   اترøجلة بالدفسية املøاد على البيانات احملاسبøتم و مدى االعسة،øاملؤسة على أصول øللمحافظ

  ال ألنظمة الضبط الداخلي و توفريو السجالت احملاسبية و يتحقق ǽلȬ عن طريق تصميم نظام فّع
  

  

  .١đč ȋ ،مرجع سبق ǽكرȻ ،البنوك التدقيق و الرقابة يف :ع .أمني خالد )١(

 
 



ǼǱƘƦال Ǩة: الفصǖƩراǮة الǾǪƱاƴة الƛƘǡالر Ƿ     .                                                                                             ١٠٠                               

  .الداخلية للقيام بعملية املراجعة ءفجهاز ك
Ď- نظام الضبط الداخلي.  

 و الفصل املسؤوليات، و حتديد السلطات و العمل،إȷ جوهر نظام الضبط الداخلي هو تقسيم    
:  ولذلȬ يعرف نظام الضبط الداخلي بأنه كاملة،بينهما عن طريق عدم قيام موظف ما بعملية 

ا اإلدارة بغرȏ ضبط عملياőا و مراقبتها تضعه األساليب اليت جمموعة من الوسائل و املقاييȄ و"
مستمرة لضماȷ حسن سري العمل ، و عدم حدوǫ األخطاء أو الغȈ أو التالعب و بطريقة تلقائية 

   )١(."أو حىت االختالس يف أصول املؤسسة و سجالőا و حساباőا
 سجالőا و دفاترها املؤسسة،ول و يتضư Ǵا سبق أȷ هدف نظام الضبط الداخلي هو ƥاية أص   

  .املوظفني كما يتطلب تطبيقه العديد من اƀ،…عن احتماالت الضياع أو سوء االستخدام 
  :الداخليكما ƹكن االستعانة بالوسائل التالية لتحقيق و تعميق يف إرساء قواعد نظام الضبط    
  Üت يف الدفاتر من واقع املستندات اإلثبا-
  Üملراقبة اإلمجاليةدام حسابات ا استخ-
  Ü أسلوب املصادقات و اجلرد الفعليإتباع -
  Üؤولية لدى األفراد داخل املؤسسة تنمية الشعور باملس-
  Üارد و الصادر و إنشاء ملفات هلا وضع نظام سليم ملراقبة الƎيد الو-
  .التفتيȈ استخدام الرقابة املزدوجة و نظام -

ع من األنواع املذكورة سابقا للرقابة الداخلية أهنا تعتمد و ما ƹكن استخالصه من مدلول كل نو   
أساسا على البيانات احملاسبية و اإلحصائية Ɯيث أȷ اهلدف األصلي للرقابة الداخلية هو ضماȷ صحة 

اليت ستتخذ كأساس للحكم على مدى صحة األداء من جهة و على النتائج اليت ستظهرها  البيانات
  . من جهة أخرىاملمتلكاتاملركز املايل إىل جانب ƥاية القوائم احملاسبية و كذا 

    

  .دراسة العالقة بين الرقابة و المراجعة الداخلية:ثانيا
املراجعة الداخلية على تطوير و حتسني أنظمة الرقابة الداخلية و حىت حتقق هذȻ الوظيفة  تعمل   

 و أهم هذȻ بفعالية،ا بأداء مهامها أهدافها و اليت وجدت ألجلها البد من توفر الشروȓ اليت تسمǴ هل
ȓالشرو:  

  
  
   .٩٩ ǽ ȋكرȻ،مرجع سبق :ǳ ،أ .مجعة) ١(
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  :الشمولية -
و هذا يعƗ أȷ على املراجعة الداخلية أȷ تغطي مجيع نشاطات و وظائف املؤسسة املختلفة من    

  .مجيع النواحي
  :االستقاللية -

عة الداخلية يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة ما ƶعلها البد من حتديد املوقع الوظيفي لوظيفة املراج   
 ưا يضمن عدم تداخلها مع العليا، و ȡالبا ما تكوȷ تابعة مباشرة لɌدارة ،مستقلة عن باقي الوظائف

  .املراجعةالوظائف األخرى و هذا لضماȷ املوضوعية و احلياد يف التقارير املعدة من طرف قسم 
  :الكفاءة -

  ة كبرية من الرتاهة øص املكلف بأداء مهمة أو وظيفة املراجعة على درجøالشخد أȷ يكوø ȷالب   
  .وجه على أكمل  ưا يسمǴ له بأداء وظيفتهبامليداȷ،و اإلملام 

     

و حىت تتمكن املراجعة الداخلية من القيام مبهامها على أحسن وجه و الوصول إىل رقابة داخلية    
  :)١(ة لø دة ƶب وضع أو تصميم هذȻ األخريجّي
                  Üنظام لرقابة خمتلف العمليات -
  Ü املؤسسة و مدى إمكانية تطبيقها من طرفةنظام لرقابة اإلجراءات املوضوع -
- ƑاسƮ تنظيمÜ  
  Üمعاجلة مالئمة ملختلف املعلومات -
  Üنظام لقياس املخاطر و النتائج -
  .نظام للمعلومات و التوثيق -

 خاصة أنه يذهب إىل مراقبة وجود جدا،ȷ جمال تدخل املراجعة الداخلية واسع من هنا نالحȘ أ   
هذا النوع من املراجعة يسمى مبراجعة .)č( و مراقبة احترام القوانني و اإلجراءات استراتيجية،

العمليات، هذȻ األخرية őدف إىل مساعدة مراكز القرار باملؤسسة و التخفيف من مسؤولياőا عن 
  . حوهلااقتراحاتا بتحاليل موضوعية، تقييم النشاطات و تقدمي تعاليق و طريق تزويده

 "املراجع الداخلي" يطلق عليه اسم املؤسسة، إلدارةو مهام املراجعة الداخلية يقوم ŏا شخص تابع    
ز اهتمام  و لذلƹ Ȭكن ǽكر جمموعة من النقاȓ اليت تƎالرقابة،فهو يسعى خلدمتها من خالل عملية 

 :ذȻ العمليةجع الداخلي ŏاملرا
  

(1) Communiqué de presse de la Banque d’Algérie : le contrôle interne des banques et 
établissements financiers » Revue media banque, n°63, DEC 2002/JAN. 2003, P 09. 
(2) Vaurs. L : Op.Cit, P 12. 
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   هي التخطيط و التنظيمالفرعية،ائف øوعة من الوظøإىل جممامها øتتميز الوظيفة اإلدارية بانقس -
املراجع  و تعتƎ وظيفة الرقابة من مهام مدير املؤسسة و اليت يشاركه الرقابة، و التوجيه و التنسيق و 

  Üاألخرىية عبفاعلية لتحقيق هذȻ الوظيفة و ǽلȬ ضمانا للوظائف الفرالداخلي 
ارة باملعلومات الرقابية خاصة أȷ هذا األخري ƹتاز باالستقاللية عن  قيام املراجع الداخلي بتزويد اإلد-

 فاملراجع الداخلي يتأكد من تطابق األداء الفعلي مع األداء املؤسسة،األنشطة التشغيلية داخل 
  Üاألداء و هذا ما يؤكد على اعتماد إدارة املؤسسة على املراجعة الداخلية لتحقيق املخطط،

 Ɵعله قريب من السجالت املالية و على ŏا،لي باملؤسسة باعتبارȻ أحد العاملني  عمل املراجع الداخ-
 ȄƢ على القيام بعملية الرقابة .املؤسسةدراية كاملة نسبيا باملشاكل اليت Ȼهذا ما يدفعه و يساعد 

  ÜاملاليةلɊنشطة التشغيلية املرتبطة ŏذȻ السجالت و الوثائق 
  ياسات øراجعة مدى االلتزام بالسø و أخرى ملمالية، مراجعة ة،ليøالداخ يشمل نشاȓ املراجعة -

 ومراجعة العمليات لɊنشطة و كافة اإلجراءات و العمليات للتحقق املوضوعة،و اللوائǴ و القوانني 
 Üهلا كما ƹكن إضافة مراجعة نظام املعلومات و درجة األماȷ املصاحبة انتظامها،من كفايتها و مدى 

  ) ١(.  إدارة املؤسسة من طرف األهداف املسطرةختلف هذȻ املراجعات يكوȷ لتحقيقفقيام املراجع مب

 فوجودȻ كنظام فعال يعتƎ أحد العوامل الداخلية،أما بالنسبة لسري املعلومات يف نظام الرقابة    
     عة øلنجاǳ املؤسسة يف خلق أو حتويل املنافع بأقصى كفاية ưكنة Ɯيث تتمثل وظيفة املراجالرئيسية 

 حيث أȷ واجب املراجعني الداخليني املؤسسة،الداخلية إحدى حلقات االتصال و الرقابة بني موظفي 
 و يف نفȄ الوقت احملافظة على خطوȓ املؤسسة،يتمثل يف املساعدة على احملافظة على أنشطة 

  ات تعيȈ يما و أȷ املؤسسø ال سمتواصلة،ة مفتوحة و øني على هذȻ األنشطøاالتصال بني القائم
  و هنا يظهر دور املراجعني يف حتسني عملية االتصال من خاللالتغيري،و تتطور يف Ʈيط سريع 

       .)č(اهليكل العمودي و األفقي للنظام و اليت تسيري مبوجبه املعلومات 

  .العموديالهيكل  -١
 فيمكن األخرى،التنفيذية يعتƎ املراجعوȷ الداخليوȷ كحلقة اتصال بني اإلدارة العليا و املستويات    

أȷ تƎز أمهيته من خالل قيام املراجعني بنقل رسائل خاصة أو بواسطة تقارير خمتلفة حتمل وجهات 
  ب القيام ŏا و السياسات و الطرقøتويات حول األنشطة و العمليات الواجøنظر عن خمتلف املس

  
  .č٠٠č ،اإلسكندريةاحلديثة يف الرقابة و املراجعة الداخلية، دار اجلامعة اجلديدة  ت االƟاها:م .م .مصطفى  و س .ك.Ʈمد ر، .ف .السوافريي) ١(

 ȋ ďĎ.  
)č (أ .العمرات. ȋ:سبق ع مرج ،Ȼكرǽ ȋ čč١.  
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 و كذا من طرف العمال للتطبيق،و اإلجراءات اليت يرȡبوȷ تعديلها لتصبǴ أكثر واقعية و أكثر قابلية 
  ال مع اإلدارة العليا واضǴ األمهية ø و االتصلهم،øعملى أساليب لوها عøعن التحسينات اليت أدخ

   .فوريو السبب أȷ هنالȬ بعض األمور اخلاصة بذات طبيعة حساسة حتتاǯ إىل قرار حاسم و 
  

č-  األفقيالهيكل.  
    ǽة  فاملراجع يعاين من مشكلالقرارات،تتزايد احلاجة إىل املعلومات الدقيقة واملعتمدة يف حالة اختا

عدم توفر و سهولة احلصول على املعلومات و البيانات الصحيحة اليت من شأهنا املساعدة على األداء 
  ومات لتدعيم موقفهøول على أكƎ قدر ưكن من هذȻ املعلø و يسعى هذا األخري إىل احلصاألمثل،

يصاهلا إىل  و يقوم بتفسري املعلومات املقدمة له من طرف من هم على نفȄ املستوى الطبقي له إل
 فعليه أȷ يسعى بني خمتلف يرأسه، و عليه أȷ يكوȷ ملم باحتياجات اجلانب الذي األعلى،القسم 

املصاſ للحصول على املعلومات أو الوصول إىل تسليمها إىل من هو أعلى منه مرتبة عن طريق 
ات ما Ɓ يكن هناك  و من ناحية أخرى ال يستطيع املراجعوȷ الداخليوȷ توفري مجيع املعلومالتقارير،

 ألهنم من خالل مراجعتهم و تقييماőم قد الصحيحة،ف بينهم ألجل الوصول إىل املعلومة تتكا
 و هلذا فعلى كل فرد من نفȄ الطبقة أȷ يكوȷ له ǽهنية العمل املعلومات،يكتشفوȷ خلال يف نظم 

سامهة يف اختاǽ القرارات اجلماعي الذي من شأنه دفع وترية احلصول على املعلومة اليت من شأهنا امل
       .سرعةل تكلفة و أقصى ق ǽلȬ بأالصائبة،

فاملراجعة الداخلية تعمل على منع و تقليل حدوǫ األخطاء و هذا ما يزيد من احلاجة هلا ، فطاملا    
كوȷ تن املتوقع أȷ م من الثقة و بشكل مستمر ، فاإلدارة حتتاǯ ملعلومات على درجة عالية

ليني معرفة كافية و خƎة بǚجراءات الرقابة ، و تقدمي النصائǴ للمديرين يف Ʈاولة الداخللمراجعني 
  رافøلتقليل و منع األخطاء ، أيضا من األهداف اليت تسعى هلا املراجعة الداخلية هو احلد من اإلس

تايل  و بالالفعالية، و Ʒسن األداء و يزيد من الكفاءة و ةدودياملرو الضياع الشيء الذي يزيد من 
  .املؤسسةزيادة األرباǳ املسجلة من طرف 
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  .الداخلية المقومات األساسية لنظام الرقابة :الثالثالمطلب 
  Ɩو اليت من خالهلا يستطيع حتقيق الركائز،ات أو وم نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من املقيب 

 فيما إليهاية و املقومات اإلدارية و اليت سنتطرق  و تتمثل هذȻ املقومات يف املقومات احملاسبأهدافه،
  :يلي

              

  .ليةالداخالمقومات المحاسبية لنظام الرقابة  -أوال
 احملاسƑ ملقومات نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من الطرق و الوسائل و اليت اجلانبيتضمن    

       :ƹكن تناوهلا على النحو التايل

  .اسبيالمحالدليل  -١
  سة øم مع طبيعة املؤسءتالøة بتبويب احلسابات مبا يøينطوي الدليل احملاسƑ على العمليات اخلاص  

 فعند أخرى، و األهداف اليت يسعى لتحقيقها من ناحية ،حملاسƑ املستخدم من ناحيةو نوع النظام ا
  :)١(إعداد الدليل احملاسƶ Ƒب مراعاة ما يلي 

  Ü أعمال املؤسسة و مركزها املايلƑ أȷ يكوȷ مرǓة لنتائج وƶب على الدليل احملاس -
 Ȼ فهذ،احلسابات الفرعية بدفاتر األستاǽ هدفها ضبط إمجالية،ضرورة توافر حسابات مراقبة  -

  خطاء املتعمدة ȡالبا ما مرتكبها تعمدة ألȷ األاملاحلسابات تقوم بكشف حاالت حدوǫ األخطاء ȡري 
Ʒ Ȼلتغطية هذ ȷتواز ǫخريةاألد.  
č-  المستندیةالدورة.  

إȷ وجود دورة مستندية على درجة عالية من الكفاءة يعتƎ من األساسيات للوصول إىل نظام جيد    
 فعلى النظام املستندي أȷ يتميز اإلثبات، للقيد و أدلة ي باعتبارها املصدر األساسالداخلية،للرقابة 
øب:  
  ر املسؤولياتøهل حصƑø و اإلداري حىت يسøو احملاس التنسيق و الترابط بني التنظيم املستندي -

  Üية و املوضوعية يف الوقت املناسب و متابعة تنفيذ اإلجراءات من الناحيتني الشكل
  Üندية المكاȷ املتابعة و الرقابةحتديد عدد الصور املناسبة و املطلوب إعدادها لكل عملية مست -
  Ü نتائجهاةقرارات السليمة و متابعىت يتسƖ اختاǽ المنع ازدواǯ املستندات أو مجيع البيانات ح -
  

  
  .ǽ ȋ čđكرȻ، مرجع سبق :م .م .مصطفى  و س .ك .Ʈمد ر، .ف .السوافريي) ١(
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العمل على تقليل عدد املستندات املطلوبة لكل عملية إىل أدƅ حد ưكن حىت يتم تبسيط العمل  -
   ).١( اإلداري و املكتƑ و تسيري اإلجراءات يف املؤسسة

    

Ď-  الدفتریةالمجموعة.  
 دفتر اليومية العامة و ما ة خاص،تعد اجملموعة الدفترية حسب طبيعة املؤسسة و خصائص أنشطتها   

   :يلي كما ƶب مراعاة عند إعداد اجملموعة الدفترية ما مساعدة،يرتبط به من يوميات 
  Üابةالرق الدفترية لغرȏ استعمال اجملموعة ترقيم الصفحات قبل -

  

  Üمليات وقت حدوثها كلما أمكن ǽلȬ إثبات الع-
 و الفهم و قدرőا على اإلطالع تبسيط اجملموعة الدفترية عند تصميمها بقصد سهولة االستخدام و -

      .املطلوبةتوفري البيانات 

ď-  المستخدمةالوسائل اإللكترونية و اآللية.  
نظام احملاسƑ داخل املؤسسة من العناصر اهلامة يف تعتƎ الوسائل اɇلية املستخدمة ضمن عناصر ال   

 بدوȷ احملصلة، األوراق النقدية  و تسجيلت عدضبط و إƱاز األعمال و أحسن مثال على ǽلǓ Ȭال
 و كذلȬ خمتلف احملاسبية،ب اإللكتروين الذي أصبǴ شائع االستخدام يف العمليات ونسياȷ احلاس

  .معاجلتهاتلف البيانات احملاسبية و الƎامج املعلوماتية أين يتم تسجيل خم
    ǫعها يف املراقبة و احلد من حدوƱالوسائل من أ Ȼهذ Ǝاألخطاءكما تعت.       

  .لألصول الجرد الفعلي - ٥
 و بالتايل ƹكن القيام بعملية اجلرد الفعلي املادي،معظم األصول اليت Ƣلكها املؤسسة تتميز بالوجود 

 سيارات و أراضي Ǔالت و و معظم االستثمارات من املؤسسة،ليت Ɯوزة هلذȻ األصول مثل النقدية ا
 فعملية اجلرد هذȻ تسمǴ بعملية الرقابة عن طريق مقارنة ما هو مسجل يف أثاǫ،و مباين و 

     .فعالالسجالت احملاسبية مع ما هو موجود 
  đ-  التخطيطيةالموازنات.  

قارنة بني األهداف املخططة و النتائج الفعلية و بياȷ يتمثل الدور الرقاŸ للموازنات يف إجراء امل   
  يم øللتنظ دقيقا حتديدا املوازنات، وتتطلب عملية الرقابة باستخدام تفاديها،أسباب االƲرافات حملاولة 

  
  .٨č ǽ ȋكرȻ، مرجع سبق :ǳ .أ .مجعة) ١(
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 ووضع سليم،اسƑ  كذلȬ حتديد خطوȓ السلطة و املسؤولية و وجود نظام Ʈوظائفه،و أهدافه و 
 لكن ما ƶب اإلشارة له هو أȷ املوازنات التخطيطية ال تعتƎ نظاما كامال للرقابة دقيقة،معايري عملية 

  .)١(و لكن جزءا منه فقط 
  

 سوف نتطرق فيما يلي إىل املقومات اإلدارية لنظام الرقابة احملاسبية، تطرقنا للمقوماتبعدما    
  .الداخلية

  

  :الداخلية اإلداریة لنظام الرقابة المقومات -ثانيا
تتمثل املقومات اإلدارية يف جمموعة من الطرق و الوسائل و اليت تزيد من كفاءته و اليت هي كما    
  :يلي
  .ءآفهيكل تنظيمي  -١

 فكل مؤسسة ƶب أȷ يكوȷ هلا هيكل تنظيمي أخرى،ختتلف اخلطة التنظيمية من مؤسسة إىل    
 كما ƶب على هذȻ األخرية أȷ تتميز بالبساطة و الوضوǳ قبلها،رة من يتالءم مع األهداف املسط

  :)č( فالعناصر اليت ƶب أȷ تتضمنها اخلطة التنظيمية تتمثل يف فهمها،حىت يسهل 
  Üللمؤسسة حتديد األهداف الدائمة -
ية و املهنية  و إبراز العالقة التسلسلله، حتديد اهليكل التنظيمي للمؤسسة مع خمتلف األجزاء املكونة -

  Üبني خمتلف األنشطة
  Üيد املسؤوليات بالنسبة لكل نشاȓ حتد-
      .رجات املسؤولية بالنسبة لكل شخص تعيني حدود د-

č-  األفرادآفاءة.  
قتصر فقط على تنظيم ƮاسƑ سليم و تنظيم يقابة الداخلية لتحقيق أهدافه ال إȷ فعالية نظام الر   

 و رǗساء اإلدارات العاملني من املوظفنيوفر املؤسسة على جمموعة  و لكن ƶب أȷ تتمالئم،إداري 
  .الكفاءةباملؤسسة ǽات درجة عالية من 

 
 

  
  .ǽ ȋ Ď٠كرȻ، مرجع سبق :م .م .مصطفى و س.  ك.Ʈمد ز، .ف .السوافريي) ١(

(2) Collins.L  et Valin. G: Op.Cit, P 45. 
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Ď-  سليمةمستویات و معایير أداء.  
 الواجبات و الوظائف يف كل قسم يتأثر بدرجة كبرية على فعالية الرقابة الداخلية وعلى إȷ سالمة   

مبقتضاها كفاءة العمليات الناƟة عن هذا األداء فتمدنا اإلجراءات املوضوعة باخلطوات اليت يتم 
  ائل øس مستويات األداء بالوƢدنا كما ƶب أȷ األصول، العمليات و تسجيلها و احملافظة على اعتماد

كما أȷ كفاءة العاملني باملؤسسة ال يعƗ التخلي عن  )١(اليت تضمن دقة اختاǽ القرارات و التسجيل 
  علي øط مع األداء الفǽ øلȬ حملاولة املقارنة بني األداء املخطالعاملني،توافر معايري لقياس أداء هؤالء 

 Ȼهذ Ǵها لتصحيǽرافات و اإلجراءات الواجب اختاƲرافاتاو حتديد االƲال.       
  

ď-  األصولسياسات و إجراءات لحمایة.  
  ااملة هلøصد توفري احلماية الك بقاألصوليعتƎ وجود جمموعة من السياسات و اإلجراءات حلماية    

 و منع تسرŏا أو اختالسها و لضماȷ صحة البيانات للتقارير املالية و احملاسبية من الدعامات الرئيسية 
  .اخلية من حيث جانبها اإلداريلنظام الرقابة الد

   كذلȬ كƎ حجم املؤسسات و انتشار وحداőا Ʒتم على املسؤولني وضع وسائل رقابية للتأكد 
  ات øذȻ السياسø أمهية هد املختلفة و على كافة املستويøات، فتزداøǴمن إƱاز القرارات و اللوائ

  .و اإلجراءات كلما وصف تنظيم املؤسسة بالالمركزية
   . احلرائق و الكوارǫالسرقة، من الوسائل اخلاصة Ɯماية األصول نذكر التأمني ضد    و
  .الداخليةقسم المراجعة  -٥

من متطلبات نظام الرقابة الداخلية اجليد وجود قسم كتنظيم إداري داخل املؤسسة يطلق عليه اسم    
  ياساتøكافة اإلجراءات و السو الذي مهمته التأكد من تطبيق ،"الداخليةاملراجعة "قسم أو مصلحة 

 كما يعمل هذا القسم على التأكد من دقة البيانات املؤسسة،و اللوائǴ املوضوعة من طرف إدارة 
 و أ،من عدم وجود أي تالعب أو خمالفات و كذلȬ التأكد احملاسƑ،احملاسبية اليت يوفرها النظام 

ية هي التأكد من تطبيق و إƱاز مهمات  فاȷ املهمة الرئيسية لقسم املراجعة الداخلخمتصرةبصورة 
   .)č(الرقابة الداخلية 

  :الداخليةو الشكل املوايل يلخص كل من املقومات احملاسبية و اإلدارية لنظام الرقابة    
  
  

  
  .٩đ ǽ ȋكرȻ، مرجع سبق : م .بوƧاحة) ١(
)č (مد ر، .ف .السوافرييƮ. مرجع سبق :م .م .مصطفى  وك .سȻكرǽ. ȋ Ď٥.  
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  .مقومات نظام الرقابة الداخلية): ١-č( ل رقمشȮال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .ǽ.ȋ ĎđكرȻ مرجع سبق :م .م .مصطفى و  س ك.Ʈمد ف، .ر .السوافريي  :درøاملص
              

      .الواجبة لتحقيق أهداف المقوماتاإلجراءات - ثالثا  
ة ألهدافها يتطلب من اإلدارة اختاǽ جمموعة من إȷ حتقيق املقومات الرئيسية لنظام الرقابة الداخلي   

               :)١( و اليت ƹكن التطرق إليها و تلخيصها فيما يلي اإلجراءات،

  .اإلجراءات التنظيمية و اإلداریة -١
  :   و تضم هذȻ اإلجراءات ما يلي

  Üاملختلفة بشكل يضمن عدم التداخل حتديد اختصاصات اإلدارات و األقسام -
ع الواجبات بني املوظفني Ɯيث ال ينفرد أحدهم بعمل ما من بدايته إىل هنايته إلحداǫ الرقابة  توزي-

   Üبينهم
  

 .١đĒ .ǽ ȋ  ȋ١đđكرȻ، مرجع سبق :ع .أمنيخالد ) ١(
 
 
  

  الداخلية الرقابة نظام مقومات
  
  
  
  

  
  .هيكل تنظيمي كفئ -                                                  .احملاسƑ الدليل -       
  .األكفاء جمموعة من العاملني -                                           الدورة املستندية       -       
  .سليمة معايري أداء -                                                  اجملموعة الدفترية-       
   جمموعة من السياسات و اإلجراءات-                           لكترونية املستعملة        ل اإل الوسائ-       
  .     حلماية األصول                                جلرد الفعلي لɊصول              ا-       
  .الداخلية قسم أو مصلحة املراجعة -                                 ازنات التخطيطية             املو-       

  

Ƒياجلانب اإلدار اجلانب احملاس 
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  Üلى حتديد اخلطأ أو اإلمهال توزيع املسؤوليات بشكل واضǴ يساعد ع-
-Ɯ التاليةيث يتم الفصل بني الوظائف  تقسيم العمل بني اإلدارات و املوظفني:             

  

  ÜريǴ بالعمليات و املوافقة عليهاصوظيفة الت* 
  Üالعملياتوظيفة تنفيذ * 
  .وظيفة القيد و احملاسبة* 
- Ȅبعمل واحد يف نف ȷالذين يقومو ȷتمع املوظفوƶ يثƜ املكتب تنظيم األقسامÜ   
التفصيل Ɯيث ال يترك فرصة ألي موظف  إƶاد روتني معني يتضمن خطوات كل عملية ب-

   Üمسؤولللتصرف الشخصي إال مبوافقة شخص Ǔخر 
   Üعمل إعطاء تعليمات صرƷة بأȷ يقوم كل موظف بالتوقيع على املستندات كǚثبات ملا قام به من -
- ȷات لوǽ يث ختتص كل إدارة معينة بصورةƜ املستندات من أصل أو عدة صور ǯمعني استخراÜ   
   Üالعملء حركة تنقالت بني املوظفني من حني ɇخر Ɯيث ال يتعارǽ ȏلȬ مع حسن سري  إجرا-
 و ǽلȬ إلƶاد الفرصة ملن يقوم بعمله أثناء واحدة، ضرورة قيام كل موظف بǚجازته السنوية دفعة -

 Ȭلǽ يابه الكتشاف أي تالعب يفȡالعمل.           

č-  محاسبيةإجراءات.  
  :ا يليو تضم هذȻ اإلجراءات م   
 إصدار تعليمات بوجوب إثبات العمليات بالدفاتر فور حدوثها للتقليل من فرȋ الغȈ و التالعب -

  Ü بسرعةمعلومات كما يساعد هذا يف حصول إدارة املؤسسة على ما تريدȻ من
رافقته  و ماملسǞولني، إصدار تعليمات بعدم إثبات أي مستند ما Ɓ يكن معتمدا من املوظفني -

  Üاملؤدية األخرىبالوثائق 
  Üأȷ تتم املراجعة من طرف شخص Ǔخر بل ƶب به، عدم إشراك موظف يف مراجعة عمل قام -
 استعمال اɇالت احملاسبية ưا يسهل الضبط احلساŸ و يقلل من احتماالت اخلطأ و يقود إىل -

  ÜاإلƱازالسرعة يف 
  .اإلمجاليةة العامة و حسابات املراقبة  استخدام وسائل التوازȷ احلساŸ الدوري مثل موازين املراجع-
 إجراء مطابقات دورية بني الكشوف الواردة من اخلارǯ و بني األرصدة يف الدفاتر و السجالت -

   Üاƀ…كما يف حالة البنوك و املوردين و مصادقات العمالء 
  .الدفتريةرصدة  القيام جبرد مفاجئ دوريا للنقدية و البضاعة و االستثمارات و مطابقة ǽلȬ مع األ-
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Ď-  عامةإجراءات.  
  :   و تضم هذȻ اإلجراءات ما يلي

 التأمني على ưتلكات املؤسسة ضد مجيع األخطار اليت قد تتعرȏ هلا حسب طبيعتها من حرق أو -
  Üاختالس

  Üالصادر ملراقبة الƎيد الوارد و  وضع نظام سليم-
  كات øوقيع الشيøمليات اهلامة يف املؤسسة كتلق بالعø استخدام وسائل الرقابة املزدوجة فيما يتع-

  Üاƀ…و التصرف يف النقدية 
  .الداخلية تقييم نظام الرقابة :الرابعالمبحث 

   سة،øللمؤسȷ الشيء األول الذي يتوجه إليه هو نظام الرقابة الداخلية ǚعند قيام املراجع مبهمته ف   
 و كذا معرفة مدى التزام املرجوة، و األهداف و هذا ملعرفة مدى التطبيق الفعلي للسياسات املوضوعة

 Ȼذŏ املعرفة يقوم بتقييم هذا النظام باستعمال جمموعة من العناصر،املؤسسة Ȼو حىت يصل املراجع هلذ 
  مع Ʈاولة ختطي املشاكل اليت ƹكنعليها،الوسائل و األدوات وفق خطوات منهجية متعارف 

  .منهاام الرقابة الداخلية أو حىت بعد انتهائه  ŏا أثناء عملية التقييم لنظاإللتقاء
   األول،لية يف املطلب øا سنتطرق من خالل هذا املبحث إىل أساليب تقييم نظام الرقابة الداخذهل   

  .الثاينو اخلطوات اليت ƶب أȷ يتبعها املراجع عند قيامه بعملية التقييم يف املطلب 
  .الداخلية  أساليب تقييم نظام الرقابة:األولالمطلب 

  و لتحقيق ǽلȬعمله،يعتƎ تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف املراجع من املراحل األساسية يف    
  :نذكر األساليب و اليت من أمهها يعتمد هذا األخري على جمموعة من

  

  .الداخليةاألسلوب الوصفي للرقابة - أوال
 على عناوين األنظمة الفرعية للرقابة يقوم املراجع حسب هذا األسلوب بتحضري قائمة حتتوي   

 فبذلȬ يتوضǴ للمراجع عملية، عن أداء كل ولنيؤاملس و يقوم بتوجيه األسǞلة للموظفني الداخلية،
 ŏا،كيفية سري العملية و اإلجراءات اليت ƹر ŏا و املستندات اليت تعد من أجلها و الدفاتر اليت تسجل 

 بعد ǽلȬ يقوم املراجع بترتيب اإلجابات Ɯيث اإلجابات،يل و قد يقوم املراجع أو مساعديه بتسج
تظهر كيفية سري العملية من بدايتها إىل هنايتها و Ʒدد ما إǽا كاȷ النظام يتضمن ثغرات أو ينقصه 

  .)١(بعض الضوابط الرقابية 
  .١١Ď، ȋ č٠٠٠األوىل،  مراجعة احلسابات بني النظرية و التطبيق، مؤسسة الوراق، عماȷ، الطبعة :ي .م .جربوع) ١(
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 فاألجوبة اإلجراءات،ل يف وصف و لكن ما يعاب على هذȻ الطريقة هو صعوبة تتبع الشرǳ املطّو        
  تتميز يف بعض األحياȷ بالغموȏ و بالتايل يصعب عليه استخراǯ األهم املراجعيتحصل عليهااليت 
 كما ƹكن أƷ ȷدǫ النظام، الضعف يف  و هكذا يصعب على املراجع التعرف على مواطناملهم، من

  .الرقابيةسهو عن بعض العناصر 
  

 أي من ȡري اخلارجي،باإلضافة إىل العيب املذكور سابقا ƹكن إضافة صعوبة الفهم بالنسبة للقارئ 
 كما أȷ للمراجع القائم باملهمة لɌجراءات، فليȄ هلذا األخري نظرة أو فهم عميق بالعمل،من قام 
 ففي بعض األحياȷ ال ƹكن فهمه بالبساطة، فحىت و لو أȷ هذا األسلوب يتميز ȋ،اخلاأسلوبه 

  .بالعملبالعمق املطلوب مثل من قام 
  

  .التدفقخرائط  -ثانيا
ب  يقوم املراجع بفحص كل دورات االستغالل و اليت تبدأ بقراءة كتّياألسلوب،عن طريق هذا   

 و كذلȬ باملؤسسة،يف حالة وجودȻ  ( Manuels des procédures internes )اإلجراءات الداخلية 
 Ȼو اهلدف من هذا الدورات،بواسطة احملادثات مع كل موظفي املؤسسة و الذي هلم دور يف سري هذ 

 عهو معرفة احلقيقة حول القنوات اليت Ƣر ŏا املعلومات و املعطيات انطالقا من حدوǫ صفقات م
  .هاتقييدطرف ما إىل حد تسجيلها Ʈاسبيا و 

 تشمل مجيع املستويات السلمية مع فحص وثائق أȷكما أȷ احملادثات اليت يقوم ŏا املراجع ƹكن    
 ومن Ź يقوم املراجع بƱǚاز استمارات أسǞلة من نوع األطراف،املؤسسة املستعملة من طرف مجيع 

الستمارات يستطيع  و انطالقا من هذȻ انشاطها، طبيعتها و املؤسسة،امتحاȷ و اليت تتالءم مع نوع 
 أȷ يقدم وصفا دقيقا و عمليا لɌجراءات األخري و يف النهاية يستطيع هذا احملادثات،املراجع أȷ يوجه 

 شاملة على رǗية املراجع عتمد و من أجل بلورة ǽلȬ بسرعة يالفحص،اخلاصة بالدورة حتت 
الرئيسية املستعملة أو احملررة من لɌجراءات املستعملة يف خمتلف املصاſ و اليت تكوȷ ملحقة بالوثائق 

 ſاملصا Ȼ١(قبل هذ(.  
و لتسهيل العمل ƹكن تصوير نظام الرقابة الداخلية ألي عملية يف املؤسسة يف شكل خريطة تدفق    

معƎا عنها على شكل رموز أو رسومات تبني اإلدارات و األقسام املختصة بأداء العملية أي املصدر 
 و املستندات اليت تعد يف كل مرحلة و الدفاتر اليت تثبت إليها،هة اليت يرسل الذي أعد املستند أو اجل

   و ƹكن أȷ يضاف للخريطة رموز توضǴ الوظائف إƢامها، و اإلجراءات اليت تتبع ملعاجلتها و ŏا،
  

(1)Batude. D : L’audit comptable et financier, Nathan, Paris, 1997, P 58. 
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  .اعتمادهايص بالعملية و املتعارضة و الترخ
  :)١(كما ƶب مراعاة ما يلي عند إعداد هذȻ اخلرائط 

  Üالفهم سهلةخريطة ن ية جبانب الرموز و الرسوم لتكوƶب استعمال الكتاب -
  Üاإليضاǳ و ǽلȬ لزيادة واضحة،إضافة معلومات أسفل اخلريطة إǽا Ɓ تكن  -
  .إليهاليت ترسل ƶب أȷ يوضǴ باخلريطة مصدر كل مستند و اجلهة  -

  ريعة عن نظام الرقابة øط أهنا تعطي ملعدها أو قارئها فكرة سøو من امليزات األساسية هلذȻ اخلرائ   
 و يعاب على هذȻ الطريقة أȷ إعدادها جودته،و Ƣكنه بسرعة و سهولة أكƎ يف احلكم عن مدى 

ن أهنا ال تبّيعلى  فضال ثرية،ك كما أهنا تصبǴ صعبة الفهم إǽا تضمنت تفاصيل طويال،يتطلب وقتا 
  .الداخليةاإلجراءات االستثنائية و اليت قد تعتǽ Ǝات أمهية كبرية لتقييم نظام الرقابة 

                    

  .التدفقو فيما يلي جمموعة من الرموز و األشكال اليت تستعمل يف خرائط    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .١١٥ ǽ ȋكرȻ، مرجع سبق :ي .م.جربوع) ١(
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  .التدفق    أشكال و رموز خريطة ) :č-č( رقم شȮلال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ǽ ȋ ď٨كرȻ، مرجع سبق س، .بلخيضر :درøاملص

  :بالعالقاتخاصة                                                         * :أساسيةرموز *           
                      
  نقطة بداية املخطط                                              مستند أو وثيقة                   

                             

               رابط خارǯ الصفحة                  املعاجلة أو العمليات اإلدارية                               
                          

  
  اختيار أو قرار                                                            املراقبة                 

                     

                   سري الوثائق                          تصنيف هنائي                              
                   

    سري املعلومات                                         تصنيف مؤقت                            
  

  

   اخلروǯ من املخطط                                                                                            
  سجل أو ملف                      

   Ǔخر الصفحة     اإلرسال إىل                                                                                   
  

  :باملعلوماتيةرموز خاصة * 
  

                                                                            
  الئحة معلوماتية                                                     معاجلة معلوماتية                   

  
                                    قرư ȋغنط                             مراقبة                        
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  :مهاكما نالحȘ أȷ هناك نوعني من خرائط التدفق و    
  العمودية،خرائط التدفق  -
 .األفقية خرائط التدفق -
 
        

  .العمودیةخرائط التدفق  -١

    Ȭلǽ يتميز هذا النوع من خرائط التدفق باالنتقال من مصلحة إىل أخرى بشكل عمودي و
  .لفااسباستعمال الرموز و األشكال املذكورة 
  .عمودية خريطة تدفق :)č-Ď( رقم الشȮل

  
  …وøøøø ȷزب
  ø Ǹاريøø  الت                                                                               …طةøøøøخري

  ف بيøøاøøƅوص  …م øلية رقøعم  ) نثري(تاøø Ÿف كøوص

      

  
  Raffegeau.J, Dufils. P et Gonzalez. M, Audit et contrôle des comptes  :درøøøاملص

Publi union, PARIS, ١٩Ē٩, P ٩ď.  
  
      .للتدفق ال ƹكن تتبع إال خط واحد ،)العموديةلتدفق خرائط ا( هذا النوع من اخلرائط يفف

č-  األفقيةخرائط التدفق.  
    Ȅففي هذا النوع من خرائط التدفق يتم االنتقال من مصلحة إىل أخرى أفقيا ،األوىلعك 

  .)١(باستعمال جمموعة من الرموز و األشكال 
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(1) IBID : P 98. 
  

  .قيةأف خريطة تدفق :)č-ď( رقم الشȮل
  …وøø ȷزب
  …ø Ǹاريøø  الت                                                            …طةøøخري

  

Ǖ املصلحة  
  

 ǡ املصلحة  
  

 ǯ املصلحة  
  

  املصلحة د
  

øاملصلحة ه  
  

  املصلحة و
            

  
  ٩٨ Raffegeau, J, Dufils. P et Gonzalez. M : Op.Cit, P     :درøøاملص

 

  .االستقصاءب قوائم  أسلو-ثالثا
 فهذا األسلوب يعتƎ من األساليب األكثر استعماال من طرف االستبياȷ،وتسمى كذلȬ قوائم    

املراجعني لتقييم نظام الرقابة الداخلية حيث تقوم بعض املؤسسات أو مكاتب احملاسبة و املراجعة 
ول مجيع نواحي النشاȓ داخل بتحضري قائمة ƴوǽجية تشمل جمموعة واقعية من األسǞلة و اليت تتنا

دة øأرص، ات الشراء و البيع عملي، و خاصة العمليات املعتادة مثل العمليات النقديةاملؤسسة،
  .اƀ…و البنوك  الدائنني

يقوم املراجع بتوزيع هذȻ القائمة من األسǞلة على املوظفني لتلقي اإلجابات عليها و من Ż حتليلها    
  .باملؤسسةم الرقابة الداخلية املطبق للوقوف عن مدى فعالية نظا

جمموعة من األسǞلة إىل عدة أجزاء خيصص كل جزء منها من األفضل أȷ تقسم قائمة األسǞلة  و   
االت تصمم هذȻ األسǞلة للحصول على إجابات بø ظم احلتتعلق بǚحدى جماالت النشاȓ و يف مع

 وجود نقص يف الرقابة الداخلية و من مزايا تعƗ احتمال" ال"حيث أȷ اإلجابة بالنفي " ال"أو " نعم"
  :)١(هذا األسلوب نذكر 

  Üجمال إمكانية تغطية مجيع اجملاالت اليت őم املراجع عن طريق تصميم جمموعة من األسǞلة لكل -
 ưا ƶعل من املمكن استخدامها قبل البدء يف القوائم، إمكانية استخدام مبدأ التنميط يف إعداد -

  Üكافيةة بفترة عملية املراجع
   بعكȄ احلال عند خƎة، إمكانية استخدام هذا األسلوب من طرف أشخاȋ أقل تأهيال و -

  
  

  .١١đ ǽ ȋكرȻ،مرجع سبق :ي .م .جربوع) ١(
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  .سابقا اليت تطرقنا إليها األساليباستخدام 
  :منهاكما يتميز هذا األسلوب مبجموعة من العيوب    
األفراد عن األسǞلة املقدمة و اليت ترتبط بنشاȓ مجيع العاملني  إجابة فرد أو جمموعة Ʈدودة من -

 ưا ƶعل اإلجابات اليت Ʋصل عليها Ƣثل وجهة نظر من ال،بالوحدة سواء كانوا حتت إشرافهم أم 
  Ü وجهة نظر القائمني بالعمل فعال األسǞلة فقط و ليȄأجاب على

- øاإلجابة ب Ǝري كافية " ال"أو " نعم" تعتȡالرقابة  صورة كاملة عن مدى فعالية نظامإلعطاء 
  Üالداخلية

 ưا يتطلب إعداد عدة ƴاǯǽ من احلاالت، قد ال تصلǴ القوائم النمطية اليت يعدها املراجع جلميع -
  Üفذ الكثري من وقت و جهد املراجع ưا يستنمعها،األسǞلة وفقا للحالة اليت يتعامل 

ها أكثر من التركيز على األفراد أو تنفيذمال اليت يتم  قوائم االستقصاء يركز على األع أسلوب-
  Üجملموعات اليت تؤدي هذȻ األعمالا

 مع وجود خطر فعال، اإلجابة عن األسǞلة ƹكن هلا أȷ تكوȷ روتينية دوȷ اإلشارة إىل ما يتم -
ليها أي ة إǽا Ɓ يطرأ عصاحتمال أȷ تنقل إجابات السنة املاضية على قائمة أسǞلة السنة احلالية خا

  .تعديل
 جبمع معلومات عن نظام الرقابة ةو فيما يلي ƴوǯǽ لقائمة استبياȷ لبعض أوجه النشاȓ املايل اخلاص   

  .املبيعاتالداخلية على 
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  .املبيعات الرقابة الداخلية على :)č-Ď( رقم اƨدول
رقم 
 مسلسل

 مالحظات ȡري مالئم  ال  نعم   ةǞøøلøøاألس

  
  

١  
  
  
  

  
٢  
  
  
٣  
  
  
  
  
  
  
  
٤  
  

٥  
  
  
٦  
  
  
  

٧  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :املبيعات 
  :قبلهل ختضع طلبات الزبائن للفحص و املوافقة من 

  قسم املبيعات و أوامر البيع Ý  - أ
  قسم االئتماÝ ȷ  -  ب

 تفيد شحن البضاعة اليت حتمل أرقامøا        اشعاراتهل تستخدم   
Ý مسلسلة مسبقا  

  :دقةهل يتم فحص الفواتري بقصد التحقق من 
   ŏا Ýالكميات الواردة  - أ
  األسعار املستخدمة Ý  -  ب
ǯ- Ý العمليات احلسابية  
  Ýشروȓ البيع   -د

Ý هل يتم مقارنة الفواتري بأوامر الشراء الواردة من الزبائن  
هل تعاž العناصر املردودة بصورة واضحة عن طريøق قøسم           

Ý االستالم  
هل يتم تلخيص الفواتري و تبويبها بواسطة قسم Ǔخر ȡري قسم           

  كوسيلة للرقابة على املبيعات املسجلة Ý و ǽلȬ احملاسبة
هل يتم معاجلة املبيعات التالية بشكل واضǴ و بدورة ưاثلøة           

  للمبيعات العادية للزبائن 
  املبيعات للموظفني Ý  - أ
  السلع التالفة Ý  -  ب
 ǯ–Ý املبيعات النقدية   

        

  

  .١١٩  ȋالسابق،نفȄ املرجع :ي.م.جربوع :درøاملص
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  .الداخليةيم نظام الرقابة  مراحل تقي:الثانيالمطلب 
 سواء كاȷ املراجع املراجع،يعتƎ تقييم نظام الرقابة الداخلية من املراحل الرئيسية اليت يقوم ŏا    

  :)١( فمن خالل عملية التقييم يهدف املراجع إىل خارجي،داخلي أو 
  Üللمؤسسة نظام املعلومات و الرقابة الداخلية باستيعافهم و  -
م من أجل حتديد درجة االعتماد عليه يف إعطاء رأي حول صحة و صدق القوائم املالية م النظايتقي -
  Üاحملاسبيةو 
  .النظامإعداد برنامج االختبارات من أجل التحقق من صحة عمل  -
      :التاليةو حىت يتوصل املراجع إىل تقييم نظام الرقابة الداخلية يتبع املراحل    

  .اتاإلجراءوصف األنظمة و  - أوال
 و ǽلȬ عملها،على املراجع يف هذȻ املرحلة أȷ يتمعن يف اإلجراءات و Ʒاول فهم كيفية    

 Ż يقوم بالتعبري عن اإلجراءات اليت فهمها حىت يتمكن من استعماهلا يف املؤسسة،باستجواب موظفي 
  .الداخليةإطار تقييمه لقوى و ضعف الرقابة 

  لوب الوصفي øاسيتني تتمثالȷ يف األسøع وسيلتني أسøاجيف هذȻ املرحلة ƹكن أȷ يستعمل املر   
      .االستجوابات باإلضافة إىل طريقة التدفق،و خرائط 

  .المؤسسةالتمعن في اإلجراءات و استجواب موظفي -١
 التنظيمي، الذي تنشط فيه املؤسسة و هيكلها اجملالختتلف إجراءات الرقابة الداخلية باختالف    

 العالقات عملها، طريقة املؤسسة،معن اإلجراءات املوضوعة من طرف إدارة فاملراجع يالحȘ بت
  .عنها و التعبري بينها،املوجودة 

 ففي املؤسسة،كما ƹكن للمراجع أȷ يستعمل طريقة االستجوابات و ǽلȬ باستجواب موظفي    
 ȷكن تنفيذ مهمة املراجعة دوƹ استجواباحلقيقة ال.  

   :)č( هي واليت ƶب احترامها عند استعمال هذȻ الطريقة  القواعد    هناك جمموعة من
 فال ƶب استجواب موظف دوȷ أȷ يكوȷ مسؤوله بعلم ŏذا االستجواب التنظيمي، احترام السلم -

  Üخاصةإال يف حاالت 

 
 (1) Pigé. B : Audit et contrôle interne, Litec, Paris, 1997, P 66. 

)٢(  Renard. J : Théorie et pratique de l’audit interne, Op.Cit, P314. 
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 و بالتايل إعطائه ألجوبة  حىت نتجنب ارتباك املوظف الذي سيستجوبأهدافها، التذكري باملهمة و -
  ÜخاطǞة

  Ü به دوȷ التدخل يف عمل موظف Ǔخر حصر أجوبة املوظف يف العمل الذي يقوم-
 .Ƨاعهراجع توجيه االستجواب Ʋو ما يريد  فعلى املهو، لɊجوبة أكثر ưا يتكلم املراجع Ƨاع -
    

č-  الوصفيخرائط التدفق و األسلوب.   
 يعƎ املراجع عن نظرته للعمليات و إجراءات الرقابة االستجوابات،انطالقا من املالحظات و    

ن أȷ يرفق هذا  و لكن يستحسكتاŸ، هذا التعبري ƹكن أȷ يكوȷ على شكل وصف املوضوعة،
  .املنفذةأي أشكال تسطر خمتلف التدفقات و الرقابات ، ط تدفقرائƝالوصف 

  :)١( تتميز خرائط التدفق باملزايا التالية املعقدة،ففي العمليات   
  Üية الفهم و االتصال تسهيل عمل-
  Üراجع يتحقق من صحة فهمه للنظام طريقة حتضري هذȻ اخلرائط Ɵعل امل-
أȷ خرائط  كما ضعفه، و من Ż نقاȓ فهمه،م من حيث  استعمال هذȻ الطريقة تبني نقائص النظا-

       .املالئمةƶǚاد اإلجراءات الرقابية بالتدفق تسمǴ للمراجع 

  .األنظمةالتحقق من فهم  -ثانيا
 على املراجع أȷ يتحقق من أȷ الكتاŸ،بعد انتهاء املراجع من حتضري خرائط التدفق أو وصفه    

 )*(هنا يظهر دور اختبارات التطابق ، جراءات اليت تنفذ يف املؤسسة اإلاإلجراءات اليت دوهنا هي فعال
فاهلدف من هذȻ املرحلة هو Ɵنب انطالق املراجع يف عملية تقييمه للرقابة الداخلية على أسȄ خاطǞة 

)č(، و هي ǳانه هناك ثالثة مشاكل تطر Șمنه نالح )Ď(:  
  ارها Ýبي اإلجراءات اليت ƶب اخت ما ه-
  ملية االختبار Ý كيف تتم ع-
  ها هلذا االختبار ǗÝفيما تتمثل األمهية الكمية اليت ƶب إعطا -
 

 
  

(1) Pigé. B, Op.Cit, P 67. 
) ٢( Chadefaux. M : l’audit fiscal, Litec, Paris, 1987, P190. 
) ٣( Raffegeau. J, Dufils. P et Gonzalez. R, Op.Cit. P 104. 

(*)  Test de conformité.   
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  .اختبارهااختيار اإلجراءات التي یتم  -١
العمل األول الذي يقوم به املراجع يف هذȻ املرحلة هو التعرف على الدورات العملية الرئيسية    

 بداية أنه ưكن أȷ تتم ŏا، فميدانيا هناك جمموعة من املشاكل اليت ƹكن للمراجع أȷ يلتقي الختبارها،
   ففي هذȻ احلالة ƶب على املراجع أȷ يفرȏ بأȷ كل دورة لفة،خمتنفȄ الدورة العملية يف أماكن 

 فǽǚا كاȷ للمؤسسة عدة التخزين، مثال عملية االختبار،استغالل تتم على حدى عند القيام بعملية 
 Ȼذŏ خيالعملية،مصانع و كل مصنع يقوم ȷكل واحدة منها على  فعلى املراجع أ Ǝىحدت.  

 ففي هذȻ احلالة يقرر خمتلفة، بدورات عملية تنفذ من طرف مصاſ راجع أȷ يلتقيكما يستطيع امل   
 Ȼذŏ كن العملية،املراجع اختيار الدورات حسب درجة تطبيقها و كفاءة املوظفني القائمنيƹ و أخريا 

 ǫدƷ ȷيشتركا يف جزء أ ȷاحلمعني،لدورتني خمتلفتني أ Ȼاملراجع كل دورة على  ففي هذ Ǝالة خيت
      .املشتركة للجزء حدى إال بالنسب

 č-  االختبارالقيام بعملية.  
 و ƶب التأكيد Ɲطوة، يتحقق املراجع من حقيقة سري كل الدورات العملية خطوة ،يف هذȻ املرحلة   

 و اختبار املراجع ملسار الدورة العملية يف النهاية،هنا على ضرورة تتبع اإلجراءات من البداية إىل 
  .فقط جزء منها جمملها دوȷ أȷ يقتصر على

  :مها أنه توجد طريقتني و Șلالختبارات، نالحو فيما خيص التطبيق امليداين    
  

  . املباشرةالطريقة /أ
تم يوتتمثل هذȻ الطريقة يف االتصال املباشر مع خمتلف املنفذين الذين يتدخلوȷ يف اإلجراءات اليت 

 جهة أخرى التحقق من وجود  و منجهة، و ǽلȬ من أجل التأكد من حسن سريها من رقابتها،
 Ȼكن حتقيق هذا األخري من خالل مقابلة اإلجراءات،العناصر املادية اليت هلا عالقة بتطبيق هذƹ و 

  .املعنينياملنفذين 
    

  .مباشرة الطريقة ȡري /ب
ي  فاملراجع يعيد املسار الذي Ƣر به هذȻ األخرية كلية أالوثائق،تتمثل هذȻ الطريقة يف تتبع مسار    

  .األصليةمن البداية إىل النهاية و انطالقا من الوثيقة 
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Ď-  لالختباراتاألهمية الكمية.  
 فاألمهية الكمية اليت ƶب املادية، فاختبارات التطابق ختص فحص العناصر سابقا،كما تطرقنا إليه    

 Ȼعمل هنا يتمثل يف  فالاالختبارات،على املراجع إعطاءها هلذا االختبار تنتج مباشرة من هدف هذ
 فمستوى اختبارات التطابق يتحدد ،)١(التحقق من وجود هذȻ اإلجراءات و ليȄ مدى كفايتها 

  .)č(حسب درجة التكرار احملقق للرقابة 
ƹ املرحلة Ȼالداخلية لنظام الرقابة كن له االنطالق يف التقييم األويلو بعد انتهاء املراجع من هذ.  

  

  :الداخليةظام الرقابة التقييم األولى لن -ثالثا
 فعلى املراجع أȷ يسلط الضوء الداخلية،تعتƎ هذȻ املرحلة من أهم املراحل يف تقييم نظام الرقابة     

 و ǽلȬ بفحص معمق لɌجراءات املوصوفة من الداخلية،على نقاȓ القوة و الضعف اخلاصة بالرقابة 
  .)Ď(أجل إƶاد النقائص لتصحيحها و احلفاȗ على نقاȓ قوőا 

 يستعمل املراجع قوائم االستقصاء أو االستبياȷ و اليت تعتƎ األكثر الداخلية،و لتقييم الرقابة    
 النوع األول قوائم االستقصاء املغلوقة القوائم، فهناك نوعني هلذȻ التقييم،استعماال هلذȻ العملية أي 

 و النوع الثاين متمثل يف السابق،ب و الذي تطرقنا له يف املطل" ال"أو " نعم ":بøأين تكوȷ اإلجابة 
  .فقط" ال"أو " نعم":بø و ال تقتصر على اإلجابة )اإلجابة مفتوحة (قوائم االستقصاء املفتوحة

كما Ɵدر اإلشارة إىل أȷ استعمال قوائم االستقصاء أو االستبياȷ املغلقة لفهم اإلجراءات و القيام    
 و هذا ما ƶب تفاديه فقط،قييم يقتصر على استعمال القوائم بعملية تقييم الرقابة الداخلية أي أȷ الت

  :التاليةقدر اإلمكاȷ و ǽلȬ لɊسباب 
  ÜلɌجراءاتقوائم االستقصاء و االستبياȷ ال تؤدي إىل فهم حقيقي  -
  .الداخليةن أهم املشاكل اليت يعاين منها نظام الرقابة ƹكن هلذȻ القوائم أال تبّي -
 Ʒضر وثيقة شاملة يلخص ŏا و بالنسبة لكل الداخلية، للرقابة لتقييم األويلمن ا هاء املراجعتو بعد إن 

 Ź فحصهإجراء.  
  Üالنظرية نقاȓ القوة -
  Ü النقائص اليت Ź إƶادها-
  

  

)١(  IBID : P 105. 
 Pigé. B : Op.Cit, P ٢(.٧٠(  

(3) Chadefaux. M: Op.Cit, P 191. 
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  .النظام التأآد من تطبيق -رابعا
بأȷ اإلجراءات املوصوفة كما يتم التأكد  العينات،يتم التأكد من تطبيق النظام باستعمال أسلوب   

  .)١( حتتوي على ضمانات كافية و أȷ هذȻ اإلجراءات تطبق فعال و كما ƶب من طرف املؤسسة
  .اختبارهااختيار اإلجراءات التي یتم - ١

 و اليت تستعمل لتحديد نقاȓ القوة ،)*( الدƹومةلتحقيق هذȻ املرحلة يستعمل املراجع اختبارات    
 و أهنا تشتغل فعال على طوال التسجيالت، و اليت يفترȏ أهنا تضمن كفاية اإلجراءات و للنظام،

السنة املالية فاستعمال اختبارات الدƹومة Ƣكن املراجع من إƶاد كل االƲرافات اليت تسجلها 
 ȷكن هلا أƹ اإلجراءات و اليتǫحتد.  

  

  .القيام بعملية االختبارات -٢
تأكد هذا ي   يقوم املراجع بعملية االختبار انطالقا من العناصر املادية املتروكة عند تنفيذ اإلجراءات، ف

  .احترام املبادئ املوضوعةجراءات و إلاألخري من حسن تنفيذ ا
   

Ď-  الدیمومةمجال اختبارات.  
 و بالطبع ال ƹكن أȷ اإلجراءات، عن مدى اشتغال اإلداللهدف هذȻ االختبارات يتمثل يف    

 كما ƶب أȷ تكوȷ االختبارات موزعة على فقط،تقتصر االختبارات على عملية واحدة أو اثنني 
 فنظريا اختبارات املراجع تكوȷ طوال اإلجراءات،مدة زمنية كافية حىت يتم التأكد من دƹومة تطبيق 

  .املاليةالسنة 
  :دد االختبارات اليت ينفذها املراجع و ǽلȬ بø كما ƹكن حتديد ع   
  Üتوسيعها استعمال وسائل إحصائية لتحديد حجم العينات و مدى -
  .الذاتية من املراجع بأȷ يكوȷ هذا األخري خال حكم -
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(1) IBID : P191. 
(*)  Test de permanence. 
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  .النهائي التقييم - خامسا 
  

 باإلضافة إىل النقائص يف الداخلية،ƹومة للمراجع بǚجراء التقييم النهائي للرقابة تسمǴ اختبارات الد   
  .الداخلية لنظام الرقابة  إجراء التقييم األويل عندالتصميم اليت حددت

فاختبارات الدƹومة حتدد نقائص التشغيل أو التطبيق اليت تأź كنتيجة للتطبيق اخلاطئ لنقاȓ القوة    
 .بالنظاماخلاصة 

  

 هذا النظام على صحة و  ضعف Ʒدد مدى تأثري هذȻ النقائص أو نقاȓسبق،و انطالقا ưا    
 كما أȷ هذا التقييم النهائي يسمǴ للمراجع باختاǽ اإلجراءات التصحيحية ،)١(مصداقية احلسابات 

  .)č(الالزمة على الرقابة الداخلية 
  

  :وايلاملة و الوسائل املستعملة لذلȬ يف الشكل كما ƹكن تلخيص مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 )١( Raffegeau. J, Dufils. P et Gonzalez. R : Op.Cit, P 10٩. 
)٢( Chadefaux. M : Op.Cit, P 191. 
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  .لذلȬ  مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية و الوسائل املستعملة :)٥-č(  رقمالشȮل
  

  
  الوسائل 

  
/ األسلوب الوصفي أو
  و خرائط التدفق

  
قوائم االستقصاء أو 

ȷاالستبيا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وثيقة شاملة 

  

  

  .٨٨ RAFFEGEAU. J, DUFILS. P et GONZALEZ. R : Op.Cit, page :درøøاملص

 وصف النظام

  اختبارات التطابق
 )فهم النظام(

 التقييم األوىل للنظام

نقاȓ ضعف 
 نظرية

نقاȓ قوة 
 نظرية

  اختبارات الدƹومة
  )تطابق نقاȓ القوة ( 

نقاȓ قوة ȡري 
 مطبقة

نقاȓ قوة 
  مطبقة

 ضعف  قوى

  التقييم النهائي للرقابة الداخلية 
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  :الثانيخالصة الفصل 

  

ءات الرقابية املوضوعة من طرف إدارة إȷ عمل املراجعة الداخلية على حتسني و تصحيǴ اإلجرا   
  يذ مهامهم øماية أصوهلا و أمواهلا و مساعدة أعضائها يف تنفøة أوىل إىل حøاملؤسسة يهدف بدرج

 ǽلȬ بقيام املراجع الداخلي بعمليات الفحص و التقييم لنظام الرقابة الداخلية مسؤوليتهم،و 
 تǴ لɌدارة و تعاليق حول العمليات اليت Ƣللمؤسسة باستعمال جمموعة من الوسائل و إعطاء نصائ

  .مراجعتها
  

كما أȷ عملية املراجعة الداخلية ال ƹكن هلا أȷ تشمل مجيع العناصر املكونة لɌجراءات عند    
  ملياőا،øع نظرا لكƎ حجم املؤسسات و تعدد عة تفصيليةøعمليات مراجتقييمها و مراجعة مجيع ال

  و اليت تعتمد أساسا على استعمال أسلوب العينات و إخضاعها للفحص  و قيامها مبراجعة اختبارية 
  عة الداخلية ø أما بالنسبة للعالقة بني املراج، مع تعميم نتائجøها على اجملتمع Ʈل الدراسةاالختبارو 

 و ما ƹكن استخالصه هو أȷ املراجعة منهما، تظهر عند مقارنة أهداف كل لية،øالداخو الرقابة 
، خاصة أȷ أهم مهمة تكلف ŏا املراجعة الداخلية الداخليةما هي إال امتداد لتطور الرقابة الداخلية 

  .تتمثل يف التأكد من وجود وكفاية الرقابة الداخلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
ƤلƘƦال Ǩالفص:  

ƷƳاƽة Ƙƭلة ơ Ǭƾǡصǽƴر 
ƹƘǚال  ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢال

ǣراǍƘǱǸƽ ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال 
ƝƷǷƴال 

"ƟƘǖǾƜǭ-ƟƘǉǸƜǢǭ "  
 



ƤلƘƦال Ǩالفص :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳال  ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢǣراǍƘǱǸƽƝƷǷƴال  "ƟƘǖǾƜǭ-ƟƘǉǸƜǢǭ".            ČčĒ                               

  
  

  :مقدمة الفصل الثالث
   تطرقنا يف الدراسة النظرية إىل املراجعة عامة و املراجعة الداخلية خاصة باعتبارها أداة إدارية ال 
ƹكن االستغناء عنها نظرا ملا تقدمه للمؤسسة من معلومات عن مدى حتكمها يف العمليات اليت 

  .تقوم ŏا و اإلجراءات املوضوعة من طرفها
منا إلسقاȓ اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي، قمنا بدراسة ميدانية يف إحدى    و Ʈاولة 

   - جممع سونøاطراك-الشركات اجلزائرية و املتمثلة يف الشركة الوطنية لنقل و تسويق احملروقات 
 Ǝالشركة يعت Ȼالشركات اجلزائرية، فوجود املراجعة الداخلية يف هذ Ǝإحدى أك Ǝو اليت تعت

  .تمية نظرا لكƎ حجمها و تعدد العمليات اليت تقوم ŏا و تعقدها و تشعبهاضرورة ح
   و مبا أȷ تقييم نظام الرقابة الداخلية يعتƎ من أهم املهام املخّولة للمراجعة الداخلية، كاȷ ال بد 

جهة،  علينا أȷ نقوم مبهمة őدف إىل تقييم نظام الرقابة الداخلية حملاولة إسقاȓ اجلانب النظري من 
Ȭكن استعماهلاو كذلƹ أهم املشاكل  دراسة خمتلف األدوات اليت ǯالكتشاف و استخرا 

  .  املالحظة و حتليلها من جهة أخرى
  :   و لدراسة أعمق و أكثر تفصيل هلذا الفصل Ź تقسيمه إىل ثالثة مباحث رئيسية و املتمثلة يف

  Üغاز و قسم تصدير التقدمي جممع سوناطراك:  املبحث األول-
  Üلقسم تصدير الغاز"  مقبوضات-مبيعات "وصف الدورة :  املبحث الثاين-
  "). مقبوضات-مبيعات"الدورة (تقييم الرقابة الداخلية لقسم تصدير الغاز :  املبحث الثالث-
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  . و قسم تصدير الغاز تقديم مجمع سوناطراك:األولالمبحث 
 فهو الوطƗ،رية كونه مادة استراتيجية يعتمد عليها االقتصاد  قطاع احملروقات أمهية كبييكتس   

 و مورد للعملة الصعبة اليت بواسطتها التنموية،Ɓ ȷ نقل الوحيد للمشاريع إمبثابة املورد األساسي 
  .التنميةيتم احلصول على التجهيزات الضرورية لعملية 

 إنشائهاسد هذا االهتمام من خالل ذا القطاع Ɯيث يتجهللذلȬ أولت اجلزائر اهتماما بالغا    
  .)SONATRACH( )*(للشركة الوطنية لنقل و تسويق احملروقات 

املعلومات ، فأمهية هذا املبحث تظهر من خالل دراسة و حتليل  إىل ما ǽكر سابقاباإلضافةو    
در  ƶب مجع أكƎ قباملهمة، فقبل القيام املراجعة، ƹكن و ƶب مجعها حول الشركة Ʈل اليت

 أو املوضوعة، املتبعة و اإلجراءات سواءا كانت داخلية كاهليكل التنظيمي و املعلومات،ưكن من 
  .الشركةخارجية و اليت ƹكن احلصول عليها من Ʈيط 

يف هذا الصدد سنتطرق من خالل املطلب األول هلذا املبحث إىل التعريف مبجمع سوناطراك، و    
 اطراك، و املطلب الثالث يدور حولøيكلة و تنظيم سونأما املطلب الثاين خصصناȻ إىل ه

  .و دور سوناطراك، و أخريا املطلب الرابع خصصناȻ لتقدمي قسم تصدير الغازانة øمك
  

  .سوناطراك التعريف بمجمع :األولالمطلب 
  .نستهل هذا املطلب بǚعطاء نبذة حول نشأة سوناطراك Ż أهدافها و Ƴتمه بكيفية تطور نشاطها

  .سوناطراكنشأة  - أوال
    Ź سوناطراك من أول املؤسسات اليت ƎإنشاتعتǗالبد ها ȷيث كاƜ لدولة ل بعد االستقالل

 لذلȬ كاȷ عليها أȷ تتزود بأداة اقتصادية Ʈروقاőا، استرجاع السيادة الكاملة على  مناجلزائرية
ت  و اليت من خالهلا سّنقادرة أȷ حتل Ʈل الشركات األجنبية و قد مرت هذȻ العملية بعدة مراحل

  :التاليةسوناطراك أهدافا استراتيجية و اليت سنعاجلها من خالل العناصر 
  .اإلنشاء مرحلة-١

 ١٩đĎ/Ď١/١č املؤرǷ يف đĎ/ď٩١أنشأت شركة سوناطراك مبوجب املرسوم الرئاسي رقم    
 دق واألجنبية،طرة Ɯيث يف البداية Ɓ تسلم هلا اال مهام النقل و التسويق اليت كانت حتت السي

  كاȷ أول إƱاز حققته سوناطراك هو إƱاز خط األنبوب البترويل الذي يربط حوȏ احلمراء مبيناء 
  .كلم ٨٠٥ حوايل طوله أرزيو و الذي يصل

  

(*) Société Nationale de Transport et de Commercialisation des Hydrocarbures.  
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 الصادر يف đđ/č٩đوناطراك بفضل املرسوم رقم و قد Ź توسيع صالحيات شركة س  
čč/٠٩/١٩đđ  يث أصبحت تشملƜ)١(:  
  Üاحملروقاتمعاجلة و حتويل  -
  .البتر وكيماوية و كذا تسويق الصناعة للمحروقات،امتالك منشǔت املعاجلة الصناعية  -
č- التأميممرحلة.   

يتها Ɓ تتأكد اال بعد التأميم الذي Ź  سوناطراك اال أȷ أمهعرفته شركةرȡم التطور اهلائل الذي    
 Ǹبتاريčď/٠č/١٩Ēأصبحت تعمل على تعزيز عملية االسترجاع الكامل ،١ Ǹالتاري Ȭلǽ و منذ 

 ǽلȬ الدويل، و أخذت تكتسب أمهية كبرية على الصعيدين الوطƗ و الغازية،لثرواőا البترولية و 
Ǝ قدر ưكن جللب العملة الصعبة من أجل تنمية  و كذا تصدير أكاحمللية، احلاجيات الطاقوية لبيةبت

  .الوطƗاالقتصاد 
  

 مؤسسة وطنية من ١Ē اهليكلة حيث نتج عنها إعادة Ź تطبيق قانوȷ الثمانينات،و يف بداية    
  :)č(أمهها نذكر 

   SONALGAZ    املؤسسة الوطنية للكهرباء و الغاز     -
   NAFTEC            املؤسسة الوطنية لتكرير البترول    -
  NAFTAL       املؤسسة الوطنية لتوزيع املنتجات البترولية-

  

    Ȼا هذŏ إ تغري معها الشركة،و نظرا لتطور األنشطة اليت تقوم Ǵها لتصبƧ " الشركة الوطنية
  .عامال ٥٠,٠٠٠و أصبحت توظف أكثر من "  حتويل و تسويق احملروقات نقل، اإلنتاǯ، للبحث،

بات و التحديات اليت تواجهها سوناطراك على املستوى الدويل اال أهنا فرȡم كل الصعو
 ضمن أك١č Ǝاستطاعت أȷ حتقق لنفسها مرتبة مرموقة على الساحة العاملية باحتالهلا للمرتبة 

  .العامليةالشركات البترولية 
  

  
  

  
(1) Sonatrach : un groupe pétrolier international, Régie sud méditerranée, Alger, 1993, 
 P 65. 
(2) Direction Générale, Sonatrach : rapport annuel 2000/ 2001, P 21. 



ƤلƘƦال Ǩالفص :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳال  ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢǣراǍƘǱǸƽƝƷǷƴال  "ƟƘǖǾƜǭ-ƟƘǉǸƜǢǭ".            ČĎċ                               

 
  .سوناطراكأهداف : ثانيا

  )١( : ملخصة فيما يليأهداف جممع سوناطراك  

  Üنقيب على احملروقات و استغالهلا الت-
  Üلشبكات استغالل و تسيري هذȻ ا،شحن ، ختزيناحملروقات، تطوير شبكات نقل -
  Üالغاز الطبيعي و معاجلته Ƣييع -
  Üيل و تكرير احملروقات و تسويقها حتو-
   أجنبية،ركات جزائرية و ø اخلارǯ مع ش يفتركة يف اجلزائر وø املشالنشاطاتتلف ø خم تنمية-

  Üال و يف القيم املنقولة األخرىو االشتراك يف رأس امل
  Üوسط و البعيدقات على املدى املتƢويل البالد باحملرو -
دراسة كل نشاȓ له عالقة مباشرة بصناعة احملروقات و كل عمل يترتب عنه فائدة على جممع  -

  .سوناطراك
  .سوناطراكنشاطات :ثالثا
   ȷهي حتقيق األهداف املذكورة سابقا استوجب من سوناطراك القيام بعدة نشاطات إ:   
  .االستكشافالتنقيب و  -١

ن أهم املراحل يف الصناعة البترولية حيث شهدت أول أشغال التنقيب و تعتƎ هذȻ األخرية م   
شراكة مع الشركات األجنبية نظرا ال Ɯوȏ الشلف و ǽلȬ باللجوء إىل عقود ١٩٨٠سنة 

 ستة č٠٠١ بينما عملية االستكشافات فهي تتم سنويا حيث Ź اكتشاف سنة املشروع،لضخامة 
  .)č( للغاز Ǔبار منها ثالثة Ǔبار للبترول و األخرى

č/ اإلنتاج.  
 الغاز انطلقت سنة إنتاǯ فعملية االكتشاف،تعتƎ هذȻ العملية كمرحلة موالية لعملية التنقيب و    

١٩đبينما عملية ١ ǯفعرفت عملية ،١٩٨٥ البترول انطلقت سنة إنتا ǯتطورا هاما خاصة اإلنتا 
 ȷيث أƜ بعد املشاركة األجنبيةǯ١١ الغاز سجل إنتاĎ ȷم مليوĎ ١٩٩٥ يف)Ď(سنة أما يف  č٠٠٠ 

  .Ď مليوȷ م١Ďďوصل إىل ȡاية فقد 
 

  

(1) Sonatrach : La revue N°10, Avril 1998, P 35. 
(2) Direction Générale, Sonatrach : Rapport Annuel 2001/ 2002, P 11. 
(3) Sonatrach : La revue N°08, Octobre 1997, P 06. 
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  .ابيباألن النقل عن طریق -٣

لية و األجنبية و هو و őدف إىل ربط احلقول و مراكز اإلنتاǯ مبصانع التحويل و التوزيع احمل   
  )**()GF(رنسا øف ز ȡا،)*((BP)  نشاȓ يتم باالستعانة بشركات أجنبية كشركة بريتيȈ بتروليوم 

  .)١( من الشركات األجنبية اȡريمه و
  

ď-  الطبيعيتمييع الغاز.  
 ƢلȬ خƎة معتƎة يف الصناعات إǽ للتمييع،اك حاليا أربع مراكز أو مركبات ƢلȬ سوناطر   

 كما العاƁ، املرتبة الرابعة يف سلم أكƎ الشركات املمونة للغاز يف و يظهر ǽلȬ باحتالهلاالغازية 
  .)č( يف اجلزائر بأرزيو إنشاءȻ إىل أȷ أول مركب للتمييع يف العاŹ Ɓ اإلشارةƟدر 

  .التسویق -٥
  نتوجات النفطية يع املاطراك عملية توزøلت سونø حتم١٩٨٠بعد تأميم مؤسسات التوزيع يف    

  .العامليةو مضاعفة نقاȓ البيع لرفع صادراőا يف األسواق 
  

  

  .سوناطراك الهيكل التنظيمي لمجمع :الثانيلمطلب ا
   :č٠٠١ل منذ ديسمƎ  و الساري املفعوو فيما يلي اهليكل التنظيمي اجلديد جملمع سوناطراك   
  
  
  

  
  
  

  
  

(1) Sonatrach : La revue N°03, Mai 1996, P 15. 
(2) Sonatrach à trente ans, revue, 1993, P 57. 
(*) Britich Petroliem. 
(**) Gaz de France. 
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 .سوناطراكاهليكل التنظيمي احلايل جملمع  :)١-Ď( رقم الشȮل

 
  
  
  
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١č Ш page ,Décembre č٠٠١ ,Sonatrach, La revue n° Ď٠  :درøøاملص
  

 الرئيȄ املدير العام

  األمانة العامة  اللجنة التنفيذية 

  األمن الداخلي للمؤسسة  جلنة الفحص و التوجيه

النقل عن طريق األنابيب  سوناطراك الدولية    املنبع  التسويق   ملصبا

 االستراتيجية النفطية و االقتصاد

  مراجعة اجملمع 

 صحة ، األمن و البيǞة

  املوارد البشرية و االتصال  

  ية øøالøøامل

  لنشاطات املركزية  ا

ȷالقانونيةالشؤو  
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  .العمليةالهياآل : أوال
 و هي املتجانسة،تتمثل اهلياكل العملية حسب االختصاȋ املهƗ من جمموعة من النشاطات    

ية املسطرة من قبل أعلى هيǞة يف  األهداف االستراتيجإطارتعمل حسب قواعد مؤسسة مستقلة يف 
 و تتكوȷ اهلياكل العملية من قسمني و مها عام،øالاملتمثلة يف الرئيȄ املدير و املؤسسة 

  .الدويلشاطات و اجملمع øالن
  .النشاطات-١

   ȷاهليكل التنظيمي لشإ øركة سوناطراك يظهر وجøساء ملختلف النشاطاتود أǗربعة نواب ر   
  :يفو املتمثلني 

  Üئب الرئيȄ لنشاȓ املنبعنا -
  ȄÜ لنشاȓ النقل عن طريق األنابيبنائب الرئي -
-  ȓلنشا Ȅاملصبنائب الرئيÜ  
-  ȓلنشا Ȅالتسويقنائب الرئي.  

  

  .املنبع الرئيȄ لنشاȓ نائب/ أ
  :التالية هذا النشاȓ األقسام م و يظاإلنتاǯو يشرف على مجيع النشاطات املتعلقة بالتنقيب و    
  Üبقسم التنقي -
  Üقسم العمليات -
  Üر احملروقات و التقنيات احلديثةقسم البحث و تطوي -
  Üاإلنتاǯقسم  -
  Üقسم احلفر -
  Üقسم اهلندسة و املنشǔت -
  Üكاتاشرقسم ال -
  Üقسم مراقبة املعطيات -
  Üسم التنمية و اهلندسة البتروليةق -
  .األعمالقسم  -
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  .األنابيبنائب الرئيȄ لنشاȓ النقل عƎ /ب 
و يتكفل بنشاطات التنمية و استغالل شبكة نقل احملروقات بواسطة األنابيب و يضم هذا    

  :يليالنشاȓ ما 
  Üللمحروقاتاستغالل منشǔت النقل  -
  Üالصيانة -
  .التنميةالدراسات و  -

 ǯ/ التجاري ȓللنشا Ȅالتسويق(نائب الرئي(.  
الدويل و يضم هذا سائلة و التعاوȷ يشرف على نشاطات زيادة قيمة احملروقات الغازية و ال   

  :النشاȓ ما يلي
  Üواد البترولية و البترول اخلامتصدير امل -
  Üتصدير الغاز -
  .ي و الفروعالسوق احملل -
č-  الدوليةسوناطراك.  
يع øتنموية لتوسøستراتيجيات الاإل و تطبيق خمتلف السياسات و بǚنشاء ة مكلفيه  

  :يف ةخري األȻ و تتمثل مهام هذاطات،øالنش
  Üمتابعة التعاوȷ الدويل -
  Üمعنسيق النشاطات الدولية للمجت -
  Üطات العملية يف تنميتها الدوليةدعم النشا -
  Üخلارǯيف ايري احملفظة و املشاركات تس -
  .مع النشاطات الدولية للمجعن رير و التقاإلعالم -

  

  .الوظيفية الهياآل :ثانيا
اك عن طريق وضع هياكل وظيفية لضماȷ الدعم للنشاطات  سوناطرجممعهيكل لقد Ź تكملة    

 قسيم و قد Ź تسوناطراك، التقرير و تكوين أدوات القيادة جملمع  معاإلعالم أداء مهام  والعملية
  :هيو هذȻ اهلياكل إىل أربعة مديريات 

  Üاملوارد البشرية و االتصاالت -
  Ü التخطيط و االقتصاداالستراتيجية، -
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  Ü املالية-
  . النشاطات املركزية-
  :ثالثةظمة يف شكل مديريات مركزية و هي تأما بالنسبة للهياكل الوظيفية األخرى فهي من    
  Üمديرية املراجعة للمجمع -
  Üاملديرية القانونية -
  Ü األمن و احمليطالصحة،مديرية  -

  :اكل الوظيفية يف احملاور اɇتيةو تتمثل مهام اهلي   
  Üجملمعيف اسياسات العامة و تطبيقها ل و ااإلجراءاتوضع  -
  Üالعمليةتوفري اخلƎة و الدعم للنشاطات  -
  Ü اجملمعإعالم -
  .اجملمع التقارير العامة حول إعداد املسامهة يف -

  

  .سوناطراك مكانة و دور :الثالثالمطلب 
 Ż منو اجلزائري،من خالل هذا املطلب إىل مكانة و دور سوناطراك يف االقتصاد سنتطرق    
  .العاملي يف االقتصاد تهامكان
  .الجزائريمكانة و دور سوناطراك في االقتصاد : أوال
 بǚنشاء Ɵسد ǽلȬ و الطاقوية،عملت اجلزائر جاهدة بعد االستقالل على استعادة سيادőا    

ل  قبة للسوق اجلزائرية للسندات املنجمية و احملتكرة الوحيدةشركة سوناطراك و اليت كانت املالك
  .الطاقويأȷ تفتǴ الدولة جمال الشراكة يف اجملال 

  

  .الجزائریة سوناطراك في السوق مجمعمكانة  -١
  ملية التنمية øلعبت سوناطراك دورا هاما يف القضاء على العجز يف ميزاȷ املدفوعات و دفع ع   

ثل يف احتكار  مرحلة أوىل تتممبرحلتني، فاستغالل احملروقات يف اجلزائر مر نشأőا،و ǽلȬ منذ 
  .الشراكة و مرحلة ثانية تتمثل يف مرحلة سوناطراك،السوق من طرف 
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  .االحتكاريةاملرحلة / أ

   قواعد التصنيع إلرساء والøأم و لالستثمارات كانت الدولة Ɯاجة ماسة ،بعد استقالل اجلزائر   
وناطراك كانت ضرورة  سفǚنشاء توفريها، اليت كانت عاجزة عن القاعدية وو تشكيل الصناعات 

  .البالدحتمية أملتها ظروف خمتلفة كانت Ƣر ŏا 
 لكن مبرور الزمن اكتسبت احملروقات،ففي البداية كانت تتميز سوناطراك بقلة اخلƎة يف قطاع    

  .القطاعهذȻ الشركة خƎة كانت تساعدها كثريا يف االستغالل األمثل هلذا 
ط الدولة اليت Ƣارس من خالله حقها يف التسيري و تنظيم لقد كانت و ال تزال سوناطراك وسيف  

  :يف و قد كانت أهدافها تتمثل احملروقات،قطاع 
  Üالغازيةشراء و بيع احملروقات السائلة و  -
  Üزي و ǽلȬ عن طريق الƎ أو البحردراسة كل الوسائل اليت تسمǴ بنقل النفط السائل و الغا -
  .عدات امللحقةفضل للوسائل و املاالستغالل األ -

أما فترة الثمانينات فقد Ƣيزت بزيادة نشاȓ الشركة يف أȡلب اجملاالت حيث Ƣيزت هذȻ الفترة    
 العاƁ بصفة عامة و اجملال شهدهالكن نظرا للتغريات اليت ، باحتكار سوناطراك للمجال الطاقوي

طبيعة الطبقات  البترول بسبب إنتاǯ و نظرا للمشاكل اليت تعترȏ خاصة،الطاقوي بصفة 
 إمجايل من % čĎ يسمǴ باسترجاع سوى  الاألرضية اجلزائرية اليت تتميز بصالبة عالية بشكل

 ضف إىل ǽلȬ نقص اخلƎة التكنولوجية و كذا التكلفة الباهضة اليت البترولية،اطات تياالح
  كل هذȻ العوامل أدت بالدولة إىل فتǴ رأس مال شركة سوناطراكالنشاȓ،ها هذا ييكتس

  .األجنبيةللشراكة 
  .الشراكةمرحلة /ب 
    ȷقطاع احملروقات اجلزائري للشراكة األجنبية مبوجب تطبيق القانو Ǵسد فتƟ ٨لقدđ/١ď 

  : Ɯيث ينص على أنه١٩٨đالصادر يف سبتمƎ من سنة 
 يستطيع أجنƑ، الشراكة يف جمال احملروقات ألي شخص طبيعي أو معنوي إطاريسمǴ يف  -

من ) ٠ď( و ǽلȬ تطيبقا للمادة السائلة، االستغالل يف احملرقات البحث، التنقيب،ات ưارسة نشاط
  ÜأعالȻالقانوȷ املذكور 

  .القانوȷ من نف١Ē( Ȅ( و ǽلȬ حسب املادة سوناطراك،النقل Ɓ يعد Ʈتكرا من طرف  -
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لشريȬ هي  بينما نسبة االستفادة ل%  ٥١ثر الشراكة هي إالنسبة اليت تستفيد منها سوناطراك  -
ďحسب املادة % ٩ Ȭلǽ و )čď ( و املادة)čعلى التوايل ) ٥.  
  .)ď٨(و ǽلȬ حسب املادة   %č٠إتاوة بنسبة عليها احملروقات املستخرجة من اɇبار تدفع  -
 بينما الرتاعات النامجة مؤهلة،الرتاعات النامجة عن تطبيق هذا القانوȷ ترفع إىل Ʈاكم جزائرية  -

       .)đĎ( و ǽلȬ حسب املادة الصلǴ،يف جمال احملروقات فتتدخل فيها جلنة عن عقود الشراكة 

    ȷا الساحة االقتصادية و السياسية اجلزائرية فاőو نظرا للتطورات اهلامة و التحوالت اليت شهد
 الذي أدى إىل ضرورة تكملة و تعديل قانوȷ الشيء ١٩٨đ عقدا منذ ١٥سوناطراك Ɓ تƎم اال 

٨đ/١ď Ȭلǽ و  ȷ٩١بقانو/čيف ١ Ƿ٠ املؤرď/١č/حيث أصدر هذا األخري من أجل الرفع ،١٩٩١ 
  حلية øوين طويل األجل للسوق املøداف الدولة يف جمال التصدير و التأمني و التمøمن أه

 ȋباخلصو ȷإىلو يهدف هذا القانو:  
  Üتطوير اɇبار الغازية أي الشراكة يف اɇبار الغازية و السائلة -
  Ü العقد مع سوناطراك دوȷ الدولةإبرام يقتصر إǽ راءاتاإلجتبسيط  -
  .الصعبةناطق ختفيض الضريبة حسب النتائج لتشجيع االكتشافات يف امل -
  .الوطنيةدور سوناطراك في تحقيق التنمية  -٢

    Ǝقق أكƷ قطاع احملروقات يف اجلزائر القطاع الذي Ǝمايلتراكم يعت،ø٩  بتمثيله لĒ % من 
  .)جباية الدولة ( الدولة إيرادات كما يساهم بنسبة عالية يف اجلزائرية،الصادرات 

 Ɨثل املصدر الرئيسي لتمويل قطاعات االقتصاد الوطƹ احملققة من باإليراداتفقطاع احملروقات 
  .الصعبةلعملة ل و ǽلȬ جبلبه هامة، Ɯيث يأź مبداخيل الصادرات،

  .احملقق و رقم األعمال احملروقات،ية لقاء تصدير و فيما يلي جدول يبني التحصيالت املال   
  

  

 جملمع احملققة النتائج الصافية  واألعمال رقم ،اإلنتاǯ املباع تطورات :)١-Ď( رقم اƨدول
  .سوناطراك

  

  č٠٠١  č٠٠٠  ١٩٩٩  نة øøøالس

ǯ١   طن١٠  املباعاإلنتاď١  ٥ď١  ٩ďđ  

ǯ٩٠  رقم األعمال مباليري دč  ١Ē١٥  ٠٠ď٠  

  ١ĒĒ  ١٠ď  ččď  ية مباليري دǯالنتائج الصاف

       Op.Cit, P Ēđ ,Sonatrach : Rapport Annuel : č٠٠١  :درøاملص
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   ȷاخلصوصيات جعلت هذا القطاع يلعب دورا ديناميكيا مقارنة مع بقية إ Ȼالقطاعات هذ 
  :يفاالقتصادية هلذا حددت أهداف استراتيجية هلذا القطاع أي قطاع احملروقات و املتمثلة 

  
- Ƣبالنسبةاثل احملروقات مصدرا طاقويا هام Ɨو االقتصاد الوطƴ للتسيري و Ü  
  Ü الصعبةلعملةللدولة خاصة يف جمال جلب ا املالية اإلمكانياتزيادة  -
  .لفروع األساسية للصناعاتƢثل احملروقات املواد األولية الضرورية ل -

  

ا ختصصه من استثمارات Ɯيث نالحȘ كما يظهر دور سوناطراك يف حتقيق التنمية الوطنية مب   
  ١Ē٥صت øخص ١٩٩٩ و يف سنة ،)١( مليار د١٥č ǯر من ø أكث١٩٩٨أهنا خصصت يف سنة 

 وصلت ختصيصاőا إىل č٠٠١ بينما سنة دǯ، مليار ١٨٠ إىل č٠٠٠سنة  و وصلت يف دǯ، مليار 
č١٩ ǯمليار د )č(، أهنا بزيادة Șمستمرة فنالح.  
  رى كالزراعة و الصناعة øروقات عالقة وطيدة بالقطاعات األخøي احملكما أȷ هلذا القطاع أ   
   الصعبة،ول على العملة ø فاهلدف األول لتصدير املنتوجات البترولية و الغازية هو احلصȡريها،و 

 الزراعي اإلنتاǯ حاجات اجملتمع و هذا ما يرفع من مردودية إشباع يفو هذا األخري له دور مباشر 
  .اجلزائريةن Ź تقوية القاعدة االقتصادية و الصناعي و م

  
  

  .الدوليةمكانة سوناطراك في سوق الطاقة : ثانيا
 و ưا العاملية،فهي بذلƢ Ȭثل أحد أطراف السوق النفطية ، تعتƎ اجلزائر قطب بترويل و ȡازي   

   .( OPEC )  )*( األوبيȬ منظمةيزيد من قوőا التفاوضية داخل السوق كوهنا تنطوي حتت 
 للغاز،و مبا أȷ اجلزائر أو سوناطراك تنشط يف السوق الدويل للنفط اخلام و السوق الدويل    

  .حدىفسنتطرق إىل كل سوق على 
  .الخامالسوق الدولي للنفط  -١
   
ترتبط املواد النفطية بشكل كبري مبستوى األسعار الدولية للبترول اخلام احملددة يف األسواق    

  و أي حدǫ خارجي عن قانوȷ السوق ƹكن له أȷ يؤثر على  ) … نيويورك ،روتردام( الدولية 
   لذا ال ƹكن ألي بلد مصدر للمحروقات العسكرية،األسعار مثل األزمات السياسية و الرتاعات 

 أو حتديد سقف األسعار كاȷ هناك حترك مجاعي يف سبيل مراقبة إǽاأƷ ȷدد أسعار السوق اال 
ǯي لرفع ااإلنتاƧألسعار أو حتديدها و هو الدور األساس الرø يف Ȭي الذي تلعبه منظمة األوبي  
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(1) Sonatrach: Rapport Annuel, 2000, Op.Cit, P 92. 
(2) Sonatrach : Rapport Annuel, 2001, Op.Cit, P 76. 
(*) Organisation of the Petroleum Exporting Countries. 

ائر عضو ŏذȻ املنظمة فهي تبقى مرتبطة بالسياسات البترولية هلذȻ السوق البترولية و مبا أȷ اجلز
   سوناطراك للبترول إنتاǯ و ǽلȬ راجع لضعف سياستها،املنظمة دوȷ التأثري الفعلي عليها و على 

  .املتوسط املدى القصري و علىاالحتياطي   ضعفو
مøن   األوبيȬل و املنتمية ملنظمة     فاجلزائر حتتل املرتبة التاسعة من جمموع الدول املصدرة للبترو           

 ١٩٩Ēبرميل يوميا يف سنة      ٩٠٠,٠٠٠ من ارتفعت   اإلنتاجية رȡم أȷ طاقتها     اإلنتاجية،حيث الطاقة   
 برميل  ١,١٠٠,٠٠٠وصلت إىل    و ،č٠٠٠ و   ١٩٩٩ برميل يوميا يف سنة      ١,٠٠٠,٠٠٠ إىل   ١٩٩٨و  

 اإلنتاجيøة  أو أقل من الطاقة      % ١٠ ال Ƣثل اال     اإلنتاجية فهذȻ الطاقة    ،č٠٠č و   č٠٠١يوميا سنة   
Ȭ١(للمملكة العربية السعودية اليت حتتل املرتبة األوىل يف منظمة األوبي(.  

موع الدول املصدرة øزائر حتتل املرتبة التاسعة من جمø فاجلتلالحتياطياو حىت بالنسبة    
 نيجرييا، اإلمارات، ويال،فيرت إيراȷ، وراء اململكة السعودية و األوبيȬللبترول و املنتمية ملنظمة 

  .)č( و أندونيسيا ليبيا، الكويت،
  .الدولية في السوق الغازیة سوناطراكمكانة  -٢

 فقد أصبحت الغاز، فاجلزائر تعتƎ من الدول الرائدة يف جمال تسويق البترولية،عكȄ السوق    
 هولندا، روسيا،( لطبيعي اجلزائر طرفا هاما يف الصراع القطƑ يف جمال املبادالت الدولية للغاز ا

و أحسن دليل عن املكانة اجليدة اليت Ƣلكها اجلزائر هو افتكاكها ألكƎ العقود  ) إيراȷ واجلزائر، 
 – راجلزائ أنبوب إنشاءالعاملية لبيع الغاز و اليت Ƣت مع ايطاليا Ɯيث Ƣ Źوينها بالغاز عن طريق 

Ǝمرورا بالبحر األبيض املتوسايطاليا ع Ȅط  تون)Ď(، م إىل العقد املباإلضافةƎ Ź يثƜ مع اسبانيا 
  .Ƣوينها عن طريق أنبوب اجلزائر اسبانيا عƎ املغرب و مرورا بالبحر األبيض املتوسط

 جملموعة من العوامل ملية املكانة اجليدة للجزائر و اليت تتألق ŏا يف السوق العاإرجاعكما ƹكن    
  :يليو اليت ƹكن تلخيصها كما 

  .اجلغرايفاملوقع / أ
    ǫسيا قارات،تتوسط اجلزائر ثالǓ، قريبة ا، كماجلزائر فكلها تطل على أوربا، وفريقياإ Ǝتعت 

طلبها للغاز الطبيعي اجلزائري لزيادة   اليت تشكل سوقا هامااسبانيا و ايطاليا، فرنسا،جدا من 
  .عليه

 (١) Sonatrach : organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) : les opérations à 
court terme du marche pétrolier international, synthèse d’information, septembre 2000, P 
15. 
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(č) Sonatrach: OPEP, Op.Cit, P 17. 
(Ď) Sonatrach : la grande aventure du gazoduc Maghreb Europe, Régie Sud Méditerranée, 
Alger, 1996, P 47. 

  

  .االحتياطيات/ ب
 % ١١ فهي تتربع على البترول، معتƎة فيما خيص الغاز الطبيعي مقارنة مع تاحتياطياللجزائر   

 احلالية بتغطية احلاجيات الداخلية على مدة تاالحتياطيا تسمǴ إǽ ،العامليمن االحتياȓ الغازي 
عم املركز التنافسي اجلزائري يف السوق اŸ يدƶإ فكل هذا يعتƎ كمؤشر األقل، سنة على ٥٠

  .الدوليةالغازية 
  

ǯ / القاعديةاهلياكل.  
  :أمهها مركبات ضخمة يف أماكن التصدير و تواجد اɇبار من بǚنشاءقامت سوناطراك   
  Üملعاجلة الغازحاسي مسعود به مصنع  -
  Ü املكثفاتإنتاȷǯ ملعاجلة و احاسي الرمل به مصنع -

  

  .التمييعقدرات / د
علم أȷ أول وحدة ن خاصة و كما الطبيعي،ƢلȬ سوناطراك خƎة واسعة يف استغالل الغاز    

 Ź م بروز دول سوناطراك، إنشاء مباشرة بعد إنشائهاللتمييع كانت مبركب أرزيو و اليتȡفر 
 كاطرفسونا ماليزيا، أندونيسيا،ȡازية مهتمة بصناعة الغاز املميع كالواليات املتحدة األمريكية و 

  .املميعتبقى حتتل مرتبة هامة يف الغاز الطبيعي 
  

øالتصديريةالقدرات / ه.  
 من % ١٠ مبعدل ١٩٨Ēحتتل سوناطراك املرتبة اخلامسة عامليا يف تصدير الغاز الطبيعي منذ عام    

  .العاملي ملعدل النمو % ١٠,٥ل مقاب % ø č٠ و بزيادة سنوية تقدر بالصادرات،امجايل 
  از الطبيعي على املستوى العرø Ÿزائر أول مصدر للغø التسعينات أصبحت اجلريةøو Ɯلول عش

 فرȡم األحجام اهلائلة من الصادرات الغازية تبقى قدرات التصدير العاملي،و الرابع على املستوى 
  .كاملةȡري مستغلة بصورة 
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  .تقديم قسم تصدير الغاز: المطلب الرابع
  . - تسويق-يف اهليكل التنظيمي العام إىل النشاȓ التجاري    ينتمي قسم تصدير الغاز 

و سنعرȏ من خالل هذا املطلب إىل تنظيم قسم تصدير الغاز و جدول وظائف قسم تصدير 
  .الغاز
  . تنظيم قسم تصدیر الغاز: أوال

  :   قسم تصدير الغاز منظم كما يلي
  : مديرية تصدير الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي املمّيع-
  : هي مقسمة إىل الدوائر التاليةو
 *Üدائرة الشراكة  
  ).وهي مقسمة حسب املناطق اجلغرافية العاملية( دائرة التسيري التجاري * 
  : مديرية تصدير الغاز البترويل املمّيع-

  :و املقسمة إىل الدوائر التالية
  Üدائرة الشراكة* 
  ).رافية العامليةو املقسمة حسب املناطق اجلغ( دائرة التسيري التجاري * 
  : مديرية عمليات الغاز-

  :و املقسمة إىل الدوائر التالية
 *Üدائرة عمليات الغاز الطبيعي  
 *Üدائرة عمليات الغاز الطبيعي املميع  
  .دائرة عمليات الغاز البترويل املميع* 
  : مديرية النقل البحري-

  :و املقسمة إىل الدوائر التالية
  لبواخرÜدائرة استǞجار السفن أو ا* 
 *Üدائرة االستغالل  
 *Üدائرة تقنية  
-Üدائرة التخطيط و نظام املعلومات   



ƤلƘƦال Ǩالفص :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳال  ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢǣراǍƘǱǸƽƝƷǷƴال  "ƟƘǖǾƜǭ-ƟƘǉǸƜǢǭ".            Čďč                               

  . خلية ما بني الوحدات-
  
  

   كما ƶب إضافة مديرية هامة باهليكل التنظيمي للنشاȓ التجاري و اليت تعمل بصفة مباشرة مع 
  :تاليةقسم تصدير الغاز و هي مديرية املالية  و اليت هي مقسمة إىل الدوائر ال

 *Üدائرة اخلزينة  
 *Üدائرة احملاسبة  
  .دائرة املوازنة و مراقبة التسيري* 

  .جدول وظائف قسم تصدیر الغاز و الدوائر التابعة لمدیریة المالية: ثانيا
ƨدول رقم ا)Ď-č:( جدول وظائف قسم تصدير الغاز و الدوائر التابعة ملديرية املالية.  

  النøøøøøشاȓ  الوظøøøيفة
  
  
  

   تصدير الغازقسم

  الصياȡة و التوصية بǚستراتيجية لتصدير الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي-
Üاملميع و الغاز البترويل املميع  

 املميع و الغاز  تسيري عقود التصدير اخلاصة بالغاز الطبيعي،  الغاز الطبيعي-
Üالبترويل املميع  

  دة املفاوضات مع الشركاء األجانبÜ قيا-
جل التنويع و ترويج ألبحث على أسواق جديدة من  استجالب و ا-

  Üالصادرات
  حث عن أحسن تقييم للمواد املصدرةÜ الب-
  . تطوير خƎة معرفية حول األسواق اخلارجية-

  
  

مديرية تصدير الغاز 
  البترويل املميع

خاصة بالغاز البترويل ستراتيجية تصديرية إ املشاركة يف إعداد و تطبيق -
Üاملمّيع  

  Üعة و تسيري عقود البيع اخلاصة بالغاز البترويل املمّي مفاوض-
-Üحتديد األسعار الشهرية لسوناطراك و حتديد األسعار للفوترة   
-Üمتابعة عقود الشراكة   
   ).SPOT( إعداد و حتظري املبيعات ȡري املƎجمة -

  
مديرية تصدير الغاز 

  ستراتيجيات املوضوعة من طرف الشركةÜ تطبيق السياسات و اإل-
-Üمفاوضة و تسيري عقود البيع اخلاصة بالغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي املمّيع   
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الطبيعي و الغاز الطبيعي 
  املمّيع

 املشاركة يف إعداد و تطبيق خطط التسويق اخلاصة بالغاز الطبيعي و الغاز -
Üالطبيعي املمّيع  

  
-Üالبحث عن عقود جديدة و مفاوضتها   
رة عن طريق املشاركة يف اخلارǯ على شكل تكامل  تطوير املبيعات املباش-

Üأفقي  
أو مكوناته بطريقة مباشرة يف السوق الوطنية أو / تسويق الغاز الطبيعي و-

  . موجودة باجلزائر أو خارجها مسّوقة/منتجةعن طريق شركات 
ȷاملساعدو:  

  متابعة مراقبة التسيري-
-ǯتقييم و متابعة اإلنتا  
 متابعة اجلانب القانوين-
متابعة و تنسيق -

  .العالقات التجارية

  :املهام األساسية املخّولة للمساعدوȷ متمثلة يف
 التحليل املعّمق حلساب املدير للملفات اخلاصة بتسويق البيتروكيماويات -

Üالغازية  
 صياȡة توصيات و أراء حول امللفات ǽات البعد السياسي و اإلستراتيجي -

  . الغازيةفيما خيص تسويق البيتروكيماويات

  
  

دائرة التسيري التجاري 
للغاز الطبيعي و الغاز 

  .الطبيعي املمّيع

-Üالتحليل املستمر للشركاء اخلارجيني   
-Üإعداد إستراتيجيات و برامج بيع يف األسواق اخلارجية   
-Üمراقبة و متابعة األسواق اخلارجية للغاز الطبيعي   
-Üتعريف و اختيار الزبائن   
  داد و مفاوضة عقود البيعÜ املشاركة يف إع-
 إعداد اإلجراءات و متابعة تطبيق عقود البيع املƎجمة و العالقات مع -

Üالزبائن  
  . حتديد األسعار الشهرية لسونا طراك و أسعار الفائدة-

دائرة التسيري التجاري 
  للغاز البترويل املمّيع

ي و الغاز الطبيعي  نفȄ املهام املخّولة لدائرة التسيري التجاري للغاز الطبيع-
  .املمّيع إال أȷ هذȻ األخرية őتم باملهام املتعلقة بالغاز البترويل املمّيع

  
  

  مديرية عمليات الغاز

-Üتنفيذ و تسيري عقود البيع اخلاصة بالبيتروكيماويات الغازية   
-Ɵ إعداد و ø ديد برنامج التوزيع الشهري، الفصلي و السنوي مع الزبائن  

  ابعة هلاÜو األنشطة الت
-Üفوترة املبيعات املّوزعة للبيتروكيماويات الغازية   
-Üالبيتروكيماويات الغازية Ƞالعمليات التقنية و التجارية لشحن و تفري   
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   من أجل عمليات الصيانةÜ تنسيق التوقفات التقنية-
  . متابعة املعايري اجلديدة للسوق الغازية و فحص إمكانية أقلمة عقودها-

ات الغاز دائرة عملي
  الطبيعي

-Üتنفيذ عقود البيع اخلاصة بالغاز الطبيعي   
-Üديدها بصفة دورية و دائمةƟ إعداد برامج التوزيع و   
-Üفوترة مبيعات الغاز الطبيعي املوّزع   
 إعداد و تسيري عقود تفتيȈ موزعات الغاز الطبيعي يف إطار تنفيذ عقود -

ÜجمةƎالبيع امل  
  .زعغاز الطبيعي املّو مراقبة نوعية و كمية ال-

دائرة عمليات الغاز 
  الطبيعي املمّيع

 نفȄ النشاطات املذكورة للدائرة أعالȻ إال أȷ هذȻ األخرية őتم بالغاز -
  .الطبيعي املمّيع

  
  
  

دائرة عمليات الغاز 
  البترويل املمّيع

-Üتنفيذ عقود البيع اخلاصة بالغاز البترويل املميع   
  و ƟديدهاÜ) امليناء( البترويل املمّيع من نقاȓ الرتع  إعداد برامج نزع الغاز-
-Üنزعه من امليناء و شحنه يف بواخر ǎŹ فوترة الغاز البترويل املمّيع الذي   
 إعداد و تسيري عقود تفتيȈ موزعات الغاز البترويل املمّيع يف إطار تنفيذ -

ÜمةƎعقود البيع امل  
 و النوعية ملا يتم شحنه من ȡاز  إعداد اإلجراءات اخلاصة مبراقبة الكمية-

  .بترويل ưّيع
  
  
  
  

  مديرية النقل البحري

 التسيري التجاري للبواخر اخلاصة بنقل الغاز املنتج و اليت يتم إستأجارها من -
Üطرف القسم  

-Üستأجار البواخرǚتلبية حاجات القسم من حيث نقل الغاز ب   
  تجات املسّوقةÜ تفاوȏ، إعداد و إبرام عقود النقل البحري للمن-
-Üإعداد اإلجراءات و متابعة السوق العاملية للنقل البحري   
-Üاملشاركة يف مفاوضات عقود بيع املنتجات   
-Üتسيري الفروع املوجودة بامليناء و التابعة للقسم   
  .نشاȓ التأمني البحري تسيري -

  
  دائرة اخلزينة

لنشاȓ التجاري مبا  ضماȷ تسيري حسابات اخلزينة لكل األقسام املكونة ل-
Üفيها القسم الذي يهمنا و املتمثل يف قسم تصدير الغاز  

-Üإعداد الفواتري اخلاصة باملبيعات احمللية   
  . التسجيل احملاسƑ ملا Ź حتصيله-



ƤلƘƦال Ǩالفص :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳال  ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢǣراǍƘǱǸƽƝƷǷƴال  "ƟƘǖǾƜǭ-ƟƘǉǸƜǢǭ".            ČďĐ                               

   تعمل على متابعة و حتليل احلساباتÜ-  دائرة احملاسبة
 . الغاز ضماȷ تسجيل و تƎير حسابات كل األقسام مبا فيها قسم تصدير-
  

  
دائرة املوازنة و مراقبة 

  التسيري

-Üإعداد لوحة القيادة  
-Üامج اخلاصة بالرتعƎإعداد ال   
-Üمراقبة وثائق الشحن   
-Üمعاجلة التيلكسات اخلاصة بالشحن   
  Déclaration de transit(Ü( حتقيق عمليات العبور -
-Üعلى الفواتري النهائية ȗاحلفا   
  ل القرÜȏضماȷ فتǴ و متابعة رسائ -
  . إعداد املوازنة الشهرية للشحونات-

  
  مصلحة التحصيل

  Ü ضماȷ مسȬ سجل استحقاقات التحصيل-
-Üعملية حتصيل فوائد التأخري ȷضما   
 مكلفة بالعالقات البنكية يف جمال عمليات التحصيل و ترحيل نواتج -

  .  املبيعات
  

  .من إعداد الباحث :املصدر
  

  دادȻ على أساس املقابالت الشخصية مع املتدخلني يف الدورة، أي جدول املهام Ź إع: مالحظة
  .          نالحȡ Șياب وثائق مدّونة ŏا تعريف ملهام و أعمال كل موظف بالقسم
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  .لقسم تصدیر الغاز"  مقبوضات- مبيعات "وصف الدورة : المبحث الثاني
  :   تتمثل األدوات اليت استعملناها لوصف اإلجراءات املطبقة من طرف قسم تصدير الغاز يف

   .)Ordinogrammes:( مخطط سير العمليات
مع املسؤولني ) بلةȡالبا أكثر من مقا(يتم إعداد هذȻ املخططات انطالقا من إجراء مقابلة أو أكثر 

 هاجراءات املتبعة من طرفهم و Ʈاولة فهملɌجل احلصول على وصف أالذين هلم عالقة بالدورة من 
انطالقا من هذȻ اإلجابات قمنا عن طريق مساءلتهم و تسجيل اإلجابات املعطاة من طرفهم، و 

  .لسري العملياتشكل خمططات بتمثيل هذȻ اإلجراءات يف 
   :خریطة تدفق

  تالية øيل العمليات املتøراءات و خمطط سري العمليات، Ƣ Źثø الوصف الكتاŸ لɌج منالقاøنطا   
 ſاخلاصة بتسيري الفاتورة باعتبارها الوثيقة و املعاجلة من طرف خمتلف املديريات و الدوائر و املصا

ها Ź االعتماد لقسم تصدير الغاز، و نظرا لبساطت"  مقبوضات-مبيعات "الدورة األساسية لتقييم 
  .عليها بشكل كبري

  :اءصقوائم االستق
أو " نعم" لوصف اإلجراءات قوائم استقصاء مغلقة و اليت تكوȷ اإلجابة فيها بø    لقد استعملنا

  ".ال"
  .إعداد مخططات سير العمليات: المطلب األول

بيع، فهذȻ املهمة تتكفل ء عقود الصدير الغاز بأنه ال يتوىل مهام إمضاتƶب التأكيد بالنسبة لقسم    
فهذا القسم يقوم خاصة بتنفيذ العقد املƎم بني الشركة و الزبائن، أي بتوزيع املنتج . ŏا اإلدارة العليا
  .للزبائن و فوترته

أȷ القسم حىت و لو ) جبدول وظائف قسم تصدير الغاز(    كما Ɵدر اإلشارة و كما ǽكرنا سابقا 
  . يشارك بصفة كبرية يف املفاوضات اليت تتم مع الزبائن لكنهإلمضاءأنه ال يتدخل يف ا

ة عمليات رئيسية و املتمثلة  ŏا هذا القسم ƹكن أȷ نستخرǯ ستقومدراسة العمليات اليت ي   فعند 
  :يف
-Üإعداد برنامج الشحن   
  رفع برجمة عملية ال-
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-Üشحن البواخر   
-Üعملية الفوترة   
-Üعملية التحصيل   
  .ة و مراقبة التسيري عملية املوازن-

  : برنامج الشحندإعدا: أوال
 الغاز الطبيعي ت من طرف مصلحة التسيري التابعة لدائرة عمليا(*)م إعداد برنامج الشحنø   يت

اخر، بل ينقل ه ال يتم عن طريق البوعزيال نذكر الغاز الطبيعي ألȷ تو (  البترويل املميعزالغااملميع و 
 " Gazoduc"إىل الزبائن و ǽلȬ عƎ قنوات تسمى بقنوات قازوديȬ  نتاǯمباشرة من مركبات اإل

Ȅو املغرب و البحر األبيض املتوسط ليصل إىل إيطاليا و اسبانيامرورا على تون .(  
وحدات اإلنتاǯ التابعة  اإلنتاǯ السنوي للحقول و    ففي البداية تتحصل مصلحة التسيري على خمطط

ثالثة (لفصلي لɌنتاǯ د الƎنامج اقوم باجتماع شهري إلعدا تى أساس هذا املخططلسوناطراك و عل
إǽا استوجب األمر ǽلȬ، كما  إعداد برنامج اإلنتاǯ و تعديله هو االجتماع ، فاهلدف من هذا)أشهر

ȷيكو ǯإعداد برنامج اإلنتا ȷدر اإلشارة إىل أƟأساس  الطلبيات املسلمة من طرف الزبائن على  .  
 كل اإلنتاǯ تبدأ دائرة التسيري التجاري بالبحث عن ذتستنفات ال يهذȻ الطلبت كانو يف حالة ما إǽا 

 ففي عمليات "Vente spot"الزبائن لبيع اإلنتاǯ الفائض Ɯيث يسمى هذا البيع بالبيع خارǯ العقود 
ق  عليه أسبوعيا عن طرينلدائرة العمليات بتطبيق السعر املعلالبيع خارǯ العقود تقوم مصلحة التسيري 

  .فهذا السعر Ʈدد على أساس معادلة و مقاييȄ و اليت ال تقع حتت مسؤولية القسم. تعليمة
 ȏرسالة قر Ǵفت ȷو منه تطلب مصلحة التسيري لدائرة العمليات من الزبو   "Lettre de crédit "

 داخلمصادق عليها من طرف البنȬ، هذا بالنسبة للمبيعات خارǯ العقود، أما بالنسبة للمبيعات 
  العقود مع الزبائن مع التأكد على علىةبمفاوضبال) مصلحة التسيري(العقود تقوم دائرة العمليات 

 شهريا و من Ź إعداد العقد ققدرة دفعهم و كذلȬ كيفية نقل املنتج، كما تقوم مبراجعة السعر املطب
  . و منه إعداد برنامج شحن الغاز البترويل املميع و الغاز الطبيعي املميع

  : كما يليا يف شكل خمطط و الذي هوو من أجل فهم أسهل و أحسن هلذȻ العملية ƹكن Ƣثيله   
 
 
 
 
 

الطبيعي  روع املينائية التابعة لقسم تصدير الغاز و اليت őتم بشحن البواخر بالغاز البترويل املميع و الغازفالƎنامج الذي يتبع من طرف ال: برنامج الشحن(*) 
 . الزبائناملميع الذي يوزع إىل
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   خمطط اإلنتاǯ السنوي إىل إعداد برنامج الشحن استالممن املراحل املتبعة :)١-Ď ( رقمملȔȖǺا
      

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
(*) Free On Board. :  املصدر                                    .من إعداد الباحث
                                                                                                                                                                               
                             

ȔȖƯ مɎاستǯالسنوي للحقول و اإلنتا 
 مȸ طرȣ دائرة عمليات اإلنتاǯوحدات 

ņاملمي ƃععالغاز البتروņاملمي ɄبيعȖو الغاز ال   

   لɌنتاǯ الƎنامǰ الفصلɄإلعداداجتماȉ țهري

ǰنامƎتعديل ال 

 ǰتعديل برنامǯإعداد  اإلنتا ǰبرنام ǯاإلنتا   

 اإلنتاǯهل ȸȮƹ بيع ȭل

 ȸبائȂديدة للƨلبيات اȖم الɎاست
 دائرة التسيري التجاري

 اإلنتاǯالبحث عȸ سوȧ مǕ ȸجل بيع 
   الفائȐ دائرة التسيري التجاري

 هل هناك طلبية واحدة

هل الȂبوȷ قادر    العقد علɂ مفاوضة
  علɂ الدȥع  

 ɍ ȏرسالة قر Ǵتȥ
 ȸȮƹإلغائها  

 )* ( FOBبيع

Ơديد ومراجعة 
  السعر ȉهريا 

  ȭراǒ سفينة

  العقدإعداد

حوالة دȥع 
  تيليغراȥية 

 مǕ ȸجل البيع ȥاȭسات إعداد
  خارǯ العقود 

  

  Ǖسبوعيا علȸ تȖبيȨ سعر البيع امل

ييȄ  املعادلة و املقاإعداد
  املستعملة لتحديد السعر 

 

 ȸعليها م ȧمصاد ȏرسالة قر
  Ȭالبن ȣطر  

   برنامȉ ǰحȸ الغاز البتروƃ املميع إعداد

 نعم

ɍ ɍ  

ɍ 

ɍ  

ɍ  

 نعم

 نعم

  نعم

 نعم



Ʀال ǨالفصƤلƘ :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳ ǣراǍƘǱǸƽ ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢال ƝƷǷƴال"ƟƘǖǾƜǭ -ƟƘǉǸƜǢǭ."              ČďĔ                                  

  

  

  .رفعـــــلية الـبرمجــــــة عمـــــ:  ثانيا
 املميع، البترويل املميع و الغاز يالطبيع حتميل البواخر بالغاز )Enlèvements(الرتع    نعƗ بعملية 

لشركة سوناطراك و اليت تتحكم  من امليناء إىل الباخرة حتت إشراف الفروع التابعة جاملنتنقل  أي
  .مصلحة التسيريفيها دائرة العمليات لقسم تصدير الغاز الطبيعي و بالضبط 

 على هذا الƎنامج أȷ ثع يتم برجمتها Ɯدود ثالثة أيام عن طريق مصلحة التسيري Ɯيرف   فعملية ال
  .يتوافق مع برنامج الشحن املعد مسبقا، ففي حالة عدم توافقه تقوم املصلحة بتعديل خطة الرتع

 من طرف الزبوȷ، و تقوم  األقل شهر الرتعىع يتم حتديد تارخيها أو علرف   كما أȷ عملية ال
 التواريǸ و النظر إǽا Ɓ تكن تتطلب Ȼمصلحة التسيري مبساعدة مديرية النقل البحري بدراسة هذ

مع (  ترسل مصلحة التسيري للوحدات أو الفروع التابعة يف امليناء لƎنامج الرتع  بعد ǽلȬ،تعديال
  .)حتديد تواريǸ وصول بواخر الزبائن و املعلومات اخلاصة ŏا

   وعند القيام بعملية الرتع تقوم الفروع التابعة ملصلحة التسيري باستخراǯ املشاكل إȷ وجدت 
  . للزبوȷ إǽا Ɓ يكن له علم ŏاتبليغهاو) مشاكل النقل( 

  اخرة عن طريق الزبوø ،ȷ   كما تعمل هذȻ الفروع أو الوحدات بالتأكد من حتديد ساعة وصول الب
تتمكن من إعداد الوثائق  حىت ها التكميلية اليت حتتاجتاملعلوماب تحديد تطلاليف حالة عدم و 

    .اخلاصة بعملية التصدير
   .رفع   و فيما يلي ملخص على شكل خمطط لعملية برجمة عملية ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



Ʀال ǨالفصƤلƘ :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳ ǣراǍƘǱǸƽ ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢال ƝƷǷƴال"ƟƘǖǾƜǭ -ƟƘǉǸƜǢǭ."              ČĐċ                                  

  .ع إىل إعداد الوثائق اخلاصة بعملية التصديراملراحل من إعداد برنامج الرف :)Ď-č( رقم ȔȖǺامل
  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  .مȸ إعداد الباحث: املصدر
  

   Ǖيام Ďع Ɯدود رȥ برنامǰ الإعداد

 عرȥتعديل خȖة ال

 ع مواȨȥ رȥهل ال

توزيع الȮمية الȮلية املتعاقد عليها 
  دوريا 

هل حدد الȂبوȉ ȷهر 
 ع رȥال

 ȷبوȂال ȸالتحديد م Ǣطل 

هل التواريǸ املقترحة 
 مقبولة  

الشهر ( ع رȥتعديل برنامǰ ال
  )  ع املقترǳ رȥاملواƃ لشهر ال

 ع للوحدات   رȥ برنامǰ الإيصال

  برنامǰ وصول البواخر    

هل الȂبوȷ معلم 
 ȭل النقل   ƞشا

هل الȂبوȷ حدد ساعة  اعɎم الȂبوƞ ȷشاȭل النقل
  وصول الباخرة     

هل املعلومات اخلاصة 
  بالباخرة ȭاȥية    

 طلǢ املعلومات التȮميلية 

 اعداد الوǭائȨ اخلاصة بعملية التصدير  

ɍ 

  نعم

ɍ  

ɍ  

ɍ 

ɍ 

ɍ 

  نعم

  نعم

 نعم

  نعم

  نعم



Ʀال ǨالفصƤلƘ :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳ ǣراǍƘǱǸƽ ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢال ƝƷǷƴال"ƟƘǖǾƜǭ -ƟƘǉǸƜǢǭ."              ČĐČ                                  

  .رواخــــــــــعــــــــــــملية شحن الب: ثالثا
 ȷملعلومات اخلاصة بالباخرة اليت أرسلها لنقل املنتج املطلوب من قبله، و وصول ا   بعد إرسال الزبو

 املينائية التابعة ملصلحة التسيري لدائرة العمليات من أȷ لفروعة، تتأكد الوحدات أو اهذȻ األخري
 لنقل الغاز الطبيعي ة املالئم احلرارة حتوي على درجةابداخلهالباخرة و بالتحديد األحواȏ املوجودة 

من درجة احلرارة د التأكد ع، فبب االلتهاةادة سريعلبترويل املميع خاصة و أȷ الغاز ماملميع و الغاز ا
، Ż تبدأ عملية أخرى و املتمثلة يف "جاهزة لالستقبال" بعد أȷ أصبحت رتنطلق عملية شحن البواخ

  . من دائرة عمليات الغازنيالتأكد أو مراقبة نوعية و كمية املواد اليت Ź شحنها من طرف موظف
جدت و إعداد تقرير    كما يقوموȷ كذلȬ بتدوين كل املشاكل املتعلقة بشحن الباخرة إȷ و

روع øوحدات أو الفø الىالة حتفȘ، و من Ź إعداد وثائق الشحن على مستوøالشحن و رس
  .زااملينائية و إرساهلا إىل دائرة عمليات الغ

   :    و فيما يلي خمطط يلخص عملية شحن البواخر
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  



Ʀال ǨالفصƤلƘ :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳ ǣراǍƘǱǸƽ ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢال ƝƷǷƴال"ƟƘǖǾƜǭ -ƟƘǉǸƜǢǭ."              ČĐč                                  

  .اصة بالباخرة إىل إعداد وثائق الشحناملراحل من تسليم الزبوȷ للمعلومات اخل): Ď-Ď( رقمملȔȖǺا
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  .من إعداد الباحث: املصدر
  
  

   اخلاصة بالباخرةاعȖاǒ الȂبوȷ املعلومات

ǒستقبال "وصول الباخرة إىل امليناɎة لȂجاه"  

 Ǩهل الباخرة وصل
 حسǢ اɇجال    

 Ǖحواȏهل درجة حرارة 
  لباخرة مɎئمة    ا

 ȸانتظار دور الشح  

        ȷقبول البائع بيا
  "بال جاهȂة لɎستق"

حƓ تصل إىل األحواȏ تƎيد 
  درجة حرارة مɎئمة 

  ȉحȸ الباخرة

مراقبة نوعية و ȭمية 
 ȸالشح  

 ȸل املتعلقة بشحȭهل املشا
 الباخرة متǨ مɎحظتها    

 تقرير الشحȸ و إعداد
 ȘفƠ رسالة  

   وǭائȨ الشحȸ إعداد

  نعم

 نعم

ɍ 

ɍ 

ɍ  



Ʀال ǨالفصƤلƘ :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳ ǣراǍƘǱǸƽ ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢال ƝƷǷƴال"ƟƘǖǾƜǭ -ƟƘǉǸƜǢǭ."              ČĐĎ                                  

  وترة ـــــــــــلية الفــــــــعم: رابعا
ع مع ، تقوم مصلحة التسيري بǚعداد فاتورة البي(*)   بعد استالم دائرة عمليات الغاز وثائق الشحن
  . املذكورة يف وثائق الشحنتالتأكد من أȷ عناصر الفاتورة تتوافق مع املعلوما

، فǽǚا )بري أو Ɯري( لومات تتأكد مصلحة التسيري من كيفية النقل ع   فǽǚا كانت تتوافق هذȻ امل
 إǽا كاƜ ȷري أما الزبوȷ، هيتحمل مسؤوليترǯ من صالحيات قسم تصدير الغاز و كاȷ بري فهو خي

 انطالقا اجلزائري و ي إىل البنȬ اخلارجةقوم املصلحة مبراجعة وثائق الشحن و تقوم بǚرسال الفاتورفت
 ƹكن لدائرة العمليات إصدار احلالة الشهرية للتحقيقات لكل زبوȷ و كل وحدة أو من هذȻ الفواتري

  . فرع من الفروع املينائية
ائق الشحن ال تتوافق مع عناصر الفاتورة تتأكد أما يف حالة ما إǽا كانت املعلومات املذكورة يف وث

-  مصلحة التسيري- وجدت أخطاء تقوم إǽا، و)الفاتورة(طاء ŏا خمصلحة التسيري من عدم وجود أ
دوȷ نسياȷ تعديل Facture d’avoir ou complémentaire) (أو الدائنة التكميلية ةالفاتوراد دبǚع

كمن يف الكمية الواجب بيعها، و يف حالة ما إǽا Ɓ يكن برنامج الرتع يف حالة ما إǽا كاȷ اخلطأ ي
 تقوم دائرة العمليات بطلب معلومات تكميلية من الوحدات ةاخلطأ يف الكمية أو حىت يف الفاتور

Ȭلǽ ا استوجب األمرǽإ ȷمن الزبو Ȭاملينائية التابعة هلا و كذل.  
  :   و فيما يلي خمطط عملية الفوترة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .وثائق الشحن مكونة من تليكȄ الشحن، ورقة الزمن و سند الشحن: (*)



Ʀال ǨالفصƤلƘ :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳ ǣراǍƘǱǸƽ ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢال ƝƷǷƴال"ƟƘǖǾƜǭ -ƟƘǉǸƜǢǭ."              ČĐď                                  

  .ستالم وثائق الشحن إىل احلالة الشهرية للتحقيقات لكل زبوȷااملراحل من :)Ď-ď( رقم ȔȖǺامل
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
(*) Banque Extérieure d’Algérie                                                                   

                        . من إعداد الباحث: املصدر  

  

ȸالشح Ȩائǭم وɎاست 

  ȥاتورة البيع إعداد

عناصر الفوترة مɎئمة مع 
     ȸالشح Ȩائǭو  

 Ž ǒاȖخǕ هل هناك
 الفوترة      

 ɂعل ȷوȮي ȸهل الشح
  خرة       البا

  طلǢ الشحȸ نقل بري  طلǢ معلومات تȮميلية

  

  Ǖو التȮميلية   الدائنةالفاتوراتإعداد 
 

 ȷل زبوȮالة الشهرية للتحقيقات لƩا  
  و ȭل وحدة 

 مȸ مديرية املواȥقة مȸ طرȣ مسǘول
  العمليات 

  

  (*) BEAإرسال ȥاتورة إىل 
 

 ȸالشح Ȩائǭو  
  نقل Ɯري  

  

  țƕال ǰتعديل برنام  
 

 Ž ȸمȮي ǖȖهل اخل
 الȮمية      

ɍ  

ɍ  ɍ  

ɍ 

  نعم

 نعم

 نعم



Ʀال ǨالفصƤلƘ :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳ ǣراǍƘǱǸƽ ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢال ƝƷǷƴال"ƟƘǖǾƜǭ -ƟƘǉǸƜǢǭ."              ČĐĐ                                  

  .ــصيلعــــملية التحــ: خامسا
  ادرات الغاز الطبيعي املميع øفواتري اخلاصة بصلا مصلحة التحصيل التابعة ملديرية املالية    بعد استالم

البنȬ بǚرسال طلب إىل صلحة هذȻ املميع من طرف دائرة العمليات للغاز، تقوم و الغاز البترويل امل
اخلارجي اجلزائري لترسل هلا حاالت الدفع يف حالة عدم وصوهلا، و تتأكد انطالقا من هذȻ احلالة ما 
 هإǽا كاȷ الدفع الذي ƶب أȷ يقوم به الزبوȷ قد Ź املوافقة عليه من طرف البنȬ، فǽǚا Ɓ يوافق علي

 التحصيل مبصلحة التسيري لدائرة العمليات لطلب معلومات تكميلية و اليت حتصل عليها تتصل مصلحة
 ȷتتصل بالزبو ȷكن أƹ كما ،ȷلطلب معلومات حول  - مصلحة التحصيل-مباشرة باالتصال بالزبو

Ȅبتيلك Ȭلǽ طريقة دفعه و.  
  تحقاقات øنتها مع سجل االس مبقارعلى املعلومات تقوم مøصلحة التحصøيلول ø   و بعد احلص

  ذلȬ بعملية املراقبة بني الفاتورة ø، كما تقوم ك" Avis de crédit"تها مع االشعارات بالديننو مقار
و حالة الدفع، ففي حالة وجود اختالف تقوم بǚرسال رسالة شكوى، و من Ź تتأكد من توافق 

م مبقارنة أخرى مع سجل االستحقاقات ، فǽǚا كانت تتوافق تقو"Date de valeur"(*)ةتواريǸ القيم
  ).من الزبوȷ أو حىت املعلومات اليت تتحصل عليها مباشرة من البنȬ( للمعلومات اليت حتصلت عليها 

، و كذلȬ (**)   فǽǚا كانت تواريǸ القيمة ال تتوافق تقوم مصلحة التحصيل بǚعداد فواتري الفائدة
őا للزبائناحلالة التفصيلية للفوائد اليت قامت بفوتر.  

  .   و فيما يلي خمطط يلخص عملية التحصيل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . و العقد املƎم مع هذا األخريتلف من زبوɇ ȷخر حسب املعلوماتالتواريǸ املتفق عليها لدفع الزبوȷ لدينه و هي خت(*) 

 .فواتري الفائدة هي تلȬ الفواتري اليت تعد للزبائن نتيجة الدفع املتأخر لدينهم(**): 
  



Ʀال ǨالفصƤلƘ :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳ ǣراǍƘǱǸƽ ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢال ƝƷǷƴال"ƟƘǖǾƜǭ -ƟƘǉǸƜǢǭ."              ČĐđ                                  

  . الفواتري إىل تذكري الزبوȷ يف حالة عدم الدفعاستالماملراحل من :)٥-Ď( رقم ȔȖǺامل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الباحث: املصدر

 استɎم ȥواتري التصدير

 مȸ طرȣ عادةاستɎم حالة الدȥع 
BEA  

معلومات الدȥع 
ȸم ǨوصلBEA 

 ǡ تصالɍاBEA   

معلومات الدȥع 
ȸم ǨوصلBEA  

   اɍتصال بالȂبوȷ     طلǢ معلومات تȮميلية 

 ȷبوȂتصال بالɍهل ا
  وصل 

Ǣع  معلوماتطلȥالد 
   فاȄȭبال

  ل اɍستحقاقاتاملقارنة مع سج

  حالة الدȥع/الفاتورات :املراقبة 

 هل هناك اختȥɎات 

ɁوȮȉ رسالة 

هل تواريǸ القيمة 
  Ȩȥتتوا 

    ȥواتري الفائدةإعداد

   حالة تفصيلية للفوائد 

    )  اإلجابةŽ حالة عدم( للȂبوȷ للتذȭريإرسال

 نعم

 نعم

 نعم

  نعم

ɍ 

ɍ  

ɍ  



Ʀال ǨالفصƤلƘ :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳ ǣراǍƘǱǸƽ ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢال ƝƷǷƴال"ƟƘǖǾƜǭ -ƟƘǉǸƜǢǭ."              ČĐĒ                                  

  .عملية الموازنة و مراقبة التسيير: سادسا
 التصدير و فواتري البيع من دائرة العمليات و  استحقاقات مراقبة التسيري   بعد استالم دائرة املوازنة و

أكد من صحة عناصر الفاتورة و يقوم بتصحيحها إƁ ȷ تكن كذلø Ȭادرات تتøكذلȬ حالة الص
  .و من Ź إعداد احلالة الشهرية للصادرات

 برنامج تقارŏا تقارȷ بني   Ż تقوم الدائرة مبقارنة الصادرات مع برنامج التوزيع، ففي حالة عدم 
 الفرق، و من Ź إعداد احلالة الزبائن إلƶادالتوزيع و حالة املنتجات اليت Ź إرجاعها من طرف 

 الشهرية بالدينار و من Ź إعداد لوحة  املاليةو من Ź إعداد احلالة) بالدوالر(الشهرية للمقبوضات 
  .القيادة

  :راقبة التسيري و م   و فيما يلي خمطط يلخص عملية املوازنة
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  .عملية املوازنة و مراقبة التسيري:)Ď-đ( رقم ȔȖǺامل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .من إعداد الباحث: املصدر

  استɎم استحقاقات التصدير حالة الصادرات ȥواتري البيع 

  التحقȨ مȸ عناصر الفاتورة  

هل عناصر الفاتورة 
 صحيحة   

  تصحيǴ عناصر الفاتورة

 اƩالة الشهرية إعداد
  ات للصادر

هل الصادرات مقاربة 
 لƎنامǰ التوزيع

املقارنة بƙ برنامǰ التوزيع و 
  اɍعادات حالة 

 اƩالة الشهرية للمقبوضات إعداد
  )  العملة الصعبة(

حالة Ǖسعار التحويل 
 معروȥة

 طلǢ حالة Ǖسعار التحويل  

  لوحة القيادة  

اƩالة املالية الشهرية بالدينار  

 نعم

 نعم

  نعم

ɍ 

ɍ 

ɍ 
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  .إعداد خریطة التدفق الخاصة بالفاتورة: المطلب الثاني
تاŸ لɌجراءات و خمطط سري العمليات، قمنا بتمثيل العمليات املتتالية و    انطالقا من الوصف الك

املعاجلة من طرف خمتلف املديريات و الدوائر و املصاſ اخلاصة بسري الفاتورة باعتبارها الوثيقة 
  . لقسم تصدير الغاز" األساسية لتقييم الدورة مبيعات مقبوضات

ة أي وصف كتاŸ من اليمني و وصف بياين من  العموديمنا باستعمال خريطة التدفق   كما أننا ق
  .اليسار

  

 . خريطة التدفق اخلاصة بالفاتورة):Ď-Ď(  رقماƨدول
   

Ÿالوصف البياين  الوصف الكتا  
  :دائرة التسيري التجاري* 
  . احلصول على طلبيات الزبائن-

Üطلبية واحدة من الزبائن     
Üعدة طلبيات من الزبائن     

  بيع خارǯ العقود أي" عقد-كȄتيل" إعداد -
"Spot "ة وجود طلبية واحدةليف حا.  
  مفاوضة و إعداد العقود من أجل عدة طلبيات-

Üȷنسخة للزبو  
Üنسخة لدائرة التسيري التجاري  

  .نسخة لدائرة العمليات

  عدة طلبيات
  
  
  
  
  
  

           
           ȷالزبو  

   التجاريائرة التسيريد     

دائرة عمليات الغاز الطبيعي املميع و الغاز * 
  :البترويل املميع

  Ü)كل الزبائن(  حتديد الزبوȷ لتاريǸ الرتع-
  . إعداد برنامج الرتع-
  
   

  

  

 
 

    

 طلبية واحدة

"عقد بيع"تيلكȄ  عقد

 إعداد برنامج الشحن

Ȅالرتع/ تيلك Ǹلتاري ȷحتديد الزبو Ȅفاك 

 إعداد برنامج الرتع
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  )أرزيو و سكيكدة(الوحدات املينائية * 
-Üاحلصول على برنامج الرتع   
- Üالقيام بعملية شحن البواخر  
  : منةد و ثائق الشحن املكون إعدا-

Üالشحن Ȅتيلك     
Üورقة للزمن     
Üسند الشحن     

  

دائرة عمليات الغاز الطبيعي املميع و الغاز * 
  :البترويل املميع

-Üاحلصول على وثائق الشحن   
-Üالقيام مبراقبة برنامج الرتع   
  Ü)تسع نسǸ( إعداد فواتري -

  وبÜ   إدخال عناصر الفاتورة باحلاس
   طبع أو إصدار الفاتورة بثالثة جمموعات و 

Üللفاتورة Ǹنس ǫا ثالŏ كل جمموعة  
Üفوترة ألية     

   رقم الفاتورة يعطى من طرف النظام اɇيل 
  Ü)احلاسوب(

املبلȠ بالعملة (    تسجيل Ǔيل يف حساب الزبائن 
  )الصعبة و املوافق له بالدينار

  لية Ü إعداد الفاتورة الدائنة أو التكمي-
  : توزيع الفاتورة-

 ȷإرس(   نسخة للزبوøال سريع مع وصø ل
  Ü)ستالمباإل

   نسخة مع سند الشحن للبنȬ اخلارجي 
Üȏاجلزائري يف حالة الدفع برسالة القر  

  دائرة احملاسبةÜل   نسخة 

  
  
  
  
  
  
  

  زبائنملف ال
  
  

                             ȷالزبو  
                      البنȬ اخلارجي اجلزائري   

         دائرة احملاسبة
                    دائرة املوازنة و مراقبة التسيري  

 برنامج الرتع

 وثائق الشحن

/ تيلكȄ برنامج الرتعالعقد
 بيععقد 

 وثائق الشحن

 فاتورة
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  دائرة املوازنة و مراقبة لتسيريÜل نسخة 
  . نسخة ملصلحة التحصيل

 *Üدائرة اخلزينة، مصلحة التحصيل  
-Üاحلصول على نسخة من فاتورات الزبائن   
   الوصل باالستالمÜ احلصول على-
-Üإعداد استحقاقات الدفع   
  Ü)حسب العقد املƎم(  تطبيق شروȓ الدفع -
 احلصول من البنȬ اخلارجي اجلزائري حالة -

Üالقيمة Ǹو تواري Ƞالدفع مع حتديد املبال  
 اجلزائريمن البنȬ اخلارجي  احلصول -

  لالشعارات بالدين
  Üةالصعب   املبالȠ بالعملة 

  دينارÜ   املبالȠ بال
  .   تواريǸ القيمة

  "استحقاقات الدفع" مراقبة االستحقاقات -
  Üنظام احملاسƑال تسجيل اإلشعار بالدين يف -
 إدخال عناصر اإلشعار بالدين يف النظام -

Üبالقسم لترصيد حساب الزبائن ȋاخلا  
   إرسال نسخة من اإلشعار بالدين للمحاسبة -
ري ل فاتورات فوائد التأخ إعداد و تسجي-

  . احملاسƑ اخلاȋ بالقسم مبالنظا
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ȷاحملاسبة        الزبو                  
                  املوازنة و مراقبة التسيري

             دائرة العمليات
ȷملف الزبو  

 وصل باالستالم فاتورة

 دفعسجل استحقاقات ال

 حالة الدفعاالشعارات بالدين

 املساعد ةنظام احملاسب
 اخلاȋ بالقسم

 Ƒالنظام احملاس
 للمؤسسة

حسابات الزبائن مع 
معلومات إضافية حسب 

 الطلب

   موازنة-
-ǽدفتر األستا   
احلساب اجملمع -

 للزبائن

   فاتورة فوائد
 التأخري
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  :دائرة احملاسبة* 
  ت الزبائنÜ احلصول على نسخة من فاتورا-
-Üاحلصول على نسخة من اإلشعار بالدين   
 مع اإلشعار ةق من توافق عناصر الفاتورق التح-

Üبالدين  
-Üحالة احلقوق من حساب الزبائن   
  . حتليل الزبائن-
  
  :دائرة املوازنة و مراقبة التسيري*
  : تتحصل على-

Üاستحقاقات الصادرات     
Üحالة الصادرات     

Üفواتري البيع     
- Üالتحقق من عناصر الفاتورة  
 مقاربة الصادرات مع برنامج الرتع و حالة -

Üالتحويالت  
-Üإعداد احلالة الشهرية للصادرات   
 احلالة الشهرية للمقبوضات بالعملة د إعدا-

Üالصعبة  
-Üإعداد احلالة الشهرية املالية بالدينار   
  .   إعداد لوحة القيادة-
  

  

 .من إعداد الباحث: املصدر
  
  
  
  

نسخة من اإلشعار
 بالدين

نسخة من 
 الفاتورة

 الزبائنحالة النواتج و احلقوق على 

 حالة الصادرات الفواتري
استحقاقات 
 الصادرات

 التحقق من عناصر الفاتورة

تقارب الصادرات مع برنامج التوزيع و حالة 
 التحويالت

 احلالة الشهرية للصادرات

 ينارداحلالة الشهرية املالية بال

 احلالة الشهرية للمقبوضات بالعملة الصعبة

 لوحة القيادة
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  ." مقبوضات-مبيعات " قائمة االستقصاء الخاصة بالدورة ؤمل: المطلب الثالث
 قوائم استقصاء مغلقة و اليت ت و خريطة التدفق، قمنا مبلئ باإلضافة إىل الوصف الكتاŸ لɌجراءا  

  ".ال"أو " بنعم"تكوȷ اإلجابة فيها 
  ".مقبوضات-مبيعات" استقصاء خاصة بالدورة قائمة) Ď-ď(  رقماƨدول

ال ƹكن  ال نعم  حتديد نظام الرقابة الداخلية رقم
 تطبيقها

  مالحظة

١  
  
  
č  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ď  
  
  
  
ď  
  
  
  

ل يفترȏ وجود عقد أو طلبية ه ٠-١
Ýقبل البدأ يف أي عملية توزيع  

č-هل يتم إعداد قبل كل عملية ٠ 
 ع، توزيȓتقرير النشا( وثيقة Ýتوزيع
ȓنشا(  

č-١ Ýهل الوثائق ترقم مسبقا  
č-č هل توجد مراقبة لعملية ترقيم 

ÝعمالɊالوثائق التنفيذية ل  
č-Ď هل الوثائق التنفيذية يصادق 

  :عليها
   من الشركةÝ مسؤول-
-Ýȷثل للزبوư   

  
  
Ď-هل يتم تنفيذ مراقبة للتأكد من  ٠

وجود الفاتورات لكل الوثائق التنفيذية 
ÝȄو العك  

ď-هل يتم التحقق من عناصر  ٠
Ýالفاتورة مع عناصر العقد  

ď-هل يتم التأكد من الصحة ١ 
Ýاحلسابية للفاتورات  

X  
  
  
X  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
X  
  

X  
  
  
  

X  
  
  
  

X  
  

X  
  
  

  
  
  
  
  
X 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
X  

  
  

ورقة الزمن، سند (وثائق الشحن 
  )الشحن، تيلكȄ الشحن

  
  
  
  
  
  
  

 من طرف قائد ưضىسند الشحن 
السفينة و ưثل الزبوȷ و مسؤول 

  .امليناء
مقاربة الفاتورات مع برنامج 

و برنامج الرتع و وثائق الشحن 
  .الشحن
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٥  
  
  
  
  
  
  

đ  
  
Ē  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
٨  
  
  
  
  
  
٩  
  
  
  

 هل يتم املصادقة على الفاتورات ٠-٥
Ýمن طرف مسؤول  

  : هل يتحقق هذا املسؤول من١-٥
  . وجود الوثائق التنفيذية-
 ١-ďو  ٠-ď  أȷ الرقابة املنفذة يف-

  .املذكور أعالȻ يتم تنفيذها
đ-٠Ýهل الفاتورات مرقمة مسبقا   
Ē-هل يتم إعداد الفاتورات الدائنة  ٠

على أساس شكاوى مكتوبة من 
Ýطرف الزبائن  

  
  
Ē-هل الفاتورات الدائنة يصادق  ١

  ا املسؤولÝعليه
Ē-č مرقمةهل الفاتورات الدائنة  

 Ýمسبقا  
  
  
٠-٨  ȷهل يتم تنفيذ رقابة للتأكد من أ

Ýتسجيلها Ź كل الفاتورات  
ن مهل يتم تنفيذ مراقبة للتأكد  ١-٨

أȷ كل أرقام الفاتورات ختضع ملتابعة 
ÝاسبيةƮ  

 هل يتم تنفيذ مراقبة للتأكد من ٠-٩
أȷ كل الفاتورات الدائنة تسجل 

ƮاسبياÝ  
  

  
X  
  

  
X  
  
X  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

X  
  
  
X  
  
  
  

  
X  
  
X  
  
  
  
  

X  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
X 
  
  
X  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

الرقم معطى مباشرة من طرف 
  )فوترة Ǔلية(النظام اɇيل 

يف حالة فوارق يف الكميات هناك 
Șتقرير الشحن و رسالة حتف.  

ȡري الكميات يف يف حالة أخطاء 
  .طلب معلومات تكميلية

املصادقة من طرف رئيȄ دائرة 
  .العمليات

رقم معطى من طرف النظام اɇيل 
إال بالنسبة لدائرة عمليات الغاز 

  .)م يدوييرقت(لطبيعي املميع ا
  

مقاربة الفاتورات مع حالة املبيعات 
  . من طرف النظام اɇيلةاملصدر

مقاربة الفاتورات مع حالة املبيعات 
  . من طرف النظام اɇيلةاملصدر

  
مقاربة الفاتورات مع حالة املبيعات 

  . من طرف النظام اɇيلةاملصدر
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١٠  

  
  
  
  

  
١١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

١č  
  
  
  
  
  
  
  

١Ď  
  
  

هل يتم تنفيذ مراقبة للتأكد من  ١-٩
ختضع أȷ كل أرقام الفاتورات الدائنة 

Ýملتابعة حسابية  
 هل هناك موافقة للتسجيل ٠-١٠
ȡري (ساŸ للعمليات املتنوعة احمل

العمليات اخلاصة باملقبوضات و 
من طرف مسؤول ) الفاتورات الدائنة 

Ýمؤهل  
هل هناك حساب مفصل لكل  ٠-١١

Ýȷزبو  
كها  حسابات الزبائن يتم مس١-١١

  :من طرف شخص مستقل عن
  . اخلزينة-   
  .مصلحة الفوترة -   
١č-هل يتم إصدار موازنة حلساب ٠ 

  Ýةبصفة دوريالزبائن 
١č-جمموع موازنة حسابات الزبائن  ١

يتم مقاربته مع دفتر األستاǽ كل 
Ýشهر  
١č-č هل هناك مقاربة ملوازنة 

ن ستاǽ محسابات الزبائن مع دفتر األ
طرف شخص خارǯ عن الشخص 

  سȬ حسابات الزبائنÝاملكلف مب
١Ď-هل يتم إعداد بصفة دورية  ٠

Ýموازنة للحقوق حسب أقدميتها  
١Ď-املوازنة من ١ Ȼهل يتم فحص هذ 

Ýطرف شخص مؤهل  
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مقاربة الفاتورات مع حالة املبيعات 
  . من طرف النظام اɇيلةملصدرا

  
  .رئيȄ دائرة احملاسبة

  
  
  
  

  . الصعبة و بالدينارةبالعمل
  

فاتورة مدخلة يف النظام من طرف 
دائرة العمليات، التحصيل من 
طرف دائرة اخلزينة و متابعة 
.  احملاسبةةاحلسابات من طرف دائر

  
  
  
  
  

دائرة املوازنة و مراقبة التسيري 
  )موظف(
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١ď  
  
  
١٥  
  
  
  

  
١đ  
  
  
  
  
  
  
١Ē  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١Ď-č املوازنة Ȼهل يتم استعمال هذ 
لتذكري الزبائن الذين سجلوا تأخر يف 

Ýالدفع  
١ď-شف شهري هل يتم إرسال ك ٠

Ýللزبائن  
هل توجد سياسة معدة من  ٠-١٥

طرف الشركة تستعمل إلعداد 
Ýمؤونات احلقوق املشكوك فيها  

  :أسǞلة إضافية
١đ-هل يتم إعداد إحصائيات  ٠

Ýللمبيعات موجهة للمديرية العامة  
١đ-١  Ȼهل يتم مقاربة هذ

اإلحصائيات بصفة دورية مع املبيعات 
  Ýةاملسجلة فعال باحملاسب

١Ē-عداد  ٠ǚب Ǵهل توجد رزنامة تسم
Ýجال معقولةǓ و إرسال الفواتري يف  

١Ē-هل يقوم شخص مؤهل  ١
  ة الفواتريÝرزنام من احترام قبالتحق

  
  
  
 يف هل يتم متابعة حالة التقدم ٠-١٨

  Ýةاألعمال بصفة دوري
 وثيقة حلالة إعدادهل يتم  ١-١٨

ا للمديرية إرساهليف األعمال و  التقدم
Ýالعامة  
١٨-č الوثيقة هل تظهر التأخرات هذ Ȼ
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  .إرسال سريع مع وصل باالستالم
  
  

دائرة املوازنة و مراقبة التسيري 
 تقارب الفاتورات مع برنامج الرتع

و تعد لوحة القيادة و كل تأخر 
 Ȼيف الفوترة يظهر انطالقا من هذ

  .الوثائق
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١٨  
  

Ýاملالحظة    
X 

 ,Questionnaire de contrôle interne, SONATRACH  اإلجابات من طرف الباحثؤ مل:املصدر
      

 

 øاإلجابات ب ȷنعم"و بالعلم أ "øقوة بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية و اإلجابات ب ȓثل نقاƢ"ال "
  :Ƣثل نقاȓ ضعف، طبعا بعد التأكد منها، و ما ƹكن استنتاجه هو

ظام øرقيم الوثائق فال ƹكن اعتبارȻ نقطة ضعف يف النø و اخلاȋ بت)١-č ( بالنسبة للسؤال-
لم أȷ الوثائق األساسية لعملية البيع ترقم كالفاتورة و ترقم بطريقة Ǔلية، أما بالنسبة خاصة و Ʋن نع

  . للوثائق اليت ال ترقم فرȡم ȡياب الترقيم فهي معروفة و ألي ملف أو زبوȷ تتعلق
 الترقيم هو  و اخلاȋ بالترقيم املسبق للفواتري ال يقوم به موظف معني بل)٠-đ( بالنسبة للسؤال -

  .لةراقبة الفواتري الواردة من اɇمب موظف يقوم الفوترة Ǔلية مع وجود Ǔيل أي
ƶب التأكيد على طريقة الترقيم بالنسبة لفوترة الغاز الطبيعي املميع اليت تتم ) Ē-č( بالنسبة السؤال -

  .بطريقة يدوية أي احتمال حدوǫ أخطاء
املوازنة ƹثل نقطة ضعف ألȷ هذȻ  فهذا  للحقوقازنةو عدم إعداد م نسجل)١Ď( بالنسبة للسؤال -

  .ستحقة و بالتايل متابعتهااملȡري تسمǴ باستخراǯ احلقوق 
 الفواتري أȷ مانة للفواتري و لكن ƶب التأكيد على نالحȘ عدم وجود رز)١Ē( بالنسبة للسؤال-

     Envoi recommandé avec accusé de réception.االستالمب مع وصل ا سريعترسل إرساال
 ŏذȻ سنأخذ و بالتايل األعمال نسجل عدم وجود متابعة حلالة التقدم يف )١٨(نسبة للسؤال  بال-

  ".مقبوضات-مبيعات " النهائي للدورة بالتقييم النقطة عند القيام 
يت هي øضعف و الل و االقوةت هذȻ القائمة من األسǞلة بǚظهار جمموعة من نقاø ȓلقد قام   

  . عند القيام بتقييم الدورةنظرية و اليت ƶب التأكد منها
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  .لقسم تصدیر الغاز" مقبوضات - مبيعات"رة وم الديتقي: المبحث الثالث
 اليت تطرقنا األدوات باستعمال جمموعة من مƮل التقيي بوصف الدورة السابقحث ب قمنا يف املد   لق

و ǽلȬ "  مقبوضات-مبيعات" املبحث بتقييم الدورة اخالل هذإليها يف اجلانب النظري و سنقوم من 
  .انطالقا من الوصف الذي تطرقنا له سابقا

إىل التقييم األويل للدورة  لذا سنتطرق من خالل هذا املبحث و املتعلق بتقييم الدورة Ʈل التقييم    
 يف "بوضاتقم- تمبيعا"ورة  النهائي للدمالتقيييف املطلب األول و من Ź "  مقبوضات-مبيعات"

   .، و أخريا املالحظات املسجلة و التحسينات املقترحة يف املطلب الثالثينلثااملطلب ا
  

  .لقسم تصدیر الغاز" مقبوضات-مبيعات"التقييم األولي للدورة : المطلب األول
، Ɯيث أȷ امبعاجلته حاالت سهو و اليت قمنا بافتراȏ   من أجل التقييم األويل لɌجراءات، قمنا 

  . الأم إمكانية حدوǫ هذȻ األخرية هذȻ املعاجلة هي اليت تظهر
 .آــــــــمالة التسجيالت: أوال
  :سهو يف تسجيل شحن ȡاز طبيعي ưيع أو ȡاز بترويل ưيع -١

تكوȷ على  ƹكن نظريا خاصة إǽا علمنا أȷ عملية الشحن    إȷ حدوǫ هذا النوع من السهو ال
العمليات، و كذلȬ برنامج الرتع  لدائرة التسيرياملعد من طرف مصلحة و شحن الأساس برنامج 

 ما بني ما Ź تسجيله من مبقاربة تقوم -مصلحة التسيري-، فدائرة العمليات )شحن بواخر الزبائن(
التابعة هلا و برنامج الشحن و برنامج الرتع ) بأرزيو و سكيكدة( املينائية تالوحداطرف الفروع أو 
  .املعد من طرفها

č- غاز سهو يف تسجيل فاتورة بيع ال )Ƒالتسجيل احملاس:(  
مصلحة -إȷ حدوǫ سهو يف تسجيل فاتورة بيع مستحيلة احلدوǫ نظريا ألȷ دائرة العمليات    

 مباشرة بعد استالم وثائق الشحن من طرف الوحدات املينائية، ة تقوم بǚعداد الفاتور-التسيري
قسم مباشرة عند إصدار فمصلحة التسيري تدخل عناصر الفاتورة يف النظام احملاسƑ اخلاȋ بال

  .الفاتورة، فǚصدار الفاتورة يعƗ تسجيل الفاتورة يف النظام احملاسƑ اخلاȋ بالقسم
Ď- سهو يف تسجيل فاتورة دائنة أو فاتورة تكميلية:  

ائرة د   إȷ إعداد الفاتورات الدائنة و الفاتورات التكميلية يتم من طرف مصلحة التسيري التابعة ل
  ، هذا يتم بطريقة تلقائية، كما تقوم املصلحة )األوىل(طأ بالفاتورة األصلية خ وجود ةالعمليات يف حال
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ص الكميات ألȡ ȷالبا األخطاء خت ( ياتكمخيص ال ما إǽا كاȷ اخلطأ ةلحابتعديل برنامج الرتع يف 
  ).سعار تكوƮ ȷددة مسبقا بتعليمة و يكوȷ معلن عليها بالعقد املƎم مع الزبوȷاأل

ظهر من خالل القيام بتقارب بني برنامج الشحن و برنامج الرتع ت فȷǚ األخطاء وحدوǫ سه   فعند 
  .ةالذي ال يتم تعديله يف حالة عدم تسجيل فاتورة دائنة أو فاتورة تكميلي

ď- فوترتهشحن ȷأو نزع للغاز دو :  
ưيع ال ƹكن مبا أȷ احتمال حدوǫ سهو يف تسجيل شحن أو نزع ȡاز طبيعي ưيع أو ȡاز بترويل    

   -مصلحة التسيري-داد لوثائق الشحن اليت ترسل إىل دائرة العمليات øتايل هناك إعøأƷ ȷدǫ، و بال
  .و مباشرة و انطالقا من وثائق الشحن يتم إعداد الفاتورات

  :تسجيل احملاسƑ لفاتورة تكميلية أو دائنةالعدم  -٥
ة الدائنة إلصدارها يؤدي إىل تسجيل الفاتورة بصفة روتارة التكميلية أو الفوتا   إȷ إدخال عناصر الف

تلقائية يف النظام احملاسƑ اخلاȋ بالقسم، الشيء الذي ƶعل حدوǫ هذا النوع من السهو مستحيل، 
  .إال بالنسبة للغاز الطبيعي املميع و الذي له فاتورة خاصة به تعد يدويا

đ- لبعض العمليات اخلاصة بالتح Ƒصيالت يف حساب الزبائنعدم التسجيل احملاس:  
 تظهر يف قوم ŏا الزبوȷ تتم عن طريق البنȬ اخلارجي اجلزائري و بالتايلي   إȷ عملية الدفع اليت 

 و بالتايل حىت يف حالة عدم التسجيل -ئرة اخلزينةدا-ه بصفة دورية للشركة لالكشف الذي يرس
   .عد القيام باملقاربة البنكية بفيمكن أȷ يظهر املشكل انطالقا من الكشف و بالتايل تسويته

Ē-  الفاتورات اخلاصة بفوائد التأخريإعدادعدم :  
    ȷالفاتورات اخلاصة بفوائد التأخري من طرف مصلحة التحصيل التابعة لدائرة احملاسبة تقوم إعدادإ 

  . التواريǸ املسجلة بالفاتورات مع حالة الدفع و إƶاد اختالف بينهماةبعد مراجعبه مباشرة 
  

  :حقيقة التسجيالت: ثانيا
  :تسجيل عملية بيع الغاز ȡري منفذة-١ 

   إȷ تسجيل لعملية بيع الغاز ȡري منفذة ال ƹكن أƷ ȷدǫ نظرا لتعدد اإلجراءات املتعلقة بعملية 
البيع، فعملية البيع أو تسجيلها يبدأ من إعداد برنامج الشحن إىل إعداد برنامج الرتع و إرسال 

  . التابعة لدائرة العملياتئية لوثائق الشحن ملصلحة التسيريالوحدات املينا
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 č-اد خطأ موجود بالفاتوراتƶعدم إ :  
 و مقارنتها مع -مصلحة التسيري-إȷ مراقبة عناصر الفاتورة يتم أوال من طرف دائرة العمليات    

تورة دائنة أو فاتورة املعلومات املوجودة بوثائق الشحن مع تصحيǴ اخلطأ إȷ وجد عن طريق إعداد فا
  .تكميلية كما أȷ عملية مراقبة عناصر الفاتورة يتم كذلȬ من طرف دائرة املوازنة و مراقبة التسيري

Ď- ري منفذȡ التسجيل لعملية خزينة:  
 مبقاربة بنكية بني الكشف املرسل من أȷ حتدǫ نظرا لقيام دائرة اخلزينة ال ƹكن هلا ةهذȻ احلال

  .، هذȻ املقاربة تنفذ شهريا)يومية اخلزينة(ةجلزائري و السجالت احملاسبيطرف البنȬ اخلارجي ا
ď- Ƒاد خطأ يف التسجيل احملاسƶعدم إ:  

    إȷ هذȻ احلالة ال ƹكن أȷ حتدǫ نظرا ملقارنة املعلومات احملاسبية مع حالة املبيعات املعدة من 
رات اليت تقوم بǚعدادها دائرة  و كذلȬ مع حالة الصاد-مصلحة التسيري-طرف دائرة العمليات 
منفذ من " التحميل و املبلȠ" و اإلشعار بالدينةمراقبة العملية بني الفاتور (املوازنة و مراقة التسيري

  ).طرف دائرة التسيري
  

  .استقاللية السنوات المالية: ثالثا
  : ربط خاطىء إليرادات السنة املالية-١

 الشيء الذي ƶعل وم به دائرة املوازنة و مراقبة التسيريتق الفاتورات املسجلة Ʈاسبيا مقاربة   
و هكذا " تقارب الفاتورات مع املوازنة الشهرية للشحن " مستحيالحدوǫ هذا النوع من السهو

  .تتأكد من أȷ كل فاتورات السنة سجلت يف السنة املوافقة هلا
č- ياب أو نقص يف املؤونات يف هناية السنة املالية لعدم وجود وثȡائق:  

   ال ƹكن أȷ يكوȷ نقص يف املؤونات راجع لعدم وجود وثائق نظرا ملا تتركه عملية البيع من وثائق 
الشحن وفاتورة بيع و كذلȬ التذكريات اليت ترسل للزبوȷ يف حالة عدم دفعه، فهذȻ الوثائق فقط 

  .يف حالة وجود احتمال عدم دفع الزبوȷتكفي لتشكيل مؤونة 
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  .یر الغازدلقسم تص"  مقبوضات-مبيعات" للدورة يالتقييم النهائ: انيالمطلب الث
 من الزبائن   إȷ الوصول إىل التقييم النهائي للدورة Ź بالقيام مبجموعة من الرقابات على عدد معني 

  . إحصائيةو اليت اختريت بطريقة عشوائية أي باستعمال عينات ȡري
  :من ثالثة مصادر خمتلفة للمعلومات و املتمثلة يفن Ź اختيارها انطالقا ئ   قائمة الزبا

-Üملفات الزبائن بدائرة املوازنة و مراقبة التسيري   
-Üحاالت البيع اخلاصة بالتصدير و املوجودة على مستوى دائرة احملاسبة   
-Üسجل استحقاقات احلقوق و املمسوك من طرف مصلحة التحصيل   

الغاز الطبيعي ( و املوزع حسب املواد املصدرة ا زبونč٥ينة هو    عدد الزبائن الذي Ź اختيارȻ يف الع
  .) املميع، الغاز البترويل املميعيالغاز الطبيع

  

 الغاز البترويل املميع الغاز الطبيعي املميع الغاز الطبيعي  الزبائن
  ١٠  ١٠  ٠٥  عدد الزبائن

  

ملفات، و دائرة عمليات الغاز سة Ʀ الطبيعي و أخدنا ز عمليات الغاة   و منه انتقلنا إىل دائر
الطبيعي املميع و أخذنا عشرة ملفات و أخريا إىل دائرة عمليات الغاز البترويل املميع و أخذنا عشرة 

  . املختارة مسبقاةبالقائمحسب األƧاء املوجودة هذا ملفات، و 
لتأكيد على أȷ    و عليه قمنا مبجموعة من االختبارات أو الرقابات على هذȻ امللفات، كما ƶب ا

أƧاء الزبائن ال ƹكن إعالهنا و طريقة حتديد أسعار البيع Ɓ ختضع ألي فحص نظرا لسرية املعلومات 
  .املتعلقة بالزبائن و األسعار

  .اختبار تطبيق إجراءات بيع الغاز البترولي المميع: أوال
 الرقابات على ملفات الزبائن لغاز البترويل املميع قمنا مبجموعة منا   من أجل اختبار إجراءات بيع 

  :متمثلة يفو اليت هي مبثابة اختبارات الدƹومة، هذȻ الرقابات 
ورقة ( العقد، ورقة حتديد تاريǸ الرتع، وثائق الشحن : التأكد من أȷ ملفات الزبائن حتتوي على/١

  Ü، تعليمة تسيريية للسعر املطبق و نسخة من الفاتورة)الزمن، سند الشحن، تيلكȄ الشحن
č/ÜجمةƎعمليات الرتع املنفذة من طرف الزبائن كانت م   
Ď /أو الفروع املينائية، وصلت يف حدود لة من طرف الوحدات وثائق الشحن املرسčďÜساعة  
ď /Üإعداد الفاتورات مباشرة بعد تسليم وثائق الشحن  
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   Ü و املدونة بوثائق الشحن للكميات املذكورةمطابقةالكميات املفوترة / ٥
đ/  املذكورة Ȭاألسعار املطبقة يف عملية الفوترة هي تلÜيف التعليمة التسيريية 
Ē/Üالفاتورة الدائنة أو التكميلية مصادق عليها و مراقبة من طرف مسؤول من الدائرة   
 Ü"إرسال سريع مع وصل االستالم" الفاتورة مرسلة إىل الزبوȷ عن طريق /٨
األصل مع نسخة ترجع لدائرة رسل بقائمتني طبق  الفواتري مرسلة إىل مصلحة التحصيل ت/٩

 .تالعمليا
 .صلنا إليها إثر الرقابات املنفذة على امللفات املختارة   و فيما يلي جدول يظهر النتائج اليت تو

  

ورقة االختبارات املنفذة على مستوى دائرة عمليات الغاز البترويل املميع حول ): ٥-Ď( اƨدول رقم
 .عتطبيق إجراءات البي

    الرقابات املنفذة
ȷ١  البيا č Ď ď٥ đ Ē ٩ ٨ 

  املالحظات

١-ȷالزبو -A-  
č-ȷالزبو -B-   
Ď- ȷالزبو C- -  
ď-ȷالزبو -D-   
٥- ȷالزبو - - E  
đ- ȷالزبو - -F   
Ē-ȷالزبو-  -G     
٨-ȷالزبو  -  -H  
٩- ȷالزبو   -I-   
١٠- ȷالزبو - -J 
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  .لزمنȡياب ورقة ا
  ثالثة نسǸ للفاتورة يف امللف
  .Ʀسة نسǸ للفاتورة يف امللف

  A- عن تلȬ املوجودة يف ملف الزبوȷةشكل ورقة الزمن خمتلف
/  

  .ȡياب وثيقة مكتوبة عن السعر املطبق
  .ȡياب ورقة الزمن، أربع نسǸ للفاتورة

  .ثالثة نسǸ للفاتورة يف امللف
/  

 يف ملف شكل ورقة الزمن خمتلف عن تلȬ املوجودة
ȷالزبو-B -  

  .من إعداد الباحث: املصدر
  :مالحظة

X  =رقابة منفذة. 
  . هي تلȬ األرقام املستعملة لترتيب الرقابات٩...č ،Ď، ١بات املنفذة اأرقام الرق
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  .عمليات الرتع املنفذة من طرف الزبائن كانت مƎجمة: )č(مثال   
        )Ď:( املينائية وصلت يف حدود  وثائق الشحن املرسولة من طرف الوحداتčďساعة .  

 

  . تطبيق إجراءات بيع الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي المميعاختبار: ثانيا
دائرة عمليات الغاز الطبيعي و دائرة عمليات الغاز -ذȻ الدوائر   لقد قمنا على مستوى ه

  : بالرقابات التالية على ملفات الزبائن املختارة-الطبيعي املمّيع
العقد، ورقة حتديد تاريǸ الرتع، وثائق الشحن، نسخة للفاتورة، :  الزبائن Ʒتوي على ملف-)١(

Üتعليمة تسيريية للسعر املطبق  
)č(- ÜجمةƎعمليات الرتع املنفذة كانت م  
)Ď(- وثائق الشحن تصل إىل الدائرة يف حدود čď Üساعة  
)ď(-إعداد الفاتورة يتم مباشرة بعد وصول أو استالم وثائق الش Üحن  
   للكميات املذكورة و املدونة بوثائق الشحنÜة مطابق الكميات املفوترة-)٥(
)đ(-Üاملذكورة بالتعليمة التسيريية Ȭاألسعار املطبقة للفوترة هي تل   
)Ē(-Üالفاتورة الدائنة أو التكميلية مراقبة و مصادق عليها من طرف مسؤول   
  Ü "ريع مع وصل االستالمإرسال س" الفاتورة املرسولة للزبوȷ عن طريق -)٨(
  . الفاتورات املرسولة ملصلحة التحصيل تدوȷ بقائمتني طبق األصل مع نسخة إىل دائرة العمليات-)٩(

    و فيما يلي جدول يظهر النتائج املتوصل إليها إثر الرقابات املنفذة على امللفات املختارة 
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 على مستوى دائرة عمليات الغاز الطبيعي و الغاز ورقة االختبارات املنفذة: )Ď-đ(اجلدول رقم 
  .الطبيعي املميع حول تطبيق إجراءات البيع

  . من إعداد الباحث:ملصدرا
  .رقابة منفذة : X: مالحظة

 .هي تلȬ األرقام املستعملة لترتيب الرقابة) )٩(...)č(،) Ď(، )١((         أرقام الرقابات املنفذة 

 ظةøøøøøمالح فذةøøبات املنالرقøøا
٨ ٩ Ē đ ٥ ď Ď č ١ 

ȷاøøøالبي 

 .Ʀسة نسǸ للفاتورة يف امللف
/ 

øالسعر املطبق هو سعر الفصل الثاين ل č٠٠Ď  
/  
  

/  
  

 øالسعر املطبق هو سعر الفصل الثاين لč٠٠Ď  
/  
  

  أربعة نسǸ للفاتورة يف امللف
  ثالثة نسǸ للفاتورة يف امللف

/  
  ثالثة نسǸ يف امللف

   أيøام تأخر إلرسال وثائق الرتع١٠
٠đام تأخر إلرسال وثائق الرتعøأي   
  
   أيøام تأخر إلرسال وثائق الرتع٠٨
  

  السعر املطبق هو سعر الفصل السابق
   أيøام تأخر إلرسال وثائق الرتع٠٥

  

   أيام تأخر إلرسال وثائق الرتع٠٨
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١- ȷالزبو K 

č-ا ȷلزبو   L 

Ď- ȷالزبو M  

ď- ȷالزبو  N  

٥-   ȷالزبوO   
đ-   ȷالزبوP  
Ē-  ȷالزبو Q  
٨-  ȷالزبوR   
٩-   ȷالزبوS  
١٠-  ȷالزبوT  
١١- ȷالزبو U   
  ) الطبيعيالغاز( 

  

١č-  ȷالزبوV  
  )الغاز الطبيعي(

١Ď-  ȷالزبوW 

  )الغاز الطبيعي(
١ď-  ȷالزبوX  

  )بيعيالغاز الط(
١٥-  ȷالزبو Y  

  )الغاز الطبيعي(
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  . تطبيق إجراءات التحصيل، الخزینة و المحاسبة للمواد المصدرةاختبار: ثالثا
 يالغاز الطبيعالغاز و دائرة عمليات  من ملفات الزبائن املختارة كعينة من دائرة عمليات انطالقا      

املميع و دائرة عمليات الغاز البترويل املميع، قمنا مبجموعة من الرقابات الختبار إجراءات التحصيل، 
  :اخلزينة و احملاسبة، هذȻ الرقابات متمثلة يف

  Ź إصدارها سجلت يف سجل االستحقاقاتÜ  الفاتورات اليتكل -)١(
)č(- جال الدفعǓ االستحقاق مع Ǹتطابق تاري ) أو ،ȷالبا سبعة أيام بعد وصول الفاتورة للزبوȡ

  Ü) العقد املƎمدحسب بنو
)Ď(-Üإعداد و إصدار فاتورات فوائد التأخري لكل عملية دفع متأخرة   
)ď(-جاɇيف حالة عدم دفعه حسب ا ȷقل املتف تذكري الزبوÜعليها   
)٥(- Üاملذكورة بالفاتورة Ȭاملذكورة باإلشعار بالدين مطابقة لتل Ƞاملبال  
)đ(-Üأخطاء ȷبدو Ź من العملة الصعبة إىل الدينار Ƞحتويل املبال   
)Ē(-  املذكورة يف حاالت الدفع Ȭالقيمة املذكورة باإلشعار بالدين للمقبوضات تتطابق مع تل Ǹتواري

  البنȬ اخلارجي اجلزائريÜ املرسولة من طرف
يف النظام (  تسجيل املقبوضات يف احملاسبة من طرف دائرة اخلزينة يتم يف تواريǸ حدوثها-)٨(

  Ü)احملاسƑ اخلاȋ بالقسم و نظام املؤسسة
يف النظام اخلاȋ بالقسم و نظام  (  يف حساب الزبائن و حساب النواتجتسجيل فواتري البيع -)٩(

  Ü")احملاسƑ"املؤسسة 
)١٠(- Üالوثائق املستعملة لتسجيل العمليات احملاسبية يتم مراقبتها و املصادقة عليها  
   االستحقاقات ملصلحة التحصيلÜجل مع سحساب الزبائن يتم مقاربته -)١١(
)١č(- الرتع و حالة حتويالت العملة الصعبة مقاربة الصادرات مع برنامج.  

  .ليها إثر الرقابات املنفذة على امللفات املختارةو فيما يلي جدول يظهر النتائج املتوصل إ
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  .ورقة االختبارات املنفذة على مستوى مديرية املالية حول تطبيق إجراءات حتصيل، خزينة و Ʈاسبة): Ď-Ē (اƨدول رقم
  

    الرقابøøøات املنفøøøøذة

ȷالبيا  
)١( )č( )Ď( )ď( )٥( )đ( )Ē( )١( )١١( )١٠( )٩(  )٨č( 

  

  املالحظøøøøøøøات
  

١-ȷالزبو    A  
  

č-  ȷالزبو     B 
  

Ď-  ȷالزبو   C  
ď-   ȷالزبو  D   

  

٥- ȷالزبو   E  
đ-  ȷالزبو  F  
Ē-  ȷالزبو  G  
٨-  ȷالزبو  H  
٩- ȷالزبو    I  
 

١٠- ȷالزبو  J  
١١-  ȷالزبوK   
١č-  ȷالزبو   L 

١Ď-   ȷالزبوM  
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  فرق يومني يف تاريǸ القيمة بني حالة الدفع و اإلشعار بالدين
  فرق يومني، فاتورتني من جانفي مسجلة Ʈاسبيا يف فيفري

  

  ٠đ/č٠٠Ď/٠č أيام، فاتورة فائدة أفريل معدة يف فرق Ʀسة
  

Ǹتاري ȷري واضحة أو الوصل بدوȡ وصل االستالم الفاتورات Ǹتواري.  
 فرق أربعة أيام

  .č٠٠Ďفاتورة الشهر جانفي مسجلة Ʈاسبيا يف مارس 
  .فرق ثالثة أيام، فاتورة فƎاير مسجلة Ʈاسبيا يف أفريل

  .č٠٠Ď/٠٥/١đيفري معدة فرق ثالثة أيام، فاتورة الفائدة لف
  .١١/١č/č٠٠Ďفاتورة الفائدة ألوت معدة فرق ثالثة أيام، 

 

  فرق أربعة أيام، فاتورتني من شهر جواȷ مسجلة Ʈاسبيا يف أوت
  ١١/١č/č٠٠Ďفرق يومني، فاتورة الفائدة لشهر أوت معدة يف 

  فرق Ʀسة أيام
  فرق ثالثة أيام، فاتورة مارس مسجلة Ʈاسبيا يف أفريل
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Čď-    ȷالزبوN  
ČĐ-  ȷالزبو  O  
١đ-   ȷالزبوP  
١Ē-  ȷالزبو  Q 

١٨- ȷالزبو R  
١٩-   ȷالزبوS  
č٠-   ȷالزبوT  
č١-   ȷالزبوU 

  الغاز الطبيعي
čč-   ȷالزبوV  

  الغاز الطبيعي
čĎ-   ȷالزبوW  

  الغاز الطبيعي
čď-   ȷالزبوX  

  الغاز الطبيعي
č٥-ȷالزبو   Y  

 الغاز الطبيعي
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 ١١/١č/č٠٠Ď ثالثة أفريل، فاتورة الفائدة لشهر سبتمƎ معدة يف فرق
 

  ١١/١č/č٠٠Ďفرق أربعة أيام، فاتورة الفائدة لشهر سبتمƎ معدة يف 
  

  فرق Ʀسة أيام
  

  .č٠٠Ď/٠٨/٠čفرق Ʀسة أيام، فاتورة الفائدة لشهر ماي معدة يف 
 فرق Ʀسة أيام
  فرق ثالثة أيام

  .١١/١č/č٠٠Ďأكتوبر معدة يف فرق أربعة أيام، فاتورة فائدة 
  .فرق Ʀسة أيام، فاتورة مارس مسجلة Ʈاسبيا يف ماي

  
Ǝفرق يومني، فاتورة أكتوبر مسجلة يف ديسم.  

 
  .١١/١č/č٠٠Ďفرق يومني، فاتورة فائدة شهر أكتوبر معدة 

  
  .فرق Ʀسة أيام

  
  فرق يومني، فاتورة سبتمƎ مسجلة Ʈاسبيا يف أكتوبر 

  

.اد الباحثمن إعد : املصدر
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  . رقابة منفذةX: مɎحظة
   أرقام الرقابات-
  .هي تلȬ األرقام املستعملة لترتيب الرقابات) )١č(...)č( ،)Ď(، )١(( املنفذة  
  لة Ɯاالت الدفع املرسلة من طرف البنȬ اخلارجي اجلزائري øالفرق بني تواريǸ القيمة املسج): أ (-

  .بني يومني و Ʀسة أيام جململ زبائن قسم تصدير الغازاوǳ تترو التواريǸ املسجلة باإلشعار بالدين 
فاتورات الزبائن تسجل Ʈاسبيا يف النظام احملاسƑ للمؤسسة بعد وصول اإلشعار بالدين أي ): ب (-

 ǫبني شهر و ثال ǳلدينه، الشيء الذي يؤدي إىل تأخري يف تسجيل الفاتورات يتراو ȷدفع الزبو
سƑ اخلاȋ بالقسم ألȷ هذا األخري تسجل به الفاتورة مباشرة بعد إدخال أشهر، Ɓ نذكر النظام احملا

ȷعناصر الفاتورة إلصدارها يف حساب الزبو.  
   )ďĒ٠/٩٩٩٩٩٩( مفتاǳ واحد جململ الزبائن استعمال -
- )ǯ :( من طرفاحلسابات املساعدة للزبائن ال يتم مقاربتها مع سجل االستحقاقات املمسوك 

  .مصلحة التسيري
  .قوق قدƹة تظهر دائما يف حسابات الزبائن ح-
  .عدم تذكري الزبوȷ لدفع فاتورات فوائد التأخري): د( -

  .نتائج التقييم النهائي: رابعا
   Ƨحت لنا الرقابات اليت قمنا ŏا و تطرقنا هلا سابقا بǚجراء التقييم النهائي للنظام، هذا التقييم 

ئج التقييم األويل و املتعلقة بفرȏ حاالت سهو ǽات النتائج  إىل التأكيد عن نتاباإلضافةالنهائي و 
و ǽلȬ انطالقا من اختبارات . Ƨحت لنا باستخراǯ جمموعة من النقائص يف اإلجراءاتاالƶابية 

  .الدƹومة اليت تسمǴ بالتأكد من تطبيق نقاȓ القوة و Ɵسيد نقاȓ الضعف
ليها من التقييم األويل و النهائي للرقابة الداخلية    ففيما يلي وثيقة شاملة تعطي النتائج املتوصل إ

 .رضهاتفاعلى حاالت السهو اليت قمنا ب
 
  

  .وثيقة شاملة حلاالت السهو املفروضة): ٨-Ď( اƨدول رقم
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.من إعداد الباحث: املصدر

  التأثري على احلسابات
  
 

التقييم النهائي
ȓنقا   ȓنقا 

الضعفالقوة   

اختبارات 
الدƹومة هل 
حدǫ السهو 
 ميدانيا

 األويل التقييم
إمكانية 
 ǫاحلدو
 النظرية

  
  

  حاالت السهو املفروضة
 

 

  
  

  
  

  املوازنة الشهرية للتوزيع
  فوترة Ǔلية

 تسجيل ƮاسǓ Ƒيل

 
  

 
 

 
 
 

 

 

 
  
  

  . ưيع، ȡاز بترويل ưيع شحن ȡاز طبيعيالسهو يف تسجيل ١-١ 
١-čسهو يف تسجيل فاتورة بيع للغاز   .  
١-Ďاتورة دائنة سهو يف تسجيل فاتورة تكميلية أو ف  
١-ďفوترته ȷشحن أو نزع الغاز دو   
   عدم التسجيل احملاسƑ لفاتورة دائنة أو فاتورة تكميلية٥-١
١-đ لبعض من العمليات اخلاصة بالتحصيالت يف ƑاسƮ سهو يف تسجيل 

  حساب الزبائن
١-Ē عدم إعداد الفاتورات اخلاصة بفوائد التأخري  
  

č-ري منف ١ȡ ذةتسجيل عملية بيع الغاز  
č-č ري منفذةȡ حتصيل (التسجيل لعملية خزينة.(  
č-Ď عدم اكتشاف خطأ موجود بالفاتورات  
č-ď Ƒعدم اكتشاف خطأ يف التسجيل احملاس  
  

Ď-ربط خاطئ إليرادات أو أعباء السنة املالية ١  
Ď-č يابȡ أو نقص املؤونات يف هناية السنة املالية لعدم وجود وثائق 

كمالة /١
  التسجيالت

  
  
  
  
  
  
  
č/ حقيقة

  التنسجيالت
  
  
  
Ď/ انقطاع يف

  التسجيالت
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ر جمموعة من النقائص يف ظهاǚ اليت قمنا ŏا Ƨحت لنا برقاباتلو كما ǽكرنا سابقا، فاالختبارات أو ا
  . تاإلجراءا

 داملتوصل إليها بع   و فيما يلي جدول يلخص النتائج املتوصل إليها إثر الرقابات املنفذة، أي النتائج 
التقييم النهائي Ɯيث خصص العمود األول من اجلدول للمالحظة املسجلة من اإلجراء و العمود الثاين 
إلظهار املخالفة ألسȄ الرقابة الداخلية اليت أدت إليها هذȻ املالحظة املسجلة، أما العمود الثالث فقد 

 أما العمود الرابع و األخري فقد خصص إلبراز التأثري خصص إلبراز النتيجة احملتملة على الرقابة الداخلية،
  .املايل للمالحظة املسجلة أو مدى تأثريها على صحة احلسابات

  .لقسم تصدير الغاز"  مقبوضات-مبيعات"نتائج التقييم النهائي للدورة : )٩-Ď( رقم اƨدول
  

املالحظة املسجلة من 
  اإلجراء

 Ȅخمالفة ألس
  الرقابة الداخلية

 احملتملة على النتيجة
  الرقابة الداخلية

صحة / التأثري املايل
  احلسابات

أعواȷ و موظفو دائرة 
العمليات يتدخلوȷ يف كل 

  .األعمال التسيريية
موظفو دائرة احملاسبة و 
دائرة اخلزينة يقوموȷ بكل 
األعمال املتعلقة باحملاسبة 

  .و اخلزينة

ȡياب تقسيم العمل 
  و املهام

ت صعوبة حتديد املسؤوليا
مع استحالة اكتشاف 

  .فوارق يف التسيري
  

عدم اكتشاف أخطاء يف 
Ƒمنه التسجيل احملاس 

فاحلسابات ƹكن هلا أȷ ال 
و Ƣثل األصول املادية 

  .املالية للمؤسسة

مهام و مسؤوليات 
موظفو خمتلف دوائر قسم 
تصدير الغاز Ɓ يتم 
 Ȅوضعها ما عدا مهام رئي

  .الدائرة

خلط يف األعمال و 
وليات أو املسؤ

  .حىت تراكم املهام

عدم تسهيل العالقات بني 
 ſخمتلف موظفو مصا

  .املديريات
األعمال املنتظرة من 
طرف املوظفوȷ ليست 

  .Ʈددة
الذهاب النهائي أو حىت 
 ȷلعطلة ألحد املوظفو
ƹكن أȷ تؤثر على 
 .األعمال التسيريية اليومية

سهو يف تسجيل أحد 
األصول املادية و املالية يف 

  .سابات املؤسسةح
إمكانية التخصيص 
املضاعف أو الدفع مرتني 
 ƑاسƮ أو حىت تسجيل

  .خاطىء
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عدد نسǸ الفواتري 
املوجودة يف ملفات 
 ȷالزبائن ختتلف من زبو

 Ďإىل Ǔخر و تتراوǳ بني 
  . نس٥Ǹو

 Ǹالفاتورة األصلية تنس
Ǹبعدد ثالثة نس.  

صعوبة التفريق بني 
الفاتورة األصلية و 

ألخرى الفواتري ا
لعدم استعمال 

  الدمغة املناسبة

 ȷإضايف للفواتري دو Ǹنس
  .استعماهلا

يؤدي إىل تكاليف إضافية 
و ساعات عمل ) ورق(

  ).فوترة Ǔلية(اɇلة 

سعر بيع الغاز البترويل 
املميع يصل بطريقة شفهية 
إىل دائرة عمليات الغاز 

  .البترويل املميع

عدم وجود وثيقة 
 Ǵمكتوبة ال يسم

ل ما عن بترك دلي
  .التعليمة املعطاة

صعوبة التحقق من صحة 
املعلومات و بالتايل 
التطبيق احلسن للرقابة 

  .الداخلية
 ȷصعوبة التحقق من أ
األسعار املوصولة لدائرة 
العمليات Ź املوافقة عليها 
 ȋمن طرف األشخا

  .ǽوي الصالحيات

  

الوثائق املتعلقة مببيعات 
البتروكيماويات الغازية ال 

حملافظة عليها بطريقة يتم ا
  .حسنة

صعوبة الوصول و   
احلصول على املعلومات 
  .بطريقة سريعة و ناجعة

  

 حتتويملفات الزبائن ال 
على كل الوثائق املكونة 
للملف مثل ورقة الزمن، 

  .تقرير الشحن
الوثائق املستعملة لشحن 
البتروكيماويات الغازية 
من طرف الشبكة 
التجارية بأرزيو و 

تلفة من حيث سكيكدة خم

ȡياب وثيقة هامة 
تترك الدليل القاطع 
لوجود عملية 

  .Ɵارية

صعوبة ضماȷ االستغالل 
 جّيدة متابعةاحلسن و 
  .مللفات الزبائن

رقابة ȡري ناجعة لنشاطات 
الوحدات أو (الشبكات 

  ).الفروع املينائية
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  .الشكل
املواد املسلمة من طرف 

 للسفن قسم تصدير الغاز
جة من أجل ختفيض در

للدرجة األحواȏ ة حرار
املالئمة أو حىت التنظيف 

   .ال يتم فوترőا

عدم فوترة املواد 
  .املوزعة للسفن

    

تعليمات التسيري املتعلقة 
أسعار الغاز الطبيعي ب

املعدة من طرف دائرة 
التخطيط و نظم 
املعلومات لقسم تصدير 
الغاز ال ترسل مباشرة 
لدائرة عمليات الغاز 

تصل إىل الطبيعي بينما 
مديرية تصدير الغاز و 

  .الغاز الطبيعي املميع

 Ȼعدم وصول هذ
التعليمة بطريقة 
مباشرة لدائرة 
عمليات الغاز 
الطبيعي رȡم 

  .أمهيتها البالغة

خطأ يف سعر بيع الغاز   
  .الطبيعي

تأخر يف فوترة الغاز 
  .الطبيعي

األسعار اليت تستعمل يف 
من الفوترة احملددة فصليا 

  ولتخطيططرف دائرة ا
نظام املعلومات تصل 

 يوم č٠بتعليمة يف حدود 
  .األوىل من الشهر

املعلومات ال تصل 
مباشرة للمصلحة 

  .املستعملة هلا

تسوية الفواتري خاصة و 
أȷ األسعار ختتلف من 

  .فصل ɇخر

تسجيل رقم أعمال مؤقت 
  .يف احلسابات

 Ǵالرب ȏفاƳاحتمال ا
املكتسب يف حالة ما إǽا 

فوتر ينخفض كاȷ السعر امل
عن السعر الذي ƶب 

  .استعماله
التلكسات اɇتية من 
مركبات اإلنتاǯ أو 
الزبائن تصل متأخرة إىل 

  .املصلحة املستغلة هلا

املعلومات ال تصل 
مباشرة إىل املصلحة 

  .املستغلة هلا

    

  تأثري مباشر على املوازنات املعلومات ال تصل التلكسات اخلاصة 
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بالتوزيعات اليومية للغاز 
الطبيعي اɇتية من خمتلف 

متأخرة نقاȓ الرتع تصل 
إىل دائرة عمليات الغاز 

  ).مصلحة التسيري(

مباشرة إىل املصلحة 
  املستغلة هلا

الشهرية ملا Ź حتقيقه و ما 
  .Ź فوترته

رسالة القرȏ يتم تسيريها 
من طرف مصلحة التسيري 

 لدائرة عمليات ةالتابع
  .الغاز البترويل املميع

ة مالية يقوم عملي
 ȷا موظفوŏ
عمليوȡ ȷري 
ماليوȷ، خاصة و 
أȷ املاليوȷ هم 
الذين هلم عالقة مع 
  .املؤسسات املالية

 ȷتداخل يف مهام املوظفو
 ȷو املوظفو ȷالعمليو

ȷاملاليو.  

قد يؤدي إىل عدم دفع 
ȷتوزيعها للزبو Ź كمية.  

التسجيل اليدوي 
للفاتورات الدائنة و 
ن الفاتورات التكميلية م

طرف مصلحة التسيري 
لدائرة عمليات الغاز 

  .الطبيعي املميع
عناصر الفاتورة اليت يتم 
إدخاهلا لتسجيلها 

ال يتم ) التسجيل اɇيل(
شخص مراقبتها من طرف 
عن ل خمتلف و مستق

  .عملية الفوترة

ȡياب الرقابة و 
املتابعة للفواتري 
 .الدائنة و التكميلية

سجيل اɇيل للفاتورة الت
 يتم تعميمها ة Ɓالرئيسي

على الفاتورات الدائنة و 
  .الفاتورات التكميلية

احتمال حدوǫ أخطاء يف 
  .الفوترة

 ǳاستعمال مفتا
(Code) موحد جلميع
  .الزبائن

 Ƒالتسجيل احملاس
للتحصيالت يتم قبل 

فة املبادىء  خمال-
احملاسبية املقبولة 

  .قبوال عاما
 الفاتورات ال -

 يفتسجل Ʈاسبيا 

صعوبة حتليل حساب -
  .الزبائن

 احلقوق ال يتم -
تسجيلها يف نظام املؤسسة 
مباشرة بعد إصدار 
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  .حقوق الزبائن
الفاتورات انتظار حتصيل 

يصل شهر إىل ثالثة أشهر 
Ƒبعد التسجيل احملاس.  

نظام املؤسسة 
مباشرة بعد 

  .إصدارها

  .الفاتورات
 حالة الزبائن ليست -

  .Ʈددة
  

مسار املعلومات بداخل 
رية املالية ليȄ معرف مدي

  .بصورة واضحة

ȡياب تنسيق بني 
خمتلف الدوائر 

  املكونة للمديرية 

عدم إمكانية املعاجلة 
  .الناجعة للمعلومات

  

حقوق ȡري مدفوعة 
للسنوات املالية السابقة 
تظهر دائما Ɯسابات 

  .احملاسبة العامة

عدم التذكري  -
  .املباشر للزبائن

 األصول املالية -
 ختضع للمؤسسة ال
  .لتسيري ناجع

خسارة معتƎة للمؤسسة،   
 Ȼكن اعتبار هذƹ يثƜ
احلقوق كحقوق ال ƹكن 

  .استرجاعها

تواريǸ القيمة املسجلة 
املرسولة من Ɯاالت الدفع 

طرف البنȬ اخلارجي 
 Ȭاجلزائري ختتلف عن تل
املسجلة باإلشعارات 

 االختالفبالدين هذا 
راجع لɈجال اليت 

ركزي يسجلها البنȬ امل
اجلزائري إلرسال أسعار 
التحويل احلقيقية  للعملة 

من الدوالر إىل (الصعبة 
  ) الدينار

 يف التواريǸ االختالف(
يتراوǳ بني يومني و Ʀسة 

  )أيام

      
 سلƑ تأثريهذا األخري له 

على املؤسسة نظرا لɊمهية 
 لتواريǸ القيمة ةالبالغ

  .حلساب الفوائد

  

  .من إعداد الباحث: املصدر
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  .المقترحة المالحظات المسجلة و التحسينات :الثالثلمطلب ا
    ȷحت لنا بتسجيل جمموعة من النقائص يف "  مقبوضات-مبيعات" مراجعتنا و تقييمنا للدورة إƧ

  .تطبيقها و كذلȬ فوارق يف اإلجراءات
  

علومات املوجودة كما ƶب التأكيد على أȷ هذȻ النقائص يف الرقابة الداخلية ليȄ هلا تأثري على امل   
  .للقسمباحلالة املالية 

  

  :يف مبجموعة من االقتراحات التحسينية تتمثل أرفقناهاأهم هذȻ املالحظات املسجلة و اليت    
  .الغازمدیریة عمليات  -  أوال

    Ȼذŏ يفتتمثل حسب الدوائر املديرية أهم املالحظات و االقتراحات اخلاصة:  
  .المميعرولي دائرة عمليات الغاز البت -١
نقائص و نقاȓ ضعف سجلت على مستوى فصل املهام و األعمال بدائرة عمليات الغاز البترويل  -
 هذا، ع، فاألعواȷ و املوظفني العاملني ŏذȻ الدائرة يتدخلوȷ و يلعبوȷ دور يف كل األعمال التسيرييةاملمّي
هذا يؤدي إىل مشاكل يف حتديد  األعواȷ، مهام املوظفني و يف أدى إىل ظهور نوع من التعدد ما

  ،التسيري و اكتشاف فوارق يف إƶاداملسؤوليات و مشاكل يف حتديد أو حىت استحالة 
فاالقتراǳ يتمثل يف التطبيق احلسن لتقسيم العمل و املهام من أجل التقليل من خماطر الوقوع يف األخطاء   

  Üاملستوياتو حتديد املسؤوليات على كل 
- Ÿياب وصف كتاȡ و املوظفني ȷبدائرة عمليات الغاز البترويل املمّيع، فأعمال  ملهام و أعمال األعوا

  .رئيȄ الدائرة و مسؤولياته هي الوحيدة اليت Ź وصفها و حتديدها
  ت الطلب كل عوø ȷنقترǳ وضع حت من أجل تفادي كل خلط يف مسؤوليات األعواȷ و املوظفني

   .سؤولياتاملو موظف وصف كامل و دقيق لɊعمال و 
 كما أȷ عدد النسǸ اليت توضع مبلف الزبائن ختتلف من زبوȷ إىل معرف، الزبائن ȡري راتوفاتتوزيع  -
Ǔ خر و تدور ما بنيĎ ٥ إىل ،Ǹنس Ǹالفاتورات تطبع بثالثة نس ȷصعب التفريق بني ي الذي الشيء كما أ

 Ǹاألخرىالفاتورة األصلية و النس.  
 طريقة تعريف اجلمارك، إدارة البنȬ و الزبوȷ،دد النسǸ حسب طلب فاالقتراǳ يتمثل يف حتديد ع   

 الفاتورة األصلية من الفواتري األخرى و ǽلȬ باستعمال اخلاŹ أو الدمغة إظهار و الفاتورات،توزيع 
  Üمةءاملال
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غاز  عمليات الإدارةع توصل على شكل شفهي إىل بعض أسعار البيع اخلاصة مببيعات الغاز البترويل املمّي -
 فهذا األخري يتسبب يف عدم ترك دليل مادي حول التعليمة املعطاة من طرف مسؤول إىل ع،املمّيالبترويل 
  .مساعديه

 نقترǳ استعمال وثائق مكتوبة و الداخلية، للرقابة سليمو من أجل التحقق من صحة املعلومة و تطبيق   
  Üتسيرييةưضاة لكل عملية 

 فالتأكيد اجلزائري، األحياȷ دوȷ ضمانات من طرف البنȬ اخلارجي فتǴ رسائل القرƟ ȏرى يف بعض -
  .الفتǴ أيام بعد عملية ٥ إىل Ďال يصل إال بعد 

 فهذا ƥولة،فمشاكل هذا النوع من الدفع هو أهنا ƹكن أȷ تكوȷ سبب يف حدوǫ نزاع كعدم دفع   
   ).الشركة و البنȬ اخلارجي اجلزائري(يتطلب يقظة من اجلهتني املعنيتني 

، فاالقتراǳ هنا يتمثل يف اقتراب مديرية املالية من مصاſ البنȬ من أجل التكفل ŏذا النوع من العمليات  
  Üعالغاز البترويل املمّيعمليات  من طرف رئيȄ دائرة إليها إىل أȷ هذȻ النقطة Ź التطرق اإلشارةƟدر 

 من طرف مصلحة التسيري التابعة ةري مسّي و هالقرȏ،طريقة الدفع األكثر استعماال متمثلة يف رسالة  -
  .عاملمّيلدائرة عمليات الغاز البترويل 

  مديرية املالية ذȻ املهمة ŏكفل ت تأȷ فمن رأينا مالية، عملية  أȷ عملية تسيري رسالة القرȏ هيو باعتبار  
  و ø أرزيارية يفøازية من طرف الشبكة التجø الغتالبتر وكيماوياالوثائق املستعملة عند شحن  -

 Ȅهلا نف Ȅالشكلو سكيكدة لي.  
    Ȅهنا استعمال وثائق من نف ǳاملستعملة يف العمليات الوثائق  ألهم ) و احلجمالشكل(املواصفات نقتر

  .التجارية
  .عالممّيدائرة عمليات الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي  -٢

  :يف متمثلة وائرت و املالحظات اخلاصة ŏذȻ الدأهم االقتراحا   
 رȡم أȷ مديرية عمليات الغاز هلا اشتراك يف الوصول، تتأخر يف يةوالطاقاملعلومة املتعلقة بأسعار املواد  -

 Ȭللمعلوماتبن.  
 كاȷ السبب يعود إىل تأخر إǽا و باألسعار، وصول املعلومات اخلاصة إسراعفاالقتراǳ هنا يتمثل يف   

  Üاالشتراك  املعلومة فيستحسن تغيريإرسالبنȬ املعلومات يف 
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 املرسلة من طرف الزبائن تصل إىل دائرة عمليات الغاز الطبيعي بتأخر يوم على األقل،  تلكساتال -
 كانت املعلومات اليت حتتويها تؤثر على برنامج إǽا خاصة سريع، ƶب أȷ يكوȷ تلكساتفاستغالل هذȻ ال

ǯاملركبإنتا .  
تؤثر املعلومة هذȻ  كانت إǽا ةاملعنية خاص إىل الدائرة اتتلكسلل السريع اإلرسالفاالقتراǳ يتمثل يف   

  ÜلɌنتاǯ الƎنامج اليومي ىمباشرة عل
ع هي نفسها املسجلة لفاتورات الغاز  بتوزيع فاتورات البيع اخلاصة بالغاز البترويل املمّياملالحظة املتعلقة -

  Üاالقتراǳ نفȄ عع و الغاز الطبيعي مالطبيعي املمّي
وزيع اليومي للغاز الطبيعي و انطالقا من خمتلف نقاȓ الرتع تصل متأخرة إىل دائرة عمليات  التتلكسات -

 املوازنات الشهرية ملا إعداد هلا تأثري مباشر على Ǔجال تالتأخرا هذȻ ع،املمّيالغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي 
  .Ź حتقيقه و فوترته

    ȏالنقطة متمثل يف فر Ȼبالنسبة هلذ ǳالرتع ويلؤمس دائرة عمليات الغاز على ولؤسمفاالقترا ȓنقا 
  Üالواجبة يف اɇجال تلكساőم بǚرسال

  مل الغاز احململ ŏا كطاقة Ʈركة øع مديرية النقل البحري تستعøبعض من البواخر اليت تتعامل م -
از و املالحȘ أȷ الكمية املستهلكة من طرف هذȻ البواخر ليست مفوترة من طرف دائرة عمليات الغ

  Üعاملمّيالطبيعي 
طرف دائرة التخطيط و نظام املعلومات لقسم  تعلقة بأسعار الغاز الطبيعي املعدة منملتعليمات التسيري ا -

تصدير الغاز ال ترسل مباشرة لدائرة عمليات الغاز الطبيعي رȡم أهنا Ƣثل أداة للتسيري ال ƹكن االستغناء 
ع الشيء إىل مديرية تصدير الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي املمّي فهذȻ التعليمة تصل ألمهيتها،عنها نظرا 

  .التوجيهالذي ƶعلنا نتساءل عن هذا 
مباشرة ) الوثيقة(و مبا أȷ هذȻ الوثيقة مهمة لدائرة عمليات الغاز الطبيعي فنقترǳ أȷ تصل هذȻ األخرية                  

  Üاملعنيةإىل الدائرة 
ليا من طرف دائرة التخطيط و نظام املعلومات لقسم تصدير          حتدد األسعار اليت تستعمل يف الفوترة فص       -

هذȻ األسعار يعلن عنها عن طريق تعليمات التسيري لدائرة عمليات الغاز الطبيعي و الغøاز الطبيعøي              ،الغاز
 فأثناء هذȻ املدة األسعار املفوترة هي أسøعار         فصل،يوم األوىل للشهر األول بعد كل        č٠ع يف حدود    املمّي

  .تسويتها فكل هذȻ الفاتورات ƶب األوىل، يوم č٠ فاتورة Ƣت أثناء ١٥ أȷ اقترضنا فǽǚا بق،الساالفصل 
  
  



Ʀال ǨالفصƤلƘ :ƹƘǚر الǽƴصơ Ǭƾǡ لةƘƭ ةƽاƷƳ ǣراǍƘǱǸƽ ǔǮƪǮل ǻƷƘƪƢال ǋƘǂǲǪل ǔƛƘƢال ƝƷǷƴال"ƟƘǖǾƜǭ -ƟƘǉǸƜǢǭ."              Čēē                                  

 نقترǳ أȷ ترسل التعليمة مباشرة إىل دائرة العمليات املعنية و           ،)التسوية  ( و من أجل تفادي هذȻ العملية         
  Üاɇجاليف أسرع 

  .المميعمدیریة الغاز البترولي  -ثانيا
  :يف هذȻ املديرية و التحسينات املقترحة متمثلة  مستوى املسجلة علىأهم املالحظات 
ب لوصف املهøام و     ع تعمل بطريقة ȡري منهجية نظرا لعدم وجود كتيّ        مديرية تصدير الغاز البترويل املميّ     -

  ". مقبوضات –مبيعات " اليت هلا عالقة بالدورة اإلجراءاتو )*(األعمال 
  Üتسهيلها من أجل تعميم طرق العمل و جراءاتلɌب ّي كتإعدادفاالقتراǳ يتمثل يف   
 فدائرة التسيري التجاري    املميع، عقود البيع اخلاصة بالغاز البترويل       إهناء التفاوȏ و    ات إىل مهم  باإلضافة -

 اخلارǯ عن املبيعات املتعاقøد عليهøا و         اإلضايف اإلنتاǯتقوم بالبحث عن الزبائن احملتملني من أجل بيع         
  .عز البترويل املمّيا يف السوق و حتديد أسعار البيع اخلاȋ بالغةالبتر وكيماوي تطور املواد كذلȬ حتليل

  

  ملني øوȷ املهام األخرية و املتمثلة يف البحث عن الزبائن احملتø أȷ تكرأينا،من األفضل و حسب 
  اميكية øلدينلظرا ذȻ األخرية أمهيتها نøولة إىل جزء Ǔخر حىت تأخذ هو حتليل و حتديد أسعار البيع خم

  .السوقز ŏا و احلركية اليت يتمّي
  .المحاسبةدائرة  -ثالثا

  :يفأهم املالحظات املسجلة و التحسينات املقترحة متمثلة  
-  Ź بقسم تصدير الغاز نظرا لعدم إنشاءلقد ȋمساعد خا ƑاسƮ نظامال إجابة نظامƑلمؤسسة ل  احملاس

  .النشاȓيات هذا حلاجيات هذا القسم و تطابقه مع خاص
 ǳفاستعمال مفتا( code ) النظام معد الزبائن، تسيري حساب منصعب ي للزبائن دموّح ȷكما أ   

 الصعبة، كانت بالدينار أو بالعملة ءااسو الفاتورة، إصداربشكل يسمǴ بتسجيل العمليات يف نفȄ وقت 
 مع يتناقضقوق الزبائن و هذا ما لكن املشكل الرئيسي املسجل هو التسجيل احملاسƑ للدفع قبل تسجيل ح

  Üعليهافق تأحد املبادئ احملاسبية امل
بعض الوثائق احملاسبية املستعملة يف النظام احملاسƑ املساعد للقسم ال تصدر حتت طلب رئيȄ دائرة  -

  يل øة حول كل عمليات البيع و الترحøوثائق بالغة األمهية ملا تتركه من أدلøاحملاسبة رȡم أȷ هذȻ ال
  .ȡريها و
  

(*) Manuel de description des taches. 
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   Ȅب استعماهلا و املطلوبة من رئيƶ ياب الوثائق اليتȡ ل هو ما هي الوثائق املستعملة يف حالةǗفالتسا
Ý الدائرة  

حلساب الزبائن مع سجل االستحقاقات ȡري منفذة من طرف  ( rapprochement ) ةبملقارعملية ا -
  .دقيقةو هذا ال يسمǴ بالتحقق من أȷ كل احلقوق يتم متابعتها متابعة  التحصيل،مصلحة 

فاالقتراǳ متمثل يف القيام بتقريب شهري من طرف دائرة احملاسبة حلساب الزبائن مع سجل    
  .االستحقاقات

قوق  هذȻ احلالعامة،هناك حقوق ȡري مدفوعة و اليت هلا عالقة بالسنوات املالية السابقة تظهر باحملاسبة  -
  .إفالسها إعالȷع لصاſ شركات أجنبية Ƣ Źثل عمليات تصدير الغاز الطبيعي املمّي

 و ǽلȬ بتسجيل دفوعةامل هذȻ احلقوق ȡري دبترصييف رأينا أنه على مديرية املالية أƟ ȷد حل حىت تقوم   
انب  الزبائن يف جďĒ٠ يف جانب املدين و حساب  حقوق معدومة ȡري قابلة للتحصيلđ٩ďحساب 
  .الدائن

ال تصل تلقائيا إىل  ( accusée de réception )الوثائق الدالة على تاريǸ استالم الزبوȷ للفاتورة   -
  .مصلحة التحصيل من أجل حتديد Ǔجال الدفع بسجل االستحقاقات

  .رجوعهانقترǳ بأȷ هذȻ الوثائق تصل مباشرة إىل مصلحة التحصيل بعد   
  .نصف ترسل للزبائن بتأخري يصل إىل شهر و فوترة فوائد التأخري حتضر و -
 فهل يدفع هذا األخري لفوائد التأخري Ý شهر، سجل الزبوȷ تأخري يصل إىل إǽافهنا نتساءل عن حالة ما  

Ü  فاتورة فوائد التأخريإلرسال يوم ١٥ هي ال ، و بالتايل فعلى مصلحة التحصيل أȷ ال تتجاوز فاإلجابة
  فع استحقاقاته و دفع معها فوائد التأخريÜفهدا ƶعل الزبوȷ يسرع يف د

 و دفعها،الزبائن ال يذكروȷ بصفة تلقائية بدفع فوائد التأخري من طرف مصلحة التحصيل يف حالة عدم  -
املصلحة أȷ تتابع  فعلى البيع،بصفتها تنتمي إىل صنف احلقوق كأي حق Ǔخر و هي ناƟة عن عملية 

  .حتصيل هذȻ األخرية
  

ة املسجلة Ɯاالت الدفع املرسلة من طرف البنȬ اخلارجي اجلزائري ختتلف عن تلȬ تواريǸ القيم -
املسجلة باإلشعارات بالدين، هذا اإلختالف راجع لɈجال اليت يسجلها البنȬ املركزي اجلزائري إلرسال 

يمة يتراوǳ فهذا االختالف يف تواريǸ الق. أسعار التحويل احلقيقية للعملة الصعبة من الدوالر إىل الدينار
  .بني يومني و Ʀسة أيام
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  .التسييردائرة الموازنة و مراقبة  - رابعا
  :يفأهم املالحظات املسجلة مع االقتراحات تتمثل    
ع ال تسمǴ   اخلاصة باملبيعات املتعلقة بالغاز البترويل املمّي( archivage )توثيق و ترتيب الوثائق   -

 إىل أȷ حجم الوثائق املتعلقة مبعامالت الغاز باإلضافةطريقة سريعة بالوصول و احلصول على املعلومات ب
  .الطبيعي املميع مهم

 الشيء نفسه بالنسبة للمعامالت احلديثة و ، لتوثيق و ترتيب الوثائق مالءم نظامإنشاءفاالقتراǳ متمثل يف   
من أجل احلفاȗ على ،  ( micro – film )التفكري يف استعمال التوثيق و الترتيب عن طريق الفيلم 

   .إليهااملعلومات و تسهيل الوصول 
    ( feuille de temps )  نزمم الوثائق مثل ورقة الøض من ملفات الزبائن ال حتتوي على أهøبع -
 .( rapport de chargement )أو تقرير الشحن /و 
ة كاملة من حيث الوثائق  نقترǳ بأȷ تكوȷ هذȻ األخريالزبائن،من أجل أحسن استغالل و تتبع مللفات    

  .نةحسب ما تنص عليه اإلجراءات املدّو
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  :خالصة الفصل الثالث

من أهøم الشركøات الوطنية و " سوناطراك"   تعتƎ الشركة الوطøنية لنøقل و تسøويق احملروقات 
ية أصøوهلا و أمواهلا، و العمومية، فوجود نøظام للرقابة الداخلية فعال ŏا يøعتƎ ضرورة حتøمية حلما

حتقيق األهداف املسطرة من طرفها، كما تعتƎ املراجعة الداخلية أهم األدوات الداخلية بالنسبة للشركة و 
  . اليت تستعمل لضماȷ وجود هذا النظام و فعاليته و ǽلȬ بتقييمه و حتديد مدى كفايته

  ) تسويق(غاز التابع للنشاȓ التجاري لقسم تصدير ال"  مقبوضات-مبيعات "ة للدورة ø   أما بالنسب
و اليت قمنا بتقييمها و ǽلȬ بǚتباع املراحل املنهجية و اليت تطرقنا هلا يف اجلانب النظري من وصف لɊنظمة 
و إجراءات الدورة عن طريق التمعن فيها و استجواب موظفي املؤسسة و استعمال خرائط التدفق، و 

دورة و استعمال øاصة بالøعن طريق ملئ قائمة استقصاء اخلمة الدورة øكذلȬ التحقق من فهم أنظ
الطريقة املباشرة أي االتصال املباشر مع املنفذين و املتدخلني يف إجراءات الدورة، و من Ż التقييم األويل 
للدورة عن طريق فرȏ حاالت سهو، و يف األخري التقييم النهائي عن طريق تنفيذ اختبارات الدƹومة و 

  : لنا باستخراǯ جمموعة من النقائص أمههااليت Ƨحت
 ȡياب وصف كتاŸ ملهام و أعمال األعواȷ و املوظفني بدائرة عمليات الغاز البترويل املميع الشيء الذي -

  Üبالدائرةأدى إىل نقص يف فصل املهام و األعمال 
 الغاز البترويل  ȡياب كتّيب لوصف املهام و األعمال و كذلȬ اإلجراءات على مستوى مديرية تصدير-

  Ü" مقبوضات-مبيعات "املمّيع و اليت هلا عالقة بالدورة 
 صعوبة الوصول و احلصول على املعلومات على مستوى دائرة املوازنة و مراقبة التسيري و الناتج عن -

  .التوثيق و الترتيب ȡري احلسن للوثائق
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  :مةـــالخات
  ها و تشعبها، مø أمهية كبرية حلمøاية ưتلكاőا و حقوقها خصوصا مع كƎ حج   ƢنǴ املؤسسات

و ǽلȬ حفاظا على بقائها و استمرارها، هذا ما أدى باملسؤولني إىل ضرورة وضع نظام للرقابة 
  العب øل التات و موجوداőا من شىت أعماøذȻ املؤسسøفيل Ɯماية حقوق هøلية فعال كøالداخ

االت øبية و الوثائق املالية من حøمهال و يضمن سري عملياőا و سالمة العمليات احملاساإلو 
  . خطاء و الغȈ و التزويراأل

هذا النظام يعتمد على تنظيم جّيد و تقسيم بّناء ملختلف الوظائف و حتديد للمسؤوليات، و على 
  . مالئمةنظام ƮاسƑ سليم و عناصر بشرية و أدوات رقابة

 وجدنا حيثو من خالل هذا البحث حاولنا إبراز اجلوانب العامة املتعلقة مبوضوع الرقابة الداخلية 
أهنا جد ضرورية يف املؤسسات، كوȷ أهنا تتضمن كل املقاييȄ اليت تضمن لɌدارة حتقيق عدة 

ات احملاسبية و املالية، أهداف تتمثل يف ƥاية أصوهلا و احملافظة عليها ضد األخطار و ضماȷ دقة البيان
الل إعداد تقارير دورية Ɯيث ƹكن االعتماد عليها و ضماȷ االستجابة للسياسات املوضوعة من خ

  عن نتائج األنشطة و كذا ضماȷ االستخدام االقتصادي الكفء ملواردها من خøالل Ɵنب اإلسراف 
  .و القصور و التبذير يف استخداماőا

  الرقøابة الداخلية الذي يعتƎ أمøرا ضروريا بالنسبة للمøراجع اخلارجي كما تناولنا تقييم نøظام 
و الداخلي، خاصة و أȷ معايري املراجعة و بالضبط املعيار الثاين من معايري الفحص امليداين يركز على 

Ʒ تقييم مدى إمكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخلية، فمن خالل هذا التقييمøة دد إطار املراجع  
و نطاق الفحص و مدى و نوع اإلجراءات التøي ƶب عليه إتبøاعها، و كذلȬ طبيعة و مدى 

 و يعتمد املراجع الداخلي على هذا التقييم و ǽلŏ Ȭدف إعطاء .عمق أدلة املراجعة الواجب مجعها
 . الالزمة و اخلاصة بتحسني هذا النظام و تطويرȻ إǽا لزم األمر ǽلȬاتتوصيال

 تأثري مباشر على السري احلسن ألنظمة  مناملراجعة الداخلية يف املؤسسات ملا هلاو تظهر أمهية 
الرقابة الداخلية املطبقة و أداة يف يد اإلدارة العليا للمؤسسة تعمل على مد اإلدارة باملعلومات 

مهام و أخريا املستمرة فيما يتعلق بدقة أنظمة الرقابة الداخلية و الكفاءة اليت يتم ŏا التنفيذ الفعلي لل
  .كيفية و كفاءة الطريقة اليت يعمل ŏا النظام

  

فبعد معاجلتنا و حتليلنا ملختلف جوانب املوضوع يف فصوله الثالثة، توصلنا إىل نتائج خاصة باختبار 
  .    الفرضيات و نتائج عامة، مع جمموعة من االقتراحات
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  :لنتائج التاليةفيما خيص اختبار الفرضيات، فقد أدت معاجلة البحث إىل ا
  

 بالنسبة للفرضية األوىل و املتمثلة يف توقف Ʊاǳ املراجعة علي إتباع املراجع جملموعة من املعايري -
 Ȼداء الذي يقوم به املراجع يف تنفيذɊاملعايري تكمن يف كوهنا مقياسا ل Ȼاملتعارف عليها، فأمهية هذ

Üللمراجعة  
  

ص على إتباع املراجع ملنهجية Ƣكنه من اإلملام بكل املعلومات  أما بالنسبة للفرضية الثانية اليت تن-
 املراحل املتعلقة باجلانب التنفيذي الفƗ بشأهنا، فهذȻ املنهجية تبّيناحملاسبية و املالية بغية إبداء رأيه 

للمراجعة، Ɯيث يتطلب هذا العمل وجود خطة Ʈكمة و حصول املراجع على األدلة و القرائن 
داء رأيه حول القوائم املالية و احملاسبية و اإلجراءات املتبعة من طرف املؤسسة وإعداد الكافية إلب

Üتقرير كمرحلة هنائية يضم النتائج اليت توصل إليها جراء عملية املراجعة  
  

 أما الفرضية الثالثة واليت تنص على أȷ املراجعة الداخلية تابعة للمديرية العامة فهي حتقق أحد -
اليت őدف إىل استقاللية املراجع الداخلي عن األنشطة اليت يقوم مبراجعتها و هذا يتطلب معايريها و 

ضرورة أȷ يكوȷ الوضع التنظيمي لقسم املراجعة الداخلية كافيا مبا يسمǴ بأداء املسؤوليات و املهام 
  ها للمديرية العامة املخّولة هلا و يساعد يف تنفيذها بǚعطاء شرعيøة أكƎ للمراجعة الداخلية نظرا لتبعيت

Üو اليت هي مبثابة إدارة عليا  
  

 ابتعاد املراجعة الداخلية عن وضع اإلجراءات الرقابية  و املتضمنة  أما فيما يتعلق الفرضية الرابعة-
 Ȭري قادر على اختبار و تقييم تلȡ علهƟ شراك املراجع الداخلي يف هاتني العمليتنيǚو تنفيذها، ف

 فاملراجع الداخلي يقوم بتقييم بعدين لنظام الرقابة الداخلية و مها تصميم اإلجراءات مبوضوعية،
النظام من جهة، و فعاليته من جهة أخرى، Ɯيث أȷ التصميم اجلّيد لنظام الرقابة الداخلية هو ) وضع(

ǽلȬ التصميم الذي يوفر تأكيدا كافيا بأȷ أهداف املؤسسة سوف يتم حتقيقها، و النظام الفّعال هو 
  ذي Ʒقق ما ǎŹ تصميمهÜال

  

 أين تعمل املراجعة الداخلية على اكتشاف نقاȓ القوة و الضعف  أما بالنسبة للفرضية اخلامسة-
لنظام الرقابة الداخلية و تقوم بǚبرازها، فاهلدف من تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف املراجع 

  فعاليتهÜالداخلي هو اكتشاف نقاȓ قّوته و نقائصه و بالتايل مدى 
 و قيام املراجعة الداخلية بǚعطاء نصائǴ تصحيحية ملتخذي القرار الفرضية السادسة أما -

باملؤسسة، فهذȻ تأź كنتيجة بعد تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف املراجع الداخلي و استخراجه 
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ذا التقييم على شكل لنقائص هذا النظام و مدى تطبيق نقاȓ قّوته، فيقوم يف األخري بتسليم نتائج ه
Üتوي على جمموعة من التحسينات املقترحةƷ تقرير للمسؤولني املعنيني  

  

 و األخرية و اليت تتمثل يف مسامهة املراجعة الداخلية يف حتقيق  أما فيما يتعلق بالفرضية السابعة-
نظام الرقابة أهداف املؤسسة، فاملراجعة الداخلية تعمل على إظهار نقاȓ القّوة و الضعف اخلاصة ب

 Ǵدارة العليا حىت تصل إىل تصحيɌالداخلية املوضوع من طرف املؤسسة و تقوم بتقدمي التوصيات ل
 Ǵهذا النظام، و الذي بشأنه تقوية البنية اهليكلية للمؤسسة، فبهذا املراجعة الداخلية تساهم يف تصحي

  . من طرف املؤسسةاألخطاء املرتكبة يف التسيري و هذا للوصول إىل األهداف املرجوة
  

  

  :   أما النتائج العامة املتوصل إليها فجاءت كما يلي
ماø ȷلضإȷ الرقابة الداخلية هي جمموعة من الوسائل و القوانني اليت توضع من طرف اإلدارة  

ال للعمليات املالية و اإلدارية اليت تقوم øائف املؤسسة بغية الوصول إىل تسيري فّعø يف وظالتحكم
 اإلنذار، فهو أداة للوقاية و خلية و باإلضافة إىل أنه أداة للتسيريخرية، فنظام الرقابة الداŏا هذȻ األ

ƹ ȷكن أƹ عن كل ماøعن ط Ȭلǽ ،باستقرار املؤسسة Ȅøو تعديل ريق التحكم يف املخاطر 
 ت املناسبÜوقإجراءات التسيري يف ال

نات اليت ستأخذ كأساس للحكم البيايكمن اهلدف األساسي للرقابة الداخلية يف ضماȷ صحة  
على مدى صحة األداء من جهة و على النتائج اليت ستظهرها القوائم احملاسبية و كذا املركز املايل 

Üاية املمتلكات من جهة أخرىƥ إىل جانب 
ن مدى االلتزام بالسياسات     منشاȓ املراجعة الداخلية يشمل املراجعة املالية، و أخرى للتأكد  

 Ǵنشطة و كافة اإلجراءات و العمليات و اللوائɊو القوانني املوضوعة، و مراجعة العمليات ل
 ƹكن إضافة مراجعة نظام املعلومات و درجة األماȷ كماللتحقق من كفايتها و مدى انتظامها، 

فقيام املراجع الداخلي مبختلف هذȻ املراجعات يكوȷ لتحقيق األهداف املسطرة من املصاحبة هلا،
  املؤسسةÜطرف إدارة

 احلاجة هلا، فباإلضافة يزيدتعمل املراجعة الداخلية على منع و تقليل حدوǫ األخطاء و هذا ما  
 الداخلية أيضا إىل احلد املراجعةإىل تقدمي النصائǴ للمديرين يف Ʈاولة لتقليل و منع األخطاء، تسعى 

          الشيء الذي يزيد من املردودية و Ʒسن األداء و يزيد من الكفاءة الضياعمن اإلسراف و 
Üاملسجلة من طرف املؤسسة ǳو الفعالية، و بالتايل زيادة األربا 
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 أداة إدارية تابعة لɌدارة العامة للمؤسسة، Ɯيث تعمل هذȻ األخرية على  الداخليةتعتƎ املراجعة 
ال بد من توفر الشروȓ اليت لية، و حىت حتقق هذȻ الوظيفة و حتسني أنظمة الرقابة الداخ تطوير

 :تسمǴ هلا بأداء مهامها بفعالية، و من أهم هذȻ الشروȓ نذكر
-Ü تغطية املراجعة الداخلية جلميع نشاطات و وظائف املؤسسة  
تقلة عن حتديد املوقع الوظيفي لوظيفة املراجعة الداخلية يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة ưا ƶعلها مس -

 يضمن عدم تداخلها مع الوظائف األخرى و هذا لضماȷ املوضوعية و احلياد يف وباقي الوظائف، 
Üالتقارير املعدة من طرف مصلحة املراجعة الداخلية 

ة على درجة كبرية من ƶب أȷ يكوȷ الشخص املكلف بأداء مهمة أو وظيفة املراجعة الداخلي -
 .إلملام بامليداȷالرتاهة و ا
   الداخلية باملؤسسةاملراجعةمل على تعزيز وظيفة ع، ƶب الإلضافة إىل توفر الشروȓ املذكورةو با

  :و ǽلȬ عن طريق
-Üمن جهة وقوف صارم للمستويات اإلدارية العليا من اهليكل التنظيمي للمؤسسة   
  . املراجعة لصاſ املديرية العامة و من جهة أخرى االعتراف باخلدمات املقدمة من طرف-

  

كما ƹكن إضافة النتائج املتعلقة باألدوات املستعملة لتقييم الرقابة الداخلية و اليت Ź استعماهلا أثناء    
  :تايلالالقيام بدراسة حالة قسم تصدير الغاز التابع للنشاȓ التجاري جملمع سوناطراك و اليت هي ك

 Ʈ استعمال أسلوب خمططات سري العمليات لوصف الدورة ȷمبيعات"الدورة - ل التقييمإ-
 و إبراز خمتلف املراحل املتبعة و اإلجراءات إظهار يتميز بالسهولة و البساطة مع -"ضاتمقبو

املتتالية و املتعلقة بالدورة، و لكن ما يعاب على هذا األسلوب هو أنه ال يقوم بǚبراز املشاكل و أهم 
 ا الدورة Ʈل التقييمÜهالنقائص اليت تعاين من

رائط التدفق بأنه يعطي ملعدها أو قارئها فكرة سريعة عن نظام الرقابة الداخلية    أسلوب خيتميز  
و Ƣكنه بسرعة و سهولة أكƎ يف احلكم عن مدى جودته، و لكن ما يعاب على هذا األسلوب أنه 

 هلا يف اجلانب الرموز و األشكال اليت Ź التطرقيتطلب وقتا طويال، باإلضافة إىل صعوبة استعمال 
ظري، فعلى املراجع عند استعمال هذا األسلوب أȷ يستعمل الرموز و األشكال اليت يراها الن

Üمناسبة 
 الداخلية، أي التقييم ال الرقابة قوائم االستقصاء لتقييم أسلوبمال عالتأكيد على عدم اقتصار است 

  فهم حقيقي يقتصر على استعمال القوائم فقط، و هذا راجع إىل أȷ قوائم االستقصاء ال تؤدي إىل
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بة الداخلية، و الɌجراءات، كما أȷ هذȻ القوائم ال تبني أهم املشاكل اليت يعاين منها نظام الرق
  .اليت قمنا ŏا"  مقبوضات-مبيعات"هذا ما Ź مالحظته من خالل تقييم الدورة 

  

ير الغاز لقسم تصد"  مقبوضات-مبيعات"   بينما أهم التوصيات املتوصل إليها إثر تقييم الدورة 
  :تتلخص يف النقاȓ التالية

  

رقابة للإȷ التطبيق احلسن لتقسيم العمل و املهام يعتƎ من الشروȓ الواجبة للوصول إىل نظام  
الداخلية ǽو فعالية و كفاءة، فتقسيم العمل بطريقة جّيدة يؤدي إىل التقليل من خماطر الوقوع يف 

 دير الغاز أƷ ȷسن تطبيق هذا األخريÜاألخطاء و حتديد املسؤوليات، لذلȬ فعلى قسم تص
ضرورة إعداد و وضع كتيب لوصف املهام و املسؤوليات حتت طلب كل عوȷ و موظف لتفادي  

  :خلط يف املسؤوليات، فهذا الوصف يتمتع باملزايا التالية
 * ȷحتديد مسؤوليات كل عوÜو دوائر املديرية ſسن العالقات بني خمتلف مصاƷ و موظف يسهل و  
  ألعمال املنتظرة من كل عوȷ و موظف Ʈددة بصفة جّيدة و هلم علم ŏاÜا* 
  .عمال و املوظفني ليȄ له تأثري على األعمال و املهامǽهاب ال* 

  

وجوب ترك دليل مادي على كل العمليات التسيريية احلادثة على مستوى قسم تصدير الغاز، أي  
تلف ي استعمال األسلوب الشفهي إلدارة خموثائق مكتوبة و ưضاة لكل عملية تسيريية، مع تفاد

ثل ما Ź مالحظته عند نقل و توصيل أسعار البيع ثة على حساب التعليمات املكتوبة مالعمليات احلاد
 ǫاخلاصة مببيعات الغاز البترويل املميع و الذي يتم على شكل شفهي، فترك دليل مادي عند حدو

 الداخليةÜ التطبيق السليم للرقابة  إىليؤديالعمليات 
    يف إرسالاريلقسم تصدير الغاز، سجلنا تأخ"  مقبوضات-مبيعات"عند دراستنا و تقييمنا للدورة  

  :و وصول كل من
  

 *Üاملعلومات املتعلقة بأسعار املواد الطاقوية  
  عÜالتلكسات املرسلة من طرف الزبائن إىل دائرة عمليات الغاز الطبيعي املمّي* 
   للغاز الطبيعي و انطالقا من خمتلف نقاȓ الرتعÜتلكسات التوزيع اليومي* 

  

 يف فوترة فوائد التأخري للزبائن املتأخرين عن اري   و باإلضافة إىل ما ǽكر أعالȻ، سجلنا كذلȬ تأخ
  .دفع ديوهنم
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   فكل هذȻ التأخريات املسجلة تؤدي إىل عرقلة سري خمتلف العمليات التسيريية، لذلƶ Ȭب العمل 
 األقل التقليل منها و ǽلȬ لضماȷ السري احلسن على التأخريات أو Ȼقضاء على هذد أو الاحلعلى 

  Ü" مقبوضات-مبيعات"الدورة ية و بالتايل التسيريالعمليات ملختلف 
لى كل الوثائق الالزمة، و باألخص ضرورة احتواء كل امللفات احملتفŏ Șا بقسم تصدير الغاز ع 

خاصة إǽا علمنا أȷ القسم ... ر الشحن، وثائق الشحن ورقة الزمن، تقري: ملفات الزبائن مثل
يتعامل مع خمتلف الزبائن بصفة دورية و دائمة، ففي حالة حدوǫ أي نزاعات بني القسم و 
الزبائن، احتاǯ هذا األخري إىل كل املعلومات الواجبة و الالزمة لتƎير موقفه للزبوȷ أو أي طرف 

Üخر للفصل يف الرتاع القائمǓ 
 التسيريو مراقبة اء نظام مالئم لتوثيق و ترتيب الوثائق على مستوى دائرة املوازنة وجوب إنش 

 -Micro"قسم تصدير الغاز مع التفكري يف استعمال التوثيق و الترتيب عن طريق الفيلم لالتابعة 

film " حجم الوثائق املتعلقة ȷعلى املعلومات و تسهيل الوصول إليها، خاصة و أ ȗمن أجل احلفا
 عامالت الغاز الطبيعي املميع و الغاز البترويل املميع مهمÜمب

  ſعن طريق خمطط ملسار املعلومات ملختلف الدوائر و املصا Ǵللمديرية املكونةتعريف و توضي 
 معها من أجل الوصول إىل معاجلة سريعة للمعلومات، هذا ةاملتعامل و املديريات و الدوائر ةاملالي

 بني دوائر مديرية املالية يف حد ǽاőا و بني هذȻ الدوائر و قسم تصدير بصدد معاجلة نقص التنسيق
 .و الراجع لعدم وضوǳ مسار املعلومات مبديرية املالية الغاز،

  
  

  :   أما فيما خيص وظيفة املراجعة الداخلية مبجمع سوناطراك، فيمكن إضافة التوصيات التالية
 و تبياȷ أمهيتها    ةملؤسسة لدور املراجعة الداخليالعمل على تغيري نظرة املسؤولني على مستوى ا 

Üع القرارات يف الوقت املناسبƱأ ǽو منافعها الختا 
استغالل الطاقات البشرية املتاحة بكيفية عقالنية مع العمل على تكوين املراجعني تكوينا يتوافق  

 Ü سوناطراك و املخاطر املتعلقة بهمع حاجيات جممع
لرقابة اليت هي موزعة على مستوى خمتلف أجزاء و فروع اجملمع مع توحيد و Ɵميع وسائل ا 

 و مدير اإلداريربطها هليكل مراجعة العمليات اليت هي تابعة لنائب املدير من حيث املستوى 
Üمديرية مراجعة اجملمع من حيث السلم الوظيفي 

قتصادية، و هذا خلق جلنة للمراجعة على مستوى جملȄ اإلدارة على طريقة أكƎ اجملمعات اال 
  . التحسني و متابعة مهمات املراجعة باجملمعدبصد
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  :الملخص
     لقد عرف العاƁ تطورا كبريا يف اجملال االقتصøادي خاصة بعد التحّوالت السياسية، االجتمøاعية

 و خاصة االقتصادية اليت شهدها خالل القرȷ املاضي، فكانت هلذȻ التحّوالت Ǔثارا مباشرة على 
 الذي شهد بدورȻ تطورا احمليط االقتصادي و االجتماعي للمنظمات املالية و املؤسسات االقتصادية و

  .  ملحوظا بعد النكبة املالية اليت شهدها العاƁ يف أواخر العشرينيات من القرȷ التاسع عشر
   فهذا التطور االقتصادي مȄّ حجم املؤسسات االقتصادية اليت أصبحت تتمّيز يف وقتنا احلاضر 

 االهتمام بنظم الرقابة الداخلية نظرا بكƎها و تعقد الوظائف املكّونة هلا و تشابكها، هذا ما أدى إىل
 Ȼوجود أداة إدارية تقوم مبتابعة هذ Ȭلدورها اهلام يف احملافظة على أصول و أموال املؤسسة، و كذل
النظم الرقابية، إǽ ترȡب إدارة املؤسسة دائما يف التحقق من أȷ نظم الرقابة اليت قامت بوضعها تعمل 

  .بطريقة مرضية و سليمة
ق نتجت احلاجة للمراجعة الداخلية اليت تعتƎ تلȬ األداة اإلدارية اليت تعتمد عليها اإلدارة    و ưا سب

  .إلختبار مدى االلتزام باإلجراءات الرقابية و تقييمها
   فوظيفة املراجعة الداخلية تعتƎ كنشاȓ تقييمي مستقل نسبيا باملؤسسة، يهدف إىل مراجعة 

ȡريها من العمليات خلدمة اإلدارة من خالل متابعة مدى فعالية األدوات العمليات املالية و احملاسبية و 
الرقابية املستخدمة، كما őدف املراجعة الداخلية إىل التحقق من الدقة احملاسبية و احملافظة على 

  .األصول و كذلȬ مراجعة أنشطة املؤسسة
ة ليشمل استخدام األدوات اإلحصائية    و قد اتسع نطاق الرقابة و املراجعة الداخلية يف اɇونة األخري

  .يف إجراء اختبار املراجعة الداخلية مبا ƹكن من حتقيق كفاءة و فعالية الرقابة و املراجعة الداخلية
الذي يتوىل مهام " املراجع الداخلي "    فوظيفة املراجعة الداخلية يقوم ŏا شخص يطلق عليه اسم

   حتت مسøؤوليته، و كذا مدى االلتزام بالسياسات و اللøوائǴ التقييم للرقابة الداخلية لكوهنا تقøع
و القوانني املوضوعة و العملية التشغيلية لɊنشطة، و مجيع اإلجراءات و العمليات للتحقق من 

  .كفايتها و مدى انتظامها، و التأكد من صحة املعلومات و اكتماهلا، و درجة األماȷ الصاحبة هلا
لي إلبداء رأيه و اقتراǳ التصحيحات الالزمة لنظام الرقابة الداخلية، هذا كما يتدخل املراجع الداخ

  .حىت تصل املؤسسة إىل حتقيق رقابة تامة و كلية، تتيǴ هلا إمكانية حتقيق أهدافها املسطرة
   و يتضǴ من الدور الذي يلعبه املراجع الداخلي مع إدارة املؤسسة، أȷ هذȻ األخرية تعتƎ مبثابة 

رئيسي للمراجعة الداخلية، و طاملا أȷ اإلدارة تتطور بصورة سريعة، متنامية و معقدة، سواء العميل ال
كانت نتيجة التغريات اجلذرية و البيǞة اخلارجية أو الداخلية، فǽ ȷǚلȬ يضاعف من اعتماد اإلدارة 
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مديرين عن على جمهودات املراجعة الداخلية يف تقليل و منع األخطاء و تقدمي النصائǴ الضرورية لل
  .التصحيحات الواجبة يف نظام الرقابة الداخلية

     

و بغية اإلملام ŏذا املوضوع و اخلوȏ فيه بصفة أكثر تفصيل، سنحاول من خالل مذكرتنا اإلجابة 
  :على اإلشكالية التالية

     فيما تكمن فعالية تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف المراجع الداخلي ؟

 التساǗل ƹكن اإلشارة إىل جمموعة من التساǗالت و اليت تشكل تلȬ االهتمامات   و على ضوء هذا
  :األخرى املتعلقة باملوضوع منها

 ما هي أوجه التشابه و االختالف بني املراجعة الداخلية و املراجعøة اخلارجية و مدى -١
Ý امل بينهماøøالتك  

č-ما مقدار احلاجة إىل املراجعة الداخلية كأداة إلخت Ý بار الرقابة الداخلية للمؤسسة  
Ď-Ý ما هي األدوات املستعملة لتقييم نظام الرقابة الداخلية، درجة االعتماد عليها و كيفية استعماهلا   
ď-Ý ما هي املراحل املنهجية املعتمدة لتقييم نظام الرقابة الداخلية   

  

فرضيات التالية اليت نراها موجهة    و Ʈاولة منا لفهم املوضوع و اإلحاطة جبوانبه إرتأينا وضع ال
  :ملسار البحث

١-Üعملية املراجعة يف إتباع املراجع جملموعة من املعايري املتعارف عليها ǳاƱ يتوقف   
č- Ɨكنه من اإلملام بكل املعلومات املالية و احملاسبية بغية إبداء رأيه الفƢ إتباع املراجع ملنهجية 

  بشأهنا،
Ď-تبعية املراجعة الداخ Üلية للمديرية العامة  
ď-Üابتعاد املراجعة الداخلية عن وضع اإلجراءات الرقابية و تنفيذها   
٥-Üالقّوة و الضعف لنظام الرقابة الداخلية ȓعمل املراجعة الداخلية على اكتشاف و إبراز نقا   
đ-Üتصحيحية ملتخذي القرار باملؤسسة Ǵعطاء نصائǚقيام املراجعة الداخلية ب   
Ē-مسامهة ا Üملراجعة الداخلية يف حتقيق أهداف املؤسسة  

  

ثالثة فصول، تعرضنا    و لɌجابة عن اإلشكالية و األسǞلة الفرعية، قمنا بدراسة املوضوع من خالل 
يف الفصل األول إىل املراجعة Ɯيث حاولنا من خالله حصر ماهيتها بالتطرق إىل حملة تارخيية للمراجعة 

مي جمموعة من التعاريف اليت نراها شاملة للمراجعة، مع تبياȷ أمهيتها و و تطّور مفهومها و من Ż تقد
  .أهدافها
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 Ȭكما تعرضنا إىل خصائص املراجعة عن طريق دراسة الفرضيات اليت تقوم عليها، أنواعها و كذل
ه و من Ż تعرضنا إىل معايري املراجعة اليت توضǴ اإلطار العام الذي تنشط في. تعريف املراجع و أنواعه

هذȻ األخرية، بالتطرق يف بدايتها إىل املعايري العامة و اليت تشري إىل املعايري الشخصية ملنفذ عملية 
املراجعة، و منه تطرقنا إىل معايري العمل امليداين و معايري إعداد التقارير، لنحلل يف األخري كيفية تنفيذ 

األدلة و القرائن يف عملية املراجعة و من عملية املراجعة بداية من التخطيط و اإلشراف على عمليتها، 
  .Ż التقرير عن نتائجها

   أما الفصل الثاين فجاء بعنواȷ املراجعة و الرقابة الداخلية Ɯيث تطرقنا من خالله إىل ماهية املراجعة 
 تقف الداخلية بالتعرȏ إىل نشأőا و تعريفها، و من Ż معايري املراجعة الداخلية اليت Ƣثل الركيزة اليت

  عليها، Ż مهمة املراجøعة الداخلية، لننøتقل بعد ǽلȬ لدراسة العينات اإلحصøائية نظرا ألمهيøتها 
و عالقتها باملراجعة الداخلية بدأ بالتطرق إىل مفاهيم و مصطلحات إحصائية و من Ż تصميم عّينات 

ظام الرقابة الداخلية و ماهيته املراجعة و يف األخري حتليل عملية تقييمها، و إنتقلنا فيما بعد إىل ن
بالتطرق إىل مفهوم نظام الرقابة الداخلية و عوامل نشأته و من Ż إىل العالقة بني الرقابة و املراجعة 
الداخلية، كما تعرضنا إىل املقّومات اليت يقوم عليها نظام الرقابة الداخلية، و منه انتقلنا إىل عملية 

 بالتطرق ألساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية و منه اخلطوات املنهجية التقييم لنظام الّرقابة الداخلية
  .املعتمد عليها يف عملية التقييم

  

   أما الفصل الثالث خصصناȻ لدراسة حالة قسم تصدير الغاز التابع للنشاȓ التجاري جملمع 
وناطراك حيث بدأ بالتعرȏ إىل تقدمي جممع س"  مقبوضات-مبيعات "سوناطراك و باألخص الدورة 

قمنا بالتعرȏ إىل نشأة شركøة سوناطراك و أهدافøها و من Ż اهليكل التنظيøمي للشركة مع 
دورهøا و مكانتها يف االقتصاد الوطƗ و السوق اخلارجية، و من Ż قمنا بتقدمي قسم تصدير الغاز 

  .ية املاليةبالتعرȏ إىل تنظيمه و جدول وظائف قسم تصدير الغاز و الدوائر التابعة ملدير
لقسم تصدير الغاز و ǽلȬ بǚعداد خمططات "  مقبوضات-مبيعات "Ż انتقلنا إىل وصف الدورة 

سري خمتلف العمليات اليت يقوم بتنفيذها قسم تصدير الغاز، و من Ż قمنا بǚعداد خريطة التدفق 
  ". مقبوضات-مبيعات "اخلاصة بالفاتورة باإلضافة إىل ملئ قائمة االستقصاء اخلاصة بالدورة 

لقسم تصدير الغاز إǽ بدأنا بالتقييم األوىل "  مقبوضات-مبيعات "Ż انتقلنا إىل تقييم الدورة 
، و يف األخري قمنا بتقدمي املالحظات " مقبوضات-مبيعات "للدورة و من Ż التقييم النهائي للدورة 

  .اليت أرفقناها مبجموعة من التحسينات اليت رأيناها مناسبة
  

  :الفرضياتإختبار 
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فبعد معاجلتنا و حتليلنا ملختلف جوانب املوضوع يف فصوله الثالثة، توصلنا إىل نتائج خاصة باختبار 
  .    الفرضيات و نتائج عامة، مع جمموعة من االقتراحات

  :فيما خيص اختبار الفرضيات، فقد أدت معاجلة البحث إىل النتائج التالية
  

مثلة يف توقف Ʊاǳ املراجعة علي إتباع املراجع جملموعة من املعايري  بالنسبة للفرضية األوىل و املت-١
 Ȼداء الذي يقوم به املراجع يف تنفيذɊاملعايري تكمن يف كوهنا مقياسا ل Ȼاملتعارف عليها، فأمهية هذ

Üللمراجعة  
  

č-كنه من اإلملام بكƢ ل املعلومات  أما بالنسبة للفرضية الثانية اليت تنص على إتباع املراجع ملنهجية
احملاسبية و املالية بغية إبداء رأيه الفƗ بشأهنا، فهذȻ املنهجية تبّين املراحل املتعلقة باجلانب التنفيذي 
للمراجعة، Ɯيث يتطلب هذا العمل وجود خطة Ʈكمة و حصول املراجع على األدلة و القرائن 

راءات املتبعة من طرف املؤسسة وإعداد الكافية إلبداء رأيه حول القوائم املالية و احملاسبية و اإلج
Üتقرير كمرحلة هنائية يضم النتائج اليت توصل إليها جراء عملية املراجعة  

  

Ď- املراجعة الداخلية تابعة للمديرية العامة فهي حتقق أحد ȷأما الفرضية الثالثة واليت تنص على أ 
نشطة اليت يقوم مبراجعتها و هذا يتطلب معايريها و اليت őدف إىل استقاللية املراجع الداخلي عن األ

ضرورة أȷ يكوȷ الوضع التنظيمي لقسم املراجعة الداخلية كافيا مبا يسمǴ بأداء املسؤوليات و املهام 
  املخّولة هلا و يساعد يف تنفيذها بǚعطاء شرعيøة أكƎ للمراجعة الداخلية نظرا لتبعيتها للمديرية العامة 

  اÜو اليت هي مبثابة إدارة علي
  

ď- أما فيما يتعلق الفرضية الرابعة و املتضمنة على ابتعاد املراجعة الداخلية عن وضع اإلجراءات 
الرقابية و تنفيذها، فǚشراك املراجع الداخلي يف هاتني العمليتني Ɵعله ȡري قادر على اختبار و تقييم 

الرقابة الداخلية و مها تصميم تلȬ اإلجراءات مبوضوعية، فاملراجع الداخلي يقوم بتقييم بعدين لنظام 
النظام من جهة، و فعاليته من جهة أخرى، Ɯيث أȷ التصميم اجلّيد لنظام الرقابة الداخلية هو ) وضع(

ǽلȬ التصميم الذي يوفر تأكيدا كافيا بأȷ أهداف املؤسسة سوف يتم حتقيقها، و النظام الفّعال هو 
Üتصميمه ǎŹ قق ماƷ الذي  

  

رضية اخلامسة أين تعمل املراجعة الداخلية على اكتشاف نقاȓ القوة و الضعف  أما بالنسبة للف-٥
لنظام الرقابة الداخلية و تقوم بǚبرازها، فاهلدف من تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف املراجع 

Üقّوته و نقائصه و بالتايل مدى فعاليته ȓالداخلي هو اكتشاف نقا  
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đ-تصحيحية ملتخذي القرار  أما الفرضية السادسة و قيام امل Ǵعطاء نصائǚراجعة الداخلية ب
باملؤسسة، فهذȻ تأź كنتيجة بعد تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف املراجع الداخلي و استخراجه 
لنقائص هذا النظام و مدى تطبيق نقاȓ قّوته، فيقوم يف األخري بتسليم نتائج هذا التقييم على شكل 

  ولني املعنيني Ʒتوي على جمموعة من التحسينات املقترحةÜتقرير للمسؤ
  

Ē- أما فيما يتعلق بالفرضية السابعة و األخرية و اليت تتمثل يف مسامهة املراجعة الداخلية يف حتقيق 
أهداف املؤسسة، فاملراجعة الداخلية تعمل على إظهار نقاȓ القّوة و الضعف اخلاصة بنظام الرقابة 

 من طرف املؤسسة و تقوم بتقدمي التوصيات لɌدارة العليا حىت تصل إىل تصحيǴ الداخلية املوضوع
 Ǵهذا النظام، و الذي بشأنه تقوية البنية اهليكلية للمؤسسة، فبهذا املراجعة الداخلية تساهم يف تصحي

  .األخطاء املرتكبة يف التسيري و هذا للوصول إىل األهداف املرجوة من طرف املؤسسة
  :نتائج البحث

  
  

  :   أما النتائج العامة املتوصل إليها فجاءت كما يلي
إȷ الرقابة الداخلية هي جمموعة من الوسائل و القوانني اليت توضع من طرف اإلدارة من أجل  

 العمل على ضøماȷ التحكم يف وظøائف املؤسسة بغية الوصول إىل تسيري فّعøال للعمليات املالية 
ألخرية، فنظام الرقابة الداخلية و باإلضافة إىل أنه أداة للتسيري، فهو أداة و اإلدارية اليت تقوم ŏا هذȻ ا

للوقاية و اإلنذار عن كل ما ƹكن أȄøƹ ȷ باستقرار املؤسسة، ǽلȬ عن طøريق التحكم يف 
Üاملخاطر و تعديل إجراءات التسيري يف الوقت املناسب 

انات اليت ستأخذ كأساس للحكم يكمن اهلدف األساسي للرقابة الداخلية يف ضماȷ صحة البي 
على مدى صحة األداء من جهة و على النتائج اليت ستظهرها القوائم احملاسبية و كذا املركز املايل 

Üاية املمتلكات من جهة أخرىƥ إىل جانب 
نشاȓ املراجعة الداخلية يشمل املراجعة املالية، و أخرى للتأكد عن مدى االلتزام بالسياسات      

Ǵنشطة و كافة اإلجراءات و العمليات و اللوائɊو القوانني املوضوعة، و مراجعة العمليات ل 
 ȷكن إضافة مراجعة نظام املعلومات و درجة األماƹ للتحقق من كفايتها و مدى انتظامها، كما
املصاحبة هلا،فقيام املراجع الداخلي مبختلف هذȻ املراجعات يكوȷ لتحقيق األهداف املسطرة من 

 ة املؤسسةÜطرف إدار
تعمل املراجعة الداخلية على منع و تقليل حدوǫ األخطاء و هذا ما يزيد احلاجة هلا، فباإلضافة  

إىل تقدمي النصائǴ للمديرين يف Ʈاولة لتقليل و منع األخطاء، تسعى املراجعة الداخلية أيضا إىل احلد 
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ء و يزيد من الكفاءة          من اإلسراف و الضياع الشيء الذي يزيد من املردودية و Ʒسن األدا
Üاملسجلة من طرف املؤسسة ǳو الفعالية، و بالتايل زيادة األربا 

تعتƎ املراجعة الداخلية أداة إدارية تابعة لɌدارة العامة للمؤسسة، Ɯيث تعمل هذȻ األخرية على  
الشروȓ اليت تطوير و حتسني أنظمة الرقابة الداخلية، و حىت حتقق هذȻ الوظيفة ال بد من توفر 

 :تسمǴ هلا بأداء مهامها بفعالية، و من أهم هذȻ الشروȓ نذكر
-Ü تغطية املراجعة الداخلية جلميع نشاطات و وظائف املؤسسة  
 حتديد املوقع الوظيفي لوظيفة املراجعة الداخلية يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة ưا ƶعلها مستقلة عن -

 مع الوظائف األخرى و هذا لضماȷ املوضوعية و احلياد يف باقي الوظائف، ưا يضمن عدم تداخلها
Üالتقارير املعدة من طرف مصلحة املراجعة الداخلية 

 ƶب أȷ يكوȷ الشخص املكلف بأداء مهمة أو وظيفة املراجعة الداخلية على درجة كبرية من -
ȷالرتاهة و اإلملام بامليدا. 

مل على تعزيز وظيفة املراجعة الداخلية باملؤسسة  و باإلضافة إىل توفر الشروȓ املذكورة، ƶب الع
  :و ǽلȬ عن طريق

-Üمن جهة وقوف صارم للمستويات اإلدارية العليا من اهليكل التنظيمي للمؤسسة   
  . و من جهة أخرى االعتراف باخلدمات املقدمة من طرف املراجعة لصاſ املديرية العامة-

  

دوات املستعملة لتقييم الرقابة الداخلية و اليت Ź استعماهلا أثناء    كما ƹكن إضافة النتائج املتعلقة باأل
  :القيام بدراسة حالة قسم تصدير الغاز التابع للنشاȓ التجاري جملمع سوناطراك و اليت هي كالتايل

-مبيعات"الدورة -إȷ استعمال أسلوب خمططات سري العمليات لوصف الدورة Ʈل التقييم  
ة و البساطة مع إظهار و إبراز خمتلف املراحل املتبعة و اإلجراءات  يتميز بالسهول-"مقبوضات

املتتالية و املتعلقة بالدورة، و لكن ما يعاب على هذا األسلوب هو أنه ال يقوم بǚبراز املشاكل و أهم 
Üل التقييمƮ النقائص اليت تعاين منها الدورة 

كرة سريعة عن نظام الرقابة الداخلية    يتميز أسلوب خرائط التدفق بأنه يعطي ملعدها أو قارئها ف 
و Ƣكنه بسرعة و سهولة أكƎ يف احلكم عن مدى جودته، و لكن ما يعاب على هذا األسلوب أنه 
يتطلب وقتا طويال، باإلضافة إىل صعوبة استعمال الرموز و األشكال اليت Ź التطرق هلا يف اجلانب 

ب أȷ يستعمل الرموز و األشكال اليت يراها النظري، فعلى املراجع عند استعمال هذا األسلو
Üمناسبة 
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التأكيد على عدم اقتصار استعمال أسلوب قوائم االستقصاء لتقييم الرقابة الداخلية، أي التقييم ال  
يقتصر على استعمال القوائم فقط، و هذا راجع إىل أȷ قوائم االستقصاء ال تؤدي إىل فهم حقيقي 

 ال تبني أهم املشاكل اليت يعاين منها نظام الرقابة الداخلية، و هذا لɌجراءات، كما أȷ هذȻ القوائم
 .اليت قمنا ŏا"  مقبوضات-مبيعات"ما Ź مالحظته من خالل تقييم الدورة 

  :التوصيات
  

لقسم تصدير الغاز "  مقبوضات-مبيعات"   بينما أهم التوصيات املتوصل إليها إثر تقييم الدورة 
  :تتلخص يف النقاȓ التالية

  

إȷ التطبيق احلسن لتقسيم العمل و املهام يعتƎ من الشروȓ الواجبة للوصول إىل نظام للرقابة  
الداخلية ǽو فعالية و كفاءة، فتقسيم العمل بطريقة جّيدة يؤدي إىل التقليل من خماطر الوقوع يف 

 ريÜاألخطاء و حتديد املسؤوليات، لذلȬ فعلى قسم تصدير الغاز أƷ ȷسن تطبيق هذا األخ
ضرورة إعداد و وضع كتيب لوصف املهام و املسؤوليات حتت طلب كل عوȷ و موظف لتفادي  

  :خلط يف املسؤوليات، فهذا الوصف يتمتع باملزايا التالية
 *Üو دوائر املديرية ſسن العالقات بني خمتلف مصاƷ و موظف يسهل و ȷحتديد مسؤوليات كل عو  
   Ʈددة بصفة جّيدة و هلم علم ŏاÜاألعمال املنتظرة من كل عوȷ و موظف* 
  .ǽهاب العمال و املوظفني ليȄ هلم تأثري على األعمال و املهام* 

  

وجوب ترك دليل مادي على كل العمليات التسيريية احلادثة على مستوى قسم تصدير الغاز، أي  
 خمتلف وثائق مكتوبة و ưضاة لكل عملية تسيريية، مع تفادي استعمال األسلوب الشفهي إلدارة

العمليات احلادثة على حساب التعليمات املكتوبة مثل ما Ź مالحظته عند نقل و توصيل أسعار البيع 
 ǫاخلاصة مببيعات الغاز البترويل املميع و الذي يتم على شكل شفهي، فترك دليل مادي عند حدو

Üالعمليات يؤدي إىل التطبيق السليم للرقابة الداخلية 
لقسم تصدير الغاز، سجلنا تأخري يف إرسال   "  مقبوضات-مبيعات" للدورة عند دراستنا و تقييمنا 

  :و وصول كل من
  

 *Üاملعلومات املتعلقة بأسعار املواد الطاقوية  
 *Üالتلكسات املرسلة من طرف الزبائن إىل دائرة عمليات الغاز الطبيعي املمّيع  
  ف نقاȓ الرتعÜتلكسات التوزيع اليومي للغاز الطبيعي و انطالقا من خمتل* 
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   و باإلضافة إىل ما ǽكر أعالȻ، سجلنا كذلȬ تأخري يف فوترة فوائد التأخري للزبائن املتأخرين عن 
  .دفع ديوهنم

   فكل هذȻ التأخريات املسجلة تؤدي إىل عرقلة سري خمتلف العمليات التسيريية، لذلƶ Ȭب العمل 
قل التقليل منها و ǽلȬ لضماȷ السري احلسن على احلد أو القضاء على هذȻ التأخريات أو على األ

  Ü" مقبوضات-مبيعات"ملختلف العمليات التسيريية و بالتايل الدورة 
ضرورة احتواء كل امللفات احملتفŏ Șا بقسم تصدير الغاز على كل الوثائق الالزمة، و باألخص  

 علمنا أȷ القسم خاصة إǽا... ورقة الزمن، تقرير الشحن، وثائق الشحن : ملفات الزبائن مثل
يتعامل مع خمتلف الزبائن بصفة دورية و دائمة، ففي حالة حدوǫ أي نزاعات بني القسم و 
الزبائن، احتاǯ هذا األخري إىل كل املعلومات الواجبة و الالزمة لتƎير موقفه للزبوȷ أو أي طرف 

Üخر للفصل يف الرتاع القائمǓ 
ائق على مستوى دائرة املوازنة و مراقبة التسيري وجوب إنشاء نظام مالئم لتوثيق و ترتيب الوث 

 -Micro"التابعة لقسم تصدير الغاز مع التفكري يف استعمال التوثيق و الترتيب عن طريق الفيلم 

film " حجم الوثائق املتعلقة ȷعلى املعلومات و تسهيل الوصول إليها، خاصة و أ ȗمن أجل احلفا
 از البترويل املميع مهمÜمبعامالت الغاز الطبيعي املميع و الغ

تعريف و توضيǴ عن طريق خمطط ملسار املعلومات ملختلف الدوائر و املصاſ املكونة للمديرية  
 معها من أجل الوصول إىل معاجلة سريعة للمعلومات، هذا ة و املديريات و الدوائر املتعاملةاملالي

ǽ الدوائر و قسم تصدير بصدد معاجلة نقص التنسيق بني دوائر مديرية املالية يف حد Ȼا و بني هذőا
 .الغاز، و الراجع لعدم وضوǳ مسار املعلومات مبديرية املالية

  
  

  :   أما فيما خيص وظيفة املراجعة الداخلية مبجمع سوناطراك، فيمكن إضافة التوصيات التالية
بياȷ أمهيتها     و تةالعمل على تغيري نظرة املسؤولني على مستوى املؤسسة لدور املراجعة الداخلي 

Üع القرارات يف الوقت املناسبƱأ ǽو منافعها الختا 
استغالل الطاقات البشرية املتاحة بكيفية عقالنية مع العمل على تكوين املراجعني تكوينا يتوافق  

Üمع حاجيات جممع سوناطراك و املخاطر املتعلقة به 
تلف أجزاء و فروع اجملمع مع توحيد و Ɵميع وسائل الرقابة اليت هي موزعة على مستوى خم 

ربطها هليكل مراجعة العمليات اليت هي تابعة لنائب املدير من حيث املستوى اإلداري و مدير 
Üمديرية مراجعة اجملمع من حيث السلم الوظيفي 
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خلق جلنة للمراجعة على مستوى جملȄ اإلدارة على طريقة أكƎ اجملمعات االقتصادية، و هذا  
  .بعة مهمات املراجعة باجملمعبصدد التحسني و متا
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