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كل من وقف بجانبي إلى أهدي عملي هذا 
  ساندني أثناء إنجاز هذا البحثو 

 رأسهمعلى 
 والديا اطال اهلل في عمرهما وجعل الجنة دارهما -

 "عبد االله " قرة عيني وابني الوحيد  -
 حفظه اهلل وجعله من  عباده الصالحين   

 وزوجي حفظه اهلل واطال في عمره         - 
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 كلمة شكر و تقدير
 هلل الحمد و المنة على انجاز هذا العمل فهو احق ان يشكر

من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل ، و ألنني كنت و سأظل دربا من دروب الوفاء يشرفني أن 
 و العرفان إلى كل من : أتقدم بجزيل الشكر

هذا البحث  على قبوله تأطير األستاذ الدكتور بقة الشَّريفاألستاذ المشرف  -
 و تقديمه مجهودات كبيرة من أجل انجاح هذا البحث .

كل باسمه والذين سيساهمون بدورهم في  للجنة المناقشةكما اتقدم بالشكر  -
 تقويم هذا العمل و اثرائه .

أجهزة القياس و  إلنتاجالمدير المالي بالمؤسسة الوطنية  السيد لصلج خليفة -
علي سواءا بالمعلومات العلمية و كذلك  المراقبة بالعلمة الذي لم يبخل

المعلومات و التقارير الخاصة بالمؤسسة كونه القائم على قسم المراجعة 
الداخلية بذات المؤسسة و اهتماماته الكثيرة بمجال المحاسبة و المراجعة 

 الداخلية.

            الذي كان له الفضل في تطوير فكرة البحث في اوله  االستاذ صكاك معيوف -
 .المساعدة بمد يدالذي لم يبخل علينا و 

الزمالء الذين قدموا لي يد المساعدة و النصائح و التوجيهات أثناء فترة انجاز 
 عطية عبد الرحمان االستاذعلى رأسهم استاذي وزميلي و ابي   هذا البحث 

 من مد يد العون لي .لكل هؤالء ولكل  اوتقدير اشكر
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 مقدمة :
لة  لنجةاز وفيهتاةا نشأت المراجعة الداخلية وتطورت نتيجة الزدياد الحاجةة للياةا دةأداس تدةاإلد اةدارس إل

اع أد ةةر رةةدر ممدةةح مةةح احتياجةةات حوا الملةةالي المختلهةةة عةةم للةة  لشةة  الرئيدةةيةو والتةةم تتميةةل عةةم الدةةعم
حا المؤددةةة التةةم مامتاةةا تلةة  مةةح خةةةل محاولةةة ادةةتخدا   دانةةت اةدارس تحةةرى إللةة  النجةةا  عةةم تةةدير،او واا
جعة الداخلية إلند،ا  الطريقة التةم أح تت  المرا ادية المتاحة لاا ادتخداًما أميلو عإناا ترغب عمالموارد االرتل

 ترشيد ،حه األخيرس. تدا  عم
وُتعةةةد المراجعةةةة الداخليةةةة وفيهةةةة تقيةةةي  مدةةةتقلة تنشةةةأ داخةةةل المؤددةةةة لهحةةةى ومراجعةةةة داعةةةة أنشةةةطتااو 
دخدمةةةة أل،ةةةداا ،ةةةحه األخيةةةرسو وحلةةة  إلةةةح طريةةةل تزويةةةد مختلةةةا أإلقةةةات المؤددةةةة  المعلومةةةات والتقييمةةةات 

 تعينا  إلل  تحمل مدئولياتا    دهاية وععالية. والتحليةت والتوليات التماألخيرسو 
معفةةة  مؤددةةةات األإلمةةةال الحدييةةةة  اخليةةةة رةةةد ولةةةلت للةةة  مدانةةةة  ةةةارزس عةةةمو اةةةحا تدةةةوح المراجعةةةة الد 
 األدوات الررا ية واةدارية الهعالة. دإحدى

يةةةة لت لةةةا ،ةةةحه المرت ةةةة الررا يةةة عةةةم الورةةةت الحاقةةةر لةةةوال تقةةةاعر العديةةةد مةةةح ومةةا دانةةةت المراجعةةةة الداخل
زيادس  مت الفروا االرتلادية المتقل ة عمداإلدت إلل  نمو،ا وتطور،ا وازدياد أ،ميتااو عقد أدا العوامل التم

تتدة   ارتلةاديات إلةد  التأدةد  ومةح  يناةا المراجعةة الداخليةةو عهةم الهتةرات التةمالطلب إللة  األدوات الررا يةةو 
تةةةدار  اةةا المشةةروإلات العامةةةة    تدةةليط األقةةةوات إللةة  الديهيةةة التةةموالمخةةاطرسو تعمةةل المراجعةةة الداخليةةةة إللةة

الداخليةة  عإح المراجعةة رات الردود االرتلاداعت عمو  ووالخالة ؛ مح أجل ترشيد مدار،ا وتلويب انحراعاتاا
لتشديد الررا ة إلل  إلنالر التداليا لق طاا وخهقاا  ادا زيةادس األر ةا و حية  ال أمةل  -أيًقا-تدتخد  

 ميل ،حه الهترات. عمألر ا  إلح طريل زيادس حلة الم يعات ازيادس  عم
وعقةةةًة إلمةةةا دةةة لو عةةةإح ،نةةةا  إلوامةةةل أدادةةةية أخةةةرى دةةةاإلدت إللةةة  نمةةةو المراجعةةةة الداخليةةةة ودةةةرإلة 

فاةةور المؤددةةات حات الهةةروع الدوليةةةو ودا ةةر حجةة  المشةةروإلات وتعقةةد إلملياتاةةاو والحاجةةة للةة  ميةةل  تطور،ةةاو
ل الُمراجع الخةارج )مرارةب  م يانات ومعلومات يمدح االإلتماد إللياا مع فاور ال نو  وشردات التأميحو وتحوَّ

 الحدا ات( لل  المراجعة االخت ارية  ادتخدا  أدلوب العينات اةحلائية.
أدةي  مجمةع المةةراجعيح منةح ت الداخليةةة إللة  اللةعيديح األدةاديمم والمانةةم د زاد اال،تمةا   المراجعةةورة

عقةد (، he Institute of Internal Auditors) . 1491الواليةات المتحةدس األمريديةة دةنة  الةداخلييح عةم
ادةتادعت تعميةل وتطةوير  التةمرا  أإلقات ،حا المجمع  إجرات العديد مح الدرادات العلمية وال حو  الميدانيةة 
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مجةال  ح حل و عقد أدةا  المجمةع دييةًرا عةمالمها،ي  األدادية واةجراتات المانية للمراجعة الداخليةو وعقًة إل
ت الُمراجةةع الةةداخلمو يةة  رةةا    رائمةةة  مدةةئوليا1491دةةنة  انيةةة للمراجعةةة الداخليةةةو عألةةدر عةةمالمماردةةة الم
   إلّدلاا للمرس اليانية.1411دنة  وعم  1491دنة   تعديلاا عم

 دةتور أخةةل المانةةو وتةوو جاةوده عةم  ألدر المجمع ألإلقةائ  د1491دنة  ومح ناحية أخرى وعم
 يدةةةم إلةةةدار مجموإلةةةة معةةةايير المماردةةةة المانيةةةة للمراجعةةةة الداخليةةةةو و ةةةحل  عةةةإح المجمةةةع األمر  1411دةةةنة 

(All) داع نطال االنتهاع  خدماتاا.تطوير المراجعة الداخلية وات يدوح رد أدا  ععًة عم 
و لقد دا،مت  عض الدول عم توديع دائرس المراجعةة الداخليةة  حية  لة  تقتلةر إللة  الواليةات المتحةدس 

 فاور اليورس اللناإلية عم  ريطانيا و تطور اللناإلة األمريدية عقط عهم  ريطانيا و إلند 
و التجةةارس و الزيةةةادس عةةم الهجةةةوس  ةةيح المةةةالديح و اةدارس المحترعةةةة و تطةةور النفةةةا  القةةري مو لةةة  يت يةةةر 
الاةةدا الرئيدةةم للمراجعةةة و ،ةةو ادتشةةاا الخطةةأ و ال ةة  و لدةةح الت يةةر الةةحا طةةرأ خةةةل ،ةةحه الهتةةرس و ل ايةةة 

   ،و االإلتراا و الرغ ة  وجود نفا  محاد م 1191
 وائ  المحاد ية ألجل منع ال   و الخطأ و الت ير.ألجل التأدد مح درة الق

اآلخر داح االإلتراا  وجود الحاجة لمراجعة القوائ  المالية مح طرا شخى مدتقلو و رد نى إلل  
 وير مانة التدريل.  األمر الحا أدى لل  تط1191اةنجليزا لدنة  حل  رانوح الشردات
إلل  أناا نشاط  ةالداخلي المراجعة  . عقد ت  لياغة دليل جديد لمماردة مانة 1111أما عم إلا  

مدتقل  موقوإلم و تأديدا و ادتشارا ملم  ةقاعة ريمة للمؤددة و لتحديح إلملياتاا و عاو يداإلد 
إدارس المخاطرو تقيي  نفا   ح ععاليت  المؤددة إلل  تحقيل أ،داعاا  إيجاد مناج منف  و دريل لتقيي  و تحدي

 الررا ة الداخليةو و حودمة الشردات.
الجزائر عيمدح القول أّح ،حه الوفيهة حديية االدتعمال أو حت  حديية االإلتراا  اا دنشاط ال  أّما عم

 يمدح االدت نات إلن  
 11ادر  تاريخ الل 911المادس  11/11القانوح التوجيام للمؤددات رر   1411خةل  عداح حل 

الحا ينى إلل  قرورس تنفي  و تدإلي  ،يادل داخلية خالة  المرار ة  المؤددة و التحديح  1411جانهم 
 11/41مح القانوح  91ة مدتمرس ألنماط دير،ا و تديير،ا. دما تنى المادس  له

   دات إلل  أح المؤددات االرتلادية العمومية مدإلوس ةرامة و تدإلي  نف  داخلية لتدريل المؤد
 تعييح طرل أدائاا  شدل ملحوف.و 
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تؤدياةةا وفيهةةة المراجعةةة الداخليةةةو ترّدةةخ االرتنةةاع لةةدى معفةة  اةدارات  ومةةع تزايةةد أ،ميةةة الخةةدمات التةةم
داعة المشروإلات الحديية  قرورس االإلتماد إلل  المراجعةة الداخليةة دإحةدى الودةائل اةداريةة الهعالةة  عمالعليا 
دعةةع ،ةةحه اةدارات للةة  لنشةةات وحةةدات لداريةةة  الةةحاتحقيةةل األ،ةةداا المردةةومة لاةةحه المشةةروإلات. األمةةر  عةةم

خالةةةة تاةةةت   وفيهةةةة المراجعةةةة الداخليةةةةو وحرلةةةت دةةةل اةدارات العليةةةا إللةةة  قةةةماح ادةةةتقةل ،ةةةحه الوحةةةدات 
 حهاًفا إلل  ادتقةل المراجعيح وحياد،  وموقوإليتا .

ادةةتخدا  اآلالت والمعةةةداتو وتعةةةدد  عقةةةد إلملياتاةةا والتطةةةوير الدةةريع عةةةمتونتيجةةة التدةةةاع المشةةروإلات و 
لدارس  عةةممجةةال اةدارس واةنتةةاوو ولجةةوت اةدارات للةة  تطةةوير أدةةالي اا  عةةمادةةتخدامات الحدةةا ات اةلدترونيةةة 

قةةاإلا مةةح  الةةحاعقةةد اتدةةع نطةةال المراجعةةة الداخليةةة وتعةةددت أ،ةةداعااو األمةةر  -وتنفةةي  األإلمةةال  ادةةتمرار 
 ،حه األيا . عماألإل ات الملقاس إلل  إلاتل المراجعيح الداخلييح 

لنجةاز المتطل ةات  عةمُتعةّد مةح الماةا  اللةع ةو ععلية  أح يةنجي  لوارعو عإح مامة الُمراجع الةداخلما عمو 
نه  الورت إللي  أح ُيَوعَِّل  يح اتجا،ةات مقةادسو وُيةَوائ   ةيح متطل ةات دةلودية متعارقةة  عمالهنية لمامت و و 

ال تخلةةةو مةةةح اللةةةراإلات المختلهةةةة قةةةمح لطةةةار معقةةةد مةةةح  التةةةمداخةةةل المؤددةةةات  عةةةم ط يعتاةةةاو خلوًلةةةا 
 العةرات والتهاإلةت اةندانية.

لمام  الجيةد  جميةع  عم وإللي و عإح نجا  الُمراجع الداخلم تأدية واج ات  ال يتورا إلل  ماارات  الهنية واا
نما يجب إللي   أح َيْ ةُرع أيًقةا  -عقةًة إلةح حلة   -الجوانب اةجرائية الهنية لوفيهة المراجعة الداخلية عقطو واا

ة المراجعةة عإنة  يمدةح الجةز   ةأح دهةاتس وفيهة مها،ي  الدلودية ال حتةو و التةالمماارات أخرى تندب لل  ال عم
 .ودمو عقاا اآلخر دل ل  مراإلاس جوانب إلديدسو  عقاا عنمالداخلية تتورا إل

لإلةةداد وتنهيةةح  عةةمتت ةةع  التةةموتشةتمل الجوانةةب الهنيةةة إللةة  اةجةةراتات والودةةائل الهنيةةة والمعةةايير المانيةةة 
تةةةتمّخض إلناةةةا تلةةة   التةةةملإلةةةداد التقةةةارير الناائيةةةة  النتةةةائج والتولةةةيات  عةةةم ةةةرامج المراجعةةةة الداخليةةةةو ودةةةحا 

و ومتعارعًةةا إللياةةا  ةةيح األدةةاديمم والمانةةم ال ةةرامجو ورةةد ألةة حت ،ةةحه الجوانةةب مدةةتقرس تقريً ةةا إللةة  اللةةعيديح
 الماتّميح  المراجعة الداخلية.

تترتةةب إللةة  إلمليةةة المراجعةةة الداخليةةةو أو  التةةمأمةةا الجوانةةب الدةةلوديةو عإناةةا تتعلةةل  التةةأييرات النهدةةية 
لةةد إلةةح دةةلو  وتلةةرعات المةةراجعيح الةةداخلييح أينةةات لإلةةداد وتنهيةةح مراجعةةاتا و ومةةا يترتةةب مةةح تتو  التةةماآليةةار 

 رد تنعد  إلل  اتجا،ات وموارا طوائا مختلهة داخل التنفي  وخارج . التمنتائجا  وتولياتا و و 
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 مجةةةال عةةةمورةةةد  ةةةدأت الجوانةةةب الدةةةلودية للمراجعةةةة الداخليةةةة تأخةةةح حفاةةةا مةةةح ا،تمةةةا  وإلنايةةةة ال ةةةاحييح 
 المحاد ة والمراجعة مع مطلع الدتينيات مح القرح العشريح.

 : االشكالية :اوال
تحقيل  عمحت  يمدح االدتهادس مح المراجعة الداخلية  أد ر ردر ممدح وجعلاا أداس لدارية ععالة تداإلد 

إلل  المراجعيح الداخلييح  الدرجة األول   حل المزيد مح الجاود لتدةويح  ،داا الدلية للمؤددةو عإن  ين  ماأل
تتةةأير  المراجعةةة الداخليةةةو دةةوات أدانةةت داخةةل المؤددةةة أ   التةةمإلةرةةات ليجا يةةة تعاونيةةة مةةع داعةةة الجاةةات 

تترتةةةب إللةةة  تنهيةةةح  التةةةملزالةةةة جميةةةع العق ةةةات والتةةةأييرات الدةةةلودية الدةةةل ية  عةةةمخارجاةةةاو ويقةةةع العةةةبت األد ةةةر 
أح يدةةعوا للةة  خلةةل األجةةوات النهدةةية  -أيًقةةا  -لةةي  ،ةةحا عحدةةبو  ةةل إللةة  المةةراجعيح الةةداخلييح  وأإلمةةالا 

المةئمة للتأيير ليجا ًيةا إللة  األعةراد داخةل التنفةي و مةح أجةل دععاة  للة  تدييةا جاةود،  نحةو تحقيةل الدهايةة 
 اةنتاجية القلوى للمؤددة.

 :ملاا ،حا ال ح  إلل  النحو التال يدرداا التمتحديد المشدلة ومما تقد  عإن  يمدح 
لففد م إ ىلفف  ةيفففادم ا ففودفإ الرماو يففة مففف   المؤسسففةكيففي يمكففت الرففلىيا جاففف  اراافففار وموا ففي   فففااد 

الوصففو  ىلفف  الك ايففة   فف ررمىفف   الرفف المففاااميت الففداناييت،   ففدي رهقيففا  فففداي المااامففة الدانايففة، 
 اإل رااية القصوى لامؤسسة كك ؟

 : األسئاة ال اجية لإلشكالية:ىا يا
 يتهرع مح الدؤال الرئيدم لإلشدالية األدئلة الهرإلية التالية:

 لامااامة الداناية القدام ىل  الوصو  ىل  الك اية اإل رااية القصوى لامؤسسة كك ؟.  تكيي  -1
 المااا  الداناية مت ص ار ساوكية رد   ال  الرلىيا جا    ااد الر ظيإ ؟ماذا ياب  ت ررو ا     -2
 ف  الص ار ال  ية لوهدفا كا ية لد     ااد الر ظيإ لةيادم ا ودفإ الرماو ية م  المااا  الدانا ؟  -3
 ما ف  طاا اسرمالة األشناص الذيت رنض   جمال إ لامااامة الداناية ؟. -4
 يكو  ا المااا  الدانا  ال  سية ؟ و ما ف  الصوام الر  يكو  ا ل ا اآلناوت؟.ما ف  الصوام الر   -5
 ما ف  يا راى الصوام الهقيقية لامااا  الدانا ؟ -6

 دااسة:  اضيار الىالىا
 يرتدز ،حا ال ح  إلل  أر عة عروض: 
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الةةحيح تخقةةع : لح لت ةةاع المراجةةع الةةداخلم لم ةةادل المعاملةةة اةندةةانية مةةع األشةةخاى ال اضففية األولفف 
أإلمةالا  للمراجعةةة مةةح شةةأن  أح يةةؤير إللةة  اتجا،ةةاتا  نحةوهو وإللةة  تلةةرعاتا  معةة  لتلةة ي تلةةرعاتا  ليجا يةةة 

 وأدير تعاونية.
: لح إلمليةةة لإلةةة  أعةةراد التنفةةي   ما،يةةة وفيهةةة المراجعةةة الداخليةةة وتعةةريها   أ،ةةداعاا ال اضففية الىا يففة

 ا إلل  اتجا،ات ،ؤالت األعراد حيال الُمراجع والمراجعة الداخلية.الحقيقيةو مح شأناا أح تؤير تأييًرا ليجا يً 
: لح ريا  الُمراجع الداخلم  إي ات إلملم أل،مية وفيهت و وعائةدتاا لجميةع أعةراد التنفةي و ال اضية الىالىة

 دوا يؤدا لل  ت يير ليجا م عم اتجا،ات ،ؤالت األعراد نحوه ونحو المراجعة الداخلية.
: لح ريةةا  المراجةةع الةةداخلم  هحةةى وتط يةةع نفةةا  الررا ةةة الداخليةةة وتقةةدي  تقريةةر إلنةة  ةال اضففية الاا مفف

 يؤدا لل  تحديح األدات وتحقيل نتائج ليجا ية للمؤددة.
 : دااسة:  فمية ال اا ما

 أ،مية تتميل عيما يلم :  الدرادةلح لموقوع 
,  االرتلادا ددللح الموقوع حيوا و ،ا   الند ة ةدارس المؤددة و المدا،ميح و المجتمع  -1

حي  يشدل االدتخدا  األميل للموارد االرتلادية المتاحة ،دعا يجب أح تتقاعر جاود جميع األطراا عم 
انطةرا مح  د يل تحقيق  و ال ش  أح المراجع الداخلم للمؤددة يتحمل إل ئا ماما عم ،حا الموقوع

مدؤوليت  التم تملياا إللي  المانة و ما يتورع  المجتمع المالم من  خلولا  عد حاالت اةعة  الد رى 
التم حديت عم الواليات  المتحدس األمريدية أو عم جنوب شرل آديا و التم جعلت المانة أما  تحدا عم 

 مرار ة و تقيي  إلمل ال دارس أما  المدا،ميح .
إلل  تت ع التطورات و االتجا،ات الحديية عم مجال المرار ة الداخلية دوات عم  ادةالدر  تإلمل -1

مجال المعايير المانية أو المماردات الحديية و األدادية المد قة و محاولة تط يل حل  التطور عم 
 المؤددات الجزائرية.

ا عم لنجا  مامة اإلل  ل راز الجانب الدلودم الحا يعت ر الجانب الجد قرور  ت الدرادةإلمل -3
المراجعة الداخلية خلولا و أح ما  المراجع الداخلم تعد مح الماا  اللع ة عيجب إللي  اةلما  

  المتطل ات الهنية مح جاة و يوائ   يح متطل ات دلودية متعارقة مح جاة أخرى .
عة و ما إلل  ل راز ديهية و طرل ادتمالة األشخاى الحا تخقع أإلمالا  للمراج درادةال تإلمل -9

 يجب أح تتوعر عم المراجع الداخلم مح لهات دلودية ةنجا  ،حا ال رض.
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 دااسة: فداي ال نامسا
 ىل  رهقيا اآلر :  فذه الدااسةدي ر 
: درادةةةةة وتحليةةةةل إلةرةةةةات المراجعةةةةة الداخليةةةةة ة ةةةةراز مةةةةدى تأيير،ةةةةا إللةةةة  دهايةةةةة وععاليةةةةة المراجةةةةع   وال
 الداخلم.

 ارترا  مناج ،دُع  رعع دهاية وفيهة المراجعة الداخلية. :ىا ًيا 
 لجرات درادة تجري ية الخت ار مدى لةحية المناج المقتر  للتط يل العملم. :ىالىًا 
 : :  س اب انرياا الموضوعسادسا

 رلة الدرادات المتخللة و المعمقة عم ،حا المجال مح ال ح . -1
 و ليرات مدت ة الجامعة.تقدي  ريمة مقاعة عم ،حا المجال  -1
 ت ياح الدور الهعال الحا تقو     المراجعة الداخلية عم المؤددة. -3
 مامة المراجعة الداخلية. لنجا ت ياح مدى تأيير الجانب الدلودم عم  -9
 الميول الشخلم لمواقيع المحاد ة و  األخى المراجعة . -9
انجاز محدراتاا عم مواقيع المراجعة و  التالم ال احية رامت عم مرحلة الليدان  و الماجدتير   -9

 حل  عم ردالة الددتوراه. لتما حاولت دحل  
رغ ة مح ال احية لدرادة ،حا الموقوع الحا ل  طا ع مميز حي  تطررت ال احية مح خةل  لل   -1

راد الحيح تخقع علمراجع الداخلم أو اةدارس أو األل  الند ة دواتجانب دلودم إلادس ما يدوح لي  ل  أ،مية 
 .أإلمالا  للمراجعة

مامة المراجعة الداخلية  لنجا محاولة مح ال احية لت ياح ديا أن  للجانب الدلودم تأيير ععال عم  -1
 للمراجعة الداخلية. خلولا مع االتجا،ات الحديية

 
 :دااسة: صمو ار ال سا ما

الداخلم و األشخاى الحيح تخقع نفرا لخلولية الموقوع المتعلل  العةرة القائمة  يح المراجع 
 أإلمالا  للمراجعة عقد واجانا إلدس لعو ات مناا :

 رلة الدرادات األداديمية التم تناولت الموقوع و خالة مناا أطروحات الددتوراه. -1
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مواجاة لعو ة ادترجاع ادت ياح الدرادة التط يقية الحا تت  توزيع  مرس أول  و  عد تدعة أشار  -1
ادترجاع أا جواب عأإلدنا توزيع  للمرس اليانية و ادترجاإل   عد يةية  أشار ) المدس الزمنية  داملة ل  يت 

 لةدت ياح دنة داملة(
لعو ة إلد  وجود مراجع دييرس تخى الجانب الدلودم للمراجعة الداخلية  الل ة العر ية و  التالم  -3

 ،حا الجانب  الل ة االنجليزية (رمنا  عملية الترجمة )دوح أغلب المراجع المتحلل إللياا عم 
درية المعلومات خلولا ما يتعلل  دلو  و تعامةت المراجع الداخلم مع األطراا المتعاملة  -9

 مع  و الحيح تخقع أإلمالا  لمراجعات .
 رلة الدرادات التم تناولت موقوإلنا  شدل م اشر عم الجزائر. -9

 لدااسة: م  ج اىام ا
 الدرادة النفرية والدرادة التجري ية مح أجل تحقيل ،دا ال ح . لح أدلوب ال ح  ديجمع  يح

 :الدااسة ال ظاية) ( 
مجةةال المراجعةةة  عةةمإللةة  جميةةع الدتةةب والمقةةاالت والدرادةةات العر يةةة واألجن يةةة المتاحةةة  لدرادةةةرتدةةز ات

الداخليةةة؛ مةةح أجةةل التعةةرا إللةة  إلةرةةات المراجعةةة الداخليةةة المتشةةا دة مةةع مختلةةا األطةةراا داخةةل المؤددةةة 
تترتب إلل  ،حه العةراتو ة راز انعداداا إلل   رامج  التموخارجااو وحل   ادا تدليط القوت إلل  اآليار 

 المراجعيح الداخلييح وإلل  أ،داا المراجعة الداخلية.
وال ةرض مةح تقةدي  ،ةحا  رةا  إللة  عةروض ال حة  الةحا ما ديت   نات اةطةار النفةرا للمةناج الدةلودمد

 التةمللة  تجنةب معفة  اآليةار الدةل ية  دةوا يةؤدا لت اإلة المناج وتط يق  لرعع دهاتس المراجعة الداخليةةو وأح 
 يمدح أح تتولد إلح إلملية المراجعة الداخلية أو إلح تلرعات منّهحياا. 

 : الدااسة الرااي ية )الميدا ية()ب( 
الدرادةة الميدانيةة إللة   المقتر  للتط يل العملةمو دةوا تجةراالمناج  مةئمةمح أجل التحقل مح مدى 

 ..E.N.A.M.Cالمؤددة الوطنية ةنتاو أجازس المرار ة والقيا  
اختيار المؤددة محل الدرادة دوناا ُتعد مح أد ر المؤددات ةنتاو أجازس  عم ورد داح الد ب الرئي 

يمدةح  تط ل المراجعة الداخليةةو و التةالم التممح المؤددات  المرار ة مح جاةو ومح جاة أخرى ،مالةقيا  و 
 لجرات الدرادة الميدانية إللياا.
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ديت  وقةعاا لقيةا  اتجا،ةات أعةراد العينةة نحةو  التمودتت  الدرادة الميدانية  أدلوب رائمة االدتقلات 
 و وديت  ريا  اتجا،ات ،ؤالت األعراد مرتيح: عة الداخلية ونحو المراجع الداخلمالمراج

 اتجا،اتا  الحالية دما تدونت لديا  نتيجة خ رتا  الشخلية إلح المراجع والمراجعة الداخلية. : األول 
 الةحاالمةناج المقتةر و وحلة  للورةوا إللة  مةدى الت ييةر  ت طةمت  تزويةد،   معلومةات :  عةد أح يةاليانية

 الحياس العملية. عماعترقت الدرادة أناا دوا تط ل  التمطرأ إلل  اتجا،اتا  نتيجة تل  المعلومات 
 : هدود ال هث ورقسيمه راسما

 قوت الادا مح ،حه الدرادة عقد ت  تقدي  ،حا ال ح  لل  يةية أ واب مقدمة لل  علول. عمو 
 1114ودانت الدرادة التجري ية  المؤددة الوطنية النتاو اجازس القيا  والمرار ة ودل  عم دنة 

 
للمراجعةةةة وللمراجعةةةة الداخليةةةةو ورةةةد ُخلةةةى ،ةةةحا ال ةةةاب لإللمةةةا  الجيةةةد  م: التألةةةيل العلمةةةال فففاب األو 

أر عةة علةول  عةمحلة  والوادع لمختلا المها،ي  الخالة  المراجعة ددةل والمراجعةة الداخليةة  ةاألخىو ودةاح 
 لإللما   مها،ي  المراجعة و، :

: مدخل إلا  للمراجعة الداخلية حي  احتوى ،حا الهلل إللة  أر عةة م احة    يةة التعةرا الهلل األول
 إلل :

 للمراجعة.  التطور التاريخم -
 أنواإلاا.  -
 معايير،ا.  -
 الجزائر. عملمانة المراجعة  اةطار القانونم والتنفيمم -

خطةوات لنجةاز مامةة مراجعةة الحدةا اتو حية  احتةوى ،ةحا الهلةل إللة  أر عةة م احة   :اليانمالهلل 
 تقمنت:
 المعرعة الشاملة  المؤددة.   -
 تقيي  نفا  الررا ة الداخلية.  -
 المراجعة.  عمأدلة اةي ات  -
 األخطات وأإلمال ال  . -

 وعي : الهلل اليال :
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 تطور وفيهة المراجعة الداخلية.  -
 معايير،ا.  -
 ودائل المراجعة الداخلية.  -
 التهررة  يح المراجعة الداخلية والررا ة الداخلية. -

 احتوى دحل  إلل  أر عة م اح  و، : الحاو  تنفي  مامة المراجع الداخلم الهلل الرا ع:
 .تنفي  مامة المراجع الداخلم -
 اةطار الحدي  لمانة المراجعة الداخلية. -
 والعينات اةحلائية. -
 المعلومات إلل  المراجعة الداخلية. تأيير تدنولوجيا -

 ونجد    أر عة علول: ووإلةرات تنهيح المراجعة الداخلية احتوى المدخل الدلودم :الىا  ال اب 
المراجعة والعوامل المؤيرس إلل  إلمل عريةل المراجعةةو حية  احتةوى  عم المدخل الدلودم الهلل األول:

 ،حا الهلل  دوره إلل  يةية م اح  و، : 
 المراجعة. عم المدخل الدلودم  -
 ال يئة الداخلية لهريل المراجعة.   -
 والعوامل المؤيرس إلل  أدات عريل المراجعة.  -

 عحى لدرادة إلةرات المراجعة الداخليةو واحتوى إلل  يةية م اح  و، :  :الهلل اليانم
 . ةرة التعاوح  يح المراجع الداخلم والمراجع الخارجمإل -
 مع األشخاى الخاقعيح للمراجعة الداخلية. الداخلمإلةرة المراجع  -
 .ط يعة دور المراجع الداخلم عمالتقارب الدامح  -

 :مواحتوى  دوره إلل  يةية م اح  و، الهلل اليال :
 . ة لمشدلة ادتقةل المراجع الداخلمالدرادات الميدانية للمراجعة الداخلية ةي ات المؤدد -
 تقيي  لدارس إلةرات المؤددة. عم مدئولية المراجع الداخلم -
 إلح تقيي  جودس  رامج أخةريات المؤددة. عحى لمدى مدئولية المراجع الداخلم -

عداح إل ارس إلةح مةناج مقتةر  لهةرع دهايةة وفيهةة المراجعةة الداخليةةو واحتةوى ،ةحا الهلةل إللة    الهلل الرا ع:
 يةية م اح  و، : 
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 اةإلة  إلح المراجعة الداخلية.  -
 أل،مية المراجعة.  علمماةي ات ال -
 المراجعة الداخلية. عمالمعاملة اةندانية  -

 المؤددة الوطنيةة  لعملمالمناج المقتر  للتط يل ا مةئمة: عداح درادة تجري ية الخت ار مدى * ال اب الىالث
 ةنتاو أجازس القيا  والمرار ةو واحتوى ،حا ال اب  دوره إلل  يةية علول:

 علل ةإلداد الدرادة التجري ية ونجد عي : الهلل األول:
 الادا مح الدرادة.  -
 مناج الدرادة.  -
 لإلداد رائمة االدتقلات. -

 علل لتنهيح الدرادة الميدانية وعي : :اليانمالهلل 
 اخت ار مجتمع الدرادة.  -
 التعريا  المؤددة مجل الدرادة.  -
 أداليب تحليل نتائج االخت ارات. -

 إلل :  نتائج الدرادة الميدانية ويحتوا علل خاى الهلل اليال :
 ادتخراو النتائج. -
 (.مو تحليل لحلائهمتحليل النتائج )تحليل ول -
 خةلة الدرادة التجري ية.   -

تقةة  ملخًلةةةا لل حةة  والنتةةائج التةةم فاةةرت مةةةح الدرادةةة التجري يةةةة والتولةةيات التةةم تةةرى  -
 ة أح تل ي أداس لدارية أدير ععاليةال احية قرورس األخح  اا لحا ما ُأريد للمراجعة الداخلي

إلةةةح طريةةةل حدةةةر  عةةةض العنةةةاويح التةةةم يمدةةةح درادةةةتاا عةةةم   اةقةةةاعة للةةة  أعةةةال ال حةةة  -
 .المدتق ل والتم تدمل موقوع  حينا مح جوانب اخرى
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 الدااسار السا قة ::جاشاا
 (  م وات " الرد يا الدانا  : اراافار وممااسار".1991دااسة وايفففر والكس ففدا )  -1

أإلةةدت ،ةةحه الدرادةةة لمعاةةد المةةراجعيح  الةةداخلييح عةةم الواليةةات المتحةةدس األمريديةةة حيةة  ،ةةدعت ،ةةحه الدرادةةة للةة  
 تحديد مدى التواعل  يح الجانب النفرا والمانم لمراجعة  الداخلية عم أمريدا.

الدرادةةة أح معفةة  المنشةةزت تعةةزز دوائةةر التةةدريل الةةداخلم التا عةةة لاةةا  مةةوفهيح متخللةةيح عةةم عةةروع  ينةةت  -
 أخرى)غير المحاد ة( ميل القرائبو الحادبو واةدارس.

 ينت ،حه الدرادة أح ،نا  أإلمال غير مرت طةة  شةدل م اشةر  المراجعةة رةد شةار   اةا المراجعةوح  الةداخليوح  -
مح اةإلمال االإلتيادية ,و،حا يدل إللة  ليدةت مةح ماةا  التةدريل الةداخلم  %19ال ورد  ل ت ند ة تل  اةإلم

 ديؤدا لل  لقعاا موقوإليتا  إلند ل دات آرائا  المانية.
مةةح المدةةتجي يح ادةةتخدموا العينةةات اةحلةةائية عةةم انجةةاز،  ألإلمةةال المراجعةةة  %91ورةةد أفاةةرت الدرادةةة أح  -

 الداخلية.
ي يح لرحوا  أح المواقيع الخاقعة للمراجعة متهل إللياا مع مدير دائرس مح المدتج %99 ينت الدرادة أح  -

مح المراجعيح الداخلييح أعادوا  أنا  دائمًا يقوموح  %91منا  ال يتهقوح مع و وأح %93المراجعة الداخلية و 
وا  ةإإلةما  مةنا  أعةادوا  ةأنا  أحيانةًا يقومة %91 ةإإلة  الخاقةعيح لعمليةة المراجعةة   مواإليةد المراجعةة و وأح

 لعملية المراجعة إلح مواإليد ،حه األخيرس . الخاقعيحُيعلموح العامليح  ال %11وأح 
مةةح المراجعةةوح  الةةداخليوح  يقومةةوح  مراجعةةة تقريةةر المراجةةع الةةداخلم مةةع العةةامليح   %41 ينةةت الدرادةةة أح  -

 الخاقعيح لعملية المراجعة الداخلية ر ل رععاا لل  اةدارس .
اجةع الخةارجم  ةالمراجع الةداخلم عقةد أفاةرت الدرادةة أح المراجةع الخةارجم يلعةب دورًا ،امةا عةم أما إلةرة المر  -

حالةةة ت ةيح أح تقةةارير المراجةةع الةةداخلم تلعةةب دورًا ،امةةًا عةةم  311تطةوير خطةةة المراجعةةة الداخليةةة و عمةةح  ةةيح 
 الجوانب التالية:

إلداد ال رامج التدريقية  ت يير ال رامج واةجراتات المت عة والتولية  %19المداإلدس عم تطوير واا
 %11و توعير التدريب لموفهم المراجعة الداخلية %1و ارترا  مجاالت لتقيّي  المراجعة الداخلية 31%
 ( لادكروام س اء  داات رهر ج وات: 1994دااسة  داات ) -2

 تحليل العائد و التدلهة للمراجعة الداخلية " جامعة القا،رس" حي  ،دعت الدرادة لل : 
 إلرض أ،  االتجا،ات الحديية للمراجعة الداخلية. -
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 ادتدشاا الوفائا و الخدمات التم تقدماا وحدات المراجعة الداخلية عم جماورية ملر و جودتاا. -
 الداخلية مح حي  ت عيت  عم الايدل التنفيمم.عحى مدى ادتقةلية رد  المراجعة  -
تقدي  دليل إلملم  العائد الحا يمدح أح يحقق  رد  المراجعة الداخلية لحا تمتع  االدتقةل الداعم وعل  -

 مهاو  حدي .
حي  تناولت الدرادة تطور المراجعة الداخلية و تناولت أ،مية ادتقةل رد  المراجعة الداخلية و أ،مية 

 ا القد  لإلدارس العليا و لجنة التدريل. ت عية ،ح
 *  رائج الدااسة:

خدمات المراجعة الداخلية يداد يقتلر دور،ا إلل  النواحم المالية و المحاد ة و تقيي  نفا  الررا ة  -
الداخلية حي  أرجع الد ب لل  ت عية رد  المراجعة لإلدارس المالية و إلد  ت عت   االدتقةل الداعم لتحقيل 

 ائا الحديية للمراجعة الداخلية.الوف
دما وللت الدرادة لل  نتيجة إلد  أخح اةدارس العليا إلل  ال الب  توليات المراجعة الداخلية عم  -

 مجاالت تقيي  الدهاتس االرتلادية و ععاليات العمليات و األنشطة.
أدادم عم تحقيل ل  تتناول ،حه الدرادة الجانب الخاى  ماا  المراجع الداخلم و دوره الجد  -

أ،داا المراجعة الداخلية حي  ا،تمت عقط  الجوانب الهنية التم يت عاا مح لإلداد و تنهيح  رامج المراجعة أّما 
الجانب الدلودم أا اآليار التم تترتب إلح دلو  و تلرعات المراجعيح الداخلييح أينات لإلداد و تنهيح 

 نا ،حا .مراجعاتا  أ،مل و  التالم ديت  ادتدمال  عم  حي
( الر   اإ   ا الدكروا مهمد الاما  ج د اإلله  م وات: "ىطاا مقراح 1994دااسة ج د اإلله )  -3

لمماييا المااامة الداناية جا  ظ  رطوا رك ولوايا المماومار مااة ال هوث المالمية المماصام ، المااد 
 و التم ،دعت لل  : " 1994ديسم ا -22، المدد8

 نب الدلودية إلل  األدات إلل  المراجعة الداخلية.ل راز أير الجوا -
 ل راز مدى ادتخدا  األداليب اةحلائية و الرياقية إلل  لتما  إلملية المراجعة الداخلية .

 و حي  دانت نتائج الدرادة ،م:
للتأييرات الدلودية تأيير د ير إلل  المراجعة الداخلية و معايير األدات عياا و يمدح ادتخدا   -
و األداليب اةحلائية إلل  المراجعة الداخلية و يؤير حل  إلل  معيار التأ،يل العلمم للمراجع  الحادوب

 الداخلم و معايير االدت ةل و الحياد
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لدح ،حه الدرادة دحل  ل  تعطم الجوانب الدلودية حقاا حي  اإلتمدت إلل  ل راز مدى ادتخدا   
 راجعة الداخليةو و ،حا ما ديت  لقاعت  عم  حينا ،حا .األداليب اةحلائية و الرياقية عم لنجا  مامة الم

 
 
 

 م وات "  رائج اهرااا المااامة  2222( الر   اإ   ا الدكروا المطاا س ة 2222دااسة )المطاا -9
 درادة ميدانية إلل   يئة األإلمال الملرية. الداناية    ظ  مهدداره الم  ية"

 حي  ،دا ال ح  لل :
المراجع الداخلم و إلةرت   قي  الهرد و أدات المنفمة مح خةل تحديح عا  تقرير مهاو  دلو   -

االحتراا للمراجعيح الداخلييح مح خةل منارشة مقايي  االحتراا ) التعلي و االلتزا  الجماإلمو الررا ة 
 الحاتية( و العةرات المانية مع األإلقات اآلخريح.

الحتراا ميل األدات و الرقا الوفيهم و االنتمات ادتادا ال ح  االخت ار التجري م لمحددات ا -
 التنفيمم و معدل الدوراحو و مح  يح نتائج الدرادة:

لّح معدل األدات الشخى للمراجعيح يتنادب ايجا يا مع التواعل االجتماإلم و ادتقةل المراجع  -
لمانية المتخللة يدوح دما ادتنتج أح المراجع الداخلم الحا يدوح إلل  إلةرة مع الجمعيات ا -الداخلم 

 مدتوى الرقا الوفيهم إلنده أإلل  دما يدوح أرل دوراح.
لح إلامل الخ رس مؤير جدا إلل  درجة االحتراا و إلل  إلامل االدتمرارية و رد اول  العطار  تعميل 
 إلنالر االحتراا و ،م التعلي  و االلتزا  الجماإلم و الحرى إلل  االدتقةلية و تدريم  للعةرات المانية

 مع الجمعيات المختلة و دحل  تعميل الخ رس لدى المراجعيح الداخلييح.
لدح ،حه الدرادة  الرغ  مح أناا دانت تادا لل  تعزيز مهاو  دلو  المراجع الداخلم و إلةرت   قي  

 الهرد لال أناا ل  تتناول إلةرة المراجع الداخلم  األعراد الحيح تخقع أإلمالا  للمراجعة و ال لل  طريقة
 ادتمالة األعراد للتعاوح مع المراجع الداخلم و ،حا ما ديت  التطرل للي  إلل   حينا ،حا .

 م    والدكروا النالا ج د  يهاء الدكروام مت ك    ا  اإ الر  (2222والما  النالا دااسة )ج د -9
  اإلدااية المماية ندمة    الدانا  الرد يا وظي ة مسافمة مدى"  م وات 2002 جاإ الما  مايد
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 العملية خدمة عم المراجعة الداخلية عياا وفيهة تدا  التم المجاالت أ،   ياح لل  الدرادة ،دعت ورد 
 مجال عم االرتلادية للوحدس ،حه الوفيهة  تقدماا التم أ،  الخدمات  ياح ودحل  عاإلليتاا وزيادس اةدارية
 إلملية تحديح

 عم تدا،  المراجعة الداخلية أح لل  توللت حي  رأديًاو أو أعقياً  االتلال داح دوات عياا االتلال
 للخطط وتحليةت وتقييمات لجرات مراجعًات ودحل  الخطط وقع عم المدا،مة طريل إلح التخطيط مجال

 مواطح تحديد عم الوفيهة تدا،  الررا ة مجال وعم الوحدس االرتلاديةو أ،داا تحقيل لل  والاادعة المقترحة
 واةدراا عم القياع وتحديد الداخلية الررا ة أنفمة عم القلور وحاالت االنحراعات ودشا والقعا القوس

 األردا   جميع الداخلم المدرل عنفرا الحتدا  التنديل مجال عم أما ال شريةو و المادية والموارد اةمدانيات
 مجال عم يدا،  عاو ودحل   إلةح  التولية وتقدي  االتلال والخلل خطوط قعا يتلم  أح عيمدن 
 عم جو يت  رراراتاا تنهيح  أح العليا اةدارس وطمأنة ال دائل ودرادة وتشخيى  ح  عم مرحلتم القرارات ترشيد
 ي  ومح األدات معايير ومقايي  وقع عم يدا،  عاو الموارد ادتخدا  دهاتس تقيي  مجال عم أما مةئ و ررا م
 الخدمات مح المزيد يقد   أح الداخلم الدرادة المراجع أولت دما الخطط وتنهيح األ،داا تحقيل مراجعة
 تدهل التم الدلودية الجوانب لل  تندب التم تل  أو الوفيهم الجانب الهنم عم دوات الجاود مح المزيد و حل
والخارجييح  الداخلييح المعلومات مدتخدمم يقة عم زيادس وتحقل لوفيهت  العامليح عم نفرس ت يير لحدا 
  جوان اا العملية اةدارية تحديح عم الداخلم المراجع لداا  زيادس ودحل  الدهاتس زيادس لل  يؤدا و،حا

 . والرأدم األعقم االتلال عاإللية وتحديح
 الر ظيم  ال يك  مرغياار  ىا  ياس    المساا رهاي  اسرنداإ "  م وات ( 2004 دااسة )ماافد، -9

 "رط يقية دااسة – الشاكار  داء ض ط    دوافا ر مي    دي الداناية المااامة ىداام اسرقال  جوام  جا 
 التنفيمم الايدل ،م مت يرات ية   يح عيما المت ادلة واخت ار العةرات درادة لل  الدرادة ،حه ،دعت ورد

 اللراع يح  العةرة ودحل  الوفيهم الدور وق ط الداخلية المراجعة ةدارس التنفيمم المانم للوقع واللراع
 حول الدا قة الدرادات مجا،د  ادتعراض را  ورد الداخليةو المراجعة ةدارس الوفيهم الدوراح وق ط المانم

 إلل  التنفيمم الايدل مت يرات إلةرة ط يعة تحديد المدار عم تحليل  ادتخدا  درادة وأجرى الموقوع
 عم داخلياً  مراجعاً  ( 45 ) إلدد إلل  توزيع  ت  ادت ياح إل ر وحل  المراجعة الداخلية لدارس ادتقةل إلوامل

 الشردات واح عم الداخلية الررا ة  يئة أجزات أحد تعت ر الداخلية المراجعة أح ال ح  ورد ادتنتج الشرداتو
 التنفيمم للوقع اللراع المانم أح لل  الدرادة توللت دما مناا المتزايدس التورعات  هعل امتد رد دور،ا
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 وأح العا  ملدر،ما اإلت اره يمدح و التالم ردز التنفيمم ال  مت ير مع  قوس يرت طاح الوفيهم الدور وق ط
 وت عا نفر،  وجاة مح التنفيمية الناحية مح الداخلييح المدرقيح ادتقةل إلل ر د ي تأيير ل  التنفيمم المردز

 إلالية مح درجة إلن  ينشأ التنفيمم االدتقةل ،حا واح الدا قةو التنفيمم المردز ةدرادا  لمت يرات
 إل ر مانياً  الداخلية ةدارس المراجعة الداعم االدتقةل توعير  قرورس مجا،د أول  ورد المانمو االدتقةل

 لل  ترعع توجد ل  واح المراجعة لجنة لل  م اشرس التدريل الداخلم لدارس تقارير ترعع  أح وحل  تنفيمياً  توعيره
الداخلية  للمراجعة ددتور للشردات األدادم النفا  قمح يدوح أح  الدرادة ودحل  أولت اةدارس مجل 
 .الداخلية دائرس المراجعة لتوليات اةدارس ادتجا ة  هحى  ادتمرار المراجعة لجنة تقو   اح ودحل 

 : م وات  (area et al ; 2006 )دااسة ك  مت   -7
                        " A multiple case study    internal audit in Italian organizations "  

 و التم ،دعت لل  ولا : 
التعليمات  اير وتحليل وتحرا ايطالية شردات دتة عم الداخلية المراجعة ألردا  الرئيدية الخلائى

 لجرات إل ر وحل  الدتة الشردات ،حه عم الداخلم التدريل أردا   يح مقارنة درادة إل ر وحل  إللياا المشرإلة
 الداخلم المراجع تقارير مح إلينات إلل  واالطةع الشردات ،حه عم المراجعة الداخلية مدرات مع مقا ةت
 الخلائى عم د يرا تنوإلا الدرادة ووجدت عياا  الحودمة المتعلقة الداخلية والتعليمات العامة والويائل

 لاا يتعرض التم المؤدداتية الق وط إلل  القوت الدرادة دلطت ودحل  الداخلية المراجعة الرئيدية ألردا 
 العوامل تأيير إلل  لقاعياً  دليةً  "institutional pressures" الدرادة وردمت دما الداخلييح المراجعيح
 الرئيدية الخلائى لل   النفر أن  الدرادة وجدت حي  الداخلم التدريل أردا  أدات تطور إلل  األخرى
 الشردات تل  ،و األول النموحو الشرداتو مح نماحو يةية ايطاليا عم يوجد عان  المراجعة الداخلية ألردا 
 المتطل ات دأحد الداخلية للررا ة نفا   اا يوجد ولدح للمراجعة الداخلية مدتقل رد   اا يوجد ال التم

 عم دور،ا ينحلر ولدح للمراجعة الداخلية مدتقل رد   اا يوجد شردات عام اليانم النموحو أما القانونيةو
 الق وط مح د ير مدى وجود لل  المقا ةت عياا أشارت الشردات و،حه واةجراتات  القواإلد االلتزا  تدريل

 القوائ  إلل  للررا ة عياا المراجعة الداخلية دور يتعدى التم الشردات عاو اليال  النموحو أما المؤدداتيةو
 المختلهة ومدتوياتاا وأنواإلاا  مراحلاا اةدارية العمليات لل  واةجراتات  القواإلد االلتزا  واخت ارات المالية

 إلل  إلةوس الداخلية المراجعة أردا  أدات تطور إلل  المؤيرس العوامل أح الحالة ،حه عم المقا ةت وأفارت
 :  التالم حلر،ا يمدح المؤدداتية الق وط
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 مراحل  جميع اةلما  لل  يقطر،  الداخلييح للمراجعيح االدتشارا الدور أح حي  واليقاعة التدريب 1-
 . الشردة عم العمل
  دوره الشردة مدتويات جميع لرناع إلل  رادرا الداخلم المدرل تجعل والتم القيادية والقدرات الشخلية 2-
دناد تدإلي  عم  .النشاط واا

 الدرادة ،حه أح ويةحف .الداخلم المراجع لدور جدا ما  التعاوح ،حا أح حي  وتجاو اا اةدارس تعاوح 3-
 داعم  شدل تتطرل ول  الداخلية المراجعة ألردا  الرئيدية الخلائى  اب مح الداخلية المراجعة تناولت
وال لل  العةرات التم يجب أح تدوح  . اا المنوط األ،داا وانجاز للماا  تأديتاا عم األردا  ،حه دور لتقيي 

 للمراجعة  يح المراجع الداخلم و األعراد الحيح تخقع أإلمالا 
 2006س ة   Stewart و   Kentدااسة ك  مت  8-

"                                     The use of  internal audit by Australian companies "                                          

 : ،دعتو التم 
 طوإلم وتحديد  شدل الداخلية للمراجعة الدول عم المدرجة االدترالية الشرداتادتخدا  لل  ادتطةع مدى 

 الشردات إلل  وزع ادت ياح إل ر وحل  الداخليةو المراجعة  وفيهة ةنشات الشردات ،حه دإلت التم العوامل
 نفا  يحدد دمهاو  الداخلييح المدرقيح معاد تعريا الدرادة اإلتمدت ورد عم ال ورلة المدرجة االدترالية
دارس الداخلية الررا ة  إلل  واجرا و المراجعة الداخلية وفيهة ت نم إلل  تشجع دعوامل والحودمة المخاطر واا
 رامت عقط االدترالية الشردات يل  أح الدرادة وجدت ورد المدرجة الشردات جميع إلل  مدي قوئ 

 داح حل  ورات األدادم العامل واح الداخلييح. المدرقيح معاد مهاو  وعل دوفيهة الداخلية المراجعة  ادتخدا 
 الداخلية. الررا ة ونفا  الداخلية المراجعة   يح روية إلةرة وجود الدرادة ادتنتجت دما والشردة حج  ،و

 ،نا  أح الدرادة وجدت دما المخاطر. لدارس إلل  والقدرس الداخلية المراجعة   يح روية إلةرة وجود ودحل 
 تقوية قرورس الدرادة ادتنتجت دما الشردة عم الداخلية المراجعة  ووجود الحودمة  يح روية غير إلةرة
  موفهيح الداخلية المراجعة عريل  دإل   قرورس أولت دما واالمراجعة ولجنة الداخلية المراجعة   يح العةرة
 الداخلم  التدريل للقيا  داعم غير طار  الشردات مح العديد لدى يوجد حي  ووالدهاتس المانية مح ردر إلل 
 عم الداخلية المراجعة  وفيهة ادتخدا  مدى تناولت الدرادة ،حه أح الواقي ومح .لاا الحدي  المنفور وعل

و ال لل  إلةرات  واألدات تحديح عم الوفيهة  احه الخاى  الدور لل  تتطرل ول  االدترالية الشردات
أإلمالا  لل   المراجعة الداخلية وال لل  ديهية تقوية العةرة  يح المراجع الداخلم و األعراد الحيح تخقع

 المراجعة.



 اإلطار العام للبحث
 

 ف 

ومففت الدااسففار المففذكوام  جففاله  صفف  ىلفف   ت فففذه األنيففام  ففد ر اولففر المااامففة الدانايففة و المااافف  
الدانا  م اااره ال  ية و ك اءره الم  يفة المطاو فة دوت الرطفاا ىلف  شف ء افوفاأ يافب  ت يرفو ا كفذل  

 فاداا جاف  اسفرمالة    المااا  الفدانا   ال وفف  الاوا فب السفاوكية الرف  جفت طايق فا يصف خ ففذا األنيفا 
األشناص الذيت رنض   جمال إ لماااماره وطاا د م إ لةيادم ا ودفإ الرماو ية إل ااح جماية المااامة 

    المؤسسة ورهقيا  فداي المشاوع كك  .وفذا ما سيرإ جاضه     هى ا فذا.   
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 تمهيد:

للمؤسسة عن طريق فحص وتقيييم نظيام الربابية  المحاسبيضبط النظام  فيا ا هام  المراجعة دور   يتكتس
الداخلية، كذلك حول مدى مصدابية وعدالة الحسابات السنوية الختامية، ثم التقرير حيول ميدى تمثييل القيوا م 

مؤسسييية، ليييذلك يجيييل معرفييية المبيييادا اظساسيييية ل يييذ  الوظي ييية والوضيييعية الحقيقيييية لل المييياليالماليييية للمركييي  
والدراييية التاميية ب ييا، ويقصيييد ب ييا هجييرالات ومن جيييية القيييام بم ميية  المراجعيية ، وتحقيق يييا عليي   حسيين وجييي ، 

كانييت محييل بحيي   والتيييوالوصييول هليي  الصييوري الحقيقييية للمؤسسيية محييل المراجعيية بطريقيية من جييية علمييية، 
 باحثين.وانشغال الكثير من ال

سبيل تحقيق ذلك بمنا بتخصيص هذا ال صل لدراسة عموميات ومبادا و ساسيات المراجعة تحت في و 
 حي  بسم هذا اظخير هل  عدي مباح . للمراجعة ؛عنوان   مدخل عام 

 للمراجعة. التاريخيالتطور المبحث األول: 

 م اهيم  ساسية حول المراجعة. :الثانيالمبحث 

 يير المراجعة الدولية. معا المبحث الثالث:

 المراجعة.في  دلة اإلثبات، واظخطال و عمال الغش  المبحث الرابع:
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 للمراجعة  التاريخيالمبحث األول: التطور 
طريقة منسجمة مين طيرش شيخص  فيالمراجعة مجموعة من تقنيات المعلومات والتقييمات الموضوعة 

حيول هجييرالات وشييروط تحقييق عملييية معينيية   يغة ر ا هلي  معييايير وصيييا، ب ييدش هعطيال حكييم، اسييتناد  م نيي
لم اولية م نية المراجعية، ونجيدها تطبيق  حيد العناصير التاليية  و  اظساسيالمؤسسة، حي  تعتبر الميدان  في

 .(1)بعض ا 
 موثوبية اإلجرالات )اإلجرالات اإلدارية(.  -
 القرارات.  مةلمال -

 اش المسطري. االستخدام اظمثل للموارد، وموافقة النتا ج لألهد -

 نوعية المعلومات المنتجة والمستعملة، عل  وج  الخصوص المعلومات المحاسبية والمالية.  -

 فعالية  نظمة التسيير -

 األول: أصل ومعنى المراجعة وتطورها  المطلب
م كانيت المحاسيبة مقتصيري علي  الوحيدات الحكوميية، والمشيروعات 0011العصر القيديم، ببيل سينة  في
فيي دفتيرين، و  فييحين  ن المراجعة كانت غير معروفة، هال  ن  كان يتم تسجيل ن س العملييات  فيالعا لية، 

خالل هذ  ال تيري  ،ن اية ال تري تتم مقارنة الدفترين للتأكد من عدم وجود غش  و تالعل بالعمليات المحاسبية
ييييات عدييييدي مييين تليييك ال تيييري كيييان يخضييي  لعملفيييي هيييو مصيييل االهتميييام، فيييالمخ ون السيييلعي كيييان المخييي ون 

 .(2)الجرد
ع د اإلمبراطورية الرومانية وانقسيام هيطالييا هلي  دوييالت، ظ يرت الحاجية لعمليية المراجعية، وذليك في و 

كانييت تشييت ر بالتجيياري، واسييتخدمت المراجعيية ظول مييري عيين طريييق المييراجعين التييي لنمييو المييدن اإليطالييية، و 
يجلب ييا التجييار ميين ورال البحييار التييي والخاصيية بالبضييا    الييذين يقومييون بتييدبيق العمليييات المسييجلة بالييدفاتر،

 عل  متن الس ن التجارية .
م، كيييان تطيييور المؤسسيييات االبتصيييادية يسيييتل م هيجييياد وجليييل 0291 –م 0881خيييالل ال تيييري بيييين فيييي و 

رؤوس  ميييوال كبييييري، مميييا دعيييا هلييي  تشيييجي  مشييياركة  جنبيييية معتبيييري )شيييركال مسييياهمين(، عييين طرييييق تربيييية 
ا هل  ظ ور شركات اظموال، وان صلت الملكيية عين التسييير، فكانيت و دى ذلك طبع   سوق المالية،تطوير الو 

                                                 

1 - Jean Raffegean. Fernard dubois et Didier De Menonvill, «  L’Audit opérationnel », Presse 

Universitaire de France, 1984, p05.   

جرالات ، الدار  ،هدريس عبد السالم هشتيوى  - 2  .09، ص 0221للنشر والتو ي  واإلعالم،  ةالجماهيري  المراجعة معايير وا 



 مدخل عام للمراجعة                                                                 الفصل األول :   
 

4 

 

الضيييروري للربابييية الداخليييية والخارجيييية لحمايييية حقيييوق الملكيييية وضيييمان نجاعييية اإلداري، مميييا يجعيييل المحاسيييبة 
 تتطور.

فييي ات للخبييرال المجييال مثييلس تأسيييس منظمييفييي ونتيجيية ل ييذا ظ ييرت منظمييات م نييية وجمعيييات علمييية 
فتحيت ر سيمال ا التيي البورصية و فيي المحاسبة والمراجعة، وهي ات ربابية خاصة بالنسبة للمؤسسات المعتميدي 

م  صبحت البنوك تطاليل المؤسسيات بيالتحقيق والمصيادبة 0211 نجد  ن  ابتدال من سنة للمستثمرين، فمثال  
التييي م، و 0292اظ ميية االبتصييادية العالمييية  بعييد  يم، 0291م و0291عليي  حسييابات ا،  مييا ال تييري مييا بييين 

فاشييلة  يرجيي  الكثييير ميين  سييباب ا هليي  ضييعش اإلفصييا ، كييذلك اظنظميية الداخلييية المحاسييبية والربابييية كانييت
 بضروري هصالح ا والتركي  عل  الربابة الخارجية. وعاج ي، فبد  الكثير ينادي

 (SEC)لسيييييوق الماليييييية تيييييدع  بييييييس وعلييييي  سيييييبيل المثيييييالس  باميييييت بورصييييية نيوييييييورك لجنييييية خاصييييية با
Securities and Exchange Commission  البورصة  ن تتأكيد في  ل مت كل مؤسسة عضو التي و

وتتحقييق مييين حسييابات ا عنيييد خبييرال خيييارجيين مسييتقلين، وذليييك ب ييدش حمايييية مصييال  المسييياهمين واظطيييراش 
 اظخرى. 

 Mc Kesson and ظ يرت فضييحة م 0292سينة فيي ورغيم هيذ  اإلصيالحات واإلجيرالات هال  ني  و 

Robbins   نتيجة خطأ تضليل جم يور المسيتثمرين بمعلوميات ماليية مغشوشية، وذليك بتو يي  مي ور وخياط
للمي انيييية، مميييا  دى هلييي  الرجيييول ميييري  خيييرى هلييي  المراجعييية والتيييذكير بأهميت يييا، فقاميييت ال ي يييات بنشييير وثيقييية 

  .(1)خاصة تعرض بالت صيل هجرالات المراجعة 
المؤسسيييات فيييي ترسييييف م  يييوم وضيييروري المراجعييية فيييي فقيييد سييياهمت اظ ميييات وال ضيييا   الماليييية  وهكيييذا

سيياهمت التييي ا المبييادا والتقنيييات االبتصييادية، وعليي  هثيير ذلييك توسيي  م  ييوم المراجعيية، كمييا تحييددت تييدريجي  
 المؤسسات.في تحسين ورف  درجة التحقق والتأكد من نوعية المعلومات في بقسط كبير 

الواليييييات المتحييييدي فييييي م 0290ظ ييييور المراجعيييية الداخلييييية بصيييي ة خاصيييية و دق فكييييان سيييينة  مييييا عيييين 
 I.I.A   Institue of Internationalحيييي  تيييم هنشيييال  مجمييي  الميييراجعين اليييداخليين ؛اظمريكيييية

Auditors(2).  
  (3)الشركات ال رعية للمجمعات الكبرى اظجنبية.في م 0291فرنسا سنة في وظ رت كذلك وطبقت 

                                                 

1 - Belamiri, "la mission du commissariat aux comptes", Revue SNC N° 14,1997, p 04.    

2 - L. Collins et G. Vallin, "Audit et contrôle interne», Dalloz, 1986, p188. 

3 - Robert Obert , " Synthèse droit et comptabilité : Audit et commissariat aux comptes, aspect 

internationaux", Dunod , Paris ,ISBN,2006, p03.  
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 : مفاهيم أساسية حول المراجعة  لمطلب الثانيا
 س نذكر من ا ما يلي (1)واحد   يعامة تعاريش المراجعة المعطاي من طرش المختصين تقترل نحو ر 

  كيشل ومسيتقل علي   لتدبيق عل   ن س   فحص يسم  لم نيعّرش مجم  الخبرال المحاسبين المعتمدين ا
ن المستندات الشاملة للمؤسسة والمتعلقة بذمة المؤسسة، بحالت ا حول مصدابية الصوري المعطاي م  يهبدال ر 

  (2)المالية وبنتا ج ا .
  س   المراجعيية بين والمحاسييبين المعتمييدين ال رنسييي المراجعيية كمييا يليييوعييّرش كييذلك مجميي  الخبييرال المحاسيي

ات النتيا ج حيول انتظيام ومصيدابية المي انيية، وجيدول حسياب  يمؤهيل ومسيتقل إلبيدال ر  فحص من م نيهي 
 (3)لمؤسسة ما .

   وبيييد عّرفيييت الجمعيييية المحاسيييبية اظمريكيييية المراجعييية علييي   ن ييياس  عمليييية منظمييية ومن جيييية لجمييي  اظدلييية
، وذلييك لتحديييد مييدى االبتصييادية وتقويم ييا بشييكل موضييوعي تتعلييق بنتييا ج اظنشييطة واظحييدا التييي والقييرا ن 

 . (4)قرري وتوصيل ذلك هل  اظطراش المعنية التوافق والتطابق بين هذ  النتا ج والمعايير الم

   فيييت كيييذلك علييي   ن يييا عمليييية فحيييص القيييوا م الماليييية للمؤسسييية بتيييدبيق بغيييية معرفييية ميييدى مصيييدابيت ا وُعرِّ
 (5)مستقل يدع  المراج . جة الوفال، وهذا ال حص يجري  م نيوصحت ا ودر 

   وعرَّف ييا كييذلكBonnault  وGermond رم وبنييال بأسييلول مييدبق ميين صييا ار تقنيييعليي   ن يياس   اختبيي
مؤهل ومستقل، بغية هعطال تعليل عل  نوعية ومصدابية المعلومات المالية المقدمة مين طيرش  طرش م ني

كييل الظيييروش، وعليي  مييدى احتيييرام فييي هعييداد هييذ  المعلوميييات فيييي المؤسسيية، وعليي  ميييدى احتييرام الواجبييات 
الوضييعية فييي الصييوري الصييادبة عليي  الموجييودات و فييي القواعييد والقييوانين والمبييادا المحاسييبية المعمييول ب ييا 

 (6)المالية ونتا ج المؤسسة.

                                                 

1 - Robert Obert , Op. Cit, p 05. 

2 - Robert Obert : Op. Cit, p 09. 

3 -www. fr. wikipedia. org/wiki/avdiat_comptable_et_financier. 

دار وراق للنشير والتو يي ، عميان  ،ظل المعيايير اظمريكيية والدوليية    ساسيات التدبيق في،وحسين دحدو  حسين القاضي - 4
 .99،ص0222،

5 - www. fr. wikipedia. org/wiki 
، 9119دييوان المطبوعييات الجامعيية، الج ا يير ،  المراجعية وتييدبيق الحسيابات   ،ميد الت ييامي طيواهر ومسيعود صييديقيمح - 6
 .2ص
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ميين خييالل هييذ  التعيياريش السييابقة الييذكر يمكيين التوصييل هليي  هعطييال تعريييش للمراجعيية وهييوس   المراجعيية 
ر الدفاتفي ُ ثبتت التي ظنظمة المراببة الداخلية والعمليات المالية   النتقادية هجرالات تست دش ال حص جمل

 من واب  المستندات، للتأكد من سالمت ا وانسجام ا م  القواعد المحاسبية. 
مستقل ي دش هل  تحديد هل النشاطات والنتا ج مطابقة  لك المراجعة بأن اس   فحص انتقاديوتعرش كذ

   (1)ا، وهل هذا التنظيم موضول بطريقة فعالة لبلوغ اظهداش ؟ . للتنظيم المحدد مسبق  
يي ممييا سييبق يتضيي  نظييام مسييتقل بذاتيي ، يعتمييد هييي ا ميين فييرول المحاسييبة، بييل  ن المراجعيية ليسييت فرع 

 المحاسبة. ي تبد  المراجعة عندما تنت  يا عل  نتا ج عمليات المحاسبة، كلي  
بال حص تعتني التي فيمكن القول بأن المراجعة عباري عن مجموعة من النظريات والمبادا واإلجرالات 

 اسبية المسجلة بدفاتر المؤسسة للتأكد من دبت ا.الدا م للبيانات المح
 : التاليتميز المراجعة على النحو التي من خالل ما تقدم من التعاريف يمكن إبراز جملة من النقاط 

اعتميياد المراجيي  عليي  التخطيييط المسييبق  وهييذا يعنييي لمن جييية معينيية، اعملييية منظميية وفق ييهييي المراجعيية  -
  (2)ووض  برنامج لعملية المراجعة.

 يعتمد المراج  عل  جم  وتقديم اظدلة والقرا ن.  -

 مؤهل ومستقل.  يالمراج  شخص م ن -

 توصيل نتا ج المراجعة هل  اظطراش المختل ة من خالل هعداد التقارير الخاصة بذلك. -

التييي حييول اظدليية والقييرا ن  يانتقيياد  يوممييا سييبق يمكيين تعريييش المراجعيية تعري  ييا عخيير وهييوس   هعطييال ر 
علي يييا المراجييي ، مييين خييالل هطالعييي  علييي  سيييجالت المؤسسييية، وتقويم ييا وفيييق برنيييامج مراجعييية معيييد يحصييل 

يصييال ر ييي  االنتقيياد اا، ومخطط ييمسييبق   حييول صييحة ومصييدابية  يليي  وفييق مبييادا ومعييايير متعييارش علي ييا، وا 
  .هذ  اظخيري من خالل تقرير يعد  بعد االنت ال من عملية المراجعة يالقوا م المالية لمستعمل

 أهداف المراجعة ׃المطلب الثالث
 هييداف ا ومييدى التحقييق وال حييص، وكييذلك درجيية االعتميياد فييي لقييد صيياحل تطييور م نيية المراجعيية تطييور 

  (3)س يالعرض التالفي عل  نظام الربابة الداخلية، ويمكن التطرق هل  مراحل ذلك التطور 
                                                 

1 - Bernard Corbet et Bernard Murry,  "L’Audit qualité interne", Paris, AFNOR,2000,p06. 

2 - P. Candan et L. Tongard, " Audit des associations, organisations", Collection Audit, 1990, 

P 182. 

 9111 ،ن، عمييادار صيي ا للنشيير والتو ييي ، الطبعيية اظوليي  ، المييدخل الحييدي  لتييدبيق الحسييابات  ،جمعيية ي حمييد حلميي - 3
 .12ص
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ختالس وكذلك اظخطيال، ليذلك كانيت س كان ال دش من المراجعة اكتشاش التالعل واالم0211ببل سنة  -
 هذ  المرحلة لم يكن هناك اهتمام بنظام الربابة الداخلية.في المراجعة ت صيلية، و 

هييذ  المرحليية كييان ال ييدش ميين المراجعيية تحديييد مييدى سييالمة فييي س م0291م حتيي  سيينة 0210ميين سيينة  -
نت هذ  المرحلة بداية االهتمام وصحت ، باإلضافة هل  اكتشاش التالعل واظخطال، ولذلك كا يالمرك  المال

 بالربابة الداخلية.

، وتييم يس كييان ال يدش ميين التيدبيق تحدييد مييدى سيالمة المركيي  الميالم0291م حتيي  سينة 0291مين سينة  -
 تعتمد عل  متانة وبوي نظام الربابة الداخلية.التي التحول نحو المراجعة االختبارية 

 ׃شملتعددت  هداش المراجعة لت مس 0291بداية سنة  -

  .مراببة الخطط ومتابعة تن يذها والتعرش عل  ما حققت  من  هداش 
   ا من ا.تقييم نتا ج اظعمال بالنسبة هل  ما كان مست دف 

  حالت دون الوصول هل  اظهداش المحددي. التي دراسة اظساليل 

  النشاط جمي  نواحيفي القضال عل  اإلسراش من خالل تحقيق  بص  ك اية هنتاجية ممكنة. 

  تخ يض خطر المراجعة وذلك لصعوبة تقيدير عثيار عمليية المراجعية علي  العمييل  و المؤسسيات محيل
 المراجعة.

المحاييد عميا هذا كانيت  ال نيي  يلعمليية المراجعية هيو هبيدال الير  يمما سبق نصل هلي   ن ال يدش الر يسي
المراجعيية، ونتييا ج اظعمييال  للمؤسسيية محييل ري صييادبة وعادليية عيين المركيي  الميياليالتقييارير المالييية تعبيير بصييو 

 لتلك ال تري.
، ولعيل العبياري المشي وري مراجعة يرج  هل  القضال اإلنجليي يومما هو جدير بالذكر  ن تطور  هداش ال

وصيش في يا المراجي  بأني س  كليل حراسية التيي م، و 0829بضييت  خلييج اظبطيان سينة فيي  Lopase يللقاض
 (1)ر المجرمين. ذا حاسة شم بوية البت ال عثا اوليس كلب  

نمييا  يوالمالحييظ  ن هييذ  العبيياري تشييير هليي   ن ال ييدش الر يسيي للمراجعيية ليييس اكتشيياش الخطييأ والغييش، وا 
 تظ ر هذ  اظخطال عند بيام المراج  بم ام .
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 : أنواع المراجعةالثانيالمبحث 

 سالتالي يمكن عرض وتصنيش المراجعة من  وايا متعددي عل  النحو 
 ب المراجعة من حيث حدودها تبوي ׃المطلب األول

 (1)من هذ  ال اوية يمكن  ن نمي  بين نوعين
يخييول للمراجيي  ميين خالل ييا هطييار غييير محييدد للعمييل التييي المراجعيية هييي س و المراجعةةة الكاملةةة - 
نمييا تخضي  المراجعيية للمعييايير اليذي  يؤدييي ، وال يعني  فحييص كيل عملييية تميت خييالل فتيري محاسييبية معينية، وا 

المحايد عن مدى عدالية وصيحة  ال ني  ين اية اظمر  ن يقدم الر في تعين عل  المراج  المتعارش علي ا، وي
اختباراتي ، حيي  هن مسي وليت   شيملت االتيي التقارير المالية ككل، بغض النظر عن نطاق ال حص والم ردات 

فيي حريية هيذ  الحالية للمراجي  الفيي لم تخض  لل حيص، ويالحيظ  ني  التي جمي  الم ردات، حت  تلك  تغطي
 تشمل ا اختبارات  ) سلول العينة(. التي تحديد م ردات  

 ن المؤسسات الكبيري عندما تعتمد علي  هيذا  ناسل المؤسسات الصغيري، وهذا يعنيهذا النول من المراجعة ي
الييذي النييول ميين المراجعيية، فييتن ذلييك يتوبييش عليي  متانيية وبييوي نظييام الربابيية الداخلييية،  و ضييعش هييذا النظييام، 

 اختبارات .في توس  المدبق  يعن 
يقتصيير عمييل المراجيي  في ييا عليي  بعييض العمليييات التييي المراجعيية هييي و  :المراجعةةة الجزةيةةة -ل

تنحصيير  التييالي   ن المراجعيية تتضييمن وضيي  بيييود عليي  النطيياق  و المجييال المييراد مراجعتيي ، وب  يالمعنييية، 
)رسييالة ارتبيياط( تبييين حييدود  ياق كتييابهييذا المجييال، لييذلك يتطلييل اظميير هنييا وجييود ات ييفييي مسيي ولية المراجيي  

 المراج ، ومن  مثلة المراجعة الج  يةس 

 االت اق عل  مراجعة العمليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات.  -
 االت اق عل  دراسة بدري المؤسسة عل  سداد الت امات ا. -

 االت اق عل  مراجعة العمليات الخاصة بالمخا ن.  -

ج  ية فتن ا تتوبيش علي  شيكل المؤسسية وعالبات يا بيالمالك، ليذلك فيتن  والمراجعة سوال كانت كاملة  و
شييييركات المسيييياهمة تتبيييي  المراجعيييية الكامليييية، بينمييييا تختييييار شييييركات اظشييييخاص والمؤسسييييات ال ردييييية نطيييياق 

 المراجعة، ويتوبش ذلك عل  طبيعة االت اق وعقد الشركة لتحديد طبيعة المراجعة وحدودها.

                                                 

 .09-00جمعة، المرج  ن س ، ص  ي حمد حلم - 1
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 مراجعة من حيث مدى الفحص: تبويب اليالمطلب الثان
  (1) ما من هذ  ال اوية فنمي  بين نوعين من المراجعة  

بدايية ع يد الم نية، وفي يا يقيوم المراجي  فيي كانيت سيا دي التيي المراجعية هيي و  سالمراجعة التفصةيلية - 
 يييا ب حيييص جميييي  القييييود واليييدفاتر والسيييجالت والمسيييتندات للتأكيييد مييين  ن جميييي  العملييييات مقييييدي بانتظيييام و ن

التالعييييل، ولييييذلك ف ييييذا النييييول ميييين المراجعيييية يناسييييل  صييييحيحة، كمييييا  ن ييييا خالييييية ميييين الغييييش، واظخطييييال  و
المؤسسييات الصييغيري، وال يناسييل المؤسسييات الكبيييري نظييرا ل يييادي  عبييال المراجعيية، فضييال عيين تعارضيي ا ميي  

 يحرص المراج  عل  مراعات ا باستمرار.الذي الوبت والتكل ة  يعامل

تعتمييد عليي  ابتنييال المراجيي  بصييحة وسييالمة نظييام التييي المراجعيية هييي س و ختباريةةةالمراجعةةة اا  -ل
  حد هذ  اظساليلس بتتبالالربابة الداخلية، وتتم هذ  المراجعة 

 )العينات الكمية(.  يالتقدير الشخص -
 علم اإلحصال )العينات اإلحصا ية(.  -

تبال مامي  بالم ياهيم اإلحصيا ية ال امية مثيلس المراج  ظحد هذ  اظساليل يعتميد علي  الخبيري وميدى هل وا 
وكييييييييذلك طييييييييرق اختيييييييييار العينيييييييية  الطبيعييييييييي،، التشييييييييتت، التو ييييييييي  ي)المجتميييييييي ، العينيييييييية، الوسييييييييط الحسيييييييياب

  (2)اإلحصا ية...هلف(.
هذا المجال الت ربة  بين المراجعة الكاملة والمراجعية الت صييلية مين ناحيية، والمراجعية في ويجدر الذكر 
ا للخلييط بييين هييذ  اظنييوال، حييي  هن المراجعيية الكامليية بييد ميين ناحييية  خييرى، وذلييك تجنب يي الج  ييية واالختبارييية

حين تكيون المراجعية اختباريية في تكون ت صيلية هذا تم فحص جمي  القيود والدفاتر والسجالت والمستندات، 
المراجعيية هذا تييم فحييص جيي ل معييين ميين القيييود والييدفاتر والسييجالت، وكييذلك المسييتندات، وكييذلك الحييال فييتن 

تشيييمل الجييي ل محيييل المراجعييية، وبيييد تكيييون التيييي الج  يييية بيييد تكيييون ت صييييلية هذا تيييم فحيييص جميييي  العملييييات 
 اختبارية هذا تم اختبار عينة من مجمول م ردات هذا الج ل. 

                                                 

 .09-09-00صجمعة، مرج  سابق،  ي حمد حلم - 1
، الدار الجامعية،  يوالكل يالربابة والمراجعة الداخلية عل  المستوى الج   عبد ال تا  محمد الصحن، محمد السيد سرايا،  - 2

 .080، ص 0228اإلسكندرية، 
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 المطلب الثالث: تبويب المراجعة من حيث التوقيت
 (1) سا ل ذا المعيار يمكن  ن نمي  بينوفق  

س هذ يكلش المراج  بالقيام بمثل هذ  المراجعية بعيد انت يال ال تيري الماليية المطليول ةالمراجعة النهاةي - 
ذليك ضيمان لعيدم فيي ، و يمراجعت ا، وبعد هجرال التسويات وتحضير الحسابات الختامية وبا مة المرك  الميال

ؤخيييذ علييي  ا. ولكييين يُ ظن الحسيييابات تكيييون بيييد  ب ليييت مسيييبق   ؛البيانيييات بعيييد مراجعت يييافيييي تعيييديل   يحيييدو  
 المراجعة الن ا ية االحتماالت التاليةس

 تأخر النتا ج. -
 مكتل المراج . في حدو  ارتباك   -

 عدم اكتشاش الغش واظخطال والتالعل.   -

ال تيييري ال منيييية الال مييية للقييييام بعمليييية تيييدبيق الحسيييابات   يوترجييي  هيييذ  االحتمييياالت هلييي  بصييير الميييدي، 
بيدال الير )مراجعة الحسابات(، وذلك ظن المراج  ي مواعييد فيي المحاييد  يال ني  يلت م بتن ال عملية المراجعة وا 

 ا لقانون الشركات ونظام ا.محددي وفق  
س وهنييا يقييوم المراجيي  بمراجعيية الحسييابات والمسييتندات بصيي ة مسييتمري، حييي  المراجعةةة المسةةتمر  -ل

ن ايية السينة بمراجعية في وم يراجع ا، ثم يقالتي يقوم ب يارات متعددي للمؤسسة موضول المراجعة طوال ال تري 
التيي ا لشركات اظموال وغيرها مين المؤسسيات الحسابات الختامية والمي انية، ولذلك فتن هذا النول يعد مناسب  

ا ل حصي ا، كميا  ن يا تيوفر تقوم بعمل ضخم ولدي ا الكثير من العملييات، حيي  تحتيال هلي  وبيت طوييل نسيبي  
تقليييل التييالي عملييية المراجعيية، وبفييي ممييا يسيياعد  عليي  التوسيي   خييالل مييدي ال حييص،في للمراجيي  الوبييت الكييا

 (2) عن ذلك سرعة اكتشاش اظخطال.فرص ارتكال الغش والتالعل، فضال  
 (3)بد يعط  بعض العيول من ا س  هتباع اوعل  الرغم من م ايا المراجعة المستمري، هال  ن 

 المؤسسة محل المراجعة. في ارتباك العمل  -
 المؤسسة.  ي ت اإلنسانية بين المراج  وموظتوطيد العالبا -

 

 

                                                 

لمملكيية تنظيييم الممارسيية الم نييية با اسييتخدام ا فييي  معييايير المراجعيية الدولييية ومييدى همكانييية ،يعيييد حامييد معيييوش الشييمر  - 1
 .01ص ، 0229،الرياض، مع د اإلداري العامة  بعة اظولي ،طالالعربية السعودية ، 

 .91ص ،0281 ،دار العلم للماليين،   دلة التدبيق الدولية  ،اتحاد المحاسبين الدوليين - 2
 .09مرج  سابق، ص ،جمعة حلمي  حمد - 3
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 المطلب الرابع: تبويب المراجعة من حيث االتزام وااستقاللية
 (1)نمي  بينس  من حي  االلت ام القانوني - 0

 ن يا المراجعية   ينيص القيانون علي  وجيول القييام ب يا، التيي تليك المراجعية هيي و  سالمراجعة اإللزاميةة - 
سييات وفقييا للقييانون السييا د )بييانون الشييركات، بييوانين الضييرا ل، بييانون االسييتثمار(، ويييتم تلتيي م ب ييا المؤسالتييي 

حالة تعدد المراجعين فتن م في تقدر  تعاب ، و هي التي تعيين المراج  من خالل الجمعية العامة للمساهمين و 
 لون بالتضامن.ؤو مس

ون اختيارييية، ويرجيي   ميير تقرييير المراجعيية  ن تكييفييي )غييير اإلل امييية( اظصييل  المراجعةةة ااختياريةةة  -ل
ل  غيرهم من  صحال المصال .  القيام ب ا هل   صحال المؤسسة وا 

الثقية واالطم نيان في ظن ا ت يد  ؛لذلك فتن هذ  المراجعة تناسل شركات اظشخاص والمؤسسات ال ردية
البنيييوك هلييي  هليي  الحسيييابات المعتميييدي مييين مراجييي  عنيييد  تحدييييد نصييييل كيييل شيييريك، باإلضيييافة هلييي  اطم نيييان 

ببيول اإلبيرارات المقدمية مين فيي  عين اظميل التقارير المالية المعتميدي مين المراجي  عنيد طليل بيروض، فضيال  
 المؤسسة للضرا ل وعدم تعديل ا واعتمادها.

  (2)من حي  االستقالل تنقسم المراجعة حسل هذا المعيار هل س  -2
يات المؤسسة ودفاترها وسجالت ا ومسيتندات ا عل   ن ا فحص لعمل  اس يمكن تعري المراجعة الداخلية - 

 ا من الربابة الداخلية.تمثل ج ل  هي بواسطة هداري  و بسم من داخل المؤسسة، و 
محاييييد ليييدفاتر  راجعييية الخارجيييية بأن يييا فحيييص انتقييياديس يمكييين تعرييييش المالمراجعةةةة الخارجيةةةة  -ل

ا لنوعيييية تبع ييي انييي   تعاب ييي، بموجيييل عقيييد يتقاضييي  عؤسسييية ومسيييتندات ا بواسيييطة شيييخص خيييارجيوسيييجالت الم
المحاييد عين صيدق وعدالية التقيارير الماليية للمؤسسية  ال نيي  يال حص المطلول من ، وذليك ب يدش هبيدال الير 

  (3)خالل فتري معينة.

هيي م مة تحقيق تؤدى لإلدالل بش ادي حيول صيدق وانتظيام الحسيابات، و هي كذلك المراجعة الخارجية 
 (4)سة يسم  محافظ الحسابات . تن ذ من طرش شخص مستقل عن المؤس

                                                 

 .081ص  ،بقعبد ال تا  محمد الصحن، محمد السيد سرايا، مرج  سا - 1
2 - Guide d’audit, "Ministère de l’économie",(ALEM) Inspection générale des finances, p 12. 
3 - Lionel Collins et Gérard Vallin , "Audit et contrôle interne", (aspects financière)  

4 -, Dalloz, gestion, opérationnelles et stratégiques 4 ème édition, Paris, 1992, p 21.   
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ويتضيي  ميين الت ربيية السييابقة بييين المراجعيية الداخلييية والمراجعيية الخارجييية  ن هنيياك  وجيي  تشيياب  يمكيين 
 س(1)يحصرها كما يل

   يمكن الثقية في يا، التي ي دش هل  توفير المعلومات الضرورية، و  فعاال   اكل من ما يمثل نظام ا محاسبي
 التقارير المالية الناجعة. هعدادفي واالعتماد علي ا 

  ،كل من ما يتطلل وجود نظام فعال للربابة الداخلية لمن   و تقليل حدو  اظخطيال، التالعيل، الغيش
 س(2)يتعاون بين ما يمكن توضيح  فيما يل -ا يض  -كما يوجد 

قييوم ب ييا يالتييي لكمييية االختبييارات  يعنييي تقليييل المراجيي  الخييارجي وجييود نظييام جيييد للمراجعيية الداخلييية،  -
 توفير وبت وج د المراج . لتالياعند ال حص، وب

 عن المراجعة الخارجية، وهذا يؤكد ص ة التكامل. د نظام للمراجعة الداخلية ال يغنيهن وجو   -

  .وعل  الرغم من التشاب  والتعاون والتكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية  -

  (3)يديسهال  ن هناك اختالفات بين ما، وذلك من  وج  عد

 .من حي  ال دش
  .من حي  العالبة بالمؤسسة

  .من حي  التوبيت المناسل لألدال

 من حي  المست يد.

                                                 

1 -  Ministère de  L’économie "guide d’audit", op.Cit, p 23-24. 

 .01جمعة، مرج  سابق، ص   حمد حلمي - 2
 .0228 كتوبر  19تقرير خبري ربم  ، جويمعة العمري ،  المراجعة المحاسبية والتحليل المالي  تقرير الخبير المحاسبي - 3
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 الجزاةر في لمهنة المراجعة  والتنظيمي يالمبحث الثالث: اإلطار القانون
بدايييية فيييي الج ا ييير مييي  المؤسسييية العموميييية االبتصيييادية، وذليييك فيييي لقيييد تيييم اعتمييياد مراجعييية الحسيييابات 

 11/019 ، وبالمرسييييوم التن يييييذيم0211المتعلييييق بقييييانون المالييييية لسيييينة  92/011سييييبعينات ب عييييل اظميييير ال
المتعلييق  88/01المتعلييق بم ييام مراجيي  الحسييابات، وبعييد ذلييك عرفييت المراجعيية مرحليية جديييدي ب عييل القييانون 

فيي ري دون التيدخل تقريير مجليس اإلدافيي يقضي  بمراجعية المعلوميات المقدمية  اليذيباستقاللية المؤسسات، و 
، ومحيييافظ الحسيييابات المتعليييق بم نييية الخبيييير المحاسيييبي 20/81شيييؤون التسييييير بالمؤسسييية، وكيييذا القيييانون 

الحسيابات والمحاسيبين  للخبرال المحاسيبين ومحيافظي الوطني سس لميالد المصش الذي والمحاسل المعتمد 
الج ا ير فيي تربية المراجعية في لمحاسبة( المعتمدين، وما لعب  من دور هل  جانل ال ي ات اظخرى )مجلس ا

 وتنميت ا.
 الجزاةر في مست مهنة المراجعة التي صالحات القانونية المطلب األول: اإل

الج ا ييير منيييذ فيييي مسيييت م نييية المراجعييية التيييي صيييالحات إلهيييذا المطليييل هلييي  مختليييش افيييي سييينتطرق 
 هل  ثال  مراحلس ل، حي  بسمنا هذا المسار التاريخياالستقال
 م1691إلى غاية  م1692صالحات القانونية للفتر  من اإل -1

ا لألمير وفق ي م،0292المؤسسيات العموميية االبتصيادية الج ا ريية سينة فيي لقد بد  تنظيم م نية المراجعية 
منيي   98حييي  تيينص المييادي  م،0211المتعلييق بقييانون المالييية لسيينة  م،90/09/0292فييي المييؤر   92/011

ي يييات الحسيييابات للمؤسسيييات الوطنيييية وال  عييييين مراجعييييلمكليييش بيييالتخطيط بت  يكليييش و يييير الدولييية ا علييي س
تملييييك في ييييا الدوليييية  و هحييييدى ال ي ييييات التييييي المؤسسييييات فييييي ، و العمومييييية ذات الطيييياب  الصييييناعي والتجيييياري

يي مال ييا، وذلييك بقصييد التأكييد ميين سييالمة ومصييدابية الحسييابات، وتحليييل الوضييعية  ا ميين ر سالعمومييية حصص 
  (1). والخصوم المالية لألصول

، م09/00/0219س يالميؤر  في 11/019ا للمرسيوم ولقد تيم تحدييد م يام واجبيات محيافظ الحسيابات وفق ي
اعتبر مراج  الحسابات كمرابل دا م لتسيير المؤسسات العمومية، حي  حول ممارسة هيذ   الذيوهو النص 

 الدولة ويشملس  ي الوظي ة لموظ
 المالية. وم تشي لمراببين العامين للمالية، مراببيا

                                                 

1 - "Code de commerce Algérien", OPU, Alger, 1975. 
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ولقد استثن  المرسوم من هيؤالل الميوظ ين الميؤهلين مين طيرش و اري الماليية، فأوكليت للميراجعين الم يام 
 التاليةس 

ي ترض  ن تكون ل ا عثار ابتصادية ومالية عل  التسيير التي المراببة البعدية لشروط هنجا  العمليات  -
 بص ة مباشري  و غير مباشري.

 ا لمواص ات الخطة.حسابات والموا نات والكشوفات التقديرية طبق  متابعة هعداد ال -

مراجعة مصدابية الجرد وحسابات النتا ج المستخرجة من المحاسبة العامة والتحليلية للمؤسسة ومدى   -
 صالحيت ا.

 (1)كما أن لها سلطة تقييم عمليات التسيير من خالل:

 .المراجعة  للمؤسسة محل تقييم التسيير المالي والتجاري  *  
 المالية.اكتشاش  خطال التسيير وتقديم ا للو اري الوصية وو اري   *  

شيي دت التييي السيينة هييي و  م،0281هن تطبيييق هييذا التصييور المتعلييق بمراجعيية الحسييابات اسييتمر حتيي  سيينة 
تصيادية لم تكن تتوافق مي  الظيروش االجتماعيية واالبالتي هنشال مجلس المحاسبة والم تشية العامة للمالية، و 
 المعايير الدولية من ج ة  خرى.في السا دي من ج ة، ومدى مواكبت ا للتطور الحاصل 

ي-ثم هن هذا التالؤم ال يبرر فقط لغيال سياسة واضحة لتكوين مراج  الحسيابات، ولكين  لوجيود  -ا يض 
مين القيانون  جعلتالتي ينظم هذ  الم نة، ومن بين هذ  الثغرات اظكثر داللة و  ثغرات لوض  تصور  ساسي

 معايير الدولية نذكرسلبانونا خاصا بالنظر ل اظساسي
  مراجعييية الحسيييابات النييياتج  ساسييا عييين نقيييص اإلمكانييييات، وللعيييدد الكبيييير مييين فيييي غيييال االسيييتمرار

 المؤسسات الواجل مراجعت ا.
  تحديييد مقيياييس وشييروط االلتحيياق بالم نيية، هييذ  الشييروط كانييت تحييدد ميين طييرش فييي نقييص الشيي افية

 اري بالتوافق م   هداش المرحلة.  اإلد

  عيييادي ميييا تجمييي  م يييام التيييي تشيييمل ا مراجعييية الحسيييابات و التيييي للمجييياالت  11/019امتيييداد المرسيييوم
 متنابضة وغير متال مة، بالنظر هل  المعايير المتعارش علي ا دوليا.

 .المدي غير المحددي لع دي مراج  الحسابات 

                                                 

1 -SAADI Nacer- Eddine et MAZOUZ Ali, "La pratique du commissaire aux comptes en 

Algérie", Tome 01, ed- SNC, Alger, 1993,p34.  
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 م1699إلى غاية  م1691اإلصالحات القانونية  للفتر  من  -2 
و ييادي درجية عيدد المؤسسيات العموميية، في نتج عن  ارت ال  الذي  هعادي تنظيم االبتصاد الوطني م  

فتن هذا النول من المراجعة اإلل امية بالقانون السيالش ذكير ،  ظ ير بعيض النقيا ص  تشابك القطال العمومي؛
فيي ري للمؤسسات، وكذا ضيمان فعاليية التسييير الحصول عل  ضمان مطابقة النشاطات لألهداش المسطفي 

انبثيييق عنييي  هعيييادي تنظييييم م نييية اليييذي صيييدر الدسيييتور  م0219عيييام فيييي ل يييا، و  ظيييل احتيييرام الطييياب  القيييانوني
، هييذا القييانون م10/19/0281المييؤر  فييي 81/10المراجعيية،  بيير بتنشييال مجلييس المحاسييبة بصييدور القييانون 

المتعليق بم يام وواجبيات  11/019وتوسي  المرسيوم  م،0211لسنة  من بانون المالية 92سم  بتلغال المادي 
اسيتمد تصييور  مين هيذ  الميادي، ومين  احتكييار مراجعية الحسيابات العموميية لمجلييس  اليذيو مراجي  الحسيابات، 

تيينص عليي   ن مجلييس المحاسييبة يرابييل مختلييش التييي ميين ن ييس القييانون،  10المحاسييبة، وهييذا طبقييا للمييادي 
…  عين العملييات الماليية والمحاسيبية  يين تيتم مراببية صيحت ا، بانونيت يا، ومصيدابيت ا تعبرالتي المحاسبات 

 هلف .
ن ييس الوبيييت صييراحة  حكييام النصيييوص القانونييية المختل ييية فييي لييم يبلييي   92وبتلغييال هييذا الييينص للمييادي 

، جتمياعيعيض العملييات ذات الطياب  االبفيي تأخيذ كمرجي  للتيدخل التيي والمتعلقة بالمؤسسيات االشيتراكية، و 
 الحسابات وخاصة فيما يتعلق بيس ارير مراجعيولمختلش تق

 .للمؤسسات المتعلق بالتسيير االشتراكي م09/00/0210في من اظمر  91المادي  -
ون االجتماعيييية م المتعليييق بلجيييان الشيييؤ 98/00/0219الميييؤر  فييييس  19/909مييين المرسيييوم  10ي المييياد -

 والثقافية. 
حيييييدد العالبيييييات الر يسيييييية بيييييين  اليييييذي  م 90/00/0210فيييييي   الميييييؤر  10/09مييييين اظمييييير  01الميييييادي  -

 المؤسسات االشتراكية، سلطة اإلداري الوصية واإلدارات اظخرى التابعة للدول.

 م والمتعلييييق بمجلييييس اإلداري للمؤسسييييات90/00/0210فييييي المييييؤر   10/092ميييين المرسييييوم  01المييييادي  -
 .االشتراكية ذات الطاب  االبتصادي

، ة العمومييية، كانييت ذات  سيياس بييانونيالمؤسسييفييي تمييي  بوجييود مراجيي  للحسييابات تالتييي هييذ  الوضييعية  -
 شب  تام فيما يعلق بيس  بانونيا اتثبت  ن الم مة تعيش فراغالتي و 

 .شروط التعيين 
  .الم مات والتوصيات 
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 م 0289اسيتمر هلي  غايية   وليات وبص ة عامة اظساس لمراجعي الحسابات، هذا ال راغ القيانونيالمس
 سمن  عل   ن  029جال ليعيد تكييش الم نة، حي  تنص المادي  الذيم، و 0280دور بانون المالية لسنة بص

تمتليك في يا الدولية  التيي   يتم تعيين المراجعين للحسابات بالنسيبة للمؤسسيات العموميية والمؤسسيات الخاصية 
 .ومية حصصا من ر س مال ا االجتماعي  و هي ة عم

لتتجيياو  هطييار هييذ  المرحليية، ميين خييالل هعييادي االعتبييار لمراجعيية مسييتقلة  هييذ  النصييوص ت ييرض ن سيي ا
 سيمكن تلخيص ا فيالتي للحسابات، وعدم التطبيق ل ذ  النصوص يمكن ت سير  بعدي  سبال  كثر داللة، و 

  ،هن الظييروش االبتصييادية للمرحليية كانييت ت ييرض احتياجييات  خييرى، كتعييادي ال يكليية التنظيمييية والمالييية
   مشكل مراجعة الحسابات.يطر الذي و 

  ا عنيذاك يقابلي  عيدد خبيير   91الم نية، حيي  بيدر عيدد الخبيرال المحاسيبيين بأبيل مين فيي نقيص عيدد محتر
 مؤسسة. 0911المؤسسات يقارل  هجمالي

 كييان بمقييدور  هذا تييوفر  ن يحييرك المعييايير ل ييذ  الم نيية، وتنبييي  السييلطات الييذي  غيييال التنظيييم الم نييي
 .سياسة هعادي هيكلة القطال العموميفي تسيير و في القطال للتحكم العمومية لدور هذا 

  التييالي  م  ييين تييم هصييدار القييانون المتعلييق باسييتقاللية المؤسسيية، وب0288لقييد تطلييل اظميير انتظييار سيينة 
 المؤسسات العمومية.في هعادي االعتبار ن ا يا لمراجعة الحسابات 

  فتر  ما بعد اإلصالحات -3
 88/10م، تيياريف صييدور القييانون 0288الج ا يير كييان ضييعي ا حتيي  فييي الحسييابات هن تطييور مراجعيية  

للمؤسسييييات االبتصييييادية العمومييييية، هييييذا القييييانون  ي م المتعلييييق بالقييييانون التييييوجي09/10/0288فييييي المييييؤر  
 .الت مت ب ا السلطات العمومية عنذاكالتي وبتحرير  للمؤسسة العمومية من كل القيود اإلدارية والبيروبراطية 

هعادي تنظيم هذ  الم نية مين الناحيية القانونيية، بتعيادي االعتبيار لمراجعية الحسيابات واإللي ام في وتمثلت 
المؤسسة االبتصادية العمومية، وبتمداد المؤسسية ب ياتين اظداتيين )المراجعية والتقيييم( في بالمراجعة الداخلية 

ال عالييية والنوعييية عليي  تعييدد المراجعيية المختل يية فييتن المشييرول وخالفييا لمييا كييان علييي  سييابقا،  وليي  هييذ  المييري 
 للمراجعين بتدرال عنصرين هماس لوبت  عط  خصوصية للقانون اظساسين س افي اظشكال، و 

  .ممارسة الم نة من طرش م نيين مستقلين -
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التسيييييير، بتيجيييياد الت ربيييية بييييين المراجعيييية القانونييييية اإلل امييييية والخارجييييية لمصييييدابية فييييي عييييدم التييييدخل  -
يكيون مين مسي ولية  اليذيتصيب  مين اختصياص وم مية المراجي  وتقيييم التسييير التيي سابات وبانونيت يا، و الح

 مجلس اإلداري.

هعادي االعتبيار ل يذ  الم نية، الممارسية مين طيرش م نييين في ساهمت التي ومن بين الركا   اظساسية 
 س ا يليويمكن  ن نذكر عل  الخصوص م ،القطال االبتصادي العموميفي مستقلين 

 كانت تخض  ل ا المؤسسة العموميةالتي البطل وثغرات المراجعة الخارجية المتعددي اظشكال  -
ال تكيون فعالية دون هعيادي االعتبيار لوظي ية المحاسيبة كمصيدر للمعلوميات التيي التسييير فيي الصرامة  -

 المؤسسة.الضرورية إلداري 

يكييون تجسيييدها مرتبطييا بالمراجعيية التييي تقلة، تسيييير المؤسسيية العمومييية االبتصييادية المسييفييي الشيي افية  -
الحسييابات بتوج ات ييا تسييتجيل بييدون شييك  ن م نيية الخبييرال المحاسييبين ومحييافظيالخارجييية المسييتقلة، حييي  ه

 كوسيلة للتقييم والتحسين. -ا يض  -ل ذ  الضروري، ليس فقط كأداي للمراجعة ولكن 

 الجزاةر   في نة المراجعة تسير مهالتي : الهيةات والميكانيزمات الثانيالمطلب 
شييي دت المراجعييية خيييالل جميييي  مراحيييل تطورهيييا تغييييرات، هميييا علييي  مسيييتوى التشيييري   و علييي  مسيييتوى 

 .االبتصاديالوسا ل واآلليات المستخدمة، وهذا ب دش ضمان ال عالية لنشاط المؤسسات ودف  عجلة النمو 
تخيص تنظييم الم نية وميا انبثيق عن يا التيي هذا المطلل تسليط الضيول علي  منظومية القيوانين في سيتم 

 من تنظيمات م نية تك ل حسن  دال المراجعة.
 حاسبين المعتمدينمالحسابات، وال محافظيللخبراء المحاسبين،  الوطنيالمصف  -1

الحسيييابات والمحاسيييبين المعتميييدين ب عيييل  محيييافظيتيييم هنشيييال المصيييش اليييوطن  للخبيييرال المحاسيييبيين، 
م المتعليييييق بم نييييية الخبيييييير المحاسيييييل، ومحيييييافظ  الحسيييييابات 91/19/0220فيييييي الميييييؤر   20/18القيييييانون 

  (1)هطار القانون بيس في ، ويعتبر هذا المصش ج ا ا م نيا يكلش دوالمحاسل المعتم

 العمل عل  تنظيم الم نة وحسن ممارست ا.  -
 الدفال عن كرامة  عضا  ا واستقالليت م.   -

الخصيوص شيروط التسيجيل واإليقياش والشيطل ميين  يحيدد علي  اليذي  للمصيش  اليداخليهعيداد النظيام   -
 جدول .

                                                 

1 -J.O.R.A N° 20, du 01/05/1991, p65. 
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مييييدان التقيييييس والترسييييم فيييي تبيييادر ب يييا السيييلطات العموميييية المختصييية التيييي يقيييدم مسييياعدت  لألشيييغال   -
 والتسعير. الم نيوالطلل  المحاسبي

 يمثل مصال  الم نة اتجا  السلطات المختل ة واتجا  الغير والمنظمات اظجنبية المماثلة.  -

 الحسابات والمحاسبين المعتمدين. با مة الخبرال المحاسبيين ومحافظيويراج  وينشر  يعد  -

يتأكد من النوعية الم نية والتقنية لألشغال المنج ي من طيرش  عضيا  ا ضيمن احتيرام  خالبييات الم نية   -
 والتنظيمات المعمول ب ا.

 ن طريق التنظيم.تنشر مقاييس تقدير اإلنجا ات والش ادات وتحديد كي ية تطبيق ا ع  -
 

 مجلس النقابة الوطنية ألعضاء المهنة -2
فييي المييؤر   29/91ربييم  ال الم نيية بموجييل المرسييوم التن يييذيتييم تأسيييس مجلييس النقابيية الوطنييية ظعضيي

يحيدد اليذي م، و 10/09/0221في المؤر   21/908ربم  بالمرسوم التن يذي م المعدل والمتمم09/10/0229
 (1)س وتتمثل اختصاصات المجلس في تشكيل مجلس النقابة الوطنية ظعضال الم نة ويضبط اختصاصات ،

 حماية المصال  المعنوية والمادية ظعضال النقابة. -
 تمثيل النقابة الوطنية لدى السلطات العمومية ولدى جمي  السلطات ه ال الغير.  -

 ل النقابة وتسويت ا.الوباية من كل الن اعات الم نية بين  عضا  -

 تقررها الجمعية العامة. التي تحصيل االشتراكات الم نية   -

 .يمية المعمول ب ا والنظام الداخليالعمل عل  احترام جمي   عضال النقابة لألحكام التشريعية والتنظ  -

 تحديد المطالل العادية للتدبيق والربابة.   -

المييييادين التقنيييية والمحاسيييبية فيييي لطات المختصييية تعرضييي ا عليييي  السيييالتيييي المسيييا ل فيييي   يهبيييدال الييير   -
 والقانونية،  و المالية المرتبطة بحياي المؤسسة.

لدى  عضال النقابة، وتحضير السلطات  بالتقويم المستمر للمستوى النظري والتقني المساعدي والن وض  -
التنسيييييق ميييي  السييييلطات المختصيييية للتييييدريبات والملتقيييييات الم نييييية، وتنظيم ييييا واإلشييييراش علي ييييا ومراببت ييييا ب

 الم ام والتكوين والبح .في المختصة، وكذلك المشاركة 

 تغطي  وتو يع ا ونشرها.الذي القيام بتعميم نتا ج اظشغال المتعلقة بالميدان   -

 

                                                 

1 -J.O.R.A N°19, du 00/10/1999,  pp 89  - 83. 
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 للمحاسبة   المجلس الوطني -3
فيي ميؤر  ال 29/908ربيم  نشال المجلس الوطني للمحاسبة ب عل المرسوم التن ييذيلقد تم اإلعالن عن ه

مشترك، وهو تحت سلطة الو ير  جلس ج ا ا استشاريا ذا طاب  و اري وم نيم، ويعد هذا الم90/12/0229
مجييييال البحيييي ، وضييييبط المقيييياييس فييييي المكلييييش بالمالييييية، ويقييييوم هييييذا المجلييييس بم نيييية التنسيييييق والتخليييييص 

لمسييا ل المتعلقيية بمجييال المحاسييبية والتطبيقييات المرتبطيية ب ييا، وب ييذ  الصيي ة يمكيين ليي   ن يطليي  عليي  كييل ا
اختصاص  بمبيادري مني   و بطليل مين اليو ير المكليش بالماليية، ويمكين  ن تستشيير  لجيان المجيالس المنتخبية 

 وال ي ات والشركات  و اظشخاص الذين ت م م  شغال .
 سما يليوتتمثل صالحيت  عل  الخصوص في

 تعليم ا.يجم  ويستغل كل المعلومات والوثا ق المتعلقة بالمحاسبة وب -
 مجال التنمية واستخدام الطرق واظدوات المحاسبية. في ينج   و يكلش بتنجا  الدراسات والتحاليل  -

 . يس المحاسبية واستغالل ا العقالنييقتر  كل التدابير الرامية هل  ضبط المقاي -

 ل ا عالبة بالمحاسبة.التي كل مشاري  النصوص التشريعية في ي حص ويبدى ر ي  وتوصيات   -

 مجال الم ن المحاسبية. في تطوير  نظمة التكوين وبرامج ، وتحسين المستوى في يشارك  -

 .علقة بالمحاسبة عل  الصعيد الدولييتاب  تطور المناهج والتنظيمات واظدوات المت -

 مجال اختصاص .في تدخل التي و    التقنيينظم كل التظاهرات واللقالات ذات الطاب -

 . يل  وتوصياتنشر تقارير  ودراسات  وتحال -

جييالت إلعطييال ن ييس جديييد للم نيية ولتحديييد الصييالحيات والواجبييات التييي ويمكيين القييول بييأن النصييوص 
 المخولة ل ا، والعمل عل  تنظيم ا وحسن ممارست ا.
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 المبحث الرابع: معايير المراجعة الدولية
طرييق القبيول  يعرش المعيار عل   ن    هدش مرغول ومطلول تحقيقي ،  و نميط يتأسيس بيالعرش وعين

العام،  و من خالل ال ي ات العلمية  و الم نيية  و الحكوميية  و السيلطات التشيريعية، وي يدش وضي  المعييار 
 .(1)نطاق وظروش  عمال م   في هل  تكوين باعدي  ساسية للعمل يسترشد ب ا اظشخاص 

 وت دش المعايير هل س
ا يقتدي -0  لم نية وممارسات  العلمية.ب  المراج  عند  دال واجبات  ا تعتبر نموذج 

 . وسيلة لتقويم اظدال الم ني -9

 تحدد المواص ات الواجل توفرها فيمن يقوم بعملية المراجعة.  -9

 االعتماد علي ا.في من ذ يتسرل من  الشك   يعل   تقضي -9

 تحدد المعايير والمواص ات ال نية إلعداد المراجعة وبيان طبيعة ومحتويات هذا التقرير.  -0

تسيتخدم كأسياس إلعيداد اظجييال القادمية مين الميراجعين، التيي تد ون عل  هيذ  المعيايير يعتمد المب -9
 وليات م الم نية.ؤ وتوض  اإلطار العام لمس

حييين تتغييير اإلجييرالات ميين م ميية ظخييرى لييتال م فييي وتتمييي  هييذ  المعييايير بثبات ييا ميين عملييية ظخييرى، 
، ورغييم اخييتالش م  ييوم كييل المراجيي  الشخصيييالييذي يخضيي  لتقييدير ، وهييو الجيي ل يطبيعيية كييل حاليية عليي  حييد

تعبير التي مت ا لتحقيق اظهداش لالمعايير واإلجرالات الال مة لتن يذ اختبار معين، يجل  ن تراع  في ا مال
 (2)عن ا المعايير الموضوعة.

يسييم  بييالتعبير عيين السييلوك  ثنييال القيييام بم ييام المراجعيية ميين طييرش  -المعييروش دوليييا -م  ييوم المعيييار
 (3)ختص للقيام ب ذ  الم مة.الم

هذا المبح  بعرض نشاطات بعض المنظمات ثيم نعيرض المعيايير المقبولية عموميا الخاصية في ونقوم 
 بالمراجعة. 

                                                 

 .00ص مرج  سابق ،  ،مد معيوش الشمريعيد حا  - 1
 .99، المرج  السابق، صعيد حامد معيوش الشمري - 2

3 - Robert Obert, OP. Cit, P 06.  
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 المطلب األول: معايير المنظمات 
  ( IAPC  International auditing practices committeeالفرع األول: معايير

IAPC لجنية دا ميية لييي IFAC  (International federation of  Accountants) بم ميية  تقييوم
معيييارا  91بنشيير  كثير ميين  IAPCتوصيييات حيول المراجعيية، هليي  اآلن باميت  IFACنشير، باسييم مجليس  

ديية، نميي  ايمكن  ن تجعل المراجعة تختص ب حيص الحالية المالتي هذا اإلطار، تقوم بوصش الخدمات في 
  نوال من الم مات. 9
 .م مة التدبيق -
 (. Examen limité) م مة ال حص المحدود -

 م مة ال حص عل   ساس هجرالات معتمدي. -

 م مة تجمي  وترتيل المعلومات. -

 C.N.C.Cالحسابات  الفرع الثاني: معايير الشركة الوطنية لمحافظي
                Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes               
               

م بييام المجلييس بتحضييير السلسييلة اظوليي  ميين التوصيييات الخاصيية بم ميية 0210سيينة فييي منييذ تنصيييب  
، بعييييد هييييذا التيييياريف بييييام المجلييييس بتحييييدي  بعييييض 0228سيييينة فييييي المراجعيييية، وعرضييييت هييييذ  التوصيييييات 

 كشوفات  السنوية. في التوصيات، وبام بتنشال توصيات جديدي نشرت 
 حسابات المجموعات التالية: الشركة الوطنية لمحافظيا  من طرف وتضم المعايير المتبن

 للم مات. اإلطار التصوري -
 الممي ات العامة للم مات. -

 .معايير خاصة بالسلوك الم ني -

 معايير خاصة بالم مة العامة )معايير العمل، معايير التقرير(. -

 المعايير الخاصة بالتدخالت المرتبطة بالم مة العامة. -

 ة.معايير الم مات الخاص -

 من جهة أخرى نشرت هذه الشركة:
بتحضيييير برامجييي   تسيييم  للم نييييالتيييي موسيييوعة المراببيييات المحاسيييبية، مجموعييية م ضيييلة مييين اإلجيييرالات  -

 الخاصة بالمراببة.
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لمن جييييات  يتمثيييل اليييدليل الحقيقيييالتيييي م، و 0289فيييي معلومييية، اظولييي  طبعيييت  90مجموعييية  كثييير مييين  -
مختليييش المواضيييي  )تقريييير عيييام، خييياص، تقيييديرات فيييي راجعين، و ووسيييا ل المراجعييية لتسيييتعمل مييين طيييرش المييي

 …(.الربابة الداخلية 
 الفرع الثالث: مصف خبراء المحاسبة

O.E.C : Ordre des Experts Comptables  

ميييين التوصيييييات الخاصيييية بم ميييية المراجعيييية،  اتبنيييي  المجلييييس اظعليييي  لخبييييرال المحاسييييبة، عييييدد 0299منييييذ 
 وتضمنت السالسل التاليةس

 م مات  خرى.  -      عمال المحاسبية.   اظ -
 .السلوك الم ني -تعابدية.         المراجعة ال -
 .      اإلعالم اآللي -

، وتتمثةةل IFACتجةةدر اإلشةةار  أن الترتيبةةات الموضةةوعة مةةن طةةرف المجلةةس أقةةرب بكثيةةر مةةن توصةةيات 
 : لى يومنا هذا فيالمقدمة إ المعايير
 معايير عامة. -

  مة التمثيل والش ادي عن الحسابات السنوية. معايير خاصة بم -

 معايير خاصة بم مة ال حص.  -

 : المعايير المتعارف عليها الثانيالمطلب 
 يمكن تقسيم معايير المراجعة حسب البنية الدولية، إلى ثالث مجموعات 

 علي ا تستند م ام المراج .التي تمثل بواعد السلوك و هي و  المعايير العامةس
 ب  المراج  عند  دال واجبات  الم نية وممارسات  العملية.  س تعد بمثابة نموذل يقتديلمعايير العم

 يقدم ا المراج  ل با ن .التي تخص كل الوثا ق المكتوبة  معايير التقريرس



 مدخل عام للمراجعة                                                                 الفصل األول :   
 

23 

 

 الفرع األول: المعايير العامة
   O.E.C.Cهذ  القواعد منبثقة عن التوصيات العامة  

Ordre des Experts Comptables et comptables agrées 
خبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراء المحاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة والمحاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبون المعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدون                                                               

  
  (1)وتنقسم هذه القواعد إلى خمسة معايير:

 أوا:الكفاء 
، أهييل الم نييالتفيي القا م بم مة المراجعة، وتتمثل في يتضمن المعيار بعض الشروط الواجل توافرها 
 والخبري المطلوبة، باإلضافة هل  ك الي المتربصين.

فيجل عل  الخبير المحاسل  و المراج   ن يكيون علي  مسيتوى جييد مين المعيارش العامية، وخصوصيا 
ميدان القانون، االبتصاد، الجباية، المحاسبة والتسيير، ويجل علي  هكمال معارف  بواسيطة تكيوين معميق في 

 وتقنيات المحاسبة والمراجعة وتقديم النصا  .لمعايير ومناهج 
كما يجل عل  الُمَراج  متابعة الَمَراج  متابعة تكوينية بص ة منتظمة، حت  يتمكن من المحافظة عل  

مييييدان المراببييية والتسييييير، وكيييل ميييا يتعليييق بوظي تييي  فيييي ك التييي ، ويكيييون ذليييك  ساسيييا علييي  التقنييييات الجدييييدي 
 كمراج .

 ثانيا: ااستقاللية
 كل ما يحتال  ثنال القيام بعمل .في شخصيت  وت كير  و في يجل عل  المراج   ن يكون مستقال 

االسييتقاللية همكانييية المراجيي  القيييام بعمليي  بأمانيية وموضييوعية، ويجييل اإلفصييا  بكييل الحقييا ق،  وتعنييي
نجير ورال  هيوال وعدم هخ ا  ا، وال يجيل هعطيال معلوميات غيير مماثلية للوابي ، كميا يجيل علي  المراجي   ال ي

الشييركة، وعمييل مييا تملييي  علييي ، بييل يجييل  ن يكييون محايييدا ومسييتقال عيين اإلداري، وذلييك ميين  جييل بلييوغ هدفيي  
  (2)المعبر عن حقيقة القوا م المالية.
  (3): من بينها ما يلي تؤثر على استقاللية المراجع،التي وهناك بعض الممارسات 

 ؤسسة بطريقة ما.الحصول عل  مكافآت  و هدايا من طرش الم -
                                                 

1 - Expertise comptable, « Etablissement des comptes annuels », Centre de librairie et 

d’édition technique, 1987, p39. 
 .99مرج  سابق، ص  ،يهشتيو هدريس عبد السالم  - 2

3 - Christian Bouvier, « Audit des Achats », Paris, Les éditions d’organisation ,1990, p 42. 
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مشييرول فييي مشياركة المراجيي  للشيركة  و  حييد كبيار مييديرها  و مسيياهمي ا،  و  حيد  عضييال مجليس اإلداري  -
 .استثماري

كيييون المراجييي  وصييييا  و من يييذا لوصيييية خاصييية بممتلكيييات الشيييركة، مقابيييل الحصيييول علييي  من عييية ماليييية  -
 بطريقة مباشري  و غير مباشري.

والشيركة، كيأن يكيون  حيد مؤسسيي ا  و وكييل،  و يعتبير كوسييط تموييل وجود عالبة وطيدي بين المراجي   -
 مجلس اإلداري.في عضو  يل ا،  و ظ

وجييود صييلة برابيية بوييية بأحييد  عضييال مجلييس اإلداري  و  حييد مييديري ا  و مسيياهمي ا، ف ييذ  العناصيير تخييل  -
ن ميدى تأثيرهيا علي  يتسيالل عن يا اليبعض عيالتي بمبد  االستقاللية وتنقص من ا، وهناك بعض الممارسات 

دارييية تتعلييق بتصييميم اليينظم  االسييتقاللية، وميين بييين هييذ  الحيياالت بيييام المراجيي  بتقييديم خييدمات استشييارية وا 
صين  القيرارات اإلداريية، فيي والربابة الداخلية، وهذا ال ينقص من مبد  االستقاللية، هذا لم يكن للمراج  دخيل 

 واعتبار خدمات  استشارية فقط.

بيام مكتل المراجعة بتقديم خدمات محاسيبية هي استقاللية المراج ، و في خرى مثيري للشك وهناك حالة   -
عملييية القيييد والترحيييل والترصييد، وميين ثييم فييي لعمال يي  ثييم بياميي  بمراجعت ييا، ولكيين هذا انحصيير عمييل المراجيي  

ظوليية بيد  عيدت مين هعداد القوا م المالية؛ يكون محافظا علي  اسيتقالليت ، شيريطة  ن تكيون مسيتندات القييد ا
سييلطة عليي  تغيييير البيانييات ب ييذ  المسييتندات، ويقييوم المراجيي  ب ييذا   يطييرش اإلداري، و ن المراجيي  ال يملييك 

حالية عيدم فيي للموظ ين لقسيم الماليية،  و  ال جا يحالة النقص في  -تقديم خدمات المحاسبية   ي -العمل 
 يري.حالة المؤسسات الصغفي للشركة، كما  ماليتوفر ج ا  

وهنيياك بعييض الحيياالت يقييوم في ييا المراجيي  بتقييديم بعييض الخييدمات االستشييارية، مثييل كي ييية هعييداد اإلبييرارات 
 ب  عمل  كمراج ، بل مستشار بانوني ماليال تتهي الضريبية، والتمثيل  مام السلطات الضريبية والمحاكم، و 

 ية المراج . و وكيل لعملية  مام الج ات المعنية، وهذا ال يؤثر عل  استقالل
 ثالثا: نوعية العمل 

تتوبش نوعية العمل المقدم من طرش المراج  عل  وعي  ون اهت  الم نية، كما يجل عل  المراج  بيذل 
العنايييية الم نيييية المعقولييية عنيييد القييييام بيييال حص، وذليييك خييياص بتطبييييق كيييل التوصييييات المقدمييية مييين طيييرش 

م  ليي  بتخصيييص مناسييل للمسيياعدين عليي  م ماتيي  المنظمييات الم نييية، و ن يقييوم بتخطيييط  عماليي  ممييا يسيي
 )مساعدين جاه ين  ثنال القيام بالم مة و ك ال للقيام باظعمال(.
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التييي وعليي  المراجيي  احتييرام بييانون  خالبيييات الم نيية، وهييو عبيياري عيين مجموعيية ميين القواعييد والواجبييات 
أعمالييي  والتعاميييل مييي   فيييراد فريقييي ، تحكيييم وتيييدير الم نييية، ومن يييا الصيييدق واظمانييية والموضيييوعية  ثنيييال القييييام ب

   (1) عمال تخل بشرف  وشرش الم نة.في باإلضافة هل  عدم التورط 
  رابعا: السر المهني

نييال توصيل هلي يا  ثالتييي يجيل علي  المراجيي   خيذ كيل اإلجييرالات الال مية ب يدش ح ييظ سيرية المعلوميات 
المتوصييييل هلي ييييا، وكييييذلك بالنسييييبة  فا ييييدي شخصييييية ميييين المعلومييييات  ي القيييييام بوظا  يييي ، ويجييييل عييييدم جنييييي

 للمساعدين.
 خامسا: قبول ومتابعة المهمات 

بالمراج  هل   ضرار مالية  و  الم نية م  ال با ن يمكن  ن يؤدي هن هنشال  و المحافظة عل  العالبات
  معنوييية، لييذا يجييل علييي   ن يتخييذ الحييذر الييال م عنييد اختيييار ال بييا ن الجييدد، كييذلك بالنسييبة للمحافظيية عليي

 عالبات  م   با ن .
 :فيوهناك عوامل متغير  للمخاطر ، ويجب تقييمها عند كل مهمة، وتتمثل هذه العوامل 

 هعداد الحسابات الختامية.في تأخر معتبر ومتكرر  -
تحدييييد اظتعيييال، عملييييات الربابييية، وضيييعية ماليييية غيييير مسيييتقري ببيييل ببيييول الم ميييات الخاصييية  -

 سن تخض  هل  ما يليالمراج ، ويجل  بالمراجعة من ِببل 

 .تقييم المخاطر 
 .التحقق من احترام مبد  االستقاللية 

 .التحقق من همكانية هتمام الم مة بالنظر هل  همكانيات وك الات المكتل 

 رع الثاني: معايير العمل الميدانيالف
ذا كيييان الطليييل مييين ببيييل  طيييراش  خيييرى  غالبيييا ميييا يكيييون تقيييديم الطليييل للمراجييي  مييين طيييرش ال بيييون، وا 

 فيجل  ن يرفق ذلك بموافقة من المؤسسة محل المراجعة.…( لنقابات، البنوك، )ا
طليل المراجي ، نظييرا للثقية الموجيودي بيين المراجي  و بونيي ، فيي  حيانيا بيد ُيسيتخدم الشيكل غييير المكتيول 

طرييق  غير  ن  ينص  من ببل معايير العمل  ن يقوم المراج  و بون  بتحديد الت امات ما المتبادلية كتابييا عين

                                                 

1 - Jacques Renard, « Théorie et Pratique », Edition d’organisation, 2000, p 105. 
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هييذ  فييي يجييل  ن تييدرل التييي رسييالة التكليييش بم ميية المراسييلة ميين طييرش المراجيي ، وهنيياك بعييض العناصيير 
  (1)سهيالرسالة، و 

 هوية اظطراش. -
 للم مة، وطبيعة اظعمال الواجل القيام ب ا وحجم ا، ومدي الم مة. عرض هجمالي -

  عن وسا ل ضرورية لبنال ر يي  مثيل واجبات المراج س اختيار الوسا ل الال مة لتحقيق م مت ، والبح -
 ن اية الم مة يجل علي  تقديم تقرير .في هلف، و … استخدام االستقصال، التحقيق، 

 حالة هذا لم يقم ب ا، يمكن للمراج   ن يتخل  عن الت امات .في واجبات ال بونس و  -

سيل نصيا   وتوصييات شروط مختل ةس همكانية تمديد مدي الم مة، وتحديد اظتعال، والقيام بالم مة ح -
 هلف.… المنظمة الم نية 

 أوا: تخطيط األعمال
تجييرى خييالل الييدوري وبعييد هب ال ييا، ويجييل هييي و ( 2) يجييل  ن تخطييط م ميية المراجيي  عليي  مرحليية معقوليية

فيييي تخطيط يييا بطريقييية تسيييم  بييياحترام بعيييض اآلجيييال القانونيييية حتييي  يبلييي  المراجييي  هدفييي  بأفضيييل طريقييية، و 
بتخصيص اظعميال بيني  وبيين مسياعدي ، وحتي  يقيوم بتحدييد  تعابي  بطريقية دبيقية،  اظوبات المحددي، ويقوم

رشاد المراج   الذي  وجل علي  هنشال برنامج عمل لم مت ، و  هو عباري عن وسيلة عمل ت دش هل  توجي  وا 
ومسييياعدي   ثنيييال تحقييييق م مييية المراجعييية، ويحضييير انطالبيييا مييين الخصيييا ص والمميييي ات الخاصييية بيييال بون 

 يعة الم مة . وي دش هذا البرنامج هل س وطب
 تحديد محتوى ال حوصات. -
 الت اوض م  مساعدي  حول الم ام الموكلة هلي م والوبت الال م لتن يذها.  -

 تنسيق تخطيط الم مة ومخطط التكاليش لمكتب . -

 تقسيم ال حوصات عل  الوبت المتا  الحترام ال ترات المخصصة. -

 ينسويحضر برنامج العمل عل  مرحلت
مرحليية  وليي  تتضييمن التخطيييط ال ييام لل حوصييات المسييتقبلية، وتسييم  هييذ  المرحليية بييالتعرش عليي  فييي 

 الخطوات العريضة للم مة، وينتج عن هذ  المرحلة  رب  ركا    ساسية.
 بطابة التوجي  العام لألعمال.  -

                                                 

1 - Expertise comptable, Op. Cit, p 59. 
 .99، مرج  سابق، صالم هشتيويهدريس عد الس - 2
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 التواريف الال مة لل حوصات.  -

 بطابة التخطيط العام. -

 التخطيط. -

 هنشال البرامج الموافقة لكل مرحلة  ثنال تن يذ الم مة، ومن  هم اسمرحلة  خرى في و 
 برنامج تقييم الربابة الداخلية.  -
 برنامج المصادبات.  -

 برنامج ربابة الوثا ق.  -

 برنامج ربابة الحسابات وغيرها.  -

   (1)من الوبت الال م للم مة.  %01ويمكن تقدير الوبت الال م لتنظيم الم مة والتخطيط ل ا بي 
 الحسبان العناصر التاليةس في ويجل عل  المراج   ثنال التخطيط لعمل ، اظخذ 

نوعيييية الربابييية الداخليييية للمؤسسييية وتقييمييي  بشيييكل واش حتييي  ييييتمكن مييين االعتمييياد عليييي ، وتحدييييد نوعيييية  -
 االختبارات الال مة عند تطبيق هجرالات المراجعة.

 مخاطر وخصوصيات المؤسسة عل  مخطط التسيير.  -

 هلي  المؤسسة.  يتنتم الذي  وعية التشريعية المحاسبية واالبتصادية لل رل الن -

 هطار رسالة تكليش بم مة. في يتم هجراؤها، تحدد التي با مة  عمال الربابة  -

 اختيار المساعدين حسل ك الت م وخبرت م.  -

 احترام اآلجال القانونية والجبا ية. -

 فريق اإلشراف في ثانيا: العمل 
فرييييق فييي س يتحييدد فرييييق المراجعيية حسييل طبيعييية وحجييم الم مييية، ويتمييي  العميييل ريةةةقففةةةي العمةةل  -1

بت ييويض الم ييام ميين طييرش الخبييير المحاسييل )المراجيي ( لمسيياعدي ، هييذا الت ييويض يسييتل م هعييالم المسيياعدين 
عالم المساعدين يعن  معرفة كل مساعد اظهداش اإلجمالية للم مة.  واإلشراش عل   عمال م، وا 

 يق عادي منس الخبير المحاسل، مسؤول الم مة، المساعدين.ويتكون ال ر 
 س ولية الكاملة وتتمثل صالحيات  فييقوم بضمان المس الخبير المحاسلس - 
 ضمان االتصال م  المستويات العليا لل بون.  -

                                                 

1 - Robert Obert, OP .CIT, P 163. 
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 الت اوض والتصديق ومراببة موا نة الم مة.  -

نشال تخطيط الم مة وبرنامج العمل. -  تكوين فريق عمل وا 

 اببة تقدم اظعمال، احترام المعايير وتطبيق مناهج العمل الخاصة بمكتب .مر  -

 اإلشراش عل  الم مة و خذ القرارات الال مة الراجعة هل  الصعوبات الم اج ة. -

 همضال كل تقارير البريد )الرسا ل(. -

 إضافة إلى ذلك يعتبر من بين مهام الخبير المحاسب إلى جانب وظيفته كمراجع ما يلى:
عطال حلول لتحسين نظام المعلومات المحاسبية )تصميم المل ات والسجالت(.تنظ -  يم هداري المحاسبة، وا 

عداد الحسابات الختاميةالمسك المحاسبي -  للمؤسسات.  و القيام بتصحي  المسك المحاسبي ، وا 

 .الميدان اإلداري والجبا يفي تقديم النصا   واإلرشادات  -

ن يييس الوبيييت مخطيييط ومنشيييط فيييي المييييدان، وهيييو فيييي ة بييييادي الم مييية وهيييو يقيييوم بم مييي ل الم ميييةسؤو مسييي -ل
 سوتتمثل م ام  في ومشرش عل  عمل المساعدين،

 ضمان االتصال الدا م م  ال بون.  -
عطييال عناصيير المراببيية الموا نيية للم ميية  - تحضييير عناصيير موا نيية الم ميية، وضييمان المتابعيية الدا ميية، وا 

 للخبير المحاسل.

 يق. تكوين ال ر في المشاركة  -

 لخبير المحاسل وتحديد دور كل فرد. عل  ا هنشال برنامج عمل وعرض   -

 مراببة التقدم الم صل لألعمال، والتأكد من احترام اآلجال. -

 اظعمال الصعبة، ومراببة  وراق العمل المنشأي من طرش المساعدين. في المشاركة مباشري  -

خبار الخبير المحاسل بك -  ل التغيرات ذات الداللة للتصديق علي ا.ضمان احترام برنامج العمل، وا 

 يجل هرسال ا لل بون.التي هنشال مشرول التقارير والمذكرات  -

فيي ل الم مية، ؤو تحقيق اظعمال الموكلة هلي م من طيرش مسيفي تتمثل م مة المساعدين  المساعدونس -جي 
ل ؤالل المساعدين فرصة بعض الحاالت يكون في لون عن نوعية  عمال م، و ؤو هطار برنامج العمل، وهم مس

ل الم مييية ب يييدش السيييما  لييي  بأخيييذ ؤو اكتشييياش بعيييض العناصييير الجدييييدي ال امييية، ويجيييل عليييي م هخبيييار مسييي
مراببيييية الحسييييابات عيييين طريييييق جميييي  فييييي التعييييديالت الال ميييية لبرنييييامج العمييييل، ويقومييييون  يضييييا بالمشيييياركة 

 المعلومات الضرورية عن الدوري.
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 لت ويض، ويكون اإلشراش لألهداش التاليةساإلشراش نتيجة طبيعية لاإلشراف:  -2
 .تمام اظعمال المتوبعة عل   حسن ما يرام ووفقا لبرنامج ومعايير العملمراببة ه -
 فحص احتمال صحة الحسابات السنوية والوثا ق اظخرى المرسلة لل بون. -

 المكتل. تكوين مستخدميفي المشاركة  -

 ات السامحة بالتأكد منسفحص المل في اإلشراش يتم  ثنال كل م مة خاصة  -

 .ال  م الجيد لألهداش من طرش المتدخلين واحترام الموا نات، وتخطيط برنامج العمل 
  مضييال بعييض  وراق العمييل، ويجييل  ن تتضييمن ويييتم تجسيييد اإلشييراش بواسييطة مييذكرات اإلشييراش، وا 

 همضال المشرش.

  ال. با مة االستقص -برنامج العمل – وراق العمل التلخيصية، الموا نات 

 وية والتقرير، وتعليق عن التسيير.مشرول الحسابات السن 
 ثالثا: التوثيق

لييييات، ومييين  مثلت يييا يجيييل علييي  المراجييي  الحصيييول علييي  اليييدال ل والقيييرا ن الكافيييية إلثبيييات صيييحة العم
 تعتبر من بين  وراق العملسالتي ومن بين  هداش هذ  الوثا ق ، … ، المصادبات ال حص المستندي

 تحسين نوعية اظعمال.في المساهمة  -
 دعم تقرير المنشأ من طرش المراج . -

 تشكل مصدر للمعلومات، تع   ترابط المكتل. -



 مدخل عام للمراجعة                                                                 الفصل األول :   
 

30 

 

 الفرع الثالث: معايير التقرير
المراجيي  حييول مييدى عداليية   ييعتبير التقرييير ال ييدش ميين عمليية المراجعيية، وذلييك نتيجيية الحتوا يي  علي  ر 

 القوا م المالية المعدي من ببل المؤسسة.
يشيييمل القيييوا م الماليييية، المي انيييية وجيييدول حسيييابات النتيييا ج، جيييدول اليييذي ، و ق هيييذا التقريييير الميييالي السييينويويرفييي

 التمويل، با مة الدخل، المالحق، وذلك ل يادي الثقة لدى بارا هذا التقرير.
ييي ا مييين طيييرش المجمييي  مقيييدم   اويختليييش مضيييمون التقريييير وشيييكل  مييين بليييد آلخييير، غيييير  ن هنييياك نموذج 

، وهييو يحتييوى عليي  عناصيير مختلييش  بطييار العييالمفييي لمحاسييبين القييانونيين، وهييو اظكثيير انتشييارا ل اظمريكييي
  (1)س  ساسية وهي

 أوا: عناصر التقرير
 تاريف التقرير، الموج  هلي  التقرير، اسم وعنوان المؤسسة ال بونة، هدش المراجعة ومدت ا، التوبي . -
فحصييت ميي  ذكيير التييواريف الخاصيية ب ييا، وكييذلك التييي لمالييية هييذ  ال قييري القييوا م افييي فقييري النطيياقس ويييذكر  -

 يذكر المراج   ن عملية المراجعة تمت وفق المعايير المتعارش علي ا.

المراجي  حيول ميدى عدالية القيوا م الماليية، وميدى تطبييق المبيادا   يس وتشمل هذ  ال قري ر  يفقري هبدال الر  -
ا من سنة متطبيق المبادا المحاسبية المقبولة عمو في جانس المحاسبية المقبولة والمتعارش علي ا، ومدى الت

  (2)ظخرى.

، هال هذا  شييار المراجيي  هليي  القييوا م المالييية مال ييمفييي كمييا ُي تييرض  ن اإلفصييا  عيين البيانييات المختل يية، 
 غير ذلك.

عطاء نماذج عنها  ثانيا: أنواع التقارير وا 
 (3)  المتضمن في اسالمراج  يتنقسم التقارير هل  ثالثة  نوال وفقا لر 

 المصادبة عل   ن الحسابات الختامية، بانونية صادبة، ويسم  تقريرا بدون تح ظات. -
 متح ظ.  يالمصادبة بتح ظات، يسم  التقرير ب  ر  -

 رفض المصادبة عل  الحسابات الختامية.  -

 . دت هل  التح ظ  و الرفضالتي الحالتين اظخيرتين يجل عل  المراج ، ذكر اظسبال في 

                                                 

1 - Christian Hersan, Op. cit, p 71. 

    .29، مرج  سابق، ص عيد حامد معيوش الشمري - 2
3 - Robert Obert, OP .CIT, P 164. 
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 :تقرير بدون تحفظات -0

موذجيا عين هيذا للمحاسبين القيانونيين ن دم المجم  اظمريكيتح ظ، ولقد ب  يال يحتوى عل   الذي  وهو  
  (1)سالتقرير وهو كما يلي

 

                                              Xالشركة  إلى مساهمي   
 تاريخ ال                                             

ديسييمبر )السيينة(، وكييذلك با ميية الييدخل وبا ميية  90فييي  xلقييد بمنييا بمراجعيية المي انييية العمومييية للشييركة 
ذلييك التيياريف، ولقييد تييم ال حييص فييي عيين السيينة المنت ييية  المركيي  الميياليفييي اظربييا  المحجييو ي، وبا ميية التغييير 

جرالات طبقا لمعايير المراجعة المقبولة والمتعارش علي ا؛ لذلك اشتمل ع ل  اختبارات للسجالت المحاسبية وا 
 الظروش المحيطة.في ر يناها ضرورية التي المراجعة اظخرى، و 

 90فييي  xللشييركة    تمثييل بصييوري عادليية المركيي  المييالير ينييا  ن القييوا م المالييية المشييار هلي ييا  عييالفييي و 
ذليييك التيياريف طبقيييا فييي المنت ييية عيين السييينة  المركيي  المييياليفييي ديسييمبر )السيينة(، ونتيييا ج اظعمييال والتغييييير 
 السنة السابقة.في بصوري ثابتة  هتباع اسبق التي للمبادا المحاسبية المقبولة المتعارش علي ا، و 

 )اإلمضال(                      
  متحفظ: أيتقرير به ر  -9

وجود بعض المراج  المعبر عن صدق القوا م المالية وعدالت ا، لكن م    ييبين ر  الذي  وهو التقرير 
التح ظييات، ويسييبق المراجيي  ر ييي  بكلميية  مييا عييدا ،  و  باسييتثنال ، بشييرط  ال يكييون ل ييذ  التح ظييات  ثيير كبييير 

 ستؤدى هل  مثل هذا التح ظ ما يليالتي عل  الحسابات الختامية، ومن بين الحاالت 
الييوارد  وال الخييارل  تطبيييق المبييادا المحاسييبية المتعييارش علي ييا، مثييل التغيييير ميين طريقييةفييي عييدم الثبييات  -

  وال، هل  طريق الوارد  خيرا الخارل  وال.
 القوا م المالية وملحقات ا.في اإلفصا  غير الكامل عن جمي  البيانات والمعلومات  -

 وجود بعض القيود عل  نطاق المراجعة.  -

 (2)رهن بعض الموجودات لقال الحصول عل  برض مثال. -

 سونموذل هذا التقرير كما يلي
                                                 

 .09، مرج  سابق، صهدريس عبد السالم اشتيوي - 1
  .29  سابق، ص، مرجعيد حامد معيوش الشمري  - 2
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السنة السابقة، باستثنال  ن الشركة في بصوري ثابتة  هتباع اسبق التي تقرير السابق عل  حال ، و يبق  ال
تقيييم المخي ون، وتييأثير فيي بيد غييرت مين طريقية اليوارد  وال صيادرا  وال هلي  طريقيية اليوارد  خييرا الصيادر  وال 

 ملحوظة ربم )...(.في ذلك عل  القوا م المالية موضحا 
 )اإلمضال(                                                                  

 رفض المصادقة:  -9

الصيحي ، وال نتيا ج  وال تمثل الوض  الميالي المراج  يبين عدم عدالة القوا م المالية،  يويعن  ذلك  ن ر 
تؤدى التي  فقري وسيطة، ومن اظسبالفي دفعت  هل  ذلك التي اظعمال، ويجل عل  المراج  ذكر اظسبال 

هل  هذا الرفض، مخال ة المبادا المحاسبية المقبولة عموما، وذات اظثر الكبير عل  القوا م المالية الختامية 
 س المراج  كما يلي  يفقري وسيطة يصب  ر في ونموذل عن هذا التقرير، وبعد ذكر اظسبال 

 تمثييل بصييوري عادليية لقييوا م المالييية الال قييري السييابقة  ن افييي ر ينييا، وبسييبل المخال ييات المشييار هلي ييا فييي 
للسييينة  المركييي  المييياليفيييي ديسيييمبر )السييينة(، وال نتييا ج اظعميييال والتغييييير  90فيييي  xللشيييركة  المركيي  الميييالي

 ذلك التاريف، وذلك طبقا للمبادا المحاسبية المقبولة والمتعارش علي ا. في المنت ية 
 )اإلمضال(                                                    

هبيراض المشياري ، علي  اعتبيار فيي است ادي البنوك من القوا م المالية المصادق علي يا وذليك عنيد رغبت يا  -
فييي  ن كييل هييذ  القييوا م تييدل عليي  بيميية الموجييودات ال علييية لصيياحل المشييرول لقييال القييرض، وك اييية اظربييا  

 سوش تتحقق.التي تغطية ال وا د 
وا م المالية المنشوري، حي  هن هذ  اظخييري تسياعد  علي  الحصيول علي  صيوري است ادي المستثمر من الق -

 واضحة وحقيقية لنشاط المشرول، مما يس ل اتخاذ برار االستثمار. 

صة ال  الفصل خ
جمليية هجييرالات تسييت دش ال حييص  النتقييادي ظنظميية المراببيية الداخلييية والعمليييات عبيياري عيين  المراجعيية 

 لدفاتر من واب  المستندات، للتأكد من سالمت ا وانسجام ا م  القواعد المحاسبية.المالية التي ُ ثبتت في ا
 وتقسيمات مختل ة كما تم عرض ا بالت صيل  يمكن عرض وتصنيش المراجعة من  وايا متعددي

ظخرى، تتمي  هذ  المعايير بثبات ا من عمليةارتكا  هذ  االخيري عل  مجموعة من المعايير حي     
اجعية علي  كميا تعتميد المر   ،حيد غير اإلجرالات من م مة ظخيرى ليتال م طبيعية كيل حالية علي  في حين تت 

                      .مجموعيييييييية ميييييييين ادليييييييية االثبييييييييات فييييييييي رصييييييييد لألخطييييييييال المرتكبيييييييية وفييييييييي حاليييييييية وجييييييييود اعمييييييييال الغييييييييش
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 الفصل الثاني: خطوات إنجاز مراجعة الحسابات
 المبحث األول: المعرفة الشاملة للمؤسسة 

 المطلب األول: المعلومات الواجب الحصول عليها 
 مر دددن مدددس مب ندددةك مح مدددن بردددا حوددد ن  سا ددديمحددد فل ساح ددد ب ل ردددا ساندددة   سا     وددد  في بعدددن يس و ددد   

جو   سضح   فد  مةسحدا محدننك  مر دن مدس   جد ه مح مدن بردا س  لد  ، اد س  س   الاو ، ال بن علون يس و بع م ح
 ع  ئن سام سف   علد  سامحد   سام د نك  اودن، وجدي يس وح دة  ساحرد   سا     ود ،  مدس  د   في فإ ن  قبا سانة ع 

ن مددس فحدد  و دد   بجمددع معل مدد ل ندد مل   ع مدد  عددس سامق  دد ،  بعددنم  و دد   ب  وددو   لدد   ساةق بدد  سانس لودد  او  ردد
سا و  د ل سامع ود  مدس  دةم سامق  د ،  د  و د   بمع و د   فحد     بد عصح   نق  سامعل م ل،  معةف  منى 

ساح دد ب ل سا دد  و ،  دد  و دد   سامةسجددع ب جموددع ساع  صددة ساالهمدد   سار فودد  مددس يجددا  ع دد   ينادد    صددم بدد ار  
 (1)ونا  بن ح ا ساح  ب ل سا   و . سا ي سا  ع ا بةوة ةيون 
 سا دي  عو  سامحم  سامل  ك عل  ع    سامةسجع، ف  ا م  وبني بن م  معةفد  سامعل مد ل ساع مد   محم   رس

    سامق    م ضع سامةسجع ، حوث  س عملو  ساحص ا عل  معل م ل ع م  عس سامق  د   ع بدة مةحلد  
 (2)جن م م ،  ص ص    س  عل  سامة بمحم  جنونك )مق    جنونك(.

ود مرس مدس   جودن  اردي لدةك ند مل   فحد  عد   ادنى سامةسجدع حد ا سامق  د ،  ساحنم م ح   ر وس فور س
 محم ن ب الع م ن عل   ص ئ  سامق   .

  دد  سامق  ددد ،  سا دديرمدد  يس   ددةي سامةسجددع مددس سامق  دد  و ددما اددن مددس جحدد  سا دد قل  مددع سا لمدد  
ع  صددة ساضددة ةو ،  سر ندد م سا اددةسل،  مددس جحدد  ي ددةى   ردد س انوددن ةقودد  ندد مل    ددما اددن ب ر ندد م رددا سا

  سا  رن مس صح  سا  ووم ل ي  سا  نوةسل.
 من أجل ذلك يقوم المراجع باإلجابة على األسئلة الثالثة: 

 يجب أن يطلع عليها إثر مهمته؟ التيالعناصر  هياألول: ما  السؤال
 وجي سابحث ع ح      ي    : سا ي الا م ه سامةحل  سامعل م ل 

سا دد      صدد  مددس  فددي ، مر  دد  سامق  دد  سالق صدد نيندد  ، سامحددو   دد ع سا  قطااان نشاااط المؤسسااة: -1
 ج  ي سام  ف  .

                                                 

 فددي مد رةك   ددةن ا وددا ندح نك سام ج دد وة  "،ةس سل ساع مدد    جدد ه محمد  سامةسجعدد  سامح  ددبو سا  دد سل  س جد " دةو   جدد ن ، - 1
 .32  ،3002ساعل   سالق ص نو ، ج مع  فةح ل عب س   وم،      

2 - Robert Obert, OP .CIT, P 32. 
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،  جد ن مصدلح  سامح  دبيسام د ح،، سا دل ي  سا جد ةيسا  لو ، سا دل ي  الهيكل العام للمؤسسة: -2
 سامةسقب  سانس لو ،  منى قنة ح  عل    ووة سامق   .

 حنودن  يياح  ي دة بد اع علد  ساح د ب ل،  سا ي ضوم   حنن سامعل م ل  المعلومات المالية: تدفق -3
  (1) بوع ح  )مع و ل م رةةك، غوة م رةةك(.

 : التقنيات والوسائل الثانيالمطلب 
 (2):ر ا  ايمح  سه  سا ي،   سا   ين ة سا قسا  و  ي مس سا قسا سا ا،  سا يبعن سا عةم عل  ساج س ي 

 : كيف يمكنه الحصول على هذه المعارف؟الثانيالسؤال 
س يجددا ساحصدد ا علدد  سامعل مدد ل سامدد ر ةك  دد ب  ، و دد   سامةسجددع ب  دد عم ا    ودد ل    دد ئا  دد ل   مدد
 في:ي     

اوس ساةئو دووس سام د  نموس ق   جةى مع سام د سا ي عن بم  ب  ي ا س ص ا مع سامق   ،   أوال: الحوارات 
م  ح دددس  حنودددن سام ددد  ى سا يح دددس سالدددة م ساممر ددد ،  ال ي دددن مدددس فدددي مدددس يجدددا سا دددم   المةسجدددع ب ا دددن ا 

و صدا  سا ديمس سا م   ا  ساحة ،  ومرس يس و   ة ساجحد   يي سا    ب امق   ،  سا  لوميالحورا  سا نةوجي
 بح  الحص ا عل  سامعل م ،  ا    لي  اك سال ج ه  ا  ق عنك ساحة . 

، مدد ه …، سامر  ددي هودد ةسل مونس ودد  امةسردده س   دد ن، سا  ددهوسمددي ثانيااا: الزيااارات الميدانيااة للمنشاا ت 
ساهو ةسل   ما المةسجع  ح وس مند را سامةسقبد ،  مدس يجدا فحد  يفضدا الندةر    ل محد   رد اك   دوا المةسجدع 

 (3)فةص   ح س من را سامةسقب .
 س مع ود ل سامةسجعد  سانس لود    دما المةسجدع ب  د عم اح  رد نسك نقو د  ثالثا: معطيات المراجع الداخلياة 

 نس ا سامق   ، ا ح   ح  ى عل  م  لم س جةس سل  سانةس  ل  سا   ةوة. امعةف   وة سامعل م ل
سامجددالل سا  صدد  ب امق  دد ، ساهبدد ئس، فددي   م ددا مدد ه سامع ودد ل رابعااا: معطيااات المراجعااة الخارجيااة 

  اخ. … سا و    سا ج ةو ، سامجالل س حص ئو  
 
 

                                                 

1 - Jean Raffegean, Pierre Dufilo, Ramon Gonzalez, Frank Ashaworth , "Audit et Contrôle des 

comptes", presse universitaire de France 1984 , p 62-63. 
 .262، سامةسجع  بوس سا لةو   سا  بو ، مةجع   ب ،    او     م س، يمة س م ري - 2

3 - Robert Obert, OP .CIT, P 92  . 
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 السؤال الثالث: متى يجب أن يحصل على المعلومة؟
ومر ن ساحص ا عل  سامعل م  قبا سا  ة   ا  سانةس  ل سامعم    سا يع م  سان   سا حون  س سامةسج

)م  ة دد  مددع سام دد عنوس  سام ةبصددوس سادد وس وندد ال س معددن(، حوددث ال ومرددس سا دد ا بدد س سابحددث عددس سامعل مدد ل 
و دد    سادد يجددع ساح و دد  وب دد  ساندداا ساندد غا ب ا  ددب  المةس فددي و  صددة علدد  مدد ه سامةحلدد  مددس سامةسجعدد ، ارددس 

   ا ف ةك محم ن ب   االا را سافة  سام  ح  ان مس جةس    ةس  سامةسجع  بح ه سامعل م  ساجنونك.
 الا ف ةك سامةسجع   ي  د   مد ه سامةحلد  سالب نسئود ، مدس سام  ح دس يس و ندج سامةسجدع ملفد  نسئمد  و رد س 

 م س ساملم و ما بد: مس مجم ع سامعل م ل ساع م  ح ا سامق    م ض ع سامةسجع ، م ا 
  . ساحص ا عل   لةك ن مل  ح ا سامق   ،  ح ا  ل ئفح 
   ون اا معن. سا ي وص ا سامعل م   ا  يعض   سافةو 
 .ضب    عنوا سامعل م ل 

 (1)  (La Synthèse)المطلب الثالث: تجميعات المرحلة االبتدائية 
 الفرن األول: نقطة التوجيهات العامة 

   دد  سا  جوددن ساع مدد   فددي ملددم،  ودد    ةروبحدد   فددي  حصددا علوحدد  ودد    صدد وفح   س رددا سامعل مدد ل سام
و ددددحا  حضددددوة ساموهس ودددد   سادددد ي  ددددم  يوضدددد  "م  دددد  سامحمدددد "، ي  سابة دددد م، ساعدددد   العمددددا،    سا دددديالمحمدددد ،   

« Budget » . حوث  س  عنسن بة  م، جون وع بة بم  ب  ناوا ارا فةو  سامةسجع 
  .وبةه ساموهس و  سامعنك 
 .ق عنك    وس مع ووة   ما المةسجع ب و س م       ج هه 
    ، سا ددي  دول  ضدم س ادرنسةك علد  يس سامةسجعد  قدن ي رلدل  اد  جحد   سل رفد  ك ب ا  دب  المةسجعد  سانس لود 

 ح ا  ن   مصلح  سامةسجع .  سا  ةجيوح  جح  سامةسجع  سا يوع بة بة  مجح  ق عنك ا  فوة سامعل م ل 
  La letter de missionاب المهمة : خطالثانيالفرن 

بعن ي    لةك ع م  عس سامق   ،   ر وس بة د م، عمدا    دنوة  رد اوم سا دن الل، و  ح دس يس وقردن 
سامةسجع ر  بو  المق    را ساع  صة سا   و  امحم ن، م ه سا  رونسل      نرا    ي محم ، ي  م  وعدةم 

  " قبدددا يس وبدددني 1661يبةودددا  11 فدددي ساصددد نة  69/139ةقددد   ي سا ع قدددن،  ح دددي سامة ددد   سا  فوددد يب  ددد 

                                                 

 .32،   3226، نسة سار ي ساعلمو  ال نة  سا  هوع ،"سامةسجع  ساع م " ،فض ا  يب  ساف    علي  - 1
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  فو  محم ن، وجي عل  م س سا وة يس وة ا  ا  سامق    سامةسقب  ة  ا  وبدوس فوحد   دة    فود   في سامةسجع 
  ر ا ن ال  وم " :

  . م ئ او  سامحم 
  سامحم .  في سام ن ل س 

  ن .  سا يي  اوي ساعما     
 وجي سح ةسمح .  سا يعون سا     و  منك  م سقول سا ن ا  سام س 
 ا ضع سا  ةوة.  ن سا     يسام ع 
 .م  با سا ع ي 

 الفرن الثالث: مذكرة التخطيط 
  س سا   و  المحم  و   عل  م   ووس:

وردد س  مدد    ب دد  م ددا  سادد ي حنوددن  دد ةوخ سا ددن ا ارددا ملددم،    مددس ساضددة ةي علدد  م دد  ى ساملددم: -1
 ال عنوا م ا   ةوخ   وو   ل   ساةق ب  سانس لو .  ةوخ  جةس  ساجةن، ي  ق بال 

و دددد   ب   ددددو  ندددد ما امر ددددي سامةسجعدددد  ررددددا مددددس يجددددا  ج ددددي  علدددد  م دددد  ى مر ددددي سامةسجعدددد : -2
 ي  ب ا  ب  ابعض سامع   وس. ةسحا سافةسغ عل  سام   ى س جم ايسا ن بر ل  م

 الفرن الرابع: الميزانية المفصلة 
 (1) نما: سا ي  ما ب   وس موهس و  مفصل      س سامعةف  س جم او  المق   

  . وو  سا قل سااله  ال و   برا مةحل  مس مةسحا سامةسجع   
   وددددو  مدددد س سا قددددل ح ددددي م دددد  و ل سامعدددد   وس،   اددددك  بعدددد  انةجدددد   ع وددددنسل ساعمددددا،  مورلدددد  فةودددد  
 سامةسجع .
 . فوة س مر  و ل  سا   ئا ساالهم  الا هسم ل سامةسجع   
 لحة. سا يسافةو ، مع  حلوا را سال حةسف ل  في ل سام صص  ارا مع  س م  بع  سا ق  

                                                 

، 3002نودد سس سام ب عدد ل ساج معودد ، ساجهسئددة  ،"سامةسجعدد   مةسقبدد  ساح دد ب ل مددس سا لةودد   ادد  سا  بودد  " ،محمددن بدد  وس - 1
 26. 
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 : تقييم نظام الرقابة الداخلية الثانيالمبحث 
    ساج س ي سام او ، سا  لومو ،  سا ي     سامق    ب ضع   صمو   ل   ساةق ب  سانس لو  سام  لف ،   

 ،  سا  ون ب ا و   ل سام ض ع .سامق    في   اح س  وة ساعما  سامح  بو ،   اك ضم    
ف لدد   ةق بدد  نس لودد  فعدد ا وع بددة بم  بدد  سا ق ودد  مددس عملودد  سامةسجعدد ، ادد اك و دد   سامةسجددع ب  وددو  سا لدد   
ب صدن  حنوددن   دد   عملددن،  علوددن  د   ة  مددس  ددالا مدد س سامبحددث  اد  مفحدد    لدد   ساةق بدد  سانس لودد   ع سمددا 

   دد  ا ساةق بدد   سامةسجعدد  سانس لودد ،  مددس  دد  م  مدد ل  لدد    سا دد  يسام لددي فددي سام لددي سا ا،  دد   فددي  ندد  ن 
 سام لي سا  اث.في ساةق ب  سانس لو  

  المطلب األول: مفهوم نظام الرقابة الداخلية وعوامل نشأته
س نسةك سام اود  الح ة  ل   ساةق ب  سانس لو  م  ربة حج  سامق  د ل   ع دن   سحوحد    س سا بي ساةئو ي

 ينى  ا  هو نك سالم م   ب ا لوف  ساةق بو . سا ي   ، ساني سا  لومو
رمدد  يصددبا  لدد   ساةق بدد  سانس لودد  يمددةس ح مودد     ضددون س نسةك ساحنو دد  المح فلدد  علدد  سامدد سةن سام  حدد ، 

 بحوث  س ق ك ي  ضعم  ل   ساةق ب  و  قم علون    وع      سامةسجع  ي  عن     وعن.
 داخلية أوال: مفهوم نظام الرقابة ال

 فددي رددا سامجدد الل  سا ندد   سالق صدد نو ،    فددي م دد  عددنك  دد  سل  ددن ا مفحدد    لدد   ساةق بدد  سانس لودد  
سا   ع ساع    سا   ، را م س ينى  اد   عدنن سا عد ةوم سام    اد  ا لد   ساةق بد  سانس لود ، في معل  سابلنسس،   

 مجةى  سحن. في ارس م  ومرس مالحل ن ي ح   صي رلح  
 ة   ا  مفح    لد   ساةق بد  سانس لود ،  بدني ب  د  ا مصد لا "ساةق بد " مدس سا لةود  سارال دورو ،  قبا سا 

   ا ع ح   نسةود   سا ي ا  سا ن    فر  ل ساةق ب     مي  (Fayol)  مع ف و ا1611     في     ا ن  سا ي  
 س ر  ل ساعم ا     ح ي سابة  م، م ا سا  لو   سا   و ، فف و ا وعةم ساةق ب  عل  ي ح  "عملو  ال ح   م   

 .(1)سام ةة"
مد  "س نسةك"، فد  نسةك  ساد ي  ة   ا  مص لا "ساةق ب " ارس بمفح من سا  دع،    Taylorبو م  "  ول ة" 

 علد  برددا مدد  وجددي يس و دد   بددن سام لفدد س  ساعمدد ا،    ح د  ممدد    س ردد س ساعمددا و فدد  ب ةو دد  ساح دد    سار ددة 
  (2) .1611     سق ص نو ،  ر س  اك

                                                 

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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سا ددل   فددي  لحددة  سا ددي   *ال ددل    بددة س" ساةق بدد " مة ب دد  ب لدد   ة ددميفر َّدد ي سا لةودد  سارال ددورو  وع 
 ال  ووة. ساحةمي

 بعددن   ةق دد  امفحدد   "ساةق بدد " ب   صدد ة،    ددة   ادد   عةوددم  لدد   ساةق بدد  سانس لودد ،   دد حلح  بدد ا عةوم 
 .**  (CNCC)اح  ب ل بفة   س سا ي ي ل بن سام لم  سا   و  امح فلي

  دد   س نسةك  سا ددي لدد   ساةق بدد  سانس لودد  منددرا مددس مجمددا س جددةس سل  ساةق بدد ل سامح  ددبو   مدد  ولوددن،   
 او ح  مس يجا سا ح   مس:ق  ب عةوفح     بو ح   حةس  ح   حل م 

 حم و  ساص ا. -
 .مصنسقو   صح  سا  جوالل سامح  بو   ساح  ب ل سا   و  سا   ج  ع ح  -
 سا  ووة سام  ل   ب ج ع  اعملو ل سامق   .  -
 . (1)   ب  سا ةسةسل مع  و    س نسةك  -

"  لددد   ساةق بددد  سانس لوددد  مرددد س مدددس مجمدددا  ***  (IFAC)بو مددد   عدددةم سافونةساوددد  سان اوددد  المح  دددب  
وة محرد  حن ن س مر س   و فيسا و   ل  س جةس سل سام ض ع  مس  ةم س نسةك مس يجا  ح و  يمنسفح ،   

  جوع ا ن  ح ، فح ه س جةس سل  ع   سح ةس   و   ل سا  ووة،  حم و  ساص ا،  سا ق و  مس ح الل سااد  
سا قددل  فددي  سا  دد    سر ندد فح ،  صددح  سا  ددجوالل سامح  ددبو ، مددع س دد  ةسن معل مدد ل م اودد  م  دد   فوحدد  

 (2)سام   ي "

                                                 

* - Synthèse formel d’autorité  

** - Compagnie nationale des commissaires aux comptes. 

1 - Collins. , 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 les 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. 

*** - International federation of accountants  

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’exactitudes et 

l’exhaustivité des enregistrements comptables ( the accuracy and completeness of the 

Accounting records( et l’établissement en temps voulu d’information financières fiables ». 
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 ق ب  سانس لو   ا    ووة سا ن  .ق   ب   وع مج ا   بو   ل   ساة  (IFAC) س  عةوم 
 :(Coopers et Lybrand)تعريف 

 في "  لددد   ساةق بددد  سانس لوددد  عبددد ةك عدددس صدددوة ةك م ضددد ع  مدددس  دددةم مجلدددس س نسةك، سام دددوةوس  مددد ل
 سا  لو ، م جح   ا  ضم س  ح و  سامنسم سا  او :

   فو  ساعملو ل ب ج ع . -
 صح  سامعل م ل سام او . -
  (1)ال سئا سا  ةو  سامفع ا"   بو  سا  س وس  س -

  ضدع  سا ديمجم ع  مدس سا  د ئا  سا د س وس  مي  مس سا ع ةوم سا  ب       ل  يس ساةق ب  سانس لو : 
سا ل ئم سامق   ، باو  سا ص ا  ا    ووة فعد ا  في مس  ةم س نسةك مس يجا ساعما عل  ضم س سا حر  

      بح . سا يالعملو ل سام او   س نسةو  
مددس سام د م،  س جددةس سل سامحددننك مددس  ددةم س نسةك ا ح ودد   مددي  م  دد    لومدديس ساةق بد  سانس لودد    

يمنسم معو  ، ر ح ةس   و   ل سا  ووة  سامح فل  عل  ساصد ا،   ادك سع مد نس علد  مجم عد  مدس سا  د ئا 
جةس سل  م  ووس م  لف .  ر      لومو ،   ة   س 

   (2) ك مس ساةق ب  سانس لو  عل  نرا      : ةن ام  سامنسم سامةج ولي فوم  
حم و  ساص ا،   اك عس  ةود  سا ح د  مدس حم ود  يمد سا سامق  د ، يمالرحد ، رد اك ساند     -

 سام لفوس بح   سام ع ملوس عح .
ادد  يقصد  حدن صدح  سامعل مد ل سام دجل ،  مةسقبد  صددح ح   -  ح ود    عود  سامعل مد  عدس  ةود  ضدم س،  س 

  ضم س مصنسقو ح .
 ا ح   مس   بو  س جةس سل سام ض ع  مس  ةم س نسةك  سح ةس  سا  س وس.س -
  سارم  الم سةن،   اك عس  ةو   ح وس سانس     جون ساعم ا.  سالق ص ني ح و  سال  عم ا  -

                                                 

1 - Coopers, Lybrand , "La nouvelle pratique du contrôle interne", Organisation, Paris, 5eme 

tirage, 2000, p24. 

« 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 quand 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  11-12. 
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 سا  رن مس  ح و  سامنسم سام  ةك مس س نسةك. -
م  بدد  ينسك ال ق ودد   س  دد سة عددس رددا مدد  ف لدد   ساةق بدد  سانس لودد ، ب  ضدد ف   ادد  ي ددن ينسك ال  ددووة، فحدد  ب

 فدددي سام ددد  ة،   عدددنوا  جدددةس سل سا  دددووة  فدددي ومردددس يس ومدددس ب  ددد  ةسة سامق  ددد ،  ادددك عدددس  ةوددد  ساددد حر  
 ي ةع سآلج ا. في سا قل سام   ي   

 ثانيا: عوامل نشأة نظام الرقابة الداخلية
بدنةج ل م ف   د ،  ال يس سالم مد   بحدد  قنومد    دد نل  -حدن  س حد   فددي - س فردةك  لد   ساةق بد  سانس لود  

   رة   عنل عل   اك  سا يي س ة سا صم سا ا مس سا ةس ساعنةوس ب بي مجم ع  مس ساع سما  في سهنسن 
  دد   بحدد ، سضدد ةسة س نسةك  ادد    هوددع   فدد وض سا ددل  ل  سا ددي: ربددة حجدد  سامق  دد ل،   عددنن ساعملودد ل م حدد 
عو  ب امق   ، ح ج  س نسةك  ا  بو   ل  معل م ل ن ةو  نقو  ،  ساع ما  او ل  ا  بعض س نسةسل سافة ق  سام 

 ا   ة  ل   ساةق ب  سانس لو  م  ساح ج  سام    ارنسةك احم و   صو    يم سا سامق   . ساةئو ي
حجمحدد ،    ددد ع  فددي   دد   بحدد  ةسجددع  اددد  سا مدد  ساضدد    سا دديفربددة حجدد  سامق  دد ل   عددنن ساعملوددد ل 

 نسةك  فدي  م س ينى  ا  صع ب  سال ص ا سان صدي،  را يا سال نم ن  سا فةع  سا م  سا بوعيعم اح  مس  ال
صمو  ي لم  ساةق ب  سانس لو ، م دا سارند م  في  مي ينى  ا  سالع م ن عل     ئا  سا ي  سامق   ، ساني

 (1)سا حلولو   سام سه  ل     و  ساعما  غوةم .
 او ل  ادد  بعددض س نسةسل سافةعودد ، فددومرس  ةج عددن  ادد  ق ل  سام دديمدد  ب ا  ددب  ال  هوددع   فدد وض سا ددل  

 عةفددددن سامق  دددد ل سام عددددننك  سادددد ي، ي  سا   ددددع  دددد س  علدددد  سا ددددةسي سادددد   ي المق  دددد ل، فددددي سا   ددددع ساجاةس
 او ل علدد  سامدددنوةو ل سافةعودد ، ممدد  و دددما ب  فودد  ردددا ق ودددنع   ادد    هوددع سا دددل  ل  سام دد سادد يساج  ددو ل،   

 او  يمدد   سامنوةودد  ساع مدد    ددع ق سا قددل  سامردد س سام   ددبوس، علدد  يس  ردد س سام دد فددي ا ددةسةسل ساعمدد ا  س  دد   س
  (2)سام     سا ةى. في عل  ع    م ه سامنوةو ل سافةعو ، ي  سا حنسل سام  سجنك 

لحة س فص ا  سضا بوس يصدح ي ةق س  حوثنةر ل سام  مم   في رم  و ضا م س سا ف وض ر اك 
 ك سافعلو  اح .سام سا  س نسة 

 ح  جح   نسةك سامق   ، ف لحدة مدس  دالا حصد ا مد ه سا ودةك علد   سا ييم  ب ا  ب  البو   ل سان ةو  
   ةوة ن ةو  عس سا جن سام  لف  ا ن  ح  مس يجا س     ي جع سا ةسةسل  ي  بح  ا صدحوا سال حةسفد ل،  ح د  

                                                 

 .363،   3221،، نسة  سئا، عم س سا بع  سا ا  "ساب  ك في سا نقو   ساةق ب  " ،  ان يموس، ع - 1
ة دد ا  م ج دد وة م ندد ةك، رلودد  ساعلدد   ، " مةسجعدد   لدد   سامعل مدد ل سامح  ددبو  المق  دد  سالق صدد نو  ساجهسئةودد  "،.  صددنو ي -2

 . 12،  3000 ،سالق ص نو   عل   سا  ووة، ج مع  ساجهسئة
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  دد   سا ددةسةسل، ال بددن مددس  جدد ن  لدد    ددلو  الةق بدد  س فددي  ردد س مدد ه سا  دد ةوة صددحوح   ومرددس سالع مدد ن علوحدد  
 سانس لو .

ساح جدد  سام  دد   نسةك سامق  دد  اصددو     حم ودد   - مددس ساع سمددا ساةئو ددو  ا ندد ك  لدد   ساةق بدد  سانس لودد  
يم ساحدددد  مددددس  ددددالا  دددد فوة  لدددد   الةق بدددد  سانس لودددد ، وحددددن  وم ددددع حددددن ث سا  دددد    ساادددد ، ي    لوددددا سح مدددد ا 

 (1)سة ر بح .
 (2)الثا: أهداف تقييم الرقابة الداخلية ث

 معرفة جيدة بالمؤسسة: يسمح التقريب عن طريق األنظمة با: -1
  .معةف  جونك ب ن   ل سامق   ، يم رس س    ن،  م    ل سا ص وع 
  .س ح    ساجونك بن ةسل مع اج  سامعل م ل   ر وس مع و ل   ما ب      سا ةسةسل 
    ةس  ساةق    سا   ئ  سا ةروبو . فيغ اب  م      سا ي س نةسك ساجون ب اح و  
    محد فل ساح د ب ل( ير دة  سا د ةجي، وع د  المةسجدع سادنس لي س معةف  سامق     مصنسقو   لد   ةق ب حد(

سآلةس ،    وج  م س  ع     بة ، مس    ة ساةق ب ل عل  ساح  ب ل عس  ةو       سا يساضم   ل مس  لك 
 ساع   عل    ب ل صح   مصنسقو  ساح  ب ل. يي س الة ةروهك ير ة   رون

   رم    ما ان مس جح  ي ةى ب س وبوس الم وةوس ب س ان معةف  جونك ب امق   ،  ان نةسو  بمن رلح ،  ي ن
سا ح ود   اد    دةس  سامحمد    جعلحد  ير دة فدي    ب ل فح ي،  يس م ه سامعةف   قنياوس م  ن ةس  مح فل  الح

   رونس.
 الزمن: في م األعمال تقيي -2

يس و د   ب ح دوس  دوة  ند   محم دن  دالا ف دةك قصدوةك ساجدا،   ادك بد ح ةس   سا د ةجيبإمر س سامةسجع 
م سعون  عنسن سا   ئ  سا ةروبو  )سا   مو ( مس  ةم سامق  د ل  م  لدم ساجحد ل ساندةعو  )سا     ود (  ودنسع 

ةج  ع او  مس     م ه ساعم ا ومرس يس    صة ب ةو   سا  ةوة،  مس سا سضا ي ن   س ر  ل سا لم    بل ن
 معبةك،  م  م  و ضا سا   بعوس سالع ب ة ب ا  صو  سا  او :

                                                 

 .23-22سامةجع سا  ب ،  ، ةو   ج ن   1
2 - Allel Hamimi : "Le contrôle interne et l’ élaboration du bilan comptable", OPU .Alger 1993, 

p 22-23-24. 
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ساعما عل  ف ةك   ولد  سامدن،   و ما امح فل ساح  ب ل ب   و  عي "  ج ن  ل   جون الةق ب  سانس لو 
ة مددس يعمدد ا سامةسجعدد   ساةق بدد  م جددهس  و ددحا ردد اك علدد     ددو  سامحدد   بصددف  مجنودد ، يوددس وردد س جدده  ربودد

 ب ر ة  ةع   نق  ". 
 إمكانية تصحيح المخالفات قبل االختتام 

ودد مرس مددس   بدد ل  ارددي  ددعن فددي )محدد فل ساح دد ب ل( يس وعمددا رددا مدد   سا دد ةجيوجددي علدد  سامةسجددع 
سامعل مدد    ح ددوس   عودد  فددي مددنى ق    ودد  )صددح (  نقدد  ساح دد ب ل سا دد  و . رمدد  و دد م  محدد فل ساح دد ب ل 

 سام او   ر  وج : 
 .سا حر   سا  ووة ساجون ال قل 
   بوس سا رلف /ساع او . م  مال  ب 
 . مح  ب  سا   ئ  سا   مو  سام     بفضا  مر  و   صحوا سا     قبا  ح و  سان ةك سامح  بو 

 : الرقابة الداخلية مع التأثير أو بدون تأثير على الحساباتالثانيالمطلب 
 ول: الرقابة الداخلية مع التأثير على الحساباتالفرن األ 

 حماية الممتلكات والموارد -1
األمد سا، سالح فد ل، ساحم ود    و علد  سامدة بمدنك سا ح ودا سامد نيرلم  ساحم ود     د  م د  مع د   س دع ، 

ن سام نودد ، م  بعددد   مةسقبدد  ساصددد ا  سا  دد ئا سام  حددد  مدددس يجددا ضدددم س  م  ددك سامق  ددد ، مدد ال ساحم وددد  ضددد
جةس سل م  بع  سام ب ض ل )سا حصوالل(.  سا  نونسل  سامنف ع ل سامهن ج ،  س 

  حر  فوح   حياو ل م  قع ، فحي ، م ال )سار سةث سا بوعو (، فمس سامحو  سا بوعي سام   ة سام   و 
 ضم س جون. ميضن م ه سام   ة، ساحم و  سا حونك  سا ح ئو  

 ا، م ددوةوس(  ردد اك سا  دد ، س ممدد ا، ساادد  ومر حدد  يس م دد  ة ي ددةى   ودد  مددس سامحددو  سابنددةى )عمدد
  لح  يضةسةس مع بةك    وةك بم سةن  مم لر ل سامق   .

س ردد س  مدد ه سام دد  ة ومرددس سادد حر  فوحدد  ب ددح ا ،   اددك ب ضددع  لدد   فعدد ا الةق بدد  سانس لودد ، ح دد   س 
  ب ا  اي ةم  ب  ةع م  ومرس،  ل م  ال و ما بم ع را ساضةسة ساملح   ب امم لر ل. با وجي يس و ما بإلح
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 صحوحح  عل  ساف ة،  ومرس يس وع بة سا ل   ساجون الةق ب  سانس لو  ر  ول  الحم و  ضن سام   ة سآل و  مس 
 .(1)ضعم سامحو  سابنةى 

 انتظامية ودقة المعلومات:  -2 
 مونسس   جوا ساعملو ل سامح  بو  ف اةق ب  سانس لو  وجي يس   ما بضم س:في 
 سانة   سام ل ب .  في      …( سا   ئ  ساضة ةو  ا رمل  سامعل م ل سا  ةجو  )م او ، جب ئو ،يس  -
الةق بددد   سا  بو ددديسا دددةسةسل  لحدددة  فدددس سا صددد ئ  علددد  سام ددد  ى  فدددي س  ددد    ددد م   سا دددييس سامعل مددد ل  -

 سانس لو  سامح  بو ،  ومرس يس       ا  يص  م: 
 ولحة   ة عن  سا نةك عل  سانفع  معة م م ب  .سابوع اهب س  : ر ف ني ة و  ساعملو ل -1
 :  ف نى   جوا ساعملو ل سا ممو .ح و   ساعملو ل -2
م ددجل ، مدد ال )رددا سا ددلع سامة ددل   ادد  ساهبدد س  ردد س  كسامجددةس: سا  رددن مددس يس ساعملودد ل  ر مددا ساعملودد ل -3

 نف  ة،  يس م ه سا وةك م ونك ح  بو (. في م ونك 
س و  ردددن مدددس يس ردددا ساعملوددد ل م ودددنك ب ا ومددد  سام   دددب ،  ح دددي سامبددد ن  :  م ددد  وجدددي ي  ودددو  ساعملوددد ل -4

 سامح  بو  سام ع ةم علوح   سامعم ا بح .
 : رمةسقب  سا ع ة، سارمو ، ح  ب ل سانف  ة.نق  ساعملو ل -1

 : الرقابة الداخلية بدون التأثير على الحساباتالثانيالفرن 
 سحددن   فودد  ساعمدد ا سامف ضدد  اددن ب ةو دد  صددحوح  سا  لددو  ح دد  و  دد   ارددا تطبيااق القاارارات اإلداريااة:  -1

 وجي يس وضمس:
  بالغ سا علوم ل بصف    م  اصح بح . -
 م جح   اون. مي  نة سامعل م ل برا  ض   ا ف نى سا ف وةسل سا   ئ  ممس  -
  اوس عس   بو ح .ق سا علوم ل سامع  ك مع سا   ئا سام  ح  الم  م  مال -
ردددا م ددد  و ل سامق  دددد  م ددد ووس م  ددد ك ا ح ددددوس سا  موددد ، سا رلفددد ، سافع اودددد   علدددد تحساااين الكفاااا ات:  -2

 ندرا ع صدةس مدس ساع  صدة  حدي العملو ل، م ه سام  ووس سار ة سع بد ةس مر  د  علد  ندرا  جدةس سل،  احد س ف
 سا   و  سامحم  الةق ب  سانس لو  عل  مع  م  سا س ع. 

                                                 

1 - Institut de l’Audit Interne et Price water house coopers (p’w’h’c) , "Le management des 

risques de l’entreprise ; Cadre De Reference Et Techniques D’application" , paris, ed 

d’organisation, 2005, PAGE 49. 
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اةق بددد  سانس لوددد  بدددن س  ددد  وة مب ندددة علددد  ساح ددد ب ل سا  صدددو ل سام عل ددد  بمم ة ددد  سامحددد     ضدددا يس س
 سا   و   ن ا عم م :

 سا ح اوا س حص ئو  )    ن، بوع(.  -
  ح اوا سا قل  ساعملو ل. -
 عالق  سا  ووة.  -
 بةسم،  ر وس سام   نموس )ساعم ا(.  -
 مةسقب  سا  عو .  -

 (1المطلب الثالث: تقييم نظام الرقابة الداخلية)
 للنظام  م األوليالفرن األول: التقيي

  اك عس  ةو  سالج    اد  س   صد    د   ب لد   ساةق بد  سانس لود  ب ع بد ةه    ود  ا  ودو  سا لد  ، فبعدن 
 فدددي س ج بددد  عدددس سا دددئل  وددد    حنودددن   ددد   سا ددد ك سا لةوددد  ا لددد   ساةق بددد  سانس لوددد     ددد   ساضدددعم فودددن،  ال ور 

ا  روددن مدد    س ر  ددل م ب دد ، ف ج نمدد  ال وع دد  يس  لدد    سامةسجددع ب حنوددن   دد   سا دد ك سا لةودد  ف دد ، بددا و ددع 
ح اد  عدن    بو حد ،    لدي مدس  فدي ساةق ب  سانس لو  مالئ ، با وجي س  ود ة نةجد    بود  مد ه سا  د  ، ا حد    

      ق ك  لةو   ا       ضعم عملو .
 (2): مراجعة سير عمل األنظمة واإلجرا ات الثانيالفرن 

مح  ادد   لدد  ةبدد   بددوس   وددو   لدد   ساةق بدد  سانس لودد ،  ردد س  فددي مدد ه سامةحلدد   فدديورمددس ن ة سامح  ددي 
ا ل   ساةق ب  سانس لود ،  سق  د     ح   مس سانةس    سا  وو  سامبنئي     فوم  بعن، حوث   ن  بعن سال  سا يساةق ب  

جدةس سل ساةق بد  سانس لود   دوع من علوحد ، و د   ب   ود ة سالا دهس  ب و  د ل    سا ديسامةسجع ب     ق ك سا ل     سا ديس 
ب صددد   مدددنى سالع مددد ن علددد  سا لددد  ،  مددد س مدددس  دددالا  حةودددة بة ددد م،  س  ددد   قدددةسةه سا حددد ئي فدددي   ددد عنه 

 جددةس سل،   جددنة س ندد ةك م دد   ادد  يس سامةسجددع و دد   بنةس دد     وددو  رددا جدده  ي   لدد   فةعدد  مددس يجددهس   لدد   
 وم ل را جه  م ح .ساةق ب  سانس لو ، م ضم     وو   جةس سل   عل

 
 
 

                                                 

1 - Y. Guyon, "Droit des affaires" , Ed economica , paris ,2004, p387. 

2 J. Raffegeau et A. Ritz , "Audit opérationnelle", collection,  1992, p67.   
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 الفرن الثالث: تقييم آثار الضعف
 فيما إذا كان:  هذا الضعفتقييم في يقوم المراجع باستخالص نقاط الضعف، ويكمن دور المراجع 

" ةقد    ودو  فيمد ه ساح اد  وجدي  لحد ة مد س ساضدعم  فديله تأثير هام على الحسابات السنوية:  -1 
، ر  ح   ن ما عل  سا  سع ساضة ةو  ا  ودو  سا د  وةسل سافعلود  ا  د   ساضدعم  ع بة بم  ب  مف    سا يسا ل  " 

 عل  ح  ب ل سان ةك.
مددع  اددك وجددي علدد  رددا حدد ا  بلواددن  ادد  ساهبدد س، ال يااؤثر تااأثيرا هامااا علااى الحسااابات الساانوية:  -2

س  عمدددا   ادددك ح ددد  وح دددس مددد س سا ودددة  ل مدددن، بعدددن يس ورددد س مددد س سال حدددةسم قدددن حدددةة علددد   ةقددد  مدددس ي ة 
 سامةسجع،  ُ لِّ   ا   نسةك سامق   .

 حضددوة   ةوددة حدد ا  فددييس  ردد س مدد ه سا  دد ئ  محددننك بنددرا جوددن، ا حدد    دد عما    ددن مددس ساضددة ةي
  ل   ساةق ب  سانس لو .

 حول الرقابة الداخلية رن الرابع: إعداد التقرير النهائيالف
نس وددد    جدددةس    ددد   جمددد عي  فدددي ةك سامق  ددد  ا جمدددع ردددا   ددد   ساضدددعم م عددد  س  ب ددد   بدددوس سامةسجدددع  س 

ساح ادد  ساع نودد  فددإس مدد ه سا   ندد ل مددع س نسةك  قرددن ر  بودد  ب  ةوددة حدد ا  لدد   ساةق بدد  سانس لودد ،  فددي سا لمدد ،   
سان ةك ساح او  ي  سان ةسل ساالح    ا   ح وس  في ،   س  كسامقنسو ما المق    ب ا و   ب اعم ا سا صحوحو  

 قنى بن ةم   ا  هو نك صح  ساح  ب ل.  سا يس جةس سل 
يم  فوم  و   سا  قول، فوح س يس وبعدث سا  ةودة  اد  سامق  د  بف دةك ر فود  قبدا س  حد   سا د  ، ا مردوس 

  (1)سا ل  . في م ه سا وةك مس سا و   ب  جةس سل سا صحوحو  ساالهم  ا     ساضعم 
 :يليالرقابة الداخلية ما يبدى فيه رأيه حول نظام  الذيويتضمن تقرير المراجع 

 فح   ل   ساةق ب  سانس لو . في      محم  سامةسجع  -
 سامةسجع. ييساف ةك ي    ةوخ  ةو س ة  -
  او   ضع     وة ساةق ب  عل  ع    س نسةك. ق سا  رون ب س م  -
ق ودد ، ي  سامةسجدع عمدد    س رد س  لدد   ساةق بدد  سانس لود  ررددا ر فود  ا ح ودد  يمنسفددن ساعةوضد  سا  صدد  ب ا   يية  -

  (2)عل  سا  سئ  سام او .   اف ل  سل سا ة ساج مةيم ع حن ث سا      سام
 

                                                 

1 - RB. Caumeil , "Audit financier", op.cit, p 128. 

 .3030،    ، مةجع   ب"سامةسجع  بول سا لةو   سا  بو  "، او     م س، يمة س م ري - 2
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 المطلب الرابع: طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية
  مي:ينس  محم ن في م  ك عنك  ة      و ل   ن  سامةسجع 

 بو س ان ةسس سامعل م ل. -
 سام رةك س  ج سب ل ح ا ساةق ب  سانس لو . -
 ح   سام  ب  . س  ب ةسل ساف -
 سال  ب ةسل سانسئم . -

 الفرن األول: بيان لدوران المعلومات
امجمد ع   حد ، حودث  ع مدن علد  سا صدم سابود  يمد ، مدس بدنسو ح   اد   ح و م ه سا   و  عبد ةك عدس   ل دا هم دي

  دد ة  ل ددل  ي  ن ةك محددننك،  دد   ب س دد   ةمدد ه بو  ودد  مددس يجددا فددي ساعملودد ل سام فدد ك مددس  ددةم سامق  دد  
  بةسه:

  صم سآلاو ل سام  عمل  مس يجا  ح وا سامعل م ل  سا علوم ل.  -
  حنون      س  ال  سامعل م ل. -
  حنون س     سا ةسة  سامةسقب .  -

سا  ك  ساضعم،  سر   ي   ما المةسجع يس ورنم  ب ةع    سحي س س  عم ا بو س ان ةسس سامعل م ل و
ق بد  سانس لود (، غودة يس مدنى  ج عد  بود س ن ةسس سامعل مد ل معةف    لةك معم   حد ا ساجحد ل سامنة  د  )ساة 

 و  قم عل  منى  بةك سامةسجع  روفو  مع اج ن البو   ل.
 : المذكرةالثانيالفرن 

مع يفةسن سامق   ،  مجم ع  سامجةسلالح سةسل  يوس و    سامةسجع ب حةوة ر  بي ،سام رةك  صم   ن ئي
  (1)(. ةك عس  صم ر  بيعب مي  حصا علوح  ) سا ي لف  ق   بح ،  سا   ئ  سام  سا يساعملو ل 

 سا حةوة، ف ن ال  ر س مفح م  مس  ةم ساجموع. في  و  قم فح  م ه سا   و  عل  ي ل ي سان   

                                                 

1 - Jean Raffegeau, Frank Ashaworth , "Audit et Contrôle des comptes", op. cit, p 89-106-107.  
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  (1)الفرن الثالث: استجوابات حول الرقابة الداخلية 
 نددم ب ةو دد   ددةوع    دد   سانةس دد  ب الع مدد ن علدد  س دد ج سب ل حدد ا ساةق بدد  سانس لودد   جعددا سامةسجددع ور

 سا ل  .في ساضعم  سا  ك سام ج نك 
  رد س سا دئل  ب اندرا   دة  عدنك ي دئل  ب ةو د    دما ب احصد ا علد  يج بد ، فديم ه سانةس د    م دا 

 :سا  اي
 يم ل  ع م    ضوحو  

مدددا سافددد س وة ب  دددنو  سا دددنم ل ادددنوح  يناددد    صددد  بحددد  س )سا  دددة:   دددجوا يعبددد   ادددوس احددد  عالقددد  مدددع  -1
 ساح و  (.

 عل  ساف س وةس )  ة: غو ي ساةق ب (.(visa) ما م  ك ن   و    ب ا  نوة  -2
)سا  ددة: مح  دددب   س(La commande) سافدد س وة  مةسقبدد  مددع سا لبوددد   فدددي مددا سا ددع ة م جدد نك  -3

 ساعب  (
 ةسل(. ق ن سامحننس )سا  ة: عن  سح ةس  مبني سافصا بوس سان   في الف س وة و    سامح  بيما سا  جوا  -4

 الفرن الرابع: اختبارات الفهم والمطابقة
سا سقدع،  فدي   جدن  سا دي ف دح   مدي  لد   سامق  د   فدي و  رن سامةسجع مس يس س جةس سل سام ب د   اري

سا ح   مس  سقعو  ساعملو ل سامبو د   في ونةع مح فل ساح  ب ل  - اح س سااةض  ب ع م ن س  ب ةسل سام  ب   
 ب   ك مس مصنةم  سا ا  ا   ح و ح .    بو  م ه سال  ب ةسل و   ب ةو  وس: بو س سان ةسس    ك في 

 هي الطريقة األولى: المالحظة والتأكد الشف
سال صدد ا مددع م  لددم سام  فدد  مددس يجددا سا  رددن مددس مددنى  ددوة ساعملودد ل فددي ساددن  ا مب نددةك  فددي رمددس 

  سا ح   مس ساع  صة سام نو  سامصة  بح ،  ي ح  فعال م ج نك.
 عديلطريقة الثانية: التأكد البا

 وعون مح فل ساح  ب ل سا  رن مس مع و ل بو س سان ةسس ب اةج ع  ا  مصنة سامعل م .
 م ه سال  ب ةسل   ما ب امةك مس سا ح    سا م س سامع و ل سامحصل ،  ضم س صح   صن  سا ل  .

 
 

                                                 

4 – Principe de base de l’audit formation vérificateur IGSF,  14 mai 2007, p 3-4 . 
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 الرقابة الداخلية    الفرن الخامس: اختبارات الدوام لنقاط
نسودد  سا  وددو  سا ا ا لدد   ساةق بدد  سانس لودد ، و دد   محدد فل ساح دد ب ل بإ ندد   ملددم و ددجا فوددن رددا ع ددن ب
 ساضعم سا  ص  ب ا ل  . مةسقب  سام ح   م ح ،  يوض    سحي سا  ك    سحيعملو ل سا
 قيمة النظام:  نواحي -1

احد س سا ودة مد   ئوسوصدبا ساحدنم سادة  ع نم  وعةم    ضا انى سامةسجع      سا  ك سا  ص  ب ا لد  ،
وع مددن علوحدد ،  وعددةم مددا فعددال  سا دديسا  رددن مددس سا ددوة ساح ددس احدد ه سا  دد  ، احدد س و دد عما س  بدد ةسل سامنس مدد  

  لفل م ه سا       سا ساف ةك سامنة   .
 ضعف النظام: نواحي -2

ضدعم، سا عةفد   د  وةه علد  ساح د ب ل،   د سحيو    سامةسجدع بفحد    د ئ،   د  وةسل ساضدعم  رد اك م
ق ن  اوح  ساضعم، رم  و    سامةسجدع بإع د   سا  صدو ل ا صدحوا ساضدعم  سا ي معةف  سا      سام  اف ل 

 سام ج ن.
 (1)سا  ك  ساضعم ال ل  .  ما امح فل ساح  ب ل ب حنون   سحي س م ه سال  ب ةسل  

 المراجعة في المبحث الثالث: أدلة اإلثبات 
 لو  ح ا سا  سئ  سام او  سا   مود   يي،   اك  بنس  ة ة ساعما سامونس يب ل مس بوس مع وو ع بة ينا  س  

 سا دديسامةسجعدد  ب  ددن:" عملودد   ق مدد  ساددناوا علدد  صددن  ي  ردد ي سا ضدد و   فددي محددا سافحدد ،  وعددةم س  بدد ل 
ب  حد      قم حجو  ينا  س  بد ل  ق  حد ، علد    قودل ساحصد ا علوحد   سة  (2) ح وح  سا  سئ  سام او  سا   مو "

  قنى  اوح . سا يب اعملو  محا سافح ،  ر اك  ج ن ينا    ب ل ي ةى م  عنك اال     ج ل 
 * المطلب األول: حجية وسائل اإلثبات:

  (3):وليرم   مي  جعا ينا  س  ب ل ير ة ق ك  حجو     سا يم  ك بعض سالع ب ةسل 
حد  عالقد  ب امق  د ، فورد س ير دة قد ك ح ا  ساحص ا عل  ناوا س  ب ل مدس مصد نة   ةجود  او دل ا في  -

  حجو ، مم  ا     ساحص ا علون مس نس ا سامق   . 
 محما. لا  ل   ةق بي فيع نم   ر س سابو   ل سامح  بو   سا  سئ  سام او  معنك  -

                                                 

1 - Jean Raffegean, Frank Ashaworth , op. cit, p 103-102.  
 .22فض ا ، مةجع   ب ،   ييب  ساف    عل - 2
 .311مق    نب ي ساج مع  ال ب ع   سا نة،    ،"ساةق ب   مةسجع  ساح  ب ل" ،يحمن   ة عبن ساف    ساصحس، - 3
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 ك عددس  ةودد  سامالحلدد   سافحدد  سافعلددي س ساحصدد ا علدد  سامعل مدد ل حدد ا سا دد سئ  سام اودد  ب ةو دد  مب نددة  -
 .س ق  ع، ير ة مس ا     ساحص ا علوح  ب ةو   غوة مب نةك فين ي ة ربوة ا - سا ف و 

 : أنوان أدلة اإلثبات الثانيالمطلب 
 دة  ساحصد ا،  نةجد   فدي ومرس المةسجع سالع م ن علوح  مدع سابحدث  سا ي  م ا ي  سع سا ةسئس  سانا  

 (1):وليب    حرمن ح ا سا  سئ  سام او  فوم   في سالع م ن علوح  

 عليالفرن األول: الجرد الف
و دد  وع سامةسجددع سالع مدد ن علوحدد ، فحدد  و دد   بدد اجةن  سامالحلدد   سا دديوع بددة يقدد ى سا ددةسئس  ينادد  س  بدد ل 

  (2)سافعلو  اع  صة سام ج نسل.
وع بدة مدس ساناد  سا  ود   -سا هو د  فدي   جد ن سامبلدع رد مال  امةسجع ب ا ح   مس ساةصدون سادنف ةيف و   س
 لحةه ساموهس و ،  علون فإس من منك سامةسجع األصد ا مب ندةك وع بدة يندن  ق د ع علد   ي ساساةصون عل  صح  

 فدددي  مددد  يس  جدد ن ساصددا  (3)مدد س ساددناوا فددي  جدد ن ساصددا،  ال ي ددن وجدددي س ندد ةك يس م دد ك    دد  ضدددعم 
مق  د ،  علودن ح ا  س  ئج ة بعض ساص ا مس  دةم سا في سامق    ال وع   ب اضة ةك ي ن ملك اح ، رم  

 :وليفمس سانة   سا سجي   فةم  ا ح و  ساا و  مس ساجةن م  
 اعملو  ساجةن مس  ةم سامةسجع ي  يحن م  عنون. ساحض ة سافعلي -
ال ودد    حددالا ع صددة محددا   ددة، فمدد ال مةسقبدد  جموددع  رددي سا ودد   بمةسقبدد  فع ادد  علدد  ساع  صددة سامم  لدد ، -

 ح ا  سا و   بجةن سا  نو . فيساص  نو  سافةعو  
عملو  سا نقو  وجي عل  سامةسجع سا  رن مس ملرو  سامق    األصا م ض ع سابحث، ب الع مد ن    م   

 عل  م   نسل سانةس  ي  نح نسل   جوا ساملرو ، ب  ض ف   ا  سا  رن مس صح    وو  ع صة سام ج نسل.
و دددن علددد  ر فددد  سابو  ددد ل سامح  دددبو ، فمددد ال رمددد  وع بدددة مدددس بدددوس ي دددب ي ضدددعم مددد س سادددناوا عدددن    ب

ح اد  سا  نود ،  و د عما مد س  فيال ومرس عنم  رم    ب ا  اي ساح  ب ل سامنو   اوس اح   ج ن فعل   ملم س،
 ح ا  ساص ا  سل سا بوع  ساملم   . فيساناوا 

 
 

                                                 

 .21سا   ، مةجع   ب ،    يحمن - 1
 .323محمن ب  وس، مةجع   ب ،    - 2
 .311 ،  ،عبن ساف    ساصحس، يحمن   ة، مةجع   ب  - 3
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 : المستندات الثانيالفرن 
ا نقو   سامةسجع  اح  ب ل سامق   ،   لةس اممو  عملو  س في  ع بة سام   نسل مس بوس سانا  ساح م  

وة دلح  سا د جة ي  و د لمح  مدس سامد ةنوس  سا ديم س سامة،     سا د س وس علد  ضدة ةك حفدل جمودع سامةس دالل 
  صددا ب عم اددن سا ج ةودد ،  م دد ا  اددك فدد س وة سانددةس   سا ددي ساعمددال ، ب  ضدد ف   ادد  سافدد س وة  جموددع سام دد  نسل 

 سامص ةوم سا  ةو ، ساع  ن  مح ضة سالج م ع ل  غوةم .  سابوع م   نسل
  (1):ميسام   ن    في م  ك بعض سانة   سا سجي   فةم  

 يس ور س م جح  المق     اوس احن سامنوةوس ي  يعض   س نسةك ي  سام لفوس. -
 ساةق    سار  ب . فيم ا ي  ن ي ي   اووة  يييس ور س   او  مس  -
 سا  قوع.  فيص حي سا ل   يس ور س م قع  مس  ةم  -
 يس ور س   ةوخ سام   ن  سقع  ضمس سان ةك سام او .  -
 يس ور س يصلو   اوس ص ةك  ب  ساصا،  وجي يس وقنة مس قبا سامةسجع. -

  ومرس    و  سانا  مس حوث رف و  ساناوا  ا : 
 أوال: مستندات معدة خارج المؤسسة 

       بن ةم   ا :
 مس يم ل   اك ساف س وة  ب سا  سانحس  سا  موس،  اح ه سام   نسل     :حو هك سامق  فيم   نسل   -1

سامق  دد    ايق م دس  بد ل، غودة يس حودد هك سامق  د  احد   جعلحد  عةضد  ال حةوددم  سا عدنوا، ي  قود    فدي قد ك 
  .ب ضع م   نسل  ممو  محا ساصحوح ، ا اك و  لي سامة نق  ربوةك مس سامةسجع قبا سالع م ن علوح   ح ئو

س  بدد ل،  ومرددس المةسجددع  فددي : احدد ه سام دد  نسل سا دد ك سار ملدد  م دد  نسل م جحدد  مب نددةك المةسجددع  -2
سالع م ن علوح  مس ين      ةجووس اوس انوح  مصلح  انى سامق   ،  مس يم ل  م ه سام   نسل ساحص ا 

نفددد  ةه،  فدددي  نف ةيقومددد  سادددنوس   سفدد  ساةصدددون سادد علدد  سامصددد نق ل مددس ردددا عمودددا ب  ددن ودددنوس المق  دد ،  يس
  اخ … عس ملرو  سامق    اع  ة معوس  ا عل  نح نسل مس سا   و  ساع  ةي ر اك ساحص
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 ثانيا: المستندات المعدة داخل المؤسسة
س  بدد ل مددس سام دد  نسل سامعددنك  دد ةن سامق  دد ، الح مدد ا  عددنولح   فددي  ع بددة مدد ه سام دد  نسل يقددا قدد ك 
  سانس لود ،   دالم   صدمومن    بو دن، وجعدا مدس سادناوا م د  نس صد اح    ه وةم ، غوة يس حبرد   لد   ساةق بد

 نقو دد  ار بدد ل، ف انددوك مدد ال سامعددن نس ددا سامق  دد  اف ئددنك م ةنوحدد    ددوةه بددن ةك محرمدد  م دد   حةوددةه    قوعددن 
، صدح    دنون سالا دهس  فدي رنم ساب ك، وجعا م دن نادوال ق ود   في  س  وف ئن مس قبا سامصةم،   ة ن قوم ن 

 مددس يم لدد  مدد ه سام دد  نسل: سافدد س وة سامة ددل   ادد  ساهبدد ئس،  وصدد الل سا ددبض، مدد رةسل س ن دد ا  س  ددةسن مددس 
 …… .سام  هس 

 الفرن الثالث: المصادقات
و صن بح  س قةسةسل سا  و  سام ل ب  مس سااوة مس يجا سالع دةسم بصدح  سابو  د ل،  وع بدة يوضد  مد س 

ى سانادد ، ا ددن وع بددة مددس بددوس سام دد  نسل سامعددنك  دد ةن سامق  دد   سام جحدد  سا دد ع مددس   دد ئا س  بدد ل مددس يقدد  
 المةسجع،     عما ا ح و  ساع  صة سا  او :

 يةصنك ساهب ئس  سام ةنوس. -
 سام  هس ساعم مو . ض ئع سام نع  انى  رال  سابوع ي  قوم  ساب -
 قوم  سا ةس  سام او  انى سامص ةم.  -
 ةصون ساب ك ب  ةوخ معوس.  -

ورد س سادناوا ير دة  ق  عد  وجدي س د ال  ة د ا  سامصد نق  مدس قبدا سامةسجدع مب ندةك،  ومردس    دو   ح   
  (1)سامص نق ل  ا  سانر ا سا  او ،  ارا مح   ح   م   ئح :

فدي  ح ود  سادن ةك سام اود  ن س  عالمدن ب اةصدون  فديو    سامةسجع ب لي   ضوا ساةصون مس  ةم ساعمودا  -1
ا مدد ه سا ةو دد  المةسجددع بمعةفدد  ساةصددون مددس مصددنةوس م  لفددوس،  ممدد  نفدد  ة سامق  دد  سار دد ي سامة ددا،    ددم

  نف ة ساعموا،  و م  م س سا  ع مس سامص نق ل ب امص نق ل سابوض  .
جموددع  فددي سار دد ي سامة ددا،  سا لددي مددس ساعموددا سامصدد نق   فددي قودد   سامةسجددع بدد رة ساةصددون  فددي و م ددا  -2

 وح  ي     ئ ،  و م  يوض  ب امص نق ل س وج بو .ساح سا،   س  ر س ساةصون صح
ح اد  رد س ساةصدون غودة صدحوا، يمد  عدن  ساجد سي  فديو    سامةسجع ب لي  ة د ا سامصد نق  مدس ساعمودا  -3

 فوعبة عس صح  ساةصون،    م  ب امص نق ل سا لبو .

                                                 

1 - Robert Obert , Op, cit, p 97. 
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 سا  صددوة مددس غوددة يس مدد  وندد ي مدد ه سا ةو دد ، مدد  يس عددن   ة دد ا سامصدد نق  وردد س   وجدد  س ممدد ا 
  ةم ساهب س،  اوس  لةس اصح  ساةصون.

مم   ب  ومرس سر ند م يس سا د ع سا ا مدس سامصد نق ل مدس يفضدا سا د اوي،    ومردس مدس ساحصد ا 
سار دد ي سامة ددا،  فددي سامةسجددع،  لددةس اعددن   رددة ساةصددون  ييب دد   ة فددي علدد  معل مدد ل ومرددس سالع مدد ن علوحدد  
 جموع ساح سا. في ع  ضة ةك  ة  ا سامص نق   ا  سامةسج

  الفرن الرابع: االستفسارات
، سامدد ايقودد   سامةسجددع ب لددي بعددض سا  ضددوح ل،   صدد  حدد ا سامةردده  فددي   م ددا مدد ه سال  ف دد ةسل 

سامق  د  ي  سامد لفوس سام  صدوس،    د عما  فدي   اك ب  جون سا ئل  سانف و   سا  ود   اد  ساحوئد  س نسةود  
 ل   ساةق ب  سانس لو   سا لم  سامح  بو   سام او ،  مس سا سضا ي دن وجدي علد  م ه سا ةو   غ اب  ع ن  نقو  

 احن ربوة.  ا ساحة  ساننون،  سا  نوة سان صيسامةسجع ع ن سع م نه عل  م س ساناوا ب
 الفرن الخامس: المراجعة الحسابية 

 سا  ددم   سا ةحوددا، سانددةر  ي  د   قودد مح  بعملود  ساضددةي  ساجمدع  قدن ُ ة رددي ي  د   مددس  دةم مح  ددبي
وبةمس سامةسجع عل  صح  ساعملو ل ساح د بو ، وجدي يس و د   بإعد نك مد ه ساعملود ل او ح د  مدس  دالم   اري  

 :ولي صح  م ه ساعملو ل،  مس يم  م ه ساعم ا م  
 سام   نسل  سانف  ة. فينةس   يعم ا ساجمع  ساضةي  سا ة  سا سةنك  -
 صح  سا ةحوا مس صفح  ا ةى.مةسجع  سانف  ة ساو مو   سا  رن مس  -
 ساو مو  ساع م  مس ساو مو ل سام  عنك.في  نقو  صح  سا ةروه  -
 مةسجع  نف  ة سا     ساع    سام  عن،  سا  رن مس صح  سا ةحوا. -
 سا م   سام ةنوس، مع ساموهسس سام  عن الح  ب ل سان صو . م  بل   جم اي -
 ا  رن مس   سهس ساةصنك. فح  موهسس سامةسجع  مس سا  حو  ساح  بو ،  س -
  نقو  ق سئ  ساجةن مس حوث صح  ساعملو ل ساح  بو .  -
  نقو  ساح  ب ل سا   مو  مس سا  حو  ساح  بو   سا  رن مس   سه ح . -
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 (1)الفرن السادس: نظام الرقابة الداخلية
حلوددا  لدد   بة دد م، عملددن، يس و دد   بددإجةس    فدديوجددي علدد  سامةسجددع س  القدد  مددس سا  جوحدد ل سامع دد ك 

 ساةق ب  سانس لو  المق   ، بحنم  حنون      ساضعم  سا  ك،   حنون  بوع         قل   فو  يعم ان.
نفدد  ة  فدديح ادد   دد فة  لدد   فعدد ا، فددإس  اددك ونددرا ناددوال مبددنئو  علدد  صددح  ساعملودد ل سام ددجل   فدديف

   جالل سامق   .
 فدددي سا   دددو ،  مدددس يم لددد   ادددك سافصدددا حددد ا  ددد فةه علددد  سامبددد ن  فدددي فعددد ال   ورددد س سا لددد   ساةقددد بي

سام ددئ او ل، ممدد  و ددما ب ح ودد  ساةق بدد  سا ل  ئودد ، فددإ س ردد س يحددن سامدد لفوس و دد   ب  لددو  سام دد  ن    ددة و دد   
 ح ا    س ق سام لفوس جموع . فيب  فو ه،    اث و    ب  جولن، فإس سا العي ال ومرس يس و    ال 

 الفرن السابع: بيانات اإلدارة 
اددك ,  مددس يم لدد   و حصددا علوحدد  سامةسجددع مددس س نسةك سا دديسابو  دد ل  -بددة مددس بددوس   دد ئا س  بدد ل  ع 
   رة: 

 . ساجةنق سئ   -
  مل  الا سا   . سا يق ئم  الم ج نسل سا  ب    س ض ف ل ساةي م او   -
 صدددم ح   سا دددي ةوددد  ولحدددة فودددن قومددد  سا ةس  سا ج ساددد ي عحدددنل بحددد  س نسةك، م دددا سابوددد س  سا ددديسالا هسمددد ل  -

 س  ح  قح .سامق     ا  وحا موع ن 
 : دقة القيود المحاسبية الفرن الثامن

 فددي وع بددة س  لدد   ساددنف  ة سامح  ددبو   نقدد  سا ودد ن سام ددجل  بحدد ، ناددوال  ضدد فو  وهوددن مددس ق  عدد  سامةسجددع 
 ودد ن سامح  ددبو  ر  ددول  صددح  سابو  دد ل سامح  ددبو   ساعملودد ل سام ددجل ،  ح دد  ودد   سالع مدد ن ير ددة علدد  نقدد  سا

، ومرددس المةسجددع سا ودد   بم  ة دد ل  ضدد فو  مددع سابو  دد ل سا  صدد  ب ا دد وس سا دد ب  ،  نةس دد  ساعالقدد  بددوس   بدد ل
 سا دي ع بدة سام  ة د ل  سا  دي سام اود  يناد    بد ل  ضد فو ،     ب ا د اي ب  د عم ا سا  دي سام اود ، سامد ايسامةره 

  .  نالاو  نرا م ضع سامةسجع  سا و  و  ي  سال
 : المراجعة القياسية الفرن التاسع

رد س وصدا  اوحد   سا دي قدل م  صدة،  فدي  و ما م س سا  ع مس سا   ئا المةسجع ب ا صد ا  اد    د ئ، 
وجد ن سالة بد    بإ ب ع قل ي  ا  في  سامةسجع  ساح د بو   سام د  نو ،   ادك ب س د   م  ة د  بعدض ساع  صدة  س 

 بو ح   مس يم ل ح :
                                                 

1 Maders, A, "Le Contrôle Interne", Paris, ed P,U, f , 1998, page 95. 
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 وس سال   م ةسل  س ةسنسل. ساةسب  ب -
  اوةسل م  ة   سا ةض مع ساف سئن سامنف ع  علون.يي ساةبا،  مالحل    جم اي  ب  سامصة ف ل  اي  -
 فدي سا د  سل سا د ب  ، ي   فدي نةس   سا  ب  بوس مجما سادةبا  سامبوعد ل،  م  ة د  مد ه سا  دب  مدع م وال حد   -

 سامق   ل سامم  ل ،  غوةم .
 حجم األدلة فيث: العوامل المؤثرة * المطلب الثال

  ةودةه،  مد  بم  بد  فدي يبدنسه  ساد ي ييم  ومرس المةسجع   نومدن ا بةودة سادة سامةسجع  م  را  في س  ب ل 
و  ددد م  بعدددن نةس ددد  ساح اددد  سامعة ضددد   سا ددديساةرودددهك سا   دددو  ا ددد  سا دددةسةسل سام  لفددد  مدددس  سقدددع س جدددةس سل 

 (1)علون.
 :وليرم   مي رمو  سانا   سابةسموس    في   م  ك عنك ع سما م حرم 

 الفرن األول: درجة المخاطرة
ساعملودد ل سامح  ددبو ،  مدد  مدد  وددق ة علدد  نقدد  سا دد سئ  سام اودد   فددي   س ردد س سح مدد ا  جدد ن ي  دد    غدد  

 قرددن عنسادد    ددالم  مدد ه  سا دديسا   مودد ،  جددي علدد  سامةسجددع  جموددع يربددة قددنة ممرددس مددس سانادد   سابددةسموس 
ن،  وع بة  ل   ساةق ب  سانس لو  رع ما ان    وة مب نة عل  نةج  سام   ةك،  رلم  ر س محرم   مصدمم  ساب   

وح د ن سامةسجدع  اد  عدنن يقدا مدس ساناد   سابدةسموس  ا  ادك علد  قلد  سام د  ةك،  ب ا د ايب ةو    دلوم ، رلمد  ن
  ساعرس صحوا.

علد  نةجد  سام د  ةك، ف ا  نود  مد ال  ع بدة ير دة ب  ض ف   ا   اك فإس   عو  ساح  ي اح     وة ر اك 
ب ددن سا  نودد  سابحددث عددس  فددي ساصدد ا  ددو ا ، ممدد  و ددحا عملودد  س  ال ددح ، عرددس معددنسل سا  ددا مدد ال  وجددي 

 يربة عنن مس سانا  ا ح و ح .
 : األهمية النسبية )المادية(الثانيالفرن 

 س ساع صة مس مق    ا ةى.    لم مس ع صة  ا    ة، رم  ي ح     لم ب ا  ب  ا ف مي  
سا د سئ  سام اود  ادن  د  وة فدي فوع بة ساع صة ي  معل مد ل  سل يممود  م نود ،   س رد س عدن  س ند ةك  اوحد  

عل  سامح   ب ا  سئ  سام او ، ي  عل  عنسا  سا  سئ  سام او   ف ح ،  ا اك رلم  ر  ل ساممود  ربودةك، رلمد    لدي 
 سموس. اك عنن ربوة مس سانا   سابة 
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 الفرن الثالث: تكلفة الحصول على الدليل
و دد   سامةسجددع بم  ة دد   رلفدد  ساحصدد ا علدد  ساددناوا  ساف ئددنك مددس ساحصدد ا علوددن،  ال وجددي علدد  سامةسجددع 

مد ه ساح اد  و د  جي علودن ساحصد ا علد  بدنسئا ي دةى  فدي سالم   ع عدس ناودا معدوس ب دبي سا رلفد  ساع اود ، ف
 رلفدد  ساحصدد ا  فددي س سامعودد ة ع ددن سامف ضددل  بددوس عددنن مددس سانادد    فدد  ل ا ح ودد   فددس ساحددنم، فوق دد  بحدد 

 علوح ،  ال ي ح   حنم  ا   ح و   فس ساع صة  سا  رن م ن.
 المبحث الرابع: األخطا  وأعمال الغش 

مس قبا سامح  دي ال صد ا  اد   عدنسن سا د سئ  سام اود  سا   مود ،  ضد ف     ب عح م  ك عنك مةسحا وجي 
 سا ديسان    سا وس     دا بود ح  مد ه سابو  د ل، ممد  ودقنى  اد   مر  ود  سة رد ي سا  د   سام   عد   ا   عنن 

ورددد س  دددببح  جحدددا سامح  دددي ي   مم ادددن    صدددوةه، ب  ضددد ف   اددد   صدددمومن   عمدددنه سة رددد ي يعمددد ا سااددد  
 فدددد س  فددددي و دددد   سالح ودددد ا، ممدددد  و  لددددي عملودددد  مةسجعدددد  مدددد ه سابو  دددد ل  ساعملودددد ل،   دددد فة سامةسجعدددد  سا م  

ل سامق  ددد  ع دددن س  ددد  م  سا دددةسةسل، فورددد س ي   دددح  معل مددد ل م ددد  ةج  مدددس نفددد  ة   دددجال فدددي  اوس ق سام ددد
 ، ممدد  وجعددا سامق  دد في بددوس مدد ل سامق  دد ، رمدد  يس  جدد ن ندد    دد ةجي ب امق  دد  وردد س اددن ي ددة  ف ددي

 سا    . في سام او   سامح  بو  ح ةوس مس سا ق ع  سا  ئموس عل  سا  سحي
 * المطلب األول: أنوان األخطا 

 (1)     سا     ساممرس سة ر بح   ا  ساق    سا  او :

 الفرن األول: أخطا  تكشفها أدوات المحاسبة
 :ولي حنث بفعا سامح  ي،  م ح  م   سا ي مي و ل  علوح  يوض  سا     سالة ر بو ،   

  جةى سا ةحوا بمبلع م  ام  ا  نف ة سال د   ن، ي     سا ةحوا: فإ س     ةحوا سامبلع  ا  غوة ح  بن، ي -
 فو   سر ن م  اك مس  الا موهسس سامةسجع .

يعم ا ساجمع  سا ة   ساضةي ي  سا  م ،  ومرس سة ر ي م س سا  ع مس سا     ع ن  في ي     ح  بو   -
سجعدد  ساح دد بو  احدد ه  عددنسن سافدد س وة، س نددع ةسل، رندد ف ل ساة س ددي  ساجدد ة...  ودد   سر ندد فح  عددس  ةودد  سامة 

 سام   نسل.
رمد  يس م دد ك بعدض سا  دد   ود   سر ندد فح  ب س د   مدد رةك   د و  ساب ددك، فرند ف ل ساح دد ب ل سانددحةو  

ة  اح  اح  و ما العموا ب ر ن م سا      س  جنل   … .مبلع نو ن  في العمال   س 
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 : أخطا  متعمدة وغير متعمدة الثانيالفرن 
سا   ج  عس عن    جوا  حنى ساعملو ل بنف ة ساو مود ، م دا مي   ( 1)  ب ل   م  ر اك ي     عن  س

 .…ف س وة سانةس  ي  سامبوع ل 
روفودد   سة رددي عددس ح ددس  ودد   ن س  دد ب   صددةسة، باددض سا لددة عددس سادد يف ا  دد  غوددة سام عمددن  مدد  

 يي  دب  س صدةسة  ي     م صد نك   د فة يي فح  سا    سامة ري عس      و ،  سة ر بن، يم  سا    ساعمني
  فة  و  ساا ،  سر ن م م س سا  ع مس سا     اوس ب امة سا حا،با و  لي  اك مةسجعد  م د  نو  ر ملد ، 

 :ولي مس يم ل  سا     سام عمنك م  
 س  ال  نفع ل مس ساعمال   عن    وونم .  -
 رن ف ل ساج ة،  س  الس قوم   لك ساج ة. في  نةسن ي م    ممو   -

 المق    م ا: سام ايعض سا     سام عمنك سااةض م ح  سا   وة عل  سامةره  م  ك ب
   سا ةس  سام او .  في  ض و  ساةب   ال العي ب ا ح     
 غوةم . ي ب ا ح   مح  ا  سا حةي ساضةوبي  فوض ساةبا ال الع  

 الفرن الثالث: األخطا  األساسية
  سعن  مب ن  سامح  ب ،  يم ل   اك: سا     سا   ج  عس ساجحا ي  م  اف  ق مي  
 عن  مةسع ك مبني س   الا سان ةسل سام او .  -
عن  سا مووه بوس سا ف  ل س ةسنو   سا ف  ل ساةي م او ، رم  اد   دجا سامح  دي  ف د ل  صدال  سآلالل علد   -

  اخ. … … ح  ي سآلالل 
 : أعمال الغشالثاني* المطلب 

 فة  دد   سا ود   سا صدن، بادةض س د الس سا  نود  ي  سابضدد ئع ي  ساعمد ا سامة ربد  ب د مدييعمد ا سااد  
سا  نوددد   سابضددد ئع مدددس يعمددد ا سامددد لفوس، يمددد   فدددييةبددد   سامندددة ع،  غ ابددد  مددد  ورددد س سا العدددي  فددديسا العدددي 
 ساةب   فمس س  ص ص ل س نسةك  ف ح .في سا العي 

  جوا  ف د ل  ممود ، ي  سا  د    و   س  الس سا  نو  بعنك  ة ، م ح  عن  س  ب ل الم ب ض ل، ي  
 ساجمع  سا ةحوا.  في 

                                                 

1 . Mikol, A, LE, "Contrôle interne" , Paris , Ed P,U,f  1998, page 60 . 
2. Mikol, A, LE, "contrôle interne" , op.cit, page 61. 
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ساةبد    فدي حن ث م ا مد ه سال  ال د ل، يمد  عدس سا العدي  في محلحا   ر وةس م  و  عن  ل   ةق بي
 ددد س  ب  فوضدددح  ي  هو ن حددد ، فورددد س مدددس يعمددد ا س نسةك،  وددد   هوددد نك ساةبددد   ب دددة  عنودددنك م حددد  :  ضددد و  

  اخ.…      لق سام    م الر لال  ح  ،       ساعب    سسامبوع ل  س وةسنسل سام
  اددك باددةض هودد نك  صددوي س نسةك مددس ساةبدد  ، ي  سا دد  وة علدد   ددعة سا ددح ، ي   وحدد   سااوددة بح ددس 

  نسةك سامنة ع، ي  ساحص ا عل  قة ض سامص ةم.
    ضد ومح ، م دا   فوض ساةب   ب   عم ا  دة  مع ر د  ا دة  هود نك ساةبد  في  قن  ةغي س نسةك 

هودد نك حصددد  سالم الرددد ل،   اددك اغدددةسض عنودددنك، م حددد  سا حددةي مدددس ساضدددةسئي، سا دد  وة علددد   دددعة سا دددح ، 
 … . ر وس سالح و   ل سا ةو  

 ولية المراجع عن اكتشاف أعمال الغش واألخطا  ؤ * المطلب الثالث: مس
سامق  دد ، بددا وجددي فددي  كمجددةسسامةسجعدد  رددا ساعملودد ل  فددي  س  عددنن عملودد ل سامق  دد  وجعددا صددع ب  

س  بدد ة عو د ل  فحصددح ،  سامةسجدع ال وع بددة ةجدا مب حددث وجددي  يي علد  سامةسجددع سالع مد ن علدد  س  بد ةسل، 
 ال   س ا  و   ب اع  و  سامع  اد ، ق ، با وع بة م  (1) ة ري ب انف  ة  سا يعلون سر ن م ي      عملو ل ساا  

 فدددي ساعملوددد ل  سا ودد   بمح مددن،  ب ددد  المعدد ووة سام عددد ةم علوحدد   فحدد   في وجددي علوددن بددد ا ساجحددن سارددد  يي 
  ال عس سر ن م سا    ق ح ا  ب ا ساع  و  سار مل ،  نةس    ل   ساةق ب  سانس لو ، ال وع بة م  في سامح   . ف

ا د سئ  المةسجع ، اس ساحنم مس سامةسجع  سانح نك ساف و  سامح ودنك، بد س س  يعم ا ساا    ةر  سااةض سا   ي
،  مد  وع بدة ن صد    ةجود  وف دةض فودن ح دس سا ود  ي ال، سامد ايسام او   لحة   وج  يعم ا سامنة ع  مةرهه 

ح ا  سر ن م يس م  ك ي      ة ري،  جدي علودن    دوع   د   س  ب ةس دن،  ود   سر ند فح  بصد ةك غودة  في   
 مب نةك.

 دد    يعمدد ا ن وعمددا علدد  سا  فددوض مددس سا ردد   لدد   ساةق بدد  سانس لودد   فع او دد   جددنة س ندد ةك  ادد  ح
فعَّ ا وع بة مدس س  صد   س نسةك  ادوس سامةسجدع. غودة يس س  د ع   د   س د عم ا  ساا ،   ضع  ل   ةق بي

ساعم ا سامح  دبو   سام اود ، قلدا مدس سح مد ا  قد ع سااد   سا  د  ،   دحا يمدة سر ند فح   فيسا   ئا سآلاو  
 ب ةع .

                                                 

المح  ددبوس،  يالمح  ددبوس سا دد    ووس، " سامعدد ووة سان اودد  المةسجعدد  ساصدد نةك عددس سال حدد ن ساددن ا يم ندد ةسل سامجمددع ساعةبدد - 1
 .19،   3221وس، المح  بوس سا     و يعم س، سامجمع ساعةب
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 وليات المراجع وتعيينه ؤ وواجبات ومسالمطلب الرابع: حقوق 
 ولياتؤ الفرن األول: حقوق وواجبات ومس

 رد س ادن نعمد   سا يح   و     المةسجع سا و   بعملن عل  يرما  جن، فوجي يس و م ع ببعض ساح    
 (1)ال ص ا  ا  يمنسفن:

  قل  ن س قون. يي فيوةسم  محم  ا ح و  غةضن،   اك  سا يسال الع عل  ر ف  سا   ئ   سابو   ل  -
وضد ح ل مدس سام د - و لدي م حد  مد ه  سا ديسامق  د  محدننس ساند     سامصد نة  فدي اوس ق  لي بو   ل  س 

 سامعل م ل.
  لي س ع  ن جمعو  عم مو  النةر ،   س ر  ل م  ك ضة ةك اعةض يمة مح  عل  ساعض  . -
 ينل  ا   اك. سا ي ح ا  عهان ي  عن   جنون ساع ن معن، فمس ح  سامةسجع معةف  سا ب ي في  -
يعدنم   اودن، ح د  وحصدا علد   ف د ل س د  ةسجح ، مد نس   سا ديحبس بعدض سام د  نسل ي  سا  د ةوة سام اود   -

 ق   ب نسن م ه سا ف  ل. سا يم  
سال ص ا ب امةسجعوس سا  ب وس سا وس ق م س بمحم ل مةسجع  ب امق    محا سامةسجع  الحصد ا علد  بعدض  -

 اضعم بح ،  سال الع عل     ةوةم .سامعل م ل ح اح ،       س
 يجب االلتزام بها: التيمقابل تلك الحقوق هناك بعض الواجبات  فيو 
،  سال  بدد ه األ  دد    عملودد  ساادد  سامدد اي ددق ة علدد  سامةردده  سا ددي ةرودده ساجحدد ن علدد  ساعملودد ل ساج مةودد   -

 ي       فو  محم ن.
 ددوة سامق  دد ،  وجددي يس  ردد س  فددي بإحددنسث سة بدد ك   دد ة سامحمدد  سام رلدد   اوددن، ي   فدديسالا ددهس  بحددن نه  -

 عالق ن مع س نسةك  سام لفوس عالق   ع  س  سح ةس .
عملود  سامةسجدع، ي  سا  د  سام دةةك ح دد    س ةيل س نسةك  فدي  جدن ي حد  مفودنك  سا دي وصد ا يةسئدن  م  ةح  دن  -

 ف ئنك م ح       ب ا عنوالل ساالهم .
ي قد ل ساعمدا،  و د   و مود  ب  دجوا مد  قد   بدن مدس فدي سا قدل سامحدنن،    فديسان  ا  ا  سامق    و مود ،    -

 سامفرةك سا  ص  بن. في مةسجع ،   س  مس   حو  ساح  ب ل ي  سا جالل ي  سام   نسل  سا و ن،   اك 
وض ح ل  -  .ساو   سام ساي في مفرة ن، بحنم ساحص ا علوح  في   جوا م  وح  ن  اون مس نة ح ل  س 
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    دد ةوة ندد مل  عددس جموددع يعم اددن، ال عبوددة عددس مددنى صددح    وجدد  سا ندد  ،  مددنى  عبوددة   ددنو    ةوددة ي -
  ةودددةه سامصددد نق  علددد  ساموهس وددد   فددديسامق  ددد ،  وجدددي يس و  دددة   فدددي سامددد ايساموهس وددد  سا ددد  و  عدددس سامةرددده 

 سا   و ، بص ةك م ل   ي  مع سا حفل ي   ع ن ح  امجلس س نسةك.
سام جد نسل  سام  ادي،   ادك ب ا  ردن مدس  ج نمد   صدح  يي ساموهس ود   مس  سجي سامةسجدع  ح ود  ع  صدة -

 فس سا قل، ا ن ال و مرس مس  عنسن   ةوةه  ال   س ق   بح ه سامحمد  علد   في  وومح ،  وع بة  اك ح     سجب  
 يح س  جن.
 وليات المراجع  ؤ : مسالثانيالفرن 

  صدوةو ،    ا د  ج  ئود ،  ةسبعد    نوبود ،  ومردس   او  ق    و ،  ي ةىق  او ل سامةسجع  ا  م ق      م 
 : ولينة  را  سحنك م ح  رم  

 (1) ولية المدنية)قانونية(ؤ أوال: المس
 او  ساع نو .   لحدة ق وةب  سامةسجع  م رلن،    م  سام  سا ي او  سا   ج  عس ساع ن ق سام في    م ا 

ي  دد   مددس  ددةم سامةسجددع،  ينل  ادد   احدد   يضددةسة  او  ع ددن  ممدد ا سامةسجددع ا سجب  ددن، ي   قدد ع ق مدد ه سام دد
 بمجم ع سام  مموس،   اك ع ن قو من بمةسجع  ح  ب ل سانةر  سام  مم .

 ولية التقصيريةؤ ثانيا: المس
 او  سامةسجدددع  جددد ه سااودددة ب دددالم م رلودددن )سام ددد مموس مددد ال(،  مدددس يم لددد   ادددك م دددئ او  ق   ندددما م ددد

 سامةسجع عس يعم ا م  عنون.
ساةج ع  ا   في صن ة     مس سام  عن )سا  بع( ي     قو من ب لوف ن، ور س المةسجع ساح   ح ا  في ف

   بعن، برا م  ينسه مس  ف وض الاوة ب بي     ي   مم ا   بعن. 
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 لية الجنائيةثالثا: المسؤو 
م دئ او  او    س ق   سامةسجدع ب عمد ا  دقنى ب اضدةة بد امج مع،  مدس مد ه ساجدةسئ   سل سا  ع م ه سام ق  

 ساج  ئو :
ح دد ب ل  قدد سئ   فددي  عمددن سامةسجددع   بدد ل بو  دد ل    ئدد ،  وردد س مددس    ئجحدد   ضددلوا جمحدد ة سامر  بددوس  -

 سانةر ، مم  وعةضن الع  ب ل ساج  ئو . 
  ددنو    ةوددة ردد  ي عددس سامق  دد  محددا سامةسجعدد ، ممدد  وددقنى  ادد  س ضددةسة ب ام دد مموس،  يمدد سا سامق  دد   -

 يم سا سامج مع.   جه  مس  مي  سا ي
  نو  يةب      ئ ،   اك ب ا  لوا مس ةق  ساةبا، بحنم سا حدةي مدس ساضدةوب ،  د س  ساضدةوب   في سا  س ق  -

 عل  يةب   سانةر ل ي  ضةسئي ي ةى، مم  وقنى  ا  س ضةسة  ضو ع ح    سا هو  .
 التأديبية:    المسؤوليةالفرن الثالث :

مم  وقنى  اد   ح ا دن  اد  اج د  سا ح ود ،  عد نك مد   رد س ساجدهس سل   مس  اك س  الا بنةم سامحم ،
 :وليرم  

س   سة، سا  بوخ، سا قم عس ساعما امنك ال   جد  ه  د  وس، ند ي س دمن مدس جدن ا    بد ل سامح  دبوس 
  سامةسجعوس.

 :ولي مس سام ة سام ل  بنةم سامح   م  
 .  ي ق    ي  ةوةه ب  ن مح فييال ونوة سامةسجع  -
 م ب ع  ن. في سا م   اعض    ة ب    نس  س من  -
  حنون ي ع بن، ور س ان    وة عل   حنون ي ع ي همالئن.  -
 .  ا م ع ةض  مع  صفن رمةسجع ق    ييس و    ساعض  ب عم -
  ضع س من عل    ةوة    ، ب  سئ  م او  ا  و   بمةسجع ح . -

 الفرن الرابع : تعيين المراجع
مةسجعددد   فدددي    بضدددة ةك سال ددد ع    بمةسجدددع قددد    ي ل سانددد   ، ملهمددد س ندددةر ل سام ددد مم   ندددةر

سانددةر ل سافةنودد  فددال و جددن م ددا مدد س  فددي ق سئمحدد  سام اودد ، حوددث  ح دد ى م سنمدد  علدد  مدد  وددنا علدد   اددك، يمدد  
بعض ساح الل  جن  ف ح  مجبةك بضة ةك سال د ع    ب دنم ل  في س اهس ،   اك اعن   ج ن ع ن    وس، ارس 
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 فدي ،  ود    عودوس سامةسجدع  (1)ع،  م  ا  اك حص اح  علد  قدةض فو لدي ساب دك   دنو  قد سئ  م اود  منق د سامةسج
نةر ل سان    فد مة  عوو دن ود   ب  فد   ساندةر  ، يمد   في سانةر ل سافةنو  مس قبا ص حي سامنة ع، يم  

الم  مموس، فو    عوو ن مس سانةر ل سام  مم  فإس  ل    عوو ن  ر س مس س  ص   ساجمعو  ساعم مو   في 
  ةم مس  و جن ان سا  ةوة. 
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 خالصة:
ح   و ن  سامةسجع ةيون األ ةسم ف المةسجع م س سافصا سا    بمن ا ع    في       ان مس  الا م   

م حجو  معو  ، بنسو  ب ا عةم ساعد   علد  سامق  د ،  د     ب عسامح م  ب امق     و   ع م  يوض ،  جي علون 
لددد   ساةق بددد  سانس لوددد ،  ددد  مةسقبددد   فحددد  ساح ددد ب ل   حةودددة سا  ةودددة،   ادددك ب الع مددد ن علددد  سامعددد ووة   ودددو   

  وة سا ةو  يم   سامةسجع، فح  ك سامع ووة سام عل   بن صدو ن،  ي دةى  جدي سال  ود ن  سا يسا  ص  ب امةسجع  
 مر  و  مس  ةفن  م ح  سا  ةوة.بح  ي     عملن،  سا   و  المحم ،  م  ك مع ووة   عل  برا سا   ئ  سا

  سا صد ا  اد  منفدن بنقد ، بن س نك فإس ي   م ه سامع ووة بعوس سالع ب ة و حا ال  ئ  بمحمد  سامةسجعد
  ق  ع سا ةسم سا ةى ب ضعو  سامق    سافعلو .  ب ا  اي

  بددا اددن سام فددي  ادد  ج  ددي مدد   ددب   ح دد  و ددحا عمددا سامةسجددع ير ددة،  جددي علوددن سالا ددهس  ب سجب  ددن،   
ح ا  س  الا ب حن  سجب  ن  عن  سالا هس  ببعض حن نه، م دا  في  ضمس ان ساعما برا حةو ،    سا يساح    

… سا صنو  عل  سا  سئ  سام او  ب  ح  ع نا  ةغ   ع  ئح  ساص ةك ساح و ود  المق  د ، س  دالا بندةم سامح د  
م  افدد   م حدد  سامن ودد ، سا  صددوةو ، ساج  ئودد ، ف حمددا سام ددئ او  علدد  سامةسجددع،   اددك ح ددي  دد ع سا - اددخ … 

 سا  نوبو .
 ع بة رمعو ة مس مع ووة  سا يح ا  سابحث عس ساح و   عل     ئا س  ب ل،   في  وع من سامةسجع  م  

 سامةسجع  سق   عن ب اعما سام ن  مس  ةفن.يي سامةسجع ،   هون م ه سا   ئا مس نق  ة 
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 :تمهيد
علىىالرغىىمن لنىىللرللرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلذىىدلعميىىبلندىىبلعنىىللنفىىملثافىىدشلثنادىىالرد ىى ل دف ىىيلرغد ىى  شل  لرلل

رآلجدىىيلريعفىىم شليلاىىدل  دىىبلعىىدن بلليىى طثفاىىيلجندىى ملعىىدن بلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلدال ىى لررطىىجملث ىى مل ىىمف ل
 فىىعلرغ ىىدفدلعلىىالر ر ىى  لريعطىى الجعنلفىى بلرغاىى شلجبغىى ليد ىى لرغرملليىى رغثدرفىىيلررن ىىملليىى رغنمرداىىيلرغدرعلفىىيل

جعىىىى بلرغن   ىىىثفيلجرغن غفىىيشلج  دىىىبلدىىىبىلرغعىىدن بلر ىىىد ل غىىىالعدنىىىيلليىى رانىىملثةىىىايلر   ىىىفيل ندىىى ملرغنـج
لرغنا  لريجم.لي رإلدرم ل

ليىى  ىى لرىىكلبغىى لرغادفىىدلنىىللرغرطىىجمربلعلىىالعىىدن بلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيشل فىىالغىى لفاىىدلفد ةىىملردرن ندىى ل
رغنؤ  ىىيشلليىى نمرداىىيلرغانلفىى بلرغن   ىىثفيلجرغن غفىىيشلثىىملرر ىى لغف ىىنملرافىىف لرغ ف  ىى بشلجرغعطىىطلجرإلدىىمراربل
يلرغرافىف لرغ ى نمل غالد دبلرافف لندىليا غفيلرغج  ئملرغمذ ثفيلرغنعرلاىيشلجرنرىدلي  ىملنىللبغى لغفةىمل غىالن فى

ن دىيلن ىراليشلمرداىيلرغدرعلفىيلثاىمعلدال ى لث غنؤ  يشلجعلفهلثبغبلد جدلعدفد لنرالاىيلث غنلغألدرالرغردظفن 
لنر  نمشلرامف لرغنمردايلرغدرعلفيشلنا ففمد شلد رجملجآدربلج لج لرغن دي.لجبغ لثـج ل ط ملدظمي

 شل فىىىال9191 ىىىدجربلرغ ك فدفىىى بلثاىىىدلريعنىىىيلر ذرةىىى دفيلغ ىىىديلليىىى يثىىىمعبلي ىىىم لرغنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيل
رغ ىج لرغن غفىيللرغثجمةىيإلثاعـى الذجرئن ى لرغن غفىيلليى رغنافنيلرةث بلرغر مفا بلرينمف فيلرلع لرغنؤ   بل

لرغعر نفيل غالنمردايلع مدفي.
د  فىيلرغىدجم للي ج  دبلررا بلدؤ الرغنمردافللر  ملعثئ ل افكلعلالرغنؤ  يشلمن لرللعنل  ل  للفر ل
ث بلرر اىىىملدىىىبىلجث  عرنىىى دلعلىىىالعفدىىى بلياىىىطشلغ ىىىبىلري ىىىث بلرد ىىى بلرغنؤ  ىىى بلرغنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيشلي ةىىى

لءعىىملرغنؤ  ىىيشلجبغىى لثاىىمعلرعاىىفعلعىىبريعفىىم لث دظنىىيلرغمذ ثىىيلرغدرعلفىىيشلجدنفىى لرغانلفىى بلجرغجظىى ئ لدر
ل.إ1لرغنمردايلرغع مدفيل

ل

                                                 

1 - Lionel Collins, Gerard Vallin, op. cit, p199. 
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فدىبلرللر ىجللر ثاىيلي ثىمل ىلطيللرغرى ذرةى دفيشلجلرغنؤ  ىيلر ليى  للـمجم لجدجدلرغنمرداىيلرغدرعلفىيل
عىى غ لرغفىىج لرللنؤ  ىىيلـىىعنيلرغ دىى لفاىىدلعىىددلعن غ ىى لليىى يف ىى شلرةىىث بلرنىىمرل رنفىى شلجرن لي فىى لدرةىىجمل

رغر ىىففملجررعىى بلرغاىىمرمربشل لررىىجيملعلىىالليىى ثىى آل  شل نىى لرللراىىددلرغج ىىدربلجرغاىىمجاليف ىى لفاىىمعل لنم عفىىيل
علالن  مثيلر د مري بلث رالردجرع  شلعثملنعرل لجظ ئ لرغنؤ  ىيلنم عفى لج لر  مللرغر ن ملدبىلرغعلفيل

رغنالجن بلرغنرديايللي جغفللرغنم عففللع ةيشلجرة  بلرغنة غحلرللف اجرلؤلنم عف شلجثدجد  ل ف لفن للغلن 
للإ1لجرغر  دلنللرد  لع غفيلنللريعط الجرغرعجفم.

فىىىيلنىىىللر  ىىىملجظىىى ئ لرغن   ىىىثيلجرغنمرداىىىيلرطىىىجمرلعىىىكملدةىىىمل غىىىالرللجظفاىىىيلرغنمرداىىىيلرغدرعللجث غرىىى غ 
ليىى ث دىىهلدرفدىىيلغأل ىىملرغنرىىمر  لغعفىى د ل دىى لجدمدىىيلرغراافىىدلل(Ramamrooti)رغااىىدفللريعفىىمفلشل فىىالفىىمىل

ىجع رغانلف بشلجرثرا دلرغندمرالجرغنىك لعىللنةى دملرغانل ف ىجلللفى بشلظ ىمبلرغ  دىيل غىالدظى  ل دمرئى لنـج
ىى لردظفنىى ليىى "عفىىجللجآبرللرإلدرم "شلجل فلعىى للرغىىبيلج ىىكنيلرغدظىى  لرغن   ىىث ن ىىراملغلر  ىىدلنىىللةىى يللـج

لللإ2لعنلف بلجرد طيلرغنؤ  يشلجدجلن لرطل لعلفهل"جظفايلرغنمردايلرغدرعلفي"لدرعملرغنؤ   ب.
جفىمىلعثىدلرغندفىىدلن نىدلثىى للنا ىج لرغنمرداىىيلرغدرعلفىيل ىداليفىىهلرطىجملدىى  لردىل غىال ـىى ييلثاىدلددفىىدل

شلجبغى لغلجذىج لعلىال Operation Auditingجدىجلرافىف لردرالرغانلفى بلرجلنمرداىيلرغانلفى بلغ ىبىلرغجظفاىيشل
ر ىد ل غىالر دفىدل اى ا لجيا غفىيللشل فالرارثملنمردايلرغانلف بلعنلفيلنمردايإ3لندىل ا ا لجيا غفيلرغانلف ب

للإ4لذ  لنللرذ   لرغنؤ  ي.لري

                                                 

ل.59شل ل5891لشنؤ  يل ث بلرغد نايشلثفمجبلش"لرةجملرغنمردايلرغدرعلفيلجرغع مدفي"شعثدلرغار حلرغة للل- 1
2 - Ramamrooti, S, "International Auditing, history, evolution and prospect", Florida, U.S.A,ل
2003, p 03. 

نطىى ث لرغىىدرملرغ دد ىىفيشلشلغنمرداىىي"شل"رةىىجملرغنمرداىىي"لرليىى عثىىدلرغندفىىدلن نىىدلن نىىجدشلن نىىدلرجيفىى لن نىىدشل"دمر ىى بلل- 3
ل.لل15شل 2002رغا دم شل

4 - Arens. A. A, Elder  R.S and Beashy, M.S, "Auditing , Assurance Services", 9th edition, USA  

,2003, P 736. 
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جظفايلرغنمردايلرغدرعلفيلنللرغنمردايلرغن غفيللرم فعلي ث للدد  لر ج لد ن للMc lemoreجفمىل بغ ل
رغاىىىدم لعلىىىالرافىىىف لر غرىىىعر لث غانلفىىى بلنىىى لر غرىىىعر للرغىىىدرعل لراطىىىالرغنمردىىى للرغرىىى ياىىىطل غىىىالنمرداىىىيلرغانلفىىى بل

ل.إ1لث غدجردبلرغن غفي
شلجراراىىدلرغث   ىىيلثىى للرر ىى الجظفاىىيلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلغر ىىنملنمرداىىيلرغانلفىى بشلنىىللردىى لنمر ىىملرطجمدىى 

رغراىىم لعلىىالطثفاىىيلجظىى ئ للجث غرىى غ ل فىىالررىىفحلغجظفاىىيلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلنمرداىىيلدنفىى لرد ىىطيلرغنؤ  ىىيش
لدنف ل درمربلرغنؤ  يشلجرافف ل ا ار  لجيا غفر  .

ىاهلليى ر عىبللرغىدرعل ل ن لرةث بلن ئجغف بلرغنمرد ل ر ر ى الجر در ى ملعلىالن ىرجىلرغنؤ  ىيشلجـج
ملر ىىىراكغفيشلجثىىىدرلفداةىىىملعىىىللرإلدرم لرغن غفىىىيشلجبغىىى ل رىىىالف ىىىرطف لرغافىىى  لرةىىىثحلر  ىىىلرغ ف ىىىملرغردظفنىىى ليىىى 

دبىلرغنم ليلرإلدرم لرغالفى لرجللي ثنمردايلدنف لرغن رجف بلرإلدرمفيشلجنللـند  لرإلدرم لرغن غفيشلجرةثحلفرث ل
لندلسلرإلدرم .

 يمربلغلند ى  شل فىالفىمىل ن لردىلذف  لرغنمردايلرغدرعلفيلثنمرداىيلرغانلفى بل غىالر افى لرغ  فىملنىللرغىجل
(Pickett)رغنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيلرجدىىىدلليىىى ثىىى للر ىىىرعدر لناىىى دف لددفىىىد لن ىىىمللرغ اىىى ا شلرغاا غفىىىيشلر ذرةىىى دإللإ2ل
ريد ىىطيللرغنؤ  ىى بإلن ىىملرغنمرداىىيشلجذىىدلليىى عنلفىىيلرغنمرداىىيلر ىىد ل غىىالرغث ىىالعىىللرغىىجيمربلليىى ر ىى غفبل

ملنىىللرغىىجيمربلغلنؤ  ىىيشلجنىىلل ىى لرةىىث بلنىىللري ىى غفبلر افىى لرغ  فىىليىى  ااىىبلدىىبىلري ىى غفبلدد  ىى ل ثفىىمرل
لرغمئف فيلغجظفايلرغنمرداي.

ثىىى للرغنؤ  ىىى بلرغد د ىىىيلردم ىىىبلردنفىىىيلرغجظفاىىىيللرغنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيإشليج ىىىابلل(Forrest) نىىى لفىىىمىل
لدط ذ ىىى لغر ىىىنمللنمرداىىىيلرغانلفىىى بشلراىىىدف لرغنارم ىىى بلجرغرجةىىىف بلجر  ر ىىى مربلرغ  ديىىىيل غىىىالر  ىىىفللريدراإش

ل.إ3لرةث بلجظفايلرغنمردايلرغدرعلفيلردر لإلـ ييلذفنيلث غنؤ  يلث غر غ جل
  لرللجظفايلرغنمردايلرغدرعلفيلذىدل ى دبلرطىجمرلددفىدرلآعىملعىكملرغ ىدجربلريعفىم شلجبغى لثاىدلةىدجمل

لرغرامف لرغددفدلغلنمردايلرغدرعلفي.
لجلرةثحلغلنمردايلرغدرعلفيلردنفيلدب ملند  :ل

 أهمية المراجعة:
لآلجديلريعفم لرعدردبلردنفيلرغنمردايلرغدرعلفيلجلبغ لغاد لعجرنمل:ي لر

                                                 

1 - Mc lemore I, "Expanding  the mission of international audit", July ,1997, p69.   

2- Pickett; S, K, "The International Auditing, handbook", 2nd edition,2003ل, p11. 
3 - Forrest; j, "The international auditing based management audit and CPA journal", Vol 69, 

1999, P65. 
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ردىلظ جمل م  بلرغن  دنيل غال ثمل د لرغن مجع بلجلرداة ملرإلدرم لعللرغنل فيلنن لردىل غالل-9
عد لذدم ل درم لرغن مجع بلنللرإلغن  لث  ييلري ف العلالدبىلرغن مجع بلجلث غر غ لر رجدبلرينملر رعدر ل

رغمذ ثيلرغدرعلفيلجلغ  لرطنئللرإلدرم لعلال كنيلدظ لرغمذ ثيلرغدرعلفيل ثدلنللجدجدلرغنمردايلرغدرعلفيللدظ  
لرغر لرانملعلالرافف ل ا ا لجليا غفيلدظ لرغمذ ثيلرغدرعلفيلدرعملرغنؤ  ي.

لرغرد  ملرغدامري لغلانلف بلجلرعرفدلدط  لرغانلف بلرغدجغفيل.ل-9
د  اليمجال  فم ل ملرغند ط لرغنرث عد لردىلبغ ل غال م  ملرغنمرد لرغدرعل لن ل ثمل د لرغن مجع بلر ل 

غنمردايلرعن ملدبىلرغامجال فالرطل لعلفهلر  لرغنمرد للرغنردجمإلغنر ثايلندىلرغرعر لرغا نلفللث غ ف   بل
ر مل ثفملعلاللرإلدرمفيلرغنالجن بلجلرذرمرحلرغرادفكبلجلدد حلرغنمرد لرغنردجملي لردرالدبىلرغن   ل  للغه

لد   لرغنا ج لرغ دفالغلنمردايلرغدرعلفيلجلعلالرر  الدط ذ  لجلرعرفدلردنفر  ل.
رعن ملنا ج لرغ فطم لعلالرغ م يل:لرغ فطم لراد لذف  لندلسلرإلدرم لث إلغن  لثندمف بلرينجملث غ م يلل-3

علرغنع طملرغر لفن للرغرامعلجلرغادم لعلال درمر  لجلرجدف   لد جلر اف لريددر لرغنعططلغ  لشلجلرد جل
غ  لدرفديلثفئيلريعن ملرغنرافم لجلرغراد لرغر دجغجد لجلرغند ي يلجلفمىلرغث   جللرللرغنمردايلرغدرعلفيلرندل
رإلدرم لرغالف لث غر لفملجلرغرافف لجلر  ر  مربلجلرغرجةف بلعللريد طيلرغر لر لي ة  لجلر ر   لـج ل

فنيللجلعف د لرغا ئدلغلنؤ  يلي غنمردايلررـنللدط  لجر  لغلمذ ثيلجل درم لرغا لثر دفدلرغجيجمربلجل ـ ييلذ
لرغنع طمل.

 (1)الجزائر  فيللمراجعة الداخلية  المطلب األول: التطور التاريخي
رغدعرئمليفن لفع لرغنمردايلرغدرعلفىيلفرطلىبلندى لر لىفكلعنفاى شليجظفاىيلرغنمرداىيلرغدرعلفىيللي ن ل دال

لد  فيلرغ ن دفدف ب.لي   لل فالغ لفد لعلف  لرغن مالرغدعرئميلن عرغبل دف يلرغا دش
 غالرللظ ىملرغاى دجلللشظملرغا دجللرغرد ميلرغامد  لي يلادل  دبلرغ م  بلرغرد مفيلبربلري   لن فم ل

 شلجرغعىىىى  لث غ ىىىىم  بل92/91/9157ليىىىى رغنىىىىؤم لل57/75رغددفىىىىدلثنارـىىىىالرغنم ىىىىج للرغردىىىى ميلرغدعرئىىىىمي
لفيلرغع ةي.رغرد مفيلبربلرغنل 

بلعنلف بلرغنمرذثيلجرغ مر يلر رد درل غالذ دجللرغن غفىيلغرلى لرغ ىديشلرنى ل9159 ديللي جل  ىديلليى  ليـم
 لغجعرم لرغن غفيشلظ مبلري سلجرغطم ل9159ن مسلل91لي رغنؤم لل93 لثنارـالرغردظف لرغا  لمذ ل9159

                                                 

ل .5881لجن فل22جل25رف  للشسيدد لرغ فثجللشعد ثيلشرغجم يلرغجطدفيل جملنمردايلرغنؤ   بلل- 1
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لشلجظ ملثادد لندلسلرغن   ثيلثنارـالرغ   ث بلرغن رميفلجر لر  فملدفئيلن  يظ لرغنمرذثيشلي رغنطثايل
ل .99/93/9119رغنؤم لثىلل19/97نللذ دجللل35رغن د ل

"...ل لللرجطفىىدلرغاكذىىيلثىىفللندلىىسلرغن   ىىثيلججظفاىىيلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيشل  ىىبلنىى ل  رىىب:ليىى جرغاـىىمل
 غحلرغن غفىىيشلرجدفىىهلرعنىى ملرغنمرذثىىيلرغدرعلفىىيلجرغع مدفىىيلرغع ةىىيلث غ فئىى بلجرغنةىىليىى ندلىىسلرغن   ىىثيلف ىى م ل

 نى لفرلاىالد ىعيلنىلل ىملرغراى مفملث غـىمجم ل…ل…لرر ث لرطثف لدبىلريعنى مشلجراىج لث  ىراكملرغدرى ئ لل  ي
ل…".

رجدفهلرعنى ملرغنمرذثىيلرغدرعلفىيلجفرى ث لنىدىللي نللعكملدبىلرغن د لدك ظلرللندلسلرغن   ثيلف  م ل
ل…ل".لجفرلاالرغرا مفملرغد  ئفيل…لرطثفا  ل"ل
جملريجملجريعفىملعىللؤلفارثىملرغن ىلرغىبيجرذ ل ف لغدى لرللدرةىجملرللنىدفملعى  لغ ىم يلنى شلجلرغلي غ لل

فن ىىللرللرددىىعلرعنىى ملنمرذثىىيلجراىى مفملنمرداىىيللرغرىى عنلفىى بلرغر ىىففمشلرللفـىى لنةىىل يلرغنمرذثىىيلجرغنمرداىىيلجل
لداسلرغجذبلف جللثان  للندلسلرغن   ثيلر طكالعلف  ل؟ل.لي ـدىشلجل

نىىىللذىىى دجللرغن غفىىىيشلل915رغثدىىىدلليىىى  ل9119غ ىىىديلل97/19بل غىىىالنمرداىىىيلرغاىىى دجللدىىىبىلر عركيىىى بلرد
لرغ   ث ب.ل   لدبىلرغ فئيلج نحلثظ جملن  يظ ذل لنللنلرغبيجل

 ىى ملدىىجرللنىىللطىىم لليىى رغةىى دملل319مذىى لإ1للجثنارـىىالرغند ىىجملرغىىجعرميل9119 ىىديلليىى  نىى لردىىهل
ل: فليفن للرغدرعل لرغجعفملريجمشلر ددبلن   لرغنمرد ل

لي  لدجعفيلنالجن بلرغر ففمشلجراففللرغاجرعدلجرإلدمراربشلجعددلر ذرـ الرارمحلرادفكبلعلالبغ . -
   غيلـا لرغ ف  ملرغانلفي.لي ردافبلرغنمرذثيلرغنث  م لثةايلر ر د ئفيل -
 ثاد لند  بلجغفسلثند ملجر دشلدجلند ملرغن   ثيلجرغن غفي.لرارد علالدبىلرغجظفايلرلل -

ىىافيلن ىى يظ ل29رغنىى د لليىى  فىىالم ىى لل11/99جدىى الرغاىى دجلل ن دىىيلدىىؤ اللجرثدىى لرغ  ىى ث بشلندىىهلـج
رغن ىى يظفلل ن دىىيلن ىىراليشل فىىالفراىىفللعلىىالرغنؤ  ىى بلرغانجنفىىيلر ذرةىى دفيلردظىىف لدف  ىىملدرعلفىىيلع ةىىيل

لرغنؤ  يشلجر  فللثةايلن رنم لردن طل فمد لجر ففمد .لي ث غنمرذثيل
رغرى لراىج لثنمرذثىيلفئى بلمذ ثفىيلنىللثفد ى لرغنرا ىفيلرغا نىيلغلن غفىيشلجلجن لنمجملرغجذبشلثدربلرد طلعىد لد

  دىىبلرنىى مسلرغنمرذثىىيلعلىىاللرغرىى شلجرغنرا ىىفيلرغا نىىيلغلىىجعرم للرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيإشلجلرغر ىىففملرغنىى غ لجرغن   ىىث 
لر ففملرغنؤ   بلرغانجنفي.

                                                 

ل.لجملرغ فد:لن ندلثللر ندلعثدلرغدث غلجعفملريشلل5895دجرللل29رغة دملثر مفخللش595مذ للرميرغند جملرغجعلل- 1
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 ىىدجربلرغر ىىافدف بشلليىى ربليا غفر ىى لرغا نىىيلغنمرذثىىيلرغر ىىففملجرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلثىىدلار ىىفيجعنجنىى ليىىاللرغن
لرغةك ف بلجرغن   .لي جغ للن لثاعلر غرث سل

 ملريجذى بلن ىملردرنى  لرغ ىلط بلرغانجنفىيشلغ ىللعنلفى لدىبىللي  ن لرللن ديلرغنمردايلرغدرعلفيل  دبل
ل.د لرغ ثبل غالنف بلرإلط ملرغنا ديرغجظفايلغ لرام لرغرطجملرغنطلجبشلجفمل

غنىىىمردافللرغىىدرعلفللنىىىللنعرلىىى لرغنؤ  ىىى بلفن م ىىجللدىىىبىلرغن دىىىيل  ىىىبلي ن ىىى لجننىى ل ل ىىى ليفىىىهلرللر
ثىى ينجملرجلدمر ىى بلرثردرئفىىيشللدجللريلرا فىىملدىىديلرغن ىىدجدلنىىللعىىكملنىى لر ىىددل غىىف  لنىىللن ىى  لجنعططىى بش
رغنا دىدلل ى  غىخشلي…للSNC. ISGP. INF. ENAمن لن لجيمرهلرغدجغيلنللنا ددلغر جفللرغنمردافللن م:ل

لرغ  فملنللرغنمردافل.ل جدبلرغر 
دنافىىىيلر رمريفىىىيلن ىىىىرايلنىىىللرغدنافىىىيلر  رمريفىىىيلغلنىىىىمردافلللغ ىىىللعلىىىالرغن ىىىرجىلرغىىىىجطد ل لرجدىىىدلري

دىبرلليى راد لدعن  لنللردملنن م يلجرطجفملدبىلرغن ديشلغبغ لفثاىالرغندى ملجر ىا للرغر جللش(I.I.A)رغدرعلفلل
لرغنفدرل.

 غىىخلإشلذىىدلدىىمدبلنىىلل…لف بللنار ىىفيشلنةىىل يلرغنمرذثىىيل للرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلر ىىبلرغادفىىدلنىىللرغر ىىن
جدىدبلدا ى  لر ثاىيلغ ى شلغىبرلفدىدمللرغرى غاثر ى لعثىملنعرلى لرغنةى غحشلجللرغرى طثفار  لث ثبلرغن   لجريدجرمل

لثد لرللدب ملث للرغنمردايلغف بلنةل يلرندفيلج لذـ ئفي.
فىىر ل د ىى ؤىلدرعىىملرغردظىىف للرغىىبيغن ىىرامشلرلدرعلفىىيلثىى غدعرئملث غد ىى طلرغراففنىى جرعفىىمرلجةىىابلرغنمرداىىيلرغ

دجالنللرإلدمراربلرغمذ ثفيلريعمىلر د ل غالي  لجرافف ل  ييلرغرة نف لجرغاا غفيلرغر افلفيللد عدنيلغهشلجل
لغدظ  لرغمذ ثيلرغدرعلفي.

غر دفىىدلنىى ل برل ىى للفانىىملجررـىىنللنالجنىى بلجظفاىىيلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلرعرثىى مربلدظىى  لرغمذ ثىىيلرغدرعلفىىيشل
لشلج لرنردلن ئجغفيلرغنمردايلرغدرعلفيل غالرةنف لرإلدمراربلرغمذ ثفيلرجلرطثفا  .ن لفدثا  

ل:فل  لع ميبلرغنمردايل ن ل9111 ديللي ل(I.I.A)جعللنا دلرغنمدافللرغدرعلففلل
 : تعريف المراجعة الداخلية وأنواعها  الثاني المطلب 

  الفرع األول: تعريف المراجعة الداخلية
ىجع لن ىراملجد ى طللمرداىيلرغدرعلفىيلنىللطىم لنا ىدلرغنىمردافلعميبلرغن رغىدرعلففللث د ى :ل"لر  فىدلنـج

ر افىى لردىىدري  لنىىللليىى ر ىى عدلرغنؤ  ىىيللدىى نةىىن لإلـىى ييلذفنىىيلجر  ىىفللعنلفىى بلرغنؤ  ىىيشلجللر ر ىى مي
ل".عكملرادف لطمفايلند دفيلندظنيلغرافف لجر  فلليا غفيلعنلف بل درم لرغنع طملجرغمذ ثيلجرغ ج ني
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 بللنىىللدىىبرلرغرامفىى لفرـىىحلثىى للرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلرةىىث بلراىىج لثانلفىىيلرافىىف لغلنعىى طمشلجرغ ج نىىىيل
ل.د ل بغ لد  طلر ر  مير  فللعنلف ر  شلجللي جرغر  دلنللرغدظ لرغمذ ثفيشلجر  عدلرغنؤ  يل

يلن راليل يشلججظفارغنمردايلرغدرعلفيلعلالرد  :ل"عنلفيلر جللدرعملرغنؤ ل« Etienne »ج بغ لعم ل
لإ1لغلانلف بلغة غحلرغندفمفيلرغا ني"ل.لغلرافف لرغدجمي

ل ى رغر ففملغنمرذثىيلندنىجالرغجظى ئ لجرغد ى ط بشليلي جعميبل بغ لعلالرد  :ل"لد  طلن راملف رانمل
ثىىدرالمرىل ىىجملل رعلىىالنم ىىعلردظفنىىليىى د ىى طلمذىى ثال فنىى مسلثراىىجفعلنىىللرإلدرم لرغالفىى لث ىىد لرغنك ظىىيشلجرن
لإ2لرغمذ ثفيلريعمى.ليا غفيلرغج  ئم

جراىىم لرفـىى :ل"لرغنمرداىىىيلرغدرعلفىىيلد ىىى طلنجدىىجدلعلىىىالن ىىرجىلنؤ  ىىىيلنافدىىيشلجفدةىىىبلعلىىالي ىىى ل
لإ3لرغانلف بلرغن   ثفيلجرغن غفيشلجعنلف بلرعمىلثامعل عط الةجم لجرـ يلعد  لإلدرم لرغنؤ  ي".

لرل:جنن ل ث لفرثفللث للغلنمردايلرغدرعلفيلرا مف لعدفد لررا لرنلث  لعلال
عنلف ر ىى شلج ىىبغ لف ىىنحلغ ىى لليىى رغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلد ىى طلن ىىراملجدىى د شلجفاطىىالغلنؤ  ىىيلدمدىىيلرغىىر   ل -

للإ4لثاعط الر ر  مربلنللردملجعل لذفنيلنـ يي.ل
رغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلفدىىبلرللرلاىىبلدجمرلد نىى لغلرالفىىملنىىللريعطىى مشلجر  ىىفللر ىىففملرغر ىى غف شلجميىى لذفنىىيل -

 إ5لرغن  دنفل
رغنؤ  يلغلرعاف لنللن ئجغف ر  شلثاعط ئ  لر  غفىمللي درعلفيلر د ل غالن  عد لنمر علرغامرملرغنمردايلرغ -

 لإ6لد دييشلجآمرالجرجةف بشلجرا مفملن نيلعللن رجىلرد طيلرغنؤ  ي.
 ىىىفملليىىى رـىىىنللث ىىى لرإلدرم لر  فىىىدلرغنالجنىىى بشلجرغ ن فىىىيشلجرغىىىر   للرغرىىى رغج ىىىفليللدىىى رغنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيل -

 لإ7لرغانم.

                                                 

شلندرعلىيلنادنىيلثى غنؤرنمل"لفىيلجرغع مدفىيلعلىالريدرالرغمذى ث ردا  سلر  نملرغنمردايلرغدرع"ن اجدلجثمر لن ندشللةدفا ل- 1
ل.22شل ل2001 جملريدرالرغننفعلغلندظن بلجرغ  جن بشلد نايلجمذليشللرغالن لرغدجغ 

2 Lionel Collins, Gerard Vallin, op. cit, p200.  

3 - HF Stettler , "Audit principes et méthode général..." , Traduction, j. Raffegean .ED Publi 

Union ,Paris ,1974, p 11. 

4 - Hamini Allel, op cit , 1990, p 35. 

5 - Luc Boyer et Autres, op, cit, p 585. 

6 - www.ucl.ac.be  

7 - www.Thiia.org 
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مرداىىىيلر ىىىد ل غىىىالن ىىى عد لرغنؤ  ىىىيلعلىىىالي ىىى لندنىىىجالرغنةىىى غحشلنىىىللردىىىملر دفىىىدلدمدىىىيلرغىىىر   لرغن -
رغردظىف لجرغر ىففمشلجرغ ىد لدىجلر لفىمليا غفىيلليى جرغمذ ثيشلجرفـ لنللردملر عف لدا طلرغـا لجدا طلرغاج ل

 إ1ل ملنةل ي.
نىللدرعل ى شلغ ىد  لن ىرالجللل ن لرارثملرغنمردايلرغدرعلفيلعنلفيلر اف لرر لدرعملرغنؤ  يلنللطىم لريىمرد -

جغف ر  لؤلردافىبلن ىليى ن ى عد لرعـى الرإلدرم للي لرغدرعل عللريد طيلريعمىشل فالفد ةملعنملرغنمرد ل
 إ2لث  مليا مشلجبغ لثاعط ئ  لر  غفمشلجرادفمربشلجرجدف  بشلجرالفا بلنكئني.

يلرغنـىىى ييشلجندىىىهليىىىاللرغنمردىىى لرغميىىى لنىىىللرغافنىىىليىىى  نىىى لرارثىىىملث د ىىى لجظفاىىىيلن ىىىراليلغلر  ىىىفللجرغن ىىى دنيل -
 لإ3ل مرالرغنؤ  يلجبغ لث غمي لنللرغافنيلرغنـ يي.للي رغن  دنيللد رةثحلغدفهلجظفايلددفد شلر لجللرغدرعل ل

غىداسلرغنؤ  ىيلنىللردىمللرغدرعل للدجلطم لفدرن  بغ لنللعكملرغرا مف لرغ  ثايشلفظ ملغد لث للرغنمرد ل
لرغجذج لعلالرغاد ةملرغر غفي:

 لدظنيلرغمذ ثيلرغدرعلفي.لدذيلر
 رر لث  لعنلفيلردافبلرغجظ ئ .للرغر ذف سلدمديلرغ ا ا ل 
 نمردايلدظ  لرغنالجن بلرغن   ثفي.ل 
 .ي  ل  ييلرغ دكبشلرغثف د بلجرغن رددرب 
 .ن فيلرةجملرغنؤ  ي  

جنىىلل ىىملنىى ل ىىىث لفرـىىحلغدىى لثىىى للرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيل لف ىىىرطف لرغافىى  لث ىى ل ىىىع لجر ىىدشلدظىىمرلغ ىىىجلل
رغنؤ  ىىيشلجفةىابلعلىىال ىىع لجر ىدلرللف ىىجللنلنىى لث ىى شلجرللليىى رغنمرداىيلرغدرعلفىىيلر ىىنملدنفى لريد ىىطيل

لرغىبير جللغهلنا م لث ملريد طيشلجغبغ لفرجدبلريعىبلثا ىم ل"يمفى لرغانىم"شل فىالفطلىبلنىلليمفى لرغانىمل
رغن غفىىيللجنلنىى لثىى غدجر  يلث  ىى غفبلرغامفىى شلف ىىرمطليفىىهلرللف ىىجللعلىىالدمرفىىيل  نلىىيلث غنؤ  ىىيشلج ىىبغ لرغناميىى

ن  دفيلر  را ديلث ة  بلعثمربلرعمىشل  غن دد فللرغنددففللجرغ فنف ئففل. لغلردذف لجرن
 : أنواع المراجعة الداخلية الفرع الثاني

 للند ملردعملجرطثف لرغنمردايلرغدرعلفيلجر  لددرشلث فالفبدبل غالمذ ثىيلجدىجدلر  ىرمررفدف بلعلىال
للإ4لنمردايلجي  لجرغر  دلنللر رمر لرغاجردفلشلرغردظفن بلجرإلدمرارب.ن رجىلرغنؤ  يل غالن فيل

                                                 

1 - www.ey. Com / global    
2 - www.uacameroun.org  

3 - Renard, J, "L’audit interne ce qui fait débat ", Paris Ed, Maxima, 2003, page 10-30.  
4 - Jean Faffegean, Fernard Dubois, Op , cit , p 20. 

http://www.uacameroun.org/
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ل:د غ برلرغامعلياللرغنمردايلرغدرعلفيلغ  لردجرال
لرغنمردايلرغن   ثفيلجرغن غفي.ل -
 رغنمردايلرغانلف رفي. -
 Audit comptable et financièreالمراجعة المحاسبية والمالية  -1

ر يلجةىى يلرإلدىىمراربلرغن   ىىثفيشلج ىىبغ لرغر ىىدفكبلرغن   ىىثفيلرمر ىىعلدىىبىلرغنمرداىىيلعلىىالمذ ثىىيلةىىمل
للإ1لجرغاجرئ لرغن غفيلرغد رديلعد  .

عىى د ل غىىالندىى ملرغنمرداىىيلرغع مدفىىيشلرةىى د لعلىىالنةىىدرذفيللرغرىى لردرنىى ي غنمرداىىيلرغن   ىىثفيلجرغن غفىىيل
لجة يلرغ   ث بشلجعلالرد  لرطث لرغنث دئلرغن   ثفيلرغنرا م لعلف  .

مردايلرغن   ثفيلجرغن غفيلدجلنا ج ل  ب لددرشلع ةيلعددن لفرال لرينملث غنمردايلرغدرعلفيلجنا ج لرغن
رىىجغالردرن ن ىى للرغرىى جرغنمرداىىيلرغع مدفىىيشليللرغاىىم لثىىفللدىىبفللرغدىىجعفلشلع ةىىيلث غد ىىثيلغلنمرداىىيلرغع مدفىىيل

رئم لرجلذ  لرغن   ثيللرغردظف شلياللرغنمردايلرغدرعلفيلر ر لثطمفايل فملدلث غنة دذيلعلالرغ   ث بشلجث غر غ 
ل…إلطمفايلرغانمشلر جفللرغن رعدنفلل

ف ىىد لث غنمرداىىيلرغن   ىىثفيلجرغن غفىىيل غىىالي ىى لجنمرداىىيلرغج ىى ئ لرغن غفىىيلجرغن   ىىثفيللرغىىدرعل يىى غنمرد ل
لرغر ففم.لي غرددبلرا دىلجذجالعط ل

                                                 

1 - Lionel Collins, Gerard Vallin,  "Audit et contrôle interne", op. cit,  1986, p 208. 
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 : Audit opérationnel العمليةالمراجعة  -2
لدى فىيللرغ افايلرغنمردايلرغانلي  نةطلحلنمرد لغلنمردايلرغدرعلفيشلغ دهلفارثمد لثاعلرغنرعةةفلل

شلج نالدبرلرغدجالث غنمردايلرغانلفيليدهلف ر لث ملرغانلف بلجررن ملرددر لدبرللإ1لدعالنللرغنمردايلرغدرعلفي
ل:فل رغدجاليفن ل

دىمراربلرغمذ ثىيلرغدرعلفىيشلثنى ل - ف ىنحلنىللرغر  ىدلنىلللرغىبيبغى لليى رغر  دلجرغر ا لنللجدجدلجيا غفيلدظ  لجرن
 لرمر ىعلعلىالرغنمرداىيلرغن غفىيلرارثىملنمرداىيللرغرى  كنيلجةمر يلرغنالجن بلرغن غفيشليللرغنمردايلرغانلفيل

لنفمل  نلي.
 رمذفيلجرطجفملرطثف ل ف   بلرإلدرم لرغالف لغلنؤ  ي.ل -
 نيلرغنجرمدلجرغند د لن لريددر لرغن طم .ارافف لندىلنك -
  ملجرغردظف لثرطثف لمجحلر درا د.ر لفملرغ ف  -

لدىى لرغرىى رطثفىى لرغنمرداىىيشلجلليىى  للغلنمرداىىيلرغانلفىىيلعىىد لن جدىى بل لفن د ىى ليةىىل  لعىىللثاـىى  لرغىىثاعل
لإ2ل ملن نيلنمرداي.لي ندنديل  نكل

 :L’audit de conformitéمراجعة المطابقة  2-1
برلرغدىجالنىللرغنمرداىيل غىالي ى لجف ىد لدىل Audit de régularitéجر ىنالرفـى لثنمرداىيلر درظى  ل

دىىىمراربلرغمذ ثىىىيلرغدرعلفىىىيش ىىىجعيشلنىىىللردىىىملجنمرذثىىىيلدجعفىىىيلجنكالجرافىىىف لجيا غفىىىيلدظىىى  لجرن نىىىيلرإلدىىىمراربلرغنـج
لـن للرغنط ثايلرجلرغرط ث لن لرغاجردفلشلرغردظفن بشلرغ ف   بلجرإلدمرارب.للل

ىافيشلجنمردايلرغنط ثايلرمر علعلالرغنا مديلثفللرغا عد لجرغجرذ للر  لفىملري ىث بشلرغدرى ئ لرغنرالاىيلث غـج
جرادف لرغرجةف بلغن لفدبلرللف جلإشلجدبرلثن  عد لدغفملرجلنعططلفر جللنللندنجالرغنا ففملجرغردظفنى بل

لجرغر مفا ب.
ىىجعيلنىىىللردىىىمل  للنمرداىىيلرغنط ثاىىىيلرر اىى لجرر  ىىىدلنىىىللرلل ىىمل دىىىمراربلجدظىى  لرغمذ ثىىىيلرغدرعلفىىىيلرغنـج

لرغجرذ لنطثايلجر فملثطمفايل  يفي.لي رد  للفيلجرغع مدفيلغلنؤ  يرعدلرغدرعلرطثف لرغاجل

                                                 

رملرغد نافىيشلثفىمجبشلشلرغىد"رغن   ىثيلجرغنمرداىيليى دمر ى بلنرادنىيل"جن نىدلرغ ىفدل ىمرف شللا لرغىددمرجي ن ملرغدفللنةطل- 1
ل.565شل ل2005

2- Jacques Renard,لOp. cit ,p 40 - 46. 
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  L’audit d’efficacitéمراجعة الفعالية  2-2
يىىاللرغنمردىى لفاىىف لل دىىبرلرغدىىجالنىىللرغنمرداىىيشلرغنمردىى ل لفنلىى لنمردىى لرجلنعططىى بلن ىىثا شلجث غرىى غليىى 

فةىثحلدىبرللجث غرى غ لفيلرغنراى م لعلف ى شلرغدظ  لن لنعططلرجلنمد لددفدلفاج لثاعدردىلجي لرغرطثفا بلرغدجغ
لفن للغلنمرد لنللعكغهلرغاف  لثن  نه.ل ن  غفرغنعططل

رللفةىدملمرفى شلغىفسلعلىالرغرطثفى لرغدفىدلغلاجرعىدلجرغاىجردفللثىمل رىالعلىالدجعفىيلرغدرعل لجعلالرغنمرد ل
لدبرلرغرطثف .

ىىجعيليا غىىيشلج لفجدىىدليفىىهلن ىى للجرر  ىىدلنمرداىىيلرغاا غفىىيلنىىللرلل دىىمراربلجدظىى  لرغمذ ثىىيلرغدرعلفىىيلرغ نـج
  غىىيلرغا ىىسليىىاللرغنمردىىى لفاىىد لرجةىىف بلغاا غفىىيلر  ىىلشلث ىىد لرغجةىىجملغألدىىىدر لليىى لجث غرىى غ لغلراىىدفمشل

لرغن طم لنللطم لرغنؤ  ي.
    L’audit de managementالمراجعة التسييرية  2-3

نادىالريدىدر لرغرالفدفىيشلجفىبدبلدىبرللي غلنمردايشلجدبرللللرغنمردايشلفرادىلرغدجملرغرالفديدبرلرغدجالن
لرغدجال غالرغ   لعلالذدم لرغنجرمدلرغث مفيلجرغدظ  لعلالر  راكملرين ملغلن فطلجرغج  ئملرغنر  ي.ل

دبىلرغن نيلةاثيلددرشلررطلبلنللرغنمردافللن رجىلع ملددرلجعثم ل  يفيشلج  ى لرغنىمردافللفدىبلرلل
لرلاي:ف جللنة جث لثرجةف بلثجر طيلنا ففملنع

لريددر لرغن طم .للنيانكندىل -
 شلجرغاف د لجرغج  ئملرغث مفي.لرغدرعل لند ملرغر ففمللي نيلرغج  ئملرغنطثايلانك -
  ط ملريددر لرغن طم لجرغن فط.لي ريدراربلرغن اايل -

دىهلرجرلرغرى ياللرغنمردايلرغر ففمفيلرمر علعلالرادفملرغنمرد لغل ف  ىيلرغد ردىيلعىللرغر ىففمشلجللجث غر غ ل
ر ىرمررفدفيلرغنؤ  ىىيشل ىبغ لغ ىى لدجملرافىىف لرغنعى طملجدظىى  لرغمذ ثىىيلرغدرعلفىيلنىىللطىىم لرغن ىفمفلشلجبغىى لطثاىى ل

لغألددر لرغن طم لنللطم لرغنؤ  ي.ل
برل ىى للع ىىسل جرر  ىىدلرغنمرداىىيلرغر ىىففمفيلنىىللرللرغ ف  ىىيلرغنرثدىى  لند ىىدنيلنىى لر ىىرمررفدفيلرغنؤ  ىىيشلجرن

افي.بغ شليفدبلرغث العللرغ لجملغرادف لن  لث د لر  فللرغـج
  L’audit de stratégieالمراجعة االستراتيجية  2-4

دىبىلليى جفا ى لرغنمردى للش L’audit de directionجدىبىلرغنمرداىيلر ىنالرفـى لثنمرداىيلرغندفمفىيل
ردنىجليفىهلرغنؤ  ىيشللرغىبيرغ  غيلر د د  لرغاى  لثىفللندنىجالرغ ف  ى بلجرإل ىرمررفدف بلغلنؤ  ىيلنى لرغن ىفطل
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نمردايلر د د  ل  رمررفدفيلجظفايللجغفسلثرافف لرغ ف   بشلريلياللرغنمرد لدد ل لف ر لث  د د  شل غر غ جث
لن لرغجظ ئ لريعمى.

 مالحظة: 
ثفدن لر ر لث غجظ ئ لرغانلفيلثد ثيلل%99 للرغنمردايلرغدرعلفيلر ر لث غجظ ئ لرغن غفيلجرغن   ثفيلثد ثيل

ل.ل%ل19
 المؤسسة في موضع المراجعة الداخلية

ث ىبىلريعفىم ل غىال ذ نىيلعكذى بلـىفايلجنرمرثطىيلنى لنعرلى للجالرىدعكبلرغنمرداىيلرغدرعلفىيلفىؤدي للرد
لرغنا دف لن لدبىلرغنف دفل.لي رغنف دفللرغامفثيلجرغند جم لغلنمردايلرغدرعلفيشلجدبرلن لفعل لع د لعلطل

غلمذ ثىىىىيلن ىىىىملرغنمرداىىىىيلرغع مدفىىىىيشللدىىىىبىلرغاكذىىىى بلثىىىىفللرغنمرداىىىىيلرغدرعلفىىىىيلجنعرلىىىى لرغجظىىىى ئ لريعىىىىمى
جر  ر  م شلجرغنار فيلجنمرذثيلرغر ففمشلربدبلثد ل غالـىثطلدجملجن فى بلرغنمرداىيلرغدرعلفىيشلجنىللرغنافىدلددى ل

ا  لنا مديلث غجظ ئ لريعمىلغلمذ لرغرطثف .لي رظ مللرغر ثيل رللد ددلنـج
 المطلب الثالث : أهداف المراجعة الداخلية ومميزاتها

ن ىىىىى عد لدنفىىىىى لرعـىىىىى ال درم لرغنؤ  ىىىىىيلعلىىىىىالر دفىىىىىيلليىىىىى غلنمرداىىىىىيلرغدرعلفىىىىىيللرغاىىىىىمعلرغىىىىىمئفسلفرن ىىىىىم
جعفيلغلثف دى بلجثراى مفملةى ف يلعىللرغنؤ  ىيشلجدىبرلؤلن  جغف ر  لثطمفايليا غيشلجبغ لثرعجفدد لثر  غفملنـج

إلدرم لرىىمىلرلرغرىى رغنؤ  ىىيلليىى فادىىالرللةىىايلرغ ىىنجملنىىللةىىا بلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلجرعىى ل ىىملرغد ىى ط بل
للإ1لجغف ر  .ؤل ثفمل عكالن لي ددجرد ل

لإ2لعلالـجالن لراد شلفن للرا ف لرددر لرغنمردايلرغدرعلفيل غالدديفللر   ففللدن :
 الهدف األول: الحماية أو التحقق

ل:رغجذ ئ لرغن ـفيلغلر ا لنللرغر غ جفادالنا ج لرغ ن فيلنمردايلري درالجل
 ل ن  دفيلر عرن دلعلالرغنالجن بلرغن   ثفي.لد دذيلرطثف لرغمذ ثيلرغن   ثفيشلجل
 .رللرةجملرغنؤ  يلذدلرنبلرغن   ثيلعد  شلجرد  لن  طيلث غ ن فيلرغ  يفيلنللرغ مذيلجرإلدن م 
 .رعرف ملرغمذ ثيلرغدرعلفيشلع ةيلن لفرال لث غاةملثفللجظفايلرغردافبلججظفايلرغن   ثي 
 ف اىى لر ل ىىملردافىىبلرغانلفىى بشلث فىىالفىىدذ ل ىىمللشلنىىلل فىىالرا ىىف لريعنىى ملثنىى رغىىدرعل لرافىىف لرغـىىثطل

 ذثلهشلجبغ لثامعلرا دىلر مرملريعن م.لرغبينجظ لعنلف بلرغنجظ ل
                                                 

ل.515عثدلرغار حلرغة لشلنمد ل  ث شل لل- 1
ل.81-85دنايشلنمد ل  ث شل لل ر ندل لنل- 2
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غدفهلرغجذبلجرغعثم ل رالفرن للنللردراى دلجرافىف لدنفى لرجدىهلرغدرعل لجنن لدجلددفملث غب ملرللرغنمرد ل
لفي.رغمذ ثيلرغدرعلفيشلجغبغ لفطل لعلالدد لرغ ن فيلرغنمردايلرغن غ

 (1)الهدف الثاني: اإلنشائي أو التقييمي
فرـىنللرغر  ىدلليشلجغىبرليىاللنا ىج لرغ ىد لرإلد ى ئ رنرىدردرلغنمرداىيلريدىدر لرغن غفىلفادلرغ د لرإلد  ئ 

لنلل ملدعالنللد  طلرغنؤ  يلنـج لرغنمرذثي.
غعمفطىىىيلجغىىىبرليىىىاللر افىىى لدىىىبرلرغ ىىىد لف ىىىجللنىىىللعىىىكملر  ىىىفسلثمدىىى ن لغلنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيلنىىىللعىىىكملر

دىبىلرغ  غىيلننى كلليى فاىدللرغىدرعل لرغردظفنفيشلجغفسلنللعكملرغرا مفملرغن غفيشلجثد العلالبغ لياللرغنمردى ل
 لنىدىلراى مبلردىدر لريدظنىيلرغامعفىيلنى لريدىدر لفغإلدرم لرغا نيشلجغفسلنن كلغإلدرم لرغن غفيشلجبغ ليدهلفاى

ار  لرإلدرم لرغالف لغ  شلرجلندىلرن  لرغر  لغدظ  لن لن لررطلثهلرإلدرم .رل ـج
ثمندر ىى لليىى ر ىى فل  لرجلليىى رغنؤ  ىىيشل ىىجراللجغفيلن ىىفميؤل لرغمذ ثىىيلرغدرعلفىىيلن ىىجفن دىى لرغاىىجملثىى للدظىى 

ر ىىىجللنعجغىىىيل غىىىالنةىىىل يلرغنمرداىىىيللرغىىىدرعل لنر ثاىىىيلرعنىىى ملرغمذ ثىىىيللر ثار ىىى شلدىىىبىلرغانلفىىىيلريعفىىىم شلريجن
ىىىا  لفرطلىىىبلرىىىدعملنعرلىىى لرغن ىىىجغفيلنةىىىل يلرؤلن ىىىل ىىى رغدرعلفىىىيشلرنىىى لر ىىى فل  لي جغفللدرعىىىملؤلغردظىىىف شلجـج

 (2) رغنؤ  ي.
 مميزات المراجعة الداخلية

ل:لفل ررة لرغنمردايلرغدرعلفيلثاد لننفعربلفددملثد لرغرطم ل غالردن  ل ن ل
 الفرع األول: المراجعة الداخلية وظيفة جديدة

لرارثملرغنمردايلرغدرعلفيلجظفايلددفد لعلالن رجففل:
ليىى رنمف ىى لجيمد ىى لليىى  ل9191رغد ىى  ليد ىى لظ ىىمبلثاىىدلد ىىجبلريعنىىيلر ذرةىى دفيل ىىديلل دف ىىيلدىى  -

ل دجربلرغ رفدف ب.
 ن ديلددفد شليللرةل  لجعة ئة  لغ لرثدرلث غظ جملجث غر دفدل  لن لثدرفيلرغ ن دفدف ب.لد  -
 
 
 

                                                 

1 - Etienne Barbier: "L’audit interne", édition d’organisation, 1996, p 24. 
2 - Jacques Renard: "Théorie et pratique de l’audit interne", les éditions d’organisation, 1994, p 

81. 
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 : المراجعة الداخلية وظيفة عالمية الفرع الثاني
ليلجظفايلع غنفيليد  :فن للرعرث ملرغنمردايلرغدرعلف

رطث لعلالدنف لرغ فئ بلجرغن رجف بشلجرغىدغفملعلىالجدىجدلردظفنى بلغلنمرداىيلعلىال ىملري دى  للنراىدد ل -
لرغدد ف بشل ثفم شلنرج طيشلةافم إلجغ ملريةد  للةد عفيشلرد مفيشلعدنفيإ.ل

لرطث لعلالدنف لرغجظ ئ لرفدن لنجم ب.ل -
 ة مؤقتة الفرع الثالث: المراجعة الداخلية وظيف
عنلفىىيلدرئنىىيلدرعىىملرغنؤ  ىىيشل  لردىىهلفن ددىى لرعرث مدىى لجظفاىىيلرجللدىى منىى لرللعنلفىىيلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيل

 رعـ لغ  .لرغر عنلفيلنؤذريشلجدبرلث غد ثيلغلنة غحلجرغجظ ئ ل
ل
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 : معايير المراجعة الداخليةلمبحث الثانيا
 ليعن ملرغنمردافلشلرـج لدبىلرغنا ففملنللرجدهلرغاامشلجرغنا ففملرن ملنمدلرغر رغناف ملدجلرغا عد ل

ندرةى لرغ ىثافدف بلليى طم لنا ففملع غنفيشلجثجدجدلن  ربلرغنمردايلرغ ثمىشلجذدلر ل عدردلرجغىالرغناى ففمل
شلج  للآعملرادفملنىسلرغندظنىيل ىديلIFACIنللطم للد لرغر جلل(IIA) ط ملندظنيلرغنمردايلرغدرعلفيللي 

اهل فعلرغرطثف9999- 9999 للإ1ل .99/99/9999لي  ل لجـج
ابلرغنا ففملغألددر لرغر غفي: لإ2لجذدلـج

 لفدبلنمرع ر  لعددلرطثف لرغنمردايلرغدرعلفي.للرغر ر دفدلرغنث دئلري   فيل
  رغدرعل .نللردملرطثف لجرج ف لد  ط بلرغنمرد لل فد دل ط ملنمدا 
 لرغدرعل ل عدردلنا ففسل فملرغنمرد ل. 
 نفىيلجرغانلفى بلجناى ففملرغنمرداىيلرغدرعلفىيلرغند ىجم لنىللطىم لر  فملر  فللرإلدىمراربلرغردظفIFACIل.لل

ف   ل  إ3ل:رغ  ملرغر غ لي جفن للرـج
لرغنا ففىىملللللللللللللللللللللللللللللل

ل
ل

لنا ففمل فافيلر دفلفيلللللللللللللنا ففملجظفافيللللللللللللللللللنا ففملرطثفافيل
ل

رغندظنى بلرجلرييىمردلرغىبفللفاجنىجللثد ى ط بلليى فدىبلرللررىجيمللرغر فعربلي غنا ففملرغر دفلفيشلر محلرغنن -
لرغنمرداي.ل

ر ىىنحلثرافىىف للرغرىى جرغناىى ففملرغجظفافىىيلرةىى لطثفاىىيلد ىى ط بلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيشلجر دفىىدلناىى ففملرغدجعفىىيل -
 رغد  ط ب.

ل
 

                                                 

1- Claude Grenier et Jean Bonnebouche, "Auditer et contrôler les activités de l’entreprise" , 

édition Foucher, Paris, 2003, p 98-99.  
2 - www.theiia. Org.   

3 - Claude Grenier et Jean Bonnebouche,لOP . CIT, P 100. 
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ىىحلرغناىى ففملرغانلفىىيلغلن نىى بلرغع ةىىيشلجددىىدل ـىى يل - يل غىىالرغناىى ففملدةىىج لرنىى لرغناىى ففملرغرطثفافىىيليرـج
 إ1لرطثفافيلغف بل دث مفيلجغ للرارثمل رجةف ب.

ل:لفل غلنمردافللرغدرعلففللرغنا ففمليفن للجذدل ددلرغنا دلرينمف  
 (211والمعيار  111)المعيار  تأهيل المهنيالمطلب األول: معيار االستقاللية وال

عىرك لف نىللنىللد  فىيلرغنـىنجللياىطشلرنى لريعمىلغ  لنا ففملع ةىيلث ى شلجر لد رغنمردايلرغدرعلفيل
للإ2ل:فل غلنمردافللرغدرعلففلليفن للاالدا   شلج ددد لرغنا دلرينمف  رغنا ففملعنجن ليرث

 االستقاللية  111الفرع األول: المعيار 
"رغنمرداىىجللرغىىدرعلفجللعلىىف  لرللف جدىىجرلن ىىرالفللعىىللرغد ىى ط بلرغع ةىىيلغانلفىىيلرغنمرداىىي"شلفادىىالدىىبرل

  شلرغنؤ  يل رالر رطف لنن م يلرعن غلي  ملردهل لثدلجرللر جللغنةل يلرغنمردايلرغدرعلفيلر راكغفيلرغناف
ر ىراكغفيلجبغى لثرثافرىهلجعـىجعهليعلىال ىلطيلرغىدرعل لرللر جللغلنمردى للجن  ن  لعلالر نملجدهشلجفدثا 

لرغنؤ  يشلفرامالعللدبرلرغناف ملرغا  لناف مرلل  دجف للدن :للي 
افيلل–ل999 لرغىبين ىرجىل ىلناشلليى :ل"نةل يلرغنمرداىيلرغدرعلفىيلفدىبلرنجذا ى لرغنؤ  يلي رغـج

رغ ف ىىىملليىى جغف ر  شلفادىىالدىىىبرلرغنافىى ملـىىمجم لجدىىىجدلن  دىىيلند  ىىثيلغ ىىىبىلرغنةىىل يلؤلف ىىنحلغ ىى لثنعرجغىىىيلن ىى
لـاط.لريغلنؤ  يشلنن لف نحلغ  لثنن م يلعنل  لث مل مفيلجدجلللرغردظفن 

ىىجعفيل-999 ىىجعفي"لجن رىىجىل:ل"لررغنـج غنمرداىىجللرغىىدرعلفجللجدىىبلعلىىف  لرغافىى  لث عنىى غ  لث ىىملنـج
ىىجعففلل  ىىملنمر ىىملعنل ىى لعىىكملن نىىيلرغنمرداىىيشلليىى دىىبرلرغنافىى ملفادىىالرللف ىىجللرغنمرداىىجللرغىىدرعلفجللنـج

لجبغ لثاد لر  مد لث غن فطلجرغظمج لرغن دفيلجرغنادجفيلرغن فطيلث  .
لإ3ل:فل لجنللعكملنجردلدبرلرغناف ملد ردر لن 

لغلنمردايلرغدرعلفي.للنجذ لنةل يلر ددلرغا دجللري     -
 ـمجم لجدجدلنعططلرغنمرداي.ل -
 رغاكذ بلر جللن لرإلدرم لرغا ني. -

                                                 

1 - Claude Grenier et Jean Bonnebouche,ل OP. CIT, P 101. 
2 - Lionel Collins, Gerard Vallin, " Audit et contrôle interne", op. cit,  1992, p 91. 
3 - Jacques Renard, "Théorie et pratique de l’audit interne", 1998, p 93. 
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 التأهيل المهني -211اني: المعيار الفرع الث
 ملعىى  شل"شلدىى الدىىبرلرغنافىى ملث ىى ن دىىلدرعلففلل ددىى علن ىى ن  لث اىى ا لججعىى "فدىىبلعلىىالرغنىىمردافللرغىى

لجرغ ا ا لرغنطلجثفللث عن ملرغنمرداي.لعلالرغر دفملرغن د لجفم ع
جفرامالعللدبرلرغناف مل ن دفيلنا ففملع ةيشلرغ ك يلريجغالند  لنرالايلث غنةىل يلرغع ةىيلث غنمرداىيل

ل.رغدرعل لدا هرغدرعلفيشلجرغعن يلريعمىلنرالايلث غنمرد ل
يلرغدرعلفىىيلرللرـىىنللرغ اىى ا لرغكعنىىيل:ل"لعلىىالنةىىل يلرغنمرداىىرعرفىى ملجرم ىىف لرغن ىىرعدنفلل-999

ن ىىىرجىلن ىى  لرغنمرداىىىيلرغنددىىع "لجنـىىىنجللدىىىبرلليىى جرغر ىىجفللرغدفىىىدلغلنىىمردافللرغىىىدرعلففلشلجفدىىبلرللف جدىىىجرل
رغنافىى ملعلىىالرغنةىىىل يلـىىن للرغر ىىجفللرغدفىىىدلج اىى ا لع غفىىيليعـىىى ئ  شلجردىىدملرإل ىى م ل ىىىبغ لردىىهلإلددىىى عل

رغ ىى دمفللعلىىالدىىبىلليىى د لرغنمنىىجبل  ل برلرىىجيمبلرلىى لرغ ىىمجطلريعنىى ملثطمفاىىيلدفىىد لجرغجةىىجمل غىىالرغ ىى
لرغجظفاي.

جغف ر  "ل للذىىج لدىىبىلرغنةىىل يلؤل:ل"ل اىى ا لرادفىىيل عنىىيلغنن م ىىيلن ىىناميىىيلر دفىىملج اىى ا لرادفىىيل-999
ددىىى علليىىى ر نىىىلل ذىىىج لجةىىىكثيلجرر ىىى الناميىىىيلر ىىىجفللجر دفىىىملرغنىىىمردافللرغىىىدرعلففللث ىىى ملف ىىىنحلثنن م ىىىيلجرن

لجغف ر  .ؤلن 
رإل ىىىمر لعلىىىالرعنىىى ملرغنمرداىىىيللرغدرعلفىىىيلـىىىن ل:ل"جدىىىبلعلىىىالنةىىىل يلرغنمرداىىىيلرإل ىىىمر ل-939
نيلجند  ثيل"شلجفاةدلث برلرغناف ملج د لرغامرمشلثنادالرللغ ىملعنلفىيلنمرداىيلجنةىل ر  ل لثىدلاثطمفايلنك

لجملف م لعلف  لجنللن رجىلع م.لؤلجرللف جللن 
لنرالايلث غنمردافللرغدرعلففل.ل  شلرن لرغنا ففملرغعن يلريعمىليدبرليفن لفع لرغنا ففملرغ ك يلريجغا

:ل"لعلىالرغنىمردافللرغىدرعلففللر رىم لذى دجللجرعكذفى بلرغن دىي"لر رمر لذ دجللجرعكذف بلرغن دىيل-929
عطى الذىج لج ىلطيلنادجفىيلغراى مفملرغنمردى لجرى  فمىلعلىالدرى ئ لؤلجفاةدلث برلرغنافى ملر  فىدلن ى جغفيلرغنمردى شلجرن

للفيلغنمرداي.عن
:ل"لرغنمرداىىىىجللرغىىىىدرعلفجلل لثىىىىدلرللف جدىىىىجرلبجىلناىىىى م لناىىىى م شلرىىىى دفكبلج اىىىى اربلرادفىىىىيل-979

ثـىمجم لجدىجدلل999ج ا اربلرادفيلـمجمفيلغلردافبلرغدفدليعن ملرغنمردايلرغدرعلفي"شلثاىدلرللرجدىبلرغنافى مل
ىحلـىمجم ل اى ا ل ىملعدةىملبرلرغنافى علفيلرغنمردايلرغدرعلفيلرغ ا اربلرغكعنيلغنعرجغيلرغجظفايشلي ىلي  ملفـج

نعرل لرغنا م لجع ةيلرغن   ثيلجرغنمردايشلجف نحلبغى لث ىمعيلجيا غفىيلريعنى مللي دبىلرغنةل يللفدرن 
لفاج لث  لدؤ الرييمرد.لرغر 
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:ل"لعلالرغنمردافللرغدرعلففللرللر جللغ  لرغاىدم لعلىالر رةى ملرغاكذ بلرإلد  دفيلجر رة مل-959
طمفاىيلر رةى ملجرغرا نىملنى لليى رغاا م"شلجفاةدلث برلرغناف ملرللف جللرغنمرد لعلىالناى م ل  يفىيللجرغ جرم
ليىى رغنؤ  ىىيشلجفدىىبلرللر ىىجللغىىهلن ىى مربلليىى رغنؤ  ىىيشلجع ةىىيلردىىهلفرا نىىملنىى لطثىى ئ لنعرلاىىيلليىى رييىىمردل

د  ال ث يلنللرغاكذ ب. لر رة ملجرن
لففللر عردىى الث اىى ار  لثىى غر جفللرغن ىىرنم"لجفاةىىدل:ل"علىىالرغنىىمردافللرغىىدرعرغر ىىجفللرغن ىىرنمل-959

ندىى ملعنلىىهلجرغ اىى ظلعلىىالليىى ث ىىبرلرغنافىى ملـىىمجم لذفىى  لرغنمردىى لثىى  طكالعلىىالنعرلىى لرغرادفىى بلرغددفىىد ل
لن رجىلدفدلنللنا ميهلنن لفن دهلنللرغاف  لث عن غهلعلالر  للجده.

نفمد لعدىىدل ددىى علرغن نىى بلرغنج لىىيل"لعلىىالرغنىىمردافللرغىىدرعلففللنمرعىى  لـىىل:رغـىىنفملرغن دىى ل-919
رغ فئىىيلرغرىى ث لغ ىى لث غدمدىىيلريجغىىىاشلجفداىىملغلنمردىى للجث غرىى غ ل غىىف  ل"لدىىبرلرغ ىىلج لف ىى يظلعلىىال فىى للرغنمردىى شل

هلن لرغنث دئلجرغاف .لفدثا  ىدرل ل لغهلرللفدر عىلجبغ لغرا ـم
 (411والمعيار 311: معيار مجال نطاق العمل ومجال تنفيد العمل )المعيارالمطلب الثاني

غىهلعكذىيلجيا غفىيلدظى  لرغنمرداىيلرغدرعلفىيل لثىدلرللف رىجيلرغا ى لجرغرافىف لغ ىملن "لدط  لجند ملعنمل
جغف بلرغنج لىىيل"شلجفارثىىملردىى لرغناىى ففملجبغىى لغرم فىىعىلعلىىالرافىىف لؤلرغمذ ثىىيلرغدرعلفىىيلغلنؤ  ىىيلجدجعفىىيلردافىىبلرغن ىى
لرغناف ملرغ نجغفيلرغنـ عايلغلنمردايلرغدرعلفي:لدظ  لرغمذ ثيلرغدرعلفيلجريدراشل ن لفؤ دلدبر

لرغ نجغفيلرغنـ عايلغلنمردايلرغدرعلفي.ل -
  نجغفيلغ ملرغندظن ب. -
  ملندظني.لي  نجغفيلغ ملرغجظ ئ ل -

ل:لفل  ن للد جفـ لدبرلرغناف ملعن يلنا ففملرـج هلجرا مىلجل
جرلنىىىللةىىىمر يلج ىىىنجغفيل"لعلىىىالرغنىىىمردافللرغىىىدرعلففللرللفر  ىىىدةىىىمر يلج ىىىنجغفيلرغثف دىىى ب:لل-399

رىىى لث ىىى لرامفىىى شلذفىىى سشلرةىىىدف لراىىىدف لدىىىبىللرغرىىى رغثف دىىى بلجرغنالجنىىى بلرغن غفىىىيلجرغجظفافىىىيشلج ىىىبغ لرغج ىىىفليل
راج لعلف  شللرغر رغنالجن ب"شلجن لرددملرإل  م ل غفهلرللدبرلرغناف ملنللثفللرددر لرغمذ ثيلرغدرعلفيلجرغنث دئل

جغفللنىللؤلف ىنحلغلن ىلرغىبيرغنؤ  ىيشلجلليى رغنةىن للرغدظى  لرغمذى ث شلرغر  دلنللرغدرعل لجفدبلعلالرغنمرد ل
رغ فى ع لجرغ ةىجملعلىال  يىيلرغنالجنى بلغافى د لد ى طهشلجرفـى لي ى لنىدىل ىنجغفيلةىمر يلرغثف دى بلرغنددىع ل

ل.رغرامفملرغعر ن لي جرغناد لنللطم لنعرل لرغنة غحلغكعرن دلعلف  ل
:ل"علىىىىالرغنىىىىمردافللرغىىىىدرعلففللرللغاجرعىىىىدلجرغاىىىىجردفلر رىىىىمر لرغ ف  ىىىى بشلرغعطىىىىطشلرإلدىىىىمراربشلرل-399

فا ةجرلرغدظ لرغن ـم لنللردملر رمر لرغ ف   بشلرغعططشلرإلدمراربشلرغاجرعدلجرغاجردفللرغنانجملث ى لدرعىمل
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علىالعنلفى بلرغنؤ  ىيلجعلىالراىدف لرغنالجنى بشلجعلىف  للرللف جللغ  لردا  سلرا فميلفن للرغر رغنؤ  يشلجل
ف لنرجريىى لجنرطىى ث ل"لجفادىىالدىىبرلرغنافىى ملـىىمجم ل دىىمرالنمرداىى بلرغرجريىى شلجرغانىىملعلىىالرغر  ىىدلنىىللرللرغردظىى

رالر عرثى مربلرغنؤ  ىيشلجبغى لثىادملليى   للرطثف لجر رمر لرغ ف   بلجرإلدمراربلجرغاجردفللرغ ى مفيلرغنااىجمل
لرد مر لعللريددر لرغن طم .لرغكعنيلغند لري
للرغىىدرعلففللرغر  ىىدلنىىللرللددىى  ل دىىمراربل  يفىىيلنرعىىب ل"لعلىىالرغنىىمرداف ن فىىيلرغنجدىىجدرب:لل-339

رغنؤ  ىىيلنىىللردىىمل ن فىىيلرةىىجملرغنؤ  ىىيل"شلنـىىنجللدىىبرلرغنافىى ملرجدىىبلعلىىالرغنمردىى لرغافىى  لليىى جنرثدىى  ل
لثانلفيلرغا  لغلر  دلنللندىلدد عيلرإلدمراربشلجندىل ا فر  لغ ن فيلرةجملرغنؤ  ي.

جفارثىىىملدىىىبرلرغنافىىى ملنىىىللثىىىفللردىىىدر لرغمذ ثىىىيلرغدرعلفىىىيشلل:ر  ىىىران ملرغم ىىىفدلجرغااىىى ملغلنىىىجرمدل-329
ىجعيلر ىىبل جفدىبلعلىالرغنىىمردافللرغىدرعلففللرغافىى  لثانلفى بلنمرداىىيلغلر  ىدلنىلليا غفىىيلر ىرعدر لرغنىىجرمدلرغنـج

ل غخ.…لجغفللنللردملثلجغلريددر لرغن طم شلنجرمدلث مفيشلن غفيلجرادفيلؤلرةم لرغن 
:ل"لعلالرغنمردافللرغدرعلففللرللفا ةجرل طيلرغجظفافيلجرغثمرن ر اف لريددر لرغن طم لغألدل-379

رد ىىىطيلرغنؤ  ىىىيلجثمرند ىىى لثاىىىمعلرغجةىىىجمل غىىىالدرفدىىىيلنط ثاىىىيلغألدىىىدر لرغن ىىىطم شلجر دفىىىدلنىىى ل برل  دىىىبل
ل  للنرجذا ".لرغبيريد طيلجرغثمرن لنداب لث غ  مل

علفىىىىيشلجفن ىىىىللر ىىىىرعمر ل ىىىىكالينىىىىللرغجرـىىىىحلرللدىىىىبرلرغنافىىىى ملفن ىىىىملر افاىىىى لي ىىىىدلردىىىىدر لرغمذ ثىىىىيلرغدر
لنك ظ بلر   في:

لي  لرغد  ط بلرغانلفي. -
 رغانملعلالردافبلرغثمرن لطثا لغلرادفمرب.ل -
 ر اف لريددر لفارثملناف ملرغاا غفي. -

 تنفيذ عمل المراجعة    411أما المعيار 
فحلث غدرى ئ لفدبلرللف رجىلعنملرغنمرد لرعطىفطلرغن نى بشلجي ى لجرافىف لرغنالجنى بلرغنرلاى  شلجرغرةىمل

لرغن ةليلجرغنر ثايل"شلجفـ لدبرلرغناف ملرمثايلنا ففملر نحلثرا فمىلج م ه.
ن نىىيلنمرداىىيشللريليىى :"لعىىكملدىىبرلرغنافىى ملفدىىبلعلىىالرغنمردىى لذثىىملرغثىىدالرعطىفطلرغن نىى بل-299

لرغرعطفطلغ  لنللثدرفر  ل غالد  فر  شلجرغاف  لث غرادفكبلرغكعنيل برلرذرـبلرغـمجم لبغ .
"لفدىىىىبلعلىىىىالرغنىىىىمردافللرغىىىىدرعلففللر ىىىىراث مشلجر لفىىىىمشلجرمدنىىىىيلي ىىىى لجرافىىىىف لرغنالجنىىىى ب:لل-299

رغنالجن بشلجرج ف لدبرلرغانملنللردمليةملجرجعف لجعمعلدر ئ لرغنمردايلنللعكملرغنالجن بلرغنر ةىمل
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ىىحلرغنافىى ملردىىهلنىىللرغنافىىدلغلنمردىى لدرئنىى ل رج فىى لعنلىىهلعلف ىى شلجف ىىددلدىىبرلرغنافىى ملرج فىى لعنلىىهلجمرفىىه"ل.لجفـج
لنلا بلندظني.لي جآمرئهل

ريلل"علالرغنمردافللرغدرعلففلل عدردلرامفمل ىجملرغدرى ئ لرغنر ةىملعلف ى شلرغرةمفحلث غدر ئ :ل-239
دىبرلرغنافى ملـىمجم لذفى  لرغنمردى للنمرداىيلثىدجللرامفىم"لجفادى جدجلردهل للدد  ل ذمرملنامج لجغ للـمجمي

ذ  لث  شلجف مملدبرلرغرامفملجي لنا ففملرغرامفملرغنرد جغيللرغر ن نيلثر مفملرامفملناثملعللآمرئهلنللعكملرغ
لرغاةملريجم.لي 

:ل"فدىىىبلعلىىىالرغنىىىمردافللرغىىىدرعلففللرغافىىى  لثنر ثاىىىيلرغافىىى  لث غنر ثاىىىيلنىىىللردىىىملنر ثاىىىيلرغرامفىىىمل-229
لرغرامفم".لرامفمىشلجرللعنملرغنمرد ل فر ث لنللعكملي ب مد للرغر ـن للريعبلثافللر عرث ملريعن مل

 تسيير مصلحة المراجعة الداخلية  011المطلب الثالث: المعيار 
نىىيلجن  نىىي"لجذىىدلرعطىىالدىىبرلا"فدىىبلعلىىالنىىدفملرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلر ىىففملنةىىل رهلثطمفاىىيلند  ىىثيلنك

لرغنةل ي.لرغرةم لغن ئجغ لي رغناف ملرغا  ل ملرغ مفيل
ل:فل  ن لل دجفـ لدبرلرغناف مل ريلنا ففملر نحلثرا فمىلج م هلجل

:لجفادالدبرلرغناف ملـمجم لرجيملغدىلنىدفملرغنمرداىيلنلى لف ىددليفىهلدد شل ا ا شلن ئجغفيل-799
لجغف بلنةل يلرغنمردايلرغدرعلفي.ؤلريددر شلجرغ ا اربلرغنطلجثيلجن 

ر ىىنحلغنةىل رهلنن م ىىيللرغرى "فدىىبلعلىالنىىدفملرغنمرداىيلرغدرعلفىىيل عىدردلرغعطىىطللرغرعطىفط:ل-799
فىر للرغىبيعللرغرعطفطلرغناةملغلن ديشلجرغناةجدلدد لنعططلرغنمرداىيلجلل299رغناف مللي  د لد  ط ره"شلر د

لرعطفطهلعلالند لطجفليلدجع لن للع نيلنلل ك يل غالعن يل دجربإ.
دىىىمراربل-739 جدىىىبلعلفىىىهلنىىىدفملرغنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيللد ىىى طشلجملعىىىللريؤل:لن ىىىملريلن ىىى ف  ىىى بلجرن

دمراربلرغانملرغع ةي لرجدهلد  ط بلرعـ النةل ره.لرغر ثهشلجللر دفدل ف  رهلجرن
دبرلرغناف ملـمجم لذف  لندفملرغنةل يلرغع ةىيلث غنمرداىيلل:لجفاد ر ففملجر جفللرغنجظافلل-729

لثاعدردلنعططلغرجظف لجرطجفملرغنجرمدلرغث مفيلرغع ةيلثنةل ره.
لرغعىى مد لنىى لرغنمردىى رغىىدرعل لدىىبرلرغنافىى ملـىىمجم لراىى جللرغنمردىى لل :لفارـىى نمردىى لعىى مدل-779

لجرد ف لرغد جدلثفد ن .
:لنىىللثىىفللرنىىجملراىىد لجرطىىجملنةىىل يلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلرغافىى  لثرافىىف لرغاا غفىىيلنمرذثىىيلرغدىىجد ل-759

جملرغنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيلر ـىىىفملرغج ىىى ئملرغكعنىىىيلغردافىىىبلدىىىبرلؤلج اىىى اربلرغنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيشلجفدىىىبلعلىىىالن ىىى
لرغرافف .ل
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 داخلية المبحث الثالث: وسائل المراجعة ال
للإ1لنللردملر اف لريددر لرغنج ليلغعلفيلرغنمردايلرغدرعلفيشلياد  لفدبلرللرارندلعلالرغج  ئملرغر غفي:

 كفاءة عالية  ذيالمطلب األول: ضرورة وجود عنصر بشرى 
 ا اربلع غفيشليفدىبلرللليدظمرلغطثفايلد  طلرغنؤ  يلجراادد شلفارـالرينملرللف جللرغنمرداجللبجل

نفىىدرللرغنمرداىىيلجرغن   ىىثيشلث إلـىى ييل غىىالرغاىىمجالليىى رداىىجللرغىىدرعلفجللعلىىالدمدىىيلنىىللرغناميىىيلف ىىجللرغنمل
رغنؤ  يلجنللطث ئ لنعرلاىيلرللف ىجللعلىاللي رغناميفيلريعمىشلين كلجثن لرللرغنمرد لفرا نملن لنجظافلل

شليىيلر نىيلثى إلعك لرآلغى  ـىف بلجناملدمرفيلثنث دئلعل لر درن الجعل لرغداسشلجعلالدمرفىيلرفـى لثنثى دئلرغمف
لإ2لردجربلجج  ئملرغر ففملرغ دفا.لد ج ملدبىلرغنا م ل

رغنؤ  ىىىيلرفىىىللر ىىىجللجظ ئا ىىى لنردجعىىىيشلجعنلف ر ىىى لنجععىىىيلجندر ىىىم لدامريفىىى شليىىىاللردظىىىف لنةىىىل يلليىىى جلل
ل:فل رغنمردايلف جلل ن ل
 أوال: مدير المراجعة

دىبىلرغنمرداىيلرغدرعلفىيلررـىنللي ى لجرافىف لجدجلن ل لثرجدفىهلردافىبلثىمرن لرغنمرداىيلدرعىملرغنؤ  ىيشل
عدرغىىىيلجيا غفىىىيلدظىىى  لرغمذ ثىىىيلرغدرعلفىىىيلرغنةىىىن لنىىىللطىىىم لرغنؤ  ىىىيلغرجدفىىىهلد ىىى ط  لغر افىىى لردىىىدري  لنلرعنىىىيل

ل:لي ث ف  ر  لجنعطط ر  لرغن طم لجررن ملن  نهل
درم لد  ط ر  لرغرادفيلجرإلدرمفي. - لر دفدلرغ ف  يلرغا نيلغا  لرغنمردايلجرن
 رغنؤ  ي.لي دافبلثمد ن ل  نملغا  لدظ  لرغمذ ثيلرغدرعلفيلر ـفملجر -
 ر ففملنجرمدلرغنؤ  يلجر رمر لرغ ف   بلجرإلدمراربلرغنطثاي.لي رافف ليا غفيل ملرغن رجف بل -
م  دربلنللردملر  ىفللرغمذ ثىيلرغدرعلفىيلرغندظنىيشلجرغن  يظىيلعلىالرةىجملرغنؤ  ىيشل - ةف نيلرجةف بلجرن

ن للر   رمر لرغاجردفللرغم نفيلغ  .جرغانملعلالرطجمد لـج
نمردايلرإلدمراربلجج  ئ لرغمذ ثيلرغنجد يلغـىن للريدىدر لرغنرثاىيشلج ىبغ لرافىف لرغ ف  ى بلجرغنعططى بل -

 رع لرغد  طلرجلرغجظفايلرغع ـايلغلمذ ثي.لرغر 
 رغ ن حلثد ملرا مفمل جملدر ئ لر افا بلرغنمردايلجرجةف بلرغر  فللرغنط ثاي. -
  ط بلرغنداب لنللطم لرإلدرم لرغانلفيشلنللردملعك لرغاةجملرغن ر  .رافىف ليا غفيلرغد  -
 ردافبلرغا جة بلع ةيلعددلطلبلرإلدرم لرغا ني. -

                                                 

1 - Séminaire sur l’audit interne, Oran le 20-21 février, 2001.  

2- Laurence. B. Sawyer, op. cit, p 26. 
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   )1( Superviseur)(ثانيا: رئيس المجموعة 
ل:ي جررن ملن  نهل

لر ـفملثمد ن ل  نملنللردملـن للردذف لرغنف دفللرغن دد . -
 نمرذثيلد  ط بلرغنمردافللرغبفللفاجنجللثا  لنعرل لرغنة غحلرغجظفافيلجرغانلفي -
 رغانملعلالر غرعر لث غنا ففملجرغنعطط بشلجرغنجرعد بلجيرمربلرغنمرداي. -
د  الدغفملغلر جفل. -  رجدفهلد  ط بلرغث اشلجرن

 (Senior))2(ثالثا: رئيس الفريق  
لجفاج لث غن   لرغر غفي:ل

ل ئ لرغانلفيلجرغجظفافيلرغن دد ل غف  .رجدفهلي جة بلرغجظ -
 رغنةن لنللطم لرإلدرم لرغا ني.لرافف لندىليا غفيلرغدظ  لرغمذ ث  -
نفى دفلل د ى النعططى بلرغن   ىثيلجرينىللجرغنمرذثىيلطثاى لليى ر دفدلندىلذفى  لج ىدربلرغر ىافملثد ى ط ر  ل -

داسلرغجذبلر رمر لريددر لرغا نيللي غلرالفن بلجرغ ف   بلجرإلدمراربلرغنةننيلنللطم لرإلدرم لرغاى نيشلجل
 غلنؤ  يلجرغدجعفىيلرغدفد لغإلدمراربلرإلدرمفي.

 ثمنديلجر اف لرغا جة بلطثا لغلنا ففملرغند   .ل -
 ةف نيلرذرمر  بلنللردملرة فحلرغادعلرغن ر  شلث د لر  فلل مجطلرغانملجرعافعلرغر  غف . -
دمرالي جة بلع ةيلعددلطلبل -  رإلدرم .رجدفهلعنملرغن  عدفلشلجرن

 رابعا: المراجع المؤكد
لجفاج لث غن   لرغر غفي:ل

لردافبلي جة بلغد  ط بلرغانلفيلجرغجظفايلرغن دد ل غفه.لي رجدفهلرجلرغن  م يل -
 جغفللعللدبىلرغد  ط ب.ؤلرافف لندىليا غفيلدظ  لرغمذ ثيلرغدرعلفيلغلن  -
 رإلدرم .للرغر ا لنللندىلردافبلد  ط بلرغج دربلرغانلفيلطثا لغرا غف لج ف  ي -
 ثمنديلجر اف لي جة بلن دجد . -
دىىملرةىى ف هلث ىىد لريعىبلثاىىفللر عرثىى ملرغاةىىجملرغن ر ى لنىىللطىىم لرغنمرداىىيشلجراىىدف لرجةىف بلنىىللر -

 رغر  غف .لر  فللرغانملجردد 
                                                 

1 - Hamini Allel, op. cit, p 49. 

4- pigé, B, "Audit et Contrôle interne", Litec, Paris, 1997, p 65 - 66. 
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 .ردافبلي جة بلع ةيلنطلجثيلنللطم لرإلدرم للي رغن  م يل -
 نم. رجدفهلد  ط بلرغنمردافللرية -

 (1)ألصاغرخامسا: المراجعون ا
ل:ي جررن ملن  ن  ل

لي  لجر لفملرغانلف بلجن رددرر  لعددلي  لرغد  ط بلرغانلفيلجرغجظفافي. -
 رغنؤ  ي.للي رافف لندىليا غفيلجر فف لدظ  لرغمذ ثيلرغدرعلفيلرغنةن ل -
رغن  عد لعلالر دفدلدملرغج دربلرغانلفيلغلنؤ  يلراج لثنعرجغيلنعطط ر  شلآعب لثافللر عرث مل ف   بل -

دمراربلرإلدرم لجرالفن ر  .  جرن
 ر ـفملج  ئ لرغانملرغند د لغدر ئ لرغا جة ب. -
 ريعبلثافللر عرث ملرغاةجملرغن ر  لغنعرل لريذ   لجةف نيلرذرمر  بلث د لر  فد  . -
 ردافبلردعكبلع ةيلعددلطلبلرإلدرم .لي رغن  م يل -

 (2)سادسا: كيفية اختيار المراجعين الداخليين:
ليىى نمرداف ى لرغ اىى ا لرغكعنىيشلجرغاىدم لعلىالر رةى ملنى لرآلعىمفللليى يلرغدرعلفىيلرغ دف ىيلر ىرمطلرغنمرداى

نىىجظافللثىىد لنىىللر ىىع  لنفىىملر اىى الليىى  ىىملن ىىرجف بلرغنؤ  ىىيشلجنىىللري  ىىللرللف ىىجللغلنؤ  ىىيلداىى ل
لف دنجلل ملن لثد ىلرآلعمجللنللذثمشلدظمرلغاد لردلفر  .

لعرث ملعدةمفللن نفلل عرف ملرغنمردافل:لجفدبلعلالندفملرغنمردايلريعبلثافللر 
 أوال: الكفاءة المهنية

جفارثملدبرلرغادةىملنىللثىفللناى ففملرغنمرداىيلرغنرالاىيلث عةىفيلرغنمردى شلجفدىبلعلىالدىبرلريعفىملرلل
ف ىىجللعلىىالدمرفىىيلر نىىيلثالىى لرغن   ىىثيلجرادفىى بلرغنمرداىىيشلجعلىىالدمرفىىيلثىى غامجالرغناميفىىيلريعىىمىشلجرغنرم ىىحل

  ىىثيشلنمرداىىيلفدىىبلرللر ىىجللغدفىىهل ىى  د لعثفىىملن   ىىبلرجلعلىىالريذىىملغىىهلدمرفىىيلثنثىى دئلعلىى لرغن غن نىىيلرغ
لر ففملرغنؤ   ب.لي لجفنل ل   د لرغرالف لرغا غ 

 ثانيا: نوعية التصرفات
لإ3لر نم:لد جفرال لدبرلرغادةملثنعرل لرةمي بلرغنمرد لجل

                                                 

1- Jacques Renard, لop.cit  p 38 
2 - Lawrence B. Sawyer ,op. cit, p 26. 

3 - George R, Terry et Stephen G, Franklin, "les principes du management", Economica, 8eme   

édition, Paris, 1985, p519. 
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لرغادم لعلالرغر ذل لجر ددن  .ل -
 رغادم لعلالرغا  .ل -
 غادم لعلالرغر دفدلجرغراففل.ر -
 القدرة على التأقلم واالندماج -1

رغنمردى شلث ىثبلرعىرك لد ى ط بلرغنمرداىيلليى جفارثملبغ لنللثىفللرغ ىمجطلرغـىمجمفيلرغجردىبلرجيمدى ل
لرغدرعلفيشلجر نم:

لنعرل لن  نه.لي فا ثلهللرغبين لنعرل لرغرافمربلغلج طللرغادم لعلالرغرن    -
رغنةل يلرغنمرذثيشلجرغادم لعلىالرمدنر ى ل غىاللي ث معيشل ل فن لرغلايلرغنرعةةيللرغادم لعلالر  رفا ب -

 رغنةل يلرغع ةيلغانلفيلرغنمرداي.لي غايلنا جنيشلجي  لثاعلرإل  مربلرغن رانليل
 القدرة على الفهم: -2

يلنىىى لعكذىىىيلدرئنىىىليىىى يدىىىهللرغىىىدرعل شرغنمردىىى لليىىى رغاىىىدم لعلىىىالرغا ىىى لنىىىللثىىىفللرغ ىىىمجطلرغجردىىىبلرجيمدىىى لل
لرغنؤ  ي.لي ري ع  ل

 القدرة على التعيين والتحديد -3
لجدجلنللرغ مجطلرغـمجمفيلغنجرد يلرغن   ملرغةاثيلجنعرل لرغ لج  بلنفملرغن غجييشلجن  ملبغ :

 ر  جمل ثا دلرغنمرد لعللدديه.لرغر نا جنيلرغـاجط بل -
 انم.رغرنر لث غةكثيلجرغادم لرغ  يفيشلجف جللدد لبغ لعد لرغرجذ لعللرغ -
لرغانملغند لطجفليل رالر جللرعن غهلند   لعلالر  سلنالجن بل افافي.للي رإلمرد ل -

 التنظيميالهيكل  في: معايير تصاميم خلية للمراجعة الداخلية وموقعها الثانيالمطلب 
  غىىىيلجدىىىجدلدىىىبىلليىىى رغنؤ  ىىىيلنىىىللرنىىىملرغنىىى غ فللجرغن ىىىفمفلشلجلليىىى  د ىىى النةىىىل يلغلنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيلل

يىىىاللرإلدرم ل لرر نىىىملن ىىىئجغفيلرمر ىىى بلريعطىىى الجرغاىىى شلجددىىى  لناىىى ففملر   ىىىفيلإلد ىىى الجظفاىىىيلرغنةىىىل يشل
لإ1ل:لفل  ن للد غلنمردايلرغدرعلفيلجل

ل
ل
ل

                                                 

لشلرغىدرملرغد نافىيلغلطثى لجرغد ىم"رغن  كبلرغنا ةم لجر ىدف بلريغافىيلرغ  غ ىيلشرطجفملن ديلرغنمردايل"شدجم لدردف ملن غ ل- 1
ل.512-512شل ل2005-2002شجرغرجعف شلرإل  ددمفيل
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 أوال: حجم المؤسسة
رغنؤ  ىىى بلرغةىىافم لجرغنرج ىىىطيشليد ىى لررنفىىىعلليىى ع نىىيل لد ىىىرطف ل د ىى النةىىىل يلغلنمرداىىيلرغدرعلفىىىيل

رغنؤ  ى بلرغ ثفىم لرغ دى شلررنفىعلث ى جغيلليى ج لرجدىدلةىاجثيلغنمرذثر ى شلغ ىلللث  جغيلر ىففمد لجرغىر   ليف ى ش
لةاجثيلنمرذثر  .لجث غر غ لر ففمد لجرمرا العددلنجظاف  ل

جث غد ىىىثيلغلنؤ  ىىى بلرغجطدفىىىيلياد ىىى لنـىىىطم لإلد ىىى النةىىىل يلغلنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيشلجبغىىى لغ ىىىملرغن ىىى  مل
رجللثىمذ لريعنى ملرجلرإلدرى  لرغةىد ع ل د لرغنؤ  ىيل نى رغد رديلعللعادلر ففمد شلج دن  لرغـع شلجفا سل

ل ع لث غنرج ط.ل9999رغنادملنمرد لغ مللي ثاددلرغنجظافلشلجفارثملرغناف ملري  ملذثج لجل
  فيثانيا: البعد الجغرا
غلج ىىىدربلفلاىىىبلدجمرلر   ىىىف ليفنىىى لفعىىى لدجعفىىىيلرغنالجنىىى بشلجثراافىىىدلرينىىىجملرغادفىىىيلليىىى رغرجعفىىى لرغدامر

ر ىىىجفهلرغنالجنىىى بلليىىى إلدرم لرغنؤ  ىىىيلعىىىللج ىىىدرر  شلفن ىىىللرللفر ىىىثبللرغرىىىدمفد جرغرد مفىىىيلجرغثاىىىدلجرغن غفىىىيل
رغنم ليلغإلدرم للرغرابفيلرغا  فيإشلرجلرغنم ليلنللج ىد ليعىمىشلرجل ىبغ لر ىجفهلج ىجالي ى لرالفنى بلرإلدرم شل

ف  بللرغدرعل لدبىلرغ   بلياللرغنمرد للي جل ث د لـن للرطثف لرالفن بلفانملعلالرادف لرا فمربلجرـج
لنجرطللردافبد .للي رإلدرم لجي ن  ل

 ثالثا: سياسة التسيير 
رغكنم عفىىيل ىىلطيلرغاىىمرمشليىىالللر ىىففملج ىىدربلرغنؤ  ىىيشلريليىى ر ىىجلليف ىى لر ىىراكغفيللرغرىى رغ ىى  بلليىى 

بلرإلدرم لبغىى لف ىىرلع لنمرذثىىيلجنر ثاىىيلذىىمرمربلرغن ىىفمفللث ىىىد لرغر اىى لجرغر  ىىدلنىىللرطثفىى ل ف  ىى بلجرجدف ىىى 
لرغا ني.

ل ك يلن رجف ب:لي جرغعطملرغنرال لثنالجن بلرغر ففملف نلل
لن رجىلي  لريددر لرغنمنجبلرغجةجمل غف  . -
 ن رجىل كنيلجدذيلرغنالجن بلرغنادني. -
 عد لر غرعر لث غ ف   ب. -

لرغرالفملنللدبىلرغنع طم.لي د ن للرغدرعل لدجمرجفلابلرغنمرد ل
 رابعا: كفاءة المستخدمين

فارثىملناجنى للرغىبينللنفمل  لرللدد حلرغمذ ثيلرغدرعلفيلفرال لثندىل اى ا لجند ىجدربلرغن ىرعدنفلشلجل
نىىللناجن ر ىى شلجف ىىنحلجدىىجدلن ىىرعدنفللر اىى الث غ ىى ملرغنطلىىجبلث غاىىدم لرجلرغا ثلفىىيلعلىىالرغر فىى شلجغىىللر ىىجلل

يلغاد لرغدذيلرجلي لليلرعمى.ن  ليرغنالجن بلرغنادنيلنللذثل  لرجلرغنرلا  لند  لعـم
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دىىبرلرإلطىى ملفدىىبلرثدىىال ف  ىىيلرجظفىى لرغاىىمعلند ىى لدلىىبلر ثىىملعىىددلنن ىىللنىىللرغنىىجظافللبجىلليىى جل
رغ اىى ا لرغن دفىىيلغنعرلىى لرغن ىىرجف بشليللرغث ىىالعىىللنرم ىى فللدىىددلفـىى لن ىى ليلرغعثىىم لجرغر ىىجفلشلجفدىىبل

جنفمدى شلجف ىنحلل لرآلغى رغددفىد لغلر ىففمشلجرإلعىكلرفـ لرثدال ف  يلر جفللغرن  الرغن رعدنفللنى لرغرادفى ب
ذدلردد لعلل اى ا لرذىملرغن ىرعدنفلشلجبغى لعىللطمفى لعاىدللرغر ث غرالفملنللدبىلريعط مللرغدرعل لرغنمرد ل

لغا اربلجردرن ع بلرغر جفللجرغر ذل .
 المؤسسة فيالفرع الخامس: موقع خلية المراجعة الداخلية 

درعلفىىيلجدىىبلرثافر ىى لغلندفمفىىيلرغا نىىيشلثنادىىال نىى لب مدىى ل ىى ثا شل رىىالرر اىى لردىىدر لعلفىىيلرغنمرداىىيلرغ
ر ىىىراكغفر  لعىىىللجظىىى ئ لرغنؤ  ىىىيلرغع ـىىىايلغانلفىىىيلرغنمرداىىىيشلجرغرنرىىى لث ىىىلطيلر طىىىكالعلىىىالرغنالجنىىى بل

لرغـمجمفيشلإلدد علن  ن  لدجللرفيلـاجطلرجلر  فمرب.
يلنث  ىىم شلجرغالفىىملنىىللرغدعرئىىملث ىى ملعىى  لررثىى لجظفاىىيلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلرإلدرم لرغن غفىىيلجرغن   ىىثفليىى جل

لعنلفيلردظف لرغنؤ   بلرغجطدفي.لي رغنؤ   بلرغجطدفيلدددد لر ثايلغإلدرم لرغالف شلجدبرلفارثملرطجمرل
 لمصلحة المراجعة الداخلية التنظيميالمطلب الثالث: الهيكل 

اىيلرجل لرغنؤ  ىيلث دى لردظفن ى شلرجلرعرفى ملنم عفىيلرغنمردليى فمرثطلردظف لنةل يلرغنمرداىيلرغدرعلفىيل
للإ1لنم عفر  

 الفرع األول: حجم التنظيم: 
  غىىىيلليىىى رغنؤ  ىىى بلرغةىىىافم لجرغنرج ىىىطيلليىىى نىىىللرغجرـىىىحلرللردظىىىف لنةىىىل يلرغنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيلل

ل3-9ردظفن ىىى لعىىىللرغنؤ  ىىى بلرغجطدفىىىيلجرغندناىىى بلرغ ثىىىمىلرغدجغفىىىيشل فىىىالددىىىدلنىىىللليىىى جدجددىىى لرعرلىىى ل
رغ  دفىىىىيشلجدىىىىبىلرغ  غىىىىيلريعفىىىىم لراجددىىىى ل غىىىىالرغرنففىىىىعلثىىىىفللرغ  غىىىىيلليىىىى ل999-99ريجغىىىىاشلجنىىىىللليىىىى نىىىىمردافلل

لرغنؤ   بلرغ ثمىلرغجطدفيلجرغندنا بلرغ ثمىلرغدجغفي.
 : مركزية المراجعة وال مركزية المراجعة الثانيالفرع 

رغنؤ  ىى بلرغجطدفىىيلجرغندناىى بلرغدجغفىىيشلردظىىف لنةىىل يلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلف ىىجلل  ىىبلنافىى ملليىى ل
رغناىىىملليىىى داىىىسلرغامفىىى لليىى مردافللندناىىىفللنىىىدىىىبىلرغ  غىىيلف ىىىجلل ىىىملرغليىىى يلرغنمرداىىىيشلنم عفىىيلرجل لنم عفىىى

لشرغ  غيلرغ  دفيلياللردظف لرغنةل يلف جللندر مرل  بلردر  ملج دربلرغنؤ  يلرجلرغندرن لي شلجلر درن ع 
ل.رغدرعلفيلررنفعلثردظفن  لرغنم عيلنللنة غحلرغنمردايل%12 شل9111 ديللي ج  بلرغر افا بل

                                                 

1 -Jacques Renard, «Théorie et Pratique de l’Audit Interne" , op.cit, 2000, p 356. 
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 لفرع الثالث: المؤسسات الوطنيةا
 أوال: مركزية المراجعة 

ل لنللطم لرغنؤ   ب:ندد  لةفار للفن للرثدف 
 ( مركزية المراجعة 1الشكل رقم )الصيغة األولى: 

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 رئيس الفريق لللللللللللل
لرئيس الفريق            
لرغنةدم:

Jacques Renard, "Théorie et Pratique de l’Audit Interne", 2000,p 35 
دىىبىلرغةىىفايلر ىىجللعلفىىيلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلعثىى م لعىىللندفمفىىيلنا ىىنيل غىىالنةىى غحلرجلن ىى  شلج ىىملليىى 

لن نيلرجلنةل يلرـ لنمردافللنللداسلرغر جفلشلجع نيلفن للرغرنففعلثفللرغنة غحلرجلرغن   لرغر غفي:
لافيشلرغثف .رغانلف بلرغرد مفيشلنمردايلر جفلي ن نيلرـ لنمردافللنعرةفلل -
لرغانلف بلرغن غفيشلجنمردايلن غفيلجر ففمفيشلجرغثف .لي ن نيلرـ لنمردافللنعرةفلل -
 .رإلعك لرآلغ لي ن نيلرـ لنمردافللنعرةفلل -

نةىىل يلرغنمرداىيلرغدرعلفىىيشلجر ىنحل ىىبغ لثا ى ل اىىملليى جر ىنحلدىىبىلرغةىفايلث ىى جغيل دنى  لنعرةىىفلل
ريذ ىى  لثن ى جم لجر را ىى مللفمجيشلجنىللردنفر ىى لرفـى لفاىىج لنىدرطثفى لرغنمرداىىيلرغدرعلفىيلغ ىىملجظى ئ لرغنؤ  ىى

لفارثملنللداسل ا ير  .لرغبيداسلمئفسلرغن نيل
ل:د نفملرد  ل لرعلجلنللثاعلرغ لثف بلجل

 المديرية العامة

 المراجعة الداخلية مديرية 

 ول المهمة ؤمس ول المهمة ؤمس ول المهمة ؤمس

  الوظائف األخرى
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ةاجثيلرجظف لرغنمردافلشل فال للرجذ لرغنمردافللعللعنل  لفدبلراجفـهلثنمردافللنللداسل -
لرغر جفل.
  غيلجدجدلن   ملن   ثفيلجن غفىيللي ربلنللن نيليعمىشلين كلررطلبلدبىلرغةفايلرث دملرغ ا ا -

رغندىى مشلجدىىجلنىى لفىىؤدىل غىىالرااىىدلليىى عدىىدلرغافىى  لثنمرداىىيلرغنثفاىى بشليفدىىبلر رةىى ملثىى غنمردافللرغنعرةىىفلل
 ل:رغر ففمشلجدبرلن لفاجدد ل غا

حلنم عفيلرغنمردايل9  ملمذ للللإ1لرغةفايلرغ  دفي:ل -  إلفـج
 
ل
ل
ل

 المصدر:
Jacques Renard: "Théorie et Pratique de l’Audit Interne ", 2000. p 358. 

للجلجغفرهلنمرداىىؤلجملن نىىيل لفجدىىدلر ىىبلن ىىؤلدىىبىلرغةىىفايشل لددىىدلن ىى  لن ىىدد لن ىىثا شلجغ ىىملن ىىليىى 
رنلىبلري فى لشلنىمرثطفللليى ندنجعى بلجلليى لشلجف ىجللمؤ ى الرغاىم لجرغنىمردافللريةى نملجلجدرئنلجلن دد
مرداىيلرغدرعلفىىيشلجعدىىدلجدىجدلن نىىيلنافدىيشلفىىر لر ىىجفلليمفى لرغنمرداىىيلثد غىيل اىى ا لرغادةىىملجملعىىللرغنؤلث غن ى

لج  بلرجيمد لجيا لغألددر لرغن طم .
رغةىىفايلليىى دىىبرلرغدىىجالنىىللرغردظىىف لف ىىجللرغنمرداىىجللعىى نفللجغف ىىجرلنرعةةىىفلشل نىى لدىىجلرغ ىى ملليىى جل

لبغ لرغنفدرل.لي  النرعةةفلل  غيلجدجدلن ن بلررطلبلنا م لع ةيلفر لر ردعلي رغ  ثايشلجل
جدىىبىلرغةىىفايل لررن  ىىالنىى لرر ىى ال اىىملرطثفىى لرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيشلجرداىىملرغ ىىجرملجر  را ىى ملةىىاث ل

جرعجفىىدلرغنىىمردافللثعثىىمربلنعرلاىىيشلدرفدىىيلل ر ىى فملرغرطىىجملرغند دىىليىى دىىدرلنىى لرغجظىى ئ لرغرادفىىيلجرغنعرةىىيل
لر  ر   لثفد  .

                                                 

1 - Jacques Renard, "Théorie et Pratique de l’Audit Interne " , op.cit, 2000. p 358. 

 مديرية المراجعة

 ن أصاغرومراجع

 رؤساء الفرق رؤساء المهام
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 (3ل رقم )شك( 1)ثانيا: المركزية المرجعة
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 المعاييرلللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 التكوين                                    
 مراجعة المراجعة                                     
 المهمات الخاصة                                    

 » de l’Audit InterneThéorie et Pratique  Jacques Renard  «:المصددر.
,op.cit,2000,p 35. 

راىىىج لث غجظىىى ئ لريمثاىىىيللرغرىىى  لنم عفىىىيلرغنمرداىىىيلررطلىىىبلجدىىىجدلنةىىىل يلنم عفىىىيلغلنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيشلجل
جغفيلنىىدفملؤلر ىىجللر ىىبلن ىىلرغرىى رغ ىى ث شل فىىالراىىج لدىىبىلرغنةىىل يلرغنم عفىىيللرغ ف ىىملرغردظفنىى ليىى رغنثدفىىيل

لنعرجغيلرغن ديشلن ملنا ففملرغانمشلرغند دفيشلردظف لرغنلا بشلجنفمد لرغنمردايلثر دفدلرغنا ففملرغكعنيلغ
م ىى دربلغلنىىمردافلل ثىىمر لردرن عىى بلغراىىدف لدةىى ئحلجرن ليىى جراىىج لرغنةىىل يلرغنم عفىىيلث عرفىى ملرغنىىمردافللجرن
لرغامجالجر جفد  شل ن لراج لرفـ لثنمردايلعنمليمجع  لرغندر م لغلر ا لنللرطثف لرغرجةف بلرغنادنيلغ  .

نىىللن  ن ىى لرفـىى لر افىى لن نىى بلع ةىىيشلجنىىللرن لىىيلبغىى لطلىىبلندفمفىىيلرغنؤ  ىىيلثىىادمرالي ىى لر ىىدلجل
ل  غيلجدجدلنمردايلدرعلفيلغج د لنافديشلجغ للبربل مفيل ثفم .لي ج درر  شلج بغ ل

 الفرع الرابع: المؤسسات المتوسطة
ثدفرىى للجدنى لثدفىيلرثردرئفىىيشلدىبرلرغدىجالنىىللرغنؤ  ى بشلددى  لليىى   غىيلجدىجدلعلفىىيلغلنمرداىيلرغدرعلفىيلليى 

لإ2لجثدفيلث فطي

                                                 

1 - Jacques Renard, "Théorie et Pratique de l’Audit Interne , op.cit, 2000, p 359. 
ل

2- ibid, p 362. 

ل

 المديرية العامة

 المديرية العامة المديرية العامة المديرية العامة

 المديرية العامة المديرية العامة
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 ( البنية االبتدائية لخلية المراجعة في المؤسسات المتوسطة 4شكل رقم ) أوال: البنية االبتدائية
 
 
 
 
 

 الوظائف األخرى لللللللللللللللللللللللللللللللل
 :المصدر

Jacques Renard, « Théorie et Pratique de l’Audit Interne » 
,op.cit,2000,p362.       

رغنؤ  ىيشلجغ ىللنى لليى دبىلرغثدفيلرن مسلرغجظفايلنللذثملنمرد لياىطلف ىجللر ثاى لغلن ىرجف بلرغالفى للي 
ندى ملنى شلننى لفىؤدىل غىالر ىردع الليى دبىلرغثدفيلجدجدلنمردى لج ىدىشلجذىدلف ىجللنفىملنرعةى للي فك ظل

 فد ى ل  لثاىدلر ىردع الليى    مل لفر ل ل ى لثاعلرغنرعةةفللرغع مدففلشلجدبرلن لذدلفؤدىل غالظ جملن
لدؤ الرغنرعةةفل.

 (0رقم ) البسيطة شكلثانيا: البنية 
ل
ل
ل
ل
ل

لرغنمرداجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
Théorie et Pratique de l’Audit  ,Jacques Renard":المصدددددر.

Interne ",op.cit,2000,p362  
ر ىىع  شلجفىىر لل99عثىى م لعىىللنةىىل يلرـىى لرذىىملنىىلللدىى رغنؤ  ىى بشلجلليىى لرغثدفىىيلري  ىىملردر ىى مرلدىى جل

ردافىىىىبلريعنىىىى ملثةىىىىايلدن عفىىىىيشلجدىىىىبرلنىىىى لفانىىىىملعلىىىىالرددىىىىبلرغج ىىىىد لغلنمردىىىى لجردعاىىىى عليىىىىم لر ىىىىردع ال
لنللرعةة بلنعرلاي.للنرعةةفللع مدففللدظمرلغاددلرغنمردافللرغبفللذدلف جدجل

 المديرية العامة

 المديرية العامة

 المديرية العامة

 المديرية العامة
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ة والرقابة الداخلية، المراجعة الخارجية، مراقبة التسيير، المبحث الرابع: التفرقة بين المراجعة الداخلي
 .الخارجيالمستشار 

 المطلب األول: المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية
دىىمراربلجعطىىطل ر ىىنحلغ ىى لثنعرجغىىيلد ىى ط  لعلىىاللرغرىى رغنؤ  ىىيلليىى رغمذ ثىىيلرغدرعلفىىيلعثىى م لعىىللدظىى  لجرن

بغىىى ل درم لليىىى ر ىىىنملدنفىىى لرد ىىىطيلرغنؤ  ىىىيلثنىىى لل ىىى يشلير  ىىىللجدىىىهلجر رىىىمر لرغاىىىجردفللجرغ ف  ىىى بلرغنم ىىىجن
ليىى رارثىىمل دىىعالنىىللرغدظىى  شلج لفن ىىللرللف ىىجللددىى  لذ ىى لعىى  لث غمذ ثىىيلرغدرعلفىىيشللرغرىى رغنمرداىىيلرغدرعلفىىيل

عثىى م لعىىللجظفاىىيلن ىىراليلدرعىىملرغنؤ  ىىيلفاىىج لث ىى لنجظىى لف ىىنالرغنمردىى للدىى  ىىفللرللرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيل
للإ1لغ بىلرغد  ط بلغ   بلرإلدرم لرغا نيلرجلندلسلرإلدرم .لغرافف لرغدجميشلجر د ل غالررغدرعل ل
 : المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية الثانيالمطلب 

رغانىىملجرغنرن ىىملليىى داىىسلرغنفىىدرلشلجغ ى لنىىمعلليىى فانىىكلللرغعى مد جللرغىىدرعل لثى غمن لنىىللرللرغنمردىى ل
ل:لي 

ل لجذجالريعط الجرغركعب.علالندلرغدرعل لفانمجدجدلدظ  لدفدلغلـثطل -
رغجذىبلرغند  ىبلليى ياى مشلفانىملعلىال عطى النالجنى بلدذفاىيشلجللرجيملرغنؤ  يلعلالدظ  لن   ث  -

 رثدالعلف  لرغرا مفم.
لإ2لعنل  :لي   لرللدد  لرعركي بلدجدمفيل

 أوال: نطاق العمل
را ىدللرغرى دلثادملرغن ئجغف بلدط  لعنمل درم لرغنمردايلرغدرعلفيلر ددىلرإلدرم لدا   شليدط  لعنلهلفر د

فارثىىملنجظاىى لعىى م لرغنؤ  ىىيللرغعىى مد  ىىفللرللرغنمردىى لليىى شلرغىىدرعل لث ىى لرإلدرم لرغالفىى لغلنؤ  ىىيلغلنمردىى ل
لن  فدرلجن راكلرن ن لعلل درم لرغنؤ  يشلج لف ددل  لرغن ئجغفيلرغنلا  لعلفهل جرالث غا دجللرجلرنملرغراففل.

 ثانيا: طريقة العمل
لريعلىىال  يىىيلرد ىىطيلرغنؤ  ىىيلجعنلف ر ىى شلجعلىىالطىىجملرغ ىىديلرغن غفىىيشللرغىىدرعل لرغنمردىى للفدةىىبلعنىىم

راىىىج لث ىىى لرغنؤ  ىىىيلعىىىكملرغىىىدجم شلرنىىى لرغنمردىىى للرغرىىى غلانلفىىى بللفل ثةىىىايلدرئنىىىيشلجبغىىى لثىىىادمرالي ىىى لراةىىى
رث مفىيلعلىالشلجغـف لرغجذبلجرر  الج  م لعنلف بلرغنؤ  يلعكملرغدجم شليفارندلعلالرغنمرداىيلر عرغع مد 

 ر  سلعّفد ب.
                                                 

1 - Hamini Allel, Op . cit, p 35. 

ل.511عثدلرغار حلرغة لشل"لنث دئلجر سلرغنمردايلعلن لجعنكشلنمد ل  ث شل لل- 2
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 ثالثا: الهدف من المراجعة 
نادىىالث  ر ىى  لريعطىى الجرغركعثىى بلجندىى ل ىىدج   لن ىىراثكشلجفاىىج لثا ىى لرغمذ ثىىيللرغىىدرعل لرغنمردىى ل

دمرارر ى شلرنى لرغنمردى ل غعر لرغنجظافللثرطثف ل ف   بلرإلدرم لجرن يف ىد ل غىاللرغعى مد رإلدرمفيلث د لر  فللجرن
لرغنىىى غ  ث بلرغعر نفىىىيلرغنادنىىىيلغلن ىىى دنفللجرغد ىىى بلريعىىىمىلرارثىىىملثةىىىد لعىىىللرغنم ىىىعلرغر  ىىىدلنىىىللرللرغ  ىىى

لإ1لغلنؤ  يلجدر ئ لد  ط  .

 رابعا: الجهات المستفيدة من خدمات المراجعة 
ليى ر جللرن  لرإلدرم شلجعلفهلياللدر ئ لنمردارهلر ىجللنجد ىيلغل فئىيلرإلدرمفىيللرغدرعل لن ئجغفيلرغنمرد ل

ن ىىئجغفرهلر ىىجلللرغعىى مد  ىىفللرغنمردىى لليىى  مىلنجظاىى لدرعىىملرغنؤ  ىىيلر ثاىى لغىىإلدرم لرغالفىى شلرغنؤ  ىىيشلث عرثىى
رغن  فىىدشل ىىجملنىىدىللرغادىى مرفىىهلليىى نث  ىىم لغلن ىى دنفللجرةىى  بلمرسلرغنىى مشلجر ىىجللدرىى ئ لنمردارىىهلرغنرن لىىيل

لجث غرىى غ لع مدفىىيشللرغنؤ  ىىيلرجل غىىالرطىىمر ليىى عدرغىىيلرغاىىجرئ لرغن غفىىيلنجد ىىيل غىىالرطىىمر لعدفىىد ل ىىجرال درمفىىيل
لعفدره.لرغر جغفرهلرن  لرغد يلؤلر جللن 

  الخارجيالمطلب الثالث: المراجعة الداخلية ومراقبة التسيير ومهمة المستشار  
رارثملد ر للرغجظفار للنر  نلرفلشل فال لل ملجر د لند ن لر نملريعمىشلجدام لنمرذثيلرغر ففملث د  ل

ن ىىفمجللثىى للرغنىىجرمدلرىى لرغ ةىىجملعلف ىى لجن ىىرانليلثاا غفىىيلغر افىى لردىىدر لثجر ىىطر  لفر  ىىدلرغلرغرىى "رغطمفاىىيل
لإ2لرغنؤ  ي"

لإ3لجفن لل ثمرعلرغنا مديلثفللد رفللرغجظفارفلليفن لفل :
 ىفللرللنمرذثىيلرغر ىففملليى رغنؤ  ىيشلليى رغنمردايلرغدرعلفيلج فليلرافف لغمذ ثيلر غرعر لجي ى لرإلدىمراربل -

 جظ ئ لرغنؤ  ي.ج فليلـمجمفيلغنر ثايلذف د ل
 ىفللر ىد لجظفاىيلنمرذثىيلرغر ىففملليى رغنمردايلرغدرعلفيلر د لـىن للدذىيلجنج جذفىيلرغنالجنى بلرغندردىيشل -

  غالر  فللرغ ا ارب.
 رغنؤ  ي.لي  كلرغجظفارفللرن م  للثةايلدرئنيل -
  كلرغجظفارفللن رالر للجر بلن ئجغفيلرإلدرم لرغا نيلرغنث  م .ل -

                                                 

1 - Rober le Duff, " Encyclopédie de Gestion et du Management ", Edition Dalloz, 1999, 

 p 68. 
2- Michel Gervais," Contrôle de Gestion ",  Edition Paris – Economica.1983,p 9. 

3 - Etienne Barbier, " l’audit Interne", les éditions d’organisation, 1996, p 24. 
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 ىىىفللرللنمرذثىىىيلرغر ىىىففملرارنىىىدلعلىىىالرادفىىى بلن ىىىملليىىى  ىىىملد ىىى ط بلرغنؤ  ىىىيشللرغنمرداىىىيلرغدرعلفىىىيلرعىىى  -
 رغن   ثيلرغر لفلفيلجرغنجرعد بلرغرادفمفيشلجر نحلثاد  الددرجملرغاف د .

 ىىفللدجملنمرذىىبلرغر ىىففملن ىى عد لجر افىىعلليىى دجملرغنمردىى لرغر اىى لنىىللنةىىدرذفيلجنج جذفىىيلرغنالجنىى بشل -
 ن طم .جر  فللرغنجظافللغثلجغلريددر لرغ

رغنمردايلرغدرعلفيلراج لث  ر   لجرغ دلنللرغركعبلجرغا لجريعط اشلرن لنمرذثىيلرغر ىففملر ىنحلث  ىرعمر ل -
جغفللث رعى بلرإلدىمراربلرغرةى ف فيلؤلر د مريى بلثىفللرغراىدفمربلجر ددى عربلجر لفل ى لج ىم   لث ىد لذفى  لرغن ى

 رغكعني.
غمذ ثىيلرغدرعلفىيلغىإلدرم لرغا نىيلغ ىملجظى ئ لرغنؤ  ىيشلرنى لفاج لثرادف لرامفملناةىملعىللرلرغدرعل لرغنمرد ل -

 نمرذبلرغر ففملف راثمل ملرغنالجن بلرغـمجمفيشلج  ملرغرا فمربلرغند  ثي.
  (1)الخارجيأما عن المراجعة الداخلية ومهمة المستشار 

فاجنىىجلللرىى رغغلنؤ  ىىيللرغعىى مد رغن ر ىى مجللرغعىى مدفجللن ىىملرغنىىمردافللرغعىى مدففللغ ىى لدمرفىىيلث غاىى غ ل
ي در  لثندنجعيل   دربلنؤدليشل لفن للغلنمردافللرغدرعلففللرغ ةجملعلف  لدرئن .  ثعدنر  شلجرن

جرنىى مسلدىىبىلرغن دىىيلنىىللطىىم لن  رىىبلرغنمرداىىيشلرجلنىىللذثىىملعثىىمرالنىىللرعرة ةىى بلنعرلاىىيلفاجنىىجلل
لثن  عد لرغنؤ  يلثرعجفدد لثنا مي  لرغع ةي.

رمثى لليى لرغع مد جن   لرغنمردايلرغدرعلفيشلدامعلن   لرغن ر  مللجن  جغيلغنا مديلدبىلرغن نيلثجظفاي
ل:فل عة ئ لررنمليفن ل

يدملن   ملع ةيلجن دد شلرركا لجةك ف رهلرغادفىيشلجغىفسلغىهلرللفرىدعمللرغع مد ف  ردعالرغن ر  مل -
ل ؤجللرغنؤ  يلع م لدبرلرغند م.لي 
 دد .طلبلرغن ر  ملغ د لنافللجند لن  نهلع نيلجن لي فم مل -
ملنافلشلفاج لرغن ر  ملثاعط الآمرئهلغهشلجذدلف جللدبرلغن ؤجملرإلدرم لرغالف شلرجلن ىفملر بلطلبلن ؤجل -

 ند ملنافل.لي نعر ل
رثا لغدةج لن نرهشلذدلفبدبلدجملرغن ر  ملنللر عف لث فطلغلند جدربل غالرغنط غثىيلثردظفنى بلرجل -

 رعن غ  .للي ج  ئملددفد لجرغن  دنيل
 

                                                 

1 - Jacques Renard, " Théorie et Pratique de l’Audit Interne", les éditions d’organisation, 1998, 

p73. 
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 لداخلية والمراجعة الخارجيةالمراجعة ا -1
فدبلعلالرغنمردايلرغدرعلفيلرللراف ليا غفيلرغدظ  لجرارمحلغهلرجةف بلجر  فد بشلجدط  لرىدعل  لف ىجلل

دىىجلعثىى م للرغىىدرعل لعلىىالدنفىى لرغن ىىرجف بلجرغجظىى ئ لغلنؤ  ىىيشلآعىىبرلثاىىفللر عرثىى ملدنىى لريثاىى دللرغنمردىى ل
لي جلنمرثطلنث  م لث  إ.لجث غر غ لرإلدرم لرغالف لغلنؤ  يلل غف  لجفانملغ   بلرغنؤ  يلفدرن لي عللعـجل

عث م لعللجظفاىيلن ىراليلعىللرغنؤ  ىيشلدىدي  لدىجلرغنةى دذيلعلىالةىمر يلل  رن لرغنمردايلرغع مدفيلي
ل…إ.لجردرظ  لرغاجرئ لرغن غفيلرغنادنيلنللطم لرغنؤ  يلغا ئد لرغن رنفللث  للرغن  دنفلشلرغن ر نمفلشلرغثدج ش

دىجللرغىبيرفـ لرافف ل دمراربلجدظ  لرغمذ ثىيلرغدرعلفىيللرغع مد  غالدبرلرغ د شليالالرغنمرد لجغلجةجمل
لر    لبجلطثفايلن غفيلجن   ثفي.

جغ ىىبرلفدىىبلددىى لرللداىىج لثنا مدىىيلثىىفللرغنمرداىىيلرغع مدفىىيلجرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيل  ىىرعمر لرجدىىهلر عىىرك ل
لجرغر  ثه.
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخليةأوجه االختالف   1-1
لثفللرغنمردايلرغدرعلفيلجرغع مدفيللر عرك لرجدهإل99ددجملمذ للل:رغددجملرغر غ لي فن لل ةمد ل

لالمراجعة الخارجيةلالمراجعة الداخلية
ردافىىبلن نىىيلرغنمرداىىيلنىىلل ىىع لدرعىىملرغنؤ  ىىيلل-

للن دجمإ
ردافىىىىىبلن نىىىىىيلرغنمرداىىىىىيلنىىىىىلل ىىىىىع لن ىىىىىراملعىىىىىللل-

لرغنؤ  ي
رغنمرداىىىىىيلرغدرعلفىىىىىيلرعرف مفىىىىىيلغلنؤ  ىىىىىيشلياد ىىىىى ؤد لل-

لجث غرى غ لفدعملـنللر رمررفدف بلجرددر لرغنؤ  ىيشل
لر  عدلعلالررع بلرغامرمربلدرعملرغنؤ  ي

رغنمرداىىىىىىىىيلرغع مدفىىىىىىىىيل دث مفىىىىىىىىيلعلىىىىىىىىالرغنؤ  ىىىىىىىىيشلل-
ي غن ىىىىىمجالفاىىىىىمعلعلف ىىىىى لرىىىىىدذف لن ىىىىى يظلرغ  ىىىىى بشل

ل م لرغنؤ  يث فالر  عدلعلالررع بلرغامرمربلنللع
ىىىىىىى لر  ىىىىىىىفد بلليىىىىىىى رغرىىىىىىدذف لل- رغانلفىىىىىىى بلدديىىىىىىىهلـج

رىىىدذف ل لجرطثفىىى لةىىى فحلغل ف  ىىى بلجرإلدىىىمراربشلي غ
لياطللنمردايل  نليإلفارةملعلالرغد دبلرغن غ 

رغانلف بلذةدلر دفدلندىليا غفيلدظ  للي رغردذف لل-
رغمذ ثيلرغدرعلفيلجنةدرذفيلرغنالجن بلرغن غفيللنمردايل

لدعئفيإ
رللف ىىىىىىجللرغنمردىىىىىى لن ىىىىىىراكلعىىىىىىلللمجمينىىىىىىللرغـىىىىىىل-
جظىىىىى ئ للععفدىىىىىيلجنةىىىىىل يلرغن   ىىىىىثيشلج ىىىىىبرلثىىىىى ذ رغ

رغنؤ  ىىيشلغ دىىهلفثاىىىالرثىى لريجرنىىىملرغةىى دم لنىىىلل درم ل
لرغنؤ  ي

ليى ف جللرغنمرد لن راكلرن ن لعلل درم لرغنؤ  يلل-
ل ملعنلف بلرغا  لجرغرافف 

رغنؤ  يلثةايلن رنم للي نمردايلرغانلف بلر جللل-
ل لرف  لرغ ديعلالندرمل

رغنؤ  يلثةايلدجمفىيشللي نمردايلرغانلف بلر جللل-
ف ىىىىىددد لرغنمردىىىىى ل  ىىىىىبلثمدىىىىى ن لردعكرىىىىىهللنمرداىىىىىيل

لعر نفيإ
le contrôle interne et l’élaboration de bilan comptable" ,Hamini Allel" ,لالمصددر:

OPU, Alger, 1993, p 43.ل
 لمراجعة الداخليةأوجه التشابه بين المراجعة الخارجية وا 1-2

ل:فل جررن ملعنجن ليفن ل
لداسلرغدط  لرجلرغند ملجدجلرغنؤ  ي.للي رغانمل -
 رطثف لند دفيلن رم يلن لرعرك لطاف لددر. -
  ملرغن رجف ب.لي رنرك لن رجىل ا ا لجنامييلر نحلثردافبلدفدلغلنمردايل -
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ىافيلرغن غفىيللريالرغىملفرا مثى لليفنى لفعى ل ثىدرلرغعى مد جللرغىدرعل لرغجرذى لرغنمردى لليى جفثاال غل  غىيلجرغـج
رغدظىىى  شل ىىى لرإلد الث ىىى لغىىىإلدرم لرغا نىىىيشلليىىى غلنؤ  ىىىيشلجر ر ىىى  لرغنع غاىىى بلجريعطىىى الرغن   ىىىثفيلرغنجدىىىجد ل

ىىيلجرغدىىدرمل ىىجملثاىىعلرغعفىى مربلرغن   ىىثفيللرغعىى مد جفعرلاىى للعدىىدن لفمفىىدلرغنمردىى ل راىىج لث ىى للرغرىى رغنا ـم
 لف ىنحلغلنمردىى للرغىىبيالجدىى بلرجلطمفاىيلرافىف لريةىىجمشلرغ ى فللرغنئرغنؤ  ىيشليالىال ىىثفملرغن ى ملعدىىدلر ىجل

للإ1ل  غيلرغنجريايلرجلرغطلبلنللرإلدرم لرغا ني.لي رغاف  لثهل  للرغدرعل ل
 )االستشارة(  الخارجيالمراجعة الداخلية والمستشار 

 رىىىبلنمرداىىىيلن غثىىى لنىىى لر ىىىجللن لرغرىىى  للجظفاىىىيلر  ر ىىى م لرغع مدفىىىيلرنىىى مسلنىىىللطىىىم لن ر ىىى مفلشلجل
شلج ىبغ لناى م لع ةىيلثن ىفطلنفى دفللرطثفافىيلن ىدد ل نى لفدثاى لي غ  لنا م لنرعةةيللرغر ع مدفيشلجل
لرغنؤ  ي.

ن ىىدجد لعندفىى شلجررالىى لثن ىى ملعىى  لنرالىى للدىى علىىالع ىىسلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيشليىىاللن نىىيلرغن ر ىى مل
ذرىمرحلدظى  لددفىدشلج رىالرغن ى دنيلث ا ارهلرغرادفيشلجفن للرللربدبلنللر ىعف لث ىفطلغلن ى مل غىالن فىيلر

لذ  لثراففده.لرغبير افلهشلجعلالرغن ر  ملرللفاج لثاعدردلرامفملغلن ئجمللي 
ليى جبغى للرغد دىبلرغرطثفاى لي جنن ل ث لفن للرللد ةملر عرك لثفللرغنمردايلرغدرعلفيلجر  ر  م ل

لرل:
لرغن ر  ملف ردعالنللردملن  ملن ددلغهلعكذيلثناميرهلرغرادفي. -
 رغن ر  ملف ر لث د لن ددلجن نرهلع نيلجر جللن دد لعندف .ل -
لرغدرعل .رغن ر  ملف لملث معيلع سلرغنمرد ل -
ذىى  لدىىبرلريعفىىملثطلىىبلرغن ىى عد ليفنىى لفعىى لثاىىعللرغىىدرعل ل بررغن ر ىى ملفن دىىهلرغانىىملغ  ىى بلرغنمردىى ل -

 رغنجرـف لرغرادفيلرغث ريل  نللرغنالجن بلن ك.
ى لن ىملدىبرللرغىدرعل ل رعدر لرغرجدف  بشلنفملرللرغنمرد لرغن ر  ملفـ لنعططلد  طل  - نفىملنلىع لثـج

 رغنعطط.
 المراجعة الداخلية ومراقبة التسيير  -3

ث غنجرعر لن لظ جملنا ج لراجفعلرغ لط بلرجلرغةك ف بشلظ مبلرغ  ديل غالمذ ثيل  ايللن ىراثلفيإل
ل طم .ر نحلثرافف لرغدر ئ لرغنر ةملعلف  لجدبرل  بلريددر لرغن

ل:لفل ر ددبل غالنمرذثيلرغر ففملدب ملن للرغر نللثفللرغن ئجغف بل
                                                 

1 - E. Barbier, "L’audit interne, éd- organisation", Paris, 1996, p 181. 
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عدردلدظ لرغنالجن ب. - لرةنف لجرن
 غلنؤ  يلعلالر  سلرغكنم عفيلرغاا غيلغل لطي.لرةنف لرغ ف ملرغردظفن لي رغن  دنيل -
 رغاف  لثدمر  بلرذرة دفيلجرغرد ف ليفن لثفد  . -

رللف ىجللددى  لعلىطللنى لطثفاىيلنعرلاىيشليادىهلنىللرغطثفاى علفىيلغ جثن لرللنمرذثىيلرغر ىففملجرغنمرداىيلرغدر
داسلرغارم شلجغ برلفدبلرللداج لثنا مدر ن للي رغنا ج لرغد ر لعللد رفللرغجظفارفلشل بلعمير لرطجمرلنا مد للي 

لغمي لر غرث س.
 أوجه التشابه بين المراجعة الداخلية ومراقبة التسيير  3-1
ف ىىىيإلجدىىىبرلنا مدىىىيلث غجظىىى ئ لريعىىىمىلغلنؤ  ىىىيشلنىىى لرغالىىى لرللدىىى رفللغ ىىىملند نىىى لد ىىى  لددفىىىد لل د -

 رطجملن رنم.لي رغجظفارفلل  غف ل
 ند ملردعل ن لفنسلدنف لرد طيلرغنؤ  ي.ل -
اىىد ل ىىملند نىى لرجةىىف بلجرذرمر ىى بلر ىىكلرغىىجظفارفللردلىىبلردرثىى ىلرإلدرم لرغالفىى لغلنؤ  ىىيلغىىثاعلرغن ىى ئمشلجل -

 عملرغنؤ  ي.ر  عدد لعلالررع بلرغامرمربلنللدر
  ملند ن لنمرثطلنث  م لث إلدرم لرغالف لغلنؤ  ي. -
  كدن ل لرارثمرللجظفايلعنلف رفي. -
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 أوجه االختالف بين المراجعة الداخلية ومراقبة التسيير   3-2
أوجدده االخددتالف بددين المراجعددة الداخليددة ومراقبددة  (2جدددول رقددم ) :رغدىىدجملرغرىى غ ليىى فن ىىلل ةىىمد لل
  رالتسيي

لمراقبة التسييرلالمراجعة الداخلية
ل ف لفانملثن لدجلنجدجدل  غف ؟ل-
ل ف لدطجمى؟ل-

ل غالرفللدمفدلرللدةم؟ل-
لرغطم ؟لد جن لل-

لن رنم ل  نليللكسينمال-لدجمفيلجناةليكصورة ل-
نمرذثىىىيلردافىىىبلرغرجدف ىىى بلج ىىىكنيلرغنالجنىىى بلل-

لجر رمر لرغطم لجرغدظ  لج مجطلرغ ةجملعلالرغدر ئ 
رعطىىىفطلجنر ثاىىىيلرغانلفىىى بلجدر ئد ىىى لرغن ااىىىيلل-

لجر درن  لثرةنف لدظ  لرغنالجن بلجردافبى
رغنفىىىىدرللليىىىى رجرد دىىىى للرغرىىىى رنىىىىدد لث غن ىىىى  ملل-

لث  ث ث  لجدر ئد  .ل
لنا غ لنافديللي رندد لثنؤ مربلع نيلل-

لر  غفملنجرعديلعلفيلرغنمردايل-لنمردايلجظفايلنمرذثيلرغر ففملل-
رغ افاىيلرغج فىد لنىللردىملل ـى رغنليى رث الل-

 ىراثملفثىدجلرغنليى  فد دلن لرن لليالهلر  ىللرطثفى ل
لردهلفمفدلراففملرغن ـ 

رغن راثمللرغعطىيإلر لفىمللي نللردملرغر   لل-
لرغ  ـملغن ل لفرط ث لناهللر د مر إ؟ل

فثىىىدجلرد ىىى لراراىىىدلرللرغ افاىىىيلرعجد ىىى لجرغعطىىىيلل-
لعلال  .

للردملرغجةىجملر ر   لرغج  ئملرغردظفنفيلنل-
ل غالريددر 

ر ـىىىىفمللغ د ىىىى ل لراىىىىممإلريدىىىىدر لن ىىىىردد لل-
جعيللر لفملر لايلريمث حإ ف بلرغنـج لعلالرغاـم

organisation,  -la direction d’un service d’audit interne, éd ,IFACIلالمصددر:
Paris, 1997, pp  48 - 49.ل

 المراجعة الداخلية والمفتشية العامة -4
 فىىمرلد ىى طلرغنار ىىفيلرغا نىىيلنىىللد ىى طلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيشلغ ىىملرعرة ةىى بل ىىملجر ىىد لند نىى لفارىىمبل 

ل:لفل فعرل شلجغر دفدلرغام لثفد ن شلفدبلر دفدلرغن نيلرغنج ليلغ ملند ن لجرغنرن ليليفن ل
 المراجعة الداخلية 4-1

ل:ي ر نللن نيلرغنمردايلرغدرعلفيل
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دبىلريدظنيشلجبغ لث ىد للي ث غث العللرغعلملرغنجدجدلرغانملعلالرغ فملرغ  للغألدظنيشلجبغ ل -
لريد طي.لي لي رغر   لرغ  

ر دفدلنجرطللرغـا لجرادف لرغرجةف بلجر ذرمر  بلرغند  ىثيلغىإلدرم لرغالفى لغلنؤ  ىيشلجبغى لغرددىبل -
  دجالداسلرغن  ملنم لرعمى.

 المفتشية العامة 4-2
ل:فل جف نللدجملرغنار فيلرغا نيليفن ل

ر ىىر للرغرىى طىى الجر عرك ىى بلجر دفىىدلنمر ثف ىى للر درنىى  لث ي ىىع  لع ىىسلرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيل  ىى لريع -
لث يد طيلجريدظنيإ.

لجرغر ىىميراىىج لثانىىملرغث ىىالل ىى رغث ىىالعىىلل د ثىىيلغل ىىؤرم:ل"نىىللرعىىرلسلرينىىجرم"؟لرفىىللبدثىىبلرينىىجرم؟ل"لي -
ردىىىمل عىىى د للريةىىىجملجرغنجدىىىجدربلغ ىىى لعكذىىىيليفنىىى لثفد ىىى لنىىىلللرغرىىى جرغر افىىى شلجغرر  ىىىدلنىىىلل ىىىملرغد ىىى ط بل

 رغنااجد .
 ررع بل ملرإلدمراربلجرغردرثفملرغكعنيلنللردمل ع د لري ف ال غالطثفار  . -

ىىفحلر عىىىرك لثىىىفلل ثاىىدلر دفىىىدلن ىى  ل ىىىملنىىللرغنمرداىىىيلرغدرعلفىىيلجرغنار ىىىفيلرغا نىىيشلد ىىىرطف لرآلللرـج
لد رفللرغجظفارفل:

لغرجدف  ب.لرغنار فيلرغا نيل لر ر لثرا فملرغاجرعدلجر -
رغا جةىى بلردطكذىى لنىىللرغافدىى بلرغا ىىجرئفيلثىى  رمر لليىى رغنار ىىفيلراىىج لثاددىى علنمرذثىىيل ىى نليلر  ىىملننىى لدىىجل -

 رغاجرعدلرإل ة ئفي.ل
جملعد ى شلثفدنى لرغنمرداىيلرغدرعلفىيلررىدعملؤلجذبلجعاجف لثدجللرغن ىلريلي رغنار فيلرغا نيلفن للرللرردعمل -

 جم.ؤلث نملنللرغن 
 ارندلعلال  جي بلرغنمردايلرغدرعلفيلنللردملرارف لرغنرا نلفلليفن لثفد  .رغنار فيلرغا نيلر -

نةىى غحللدى ج لدد ىالرللغلنمرداىيلرغدرعلفىيلعلىىالن ىرجىلرغنؤ  ىيلعكذىىيلنى لنةى غحلرعىمىلنفىىملرغ ى ثايشلجل
لإ1لرغردظف لجرغند د لج بغ لنةل يلرغدجد ل

ل
ل

                                                 

1- Jacques Renard,لOp. cit ,p  84-85 . 
ل
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 المراجعة الداخلية المطلب الرابع: الفرق بين نظام الرقابة الداخلية ووظيفة
رغرب فملث للرغمذ ثىيلرغدرعلفىيلراىج لعلىالر ى سلرغرنففىعلثىفللدظى  لرغمذ ثىيلججظفاىيلرغنمرداىيللنللرغـمجمي

 ىملج ىدربلرغانلف رفىيلغلر اى لليى رغدرعلفيشل"رجغالرغرط ثا بلإلدمراربلرغمذ ثيلرغدرئنيلفدبلرللر جللنجدىجد ل
ندنديللد لرغر ثجطإلغإلدمراربشلفرال لرينملثمذ ثيلرجغفيلنللة يلجرط ث لرغانلف بلجرغ فملرغ لف للرغنـ

-BACK)رغند  ىىبلعلىىال ىىثفملرغن ىى ملجمرالرغ ىىث ثف لليلرغبررفىىيلجثجر ىىطيلرغ ف ىىملرإلدرميـىىنللر ىى  ملرغمذ ثىى
OFFICE)لث غد ثيلغلانلف بلرغ جذفي.ل

فىىدلداىى طلرغمذ ثىىيشلدىىبىلرغمذ ثىىيلر ىىرلع لجدىىجدلطىىم للر ىى غفبإلنرد  ىىايلإل ةىى الرغد ىى ط بلجرغنعىى طملجر د
دمراربلرإلعك لث غد ثيلغلن رجف بلرغ لنفيلغإلدرم شل برلنللرغـمجمىلرغاف  لثمذ ثيلنللرغدمديلرغ  دفيلع ةيل جرن
علالن رجىلرغنمردايلرغدرعلفيشل رالفر دالرافف لندىلنكانيلرغانلف بلجررث الرغنع طملرغنرالاىيلث ى لنا مدىيل

لث غةك ف بلرغنندج ي.
راىج لعلىالنا ىج لرغمذ ثىيلرغثادفىيلجرغاا غفىيلرغنا دئىيللد رغدرعلفيلر  مل"لمذ ثيلرغمذ ثي"شلجللجظفايلرغنمرداي

للنفملرغنرجذايإشلج برلرد   لجرد دسلجرك  لردظنيلرغنمردايلرغدرعلفي.
دبرلرإلدمرالف  مل كلنر  نكلجنرن    لفن للرغنؤ  يلرغنةىميفيلنىللرغردجفى ل  ىبلد ى ط ر  شلجغ ىلل

رةى  ثهإلجرغع ةىف بلفدىبلرللرثاىالدا ى  لن نى ل  دىبللرغرى ددلنىللردل ى لجرغ فافى بللرغ ىمجطلجللرغر رغا فيل
لإ1لرغد  ط ب
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                 

1 - Lionel Collins, Gérard Vallin, "Audit et contrôle interne Principes", objectifs et pratique éd-

Dalloz , Paris 1997, p  80- 81. 
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 رافف لدظ  لرغمذ ثيلرغدرعلفي:لي رغ  ملرغر غالدثفللنمر ملرغنمردايلرغدرعلفيللي جل
لإلنمر ملرافف لدظ  لرغمذ ثيلرغدرعلفي5  ملمذ لل

 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
 
 
 
ل

 .J. Renard, op, cit, p 263المصدر: 
ل
ل

و معرفة عامة حول المؤسسة أ

 النشاط موضوع المراجعة
 األدوات

 تصنف وتحدد األخطار 

 تقريـــــر 

 أوراق كشف وتحليل المشكل 

F.R.A.P 

 االختبارات

 والتحقيقات 

 تحديد األهداف 

تصنيف 

 متتالى 

الجهة محل 

 المراجعة 

اختيار 

 األدوات

 برنامج المراجعة  

 األدوات
 القوائم االستقصائية 

 لية للرقابة الداخ

 تقييم الرقابة الداخلية 
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 تقييم نظام الرقابة الداخلية(  7شكل رقم )
  المرحلة األولية 
 
 
 التعرف على إجراءات 

 الرقابة الداخلية    
 
 
 تقييم نظام الرقابة الداخلية 
 
 
  اختبارات المطابقة 

ل
ل
ل
ل
ل
ل

 المصدر: 
Synthèse entre, B. Derveaux & Couland, "dictionnaire de management et de 

contrôle de gestion", éd – DUNOD, p 50& R. Keravel, "L’évaluation du 

contrôle interne dans une mission d’audit", éd- FOUCHER ; 1990, p 57. 

ل
ل
ل

 وصف النظام

 فيمتابعة بعض العمليات  

المؤسسة للتأكد من فهم 

 جيد للنظام

 االستجوابات والمقابالت -

 الدليل العملى -

 مخطط السير -

 الفحص التحليلى  -

الكشف عن مواطن  -

 الضعف والقوة

 نقاط قوة مستخرجة نظريا 

 التنفيذ فيعجز  اختبار

 نظاممواطن قوى ال

 نقاط ضعف مستخرجة نظريا 

 عدم فهم إجراءات النظام

نقاط قوة غير 

نقاط قوة  مطبقة

 مطبقة

 مواطن ضعف النظام

 برننامج المراجعة فيإعادة النظر  -

 توسيع نطاق الفحوص والتدقيق -

 تقييم نهائى للرقابة الداخلية 
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دظىى  لرغمذ ثىىيلرغدرعلفىىيلرىىر لعثىىملرغنمر ىىمللرافىىف نمر ىىمللرلإلفن ىىللرغاىىجمل5جلمذىى لل5نىىللعىىكملرغ ىى لفلللمذىى ل
ل:فيلرغر غ
لجرغنرن ليلي لجة لرغدظ  للريجغفي:رغنم ليلل-
:جبغىى لنىىللعىىكملنر ثاىىيلثاىىعلرغانلفىى بليىى لرغمذ ثىىيلرغدرعلفىىيلل دىىمراربرغع ةىىيلثىى غرام لعلىىاللرغنم لىىيل-

لرغنؤ  يلغلر  دلنللي  لرغدظ  ل
لرغنم ليلرغع ةيلثرافف لدظ  لرغمذ ثيلرغدرعلفي:جلبغ لث غ   لعللنجرطللرغـا لجلرغاج لل-
غنم ليلرغع ةىيلث عرثى مربلرغنط ثاىيل:جرغاىمعلند ى لدىجلرعرثى ملداى طلرغاىج لجلرغـىا لثافىيلرغجةىجمل غىالرل-

لرغرافف لرغد  ئ لغلمذ ثيلرغدرعلفي
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 ة:دددخالص
رـ لرغنؤ  يلرددري لجر اال غالر افا  شلجر افا  لف  لعد لرطمر لند  :لرغن فمجلشلرغنك شلرغعث ئلشل

شلرغىىىىبفللف رنىىىىجللث غنالجنىىىى بلرغنرالاىىىىيلث غنؤ  ىىىىيشلجع ةىىىىيلند ىىىى لرغنرالاىىىىيلث غدرىىىى ئ ل…غثدىىىىج شلرغنىىىىجمدجلشلر
ى افيلرغن غفيشلج رالرد ملدىبىلرغنالجنى بلـم رللر ىجللنعرلى لريطىمر لرغنمرثطىيلث غنؤ  ىيشليىكلثىدللاجرغـج

لر جلل بغ ل لثدلرللرعـ لغلمذ ثيلجرغنمرداي.لثافد لعلل ملرغ  ج شلجغ  
درعلفىىيلر ىىد لر   ىى ل غىىال ن فىىيلرةىىجملرغنؤ  ىىيلرغـىىن للرغدذىىيلرغن   ىىثفيشلر افىى لردىىدر لي غنمرداىىيلرغ

رغنمرداىيلرغن   ىثفيشلرغر ىافلفيلجنمرداىيلرغندفمفىيشلجبغى لنىلللدى  غخشلجدجلن لر نلهلرذ  ن  شلجل…لرغنؤ  يل
 ىثفملليى دف ر  لياى مشلث إلـى ييل غىالرغافى  لثنمرداىيل ف  ى بلرغنؤ  ىيلجر ىرمررفلرغىدرعل لعكملداملرغدظى  ل

دنى لفدىبلرىجيملج ى ئملر ىددلعلف ى لليى ر اف لن لرمنبلرغنؤ  يل رغجةىجمل غفىهشلجدىبرلياىكل لف اى لد ىبرشلجرن
 اىى ا لرييىىمردلرغاىى نلفللعلىىالدىىبىلرغجظفاىىيشلجفارثىىملبغىى لنىىللثىىفللرغناىى ففملليىى ررن ىىمللرغرىى دىىبىلرغنةىىل يشلجل

فدبلرللف جللر ثا لغلندفمفيلرغا نيشلجدجلللرغبي لرغنمرد شلث إلـ ييل غالنجذا لي رغ عةفيلرغجردبلرجيمد ل
لن لف ا لر راكغفر  لعلل ملرغجظ ئ لرغع ـايلغانلفيلرغنمرداي.

  غىىيلرىىجيملدىىبىلرغج ىى ئمشل ىىج لر اىى لرغنمرداىىيلرغدرعلفىىيلردىىدري  شلجند ىى لر افىى لردىىدر لرغنؤ  ىىيللاىى ي
ل  م.
ل

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تنظيم مهمة المراجع الداخلي                                                                الفصل الرابع:
 

 110 

 الفصل الرابع: تنظيم مهمة المراجع الداخلي
 تمهيد:

  (1)حسب المهنة، فإن مهنة المراجعة الداخلية تبدأ بتكليف بالمهمة، وتمر بالمراحل التالية:
 مرحلة التحضير والدراسة. -
 مرحلة المراجعة الداخلية، وتقييم نظام الرقابة الداخلية.  -
 عة الداخلية.مرحلة إعداد تقرير المراج -

  ماان أجال القيااام بمهاماأ علااج أحسان وجااأ وال اكل المااوال بإتباعهاا الااداخل هناا  خواواي يقااوم المراجا  
  يوضح تل  الخوواي:

 ( خوواي قيام المراجعة الداخل  بمهامأ8 كل رقم )
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Robert Obert, Révision et certification des comptes, Op.cit, p 27المصدر: 
 

                                                 

1 - Claude GRENIER ET Jean Bonnebouche, op, cit, p 57-58. 

 االطالع العام على المؤسسة

 تقييم نظام الرقابة الداخلية 

 مراقبة الحسابات

 فحص الحسابات السنوية

 إعداد تقرير التدقيق
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 الداخليالمبحث األول: تنظيم مهمة المراجع 
 المطلب األول: مرحلة التحضير والدراسة 

بحكاااام انتمااااا  الماااادقب للمهسسااااة يجااااب عليااااأ اصوااااا  علااااج كاااال ن اااااواتها، وخ و اااايتها ومحيوهااااا 
ساايقوم بتاادقيقها،  التاا لهااا تاا عير علااج الحساااباي  التاا ، ماان أجاال فهاام أكباار ل حاادا   واصجتماااع ياصقت اااد

تتولاب انتباال خاا   التا وعليأ أخذ بعاين اصعتباار هاذل العنا ار أعناا  تخويواأ لمهمتاأ، وتحدياد المجااصي 
يجريهااا المااادقب، فماان خاااال هاااذل  التااا واختيااار أنساااب تقنياااي التااادقيب، وهاااذا ماان خاااال الحااواراي وال يااااراي 

إعاداد   م القياود المحاسابية، وبالتااليجريها المدقب، فمن خاال هاذل ايخيارس يساتوي  المادقب ت ها الت ال ياراي 
برنامج تدقيب بما يتما ج م  وبيعة أعمال المهسسة، كما يمكنأ أن يكت ف ما قد يوجاد بالادفاتر مان أخواا  

 أو غش.
 ويكون إلمام المدقب بمختلف الجوانب المتعلقة بالمهسسة من خال اصوا  علج: 

، رأس  ، مادس حيااس المهسساة ن ااوها ايساسا رك  الرئيساللمهسسة، الم  والقانون ايساس  العقد الت سيس -
 … .المال، أعضا  مجلس اإلدارس 

، وعماا إذا كاناي تمسا  حسااباتها بن ساها  التعرف علج فرو  المهسساة وكي ياة تعاملهاا ما  المركا  الرئيسا -
 . أو بمعرفة المرك  الرئيس

ئولية كااال مااانهم و اااور مااان ولاااب ك اااف ب ساااما  الماااوظ ين المسااائولين بال اااركة وماااد  اخت اااا  ومسااا -
 توقيعاتهم، خا ة أولئ  الم رح لهم بالتوقي  علج ال يكاي والمستنداي الا مة.

ذا كاان لهاا تنظايم  الداخل التعرف علج التنظيم  - دارتهاا، وعاقاة كال إدارس باايخر ، واا للمهسساة وأقساامها واا
 خا  يجب التورب إليأ.

 كي ية تو ي  المهام داخل المهسسة. -
 : مرحلة التدقيق وتقييم نظام الرقابة الداخلية يالثانالمطلب  

سااايتم  التااا ولين ايساسااايين للن ااااواي ه اجتماااا  بااادأ المهماااة مخواااو التااادقيب بحضاااور المسااا فااا ينااااقش 
يحادد بدقاة تاواريأ وأمااكن ومادس التادقيب، ويوضاح  الاذيتدقيقها، هذا اصجتما  يسمح بإعاداد مخواو التادقيب، 

 (1)ستخض  للتدقيب. الت ن اواي والوظائف ب كل م  ل العملياي وال
 ويمكن القول إن القيام بتن يذ التدقيب بالخوواي التالية: 

                                                 

1 - Claude Grenier et Jean Bonnebouche, op ,cit, p 57. 
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وتسامح هاذل الخواوس بتحدياد منااوب الضاعف والقاوس بنظاام الرقاباة الداخلياة، تقييم نظام الرقابة الداخليةة:  -1
ساايتم بهااا ق اار  التاا ، والمناااوب إجاارا اي التاادقيب فاا تحتاااإ إلااج توساا   التاا بهاادف تحديااد المناااوب  وذلاا 

  (1)إجرا اي التدقيب، وب  ة عامة التعدياي الا مة علج برنامج التدقيب.
 (2)ويتضمن نظام الرقابة الداخلية المكوناي التالية

 التاا يعتباار محاايو الرقابااة أساااس للمكوناااي ايخاار  لنظااام الرقابااة الداخليااة، وتتمعاال العواماال  *محةةيط الرقابةةة:
اصساااتقامة والقااايم ايخاقياااة، وأسااااليب  هااا ا محااايو الرقاباااة بعوامااال ذاي  ااالة مبا ااارس بااااإلدارس، و يتكاااون منهااا

السياساااي  فاا العواماال   التساايير، كمااا يتعلااب بعضااها بتنظاايم المهسسااة ومااد  ت ويضااها للساالواي وتتمعاال باااق
  رح لهذل العوامل:  ي ت   الخا ة بالموارد الب رية، وفيما يل

تعتبر اصستقامة والقايم ايخاقياة عن ارا أساسايا للرقاباة الداخلياة، إذ ص يمكنهاا  ايخاقية:اصستقامة والقيم  -
خوابااتهم أو حتاج  فا أعلج هرم السالوة يجاب أن يكوناوا معااليين ساوا   ف أن تتوور من دونأ، فالمسئولون 
 سلوكهم اتجال الموظ ين أو الغير.

تسايير المهسساة، وهاذا مان خاال وضا  الخواو  فا إلدارس تعكس أساليب التسيير توجاأ ا أساليب التسيير: -
 جيد.  نظام محاسب إتبا والموا ناي التقديرية علج أنها ايهداف ايكعر احتماص، 

اإلوااار المائاام لتن يااذ هاادف المهسسااة، فهااو   يمعاال الهيكاال التنظيماا وت ااويا الساالواي:  الهيكاال التنظيماا -
يمعل ت ويا السلواي تنا ص لرهسا  عن بعاا مان مهاامهم  حين ف يوضح خووو السلوة والمسئولية بها، 

لمرهوساايهم بغاارا التخ يااف ماان أعمااالهم ماان جهااة ولت اااجيعهم علااج بااذل الجهااود لحاال الم اااكل ماان جهاااة 
 أخر .

يهااتم هاذا المكاون بتحدياد تحلياال المخااور المتعلقاة بتحقياب أهااداف المهسساة، والتعارف علااج  :تقةدير الخطةر*
لاة تخ ايا حادس ت عيراتهاا إلاج مساتوياي منخ ضاة، لاذا فعلاج المهسساة اتباا  إجارا اي احتمال حادوعها، ومحاو 

الرقابة الداخلية الخا ة بتقدير المخاور، وذل  من خال محاولة جرد هذل المخااور والتعارف عليهاا والبحا  
 عن كي ية التقليل من حدتها.

 

                                                 

، الاادار الجامعيااة للوباعااة والن اار والتو ياا ، اإلسااكندرية، " توبيقاا  راجعااة ماادخل فلساا الم"عبااد ال تاااح ال ااحن و خاارون،  -1
6891   ،362 . 
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تاوفر ت كياد معقاول بخ او   التا ي، القواعد السياساي، اإلجرا ا ف : تتمعل أن وة الرقابة أنشطة الرقابة*
دارس المخااااور ب عالياااة، ف ن اااوة الرقاباااة تتمعااال   تحقياااب أهاااداف الرقاباااة الداخلياااة بوريقاااة ماااا كااال  فااا ماااة، واا

 : ف يمارسها ال رد، ويمكن توضيح عوامل تقييم أن وة الرقابة  الت اين وة 
 خ  واحد، وهذا بهادف حماياة المهسساة وأ اولها أن المهام ص تسند ل ي: أال  ل المائم بين الواجباي -

 من اصختاس.
تقوم الوعائب والسجاي بدور نقل المعلوماي داخل المهسساة وخارجهاا، حيا   الوعائب والسجاي المائمة: -

هذل السجاي، إص أنأ وصعتماد هاذل الساجاي  ف المهسسة  ف تمي  الت يتم تلخي  وتسجيل كل العملياي 
 علج ال روو التالية:يجب أن تتوفر 

 . الترقيم المسبب والمتتاب 
  من حدو  هذل العملية أو بعد وقوعها ب من قليل. ف إعداد هذل الوعائب  
 .الت ميم يغراا متعددس قدر اإلمكان 
  .تنظيمها علج نحو يع   اإلعداد ال حيح 
 .وجود دليل اإلجرا اي المناسبة 

 ي اا  مخاا ن مكي اة ومحمياة، بحيا  ص يسامح بادخول ألذا يجب وض  حماية كافية لهذل اي اول، كإن
 فرد لها. 

يهتم هذا المكون بتحديد المعلومااي المائماة لتحقياب أهاداف المهسساة، والح اول  * اإلعالم واالتصال:
عليهاااا وت اااغيلها، وتو ااايلها لمختلاااف المساااتوياي اإلدارياااة بالمهسساااة عااان ورياااب قناااواي م توحاااة لات ااااصي 

عداد التقارير المالية.تسمح بتدفب تل  ال  معلوماي واا
 لمختلف مكوناي نظام الرقابة الداخلية. ييهتم هذا المكون بالمتابعة المستمرس والتقييم الدور  * المتابعة:

ويمكاان اعتبااار المكوناااي السااابقة الااذكر كمقاااييس يااتم علااج أساسااها تقياايم فعاليااة نظااام الرقابااة الداخليااة 
يمكن أخذها بعين اصعتباار عناد تقيايم فعالياة نظاام الرقاباة  الت من المعايير بالمهسسة، علج اعتبار أنها تتض

 للمدقب.  الداخلية بالمهسسة، إص أن هذا التقييم يبقج كتقدير  خ 
  (1)وتتعدد وسائل وأدواي توعيب نظام الرقابة الداخلية للمهسسة، ولعل أكعر هذل الوسائل انت ارا: 

                                                 

ة ، دار  ا ا للوباعا" أساساياي المراجعاة( –أ اول المراجعاة )الرقاباة الداخلياة "ومحمد توفيب محماد،  يمحمد ن ر الهوار  -1
  .50،   6891والن ر، القاهرس، 
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 أدا  كل عملية من العملياي  ف تتب   الت اإلجرا اي   الو ف الكتاب يوضح (:ي)النظر   الو ف الكتاب
 كل خوواي متتابعة ومتكاملة، وتعد المقاباي والماحظاي من ايساليب الهامة  ف تقوم بها المهسسة  الت 
 .  كتابة التقرير الو  ف 
 :يساتعين بهااا  التا ومااي المهسسااة أحاد أهام م اادر المعل   وماوظ  وله تعاد المقااباي ما  مسا المقااباي

يقوم بالمقابلة أن تكاون لاأ معرفاة كافياة بالمهسساة  الذي، ويجب علج المدقب   كتابة تقريرل الو  ف المدقب 
  (1)حتج يتمكن من ورح ايسئلة المائمة.

 :التا أحد الوساائل  ه عن النظام، ف يتحقيب يقوم بأ المدقب بم ردل لتكوين رأ ه الماحظة  الماحظاي 
 عملها المدقب.يست

: ويمكااان تقسااايم الخااارائو التنظيمياااة إلاااج الخريواااة التنظيمياااة العاماااة للمهسساااة وخااارائو * الخةةةرااط التنظيميةةةة
التاااادفب، حياااا  توضااااح ايولااااج ايقسااااام واإلداراي وال اااارو  التابعااااة للمهسسااااة ومهااااام ومساااائولياي كاااال منهااااا، 

ولياي ك سااس للرقاباة ه ن الواجبااي والمساوباساتعراا الخريواة التنظيمياة يمكان التعارف علاج ماد  ال  ال باي
تمار بهاا كاال عملياة مان خاال ايقسااام واإلداراي  التا توضاح الاادورس  ها الداخلياة ال عالاة، أماا خاارائو التادفب ف

اإللمااام السااري  لنظااام الرقابااة الداخليااة  فاا تضاامها الخريوااة التنظيميااة العامااة، ويساااعد اسااتخدام الخاارائو  التاا 
 بالمهسسة.
عبارس عن مستند يتضمن مجموعة من ايسئلة، يتم اإلجابة عنها باا ننعامن أو ن صن،  ه  الستقصاء:* قاامة ا

هذل   اإلجابة المخت رس، وتغو ف لبس  يومن عم يجب أن ت مم هذل ايسئلة ب كل دقيب حتج ص تحتمل أ
 تقوم بها المهسسة.  الت ايسئلة أوجأ الن او المختل ة والعملياي 

                                                 

1 - George . R.Terry et Stephen, G.Franklin, "les principes du management", économica 8eme 

édition, Paris 1985, p 521. 
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 :رموز خرااط التدفق(9رقم ) الشكل
 معناه الرمز

 اتجال التدفب 
 مل اي من عدس نسأ
 Archivesاصحت اظ بالمل اي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 

 
 مقارنة بين مل ين

 
 احت اظ مهقي 

 
القيمااة أو  فاا عمليااة محااددس ينااتج عنهااا تغياار 

 ال كل أو المكان للمعلوماي
 

 ي أو تعليقاي إضافية ماحظا
 

 إجرا  فيأ خيار 

 Jacques Renard , "Théorie et Pratique de l’Audit Interne", 3eme المصدر:
édition Les éditions d’organisation ,Paris , 2000,  p.340. 

 نعم
 

 ص
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 (1)الية:المهسسة، فإن المدقب غالبا ما يتب  المراحل الت ف أما مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية 
الرقابااة الداخليااة   : تهاادف هااذل الخوااوس إلااج تكااوين نظاارس  اااملة عاان نااواحللنظةةام ي*الدراسةةة والتقيةةيم المبةةدا

إلاج عادد مان   داخل المهسسة، وحتج يتمكن المدقب من تكوين هذل النظارس يتوجاب علياأ تج ئاة النظاام الرقااب
تكمال الدراسااة النظريااة يقااوم الماادقب عااادس بتقياايم الاانظم التحتيااة، عاام يقااوم بدراسااة كاال منهااا بالت  اايل، وبعااد اساا

للنظام علج افتراا أن اإلجرا اي الرقابية عام تن ياذها كماا هاو من او  علياأ، فاإذا أظهار التقيايم أناأ   مبدئ
، فاإن المادقب يتجناب هناا القياام بعملياة اختبااراي اصلتا ام، ويكا  جهاودل  ص يمكن اصعتماد علج بعا النواح

ح ول المدقب علج معلوماي *اختبارات االلتزام بتنفيذ إجراءات النظام: بنود القوائم المالية. علج التحقب من
أن النظاااام  مضاااج عناااأ، فمااان الممكااان أص تحتااارم   كافياااة عااان النظاااام، وك ايتهاااا مااان الناحياااة النظرياااة ص يعنااا

م ساليم مان الناحياة النظرياة تام ماحظتهاا ياتم توبيقهاا بال عال، فقاد يكاون هناا  نظاا التا اإلجرا اي المذكورس و 
 توبيقأ إذ ا لم تحترم إجرا اتأ. ف لكن من الممكن أن ي بح معيبا 

بعاد إتماام اختبااراي اصلتا ام يقاوم المادقب بإعواا  للنظام وتقديم اقتراحات التحسةي  لةادار :  ي*التقييم النهاا
  كلين رئيسيين: ف عن النظام، وهذا الحكم يكون   حكم نهائ

النظاام، فالمادقب هناا بإمكاناأ اساتنتاإ با ن الرقاباة الداخلياة جيادس، ويساتوي   فا ق  مت كاد مناأ ن ييوجد أ -
 إذن اصعتماد عليها.

هاذل الحالاة يحااول معرفاة أساباب الانق ، ويقادر ماا إذا كاان  ف إجرا اي الرقابة، والمدقب  ف يوجد نق   -
 ال يقوم المدقب بتوسي  نواب التدقيب.هذل الح ف تكرارها أو عدم اكت افها يهعر علج سير النظام، و 

وقد اقترح بعا الباحعين ورقة عمل لتقييم فعالياة نظاام الرقاباة الداخلياة بواساوة المادققين، حيا  اهتماي 
     (2): الجدول التال ف بتقييم مكوناي الرقابة الداخلية السابقة الذكر، وذل  ما نوضحأ 
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 م الرقابة الداخلية : تقييم المدقق لمكونات نظا (3رقم ) جدول
مستوى 
 الفعالية

0-00% 00-00 % 00-00 % 00-00 % 00-100 % 

 التقييم
مكوناي نظام 
 الرقابة الداخلية

توجد نقاو 
 ضعف كبيرس

 توجد إمكانياي 
 إلجرا  حسيناي

عنها   الرقابة مرض
 بدرجة منخ ضة 

  الرقابة مرض
 عنها بدرجة كبيرس

 
 الرقابة جيدس 

      محيو الرقابة 
      تقدير الخور
      أن وة الرقابة 

اإلعام 
 واصت ال

     

      المتابعة
      النظام ككل

 فعال كاف توجد م كاي هامة إف اح مقيد يرأ التقرير
 

 300ص  مرج  سابب، ،يجورج دانيال غالالمصدر: 
 

 الاداخل لاج اعتباار أن التادقيب ع الاداخل بأ بالدرجة ايولج المدقب   ويمكن توضيح أن هذا العمل معن
 وتحسين  ورتها م  المتعاملين معها. الخارج تستعملأ اإلدارس ك داس لتحسين النظام، ولكسب عقة المدقب 

 ويمكن توضيح خوواي تقييم نظام الرقابة الداخلية من خال ال كل التال :
يم نظةام الرقابةة الداخليةة مة  ويوضح لنةا الجةدول ادنةاه كةل الخطةوات الخاصةة و الواجبةة االتبةا  لتقية

وصف للنظام ،إجةراء فحةوص مطابقةة النظةام، تحديةد نقةاط القةو  ونقةاط الضةعف ثةم التقيةيم النهةااي لنظةام 
 الرقابة ووصوال الى رسالة التوصيات .
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 ( خوواي تقييم نظام الراقبة الداخلية 01 كل رقم ) 
 
 

 الوسائل المستعملة  
 

 الخرائو التنظيمية 
 
 
 
 
 ئمة اصستق ا قا
 
 
 
 
 

 فحو 
 

 استنتاجاي
 
 

 
 
 

 Jean Raffegeau, Pierre Dufils et Didier de Ménoville, OP, cit, P 58المصدر: 

 وصف النظام

 ص مطابقة فحو

 فهم النظام 

 تقييم أولى للنظام

 نقاط ضعف نظريا 
 

 نقاط قوة نظريا 

 فحص 

 تقييم نهائى للرقابة الداخلية 

 نقاط قوة

 مطبقة  

 نقاط قوة 

 غير مطبقة 

 ضعف   قوة 

برنامج مراقبة 

 الحسابات 

رسالة 

 التوصيات 
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المااادقب اصساااتجواباي،  يالتااادقيب بحيااا  فيهاااا يجااار  فااا الخواااوس ايساساااية  هااا و تنفيةةةذ عمةةةل التةةةدقيق:  -ب
 (1)الماحظاي، ال حو اي

ياي المحاسبية، فيقوم المادقب هناا بجما  ايدلاة واإلعباتااي الا ماة إلبادا  تدقيب الدفاتر والسجاي والعمل
رأيأ علج القوائم المالياة للمهسساة، وهناا  عادس إجارا اي يمكان للمادقب اساتخدامها مان أجال جما  هاذل ايدلاة، 

 … .ويمكن أن نذكر: ال ح ، الماحظة، الم ادقاي، اصستعام واصست سار 
عاداد أوراب عمال، وهاذل ايوراب  خل الاداالمادقب  يياهد  ولك  ها مهمتاأ بال اكل الجياد، علياأ تخوايو واا

تح اال عليهااا  التاا قااام بهااا، والمعلوماااي  التاا اتبعهااا الماادقب واصختياااراي  التاا عبااارس عاان نسااجل لتجاارا اي 
بواسااوة  ، كمااا تعتباار ن أدلااة مكتوبااة وملموسااة يااتم تجميعهااا(2)تو اال إليهااا خااال عمليااة التاادقيب التاا والنتااائج 

عاداد التقريار ومان عاام ف ت اتمل علاج كاال ماا قاام بإعادادل الماادقب،  ها المادقب خاال قياماأ باإجرا اي التاادقيب واا
 (3)تو ل إليهان. الت اتبعها والنتائج  الت وما تم الح ول عليأ والورب 

  الداخليالمطلب الثالث: مرحلة إعداد تقرير التدقيق  
 الااذيصلااة علااج تقرياار الماادقب إلااج أن باادأ التحااول إلااج ل ااظ نتقرياارن لقااد ظلااي كلمااة ن ااهادسن مسااتعملة للد

أنحا  العالم، ويرجا  سابب هاذا  ف اللغة ال رنسية، كم هو  ائ  لدرجة كبيرس  ف  « Rapport »يقابل الل ظة 
إذن إص إذا و اال مقاادمها من لااة   التحااول إلااج أن ال ااهادس تعتباار إعانااا كتابيااا عاان حقيقااة واقعااة، فااا تعواا

ليقين، لذل  فإن ل ظ تقرير أقرب لو ف ماا يعوياأ المادقب، يناأ عااج  عان إعواا   اهادس، وهاذا يعاود إلاج ا
القااوائم الماليااة عبااارس عاان أ اايا  تقريبيااة بساابب وجااود عن اار التقريااب كاصهتاكاااي  فاا أن البياناااي المحتااواس 

    (4)والمئوناي.
القااوائم الماليااة والنتااائج  فاا الماادقب  يتقرياار ي اامل رأوالتقرياار هااو مح االة نهائيااة لعمليااة التاادقيب، وهااذا ال

 يراها ضرورية. الت تو ل إليها وما يبدو لأ من ماحظاي وانحرافاي أو مخال اي، والتو ياي  الت 
   (5)والتقرير عموما يتضمن عاعة أج ا :

                                                 

- Claude Genier et Jean Bonnebouche, op, cit, p 58.                                                                6 

 .80، مرج  سابب،   يإدريس عبد السام ا تيو  - 2
العلوم المالية، جامعاة الج ائار،   ، مذكرس لنيل  هادس الماجستير ف"المراجعة الداخلية بين النظرية والتوبيب " اإ ربيعة، - 3

  55. 
،   3000، دار وائال للن ار، الوبعاة ايولااج، ايردن، " علام تادقيب الحسااباي )الناحيااة النظرياة والعلمياة("خالاد أمااين،  - 4

635. 
5 - Claude Grenier et Jean Bonnebouche, op , cit, p 58. 
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قب ي اارح رأيااأ ملخاا  عاان مجمااو  المهمااة يساامح إلدارس المهسسااة باااصوا  السااري  لنتااائج التاادقيب والمااد -
 ب كل عام.

 تقرير م  ل للمهمة ويحضر للخا اي والتو ياي. -
 ضرورية، ين التقرير يجب أن يكون منهجيا. ه التو ياي و  -
الماااادقب واإلدارس العامااااة، هااااذل الساااارية تكااااون خا ااااة ماااا    ويوجااااأ التقرياااار ل  ااااخا  المعنيااااين كمساااائول -

 الحساباي.  ايوراف الخارجية باستعنا  محافظ
  (1)توبيب التو ياي. ف ص يتدخل  الداخل ب معرفتأ أن المدقب وما يج

يراهاا الابعا ضارورية، كعناوان التقريار، وتااريأ  التا التقرير علج بعا العنا ار  يكما يجب أن يحتو 
مضا  المدقب، والمهمة   يكلف بها المدقب، والجهة الموجاأ لهاا التقريار، والت اريح بارأ الت ومكان اإلعداد، واا

 (2)يراها ضرورية. الت وضوح فيما قام بتدقيقأ، والماحظاي والتو ياي المدقب ب
 

                                                 

1 - www.ucl.ae.be  

2 - Claude Genier et Jean Bonnebouche, op, cit, p624. 

http://www.ucl.ae.be/
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 : العينات اإلحصااية والمراجعة الداخلية يالمبحث الثان
تجمياا  ايدلااة واإلعباتاااي خااال فح ااأ  فاا المراجاا  معظاام وقتااأ عنااد قيامااأ بعمليااة المراجعااة   يقضاا 

الساابب كاان المراجا  يقاوم   ا ، ف تقريارل النهاائ فا  يلرأللعملياي ومختلف الوعائب، حتج تكون أساسا إلبدا  ا
بمراجعة جمي  العملياي مراجعة ت  ايلية، غيار أن كبار حجام المهسسااي ومان عام كبار حجام وتعقاد العمليااي 

تقوم بها وت عبها، جعل من ال اعب أو المساتحيل مراجعاة جميا  العمليااي وقياماأ بالمراجعاة اإلختبارياة  الت 
خضاعها لل ح  واصختبار.تعتمد أسا الت و   سا علج استعمال العيناي اإلح ائية واا

وسنتورب من خال هذا المبحا  إلاج مجموعاة مان الم ااهيم والم اولحاي اإلح اائية والعاقاة باين  
 فااا تعتبااار أساساااا للتوااارب إلاااج ت اااميم عينااااي المراجعاااة  التااا بعاااا المتغياااراي مااان خاااال المولاااب ايول، و 

 المولب العال . ف قييمها ، ومن عم ت المولب العان
 المطلب األول: مفاهيم ومصطلحات إحصااية والعالقة بي  بعض المتغيرات 

 أوال: مفاهيم ومصطلحات إحصااية
 المجتمع -1
 التا يمكن تعري أ ب نأ مجموعة الم اهداي والقياساي الخا ة بمجموعاة مان الوحاداي اإلح اائية، و  

 مجال المراجعة قد يمعل المجتم :   ، ف(1)تخ  ظاهرس من الظواهر القابلة للقياس
 … (.كل المستنداي الخا ة بعملية معينة معل )فواتير البي ، فواتير ال را ، أذوناي ال رف  -
 معين.  مجال  من ف حدعي  الت العملياي التجارية  -
 دفتر ايستاذ عددا وقيمة. ف حساباي المدينين المسجلين  -
 ترس.ال كو  المدفوعة خال ال  -
 محاضر اصستام الخا ة بالبضاعة.  -
 العينة:  -0 

يتم اختيارها بوريقة إح ائية لغرا اختبارها، ومن عم  الت تمعل العينة مجموعة الم رداي أو العنا ر 
  اا جاا   ماان الكاال، ف هاا ، فالعينااة (2)تعماايم نتائجهااا علااج المجتماا  المسااتخرجة منااأ  فاا مساااعدس هااذل العينااة 
 ينة يمكن أن تمعل مجموعة من الم رداي المختارس من المجتمعاي المذكورس أعال.مجال مراجعة الع

 
                                                 

 .05،   6888، ديوان الموبوعاي الجامعية، الج ائر، "اإلح ا " ،جاوو .إ  - 1
 .64،  3006، موبعة اإل عا ، اإلسكندرية، "مبادئ علم اإلح ا  "،عبد ربأ. إ.  . إ  - 2
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 رقم الدقة:  -3
بعبااارس أخاار  هااو ذلاا  الخواا   يمجتماا  معااين، أ فاا يقبلهااا المراجاا   التاا يعباار عاان أعلااج قيمااة للخواا  و 

باااار الظاااروف  خاااذا بعاااين اصعت  المساااموح باااأ، وتحدياااد هاااذل القيماااة يخضااا  لتقااادير المراجااا  وحكماااأ ال خ ااا
المحيوة وايهمية النسبية للمجتم  المراد أخذ عينة منأ واختبارها، وعادس ما يعبر عنأ بمجاال يقا  حاول قيماة 

 معينة.
أن يكاون رقام الدقاة  اغيرا،  فا كماا أن لارقم الدقاة عاقاة عكساية ما  حجام العيناة، فكلماا رغاب المراجا  

 استوجب ذل  عينة ذاي حجم كبير والعكس  حيح.
 ستوى الثقة: م -0

 بنا  معين،  النسبة المئوية لدرجة الت كد المولوبة من قبل المراج  والخا ة باستنتاإ إح ائ ف يتمعل 
با ن اصساتنتاإ  % 01علج اختبارل للعينة، فيمكن للمراج  أن يقول علج سبيل المعاال أناأ هناا  احتماال قادرل 

 يأ، ومن عم تعميمأ علج المجتم .سيح ل عليأ من اختبار العينة يمكن اصعتماد عل الذي
كما أنأ هنا  عاقة بين مستو  العقة ورقم الدقة، فهما مكمان لبعضهما ويجب علج المراج  اختيارهما 

 ن س الوقي، وذل  للتعبير علج متولباي العينة تحي اصختيار. ف أو تحديدهما 
 ثانيا: العالقة بي  بعض المتغيرات   

 مبا رس بين المتغيراي التالية:هنا  عاقة مبا رس وغير 
)مساااتو  العقاااة، رقااام الدقاااة، درجاااة الدقاااة، حجااام العيناااة، ك اياااة نظاااام الرقاباااة الداخلياااة، درجاااة المخااااورس(، 

 (1)لبعا من هذل العاقاي  وسنتعرا فيما يل

 : العالقة بي  مستوى الثقة ورقم الدقة -أ
كان مستو  العقة عال والعكس  حيح، بحي  كلما كان رقم الدقة أو الخو  المسموح بأ كعيرا، كلما 

إنااأ إذا كاااان رقااام الدقااة  اااغيرا، كلماااا كااان مساااتو  العقاااة منخ ضااا، فنساااتنج أن هناااا  عاقااة وردياااة باااين 
 مستو  العقة ورقم الدقة.

 العالقة بي  درجة الدقة ورقم الدقة: -ب
فكلماا ارت ا  رقام الدقاة  إذا كان رقم الدقاة  اغيرا فهاذا يعناج أن درجاة الدقاة عالياة، والعكاس  احيح،

أن هنااا  عاقاااة عكسااية باااين المتغياارين، فتوسااا  المجاااال   كلمااا كاناااي درجااة الدقاااة منخ ضااة، وهاااذا يعنااا
                                                 

، ماذكرس لنيال  اهادس الماجساتير "الداخلياة تقاويم نظام الرقاباة  استخدام تقنياي المعاينة اإلح اائية فا "رياا عبد الرهوف، - 1
 .63 ، 3003-سوريا  –المحاسبة، جامعة دم ب   ف
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المسااموح بااأ للخواا  يسااتل م درجااة الدقااة المولوبااة منخ ضااة، أمااا إذا كااان مجااال الخواا  المسااموح بااأ ضاايقا 
 يستل م درجة الدقة المولوبة عالية.

 الدقة وحجم العينة:العالقة بي  درجة  -جة
كلما أراد المراج  درجة دقة عالية، عليأ أن يسمح بمجال خوا  ضايب، فحجام العيناة ص باد أن يكاون 

رقام دقاة كبيار فحجام العيناة يكاون   كبيرا والعكاس  احيح، فاإذا أراد المراجا  درجاة دقاة منخ ضاة، وبالتاال
ما هنا  عاقة عكسية بين رقم الدقة وحجم  غيرا، فهنا  عاقة وردية بين درجة الدقة وحجم العينة، بين

 العينة. 
 العالقة بي  حجم العينة ونظام الرقابة الداخلية: -د

أساس هذل العاقة هو درجة ك اية نظام الرقابة الداخلية، فكلما كان نظام الرقابة الداخلية كف  كلما 
بة الداخلية غير موعوب باأ كلماا كان عدد العنا ر المكونة  غيرا والعكس  حيح، فكلما كان نظام الرقا

 كان عدد عنا ر العينة كبيرا، فهنا  عاقة عكسية بين ك اية النظام وحجم العينة.
 العالقة بي  درجة المخاطر  ونظام الرقابة الداخلية -هة

مكتسبة، بحي  إنأ كلما كان نظام الرقابة الداخلية كف  كلما كاناي درجاة  ه بالنسبة لهذل العاقة ف
حالة ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية غير كف  كلما كاناي هناا  درجاة    ورس والعكس  حيح، فالمخا

 مخاورس مرت عة.
 يبين العاقة بين بعا المتغيراي.  والجدول التال

 : العالقة بي  بعض المتغيرات اإلحصااية (0رقم ) الجدول
نظام الرقابة  حجم العينة الدقة مستوى الثقة الحالة

 ليةالداخ
درجة 
 الدرجة الرقم المخاطر 

 ايولج
 
 العانية

 مرت  
 
 منخ ا

 كبير
 
  غير

 قليلة
 
 كبيرس

  غير
 
 كبير

 جيد
 
 ضعيف

 قليلة
 
 عالية

 .330مرجع سابق، ص  ،.إ.  ياشتيو  المصدر:
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 : تصميم عينات المراجعة يالمطلب الثان 
يب إجرا اتها علج مجموعة معينة مان م ارداي توب  عملية المراجعة تعن ف إن استعمال وريقة العيناي 

أر دس الحساباي الموجودس، أو مجموعة العملياي ليتمكن المراج  من الح ول علج دليل المراجعاة، وتقييماأ 
تكوين النتيجة ب  ن المجتم ، وسوف نتورب من خاال  ف يساعدل   لبعا خ ائ  الم رداي المختارس لك

 راجعة وم ادر الخور الناتجة عنها.هذا المولب إلج أنوا  عيناي الم
 أوال: أنوا  العينات 

إن اصعتماد علاج نظاام العينااي عناد القياام بالمراجعاة اصختبارياة، ص يمكان أن يكاون دون تحدياد نوعهاا، 
 تنقسم إلج نوعين وهما:  ه ف

 النو  ايول العيناي غير اإلح ائية
 : العيناي اإلح ائية النو  العان

 اإلحصااية العينات غير -1
 فا للمراجا  علاج ضاو  مهارتاأ، و   يعتمد أسلوب العيناي غير اإلح ائية علج التقدير والحكم ال خ ا

،  أسالوب رياضا يهذا السياب فإن المراج  يختار العينة دون اللجو  إلج قواعد اصحتماصي اإلح ائية، أو أ
إح ااائيا، إص أنهااا تقباال كااذل  اسااتعمال فحتااج ولااو أن معااايير المراجعااة تسااتوجب اسااتعمال العيناااي المكونااة 

حسااباي إح اائية، علاج أن يكاون هاذا الحكام منوقياا  يتل  المستخرجة دون أ يالعيناي غير اإلح ائية، أ
يكاون  الت الحاصي  ف جمي  ايحوال يمكن للمراج  استخدام هذا ايسلوب  ف ، و  (1)ولأ أساس من ال حة 
 أو متجانسة. وحداي محددس ف فيها المجتم  ممعا 

 الخوواي التالية: إتبا كما أن توبيب أسلوب العيناي غير اإلح ائية يستوجب 
 تحديد هدف ال ح .  -
 تهعر علج نواب ال ح . الت تحديد العوامل  -
 تحديد نو  المراجعة. -
 يتبعأ المراج  عند اختيارل وقيامأ بعملية ال ح . الذيتحديد ايسلوب  -
 : ب العيناي غير اإلح ائية فعليأ القيام بما يلإذا قرر المراج  استخدام أسلو  -
  .تحديد حجم العينة 

                                                 

1 - Revue française de comptabilité , "Auditing and other selective testing procédures", N° 325, 

septembre 2000, p05. 
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  .اختيار عنا ر العينة 
  .فح  العينة المختارس 
 .تقييم نتيجة العينة 

 العينات اإلحصااية    -0
عكس العيناي غيار اإلح اائية، فالعينااي اإلح اائية تعتماد علاج قاوانين اصحتمااصي والوارب والجاداول 

تو ل إليها م  تعميمها علج  الت تحديد حجم العينة واختيار عنا رها، ومن عم تقييم النتائج  ف اإلح ائية 
تتميا  بهاا هاذل المعايناة هاو أن لكال م اردس داخال المجتما   التا المجتم  محل الدراسة، ومان أهام الخ اائ  

ا ن س الحجام، سايكون لهاا يتم اختبارها، وكذل  فإن كل عينة ممكنة له الت العينة  ف احتماص محددا للظهور 
المراجعااة يتولااب ماان المراجاا  اصختيااار  فاا ، كمااا أن اسااتخدام العيناااي اإلح ااائية  (1)ن ااس اصحتمااال لسااحبها

 للعينة باإلضافة، إلج وريقتين وهما اصختيار المنتظم للعينة واصختيار بالم ادفة.  الع وائ
 للعينة العشوااياالختيار  -أ

اصختياار  فا يار ص تعنج حسب ما ي اير لاأ المعناج العاام للكلماة، لكان الع اوائية اصخت ف إن الع وائية 
العينة المختارس،  ف اصختيار لكل م ردس من م رداي مجتم  البح  للدخول  ف تعنج هنا إتاحة فر  متكافئة 

 اارداي اصختيااار ضاامن م فاا لجمياا  وحااداي المجتماا  للاادخول  متساااويوبمعنااج  خاار ص بااد ماان تااوافر احتمااال 
العينااة، كمااا أن مبتاادأ الع ااوائية يمكاان الو ااول إليااأ باسااتخدام عاادس واارب علميااة عنااد القيااام بعمليااة اصختيااار، 

، (2)المراجعااة ناذكر تحديااد العينااة عاان ورياب جااداول ايعااداد الع ااوائية فاا يمكان اسااتعمالها  التاا ومان أهمهااا و 
أو كبيارا، كماا تتميا  بالساهولة والبسااوة، بحيا  فهذل الوريقة يمكن استخدامها سوا  كان حجام العيناة  اغيرا 

قااد تكااون مكونااة ماان رقمااين  هاا يااتم اسااتعمال جااداول أعاادي مساابقا يولااب عليهااا اساام نالجااداول الع ااوائية ن، ف
مجموعة من ال  وف وايعمدس . وياتم اساتعمال  ف متجاورين اختيري ع وائيا من مجموعة ايعداد، ورتبي 

 نا ر والم رداي المكونة لهذل العينة.هذل ايرقام عند اختيار الع
 
 

                                                 

،الوبعاة ايولاج، ايردن، دار حناين " والتحليلا  ا  الو ا علام اإلح ا  مقدماة فا "،يالريمااو  يمساعود، أحماد  اكر   سام - 1
 .24-22،  6889،للن ر والتو ي  

 ،6885نايس كنجاو، الوبعاة العالعاة، الريااا، جامعاة الملا  ساعود، أ، ترجماة "يةئ ااحتقنياة المعايناة اإل "ويلياام كاوكران، - 2
  3 . 
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 االختيار المنتظم للعينة -ب
  (1)الخوواي التالية: بإتبا صختيار العينة بوريقة منتظمة نقوم 

  إلج حجم المجتم . 0نرقم م رداي لمجتم  محل الدراسة من 
  0-0نختار ع وائيا م ردس البداية للعينة من ايرقام. 
 الزياد  المنتظمة = حجم المجتمع/حجم العينة. مة حسب العاقة التالية: نحدد مقدار ال يادس المنتظ 
  العيناة، ونتااب   فا نضيف مقدار ال يادس المنتظماة إلاج م اردس البداياة لنح ال علاج الم اردس التالياة المختاارس

 إضافة ال يادس المنتظمة إلج أن نح ل علج م رداي العينة المولوبة.
تظم يجااب علااج المراجاا  أن يت كااد أن المجتماا  محاال الدراسااة لاايس مكونااا بوريقااة وعنااد اسااتخدام اصختيااار المناا

 تهد  إلج توابب م رداي أو العنا ر المكونة للعينة م  نمو معين من المجتم .
 االختيار بالمصادفة للعينة  -جة

 أية، هذل الوريقة يحاول المراج  أن يقوم باستخا  عينة من المجتم  محال الدراساة بكال ع اوائي ف 
دون استعنا  أو إدخال عن ر معين إلج العينة خارإ الع وائية، لذل  علج المراج  أن ي خذ بقادر مان الحاذر 

 اصختيار حتج ص يكون منحا ا. ف 
 عينات المراجعة فيثانيا: مصادر الخطر 

يباد   التا النهاية علج ساامة التقاارير  ف عيناي المراجعة إلج أنأ يهعر  ف ترج  أهمية دراسة الخور 
يجااب أن يت ااادال هااو عاادم اكت ااافأ ل خوااا   الااذيماان خالهااا المراجاا  رأيااأ حااول العملياااي، فااالخور المهاام 

 هذا النو  من الخور عليأ أن يكون لأ علم بها. ف الجوهرية، وحتج يستوي  المراج  التحكم 
 (2)عيناي المراجعة علج نوعين هما: ف وت مل م ادر الخور 

 م العينات:خطر استخدام نظا -0
 فا استخل ي منأ هذل ايخيارس، و  الذينعنج بهذا النو  من الخور أن العينة المختارس ص تمعل المجتم  

 هذا الخور عن وريب: ف هذل الحالة يستوي  المرج  التحكم 
 يادس حجم العينة المسحوبة من المجتم  محل الدراسة  
  تج مستو  العقة.أو ح يتعديل معدل الحدو  المتوق  أو الخو  المعيار 

                                                 

،   6888الوبعاة ايولاج، ،عماان  ،، دار ال ا ا "رمجالمبا  علام اإلح اا  الو ا " ،،   وقاوق سيمن اور .  ،  ابر  - 1
69. 
 .368،   6888دار ال  ا، عمان الوبعة، ، ن التدقيب الحدي  للحساباين ،جمعة، أ.ح - 2
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 الخطر غير الناتج م  استخدام نظام العينات: -2
هاذا النااو  ماان العيناااي وارد حتااج إذا قااام المراجاا  ب حاا  كال المجتماا  محاال الدراسااة، فهااذا النااو  ماان الخواار 

 يستوي  أن يرج  إلج:
 . ت ميم المراج  لنظام إجرا اي المراجعة، بحي  ص يتناسب م  الهدف من ال ح 
  تم اختيارها كعينة للمجتم  المراد ف أ. الت المستنداي  ف المراج  لخو  جوهر   عدم اكت اف 
  .إرسال المراج  لم ادقاي والردود عليها غير  ادقة 
 .التوبيب الخاوئ يسلوب العيناي غير اإلح ائية 
 المراجعة فيالمطلب الثالث: تقييم العينات اإلحصااية  

يحتاجهااا وذلاا  حسااب الهاادف المااراد تحقيقااأ ماان  التاا اإلح ااائية بعااد قيااام المراجاا  بت ااميم العيناااي   
لهااا، فماان خااال   عمليااة المراجعااة، يقااوم هااذا ايخياار بتقياايم هااذل العيناااي، وذلاا  باسااتخدام القياااس اإلح ااائ

نااذكر   القياااس يمكاان للمراجاا  تحديااد حجاام العينااة، وكااذل  تقياايم نتائجهااا، وماان أهاام واارب القياااس اإلح ااائ
 اليين:ايسلوبين الت

 تخت  بال  اي.  الت أسلوب العيناي  -
 تخت  بالقيمة. الت أسلوب العيناي  -

 تختص بالصفات  التيأوال: أسلوب العينات 
هااذا ايساالوب يقااوم   اا يعتباار هااذا ايساالوب مناساابا عناادما يتعلااب ايماار بتقياايم نظااام الرقابااة الداخليااة، ف

وا  ومساتو  عقاة معاين، كماا أن هاذا ايسالوب يسامح المراج  بمعرفة عدد م رداي العيناة مان خاال حادود الخ
 العنا ر التالية: ف للمراج  بتحديد معدل الحدو  المتوق  )معدل خو  المجتم ( 

 ليس لها مستنداي مهيدس.  الت فواتير ال را   -
 لم تسعر تعيرا سليما.  الت فواتير البي   -
 المبالغ المسجلة بها. ف علج أخوا   يتحتو  الت ال كو   -

ولين عناد ه علاج توقيعااي المعنياين أو المسا يص تحتو  الت يمكن إضافة مختلف الوعائب والمستنداي  كما
 القيام بعملياي تتولب استخدام هذل الوعائب والمستنداي.
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ومماااا سااابب يمكااان اساااتنتاإ أن هاااذا ايسااالوب يخااات  بدراساااة خا اااية معيناااة يتميااا  بهاااا المجتمااا  محااال 
 . (1)عليها المجتم  محل الدراسة ييحتو  الت قيمة ال ف الدراسة أو   ة معينة وليس 

 (2)كما يل : ه تخت  بال  ة و  الت الخوواي المتبعة عند استخدام العيناي   وفيما يل
 : تحديد الهدف من عملية المراجعة معا اختبار فعالية نظام الرقابة الداخلية.الخطو  األولى
 …()مستنداي، حساباي، أر دس،  تحديد حجم المجتم  وموا  اتأ الخطو  الثانية:
 التاا يمكاان أن يكااون انواقااا ماان خباارس المراجاا   الااذيتحديااد معاادل الحاادو  المتوقاا ، و  الخطةةة الثالثةةة:

 السنواي الماضية من ممارسة المهنة. ف كونها 
 علج أساس مستو  العقة، وقبل أن نحدد ذل  نود اإل ارس إلج أن ي: تحديد الخو  المعيار الخطو  الرابعة

للعينااة وخ ااائ  المجتماا  غياار المعروفااة  ييقاايس مااد  التقااارب بااين تقاادير الخواا  المعيااار  يالخواا  المعيااار 
خ اااائ  العيناااة عااان خ اااائ   فااا المتعلقاااة بالعيناااة، بينماااا يعااارف الخوااا  بوجاااأ عاااام ب ناااأ وجاااود اخاااتاف 

يتوق  أن  الذيلنواب يقيس ا الذي  المستو  النمو  فهو يعن يسحبي منأ، أما الخو  المعيار  الذيالمجتم  
 . يق   عند معدل الحدو  ال عل

تكاون فيهاا نتيجاة العيناة تمعال  التا تلا  النسابة المئوياة   يعنا -وكماا ذكرناا ساابقا  -بينماا مساتو  العقاة 
 يتم دراستأ. الذيالمجتم  
لاج يتحادد علاج أسااس الخبارس المكتسابة مان وارف المراجا ، وع يعلاج ماا تقادم فاإن الخوا  المعياار  وبنا 

 أساس كذل  مد  قوس وفعالية نظام الرقابة الداخلية.
 يتم علج ضو  توافر المعلوماي التالية: الذي: تحديد حجم العينة الخطو  الخامسة

 حجم المجتم .  -
 معدل الحدو  المتوق . -
 .يمعدل الخو  المعيار -
 مستو  العقة. -

                                                 

1 - Mc Rae, T.W, "Audit méthode statistique, traduction et adaptation", Raffegeau.  J et Dubois. 

F . Publi union, Paris, 1978. p 27. 

، 6889كاديمياة للن ار اي ،ردن اي ،ل البيي عة م، جا"ةح ائيإلاوالورب   ح اإلامبادئ علم  "أ ،االل حسعد حسين فت -  2
  26. 
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جد ن سأ أمام عا  حااصي ممكناة بعاد ساحب تقييم نتيجة العينة، بحي  إن المراج  ي الخطو  السادسة:
 :  ه العنا ر المكونة للعينة و 

 معدل الحدو  المتوق . ≥  معدل الحدو  ال عل :0حالة
 معدل الحدو  المتوق .  : معدل الحدو  ال عل2حالة 
 أحد المستنداي أو أكعر ي ير إلج وجود غش وتاعب أو ضعف نظام الرقابة الداخلية. :3حالة 

الحالاة ايولاج،  فا بالعيناة المساحوبة إذا وجاد ن ساأ   ا حاصي السابقة فبإمكاان المراجا  أن يكتوحسب ال
حجام العيناة ب ياادس العنا ار المكوناة لهاا، أو  فا الحالاة العانياة فعلاج المراجا  أن يوسا   ف أما إذا وجد ن سأ 

ومساتو   يقادير الخوا  المعياار يستوي  حتج استعمال إجرا اي أخر  للمراجعة، كما يمكن لأ كذل  أن يعياد ت
 العقة.

أمااا بالنساابة للحالااة العالعااة فعلااج المراجاا  أن يتباا  أساالوب مراجعااة خاااف أساالوب العيناااي نظاارا لخوااورس 
تخات  بال ا اي، نتوارب فيماا  التا تقا  علاج عاتقاأ. وبعاد تورقناا يسالوب العينااي  الت الوض  والمسئولية 

 يمة.تخت  بالق الت إلج أسلوب العيناي   يل
 تختص بالقيمة التيثانيا : أسلوب العينات 

 كل قيمة فعلية  ف إن استخدام هذا ايسلوب من العيناي يكون عندما يريد المراج  الو ول إلج نتيجة 
 التاا علااج خا ااية معينااة، و  ييسااتخدم عناادما يكااون المجتماا  محاال الدراسااة يحتااو  الااذيعكااس ايساالوب ايول 
 (1)عليأ تدور دراسة العينة

مجاااال المراجعاااة نظااارا لكوناااأ يمكااان المراجااا  مااان عمااال  فااا ذا ايسااالوب يعتبااار مناسااابا جااادا للتوبياااب فهااا
 اصختباراي الكمية ذاي القيم العددية.

 :  (2)  تخت  بالقيمة كما يل الت باستخدام أسلوب العيناي   ويمكن عرا خوواي القياس اإلح ائ
يمكاان أن يكاون بمعابااة الح اول علااج  الاذيجعااة و تحدياد الهاادف مان المرا فاا تتمعال  الخطةو  التمهيديةةة:

 ت ير إلج عدم وجود أخوا  مادية. الت الدليل المناسب علج أر دس الحساباي المقيدس، و 
 يمكن أن يكون أحد المجتمعاي التالية: الذيتحديد حجم المجتم  المراد فح أ و  الخطو  األولى:

 المدينون. -

                                                 

1 Paul newbold, "statistics for business and economics", third edition , London, prentice-hall 

international, 1991, p8. 

 .321، مرج  سابب،   "التدقيب الحدي  للحساباي" ،إ جمعة، أ. - 2
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 أوراب القبا. -
 تة أعنا  السنة المالية.إضافاي اي ول العاب -
 ايوراب المالية. ف تتم  الت اصستعماراي  -
 : تحديد حجم العينة، وذل  باستخدام المعادلة التالية:الخطو  الثانية

 
 

 حي  إن : 
 ن : حجم العينة.

 ي : حجم المجتم  المراد فح أ.
 :   يمكن تحديدل من خال الجدول التال الذي  : معامل العقة و 

 : مستوى الثقة وما يقابلها م  معامل الثقة.(5رقم ) الجدول
 % 00 % 07 % 01 % 87 % 81 % 07 %01 مستوى الثقة 
 2.78 .0.0 7..0 0.11 0.27 0.07 0.11 معامل الثقة

 .032ص  ،مرجع سابق المصدر: جمعة .أ.ج
 المقدر. ي : اصنحراف المعيار 
 م: الخو  المقبول.

 و .ب : نقوة التقدير لمجمو  الخ
 ر العينة الع وائية، وهنا توجد عدس ورب صختيار هذل العينة حسب ما رأينال سابقا.ااختي الخطو  الثالثة:
 العينة. ف تحديد قيمة الخو   الخطو  الرابعة:

 تحديد نقوة التقدير لمجمو  ايخوا ، ويتم تقديرها باستخدام المعادلة: الخطو  الخامسة:
 

 حي  إن: 
 ي: حجم المجتم .
 يتم إيجادها من خال المعادلة التالية: الت َح: متوسو الخو ، و 

 

 ق [ –ن = ] ت ز ع / م 

 ح   -ت =  ق

 ن/  مج ح= ح  
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 حي  إن:
 العينة. ف مج ح: مجمو  م ردس الخو  

 ن: حجم العينة.
 للخو ، وذل  من خال استخدام المعادلة التالية: ي: احتساب اصنحراف المعيار الخطو  السادسة

 
 

 حي  إن: 
 .ي : اصنحراف المعيار 

   علج العينة.ح: م ردس الخو
 العينة. ف حَ : متوسو الخو  
 ن: حجم العينة.

، وذلا  لتقادير خوا  المجتما  عناد مساتو  عقاة معااين، ياحتسااب نوااب الخوا  المعياار الخطةو  السةابعة: 
 ويتم قياسأ باستخدام المعادلة التالية:

 
 
 

 حي  إن:
 . يس: نواب الخو  المعيار 

 ي: حجم المجتم  المراد فح أ.
 العقة.   : معامل

 :يتم باستعمال المعادلتين التاليتين الذيحساب حدود مستو  العقة، و  الخطو  الثامنة
 
 

 حي  إن: 
  : الحد ايق ج لمستو  العقة. 

 د: الحد ايدنج لمستو  العقة. 

 

(  – 2ع   =             مج )ح(   2ن )ح 

 

 1 -ن                             

 

 ن -ع                                  ت                           

 س = ن . ز                              

    ن                                   ن                                  

 ص = ق  + س

 س -د = ق  
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 . يس: نواب الخو  المعيار 
 بَ : نقوة التقدير لمجمو  الخو .

 : تقييم نتيجة العينةالخطو  التاسعة
يحادد ماا   أن يقوم المراج  بتحديد حجم العينة، يقوم بتقيايم مجماو  خوا  المجتما  الماراد فح اأ لكابعد 

أهمية نسبية للمجتما  أم ص، بحيا  أن ذلا  يتوقاف علاج النتاائج اإلح اائية  يوذ يإذا كان هنا  خو  جوهر 
 المتو ل إليها، ويمكن أن يواجأ المراج  حالتين هما:

 الخو  المقبول.   ≥و  العقة : حدود مستالحالة األولى
 حدود مستو  العقة أو أحدهما < الخو  المقبول. :الحالة الثانية

مقبولاة مان  ها  وبالتاال بالنسبة للحالة ايولج يمكن اعتبار العينة المختارس من المجتما  أنهاا ممعلاة لاأ، 
 ورف المراج .

ارهااا ب نهااا ممعلااة للمجتماا  المستخل ااة مناااأ، أمااا بالنساابة للحالااة العانيااة، فالعينااة المختااارس ص يمكاان اعتب
 وعلج المراج  إما:

  يادس حجم العينة بإضافة عنا ر أخر  مستخل ة من المجتم  محل الدراسة. -أ
 يادس حجم العينة لناو  معاين مان المساتنداي أو الوعاائب، ويكاون هاذا إذا صحاظ المراجا  أن   -ب

 تحليل هذا النو  وفح أ مرس عانية. نو  معين منها لذل  يجب عليأ ف هنا  أخوا  متكررس 
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 المبحث الثالث: اإلطار الحديث لمهنة المراجعة الداخلية 
  (1):ه يتكون اإلوار الحدي  للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية من عاعة أقسام 

 Mandatory Guidance يالمطلب األول: إرشاد إجبار 
 ويضم ايج ا  اآلتية:  

داخاال المهنااة،   )مبااادئ أساسااية وقواعااد للتعاماال (: وهاادفها تقويااة المنااا  ايخاقاا  مهنااقواعااد الساالو  ال –أ 
، ممااا يجعلهااا بمعابااة أساااس للمقرنااة المرجعيااة داخاال الااداخل ت ااف وتر ااد الساالو  المتوقاا  ماان المراجاا   هاا ف

 المن  س . وقد تضمني هذل المبادئ الموضعية والسرية والك ا س وجودس ايدا . 
 الممارسة المهنية. معايير –ب 

  Practice Advisory: نصااح عملية يالمطلب الثان
البيئة  ف أمور متنوعة للمراجعة )معل دور المراج   ف ت سير وتوبيب معايير الممارسة  ف تساعد  ه و 

الرقابااة لنظااام   العقافيااة وايخاقيااة للمن اا س، ساارية المعلوماااي، تقياايم إدارس المخاااور، اصسااتقال، التقياايم الااذات
تحقيااب احتياجاااي عمااا   فاا تمعاال أفضاال ممارساااي المراجعااة الداخليااة، لااذا تر ااد المراجاا   هاا الداخليااة(، و 

ن كاناي   المراجعة بوريقة أكعر  فعالية، وقد أو  المعهد ب دس علاج ضارورس اصسات ادس مان هاذل الن اائح، واا
  ليسي لها   ة اصلت ام

وهاذا القسام يتضامن   Development and practice aidsأما ع  إرشادات للتطوير والممارسة 
 اااورس دراسااااي بحعياااة ونااادواي وماااهتمراي وكتاااب وخااادماي أخااار   فااا ن اااائح وأسااااليب يحسااان الممارسااااي 

 . تن يذ إر اداي القسم ايول والعان ف مرتبوة بممارسة المهنة، وهذل اإلر اداي تساعد 
وااار لكاال ماان الممارسااين للمراجعااة الداخليااة أن أهميااة هااذا اإل (IIA – USA)وقااد أوضااح المعهااد  

 : اآلت ف وي حاب الم الح المهتمة بالمهنة تتمعل 
اصسااتجابة لمتولباااي اتسااا  وتنااو  ونواااب عماال المااراجعين الااداخليين اليااوم نتيجااة  فاا مساااعدس المااراجعين  -

حاجااة الملحاة إلاج إر اااد لت اياد حاجاة الساوب لخاادماي المراجعاة الداخلياة ذاي الجااودس المرت عاة، ولاذا ظهاري ال
 هذا اإلوار بهذا الولب.   واضح ومتناسب مقبول ويمكن توبيقأ، وي  مهن
يقادم هااذا اإلوااار قيماة مضااافة لااتدارس العلياا واإلداراي التن يذيااة والمسااتعمرين وأ احاب الم ااالح ايخاار ،  -

 وذل  من خال و  أ لممارساي تقييم وت كيد فعالية المن  س. 
                                                 

1 - The institute of internal auditors IIA – USA . IIA, "Issues and  answers Guidance», 

Framework. www. theiia.org.     
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  (1):ف د أن الغرا من وض  معايير الممارسة المهنية يتمعل كما أوضح المعه
  تقوم عليها الممارسة المن ودس للمراجعة الداخلية  الت ت ف هذل المراجعة المعايير بدقة المبادئ ايساسية

 أن تكون.  كما ينبغ
  تضيف قيمة.  الت تقدم إوارا ل دا  وتوجأ أن وة المراجعة 
 راجعة الداخلية.تض  ايساس لقياس أدا  الم 
 .ت ج  علج تووير وتحسين عملياي إدارس وت غيل المن  س 

تقيايم جاودس المراجعاة الداخلياة، ساوف نساتعرا  فا ونظرا يهمية معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلياة 
 : (IIA – USA)أ درها  الت موج ا للمعايير الحديعة   فيما يل

 لممارسة المهنة  المطلب الثالث: المعايير الحديثة 
مجمااوعتين  فاا المعااايير الحديعااة للممارسااة المهنيااة للمراجعااة الداخليااة  (IIA – USA)أ اادر معهااد 

 رئيسيتين، وأخر  توضيحية هم:
 المهنة.  ت ف خ ائ  ممارس ه و Attribute Standards معايير سلوكية:   -0
راجعاة الداخلياة، كماا تقادم ت اف وبيعاة أن اوة الم ها و  Performance Standardsمعاايير ايدا    -2

 معايير للجودس يمكن علج أساسها قياس أدا  المراجعة.
 . Implementation Standardsمعايير إر ادية لاستخدام   -3

أن اااوة معيناااة  فااا توبياااب المعاااايير السااالوكية ومعاااايير ايدا   فااا والناااو  ايخيااار مااان المعاااايير يساااتخدم 
)علج سبيل المعال مراجعة مد  اصلت ام وت سير الغش، وم روعاي  للمراجعة سوا  كاني ت كيدية أو است ارية

 لنظام الرقابة الداخلية(.  التقييم الذات
وساوف تقاوم الباحعاة باساتعراا مااوج  للمعاايير السالوكية ومعاايير ايدا  نظاارا ينهاا مجموعاة واحادس تاام 

 المعايير اإلر ادية فلم تحدد بعد. تحديدها لتوبب علج خدماي المراجعة الداخلية ب  ة عامة بالمقارنة م 

                                                 

1 - http://www.window.state.tx.us/taxinfo/audit/sampling/lesson.htm. 
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 أوال: المعايير السلوكية 
 :ف وتتكون هذل المجموعة من المعايير من أربعة مجموعاي فرعية يمكن تلخي ها 

 (: 1000الغرض والسلطة والمساولية ) -أ
ضاااو  معاااايير  فااا عقاااد المراجعاااة  فااا أوضاااحي المعاااايير أناااأ يجاااب تحدياااد هاااذل العنا ااار العاعاااة 

 المهنية علج أن يعتمد مجلس اإلدارس أو من ينوب عنأ هذا العقد. الممارسة
 (:1100والموضوعية ) ياالستقالل التنظيم -ب

أوضحي المعاايير أناأ لتحقياب اصساتقال للمراجعاة الداخلياة فإناأ يجاب أن يرفا  تقريار المراجعاة إلاج 
وضاحي اإلر ااداي اإلضاافية لهاذا يمكن المراجعاة مان قيامهاا بمسائولياتها، وقاد أ الذي  المستو  التنظيم

نوااب المراجعاة وأدا  أعمالهاا وتو ايل  فا تادخل  يالمعيار أنأ يجب أن يكون ن او المراجعة حر من أ
موحااد، وغياار منحااا  ماا    نتائجهااا، ولتحقيااب موضااوعية المااراجعين فااإنهم يجااب أن يلت مااوا باتجااال ساالوك

اح عاااان ت ا اااايل اإلخااااال باصسااااتقال تجنااااب تعااااارا الم ااااالح، كمااااا أوضااااح المعيااااار ضاااارورس اإلف اااا
 والموضوعية سوا  كان إخاص ظاهريا أو حقيقيا.

 (:1000وبذل العناية المهنية ) يالتأهيل المهن -جة
وقاااد أوضاااحي المعاااايير أناااأ يجاااب يتاااوافر لاااد  الماااراجعين الاااداخليين المعرفاااة والمهااااراي والك اااا اي 

وضااحي اإلر اااداي اإلضااافية لهااذا المعيااار، أنااأ علااج ولياي عمليااة المراجعااة، وقااد أه الا مااة إلنجااا  مساا
 فاا للمراجعااة أن يح اال علااج المساااعدس ماان المن اا س الخاضااعة للمراجعااة، لسااد الاانق   يالماادير التن يااذ

 الك ا اي الخا ة المولوبة لواقم المراجعة.
نايااااة  أمااااا بالنساااابة لبااااذل العنايااااة المهنيااااة، فقااااد أوضااااحي  المعااااايير أنااااأ يحااااب أن يبااااذل المراجاااا  الع

المعااايير، أنااأ يجااب أن يبااذل المراجاا  العنايااة والمهااارس المهنيااة المتوقعااة ماان المراجاا  الكااف ، وأكاان يكااون 
حذرا بدرجاة معقولاة، وقاد أوضاحي اإلر ااداي اإلضاافية أناأ لباذل العناياة المهنياة يجاب علاج المراجا  أن 

 يهتم با: 
 ن ودس من عملية المراجعة.مد  ك اية العمل المولوب القيام بأ لتحقيب ايهداف الم 
  .درجة التعقيد وايهمية النسبية للعنا ر الخاضعة للمراجعة 
  .ك ا س وفعالية إدارس المخاور والرقابة وعملياي إدارس المن  س 
   .احتمال وجود ايخوا  الجوهرية وعدم اصلت ام واصنحرافاي 
 .تكاليف المراجعة مقارنة بالمناف  المتوقعة 
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قااد تااهعر  التاا ر اااداي إلااج أنااأ يجااب علااج المراجاا  أن ينااذر اإلدارس بالمخاااور الجوهريااة كمااا أضااافي اإل
علج أهدافها وعملياتها ومواردها، م  ماحظة أن إجرا اي المراجعة ص تضمن تحديد كل المخاور الجوهرية، 

 حتج م  بذل العناية المهنية المولوبة.
أن يحساان ويوااور مهاراتاااأ ومعرفتااأ وك ا اتاااأ  ل الاااداخكمااا أوضااحي المعاااايير أنااأ يجااب علاااج المراجاا  

 المستمر. المهن ايخر  من خال التووير 
 (1300برنامج تأكيد وتحسي  جود  المراجعة ) -د

أوضحي المعايير أنأ يجب علج مدير المراجعة أن يض  برنامجاا لت كياد جاودس المراجعاة، ويحاافظ علياأ 
أن ي امم   ن اوة المراجعاة ويوجاأ باساتمرار فعاليتهاا، وينبغاهذا البرنامج كال جواناب أ  ويوورل، بحي  يغو

ضافة قيمة لها، ويهكد أن أن اوة المراجعاة تلتا م بمعاايير ايدا   ب كل يساعد علج تحسين عملياي المن  س واا
، لذا أوضاحي المعاايير أناأ يجاب أن يكاون مان ضامن أن اوة عملياة المراجعاة  المهنية وقواعد السلو  المهن

وجيااأ وتقياايم فعاليااة برنااامج ت كيااد جااودس المراجعااة وتحسااينها، ويجااب أن ت ااتمل عمليااة التقياايم ن اااو خااا  بت
 علج نوعين من التقييم هما:

 وي تمل علج :  الداخليالتقييم  -أ
  .مراجعة مستمرس يدا  عملية المراجعة الداخلية 
  خارين مان داخال المن ا س لهام للمراجا ، أو بواساوة أ اخا   الاذات مراجعة دورية، وتتم من خاال التقيايم 

 معرفة بممارساي المراجعة الداخلية ومعايير أدائها.
 : الخارجيالتقييم  -ب

يقااوم بااأ مراجاا  أو فريااب مراجعااة مسااتقل ذو ك ااا س ماان خااارإ المن اا س،  الااذيمعاال فحاا  ت كيااد الجااودس و 
لمجلاس  الاداخل ج التقيايم علج أن يتم هذا التقييم مرس كل خمس سنواي، ويجب أن يرسال مادير المراجعاة نتاائ

اإلدارس م  اإلف اح عن مجاصي عدم الت ام أن وة المراجعة بالمعايير المهنية أو عدم الت ام المراجعين بآداب 
 المهنة، والما أن هذا اصنحراف يهعر علج نواب وجودس عملية المراجعة.

 ثانيا: معاييةر األداء 
 : ه مجموعاي فرعية وت تمل هذل المجموعة من المعايير علج سب  

  (0000إدار  نشاط المراجعة الداخلية ) -أ
إذ يجااب أن يقااوم ماادير المراجعااة بااإدارس عمليااة المراجعااة بك ااا س، وبمااا يهكااد أن المراجعااة الداخليااة ن اااو 

 : يضيف قيمة لمن  س، وتتمعل معايير تحقيب ذل  فيما يل
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 يمااأ للمخاااور ليحاادد أولوياااي المراجعااة وبمااا يجااب أن يضاا  ماادير المراجعااة خوااو المراجعااة بنااا  علااج تقي
لهذا المعيار أنأ يجب أخذ  را  مجلاس اإلدارس والمادير  ف يت ب م  أهداف المن  س، وقد أوضح اإلر اد اإلضا

 هذا ال  ن، علج أن يتم تقييم المخاور علج ايقل سنويا. ف  يالتن يذ
 علااااج خوااااو المراجعااااة  يلماااادير التن يااااذيجااااب أن يح اااال ماااادير المراجعااااة علااااج موافقااااة مجلااااس اإلدارس وا

ومتولباتهاااا )الماااوارد( والتغياااراي الحيوياااة لهماااا، كماااا يجاااب أن يوضاااح لهاااذل ايواااراف أعااار قياااود الماااوارد علاااج 
 المراجعة.

  يجب أن يت كد مدير المراجعة من أن الموارد المخ  ة لأ مائمة وكافية وتستخدم بوريقاة فعالاة لتحقياب
 الخوة المعتمدس. 

 تمااادل  التااا تعااااون ويتناساااب جهاااود مااادير المراجعاااة مااا  الجهاااود المختل اااة الداخلياااة والخارجياااة، و يجاااب أن ي
 بالمعلوماي الكافية الا مة للقيام بالمراجعة وتقليل ا دواجية الجهود.

 يوضاح فياأ الغارا مان  ييجب علج مادير المراجعاة أن يرسال تقريارا دورياا لمجلاس اإلدارس والمادير التن ياذ
يضااحاي عان المخااور الحيوياة وعان إدارس   اتها ومسائولياتها، وأدائهاا ال علاالمراجعة وسلو مقارناا بالخواة، واا

 إيضاحها من مدير المراجعة.  يأمور أخر  يتولب المجلس والمدير التن يذ يالمن  س ورقابتها وأ
 (0100طبيعة عمل المراجعة الداخلية ) -ب

تقييم وتحساين إدارس المخااور ونظاام الرقاباة الداخلياة،  ف حددي المعايير وبيعة عمل المراجعة الداخلية 
 كل منها كما يل : ف وعملياي إدارس المن  س، وقد أوضح المعيار دور المراجعة 

  تحديد وتقييم الم ادر الجوهرية للمخااور، كماا تسااهم  ف يجب أن تساعد إدارس المراجعة الداخلية المن  س
ينها، وقد أوضحي اإلر اداي اإلضافية أنأ يجب أن يتم تقييم المخاور تر يد فعالية إدارس المخاور وتحس ف 

 المرتبوة بإدارس المن  س وعملياتها ونظم معلوماتها من حي  ت عيرها علج:
 إمكانية اصعتماد علج المعلوماي المالية والت غيلية ومد  تكاملها. -
 فعالية وك ا س الت غيل. -
 حماية اي ول. -
 تعاقداي والت ريعاي.اصلت ام بالقوانين وال -
  المحافظاااة علاااج رقاباااة داخلياااة فعالاااة، وتقيااايم ماااد  ك اااا س  فااا يجاااب أن تسااااعد المراجعاااة الداخلياااة المن ااا س

وفعاليااة نظااام الرقابااة الموجااودس والت ااجي  علااج التوااوير المسااتمر لااأ، وقااد أوضااحي اإلر اااداي اإلضااافية أنااأ 
ضو  نتائج تقييمأ للمخااور المرتبواة باإدارس المن ا س وعملياتهاا ومعلوماتهاا  ف يجب أن تتم عملية التقييم هذل 
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البناااد رقااام، كماااا أوضاااحي اإلر ااااداي  فااا بحيااا  تغواااج عملياااة التقيااايم للرقاباااة البناااود ايربعاااة الساااابب ذكرهاااا 
 :   يتمعل فيما يل الداخل اإلضافية الخا ة بتقييم المراجعة لنظام الرقابة وتحسينها أن دور المراج  

وا  المسئولين بنتائج ذل . الت الت كد من تحقب أهداف البرامج والت غيل  -  حددتها اإلدارس واا
 مراجعة العملياي والبرامج للت كد من مد  تناسب العملياي والبرامج كما هو مولوب. -
لتحدياادل الت كااد ماان وضاا  إدارس المن اا س معااايير مائمااة لتقياايم الرقابااة، وذلاا   الااداخل يجااب علااج المراجاا   -

حالة عدم وجود معايير مائمة فإن علج المراج  العمل م  اإلدارس علج  ف لمد  تحقب ايهداف المن ودس. و 
 رقابة.لتووير معايير تقييم مائمة ل

  عملية إدارس المن  س وذل  بتقييم عملية اإلدارس والعمل علج تحسينها،  ف يجب أن تساهم المراجعة الداخلية
 :يل بتحديد ما  الداخل م المراج  وذل  من خال قيا

 وض  إدارس المن  س لمجموعة من القيم وايهداف وتو يلها ب عالية لجمي  ايفراد بالمن اس. -
 وجود توجهاي إدارية لعملية تحقيب ايهداف. -
 إن إمكانية المحاسبة مهكدس للكل ويحترم الجمي  القيم ويحافظوا عليها. -

جاب علاج المراجا  أن يراجا  عمليااي المن ا س وبرامجهاا ليت كاد مان تناساقها أناأ ي ف وقد أوضح اإلر اد اإلضا
 م  قيم المن اس.

 ( 2211تخويو المراجعة:) 
أوضحي المعايير أنأ يجب أن يعد المراجعون الداخليون خواة لكال عملياة مراجعاة علاج أن ياتم توعيقهاا، وقاد 

 تضمن ذل  المعيار المعايير ال رعية اآلتية:
بالعنا ااار اآلتياااة عناااد تخوااايو المراجعاااة: أهاااداف الن ااااو الخاضااا  للمراجعاااة والوساااائل يجاااب اصهتماااام   -

رقابتااأ، والمخاااور الجوهريااة الم اااحبة لااأ، والمااوارد الا مااة لااأ، وعملياتااأ، وواارب تخ اايا  فاا المسااتخدمة 
الن اااو  وك ااا س إدارس مخاااور مائمااةايعاار المتوقاا  للمخاااور للو ااول بهااا إلااج المسااتو  المقبااول لهااا، ومااد  
 ونظام الرقابة الموضو  لأ، وفر  إدخال التحسيناي الحيوية عليهما.

لكال ماان مخااور الن ااو الخاضاا   الاداخل يجاب أن توضاح أهاداف عمليااة المراجعاة نتاائج تقياايم المراجا    -
جا  للمراجعة ورقابتأ، والعملياي اإلدارية المرتبوة بأ، وقد أوضحي اإلر اداي اإلضاافية أناأ يجاب علاج المرا

 يأن يرك  عند تحديد أهداف المراجعة علج احتمال وجود أخوا  جسيمة وانحرافااي وعادم اصلتا ام وأ الداخل 
 إيضاحاي أخر  .
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لهاذا  ف تام تحديادل كافياا لتحقياب أهادافها، فقاد أوضاح اإلر ااد اإلضاا الذييجب أن يكون نواب المراجعة   -
 بالنظم والسجاي وايفراد والعنا ر المادية المائمة.المعيار أنأ يجب أن ي مل نواب المراجعة اصهتمام 

 فا يجب أن يحدد المراج  الموارد الكافية لتحقيب أهداف المراجعة، فاختياار فرياب المراجعاة يجاب أن ياتم   -
 ضو  تقييم وبيعة وتعقيد عملية المراجعة، وحدود الوقي والموارد المخ  ة لها.

امج عمل لتحقيب أهداف المراجعة، كما يجب توعيقأ، وقد أوضاح يجب أن يض  المراجعون الداخليون برن  -
لهاااذا المعياااار أناااأ يجاااب أن يحااادد بااارامج العمااال اإلجااارا اي الخا اااة بتحدياااد تحليااال وتقيااايم  ف اإلر ااااد اإلضاااا

 وتوعيب المعلوماي أعنا  عملية المراجعة.
  2311أدا  عملية المراجعة: 

يمكنااأ اصعتماااد  التاا المعلوماااي الكافيااة والمائمااة و  داخل الااأوضااحي المعااايير أنااأ يجااب أن يحاادد المراجاا  
ضاو  تحليلياة وتقيايم تلا   فا عليها لتحقياب أهاداف المراجعاة، علاج أن يحادد اساتنتاجاتأ مان عملياة المراجعاة 

المعلوماااي ماا  توعيااب ذلاا ، كمااا يجااب علااج ماادير المراجعااة اإل ااراف بعنايااة علااج تن يااذ المراجعااة ليت كااد ماان 
 اف وتحقيب مستو  الجودس المن ودس وتووير ت هيل فريب المراجعة.تحقيب ايهد

 ( 2111تو يل نتائج:) 
أوضاااح المعياااار ضااارورس تو ااايل نتاااائج المراجعاااة بااادون تااا خير، وأن ي اااتمل التقريااار علاااج أهاااداف المراجعاااة، 

ن اإلدارس ونواقهاااا والنتاااائج الهاماااة والتو اااياي القابلاااة للتوبياااب، وخواااو اإلجااارا اي الت اااحيحية المقترحاااة مااا
 الخاضعة للمراجعة.

كما أ ار المعياار أناأ يجاب أن تكاون وساائل اصت اال دقيقاة وموضاوعية وواضاحة وواعياة، وبناههاا متكامال  
 توقيتها المائم. ف و 

تقرياار  فاا بمعااايير فإنااأ يجااب أن يااذكر  الجااوهريحالااة وجااود عاادم اصلتاا ام  فاا كمااا أوضااح المعيااار إلااج أنااأ 
 لية:المراجعة العنا ر التا

 لم يتحقب اصلت ام بها. الت المعيار أو المعايير  -
 السبب أو ايسباب من ورا  عدم اصلت ام. -
 أعر عدم اصلت ام علج وجود المراجعة. -

للمراجعاة، وأن ياتم تو يعهاا علاج  ي اخ  المادير التن ياذ فا كما حدد المعيار مسئولية تو ي  نتائج المراجعاة 
 لنتائج المراجعة.  ف يعووا اصهتمام الكاايفراد الذين يمكنهم أن 

 :)متابعة تن يذ نتائج المراجعة )توجيأ عملية الت حيح 
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تقااوم بهااا اإلدارس  التاا أوضااح المعيااار أنااأ يجااب علااج ماادير المراجعااة أن يقااوم بمتابعااة اإلجاارا اي ت ااحيحية  
 التن يذ إذا ل م ايمر. الخاضعة للمراجعة للت كد من التن يذ ال عال لهذل اإلجرا اي م  توجيأ هذا

 :قبول اإلدارس للمخاور 
يعاد مان وجهاة نظار  الاذيحال قبول مدير اإلدارس الخاضعة للمراجعاة لمساتو  المخااور المكت اف، و  ف 

مخااور جوهرياة(، فإناأ يجاب علاج مادير المراجعاة مناق اة ايمار  يمدير المراجعة أنأ مستو  غيار مقباول )أ
ذا لاام ي ااا إلااج حاال لتلاا  الم ااكلة فإنهمااا يرفعااان بتقرياار للحالااة أوص ماا  ماادير اإلدارس الخاضااعة  للمراجعااة، واا

 ايمر. ف لمجلس اإلدارس أو للجنة المراجعة للبي 
ضو  العرا السابب للمعايير الحديعاة للممارساة المهنياة للمراجعاة الداخلياة، تار  الباحعاة أن الجهاود  ف 

المعاايير وتقاديم إواار جياد لتليااي، تساتهدف اصرتقاا  بمساتو  هاذا المجاال لتنقياة  فا  IIAتبذلها معاهد  الت 
جااودس المراجاا  والمهنااة، قااد جااا ي متما ااية ماا  الواقاا  الحاادي  للمهنااة ماان حياا  اتسااا  نواااب عملهااا لي اامل 

إلدارس المن اا س، حياا  أ اابح تقياايم وتحسااين فعاليااة كاال ماان إدارس المخاااور ونظااام  اصسااتراتيج توجيااأ ايدا  
 التاا اخليااة ال ااامل، وعملياااي إدارس المن اا س ماان أهاام المساائولياي الحديعااة لمهنااة المراجعااة الداخليااة و الرقابااة الد

 بيئة الجودس ال املة. ف للمن  س   تسعج إلج تحسين الموقف التنافس
يعااد القاااوس الدافعاااة ورا  ت ايااد مهناااة المراجعاااة  (IIA)إلاااج القااول بااا ن:ن معهاااد  (1)دعااا الااابعا الاااذيايماار 

ضااافة بعااا العنا اار المت ااب  فاا ة الداخلياا الساانواي ايخياارس خا ااة بعااد  ااياغة إوااار الممارسااة المهنيااة، واا
 عليها من أدب علم الن س كخ ائ  أساسية المهنةن.

يمكاان توجيههااا لهااذل الجهااود، تحااد ماان دور  التاا وماا  هااذا تاار  الباحعااة أن هنااا  بعااا أوجااأ الق ااور 
 احتياجاي بيئة الجودس ال املة منها علج سبيل المعال:  ة تغوتووير مقاييس للمراجعة الداخلي ف المعهد 

 ااورس عباااراي عامااة ص تتساام بااالعمب المولااوب إلر اااد التوبيااب،  فاا ب اا ة عامااة تاام  ااياغة المعااايير   -
 فعلج سبيل المعال: 

المراج   ( والخا  بالك ا س وبذل العناية المهنية، لم يحدد المعيار ومههاي0211رقم )  المعيار السلوك -أ
، أو الاااداخل أن ي ااال إلياااأ المراجااا    ينبغااا الاااذي، معااال الحاااد ايدناااج مااان مساااتو  التعلااايم و  المهنااا الاااداخل 

معياار  خار يمكان توبيقاأ، معال سانواي الخبارس والتادريب، فاا باد  يح اولأ علياأ، أو أ  ينبغا التا ال هاداي 
عملياة  فا المعياار إلاج دور المن ا س  ، كاذل  لام ي ار من وجود مجموعة محاددس مان الماههاي لتقييماأ كمهنا

                                                 

1 - O. Regan, "Genesis of a profession ,towards professional states for internal  auditing", 

auditing journal , 2001,vol 16 ,no 4  . 
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دارس المراجعاااة الداخلياااة دون توضااايح دور إدارس  الاااداخل التواااوير المساااتمر لمهااااراي ومعرفاااة وخبااارس المراجااا   واا
 المن  س، ون س هذا اصنتقاد يمكن أن توجهأ الباحعة لمعيار اصستقال والسياساي اإلدارية الا مة لحمايتأ.

( والخاااااا  بوضااااا  برناااااامج ت كياااااد وتحساااااين جاااااودس المراجعاااااة الداخلياااااة 0311) رقااااام  المعياااااار السااااالوك -ب
والمااراجعين الااداخليين، فقااد ناا  المعيااار علااج ضاارورس أن يقاادم البرنااامج ت كياادا باا ن ن اااو المراجعااة الداخليااة 
ن يحقاااب اصلتااا ام التاااام مااا  معاااايير الممارساااة المهنياااة وقواعاااد ايخااااب، كماااا يتولاااب المعياااار تح يااا  الماااراجعي

الداخليين علج استخدام عبارس نأن المراجعة تمي وبقا لمعايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخليةن، والما أن 
، فإنااأ يجااب يحالااة عاادم اصلتاا ام الجااوهر  فاا تقييماااي برنااامج ت كيااد وتحسااين الجااودس قااد تو االي إلااج ذلاا ، و 

 اإلف اح عن ذل  لمجلس اإلدارس والمدير التن يذ.
، فاإن التمسا  بضارورس تحقياب  أم خاارج  ة أنأ سوا  كان تقييم برنامج ت كيد الجودس داخلوتر  الباحع

اصلتا ام التاام بمعاايير الممارساة المهنيااة قاد واجاأ بعاا اصنتقااداي، حياا  أعبتاي الدراساة الميدانياة أن اصلتاا ام 
ضاو   فا عالياة التكااليف و ظال ف فا التام بمعايير المراجعة لام يعاد هادف العدياد مان إداراي المن اآي خا اة 

التهديد المستمر من هذل اإلداراي باللجو  إلج م ادر خارجية بديلاة إلدارس المراجعاة الداخلياة للقياام بخادماي 
المراجعااة الداخليااة، فااالتوبيب الكاماال لكاال معيااار قااد ص يضاايف بالضاارورس ل عاليااة أو قيمااة المراجعااة بالنساابة 

تن ااب لتحقيااب أكباار قاادر ماان المعيااار قااد يعتبااران قياادا علااج المهنااة وص  تاا الأن الجهااود والمااوارد  يللمن اا س، أ
لجاودس المراجعاة الداخلياة أناأ مكلاف لتن ياذل وص  الخاارج كماا يهخاذ علاج التقيايم  (1)يحققان ن عا أكبر للمن  س 

مااس كمااا ياار  الباحاا  أن ماادس خ (2)للجااودس   يضاامن التحسااين المسااتمر لقساام المراجعااة، باال هااو تقياايم وقتاا
 تعد مدس وويلة. الخارج ن  عليها المعيار إلعادس ال ح   الت سنواي 

(، والخاااا  بضااارورس وضااا  برناااامج ت كياااد وتحساااين الجاااودس، 0311رقااام )  لااام يتضااامن المعياااار السااالوك -إ
لت كيااااد وتحسااااين جااااودس إدارس المراجعااااة  الخااااارج اإل ااااارس إلااااج أساااالوب المقارناااااي المرجعيااااة ك ساااالوب للتقياااايم 

يسااتخدمأ ماادير إدارس  الااذيللمراجعااة الداخليااة يمعاال ايساالوب الراباا    الواقاا  العملاا فاا أ اابح  لااذياالداخليااة، و 
العديااد ماان المن ااآي لتوااوير مقاااييس أدا  المراجعااة الداخليااة ولتقياايم جودتهااا، بجانااب ال حاا   فاا المراجعااة 
خدمااة المقارنااة  قاادم (IIA – UK)واإل ااراف وخدمااة فحاا  ت كيااد الجااودس، بااالرغم ماان أن معهااد  الااداخل 

 فا م، كماا قاام مركا  ايبحاا  التااب  لاأ 0003عاام  (GAIN)المرجعية من خال ال بكة الدولياة للمعلومااي 

                                                 

1 - Johnston , W.M, and Kirch, D.P, "Benchmarking peer reviews", internal auditor, 1996, p  42-

46. 

 .89   ،6859 ،الكويي ،الوبعة العانية ، "اإلدارس   سلوكية فالجوانب ال" ،محمود  ها م   الدكتور  ك -  2
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بيئاة الجاودس  فا م بدراسة دور إدارس المراجعة الداخلية كمورد لخدماي المقارنة المرجعية 0000م و0007عام 
 .(1)ال املة لتداراي المماعلة بالمن آي ايخر 

ووياال ايجاال لمراجعااة الداخليااة، وذلاا  لمعيااار التخواايو   بااد ماان إضااافة معيااار للتخواايو اصسااتراتيجص  -د
يقت ار علااج تخواايو عمليااة   المعيااار ال رعاا فا الاوارد ضاامن معااايير فرعياة إلدارس ن اااو المراجعااة، فااالتركي  

جعااة نحااو تحقيااب ايهااداف إلدارس المرا  للمخاااور دون التحاار  اصسااتراتيج يضااو  التقياايم الساانو  فاا المراجعااة 
 وويلة ايجل لتدارس والعاملين فيها.

( إر ااداي كافيااة لتقياايم وتحساين فعاليااة إدارس المخاااور 2011لام يتضاامن معيااار وبيعاة عماال المراجعااة ) -ه
مجااال تقياايم وتحسااين نظااام الرقابااة الداخليااة وعملياااي إدارس المن اا س، كمااا لاام تحاادد أياان  فاا بالمقارنااة بمااا ورد 

 عملية المراجعة. ف التقييم  يحد  هذا
وضعي هذل المعايير أساس لقياس جودس أدا  عملية المراجعة الداخلياة، ولكنهاا لام تتضامن نموذجاا كمياا  -و

 لقياس مستو  الجودس المحقب رغم الحاجة الملحة لأ اآلن.
ة عملياة بادورها ك كاديميا (IIA – USA UK)يجاب أن تقاوم المعاهاد القائماة للماراجعين الاداخليين معال:  - 

مهنية، وكهيئة تجارية بدون تعارا، ف ساس وجودها هو وض  إر اداي يحسن الممارساي )تكوين للواقا (، 
إلج استراتيجية انت ار أكعر فعالية للتحسن المستمر لدورل ومد  قبولأ لاد  المهنياين  IIAلذا يحتاإ كل معهد 

  باتساا  محتواهاا وفعاليتهااا، ينهاا ت امل أكعاار تتميا MIIAوغيارهم، فعلاج سابيل المعااال بارامج ت هيال المراجاا  
من مجرد التركي  علج المراجعاة الداخلياة، بال ي امل علاوم أخار  مرتبواة بهاا معال اإلدارس العاماة وغيرهاا، إص 
أن هاذل البارامج ينق ااها الم اداقية نظرناا صنحسااار دورهاا علااج الماراجعين الاداخليين ببلااد الت هيال، وص اا  أن 

رامج علاااج مساااتو  العاااالم يسااااعد علاااج تواااوير المهناااة، ويااار  الااابعا أن وجاااود عضاااو واحاااد انت ااار هاااذل البااا
إدارس المراجعااة الداخليااة بكاال من اا س علااج مسااتو  العااالم سااوف يعماال علااج اسااتمرارية  فاا بالمعهااد علااج ايقاال 

جااودس  ن ااس القااول ينوبااب أيضااا علااج جااائ س اصلتاا ام بتحسااين (2) تحاادي  وتوااوير خاادماي المراجعااة الداخليااة
 .(IIA – USA)ي درها  الت  (CQIA)المراجعة 
الحيااس العملياة أن مراجعاة نظام الجاودس ص يقاوم بهاا إص مراجعاون متادربون  فا كما أنأ من الماحاظ  

المنظمااااي المهنياااة  فااا ومساااجلون لاااد  الهيئااااي هيئااااي مهنياااة عديااادس علاااج مساااتو  العاااالم، أخاااذي الرياااادس 

                                                 

 .007   ،0008 ،دار العقافة العربية ،"المراجعة  اصتجاهاي الحديعة ف "، يإبراهيم رسان حجا  د.  -  1
2 Cunnington T, "Looking to a brave Nez Future", Internal auditor , 2000,p 24. 
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مسااودس لاابعا  (IRAC)يل المعااال وضاا  مجلااس تسااجيل ال ااهاداي الجااودس فعلااج سااب (1)للمراجعااة الداخليااة 
نظم إدارس الجاودس، كماا ياتم علاج ضاوئها تساجيل الماراجعين  ف المعايير يتم علج أساسها ت نيف المراجعين 

دوراي تدريبية، بهدف توسي   فاقهم العلمية والعملية لمواجهة متولباي بيئة المعا رس، وياحظ  ف الداخليين 
ن الدوراي التدريبية قا رس علج المراجعين الداخليين الذين يعملاون لاد  منظمااي حاائ س فعاا علاج  اهاداي أ

 . (2)ايي و 
رىولااذا  علااج المنظماااي المهنيااة للمراجعااة الداخليااة اصهتمااام باحتياجاااي أفرادهااا ماان  أأناا ةالباحعاا ت

تلبية متولباي بيئة الجودس، كما يعد من وساائل تنمية المهاراي والتعليم والتدريب المستمر بما يساعدهم علج 
البلاادان المتخل ااة علااج مسااتو  العااالم ب اا ة  فاا اصنت ااار أيضااا ت ساايس منظماااي مهنيااة للمراجعااة الداخليااة 

الاباد العربياة، وبماا يائام كال بلاد ما  المحافظاة علاج عقاد الماهتمراي العلنياة وت اكيل اصتحااداي  ف خا ة 
المنظماي المهنية المختل ة بحي  تكون هنا  فر  إل دار ن راي م اتركة ماعا ما   الدولية واإلقليمية بين
تقييماأ  فا مهان وعلاوم أخار  معال إدارس مخااور الت اغيل لكاج يستر اد بهاا المراجا   ف منظماي متخ  ة 

 ل عالية إدارس المخاور ومساعدتأ علج تحسين إدارتها .
 ااور الم ااروعاي الم ااتركة الناجحااة بااين معهااد  إنجلتاارا  ااورس ماان فاا  (Turnbull)ويعتباار تقرياار 

UK)–(IIA    ومعهاد المحاسابين القاانونيين باإنجلترا وويلا(ICAEW) (3)  فهاو يعاد قاوس لهاا مكانتهاا سااهمي
ر اااد وتخ اايا المخاااور ممااا يحقااب للمن ااآي  فاا  إباارا  دور المراجعااة الداخليااة كآليااة لت عياال نظاام الداخليااة واا

 النجاح والمرونة.
 الاداخل عايير المعهد إلج ضرورس وض  سياساي إدارياة وتنظيمياة لحماياة اساتقال المراجا  لم ت ر م -ح

 وموضوعيتأ.
 لم تتناول المعايير اإل ارس إلج وض  قائمة ومهام إدارس المراجعة الداخلية. -و

                                                 

1  - Jhnston , w, m ,and kirch , d.p ,op .cit ,p 42-46. 

2 - Daniels . S .Rab, "Announce internal auditor criteria", Quality progress, Vol , 31, no 7 ,june 

1998, p 19.  

3 -Cunning ton .t , op . cit ,p 28. 
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 المبحث الرابع : تأثير تكنولوجيا المعلومات على المراجعة الداخلية
 تمهيد:

تساايير هااذل ايخياارس  فاا كاال ن اااواي المهسسااة ودورهااا  فاا أ اابحي اليااوم حاضاارس تكنولوجيااا المعلوماااي 
يمكان أخاذها  التا حجم المعلوماي  ف ي داد يوما بعد يوم، فالمعالجة اآللية للمعلوماي أدي إلج توور معتبر 

وجياااا اتخااااذ القاااراراي ب ضاال  ياااادس قااادراي التخاا ين وسااارعة المعالجاااة، لكاان اساااتعمال تكنول فاا بعااين اصعتباااار 
 حد ذاتها اينوا  ايخر  من المخاور. ف قد ت وب  الت المعلوماي ص تخلو من المخاور و 

رغااام ذلااا  فاااإن تكنولوجياااا المعلومااااي بمي اتهاااا وأهميتهاااا ومخاورهاااا كاااان لهاااا تااا عير واضاااح علاااج وظي اااة 
 الجوانب التالية: ف المراجعة الداخلية بالمهسسة، هذا الت عير يظهر 

وتكنولوجياتااأ،   وسااو يتمياا  باصعتماااد المت ايااد علااج اإلعااام اآللاا فاا ة أ اابحي تااتم المراجعااة الداخلياا -0
يااااهعر علااااج وريقااااة وتقنيااااااي  الااااذي   ، ال ااااا(Informatisés)محسااااوبة  هاااا بمعنااااج أن أغلبيااااة الوظااااائف 

 المراجعة.
 فااا اساااتعمال تكنولوجياااا المعلومااااي أد  إلاااج بااارو  مخااااور جديااادس ي خاااذها المراجعاااون بعاااين اصعتباااار  -2

إواار يسامج نالمراجعاة اآللياةن هاذا الناو  مان  فا دراساتها وتقييمهاا  فا تخويو وتن يذ مهاامهم، كماا يسااهمون 
 المهسساي. ف أهمية بالغة خا ة م  ت ايد موارد تكنولوجيا المعلوماي   المراجعة أ بح يكتس

م وتحسااااين نوعيااااة ت عياااال وتسااااري  أعماااااله فاااا اساااات ادس المااااراجعين الااااداخليين ماااان تكنولوجيااااا المعلوماااااي  -3
أحكااامهم وتو ااياتهم، وهااذا ماان خااال اسااتعمالهم للتكنولوجياااي ذاي اصسااتعمال العااام والتكنولوجياااي المعاادس 

 خ ي ا يغراا المراجعة.
 المطلب األول: مفهوم تكنولوجيا المعلومات

 فااا م لااام يكااان مسااايرو المهسسااااي يهتماااون بكي ياااة جمااا  وتخااا ين، وتو يااا  المعلومااااي 0081حتاااج سااانة 
 .(1)تحقيب هذل ايغراا ف مهسساتهم، ولم يكونوا ي همون الكعير عن تكنولوجيا المعلوماي المستعملة 

 أوال: تعريف تكنولوجيا المعلومات
 هنا  عدس تعاريف لتكنولوجيا المعلوماي وتذكر منها:

 

                                                 

 .66 ، 3006ر الجامعية، اإلسكندرية، الدا ،ن نظم المعلوماي اإلداريةن،، د. إبراهيم سلوانيد. سونيا محمد البكر  - 1
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ي معالجااااة المعلوماااااي والمعوياااااي وكااااذا تقنيااااا فاااا مجموعااااة المعااااارف والتقنياااااي المسااااتعملة  هاااا  -0
  (1)اصت ال.
نتاإ منتوإ معين ف توبيب تقنية معينة  ه  -2    (2)ت ميم واا

تسمح بإنتاإ المعلوماة )إنتااإ  الت من التعاريف السابقة نستنج أن تكنولوجيا المعلوماي تتعلب بالتقنياي 
 المعلومة نعنج بأ جمعها، معالجتها، وتو يعها(.

 اتثانيا: المميزات التقنية لتكنولوجيا المعلوم
ياا داد اعتمااااد المهسساااي علاااج تكنولوجيااا المعلوماااة يومااا بعاااد يااوم، ويعاااود هااذا ايسااااس إلااج تاااوفر هاااذل 
التكنولوجيااا علااج مياا اي خا ااة يمكنهااا أن تساااعد علااج حاال بعااا الم اااكل العالقااة وتااتلخ  هااذل الممياا اي 

    (3):علج النقاو ايساسية التالية
 السرعة -1

العانياة،  فا منها البسيوة تقوم بمعالجة العملياي بسرعة مليون عملياة الحواسيب بمختلف أنواعها، حتج 
وهااذا مااا ساامح بتخ اايا وقااي المعالجااة ب ااكل كبياار، ممااا أد  إلااج تجنااب المهااام اليدويااة الخا ااة بالحساااب 

 وأدائها ب كل سري  جدا.
 تقريب المسافة -0

انبين هااامين وهمااا: ايحجااام اصت ااال عاان بعااد مااس جاا فاا أحدعتااأ تكنولوجيااا المعلوماااي  الااذيالتوااور 
 يمكن بها نقل هذل ايحجام. الت يمكن نقلها والسرعة الخيالية  الت الهائلة من المعلوماي 

 القدر  على التخزي  -3
،  (4)التكنولوجيااا المغناويسااية )أقاارا  مرنااة ومضااغووة( تساامح بتخاا ين أحجااام معتباارس ماان المعوياااي 

مليااون رماا   011علااج أسااووانة  االبة  بواقااة اسااتيعاب تقاادر بااا فالحاسااوب ايكعاار  ااغرا يمكاان أن يتااوفر 

                                                 

1 - Robert Rein , "systèmes d’information et management des organisations", édition Unibert, 

Paris 1998, p66. 

 .63، د. إبراهيم سلوان،مرج  سابب،  يد. سونيا محمد البكر  -2
مكتباااااة اإل اااااعا ،  ،غيل نظاااام المعلومااااااي المحاساااابية نن ت ااااميم وت ااااا ،حساااااين  ، د. أحمااااد حسااااان علاااا د. محمااااد ال ياااااوم -3

 .635،   6889 ،اإلسكندرية
4 - Humber Lesca, Elisabeth Lesca, "Gestion de l’information ", édition Letec, Paris ,1995, 

 p 51. 
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 ا حة  201.111مليون رم  أ  ما يعادل  711يمكن أن تخ ن  (CD- ROM)وأسووانة ب رية  غيرس 
 موبوعة.

 مرونة االستعمال -0
إن الحاساوب يتميا  بت اكيلة واساعة مان اصساتعماصي، فالعاادد الجاد محادود مان الرماو  يسامح بتوفيقاااي  
  (1)المعلوماي. ف أ صنهائية لتمعيل تنو  كبير جدا  ب

يمكن أن ين ذها الحاسوب محدودس علج مساتو  جاد بسايو، فالبرناامج الم امم أو المعاد  الت المعلوماي 
 لتوبيب معين يحدد تسلسل تن يذ هذل العملياي، أما بالنسبة لتوبيقاي أخر  فيمكن كتابة برنامج  خر. 

 ستعمال تكنولوجيا المعلومات على المراجعة الداخلية: تأثير االثانيالمطلب 
مهاام المراجعااة ما  تعظايم فعالياة ودقااة الرقابااي المنجا س ، يجااد  فا بغارا التقليال مان الوقااي المساتغرب 

المراج  ن سأ مل ما باستعمال كل وسيلة من   نها السماح بالو ول إلج هاذا الهادف، وهال هناا  أفضال مان 
أعمااال  فاا يااا المعلوماااي لتحقيااب هااذا المسااعجع، لكاان اسااتعمال اإلعااام وتكنولوجياتااأ وتكنولوج  اإلعااام اآللاا

بال عاليااة المولوبااة مااا لاام تهخااذ بعااا الجوانااب الهامااة  يبالضاارورس أن هااذل ايعمااال سااتهد  المراجعااة ص يعناا
 .(2)إلأ(… …   بعين اصعتبار )تكوين المراجعين بالتنسيب م  دائرس اإلعام اآلل

  يساير علاج ماا يارام، فهناا  بعاا  دائما أن كل    يقوم بايعمال ص يعن الذيحاسوب هو كما أن ال
  (3): المراجعة الداخلية، نذكر منها ما يل ف قد تعيرها استعمال تكنولوجيا المعلوماي  الت السلبياي 

 أوال: رؤية مسار المراجعة
سااوب، فااإن اسااتعمال تكنولوجيااا المعلوماااي تاادخل مبا ارس إلااج الحا التاا نظارا للكاام الهائاال ماان المعلوماااي 

تسامح بتنظايم مساار المعلوماة، هاذل الوعاائب والساجاي تسامج  التا م در الوعائب والسجاي    غالبا ما يخ
نمساار المراجعاةن، ونظاارا ل قادان هااذا المساار يجااب وضا  رقاباااي أخار  لتعااويا القادرس التقليديااة علاج مقارنااة 

 الموجودس علج الوعائب.مخرجاي المعلوماي م  المعوياي 
 
 

                                                 

1 - Robert Rein, op, cit, p 78. 

2 - Etienne  Barbier,  "Comment évolué la place de l’audit informatique au sein de la fonction de 

l’audit interne", la revue française de l’audit interne, IFACI, 1996, pp 17-18. 

3 - Abvin A. Arens ,"Auditing an integrated approach", Prentice Hall edition, 2000, p 331. 
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 مخرجات الحاسوب  فيثانيا: الثقة العمياء 
تتميااا  باصساااتعمال المكعاااف لتكنولوجياااا المعلومااااي، غالباااا ماااا ص يااار   التااا العدياااد مااان المهسسااااي  فااا 
 فهام وبالتاال النتاائج النهائياة لهاذل المعاملاة،  -معاملة معينة  ف الذين يقومون بايعمال ايولية  -الموظ ون 

ن تمكنااوا ماان رهيااة المخرجاااي النهائيااة، فغالبااا مااا ي ااعب  أقاال قاادرس علااج تحديااد أخوااا  المعالجااة، وحتااج واا
 عليهم معرفة ايخوا  ين النتائج عادس تكون جد مخت رس.

إضااافة إلااج أن اصعتقاااد السااائد لااد  المااوظ ين أن المخرجاااي الناتجااة عاان اسااتعمال الحاسااوب، تتمتاا   
 هذل التكنولوجيا. ف ، وهذا ما يهد  إلج خور العقة العميا  بدرجة عالية من ال حة
 ثالثا: ضيا  المعطيات

الكعير من المعوياي المخ نة علج  كل مل اي إلكترونية مرك س، هذا التركيا  قاد ياهد  إلاج بارو  خوار 
 المعوياي. ف ضيا  أو إتاف مل اي المعوياي م  إمكانية ح ول ت تي 

للقااوائم الماليااة، كمااا قااد يحماال المهسسااة تعوااياي  إلااج إعااداد ساايئ يد يااهدضاايا  المعوياااي وتبععرهااا قاا
 حادس. 

 المراجعة الداخلية في يالمطلب  الثالث: شروط نجاح استعمال اإلعالم اآلل 
ي اابح الحاسااوب حقااا أداس المراجاا    إلااج م االحة المراجعااة الداخليااة، ولكاا  لنجاااح إدخااال اإلعااام اآللاا

 :ه عنها، فهنا  مجموعة من ال روو الواجب توفرها لتحقيب هذا النجاح ص يمكن اصستغنا   الت 
 أوال: إراد  إدار  المؤسسة 

عناااد ظهاااور أولاااج   ااا ص يتعلاااب ايمااار هناااا بتقاااديم دعااام واسااا  لااابعا المباااادراي المع ولاااة، دعااام قاااد يخت
 ال عوباي، بل يتعدال إلج التعبير عن إرادس محددس لتحقيب النجاح.

… جم بتخ ااي  الوساااائل الماديااة، مي انياااي اصساااتعمار، اصسااتغال، الن اااو، التكاااوين هااذل اإلرادس تتاار 
 إلأ.

 ثانيا: تأييد أعضاء مصلحة المراجعة
تواوير م الحتهم وت ويادها  فا هذا الت ييد ص يمكن اصساتغنا  عناأ ين إرادس أعضاا  م الحة المراجعاة 

ن يتاااوفر كااال عضاااو مااان هاااهص  علاااج تجهي اتاااأ ضاااروريا للنجااااح، وعلياااأ يجاااب أ اب حاااد  التقنيااااي يعاااد أمااار 
  (1)الخا ة.

                                                 

1 - Salah Ben Abdellah, "Internet : nouveauté et outil pour l’auditeur dans le colloque 

international ", Tunis, octobre 1997, p 28. 
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 ثالثا: التكوي 
ناا  هيجب أن يتم تكوين المراجعين ب كل كاف ومكيف ما  اصحتياجااي الخا اة، كماا يجاب أن تكاون 

 . موا نة بين ايجه س والبرامج، التكوين واصستعمال العمل
 يرابعا: دعم داار  اإلعالم اآلل

مجاال اإلعاام  فا هذا اإلوار، فخبرس هذل الدائرس  ف يمكن أن تلعبأ   لها دور رئيس اآلل دائرس اإلعام 
تسمح لها بتوضيح أعمال فريب المراجعين المكل ين باختيار ايجها س والبارامج، كماا ياتم اللجاو  إلاج هاذل   اآلل

  (1)إلأ.…الدائرس إلعداد إجرا اي الت غيل، ال يانة
 التعامل مع المخاطر والتعامل مع الحوكمة  فيالداخلية المطلب الرابع: دور المراجعة  

هناااا  جااادل واسااا  حاااول اعتباااار المراجعاااة الداخلياااة مهناااة مساااتقلة، حيااا  ص الاااي ص تتمتااا  باصساااتقالية 
نماا  عباارس عاان وظي اة أو ن ااو يااتم  ها الكاملاة، وص ياتم م اولتهاا ب ااكل من  ال عان الوحاداي اصقت ااادية، واا

دارس الحوكمة والمخاور، وبالتال إن اهل داخل المهسسة فإن أهم مقوماي   للقيام بعملية المتابعة لنظم الرقابة واا
  (2): ه هذل الوظي ة المعترف بها 

 .ينظر   هيكل نظام -0
 سلوة مهنية. -2
 القبول من المجتم . -3
 دستور،  داب وسلو  المهنة.  -1
 عقافة مهنية.  -7

يااتم  التاا جمياا  ال ااروو ال ااارمة الت هيليااة  م مهنااة قااد اكتملااي لهااا2113كمااا اعتبااري المراجعااة ساانة 
  (3): ه مهنة و  يتحديدها ي

 خا  بالمراجعة الداخلية. ف هيكل معر  -0
 . اعتراف من المهنيين بالواجب اصجتماع -2
 دستور،  داب، سلو  المهنة.  -3

                                                 

1 - Sana Ktat, "L’impact des techniques informatiques sur la performance des auditeurs ", http:// 

www.jn.u-psud.fr/~adis/rubriques/p/jdoctic/ktat.pdf  

2 -Chambres, A, D.Selim G.M, and Vinten G,"Internal auditing", 2 end, Pitmz  publishing, 

London, U K, 1993,p 07-08. 

3 -Ramamoorti, op. cit,p98.  

http://www.jn.u-psud.fr/~adis/rubriques/p/jdoctic/ktat.pdf
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 . معايير تحكم متولباي ايدا  المهن -1
 م لحة عامة من أجل أدا  العمل.  -7
 عملية تعليمية رسمية. -.
 (1):ه أن أهم العاماي الممي س للمهنة  Pickettذل  ير  وك

  السلو  ايخاق -0 برنامج للتدريب - 0
 التخ   ف ال عوبة  -8 عام ف هيكل معر  -2
 المجاي -0 دستور،  داب، سلو  المهنة -3
  تجم  مهن -01 قبول من المجتم  -1
 يعاي المهنيةاصلت ام بالت ر  -00 الرقابة علج الخدمة المقدمة -7
 الخدمة للمجتم  -02 نلو ن مههو ممارس -.

الداخليااة أ اابحي مهنااة تملاا  كافااة المراجعااة  أن  يكاااد كاااما علااج إجماعااا ممااا ساابب تاار  الباحعااة باا ن
 مهنة أخر  بحسب اآلرا  السابقة. يتمتلكها أ الت المقوماي 
، فالمراجعااة الداخليااة كم هااوم داخل الاانوعااا ماان ال  اال بااين المراجعااة الداخليااة ووظي ااة المراجاا   ويوجااد

ن  الاااداخل كااال ال ااا اي المتعلقاااة بااااصعتراف بهاااا كمهناااة، إص أن وظي اااة المراجااا   ي امتلكااا ينظااار  ص تااا ال واا
 امتلكي   اي مهنة المراجعة الداخلية، فمن وجهة نظر الباحعة تنق ها   تين هامتين:

حالااة  فاا ة المراجعااة الداخليااة، وهااذا ين اا  تمااارس فيهااا وظي اا التاا اصسااتقال الكاماال عاان المهسسااة  -أ
بعملية المراجعة الداخلية، فهو سيقوم بالمراجعة الداخلية، ولكنأ لايس   قيام ورف خارج ي، أالخارج التعاقد 

 مراجعا داخليا تربوأ عاقة وظي ية بالمهسسة.
ها سااابقا مان قباال لتقاديم خادماي للمهسسااة كاان يااتم تقاديم  هااو تعاقاد ماا  وارف خااارج الخاارج فالتعاقاد 
، وقااد انت اار هااذا البااديل للمراجعااة الداخليااة خااال العقاادين ايخياارين، حياا  أ اابحي كعياار ماان  واارف داخلاا

لوظي ااة  الخااارج خاادماي المراجعااة الداخليااة للمهسسااة، فت ايااد اصعتماااد علااج التعاقااد  يمكاتااب المراجعااة تااهد
أدا  المراجعاة الداخلياة  فا البعا مان المهسسااي  ف المراجعة الداخلية يرج  إلج ات اب المراجعين الداخليين 

                                                 

1 -Pickett, op, cit, 2003, p 378. 
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أدا  ن اااو  فاا تخ اايا تكل ااة عمليااة المراجعااة الداخليااة، أو إدخااال تقنياااي جدياادس  فاا ، أو الرغبااة  كمااا ينبغاا
 . (1)المراجعة الداخلية 

ال  ال اللجو  إليأ بعد حدو  الكعير مان حااصي  ف  ونة ايخيرس انخ اضا كعيرا  ف وقد  هد هذا البديل 
للمهسسااة يقااوم بالمراجعااة الداخليااة لاان س  الخااارج كااان أحااد أساابابها أن المراجاا   التاا المهسساااي  فاا والتععاار 

 (2)أدا  وظي ة المراجعة الداخلية. الخارج المهسسة، حي  أ بح يخور علج المراج  
ل المهسسااة ماان قباال ، وهااو اتجااال يااتم فيااأ اسااتخدام أفااراد ماان داخااالااداخل أمااا التعاقااد اآلخاار وهااو التعاقااد 

إدارس المراجعة الداخلية للقيام ببعا المهام الخا اة، حيا  ياتم اساتخدام هاذا ايسالوب عناد وجاود أفاراد داخال 
ي تقاادها موظ ااو إدارس المراجعااة الداخليااة، حياا   التاا بعااا الجوانااب  فاا المهسساة يمتلكااون معرفااة متخ  ااة 

 00مااديرا مراجعاة، حياا  أظهااري أن  110م علاج 2113الوصياااي المتحادس ايمريكيااة ساانة  فا أجرياي دراسااة 
 فاا ماان أجاال اصساات ادس ماان خباارس أ ااخا  مااههلين  الااداخل ماان إداراي المراجعااة الداخليااة تسااتخدم التعاقااد  %

 الن او محل المراجعة.
ص  أنهاااانوااااب عمااال وظي اااة المراجعاااة الداخلياااة، حيااا   فااا وتلخااا  الباحعاااة أن هناااا  بعاااا الق اااور 

جوانب أن وة المهسسة من خال أفاراد إدارس المراجعاة ن ساها، لاذل  ياتم اللجاو  إلاج أحاد  تستوي  تغوية كافة
 (3)السبيلين السابقين لتغوية الق ور.

للقياام بمهاماأ فهاو يعتبار مخت اا  الاداخل ايدا  فهو بمجرد أن يتم توظيف المراجا   ف اصستقال  -ب
مهسسااة  فاا أن يتااولج القيااام بوظي ااة المراجعااة الداخليااة فقااو بالمراجعااة الداخليااة لهااذل المهسسااة فااا يسااتوي  

 .(4)يعمل بها فقو الت أخر ، فهو يرتبو بالمهسسة 
 اااهدتأ وظي اااة  الاااذيتحقياااب أهاااداف هاااذل ايخيااارس، ونظااارا للتواااور  فااا تسااااهم جميااا  وظاااائف المهسساااة 

ر عاان معهااد المااراجعين المراجعااة الداخليااة المااذكور سااابب، وبحسااب التعريااف الجديااد للمراجعااة الداخليااة ال اااد

                                                 

المراجعااة   أحااد اصتجاهاااي الحديعااة فاا،بالمراجعااة الداخليااة ن   نالتعاقااد الخااارج ،عبااد الجلياال  د حساان، محماا  اابيح  - 1
 .368،   3000 يالداخلية، مجلة الدراساي والبحو  التجارية، كلية التجارس، العدد ايول، في ر 

2 - The institute of internal auditors IIA, June 2005, p 05. 
3 - Richard, S. Glenn, E.S, Barbara, A, and Lydia , L,  "A fresh look at outsourcing ", Internal 

auditor, Vol 60, 5 October 2003, p 65. 

، الادار الجامعياة للوبا  والن ار "تواوير مهناة المراجعاة الم اكاي المعا ارس وتحادياي ايل ياة العالعاة "، جورإ دانيال غاال - 4
 .48،   3002-3003 ،ولتو ي ، اإلسكندرية
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م امم إلضاافة  يمساتقل ون ااو است اار   عرف هذل ايخيرس علج أنها: نت كيد موضاوع الذيو  IIAالداخليين 
تساعدها علج تحقيب أهدافها مان خاال تقاديم وريقاة منهجياة منظماة لتقيايم  ه وتحسين عملياي المهسسة، و 

 . (1)ةنوتحسين فعالية عملياي إدارس المخاور والرقابة والحوكم
من التعريف يتضح لنا ب ن للمرجعة الداخلية وظائف جديدس حددها التعريف الجديد، فتبين با ن المراجعاة 
الداخليااة تستضاايف خدمااة للمهسسااة وتساااعدها علااج تحقيااب أهاادافها ماان خااال اسااتخدام ماانهج ماانظم لتقياايم 

 وتحسين وتووير فعالية عملياي الرقابة، إدارس المخاور والحوكمة.
 انعكسي علج وظي ة المراجعة الداخلية.  الت سنحاول التعرف علج هذل اصتجاهاي الحديعة و   تالوبال

 التعامل مع المخاطر  فيالفر  األول: دور المراجعة الداخلية 
التعامل م  المخاور إحاد  الوظاائف الحديعاة إلدارس المراجعاة الداخلياة،  ف يمعل دور المراجعة الداخلية 

   (2)ون أن المراجعة الداخلية قد مري خال توورها بمرحلتين:حي  ير  الباحع
 يتمعاال هااذل اي ااول، أ التاا ل  ااول وايرقااام  يترتكاا  علااج الت كااد ماان الوجااود الماااد المرحلااة ايولااج:

 إعادس الت كد من  حة العملياي. 
 ها مرحلاة جديادس و  فا  اآلن ها التركي  علج نظام الرقابة الداخلية )وقد سبب ذكرهاا(، و  المرحلة العانية:

 مراجعة عملياي المهسسة من خال التركي  علج المخاور. ه و المرحلة الثالثة 
فااالمراجعون الااداخليون أ اابحوا يقومااون لاايس فقااو ب حاا  ومراجعااة نظاام الرقابااة الداخليااة، باال أيضااا   وبالتااال

اصي تحساين عملياة إدارس تحدياد مجا فا   ورئيسا  متابعة المخاور المحيوة بالمهسسة، ويقومون بادور أساسا
 (3)المخاور بالمهسسة.

وتعتباار عمليااة مراجعااة المخاااور عمليااة معقاادس ين المخاااور تتعلااب ب حاادا  وقااد تتحقااب أو ص تتحقااب، 
 إلأ.… وذل  بعكس عملياي المراجعة التقليدية للنقدية، المخ ون، الديون، 

 خاور يجب معرفة ما معنج المخاورعالتعامل م  الم ف وقبل التورب إلج دور المراجعة الداخلية 
 
 

                                                 

1 - IIA , op, cit, 1999. 

2 - Mc Namee, D and , G. Selim, " Risk management, changing the internal auditors paradigm", 

the IIA, Florida ,1998, p 50. 

3 - Lindow and Racej, "Beyond traditional audit techniques", journal of accountancy, Vol 194, 1 

July 2002, p 28. 
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 أوال: مفهوم المخاطر 
 هنا  عدس تعاريف للمخاور نذكر منها:

يمكن أن يكون  الت المخاور م هوم يستخدم للتعبير عن ال   أو عدم الت كد من ايحدا  و/أو نتائجها  -0
 .(1)لها ت عير هام علج أهداف المهسسة

اصحتمااااصي بااا ن ايحااادا  عناااد  هااا المخااااور علاااج أنهاااا: ن IIAوقاااد عااارف معهاااد الماااراجعين الاااداخليين  -2
  (2)وقوعها يكون لها ت عير علج تحقيب ايهداف، والمخاور يتم قياسها من خال ت عيرها وأرجحية حدوعهان

فار  إيجابياة أو تهدياد  فا عدم الت كد الخا  بنتاائج ايحادا  والت ارفاي، ساوا  تمعلاي  ه المخاور  -3
  وايعااار النااااجم عااان التعااااريف  ضاااو  الاااربو باااين أرجحياااة حااادو  ال ااا فااا اور ، ويجاااب تحدياااد المخااا سااالب

 السابقة، يمكن إخراإ النقاو التالية: 
 تتكون المخاور من جانبين:

 ال ر  النا ئة عن المخاور، وبها يمكن تحقيب أهداف المهسسة. ف : ويتمعل  جانب إيجاب -أ
هدافها، وعليأ فاإن المخااور تمعال مجااص جديادا التهديد بعدم تحقيب المهسسة ي ف : ويتمعل  جانب سلب -ب

يتولاااب مناااأ أسااااليب، وقااادراي جديااادس يساااتخدمها عناااد قياماااأ بالتعامااال مااا  هاااذل  الاااداخل أو مختل اااا للمراجااا  
 المخاور المحيوة بالمهسسة.

يم التعامال المساعدس وتقديم اصست ارس لاتدارس فيماا يتعلاب بتحدياد وتقيا ف كما أن دور المراجعة الداخلية يتمعل 
 الوظي ة اصست ارية إضافة وظي ة الت كيد فيما يتعلب بنظام الرقابة الداخلية. ه م  المخاور، و 

 تحديد المخاطر  فيثانيا: دور المراجعة الداخلية 
أولاج مراحال التعامال ما  المخااور، وحتاج يمكاان  ها تعتبار عملياة تحدياد المخااور المحيواة بالمهسساة 

 التاا تحديااد المخاااور  فاا محيوااة بالمهسسااة، ص بااد أن ي ااتر  جمياا  أفااراد المهسسااة تحديااد جمياا  المخاااور ال
 تواجأ أن وتهم.

تحدياد المخااور هاو مسااعدس إدارس المهسساة، فإنهاا يمكان  فا ونظرا لكون دور وظي اة المراجعاة الداخلياة 
 أن تقوم بهذا الدور من خال: 

                                                 

1 - Mc Namee, "Targeting business risk », I A. Vol 57, 1 s, 5 Oct, 2000, p51. 

2 - IIA, " Risk based internal auditing position paper", August, 2003, p 14. 
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  أن وة المهسسة، حي  إن استخدام هذا اإلجرا  إجرا  عملية )َعُد(، )إح ا ( للمخاور المحيوة بجمي -0
لاتدارس مان أجال إعاداد  ف إعوا  الوقي الكاا  إلج توفير اإلنذار المبكر لتوور المخاور، وبالتال يسوف يهد

  (1)استراتجياي الرد ال عالة علج هذل المخاور 
جااارا اي -2 المقااااباي مااا  الماااديرين  اساااتخدام الوساااائل التقليدياااة لجمااا  المعلومااااي كاساااتماراي اصساااتبيان واا

 بالمهسسة.
للرقابااة، والمخاااور حياا  إن اسااتخدام هااذا   اسااتخدام بعااا ايساااليب العلميااة معاال: أساالوب التقياايم الااذات -3

 .(2)عملية تحديد المخاور ف المهسسة يساهم ب كل فعال  ف ايسلوب يجعل كل فرد 
نماا يجاب تارتب التا عادم التركيا  فقاو علاج المخااور  الاداخل علج المراج   -1 و مبا ارس ب هاداف الن ااو، واا

 أيضا التركي  علج المخاور ايخر  المرتبوة ببيئة الن او ب  ة عامة. 
اي ومهااراي معيناة وكاذل  خل يااي يونلخا  بعاد عارا هاذل النقااو أن عملياة تحدياد المخااور تتولاب سالوك

إدرا  أن عمليااة  الااداخل لمراجاا  علميااة وعمليااة متنوعااة لااد  فريااب إدارس المراجعااة الداخليااة، كمااا يجااب علااج ا
فإن عملية التحديد الدقيب وال املة قد تكون  عبة إلج درجة ما،   تحديد المخاور متداخلة ومترابوة، وبالتال

فإنهاا ص تتسام بالعبااي(   لذل  يجب أن تتسم عملية تحدياد المخااور بالمروناة )المخااور تتعادد وتتناو  وبالتاال
 من قبل إدارس المراجعة الداخلية. وأن يتم مراجعتها باستمرار

 التعامل مع الحوكمة   في: دور المراجعة الداخلية يالفر  الثان
تقيايم نظاام الرقاباة والمخااور مان  فا الحوكمة مان خاال دورهاا  ف يرتبو دور وظي ة المراجعة الداخلية 

  اعياااب المتعلقاااة بالحوكماااة، فعلاااناحياااة، ومااان ناحياااة أخااار  تقيااايم التااا ام المهسساااة باااالقوانين، والت اااريعاي والمو 
( ل اعلياة الرقبااة ايخاقاا الماراجعين الااداخليين الح ااظ علااج درجاة عاليااة مان الن اهااة والقايم ايخاقيااة )المناا  

  (3)علج مستو  المهسسة ككل. أخاق فإن الحوكمة تمعل وجود منا   وبالتال الداخلية، 
 أوال: مفهوم الحوكمة

 :يل الخا ة بالحوكمة منها ما هنا  العديد من التعاريف 

                                                 

1 - H.M. Treasury, op, cit, p 07. 

2- Pickett, op. cit, p164. 
3 - Verschoor, C, "The ethical climate barometer", internal auditor, Vol 61. Iss. 5, Oct 2004 ,p 

38. 
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دارس المهسسة. -0  (1)الحوكمة نظام رقابة يتم من خالأ رقابة واا
والتنميااة الحوكمااة علااج أنهااا: ن تتضاامن مجموعااة العاقاااي بااين إدارس  اصقت اااديعرفااي منظمااة التعاااون  -2

وضاا  أهااداف المهسسااة، مجلااس اإلدارس، حملااة ايسااهم، أ ااحاب الم ااالح اآلخاارين، وتقاادم الحوكمااة إوااارا ل
 .(2)المهسسة وتحديد وسائل تحقيب هذل ايهداف ومتابعة ايدا ن

تام توبيقهاا مان  التا وقد عرف معهد المراجعين الاداخليين الحوكماة ب نهاا:ن ما يج مان العمليااي والهياكال  -3
ي ال المعلوماي عن أن وة المهسسة من أجل تحقيب أهدافهان   . (3)قبل مجلس اإلدارس واإل راف والمتابعة واا

 أنها تمعل: ف تعريف الحوكمة  ف من خال هذل التعاريف تر  الباحعة أن هنا  بعا اصت اب 
يااتم توبيقهااا لضاامان الح اااظ علااج م ااالح ايوااراف المختل ااة  التاا مجموعااة ماان السياساااي واإلجاارا اي   -

 داخل المهسسة وخارجها.
بالمهسساة وايواراف الخارجياة )أ احاب  تاربو فيماا باين المساتوياي المختل اة التا مجموعة من العاقاي   -

 الم الح(. 
 ترتبو الحوكمة بتحقيب أهداف المهسسة من خال تع ي  نظم الرقابة وتخ يا المخاور.   -
الحوكمة الجيدس تتولب مناخا عاما جيدا علج المستو  الكلج، يرتبو بتوبيب قاوانين وت اريعاي جيادس علاج  -

 علج مستو  المهسسة. ، وليس فقويمستو  بيئة الن او اصقت اد
 التعامل مع الحوكمة  فيثانيا: دور المراجعة الداخلية 

ولجنة المراجعة بالمهسسة، وعليأ  (4)ميعاب أو مبادئ الحوكمة هو مسئولية مجلس اإلدارس يأ  يعتبر تبن
اإلدارس فإن المسئول ايول عن عملية الحوكمة بالمهسسة هو مجلس اإلدارس، ولكنأ يعتمد علج أوراف أخر  )

فااإن وظي ااة المراجعااة  فاا  الحوكمااة، وبالتااال القيااام بمساائولياتأ  فاا التن يذيااة، المااديرين، المااراجعين( لمساااعدتأ 
 عملية الحوكمة. ف تساعد اإلدارس العليا  الت الداخلية تعتبر أحد ايوراف 

التن يذية، لجنة المراجعاة، بيئة الن او الحالية تعتبر وظي ة المراجعة الداخلية وظي ة مساعدس لتدارس    ف
، فإنهااا سااوف وأ ااحاب الم ااالح اآلخاارين، إذا تاام تجهي هااا بااالموارد وايفااراد الخااارج اإلدارس العليااا، المراجاا  

                                                 

 .16   ،3002 ، س يد، الوبعة العالعة، وا نون،ن  التدريب  ن حوكمة ال ركاي وحتمية التوبيق،جيل  مار - 1
الوبعاة  ،ي النامياة وال ااعدس واصنتقالياةناصقت ااديا  ن عارس حوكماة ال اركاي فا،كااعرين، كو انا هلبليانج وجاون ساولي ان - 2

 .32،   3002،  س يالعالعة، مرك  الم روعاي الدولية الخا ة، وا نون د
3 - IIA, op . cit, p 27. 

4 -IIA, "Internal audit reporting relationship serving to master", Florida, USA, 2003, p 04. 
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تقرير وت عيل الحوكمة، وير  معهد المراجعين الاداخليين با ن المتولبااي ايساساية  ف  تقوم بدور هام ورئيس 
 :ف ملية الحوكمة تتمعل ع ف من وظي ة المراجعة الداخلية 

: وتضم خدماي الت كيد ب  ن نظم الرقابة الداخلية، وكذل  خدماي است ارية ب ا ن متولباي اإلدارس العليا -
 التعامل م  المخاور.

 :  خدماي الت كيد ب  ن نظم الرقابة والمخاور.متولباي لجنة المراجعة -
 مل م  المخاور.: خدماي است ارية ب  ن التعامتولباي اإلدارس التن يذية -

الحوكماة عباارس عان تقديماأ للخادماي الت كيدياة اصست ااارية،  فا  الاداخل تار  الباحعاة با ن دور المراجا  
وتقييم  حة المعلوماي عن الحوكمة، يتولب أن تتكون إدارس المراجعة الداخلية من فريب كاف يسمح بتحقيب 

 المهام. ف ال  ل 
مجااال الحوكمااة يمكنااأ ماان القيااام بهااذا الاادور  فاا علميااا وعمليااا  علااج أن يكااون هااذا ال ريااب مااهها تاا هيا

يخاادم إدارس المهسسااة، ويمتااد إلااج خدمااة أ ااحاب الم ااالح اآلخاارين وذلاا  ماان خااال تقااديم معلوماااي  الااذيو 
 عليها ههص  قراراتهم اتجال المهسسة. الت  يبن دقيقة و حيحة عن الحوكمة، و 

 خالصة الفصل
 وقبل اصنواب ‘خلية يقوم المراج  الداخل  بإتبا  بعا الخوواي المحددس مسبقا مهمة المراجعة الدا  صنجا

 تم يقوم بالمراجعة وتقييم  ‘للدراسة ف  ادا  مهمتأ فيقوم المراج  الداخل  بمرحلة اولية تسمج مرحلة التحضير 
 .نظام الرقابة الداخلية لي ل الج مرحلة اخيرس وه  اعداد تقرير المراجعة الداخلية 

 التقنياي و الوسائل الت  من  انها تسهيل وت عيل مهمة المراجعة متبعا المعايير الا مة ومستخدما لبعا 
  الداخلية 
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 تمهيد:
يافةهاا ربيةا المباج ة  الداخ،ية ع تةا ك  ت،ة   التة إن جهات عديدة داخل المؤسسة  تتةر ب تاتةاال التةبامل 

ك يةةب مةةن ان يةةان ع،ةةت سةة،    تأةةبرات المتر بيةةةن تهةةاع  ل ةةل مك ةةب الجهةةات تةةر با مةةن  رةة التةةر يبات لالتةةا   
تخضة  معمةةالهم ل،مباج ة ع اردابة ال ،ةةيا المباج ة ن الةداخ،ي ن مافسةهمع الاا ي  الس، كي  ام انشةخا  الةهين 

  المباج  ن الخابجي ن كهل .
 قةةد تاشةةر عةةن ت،ةة  التةةر يبات علقةةات متتادلةة  تةةين  ديفةة  المباج ةة  الداخ،يةة   مةةن ي ةة م تهةةا مةةن جهةة ع 

م دةةةم  رةةة  ةةة  الداخ،يةةة   انرةةةباد اوخةةةب ن مةةةن جهةةة  مخةةةبق  الجهةةةات السةةةات   الةةةهكب ع  يت قةةة  اجةةةا  المباج
 ان يان ع،ت ا عي  ت،  ال لقاتع  ع،ت مدق إيجاتيتها.

 ع،ةةت اةةها انسةةا  سةةت  م التا  ةة  تدباسةة  ت،ةة  ال لقةةات مةةن  جهةة  ادةةب سةة، كي  ل، قةة   ع،ةةت كيفيةة  
 طبي ة  اشةرتها  الت ةب  ع،ةةت مخت،ة  ماة ال ت،ة  ال لقةةاتع  كةهل  دباسة  كية  من ت،ةة  ال لقةات تةؤ ب ع،ةةت 

ع  ع،ةت ماةدا  المباج ة  الداخ،ية  تشةكل خةا ع  اا كةا  هلة  ع،ةت تأةةبرات   م ةدبة المباجة  الةداخ، كفةاةة
 ت ي  مطبا  ال لق  تشكل عام.

 :ا ع،ت ما ت دمع رإن اها التاب يستهد  دباس  ت،  ال لقات  ر ا ل ل   رأ ل     تااة
 لمباج  .  ال  امل المؤ بة ع،ت عمل ربيا ا  المدخل الس، ك الفصل األول:

 علقات المباج   الداخ،ي .  :يالفصل الثان
 ع،ت ر    ت ييم ج دة تبامل مخلقيات المؤسس .   لي  المباج  الداخ،ؤ مدق مس الفصل الثالث:
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 الفصل األول:المدخل السلوكى والعوامل المؤثرة على عمل فريق المراجعة
در ت ك يةبا  الت مها  المباج  ع  ل ل هل  من انستاب يشهداا ال المع ت ادم د ب  الت ادبا ل،تط بات 

مجةال الم اسةةت   المباج ةة  إلةت انتجةةام ا ةة  المحيةد مةةن الت ةة ف لمسةايبة الدةةب   المت يةةبةع  رةة مةن التةةا  ين 
  مكاتةةةب المباج ةة ع مأةةةتب مةةن الطتي ةةة رةة ي، تةةةذ اةةها انخيةةةب  الةةهي  الةةةد ب ي ادةةبا ناميةة  ال اأةةةب التشةةب 

 المؤ بة ع،ت مدااذع  تت تتمكن اهم المكاتب من ت، غ مادارها. اناتمام تال  امل
ي، تةةذ  الةةهياةةها الشةةرنع  كةةهل  الةةد ب  رةة اةةها الفأةةل إتةةباح ماميةة  ال ،ةة م السةة، كي   رةة  ت ةةا ل التا  ةة  

 مكاتب المباج    ال  امل المؤ بة ع،ت مدااذ من خلل المتا ف ال ل   اوتي : ر  يال اأب التشب 
 المباج  .  ر   المدخل الس، ك المبحث األول:

 التيا  الداخ،ي  لفبيا المباج    اختأاأاتذ. :يالمبحث الثان
 ال  امل المؤ بة ع،ت مداة ربيا المباج  .  المبحث الثالث:
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 المراجعة  في يالمبحث األول: المدخل السلوك
هةةاب ماميةة  اسةةتخدام ال ،ةة م اةةها الشةةرن ت ةةب  إد رةة تمةةت  التةة تتسةةم ال ديةةد مةةن الدباسةةات  انت ةةاف 

تط يب  حيادة كفةاةة عم،ية  المباج ة ع  هلة  عةن طبيةا الةبتط المسةتمب تةين المباج ة  مةن اا ية   ر الس، كي  
  ال ، م الس، كي   مفاايمها من اا ي  مخبق.

 : ع،ت الا   التال   ت ب  التا    اهم الدباسات  انت اف  سب تس،س،ها التابيخ
 السلوك  فيدراسة أثر المراجعة  فيراسات واألبحاث الرائدة المطلب األول: الد 
مافةةبدا  تانشةةتبا  مةة   خةةبينع  Churchillمعةةداا  التةة اةةها المجةةال انت ةةاف  رةة مةةن الدباسةةات البااةةدة  -1
م Churchill 1691)1 معةةدم  الةةهيااتمةةت تدباسةة  م ةةب المباج ةة  ع،ةةت السةة،  ع  مةةن مم ،تهةةا الت ةةف  التةة   

 ي تتةةب اةةها  -دباسةة  م م،يةة   -لةةدكت بامع  كةةان م ضةة عذ او ةةاب السةة، كي  ل،مباج ةة    أةةل تةةذ ع،ةةت دبجةة  ا
ت ةد ها محا لة  المباج ة  ع،ةت السة،  ع  مةن  التة بكةحت اناتمةام ع،ةت او ةاب  التة الت ف من م ااةل الت ة ف 

ا لةةم يكةةن  ةةد هاتهةةا تةةؤ ب ع،ةةت سةة،   الخاضةة ين لهةةاع  تةةت إه رةة ماةةم اتةةاال اةةها الت ةةف من محا لةة  المباج ةة  
 ااا  ابتتاط تين اتاال المباج    ادام ال  اب  ال  اب.

عةن  سةاال  AAA  1699  2 قامت تها ال،جا  المك،ف  مةن قتةل جم ية  الم اسةت  انمبيكية  الت الدباس   -1
 المست تل تتاا ل: ر ست دف تط يبا  الت تط يب مها  الم است ع  قد م ض ت من المجانت 

 عم،ي  اتخاه ال بابات.  -
 . اراساا الس،    -
 الفاي  لآلنت انلكتب اي   تأميم الادم.  الا ا   -
 ال ساال الفاي  ل، يا   ادبي  ارعلم.  -
 

                                                 

1 - Curchill, N.C, "Behavioural effects of an Audit : An experimental study", Unpublished ph , 

D. Dissertation, An Arabor University of Michigan, 1962,p 145. 

 

2 - "Committee to prepare a statement of basic accounting theory : report of the committee", 

Evanston: American accounting association, 1966, p13. 
ليةب ماشة بةع ك،ية   مع بسةال  دكتة با"دباس  ت ،ي،ي  ن ب ال  امل الس، كي  ع،ت المباج   اردابية  "ا ل عن إتباايم اادب ش ات ع

 .33   ع3891عالتجابةع جام    ، ان 
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 AICPA  1 ل،م اسةةتين ال ةةاا ايين   الم هةةد انمبيكةة رةة مسةة دة الت ةةف الم ةةدة مةةن قتةةل لجاةة  التخطةةيط  -3
 من يكةة ن مسةةتادا إلةةت المفهةة م ال ميةةا تضةةمات من اسةةتمباب ت ةةدم المتةةادب الم اسةةتي  ن تةةد  التةة مع   1691

 لس،   الماتف ين تالت ابيب المالي .
  2 ال ،ة م السة، كي  المك،فة  مةن قتةل جم ية  الم اسةت  انمبيكية   رة قامت تها لجاة  الت ةف  الت الدباس   -4

AAA 1691 مجةال   رةم ريما يت ،ا تت  يم  ت ديةد الماةاال الدباسةي  المااسةت  مةن ال ،ة م السة، كي  ل،دابسةين
بمت مةن  جهة  ادباةا ماهةا   ي ة  الأة،   التة ع، م الم است ع  قةد اختةابت ال،جاة  ت ة  المتا ةف السة، كي    

 : ا ت ، م الم است    
 . Receptionاردبا   -
 . Motivationالدار ي   -
 . Anxiety and conflictال ،ا  الأبال  -
 .Attitudes and Attitude changesانتجااات  ت يب انتجااات  -

 مجال ع، م الم است . ر تساعد التا  ين  الت  م الت  ت تت بيباا مجم ع  من المباج  الس، كي  
م عةن  ضة  مفةاايم AAA 1693  3 معدتذ ال،جا  المك،ف  مةن جم ية  الم اسةت  انمبيكية   الهيالت بيب  -5

مك ب من مجال م ةل  ر ل اراسااي  ت بيباا ماذ يجب مباعاة ال  ام ر مساسي  ل،مباج  ع  يف م أت ال،جا  
عداد الت ابيب.  د ب المباج    عم،يات الف    ا 

م ضةةب ريةةذ من المباج ةة  لةةم تتطةة ب تأةة بة كاريةة ع إها لةةم  الةةهي   1695سةةا   Ling)4معةةدم  الةةهيالت ةةف  -9
 It (auditing) has notادبية  انتأةانت  ال ،ة م السة، كي . رة ت ةدف  التة انعتتاب التطة بات  ر يرخه 

                                                 

1 -Research (Exposure Draft ) "Planning committee, American institute of certified public 

accountants", 1968, p7. 

 التةةرمينع ك،يةة   تجةةابةع مج،ةة  الم اسةةت   ال"دباسةة  سةة، كي  إعلميةة  –تطةة ب إطةةاب الم اسةةت   "ا ةةل عةةن د. عتةةد المةةا م م مةة دع
 . 181ع   3811 ع31ال اابةع ال دد   التجابةع جام 

2 - "Committee on Behavioral science content of the accounting curriculum", report of the 

committee, the accounting review, supplement, Vol XLVI, 1971, p 247 – 285. 
3 - "Committee on basic auditing concept a statement of basic auditing concepts", American 

accounting association, 1973, Passim  

 .31ا ل عن إتباايم اادب ش اتذع مبج  ساتاع   
4 - Lingg, J. F, "Be more and auditor" , the internal auditor, Aug, 1975, p 26. 
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advanced for enough to ignore development in communication theory and 
behavioral science. 

الم اسةت   رة م ل، أ ل ع،ت دبج  دكت بام الف،سف  1699سا    1   البسال  الم دم  من م م د الاال -9
 التةة يةةان ماةةم المفةةاايم تطةة يب عم،يةة  البقاتةة  ع،ةةت ال سةةاتات  تت رةة  م ضةة عها انتجااةةات السةة، كي   د باةةا 

 اها المجال. ر يمكن انستفادة ماها 
الم اسةت   رة ل، أة ل ع،ةت دبجة  دكتة بام الف،سةف   1696سا    2 البسال  الم دم  من عتا  بض ان  -1

لف ةة   ت يةةيم ادةةام البقاتةة  الداخ،يةة  تهةةد  ت ديةةد مةةدق عم،يةة  المباج ةة ع  قةةد    م ضةة عهاع المةةاهل ال ،مةة
عاةد قيامةذ تف ة   ت يةيم ادةام  يالت امةل مة  ال اأةب التشةب  رة ياجب المباج    اذ لكت أ،ت الدباس  إلت م

ع  من يت ةب  ع،ةت مأةادب يالبقات  الداخ،ي  يجب ع،يذ من ي ا ل ال ق   ع،ت مستاب  د ارة  السة،   التشةب 
كةةن الةةتخ،  اراسةةااي   السة، كي ع  من ي ةةا ل مةا مم  اةها السةة،  ع كمةةا يجةب ع،يةةذ مباعةاة الاةة ا  رةة التةر يب 

م،ين تت ليسةةي  عم،يةة  المباج ةة ع  تةةت يسةةتطي  من يكسةةب   ةةتهم   سةةن ت ةةا اهم امةةن الشةة  ب السةةااد لةةدق ال ةة
 إاجاح مهمتذ.  ر يساعدم ع،ت الاجا   الهيانمب 

 – كةان م ضة عها اسةت لل مباقةب ال سةاتات  1611سةا    3 قةام تهةا د. إتةباايم بسةلن  التة الدباس   -6
ي ام ع،يةذ الت ةف اة  من الم اردة  ع،ةت اسةت لل مباقةب ال سةاتات مسةرل  هاتية   الهي  ادبة س، كي ع  الفب 

تبتتط تشخأيتذ مك ب من ابتتاطها تمجم ع  ال  اعد  الم ةاييبع  م ضةب ماةذ يمكةن اكتسةاب الم قة  المسةت ل 
 كا مسةتمدا تاعتتابم م د م ةاييب المهاة  مةن خةلل عم،يةات التطةاتا مة  سة،   المجم عة  تةرن يطتةا الفةبد سة،

المجم عة  ممةا يج ةل اةها السة،    رة ال لقة   ر   من س،   المجم ع ع نن اها الس،   يبتتط تد ب مبض
ع كما يتم اكتساب الس،   المست ل ميضا مةن خةلل عم،يةات Self imageل،شخ    جحةا من التأ ب الهات

م ع  يتطاتا  يتماشت  ياسجم مة  قةيم هاتي  ترن ي تل الفبد تر يب المجم ع ع نن الس،   المفب   من المج
اةها الفةبدع  مةةن الم تمةل من يسةةتمب السة،   المكتسةةب تهةهم الطبي ة  طالمةةا من ال لقة  مةة  المجم عة  مسةةتمبة 

 ك لق  مبضي ع  طالما يتم الم ارد  ع،ت ال يم المااست  لتطتيا اها الس،  .
                                                 

لتجةةابةع جام ةة  ك،يةة  اع  "تطةة يب عم،يةةات البقاتةة  ع،ةةت ال سةةاتات رةة انتجااةةات السةة، كي   د باةةا "ع  م مةةد سةةيد الاةةال  - 1
 .17ع   3811الماأ بةع 

ع بسةةال  "لف ةة   ت يةةيم ادةةام البقاتةة  الداخ،يةة  تهةةد  ت ديةةد مةةدق عم،يةة  المباج ةة   المةةاهل ال ،مةة " مةةد بضةة انعمعتةةا   - 2
 .113ع   3818دكت بام ليب ماش بةع ك،ي  التجابةع جام   ال اابةع  

ع 3891ي لية   378مج،ة  المةال  التجةابةع ال ةدد  ع"تاتع ادةبة سة، كي اسةت لل مباقةب ال سةا "عيد. إتةباايم بسةلن  جةاح   - 3
  33-17 . 
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الم اسةت ع  رة ،ت دبج  دكتة بام الف،سةف  ل، أ ل ع 1613سا    1 البسال  الم دم  من إتباايم ش ات   -11
يةةةتم تطةةة يب الم اسةةةت     م ضةةة عها م ةةةب ال  امةةةل السةةة، كي  ع،ةةةت المباج ةةة  اردابيةةة ع  يةةةف م ضةةةب ماةةةذ لكةةة

سة،    ر تت ف  الت  المباج   تطبي   ر ال  يست،حم انمب ضب بة البتط تين م  ماتهما  تين م  مات ال ، م 
 اراسان.

علقة  مباقةب  رة م عةن الج ااةب السة، كي  1615سةا    2 . م مةد ت ريةا م مةد قام تها د الت الدباس   -11
تةؤ ب  التة ال ساتات تالماشرة  م باا ع،ت است لل المباقةبع  يةف دابت اةهم الدباسة   ة ل المفةاايم السة، كي  

 رة خةها ع،ت س،   مطبا  اةهم ال لقة   علقة  المباجة  تالماشةرة م ةل المباج ة  ع  ر ةا ل،ادبيةات السة، كي   
 رة لههم المفاايم ع،ت مطبا  ت،  ال لق ع  تةت يتسةات مخةه ديااميكية  اةهم ال لقة    ال ستان التر يب المب ،

ال سةةةتانع  ا تمةةةال ت يةةةب سياسةةة  مطبارهةةةا مةةة  مةةةب ب الةةةحمن  اسةةةتمبابي  ال لقةةة ع اةةةها تارضةةةار  إلةةةت إيضةةةا  
 باج    است لل المباج .ال لق  تين اهم المفاايم الس، كي   تر يباا ع،ت عم،ي  الم

م عةةةن انسةةةتجات  السةةة، كي  لت بيةةةب المباجةةة  1661سةةةا    3 قةةةام تهةةةا د. إتةةةباايم شةةةااين  التةةة الدباسةةة   -11
ي تتةةةب بسةةةال  م  قاةةةاة ت أةةةيل م ، مةةةات المباج ةةة  إلةةةت   ع  يةةةف م ضةةةب من ت بيةةةب المباجةةة  الخةةةابج الخةةةابج

ال ة اام المالية  الماشة بة م  تهةح  رة ت دعم ال  ة  مستخدمها ت يف تؤ ب ع،ت س، كذع  اهم البسال  قد تؤدق إل
ال    تدبجات متفا ت  م  قد تؤدق إلت ضيال ال    ك،ي ع  الس،   يرخه عادة شكل قةباب يتخةهم المسةتخدم تاةاة 

شكل ت بيةبع  لةها ر ةد متةدق تهةهم  ر  أ،ذ  الهيع،ت الم ، ماتع  اها ال باب ا  تم ات  استجات  لهها الم يب 
 تساعد ع،ت حيادة كفاةة  ر الي  الت بيب تالاست  لمستخدميذ ماها:  الت    انقتبا ات الدباس  ت

 ت بيبا مختأبا  ر ا لألأ ل المهاي  الم ب ر  . الخابج من ي دم المباج   -م
من يبرا تهها الت بيب المختأب ت بيبا تذ ت   التفاأيل ي ضب ل يب المتخأة  اطةاا عمةل المباجة   -ب

 لي  اردابة  م ات الم ، مات ؤ  ليتذ  كهل  مسؤ يتديذ  عن مدق مس الهي البمي   أ لذ إلت ع  مسالخابج 
 قد تتد  لامض .  الت 

                                                 

 .39ع  إتباايم اادب ش ات ع مبج  ساتا - 1
ع المج،ةة  "علقةة  مباقةةب ال سةةاتات تالماشةةرة  م باةةا ع،ةةت اسةةت لل المباقةةب رةة الج ااةةب السةة، كي   "د. م مةةد ت ريةةا م مةةدع -2

 .471-414ع   3897عتجابةع جام   عين شم ع الجحة ان ل ال ،مي  للقتأاد  التجابةع ك،ي  ال
انحاةب   ع المج،  ال ،مي  لك،ية  التجةابةع رةبل جام ة" انستجات  الس، كي  لت بيب المباج  الخابج "د. إتباايم ع مان شااينع -3

 .311 – 343ع   3881ل،تااتع ال دد السات ع ياايبع 
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إطةةةاب انتجااةةةات السةةة، كي   رةةة مجةةةال المباج ةةة ع    رةةة تمةةةت  التةةة مةةةن ال ةةةب  السةةةاتا ل،دباسةةةات  انت ةةةاف 
 :ي، ت،  الدباسات كما  تأاي 
 السلوك   فيمراجعة : تصنيف دراسات أثر الالثانيالمطلب 

ت د ها محا ل  مهاة  المباج ة  ع،ةت انشةخا  الخاضة ين لهةا م ةل  الت دباسات ت ، ت تاو اب الس، كي   -1
 مافبدا  تانشتبا  م  اوخبين. Churchillقام تها  الت الدباسات 

مةن م ةب  دباسات من قتل اياةات ع،مية  ت أةت تضةب بة قيةام الم اسةتين تدباسة  ال ،ة م السة، كي  لمةا لهةا -1
قامةت تهةا ال،جةان المك،فة  مةن قتةل جم ية   التة مها  الم است   المباج   م ل الدباسات  ر إ داف تط ب  ر 

 ل،م استين ال اا ايين. انمبيك الم است  انمبيكي   كهل  الم هد 
البقاتة   مجال ر يمكن انستفادة ماها  الت دباسات ت ، ت تضب بة إلمام المباج  ترام المفاايم الس، كي   -3

 قام تها م م د الاالت. الت ع،ت ال ساتاتع م ل الدباس  
دباسات ت ، ت تضب بة إلمام المباج  تمأادب التر يب ع،ت الس،   التشبق  تت يستطي  من يكتسب      -4

 قام تها عتا  بض ان.  الت  ت ا ن انرباد الخاض ين ل م،ي  المباج   م ل الدباس  
معةداا د. إتةباايم بسةلنع  الدباسة   التة لل مباقةب ال سةاتات م ةل الدباسة  دباسات س، كي  ت ، ت تاست  -5

 معداا د. م مد ت ريا م مد. الت 
  م ل دباس  د. إتباايم شااين. الخابج دباسات ااأتت ع،ت انستجات  الس، كي  لت بيب المباج   -9

 :ي، مجال المباج   كما   راستخدمت ريها ال ، م الس، كي   الت إهن يمكن ت ضيب المجانت البايسي  
 (1)مجال المراجعة فياستخدمت فيها العلوم السلوكية  التيالمطلب الثالث: المجاالت الرئيسية  
 ر    ت ييم ادام البقات  الداخ،ي . -
 است لل مباقب ال ساتات. -
 علق  مباقب ال ساتات تال ميل. -
 ت بيب مباقب ال ساتات. -

المباج   إن ماهةا لةم  ر لدباسات  تميحاا تالتا ل  ابتتاطها تمجانت مخت،ف   ع،ت البلم من مامي  اهم ا
 ةا ل ت التة يمكن من تؤ ب ع،ت المباجة  عاةد مدااةذ لمهةام  ديفتةذ    الت تت ب  ل، ديد من المفاايم  ال  امل 

 ت ضها من خلل اها الت ف ادبا ناميتها. هاتاا ل  التا  
                                                 

 الم اسةةت ع رةة مةةهكبة لايةةل شةةهادة الماجسةةتيب  ع"  ل،مباج ةة  الداخ،يةة  دباسةة  تجبيتيةة ت ةةاد السةة، كيان"  مةةدع مةةد أةةالب انم -1
 .47ع 3894 عةال ااب عجام   عين شم  
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 ة لفريق المراجعة واختصاصاته.: البيئة الداخليالثانيالمبحث 
لمهاة  المباج ة  إلةت حيةادة  جةم الط،ةب ع،ةت خةدمات المةباج ين كاتيجة  ماط ية   التةابيخ يشيب التطة ب 

ع  تطة ب مادمة  الضةباابع  التجةابي ر ل،مشب عاتع  ااتشاب الت امل تاناتمان المأةب  ال اا ا لتط ب الكيان 
 ع  ده ب الشبكات مت ددة الجاسيات.أاديانقت تط ب اردابة ال ،مي   ام  الاشاط 

 قةةد اسةةت جب اةةها التطةة ب من تتخةةه مهاةة  المباج ةة  شةةكل مادمةةا  مأةةت ت تمةةاب  مةةن خةةلل ماشةة ت 
خاأ  يتبا    جمها مةن ماشة ت أة يبة ال جةم  مت سةط  إلةت ماشة ت ضةخم  عالية  لهةا ال ديةد مةن الفةب ل 

 جمي  ما اة ال المع  ي مل تها  ن  المباج ين. ر 
اها  تتسم الهياكل التاديمية  لماشة ت المباج ة  الأة يبة تالتسةاط ع  ماشة ت المباج ة  مت سةط  ال جةمع 

يك ن مك ةب ت  يةدا ناهةا  التاديم م  داع مما ماش ت المباج   الكتيبة رهيك،ها  التاديم ر ادة ما يك ن ايك،ها 
عةادة مةا يرخةه شةكل  التاديمة إن ايك،ها ر  تالتال عديد من الد لع  ر ك يب من ان يان  ر تماب  اشاطها 

يتت ها ال ديد من الفب ل م  الماشة ت التات ة ع  مةن مم ،ة  اةهم الا عية  مةن الماشة ت كتيةبة  Parentشبك  "مم" 
 Arthur Andersen كةةةهل  ماشةةةرة  Price Waterhouseمأةةةب ماشةةةرة  رةةة لهةةةا رةةةب ل  التةةة ال جةةةم   
  ليباما.

الاجةا   الت ةدم مكتةب مةن  رة اج   كتيبة ال جم تك ن ربأةتها عةادة  تجدب ارشابة إلت من مؤسسات المب 
تا   ربأ   ماش ت المباج   أ يبة ال جمع  هل  اتيج  ل دبتها ع،ت ت يين مباج ين مكفاةع  ان تفاد تهم  ا 

ع  قةةةدبتها ع،ةةةت تةةة ريب رةةةب  اكتسةةةاب  اردابي المهاةةة مرضةةةل لمسةةةاعدة المةةةباج ين ع،ةةةت انبت ةةةاة تمسةةةت اام 
 رة  رب  التدبيب  انست للع  من اا ية  مخةبق رةإن الماشة ت المهاية  كتيةبة ال جةم تةحداد ربأةتها  الختبات

ال أةة ل ع،ةةت ال مةةلة مةةن الشةةبكات ال ملقةة ع لمةةا لهةةهم الماشةة ت مةةن قةةدبة ع،ةةت ت ةةديم خدمةة  متميةةحة لهةةؤنة 
 .  1 ال ملة 

ن التخأة  تةين معضةاة المهاة   م  ااتشاب مؤسسات المباج   المت سةط   كتيةبة ال جةمع دهةب اة ل مة
 ت دمها ماش ت المباج   إلت ال ملةع  تتم ل اهم الخدمات ريما ي،ت: الت ريما يت ،ا تالخدمات 

 خدمات الم است   المباج  .  -
 الخدمات اردابي   انستشابي . -
 الخدمات الضبيتي . -

                                                 

ع "م ب  جم الماشرة   جم مكتب المباج   ع،ت است لل المباج ع  كفاية  تردية  عم،ية  المباج ة  "جم   م مد م مد ع،تع - 1
 .77ع   3899ع جام   ال اابةع ةاب بسال  ماجستيب ليب ماش بةع ك،ي  التج
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 رة تتم ةل  التة يحا لها ال مةلة    لت ا قد يحداد التخأي  داخل اشاط المباج   تت ا لألاشط  المخت،ف  
شةةةةبكات أةةةةااعي   تاةةةة    شةةةةبكات تةةةةرمين  شةةةةبكات تتةةةةب ل  شةةةةبكات سةةةةيا ي   راةةةةادا  خلرةةةةذ. كمةةةةا يحيةةةةد 
التخأةة  ميضةةا داخةةل اشةةاط الخةةدمات اردابيةة   انستشةةابي  ليتضةةمن تتسةةيط إجةةباةات ال مةةل  البقاتةة  ع،ةةت 

 اراتاج  ت  ف ال م،يات  مادم  الم ، مات  خلرذ.
 ت ةة م ماشةة ت المباج ةة  المت سةةط   كتيةةبة ال جةةم تت سةةيم المةةباج ين الةةهين ي م،ةة ن تهةةا إلةةت رةةبا مباج ةة   

Audit Teams  يخت  كل ربيا ترداة عمل م ينع  يخت،   جم  اختأاأات اةهم الفةبا مةن عم،ية  إلةت
 مخبقع  من ماشرة إلت مخبق.

باج ةةة   طتي ةةة  عمةةةل اةةةها الفبيةةةاع  كةةةهل  ت ةةةب  ت ةةة  الت بيفةةةات المت ، ةةة  تفبيةةةا الم  التا  ةةة ت ةةة م  
ي  م ترداة  تافيه عم،ي  المباج   ر لع  هل  مةن خةلل  الهياختأاأاتذ ت ب  الت أل إلت ت ديد الفبيا 

 الا اط التالي : 
 مااي  ربيا المباج  . -
 طتي   عمل ربيا المباج  .  -
 اختأا  ربيا المباج  . -
 ةالمطلب األول: ماهية فريق المراجع 

تراةةذ:" مجم عةة  مةةن  Pratt and Jiambalvoعةةب  ربيةةا المباج ةة  ال ديةةد مةةن الكترةةابع ر ةةد عبرةةذ 
 لين عةةن تافيةةه عم،يةة  المباج ةة  تف اليةة ع  اة  يتكةة ن مةةن مةةديبع مباجةة  م لع   ا ةةد م  مك ةةب ؤ المةباج ين المسةة

 ل عةةن ال يةةام ؤ اةة  مسةةمةةن المةةباج ين المسةةاعدينع  يشةةب  المباجةة  ان ل متاشةةبة ع،ةةت معمةةال المسةةاعدينع   
اما ي  م تمباج   ال مل  ت م،ي  المباج  ع  لي  تالضب بة من ي  م المديب تالمتات   الي مي  ل م،ي  المباج  ع  ا 

   1 المافه ع،ت رتبات م يا "
يتكة ن مةن  Project teamsربيا المباج   تراذ "شةكل مةن انشةكال ربيةا ال مةل  Watson قد عب  

  2 ماش ت المباج    الهين ي م، ن تشكل م دد تدق "  ر متهاين انعضاة مجم ع  أ يبة من الم
 Hierarchicalربيةةا المباج ةة  تراةةذ :"   ةةدة عمةةل ترخةةه الشةةكل الهبمةةت   Andersonكمةةا عةةب  
Working Unit عدة مست يات تاديمي ع  تتم ل ريما ي،ت: ر ع تتك ن من م استين 

                                                 

1 - Pratt and Jiambalvo, J, "Relationship between leader behaviors and audit team performance, 

accounting organization  and society", Vol 6, 1981,p 133. 

2 - Watson, D. J.H, "The structure of project teams facing differentiated environments; an 

exploratory study in public accounting firms", The accounting review, April, 1975, p 262. 
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 or Junior  Staff Auditor      مست ق المباج  المساعد                
     Audit Senior or In charge Auditorمست ق المباج  ان ل             

    Manager or Supervisor                     م  المشب مست ق المديب 
  )Engagement Partner  )1مست ق الشبي                                  

من الت بية  ان ل  ال الةف بكةحا ع،ةت ت ديةد  اأةل الةت ان ت بي  ربيةا المباج ة ع من ال ب  الساتا ل
عةةدد ت،ةة  المسةةةت ياتع كمةةا بكةةةح  رةةة يتكةة ن ماهةةةا ربيةةا المباج ةة ع إن ماهمةةةا اخت،فةةا  التةةة مسةةت يات ال ديفيةة  

 لم يتاا لها الت بي  ال الف. الت الت بي  ان ل ع،ت ديااميكي  ال مل داخل الفبيا   
لفبيةةا المباج ةة  ر ةةد اقتأةةب ع،ةةت ت ضةةيب من ربيةةا المباج ةة  يتكةة ن مةةن مجم عةة   ال ةةاا بيةة  ممةةا الت 

أ يبة من الممتهاينع  لم ي دد مست ياتهم ال ديفية ع إن ماةذ مشةاب إلةت من اةها الفبيةا شةكل مةن مشةكال رةبا 
 ال ملع  اهم الفبا تتك ن لت  يا اد  م دد  ي م، ن تشكل م دد تدق .

الفبيةةا قةةد  رة  ليات الم ةةددة لكةل عضةة  ؤ إلةةت ماةةذ ع،ةت الةةبلم مةن من المسةة  n Anderso 2 قةد مشةةاب 
افة  ماشةرة المباج ة ع  رة يخت،  من ماشرة مباج   إلت مخبقع  قد تخت،  ميضا من ع د مباج ة  إلةت  خةب 

 :ي، يمكن ت ضي ها كما  الت إن ماذ ي جد ت   ال م ميات 
ن إاجةةاح جةةحة مةةن عم،يةة  المباج ةة ع ت كةةل إلةةيهم ت اسةةط   لين عةةؤ من المةةباج ين المسةةاعدين ي تتةةب ن مسةة -3

 المباج  ان ل  ت ت إشبارذ.
التخطةةيط  التافيةةه  ارشةبا  ع،ةةت عم،يةة  المباج ةة ع كمةةا  رةة المشةابك   رةة  لي  المباجةة  ان ل ؤ تتم ةل مسةة -1

 تمباج تها. ي  م ميضا تمباج   معمال المباج ين المساعدينع  هل  قتل عبضها ع،ت المديب م  الشبي  ل، يام
 لي  متاشةةبة عةةن مباج ةة  معمةةال مبؤ سةةيهم تجااةةب ت ةة  ؤ  لين مسةةؤ ي تتةةب كةةل مةةن المةةديب  الشةةبي  مسةة -1

 : ر  ليات اردابي  المتم ،  ؤ المس
  .  م است  ال ميل ع،ت مت اب عم،ي  المباج 
 يا .اتخاه ال بابات ريما يت ،ا تال ضايا الم استي   المبتتط  ت  د مباج   م  عم،ي  مباج   م  

اةةةها  ع،ةةةت الةةةبلم مةةةن من تافيةةةه عم،يةةة  المباج ةةة  تةةةتم ت اسةةةط  معضةةةاة ربيةةةا المباج ةةة  الةةةهين يخضةةة  ن 
تتخةه ت اسةط  معضةاة الفبيةا تباجة  عاةد كةل  الت الفبياع إن من ان كام  ال بابات  ر رشبا  مع،ت مست ق 

                                                 

1 - Anderson , R, J, "The external audit", Toronto : Pitman As cited by: Solomon, I,  "Multi – auditor 

judgment / decision making research", journal of accounting literature , Vol, 6, 1987, p 02. 

2 - Anderson, R, J , op . cit ,p 2. 
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شر من اهم ال م،ي  يشاب إليهةا ع،ةت تا الت مست ق من مست يات ربيا المباج  ع  ع،يذ رإن ان كام  ال بابات 
 .  Judgment and decisions audit team   1ماها قبابات  م كام ربيا المباج   

 مام ما يتخهم ربيا المباج  :  
 ت بيب طتي    ت قيت  اطاا اختتابات المباج   الضب بي . -3
 خلل ت،  انختتابات.تم تجمي ها من  الت ي  م تتك ين استاتاجاتذ ترسيسا ع،ت مدل  ار تات  -1
 ال  اام المالي . مستخدم يجب إعداد لخدم   الهيي دد ا ل الت بيب  -1

 : طبيعة عمل فريق المراجعة الثانيالمطلب 
راجاح المهام الم ك ل  إلت ربيا المباج   رةإن معضةاة الفبيةا يجةب من يتضةارب ا  يت ةا ا ا م  يتفةاع، ا 

الت ا ن يمكن من يتم من خلل سه ل  انتأانت تين معضاة ربيا تأ بة م  ترخبقع  م ل اها التفاعل م  
اةها الشةرن تارضةار  إلةت  رة المباج  ع  ي كم طتي   اها التفاعل م  الت ا ن ما ت ت يةذ الكتاتةات الم اسةتي  

 .ال م، ماش ت المباج   من خلل التطتيا  ال اق   ر ما است ب ع،يذ الت ب  
 انمبيكة  اييب مها  المباج  ع م ال هل  الم ياب الأادب من الم هد يضا  إلت هل  ما اأت ع،يذ م

يأةة  عم،يةة  ارشةةبا   الةةهي الخةةا  تةةالتخطيط  ارشةةبا ع    1691عةةام  AICPA  2 ل،م اسةةتين ال ةةاا ايين
 .مدااهمربيا المباج    متات    ر ع،ت ماها ت جيذ جه د المبؤ سين 

تةةبامل المباج ةة   م باا ال مةةل تتةةدرا مةةن مع،ةةت إلةةت مسةةفل  إطةةاب تافيةةه اةةهم ال ديفةة  ارشةةباري  رةةإن رةة   
تم الت أل إليها  كهل  انستاتاجات المؤسس  ع،ت ت،  اندل ع  الت رتمام عم،ي  المباج  ع مما مدل  ار تات 

رإاهةةا تتةةدرا مةةن مسةةفل إلةةت مع،ةةتع  اةةها ي اةةت ماةةذ عاةةد كةةل مسةةت ق مةةن مسةةت يات ربيةةا المباج ةة  تةةتم عم،يةة  
تةم الت أةل  التة ربيا المباج ة  ي ة م تمباج ة  ال مةل المةؤدق  كةهل  انسةتاتاجات  ر ركل مست ق ارشبا ع 

تالأةة بة المط، تةة ع رةةإن م باا ال مةةل تات ةةل إلةةت  مداؤمإليهةةا ت اسةةط  المسةةت ق انداةةتع رةةإها كةةان ال مةةل قةةد تةةم 
مدق  الةةةهي  ال مةةةل ربيةةةا المباج ةةة ع ممةةةا إها كةةةان ااةةةا  ت ةةة  المل دةةةات ع،ةةةت هلةةة رةةة المسةةةت ق انع،ةةةت 

قةةام تةهل  ال مةةل  تةةت ي ةة م  الةةهيتةةم الت أةل إليهةةاع رةةإن م باا ال مةل ت ةة د ل ضةة  الفبيةا  التةة  انسةتاتاجات 
ت،  المل داتع  اهم ال م،ي  يتم تكباباةا  تةت يأةتب ال مةل المةؤدق   يتلرتتإعادة الادب ريما ت أل إليذ 

 ع،ت مست ق مط، ب من قتل الشبي .

                                                 

1 - Solomon,  I , op . cit , p 03. 

2 - American institute of certified public accountants, "planning and supervision", statement on 

auditing standards, No 22, New York, 1978, p 43. 
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إاجةةاح مهةةام عم،يةة  المباج ةة ع  رةة تا يمكةةن ال ةة ل إن ربيةةا المباج ةة  ي، ةةب د با بايسةةيا تاةةاة ع،ةةت مةةا سةة
 يف إاذ ي طت طاق  تدعيمي  ل م،ية  المباج ة  رضةل ع،ةت ماةذ يتةدق بميةذ تشةرن ال ديةد مةن ال ضةايا المت ، ة  

 ت م،ي  المباج   م ل:
 مدق اررأا  المط، ب تال  اام المالي . -
 ل م،يات الم استي  قد تم تسجي،ها  ر ا ل،م اييب الم استي  الم ت ل  قت ن عاما.الت بيب عما إها كاات ا -
 عب  تيااات ال  اام المالي . ر ماشرة ال ميل لمتدم انامي  الاستي   إتتالمدق  -
 ي  م تإعدادم. الهيت ديد ا ل الت بيب  -

 المطلب الثالث: تكوين واختصاصات صاحب فريق المراجعة   
يةا المباج ة  إلةت مسةت يات مت ةددةع إن من الت سةيم الشةاا  اة  ت سةيم ربيةا المباج ة  إلةت يمكن ت سةيم رب 

 :ا مبت   مست يات 
 مست ق المباج  المساعد.  -
 مست ق المباج . -
 مست ق المديب. -
 مست ق الشبي . -

 تةةالبلم مةةن من اةةها الت سةةيم اةة  انك ةةب شةةي عاع إن من اةةها ن يماةة  مةةن قيةةام ت ةة  ماشةة ت المباج ةة  
ع  تتم ةةل ال  امةةل الم ةةددة  1 ت سةةيم ربيةةا المباج ةة  إلةةت مسةةت يات مقةةل م  مك ةةب مةةن ت،ةة  المسةةت يات السةةات   ت

 جم الماشةرة م   جةم ال مةل المت اقةد ع،يةذع  مسةا  اةها الت سةيم يبجة  إلةت م ةداب  ر لم ل اها الت سيم عادة 
ساعد عم،ي  ت سيم ربيا المباج   إلت مست يات يتمت  تها المباج ع  ت الت الختبات  المهابات الفاي   اردابي  

المهام المتبمج  م  الب تياي  م  ارجبااي  إلت المةباج ين  ميإاجاح مهام ن ت تاج إلت ختبة عالي   ر مخت،ف  
ت تةاج إلةةت قةةدب مةةن الختةبة م ةةل المهةةام شةةتذ المتبمجة  رإاهةةا يمكةةن من تسةةاد إلةةت  التةة المسةاعدينع ممةةا المهةةام 

ت تةاج إلةت مسةت يات عالية  مةن الختةبةع رإاهةا يمكةن  التة المهام  مي لع مما المهام ليب المتبمج  المباج  ان

                                                 

    يف ت سم مست يات الفبيا إلت خم  مست يات كاوت Price Waterhouseالم ال ع،ت هل  ماشرة  - 1
 مست ق المشبرين / مساعد  المديب-      مست ق المباج ين  –مست ق المساعدين                   -

 مست ق الشبكاة   -مست ق المديبين                     -

 هل : ر باج  
Price Waterhouse, "Facts and sources of information about the price Waterhouse worldwide 

organization ", August, 1987, p 47. 
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م  يمكةةةةن إسةةةةااداا إلةةةةت المةةةةديب م   –من تسةةةةاد إلةةةةت مباجةةةة  يتمتةةةة  تختةةةةبة م   لةةةة  خةةةةلل عشةةةةب سةةةةا ات مةةةة ل 
   1 الشبي .
ماةم   2 ع ر د تاا ل ت   الكتابض ة الت سيم الشاا  لمست يات ربيا المباج   الساتا ارشابة إليها ر   

 :ي،  متبح اختأاأات  مهام كل مست ق من ت،  المست يات كما 
 مستوى الشريك –اختصاصات المستوى األول  -1

ع رهةم الةهين ي  مة ن ت ضة  السياسةات ف ماشة ت المباج ة  مع،ةت دبجةات السة،م الة دي ر ي تتب الشبكاة 
،ةةت ت  ي هةةاع  يتةة لت كةةل شةةبي  مةةن الشةةبكاة عةةادة بااسةة  قسةةم ال امةة  لماشةة تهمع  ت ديةةد اناةةدا   ال مةةل ع

ت يف يت لت شبي  بااس  قسم الم اسةت   المباج ة ع  - ال  ت سيمها إلت مقسام ر  -م ين من مقسام الماشرة 
  خةب بااسة  قسةم الضةباابع   الةف يتة لت بااسة  قسةم الخةدمات انستشةابي ع اةها تارضةار  إلةت شةبي  يتة لت 

ها ت ةةددت ال م،يةةات  شةةا ن انرةةباد ي ةة م تهةةا قسةةم المباج ةة ع  تا عةةت  التةة   خةةب يتةة لت انعمةةال اردابيةة ع  ا 
لتشةةةةمل مباج ةةةة  ماشةةةة ت هات مماشةةةةط  اقتأةةةةادي  مخت،فةةةة   تاةةةة   شةةةةبكات تةةةةرمينع ماشةةةة ت تجابيةةةة ع ماشةةةة ت 

اسةت  أااعي ع شبكات م ا نت  رإاذ قد يتم تخأي  شبي  لكةل اشةاط مةن ت،ة  اناشةط ع  كةهل  ال ةال تال
 انقسام. لتاق 

إن ماةذ مةن  –اةهم ال ةال الشةبي  المةديب  رة  قد ي هد تإدابة ماشرة المباج ة  إلةت م ةد الشةبكاةع  يسةمت 
 ا عين من انختأاأات اما: ر الم تاد من ي هد تاردابة ل،جا  من الشبكاة  تتم ل اختأاأات الشبي  

 اختأاأات إدابي .  -
 اختأاأات راي . -
 دارية للشريكاالختصاصات اإل -أ
 بسم السياسات ال ام   ت ديد انادا . -
 جهب عملة جدد   ض ب انجتماعات الهام  م  ال ملة.  -

                                                 

 المباج   ال ساتي   المستادي  نبأدة ال ساتات  -من مم ،  المهام المتبمج :                - 1
 ال أ ل ع،ت مدل  ار تات ت ساال ب تياي   -                                             

 نادم  البقات  الداخ،ي    الف   المتدا - المهام شتذ المتبمج :                        
 إجباة اختتابات مدق انلتحام  -                                              
 نادم  البقات  الداخ،ي   الت ييم الاهاا – المهام ليب المتبمج                         

 ع "مباج   ال ساتات ر ت   الم ض عات "د. عيست م مد مت  الطتلع  هل  ع،ت ستيل الم ال: ر باج   - 2

 .391-393ع   3881داب ال  ار  ال بتي ع ال اابةع 
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 ت ديد  م است  ال ملة ع،ت انت اب. -
 تط يب ال لقات م  ال ملة  انطبا  انخبق م ل انجهحة ال ك مي   المادمات المهاي .  -
 اختياب  ت يين مباج ين  م دفين جدد. -
 شبا  ع،ت مبؤ سيذ  متات   معمالهم  التركد من من ال مل الهين ي  م ن تذ يمتاح تالكفاةة المهاي .ار -
 بسم التبامل التدبيتي  ل،مباج ين.  -
 انطلل ع،ت ت ابيب متات   ال مل  اعتماداا.  -
 انطلل ع،ت خط  ال مل  اعتماداا. -
 االختصاصات الفنية للشريك -ب
مجةةال المباج ةة  لت ةةديم مسةةت ق جيةةد مةةن الخةةدماتع  كةةهل  مةةن  رةة سةةت دف انطةةلل ع،ةةت كةةل مةةا اةة  م  -

ربضها استخدام الماش ت ل، ساتات انلكتب اي ع  ليباا  الت مجل م ات،  المتط،تات الجديدة من قتل ال ملة   
 من تكا ل جيا الم ، مات المت دم .

تت  التشةةةبي ات الضةةةبيتي ع  مةةةا يجبيهةةةا المشةةةبل ع،ةةةت الادةةةام الضةةةبي التةةة متات ةةة  التطةةة ب  الت ةةةديلت   -
 يست دف من ضبااب م  ي، ت ماها.

 ت اجذ مساعديذ. الت المشاكل الااجم  عن عم،يات المباج      ر الفأل   -
 مااقش  ت ابيب المباج   م  ال ملة قتل اناتهاة من عم،ي  المباج  .   -
 مباج   انعمال السات   م  المديب.   -
 مباج  .انطلل ع،ت اتاال عم،يات ال  -
 مباج    ت قي  خطاتات اردابة.   -
 مباج    ت قي  الميحااي   ت بيب مباقب ال ساتات.  -
 مستوى المدير  – الثانياختصاصات المستوى  -2

إها حادت معتاة ال مل ع،ت الشبي    جةد مةن الأة ب تسةييب انمة ب تمفةبدمع رإاةذ ي ة م تتفة ي  ت ة  
مةةةن الشةةةبي   المةةةديب مسةةةا لين عةةةن التركةةةد مةةةن ترديةةة  الماشةةةرة سةةة،طاتذ إلةةةت المةةةديب م  المشةةةب   يأةةةتب كةةةل 

اف  ال قت ترقةل التكةالي   هلة   تةت تسةتطي  ماشةرة المباج ة   ر ل،خدمات ل ملاها ترقأت كفاي  ممكا ع   
 م اجه  الماش ت انخبق الماارس .



 المدخل السلوكي والعوامل المؤثرة على عمل فريق المراجعة:                              الفصل األول
 

 171 

ماشرة المباج ة   المكتبع  كهل  تين ف م د  تاق  ي تتب المديب م  المشب   ،   اتأال تين الشبكاة 
 قةت  ا ةدع رهة  ي تتةب مسةةا ن  رةة ل ةدة عم،يةات مباج ة   الميةداا  ال مةلةع كمةا ي ة م تارشةبا  ع،ةت ال مةةل 

 مسا لي  كام،  عن اطاا الف   لههم ال ماليات  يف ماذ عادة ما ي  م تالمهام التالي :
 ال يام تم دم معمال التخطيط  ارشبا  ع،ت عم،يات المباج  . -
 ت بيب المباج  .  ر الت ديلت اللحم  إجباة  -
 دباس  م باا المباج  .  -
 انتأال تال ملة  ت ف المشاكل الااجم  عن عم،يات المباج   م هم. -
 مااقش  الت بيب  اتاال عم،ي  الف   م  ال ميل. -
 إ ال  الم ض عات الهام  ل،شبكاة ل،تت ريها. -

 يمكن ذكرها فيما يلى: التيهذا بجانب بعض المهام اإلدارية والفنية األخرى 
 المهام اإلدارية للمدير  -أ

 تدبيب المباج ين  تدعيم ختباتهم. -
 إعطاة الت ،يمات ل،مباج ين  ارشبا  ع،يهم  ت ييم مدااهم. -
 تامي  ال لقات م  ال ملة  انطبا  انخبق.  -
انتأةةال تةةال ملة  ا ةةل الم ، مةةات إلةةيهم مةةن  يةةف خطةةط  سياسةةات ماشةةرة المباج ةة  ريمةةا يت ،ةةا ت م،يةة   -

 المباج  . 
 ت دمها الماشرة ل ملاها. الت تط يب الخدمات  -
 ال قت الم دد لها مست ا. ر التركد من من عم،ي  المباج   قد تمت  -
 ها إلت ماشرة المباج  .عهد ت الت التركد من ماذ قد تم ال راة تانلتحامات  -
 مباج   ت ابيب متات   ال مل. -
 إعداد خط  ال قت  الم احا  الحماي  .  -
 المهام الفنية للمدير -ب
 مباج   انعمال السات    المشاكل  مااقشتها م  المباج  ان ل. -
 اعتماد طتي    مدق انختتابات. -
 التركد من إتمام عم،يات المباج  .  -
  بيب مباقب ال ساتات.مباج   الميحااي ع  ت -
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 اختصاصات المستوى الثالث: مستوى المراجع األول -3
 الةهييشب  ع،ت كل عم،ي  مباج  ع مباجة  م لع  ي ةد مسةا ن عةن جمية  التفاأةيل الخاأة  تهةاع رهة  

 :اوت  ر ي  م تتافيه مهام  ماشط  المباج  ع  تتم ل مهامذ 
 .ميداا الإعداد تباامل المباج    ارشبا  ع،ت ال مل  -
 مداة معمالهم. ر ت حي  ال مل ع،ت المساعدين  م ا اتهم  -
 قام المساعد ن تإعداداا.  الت ر   م باا المباج    -
 ر   م اضب ج،سات مج،  اردابة.  -
 المشب ل. ر اتت ت عاد ت ييم انأ لع  دباس  ايكل بم  مال المست مب  الت ر   انس   -
 ة. الخا  تالماشر الضبيت إعداد ارقباب  -
 ت بيب الت ديلت ال اجب إدخالها ع،ت تباامل المباج   إها استدعت الدب   هل . -
 إجباة م دم المااقشات م  ال ميل خلل إتمام عم،ي  الف  . -
 ت ف انم ب الهام  المت ،   ت م،ي  المباج   م  المديب. -
 ارشبا  ع،ت معمال المساعدين  تبيتهم م ااة ال يام تال مل. -
ابات ل،مةةةباج ين المسةةةاعدين  تةةة جيههمع  ر ةةة   مااقشةةة  كةةةل خطةةة ة مةةةن خطةةة ات تباةةةامل ت ةةةديم انستشةةة -

 ج ااب ليب عادي . ميالمباج   م هم   أ  
 معطيت إليهم. الت الت  ا من من المباج ين المساعدين متفهم ن ل،ت ،يمات  -
 ي هد تذ إلت المساعدين لحيادة ختباتهم. الهيتا ي  ال مل  -
 المساعدين.ت ييم مداة المباج ين  -
 تسجيل ت بيب متات   ال مل.  -
 إعداد خط  ال مل.  -
 إعداد خطاتات اردابة.  -
عداد ت بيب مباقب ال ساتات. -  ال يام تت  يا الميحااي ع  ا 
 اختصاصات المستوى الرابع: مستوى المراجع المساعد والمبتدئ  -4

مجةال  رة مهابات  ختةبات راية  كتيةبة ن ت تاج إلت  الت ي  م المباج  المساعد عادة تانعمال الب تياي  
 التفأةي، ال ملع م ل مباج   عم،يات التب يل  الجم  لألبقام المسج،  تالدراتب  السجلتع رهة  ي  م تال مل 

 عم،ي  المباج   ت ت إشبا  المباج  ان ل. ر 
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 ي  م تها: الت  من مم ،  ال م،يات 
 المباج   المستادي  ل، م،يات.  -
 .مباج   المجامي  -
 مباج   التب يلت. -
جباة الت ،يلت. -  ت ضيب ت   الكش    ا 
 مخطاة م  تا د ليب عادي . تريإخطاب بايسذ المتاشب  -

ارشةابة إلةت يمكةن  ماشة ت المباج ة   رة مةن خةلل عةب  انختأاأةات السةات   ل،مسةت يات المخت،فة  
ك يب من ان يان  ر    قد ي دف ال د د الفاأ،  تين  اجتات كل مست ق من المست يات السات  ع ليست دقي 

 تداخل اهم انختأاأات تين مست ق   خب.
كمةةا تجةةدب ارشةةابة إلةةت ماةةذ ك،مةةا اتجهاةةا إلةةت المسةةت ق انع،ةةت حادت الج ااةةب اردابيةة  عةةن الفايةة ع  يةةف 

بيةة  ت ةةف انمةة ب اردابيةة  المت ، ةة  تالماشةةرةع ممةةا المةةديب رةةإن ااتماماتةةذ اردا رةة ي ضةةت الشةةبي  م دةةم م قاتةةذ 
ت ل استيا عن الشبي  م  حيادة ااتماماتذ تالج ااب الفاية ع مة  مل دة  من ااةا  تشةاتها كتيةبا تةين ال دةاا  

ن لةةم تكةةن متطات ةة ع  ع،ةةت ال كةة  ممةةا سةةتا رةةإن المباجةة  ان ل  التةة  ي ةة م تهةةا كةةل مةةن المةةديبين  الشةةبكاة  ا 
ب الفاي  م ة ب عمةل المةباج ين المسةاعدين ع  تم ل الج اااردابيعم،ذ ع،ت الجااب  ر  الفا ي ،ب الجااب 

 معمال إدابي  إن تالمشابك  ر ط. تري يف إاهم ن ي  م ن 
عتةةابات مخةبق إن مسةةت ق الشةبي   مسةةت ق المةديب امةةا مسةت يان إدابيةةانع ممةا مسةةت ق  رة  يمكةن ال ةة ل 

ي ة م تةرداة عم،ية   الةهي  ، الفمن الفبيا  ميالمباج  ان ل  مست ق المباج  المساعد اما مست يان تافيهيانع 
المباج ةة  اةة  الفبيةةا المكةة ن مةةن مباجةة  م ل   ا ةةد م  مك ةةب مةةن المةةباج ين المسةةاعدينع  اةةها الفبيةةا ممةةا ن 

  مست ق المديب  مست ق الشبي  . اردابيش  يخض  رشبا  المست ق 
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 المبحث الثالث: العوامل المؤثرة على أداء فريق المراجعة
من مسةةت ق المباجةة  ان ل  مسةةت ق المباجةة  المسةةاعد امةةا ال اامةةان ر ةةل ع،ةةت تافيةةه  تةةم انشةةابة الةةت ان 

ي تتةب مداة كةل مسةت ق ع،ةت  ةدم   تالتةال عم،هما لتخطيط المةديب  الشةبي ع  ر عم،ي  المباج  ع  يخض ان 
در  لهةاع  اة  يتك ن ماها  ي  م ع،يها مداة الماشةرة ككةلع  كةهل  يم ةل مأةدب ال بكة   الة الت ال  دة ان لي  

 مدهب  مؤشب ل،اشاط ريها.
ال مةةةل م ةةةل م ادتتةةةذ ع،ةةةت ال ضةةة ب  اتأةةةالذ تبايسةةةذ  دبجةةة  اسةةةتجاتتذ  رةةة إن تأةةةبرات كةةةل مسةةةت ق 
 رة يتةهلهاع  اتأةالذ  تفاع،ةذ مة  حملاةذ  التة مدااةذ ل م،ةذ  الةامط  السةبع   رة لت جيهاتذع  قيامذ تتةهل الجهةد 

تتي ها الماشرة لذع  كهل  ااف انتذ  بضااذ  استيااذ كل  الت المادي  ال ملع  استخدامذ لألد ات  ارمكاايات 
اهم التأبرات  اناشط  مما يتديذ كل مسةت ق تكة ن انسةا  ريمةا تؤديةذ الماشةرة مةن ماشةط   مةا ت   ةذ مةن 

 مداة.
التةةر يب ع،ةةت مداة  سةة،    رةة الماشةةرة د با اامةةا  رةة من يةةؤدق مداة  سةة،   كةةل مسةةت ق  الطتي ةة  مةةن 

الماشةةرةع رةةإن اةةهم  رةة ماشةرة ككةةلع  طالمةةا من السةة،    انداة التاديميةين ي ةةددان تسةة،    مداة كةةل مسةت ق ال
ع  يةف إن انامةاط اراسةاا يجةب من ت طةت ل،سة،    التة ال  ي   ن تد  من ت،فت الادب إلةت انامية  التال ة  

 لمتشاتك .م أ،  ل، ديد من ال  امل الم  دة  ا ا الس، كي  الساادة تالتاديم 
 رةة تةةؤ ب ع،ةةت سةة،    مداة انرةةبادع هاةةب الكتشةةاب مةةهااب شةةتت  التةة  ادةةبا ل جةة د الك يةةب مةةن ال  امةةل 

المادمةات  رة ت ديد اهم ال  املع  قد تاا لت م دةم انت ةاف ت ديةد ال  امةل المةؤ بة ع،ةت سة،    مداة الفةبد 
ع  ع،ةت هلة  سة   الأةااع الةاف    ع،ةم التاديمة مجةال السة،    رة مبتتطة  تانت ةاف  اة تأف  عامة ع   

الامةاهج المسةت اة مةن ت،ة   هلة  تاتتةال  ع الأةااع  ع،م الاف   التاديم الم أ د تمجال الس،    تتيان يتم 
ال ،ةة مع   تةةت يةةتمكن مةةن اسةةتاتاط ماةةم ت،ةة  ال  امةةل  م باةةا ع،ةةت مداة مسةةت ق المباجةة  ان ل  كةةهل  مسةةت ق 

 التالي :  المباج  المساعد  هل  من خلل الا اط
 . التاديم مجال الس،    -
 .الأااع ع،م الاف   -
 .ؤسس الم ر الاماهج الم ددة ل،  امل المؤ بة ع،ت مداة  س،   الفبد  -
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  التنظيميالمطلب األول: السلوك 
م ةةد المجةةانت التطتي يةة  ل، ،ةة م السةة، كي ع  بلةةم ماةةذ يسةةت ت مادتةةذ ال ،ميةة  مةةن  التاديمةة ي تتةةب السةة،   

 ع،ةةةم انجتمةةةال  انقتأةةةادع  ع،ةةةم  انجتمةةةاع تشةةةتمل ع،ةةةت ع،ةةةم الةةةاف   ع،ةةةم الةةةاف   التةةة  كي  ال ،ةةة م السةةة،
  1 انا ب ت ل جياع إن ماذ يخت،  عاها من اا يتين:

 محيل من الم بر  ل دد من ال ، م الس، كي .  -1
 يبكح ع،ت الس،   داخل المادمات. -1

لسةةة، كي  انخةةةبقع ر ةةةد تةةةم ت بيةةة  مجةةةال عةةةن مجةةةال ال ،ةةة م ا التاديمةةة يميةةةح مجةةةال السةةة،    الةةةهي اةةها 
المادمةةات مسةةتخدما ادبيةةات  امةةاهج  رةة ع اتجاااتةةذع مدااةةذ اراسةةاا تراةةذ:" دباسةة  السةة،    التاديمةة السةة،   

الت ب   ر  متادب مست اة من ع، م مخبق م ل ع،م الاف   ع،م انجتمال  ع،م انا ب ت ل جيا للستفادة ماها 
المادمة  ككةلع م ،ةل  رة مجم ع ع م   ر اتذ ع،ت الت ،م  تأبراتذ عادما ي مل ع،ت إدبا  الفبد  قيمذ  قدب 

    2 ال  امل الخابجي  المؤ بة ع،ت التاديمع  ع،ت م ابدم التشبي   مهامذ  مادارذ  استباتيجياتذ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 - Middlemist, R, D, and Hitt, M.A, "Organizational behavior : managerial strategies for 

performance", West publishing company, New York, 1988, p5. 

2 - Ivancevich, J.M, and Matteson, M.T ,"Organizational behavior and management", business 

publications, inc, Plano1987,p 3. 
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 : ي،  يستفاد من اها الت بي  ما 
مسةةت يات مةةن الت ،يةةل لسةة،   الفةةبدع سةة،    مجةةال متكامةةل يبكةةح ع،ةةت  ةةلف التاديمةة إن السةة،    -1

 التفاعل تين انرباد  الجماعات  ال  امل التاديمي   التال  ي ضب الشكل   1 الجماع ع س،   المادم  ككلع
 
 
 
 

 فعالية التنظيم
 

 رضا                                           إنتاجية          
 
 
 

 راد والجماعات والعوامل التنظيميةالتفاعل بين األف ( :11شكل رقم )
 

  2 :ر  يف إاذ عادما تتفاعل اهم ال ااأب تكفاةة تاتل مخبجات تتم ل 
 انداة. ر ت سين  -م
 عن ال مل. ةبضا -ب
 الي  التاديم. ر -ت
ا  عتابة عن مجم ع  متدخ،  من المجانت المخت،ف  مما ي ات ماذ يستخدم متادب  التاديم إن الس،    -1

ت من مجانت مخبق رهة  تكامةل المفةاايم المسةت اة مةن ال ،ة م انخةبق  السة، كي   رضةل عةن  اماهج  ادبيا
  3 المادمات ر ماذ يبكح ع،ت تطتي اتها 

                                                 

1 - Ivancevich, J.M, and Matteson, M.T, op, cit, p03. 

2- Middiemist, R. D , and Hitt, M, A, Op . cit, p6. 

3 - Ivancevich , J.M, and Matteson, M.T ,op. cit, p03. 

 العوامل التنظيمية

 هيكل، عمليات، بيئة العمل

 جماعات
 أفراد
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ع رهة  مجةال الادةبيلي  اداما م  ع،ما متفا ع،يذ م  م ت ن قت ن عاما لذ إطةابم  التاديم إن الس،    -3
  1 ط ب الام  ر من المجانت ال دي   

دباكهةةم  التاديمةة سةة،   يبكةةح ال -4 ع،ةةت اناتمةةام تال اأةةب التشةةبق ع،ةةت اعتتةةاب من انرةةباد  اتجااةةاتهم  ا 
   .ل،مادم  البايس  قدباتهم ع،ت الت ،م  ش  بام  مادارهم تم ل اناتمام 

ميضةةا ع،ةةت انداة  م برة  مسةةتاب ااخفةةا  م  ابتفةال مسةةت ق اةةها انداةع  التاديمة كمةا يبكةةح السةة،    -5
ااخفا  م  ابتفال مست ق اها انداةع  كي  يمكن ت سياذع  ال يمكن ل،تةدبيب من يبرة  مةن  م بر  مستاب 

 مست ام؟ 
 : ي، ارجات  ع،ت ال ديد من انسا،  ماها ما  التاديم كما ي ا ل الس،    -9
 المادمات؟ ر لماها يس،  الم دف ن س، كا م ياا  -
 ن؟لماها يك ن الفبد م  المجم ع  مك ب إاتاجي  من اوخبي -

 الت ف عن طبيا جديد لتأميم ال داا   تف ي  الس،طات؟ ر لماها يستمب المديب ن دااما  -
يت ةةدد مةةن خةةلل مجم عةة  انامةةاط السةة، كي  السةةاادة انرةةباد  التاديمةة يمكةةن ال ةة ل إن السةة،     تالتةةال 

ع،ةةةت تأةةةبرات مجم عةةة  سةةة   يت قةةة  تالدبجةةة  ان لةةةت  رةةة  التاديمةةة ال ةةةام،ين تةةةالتاديمع  ع،يةةةذ رةةةإن انداة 
   2  مست ق مداة كل ربد ي مل تالتاديم.
يت ،ةةةا تكيفيةةة  تةةةر يب المادمةةة  ع،ةةةت مركةةةاب  شةةة  ب  تأةةةبرات  التاديمةةة كمةةةا يمكةةةن ال ةةة ل تةةةرن السةةة،   

يسةةة،ك اها عاةةةد مدااهةةةم  التةةة ال ةةةام،ين تهةةةاع  تطبي ةةة  إدباكهةةةم  دةةةاافهمع  طبي ةةة  إدباكهةةةم نافسةةةهمع  الطبي ةةة  
 تحاماتهم كرعضاة ل،مادم .ل اجتاتهم م  معمالهم  ال

تؤ ب تهةا المادمةات ع،ةت معضةااها  تةت يسةتطي  مسةاعدة  الت كما يت ،ا تم ا ل  رهم الطبا المخت،ف  
المشةاكل  ر المادمات ع،ت حيادة قدباتها ع،ت ت سين انداةع  اتخاه ارجباةات ال قااي  ل، ي، ل  د ن ال ق ل 

يت ،ةةا تفهةةم  التاديمةة انداةع  مةةن اا يةة  مخةةبق رةةإن السةة،   المت ، ةة  تال اأةةب التشةةبقع  ااخفةةا  مسةةت ق 
يؤ ب تها كل من س،    مداة انرباد  معضاة التاديم ع،ت مداة  ر الي  المادمة  ككةلع رةالطبيا  الت الطبي   

                                                 

1 - Ibid, p03. 

 .11ع   3891ع ال اابةع  ع داب الفكب ال بت"التاديم ر   الس،   اراساا"شهيبع   د. م مد ع، - 2
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 رةة ياسةةا  يكامةةل تهةةا المادمةةات اناشةةط  المت ، ةة  ترعضةةااها ت ةةدد عمةةا إها كةةان التادةةيم سةة   يةةاجب  الةةهي
  1 ارذ مم ن.إاجاح ماد
 (2) الصناعي: علم النفس الثانيالمطلب 
اها الميدان يست مب ع،ماة الاف  ما ت ارب لديهم من م ، مات عن الفب ا الفبدي   خ ا  ال داا   ر 

 المهاةة مجةةال انختيةةاب  الت جيةةذ  رةة تفيةةد  التةة اتتكةةاب  سةةاال للختتةةابات  رةة الافسةةي ع  يسةةت مب ن هلةة  ك،ةةذ 
 رةة لت،ةة  المجهةة دات اةة   ضةة  ال امةةل المااسةةب  الاهةةاا الأةةااع ع  يةةف يكةة ن ال ااةةد  مجةةال رةة ل، ةةام،ين 

 المكان المااسبع  مما ي  د تذ هل  من ر ااد محد ج  تالاست  لكل من ال امل  ال مل ع،ت الس اة. 
 ل ةةةد م تتةةةت ال ديةةةد مةةةن التجةةةابب من لكةةةل عامةةةل قةةةدبات  مميةةةحات خاأةةة ع كمةةةا من لكةةةل عمةةةل طتي ةةة  

خاأ ع  ماذ إها ممكن اختياب ال امل انك ب ت ار ا م  عم،ذ رةإن إاتاجية  هلة  ال امةل سة   تامة   م اأفات 
 تاستمباب من جه  عل ة ع،ت ابتفال مست ق الكفاي  اراتاجي  هاتها من جه  مخبق.

مجةةال الأةةااع   رةة  المهاةة انختيةةاب  الت جيةةذ  عم،يتةة اةةها  لةةم ت تأةةب مجهةة دات ع،مةةاة الةةاف  ع،ةةت 
مجةال دباسة   رة ع عةل ة ع،ةت إسةهاماتهم المهاة ل اتجهت مجه داتهم ا   عم،يةات التةدبيب  الترايةل ر طع ت

 ع  قيا  م دنت انداة  ما إلت هل .الأااع دب   ال مل  انمن 
م ةد الا ةاط الهامة  لللت ةاة تةين ع،ةم انجتمةال  الأااع م  ع،م انجتمال  الأااع  يشكل ع،م الاف  

مجبيةت ع،ةت ت ة  عةاملت شةبك   التة جسةدت هلة  ال، ةاة التجةابب  التة متةبح الدباسةات  ع،م الاف ع  مةن 
اشةةتب  ريهةةا ربيةةا مةةن التةةا  ين انجتمةةاعيين  الافسةةيين تهةةد  دباسةة   قيةةا  او ةةاب  الةةهي" يسةةتبن إلكتبيةة "   

ت لذ التجابب من ال مل  اراتاجي ع  م اتجذ ربيا الت ف ت د من م تت ر المتبتت  ع،ت ت ييب الدب   المادي  
حيةةادة اراتةةاجع  اتجةةذ ربيةةا الت ةةف ت ةةد هلةة  إلةةت إ ةةداف  رةة ت ييةةب الدةةب   الماديةة  لةةم يكةةن لةةذ تةةر يب ر ةةال 

رتةةبات البا ةة   طةةبا التبريةةذ  مةةدة سةةاعات ال مةةلع  تالف ةةل مدق هلةة  إلةةت حيةةادة إاتاجيةة  الفتيةةات  رةة ت ييةةبات 
  تت ت د ت ييب الدب   المادي  ل، مل ت د هل .  اد،ت إاتاجيتهن كما   اللت الست  م ض ل التجبت ع 

                                                 

1 - Arnold, H.J. and Feldman , D.C , "Organizational behavior: Mc; Graw – Hill, Inc, New 

York, 1986, p3. 

الفةة الع ع،ةةم انجتمةةال  ال ،ةة م انجتماعيةة ع عةةالم الكتةةبع  ف لمحيةةد مةةن التفاأةةيل يمكةةن البجةة ل إلةةت : د. أةةل  مأةةط - 2
 .81-87ع     3891ال اابةع 

 .31-1ع   3818اابةع مأبي ع ال ال ناج، اع مكتت  " ع،م الاف  الأااع"ع  رهم ف د. مأط -
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ال ديف من دباس  الفبد ما حن  دباس  التيا  المادي  إلت دباس  الفةبد  الأااع  اات ل ااتمام ع،م الاف  
تةةةبتط ال ةةةام،ين ت ضةةةهم تةةةت   كمةةةا  التةةة  اناتمةةةام تالةةةد ار   الةةةب   الم ا يةةة   ال لقةةةات اراسةةةااي   الةةةب اتط 

 هم.تبتطهم تبؤساا
 التة يهةد  إلةت تهياة  الدةب   المادية   الافسةي   انجتماعية   الأااع مما ستا يتضب من ع،م الاف  
عةةن عم،ةةذ  ةيكةة ن ريهةةا ال امةةل مك ةةب بضةةا التةة دةةل دةةب   ال مةةلع    رةة ت مةةل ع،ةةت كفايةة  اراتةةاج  ج دتةةذ 

ت تةةب  الأةةااع ع م    التةة ةةل المشةةكلت المخت،فةة   ع  لةةهل  يتاةةا ل ع،ةةم الةةاف  الأةةااع  مك ةةب ابتيا ةةا لةةذ
 كفاي  اراتاجع  ل ع،مياع إاساايا يض  أ   ال امل الافسي  ر ا كل اعتتاب. ر تؤ ب 

 ت  ا ل، ام،ين الأ   الافسي : الت  مام ال  امل 
 رغبات العاملين: -1

عم،ةةذ تةةب     اتةة ع  يااةا  بلتةةات ك يةةبة ل، امةةلع  ت  يةةا اةةهم البلتةةات يحيةةل عاةةذ مشةةاعب الخةة   ريةةؤد
 مجال ال مل  انسبة. ر  ش ب تانست باب  انمن الافس ما يك
 الروح المعنوية بين جماعة العمال: -2

ل، امةةل إلةةت  ةةد كتيةةب     الافسةةي ع  تت قةة  الةةب   الم اةة يااةةا  علقةة  كتيةةبة تةةين الةةب   الم ا يةة   الأةة
ع رةةةالب   يي  م اةةة  عم،ةةةذ مةةةن جةةة  مةةةاد رةةة ع،ةةةت مةةةدق انسةةةتجات  ل اجاتةةةذ الافسةةةي  المخت،فةةة   مةةةا ي ةةةيط تةةةذ 

المأةا   الت ةةديب الماأةة   رةة الم ا ية  ل، مةةال مبا اة  ت  امةةل  دةب   شةةتت مةةن مامهةا ال يةةادة الديم باطية  
شةباكذ   ضة  خطة  ال مةل  مادارةذع  انسةتمال إلةت شةك ام  رة ل، امل  تشجي ذ ع،ت ما ي  م تذ من معمالع  ا 

تا   رب  الت دم  البق ش ابم من   إن ش ب تالد،مع  ا   المؤسس  تهتم تبا تذ.ممامذ  ا 
 القيادة الديمقراطية: -3

ال مةةةةال تالطمراياةةةة   انمةةةةن الافسةةةة ع إن الةةةةباي   المأةةةةا  ع،ةةةةت شةةةة  ب رةةةة تسةةةةاعد ال يةةةةادة الديم باطيةةةة  
يةةةة حل السةةةة،طات  المسةةةةا ليات ع،ةةةةت ليةةةةبم مةةةةن ال ةةةةام،ين م ةةةةذع  ي ةةةةل  الةةةةهيعمةةةةلع اةةةة   رةةةة  مي الةةةةديم باط 

ل ام،ين م ذ كفبد ماهمع  يشج  كل ربد ع،ت إتةداة بميةذع كمةا المشكلت عن طبيا المااقشات الجماعي  م  ا
 يستطي  ريذ انعضاة ال مل تطمرايا . ف ماذ ي يط الجماع  تج  من انمن ال اط

 إلى أن: نصل  يوعلم النفس الصناع يمن العرض السابق لكل من مجال السلوك التنظيم
بد داخةةل المادمةة ع  ت ،يةةل ال  امةةل اةة  دباسةة  سةة،    مداة الفةة م ةة ب ااتمةةام السةة،   التاديمةة  -1

المؤ بة ع،يذع لمساعدة المادمات ع،ت حيادة قدبتها ع،ت ت سين انداة  اتخاه ارجةباةات اللحمة  ل، ي، لة  
تت ،ةةا تال اأةةب التشةةبق  ااخفةةا  مسةةت ق  دااةةذع  اةةها مةةا يأةةت   إليةةذ  التةة المشةةاكلع    رةة د ن ال قةة ل 
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ماشةة ت المباج ةة ع  ت ديةةد  رةة بيةةا دباسةة  سةة،    مداة الفةةبد التا ةةف مةةن خةةلل اةةها الت ةةفع  لكةةن عةةن ط
 ال  امل المةؤ بة ع،ت  دااذ لمساعدة ماش ت المباج   ع،ت التاتؤ تهها الس،    انداة  السيطبة ع،يذ. 

اةة  دباسةة  الفةةبد  اناتمةةام تد ار ةةذ  ال لقةةات اراسةةااي   م ةة ب ااتمةةام ع،ةةم الةةاف  انأةةطااع  -2
عةةن عم،ةةذ  مك ةةب  ةم الةةت  ع  تةةبتط البؤسةةاة تال مةةال لج ةةل ال امةةل مك ةةب بضةةاتةةبتط ال مةةال ت ضةةه التةة 

الماشة ت الأةااعي ع  رة ياأب ع،ت مداة ال مال  ل د من ااتمام ع،م الاف  الأااع ابتتاطا تذع لكن ي
،ةم الةاف   ع إليهةا ع،مةاة مجةال السة،   التاديمة ت أةل  التة يطب  افسذ اونع ال الاتةاال  الهيرالسؤال 

 رةة ت،ةة  الماشةة ت يمكةةن ت ميمهةةا ع،ةةت المسةةت يات المخت،فةة  ل،مةةباج ين  رةة ريمةةا يت ،ةةا تال مةةال  ااع الأةة
 طتي تها عن الماش ت الأااعي ؟  ر ماش ت مهاي  تخت،   ا ماش ت المباج  ع   

سة،   التاديمة  ختةام اةها الت ةف سةي ب  التا ةف الامةاهج المخت،فة  المسةت اة مةن مجةال ال ر    -3
 المادمات تأف  عام . ر ت دد ال  امل المؤ بة ع،ت مداة  س،   الفبد  الت    اع  ع،م الاف  الأا

 المنظمة  فيالمطلب الثالث: النماذج المحددة للعوامل المؤثرة على أداء وسلوك الفرد 
 (1)النموذج األول: -1

خمة   رة دات المادماتع  تتم ل ت،  الم ةد ر اها الام هج يت ،ا تم ددات س،    مداة  ر الي  الفبد 
 المادم . ر لها تر يب ع،ت س،    مداة الفبد  الت مجم عات من ال  امل 

 المجموعة األولى: الدافعيـة
ت مةةل  التةة ال مةةلع  تشةةيب الدار يةة  إلةةت جميةة  ال ةة ق  رةة لسةة، كذ   تتةةب دار يةة  الفةةبد الم ةةدد انساسةة ت

 ما اعا مخبق. اعذإتتما اعا م يا  من الس،    عدم  إتتاعذتستب  الت داخل الفبد   
ال مةل إن من اةهم ال  امةل  رة  ع،ت البلم من من كةل ال  امةل انخةبق ت تتةب اامة  لسة،   الفةبد الف ةال 

تكةةاد تكةة ن عديمةة  التةةر يب إها لةةم يةةدر  الفةةبد لةةألداةع  تتةةر ب دار يةة  الفةةبد تاتجاااتةةذ  م ت داتةةذ  قيمةةذ   اجاتةةذ 
  مادارذ.

 المجموعة الثانية: القدرة
ر    ةةداا ن تسةةاعد الفةةبد ع،ةةت ال يةةام تةةانداة الف ةةال إها لةةم تتةة ارب ال ةةدبة الضةةب بي  ل، يةةام تهةةها إن الةةد ا

يتط،تهةةا انداة الف ةةال  المت ،ةةا  التةة يم،كهةةا الفةةبد    التةة انداةع  تشةةيب ال ةةدبة إلةةت المهةةابات  الطاقةةات الف ،يةة  
 ت مل م ين.

                                                 

1 - Arnold, H.J. and Feldman , D.C , Op. cit , p 24-25. 
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السةة،   المط،ةة ب لةةألداة الف ةةالع  رتتةةالت اللحمةة   يجةةب من تتركةةد المادمةةات من انرةةباد يم،كةة ن ال ةةدبا
  اها يمكن من يتم إما عن طبيا اختياب انربادع م  عن طبيا خ،يط من انختياب  التدبيب.

 المجموعة الثالثة: اإلدراك 
انرباد تها البساال  تفسب تها الم ، ماتع  من تين الطبا المستخدم  لفهم   ي  الت يشيب إلت الطبي   

  الفبد قيام التادةيم تإبسةال بسةاال نعضةااذ  تتتة  ماة ال السة،    اناشةط  المت ق ة  مةاهمع  تت ،ةا اةهم س،  
 المااقشات م  المشبرين . –ال  اعد البسمي   –السياسات  ارجباةات  -الت ق ات  تم ت ق ال ديف 

 (1):النموذج الثاني -2
يةتمكن المةديب مةن مل دة   ت ،يةل سة،    دع  لكة  يبات ع،ت س،    مداة الفةب اها الام هج يت ،ا تالمت

تؤ ب متاشبة ع،ت س،   الفبدع  الت اعتتابم  لف مجم عات من ال  امل  ر من يرخه  رإاذ يات   الفبد  مدااذع
  ما يؤديذ  تأا  اهم المجم عات ال لف كما ي، :

 ع امل ربدي .  -
 ع امل افسي .  -
 ع امل تاديمي .  -

دد مةةةن ال ااأةةةب الفبعيةةة ع ر ،ةةةت سةةةتيل الم ةةةال تتضةةةمن ال  امةةةةل الفبديةةة   ت تةةة ق كةةةل مجم عةةة  ع،ةةةت عةةة
  ال دبات  المهابات ع  اكها تالاست  ل،مجم عتين انخبيين.

 م اةةةت هلةةة  من سةةة،   الفةةةبد م  ةةةد ناةةةذ يتةةةر ب ت  امةةةل  ختةةةبات  م ةةةداف متا عةةة ع  مةةةا إها كةةةان المةةةديب 
اردابةع  ا جةةدليا تةةين ع،مةةاة السةة،    ممابسةة ممةةب  يسةةتطي  ت ةةديل م  تشةةكيل م  إعةةادة أةةيال  السةة،   ي تتةةب

مةةن ال  امةةل الافسةةي  يتط،ةب تشخيأةةا دقي ةةا  مهةةابة  أةةتبا  لم ةةال مةةن المتفةةا ع،يةذ من ت ييةةب مير ،ةت سةةتيل ا
 رهما من جااب المديب . كمةا ن ت جةد طبي ة  متفةا ع،يهةا يسةتطي  من يسةتخدمها المةديب لت ييةب الشخأةيات 

ن كان هل   انتجااات  اردبا     ماماط الت ،مع  تارضار  إلت اها رإن ماماط س،   انرباد تت يب تاستمباب  ا 
 يتم تتطة.

انداةع  رة الس،   يؤدق إلت ت سةن  ر إ داف ت ييب  ر  سط اها ك،ذ رإن المديب يبلب تالتركيد  ر   
 ع،ت جمي  انرباد. تارضار  إلت اها رإن الس،   التشبق مع د تك يب من من تفسبم ت ميمات تاطتا 

 
                                                 

1 - Ivancevich, J.M, and Matteson, M.T,op. cit, p 54-55. 
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المادمةات ك يةبة  متشةاتك   م  ةدةع عةل ة ع،ةت  رة مما ستا يتضب من ال  امل المؤ بة ع،ةت مداة الفةبد 
من ع،مةةاة السةة،   قةةام ا تت سةةيم ت،ةة  ال  امةةل ت سةةيمات مت ةةددةع رمةةاهم مةةن قةةام تت سةةيمها إلةةت ع امةةل سةة، كي  

ديةة   ع امةةل افسةي   ع امةةل تاديميةة ع  مةةاهم مةةن قةةام  مخةبق تاديميةة ع  مةةاهم مةةن قةةام تت سةيمها إلةةت ع امةةل رب 
 تت سيمها إلت ع امل داخ،ي   ع امل خابجي ع  ماهم من اقتأب ر ط ع،ت ال  امل الس، كي .

المادمةةةات ت سةةةيمات  رةة  ع،ةةت الةةةبلم مةةن قيةةةام ع،مةةاة السةةة،   تت سةةةيم ال  امةةل المةةةؤ بة ع،ةةت مداة الفةةةبد 
السةة،   التشةةةبق  رةةة  ل عةةن انخةةتل  ؤ المسةةة ال امةةةل انساسةة  اهةةةم متف ةة ن ع،ةةت منمت ةةددة  متشةة ت ع إن م

ك يةب مةن ال  امةل السةات    رة مساسذ انختلرات الفبدي ع  اةهم انختلرةات يمكةن الادةب إليهةا ع،ةت ماهةا دالة  
مةا مكتةب ارشةبا  لمةا له رة ال  امةل التاديمية  يتم ةل  رة  ر  ال  امل انساسة  كن ال امل انساس الهكبع  ل

   1 ل،فبد. ع،ت الجااب الس، ك  ان ب
 

                                                 

1 - Hellriegel, D, Slocum, J, and Woodman, R, "Organizational behavior", West publishing 

company, Boston, 1986, p23. 
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 الفصل الثانى: عالقات تنفيذ المراجعة الداخلية                       
 والمراج  الخارج  قة التعاو  بي  المراج  الداخل المبحث األول: عال

اتخددم تع سةةددتع حيعددا  ددد تع اأعدد  ت ةأةدديت  ظددأ ا تجيبأةيددت ععا أالددم تيبا ددأال يعددا تعاعددأحد الددا تع 
ادند تعاعدأحد ةديد  ةهأ تجاتاة تعععيأ حاةعى إعى تعحصحم إعى القيقه ةديد ب يدأ ااداتا تع سةدذع عد ت يتعا  انأا

   ت تيابأه. ا حت ااتا تع يد اخضأ اال أعهم عع اتبعت يعا الا تع ااعةأت ت ةأةيت  تع اتبأ تعاتخع 
د اضددأاا بهددحا حاعدددأحد اددأع اتبأ ي يددا سد ةةددهحعت  ددد تعحصدددحم إعددى ا اتادده حاقيي أادده ععع عيدددأت ةدداح 

 تععايا  د ت شخأص تع يد يقح حد ةه ه تعع عيأت.
سأنيدددت حبحا دددأ ةددديد تع اتبدددأ تعددداتخع  حتعشدددخص حيهددداذ  ددد ت تع ةلدددس إعدددى ااتةدددت تععإ دددت تعاعأحنيدددت حت  

 إةاتز ا  يت حبحا  ثم   ه تععإ ت. تعخأضأ عع اتبعت حةأعاأع 
 والشخص الخاض  للمراجعة     بي  المراج  الداخل القة تعاونية * المطلب األول: إمكانية وجود ع
اتخددم تع سةةددتع حيعددا  ددد تع اأعدد  ت ةأةدديت  تعا أالددم تيبا ددأال  يعددا تعاعددأحد الددا تع ظددأ ا تجيبأةيددت

اددند تعاعددأحد ةدديد  ةهددأ تجاتاة تعععيددأ حاةددعى إعددى تعحصددحم عالقيقدده ةدديد ب يددأ اادداتا تع سةةددتع عدد ت تعادد  انددأاي
 ددد ت تيابدددأهع  اددد اددداتا تعددد يد اخضدددأ اال دددأعهم عع اتبعدددت يعدددا الدددا تع ااعةدددأت ت ةأةددديت حت  تع اتبدددأ تعددداتخع 

اأع اتبأ ي يا سد ةةهحعت  د تعحصحم إعى ا اتاه حاقيي أاه ععع عيأت ةاحد اضأاا بهحا حاعأحد تععايدا  دد 
 ت شخأص تع يد يقح حد ةه ه تعع عيأت .

  ددد ه ت خيددداة ةددديد تع اتبدددأ تعددداتخع  حت  سأنيدددت حبدددحا حيهددداذ  ددد ت تع ةلدددس إعدددى ااتةدددت تععإ دددت تعاعأحنيدددت
 إةاتز ا  يت حبحا  ثم   ه تععإ ت. حةأعاأع  حتعشخص تعخأضأ عع اتبعتع

اخضأ اال أعه عع اتبعت  ا يسدحد اتبعدأ  تع يحتعشخص  حبهأت تعنظا ةيد تع اتبأ تعاتخع  إد تخاإذ
تع سةةدتع ححبدحا  ثدم  د ت تيخداإذ ي يعدا ا دات  إعى اةيعت اال أعه أ حت احتا تع ةناة إعى سدم  نه دأ اتخدم

  اغحةأ ايه اتئ أع ةم العى تععسذ ااة أ يسحد حبحاه   يات عزيأاة اعأعيت تع اتبعت تعاتخعيت.
إعدددى تع زيدددا  دددد تعةلدددس الدددد اةدددةأ  لددداحس  عنظدددا  ددد ه  دددا ادددااأ تع اتبدددأ تعددداتخع ادددأخاإذ حبهدددأت ت

عه إعددى لقددأئن سددأد  ددد غيددا تع  سددد اد يصددم إعيهددأ عدددحي تينلاتاددأت اح ت خاددأهع ح دد ت  ددد شدد نه اد يحصدد
تخاإادده  ددأ تعشددخص تعخأضددأ عع اتبعددتع حي شدد  اد تعلقددأئن ازيددا  ددد  حضددحاليت تع اتبعددت تعاتخعيددت حادداالم 

 .(1)نظا اااتا تع سةةت  ا ا  ياهأ 

                                                 
1 Joseph –F,"Lingg  Be more than Just an Abditor", The internal anditor, August 1978, p 22. 
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يد ا دداتذ  شددااست ةددادداغم حبددحا تخدداإذ حبهددأت تعنظددا اعدد ع عسددد  دد ت ي ي نددأ ةأعضدداحاة  ددد حبددحا 
د تخاعذ اةعحةه أ  تع اتبأ تعاتخع  لدم تع شدأسم تع ااحلدتع اننه دأ  ا حت ااتا تعخأضعيد عع اتبعتع اه أ حت 

 يع إد ايهأ. تعا غأعةأ  أ يةعيأد إعى القين تع صأعح تعسعيت عع سةةت 
 تبعدتحالعيه ي سد تعقحم ةد د  ندأ   بدأم  شداا  ي سدد تع داتبعيد تعداتخعيد حت شدخأص تعخأضدعيد عع ا 

انندده العددى سددم  نه ددأ اد يةددعى  خعصددأ إعددى إنشددأه تععإ ددت تعاعأحنيددت ةينه ددأ  اد يع ددإ  ددد خإعددهع حةأعاددأع 
 حتعع م العى اد اسحد   ه ت خياة اعأعت ح لأحعت تعل أظ العيهأ حان ياهأ ةأةا اتا.

ةددأذ يةدداايأ اد ياعأ دم  ددأ ت شددخأص تعخأضدعيد ع اتبعادده العددى ا تعدداتخع  تعحت ددأ اددند تع اتبدأ  اد ح 
لددم  ادد الإ ددت ا أالعيددت إيبأةيددتع ح عدد  إ ت ا سددد احي  ددد تساةددأ  تلاددات هم حت انعددحت ة ندده يةدداايأ  ةددأالااهم 

 .(1) شأسعهم حالةيد ال عيأاهم احد اد ياعاضحت عع ةأهعت اح احبيه تععحم إعيهم
 صدلحت الدد  ثم   ه تعلأعت تجيبأةيت ي سدد عششدخأص تعخأضدعيد عع اتبعدت اد ي ا حاعاقا تعةألثت انه 

 حتا ئنأد. تعاتخع  ةثقتسم  أ يعااحنه لحم ال عيأاهم ا أم تع اتبأ 
 والشخص الخاض  للمراجعة  الداخل  : أهمية التعاو  بي  المراج    المطلب الثان

إنبأح ال عيت تع اتبعدت  ا تعخأضأ عع اتبعت الأ إ  أ أ  تعاتخع  حتعشخصيعا تعاعأحد ةيد تع اتبأ  
 : تععإ ت تعاعأحنيت  د خإم تعاأع حي سد إةاتز ا  يت   ه  ع(2)علأيت اغع  ت ا تعاتخعيت 
تعاد   ع دأ ةب يدأ تعبحتند  تع نيدت ععع عيدأت حت نشدات  تعداتخع   د غيا تع عقحم اد يسدحد تع اتبدأ  أوال:

ت الددد اددند ال عدده ي يسددحد سددأ إع ة عنددى يسددحد ال عدده نأ صددأ إ ت عددم ياعددن تع ععح ددأت تعا يقدد ياتبعهددأع حةأعاددأع 
ت  حا اح تعبحتن  تعةدأةقت تعد سا  دد ت شدخأص تعد يد يقح دحد ةهدأ اح يشدااحد العيهدأ. اأةةدا تعادان عب يدأ 

بداته لدحتاتت  شدسم اةدئعت الدد  اد تع ععح أت  ح إباته  قأةإت  ةأشاة  أ ب يأ اااتا تع ةداحيأت تجاتايدت حت 
  .(3)سي يت ان ي  م ع هأم اال أعهم 
تعلصددحم العددى  ععح ددأت لقيقيددت إ ت سددأد عددان  ددد يةدد عه النهددأ شددعحا   ددد تعدداتخع حعددد يددا سد تع اتبددأ 

تع دداتبعيدع حالددام تيا ئنددأد إعدديهمع اح إ ت سددأد عايدده اانددى شدد  ةدد د  ثددم  دد ه تع ععح ددأت  ددد  ادد ةعددام تعثقددت 
 . (4)تع ةاقةم ا تع  سد اد اةاخام ضاه 

                                                 
1 -L-E Berry , "The Internal Auditor;“ Are you a Thick Skinned Auditor", February 1976 p 45. 
2 -David A Hoag , " Measuring Audit effectiveness",  The IA, April 1981, p 72. 
3 - Walter, O .Bagget, "A management approach to operational auditing", the I.A , February 

1982, p 45.  
4 -Walter, O . Bagge, op. cit, p 46. 
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 ددح  لددم تعاعددأحد  تعدداتخع  اتبددأ إد ت شددخأص تعخأضددعيد عع اتبعددت إ ت سددأنحت  قانعدديد ةدد د تع  ثانيااا:
 ادددد تعع عيددددأت اح  ادددد ةنقددددأا تعضددددعذ تع حبددددحاة  تعدددداتخع  ةددددحذ يقح ددددحد ةنخةددددأا تع اتبددددأ  حةأعاددددأع   عهددددمع

 (1)تع سةةت سسمع ح ع  ةةة  تع  أاةت تعيح يت حتعخةاة.
يشدعا يبععده  عد   إ ت  أ شعا ةاعأحد ت شخأص تعخأضدعيد عع اتبعدت  عدهع تعاتخع  إد تع اتبأ  ثالثا:
اةددهيم ا ايددت حتبةددأت  ادد إعددى اادداتا تع سةةددتع ح دد ت تعشددعحا ةدديااعه إعددى اقددايم  ةددأالاتت اةددأ م  ة ندده ينا دد 

 (2)ت شخأص تعخأضعيد عع اتبعت.
لددا  ادد اةدأالا الإ ددت تعاعددأحد العددى زيدأاة  ةددحم ت شددخأص تعخأضددعيد عع اتبعدت عع عيددت تع اتبعددت رابعااا: 

إعدددى خعدددن لأعدددت  دددد سثيدددا  دددد ت ليدددأد  اددد د  ددد ت تعقةدددحم يدددسان  تاهدددأ. ح ةدددحم  دددد يقدددحم ةهدددأ سددد ع ع ليدددس إ
ع حالدام تيالاداتع العدى تعداتخع  عان تعشخص تعخأضدأ عع اتبعدت عقةدحم احصديأت تع اتبدأ  تيةاعاتا تعن ة 

 (3) .ناأئج  اتبعاه
ه دأ حت شدخأص تعخأضدعيد عع اتبعدت حتعا دأ م تعسعدى ةين تعداتخع  قا تعةألثت اد تعاعأحد ةيد تع اتبأ احاع

يعددا ت دداا ةددأعي ت   يددتع اةدداحد  دد ت تعاعددأحد عددد يددا سد تع اتبددأ  ددد تعحصددحم إعددى ناددأئج لقيقيددت حاعأعددتع حعددد 
 اد اااا  الد اع  تعناأئج حتعاحصيأت. تعا  ينةغ ياحصم س ع  إعى إلاتس تعاغيياتت تعإز ت 

 لمراجعة المطلب الثالث: عالقة التضارب بي  المراجعة الداخلية واألفراد الخاضعي  ل
ياتبددأ اال أعدده  تعدد ينايبددت عقيددأم تع اتبددأ ة ال أعدده تع لددااة اتخددم تع سةةددتع  ددا انشدد  ةيندده حةدديد تعشددخص 

 (4)سثيا  د ت ليأد إعى اابت تعاضأا . ا الإ ت غيا إيبأةيتع حاة أ اصم اع  تععإ ت 
حتعاقايدا الدد يخضدأ عع اتبعدت ةد د تع اتبدأ يةدعى إعدى تصدايأا اخاأئدهع  تعد يان ت  أ اصحا تعشدخص 

 اد ع ح تعداتخع  نلح تع اتبأ  ا حايةحه اصااأاه إعى تجاتاة تعععيأع اند شعحا   ت تعشخص ةحذ يسحد غي
 د ه تعلأعدت ادند  عد  تعشدخص ةدحذ ياخد   ح  دأ الداتئيأ نلدح تع اتبدأع حاة دأ اسدحد نايبدت  د ت تيابدأه اادع 

ا  ددد تعلددأيت اهددا  تعشددخص  ددد اد سثيدد ادد ع ح تعدداتخع  تعشددخص تعخأضددأ عع اتبعددت اعأحندده  ددأ تع اتبددأ 
  (5)اخضأ اال أعه  يت  اتبعت اح اقييم  ه أ سأنت تعغأيت  د ال عيت تع اتبعت

                                                 
1 - Joseph, F, Lingg, op. cit p 24. 
2 - A.D, chambers, "Internal auditing", theory and practice, London ,1981, p 124. 

ع "تع شدداحالأتع  بعددت تع لأةددةت حتجاتاة حتعادد  يد اد ع اأةعددت تعخاددت  تع اتبعدت تعاتخعيددت سدد اتة"هع دالاددأ تععدد ا.  ل ددا شددح   -3 
 .71ع ص 7691بأ عت تعقأ اةع سعيت تعابأاةع تععاا تعثأ د 

  صاعح تعاضأا ع تععايا  د الع أه تعةعح  يةاخا حد  صاعح تعصاتع. -4 
 .71ع ص7697عيت تعابأاةع تعقأ اةع س "" تآلثأا تعةعحسيت ع اخم تع اتبأ تعاتخع"ع تعاساحا إةات يم الث أد شأ يد -5
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 الداخل  طبيعة دور المراج   ف : التضارب الكام  المبحث الثان 
ح دددت تع اددد  تعددداتخع  شدددخص يدددسان احات اتخدددم تع سةةدددتع حتع اح دددأ  دددد تع اتبدددأ  تعددداتخع  إد تع اتبدددأ 

ت  ددد  دد  (1)تعدداحا تع ةددنا إعيدده ادد عسثيدداع اددند  عدد  يعز دده ةدد م تع زيددا  ددد تعبهددحا عيلددأاظ العددى لقدده ت تعلددأع 
ال عيددت ا ددأحع  ددأ ةقيددت تع ب حالددأت  ادد اد يدداخم  تعدداتخع  العددى تع اتبددأ  نأليددتع ح ددد نأليددت اخددان ينةغدد 

 تعان ي يت حتيةاشأايت عالايا احا سم شخص  نهم.
إةددداته تعنصددديلت تيةاشدددأايتع حعددديذ  اددد د يددداا  اد ال عددده يا ثدددم ا تعددداتخع  العدددى تع اتبدددأ  س دددأ ينةغددد 

 اد  تعداتخع  إصاتا ت حت اع حاد ناأئج ال عده اةدأع إعدى تآلخدايد حي ا داع العديهمع حعد ع  ادند احا تع اتبدأ 
 (2)ايت  سةةت يعا احات تةاشأايأ حت ااتلأاه غيا  عز ت.

ت تعدداحاع حي اةددانا العددى تجبةددأا حتجسدداته العددى اةددأذ تعاضددأ ح ةددحم  دد  حاقددحم اةيعددت تعدداحا تيةاشددأاي
س ةأذ ععع م اح ان ي    ت تعاحا  د خإم تعا ثيا العدى تآلخدايدع اأعع دم ةأجبةدأا ةدحذ يدسان إعدى اعايدم 

 . (3) هأم تع اتبعت
 د خإم  أ اقام اان تعةألثت اد عهد ه تعنقادت ا  يدت سةيداة  د إااتسهدأ حا ه هدأ حتبد  العدى سدم  اتبدأ 

إ ت  ددأ  تعدداتخع  ا اضدديأ تعسثيددا  ددد تعبهددحا نايبددت الددام اعددأحد ت شددخأص تعان يدد ييد  ددأ تع اتبددأ ع اقدداتخعدد 
سدأنحت ياح عدحد  نده اد ياصداذ  تعد يتعح دت  اد شعاحت ة نه ياعأ م  عهم ة ةعح  صدأل  تعةدعات تعان ي يدتع 

  قنأ.اقايم تعنصأئح تعةنأهة عهم ة ةعح  ةهم ح  ا  عهم  د تعنأليت تيةاشأايتع حيباها 
 الداخل  المطلب األول: صورة المراج  

أعهم ع اتبعادده سثيدداتع ااسحنددت عددان  عظددم ت شددخأص تعدد يد اخضددأ اال دد تعدداتخع  اعددأنى صددحاة تع اتبددأ 
ي ادان ةدحن ت خادأه  تعاد غاي  النهمع حانه عيذ ةحن تععيد تعةيئت عإلاتاة تعععيدأع ح  اساة انه ااذ خأاب 

  (4)م تع شأالا تجنةأنيت حي يهام إي ةأع نان.حتينلاتاأتع حالعى انه س ع  يه 

                                                 
تع اتبعددت تعاتخعيددت" تع بعددت تععع يددت عإ اصددأا حتعابددأاةع بأ عددت الدديد شدد ذع  ادد ع "تابأ ددأت تعااددحا يا.  ل ددا  ل ددحا خيددا  -1

 .111ع ص 7697
 .119ص   ابأ ةأةنع عيا.  ل ا  ل حا خيا  -2 

3 - R.E,"Seiler « the operational audit", the south western publishing company, 1960, p 330. 

4- Joseph, F, Lingg, op. cit, p 23. 
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حاعاقددا تعةألثددت اد  دد ه تعصددحاة إ ت  ددأ اسحنددت عددان شددخص اتخددم تع سةةددتع اننهددأ س يعددت ةنةعددأا تع اتبددأ 
ي سد اد يلقن ايه ا اتاه تع ةااة  ةةقأع حلاى إ ت  أ سأنت تعنادأئج حتعاحصديأت  تع يالد تع بأم  تعاتخع  

 بات إيبأةيت. عاتخع  تيقا هأ تع اتبأ  تعا 
 :    صحا ينظا إعيه  د خإعهأ ح  تعاتخع  ثإستعحت أ اند عع اتبأ  ا ح 

 يسحنهأ تآلخاحد عه. تعا تعصحاة  -1
 عن ةه. تعاتخع  يسحنهأ تع اتبأ  تعا تعصحاة  -2
 .تعاتخع  تعصحاة تعلقيقيت عع اتبأ  -3

ع حانداج تعداتخع  نلدح تع اتبدأ إعدى إلداتس  شدأالا ةدعةيت  -غأعةدأ–تخاإذ ةيد   ه تعصدحا يدسان  حاي
إنبددأح  ه ددت تع اتبعددت تعاتخعيددتع  ادد تعنهأيددت ااددع ت شددخأص تعخأضددعيد ععضددايةت تع ةددأالاة  ادد الددد  دد ت 
يةدد عهأ يظهددا ةصدددحاة تعخةيددا اح تع ةاشددأاع اددند اةيعدددت احاه  تعادد اغددم  لأحيادده تععايددداة  تعدداتخع  اددأع اتبأ 

  (1)ن ةهأ ابععه يةاح س لا ابأم تعشاات.
ه تعقصحا عدان ااداتا تعخدا حاثنأه  يأ ه ة هأ ه ةحذ ياعأ ةأعضاحاة العى  عظم احب تعاتخع   اتبأ اأع
سد ع   دد ابدم  تعداتخع  يةد عهأ تع اتبدأ  تعاد ع حتععيح  تع حبحاةع اععى تعاغم  د تع لأحيت تععاياة تعان ي ي

بدا عخدا اهمع ادند تعسثيدايد  دد تعلصحم العى تالااتذ تآلخايد اتخم تع سةةدت ةده ح ةدحعهم عداحاه العدى انده  ح 
  نهم  أزتعحت ينظاحد إعيه العى انه ي أاذ ا أةت تجاتاة تعععيأ العيهم.

حي ش  اد تعاييت تعةعةيت عسع دت " تعا أةدت" اقدحن تعداييت تعةدعةيت عسع دت "تع اتبعدت" حازيدا  دد صدعحةت 
ع اأعا أةددت (2)أص تعخأضددعيد عع اتبعددتتعلصددحم العددى تعا ييددا تعاددأم عبهددحا تع دداتبعيد تعدداتخعييد  ددد  ةددم ت شددخ

 . (3)ةأعنةةت عشااتا  ا ي اسحد ال عيت  لةةت إعى ان ةهم
تعداخعص  دد تعصدحاة تع نةدحةت إعيده العدى  اد اةدأالاه  تعداتخع  يتعحت دأع ادند اةيعدت ال دم تع اتبدأ  ا ح 

د ةبايدددت احاه نعدددح ابعدددم  عظدددم ااددداتا تع سةةدددت ي يقا تعاددد انددده " ابدددم شددداات"ع اهندددأ  تععايدددا  دددد تع سشددداتت 
  (4):يع ع ح د   ه تع سشاتت  أ تيةاشأاي

 احاة اقأايا تع اتبعت تعاتخعيت  د تع اتبعيد تعاتخعييد إعى تجاتاة تعععيأ حةأععسذ. -1

                                                 
1 - A.D Chambers, op. cit, p 124. 

 .122ع ص7697 عتعقأ اة عتعاسأعيذ"  "تعا أةت الع عت ةاأ   ل ا  ل ا تعةيا تعبزتا -2 
3 - Lawrence Mullins, "Improving  management control systems" , May 1983, p31. 

4 -A.D Chambers, op, cit, p 124- 125 . 
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 خا تياصأم تع  احح حتعاقايا تع ةأشا إعى تع ايا تععأم. -2
 ح ت يشأه. اي ا تعقيأم ة يت  اتبعت ح  ا  تعاتخع  لن تع اتبأ  -3
 يخاأا أ. تعا ب يأ ت ح أت  ا  اتبعت حاقييم ةبإت حاال أم ت ااتا ح  ا  تعاتخع  ع اتبأ لايت ت -4
 لن تعاخحم إعى ب يأ تعنظم ةاحد  يحا. -5
 : خوف الخاض  للمراجعة م  نتائج المراجعة الداخلية المطلب الثان  

ةةيد   ددأ "تعخددحذ اخضددأ اال أعدده عع اتبعددت تعاتخعيددت  ددد ناددأئج  دد ه تع اتبعددت عةدد تعدد يياخددحذ تعشددخص 
  د تععقحةتع تعخحذ  د تعاغييا"

 الفرع األول: خوف الشخص الخاض  للمراجعة م  العقوبة 
 ال دددأم تع اتبعدددت تعاتخعيدددت الةدددأاة الدددد  عخدددص  سادددح  انقدددم ايددده ب يدددأ تع إلظدددأت  تعاقايدددا تعنهدددأئ 

 خادددأه حتينلاتادددأت إد إعدددى تجاتاة تعععيدددأع حي شددد  انددده ياضددد د ت تعددداتخع  حتع قاالدددأت حاحصددديأت تع اتبدددأ 
اددأجاتاة تعععيددأ اةدداخام اعدد  تعاقددأايا س ةددأذ ع ةددأهعت تع ددايايدع اح  حسدد ع  اةددةأ  لدداحثهأع حةأعاددأع  حبدداتع

 (1)اح يأ تععقحةت العيهمع ح نأ انش  لأعت تعخحذ عان ت ااتا تع يد احبت اال أعهم.
م عع اتبعددتع ةددحذ يقددأح حد سددم  ددد حاعاقددا تعةألثددت ةدد د  عظددم تع ددايايد حت ادداتا تعدد يد اخضددأ اال ددأعه

شسم  دد اشدسأم تععقحةدت ةدحته سأندت  أايدت اح  عنحيدتع ح دد  ندأ  اياعايضهم ع حتبهت  ا اةة  اح ياةة  
 حت شخأص تعخأضعيد عع اتبعت.  تعاتخع  اةاا لأعت تعاضأا  ةيد تع اتبأ 

ت تجاتايددت ةدد د ناددأئج تع اتبعددت  دد ه تعلأعددت العددى تجاتاة تعععيددأ اد اةدديد عب يددأ تع ةدداحيأ ادد  عدد ع  ينةغدد 
ن أ  حةيعت ع عأعبدت تينلاتادأتع حةهد ت    تعاتخعيت عد ا خ  اةأةأ عاح يأ تععقحةت العى الا اتخم تع سةةتع حت 

 ي سد تعاقعيم  د لاة تع خأحذ حآثأا أ تعةعةيت العى تععإ أت تع  سحاة  د  ةم.
 : خوف الشخص الخاض  للمراجعة م  التغيير الثان الفرع 

 ددا الدداس اح اااادد  الددد ناددأئج تع اتبعددت اح  تعادد إد خددحذ تعشددخص تعخأضددأ عع اتبعددت  ددد تعاغيدداتت 
  أاةأت   ت تعشدخص  دا يااعد   نده اغييدا  ا اغييا  تعاتخع   عه  ةااتاه تعةعحسيتع ا ياحصيأت تع اتبأ 

اس تعاغييدا ضدا  لد عشدخص تع اأعد  ةدأعاغييا إعدى شدخص  ي نشدأا الداحتن ع  ا يلدحم تةعحسه تععأاي ا 
 (2).تعاتخع  اح تع اةة  ايهع حةأعا سيا إ ت  أ لاس تعاغييا ةحذ يحبهحد تياهأم ت حم حت خيا عع اتبأ 

                                                 

 اددد ع  ددد ساة عنيدددم شدددهأاة تع أبةدددايا "شددداسأت تع ةدددأ  ت تععأ دددت اددد  اعزيدددز  ةدددحم تعادددا ين تعددداتخع " قندددأع ز ال دددا اايةددديا   - 1 
 .797ع ص7661 عاانيتتع لأةةتع تعبأ عت ت 

  .192ع ص 7619ع تعاةعت تعثأنيتع حسأعت تع اةحالأت تجاتاة" تعسحيت ا  ل حا  أشم: تعبحتن  تعةعحسيت  ا. زس  -2
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ادند  قدأح اهم  إعدى تعاغييدا اح  ل دز عدهع حةأعادأع العدى انده اتادأ  تعداتخع  ة عنى اد ُينظدا إعدى تع اتبدأ 
 (1).   تعاتخععه ه تع اأعةت  ا اابه إعى  قأح ت احا تع اتبأ 

 ددا اددسان إعددى ااددأ تعس أيددت  تعادد حاددان تعةألثددت اندده  ه ددأ سأنددت اةددةأ   قأح ددت ناددأئج تع اتبعددت تعاتخعيددت 
اددسان إعددى  ةددحم ناددأئبهم  تعاد تجناأبيدتع اددند العددى تع دداتبعيد تعداتخعييد اد يب عددحت سأاددت ت ةددةأ  حتع ةددااتت 

 حاحصيأاهم.
 ية المراجعة الداخليةالمطلب الثالث: سلوك المراجعي  أثناء تنفيذ عمل

ااسدحد عدان ااداتا تع سةةدت خدإم اادداة  تعداتخع  إد نةدةت سةيداة  دد تيناةأالدأت تعشخصديت الدد تع اتبدأ 
ااغيا  تعاتخع  خضحع اال أعهم عع اتبعت تعاتخعيتع س أ اد  عظم تابأ أت  سيه ت ااتا ح حت  هم  د تع اتبأ 

 اااة تع اتبعت. حاقأ عةعح  تع اتبعيد حاصااأاهم تعظأ اة اثنأه
 اد  اسدز تعقدحة العدى ت شدخأص تعخأضدعيد عع اتبعدتع حيةداةاحد  اد اأع اتبعحد تع يد يضعحد ان ةدهم 

ادداةاهم  ددأ  ددد ياعددأ عحد  عهددم.  تعادد تةدداع أم تعصددإليأت تع  نحلددت عهددمع ي سددنهم ةةددهحعت إاةددأا تععإ ددت 
 (2)ا ا  ت ح أت. ا اع  تععإ أت ح  ا حيسان ةعحسهم   ت إعى إلاتس لأعت  د تعاضأا  

ح دددا ادددزاتا لددداة تععددداتحة ةددديد تع ددداتبعيد تعددداتخعييد حت شدددخأص تعخأضدددعيد عع اتبعدددت عاصدددااأت تعدددةعع 
 ددنهمع حتعدد يد يلددأحعحد ةأةددا اتا إثةددأت نبددألهم  ددد خددإم إظهددأا البددز تعخأضددعيد عع اتبعددتع اهددم يقح ددحد 

  (3)أعبت ت حضأع تعخأائت إد حبات.ةاحبيه تيناقأاتت تعةعةيت احد تعاقام ة قاالأت اةأالا العى  ع
اصةح النصات  ه أ  لأم تع اتبعت ة د تععنصا تجنةأن   ا حالعى تعاغم  د تالااتذ  خاعذ تعةألثيد 

نبأح  ه ت تع اتبعت تعاتخعيتع اأيالاةأاتت حتع  أ يم تعةعحسيت اصةلت  بدأي ةدأعي ت   يدتع ت  دا  ا ح أ أ 
 . (4)تع لأةةت حتع اتبعت ةشسم بح اي أ ض د  قااتتاالأ تععايا عع اأعةت ةااايةه تع ي

تعنهأيدت إعددى  اد حادان تعةألثدت ةد د ال عيددت بعدم تعاداايةأت تعةدعحسيت  ددد خدإم   أ ي هدأ تعبايداة ةيصددم 
 الةيد صحاة تع اتبعت تعاتخعيتع ح د يقحم ةهأ عان ت شخأص تع يد اخضأ اال أعهم عع اتبعت تعاتخعيت.

 
 

                                                 
1 - A.D Chambers,op.cit, p 121. 
2 -Leonard, E, Berry , op, cit, p 12 

 بعدت تعااتةدأت حتعةلدحس تعابأايدتع سعيدت تعابأايدت تعةدنت تعاأةدعتع  عتع لأةدةت تجاتايدت" اد " تابدأه بايدا  عال ا  ل ا زت دم -3 
 .712ع ص7669 عتععاا ت حم

4- Sawyer, L, B, " An internal audit philosophy",  I.A, August 1995. p 42.  
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 الداخل  المراج  المبحث الثالث: عالقات 
 م  اإلدارة العليا الداخل  المطلب األول: عالقة المراج  

حعيأاهأع حةيأةددداهأع حةددد ع  ادددند س الددداا نادددأن تع اتبعدددت تعاتخعيدددت حلددداحا  ةددد تعاددد   ددد إد تجاتاة تعععيدددأ 
  ةاحن خا ت تع اتبعت تعاتخعيت ةشسم  ةأشا. ا تع اتبعت تعاتخعيت اااخم 

اة تعععيددأ اعاةددا تع دداتبعيد تعدداتخعييد ة ثأةددت الينيهددأ حضدد يا أ تعيقظدديدع عدد ع  ح ددد نأليددت اخددان اددند تجات
اددأجاتاة تعععيددأ ااعدد   ددد تع دداتبعيد تعدداتخعييد تع لأاظددت اتئ ددأ العددى ت  أنددتع حتيةدداقأ ت تعشخصدديت حتعلدداص 

  (1)اتايت.لم تع شسم تج ا العى تعيقظت حتع حضحاليتع حتعع م العى ان يت  ااتاهم تع نيتع حلاى تشااتسهم 
تعع ددمع ةليددس  ادد العددى تجاتاة تعععيددأ اد اضدد د عع دداتبعيد تعدداتخعييد اابددت  ددد تعلايددت  عاددأع  ينةغدد حةأ

عهدمع  ااخم  دا يضدعذ  دد تيةداقإم تعد تا اال أعهمع حلاى انشااهم تعيح يتع اأع ا اابن  تعااخم تع ةأشا 
 ىته  هأ دهع اهد ت يشدعاه ةدأعقعن حالدام تعاضدالايدا اةدعح  اا اد ن ةه غيا لا  تعاتخع  اعنا أ يبا تع اتبأ 

ع حنايبدت عد ع   دا اقدحم تعداتخع  يقدحم ةهدأ  د ت تع اتبدأ  تعاد الد تعع مع ح د ت يدسثا ةدعةأ العدى بدحاة ت ال دأم 
ع اح  دا اضداا ععاعأ دا  دأ ااداتذ خأابيدت تعداتخع  تجاتاة تعععيأ ةأعااخم س ع  عاااأ  ةاحن خا أت  اتبدأ 

تعةددأ  ت حم(ع ح دد ت  ددا يددسان إعددى ت اددزتز صددحاة  ادد ي يددت )س ددأ ةددةن تعلددايس النهددأ ةغيددت اعدد  تعخددا أت تعاقي
اادددداتا  ةددددأ  االدددديد  ادددد لددددا  تاهددددمع حسدددد ع  ت ازتز ددددأ  ادددد االدددديد تع دددداتبعيد تعدددداتخعييد  ادددد تع اتبددددأ تعاتخعيددددت 

 (2)تع سةةت.
اتبعت تعاتخعيتع  دد العى  أ ةةن ي سد تعقحم إد تجاتاة تعععيأ ي سنهأ اد اااأ  د س أيت حظي ت تع  حةنأه  

 .تعاتخع  خإم اال هأ حا ييا أ عةات ج تع اتبعت تعاتخعيت ح ااعةأاهأع حض أد تةاقإعيت تع اتبأ 
 

                                                 

 .191ص  ع ابأ ةأةن ع ل حا  أشم ا. زس   -1 
2 - A.D Chambers, op. cit, p 179. 
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 : العالقات الوظيفية داخل وحدة المراجعة الداخليةالمطلب الثان 
ةةددتع  س  اي ادد اهددم تع دداا تععأ ددم  تعادد إنبددأز تعع ددم العددى تعحبدده تعصددليح  ددد ت  ددحا  ادد ةعددا تعنبددأح 

 اه ت تع اع  يعا  د االعى  ةاحيأت ت   يت عان تع اتبعيد تعاتخعييد.
ا د خإم ت ال أم تع ن  ة ةنبأح يةداايأ تع اتبعدحد تساةدأ  تعشدااليت س اخصصديد اتخدم  سةةداهمع 
حت  ت  ددأ ةددأا ب يددأ االضددأه تع سةةددت  ددد اانددى تع ةدداحيأت تجاتايددت إعددى ائدديذ  بعددذ تجاتاة حاته احصدديأت 

اقدددا ي سدددد تعقدددحم ةددد د تع ددداتبعيد تعددداتخعييدع حتاخددد حت  ددداتاتاهم ةندددأه العدددى نادددأئج تع اتبعدددت احد اددداااع الندددا أ 
حعيأاهم ة  أنددتع ح ددأ حت ةحتبةددأاهم العددى اس ددم حبددهع حالققددت ةدد ع  س تع دداتبعيد تعدداتخعييد  ددا ال عددحت ب يددأ  ةدد

 (1)ا اتاهمع ح نهأ القن ا اتذ تع سةةت سسم.
إنبددأز ال ددم اح  ه ددت اايددن تع اتبعددت تعاتخعيددت  ادد س ددأ يةدداايأ  ددايا إاتاة تع اتبعددت تعاتخعيددت تع ةددأ  ت 

تع اتبعدت   دايايم اعزيز حبحا م ح ةأنااهم العدى تعا ةد  ةحبهدأت نظدا مع ح دا ت اداح تعدةعع العدى  د خإ
  (2):يع  أ  إاةأعتعاتخعيت 

تعةددد أح عع ددداتبعيد تعددداتخعييد ةدددأعاعةيا الدددد حبهدددأت نظدددا م تعشخصددديت اي دددأ يخدددص تع شدددأسم تع اععقدددت  -1
 ةأع بأم تععأم عع اتبعت تعاتخعيت.

 يأ اةةأ  تعاعدأاذ حتعاداتةا تع سدايحنيت ةيد سأات تع اتبعيد تعاتخعييدع حاشبااحيا حان يت تعبهحا تعاعأ -2
 ةينهم.

 ا اقأ  دأ ت شدخأص تعخأضدعت اال دأعهم  تعا اشبيأ تع اتبعيد تعاتخعييد العى  حتبهت لأيت تعخإذ  -3
 عع عيت تع اتبعتع حالام تعاها   نهأ ةغيت تعحصحم إعى لم يا ن العيه تعب يأ.

نقاددت  -تبهددت تعلددأيت تعخإايددت  ددأ ت شددخأص تعخأضددعت اال ددأعهم عع اتبعددت تعاتخعيددت ليددس ا ثددم  شددسعت  ح 
  بأم تععإ أت تعحظي يت عع اتبعت تعاتخعيت. ا بح ايت 

جيبدددأا الإ دددأت اعأحنيدددت اعأعدددت ةددديد تع ددداتبعيد تعددداتخعييد حسأادددت ااددداتا تعانظددديم  حادددان تعةألثدددت اد تعةدددع 
لدس الدد تعقضدأيأ تعخإايدت  دأ تآلخدايد ع بداا إثةدأت تعد تتع اح لةدأ يااع   د تع داتبعيد تعداتخعييد الدام تعة

 اد تعنزتعع حاد يلأحعحت  حتبهت سأات تع شأسم ةسثيا  د تعيقظت حتع احنتع اأع احنت  اعحةتع  د تعاصدع   ا 
 تعح ت ن ةه اةقى تعخإاأت  أئ ت ةاحد لعحم. ا ح  تعاتخع  يقام صحاة ي اعسذ حت أ تع اتبأ  تعااي

                                                 
1 - Sawyer, L, B, op.cit, p 30. 
2 - Spencer E, Hodges, " Courage: key to top – notch audit", I.A ,August 1990, p 17-18.  
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النا أ اةحا تععإ أت تعحظي يت تع احتزنت حتجيبأةيت ةيد  ايا تع اتبعت تعاتخعيت حتع ايايدع اهد ت  دد عسد 
تبعددت شدد نه خعددن اايددن  اتبعددت اتخعيددت اسثددا ا أةددسأ حل أةددأ ععقيددأم ة ال ددأم ب أاليددت اعأعددت القددن ا دداتذ تع ا 

تععإ ددأت عاصددم إعددى ت شددخأص  القيددن ا دداتذ تع سةةددت سسددمع حاة ددأ ا اددا اعدد  ادد  تعاتخعيددت حاةددأ م ةأعاددأع 
تعخأضدددعيد عع اتبعدددت تعاتخعيدددتع عيصدددةلحت اسثدددا بايدددت حت انأالدددأ ةان يددد  احصددديأت تع ددداتبعيد تعددداتخعييد الندددا أ 

 ياعأ عحد  سيه  عهم العى  يئت ااين حتلا يلظى ةا ييا تجاتاة تعععيأ. 
 الخارج  الداخل  بالمراج المطلب الثالث: عالقة المراج  

الخارج  الداخل  والمراج أساس العالقة بي  المراج   الفرع األول:  
 اند تع سةةدت ةهداذ اسدحيد اان  اد ة لص حاقييم نظأم تعا أةت تعاتخعيت تع اةدن  تعخأاب يقحم تع اتبأ 

 (1)ةيقحم ةهأ. تعا  لأيا الد س أياه تجناأبيتع ةقصا الايا  ان إباتهتت تع اتبعت تيخاةأايت 
 حةأعادأع عاتخعيت اقدحم ة ال دأم اعدا بدزهت  أ دأ  دد نظدأم تعا أةدت تعسعدى عع سةةدتع حة أ اد إاتاة تع اتبعت ت

بداتهتت  اتبعادهع  تعخأاب اأع اتبأ  يقحم ةأيالا أا العى حظي ت تع اتبعت تعاتخعيدت عالايدا  ةداحن تخاةأاتاده حت 
   (2): يع يقيم  أ  تعخأاب اأع اتبأ  حةأعاأع  

 يقحم ة اتبعاهأ. تعا تعحظأئذ  حع س  ةالد  تعاتخع  اابت تةاقإعيت تع اتبأ  -ا
 إاتاة تع اتبعت تعاتخعيت. ا تعخةاة تع ةاخا يد  الاا تع حظ يد تع س عيد ح حي - 
 انبزاهأ  يئت تع اتبعت تعاتخعيت. تعا احثن ت ال أم  تعا ااعت تجثةأت تع األت ح  -ت
 عت تعاتخعيت. ان بايت تجباتهتت تع اخ ة  د تجاتاة تعائيةيت ةنأهت العى اقأايا تع اتب -س

 تعخأاب حةنأهت العى  أ اقام ي سد تعقحم إنه سع أ سأنت اقأايا تع اتبعت تعاتخعيت اعأعت سع أ  أم تع اتبأ 
 ةااةين ناأن  اتبعاهع حالاا تخاةأاتاه حتععسذ صليح.
 تعاد  سةةدتع اننهدأ ي اعدا ةدايإ الدد تع اتبعدت  اي اد عسد  ه أ ةعغت س أيت حاعأعيت تع اتبعدت تعاتخعيدت 

عددده ا ددداتذ  خاع دددت  تعخدددأاب ح  تعددداتخع  ع ح عددد   د سدددإ  دددد تع اتبدددأ تعخدددأاب اد يقدددحم ةهدددأ تع اتبدددأ  ينةغددد 
 (3)حخا أت  ا يزة.

 

                                                 

 .79ع ص7691تعقأ اةع  ساةت غاي ع  ع" اةأةيأت تع اتبعت " عحتعاساحا ال ا ةعاأد  ل ا ا.  ل ا نصا تعهحتاي -1 
2 - IFACI, "les nouveaux instruments financiers", guide de l’audit en entreprise- Paris, octobre 

1990, p 120. 

 .71حا. ال ا ةعاأد  ل اع  ابأ ةأةنع ص يا.  ل ا نصا تعهحتا  -3 
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 الخارج والمراج   الداخل  : عالقة التعاو  بي  المراج  الفرع الثان 
عدد   ددد ابددم ااددأ اد يددااع اايددن تع اتبعددت تعاتخعيددت تعاعددأحد  ددأ اايددن تع اتبعددت تعخأابيددتع ح  ي ينةغدد 

س دددددأهة نظدددددم تعا أةدددددت تعاتخعيدددددت ةغددددداع زيدددددأاة اح اادددددأ اعأعيدددددت تعنظدددددأم تعسعدددددى عع اتبعدددددت )تع اتبعدددددت تعاتخعيدددددت 
  (1)حتعخأابيت(.

حالعددى  (2)ح  ددأ يشدد  ايدده اد ااحتا تع دداتبعيد تعدداتخعييد اخاعددذ سثيددات الددد ااحتا تع دداتبعيد تعخددأابييد
 اةأاعدت ةينه دأع ح دد تع  سدد انةدين  د ه تععإ دت ةهداذ زيدأاة تعاغم  دد  عد ع اننده اةقدى  ندأ  الإ دت ا أالدم 

  (3)تعاعأحد ةينه أ.
ع تعداتخع  عع اتبدأ  تعخدأاب ي سدد تد يقدا هأ تع اتبدأ  تعا اسز العى تع ةأالاة  Pageغيا اد تعةألس 

 (4)نحاليد اةأةييد ح  أ:  ا ح ا صن هأ 
 الصنف األول

اننه يةداايأ اقدايم  حةأعاأع  ليز عنظأم تعا أةت تعاتخعيتع غيا  ا ةاقييم  حضحال  تعخأاب يقحم تع اتبأ 
 احصيأت  د ش نهأ اد اةأالا ااتةت حالعيم تيابأ أت تع ةاقةعيت.

 الصنف الثان 
 سةةأت  خاع دت ااسدحد عايده تعخةداة تعسأايدت حتععأعيدت حتع عاادت  ا ةاقيي أاه  تعخأاب نايبت عقيأم تع اتبأ 

 اددد اةددأ م  تعادد يةدداايأ اقدددايم تعالعدديإت حتعاقيي ددأت حتعاحصدديأت  حةأعاددأع  يددتع تعحتةددعت ةددنظم تعا أةددت تعاتخع
 تع اتبعدت تعاتخعيدتع حتعشدسم تعادأع اادحيا حظي دت  اد اةأالا  د ه ت خيداة  حةأعاأع  الةيد ال عيأت تع سةةتع 
 يحضح تععإ ت ةأةقت تع سا:

 
 
 
 
 

                                                 
1 - L.B. Sawyer, op. cit, p 27. 

 .37ع ص7691 عتعقأ اة ععع اتبعت"  ع"  اخم  قااح عزيأاة س أهة حاعأعيت تعنظأم تعسعا.  ل ا الةا تعال د تععأياي -2 
 .197ت ةاأ   ل ا  ل ا تعبزتاع  ابأ ةأةنع ص  -3 

4 R. Frank- Page,"How external auditors can help you to evaluate internal control”, the I.A, 

October 1980, p 59-60.  
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تعخأابيدددت عنظيااهدددأ تع اتبعدددت  اقدددا هأ تع اتبعدددت تعاددد اسدددز العدددى تع ةدددأالاتت   Pageإد تعةألدددس  
يعاقدا  ح ح  اتبأ اتخعد   Ferrierع حتعاعيم العى  ع  اد تعةألس اصإ  اتبأ خأاب  Page د  ؛تعاتخعيت

العدى انهدأ الإ دت  ن عدت  تعخدأاب ح  تعداتخع  ع اينظدا إعدى   هدحم تععإ دت ةديد تع اتبدأ  Pageالسدذ  دأ يداته 
 (1):  اةأاعت حيصحا أ العى تعنلح تعاأع يم  اةأاعتع حاسثا  د  ع  العى انهأ الإ ت اقي

 
 
 
 
 
 
 
اد يقديم اال دأم تع اتبدأ  تعداتخع  يدان ة نده ي سدد عع اتبدأ   Ferrierظم  د ت تع  هدحم عععإ دت ادند  ا ح 

حيقام اايه ايهأ إعى عبنت تع اتبأ اح تجاتاة تعععيأع اأع اتبأ َ ْعِنى س ع  ةع عيت اقييم اال أم تع اتبدأ  تعخأاب 
يقددا هأ  تعادد اال عهددأ  سةةدداه  قأةددم تعخددا أت تيةاشددأايت  تعادد سبددزه  ددد  عااددت اعأعيددت تعاسددأعيذ  ب تعخددأا 

  (2)سخةيا اح  ةاشأا  د خأاج تع سةةت . تعخأاب تع اتبأ 
 الخارج  الداخل  والمراج الفرع الثالث: استخالص العالقة بي  المراج  

ةددحذ اددنعسذ ةأعا سيددا العددى ال عيددت تع اتبددأ سسددمع  اب تعخددأحتع اتبددأ  تعدداتخع  إد تععإ ددت ةدديد تع اتبددأ 
إعددى ااددأ س ددأهة حاعأعيددت حت اصددأايت ال عيددت تع اتبعددتع ا ددأ تععإ ددت غيددا تعبيدداة  ددا  ياأععإ دت تع ثعددى ةددحذ اددسا

 تعداتخع  إعى تزاحتج تعع م حزيأاة اسع ت ال عيت تع اتبعتع ح ا لداا ااةعدت  ةداحيأت عععإ دت ةديد تع اتبدأ  ياسا
 (3):  ح  تعخأاب حتع اتبأ 

                                                 
1 -R.J. Ferrier, op . cit, p 23. 
2 L.B. Sawyer,op. cit, p 51. 
3 -Felix ; w, "The relationship between internal and external auditors”, The IIA, Florida, USA 

1998,  p23. 
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  Coexistenceتع ةاحن ت حم: تعاعأيش 
ة هأ دده ةشددسم  تعخددأاب حتع اتبددأ  تعدداتخع  ح ددح اانددى  ةدداحن عهدد ه تععإ ددت حايدده يقددحم سددم  ددد تع اتبددأ 

 ن صدمع ليددس يددام حضددأ خاددت تع اتبددأ حاخادديا حان يد  ال عيددت تع اتبعددت حالعيددم تع خددأاا  ددد  ةددم تع اتبددأ 
  ةاقم حةحضحح.ةشسم  تعخأاب ح  تعاتخع  

  Coordination: التنسيق المستوى الثان 
ةالعيددددم ال عيددددت تع اتبعددددت ةشددددسم  ةدددداقمع إي انهددددم ياةددددأاعحد  تعخددددأاب ح  تعدددداتخع  حايدددده يقددددحم تع اتبددددأ 

 تع ععح أت لحم العيم  خأاا تعنشأاع حايه اام  لأحيت ععانةين ةيد خاا تع اتبعت عسم  نه أ. 
  Integrationالمستوى الثالث: التكامل 

ع حتعقيددأم تعخددأاب ح  تعدداتخع  حايدده يددام اةددأام ن ددأ ج تع خددأاا حخاددا ال عيددت تع اتبعددت عسددم  ددد تع اتبددأ 
 ةع عيت  اتبعت  شااستع حاحةيأ ال عيت احليا بهحا تع اتبعيد.

  Partneringالمستوى الراب : الشراكة  
اشد م تع اتبعدت تع أعيدتع  اتبعدت  عدايهم  ه دت  شدااست تعخدأاب حتع اتبدأ  تعداتخع  حايه سم  د تع اتبأ 
 ددد ت تع ةددداحن اع دددم تعحظي ادددأد  عدددأ عالايدددا تيلايأبدددأت حتعاح عدددأت عع عيدددت  اددد تيعادددزتمع ح اتبعدددت تعدددنظم  ح 

تع اتبعددت ةأع نشدد ة ح حتبهددت  دد ه تع ااعةددأت  ددد خددإم بهددحا اسأ عيددت ح شددااستع ح ددح تع ةدداحن ت  ثددم عهدد ه 
 تععإ ت.

تيالا أا العى حظي دت تع اتبعدت تعاتخعيدت ةهد ت تع ةداحنع ي ةدا اد القدن  تعخأاب حلاى يةاايأ تع اتبأ 
لداا أ  تعاد إعدى ةعدع تع  يدزتت  Bruneع ليدس اشدأات Reliableعه حظي ت تع اتبعت تعاتخعيت تيالا أايدت  

 Reliabilityةعع تع اتبعيد تعخأابييد  د ثإثت  د اشها  سأا  تع اتبعتع ح د حبهت نظا م عإالا أايت 
  (1):  ى حظي ت تع اتبعت تعاتخعيت ح الع
 . Competent Staff يئت  س عت  -
 . Independence of Internal Audit Functionتةاقإعيت حظي ت تع اتبعت تعاتخعيت  -
ح ح  دان تةدابأةت تجاتاة تعععيدأ حعبندت تع اتبعدت  عResponsiveness to Findingsتيةابأةت ععناأئج  -

باته تعاغياتت تعإز ت حاقأ عه ه تعاقأايا.تعععيأ عناأئج اقأايا تع   اتبعت تعاتخعيت حت 

                                                 
1 - Brune .C, "Internal auditing", Audit wire, Vol 26 N°:1/Jan/ Feb 2004, p 25-26. 
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 Function that is notععقيددأم ةحظي ددت تع اتبعددت تعاتخعيددت  النددا أ ي يحبددا اعأ ددا  ددأ ادداذ خددأاب  -
Outsourcedنشدد ة ح حبددحاة ضدد د تعهيسددم تعانظي دد تع    اددام حظي ددت تع اتبعددت تعاتخعيددت ة عااددت  ددحظ ع اي 

 عع نش ة.
ع ح عد  ةغداع انةدين بهدحا ال عيدت تع اتبعدت Solid Audit Planاسأ عت عع اتبعدت تعاتخعيدت حبحا خات   -

 سسم.
 .High Quality of Workتعع م ةبحاة الأعيت  -
 . Communication with External Auditor تعخأاب تعاحتصم  أ تع اتبأ  -

  د  تعخدأاب  ةدم تع اتبدأ  ة د   ه تع  يزتت عإالا أا العى حظي ت تع اتبعت تعاتخعيت  د Bruneان يح 
  ددد ع ح IIA عظ هدددأ  ااعةددأت حاقدددأ ع عدددأييا تع اتبعددت تعاتخعيدددت تعصددأااة الدددد  عهدددا تع دداتبعيد تعددداتخعييد  ادد 
 إاتاة عع اتبعت تعاتخعيت. الايا ااضم   أاةت عنبأح حااحا ايةأع

يددت ةدديد سددم  ددد ح ددد تع  يددا  اته ال عيددت  اتبعددت ةبددحاة الأعيددت القيددن اابددت الأعيددت  ددد تعثقددت حتيالا أا
ح دح ا دا  اععدن ةأعبحتند  تعةدعحسيت عهدسيه  عIndividualsتع اتبعيد تعاتخعييد حتع داتبعيد تعخدأابييد سد ااتا 

الإ ددت ةدديد اشددخأصع  ددايا   دد  تعخددأاب ح  تعدداتخع  ةدد د تععإ ددت ةدديد تع اتبددأ  ECIIA(1)ت ادداتاع ليددس يددان 
ي سدنهم الايدا شدسم تععإ دتع ااةيعدت  تع يع ح عخأاب تحشاي  تع اتبعت  د  سا  تع اتبأ  تعاتخع  تع اتبعت 

 تعادد تععإ ددت ةيددنهم ي ي سددد ااضددهأع ةددم يبدد  اد يسحنددحت  قانعدديد ةأع أئدداة تعنأابددت الددد تعاعددأحد اي ددأ ةيددنهمع ح 
نظدددا اصدددلأ  تع صدددأعح  اددد اادددأ  سأندددت تع ددداتبعيد تعددداتخعييد حتعخدددأابييد  اددد اةدددأ م العدددى تع دددان تعةعيدددا 

 تعنهأيت  د بحاة تع اتبعت. ا ع ةا يايد تع ااةايد ةأع نش ة حت
عسددددم  ددددد تع اتبعددددت تعاتخعيددددت حتع اتبعددددت   هددددأ حانظ هددددأ  عددددأييا ت اته تع هندددد الس تعادددد اد تععإ ددددت ح   

 تعخأابيت.
عع اتبددأ  عددأ  ال عيددت تع اتبعددت حتعلسددم تعشخصدد حتععإ ددت تعع عيددت اددسثا ايهددأ ةعددع تععحت ددم ت خددان س ا

 حتعبحتن  تعةعحسيت عسم  اتبأ تابأه تآلخا.  تعاتخع العى تع اتبأ  تعخأاب 

                                                 
1 - ECIIA, "European confederation of institutes of internal auditors", Brussels, Belgium, 2000, 

p10. 
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 (1):تعشسم تعاأع  ا حتيخاإاأت تع حبحاة ةيد تع اتبعت تعاتخعيت حتعخأابيت  ةنيت (:6باحم ا م )
 المراجعة الخارجية المراجعة الداخلية بااي أ ياععن 

 التركيز
العى اقايم تعخا أت تع ااةات ةأعبحتن  

حتعاإال ع تع أعيتع تعاشغيعيتع تعغش 
 تعا سياع تيةاشأاتت حتعلحس ت

تع صأا ت العى تعقحتئم تع أعيت حتعا أةت 
 تعاتخعيت

اتاة تع خأاا األهداف  الاع تعلةأةأت ةصحاة ةعي ت  نظأم ةعيم ععا أةت تعاتخعيت حت 

 نطاق العمل
تعنظم سسمع تيعازتمع  اتبعت تعغش 

 حتعاإال  
 تعاقأايا تع أعيت

 المخاطر
تعنشأا ت ةأةيت عاقييم الايا  خأاا 

 ان تلا أم لاحثهأ حا ثيا أع حاقايم 
 تعاحصيأت تع إئ ت

 ا الايا ت نشات تعهأ ت ح ان إظهأا أ 
 تعقحتئم تع أعيت

الغش 
 والتالعب

تع اتبعت خاحتت  عينت  ااض د خات
 حبحا ععغش اح تعاإال  يساشأذ اي

 د خات تع اتبعت خاحتت يساشأذ ااض
 غش اح اإال   اي

 المعايير
 -احعيت  - عأييا تع اتبعت )ا ايسيت   عأييا تع اتبعت تعاتخعيت

  لعيت(
  أنحنيت اةنأ أ اصلأ  تع صأعح حتع با أ تابأه علنت تع اتبعت حتجاتاة تعععيأ المسئولية

 االستقالل
حت نشات  د خإم   ةاقم الد تعع عيأت

تع نش ة حعسنه غيا  ا  تعحضأ تعانظي  
 نش ة  ةاقم الد تع 

  ةاقعت الد تع نش ة 

 التقرير
اقأايا شأ عت عإلاتاة تعان ي يت حعبنت 

 تع اتبعت
بز  نشحا  صلأ   ح  اقايا ن ا 

 تعقحتئم تع أعيت تع صأعح ح ةاخا  

 لجنة المراجعة
أ حاقايم تعاقايا إعى عبنت تع اتبعت حظي ي

احتبه تع نش ةع  تعا لحم تع خأاا  تعااي
ع  ةاحن تيعازتم  تعاتخع نظأم تع اتبعت 

تع صأا ت العى صلت تعقحتئم حنظأم تعا أةت 
تعاتخعيتع حاقييم تجصاتاتت تع هنيت تعباياة 

 ح ان ا ثيا أ تع لا م العى تع نش ة 

                                                 
1 - Richards, D, “Internal and external auditors inside and out” ,May 2002 , p 24.  
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 ةأعةيأةأت حتعاشايعأت حتعقحتنيد

 النتائج
الايا تع شسإتع اقايم تعاحصيأت 

 حضأ تعلعحم ا حتع ةأ  ت 
عبنت تع اتبعت اقاي هأ إعى  بعذ تجاتاة ح 
 ياخأ  تجباتهتت تع صللت

 المتابعة
 اأةعت تع عنييد ععا سا  د ان ي  تع قاالأت 

 حتعاحصيأت.
تع بأيت  ا  اأةعت لاحا ح خصحصأ 

 تع أعيت
 Pickett, 2003, p 80 & Ricards, 2002,p 24المصدر: 
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 وتقييم جودة برامج أخالقيات المؤسسة مدى مسؤولية المراجع الداخلي عن فحص: الفصل الثالث
 تمهيد

شكل قيم ومعتقدات اجتماعية راسخخة ومعتخرب ا،خا   فيتشير "أخالقيات المؤسسة " إلى سلوك المؤسسة 
 المتوارثة والقوانين الملزمة.مصدرها غالاا العقيدة والتقاليد واألعراب والتعاليم 

أمخورا   يوجخد اتقخاا عخام اشخ ن،ا  ومخف نلخك فخان هنخاك افترا خا  يومصطلح " أخالقيات المؤسسة " يغط
  ا يخخخن إن العمخخخل ي خخخمنيا اوجخخخود أخالقيخخخات سخخخليمة يمكخخخن ت ديخخخدها اشخخخكل كخخخاب االنسخخخاة للسخخخلوك ا نسخخخان

 خو  معخايير معينخة  تسخاعد  فخييختم قياسخو وتقويمخو  أن  -إلى  د ما  -للمؤسسة وللمديرين يمكن  ياألخالق
 . (1)ت ديد ما هو الصواب وما هو الخط  في

ايئخخخة الرقااخخخة الداخليخخخة ت خخخدد المخخخد  المقاخخخول  فخخخيفمعخخخايير أخالقيخخخات المؤسسخخخة ااعتاارهخخخا عنصخخخرا أساسخخخيا 
أخالقيخخات المؤسسخخة   وتركخخز  (2) خخدودب اخخدون ان رافخخات عنخخو فخخيوالمسخخموب اخخو للعخخاملين االمؤسسخخة أن يعملخخوا 

عخخادة علخخخى جوانخخخب األمانخخة والعدالخخخة وا سخخختقامة والمصخخخداقية والشخخرعية لكخخخل مخخخا تقخخخوم اخخو المنشخخخ ة مخخخن أعمخخخال  
تقخخخوم ا،خخخا  التخخخيسخخخالمة وصخخخ ة األعمخخخال  فخخخيوالصخخخلة المشخخختركة اخخخين جميخخخف جوانخخخب هخخخنب األخالقيخخخات تتمثخخخل 

 المؤسسة. 
المة وص ة أخالقيات المؤسسة ومعمخول اخو  اليخا إلخى ال قيقة توجد معايير تقويم س فيواالرغم من أنو 

 د كاير  مثل )ا لتزام االمعايير الم اساية المتعارب علي،ا  العالقات مف المديرين  معايير للص ة واألمان( 
لقواعخد  يصخورة دليخل رسخم فخيالمؤسسة والعخاملين ا،خا والمجتمخف  يإ  أن،ا ت تاج إلى أن تكون وا  ة لمدير 

تزايخد ا هتمخخام ا،خا  خخديثا  التخخيظخرا ألن هخخنب القخيم تعتاخخر جخز ا مخخن ال اجيخات ا جتماعيخخة الواسخعة و األخخالا  ن
ااعتاارهخخا أ خخد السخخال ال يويخخة لعخخالج مخخخاطر المؤسسخخة األساسخخية وتقعيخخل نظخخام الرقااخخة الداخليخخة ا،خخا  فخخالجودة 

  (3)الشاملة تقوم على ا لتزام االقيم والماادئ األخالقية الم ددة مقدما.

                                                 

 . 766-716عشر  ص  ي  القصل ال اد "المراجعة الداخلية  الجوانب المالية والتشغيلية"السيد أ مد السقا   - 1
2 -Maynard, G, R, op. cit, p 24-28. 

 .716  نقس المرجف  ص "المراجعة الداخلية  الجوانب المالية والتشغيلية"السيد أ مد السقا   - 3
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 المبحث األول: الدراسات الميدانية للمراجعة الداخلية ألخالقيات المؤسسة
السخخنوات األخيخخرة العديخخد مخخن الدراسخخات الميدانيخخة للتعخخرب علخخى مخخد  قيخخام المراجعخخة  فخخيهخخنا وقخخد أجريخخت 

 الداخلية فعال امراجعة أخالقيات المؤسسة  ومن أهم هنب الدراسات 

 .Reisnsten & Rito 1996 (1)دراسة  -
هخخنا المجخال ممخخا يجعل،خا تعخد مرجعخخا لتطخور مسخخئولية  فخي يخن ت خمنت  صخخر لنتخائر الدراسخخات السخااقة 

ملخصخخا لخخاعد الدراسخخات ونتائج،خخا  يمجخخال أخالقيخخات المؤسسخخة  ويو خخح الجخخدول التخخال فخخي الخخداخليالمراجخخف 
هخخنا  فخخي ديثخخة مخخف إ خخافة الاا ثخخة لدراسخخات أخخخر   Reisnsten & Rito 1996ت خخمنت،ا دراسخخة   التخخيو 

 المؤسسة   أخالقياتولية المراجف الداخلي في مجال ؤ (: تطور مس6جدول رقم ) المجال.
 نتائج الدراسة الدراسة

 Savoie (1977)دراسة   -1

أو خخخ ت النتخخخائر أنخخخو يجخخخب أن تقصخخخح مراجعخخخة أخالقيخخخات 
المؤسسة عن الصققات والعمليات والنققات غير األخالقية  مثلما 

ا فصخخخخاب عخخخخن  يمة توزيعخخخخات التكخخخخاليب  أتقصخخخخح صخخخخ ة وسخخخخال
 ا ن رافات األخالقية السلاية المالية وغير المالية 

 Arlow andدراسة  -2

Ulrich 

(1981) 

أوصت الدراسة ا نو يجب على المؤسسات أن ت ف لنقسخ،ا 
معخخايير أخالقيخخة وتنشخخرها اخخين أفرادهخخا لت قيخخا النتخخائر المسخخت،دفة  

إرشخخاد هخخنب  فخخيخلين أن يسخخاعدوا وأنخخو يجخخب علخخى المخخراجعين الخخد
 العملية

 Sanderson andاسة در -3

Varner (1984) 

أن تقوم أقسخام المراجعخة  فيأو  ت الدراسة أن هناك شك 
إرشخخخخخخخاد ا لتخخخخخخزام ا دلخخخخخخخة المعخخخخخخخايير  فخخخخخخخيالداخليخخخخخخة اخخخخخخخدور ملمخخخخخخوس 

األخالقيخخة  وأن علخخى المخخراجعين أن يق صخخوا اعنايخخة مزايخخا إجاخخار 
دليخخخخل لمعخخخخايير األخخخخخالا. وأو خخخخ ت المؤسسخخخخات علخخخخى و خخخخع،ا 
اخخخين المخخخراجعين الخخخداخلين للقيخخخام  اشخخخديد االدراسخخخة أن هنخخخاك  ماسخخخ

 لمتزايدةاوليات،م ؤ امس
 

                                                 

1- Reisnstein, A. and Rito, R.B, " Corporate ethical standards audit managers views", internal 

auditing , summer 1996, p.16-25. 
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 Bomett (1987)دراسة  -4

أوصت الدراسة أنو ل مان ا لتزام امعايير أخالقية كل من 
المؤسسخخخخخة والمعخخخخخايير الدوليخخخخخة وا قليميخخخخخة وقواعخخخخخد أخخخخخخالا مع،خخخخخد 

خلين  فانخخخخو يجخخخخب علخخخخى المخخخخراجعين ف خخخخص مخخخخد  المخخخخراجعين الخخخخد
 مة وفعالية هيكل الرقااة الشاملة االمؤسسة مال

 ,Rich et al 1991دراسة  -5

 يمن الخا عين للدراسخة )مخدير  %61أو  ت الدراسة أن 
المؤسسخات الخا خعة للدراسخة(  يإدارات المراجعة الداخليخة ومراقاخ

أن وجود أدلخة رسخمية يروا  رورة ا هتمام ا خالقيات األعمال  و 
ل،خخخخخنب األخالقيخخخخخات يشخخخخخكل مصخخخخخدر لل خخخخخغط علخخخخخى أفخخخخخراد المنشخخخخخ ة 

 الة عخدم وجخود مثخل هخنب  فيلت قيا أهداب الراح اعكس ال ال 
 األدلة 

 Bull 1991دراسة  -6
أو خخخ ت الدراسخخخة أن هنخخخاك  ماسخخخا شخخخديدا اخخخين المخخخراجعين 

 وليات،م المتزايدةؤ الداخليين للقيام امس

 Feder 1992دراسة  -7

العديخخخخد مخخخخن المنشخخخخ ت الخا خخخخعة  فخخخخياكتشخخخخقت الدراسخخخخة أنخخخخو 
للدراسة يقوم المراجعخون الخداخليون ا،خا ا مايخة وترشخيد السياسخات 
األخالقية ل،ا  ونلك مخن خخالل التقريخر عخن المخالقخات األخالقيخة 
المتوقعة والعمل كمستشارين للمساهمة  في ل المشاكل األخالقية 

وات اتصخخخخال مااشخخخخرة للمراجخخخخف الخطيخخخخرة المتوقعخخخخة وتخصخخخخيص قنخخخخ
 لسماع المشاكل األخالقية )خطوط اتصال ساخنة(

 Gaven et 1991دراسة  -8

al, 

أو خخخ ت النتخخخائر أنخخخو يجخخخب علخخخى المخخخراجعين الخخخداخليين أن 
ت سخخين العالقخخات االمنشخخ ت مخخن خخخالل  فخخييكونخخوا أكثخخر مسخخاهمة 

 إرشاد ا لتزام امتطلاات أدلة المعايير األخالقية

9- 1991 Reacock and 

Pelfeg, 

مخخخخخخخخن إجااخخخخخخخخات أع خخخخخخخخا  مع،خخخخخخخخد  % 61أو خخخخخخخخ ت الدراسخخخخخخخخة أن 
المخخخخراجعين الخخخخداخليين الخا خخخخعين للدراسخخخخة تخخخخر  أن هنخخخخاك منخخخخافف 

 % 86معتخرب ا،خا مخن وجخود مثخل هخنب األدلخة االمؤسسخخات  وأن 
 لتقييم مد  ا لتزام ا،ا يمن إجااات،م أشارت إلى تنقينهم العمل
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 ,Summers 1991دراسة  -11

أو خخخخ ت الدراسخخخخة أن مخخخخخاطر تكنولوجيخخخخة الكمايخخخخوتر تمثخخخخل 
اآلن مخاطر متنامية للمؤسسات  وقد أثاتت الدراسة اشتمال أدلخة 
قواعخخخخخد األخخخخخخالا االمؤسسخخخخخات الخا خخخخخعة للدراسخخخخخة علخخخخخى معخخخخخايير 
سخخلوكية خاصخخة ااسخختخدام نظخخم واخخرامر الكمايخخوتر ت خخت مسخخميات 

اهتمخخخخخام  مختلقخخخخخة  خخخخخمن  ليخخخخخات نظخخخخخام الرقااخخخخخة  وأنخخخخخو مخخخخخف تزايخخخخخد
المؤسسات امثل هنب المو وعات يتزايخد أهميخة اسختجااة المراجخف 

 وليات ال ديثة المصا اة لتلك المجا تؤ للمس الداخلي

 Buenger 1991دراسة  -11

)1(& Zamir 

مجال عالقخات  فيدراسة مقارنة لدور المراجعة الداخلية  في
أن  أمريكخخخا واليااخخخان  توصخخخل الاخخخا ثون إلخخخى يالمؤسسخخخة اخخخين دولتخخخ

اليااخخخان يقخخخوم امراجعخخخة  فخخخيعخخخددا قلخخخيال مخخخن المخخخراجعين الخخخداخليين 
أخالقيخخخات المؤسسخخخة ودراسخخخة ا تمخخخا ت الغخخخى  ويرجخخخف نلخخخك إلخخخى 

تعكس ثقافة قوميخة تقخوم علخى  التياليااان  و  فيثقافة المؤسسات 
اخخخ ن الطايعخخة الاشخخخرية أساسخخخا سخخخليمة   يديكتاتوريخخة أخالقيخخخة تق خخخ
  يفوا األدا  القرد يالجماع يلوعوا يوت ف التناسا ا جتماع

جخخرا ات كخخل المؤسسخخات تنمخخ نلخخك ا تجخخاب  لخخنا  يوأن أساسخخيات وار
هخو أن أفخراد الجماعخة تعمخل لصخالح الكخل  يفخان ا فتخراد اليااخان

 الثقة وال افز والو    اعكس ثقافة المؤسسة األمريكية يمما ينم

 1992دراسة  -12
Rittenbery et al ; 

راسخخخخة أن  مايخخخخة ايئخخخخة المؤسسخخخخة أصخخخخاح أو خخخخ ت نتخخخخائر الد
السخخخخخخنوات األخيخخخخخخرة  ويتزايخخخخخخد اللجخخخخخخو  إلخخخخخخى  فخخخخخخي يمو خخخخخخوع  يخخخخخخو 

المراجعين الداخليين لتقييم مد  استجااة المؤسسة للقخوانين الايئخة 
المالئمخخخخخة وف خخخخخص وتقيخخخخخيم الخسخخخخخائر والعقواخخخخخات المتوقعخخخخخة لعخخخخخدم 

 استجااة المنش ة ل،ا

 1993Strawserدراسة  -13

et al, 
نب الدراسخخخة االا خخخن عخخخن طخخخرا لتخقخخخيد ا تجخخخاب اهتمخخخت هخخخ

المتزايخخد ن خخو نشخخر التقخخارير الماليخخة الم خخللة  وأثاتخخت الدراسخخة أن 
                                                 

1 - Buenger, E, and Zamir, A, "Managing communications in internal auditing, internal auditor", 

June 1991, p 131-134.  
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الخا خعة للدراسخة ينقخن  المؤسسات ال كومية في الداخليالمراجف 
 ولياتو الجديدة.ؤ اصقة عامة مس

 Leinicke 1994دراسة  -14

et al, 

 فخخخي الخخخداخلياجخخخف وتخخخر  هخخخنب الدراسخخخة أنخخخو لتخخخدعيم دور المر 
ت سخخخخخين العالقخخخخخات العامخخخخخة واكتشخخخخخاب الغخخخخخى  فانخخخخخو يجخخخخخب علخخخخخى 

خدمخخة الخطخخوط  فخخيلخخدي،ا  الخخداخليالمؤسسخخات أن يعمخخل المراجخخف 
 األخالقية الساخنة.

 Reinstein 1996دراسة  -15

and Rito 

أثاتت نتائر الدراسة أن السياسات األخالقية القعالة تعد أداة 
عى لرقااخخخة الغخخخى  وأن اخخخختالب تسخخخ التخخخيم،مخخخة جخخخدا للمؤسسخخخات 

اختالب السياسات األخالقية ل،ا   يالايئة الثقافية للمؤسسات يؤد
من الخا عين للدراسة قد أشخاروا إلخى أن مؤسسخات،م  % 66وأن 

كتياخخخخات رسخخخخمية  ويخخخخر   فخخخخيتنشخخخخر معخخخخايير ألخالقيخخخخات األعمخخخخال 
الاا ثخخان أنخخو يجخخب علخخى مخخدير المراجعخخة الداخليخخة أن يوقخخف علخخى 

أخخخخخخالا المؤسسخخخخخة للد لخخخخخة علخخخخخى التزامخخخخخو ا خخخخخخن المعخخخخخايير  قائمخخخخخة
يقخخخخخوم ا،خخخخخا  التخخخخخياعتاخخخخخارب أثنخخخخخا  عمليخخخخخة المراجعخخخخخة  فخخخخخياألخالقيخخخخخة 

مخخخخن ا جااخخخخات  % 5858للمؤسسخخخخة  كمخخخخا أو خخخخ ت الدراسخخخخة أن 
قامت مؤسسات،م اا فصاب العام عن السياسات األخالقية ونتائر 

تصخخل إلخخى كخخل  يالمراجعخخة األخالقيخخة  خخمن تقاريرهخخا السخخنوية لكخخ
 القرارات الداخلية والخارجية. يمتخن

 Vansco)1( 1998دراسة  -16

دراسختو ال ديثخة  فخي Ethies Resource Centerتوصخل 
عن أخالقيات األعمال القوميخة إلخى أن ثلخن العخاملين الخا خعين 

لخخخخيس ا،خخخخا اخخخخرامر أخالقيخخخخة  التخخخخيالمؤسسخخخخات  فخخخخيللدراسخخخخة تقرياخخخخا 
فع،م للعمخخل اطخخرا غيخخر سخخليمة يشخخعرون أ يانخخا ا خخغط علخخي،م يخخد

ا جااخخخخات تعتقخخخخد أن ¼ مخخخخن أجخخخخل ت قيخخخخا أهخخخخداب النشخخخخاط  وأن 
مؤسسخخات،م تتجاهخخل ا تصخخا ت غيخخر األخالقيخخة مخخن أ خخل ت قيخخا 

                                                 

1 - Vansco, P.R, op. cit, p 71. 
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لخخدي،ا اخخرامر  التخخيالمؤسسخخات  فخخيأهخخداب النشخخاط  اعكخخس ال خخال 
 فخيأخالقية   ين يعد تقارير  دارت،ا عن ا ن رافات المل وظخة 

ي،خخخخختم فعخخخخخال اكخخخخخل األمخخخخخور  الخخخخخداخليأن المراجخخخخخف هخخخخخنا المجخخخخخال  و 
الخاصخخة اال خخياع والغخخى وعخخدم الكقخخا ة وعخخدم القعاليخخة وتعخخارد 

 المصالح م،ما كان مصدرها واغد النظر عن المؤسسة .

 Maynard)1(1999دراسة  -17

 Federalقخخخخام ا،خخخخا انخخخخك  التخخخخيأو خخخخ ت نتخخخخائر الدراسخخخخة 

Reserve  يعخد عنصخرا  أن ف خص المعخايير األخالقيخة للمؤسسخة
أساسخخخخخيا للايئخخخخخة القعالخخخخخة للرقااخخخخخة الداخليخخخخخة  وأن وظيقخخخخخة المراجعخخخخخة 

ت كيخخخد وجخخخود المعخخخايير األخالقيخخخة  هخخخيهخخخنا المجخخخال  فخخخيالداخليخخخة 
االمؤسسخخخة    يخخخن يعتاخخخر  و نتخخخائر التطايخخخا مال مخخخة  ال خخخرورية

و خخف المؤسسخخة لمعاييرهخخا األخالقيخخة القعالخخة أ خخد السخخال ال يويخخة 
اسخخية  كمخخا تعتاخخر المراجعخخة الداخليخخة لمخخد  لعخخالج مخاطرهخخا األس

ا لتخخزام ا،خخنب المعخخايير أداة لت سخخين ارنخخامر إدارة مخخخاطر المنشخخ ة 
 اصورة ملموسة.

ات خخح مخخن الجخخدول أن هنخخاك اهتمامخخا متزايخخدا مخخن إدارات المؤسسخخات ا خالقيات،خخا واتجاه،خخا لو خخف أدلخخة 
الشخامل   يتطايق،خا ااعتاارهخا مخن مجخا ت األدا  ا دار رسمية ا،ا و رص،ا على إلمام العاملين ا،خا وا لتخزام ا

أ د السال ال يوية لعالج المخاطر الرئيسية للمؤسسة  فسالمة أخالقيات هنب األخيرة  تعتار من الدعائم  ،يف
من،ا  وقخد ترتخب علخى نلخك أن أصخا ت مراجعخة جخودة هخنب األخالقيخات مخن الم،خام  يال يوية لقعالية أنشطة أ

ت،خخدب إلخخخى تخخدعيم ج،خخخود الم،نخخة لخدمخخخة المؤسسخخة ومخخخديري،ا   التخخخيلمل خخة للمخخخراجعين الخخداخليين  و المسخخت دثة ا
 خل مشخاكل  فخيمساعدة ا دارة وترشخيدها  فيفرصة أكار لتعميا خدماتو  الداخليسيتيح للمراجف  النياألمر 

 هنا المجال الجديد والمطلوب لت قيا أهداب الجودة الشاملة ل،ا . 
قخخو المختلقخخة )م ليخخا ودوليخخا( يتوقخخف أن ت خخافظ كخخل مؤسسخخة علخخى سياسخخات أخالقيخخة قويخخة فخخالمجتمف اطوائ

خاصخخة اعخخد ان،يخخار العديخخد مخخن المؤسسخخات ا قتصخخادية علخخى مسخختو  العخخالم وتزايخخد  يت خخمن ل،خخا التقخخوا التنافسخخ
 أدائ،م لم،ام،م. فيعدد الق ايا المرفوعة  د المراجعين الخارجيين وات،ام،م االتقصير 

                                                 

1 - maynard G. A, op. cit, p 24-28. 
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 الداخليلب األول: مبررات تأييد مسئولية المراجع المط
   (1):ماررات  مجال أخالقيات المؤسسة الداخليلدخول المراجف 

أن قيام المراجعة الداخلية امراجعة أخالقيات المؤسسة   يتعخارد مخف معخايير الممارسخة الم،نيخة ال ديثخة  -1
شخخخخارت إلخخخخى أنخخخخو يجخخخخب أن ي،خخخختم المراجخخخخف أ التخخخخيو   (IIA1999)أصخخخخدرها مع،خخخخد المخخخخراجعين الخخخخداخليين  التخخخخي

اا تمخخخا ت وجخخخود مخالقخخخات )سخخخوا  كانخخخت مقصخخخودة أو غيخخخر مقصخخخودة( وتعخخخارد المصخخخالح  كمخخخا يجخخخب علخخخى 
يتوقخف المراجخخف أن  التخيالمراجخف أن ينخنر إدارة المؤسسخة ومجلخس إدارت،خا ولجنخة المراجعخة ااألنشخطة والظخروب 

 نلك اغد النظر عن مصدر الخطر و جم المؤسسة.ي دن في،ا ان رافات جوهرية اا تمال مرتقف و 
ممكخخن أن ت خخدن اصخخورة منطقيخخة أثنخخا  القيخخام اعمليخخة المراجعخخة الداخليخخة  ؤسسخخةأن مراجعخخة أخالقيخخات الم -6

 الدورية.

 تتم أساسا لالستخدامات ا دارية الداخلية. ؤسسةأن مراجعة أخالقيات الم -5

شخيد مخد  ا لتخزام ا دلخة المعخايير األخالقيخة  ويرجخف نلخك أن المراجعين الداخليين مالئمون أكثخر للقيخام اتر  -4
إلخخخخى ا تصخخخخال المااشخخخخر للمخخخخراجعين الخخخخداخليين والمسخخخختمر مخخخخف ا دارة العليخخخخا والمسخخخختويات التنظيميخخخخة المختلقخخخخة 

مجخال الوفخا   فخيتمكخن،م مخن مسخاعدت،ا  التخياالمؤسسة  مما يجعل،م عادة لدي،م إلمخام أكاخر اخ مور المؤسسخة و 
 ،ا عن أخالقيات األعمال.امسئوليات

هخخنا المجخخال   يخخن  فخخيخلقخخت فرصخخة جديخخدة لم،نخخة المراجعخخة الداخليخخة  Treadwayأن توصخخيات لجنخخة  -8
مسخاعدة المؤسسخة علخى إعخداد تقخارير ماليخة  الخداخليم( ا نخو يجخب علخى المراجخف 1966تقريرهخا ) فيأو  ت 

مراجعخخة الداخليخخة  هخخنا اخالرغم مخخن أن اللجنخخة قخخد سخليمة  كمخخا ألزمخخت المؤسسخخة اخ ن ت،خختم االنتخخائر غيخخر الماليخة لل
إرشخخخاد ا لتخخخزام اخخخدليل معخخخايير  فخخخيأوصخخخت ا نخخخو يجخخخب علخخخى لجخخخان مراجعخخخة المنشخخخ ت أن تراجخخخف اخخخرامر ا دارة 

المؤسسخخخات العامخخخة  ياألخخخخالا  إ  أن الدراسخخخات التطايقيخخخة أثاتخخخت أن عمخخخال  المراجعخخخة الداخليخخخة )مثخخخل مخخخدير 
لمخخراجعين الخخخارجيين المتعخخاملين مع،خخا والتشخخريعيين واألطخخراب األخخخر  الم،نيخخة( والخاصخخة ولجخخان المراجعخخة وا

ل،خخنا العمخخل  نظخخرا ألن،خخم يعتاخخرون  ييتوقعخخوا أن يت مخخل المراجعخخون الخخداخليون الجخخز  األكاخخر مخخن العخخب  القعلخخ
يخخام امثخخل هخخنب المخخراجعين الخخداخليين مجموعخخة أفخخراد ل،خخا معرفخخة واسخخعة االمؤسسخخة وخاخخرة م،نيخخة مسخختقلة تؤهل،خخا للق

 الم،ام.

                                                 

1 - Arlow, P, and Urlich T,A, "Auditing your organization’s Ethics", the internal auditor, Aug 

1981, p 26-31.  

- Reinstein, A, and Rito.R.B ,op. cit, p 17- 23. 

- maynard G. A op. cit, p 24-28. 
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أن مراجعة جودة المعايير األخالقية المطاقة االمؤسسة سخوب ي سخن مخن ارنخامر إدارة مخخاطر المؤسسخة  -7
لتلخخخك المعخخخايير ومخخخد  جودت،خخخا والعمخخخل علخخخى ت سخخخين،ا  ياصخخخورة ملموسخخخة ااعتاخخخار أن الت كخخخد مخخخن الوجخخخود القعلخخخ

 ر.ااستمرار يعد أ د الوسائل العالجية ال،امة ل،نب المخاط

   الداخلي: الدور المقترح للمراجع يالمطلب الثان
السخخال المقتر خخة  –مجخال أخالقيخخات األعمخال  فخخي الخداخليلمراجخخف ا يقخخدم،ا  التخييمكخن إيجخخاز نطخاا الخخخدمات 

سختؤثر علخى تطخوير مقخاييس مسختو  جخودة المراجعخة  فيمخا  التخيو  -هخنا المجخال  فيالمختلقة لخدمة المؤسسة 
  (1):ييل
 طة الرئيسية الخاضعة للمراجعة: كل األنش -1

اعتاار معايير سالمة وصخ ة أخالقيخات األعمخال جخز ا مخن كخل أنشخطة التشخغيل  ويتاخف نلخك اعتاخار  يأ
ا يخن يمكخن تغطيخة أخالقيخات  الخداخليأن هنب المعايير نقس،ا تعد جز ا من أنشخطة الق خص والتقيخيم للمراجخف 

 Ethical يب نلخخخك أن يقخخخوم المراجخخخف اخخخدور ناصخخخح أخالقخخخاخخخرامر المراجعخخخة الداخليخخخة  ويتطلخخخ فخخخياألعمخخخال 

Advisor مجخخا ت رئيسخخية معينخخة ا،خخدب إرشخخاد وت سخخين عالقخخات  فخخيا،خخا  يعنخخد تقييمخخو لمخخد  ا لتخخزام العلخخ
 المؤسسة وأدلة األخالا.

 :يااللتزام القانون -2

ل خا ت تترتخب هخنب ا فخي ا ت كثيرة يتم تغطية متطلاات أخالقيات المؤسسات من تشريف معين  و  في 
 (.يلتقييم مد  ا لتزام امتطلاات هنا التشريف )مراجف قانون الداخليولية إ افية للمراجف ؤ مس
 الفحص المباشر ألخالقيات األعمال: -3

 الة إنا خصصت المؤسسة و دة تنظيمية تقوم امراقاة تنقين ارنامر أخالقيات المؤسسة  فانخو يجخب  في
 االمؤسسة. ينشاط تنظيم يوتقييمو دوريا مثل أعلى المراجف ف ص عمل هنب الو دة 

 لعمليات تطوير برنامج أخالقيات األعمال وتحديث دليل أخالقيات المنشأة يمستشار أخالق -4
عخخداد تقريخر االمال ظخخات  ونلخك مخن خخخالل ف خص وتقيخيم أسخخااب ا ن رافخات األخالقيخخة وسخال عالج،خا  وار

مسخخئولية عمخخل ف خخص كامخخل لمشخخكالت  الخخداخليلمراجخخف ي مخخل ا يوصخخلت إليخخو  أ التخخي يالمجمعخخة مخخن الشخخكاو 

                                                 

  مرجخخف سخخااا  "المراجعخخة الداخليخخة: الجوانخخب الماليخخة والتشخخغيلية"السخخيد أ مخخد السخخقا   -أ   نلخخك إلخخى  فخخييمكخخن الرجخخوع   - 1
   .761-719ص

Reinstein, A and Rito, op. cit , p. 22-33.2- 
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التعامخخل مخخف هخخنب المشخخاكل. )الخطخخوط  فخخيمجخخال أخالقيخخات األعمخخال والقيخخام اتقيخخيم لمخخا تخخم أداؤب  فخخيالمؤسسخخة 
 الساخنة(.

تقييم مدى سالمة اإلفصاح العام عن السياساات األخالقياة ومادى شامولها ومالامتهاا ونتاائج مراجعاة  -5
 أخالقيات المنشأة

دخال الت سين المسختمر الخالزم و  هكنا فانو لت كيد ت قيا جودة نظام الرقااة الداخلية الشاملة للمؤسسات وار
 مجال أخالقيات األعمال. فيادور مل وظ  الداخلي  اد أن يساهم المراجف  -عليو 

 المؤسسةالمطلب الثالث: متطلبات مراجعة أخالقيات  
 كخخخخام نظخخخخام الرقااخخخخة الداخليخخخخة االمؤسسخخخخة  فانخخخخو يجخخخخب علخخخخى أو خخخخ ت الدراسخخخخات السخخخخااقة أنخخخخو لتقويخخخخة وار 

ي قق،خا وجخود نلخك الارنخامر  اعكخس المؤسسخة  التخيالمؤسسات أن ت خف وتنقخن ارنخامر ألخالقياتخو نظخرا للمزايخا 
ليس لدي،ا مثل هنا النوع من الارامر  هنا وتقترب الاا ثة على  و  ما اشختملت عليخو هخنب الدراسخات أن  التي

  (1):يت تنقين ومراجعة ارامر أخالقيات المؤسسة كما يلتكون مكونا
يتوقخف ل،خا  خدون ان رافخات  التخيتق،م ا دارة العليا لمشاكل أخالقيات األعمال من  يخن ت ديخد األنشخطة  -1

أن  ييناغخ الخنيجوهرية عن معايير أدائ،ا وتق،م،ا لتلخك األنشخطة وتقييم،خا ا يخن ت خدد ا دارة مخد  ا هتمخام 
ت ديخخخد درجخخخة مخخخخاطر سخخخو   ياألنشخخخطة مخخخن أجخخخل إنجازهخخخا امسخخختويات عاليخخخة مخخخن األخالقيخخخات )أتعطيخخخو لتلخخخك 
 األخالا(. 

التعاير عن الق،م او ف سياسات أخالقية قوية م ددة تعكس ثقافة ا دارة العليا  ول أخالقيات األعمال  -6
 المطلوب ت قيق،ا وم اولة و ف معايير كمية ووصقية ألخالقيات األعمال.

 تطايا السياسات على عمليات المؤسسة. ينب السياسات إلى أن تدعم ااجرا ات وا  ة تغطت تاج ه -5

لل صخخخول علخخخى  يإ اطخخخة كخخخل العخخخاملين االسياسخخخات وا جخخخرا ات والمعخخخايير األخالقيخخخة اشخخخكل عملخخخ ييناغخخخ -4
 اهتمام،م مف نشر أدلة لمعايير األخالا تشتمل على أمثلة للسلوك الجيد وأمثلة للسلوك السيئ.

تنقيخخن العمليخخات  ظ،خخار اهتمام،خخا اارنخخامر  فخخيعلخخى ا دارة العليخخا اسخختخدام جميخخف الوسخخائل الممكنخخة يجخخب  -8
ا لتخزام  مالئمخةأن ت خرص ا دارة علخى تخوفير متااعخة دوريخة للارنخامر للت كخد مخن  يأخالقيات األعمال  إن يناغ

 او.

                                                 

 ,Reinstein -ب                            .719السيد أ مد السقا   مرجف سااا  ص -أ  نلك إلى فييمكن الرجوع  - 1

A and Rito, op. cit , p.16-25.   
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لمراجعخخخون الخخخداخليون ت كيخخخد ا هتمخخخام تخخخوفير تغطيخخخة مالئمخخخة يقخخخوم ا،خخخا ا فخخخيأن تقكخخخر ا دارة العليخخخا  ييناغخخخ -7
االمخخخاطر األخالقيخخة المرتاطخخة االجوانخخب الماليخخة والنيخخة معخخا مخخف تخخدعيم ا دارة لمو خخوعيت،م وكقخخا ت،م الم،نيخخة 

 وتوفير الموارد الالزمة ل،م.

 تقاريرها السنوية عن سياست،ا ألخالقيات المؤسسة ونتائر عمليات فييجب على ا دارة العليا أن تقصح  -6
 المراجعة الداخلية ل،ا.

يجخخب علخخى المراجخخف تطخخوير األدوات واألسخخاليب والمقخخاييس المالئمخخة المطلواخخة للقيخخام ا،خخنا الخخدور  ف نجخخاز  -6
 فخخيتلخخك المراجعخخة يجخخب أن تقخخوم إدارة المراجعخخة اق خخص عمليخخة توصخخيل تلخخك المعخخايير واألسخخاليب المسخختخدمة 

 يا ات المراجعة الدورية  كما أن ف ص مد  ا لتخزام القعلخالتوصيل  ااعتاار أن هنب ا جرا ات جز  من إجر 
 ا،نب المعايير يجب أن يت من تقييم لعملية تصميم تلك المعايير ومصادرها.
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 عن فحص وتقييم جودة إدارة عالقات المؤسسة الداخلي: مدى مسئولية المراجع يالمبحث الثان
Business and Administration Relationships (B& AR) 

ا دارة )مخخدخل العالقخخات ا نسخخانية(  لخخنا  فخي ينظخرا  عتمخخاد فلسخخقة الجخخودة الشخاملة علخخى المخخدخل السخخلوك
التطايخخخا النخخخاجح ل،خخخنب القلسخخخقة  خخخرورة ا هتمخخخام اخخخا دارة القعالخخخة  فخخخيترغخخخب  التخخخييجخخخب علخخخى إدارة المؤسسخخخة 

ل،خا  فكخل  يقيا التقوا التنافسخا،دب تنسيا وتوجيو الج،ود المختلقة ن و ت  (B& A R)لعالقات المؤسسة 
ا،خخنب األخيخخرة  يخختم اواسخخطة األفخخراد ومخخن خالل،خخم  وتمخخم العالقخخات التنظيميخخة وعالقخخات األعمخخال  ينشخخاط يخخؤد

 أرجا  المؤسسة وتراط،ا معا.
مجال الجودة أن أسااب فشل العديد من مج،خودات الجخودة هخو عخدم  فيهنا وقد أثاتت الدراسات السااقة 

داخليخخة مو خخوعية للعالقخخات الكليخخة للمؤسسخخة وللتخخ ثيرات المتاادلخخة اين،خخا ا،خخدب ت ليخخل وتطخخوير تنقيخخن مراجعخخة 
عملية ا تصخا ت التنظيميخة الداخليخة  فغالاخا مخا يختم تجاهخل القخيم ا،خنب المراجعخة  ويرجخف نلخك إلخى العديخد مخن 

 فخخياملين اخخ دوارهم المنشخخودة تطاخخا اخخرامر الجخخودة تتجاهخخل أهميخخة التخخزام كخخل مخخن المخخديرين والعخخ التخخيالمؤسسخخات 
هخنب األخيخرة  فخيطرا وأسخاليب التخدعيم المصخا اة لتلخك الاخرامر  فكخل مخا ينقخن فعخال  فيا تصا ت الرئيسية و 

هخخو صخخياغة األسخخاليب المو خخوعة لتنقيخخن اخخرامر الجخخودة أو إعخخادة تصخخميم،ا واسخختخدام،ا الغخخة أو امصخخطل ات 
دراك،خخم للتغييخرات المصخخا اة ل،خخنا إلخخى ا عتقخخاد اخ ن  ييخؤد الخخنيفنيخة  األمخخر  تطايخخا العخخاملين  تجخاب الجخخودة وار

ا تجاب الجديد سيكون ادون أو االقليل من التخدخالت أو التخ ثيرات الشخصخية مخن جخانا،م  ومثخل هخنا ا عتقخاد 
هخخو  يالتنظيمخخ الخخداخليالنخخاجح هخخو ا عتخخراب اخخ ن عمليخخة ا تصخخال  ييتجاهخخل كليخخة أن أسخخاس األدا  التنظيمخخ

 يليخخة معقخخدة ويقسخخرها العخخاملون ا نقسخخ،م  وانخخا  علخخى هخخنا التقسخخير يقخخوم العخخاملون اتنسخخيا ج،خخودات،م وتخخولعم
 يالتطايخا القعخال أل فخيأدا  العمل  ولنا  جر األساس  فيأدوارهم في،ا وو ف المعايير القلسقية المستخدمة 

ات ا تصخخخال المختلقخخة اال،يكخخخل أن ينصخخب أساسخخا علخخخى إعخخادة تعريخخب وت ديخخخد كخخل قنخخو  يارنخخامر للجخخودة يناغخخخ
للمنشخخ ة مخخف و خخف ا جخخرا ات والتعليمخخات الخاصخخة ات قيخخا جخخودة عالقخخات المؤسسخخة للوصخخول إلخخى  يالتنظيمخخ

   (1)شقافية وو وب تلك العالقات.
وتعتاخخخر المراجعخخخة الداخليخخخة األداة الداخليخخخة القعالخخخة للت كخخخد مخخخن مخخخد  ا لتخخخزام ا،خخخنب ا جخخخرا ات والتعليمخخخات 

ت قيخخخا الشخخخقافية المنشخخخودة  لخخخنا فقخخخد أثخخخارت أهميخخخة هخخخنا المجخخخال اهتمخخخام أدب المراجعخخخة الداخليخخخة  فخخخي للمسخخخاعدة
تؤديخخخو  الخخخنيوالممارسخخخين ل،خخخا ن خخخو مخخخد  إمكانيخخخة توسخخخيف نطخخخاا مسخخخئولية المراجعخخخة الداخليخخخة وتطخخخوير دورهخخخا 

                                                 

 .898-894-868  مرجف سااا  ص يا،ا  م مد زك - 1
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مختلقة للعناصر ا نسانية السلوكية ال يللمؤسسة  ونلك اافتراد أن هنا النشاط قادر على التقرير عن النوا 
 . (1)توجيو السلوك والتناؤ ااتجاهاتو لت قيا أهداف،ا  فيتساعد إدارة هنب األخيرة  التيالمؤسسة االصورة  في

الم افظة على جودة عالقخات  فيولنا أثير  ديثا التساؤل  ول كيب يمكن للمراجعة الداخلية أن تساعد 
 سين جودة الرقااة المرنة  ومن ثم ت سين جودة العمليات )اما في،ا المؤسسة والت سين المستمر في،ا ا،دب ت

علخى المراجخف  يتقوم او المراجعخة الداخليخة لخدمخة المؤسسخة( طالمخا أصخاح يناغخ النيعمليات الق ص والتقييم 
يخخخدم ت قيخخا أهخخداب الجخخودة الشخخاملة وقيامخخو  الخخنيايئخخة الجخخودة الشخخاملة أن ي خخف أهدافخخو االشخخكل  فخخي الخخداخلي

خاصخخة وأن ا تجخخاب للعولمخخة أد  إلخخى زيخخادة تعقخخد مشخخكلة الرقااخخة  (2)لخخدفف المؤسسخخة إلخخى األمخخام  ياخخدورب الوقخخائ
  (3)الم اساية االمؤسسات.

نقس الوقت تثاخت الدراسخات الميدانيخة ال ديثخة للجوانخب السخلوكية لعمليخة المراجعخة الداخليخة أن نتخائر  فيو 
المؤسسات  ااعتاخار أن المراجعخة الداخليخة  فيتعد مصدرا م،ما للرقااة  المراجعة الداخلية ومقتر ات،ا أصا ت

وظيقخة  يويخخة جوهرهخخا النقخخد والتركيخخز علخى الجخخوهر والا خخن عخخن ال قخخائا  وعخن مخخد  مصخخداقية المؤسسخخة ومخخا 
سخت ا زياد القيمة ا قتصادية ل،نب األخيرة  ومن ثم ت فيلدي،ا من الم،ارات والقدرات ما يمّكن،ا من المساهمة 

ل دارة العليخا واعتاارهخا مركخز مخن المراكخز الرئيسخية للمسخئولية االمؤسسخة إلخى  يال،يكل التنظيم فيمكانة اارزة 
 جانب كون،ا مركز لتدريب قادة المستقال.

 الخنيهيكخل المعلومخات  فخييمكخن للمراجعخة الداخليخة أن تقخدم،ا لخ دارة تعخد جخز ا  يويخا  التيفالمعلومات 
دارة المؤسسخخة  ت تاجخخو ا دارة ل،خخا  ي. فالمراجعخخة تعخخد مصخخدرا للتوجيخخو المسخختقال (4)الايئخخة المعاصخخرة فخخيالعليخخا وار

وال ا خخر وتوقعخخات المسخختقال  كمخخا أن المراجعخخة الداخليخخة تشخخجف  يللما خخ يف،خخو قخخائم علخخى التقيخخيم المو خخوع
أقسخام،ا والتغلخب علخى مشخكلة المؤسسة وت سين التنسيا اين إدارات،خا و  فياين األفراد  يعلى التعاون ا ختيار 

 يمشخخخكلة التعظخخخيم الجزئخخخ يا سخخختئثار االمعلومخخخات الخاصخخخة لت قيخخخا ا دارات واألقسخخخام مصخخخالح فرديخخخة ل،خخخا )أ
مواج،خة التعخارد اخين القخيم القرديخة والقخيم  فخيأن المراجعة الداخلية أصخا ت وسخيلة للمسخاعدة  يلمهداب(  أ

 يا أكار عائد نو منقعة جماعية.الجماعية واستغالل القرد  وتعمل على ت ق

                                                 

 .786السيد أ مد السقا  مرجف سااا  ص  - 1
2 - Rotliff, R, L, and Brackner, J .W, "Relationship, internal auditors", Feb 1998,  p37-41. 

3 - Dittenhofer, M, "Behaviour aspects of internal auditing « Revisited »" , op, cit , p 27. 

 .149  مرجف سااا  ص يم مود السيد الناغ - 4
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وانلك تساعد المراجعخة الداخليخة علخى نشخر الثقافخة ا يجاايخة للجخودة الشخاملة االمؤسسخة والم افظخة علي،خا 
 يإدارة عالقات،خا ااعتاارهخا مخن المجخا ت ال ديثخة لخمدا  ا دار  فخيوت سين،ا من خالل المساهمة الوقائيخة ل،خا 

أن  ي  إن يناغخ(1)الايئخة المعاصخرة فخيتزيخد مخن أهميخة دور المراجعخة الداخليخة  لتياالشامل وأ د الم،ام ال ديثة 
ت سخخين كخخل مخخن عمليات،خخا ومعخخايير أدائ،خخا  فخخييقخخوم المراجخخف اتقيخخيم الايئخخة الثقافيخخة للمؤسسخخة مخخن أجخخل المسخخاعدة 

 .يوموقق،ا التنافس
 Relationship Auditالمطلب األول: متطلبات مراجعة العالقات 

كخخان يصخخعب علخى المراجعخخة الداخليخخة القيخخام اق صخخ،ا  التخخيجعخخة العالقخخات أ خخد المجخا ت ال ديثخخة تعخد مرا
المنخختظم ااسخخختخدام إجخخخرا ات المراجعخخة التقليديخخخة  ولكخخخن مخخف تزايخخخد اهتمخخخام إدارة المؤسسخخة ا هميخخخة ف،خخخم وت سخخخين 

د النظر عخن  جم،خا  اغ يإدارة التقوا التنافس فيااعتاارها عنصرا أساسيا  (B & AR)عالقات المؤسسة 
ومخخف تزايخخد م خخاو ت إدارة المؤسسخخة و خخف طخخرا لقيخخاس جخخودة هخخنب العالقخخات  أصخخاح يمكخخن للمراجعخخة الداخليخخة 

نخنارات،ا  هخنا  فخيمراجعة تلك العالقات كجز  مخن المراجعخة الداخليخة الدوريخة  فمخن المؤكخد أن نتخائر المراجعخة وار
  (2)المجال سوب ت سن عمليات المؤسسة.

أنو يتطلب لوفا  المراجعة الداخلية ا،نب المسئولية ال ديثة  خرورة اتقخاا الم،تمخين االم،نخة علخى و  شك 
رشخخخخادات مالئمخخخخة تمكخخخخن المراجخخخخف مخخخخن القيخخخخام امسخخخخاهمة فعالخخخخة  ا رتقخخخخا  اجخخخخودة عالقخخخخات  فخخخخيمعخخخخايير لخخخخمدا  وار

ا ت القعالخخخة لتطايخخخا مجخخخال أهميخخخة ا تصخخخ فخخخي –المؤسسخخخة  ونظخخخرا لعخخخدم اسخخختقرار )ت ديخخخد( الدراسخخخات السخخخااقة 
 (3)ت كم هنب العالقات. التيعلى العوامل السلوكية  –ونجاب ارامر الجودة 

ركخزت علخى جخودة عالقخات  التخيلنا فقد ش،دت السنوات األخيرة عددا من الدراسخات والا خون الم اسخاية 
 يخاصة وأن الدور الرقخاا المراجعة الداخلية اين أع ا  الم،نة واين،م واين المستقيدين من خدمات،م الم،نية 

يتطلخخخب  خخخرورة تطخخخوير وتوسخخخيف م،خخخام  الخخخنيايئخخخة الجخخخودة الشخخخاملة و  فخخخيال خخخدين للمراجعخخخة الداخليخخخة  يالوقخخخائ
ومسخخئوليات المراجعخخة  يتطلخخب أي خخا  خخرورة توسخخيف دائخخرة عالقخخات المخخراجعين نتيجخخة ظ،خخور أنخخواع جديخخدة مخخن 

ال سخخاان لالرتقخخا   فخخييجخخب أخخخنها  التخخييخخة )عمالئخخو( و العالقخخات اخخين المراجخخف والمسخختقيدين مخخن خدماتخخو الم،ن

                                                 

  نلك إلى: فييمكن الرجوع  - 1
- "Perspectives, Knowligge and power, internal auditing & business risk", 2001, pp 14-18. 

- Kachelmeier, S, J, and Shhata, "Internal audition and voluntary cooperation in firms", Across- 

cultural experiment, the accounting review, vol 72, No,3 July 1997, p 407-431. 

2 - Ratliff, R,L, and Brackener, J, W,op. cit, p 43. 

 .876-868  مرجف سااا  ص يا،ا  م مود زك - 3
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إدارة عالقات،خا  فخياجودة الخدمة وا رتقا  امستو  الم،نة  إن يجخب أن ت خخن المراجعخة الداخليخة اخالنظرة الكليخة 
ك سخخخلوب للتعامخخخل مخخخف عمالئ،خخخا ونلخخخك ا،خخخدب  خخخمان الوصخخخول إلخخخى اتقخخخاا مشخخخترك  خخخول أف خخخل السخخخال ل خخخل 

  (1)تكون سااا  عاقة المنش ة لت قيا أهداف،ا للجودة الشاملة. التيو  الداخليالمراجف يكتشق،ا  التيالمشاكل 
المراجعخة الداخليخة عالقخات فعالخة مخف كخل أصخ اب المصخالح  يوتتطلب هنب النظرة الكلية  خرورة أن تانخ

مل ولخخخيس فقخخخط مخخخف إدارت،خخخا  اخخخل يجخخخب توسخخخيف عالقخخخات المراجعخخخة لتشخخخ Shareholdersالمرتاطخخخة االمؤسسخخخة 
أطخخخخراب   تعتاخخخخر تقليخخخخديا مخخخخن أصخخخخ اب المصخخخخالح مثخخخخل العخخخخاملين االمؤسسخخخخة  المسخخخخاهمين  العمخخخخال   ا دارة 

 (2)ا ستراتيجية  الج،ات ال كومية ا شرافية والمنظمات الرقااية والجم،ور اصقة عامة.
الجخخخدول التخخخالى مخخخوجزا لخخخاعد هخخخنب الدراسخخخات ا،خخخدب م اولخخخة اسخخختخالص و صخخخر  فخخخيوتعخخخرد الاا ثخخخة 

أف خل المقخاييس المتا خة  -مخن وج،خة نظخر الاا ثخة  –ا رشادات المقتر ة المشتركة فيما اين،ا ااعتاارهخا تعخد 
ت قيخا أهخخداف،ا  فخيمجخخال مراجعخة جخودة العالقخخات ا،خدب مسخاعدة المؤسسخخة  فخي الخداخليلتقيخيم جخودة المراجخخف 

 للجودة الشاملة.
 (B & AR)المراجعة الداخلية للعالقات  مجال في: ملخص بنتائج بعض الدراسات (18رقم ) جدول

 
 النتائاج الدراسة

 (3)1989دراسة أحمد حسين على  -1

االخا خخخعين للمراجعخخخة  الخخخداخليتناولخخخت الدراسخخخة عالقخخخات المراجخخخف 
  وتخخخر  الدراسخخخة أن المسخخخئولية عخخخن ا رتقخخخا  اجخخخودة الخخخخارجيوالمراجخخخف 

قسخخام المراجعخخة المقخخام األول علخخى أ فخخيعالقخخات المراجعخخة الداخليخخة تقخخف 
الداخليخخخخخة وعلخخخخخى المخخخخخراجعين الخخخخخداخليين أنقسخخخخخ،م  وقخخخخخد  خخخخخددت الدراسخخخخخة 
إرشخخخادات مقتر خخخة لكخخخل من،مخخخا  ومن،خخخا علخخخى سخخخايل المثخخخال إعخخخداد اخخخرامر 

ألدائ،خخخم وتغلخخخب  يتخخخدريب منتظمخخخة للمخخخراجعين الخخخداخليين  والتقيخخخيم الخخخدور 
                                                 

1 - Stein, J, and Holcombe, M, op, cit, p 21. 

 نلك إلى:  فييمكن الرجوع  - 2
                        .Garitte, J.P. Building Bridges, "internal auditor", Aug1998, p26-31 -أ
    .Small, L. M , "Respect and how to get it, internal auditor", Aug 1998, pp 40-45 -ب

  مجلخخخة "ت ديخخخد ا تجاهخخخات المسخخختقالة فخخخيا تجاهخخخات ال ديثخخخة للمراجعخخخة الداخليخخخة وأهميت،خخخا "  يأ مخخخد الغاخخخار  يفت خخخ أيمخخخن   -ج
   .564-516 ص  6111جامعة القاهرة  العدد السادس والخمسون   –الم اساة وا دارة والت مين  كلية التجارة 

 . 49-65 سن  مرجف سااا  ص  يأ مد  سين عل - 3
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ف ت كخخخخم عالقخخخخات المراجخخخخ التخخخخيالسخخخخلوكية  يإدارة المراجعخخخخة علخخخخى النخخخخوا 
 االغير وتساب القلا والتوتر وعدم التعاون

 & Buenger 1991دراسة  -2

)1(Zamir 

يجخخخب أن ت،خخختم ا،خخخا إدارة المراجعخخخة  التخخخيتناولخخخت الدراسخخخة العوامخخخل 
: طايعخخة ياآلتخخ فخخيالداخليخخة لت قيخخا شخخاكة اتصخخا ت فعالخخة ل،خخا  وتتمثخخل 

 ة  ومجخخخخال المراجعخخخخة الداخليخخخخة ومخخخخد  ا تخخخخرام الخخخخنظم الم اسخخخخاية االمنشخخخخ
للمؤسسخخخة اخطخخخوط السخخخلطة وا تصخخخا ت  والعالقخخخات  يوال،يكخخخل التنظيمخخخ

 غير الرسمية والنظرة الكلية لنتائر المراجعة على مستو  المؤسسة

 Davidson )2( 1991دراسة  -3

قدمت الدراسخة ا رشخادات اآلتيخة مخن وج،خة عميخل المراجعخة ا،خدب 
 م،نتو: فييتقوا  يمعو لك الداخليرفف جودة عالقات المراجف 

اجتماعخخخخات المراجعخخخخة  صخخخخياغة  فخخخخيالمعرفخخخخة الجيخخخخدة اال ا خخخخرين 
صخخخخخورة ماسخخخخخطة ومنظمخخخخخة  التركيخخخخخز علخخخخخى عخخخخخرد النقخخخخخاط  فخخخخخيالتقريخخخخخر 

المطلواخخخخخة والم خخخخخددة مقخخخخخدما مخخخخخف ا دارة )معطيخخخخخات المراجعخخخخخة(  ا لتخخخخخزام 
االخريطة التنظيمية للمؤسسة وتكوين فريا عمل مخف إدارة هخنب األخيخرة  

إدخخال التغييخرات  فخيوالمتااعة والتقريخر عخن مخد  النجخاب وفن التقاود 
 المست،دفة

  .Sawyer, L.B)3( 1992دراسة  -4

إدخخخخخخال الت سخخخخخينات  فخخخخخي الخخخخخداخليأو خخخخخ ت الدراسخخخخخة أن دور المراجخخخخخف 
المؤسسة يتوقب على سالمة عالقاتخو مخف مصخادر السخلطة  فيالمستمرة 

لالرتقخخا   الخخداخليالرسخخمية ا،خخا  وقخخد عر خخت الدراسخخة إرشخخادات للمراجخخف 
 فخيلم،ارتخو  الخداخلياجودة هنب العالقات من،ا:  رورة تطوير المراجخف 

ظخخخخل قواعخخخخخد السخخخخخلوك  فخخخخخيأدب التعامخخخخل مثلمخخخخخا يطخخخخور م،اراتخخخخخو الم،نيخخخخة 
المنشخ ة علخى قاخخول  فخي  وا هتمخام امخد  تخ ثير مصخخادر السخلطة يالم،نخ

ويجخخخب توصخخيات ونتخخخائر عمليخخخة المراجعخخخة ومراجعخخة العالقخخخات الرسخخخمية  
 يالتنظخخيم غيخخر الرسخخم فخخيأن يكخخون خايخخرا جيخخدا  الخخداخليعلخخى المراجخخف 

                                                 

1 - Buenger, E, and Zamir A, op. cit p 131-134. 

2 - Davidson, P, "The great communicators, internal auditor", Dec, 1991, p, 26-31. 

3 - Sawyer, L.B,"The political side of internal auditing, internal auditing", Feb,1992, p 26-33. 
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ي صل على مؤشرات  يوية عخن  يومصادر السلطة غير المنظورة  لك
دوافخخخف واتجاهخخخات األفخخخراد ن خخخو التنظخخخخيم ون خخخو وظخخخائق،م ون خخخو اع خخخخ،م 

 الاعد.

 & Forgarty 1993دراسة  -5

)1(Kalbers  

االخا عين للمراجعة ك  د  الداخليتناولت الدراسة عالقة المراجف 
نظخخر التقيخخيم:  يأاعخخاد عمليخخة تقيخخيم أدا  المخخراجعين الخخداخليين مخخن وج،تخخ

 المراجعين. فيوج،ة نظر المراجعين الداخليين ووج،ة نظر مشر 
ا هميخة الم افظخة علخى  فيوقد أثاتت الدراسة عدم وجود اهتمخام كخا

لخخك إلخخى أن تقيخخيم نلخخك جخخودة العالقخخات كاعخخد لتقيخخيم األدا   وقخخد يرجخخف ن
كخخل  فخخيالاعخخد غيخخر معتخخرب اخخو رسخخميا أو   يركخخز عليخخو اصخخورة رسخخمية 

  أو قد تكخون عالقخات المراجخف يالمؤسسات كجز  من تقييم األدا  القرد
 الخخداخليمخخف الخا خخعين غيخخر م سوسخخة ادرجخخة كايخخرة ) نعخخزال المراجخخف 

و قخخخخد عخخخخن الخا خخخخعين للمراجعخخخخة( واخخخخنلك تكخخخخون أقخخخخل قااليخخخخة للقيخخخخاس  أ
على أهمية المقاييس الوصقية  ييقترد أن أهمية المقاييس الكمية تغط

 تقييم األدا   أو لوجود اختالفات للجودة اين وج،ات نظر المقيم. في
فمثال قد ير  أفراد المراجعة أن كل من الميل للصخداقة مخف العميخل 

ن عالقخخات جيخخدة معخخو  ولكخخن قخخد يكخخون ؤو وا تجخخاب غيخخر ال خخاد ن خخوب ي نشخخ
الدراسخخخة ا نخخخو يجخخخب  يلمشخخرفين اهتمامخخخات أخخخخر  اخخخخالب نلخخك  وتوصخخخل

علخخخخخى إدارات المراجعخخخخخة الداخليخخخخخة أن ت،خخخخختم االتعخخخخخاون وتكخخخخخوين عالقخخخخخات 
 إيجااية مف الخا عين للمراجعة ومنح مكاف ت على نلك للمراجعين

 Stein and 1994دراسة  -6

)2(Holcombe 

ف ص وتقخيم  فية توصلت الدراسة إلى أنو لنجاب المراجعة الداخلي
إدارة العالقخخات الشخخاملة و خخل مشخخاكل،ا فانخخو يجخخب علخخى المخخراجعين انخخا  

المراجعة نات،ا ومف كل المتعاملين مع،م  وقخد قخدمت  فيالثقة وا  ترام 
هخخنا المجخخال:  فخخيلمسخخاعدتو  الخخداخليالدراسخخة ا رشخخادات التاليخخة للمراجخخف 

                                                 

1 - Forgarty, T. J. and L. P, "Internal auditor’s performance: A comparison of self – ratings and 

supervisor ratings, managerial auditing journal", Vol 8, No 4, 1993, p, 22-26. 

2 - Stein, J, and Holcombe, M, op. cit, p 20-24. 
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اخخخر  از نلخخخك اكخخخل سخخخال الت كيخخخد علخخخى ف،خخخم أهخخخداب العميخخخل ونمخخخط تقكيخخخرب وار
 فخخخيكخخخل األوقخخخات أثنخخخا  عمليخخخة المراجعخخخة  والمسخخخاعدة  فخخخيا تصخخخا ت و 

تطخخخوير  لخخخخول واقعيخخخة مخخخخف العميخخخل وت كيخخخخد القخخخوة اخخخخين المراجخخخف وعميلخخخخو  
واسخخختخدام أدوات التغنيخخخة العكسخخخية اعخخخد ا نت،خخخا  مخخخن عمليخخخة المراجعخخخة  

علي،خخا  و خخرص إدارة المراجعخخة الداخليخخة علخخى إدخخخال التغييخخرات المالئمخخة
انا  على نتائر التغنية العكسية ونلك لتنمية م،ارات المراجعين واصخقة 

إدارة عالقخخخخخات،م الكليخخخخخة لت قيخخخخخا أهخخخخخداب الجخخخخخودة  فخخخخخيخاصخخخخخة م،خخخخخارات،م 
 )المراجف كمدير عالقات(

 Sawyer)1( 1995دراسة  -7

تمثخخخخخل  التخخخخخيو  الخخخخخداخليقخخخخخدمت الدراسخخخخخة الوصخخخخخايا التاليخخخخخة للمراجخخخخخف 
  وتخخدور هخخنب ا رشخخادات يأدائخخو الم،نخخ فخخيجخخودة إرشخخادات لخخو لت قيخخا ال

 ول عالقاتو اعمالئو اصقة عامة  من،ا: إدخال الت سين علخى النشخاط 
الخا خخخخخف للمراجعخخخخخة  و خخخخخرورة دعخخخخخم ا دارة العليخخخخخا للمراجعخخخخخة الداخليخخخخخة  
والقدرة علخى النقخد ال كخيم مخف ت قيخز األفخراد علخى الت سخين  وأن يو خح 

للمخخراجعين الخخداخليين السخخلطة لت ديخخد مخخا إنا عقخخد المراجعخخة الداخليخخة مخخنح 
كان يتم تنقيخن الوظخائب طاقخا للسياسخات وا جخرا ات  ومخا إنا كانخت تختم 
طاقا للممارسات ا دارية الجيدة  كما يجب أن يستقيد مخن خاخرة ومعرفخة 
مخخدير ا دارة الخا خخعة للمراجعخخة لمخخا ل،خخا مخخن تخخ ثير علخخى  جخخم العينخخات 

تقدم للمراجف عن سالمة أدا   التية الش،ادات المطلواة  ثاات مصداقي
تنظخيم ومصخادر  يأن يلخم اثقافخة أ الخداخليالعمل  ويجب علخى المراجخف 

ويجخخخخخخخب علخخخخخخخى المراجخخخخخخخف أن يت اشخخخخخخخى   Politicsالسخخخخخخخلطة االمؤسسخخخخخخخة 
 تكون النتائر ل،ا قيمة. يالمراجعة لك فياألخطا  

  Allen)2( 1996دراسة  -8

لعالقخات التنظيميخة للمراجعخة الداخليخة تناولت الدراسخة أ خد جوانخب ا
 التخيمخف عمالئخو و  يأ  وهو كيقية معالجة المراجف لمشكلة اختالب الرأ

عخخخخخخادة تصخخخخخخخا ب عمليخخخخخخخة المراجعخخخخخخخة الداخليخخخخخخخة  وعلخخخخخخخى  خخخخخخخو  إجااخخخخخخخات 

                                                 

1 Sawyer, L.B, "An internal audit philosophy", internal auditor, Aug  1995, p. 46-55. 
2 - Allen, R, D, "Managing internal audit conflicts, internal auditor", Aug 1996, p 58-61. 
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لمسخخاعدة المراجخخف علخخى  –الخا خخعين للدراسخخة تخخم اسخختخالص إرشخخادات 
لكل من  -ة المراجعةت سين جودة عالقاتو  ومن ثم كقا ة وفعالية عملي

: ت اشخخخى المراجخخخف للخالفخخخات غيخخخر ال خخخرورية  والتعامخخخل مخخخف الخالفخخخات 
دارة الخالفات. التي    مقر من،ا  وار

 Dittenhofer (1)1997دراسة  -9

تناولخخخخت الدراسخخخخة اعخخخخد الجوانخخخخب السخخخخلوكية للعالقخخخخة اخخخخين المراجخخخخف 
مشخاكل والخا خعين للمراجعخة مخف تقخديم إرشخادات للمراجخف ل خل  الداخلي

تلك الجوانخب  ونلخك ا،خدب ت سخين جخودة هخنب العالقخة  وقخد تمثلخت تلخك 
للخا عين للمراجعخة علخى  الداخلي:  رورة ت قيز المراجف فيالجوانب 

مخف المراجخف  وف،خم المراجخف ألسخلوب ا دارة الخا خعة  يالتعاون ا يجاا
دارة المراجخخخخخف ل خخخخا ت رفخخخخخد األخخخخخن امقتر خخخخخات  للمراجعخخخخة وفلسخخخخقت،ا  وار

دارة معوقخخخات إنجخخخاز المراجعخخخة  وا لمخخخام االمقخخخاهيم السخخخلوكية ال مراجخخخف  وار
ت كخخخخخخم كخخخخخخل أنخخخخخخواع مشخخخخخخاكل عالقخخخخخخات األفخخخخخخراد  وا لمخخخخخخام  التخخخخخخيالعامخخخخخخة 

االخصائص المشتركة لمفراد  وا لمام ا اجخة القخرد ل  سخاس المتخوازن 
والشخخخخخخعور اناتخخخخخخو وأهميخخخخخخة الم افظخخخخخخة علخخخخخخى ت قيخخخخخخا هخخخخخخنب ا  تياجخخخخخخات  

ل ا تصخخخخخال المالئمخخخخخة اقعاليخخخخخة للا خخخخخن عخخخخخن ال قخخخخخائا  واسخخخخختخدام وسخخخخخائ
إنجخخخخخاز المراجعخخخخخة  وا لمخخخخخام ام خخخخخددات السخخخخخلوك  فخخخخخيو خخخخخرورة التعخخخخخاون 

عخداد التقخارير يالتنظيم   وا لمام اثقافة المنش ة عند تخطخيط المراجعخة وار
وتقيخخخيم تلخخخخك الثقافخخخة ا،خخخخدب ت سخخخين عمليخخخخات المؤسسخخخة ومعخخخخايير أدائ،خخخخا 

 يوموقق،ا التنافس

 (2Kimbrough) 1997اسة در  -11

  االثقخخخة اخخخين أفخخخراد يأو خخخ ت الدراسخخخة أنخخخو اخخخدون وجخخخود منخخخا  ملخخخ
 Visionsالمؤسسخخة فلخخن يت قخخا ل،خخا التقخخوا  فالثقخخة تعتاخخر  صخخنا لخخرؤ  

المسخختقال  وأداة لتوجيخخو األدا  إلخخى ا اتكخخار والتقخخوا  ويجخخب  فخخيا دارة 
وتقيخخخخيم ولياتو عخخخخن ف خخخخص ؤ أن يخخخخوازن اخخخخين مسخخخخ الخخخخداخليعلخخخخى المراجخخخخف 

                                                 

1 - Dittenhofer, M, "Behavioral aspects of internal auditing- revisited, managerial auditing 

journal", Vol 12, No 1, 1997, p 23-27. 

2 - Kimbrough, R, "Faceliting trust, internal auditor", Aug 1997, p. 64-66. 
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وترشيد الكقا ة والقعالية ومسئولياتو عخن الم افظخة علخى الثقخة اخين أفخراد 
  خاصخة وأن يالمؤسسة وت سين،ا من أجخل تنميخة روب التعخاون التنظيمخ

ال خخخدين للمراجعخخخة يتطلخخخب مخخخن المراجخخخف  خخخرورة التخخخ ثير  يالخخخدور الوقخخخائ
 خخد تخقخخد أو ت التخخيعلخخى ثقافخخة المؤسسخخة اخخاقتراب ا جخخرا ات  يا يجخخاا

مخخخن الخخخدوافف السخخخلاية وار الل،خخخا اخخخروب الثقخخخة والتعخخخاون ممخخخا يجعل،خخخا تعتاخخخر 
 مساهمة قيمة من المراجف للم افظة على هيكل الرقااة الداخلية.

 وقد توصلت الدراسة إلى النتيجة اآلتية:
يجخب علخخى المخخراجعين الخخداخليين أن ي خخددوا السخخال المالئمخخة  اخخراز 

نتاجية والتقوا  كمخا يجخب أن ي خعوا أهمية الثقة وتو يح ارتااط،ا اا 
فريخا يثاخت االخدليل الوا خح  فيأنقس،م ليس كرجال اوليس ولكن ك فراد 

ت ملخخو المسخخئولية والخخو   وا تجخخاب ال خخريص وا هتمخخام اخخالقرارات ا داريخخة 
تعخاون  يالمختلقة  فعندما يتوافر للثقخة مثخل هخنب الظخروب فخان  هخنا يعنخ

 أكار مف المراجف.

 (1Garitte) 1998سة درا -11

أو  ت الدراسة أنو يجب على المراجعة الداخلية أن تكون إ د  
ت قا الجودة وا ستقرار االمؤسسة  التيدعائم شاكة ا تصا ت القعالة 

ونلك اترشيد وت سين تلك الشاكة من خخالل نشخر روب الو خدة والتعخاون 
ركة  ولت قيخا لمساعدة المنش ة وأفرادها وراط،م جميعا االمصخل ة المشخت

نلخخخخك يجخخخخب أن تكتسخخخخب المراجعخخخخة ا تخخخخرام وثقخخخخة عمالئ،خخخخا  ويجخخخخب علخخخخى 
المراجعخخخخخخة أن تقخخخخخخيم عالقخخخخخخات مخخخخخخف كخخخخخخل أصخخخخخخ اب المصخخخخخخالح المرتاطخخخخخخة 

للعميخل  كمخا أن اسختخدام  ياالمؤسسة لنا يجب أن تغيخر المق،خوم التقليخد
تقوية مق،وم المشخاركة ويرقخف مخن جخودة  فييساعد  يأسلوب التقييم النات

 المراجعة . فريا

 Small)2( 1998دراسة  -12
 الخخخداخلياقتر خخخت الدراسخخخة سخخخاف اسخخختراتيجيات يجخخخب علخخخى المراجخخخف 

 تخخى يمكنخخو ا رتقخخا  امكانخخة المراجعخخة وزيخخادة أهميت،خخا وت سخخين  إتااع،خخا

                                                 

1 - Garitte j. P, Op.cit, p, 26-31. 

2 Small, L. M, Op . cit, p, 40-45 
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ترشخخخخخيد القخخخخخرارات ا سخخخخختراتيجية للمؤسسخخخخخة  فخخخخخيقخخخخخدرت،ا علخخخخخى المسخخخخخاهمة 
 تراما أكار( وتو ح هنب ا الداخلييكتسب المراجف  يلك يالمعاصرة )أ

لجخخودة عالقاتخخو  وتتمثخخل  الخخداخليا سخختراتيجيات كيقيخخة تطخخوير المراجخخف 
 :فيهنب ا ستراتيجيات 

الرغاخخة وا لتخخزام الخخدائم اال صخخول علخخى اعتخخراب وت ييخخد مخخن ا دارة 
العليا ا همية دور ومكانة المراجعة الداخلية ا،نب األخيرة وت ديد الع و 

 الخخخخنيالعليخخخخا أو لجنخخخخة المراجعخخخخة أو مجلخخخخس ا دارة و  ا دارة فخخخخيالمخخخخؤثر 
ت خن المراجعة مكانت،خا في،خا  والتركيخز علخى  يلك يسيكون المؤيد الرئيس

تاسخخيط الجخخوهر والتركيخخز علخخى المو خخوع مااشخخرة وتسخخويا دور المراجعخخة 
إلخخخخى اقتصخخخخادية عمليخخخخة المراجعخخخخة  ا هتمخخخخام  يالمؤسسخخخخة  ممخخخخا يخخخخؤد فخخخخي

ا دارة االصخخخياغة الكميخخخة للمخخخخاطر ا نواع،خخخا  االمخخخخاطر الكليخخخة ومطالاخخخة
رشادها  ت ديد أولويات المخاطر وو ف معخايير ل،خا  والتقاعخل مخف  فيوار

ا دارة العليخخا. وتنصخخح الدراسخخة اخخ ن يخختم التغييخخر مخخن جانخخب ا دارة أو   
فامجخخخرد أن تخخخدرك ا دارة العليخخخا مخخخا يقخخخوم اخخخو المراجخخخف مخخخن أجخخخل صخخخالح 

 يأعلى مستو  تنظيم فيإلى و عو  المؤسسة فان،ا سوب تسعى

(  &1Rotliff) 1998دراسة  -13

Brackner 

تناولت الدراسة إاخراز دور المراجعخة الداخليخة كوسخيلة ل مايخة جخودة 
  فقخخد توصخخلت الدراسخخة إلخخى أن هنخخاك (B &A R)عالقخخات المؤسسخخة 

عالقخخخخة همخخخخا:  يمعيخخخخارين رئيسخخخخيين لالتصخخخخال يجخخخخب توافرهمخخخخا  نجخخخخاب أ
أطخخخخراب العالقخخخخة ألهخخخخداف،ا )ا سخخخختقادة ( ومعيخخخخار شخخخخعور معيخخخخار ت قيخخخخا 

أطخخخخراب العالقخخخخة االر خخخخا التخخخخام  كمخخخخا أو خخخخ ت نتخخخخائر الدراسخخخخة الشخخخخروط 
: تخخخدخل أهخخخداب ومصخخخالح أطخخخراب هخخخيالالزمخخخة لت قيخخخا تلخخخك المعخخخايير و 

العالقخخخة والثقخخخة المتاادلخخخة اين،مخخخا  وا  تخخخرام المتاخخخادل واسخخختخدام الوسخخخائل 
  وتتمثخخخخل ا نعكاسخخخخات ال يويخخخخة لنتخخخخائر هخخخخنب المالئمخخخخة لالتصخخخخال القعخخخخال

أن،خخخا تمخخخد المخخخراجعين اخخخ داة  فخخخيالدراسخخخة علخخخى مجخخخال المراجعخخخة الداخليخخخة 

                                                 

1 - Rotliff, R, L, and Brackner, J .W, op. cit, p, 38-40. 
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المقخخخخخخخاييس المرجعيخخخخخخخة  هخخخخخخخيعمليخخخخخخخة مالئمخخخخخخخة لمراجعخخخخخخخة العالقخخخخخخخات  أ  و 
Benchmark  لجخخخودة العالقخخخات  فعلخخخى  خخخو  نتخخخائر الق خخخص والتقيخخخيم

عالقخخخات المؤسسخخخة  فخخخيالمنخخختظم لمخخخد  تخخخوافر الشخخخروط األراعخخخة السخخخااقة 
ومعخخايير العالقخخخة الناج خخخة يمكخخخن للمراجعخخة أن تقخخخيم جخخخودة عالقخخخات هخخخنب 
األخيخخخرة وتقخخخدم المقتر خخخات المالئمخخخة لالرتقخخخا  اجخخخودة هخخخنب العالقخخخات ممخخخا 

 التنافسى.ت سين الموقب  فييساهم 
وقخخخخد قخخخخدمت الدراسخخخخة إرشخخخخادات للمراجخخخخف لمراجعخخخخة جخخخخودة عالقخخخخخات 

 المؤسسة

 (1)أيمن 2111دراسة  -14

العمخخال   فخيتتمثخل  الخداخليأو خ ت الدراسخة أن عالقخات المراجخخف 
الخخخخخخخارجيين  المسخخخخخخاهمين  ا دارة التنقينيخخخخخخة  ا دارة ا سخخخخخختراتيجية  وقخخخخخخد 

المراجعخخخخة  فخخخخيالعالقخخخخات اقتر خخخخت الدراسخخخخة للتغلخخخخب علخخخخى مشخخخخكلة تخخخخوتر 
ا رشخادات التاليخة : التخوازن المناسخب  الخداخليالداخلية أن يتاخف المراجخف 

التقريخخر وعقخخد ورشخخة عمخخل قاخخل إعخخداد التقريخخر مخخف ا دارة اخصخخوص  فخخي
تخخم مراجعتخخو للت كخخد علخخى مخخد  صخخ ة اسخختنتاجات المراجعخخة  الخخنياألدا  

سخختكون ا دارة را خخية  يالداخليخخة ومخخد  فعاليخخة ال لخخول المقتر خخة واالتخخال
عن مخرجخات المراجعخة  ويجخب أن تتناسخب وج،خات نظخر المراجعخة مخف 
 جم وأشخكال مخخاطر العمخل مخن منطلخا أن أغلخب المؤسسخات الناج خة 

 ليست اعيدة عن المخاطر لوجود عالقة طردية اين المخاطر والنمو.
 -من وج،ة نظر الاا ثة  –مثل ست التي و  نتائر الجدول يمكن استخالص ا رشادات المشتركة و  في

مواج،خخة عقاخخات  فخخيهخخنا المجخخال وامخخا يسخخاعدها  فخخيأف خخل المقخخاييس المقتر خخة لتقيخخيم جخخودة المراجعخخة الداخليخخة 
 : يومشاكل ا رتقا  اجودت،ا وتتمثل تلك المقاييس فيما يل

 
 

                                                 

ميت،ا وت ديد ا تجاهات المسختقالية  مرجخف سخااا  ص   ا تجاهات ال ديثة للمراجعة الداخلية وأهيأ مد الغاار  يأيمن فت  - 1
516. 
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 ع الغير(االتصال )فن التعامل م فيمهاراته  الداخلي: ضرورة تطوير المراجع يالمطلب الثان
 A great communicatorمراجعخا كخب  عنخدما يكخون موصخل كخب    الخداخلي يخن يعتاخر المراجخف 

خاصخة وأن  (1)كل مرا ل عمليخة المراجعخة الداخليخة  فيونلك ألن هنب الم،ارات تعد عنصرا أساسيا و روريا 
ل ظخخخة  كمخخخو علخخخى نشخخخاط المراجعخخخة يعخخخد نشخخخاطا مسخخختمرا منخخخن ل ظخخخة دخخخخول المراجخخخف موقخخخف المراجعخخخة و تخخخى 

تتخخخنها المؤسسخخة  وقخخد أثاتخخت الدراسخخات أن هخخنب الم،خخارات ت تخخل األهميخخة النسخخاية  التخخيا جخخرا ات التصخخ ي ية 
عملخخو اليخخوم  اينمخخا ت خخوز م،خخارة القخخدرة علخخى الت ليخخل  فخخي الخخداخليي تاج،خخا المراجخخف  التخخيالثانيخخة اخخين الم،خخارات 

   (2).األهمية في( المرتاة األولى ي  والمنطقي)الساا
ويتطلخخب تطخخوير م،خخارة ا تصخخال لخخد  المراجخخف  خخرورة تنميخخة قدراتخخو علخخى الت قيخخز والتعخخاون مخخف عمخخال  

ايخخن،م وتغييخخخر  يللم،نخخخة( ا،خخدب تنميخخخة روب التعخخاون ا يجخخخاا الخخداخليالتسخخخويا  يالمراجعخخة والخا خخخعين ل،خخا )أ
اجعخة والمراجخف  ومخن ثخم تخقخيد أو ا نطااعات السلاية والتوقعات الخاطئة لخد  الخا خف للمراجعخة ن خو المر 

ايخخن،م  ممخخا يسخخ،ل علخخى المراجخخف  يظ،خخور أوجخخو خخخالب غيخخر  خخرور  يال خخد مخخن فجخخوة التوقعخخات لخخدي،م وت اشخخ
 (3)عملية إقناع،م ا رائو وسالمة توصياتو ومقتر اتو ال خرورية اادخخال التغيخرات المقتر خة مخن أجخل الت سخين 

تاخخخرر  خخخرورة القيخخخام  التخخخيا هخخخداب المؤسسخخخة و  يا لمخخخام الخخخواع اخخخنلك  خخخرورة الخخخداخليويتطلخخخب قيخخخام المراجخخخف 
نقس الوقت تعد أداة لل كم على أدا  المراجف وتوجيو أهدافخو فالاخد مخن التعخرب علخى مخا يقخود  فياالمراجعة  و 

تتعامل مع،ا  إن يجب أن يتم ت ديد أهداب المراجعخة وراخط نتائج،خا اخرؤ  المؤسسخة   التيالمراجعة واألنشطة 
على أساس،ا يتم و ف السياسات ا ستراتيجية والارامر والموازنات والتعليمات وأساليب تقيخيم األدا  ممخا  يالتو 

ا دارة ا سخخخختراتيجية للمنشخخخخ ة مخخخخن خخخخخالل تقخخخخديم،ا للمقتر خخخخات والنصخخخخائح  فخخخخييمكخخخخن المراجعخخخخة مخخخخن المسخخخخاهمة 
كخخل  فخخيالمالئمخخة )شخخقوية  كتاايخخة( و المالئمخخة  و اخخد مخخن إاخخراز ا هتمخخام ا هخخداب العميخخل اكخخل سخخال ا تصخخال 

 أوقات عملية المراجعة.
ت كم  التيكنلك يتطلب األمر  رورة ف،م أسلوب ونمط تقكير العميل وا لمام االمقاهيم السلوكية العامة 

كخخخخل أنخخخخواع مشخخخخاكل عالقخخخخات األفخخخخراد  واالخصخخخخائص العامخخخخة ل،خخخخم  واال اجخخخخة المل خخخخة للم افظخخخخة علخخخخى ت قيخخخخا 
  ومراعاة القروا القردية اخين الخا خعين للمراجعخة  واخختالب رد فعل،خم اتجخاب يلتوازن النقسا تياجات األفراد ل

المراجعخخخة  واسخخختخدام المراجخخخف لوسخخخائل ا تصخخخال القعالخخخة سخخخوا  الاشخخخرية أو القنيخخخة )ا سخخختماع الجيخخخد  المناقشخخخة  

                                                 

1 - Davidson, op. cit, P 26. 

2 - Stein , J, and Holcombe, M, op. cit, p 25. 

3- Allen, R, D, op. cit, p 58-59. 
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اعخات  المال ظخات( و  شخخك التقريخر القعخال(  كخنلك أسخاليب ا تصخال المالئمخخة )المقخااالت الشخصخية  ا جتم
 فخخيأن التخخزام المراجخخف االخريطخخة التنظيميخخة للمؤسسخخة وخطخخوط السخخلطة وا تصخخا ت ا،خخا يسخخاعد المراجخخف كثيخخرا 

المراجعخخة ومتطلاخخات عخخرد تقخخارير المراجعخخة ا داريخخة القعالخخة لمعوقخخات إنجخخاز  فخخيت ديخخد قنخخوات ا تصخخا ت 
 صا ت،ا اما يالئم أهداف،ا والمطلوب من،ا.المراجعة  إن يجب أن تنظم المراجعة قنوات ات

اعخخخد األ يخخخان أن يقخخخوم المراجخخخف اعخخخرد مقتر اتخخخو اادخخخخال التغييخخخرات وأهميت،خخخا  فخخخيوقخخخد يتطلخخخب األمخخخر 
 (1)يا جتمخاع الختخام فخيوأسااا،ا ونلك أثنا  المرا ل المختلقة للمراجعة وليس ا نتظار  تى عرد التقخارير 

و خخخف إطخخخار فعخخخال لانخخخا  التعخخخاون معخخخو سخخخوب يمكنخخخو مخخخن ال صخخخول علخخخى  و  شخخخك أن مسخخخئولية المراجخخخف عخخخن
 أقل وقت مف ا تقاظو امو وعيتو واستقاللو. فيي تاج،ا و  التيالايانات 

 عن المحافظة على الثقة بين أفراد المؤسسة وتحسينها الداخليالمطلب الثالث: مسئولية المراجع 
تسخخعى للتقخخوا يتطلخخب مخخن المراجخخف التخخ ثير  التخخيمؤسسخخة ال فخخيال خخدين للمراجعخخة الداخليخخة  يفالخخدور الوقخخائ

 صخن  هخيعلى الثقة اين األفخراد وت سخين،ا  ونلخك ألهميخة وجخود وتخ ثير الثقخة علخى نجا ،خا  فالثقخة  يا يجاا
لخخمدا  ن خخو ا اتكخخار والتقخخوا المسخختمر  ووجخخود الثقخخة  يالمسخختقال وأداة للتوجيخخو الخخنات فخخيآلمخخال إدارة المؤسسخخة 

ب لكل أطراب العالقخات الاشخرية ممخا يجعل،خم يؤيخدون القخرارات المتخخنة ويلتزمخون ااتجخاب التخطخيط ي قا مكاس
ولكخن نجخد المعار خين  يالخرأ فخيظخل ايئخة الثقخة قخد يوجخد ا خختالب  في. و (2)المقترب والقيم األخالقية الم ددة

طريقة إيجااية  ولنا يجب أن عرد  رائ،م لمساعدة المؤسسة على السير معو لمواج،ة الصعواات ا فيأمنا  
ترشخخخخخيد ت سخخخخخن،ا لت قيخخخخخا الجخخخخخودة  فخخخخخيتكخخخخخون المراجعخخخخخة الداخليخخخخخة أ خخخخخد دعخخخخخائم شخخخخخاكة عالقات،خخخخخا وأداة مسخخخخخاعدة 

 ويتطلب قيام المراجف ا،نا الدور: (3)وا ستقرار
 نشر روب الو دة والتعاون اين أفراد المنش ة وراط،م جميعا االمصل ة المشتركة. أوال:
 فخيتخقد أو ت د من الدوافف السلاية وار الل،ا اخروب التعخاون والثقخة ممخا يسخاعد  التيا جرا ات  اقتراب ثانيا:

 للرقااة الداخلية للمؤسسة. يالم افظة على هيكل قو 

                                                 

 يمكن الرجوع إلى :  - 1
- Allen, R, D, op. cit, p 58-71. 

- Sawyer, L.B, "An internal audit philosophy", op. cit, p 46-66 

- Davidson, op. cit, p 26- 31. 
- Dittenhofer, M, op.cit, p 23-27  
2- Kimbrough, R, B, op. cit, p 64-66.   

3 - Graitte, J, P, op.cit, p.28. 
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كمعخايير لعالقخات المراجخف   USA) –(IIAو خعو مع،خد  الخني يالتخزام المراجخف اقواعخد السخلوك الم،نخ ثالثاا:
 ت ددها لو إدارة المؤسسة. التيالم،نة وكنلك قواعد السلوك  فيانا  الثقة مف الغير وك ساس ل الداخلي

 يجب عليو استخدام السال المالئمة لتو يح أهمية الثقة وعالقت،ا اا نتاجية والتقوا. رابعا:
إقامخخة الخخدليل الوا خخح علخخى ت ملخخو لمسخخئولياتو وو ئخخو للمؤسسخخة واتجاهخخو ال خخريص واهتمامخخو اخخالقرارات  خامسااا:

دارية المختلقة  إن يعتار ظ،ور المراجف اسلوك واتجخاب وا خ ين يمكخن الوثخوا ا،مخا امثااخة الانيخة األساسخية ا 
المؤسسخخة  وسخخوب يترتخخب علخخى قيخخام المراجخخف اوفائخخو ا،خخنب المسخخئولية أن تصخخاح المراجعخخة الداخليخخة امثااخخة  فخخي

 (1)مجال الثقة. في مير المؤسسة 
على الت ييد والدعم من المصادر الرئيسية للسخلطة االمؤسسخة إن يتوقخب  يالداخلوجوب  صول المراجف  رابعا:

الت سخخين  فخيعلخى المؤسسخة وقاخول نتخائر المراجعخة وتنقيخن مقتر اتخو  يدور المراجخف فيمخا يتعلخا اتخ ثيرب ا يجخاا
اجخودة   لخنا فمخن أجخل ا رتقخا  (2)المستمر على مد  سالمة عالقاتو امصادر السخلطة الرسخمية وغيخر الرسخمية

عالقخخات المراجعخخة يجخخب أن ي صخخل المراجخخف علخخى دعخخم وت ييخخد يمكخخن رؤيت،مخخا وياخخرز إمخخداد المراجعخخة االسخخلطة 
. فخال اخد مخن ت قيخا تخوازن  (3)المؤسسة فيلدور الم،نة  فيتؤد  إلى إيجاد ا ترام كا التيالالزمة والمالئمة  و 
ت وتعليمات ت قا ا ترام أفراد المؤسسة للنظام وعميلو يناف من خالل و ف سياسا الداخليالقوة اين المراجف 

 (4)ا،ا وأدواتو وتقديم المراجف لمقتر ات فعالة من أجل الت سين. يالم اسا
 :يويتطلب  صول المراجف على دعم وت ييد السلطات الرسمية وغير الرسمية  رورة توافر ما يل

ا ومد  ت ثيرها على قاول توصيات ونتائر إلمام المراجف االايئة الثقافية والتعرب على مصادر السلطة ا، -1
المؤسسخة  فخالمراجف المخاهر هخو  فخينجخاب مناقشخاتو وتقييمخو لقنخوات العالقخات  فيالمراجعة   ين يساعد نلك 

نقخخس الوقخخت تر خخى مصخخادر السخخلطة ا،خخا   فخخيينجخخز مراجعخخة داخليخخة ت قخخا معخخايير الممارسخخة الم،نيخخة  و  الخخني
يجخخب أن يقيم،خا المراجخخف مخخن  التخيو  (5)اخخر امثااخة مصخخدر للسخلطة غيخخر المرئيخخة تعت التخخيوتسخاير الايئخخة الثقافيخة 

فاالرغم من  رورة أن يتصب  (6)ت سين كل من عمليات،ا ومعايير أدائ،ا وموقق،ا التنافسي فيأجل المساعدة 

                                                 

1- Kimbrough, R, B, op. cit, p 68. 

2. Sawyer, L.B, "The political side of internal auditing", op. cit, p 27. 
3 -  Sawyer, L.B " An internal audit philosophy", op. cit, p. 47 

4- Stein, J, and Holcombe, M,op. cit, p 65. 

5- Dittenhofer, M, "Behavioural aspects of internal auditing", revisited op. cit, p-27 
6- Sawyer, L.B, op. cit,p 28. 
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قات تققخخد يكتسخخب صخخقة الم،نيخخة أمخخام قرنائخخو ورؤسخخائو إ  أن هخخنب الصخخ لكخخيالمراجخخف االكقخخا ة والنزاهخخة والخخو   
  الة عدم إلمام وف،م المراجف لسلطات وثقافة المؤسسة الخا عة للمراجعة. فيأهميت،ا 

ومصخادر السخخلطة غيخخر المنظخخورة   الرسخخميالتنظخيم غيخخر  فخخيأن يكخخون خايخخرا  الخداخلييجخب علخخى المراجخخف  -6
ائق،م ون خخو لكخخى يسخختطيف جمخخف أدلخخة ومؤشخخرات فعالخخة عخخن دوافخخف واتجاهخخات األفخخراد ن خخو مؤسسخخات،م ون خخو وظخخ

اع ،م الاعد  ويمكن للمراجف استخدام أساليب مثل المال ظة والمناقشخة والعمخل علخى تكخوين قنخوات  يويخة 
 فخيسيسخاعدب  الخنيللمعلومات لت ديد مصادر السلطة القعلية ا،ا وتقييم مد  ارتااط،ا االصخالح العخام  األمخر 

ا تصخخا ت لخخد  المراجخخف تتخخ ثر االعالقخخات غيخخر    ونظخخرا ألن طايعخخة وأهخخداب وقنخخوات شخخاكة(1)توجيخخو عالقاتخخو
المراجخخف تتطلخخب أن يكخخون أهخخال للثقخخة فيمخخا يتعلخخا اعالقاتخخو غيخخر الرسخخمية   فخخيالرسخخمية  فخخان التوقعخخات الم،نيخخة 

فخخال رص وال خخنر واخخنل العنايخخة الم،نيخخة المعقولخخة والم افظخخة علخخى ا سخختقالل تعخخد عناصخخر  يويخخة لمصخخداقية 
المعلومخخخخات المقيخخخخدة مخخخخن  Debrifingيراعي،خخخخا المراجخخخخف أثنخخخخا  عمليخخخخة اسخخخختخالص  يجخخخخب أن التخخخخيالمراجعخخخخة و 

فلخخن تخخنقص المصخخداقية مخخن ال خخدين الق خخخقاد  (2)يجري،خخا المراجخخف أثنخخا  عمليخخة المراجعخخة التخخيا ستقسخخارات 
 قخيف  يالتنظخيم غيخر الرسخم فخيأ  ي،مل المراجخف قخوة تخ ثير الكلمخة  يطالما  افظ المراجف على م،نيتو  ويناغ

ظخخل الثقافخخة ا يجاايخخة القعالخخة يجخخب أن تتسخخف شخخاكة عالقخخات المراجعخخة لتشخخمل قنخخوات ا تصخخال الرسخخمية وغيخخر 
 الرسمية.

يجب أن يو ح عقد المراجعة أن للمراجعين الخداخليين السخلطة لخيس فقخط لت ديخد مخا إنا كخان قخد تخم تنقيخن  -5
 خا ت ديخد مخا إنا كانخت هخنب األنشخطة تختم طاقخا األنشطة طاقا للسياسخات وا جخرا ات الم خددة مقخدما  ولكخن أي

تخخدخل،ا ا دارة تخخدعم نلخخك  فكخخل مخالقخخة وعخخدم  التخخيللممارسخخات ا داريخخة الجيخخدة  وأن ا جخخرا ات التصخخ ي ية 
مطااقخخة يكتشخخق،ا المراجخخف تناخخف جخخنورها مخخن ان خخراب ا دارة عخخن تطايخخا ماخخادئ ا دارة الجيخخدة )المراجخخف كمخخدير 

 (3)(.يإدار 

فعخخال لعالقخخات المؤسسخخة  يللمراجعخخة علخخى كخخل مخخن تصخخميم هيكخخل تنظيمخخ يت خخمن الخخدعم ا دار يجخخب أن ي -4
يعمل على تنسيا وتس،يل العالقات الناج ة للمراجف  وكنلك توفير كافة التس،يالت والموارد الالزمخة لالرتقخا  

 اجودة تلك العالقات.

                                                 

1 - Sawyer, L.B, op. cit, p 29. 
2 -Buenger, E, and Zamir A, op. cit, p 134. 
3 -Sawyer, L.B, "An internal audit philosophy", op. cit, p 49-50. 
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قيخخخخيم مخخخخد  ا لتخخخخزام االسياسخخخخات مراجعخخخخة العالقخخخخات الرسخخخخمية االمؤسسخخخخة   يخخخخن يقخخخخوم المراجخخخخف اق خخخخص وت -8
جرا ات،ا وتعليمات،ا الم ددة مقدما  وتتطلب هنب المراجعة الم ادثة مف األفراد وف،م كيقية  التنظيمية الرسمية وار

ظخخل القخخرارات المختلقخخة  فخخيت ديخخد مخخا هخخو متوقخخف أن يقعلخخو  يتخخ ثير الخخنات علخخى األ خخدان والتناخخؤ امسخختقال،ا أ
 . (1)للمؤسسة

د  المخراجعين الخداخليين الرغاخة وا لتخزام الخدائمين ا هميخة ال صخول علخى اعتخراب وت ييخد يجب أن يكون لخ -7
مخخخن ا دارة العليخخخا ا هميخخخة دور ومكانخخخة المراجعخخخة الداخليخخخة االمؤسسخخخة  ويتطلخخخب إظ،خخخار المراجخخخف لخخخنلك  خخخرورة 

عطخا  األو  فخيإدخخال تغييخرات   فخخيلويخة للمسخاعدة كيقيخة أدائخو مخن  يخن أولويخات وأدوات وعالقخات المراجعخة وار
 يأ  تقتصر مراجعة المخاطر على المقاييس المالية فقط ال يناغخ يإدارة المخاطر ال يوية الكلية ل،ا  إن يناغ

أن تشخختمل أي خخا علخخى المخخخاطر غيخخر الماليخخة مثخخل مخخخاطر طريقخخة تقكيخخر ا دارة العليخخا  ومطالاخخة ا دارة العليخخا 
رشا و ف وت ديد أولويات المخاطر وو ف معايير ل،خا  والعمخل  فيدها االصياغة الكمية للمخاطر ا نواع،ا وار

على ت سين  دود المخاطر المقاولة ل،ا  فانا لم يستطف المراجف قياس المخاطر فلن يستطيف تتاع،خا ورقاات،خا 
لمعرفة مخد  ا لتخزام ا خدودها المقاولخة  و شخك أن تركيخز كخل مخن خطخة المراجعخة ا سختراتيجية والسخنوية علخى 

دارة عالقخات المراجعخة  فيالمخاطر الرئيسية   يتغط التي ص مؤشرات األدا  ف كخل  فخيالمؤسسة  وتوسيف وار
 المستويات التنظيمية .

ترشخخيد  فخخيإلخخى ت قيخخا اقتصخخادية المراجعخخة وت سخخين مقخخدرت،ا علخخى المسخخاهمة  يعلخخى هخخنا األسخخاس سخخوب يخخؤد
مستو  الم،نة ااعتاار أن دورها هو الا ن عن ال قائا القرارات ا ستراتيجية لمؤسسة اليوم ومن ثم ا رتقا  ا

ثاات مد  مصداقيت،ا.   (2)وار

عمليخة المراجعخة واسختخدام أدوات التغنيخة العكسخية المالئمخة لل صخول  فخيالت كيد علخى أهميخة التعخاون  سادسا:
تركخخز فلسخخقة  علخخى تعليقخخات العمخخال  عخخن جخخودة أدا  المراجخخف وتوصخخياتو وال لخخول المقتر خخة مخخن المراجعخخة  يخخن

 ،خخيلمشخخكالت الجخخودة الشخخاملة  ف يالجخخودة الشخخاملة علخخى  خخرورة تشخخكيل فخخرا عمخخل تكخخون مسخخئوليات،ا التصخخد
النظخخام  فخخيت،خخدب إلخخى انخخا  الثقخخة  التخخيتعتاخخر مخخن العناصخخر األساسخخية للتطايخخا النخخاجح  دارة الجخخودة الشخخاملة و 

وتعتاخر فخرا العمخل أسخلواا  (3)علخى التنقيخن. وت سين عملية ا تصال داخل المؤسسخة ف خال عخن ت قيخز األفخراد
مخخن أسخخاليب ا دارة االمشخخاركة وتقخخوم علخخى  قيقخخة أن أف خخل مخخن يقخخوم اتقيخخيم مشخخكالت إ خخد  الوظخخائب وتقخخديم 

                                                 

1 Sawyer, L.B.: "The political side of internal auditing", op. cit, p 29-30. 
2 - Small, L. M, op. cit, p 40-45. 

 .194-195  مرجف سااا  ص يالسيد التون أمير أ مد - 3
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ال لول الم تملة ل،ا هم أقرب الناس ارتااطا ا،نب الوظيقة )العاملين(  وقد أكدت الدراسخات صخ ة نلخك  ولكخن 
الو يات المت دة األمريكية واليااان ونلك لتجاهل،ا  فيت فشل قيام فرا العمل ادورها تم إثاات العديد من  ا 

متطلاات نجا ،ا مثل: التطوع وليس ا لزام  معالجة التوقعات غير المو وعية ألع ائ،ا وال اجة إلخى دعخم 
 (1)ا دارة المستمر.

المعلومخات  فخين ا ين ي قخا المشخاركة أن ي ف إطارا لانا  هنا التعاو  الداخليولنا يجب على المراجف 
و ل المشاكل مف العميل والت كد من عدم وجود مقاج ت أو سو  ف،م اين ا دارة الخا عة للمراجعخة والمراجخف 

ونلك ل خمان الوصخول إلخى مقتر خات عمليخة  يأثنا  مرا ل عملية المراجعة وعند إعداد التقرير الن،ائ الداخلي
  فوجخخخود عالقخخخات إيجاايخخخة مخخخف الخا خخخعين للمراجعخخخة وخطخخخوط اتصخخخال (2)اين،مخخخا واقعيخخخة وليخخخدة القكخخخر المشخخخترك

 خول التوقعخات عخن أدا  المراجعخة فيمخا اخين المخراجعين  يخخالب جخوهر  يمقتو ة يعخدان مخن مسختلزمات  خل أ
إدارة المراجعخخخخة أو ايخخخخن،م واخخخخين العخخخخاملين  فخخخخيموقخخخخف العمخخخخل أو ايخخخخن،م واخخخخين مخخخخديري،م ومخخخخوج،ي،م  فخخخخيأنقسخخخخ،م 
 خخا ت عديخخدة يخختم إدخخخال الت سخخينات والتغيخخرات ا يجاايخخة أثنخخا  المراجعخخة إنا قخخام المراجخخف  قخخيف  (3)سخخةاالمؤس

اعخخرد مقتر اتخخو وأهميخخة إدخخخال التعخخديالت وأسخخااا،ا أثنخخا  المرا خخل المختلقخخة االمراجعخخة  ولخخيس ا نتظخخار  تخخى 
راجخخف القخخرص ألن يسخخاهم الخا خخف هخخنب ال الخخة يتخخيح الم قخخي  فيا جتمخخاع الختخخام فخخي يعخخرد التقريخخر الن،خخائ

مداد المراجف االمعلومات المطلواة  فيللمراجعة ا فكارب الخاصة   أقل وقت وا قل ج،د.  في ل المشاكل وار
ممخخا ي سخخن جخخودة أدائخخو ومسخخاهمتو  –م،نخخة المراجعخخة  فخخييعخخد عنصخخرا طايعيخخا  يو  شخخك أن اخخختالب الخخرأ
  ي الخخة اخختالب الخخرأ فخياجخخف دائمخا أن يكخون سخخيد الموقخب   ويجخب علخى المر (4)التنظيميخة وفعاليتخو الشخصخخية

المراجعخة  هخيوطالما أن رأيو مدعم ااألدلخة المالئمخة والكافيخة  فيجخب علخى المراجخف أن يتخنكر دائمخا أن م،نتخو 
 يمثخخل هخخنب ال الخخة مثخخل الترا خخ فخخي  وهنخخاك عخخدة أسخخاليب يمكخخن اسخختخدام،ا (5)ولخخيس هنخخاك مقاي خخة علخخى نلخخك

 ف منسيا والتقاود مخن أجخل الوصخول إلخى  خل مقاخول للمشخكلة وطلخب الخدعم مخن السخلطات عندما يكون الو 
المراجعة على أن،ا مقتاب ت قيا فعالية العالقات  فيالعليا إنا لزم األمر  ولنا ينظر إلى فرا العمل المشتركة 

  (6)كاف ت الم،نة لمدة طويلة من أجل الوصول إلي،ا. التياين المراجف وعمالئو و 
                                                 

 .651 -651 -619وليام مور وهرارت مور  مرجف سااا  ص   - 1
2 - Stein, J, and Holcombe, M, op. cit, p 20 - 24 
3 -Forgerty, T. J. and Kalbers, L. P, op. cit, p 26. 

4 - Allen, R, D, op, cit, p 60-61. 
5 Dittenhofer, M, "Behavioural aspects of internal auditing", revisited op, cit, p. 24 
6 - Flesher, D. L and Zanzing, J . S, OP. cit, p 331. 
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 (1)ال ساان العوامل اآلتية : فيالمراجعة  رورة األخن  فيتطلب التعاون وي
عند أدا  عملو   يخن نعخد مخن المتطلاخات األساسخية لالرتقخا  اجخودة  يالتزام المراجف اقواعد السلوك الم،ن -1

إاخخدا  أ  يمخخارس دور المشخخرب أو الخخرئيس علخخى ا دارات التنقينيخخة االمؤسسخخة  وعخخدم  يمن،خخا يناغخخ التخخيأدائخخو و 
 أفراد المؤسسة. فيالعمل المكلب امراجعتو والاعد عن تصيد األخطا  والتشكيك  فيا دارة ال  في يالرأ
نجخاز  فخيتطوير إطار للتعاون مف الج،خة الخا خعة للمراجعخة للمسخاعدة  -6 القيخام او خف ارنخامر المراجعخة وار

 المراجعة.

تمخخت مراجعتخخو للت كيخخد  الخخنيوص األدا  عقخخد ورشخخة عمخخل قاخخل إعخخداد التقريخخر مخخف ا دارة الخا خخعة اخصخخ -5
 على مد  ص ة استنتاجاتو ومد  فعالية ال لول المقتر ة ل مان تنقين ا دارة ل،ا.

عخرد نتخائر المراجعخة اتقريخر  فيلمدا  الخا ف للمراجعة لت قيا التوازن  يا يجاا يا شارة إلى النوا  -4
 المراجعة.

 صل علي،ا أثنا  قيامو  التيدير المراجف للتعاون والمساعدة يجب أن يشتمل التقرير على ا شارة إلى تق -8
ت ديخخخخخد نطخخخخخاا الق خخخخخص أو  خخخخخل المشخخخخخاكل أو ت ديخخخخخد ا جخخخخخرا   فخخخخخياعمليخخخخة المراجعخخخخخة سخخخخخوا  كانخخخخخت المسخخخخخاعدة 

 .يالتص ي 

يسخاعد علخى تقويخة مق،خوم التعخاون وجخودة فريخا المراجعخة  ويمكخن للمراجخف  ياستخدام أسلوب التقيخيم الخنات -7
دوات التغنية العكسية الرسمية أو غير الرسخمية )الرسخمية مثخل قخوائم ا ستقصخا  وغيخر الرسخمية مثخل استخدام أ

تعتاخر ترجمخة  يويخة لطريقخة  التخي  إن تعكخس نظخرة اآلخخرين للمراجخف و يالم ادثة(  لتطايا أسلوب التقييم النات
أن تقوم إدارة المراجعة والمراجخف  تعامل،م معو ومد  ف،م،م لما يعر و علي،م  وعلى  و  نتائر التقييم يجب

 فياادخال التغييرات المالئمة على مكونات عملية المراجعة  ونلك لتطوير وتنمية م،ارات المراجعين وخاصة 
 إدارة عالقات،م الشاملة لت قيا أهداب الجودة الشاملة للمراجعة و المؤسسة.

                                                 

 يمكن الرجوع إلى : - 1
 .418-414  مرجف سااا  ص يأ مد الغاار  يأيمن فت  -أ
 .191 مرجف سااا  ص يإاراهيم رسالن  جاز  -ب
 Dittenhofer, M, "Behavioural aspects of internal auditing", revisited op, cit, p. 24   -ج
  Stein, J, and Holcombe, M, op, cit, p 23-24-د
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ي،خدب إلخى  الخداخلييعخد ت خديا جديخدا للمراجخف المراجعخة  فخيوتر  الاا ثة أن إقامة عالقخة فعالخة للتعخاون 
أن يعمل كل من المراجف والخا ف للمراجعة والمستقيد من،ا معا للت سين المسختمر لظخروب العمخل كخل مخن،م  

 ونواتر أعمال،م مف ا تقاظ المراجف امو وعيتو واستقالليتو.
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  الداخليالمبحث الثالث: مشكلة استقالل المراجع 
 النقاط التالية: في الداخلية الدراسة الت ليلية لمشكلة استقالل المراجف سوب تتناول الاا ث

 .الداخليأهمية استقالل المراجف  -1
 .الداخليتؤثر على استقالل المراجف  التيالقيود  -6
 .الداخليمتطلاات استقالل المراجف  -5

 الداخليالمطلب األول: أهمية استقالل المراجع 
 يخخن  (1)االمنشخخ ة ااسختمرار  الخداخليالقخخات ومسخئوليات المراجخخف ايئخة سخخوب تتسخف وتتعخخدد وتتطخور ع فخي

  (2)ام،امو المست دثة  رورة توافر العوامل اآلتية: الداخلييتطلب قيام المراجف 
خطخخوط اتصخخال مقتو خخة اصخخقة منتظمخخة مخخف كخخل أفخخراد المؤسسخخة  ونلخخك  هتمخخام االتغنيخخة العكسخخية القوريخخة  -1

المجخخا ت الخا خخعة للمراجعخخة ا،خخدب إثاخخات مصخخداقية المعلومخخات وتقخخديم )السخخلاية وا يجاايخخة( المسخختمرة عخخن 
النصي ة الم،نية المالئمة لكل المستويات وتم،يد الطريا للت سخين المسختمر للجخودة الشخاملة  كمخا أن التعخاون 
مخخخف الخا خخخعين للمراجعخخخة ي،خخخدب إلخخخى م اولخخخة ت سخخخين جخخخودة األعمخخخال الخا خخخعة للمراجعخخخة وت سخخخين موقخخخب 

مراجعخخة وت سخخين جخخودة عمليخخة المراجعخخة الداخليخخة )أدا  ونخخاتر(  لخخنا فخخان المخخراجعين الخخداخليين اليخخوم الخا خخف لل
أ كخخخام،م  فخخيقاخخل ليكونخخوا أكثخخخر دقخخة وسخخالمة  يمطلخخوب مخخن،م العمخخل اصخخخورة أكثخخر قراخخا مخخن عمالئ،خخخم عخخن ن
 وتوصيات،م ومقتر ات،م مما يعود االنقف العام على المؤسسة. 

ت ع،ا إدارة المؤسسة لخلا ايئة جودة شاملة فعالخة ا،خا  فاجانخب  التيالقيم األخالقية ا لتزام ااألهداب و  -6
نشخخخر نمخخخط الممارسخخخات  فخخخيت سخخخين كقخخخا ة وفعاليخخخة عمليات،خخخا أصخخخاح للمراجخخخف دور  فخخخي الخخخداخليدور المراجخخخف 

دارات المؤسسخخخة امخخخا في،خخخا إ دارة المراجعخخخة األخالقيخخخة والسخخخلوكية المختخخخار مخخخن قاخخخل ا دارة العليخخخا عاخخخر أقسخخخام وار
أصخخاح  يتطخخوير هخخنب األهخخداب والقخخيم  أ الخخداخليالداخليخخة )رقااخخة سخخلوكية(  وقخخد يتطلخخب األمخخر اقتخخراب المراجخخف 

علخى  يللجخودة الشخاملة مخن خخالل تخ ثيرب ا يجخاا ياليوم القيام اخدورب الوقخائ يالم،ن الداخليمطلواا من المراجف 
 عمليات،ا وقيم،ا. 

والم افظخخة عليخخو ل خخمان ال صخخول  الخخداخليأهميخخة تخخدعيم اسخختقالل المراجخخف وقخخد ترتخخب علخخى نلخخك تزايخخد 
ل،خا عالقخة انتخائر  التخيأصا ت اليوم مطلاا جوهريخا لكافخة األطخراب  التيعلى خدماتو الم،نية اجودة مرتقعة و 

                                                 

1 - "The institute of internal auditors (IIA – USA) about the internal auditing profession, all in a 

day’s work, who are internal auditors?" , www.theiia.org .  

2 - "The institute of internal auditors (IIA – USA) about the internal auditing profession, all in a 

day’s work", www.theiia.org 

http://www.theiia.org/
http://www.theiia.org/
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ة يقخخخدم،ا المراجخخخف واخخخين درجخخخ التخخخيعمليخخخة المراجعخخخة الداخليخخخة  ف،نخخخاك عالقخخخة ارتاخخخاط قويخخخة اخخخين جخخخودة الخدمخخخة 
اخخدا  رأيخو طاقخا للمعخايير الم،نيخخة  التركيخز علخخى  ي  و  يعنخ(1)اسختقاللو و يخادب عنخد قيامخخو اخاجرا ات المراجعخة وار

 .الداخليالعميل  لتلاية ا تياجاتو وتوقعاتو من المراجعة الداخلية  الت  ية ااستقالل المراجف 
 صخخول،ا علخخى مكانت،خخا  فخخيالداخليخخة تعتمخخد علي،خخا المراجعخخة  التخخيفا سخختقالل يعتاخخر الدعامخخة األساسخخية 
لالنجخخخاز القعخخخال لكخخخل مخخخن أهخخخداب  يف،خخخو  خخخرور  –المؤسسخخخة  فخخخيالمميخخخزة )كرقااخخخة فخخخوا الرقااخخخات الخخخداخلي( 

  (2)ووظائب المراجعة الداخلية.
نقخس الوقخت يسخاهم اقعاليخة  فخيااسختقاللو و  الخداخليلنا أثير التسخاؤل  خديثا  خول كيقيخة ا تقخاظ المراجخف 

دارة المخخاطر والايئخة ال ديثخة للرقااخة الداخليخة ا،خدب التوجيو و  في الت سين المستمر لجودة كل من التشغيل وار
  (3) ظل المتغيرات المتعددة والمختلقخة لايئخة المؤسسخة فيمساعدة ا دارة العليا   كام سيطرت،ا على المنش ة 

 ياألدا  الشخصخخخ فخخخيسخخخوب يخخخت كم اقخخخيم فلسخخخقة الجخخخودة الشخخخاملة  يفاخخخالرغم مخخخن أن ا عتنخخخاا وا  سخخخاس القخخخو 
للمراجعخخة الداخليخخة  يتقييمخخو ألنشخخطة الخا خخعين للمراجعخخة إ  أن طايعخخة الخخدور الرقخخاا فخخيو  الخخداخليللمراجخخف 

وتزيخد مخخن أهميخخة تدعيمخو  وتتمثخخل هخخنب القيخخود  الخخداخلياسختقالل المراجخخف  فخخيتخخؤثر  التخيم اطخا اخخاعد القيخخود 
 : يفيما يل

 الداخليتؤثر على استقالل المراجع  يالت: القيود يالمطلب الثان
المناسخخب نيااخخة عخخخن  ي  تتخخخن القخخرار التنقيخخن ي  أ(4)إن إدارة المراجعخخة الداخليخخة لخخيس ل،خخا سخخلطة إداريخخة  -1

نما يقتصر دورها على ترشيد وتوجيو ا دارة التنقينية  اتخانها لقرارات،ا على  و  نتائر  فيا دارة التنقينية  وار
  يقرد سلطانو على العخاملين و  يخ مر اتغييخر ا جخرا ات  الداخليفالمراجف  (5)الداخلية واكتشافات المراجعة

مخنح سخلطات ا شخراب علخى العخاملين  ألن  فخيال سخااات  و  يتخدخل  فخيالمتاعة و  يقوم اتصخ يح األخطخا  

                                                 

  مجلخخة كليخخة التجخخارة للا خخون "ن القخخو  اخخين المراجخخف والشخخركة وأثخخرب علخخى ا سخختقاللتخخواز  " يالخخدهراو  قيكمخخال الخخدين مصخخط - 1
 .596  ص 1991المجلد الثامن والعشرون  ساتمار  ي  العدد الثانا سكندريةالعلمية  جامعة 

2 - Chum, Cal, "On the functions and objectives of internal audit and their underlying conditions, 

managerial auditing journal", Vol 12, No 4/5, 1997, p 249. 

3 - Allison, D. L, "internal auditors and audit committee, internal auditor", Feb 1994, p 50. 

4 - Dittenhofer, M, "Reengineering the internal auditing organization", managerial auditing 

journal", Vol 16 No.8,  2001, p 268. 
 –  مجلخخة الدراسخخات والا خخون  كليخخة التجخخارة " للمراجعخخة الداخليخخة )دراسخخة تطايقيخخة( يالت صخخيل الم،نخخ"أ مخخد علخخى إاخخراهيم   - 5

 .111  ص 1996األول  سنة  ددعالجامعة ان،ا  السنة الثامنة عشر  
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قخد يصخاب المراجخف    لخنا (1)نلخك يجعلخو سخلطة إداريخة تخرجخو عخن نطخاا وظيقخة المراجعخة الداخليخة  فخيتدخلخو 
همخال،م للتوصخيات المالئمخة  الخنياا  ااط عندما   يقخدر اآلخخرون المج،خود الكايخر  يقتر ،خا   التخييقخوم اخو وار

العمخخل  وقخخد يخخنعكس نلخخك علخخى مو خخوعيتو ونزاهتخخو  وتخخر  الاا ثخخة أن مخخد   فخخييققخخدب ال مخخاس  الخخنياألمخخر 
 ائو.وجودة ت ييد المؤسسة لو سوب يدعم استقاللو وجودة أد

  تعتار  ،ياتصميم وتنقين ا جرا ات والنظم وغيرها إلى إنقاص استقالليتو  ف الداخليقيام المراجف  ييؤد -6
اتقديم تلك الخدمات اجانب قيامخو اتقخديم  الداخليفمن الصعب قيام المراجف  (2)من وظائب المراجعة الداخلية 

فمخخن الممكخخن أن يخؤثر هخخنا الخخدور  (3)ام اشخخكل متخوازنالخخدمات الم،نيخخة للمراجعخة الداخليخخة  أو ت قيخخا تلخك الم،خخ
تصخخميمو   فخخيعلخخى مو خخوعية  كمخخو لكقخخا ة وفعاليخخة وجخخودة نظخخام سخخاا أن اشخخترك  الخخداخليالمخخزدوج للمراجخخف 

 (4)ومخخن ثخخم فخخان نقخخص المو خخوعية سخخيؤثر االت كيخخد علخخى جخخودة أدا  المرجعخخة الداخليخخة  وقخخد أثاتخخت الدراسخخات
 الخة قيامخو امراجعخة نظخام سخاا  فخيتتخ ثر  الخداخليالمجال أن مو وعية المراجف  هنا فيتمت  التيالسلوكية 

 تصميمو امؤثرين: هما: فيلو أن اشترك 

  وهناك ثالثخة نتخائر مخن دراسخة هخنا المخؤثر الداخليناكرة المراجف  فيساا تخزين،ا  التيت ثير المعلومات   -أ
 : فيتتمثل 

  تصخميمو سخيكون أكثخر قخدرة علخى ت ديخد مخوطن القخوة  فخيشترك يراجف نظاما ساا لو أن ا النيأن المراجف
 هنا النظام. في
  فخخخيتعامخخخل سخخخااقا مخخخف النظخخخام ولديخخخو معرفخخخة وخاخخخرة سخخخااقتين عخخخن نوعخخخو ولكنخخخو لخخخم يشخخخترك  الخخخنيأن المرجخخخف 

 هنا النظام. فيتصميمو أو تعديلو سيكون أكثر قدرة على ت ديد مواطن ال عب 

  عخن  يرة أو معرفخة مسخاقة انخوع النظخام سخيكون أقخل قخدرة علخى تكخوين رأخاخ يلخيس لديخو أ الخنيأن المراجف
 النظام و تقسير األدلة المتا ة لديو.

                                                 

 .614و  مرجف سااا  ص خعطا الل يم مود شوق - 1
 .515  ص 1996  الطاعة الثالثة   ادون نشر  "أصول المراجعة "م عثمان شاهين إاراهي - 2
 .666 سن م مد  سن أاو زيد  مرجف سااا   - 3

خدمخخخة ا دارة ومسخخخاعدة المراجخخخف  فخخخيدور المراجعخخخة الداخليخخخة  " سخخخين  يأ مخخخد  سخخخين علخخخ -سخخخايل المثخخخال:  يمن،خخخا علخخخ - 4
رة والتمويخخخل  كليخخخة التجخخخارة  جامعخخخة طنطخخخا المل خخخا الثالخخخن  العخخخدد األول  السخخخنة   مجلخخخة التجخخخا"الخخخخارجي: أهميخخخة مشخخخاكل و لخخخول

   نقال عن:1969التاسعة  
- Plumilee, R. D,"The standard of objective for internal auditors: Memory and bias effects, 

journal of accounting research", Autumn, 1985, p 683-699. 
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عند تقييم الشخص لعملو   ين سختت ثر مو خوعية المراجخف اارجخاع أسخااب أوجخو الخلخل  يالت يز الطايع -ب
تصميمو  وقخد  فينظام وليس تنقين ال فيتصميمو إلى عيوب  فيساا لو أن اشترك  النيأو القصور االنظام 

أثاتخخت النتخخائر اصخخقة عامخخة  ميخخل نو الخاخخرة والمعرفخخة مخخن المخخراجعين الخخنين يراجعخخون عمخخل اآلخخخرين إلخخى أن 
لخيس  النييراجف عمل اشترك فيو من قال أو المراجف  النييكونوا أكثر انتقادا للنظام مقارنة اكل من المراجف 

 .لو أية خارة انوع النظام ت ت المراجعة
نظخام أو نشخاط  يأ الخداخليأ  يراجخف المراجخف  هخيواالرغم من و وب النتيجخة الن،ائيخة ل،خنب الدراسخة و 

 يسخخاا أن كخخان لخخو سخخلطة عليخخو أو كخخان مسخخئو  عخخن تنقيخخنب  إ  أن هخخنب الدراسخخات أو خخ ت تزايخخد أهميخخة عخخامل
صخميمو أو تعديلخو  ولخنا تخر  الاا ثخة ت فخي الخداخليالخارة والمعرفة المساقة انوع النظام إنا لم يشخارك المراجخف 

  وتتقا الداخليأن الخارة والمعرفة المساقة يمكن ال صول علي،ا من خالل التدريب والتعليم المستمر للمراجف 
ينخاقى في،خا تصخميم الخنظم  التخيل  خور ا جتماعخات  الخداخلييق خل دعخوة المراجخف  الني( 1)يالاا ثة مف الرأ

دعخخت إلخى اسخختخدام،ا   التخيائح وا جخرا ات  تخخى تت خح لخو أغرا خخ،ا واألسخااب واختيخار الوسخائل وو خخف اللخو 
كمخخا سخخيتيح لخخو   خخخور هخخنب ا جتماعخخات القرصخخة  اخخخدا  مال ظاتخخو كمراقخخب علخخى األقخخخل  يتخخ ثر عملخخو ا،خخخنب 

 األمور.
 بالمؤسسة الداخليتربط المراجع  التيالمطلب الثالث:عالقة التبعية 

االمؤسسخخة ااعتاخخارب موظقخا ا،خخا ت خخد مخن اسخختقاللو  ف،خخو  الخداخليالمراجخخف تخخراط  التخيإن عالقخة التاعيخخة 
ل،خا  التخيمواج،ت،خا االتزامخات عقخد العمخل الماخرم اين،مخا  ويخ خف  شخراب وتوجي،خات إدارة المؤسسخة  فخييلتزم 

لى  أو تملك و دها  ا ترقيتو إلى درجة أع التي هي ا تعيينو وفصلو وت ديد راتاو ومكاف تو وتقييم أدائو  و 
لتجارب على الخ خوع  الداخليم اولة لل غط على المراجف  فيتلتمس كافة الماررات  هيالترقية و  فيتخطيو 

 ل،ا  ومن ثم فقد يقدم نتائر ف صو ومراجعتو إلي،ا عامال على انل أقصى ج،د لمقاالة رغاات،ا.
 
 
 
 
 

                                                 

 .611 -611عطا اهلل  مرجف سااا  ص  يشوقم مود  - 1
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خريطخخة التنظيميخخة للمؤسسخخة تااعخخا ال فخخي الخخة و خخف إدارة أو قسخخم المراجعخخة الداخليخخة  فخخيولخخنا فانخخو  تخخى 
رئخخيس مجلخخس ا دارة أو المخخدير العخخام فخخان عالقخخة التاعيخخة تظخخل قائمخخة ألن،خخا  زالخخت خا خخعة  يلخخ دارة العليخخا  أ

المؤسسة لخن  قيااعتاارب أ د موظ الداخليفالمراجف  (1)يالرأ فيل،نب ا دارة العليا مما يققدها اعد استقالل،ا 
يتاعخخخو مقارنخخخة  الخخخنياألعلخخى  يعخخن مخخخد  فعاليخخخة وكقخخا ة وجخخخودة أدا  المسخخختو  ا دار  ي يخخخاد ييمكنخخو تقخخخديم رأ

 .(3)ليقوم امراجعة أعمال رؤسائو يلنا لن يستدع (2)االمستويات ا دارية األقل
 ال  (4)تقييم الجودة الشاملة للمؤسسة  ولنا ير  الاعد في الداخليو شك أن نلك سوب يعوا المراجف 

المسختويات ا داريخة الخدنيا والوسخطى  فخيا دا  عملية المراجعة الداخلية  الداخلييقوم المراجف ل،نب المشكلة أن 
القيخخام االمراجعخخة الداخليخخة  الخخخارجي خخين يوكخخل إلخخى المراجخخف  فخخيت تخخاج إلخخى قخخدر كايخخر مخخن التقاصخخيل   التخخيو 

اخخ دا  تلخخك الوظيقخخة مخخن قاخخل  رجيالخخخاألدا  ا دارة العليخخا وقرارات،خخا وسياسخخات،ا اشخخرط أن يكخخون تكليخخب المراجخخف 
طاقخخا للمعخخايير الم،نيخخة  الخخداخليالجمعيخخة العموميخخة للمؤسسخخة الخا خخعة للمراجعخخة مخخف ا سخختعانة اعمخخل المراجخخف 

 هنا الش ن. فيالمتاعة 
الواقخخف تقيخخيم  فخخيالمؤسسخخة هخخو  فخخينشخخاط  يمنطقيخخا ألن مراجعخخة أ يوتخخر  الاا ثخخة عخخدم اتسخخاا هخخنا الخخرأ

عخخن المسخختويات ا داريخخة الخخدنيا والوسخخطى  الخخداخليكمخخا أن توصخخيات ومقتر خخات المراجخخف لجخخودة عمخخل ا دارة 
اسختغالل،ا للمخوارد ا قتصخادية  فخيمخد  كقخا ة ا دارة العليخا  فخي ينقس الوقت عن رأيو الم،ن فيستكون نااعة 

 المتا ة للمؤسسة .
لمراجعة الداخلية للجودة الشاملة يناف مخن كما تر  الاا ثة أنو إنا كان اعتراد الدارة العليا على القيام اا

قلق،ا اتجاب مس لة مراجعة جودة القرارات الدارية وأهلية المخراجعين الخداخليين لل كخم علخى سخالمة تلخك القخرارات  
 خخل  فخخيتتخخخنها وخصوصخخا  التخخيكخخل القخخرارات  فخخيعلخخى أسخخاس أن أ خخدا   يسخختطيف الجخخزم اصخخواب ا دارة 

                                                 

 يمكن الرجوع إلى:  - 1
 McHugh. J. and Raghunandann K, "Hiring and firing the chief internal auditor, internal -أ

auditor" , Aug 1994, p 37-38.              
 .668-664  ص1996/1996شر  اادون نالقاهرة    "أساسيات المراجعة"عاد المنعم م مود    -ب

 .187  ص 6111المراجعة  دار الن، ة العراية  سنة  في  دراسات متقدمة قيأمين السيد أ مد لط - 2
3                                                                                 -Allison, D. L,op. cit, p 50. 

 يمكن الرجوع إلى:  - 4
 .187  المرجف السااا  ص "المراجعة فيدراسات متقدمة  " قيد أ مد لطأمين السي -أ
 يالسيد أ مد السقا  المراجعة الداخلية  الجوانب الماليخة والتشخغيلية  إصخدارات الجمعيخة السخعودية للم اسخاة  ا صخدار الثخان -ب

 .766عشر  ص 
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تتخخخن في،خخا كثيخخرا مخخن تلخخك القخخرارات  كمخخا أنخخو مخخن السخخ،ل ال كخخم علخخى كثيخخر مخخن  تخخيالال خخغوط العديخخدة ال اليخخة 
 كانت غائاة وقت اتخان القرار . التيالقرارات االخط  اعد توفر المعلومات 

ايئخخة الجخخودة الشخخاملة تركخخز علخخى األنظمخخة والعمليخخات  فخخيفخخان الخخرد علخخى نلخخك هخخو أن المراجعخخة الداخليخخة 
 فخيمن القرارات نقس،ا كمخا أن مشخاركة ا دارة الخا خعة للمراجعخة وا هتخدا  ا رائ،خا  ومرا ل اتخان القرار أكثر

إنا لخزم األمخر  -ت دد جودة األنظمة مف ا ستعانة االخارة ا ستشارية الخارجية المرموقة  التيت ديد المعايير 
ا تجخخاب مراجعخخة الجخخودة مخخف الكقخخا ة لم،نيخخة للمخخراجعين الخخداخليين كخخل نلخخك سخخوب يخقخخب كثيخخرا مخخن القلخخ -نلخخك 

 الشاملة.   
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  :تمهيد

تقةر   التة العالقةات  اة إن أكثر عالقات المراجعة الداخليةة عرةةة لالةةبراوأ رأ ةره اةعال العالقةات 
 ةةةين المةةةراجعين الةةةداخليين راينةةةراد الةةةعين تخةةةة  أعمةةةاله  للمراجعةةةة رأن تةةةةار ها يةةة عك   ةةةل  ا علةةة  مقةةةدر  

و قد ُيخفض من درجة كفايةة رييفةة المراجعةة نإن اعا التةار   المراجعين عل  تأدية أعماله    جاحأ ر التال
الداخليةأ أما  قية عالقات المراجعة الداخلية م  اإلدار  العلياأ أر م  المراجعين الخارجيينأ أر نيما  ةين أنةراد 

 المراجعة الداخلية رمديرااأ نإ ها تميل إل  التراهن راال تقرار.
ةةةا يقتةةةرح علةةة  المةةةراجعين الةةةداخليين رعليةةةإ نةةةإن ال اصثةةةة خللةةةت اةةةعا الفلةةةل لتقةةةد  مةةةن خاللةةة إ م هج 

 مراجعاته  رعلك  غرض إعاد  اال تقرار رالتراهن للعالقات المةبر ة  ي ه  ر ين أنراد المؤ  ة. ن تب يقإ 
نإ ةإ إعا عةدل   ري ت د الم هج المقترح تغييةر االتجااةات ين اتجااةات اينةراد تلعةو درر ا ك يةر ا. ر التةال

اته   صر المراجعة الداخلية ر صر م فعيها تعديال  إيجا ي ا نإ ه  عل  ايرجح  رف يعدلرن أنراد المؤ  ة اتجاا
 ةةةلركه  رتلةةةرناته  اليةةةاار  لتلةةة ح أكثةةةر تعار يةةةة مةةة  المةةةراجعين الةةةداخليين  هةةةدف إ جةةةاح رييفةةةة المراجعةةةة 

 الداخلية.
الفبريةةةةة علةةةة  ال ةةةةلرك إلةةةة  العرامةةةةل المكت ةةةة ة رلةةةةي  إلةةةة  العرامةةةةل  ر مةةةةا أن اتجااةةةةات اينةةةةراد ت تمةةةة 

  يقت عرن نيإ  رجرو التغيير. العيالرقت  ن أ نإ إ من الممكن أن يغير اينراد من اتجاااته   اإل  ا 
الراق أ نإن عملية تغيير االتجااات تترقف غال  ا عل  صلةرل الفةرد علة  معلرمةات جديةد  تتعلة   ن ر 

م ايةةر . ريصةةةدي تغييةةر االتجااةةةات ال اتجةةة عةةةن كا ةةةت اةةعال العالقةةةة م ايةةر  أر غيةةةر   ةةرا  مرةةةرا االتجةةةاال 
 (1)يهما: تالمعلرمات الجديد   إصدى البريقتين التاليتين أر كل

مرةةةةرا االتجةةةاال يصلةةةل علةةة  أثةةةرال معلرمةةةات جديةةةد  عةةةن اةةةعا  نةةة   : تغييةةةر صقيقةةةالطريقةةةأل اى لةةة 
 اتجاال اينراد صيالإ.  ن المرةرا نيت عها تغيير 
رمةةات عةةن مرةةةرا االتجةةاال. يمكةةن أن يغيةةر اينةةراد مةةن اتجااةةاته  صيةةال : تغييةةر المعلالطريقةةأل النيةيةةأل

اةعال الصالةة نةإن  نة مرةرا معين  تيجة صلرله  عل  معلرمات جديد  ع إ ل  تكن معررنة لديه  من ق ةل ر 
 خلائص مرةرا االتجاال عاتإ. ن اتجااات اؤال  اينراد تتغير صت  رلر ل  يصدي تغيير 

                                                 

 – 521ص أ5891 أدار الجامعةات الملةرية أاإل ةك درية أ"ال ةلرك اإل  ةا   راإلدار  الصديثةة "( الدكترر إ رااي  الغمةرىأ  1)
521 . 
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 :(1)يأل تغيير االتجيهيت تتخذ مظهرين أسيسيين همي من ةيحيأل أخرى فإن عمل
: تغيير االتجاال صيال مرةرا ما من مؤيد إل  معارض أر من مران  إل  غير مران  أر المظهر اى ل

  رعية االتجاال  ف إ. ن أن التغيير ا ا يكرن  أي العك  
يةةد إيجا يةةة أر تأكيةةد  ةةل ية ريكةةرن التغييةةر م لة  ا علةة  درجةةة االتجةةاال  ف ةةإ  مع ة  تأك: يالمظهةةر النةةية
 صيال مرةرا معين.

المراجعة الداخلية إل  إصةداي تغييةرات  ن رمما    أ نإن ال اصثة تهدف من اقتراح تب ي  اعا الم هج 
اتجااةةات أنةةراد المؤ  ةةة صيةةال المراجةة  رالمراجعةةة الداخليةةةأ  صيةةي يصلةةل عةةن اةةعا التغييةةر أن تلةة ح  نةة 

 نةة  ية )الميهةةر ايرل:  رعيةةة االتجةةاال(. رأن تلةة ح أكثةةر إيجا يةةة إعا كا ةةت اتجااةةاته  إيجا يةةة إعا كا ةةت  ةةل
مختلةف الم ةتريات  نة : درجة االتجاال( رعلةك كلةإ مةن أجةل دنة  أنةراد المؤ  ةة  ايلل كعلك )الميهر الثا 

لمختلفةةة اإلداريةةة ليرجهةةرا  ةةلركه   صةةر تقةةدي  العةةرن رالم ةةاعد  إلةة  المةةراجعين الةةداخليينأ إل جةةاح مراجعةةاته  ا
تتمثةل  التة علة  نةررض ال صةي ر   اتجااات أنراد المؤ  ةةأ نقةد   ة ن رصت  يصدي الم هج المقترح تغييرات 

ثالثةة  إت ةاارعةن رييفتةإ إلة  كانةة أنةراد المؤ  ةة مةن خةالل   تقدي  معلرمات جديد  عةن المراجة  الةداخل ن 
 : ا أ اليو متكاملة ر 

هةةةا اإلدار  العليةةةا مةةة  إدار  المراجعةةةة الداخليةةةة ركانةةةة المةةةراجعين : القيةةةا   عمليةةةة إعالميةةةة تيةةةترك نيأ الا 
تعريةف أنةراد المؤ  ةة  ماايةة المراجعةة الداخليةةأ أاةدانها  اة الةداخليينأ الغةرض مةن اةعال العمليةة اإلعالميةة 

ال تتعةةارض مةة  أاةةدانه    الصقيقيةةة يةةرب أن يةةت  إق ةةاعه  مةةن خةةالل اةةعال العمليةةة  ةةأن أاةةداف المراجةة  الةةداخل
 لعامة رالخالة.ا

ي ةةع  إليهةةا  لةةرر  عمليةةةأ رعلةةك مةةن  التةة  تقةةدي  معلرمةةات عةةن أادانةةإ   : قيةةا  المراجةة  الةةداخلنيةياةةي
يقد    خالل إث اتإ لجمي  أنراد المؤ  ة  أن رييفة المراجعة الداخلية مفيد  لكل نرد م ه  رأن المراج  الداخل

ة. رأن اةعال الخةدمات ت ةتهدف لةالح المؤ  ةة ككةل  مةا خدمات إدارية عل  م ترى عال من الكفايةة رالفعالية
 لكل عةر نيها.  نيإ اللالح اليخل

التعامةل مة  كانةة اينةراد الةعين تخةة   نة   إيجةا    ا تهةا  أ ةلرو  ةلرك  قيا  المراج  الةداخلنيلناي: 
 أعماله  لمراجعتإأ رعلك ق ل رأث ا  ر عد إجرا  عمليات المراجعة.

                                                 

 . 501-88مرج   ا  أ صأ ي( الدكترر إ رااي  الغمر  1)
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يترقةةف علةة  رجةةرد  يئةةة عمةةل تتةةرنر نيهةةا اليةةررب   التب يةة  العملةة نةة مقتةةرح غيةةر أن  جةةاح المةة هج ال
 التالية:

تتبل هةةا  التةة مختلةةف التخللةةات  نةة أن يتمتةة  أعةةةا  ايئةةة المراجعةةة الداخليةةة  مهةةارات ن يةةة عاليةةة ر  (5)
 المراجعات الداخلية المختلفة.

 لتأييد رالصماية.أن تدرك اإلدار  العليا أامية درر المراجعة الداخلية رترنير لها ا (2)

أن تترنر جمي  اإلمكا يات المادية رال يرية الالهمةة ل ةرامج المراجعةة الداخليةة  ةرا   كا ةت  ةرامج رييفيةة  (3)
 أ  تدري ية أر مه ية.

 .ف رأعةائها  اال تقالل الريي  أن تتمت  إدار  المراجعة الداخلية  اال تقالل الت ييم (1)
ييةةتمل علةة  الم ةةررات الم بقيةةة راإلمكا يةةات العمليةةة  الةةعي ي يةةر  ةةانتراض تةةرنر تلةةك اليةةررب نةةإن اإلبةةار ال

 :ا ثالثة م اصي  ن لتب ي  اعا الم هج  رف يت  ت ارلإ 
 المبحث اى ل: اإلعالم عن المراجعأل الداخليأل.

 ىهميأل المراجعأل الداخليأل. ي: اإلنبيت العمليالمبحث النية
 الداخليأل.المراجعأل  فيالمبحث النيلث: المعيملأل اإلةسيةيأل 
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 اإلعالم عن المراجعأل الداخليأل: الفصل اى ل
 المبحث اى ل: م جبيت اإلعالم عن المراجعأل الداخليأل

تهريةةةةةد أعةةةةةةا  الت يةةةةةي   المعلرمةةةةةات رالتقييمةةةةةات  نةةةةة للمراجعةةةةةة الداخليةةةةةة يتمثةةةةةل   إن الهةةةةةدف الرئي ةةةةة
 هةةدف م ةةاعد  اةةؤال  ايعةةةا  يعملةةرن نيهةةاأ  التةة رالترلةةيات المتعلقةةة  مختلةةف أ يةةبة رعمليةةات المؤ  ةةة 

 .(1)عل  القيا   أعماله أ رتصمل م ئرلياته   كفاية
لهة أ ران مةا ي صثةرن ع هةا مةن   رال ي صي المراجعرن الداخليرن عن ايخبا  أر اال صرانات كهدف  هائ

جرا ات أجل اكتياف أ  او صدرثهاأ راقتراح رة   يا ات رقا ية مالئمة لم   صدرثهما ما أمكنأ راتخاع اإل
المراجعرن الداخليرن  علكأ  ل يصارلرن تقدي   ف صالة صدرثهما. رال يكت ن اإلدارية الم ا  ة للصد من أثاراما 

تبةرير اي يةبةأ  نة ترليات   ا   إل  اإلدار  الرئي ية من راق  نصرلاته  رتقييمةاته  مةن يةأ ها أن ت ةاعد 
 رتص ين بر  ت فيعاا.

 عةض م يمةات  نة للمراج  رالمراجعة الداخلية غير معررنة لمعي  اينةراد رر ما تكرن الصقيقة ال ا قة 
ايعمالأ لي  اعا نص وأ  ل قد تكرن لديه  لرر   ةل ية عةن المراجعةة الداخليةة رعةن م فةعيهاأ لدرجةة أ هة  

عن  قد يعتقدرن  أن عملية المراجعة الداخلية ال تعدر أن تكرن أكثر من مجرد عملية لتليد ايخبا  رال صي
ال يهمإ أكثر من علكأ  ل رقد ي رد االعتقاد لةدى  عةض اةؤال  اينةراد  ةأن   اال صراناتأ رأن المراج  الداخل
خةةةةعت  الةةةعي ةةةد رأن يترتةةةو عليهةةةا  تةةةائج ةةةةار  مادي ةةةا أر مع ري ةةةا  اييةةةخاص   تةةائج أيةةةة مراجعةةةة داخليةةةة ال

 .(2)أعماله  لها
ال ل ية للمراجعين رالمراجعة الداخلية لةدى أنةراد الت يةي   اعال الصالة  را  أكا ت تلك اللرر  ن رايمر 

قةد تكر ةةت  تيجةةة خ ةراته  ال ةةا قة عةةن تعةةامله  مة  المةةراجعينأ أ  ل ةةر  نهةة  الغايةة مةةن المراجعةةة الداخليةةةأ أ  
ةةةا. نال تيجةةةة راصةةةد أ ر  اعتةةةراف أنةةةراد المؤ  ةةةة  نةةة أن المةةراجعين لةةةن يجةةةدرا  ةةةهرلة  اةةة جهةةل تلةةةك الغايةةةة تمام 

ق ةرل  تةائجه   نة إ جةاه  ةرامج مراجعةاته أ رصتة   ةهرلة  نة الصلرل عل  تعةار ه   ن را أ رال  هرلة  أدرا
 رترلياته .

                                                 
1- The Institute of Internal Auditors, (IIa), "The Internal Auditor", auguest 2003, P14.   
2-Allen Weiss, "Who, s  A Fraid Of the Big, Bad Auditor?', Supervisory Management, Auguest 

1996, P 5. 
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 الةعيأ رللةرر  رييفتةإ داخةل المؤ  ةةأ ايمةر  ريمثل اعا الرة  تيريه ا لصقيقة درر المراجة  الةداخل
لةار درراةا عةن تصقية  أاةدانها راةعا مةا إل  الصد من كفاية رييفة المراجعة الداخلية عمرم اأ ران ص ير ما يؤد
 إل  اإليار  إل  خبرر  اعا الرة   قرلإ: L.B.Sawyerدعا 

المعااةد رالجامعةات مع ة  المراجعةات أر التقييمةات  نة  ر  ا أن ال يفه  بل ةة إدار  ايعمةال  ف "إ إ يك
جهلهة   مةا يمكةن  نة رالعاملرن للعمليات. راي رأ من علك أن يت ارى المديررن   ي جهاا المراج  الداخل الت 

 .(1)أن تقدمإ له  رييفة المراجعة الداخلية من خدمات   ا  ".
رصت  يمكن تعيي  لرر  المراجعة الداخلية داخل م يمات ايعمال أجل ردن  أنراد الت يي  إل  تغييةر 

إل جةةةاح عمليةةةة اتجااةةةاته   صةةةر المراجةةة  ر صةةةر المراجعةةةة الداخليةةةةأ للصلةةةرل علةةة  تعةةةار ه  مةةة  المةةةراجعين 
 .(2) :  د م دئي ا من القيا   صملة إعالمية داخل مؤ  ة ت تهدف ما يل المراجعة الداخليةأ نإ إ ال

تصقية  تلةك  نة ن المراجعة الداخلية رييفة رجدت لخدمةة أاةداف المؤ  ةة ككةلأ رترةةيح درراةا أإ راه  -5
 اياداف.

المؤ  ة  ن تق   الت ادانإ اكتياف االخبا  لي  من  ين أ  تعريف أنراد المؤ  ة  أن المراج  الداخل -2
رال صي عن اال صرانات  صد عاتهاأ ران ما ي ع  إل  اكتيانهما  هةدف معالجةة ااثةار المترت ةة عليهمةاأ ررةة  

 تكفل الصد من صدرثهما. الت ال يا ات 

ختلفةةةةأ مجةةةاالت التخللةةةات اإلداريةةةة الم نةةة تعريةةةف أنةةةراد المؤ  ةةةة  إمكا يةةةات المةةةراجعين الةةةداخليين  -3
تلةةةك المجةةةاالتأ رالتأكيةةةد لهةةةؤال  اينةةةراد  ةةةأن المةةةراجعين  نةةة رتعةةةريفه   مةةةا يمكةةةن أن يقدمةةةإ اةةةؤال  المراجعةةةرن 

 إ جاه متبل ات أعماله  رلي  إل  أر اك تلك ايعمال. ن قادمرن لم اعدته  

  اةعال ايخيةر  البلو من أنراد المؤ  ة تقدي  الم اعد  للمراجعين الداخليينأ عل  أن ترةح بريقة تقدي -1
 المجاالتأ رأن يت  إ راه أثر اعال الم اعد  عل   جاح المراجعة الداخلية. أي ن ر 

ةةداي تةةأثير ا إيجا ي ةةا علةة   ةةلرك اينةةراد عر   يرتعتقةةد ال اصثةةة  ةةأن مثةةل اةةعال العمليةةة اإلعالميةةة  ةةرف ُتصا
كةةةرن  مثا ةةةة تقةةةدي  معلرمةةةات االتجااةةات ال ةةةل ية  صةةةر المراجةةة  رالمراجعةةة الداخليةةةةأ ين اةةةعال العمليةةةة  ةةرف ت

جديةةد  إلةة  ألةةصاو تلةةك االتجااةةات عةةن صقيقةةة المراجعةةة الداخليةةة رعةةن أاةةداف م فةةعيها رامةةا مرةةةرا تلةةك 
االتجااات ال ل يةأ اعا  اإلةانة إل  أن تلك الصملة اإلعالمية  رف تهيد من درجة إيجا ية اتجااات اينراد 

                                                 
1-Lawrence B. Sawyer, "Tomorrow, s Internal Auditor", The Internal Auditor ,(Auguest 1998, P 

16.  
2-Arens, A.A, Elder, R.J. and Beasley, “modern auditing”, M.S, 2006, U.S.A,  P193.  
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االتجااةةات اإليجا يةةة  يأ ركةةعلك ترنةة  مةةن درجةةة تعةةارن اينةةراد عر المصايةةدين  صةةر المراجةة  رالمراجعةةة الداخليةةة
  صر المراج  رالمراجعة الداخلية ألال .

ةا  رمن  اصية أخةرىأ نةإن تلةك الصملةة اإلعالميةة إ ا مةا تأيةدت مةن اإلدار  العليةاأ نإ هةا  ةرف تصقة   رع 
راجعةة أث ةا  تأديةة تلةك ايعمةال. راةعا راال تقرار لدى اينراد الةعين تخةة  أعمةاله  للم  من االبمئ ان ال ف 

رنةة  الكفايةةة اإل تاجيةةة الكليةةة للمؤ  ةةةأ صيةةي أن الفةةرد  نةة اال ةةتقرار ُيعةةد اةةدن ا  صةةد عاتةةإأ ين صدرثةةإ ُي ةةه  
الخائف أر المةبرو من المراجعة الداخلية أر من  تائجها لن ي تبي  إ جاه ما ار مبلرو م ةإ كاليةخص 

 غير المةبرو.
رمما تقد  يمكن القرل  أن اإلعال  عن رييفة المراجعة الداخلية لةإ مرج اتةإ الفعليةة رم رراتةإ الم بقيةة 

 تصقي  أاداف الم يمة ككل من خالل: ن اإل ها   ن تتمثل  الت 
: تعارن اييخاص الخاةعين للمراجعةة مة  المراجعةة إل جةاح عمليةة المراجعةة الداخليةةأ رااليةتراك أ الا 

 ت تهدف تص ين العمليات. الت قتراح الترليات ا ن معإ 
قيةا  اييةخاص داخةةل المؤ  ةة  إ جةاه عمليةاته   كفايةةة درن خةرف أر اةةبراو ردرن مصارلةةة  :نيةياةي

 إلخفا  ايخبا  راال صرانات أر التهرو من مراجهتها.
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 : كيفيأل اإلعالم عن المراجعأل الداخليأليالمبحث النية
  عةةةن رييفةةةة المراجعةةةة الداخليةةةة رعةةةن أاةةةدانها الصقيقيةةةةأ رعمةةةا ي ةةةع  أن تكةةةرن عمليةةةة اإلعةةةال  ي  غةةة

 :ا المراجعرن الداخليرن إل  تصقيقإأ عملية م تمر أ ريجو أن تت   ت  ي  جهرد عد  جهات ر 
 المطلب اى ل: إدارة المراجعأل الداخليأل

كانة الم تريات  ن اداا أية مؤ  ة م ئرلية إعال  أنر  ن يق  عل  عات  إدار  رصد  المراجعة الداخلية 
اإلداريةأ  ماايةة رييفةة المراجعةة الداخليةةأ رتعةريفه   مةا ي ةتبيعرن ترقعةإ مةن خةدماتهاأ ريمكةن أن يةت  علةك 

 : اإلعال  من خالل اات
مكا يةةات رنرائةةد رييفةةة المراجعةةة الداخليةةةأ  صيةةي يكةةرن اةةعا  ييصتةةر  يإلةةدار دليةةل  ةة ر  -5 علةة  أاةةداف ران

ا للجمي  دا  .(1) خل المؤ  ةالدليل متاص 
 نة  إت اعهةايمكةن  التة . راإلجةرا ات (2)علة  خخةر ال يا ةات يتصتةر  التة إلدار  عض ال يرات الدررية  -2

 ت فيع عميلة المراجعة الداخلية.

  نيهةةةا م ةةةدر رن عةةةن مختلةةةف الرصةةةدات اإلداريةةةة داخةةةل المؤ  ةةةة ت ةةةاق  نيهةةةا ال ةةةراص  عقةةةد  ةةةدرات يلتقةةة -3
يتعرض لها المراجعرن أث ا  ت فيع مراجعاته أ رالبلو مةن أرلئةك  الت ر ات ال لركية للمراجعة الداخلية راللع

 الم در ين برح المقترصات للتغلو عل  تلك اللعر ات.

علةة   يالرصةةدات اإلداريةةة داخةةل المؤ  ةةة  صيةةي يصتةةر  يُيعةةرض علةة  جميةة  مةةدير  يإلةةدار تقريةةر  ةة ر  -1
 ة الم تهيةةةأ ر ةةين   ةة ة مةةا تصقةة  مةةن اياةةداف قامةةت  هةةا رصةةد  المراجعةةة الداخليةةة خةةالل ال ةة التةة اإل جةةاهات 

راجهتهةةاأ ركيفيةةة التغلةةو عليهةةا. رأيةةة  يا ةةات أخةةرى تريةةد إدار   التةة المر ةةرمةأ ريرةةةح الميةةكالت ال ةةلركية 
 .(3)المراجعة الداخلية إعال  أنراد المؤ  ة  ها

 المطلب النيةي: اإلدارة العليي: 
مليةةة اإلعالميةةة عةةن المراجعةةة الداخليةةة  اعتماداةةا جميةة  مةةا دعةة  الع نةة يمكةةن أن ُت ةةه  اإلدار  العليةةا 

يلةدر عةةن إدار  رصةدتها مةةن  يةرات درريةةة أر كتي ةةات  ة ريةأ أر  ةةدرات مر ةمية أر تقةةارير  ة رية. كمةةا أ هةةا 
 يةر جمية  أعةةا  المؤ  ةة مةن خةالل إعالمهة   نة تص ةين لةرر  المراجعةة الداخليةة  ن ت تبي  أن ُت ه  

 :  ما يل
                                                 

1-  Stanley C. Gross, "Extend Internal Audit Influence", The Internal Auditor, (October 1976, 

P17.  
 .521ص  2003أ  "المراجعة  ين الت يير رالتب ي "أ  يررتأ الدار الجامعية أ  الل انأ مصمد تي ير رمصمد الفيرم - 2

 .521ص أأ مرج   ا    ان مصمد تي ير رمصمد الفيرمالل - 3
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يةخص  أيالمراجعة الداخلية رترليات المراجة  لةن تتخةع أ ا  ةا ع ةداا لترقية  العقر ةات علة   أن  تائج -5
 .(1)يث ت نيها  ر  ال ية. الت الصاالت  ن داخل المؤ  ة إال 

رالمكانةتت الماديةة لخيةخاص الةعين ُتيهةر  تةائج المراجعةة   أ ها تركه ااتمامها علة  مة ح التقةدير ايد ة -2
 ن علك التقدير رتلك المكانتت.الداخلية أ ه  ي تصقر 

 نة أ ها ال تهت   اكتياف ايخبا  راال صرانات  قدر ااتمامهةا  كيفيةة القةةا  علة  أ ة او رجرداةاأ رتال -3
 أثاراا ال ل ية.

 المطلب النيلث : المراجع ن الداخلي ن:
عةةن عةةن أاةةداف المراجعةةة الداخليةةةأ ر   أن يقةةر   عمليةةة إعةةال  يخلةة  علةة  كةةل مراجةة  داخلةة  ي  غةة

كةةل مةةر  ُيكلةةف نيهةةا  ةةإجرا  مراجعةةة أر تقيةةي  لةةدى أيةةة رصةةد   نةة ب يعةةة مراجعاتةةإ لكةةل نةةرد داخةةل المؤ  ةةة. ر 
عليإ أرال  أن يعقد لقا ات تمهيديةة مة  مةديراا ت ة   عمليةة المراجعةة  صيةي يقةر  مةن خةالل تلةك   إدارية ي  غ

ي ةع  إلة   التة القيا   هاأ رعل  اياداف  يي ر  الت اللقا ات  إبالا اؤال  المديرين عل   رعية المراجعات 
يمكن أن  الت ت فيع تلك المراجعات. ريصدد الفتر   ن  رف يت عها  الت تصقيقها من اعال المراجعاتأ رالبريقة 

 مراجعاتإ تلك ريقد  ا تعدادال للتعارن م  أنراد تلك الرصد  رم اعدته  عل  إ جاه عملياته . ن يمةيها 
مةةن أاةة  أجةةها  عمليةةة االتلةةال  ةةين المراجعيةةةن الةةداخليين راييةةخاص الةةعين  ةةرف  رُتعةةد اةةعال اللقةةا ات

 .(2) تخة  أعماله  للمراجعة ي ها تصق  اياداف التالية:
 ترةح الغرض من المراجعة الداخلية ر رعيتها. -5
 الرصدات مصل المراجعة. ن ر اح العمل إ يتفاد -2

 االتفا  عل  خبة المراجعة رجدرلة تراريخها. -3

 ح درر المراجعة الداخلية  يكل عا  داخل المؤ  ة.ير  -1
ر المقا لأ نإن المراجعين العين يصيبرن أادانه  ر راياا   ال ريةأ نإن اييخاص العين  رف تخة  

نةةإن اةةؤال    أعمةةاله  للمراجعةةة غال  ةةا مةةا ي يةةررن إلةة  اةةؤال  المةةراجعين ركةةأ ه  يكيةةدرن لهةة   ةةر  ال يةةة ر التةةال
ترا  أيةةة أ ةة اوأ أر مصارلةةة تقةةدي   يا ةةات رمعلرمةةات خلرن تأجيةةل مراجعةةة عمليةةاته   ةةااييةةخاص ر مةةا يصةةار 

اةةةعال الصالةةةة قةةةد ُتهةةةد  االتلةةةاالت  ةةةين اةةةؤال   نةةة مةةةةللة إلةةة  المةةةراجعين الةةةداخليين عةةةن  ةةةير عمليةةةاته أ ر 
                                                 

 أ1العةدد 5891أالةيمن  أجامعةة لة عا  أ المراجة  "ر  "مدخل لتقيي  المراجعة الداخلية إبار المراجعةةأ أ ر هيد كمال خليفة -1
 .581ص

2-Chambers, A.D, Selim G.M. and Vinten G, "Internal Auditing", 2nd  Pitman Publishing 

Landon UK, (1993), P 25.  
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نأ اييةخاص ر ةين المةراجعينأ رتةة خفض االتجااةات التعار يةة لةدى اييةةخاص مصةل المراجعةة  صةر المةةراجعي
ريةة عك  اةةعا الرةةة  غال  ةةا علةة  كفايةةة المراجعةةة الداخليةةة ين االتلةةاالت الفعالةةة راالتجااةةات التعار يةةة ع ةةد 

ت فيةةةةع  نةةةة قةةةةد يصتةةةةا  إليهةةةةا المراجعةةةةرن الةةةةداخليرن  التةةةة اييةةةةخاص مصةةةةل المراجعةةةةةأ تمثةةةةل أاةةةة  المتبل ةةةةات 
 .(1)مراجعاته 

 :(2)المطلب الرابع: المشرف ن التةفيذي ن 
اللقا   ين الميرنين الت فيةعيين ر ةين المةراجعين الةداخليين ريةت  االتفةا   ي همةا علة  ترتي ةات   عد أن يت 

المراجعة الداخليةأ ريكرن الميرنرن قد نهمرا أاداف المراجعة الداخلية راقت عرا  أامية التعةارن مة  المةراجعين 
مليةة اإلعالميةةة ع ةد مرؤر ةةيه  عةةن إ جةةاح الع نة علة  تصقيقهةةا. ع ةداا ي ةةتبي  اةؤال  الميةةرنرن أن ي ةةهمرا 

  الداخل (3)المراج  رالمراجعة الداخلية. صيي يمك ه  أن يتاكدر من اينراد العاملين تصت إيرانه   أن المراج 
قاد  لمراجعة أعماله   هدف الترلل إل  أ  او ما يمكن أن يخفض قدرته  عل  القيا   تلك ايعمال  كفايةة 

 أك ر. 
أ ران مةا  ال ي صي مةثال  عةن ايخبةا  راال صرانةات  صةد عاتهةا كهةدف  هةائ  اج  الداخلنإن المر   ر التال

يجاد البر  راي ةاليو  تكفةل المصانيةة  التة ي تهدف من ررا  علك التأكد من  المة  يا  الرقا ة الداخليةأ ران
ة رترلةيات المراجة  المصانيةة علة  عمليةات المؤ  ةة رتبريراةاأ رأن  تةائج المراجعةة الداخلية  عليإأ ر التةال

من خالل الترلية  عقد دررات تدري ية ل عةه  أ  من خالل الترلةية  عرد عليه  جميع ا  الفائد   را    رف ت
 إ جاه ايعمال داخل رصدته .  ن  مدا    عض اينراد لم اعدته  

كةان  الةعيف أن مثل اعا اإليةاح من اؤال  الميرنين  رف ُيهيل كثير ا من القل  أر الخر  ن رال يك 
ن اةةةعا اإليةةةةاح يةةةت  مةةةن ق ةةةل إي ةةةارر معيةةة  اينةةةراد تصةةةت إيةةةرانه  مةةةن المراجةةة  رالمراجعةةةة الداخليةةةةأ صيةةةي 

الميةةرنين علةةيه  رالةةةعين يعتقةةدرن  ةةةأ ه  صريلةةرن علةةةيه  رعلةة  ملةةةالصه  أكثةةر مةةةن أيةةة جهةةةة أخةةرى داخةةةل 
 .(4)المؤ  ة

                                                 
1-Frand W. Baker, "The Team Approach To Auditing", The Internal Auditor , June 1978 P 59. 
2-brink, V,Z. and Witt, "Moderm Internal Auditing,” New york, fourth edition, 1982, P 42.  
3- The Institute of Internal Audirors (IIA-UK), "The role of internal Audit", 1999. 

www.iia.org.uk/about role.htm/ 
4- Cunmington, T, "looking to a Brave new Future, internal Auditor", 2000, www.iia.arg.uk/  

http://www.iia.org.uk/about%20role.htm
http://www.iia.arg.uk/
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 ي :المطلب الخيمس: رجيل الجيمعيت  المعيهد التجيريأل العلي
ترةةةيح المفةةااي  ال ةةلركية للمراجعةةة  نةة يمكةةن لرجةةال الجامعةةات رالمعااةةد التجاريةةة العليةةا أن ُي ةةهمرا 

الداخلية لتعهيه العملية اإلعالمية ع ها داخل الم يمات  اإلةانة إل  دررا  داخل أررقة الجامعات رالمعااةد 
 : (1) يعملرن نيهاأ رعلك من خالل تب ي  اات الت التجارية 

 ا ة مقاالت عملية تبرح أنكار ا  لركية يمكن أن تبرر من أ اليو ت فيع المراجعة الداخلية.كت -5
 عةةةةض  نةةةة تيهةةةةر  التةةة صةةةةل  عةةةض ميةةةةكالت المراجعةةةةة الداخليةةةة عات اللةةةة غة ال ةةةةلركية  نةةةة اإل ةةةها   -2

 م يمات ايعمال.

تبةةةرير رييفةةةة  تعقةةةداا م يمةةةات ايعمةةةال لم اقيةةةة أ ةةةاليو التةةة ال ةةةدرات أر االجتماعةةةات  نةةة االيةةةتراك  -3
 .(2)المراجعة الداخلية لديها  ا تخدا  المفااي  ال لركية

 خالصأل الفصل

إن الهةةةةةدف الرئي ةةةةة  للمراجعةةةةةة الداخليةةةةةة يتمثةةةةةل نةةةةة  تهريةةةةةد أعةةةةةةا  الت يةةةةةي   المعلرمةةةةةات رالتقييمةةةةةات 
  رالترلةةيات المتعلقةةة  مختلةةف أ يةةبة رعمليةةات المؤ  ةةة التةة  يعملةةرن نيهةةاأ  هةةدف م ةةاعد  اةةؤال  ايعةةةا

نعمليةةةة اعةةةال  اليةةةخص الخاةةةةعة اعمالةةةإ للمراجعةةةة عةةةن علةةة  القيةةةا   أعمةةةاله أ رتصمةةةل م ةةةئرلياته   كفاية.
ي  غةةة  أن تكةةةرن عمليةةةة اإلعةةةال  عةةةن رييفةةةة المراجعةةةة الداخليةةةة رعةةةن أاةةةدانها  أالمراجعةةةة امةةةر جةةةد ايجةةةا   

 إلعال  .م تخدمة بر  مختلفة ل تصقيقإ ما ي ع  المراجعرن الداخليرن إل الصقيقيةأ رع

                                                 
1-Michael J.Barrett, Donald W. Baker and David D. Weiss, "Internal Auditing In The 

Accounting Curriculum", The Internal Auditor, Auguest 1974, P. 59-60.  
العةدد  أ31الرصمن  ن إ رااي  "خلائص جرد  المراجعة"أ مجلة اإلدار  العامةأ المملكةة العر يةة ال ةعردية المجلةد  صميد ع د -2

 .101أ ص 3
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 ألهمية المراجعة الداخلية اإلثبات العملي:  الفصل الثاني
 فريق اإلدارة فيالمبحث األول: المراجعون الداخليون كأعضاء 

للمؤسسة  ييضم فرق اإلدارة عادة مجموعة من المديرين الذين يعملون سوًيا من أجل تحقيق الهدف الكل
أن  يير ملنهم مسللولية إدارة وحلدة تنييميلة لهلا أفلداف فرعيلة ين  لينتمون إليها. ويقع على عاتق كلل ملد التي

دا لللل المؤسسلللة  حيلللم تتلللكل مجملللل تلللل  اىفلللداف  الهلللدف  فللليالوحلللداأل اى لللر   يتتسلللق ملللع أفلللداف  لللا 
 .(1)للمؤسسة يالرليس

ذا كلللان كلللل ملللدير ملللنهم مسللللوًا علللن تحقيلللق أفدافلللً النرعيلللة  فهلللو مسللللول أيًضلللا علللن إدرا  اىفلللداف  وا 
ااعت للار  أن  فلليت للز المللالم المللديرين  ويجللس عليللً مسللاعدتهم دالًمللا علللى تحقيقهللا    للًذا  التلليعيللة النر 

 للمنيمة فو القضية اىولى  الرعاية دالًما.  يتحقيق الهدف الرليس
أن تتسلق ملع  يين  ل التليأن مدير وحدة المراجعلة الدا ليلة للً أفدافلً النرعيلة ال ا،لة  لً  و  فيوا ت  

ملدير للمراجعلة الدا ليلة  يعللى أ يدا لل المؤسسلة  للذا ف نلً ين  ل فليالوحلداأل اإلداريلة اى لر   يأفداف  ا 
يتسلنى للً اكتسلاس عضلوية تلرعية  يالوحداأل النرعية على تحقيق أفدافهم  لك يأن يقوم  مساعدة كافة مدير 

 فريق اإلدارة معهم. في
عليلً أن يقلدم  يوية والمحافيلة عليهلا  ين  لوحتى يتمكن مدير المراجعة الدا لية من اكتساس تلل  العضل

. للللذا (2)يق لللً فلللؤال اىعضللال الللذي ي دماتللً الم تلنللة لكافلللة أعضللال فريللق اإلدارة ملللن  للال اإل للار النكلللر 
ينكللر  هللا فللؤال  التلليعلللى مللدير المراجعللة الدا ليللة  وعلللى المللراجعين التللا عين لللً أن يتعلمللوا ال ريقللة  يين  لل

 .(3)اىعضال
لللن يللتمكن مللن  دمللة أفللداف فا ينكللر  لسلللوس المللدير  الللذي ية أ للر   فلل ن المراجللع الللدا لومللن ناحيلل

إا جلالل ملن نيلام  فلييجريهلا ملا  التلي  Operational Auditingالمؤسسلة  وذلل  ىن مراجعلة العمليلاأل 
اإلداريلة  وأن  الر ا ة اإلدارية. وفلذا النلوم ملن المراجعلاأل يت للس منلً أن يكلون مجلًملا  جميلع  لنيلاأل اىنتل ة

                                                 
 6002                  ال  علة الاانيلةا القلافرة  "النكلريالمحاسل ة اإلداريلةا اإل لار "اىستاذ/ محملد محملد السليد الجلالار   -1

 .111ز  
2-brink, V,Z, and witt, op. cit, p48.  
3-Ellis J. Glenn , "Toward Better Internal Auditing", The Internal Auditor , April 1977, p 20.  
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من تللنها أن تو،لل إللى  التيييل منسجًما مع وجهة النير اإلدارية  ويحاول  استمرار أن يحقق اإلنجاالاأل 
 .(1)للمؤسسة يالهدف النهال
فعال إذا لم ينهم  يلن يتمكن غالً ا من تلدية دورم كمساعد إدار  يعلى ما تقدم  ف ن المراجع الدا ل و نالً 

تحكلم  التليأن يكلون مجلدرًكا لجميلع الم لادئ  يالر ا ة ين   فيفهو كمت ،ز  حقيقتها  ىالم ادئ اإلدارية عل
جميع الويالف. فعمليلة الت  لي  تحتلال إللى ر ا لة  فيسير الويالف اإلدارية  ىن الر ا ة تجعد عملية منتترة 

حللال  النسلل ة لعمليللة فعالللة  كمللا أنللً ا يمكللن أن تكللون فنللا  ر ا للة فعالللة  للدون وجللود   للة سللليمة  وكللذل  ال
عداد اإل اراأل القيادية  وت،ميم الهياكل التنييميلة  وعمليلة التنسليق والتوييلف   إعداد الموينين وتدري هم  وا 

 .(2)يل نوم أو   ر من الر ا ة فيجميعها ويالف إدارية تتم 
اللذين يقلدمون  لدماأل الوا ع  تميل اإلدارة الرليسية عادة إللى تقلدير واحتلرام المهنيلين وااستتلاريين  فيو 

فعلية تساعد الموينين أو العاملين عندفا. وفذم ال دماأل دالًما ي ل ها اىت از الذين يحتلاجون إليهلا  وفلم 
أن يتعلرف عللى احتياجلاأل اىتل از  يعللى المراجلع اللدا ل يالذين يقدرون  يمتهلا الحقيقيلة. لهلذا ف نلً ين  ل

تلل  ااحتياجلاأل. وفلذا اىملر  يتل ل التليملن تقلديم  دماتلً  الذين يتعاملل معهلم دا لل المؤسسلة  حتلى يلتمكن
ي،لل    ييعمللل فيهللا  لكلل التلييت للس منللً أن ي للذل جهللوًدا مكانللة لمعرفلة تنا،لليل عمليللاأل وويللالف المنيمللة 

 .(3)أفمية معروفة وفالدة ملموسة يلدورم ااستتار 
دم نتيجللة إلدرا  المراجللع ىفميللة ا يحلل يلللدور المراجللع الللدا ل يغيللر أن ااحتللرام أو التقللدير ااجتمللاع

نملللا يحلللدم عنلللدما يلللدر  اذ لللرون  يملللة فلللذا اللللدور وأفميتلللً لهلللم  وعنلللد ذلللل  سلللوف يجلللد يدورم ااستتلللار    وا 
إلجلللرال المراجعلللة الدا ليلللة  يتتلللجعهم عللللى التعلللاون ملللع المراجلللع اللللدا ل التللليالملللديرون عديلللًدا ملللن اىسللل اس 

 ا(4)يلم تلف عملياتهم. ومن فذم اىس اس ما يل
يرحللس كايللر مللن المللديرين  للالنيرة الموضللوعية ال ارجيللة إلللى عمليللاتهم مللا دامللأل تللتم  تللكل مت ،للز   -1

 وت لق النر،ة المناس ة للمنا تة وعرض وجهاأل النير حولها.
 لنحز نقا  الضعف أو اانحرافاأل من و أل ذ ر و انتيام. فييتوفر للمراجعين الدا ليين الو أل الكا -2

                                                 
1-Lawrence B. Sawyer,"Auditing Anything Under the Sun", The Internal Auditor, December 

1981, p 30-31.  
2-Adamec, B.A. and Telenka, J.H, "Self, Directed Audit Team, internal Auditor", April 1996. p 

320.  
3-Sawyer, L,B, "An inlernal Audit philosophy", IA Auguest, 1995, P 28.  

 . 141  ز6000  دار ال،نال للنتر وال  اعة  عمان  ""المد ل الحديم لمراجعة الحسا األ  جمعة يأحمد حلم -4



  داخليةاإلثبات العملي ألهمية المراجعة ال                                                       الفصل الثاني :
 

 250 

 ليون مهاراأل فنية أو أدواأل تحليلية  لد ا تكلون متلوفرة عنلد الملديرين التننيلذيين أو يمل  المراجعون الدا -3
 غير متاحة لهم.

ذا كانلأل تلل  اىسل اس  تتلجع الملديرين عللى   لول  ضللوم عمليلاتهم للمراجعلة الدا ليلة  فلل ن  التللي فليوا 
الواسلعة والمتعمقلة لم تللف  إللى القيلام  تلل  المراجعلاأل يتلدعوم وتتلجعً أسل اس أ لر  للسلع يالمراجع الدا ل

 .(1)يعملياأل المؤسسة ولعل من أفم تل  اىس اس ما يل
ماللل فللذا المجللال  للد يتلل ع لديللً  فللي ييجعللد مجللال مراجعللة العمليللاأل مجللاًا واسللًعا  وعمللل المراجللع الللدا ل -1

 الحاجاأل الويينية  إذ يتعرم ذل  العمل  لفمية ويينتً.
ملموًسا إللى اذ لرين عللى أفميلة المراجعلة الدا ليلة  وذلل  ملن  لال  تقدم مراجعة العملياأل غالً ا  رفاًنا -2

وضللع التو،للياأل الاالمللة ل نللض التكللاليف أو تحسللين الر حيللة  أو مللن  للال معالجللة أوجللً الضللعف لنيللام 
 .(2)إلى الضيام يكان وجودفا يؤد التيالر ا ة الدا لية 

كللون اإلمكانيللاأل والم للرراأل المن قيللة  وكللذل  وممللا تقللدم  تسللت لز ال احاللة أن المللراجعين الللدا ليين يمل
 فلليفريللق اإلدارة  ويسللت يعون مللن  للال تللل  العضللوية أن يجسللهموا  فلليالنر،للة ىن يكونللوا أعضللاًلا فعللالين 

 للد يرفللع مللن منللاللتهم  الللذياىمللر  –إذا مللا اعتللرف اذ للرون لهللم  هللذم العضللوية  –تحسللين العمليللاأل اإلداريللة 
 سة.ومكانة ويينتهم دا ل المؤس

                                                 
1-Carles A. Gravitt, "on Ethical Report Writing", The Internal Auditor, April 1982, p 39.  
2-Corbel Bernard et Murry Bernard, "L'Audit Qualité Interne: démarche et Technique de 

Communication", Paris Afnor, 2000, p 59.  
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 ألهمية المراجعة الداخلية: ي: مجاالت اإلثبات العمليالمبحث الثان
يسللللت يع المراجعللللون الللللدا ليون دعللللم حملللللتهم اإلعاميللللة عللللن مافيللللة المراجعللللة الدا ليللللة وعللللن أفللللدافها 

 أ لوالهم  وملا فيالحقيقية  وعن فوالدفا لكافة أفراد المؤسسة  ال  يامهم  تقديم  دماأل ملموسة تؤيد ما جال 
للمراجعلة  يوعدوا  ً  ال تلل  الحمللة. وذلل   هلدف اكتسلاس اقلة فلؤال اىفلراد وا  نلاعهم  للن الهلدف اىساسل

 إلى تحقيق الكناية اإلنتاجية الق،و  لمؤسستهم. يفو السع
على المراجعين الدا ليين عدم ااكتنال  محاوللة تقلديم ال لدماأل المتو علة علادة ملنهم   يوعليً  ف ن ين  

نمللا  للذ تقللديم تللل  ال للدماأل مضللاًفا إليهللا  للدماأل أ للر  تنللوق مللا فللو  فلليل الماليللد مللن الجهللود للنجللا  دالًمللا وا 
أن يدركوا  لنً إذا كان ملن مسللولياتهم القيلام  مراجعلاأل وتقييملاأل  يمتو ع منهم. فذا  اإلضافة إلى أنهم ين  

لل  اىنتل ة والعمليلاأل  فلل نهم إللى تحسلين ت يىنتل ة وعمليلاأل المنيملة وتقلديم تو،لياأل ملن تللنها أن تلؤد
نما من أجل الحرز على  يين   أا يقوموا  تل  المراجعاأل والتقييماأل من أجل إ عاد المسلولية عنهم فق   وا 

تننيذ تل  المراجعاأل والتقييماأل  كناية وفعالية  دافع أ و  من إ عاد المسلولية  وفو أن نجاحهم فيها غالً لا ملا 
إيجا ية على اتجافاأل وسلو  من ينتنع  نتالجها. ف الً ا ما يكون إ نام اىفعال أ و  يكون لً تلايراأل سلوكية 

 من إ نام اى وال.
تقديم ماليد من ال دماأل لكافة أفلراد المؤسسلة  ماا لة تقلديم معلوملاأل  فيا  المراجعين الدا ليين جويجعد ن

 د يجحدم ت ييًرا إيجا ًيلا  الذيعملية اىمر جديدة عن مافية المراجعة الدا لية  وعن إمكانياأل مننذيها  ،ورة 
تقللديم  فللياتجافللاأل وسلللو  فللؤال اىفللراد حيللال المراجللع والمراجعللة الدا ليللة. وفللذا الت ييللر فللو المق،للود  فللي

 فذا ال اس. فيالمنهج المقتر  
يقيلللة أن تكلللون للللديهم اإلمكانيلللة الحق يالم حلللم السلللا ق أن الملللراجعين اللللدا ليين ين  للل فللليو علللد أن ت لللين 

فلذا الم حلم  فليم تلف الت ،،األ  ف ن ال احاة تعرض  فيتقديم  دماأل ذاأل ،  ة إدارية  و  فيللنجا  
يمكللن للمللراجعين أن يقللدموا مللتن  الهللا تللل  ال للدماأل. وسللوف يللتم تنللاول تللل   التللي عللض المجللااأل الهامللة 

 المجااأل ضمن فرعين رليسيين فماا
 إلدارية.المطلب األول: مجاالت تحسين العملية ا

 : مجاالت تحسين عملية االتصال داخل المؤسسة.يالمطلب الثان
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 المطلب األول: مجاالت تحسين العملية اإلدارية.
 الفرع األول: التخطيــط

مقدمللة ويللالف اإلدارة الرليسللية  فلل ن المللراجعين  فلليمللع اى للذ  عللين ااعت للار أن ويينللة الت  للي  تيللل 
 ايفذا المجال من  ال اذت فيتهم النعلية الدا ليين يمكنهم أن يقدموا  دما

المؤسسلة ف نلً يجلس عللى الملراجعين  فليالت  ي  تن لق من تحديد الوضع القلالم  في ما أن أول   وة  -1
تحديد كافة اىوضام القالمة دا ل المؤسسة  د ة وأمانة عن  ريلق القيلام  مراجعلاأل  فيالدا ليين أن ينجحوا 

 .(1)وتحلياأل لتل  اىوضام
 (2) ضول ااعت اراأل التاليةا فيلقيام  مراجعة وتقييم ال    المقترحة ا -2
 يجس أن ت،ل  ال    المقترحة لتسهيل تحقيق اىفداف المرسومة. -
 يجس أن تكون ال    النرعية منسجمة مع ال    الرليسية. -
ودة  والت لوراأل الحس ان عند وضع ال     القيود الم تلنة مال الموارد المالية المحلد فييجس أن يؤ ذ  -

 التكنولوجية واإلمكانياأل ال ترية المتاحة.
 التللييجللس أن تكللون ال  لل  مرنللة  درجللة يمكللن معهللا التكيللف مللع اليللروف ال ارلللة  ومواجهللة النتللالج  -

 يمكن أن تتولد عن تل  اليروف.
 الفرع الثاني: التنسيــق

 ا(3)يمؤسسة  ولعل أفمها ما يلال فيإلى جعل التنسيق ضعيًنا  يتؤد التيفنا  العديد من اىس اس 
 تتا     و  السل ة وتدا ل الويالف اإلدارية. -
 للد  الللذي  للول اإلدارة الرليسللية ىفكللار أحللد المللديرين التننيللذيين أو تنضلليلها علللى أفكللار اذ للرين. اىمللر  -

 ي لق حالة من ال،رام  ين أولل  المديرين وانعدام التعاون  ينهم.
 دال.عدم وجود معايير محددة لأل -
 ضعف نيم اات،ااأل دا ل المؤسسة. -

                                                 
1-Gerge S. Odiorne,"Objectives - Focused Management and Internal Auditing", The Internal 

Auditor, June 1980, p 59. 
2- L. B. Sawyer, op. cit, P38.  
3- Olivier Lemont et Pierre Schick, “Guide de self – Audit”, Edition d, organisation ,1998 , p92.  

ع للد  يعللل ترجمللة الللدكتور  1891 سللكندرية  للاق  اإلمتللكاأل علللم اى فلليمقدمللة   " ينسللان"السلللو  اإل جللون فوسلل ر   -6
   .40محمد  ز  يالمع 
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ن للمراجعين الدا ليين احتكا  م اتر وات،ال دالم ملع جميلع الوحلداأل اإلداريلة دا لل المؤسسلة إوحيم 
تجضلعف عمليلة  التليعليهم اكتتاف جميلع اىسل اس  ييحكم   يعة أعمالهم  ومقتضياأل واج اتهم  ف نعً ين  

عليهم أيًضا أن يوجهوا نير اإلدارة الرليسية واإلداراأل النرعية  ي  وين  التنسيق  ين م تلف الوحداأل اإلدارية
يمكلللن أن تترتلللس عللللى ضلللعف التنسللليق. كملللا يجلللس علللليهم أن يتقلللدموا  مقترحلللاأل  التللليإللللى النتلللالج السلللل ية 

 حدواها مرة أ ر . فيوتو،ياأل مدروسة للت لس على تل  اىس اس وتا
 الفرع الثالث: ترشيد القرارات

ترتلليد القللراراأل اإلداريللة مللن  للال تضللمين تقللارير المراجعللة  فلليللمللراجعين الللدا ليين أن يجسللهموا يمكللن 
 ا(1)الدا لية  ياناأل ومعلوماأل د يقة  تلن اىمور التالية

 مد  االتالام  القوانين والتعليماأل اإلدارية . -
 فعالية تكلنة ال رامج الم تلنة. -
 دارية.مد  تحقيق أفداف ال رامج أو اىنت ة اإل -
 أية متكاأل إدارية تت لس  حاًا فورًيا وات اذ  راراأل ت،حيحية  تلنها. -

. أن تكون مق ولة من الناحية المن قيلة (2)نيتكون القراراأل اإلدارية فعالة فا يك يومن ناحية أ ر   فلك
نما يجس أن تكون أيًضا وا عية وممكنلة التننيلذ. ولعلل ملن أفلم مقوملاأل تننيل ذ القلراراأل فلو أن النيرية فق   وا 

فيها  Feedbackالمؤسسة تعمل  آلية مناس ة  ونيم ت ذية المعلوماأل المرتدة  فيتكون نيم الر ا ة الدا لية 
تت لذ  راراتهلا  فليف ن المراجعين الدا ليين يمكنهم أن يجعلوا اإلدارة الرليسية م مللة و  يسريعة ود يقة. و التال

مالم  إذا  ام فؤال المراجعون  ات اذ جميع التدا ير الاالمة  يخ ر ا يل منا في لن تل  القراراأل سوف تننذ 
 ا(3)يلضمان سامة نيم الر ا ة الدا لية من  ال  يامهم  اذت

 المنتيم إلجرالاأل الر ا ة الدا لية. يالنحز الدور  -
 فلللي تت للللس تعلللدياً  التلللي لللرأأل دا لللل المؤسسلللة و  التللليلنلللأل نيلللر اإلدارة الرليسلللية نحلللو  علللض اليلللروف  -

إجلللرالاأل الر ا لللة الدا ليلللة  مالللل اتسلللام ن لللاق العملللل  أو اليلللادة المسللللولياأل ااجتماعيلللة للمؤسسلللة أو إد لللال 
 المعلوماأل اذلية.

                                                 
1-Jean P. Goyer, "Iet's Make Auditing More Effective", The Internal Auditor October 1976, p44.  
2-Stittler H.F, "Audit Principes et Methodes generale ", traduction Jean Raffegeau, Edition Publi 

union , paris, 1996, p 148.  
3-Roger Phillips, "What Senior Management Expects and Needs From Auditors", The Internal 

Auditor, December 1982, P34.   
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 (1)الفرع الرابع: االستخدام األمثل للموارد المتاحة
 مجلللللال اسلللللت دام الملللللوارد الماديلللللة يمكلللللن فلللللييسلللللت يع المراجعلللللون اللللللدا ليون مسلللللاعدة اإلدارة الرليسلللللية 

 ا(2)يترتيد است دامها من  ال اذت فيللمراجعين أن يقدموا  دماتهم 
 دراسة احتياجاأل اإلداراأل واىنت ة والعملياأل تو لة لت ،يز تل  الموارد ت ،يً،ا أمال. -
 ضول اىفداف الموضوعة. فيتل  الموارد  است داما ترا   عض أساليس  -
ًرا ملللن أنلللوام التكلللاليف تحقلللق أفلللداًفا ا ت،لللادية تجعلللل كايللل التللليتقلللديم  علللض المقترحلللاأل أو التو،لللياأل  -

 واجتماعية وت ،ية  نعالية أك ر.
مجال الموارد ال ترية  ف ن المراجعين الدا ليين يمكنهم إا األ فعالية ويينتهم ملن  لال اإلسلهام  فيأما 

المراجعين ليقوملوا  مراجعة وفحز است دام فذم الموارد وتقييم فذا ااست دام. واإلدارة الرليسية تت لع إلى في
 ا(3)ل من اافتمام لس  ين فماي تل  المراجعة  ت

 فليأيلة منيملة ملن أفلم مواردفلا. فلالت ور الم لرد  فلياىفلراد العلاملين  فليتجعد الموارد ال تلرية المتماللة   -1
 فللليالقلللوانين ال ا،لللة  لللالتوييف واليلللروف اا ت،لللادية غيلللر المواتيلللة مالللل الكسلللاد  جعلللل اإلداراأل الرليسلللية 

مؤسساأل اىعمال تحرز  استمرار على تقييم مواردفا ال تلرية ملن أجلل العملل عللى تنميتهلا  وااسلتنادة ملن 
 إمكانياتها أ ،ى فالدة.

فو التقييم اىكار تع يًرا عن الوا لع ىنهلم  (4)تتو ع اإلدارة الرليسية أن يكون تقييم المراجعين لهذم الموارد  -2
 ا للقيام  مراجعاأل وتحلياأل موضوعية.أكار النا    رة وتلفيًا وتنرغً 

 الفرع الخامس: وضع النظم واإلجراءات الجديدة
علللى المللراجعين الللدا ليين أن يقللدموا مقترحللاأل  نللالة  تلللن الللنيم واإلجللرالاأل الجديللدة  لللي  فقلل   يين  لل

جرالاأل الر ا ة  نملا كنتيجل فياستناًدا إلى افتمامهم  د ة وسامة نيم وا  ة ل  لرتهم الواسلعة جميلع المجلااأل  وا 
 .(5)تحليل وتقييم تل  النيم واإلجرالاأل فينس ًيا 

                                                 
1- Herbert E. Striner, "Internal Auditing and The Business School Curriculum", The Internal 

Auditor, June 1978, p.42.  
  "دراسللة تحليليللة ىفميللة لجللان المراجعللة وا ت،ا،للاتها والللدوافع اا تياريللة "رافيم وانللال ع يللة فللرال مللال محمللد كمللال إ للأ -2

 . 111ز   1882 يما   يمجلة الجمعية العر ية للمحاس ة اإلدارية  العدد اىول والاان
3-Robert P. Moffie, "The Affirmative Action Audit", The Internal Auditor ,October 1982, P 28.  

جامعلللة   كللل محدداتللً المهنيلللة"  مجلللة ال حللوم التجاريللة فللي ي"نتللالج احتللراف المراجللع اللللدا ل  حسللن ع للد الحميللد الع لللار -4
 .642-642  ز6000 يفينر   الال االيق 

5- C. Lawrence Schuler, " The Need For Professional Internal Auditing In Saving and Loan 

Associations", The Internal Auditor ,October 1981, p56.  
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يتو،لل إليهلا المراجعلون اللدا ليون  علد إجلرال  التليالوا ع ف نً يمكن النير إلى النتالج والتو،ياأل  فيو 
ضلع المرحللة اىوللى ملن مراحلل و  فليملن جلان هم  يمراجعاتهم العادية للعملياأل على أنها تمالل اإلسلهام النعلل

تسلللتند إليلللً اإلدارة  اللللذياللللنيم واإلجلللرالاأل الجديلللدة  ىن فلللذم النتلللالج والتو،لللياأل غالً لللا ملللا تجتلللكل اىسلللا  
تقللدير الحاجللة إلللى وضللع نيللم أو إجللرالاأل  فلليالحكللم علللى سللامة الللنيم واإلجللرالاأل القديمللة  و  فلليالرليسللية 

 إضافية أو جديدة.
يمتللللد إلللللى وضللللع اإلجللللرالاأل أو إلللللى ت،للللميم الللللنيم  وعللللى الللللرغم مللللن أن دور المللللراجعين الللللدا ليين ا

التحليلل  فليالجديدة  ويتو ف دورفم عنلد حلد تقلديم النتلالج والتو،لياأل  إا أنهلم يمكلن أن يلع لوا دوًرا إرتلادًيا 
اىولى للنيم  وا ترا   عض المعايير اىساسية لت،ميم النيم واإلجلرالاأل الجديلدة  وتوضلي   لرق تننيلذ تلل  

سلللوف تحكلللم نجلللا  ت  يقهلللا  إذا ملللا  ل لللأل ملللنهم اإلدارة  التلللياللللنيم  ودراسلللة كافلللة ااعت لللاراأل اإلجلللرالاأل و 
 .(1)الرليسية القيام  مال فذا الدور

عللللى  يوحتلللى للللو ا ت،لللر دورفلللم عللللى مجلللرد تقلللديم التو،لللياأل  تللللن وضلللع اللللنيم الجديلللدة  ف نلللً ين  للل
تل  التو،ياأل وتننيذفا. ولن  يلرليسية إل ناعها  ت نالمراجعين أن يحاولوا جافدين التلاير على إدرا  اإلدارة ا

يتسلللنى لهلللم ذلللل  إا ملللن  لللال إع لللال جميلللع اىدللللة وال لللرافين المن قيلللة والعمليلللة عللللى ملللد  ،لللاحية تلللل  
ومحاولتهم تل  تجعد ضرورية  ىن اإلدارة الرليسية عندما تت نى تلل  التو،لياأل  وتضلع اللنيم  (2) التو،ياأل.

فعاليللة تللل  الللنيم واإلجللرالاأل عنللدفا سللوف يلملل  الجميللع  يساسللها  ويجا للأل الت  يللق العملللواإلجللرالاأل علللى أ
 تحسين العملية اإلدارية. فيإسهام المراجعة الدا لية 

 الفرع السادس: حل المشكالت اإلدارية
اكتتلللللاف المتلللللكاأل  أو التحقلللللق ملللللن  فللللليينح،لللللر  يأن دور المراجلللللع اللللللدا ل (3) (Rarcpv)يعتقلللللد  

ن فللذا الللدور ين  للوجودفللا  و  أا يمتللد إلللى حللل تللل  المتللكاأل. وت ريللر فللذا ااعتقللاد لللديهم فللو أن مجللرد  يا 
 حلها. فياكتتاف موا ن المتكاأل وأس ا ها يجعد من وجهة نيرفم إسهاًما فعلًيا 

يعتقللللللد  لللللللن ااكتنللللللال  اكتتللللللاف اى  للللللال أو مللللللوا ن اإل نا للللللاأل  (4) (Chambers)و المقا للللللل فلللللل ن 
 ضلللعأل  اللللذيا ي لللدم ويينلللة المراجعلللة الدا ليلللة  وىفلللداف المؤسسلللة  وا ينيلللد التللل ز  والمتلللكاأل فقللل 

                                                 
1- G. H. Hyde, "The Internal Auditor", April 1980, p71.  

 .171  عين تم   ز 1891 كلية التجارة   "معايير اادال المهنى للمراجعة الدا لية "  رضوان يد رافأل عل - 2 

  .116ز   مال محمد كمال إ رافيم وانال ع ية فرال  مرجع سا قأ -1
4- A. D. Chambers, op. cit, p23.  
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تواجهللً كللرلي   التلليحللل المتللكاأل  فلليينضللل دالًمللا أن يتلقللى المسللاعدة الحقيقيللة  الللذيأعمالللً للمراجعللة و 
 .يتننيذ

المتللكلة تكللون االتللالام  معللايير اىدال الموضللوعة  فلل ن ماللل فللذم  فلليفمللاًا عنللدما تكللون فنللا  متللكلة 
. ولكن ر ما تكون أس ا ها غير معروفة يي ينها معدل اىدال النعل التيمعروفة تماًما نتيجة اانحرافاأل السال ة 

أمللر دراسللتها  والتحقللق مللن السلل  ين التللاليين أو كليهمللا يقللف  يعلللى وجللً التحديللد  فيوكللل إلللى المراجللع الللدا ل
 ا(1)ورال حدوم تل  المتكلة

 تكون المعايير الموضوعية لألدال غير وا عية  ومن ال،عس االتالام  ها أو تحقيقها.  االسبب األول
تكون تل  المعلايير وا عيلة وممكنلة الت  يلق  ولكلن اىفلراد المكلنلون  تننيلذفا أو االتلالام  هلا ا  االسبب الثاني

لعمللل ا تسللاعدفم علللى لللذل   أو أن عللددفم غيللر كللاف لتحقيقهللا  أو أن يللروف ا فييمتلكللون التللدريس الكللا
 االتالام  ها.

اىول  سلوف يرفلع تقريلًرا إللى  يوفقًلا لللرأ يفمهما كان س س حدوم تل  اانحرافاأل  ف ن المراجلع اللدا ل
اإلدارة الرليسللية يضللمنً أسلل اس حللدوم فللذم المتللكلة اإلداريللة  تارًكللا لهللا مسلللولية ات للاذ مللا تللرام مناسللً ا مللن 

 الو أل المالم لها. في اس  و إجرالاأل للت لس على فذم اىس
نمللا ين  لل يالللدا ل (2)المراجللع نلليا يكتو  عليللً أن يقللدم مقترحللاأل  ي توضللي  أسلل اس حللدوم اانحرافللاأل  وا 

يجس أن يتم  وي ين  الذي تلن تعديل المعايير إذا كانأل ،ع ة الت  يق عملًيا  على أن يوض  مد  التعديل 
حاللة ملا  فليرتلس عليهلا ملن أع لال إضلافية تتحملهلا المؤسسلة  و تعترض سل يل تننيلذم  وملا يت التيال،عو األ 

تقريرم تو،لياأل  فيأن يقدم  يعلى المراجع الدا ل ي  فين  يإذا كان حدوم اانحرافاأل يعود إلى الس س الاان
فللذا  اإلضللافة إلللى  (3)تتعلللق  للاىفراد أو  يللروف عملهللم.  التلليعمليللة و  للواأل محللددة للت لللس علللى العيللوس 

  د تترتس على تل ير تر  المتكلة  دون حل. التياار المادية والسلوكية ت يان اذ
منهلللوم المراجعلللة الدا ليلللة  فلللياى يلللر يماللللون وجهلللة النيلللر الحديالللة  يوتعتقلللد ال احالللة أن أ،لللحاس اللللرأ

 اعت ارينا  يالنعالة  وفضًا عن ذل  ف ن ال احاة تؤيد فذا الرأ

                                                 
1- W. P. Leonarde, op. cit, p 68.  

جامعلللة القلللافرة    كليلللة التجللارة    6001مللؤتمر ملللار    "مسلللتق ل مهنللة المحاسللل ة والمراجعلللة" العاليللال حجلللاال   محمللد ع لللد -2
 . 72ز

 .16  ز1897 جدة   العلمي دار المجمع  " دارياإل"السلو   د م تار حمالة  د رسمية على  ليل  - 3
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د أمامهللا تقريللًرا متكللامًا يتضللمن أسلل اس حللدوم المتللكلة  والمقترحللاأل أن اإلدارة الرليسللية عنللدما تجلل اأولهما
سللوف  التلليسللوف تترتللس علللى فللذا الحللل أو  التلليالمعقولللة لحلهللا   اإلضللافة إلللى دراسللة وافيللة عللن العوا للس 

حلل فلذم المتلكلة   فليتترتس عللى تركلً  فل ن ذلل  ملن تللنً أن يحنالفلا عللى التنكيلر جلدًيا  ضلرورة اإلسلرام 
 لعس المراجعون الدا ليون دوًرا تحنيالًيا لحل المتكاأل اإلدارية.و ذل  ي
حل المتكاأل اإلدارية من الاويتها ك دمة تؤديهلا  في يا إذا ما تم النير إلى المتاركة المجراجع الدا لثانيهما

معيللم أفللراد   للولهم مللن  يويينلة المراجعللة الدا ليللة  ف نللً يمكللن اليللادة ااعتللراف  للالمراجعين الللدا ليين  و التللال
يقلدم فيهلا المراجعلون حللوًا مالملة للمتلكاأل الم روحلة  للي   التليالمؤسسة  عن  ريق اليلادة علدد الملراأل 

فذا فحسس   ل ومن  ال ،دق تن ولهم  متكاأل مستق لية كانوا  د أو،وا  ات لاذ احتيا لاأل مناسل ة لمنلع 
 حالة و وعها. فيو وعها أو السي رة على نتالجها 

 : مجاالت تحسين عملية االتصال داخل المؤسسة يثانالمطلب ال
 : يالفرع األول: االتصال الرأس

تماللل ويينللة المراجعللة الدا ليللة أحللد معللالم حلقللاأل اات،للال والر ا للة  للين أعضللال المؤسسللة. فلل ذا كللان 
أل ننلل  الو لل فلليالمحافيللة علللى كافللة أنتلل تها متماسللكة وفعالللة  ف نللً  فللييسللاعد مؤسسللة  يالمراجللع الللدا ل

 .(1)محي  سريع الت ير فييحافي على فذم اىنت ة متوا،لة فيما  ينهما 
عللى الملراجعين اللدا ليين أن  يوحتى تست يع ويينة المراجعة الدا لية  دمة المؤسسلة ككلل  ف نلً ين  ل

ومللع  يمتلكلوا مهللاراأل اات،لال الم تلنللة. فهلذم المهللاراأل ضلرورية ىنهللم يتعلاملون  اسللتمرار ملع اإلدارة العليللا 
المسلللتوياأل اإلداريلللة اى لللر  دا لللل المؤسسلللة ويتعلللاملون  ،لللورة م اتلللرة ملللع اىفلللراد اللللذين ت ضلللع أعملللالهم 
للمراجعة. ف ذا لم تكن فنا  عا لة ذفنيلة متوللدة علن ال لنيلة العلميلة  والتجر لة الت ،لية  واات،لال النعلال 

 .(2) ينهملن يحدم  ي ين الجميع  ف ن المتاركة العقلية والتعاون اإليجا 
جميلللع اىحلللوال يجلللس عللللى الملللراجعين اللللدا ليين أن ياليلللدوا ملللن فعاليلللة  نلللواأل  فللليوتعتقلللد ال احالللة أنلللً 

اات،ال  ينهم و ين اإلدارة العليا من ناحية  و ينهم و ين اىت از ال اضعين لمراجعاتهم من ناحية أ ر . 
 (3) وذل  لس  ين فماا

  ل المؤسسة.ا لاليادة فعالية عملية اات،ال دااألول

                                                 
1-A. D. Chambers, op. cit, p 25.   
2- Rchard Holman, "Communication: An Essential Element Of Internal Auditing", The Internal 

Auditor, Dec-ember 1981, p 43.  
3- Rokliff, R. L. and Beackner, J.W, "Delatin ouslips, Jnternal Ankiror", Feb,1998 , p 48.  
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 لجعل ااستجا ة لتقاريرفم أكار إيجا ية من   ل الجميع.: يوالثان
فاات،لللال ملللع اإلدارة العليلللا  واضللل  اىفميلللة  والسللل س فلللو أن فنلللا   علللض اىملللور ال ا،لللة يجلللس أن 

  مالللل أملللور يتجنللا م ملللع اإلدارة العليللا  ىنهلللا ر ملللا تكللون ذاأل   يعلللة حساسللة تحتلللال إللللى  للرار حاسلللم وفللور 
العمللال. لللذا فلل ن فللذا اات،للال تقتضلليً الضللرورة  يقديللة  وتوريللداأل ال ضللالع  ويللروف الت للالين  وتللكاو الن

نن  الو أل يتمكن المراجع من  ال منا تة تلل  اىملور ملع اإلدارة العليلا ملن أن يكلون معرفلة  فيالعملية. و 
يجعلللً مسللتق ًا  للادًرا علللى تل يللة  الللذيكافيلة  رغ للاأل اإلدارة العليللا  وي لللع علللى ردود أفعالهللا الم تلنللة  اىمللر 

 فللياحتياجاتهللا ومراعللاة رغ اتهللا  وفللذا مللن تلللنً أن ي للرال أفميللة دورم  وفالللدة ويينتللً علللى أعلللى المسللتوياأل 
 المؤسسة.

كحلقة ات،ال   ين اإلدارة العليا و ين المستوياأل التننيذية الم تلنة  فليمكن أن  يأما دور المراجع الدا ل
ن  للال  يللام المراجللع  نقللل رسللالل  ا،للة أو  واسلل ة تقللارير المراجعللة  تحمللل وجهللاأل نيللر ت للرال أفميتللً ملل

يقوملللون  هلللا  وتتعللللق  السياسلللاأل  التللليم تللللف المسلللتوياأل التننيذيلللة حلللول اىنتللل ة والعمليلللاأل  فللليالعلللاملين 
و تتعلللللق تعللللديلها لت،لللل   أكاللللر وا عيللللة أو أكاللللر  ا ليللللة للت  يللللق  أ فللللييرغ للللون  التلللليوال للللرق واإلجللللرالاأل 

 .(1)أد لوفا على أساليس عملهم التي التحسيناأل 
فللو أن يتلقللوا ردوًدا عليهللا مللن  (2)وتو،لليل رسللالل ال اضللعين للمراجعللة أمللر  للالأل اىفميللة  واىفللم منللً
ا يسلت يعون معلً تحديلد ملا  اللذياإلدارة العليا. فعدم تلقيهم لهذم الردود  د يولد للديهم متلاعر الحيلرة  اىملر 

ا يسلت يعون تحديلد ملا إذا كلانوا  لد حققلوا مسلتوياأل  ملوحهم أم  يوا  د حققوا نجاًحلا أو فتلًا  و التلالإذا كان
فذم الحالة  لد  في. و (3)مال فذم الحيرة إلى  نض الرو  المعنوية لديهم أو إ،ا تهم  اإلح ا  يا. ور ما تؤد

 قوم  ها.تالداد المتاعر السل ية لديهم نحو المراجعة الدا لية ونحو من ي
وتر  ال احالة أن النتيجلة السلا قة من قيلة  ويمكلن أن يسلتنتج منهلا أن اعتلراف اىتل از اللذين ت ضلع 
أعمللالهم للمراجعللة سللوف ي،لل   متالايللًدا  للالمراجعين الللدا ليين  إذا مللا اسللت ام فللؤال المراجعللون نقللل رسللالل 

نللوا  عللدفا مللن موافللاتهم  رسللالل تحمللل ووجهللاأل نيللر أولللل  اىتلل از إلللى اإلدارة العليللا  للدون تحريللف  وتمك
أسللرم و للأل  فلليموافقللة اإلدارة العليللا علللى  ل للاتهم ومقترحللاتهم  أو وعللًدا منهللا  دراسللة وجهللاأل نيللرفم  جديللة و 

 ممكن.
                                                 

1-W. P. Leonard, op. cit, p 207.  
 . 8-9ز  1891 يما  142"  العدد ىالدكتور إ رافيم عامان تافين  "اىاار السلوكية لمد ل المراجع الدا ل -2

3-Robert B. Benneti, "Motivational Aspects of Participation In The Planning and Control 

system", Cost and Management, September – Ectober 1974, p 40.  
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 التللليتو،للليل سياسلللاأل اإلدارة العليلللا  واإلجلللرالاأل  فللليأغللللس المنيملللاأل متلللكلة  فللليالوا لللع  توجلللد  فلليو 
تللل  المسللتوياأل  أو  للد ا تكللون معروفللة لللد   فللية. وغالً للا مللا يجسللال فهمهللا تعتمللدفا إلللى المسللتوياأل التننيذيلل

 أن يلعس دوًرا فعاًا. يفذم الحالة ماًا يست يع المراجع الدا ل في. و (1)اىفراد فيها على اإل اق
يها  رال ي للدفنللا  أن ينسللر للمسللتوياأل اإلداريللة العليللا أنللً  يعلللى المراجللع الللدا ل يو المقا للل  فلل ن ين  لل

 التلياىت از الذين  ضعأل أعمالهم للمراجعة حتى ولو كانأل فذم اذرال متعارضة مع النتالج والتو،ياأل 
 .(2)نهاية مراجعتً فيتو،ل إليها المراجع 

 يالفرع الثاني: االتصال األفق
تللل   فلليحالللة ات للاذ القللراراأل اإلداريللة  و ،وً،للا  فلليتتالايللد الحاجللة إلللى المعلومللاأل الد يقللة والمعتمللدة 
كايللر مللن المؤسسللاأل عللدم سللهولة  فلليمت للذ القللراراأل  يالقللراراأل المتعلقللة  ااسللت دام للمللوارد المحللدودة. ويعللان

 ا(3)ييحتاجها ىس اس  د تعود إلى ما يل التيالح،ول على المعلوماأل وال ياناأل 
  لة المعلوماأل المتاحة من ال ير.  -1
لومللاأل تتنللق مللع رغ اتللً  ويتو للع أن يجكيللف القللرار تحيللال مقللدم المعلومللاأل  فكايللًرا مللا يقللدم التلل ز مع  -2

 المت ذ وفًقا ىفدافً ال ا،ة.
 ضلم فللذم ال يانللاأل  فلليضل امة حجللم ال يانلاأل النللاتج علن تضلل م حجللم المعلاماأل الت ادليللة المعقلدة. و   -3

 معلوماأل ذاأل أفمية  ا،ة. نير ما ت ت
ركلال فلذا النلالام حلول محلالين اىول    ويتيالسللو  القلرار  فين النالام على المعلوماأل  ،ي،ة كامنة إ

مت ذ القرار إلى  يسع في  وتتمال يتع ر عنً تجْعَرف  يافرة النالض التنييم التيا تنال المعلوماأل واليافرة 
الح،للول علللى أك للر  للدر ممكللن مللن المعلومللاأل لتللدعيم مو نللً  عللن  ريللق حرمللان اذ للرين منهللا. والمجللال 

فللذم الحالللة يقللوم مت للذ القللرار  تنسللير  فللي  و يا يللافرة التحيللال الق للاع  تنسللير المعلومللاأل وتع للر عنهلليالاللان
 يرأسً. الذيضول م،ال  واحتياجاأل الق ام  فيالمعلوماأل المقدمة إليً 

تقيللليم اللللنيم  وملللن  ينهلللا نيلللم  فللليو ملللا يملللل  ملللن   لللرة  يوتعتقلللد ال احالللة أنلللً   مكلللان المراجلللع اللللدا ل
ليلة تقيليم اللنيم  وملن  ينهلا نيلم المعلوملاأل  و ماللً ملن إ لام المعلوماأل  و مالً من إ ام واسع على عم

واسلع عللى عمليلة اات،لااأل دا لل المؤسسلة  أن يقلدم مقترحللاأل ملن تللنها أن ت نلف ملن حلدة النلالام حللول 

                                                 
1-T. Burgess, "In Hand book for Auditors", op. cit, p 7-9.  
2-A. D Chambers, op. cit, p 225.  
3-Alvin A, Arens and James K. Loebbecke, "Auditing: An Integrated Approach", 2nd ed; New 

Jersey: prentice – Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1980, p 1-2.  
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علللى يللافرة النللالام  وذللل  عللن  يالمعا،للر يسللت يع أن يقضلل يكميللة المعلومللاأل وتنسلليرفا. فللالمراجع الللدا ل
( يالقراراأل دا ل المؤسسة )النالض التنييم يالمعلوماأل الاالمة والمالمة لجميع مت ذ ريق توفير م،ادر 

 (.يوعن  ريق توحيد التنسير لكافة المعلوماأل )التحيال الق اع
 للد ا يللتمكن مللن تللوفير جميللع م،للادر المعلومللاأل  ولكنللً مللن  يومللن ناحيللة أ للر   فلل ن المراجللع الللدا ل

 فللليحلللدوم فلللالض  فلللينيلللام المعلوملللاأل يتسللل س  فللليف أن فنلللا   للللًا  لللال مراجعاتلللً وتقييماتلللً  لللد يكتتللل
 عضها اذ ر. أو يكتتلف أن فنلا  سلعًيا إللى ا تنلال  فيالمعلوماأل لد   عض الجهاأل اإلدارية يقا لً نقز 

 جهاأل أ ر . فيالمعلوماأل 
عليً حدوم   د يترتس الذيعلى المراجع أن ين ً الجميع إلى   ورة فذا الوضع  يفذم الحالة ين   فيو 

كاير من الحااأل إلى  نض  في ييؤد الذياىمر   Information Overioadما يسمى  عسل المعلوماأل 
 .(1)فعالية عملية اات،ااأل دا ل المؤسسة

و اإلضافة إلى أن المعلوماأل الالالدة  لد تعلوق عمليلة اات،لال  ف نهلا غالً لا ملا يترتلس عليهلا ردود أفعلال 
تتلل يلها أو اانتيللار حتللى ي للف تللدفقها  أو ااسللت عاد وفقًللا  فلليال يانللاأل أو النتللل  سللل ية ماللل  إفمللال  عللض

ىولويللاأل غيللر مدروسللة  أو التقريللس   ريقللة غيللر ،للحيحة  أو التهللرس مللن مواجهللة ات للاذ القللراراأل الم نيللة 
 .(2)عليها

نمللا  للد تلل يوردود النعللل السللا قة تللؤد إلللى ات للاذ أسللوأ  يؤدلللي  فقلل  إلللى ات للاذ  للراراأل  ليلللة النعاليللة  وا 
أن ا تاليلللد المعلوملللاأل علللن حاجلللة مت لللذ القلللرار وملللا ت ل لللً   يعلللة  يالقلللراراأل اإلداريلللة. و ،لللنة عاملللة  ين  للل

نملللا ىن إعلللداد وتتللل يل فلللذم  المتلللكلة الم روحلللة  وللللي  ىن لهلللا  الللاًرا سللللوكية سلللل ية كالسلللا قة فحسلللس  وا 
 ن ها لو أنتجأل تل  المعلوماأل  القدر الاالم فق .المعلوماأل يحتال إلى تكاليف إضافية كان من الممكن تج

نللوم مللن المعلومللاأل م لللوس  يأن يت للذم فللو تحديللد أ يعلللى المراجللع الللدا ل ين أفللم  للرار ين  للإوحيللم 
نيلم المعلوملاأل  و نلواأل تلدفقها  فل ن المراجللع  فلي  يلر  ين المراجلع اللدا لإ. وحيلم (3)لحسلن إدارة المتلروم

 فلليو،للياأل مللن تلللنها أن تجعللل نيللم المعلومللاأل تعمللل إلنتللال القللدر الللاالم و يسللت يع أن يقللدم مقترحللاأل وت
 اىو األ المالمة.

 
                                                 

1-A. D. Chambers,   op. Cit, p 128.  
2-Robert H. Asgton, "Behavioral Implications of Information Overload in Managerial 

Accounting Reports", Cost and Management, July- August, 1974, p 38.  
 . 2  ز1878اإلسكندرية  مؤسسة ت اس الجامعة    "الر ا ة الماليةا دراسة ونقد وتحليل"الدكتور ع د النتا  ال،حن   -3
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 المعاملة اإلنسانية في المراجعة الداخلية: الفصل الثالث
 المراجعة الداخلية. في يالمبحث األول: مبادئ للتعامل السلوك

(جأعضببا بجفبب العجال  اببااجاة وببا  تجام اعا لبباجع ببخجIIA)جيالببخايي   جارم   ببجطالببمجمعمببمجالمبب اع   
بباجاجا ابباعجف  اببااجإ عاف ببتجمببمجار ببيا ج جالببا إعببخاخجا  ا بباجفبب اماجالم اع ببتجالخايي ببتيجاأاعببمجعيبب لعجأ ضق

 جمببب جم بببا  جيالي بببا جال بببا جفبببيالف بببخجارانجمببب جالاابببنجالوببباخ ججفبببي يضبببمجأعمببباللعجليم اع بببت جا ببب جعبببا ج
جماج اه:جع8791اخ اجع جالمعممجعاعججال يالمما وتجالمل  تجليم اع تجالخايي تج

"ج عبببمجعيببباجالمببب اع   جالبببخايي   جأ ج  المبببااجال  ابببااجاة وبببا  تيجاأ ج ا اعبببااجف  ابببااجإ عاف بببتجمبببمج
ج (1)ار يا جالا  ج يضمجأعماللعجليم اع ت" 

معببانججفببيف اخذبباجالوببيا  تجأ بتجال  اببااجاة وببا  تجاجاُ  بخجذببابجالمطالفببتجفم افببتجاع بب امجمبب جالمعمببمجف ذم
  ببا  جا  ببخ نجا عاذببااجار ببيا جماببنجالم اع ببتجا عببابجاع اببتجالم اع ببتجالخايي ببتيجاا عببابجم اببا لايجاالبب ج

 ابب جالاابباج م ببنجذببابججفببيفغبب إجإ  ببا جع اببااج  بباا جفبب  جذبببج جار ببيا جافبب  جالمبب اع   جالببخايي   يجاج
ج (2)معانج فمج اا تجاع اتجالم اع تجالخايي تجفياجأذم تج ي جال  اتجال  اا  تجالمطالفتجإ ا ةجااضاتجإل

    جفب  جالمب اع   جالبخايي   جاار بيا جمابنجالم اع بتج  فيبا ججال يالاااميجفإ جم محجال  اااججفياج
جفببيال  اببااج بب عجف مبباجف بب لع جا  ااببمجالاببفغتجال  اا  ببتجأاجاة عاف ببتجللببابججالببا جيمبب جيبب نجال  امببنجال ببام

  ا اجم اع ا لعيجاعياجإخ ا جالم اع   ججفي   لعهجالم اع ا جالخايي ا ججالا جيالغالمجعياجارويامجال  امي
ج (3)ل خاخجارف انجالويا  تجالم   وتجع خجار يا جالياض   جليم اع تج   عتجلم امي لعجفلااجارويام

يبب نج الملببعجلببف إجالمابباذ عجالوببيا  تيج مفبباخ جج البب ج  وبب اجالبب جاةخ ا جليمبب اع   جالببخايي   جإججمبب
جي  فطجف  جالم اعمجالخاييجال ي اخىجف إجالفاا   جفاليعا جإل لاجل او  جال  اتججال ييجي ع  تجال  يعجال  ط

ج (4)اار يا جالا  ج  اعمجأعماللعيجااجو  اخجإلاج مااعلاجةا حجماجفوخجم ج ي جال  ات

                                                 

1-IIA: "The Internal Auditor", guidance Framework, www.iia.org.uk/  

المعيببتجال يم ببتجل ا ابباخجاال عببا ةيجعام ببتجعبب  ججيالم اع ببتجالخايي ببت"جييج"ا عاذببااجال طببا جفبب الببخ  ا جمامببخجمامبباخجي بب جج-2
ج ج232ج-228 جي1891ج م ي

3-Mortimer A. Dittenhofer, " What Does The Auditor of Small, Local Government Need?", The 

Internal Auditor, June 1982, p 46.  
4-R. N. Blakeney, et al, "The Accounting Review", op. cit, p. 901-906.  

http://www.iia.org.uk/
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باجمفباخ ج اي بنجعياجالم اع   جالخجيف  فغ ايي   جأ ج  المااجفخاتجمفاخ جال  امنجممجاآليب   يجاياااق
إاببخىجالاببا جالبب   ججفببيجييجفافققبباجللببااجال اي ببنج بب عجال  امببنجاة وببا Transactional Analysisال  امببنج
ج:(1)ال ال ت

لقا جاراام يجا  خ خجاج :جا  طاجParent Imageالاا جارفا تج - جلمااعع عياج اع هجاج  قاخاايجاا 
 او عتج خاخجالا نجالخفاع ت جاي:جا  م زجفالطافمجال اطChild Imageالاا ةجالطاال تج -
ج:جا  وعجفالماضاع تيجااج زا يجاال ق   ت Adult Imageالاا جال   خةج -

ا بباعجالطبب مجاآليبب جفإ مبباعجال  امببنجعيبباججفببيا ببنج  امببنجفاااببخةجمبب ج يبب جالاببا جلببهج خجف ببنجم بب  يج  م ببنج
جإااج  امببنج)أ(جمببمج)م(جفاببا ةجأفا ببتيجفببإ ج)م(ج بب خجعي ببهجفاببا ةجطاال ببت جأمبباجإااج  امببنجم ببهجأواوببهيجفمبب  قج

جفاا ةج   خةيجفإ ج)م(ججج عخجما قاجم جال خجعي هجافققاجللابجالاا ةجال ق   ت 
فببخجاأ ج   امببنجمببمجالياضبب   جليم اع ببتجفاااببخةجمبب ج يبب جالاببا يجاوببامجج إ وببا جججياالم اعببمجالببخايي

فالاا ةجارفا تيجااف خ جال ي ججيخاخجأف اللعجم اوفتجلماجُ  اميا جفه جفإااجماج ا مجالم اعمجالخايي  ا ج ج
الياضببمجليم اع ببتجفال قببخيجا اع ببهجالمببااععيجفببإ جالبب جال ببي جوببامج وبب ع مجللببابجاج  قبباخااجاال اع لببااج

ال  امي بببتجما ببباعجعي لببباجيجام بببنجذبببابجال  ابببتجعخاا  بببتفابببا ةجطاال بببتج  وبببعجفالغضبببمجاالببب فإجأاجف اببب فااج
  اعمجعميبهيجفا ب ج  طيبمجإلباجإ ضباتهجف ب اججالا  ياخعجلي ي ججيفالا ن جأماجإااج ا مجالم اعمجالخايي

ملمبباج ببا جالبب م يجفببإ جالم اعببمج  ببا جفببال جاببخج ابب مجفاببا ةجطاال ببت جاذببابججالاوبباتنيجا ابباانج  ا بباج  فا ببه
جل ج يخعجذااجال  امنجأ قاجم لما جي مامقاجممجخا بج مو  ا يجافال الجفيالاا ةج   ا

فالابا ةجال ق   بتجأاجال  ب خةجالفالغبتيجفإ بهجفبال ج  با جابخجاوب يخعججيال  جإااجماج ا مجالم اعمجالبخايي
ج ي اي   هجااو  ا ا هجف  نجماضاعجع  اميهيجااخجفيالم طقج
الغبتج  ب خةيجاوبامجفإ ج خجف نجال ي جالياضبمجليم اع بتجوبامج  با ج خقاجم طق قباجفابا ةجفجيافال الج

ا ج (2)  ا ج قفيهجل  اتاجا اا ااجالم اعمجمف  قاجعياجالم طقجأ ضق
الاببا ةججذببيجيليم اعبمجالببخاييج   وببععجمبمجالببخا جاجو  ببا ججال ببياممباج قببخعج  ضببحجأ جالابا ةجال  امي ببتج

 بيا جالبا  ج  اميهجممجارجفيجيإطا جذابجالاا ةجفإ جالفاا تج ق  حجأ ج طفقجالم اعمجالخاييجفيال   خة جاج

                                                 

1-Susan E. Walima, "Cooperative Auditing and Beyond", The Internal Auditor, December 1976, 

p 27-29.  

-148 جي2223يالبخا جالعام  بتجاةوب  خ  تجي" طا  جمل تجالم اع تجلمااعلتجالم   اجالم اا ة"جيخا  انججيعا جج الج-2
ج ج152
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 اق بقجارذبخامجال ي بتججفبيُ  اعمجأعماللعج   تجمفباخ ج وب لخمجإ  با جع ابتج  اا  بتجاا  عاف بتجم لبعج وب غنج
ج:ذيليم عمت جا ي جالمفاخ ج

ج ي:جم اميتجالياض   جليم اع تجف ويامجخفياماوالمبدأ األول
جف قا جال  ا هجفعلاخجالياض   جليم اع تجا ع مجا  قاخذعجوي: يالمبدأ الثان

جالم اع تجالخايي ت جفي:ج ع مجأويامجالمااعآاجالمبدأ الثالث
 يمعاملة الخاضعين للمراجعة بأسلوب دبلوماس: المبدأ األول

ال  امبببنجمبببمجار بببيا  ججفبببيخ عبببتجعال بببتجمببب جالخفياماوببب تجأاجالا  بببتججي  طيبببمجعمبببنجالم اعبببمجالبببخايي
جي لاجاالف   تج ااج اق قجارذخامجالم وامتيجلبااج  فغبإججالقخ ةجعياج اع هجالماا خجالماخ تجمجذياالا  تجماج

ج (1) ج   يعجأاجقج  مج  ا جخفياماو قاجما  قاجإااجماجأ اخجأ ج  ا جف اجقجأجيعياجالم اعمجالخايي
م اع ببتجج عميببهجفببال   مجعيبباجمببخ  جالااببخةجالم بباججيامبب جم طيفببااجالخفياماوبب تجأ ج فببخأجالم اعببمجالببخايي

 ق هجم جي نج اض حجالغب إجمب جالز با ةيجاا باعجالب جالم اعبمجفباط رجالمبخ  جعيباجأعماللايجامااالتج ومج
  خ تجملمتجالم اع تجالم يمجفلاجع خب جا طيبمجم بهجالموباعخةجة عباحجذبابججفيوامج  ياذاججال ياةع ا ااج

جعي هجأ ج   امنجف ا جذااجارويامجالملامجممجفق تجأف اخجالااخة جيالملمتيجا ال ج  فغ
أ ج  بببااعجمبببمجار بببيا جالياضببب   ججي  ا ببباجعمي بببتجالم اع بببتيج عبببمجعيببباجالم اعبببمجالبببخاييج بببا أ جفبببياج

ال خ ببخجمبب جال  بباتاجاارمببا يجلبب  ج ا اببتجةعلببا جالاقبباتقجفاوببميجاا  مبباج  وببيامجلابب حجا بباااججفببيليم اع ببتج
ج (2)ا اانجف التجم لعيجا ل تتجارعاا جال او تجلقفانج اا ا هجمو قف قج

أ ججيعيباجالم اعبمجالبخاييجي  فغجال يلا  تججج   ا إجممج    جم جالااااجال يا تجاالخفياماو تجاا
 جفبببنجعيببباج(3)  ايببباجفلبببايجا   امبببنجمبببمجاآليببب   جعيببباجأواوبببلايجم بببنجاريببب قجاالابببخقجاالاببب ااتجاارما بببت
ببا جف  امببنجالم اعببمجالببخايي   جمببمجاآليبب ججيال  بب يجفببإ جذببابجالابباااجمبب جمقامببااجالا مببتجاالخفياماوبب تجأ ضق

ي  جوامج خف لعجإلاجال ا مجم هجفم نجذابجالاااايجاال   جاا حج ج (4)فاخقجاا ااتجاا 
اريبب قجاالماافعببتجعيبباجم بباع جاآليبب   جمبب ججفببيال  امببنيجااجوبب قامتججفببيا   قببخجالفاا ببتجأ جالاببخقج
هيجا ف بخجعب ج و اجإلاجمواعخ جالا أماعجالياضمجليم اع تجفاا ةجاليف  ججي   لاجأ جُ عل جالم اعمجالخايي

                                                 

1-Lawrence A. Noxon Power, Profits and Politics, "The Internal Auditor", April 1977, p45.  

ج ج153خا  انيجم عمجوافقيج جيعا جج الج-2
ج 235 جيم عمجوافقجياماخجي   خ  ا جمامخجمج-3

4-L. B. Sawyer,"The Internal Auditor", 1995, op. cit, p 13. 
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 فابب جعبب جأخلببتججالببا  فابب جعبب جاريطببا جفقببطيجأاجاببا ةجال اتببمجال بباعججالببا ج بب طتمي ي ببهجاببا ةج عببنجال
جاج لاعجااةخا ت 

اوبببب جال  ببببتججفببببيعبببب جال قعببببتجأاجاة بببب اقججيأ ببببتجاالببببتجال ييببببجفببببيجيال بببب جالخفياماوبببب تجاالا  ببببتججج   بببب
ج (1)ارعما

أ  ببا جعميببه جفمبب  قججي   بب ةج   بب إجللبباجالم اعبمجالببخاييفال قعبتجضبب ا ةجعمي ببتج ق ضبب لاجاباجاجاماااببمج
ماافق بهجج- يضبمجعميبهجليم اع بتججالبا ج-ف لباجال بي جج ُ فبخجال بيالاالبتججفبي عمجأ ج  با جالم اعبمج قعقباج

الو   تجعياجض ا ةجإع ا جال اا اااجفا جا   امجالم اعمجلف إجاج ا افااجأاجاريطا يجفقخج  ا جذبابج
إع ا جفا بهججفيا تج مااالتجم جعا مجالياضمجليم اع تج لخمجإلاجاامجاو م ا جالم اعمجالماافقتجفخا جم ا

 يببامجارانجمبب جأ ج بب ميي جعبب جا   ببامجا ا افببااجاأيطببا جأ فبب جاأيطبب ج   فلبباجذببايججال ببيااي فا ا ببهيجاج
لم اعبمجفلباج اباانجف  لبخبجالوب  مجأ ج طمبت جاجاا  يعجأ هجوامج    إجليمواتيتجال يا تجلباجا   باايجللبا

ج (2)ار  طتجاال مي ااجوي متجي عجا   افهجذاجاج ا امجأاجاليط جالاا خيجاأ جفااجالا ف  ج
 قعقاجاابا قاجع بخجم اف  بهجلاعب ا ااجال ابا ا تجالوبافقججيأ ج  ا جالم اعمجالخاييجيا ال جالاانيج  فغ

مب جيب نجعمبمجالف ا بااججيق بهجال يابإا ا ذايجف ج قفنجال    خااجاال او  ااجالمي ياتجلألاضارجفخ  قجع ج  
ج (3)الاق ق تجأاجالم ا  تجعياجالطف  تجإااجلزعجارم 

امنجبعيبباج قع ببهجااببا بيجخا ج يببنجعبب جمق ضبب ااجال  ببجيالفاا ببتجفبب  ج اببافعجالم اعببمجالببخاييجيلببااج اابب
جيجفي  جذ ا ج  ا إجف  جالخفياماو تجاال قعتجأاجالاا  ياة عافجيالويا 

 تنويه بجهود الخاضعين للمراجعة وتجنب انتقادهم سلبيا ال :يالمبدأ الثان
 االعتراف الجهود واألفكار: 

 عبمجعي بهجأ ج بخ  جف  بهج   امبنجمبمجابا جاذ  بتججيمبمجالوبيا جاة وبا جيع خماج   امنجالم اعمجالخايي
باججفياعاطا تجفا تيجف نجإ وا ج   مج خ جعيباجال ب ا جف  بهجاباجفبيال  ف  جعب جأف با بجالياابتيجا   بمجأ ضق

ا يبااجا ا ا بهجالاا  بتيجا  طيبمجفاوب م ا جإلباجا باعجاآليب   جفبإع  جاع ب افلعجفعلباخبججفبيالق اعجف ميهيجاأ هجا ج
ج (4)اأف ا ب

                                                 

1-L. B. Sawyer, "The Internal Auditor", Auguest 1998, op. cit, p. 25. 

2-Mortimer A. Dittenhofer, "Reporting Auditer Compliance", The Internal Auditor, October 

1976, p 84.  

3-E. H. Cunningham, op. cit, p 503.  

4-W. P. Leonard, op. cit,p 141.  
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ف  اعباج يب جاليااب تجالف ب  تجع بخجيجج(1)الاخ  ج ما  مججيام جالما اإجأ ج  ا مجالم اعمجالخايي
يجاالببب جمببب جيببب نج ضبببم  ج ق  ببب بجم اعبببااجعببب ج  اميبببهجمبببمجار بببيا جالبببا  ج يضبببمجأعمببباللعجلم اع  بببه

افضب قجعب جالب ج عبمجيجج(2)ارعمانجال اعاتجاالمف   ةيجا ا  جإلباجعا فلباجأوبما جار بيا جالبا  جابامااجفلبا
للببعجفم افببآاجماخ ببتيجا  ببا ااج وببم تج   بب ججيأ جُ  بب خجفلببابجارعمببانجأمبباعج بوببا جذبببج جار ببيا يجا اابب

جم تع خاينجالااخةجأاجالمبووتجف  نج
اخج    مجعياجعمي تجالمخ حجاال  ا يجفبإ جذ با ججال ياعياجال  عجم جاآل ا جالويا  تجاة عاف تجالما ميتج

جم ج   قخجف  جللاجآ ا جويا  تجويف تجفالمقافن 
فف ضببلعج بب ىجأ جإلقببا جالمببخ حجاال  ببا جفببخا جم اوببفتجالمبب ججج وبب اقهجأاجلمبب ج وبب اقهجال بب جفبب  ف جممبباج

 ب ا قاجج- اا جال امي  ججو ماجالا  جاامااجف عمبانجاابخمااجأف با قاجاق ق بتج وب اقجال  ا بهججفي و اقيجاخج الخج
جافال ج اقخجفاعي  لاجالم اا تج  مي تج اا ز ت جيجج(3)ف خعجعخ تجم نجذابجال  ا ااج

أ ججياف ضببلعجاآليببب ج بب ىجأ جمبببخينجال  ببا جذبببااج فمببباج  ببا جمبببخي قجمبب جالاببب مجعيبباجالم اعبببمجالبببخايي
قاخجأعجفخا جااخيجوامجف غ مجف لاجالمخ حجأاجال  ا جواا جأ ا ججال يالااجاججفيعجعي هيجافال جفإ هج ااف

لبعجُ م بخحيجاوبامج ب    جذبااجال اوب  جعيباجوبيا ججالبا لي بي ججيُ او جذااجالغ امجعيباجأ بهجا  قباخجضبم 
ج (4)ال جال ي جويف قا

جفالعلاخجاارعمانجاارف ا جلألوفامجال ال ت:جيا  ىجالفاا تجأ جذ ا جض ا ةججع  امجالم اعمجالخايي
 ة فارجااعتج قخ  جالاااجع خجال ي جالُمفخر  -8
 الااخااجمانجالم اع ت جفيارما تجالمل  تجا  جارعمانجاة عاف تجممجارعمانج   جالمافقتججي ق ض -2
 ذع اافزقاجلفق تجأف اخجالمبووتج ااج طا  جعمي ا لعجاأف ا ججي فماج  ا جال  ا هجال ي  -3
 ق  ببب جالم اعبببمجابببافزقاجلببباخا ةجال ي ببباجعيببباج طف بببقجال ااببب ااجالم  يقبببتجفارعمبببانججفبببيابببخج  بببا جاجع ببب امج -4

جعم مجالااخااجال  ع م تجالمما يت جفيالم   مجفلايجاج
اار بيا جمابنجالم اع بتيجر جاجع ب امجفارعمبانجاة عاف بتججيز اخةجف ال تجال  اتجف  جالم اعمجالخايي -5

ق جأ جالم اعبببمججج فاببب جعببب جاريطبببا جااج ا افبببااجامبببااط جالضببب مجا اع بببهجاج  قببباخااج  ببب ع بببنجالعم بببمج 
ج ذيالويف تيجاا  ماجفلخمجإلاجال ق   جع جالاق قتجفقطجا ماج

                                                 

ج 222الام خجعقخةيجم عمجوافقج جالخ  ا جعفخج-1
ج ج28الا احجالاا يجم عمجوافقيج ججالخ  ا جعفخج-2

3-L. E. Berry,"The Internal Auditor", Loc, op. cit, p 43.  

4-A. D. Chambers, op. cit, p 239.  
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 تجنب االنتقادات السلبية: 
 يع ج    جمب جالمب اع   جالبخايي   ج"  ب جالما ب ف  "جإلباج اع بهجاج  قباخااجالوبيف تجاال ياب تجالمفا ب ةج

ام ببنجذببااجال ابب مجوببامج بب    جوببيف قاجعيبباجيجج(1)إلبباجار ببيا جالببا  ج اعببخجلببخ لعجا ا افبباايجأاجأيطببا 
خ ا ااجذبج جار يا ج ااجالم اعمجالخايي اا اج ااجاع اتجالم اع تجالخايي بتجف ب نجعباع جإجججيم اع جاا 

فبب خجملمبباج ا بباجج ال يابب تجرأ جال عبب ةجالاخ  ببتجليم اع ببتجالخايي ببتجاآل ج طالببمجف ع ببمج اع ببهجاج  قبباخااج
ج (2)  اتاجالم اع ت

افبببخجقجمببب ج اع بببهجاج  قببباخااجال ياببب تجا فطلببباجفاج ا افببباايجفإ بببهج م ببب جاة بببا ةجإلببباج يببب جاج ا افبببااج
 عاعجال اافتجالخايي تيجممجاضمج اا ااجم تمتجلي غيمجعي لا جاُ    جلاخا ةجال ي اجأ ج اخخجم ججفي  غ ااج

ج (3)ذابجاج ا افااالموتانج يا قاجع ج
 المراجعة الداخلية  فيتجنب أسلوب المفاجآت : المبدأ الثالث

 جم جأفوطجمق ض ااجال  امنجالويا  ف  جارف اخجاأذملايجذاجأجج  عجذااجال  امنجعياجأوا جالمااع ةيجإ
اار بببيا ج جعمي بببتجالم اع بببتجالخايي بببتجمببب جأاللببباجإلببباجآي ذببباج  بببخج  بببام قجفببب  جالمببب اع   ج ببب ف اخجإاا ببب ج

بباجمبب جعا ببمجالم اعببميججفبياوبب ف اخجأوببيامجالمااعتببتججيالياضب   جليم اع ببتيجفإ ببهج  فغبب ذببابجال مي ببتيجاياااق
ليم اع ببتجالخايي ببتجمببمجج  بب  ج بباذمجإلبباجار ببيا جالمقبب  جم اع ببتجأعمبباللعيجا طيببمجمبب لعجاجوبب  خاخجالاببا ج

جأ  ا ذعجف  مخبجال جاةع ا  ج
إاخا جال قا   جال لات تجليم اع بتيجف عبمجأجج ب عجذبابجفابا ةجمااعتبتججا ال جالاانيجع خج   جال  اتاجأا

ج (4)ر جال جاخجُ  خجم جافنجالا  ج مولعجذابجال  اتاجاال قا   جف  هج  ل  جفلعجافخا جعيملع
فالضبب ا ةجا   ببامججيإلبباجأوبيامجالز ببا ااجالمااعتببتج   بجيا   قبخجالفاا ببتجأ جمعب خجلعببا جالم اعببمجالبخايي

 يعببب جللبببااجاروبببياميجاملمببباجاببباانجالم اعبببمجأ ج قبببخعج ف  ببب ااجم طق بببتجأاجج  اابببمجزااللببباجلببباجلبببعج بببيالاريطبببا ج
عمي ببتيجأاجأ جعبب امجالاببانجاا ضبباجالبب يجفببإ ج ابب فهجذببااجلبب جُ اوبب جمبب جافببنجار ببيا جماببنجالم اع ببتج

مببب اع   ج  مببنج افببتجالجال ببيالاببا ةججذببيامجاريطببا جفقببطيجاذببابجبالمااعتببتجإججعيبباج ابباجاااببخيجاذبباجا   بب
جالخايي   جاال قاجعياجإزال لا ج

                                                 

1-L. B. Sawyer, "The Internal Auditor", 1976, op. cit, p 18.  

2-T. Burgess, "In Handbook For Auditors", op. cit, p 7-27.  

ج ج162يجم عمجوافقيج ج إف اذ عج و  جاعازجج-3
4- IIA, "Internal Audit  Reporting Relationship", Florida, USA, 2003, p 16. 



 المعاملة اإلنسانية فى المراجعة الداخلية                                                         الفصل الثالث:
 

 268 

 المراجعة الداخلية  في: تطبيق مفهوم المشاركة يالمبحث الثان
 مفهوم المشاركة: 

مبب جوببمااجاةخا ةجالاخ  بتيجإاجأيبباج عببانجاةخا ةجج Participationلقبخجأاببفحج طف بقجأوببيامجالم ببا  تج
وببامجُ يقبباجموببتال تججال ببيا يببااجالقبب ا ااججفببي ج   بب جمبب جالابباجاج ببخعا جف ببإجال ببامي  جلببخ لعجل  بب  اجفببي

ج (1)إعخاخجالمااز ااجال يط ط تجفي  ا اذاجعياجعا قلع جااخج عحج طف قجذااجارويامج
إججعمي تجا يااجا ا جم    جم جافبنج ياب  جأاجأ  ب يج ب  طتجأ ج  با ججذيالاااميجماججفياالم ا  تج

ج (2)عياجم يا هجيللااجالق ا ج     جمو قفي
جفبببيأ ج  بببا جم بببا  تجف ي بببتيجام  افتبببتجفببب  جارطببب امجالم بببا  تججياج  بببا جالم بببا  تجف البببتيجف  فغببباا ببب

للباججال بيا ا تجالق ا يجفا  ج واخجف  لعج  ا جفاةا ارجااجا  باريجالب ج  وب اجالب جإججإااجاا   باجالوبيطتج
جاقجا يااجالق ا ااجفعخاىجم ا  تجارط امجالم ااةجللا 

ف  جارذخامجال يا تجاارذبخامجال ي بتجخايبنجالمبووبتجا باججيز خجم جف  جال  ااالم ا  تجالا ي تج ُج
ابخا جأ فب ج اافبقجمم ب جفب  ججفبي  م بنججال بييجاجGoals Congruence ابنجإلباجخ عبتجا وبعاعجارذبخامج

 اببفحجلببخىجارفبب اخجف لبباج بب ا ججال ببيليمبووببتيجاليخ عببتججيالقبب ا جااللببخمجال لبباتج ارذببخامجال يابب تجلم يببا
الاابباجالااضبب جعيبباج اق ببقجالبب ججفببيأذببخامجالمبووببتج م ببنجأذببخافلعجاليااببت جا ابب  ج عببانجاةخا ةججفبب  

ج (3)مبووا لعجاُ او جاج ااجاجف لاجفياج وعاعجر جال جم ج   هجأ ج يامجاخةجال ضا مج
فاريجف خجا  اققجاالتجاج وعاعج ي جم جي نجإعطا جالااعااجالف   تجعا فقاجم جاجذ ماعجاال  ا تجااة 

باجإ بفارججيفقبطجمقافي لباجفالم افبآاجالماخ بتجالم تمبتجعيباجأذم  لبايجاا  مباج   بجيأ جإ فارجالااعااججج    أ ضق
(جم ببنجاجع بب امجفاة عببازاايجا ببغنجالم ااببمجاةخا  ببتجال تقببتجاال اخ ببخجالااضببحجلاببخاخجي)وبب  الاعج م  بباج

جيللباج ب    جموب قفيجال بيا يااجالقب ا ااججفيالم ا  تجعنجم ا   جأخا جعاخلتيجاججفيالويطتجاالموتال تيجاال منج
ج (4)عياجذابجالااعاا

   ببببزجعيبببباجالمعبببباذ جاليا ع ببببتججال ببببيافالمقافببببنيجف عببببمجالاببببا جااجف  بببباخجعبببب جالم ببببا  تج  بببب جالا ي ببببتج
جفبياجع ماعااجليم ا  تجالاق ق تيجم نجا   ا جأابخجط ججفيالق ا ججفيليم ا  تجالاق ق تيجم نجا   ا جأاخجط ج

                                                 

ج 146يج 1891م  فتجع  ج م يججيالقاذ ةجي"المااوفتجفياج عاذااجالويا  تجج"الخ  ا جذ اعجأامخجاوفايج-1
ج 83-82يج 2222جيخا جال لضتجال  ف تيجما يجالم اع ت"ججفي"خ اوااجم قخمتججيايأم  جالو خجأامخجلطج-2
ج 85يجم عمجوافقيج اي خجأامخجلطأم  جالوجج-3
ج 148 جيالخ  ا جذ اعجأامخجاوفايجم عمجوافقج-ج 4
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ذبابججفبي جااليطبا ةج(1)اجع ماعااجالم قاخةجج ياابجال  جخا جاريباجف أ بهجعيباجالب  عجمب جاعاذ بهجفيالق ا ج
أ هجإااجماجأخ  جال ي جف  جم ا   هج ا اجزاتاتيجفبإ ج ب ا قاجف بخعجال قبتجفبارط امجاريب ىججفيالاالتج  م ج

ا يبباابجفلبببابججفبببيأاببنجممببباجلبباجلبببعج  بب   جفبببإ جافالببهجليقببب ا جالم يبباجوبببامج  ببا ججيوببامج  الببخجع بببخبيجافال ببال
جالم ا  تجالاا  ت 

الا ي ببتجُ  ببخجاوبب يتجف الببتجة عبباحجالقبب ا ااجالم يبباةجعيبباجأواوببلايججفاببا  لا م بب جالقببانجفبب  جالم ببا  تجاج
عم مجال  اتاجالم   فتجعي لا جام طقجذابجال   عبتجااضبحيجاذباجأ بهجإااججير لاج م نجاافزقاجليم ا    جعياج ف 

اجلي ي جف  ج  با  ج ا جموم الموب قفنيجفإ بهجوبامج فبانججفبيوبامج ااعللباججال بياضبمجالم طيفبااججفبيااق
اتهجفلاجُ    بجفاو هجا قخعجأاو جماجع خبجم جأعنجالافا جفلابجالم طيفاايجر هجمي زعجفلايجاعخعجاججفي نجماج

ج (2)لتجم نجذابجالمواتيتجالاا  تمااعجفيالغالميججج   مجأاخججفيفوا ج قخ  ا هجالوافقتجةم ا  ا هجالا ي تيجاج
 المراجعة بالمشاركة: 

الم اع بببتجالخايي بببتججفبببيعيببباجمالببباعجالم بببا  تجالوبببافقجفقبببخجاا ببب حجالبببف إج طف بببقجمبببخينجالم بببا  تججف بببا قج
 اوبببب يتجل اق ببببقجأذببببخافلايجاالبببب جمبببب جيبببب نج  ببببا  جف  ببببقجعمببببنيج ضببببعجالمبببب اع   جالببببخايي   جامم يبببب  جعبببب ج

جملم هجإ عازجم طيفااجعمي تجالم اع تجالخايي ت جار يا جالياض   جليم اع تيج
 طببا  جع اا ببهجمببمجالياضبب   جليم اع ببتججفببي م  ببهجأ ج بباذمججياافققبباجللببااجاجا بب احجفببإ جالم اعببمجالببخايي

يجاالاب  جعيباجعبخعجإلابباقجEmphatheticإلباجأف بخجالابخاخيجا باج ابنجذبابجال  ابتجإلباجخ عبتجاجع  باقج
اجإلاجأ ج  ياجالم اعبمجالبخاييج ذااجالا  قجفيط مجج اراىجف   اب فقاجمب ج  ا باج ااب ااججيا فماج انجأ ضق
ج (3)ااعجفلاجذااجالا  قجال يالم اع تج

جياع بخج طف ببقجذبااجاجا بب احجفببإ جاوب عافتجال ببي جالياضبمجليم اع ببتجا خاخجأف الببهج اباجالم اعببمجالببخايي
اجاجوبب مارجإلبباج ابباتحجالم اعببمج مبباجأ جذببااجال ببي جوببامج م ببنجإلببيج(4)الغالببمجأاببنجعخاا  ببتجفببيوبب  ا ج
ج (5)اع ا هجفيف اتجأ ف جلي عاحججيامااالتجاجو ااخةجم لايجافال ج   ا جأماعجالم اعمجالخاييجيالخايي

                                                 

 ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج 165يجم عمجوافقيج ج إف اذ عج و  جاعازجج-1

2-Marc Levine, "The Behavioral Implications of Participative Budgeting, Cost and 

Management" , March – April 1981, p 30.  

ج ج135-134يجم عمجوافقيج  الخ  ا جإف اذ عجالغم جج-3
4- Carlee Bonarder Rurry Bernard, op. cit, p 79-80.  

ج ج141 جيعم تيجم عمجوافقجيأامخجايمج-5
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   قخا جفب  جمبخينجالم اع بتجفالم با  تجج  قاجم جالم اع   جالخايي   جمازالاااعياجال  عجمماج قخعيجفإ ج  
هج  وبببيامجعمبببنجفااعبببتجإلببباجمز بببخجمببب جاجي فبببا يجاأ لبببعج بببا خا جف بببإج بببأ اببباقج طببباقجالم اع بببتجالخايي بببتيجاج

ط  قبتجعمبنج   ب جم لباججيليم اع بتيجمب جيب نج ف بج  طف قبهجإلباجا  لبا جالمفبخأجال قي بخج المياامجم جأ ج ببخ
جال ببي اخ ببخجال مي ببااججفببيمبباخةجمببمجالياضبب   جليم اع ببتيجأاجمبب جيبب نجإ بب ا جإخا ةجالااببخةجماببنجالم اع ببتج

ليم اع بببتجج اببب  جأ جاروبببيامجأاجالمفبببخأجال قي بببخجفبببيع  لبببايجا اا  لبببايجاال  ا بببتجالم تمبببتجلااابببلايجم اجي  فغببب
خا ةجالم اع بببتجالخايي ببتجاابببخذماجا  بببتجاي  ببا جال مي بببااجالااعببمجم اع  لببباجافاروبببيامج ُ  طبباجلببباخا ةجال ي بباجاا 

ج اال  ا تجاال اا اجالم تعجم جاعلتج ع ذما
الاابباجالااضبب جا  لببا جالمفبباخ ججفببيمبب جالابب مجعيبباجالمبب اع   جالببخايي   جالفاا ببتجأ ببهجإااج ببا جج ىا بب

ضب ا ةججممفالضب ا ةجاوب ف اخجأوبيامجالم اع بتجفالم با  تج ي قبايجيال قي خ تجليم اع تجالخايي تيجفبإ جالب ججج   ب
جمعببال  جعيبباجاراببنج يطبباةجأالبباجعيبباجالط  ببق جاذبباا جفببيالم اع ببتجالخايي ببتججفببي طف ببقجمالبباعجالم ببا  تج

جالمعاجاجذما:
م اا بببببتج  ببببباتاجذبببببابجالم اع بببببتججفبببببي:جإ ببببب ا جار بببببيا جالبببببا  جيضببببب اجأعمببببباللعجليم اع بببببتجالمجاااااال األول

جا اا ا لا 
اج: يالمجال الثان جليم اع ت جيا ا تجال ق   جال لاتجفيإ  ا لعجأ ضق

 مناقشة نتائج وتوصيات المراجعة مع الخاضعين لها: المجال األول
جفببي   يببقجفا ا افببااجاااجمغببزىجمببمجار ببيا جالم   بب  ججال ببي  بباتاجالمفخت ببتج اضببنجأ ج بب عجم اا ببتجال

الااببخااجماببنجالم اع ببتيجاالبب جفمعبب خجال ااببنجإل لبباج يمبباجأم بب جالبب  جا  ببخجذببابجالم اا ببتجيطبباةجأالبباج ابباج
ببباج بببام قجلياقببباتقجمببب ج ال عببباحيجر بببهجوبببامج  ببب اجع لببباج الفقببباج قي بببنجلعلببباخجالم اعبببميجمببب جيببب نج يق بببهجع ضق

 ع يهجأ   جاخ ةجعياج قخ عج اا ااجعمي تيجف ا قاجعيباجذبابججالا  ي جالااخةجأاجقجف انيجارم ججفيموتال  جال
ج (1)إلاج او  جال مي ااج  بخج–ال  اتاج

اال ببي ججي اوبب  جال  اببتجفبب  جالم اعببمجالببخاييجفببيامبب ج اا ببتجأيبب ىيجفببإ جم ببنجذببابجالم اا ببتجاببخج ا ببخج
اةخج جفببف إجالم يامببااجعبب ج يبب جال  بباتاجاالبب خاخججفببي  ببمجذببااجال ببي جالياضببمجمفا بب ةجليم اع ببت جفقببخج 

أ ج وببمحجليياضبمجليم اع ببتججيم ببنجذبابجالاالببتج  فغبجفبيأاج قببخ عج اوب  ااجللببايجاججي(2)ابانجالم اعببااجعي لبا

                                                 

1-Robert J. Ryan, "Obtaining and Reporting Auditor Comments", The  Internal Auditor, October 

1976, p 82.  

2-Rotliff, R. L. and Beacfner, J, W, op. cit, p 56-57.  
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ججفإ بهجوبامج  ب  جفبالغف جاالعيبعيجالب ج عبخبجموب  خقاجلي  باا جمبمجالم اعبمججفبيمفا  ةج  قبخ عج بنجمباجع بخبيجاا 
ج (1)    جم جالااجاجمو قف قججفيجيالخايي

ج– اطتبتجلاب ا  لاجج–م اا ب لاججفبيالااخااجمانجالم اع تجج أماجفال وفتجلي اا اايجفإ جة  ا جمخ  ج
ج:ذيأ ا قاجويا  تجاعمي تجإ عاف تجاج

ايانجالم   اجالمط ااتجفماجلبخ لعجمب جيفب ةجام  فبتيجاملمباججفي  ع مجذبج جالمخ    جعياجاةولاعج -8
جفاض لا جي ا اجذابجالايانجفإ لاجوامج  ا جأفضنجمماجلاجا ا خجالم اعمجالخايي

م اا ببتجاابب ا تجال اابب ااجالم  يقببتجف مي ببا لعيجمبب ججفببي بباف  ج بب ا جارمببا جليمببخ    جالببا  جا بب   ااج -2
اذبااجوب ايجأاجأ لبعجلب ج  م  بااجمب جاجل بزاعجفلبايجاي نجإخ ا لعجف  هجل ج  ا جذ ا ج اا ااجما اضبتجعيب لعج
  (2)مما وتج تا جإخا ا لعجاليااتجفيال  ا ج م العجال قتجفال ا يجااةاوا جفاجو ق ل تجالا ي تج

ال  باتاججفبيالاقباتقجالمقخمبتجمب جار بيا جالياضب   جليم اع بتجإلباج غ  ب جج     جم جارا ا ج بخجفي -3
القببب ا ججفبببيم اا ببب لاج  ببب حجالا ابببتجل  بببخ يلاجافبببنجاضببب لاججفبببيااببب ا تجال ااببب اايجلبببااجفبببإ جعمي بببتجإ ببب ا لعج

ج (3)ليم اع تجيال لات
فضبب ا ةجم اا ببتجعم ببمجج   بباخجال ببياجاعلببتجال عبب ج قببالاااببميجفببإ جالمبب اع   جالببخايي   ج ب ببخا جاالجفببياج

بباجاجوبب  يال  بباتاجاال اابب ااجمببمجاةخا ةجماببنجالم اع ببتجافببنج  بب ذاجضببم جال ق  بب جال لببات ا تجيجا ب ببخا جأ ضق
ج (4)فيف ا لعجاآ ا ذعجع خجالا ا تجال لات تجلي اا اا

جللمراجعة النهائيصياغة التقرير  فيالمشاركة : يالمجال الثان
أ ججالضب ا   جامب جال لباتيأ ج عب ىجم باا ااجعخ بخةجافبنجإابخا ج ق  ب بججالبخايييعيباجالم اعبمجج  فغي

ضب اجليم اع بتيجاالب جفغ بتجإط علبعجعيباجيجال بيالاابخااججمبخ     ا جعز ج ف  جم جذبابجالم باا ااجمبمج
يجامب جيب نج يب جالم باا ااجال لباتيال ق  ب ججفبيإخ اعلباججاالم با ماعزجااٍمجعب ج  باتاجالم اع بتجا ااب ا لاج

جفبيا ف لباججال يأع اذاجع خذعيجا ااجالط  قتججال ي و ط مجأ ج    مجعياجماااالعجاا عاذا لعج ااجالم اع تج

                                                 

1- Norman Morris, "How Does Your Audit Department Rate?" The Internal Auditor , October 

1978, p 74.  

2- G. E. Hyde, "The Internal Auditor", Dec. 1982, op. cit, p 22.  

3- J. F. Lingg "The Internal Auditor", op. cit, p 25.  

4- Cornelius E. Tierney, "Audit Reports – Some Behavioral Aspects For Improvement", The 

Internal Auditor, June 1977, p 76.  
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خ ا جمباجوب  خججال  جافض قجع جال جإ اابت  ق  ب جالم اع بتجموب قف قججفبيالا ابتجأمباعجذببج جالمبخ    جلب العجاا 
ج (1)و  جعمي ا لعجفياأذم  هج

موتاجقجع جإف غجاةخا ةجال ي اجع جأ تج  اتاجا اا ااججيام ج اا تجأي ىيجفإ هجإااج ا جالم اعمجالخايي
 اعبمجأعماللبا ججال بيا قبتجاةخا ااجال  ا ا بتججالاابانجعيباجاا ب اعجذبي انجإل لايجفإ جعي هجموتال تجأي ىجاج

جفببي جا بب ج وبب ط مجأ ج ضببمج(2)جيا م  ببهجأ ج افببقجفبب  جذببا   جالموببتال    جمبب جيبب نج ق  بب جالم اع ببتجال لببات
ا يااذبباجل بب ججج أع  بباجل  ا افببااجالوببافقتيجأاجاةعبب ا ااجالم بباججال ببي ق  بب بجعم ببمجاةعبب ا ااجال اببا ا تج

 ج ماجأ هج(3) اخ خجموتال تجذابجاج ا افااجفيااعلتج ع جمخ  جالااخةجمانجالم اع تجاريطا جااج ا افاايج
 و ط مجا  وامجاا  اعجاةخا ةجال  ا ا تجم جي نجال زامهجف خعج  ب جما ا بااج ق  ب بجأاج وب  فلاجإلباجاآليب   ج

جالااخااجمانجالم اع ت جفيافنجال  اا جممجالم     ج
عمي تجالم اع تجالخايي تجما ااتجا اج  و اجلأل يا جمانججي قاجأ ج فقضمجياعمي تجال  اا ج ي ج   

افنجأ ج  ف ج نج بي جيضبمججليالم اع تجالخفارجع جماااالعجاأاضاعلعجالاع ا تيج ماجأ جالم اع تجل ج  
أ ججفبي   بمججال بيعميهجمفا  ةجليم اع تجع ج خجف يبهجف ب  ج  اتعلبايجاال ااب ااجاالمق  ابااجااجع  اضبااج

ج (4)يا لاج ق   جالم اع تجال لات ا 
أ ج  بب إجموبباخةج ق  بب بجعيبباجإخا ةجالااببخةججيعيبباجالم اعببمجالببخاييجيافاةضببافتجإلبباجمبباج قببخعيجفإ ببهج  فغبب

ج:(5)مانجالم اع تجلألوفامجال ال ت
جلي   خجم جأ جعم مجالاقاتقجاخجاض اجف  يلاجالاا ح  -8
ال ق  ببب ججفبببيابببخةجمابببنجالم اع بببتجابببخجا خاجالاججفبببيلي   بببخجمببب جأ جف بببإجالمابببطياااجالا  بببتجالموببب  ميتج -2

 فم  اذاجالاا ح 
جلطم  تجاةخا ةجمانجالم اع تجعياجمااالاجأاجعياجآ اتلا  -3

الاابخااجاةخا  بتججفيام  جج   عجإعخاخبجفال  اا جممجمخ  ججالا جيأ ج ق   جالم اع تجال لاتجتالفاا ج  ىاج
ي تيجإاجأ ببهجفلببااجال بب نج اعببهجع ا ببتجالمببخ    جيضبب اجأعماللبباجليم اع ببتيجُ  ببخجفم افببتجيطببتجعمببنجموبب قفجال ببي

                                                 

1- Olivier Lemant et Pierre Schick, op, cit, p 102.  

ج ج128الافا جمامخج  و  يجم عمجوافقيج ججج-2
  .A. D. Chambers, op. cit, p 223-ج3

ج ج83الام خجعقخةيجم عمجوافقيج ججالخ  ا جعفخجج-4
5- Brink, V, Z, op, cit, p 49.  
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ا   ببباايجأ  ببب جمببب جاجذ مببباعجفالبببخفارجعببب ججال بببيااذ مببباملعج اببباجإ عببباخجالايبببانجالم تمبببتجليم ببب  اجاةخا  بببتج
جأ اولعجاماااالعجأماعجاةخا ةجال ي ا ج

م  اا يجا  زرجفاا ةجالمو  ا جأاجاليف  جالجيافض قجع جال يجفإ جذااجارويامجُ عل جالم اعمجالخايي
جطالماجال اقاجفهجاف و فه جال يع هجالاا ةجالفال و تج

فعال يجب أن تشمل الخطوط العريضاة لصايحيات ومسائوليات  ةيداخل مراجعةومن أجل الوصول إلى نظام 
 :هياألمور التالية كحد أدنى و  الداخلي راجعالم
عيببباججت بببالمالجم اع بببتعمي بببااجال اافبببتجاالالق ببباعجف  خ بببتججيالبببخاييج اعبببم يبببانجالمجال بببي اخ بببخجالاببب ا ااج -

  م اع تال مي ااجالمي ياتجامخىج م  لاجممجالقاا   جاار عمتجاال  ي مااجا   ذاجم جأ اارجال
ااةطبب رججم اع ببتليااببانجعيبباجأ ببتجم يامببااج  اذبباجضبب ا  تجر بب اإجالجيالببخاييج اعببمإعطببا جالاببقجليم -

 اخااجاالماعا   عياجالوع اجالمال تجاالمو  خااجاوع اجالماع
 ال زعج  خ  لاجفال وفتجليف خ  جالوافق   جم اع ت اخ خج طاقجعمي تجال -
  فملم هم اع لاجع خجا امهججيالخاييج اعمخجأ تجا اخجأاجماخخااج عمجعياجالمب اخ  -
بببايجااجل بببزاعجفلببباجمببب جافبببنجالمبببجالم اع بببت اخ بببخجمفببباخ جااااعبببخج - ج  اع  الم  بببا مجعي لببباجاالمقفالبببتجافببباجقجعامق

 الخايي    
 الشخصية:  يصفات المراجع الداخل

  اابمجعيبباج باف جف ببإجالاباااجاالقببخ ااجال ياب تجليقبباتم  جعيبباججيالببخاييجم اعبمإ جف ال بتجاع اببتجال
جيالببخاييج اعببميجاالمت ببالخاييجم اع ببت ضببم ج عبباحجاف ال ببتجالجالببا ال بباعحجذبباججي  ا بباجف امعببهيجفالمببخاقجالببخايي
فغ ضبتجا ز بخجمب جأعبخاتلاجخايبنجال  عب عجا قيبنججت بالخاييجم اع بتع بنجعمي بااجالالاا نجذاجأاخ جال ا جعيباج

  باف جفب لعجالاباااجج اع     طيمج اع تجم جالمبجت الخاييجم اع تجم ج  اتعلاجاة عاف تيجاعي هجفإ جاع اتجال
ج:(1)ال ال ت

 : ياإلدار  يالوع -1
ال ا  ب ج مباج ا ب جمبخ  جارعمبانجا باجأ ج خ مج اوهجعيباججيالخاييج اعمجا  طيمجذابجالااتجم جالم

إلببباجارمبببا جخايبببنججيالبببخاييج اعبببمأ ج  عببب جالمجي ببب م  جمببب ج اق بببقجمببباج   بببمجف بببهجاةخا ةجال ي بببايجاذبببااج   ببب
فا  ج ب فطجفب  جال  ابااجالم خاييبتجف ب  تج ا باجأعجماخ بتيجا بااز جفب  جالملبا ااجج الم  ارجم جم عا جإخا ج

                                                 

جيي  بب جاال از ببميجعمببا خا جالف بب  جليجج"جياالما بباىجالوببيا ج اةطببا جال عبب ججالم اع ببتجالخايي ببتج"جيجاأامببخجاببالحجال مبب اج-1
ج ج26-25 ججيج1882
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جيع ببخجاةخا ةجال ي بباجع ببخماج م يبب جالمببخاقجالببخاييجت ببالخاييجم اع ببتيببخمااجالالاع ا ببتجااةخا  ببتيجا   ببززجا مببتج
جالمو قفي ت جااج عاذاام  فتج امتجف ااانجالم  ارجم جا  ج ا  يهجاعمي ا هجاال امي  جف هج

 : يالدافع الشخص -2
ج ببيالجم اع ببت اوبب  ج اع ببتجالجفببيعبب ج طي ا ببهجا  فا ببهججيالببخاييج اعببملببخىجالمجي  فبب جالببخافمجال يابب

ليق بباعجفبب خاا جإخا  ببتجعال ببتجالموبب اىجا خف ببهجإلبباجمااالببتج  ا بباججمبببذ  ع يببهججالببا يجاذببااجالببخافمجذبباجا قبباعجفلبب
جااعفا هجال وم تجفط  قتجمقفالتجم جالياض   جللاجام جاةخا ةجال ي اجعياجاخجواا  

 الحكمة وبعد النظر:  -3
و  ااذاجافنجاف خاتهجفلبايجاأ  با جمفا ب  هججال ي يططجلي مي ااججالا الاا مجذاججيالخاييج اعم جالمإ

ضبببا ججفبببييططلببباجموبببفققاججال بببي  بببا جم  قببباجفا ببب ج قببباعجفبببإع ا جال  بببخ  اجال زمبببتجعيببباجالفببب اماججم اع بببتلي
 المو عخااجم جالع ام 

 القدرة االتصالية:  -4
 فباخنجالم يامبااجعياجج اع ا جاخ ةجعال تجعياجاج اانيج واعخجالمجت الخاييجالم اع تج  طيمجاع اتج

االاقبباتقجاببانجال مي ببااجف بب لعجافبب  جار ببيا جالياضبب   جلي ببخا قجمبب جعلببتجاف بب لعجافبب  جاةخا ةجال ي بباجمبب ج
 علتجأي ى 

 المثابارة:  -5
إلباج  اتعلباجج اع با علاخقاجف   بتجاعوبخ تج ف ب ةجاجج ابنجالمجت الخاييجم اع تج ا اجج  ا اجإع ا ااجال

جج م يب جاباتجالم باف ةجوبامج  اابمجعب جال مبنج الفقباجافبنججالبا جيالبخاييج اعبمممخةجاا  ة جلبال جفبإ جالجفي
  ت الخاييجم اع تالااانجإلاج  اتاجاق ق تج اانجإلاجأذخامجااخةجال

 االبتكارياة:  -6
أ ج  ببا جمافقبباجلافببخارجااجف  ببا جاخاتببعجالفابب جعبب جالطبب قجااروببال مججيالببخاييج اعببمالمجفببي ا بب إج

الم بب اريجا عبب قاجر ججفببي بخ لبباجفق ببتجال ببامي  ججال ببي بخ لببايجا ببال جارعمببانججال ببيعمببانجالماوبب تجة عببازجار
الااببخااجالمي ياببتجخايببنجالم بب اريجفببإ جالا اببتججفببي طيببمجعيبباجمي يببمجاروببال مجالمطفقببتججيالببخاييج اعببمالم

  ف   جأوال مجاط قجإخا  تجعخ خة جيم ااتجأمامهجل 
 اللياقاة:  -7

يجم اع ببببتمببببمجار ببببيا جالياضبببب   جليجيالببببخاييج اعببببم   امببببنجفلبببباجالمجال ببببي ببببتجافالط  قببببتجاة عجذببببياج
ببباجالقبببخ ةجعيببباجإفبببخا جالم اعببباايجاأا ا قببباج اع بببهجاج  قببباخااجالف بببا ةجخا جاو  بببا ةج ا  ضبببم جذبببابجالاببباتجأ ضق



 المعاملة اإلنسانية فى المراجعة الداخلية                                                         الفصل الثالث:
 

 275 

ع ا تجيااتجل  ا هجمبمجاآليب   جف  ع بمجاةوبا ةججي ضمجال ي جالماعهجلهجاج  قاخيجفالمخاقجاليفقج  ط
 بب ا جاآليبب   يجا م بب جامبب   جذببابججيإلبب لعجاعبب حج بب ا ذعيجاا بباج بب م  جمبب ج اق ببقجالبب يج عببمجأ ج  اعبب

خ ا ج خاخجالا نجالف   تيجا م  ج  م تجذابجالااتج الااتجع جط  قجخ اوتجالم اع جاارااو  جاة وا  تيجاا 
 فال  يعجاال خ  م 

 الصدق واألمانة:  -8
مب ججيا  مبنجفبااجيعميبهجامبمج اوبهيجااجضبم  جابجفبياجاأم  قباجاباخاقججيالبخاييج اعم عمجأ ج  ا جالم

 ضم  بيججج  لخجإججف خجال   خجاال ق  يجاماج   قخجأ هجالاق قت 
 المعرفاة:  -9

بباجفابب ارجالمااوببفتجالمي ياببتجافمفبباخ جإخا ةجارعمببانجاأوبب جاضببمججيالببخاييج اعببمعيبباجالم أ ج  ببا جميمق
للباجع ابتج اجا اباخججال بيمعبانج ياابهجاالمعباجاججفبياجلي طا ااجأ عمتجال اافتجالخايي تجااجإط رجم  ف قج

ااةااا جاأ ججج ي ججع جخات ةجاي اااهج ماج عمجأ ج  ا جم م  قاجم جلغ هجااخ قاجعياجال  ف  جفلاج  افتج
  (1)ا اخ قاجف نجاضاح

 ببتج ا    ببتج ببخعاجأ ج  ببا جاببفا قاجعببخقاجر جالعببز جار فبب جمبب جعميببهجااجطف جيالببخاييج اعببم عببمجعيبباجالم -
 ليمين 

اجأم  قاج اافعجعياجأو ا جال منججيالخاييج اعمعياجالم -  طيمجعي لاجأ  ا جا امهجفااعفا هججال يأ ج  ا ج  امق
 ااع ا ه 

مابيا هججفبيو خج اوهجججويطا جعي هج  ب جضبم  بيجاأ ج ضبمجمابياتجعميبهججيالخاييج اعمأ ج  ا جالم -
  (2)م جا  جارالا ت

 عياجأ تجعمي تجإججإااج العجطف   لاجااا  مجفاا لا جيالخاييجم اعأجج اافقجالم -
 الداخليين وتعزيز قبولهم:  راجعين االعتراف بالم

 ي يمجع جأ بتجاع ابتجأيب ىجخايبنجالم ب اعااجأاجم عمبااجارعمبانجمب ججت الخاييجم اع تجإ جاع اتجال
اجع جطف  تجمل تجال اذااجاجي  مج  طيمجاع  افقاجفلاججا ع تاليجم اع تجا  جطف   لايج ماجأ لاج ي يمجأ ضق

الببخايي   جل وببااج بباف   جإلبباجإاببخىجالملبب جاريبب ىيجا  بباخجذببااجج اع    اع اببتجم م ببزةيجعيبباجاع فببا جأ جالمبب

                                                 

ج ج16-15 جيجج1896العام تجار خ  تيجيجيجج"ال اا تجال ع  تجج–عيعج خا قجالاوافااج"جيهجباليجيالخجأم  جعفخج-1
ج ج22 جيجم عمجوافقججييالخجأم  جعفخجاهللجج-2
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أذببخافقاجمي ياببتجامعبباجاجمي ياببتجا  بباتاجمي ياببتجاعمبب  جمي يابب  جاملببا ااججالببخايييجم اعببمال م  ببزجإلبباجأ جلي
جالاعاتمجأاجالمل جاري ى جفيمي ياتجع ج نجماج  اع ذاج
 ( حيث يقول: Sawyerويؤيد هذا االتجاه سوير )

لوب اجأاوب جاججأوبااجمب جأابخيجال   باجفقبطجمي يابا جعب جاآليب   يجج-الم اع   جالبخايي   جج-"ج ا ج -
تيجأاجفاع ا  اجل واجف عقاجم جالمااوفتجال امتجأاجف عقاجم جالمااوفتجاةخا  تيجأاجف عقاجم جالل خوتجالاب اع 

 ف عقاجم ج اي نجال ععيج ا جفقطجم اع ا جخايي ا " ج
ج (جم جالمخاق  جالخايي   جفالSawyerااااعقاجعياجذااجال م زجااجي  مجاال عاحجف هيج طيمجوا  ج)

اوببب اقاقجاع ابببتجم م بببزةج وبببماجال بببخا قججفبببيالمز بببخجمببب جالعلببباخجال مي بببتجاال يم بببتجاالخ اوببب تجة فبببااجالعبببخا ةج
ج:يبما يل يفينادجيالخايي

الب جإعطا ذباججيماذف  باجاا م باجالم م بزةيج مباج عبمجأ ج  با جم   فقباجفلبايجا ق ضبجابي"ج عمجأجج ي  -
ججفببإ جعم   بباج فمبباج ا بب ا ج جفببيالفابب جعبب جيببخما  اجلببخىجالمو  ببا   جاةخا  بب  جأاججفببيالا بباةجاالا  ببتيجاا 

جايخما  اجض  اتجاف ال   اجأض م" م ا مجا   ااجالمااوفتجال امتيجاع ختاجوامج  ا جمل   اجم فااةج
عيببباجعبببا قجالمبببخاق  ججي(ج يقببباجف بببم جإ فبببااجذا بببتجال بببخا قجالبببخاييSawyerممببباجوبببفقج عبببخجأ جوبببا  ج)

أ اوبلعيجإاجأ ببهج طبالفلعجفال موبب جفاوبب ق للعجاا باخذعجاوبب  لعجإلبباجال عباحيجيافقبباجمبب جأ ج اقبخجاع اببتجال ببخا قج
جان م عمااجارعمجفيمااا لاجالم قخمتججيالخايي

إلبباجا  وببامجاع بب امجاآليبب   جفال ببخا قججي طيببمجمبب جالمببخاق  جالببخايي   جالوبب ج(1)(Sawyerلببال جفببإ ج)
ج اع اتجمو قيتجم م زة جيالخايي

جف طالمجف    جم جاجع  اميجا  ج قان:جج(2)(Harmeyerأماجذا م  ج)
جالقفان"جاجإلاجفمع خجاجع  اميجفنج عمجعي  اجأ ج و جاي"ج عمجعي  اج مخاق  جأجج    -

عيبباجاجا  ببارجأ  بب جمبب جج  اببخ جخا جضببغاطجيا ع ببتج  طبباججيال  ببهجاا ببجياالقفببانجاع بب امج  بب ج وببم
جالببا  الفقبباجإلبباجا يببااجماااببمجإ عاف ببتج عببابجالماضببارجأاجال ببي جالمقفببان جاذببااجالقفببانجذبباجج اةعفببا جا بببخ

ماجاجع  امجف م  جال ع جإل بهج هج لخمج لاتايجأإل عمجعياجالمخاق  جالخايي   جأ ج و ااجم جأعنجالااانج
 لبببخمجم ايبببايجر جافبببانجالعلبببااجاريببب ىجليمبببخاق  جالبببخايي   ججوببب ماجار بببيا جالبببا  ج يضبببمجأعمببباللعج

                                                 

1- Sawyer Dawrence, "Tomorrow is Internal Auditors", The Internal Auditors, June1978 ,p 43-

44.  
2Harmeyer, W. James, " Acceptance Credibility The Internal Auditor", Oct 1978, p 33-38.  
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 قفيببا جأخاا ذببعيجاجج بب جأ جال  بباا ج  مبب ججالببا لي ببخا قج ابب حجمعبباجاجال  بباا جاال قببتجفبب  جالمببخاق  جااآليبب   ج
اج  اتاجإ عاف تجأ   جم جال  اف  خاتمق
ج (1)

علباخذعجل اق بقجافباللعجمب جارطب امجالبا  ججفبيجا البخايي ج اع با جاعياجال  عجم جض ا ةجاوب م ا جالم
يجفإ ببهج عببمجال  ف ببهجإلبباجضبب ا ةجعببخعجال  ببازنجعبب جارذببخامجارواوبب تجأاجت ببالخاييجم اع ببت ببب  ا جا  بب   ا جفال

ججفمبباجفاتببخةجذببااجالق فببانجاذببااجاجع بب امجإااج ببا جالبب م جذبباجاةعبب ا ااجالم  ببا مجعي لبباج بب م جللببااجالقفببان جاا 
ج    فلاجاآلي ا جفغ تجم ضاةجذبج جاآلي   ؟ججال يع جاريطا جااج ا افااججيال  ازنجع جارذخامجاال غاض

 :  ةيالداخل مراجعةال في يمنهج للتعامل اإلنسان
ج   منجذااجالم لاجعياجمعماعتجم جالم   زااجال  امي تجال ال ت:

ج:يبأسلوب دبلوماس ةيالداخلمراجعة خاضعين للأواًل: معاملة ال
جالم اع   جالخايي   جخ عتجعال تجم جالخفياماو تجأاجالا متجيجفإااجماجأ اخج اع     طيمجعمنجالم

 ااعللعججال يفااااجالا متجأاجقيجر جم ععجالم   اججيأ ج  ا ااجف ال  جف عمجعي لعجال ايجالخايي   ج
جيخاييج اعممج الا متجم جأجي   اميا جفهجممجاآلي    جا ق ضجالا ارويامجأ  ا جعميلعج  ا ج ا عتجع ج

جع خماج  يمجف خا قجأعمانجإاخىجالااخااجاةخا  تجأاجاة  اع تجا فارجاليطاااجال ال ت:
يجلببا يببمجفج ببيالجم اع ببتفببخ جال مببنجمبب جع ببخجمببخ  جالااببخةيجاالبب جفقاببخجلقببا جم ببهج اضببحجف ببهج اع ببتجال -8

 امتجاطيمجمواعخةجالمخ  جة عاحجملم ه اف إجاةع ا ااجال 
 يجواا ج ا اجع اف جإ  اججأاجأاواعجإخا  تجأاجمو اخعاا ياج  قانجإلاجمااامجال منجالم خا  -2
جف حجا اااجاج اانجممجالم امي  جم جي نجم اا ااجاانجاضا اجعامتج لعجالمبووتج  ن  -3
انجتأاجأيطببا يجاعببخعج عبباازبجإلبباجالموبباالببتجا   ببامجا ا افببااججفببيال عببارجإلبباجمببخ  جالااببخةجالميبب  ج -4

ج  اع   ارعياجم هيجر جال جم ج   هجأ ج وفمجاالتجم جال خااةجالمف  ةج ااجالم
 :تميز من أعمال وأفكار الخاضعين للمراجعةثانًيا: التنويه بالم

اج  م لببباجإخا ةجالمبووبببتجل اق بببقج  فببباجال بببيُ  بببخجال  بببا جعيببباج بببنجعمبببنج ببباعحجمببب جالبببخاافمجاجع ماع بببتج
جج قببنجأذم ببتجعبب جالعاا ببمجالماخ ببتجع ببخجارفبب اخججالببا جايال ببامي  جلببخ لايجا   يببقجذببابجالببخاافمجفالعا ببمجال بباط

لببال جف   بب قاجمبباج  بب  جاة وببا جفالوبب اخةجع ببخماج اعببهجإل ببهجإطبب ا جأاج  ببا جعيبباجأعمالببهجالم م ببزةجر جالبب جُ  ببخج
ج فم افتجاع  امجم جاآلي   جفماجاخمهجم جأف ا جأاجإ عازاا

                                                 

ج ج29-24يج 1885يالم عمااجالا اع ت"يجعام بتجاياا ججفيأامخيج"ال  اااجاة وا  تجج ف  جج فازجج-1
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 : للمراجعةلألشخاص الخاضعين  يثالثًا: تجنب االنتقاد السلب
الخايي   ج   جالما  ف  جإلاج اع هجاج  قاخااجالويف تجاال يا تجالمفا  ةجإلاجج اع    يع ج    جم جالم

ار ببيا جالببا  ج اعببخجلببخ لعجا ا افببااجأاجأيطببا يجام ببنجذببااجال ابب مجوببامج بب    جوببيف قاجعيبباجم بباع ج
خ ا ااجذبج جف  نجعاع  هجا ااجاع اجيالخاييج اعم جار يا ج ااجالماا 

 : مراجعةال فيرابًعا: االبتعاد ما أمكن عن أسلوب المباغتة 
فب  جارفب اخجاأذملباجذباجأجج ب عجذبااجال  امبنجعيباجأوبا جالمفا  بتججيم جأفوطجمق ض ااجال  امبنجالوبيا 

 ب ف اخجج اع با لباجآي ذباج  بخج  بام قجإ وبا  قاجفب  جالمم جأاللاجإجت الخاييجم اع تج جعمي تجالإاالمااع ةيجاا  ج
 ف  يجفإ هج عمجاو ف اخجأويامجالمفا  تجم جذابجال مي تج) و   اجم جال ججم اع تاار يا جالياض   جلي

جااجاجع خجماعاخااجالا اخ قجاالمو اخعااجا  ج عمجأ ج  ا جمااعتت( 
 (1) :يويستهدف تطبيق هذا المنهج تحقيق ما يل

جليم اع ببتافب  جالمبباعا  جالياضبب   ججالمبب اع   جالببخايي    بزجال  اببااجاة عاف ببتجالماعبباخةجف ب قجفبب  ج  زج -8
ج ت الخايي

 إلاجا عاذااجإ عاف ت جالم اعم ااججت الخاييجم اع تج اا نجاج عاذااجالويف تجلخىجف إجالياض   جلي -2
ااااجاببانجال مي ببااجف اابب جعيبباجأ فبب جاببخ جمم بب جمبب جالم يامببااجالخا قببتجااة ضببجالمبب اع   ااببانج -3

 اااجاف انجالعلاخجاال  ال م 
  ت الخاييجم اع تإ فارجااعااج قخ  جالاااجلخىجالياض   جلي -4
 ف انجاخ جم جمقاامتجالم اا   جالخايي ا جج اع ا ضما جافانج اا ااجالم -5
جخاينجالم عمت جت الخاييجم اع تج  ع عجاا ةجال -6

اجا   قخجالفاا تجأ جذااجالم لاج   ف ج م إااجمباج بعج طف قبهججالخايي بتجم اع بتج  ز زجافبانجمالباعجالجفيااعق
 ماج ييقجعاقاجمب ججذااجاجي  جاع جاع ا هإلاجييقجاا ةجإ عاف تجع جج  هج بخإام اعا هجاارياجفهيجا  ج

 جإلباجال  بااجج ممباج ببخجت بالخاييجم اع بتجالبخايي   جاالمباعا  جالبا  ج يضبمجأعمباللعجليجالم اع   اخةجف  جمال
جف  جالط ف   جيالا انجااة عاف

 

                                                 

ج 69-65 جي1891"يجم  فتجع  ج م يجالقاذ ةيجالمااوفتجفيذ اعجأامخجاوفايج"جاج عاذااجالويا  تجج-1
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 المبحث األول: إعداد الدراسة التجريبية )الميدانية(
 المطلب األول: الهدف من الدراسة 

ةستت ت   ،س فتتك ايج تتا ة  يتتا اسق اداتتا اس اا  تتا ، اسمتتجا اسنتتجح فتت تستتتف ه هتتلد اس  استتا ااتمتتج  اسقتتحف  اسق تتت   
ةتدتتجد اسة  يتتتا    ادتتتك استت اا هتتلا اتاتمتتج  رتتتق ا  تتت ا تتجا اتتدجهتتتجأ اسدجس تتا ستت ه افتتت ا  اسا حتتا تدتتجد اسق

ق مات  توة ت  اتف افت ا  اسا حتا اسستجم ا مقا ةقتجأ اتتت  إرج ة ا جا اتدجهجتف  قت ة اات ه ةسة  ،اسق اداا اس اا  ا
ا إست  ةاسحت دتا اسحفجي تا سفتلد اس  استا ستةه تات  ق  ت   ،  (1)  ة  ر  فج هتلا اسقتحف  است ة  ،تتا ت مأ ماا اسجس ا

 .    س تام ت اساق ق ه صالد ا اسقحف  اسق ت
 المطلب الثاني: منهج الدراسة

( س  تتجا اتتدجهتتجأ ةهتتة   تتة  ر تت  ةمتتك رمتتج اأ قا حتتا تتت تما Likertارتقتت أ هتتلد اس  استتا ر تت  ق  تتجا )
اإلدجما ر   اف رمج ة إس  اقسا ادواء  اتج  اتف فت    Likertتاقف ف ه اتتدجهجأ، ةا  اس   اسليمجسقدجف 
 اسامج ة اسقةاو ا سفج. ف فا ح  د تتحجسا ةد است اإلدجما 

ةف قتج مت ق هتل ق  ،دجحتا ةاست فا اساجقتف ر ت  اسدجحتا اسقاتجاا ف ةتت اة  ت ك اإلدجمجأ م ق استأ    اساجقف 
 : اإلدجمت ق تةد  اإلدجمجأ اسنالث اسمجا ا ةلسك ر   اسحدة استجس

1 2 3 4 5 
 جغ   قةافت حفجي    غ   قةافت قدج   قةافت اقةافت د   

 ااتتف اسق ماتتجأ إستت  استتةوق اة اس  قتتا اسا   تتا )اس  دتتا( ساتتف إدجمتتا قتتق اإلدجمتتجأ  فتت ت تت   اق اتتج  استتةا  ة ة 
 متتافج اسيت   س امتتج اأ اسقات يتا اساجصتا مجساحصتت  قةمتة  اس  تتجا  استت ةمتدق تك   دتتجأ اإلدجمتجأ  ،اسستجم ا

  ت  اسدصةف ر   اتدجد اسي   اسقد ا حدة قةمة  اس  جا.
 إعداد قائمة االستقصاء ث:المطلب الثال

قق ادف ا جا اتدجد اف ا  ر حا اس  اسا اسق  اح ا حدة اسق اداا اس اا  ا ةحدة قق   تة  مفتج، تت  تصتق   اجيقتا 
 است صجء اجصا، ةا  ادتةأ هلد اس جيقا ر   رمج اأ ق   ة، ةاا ه قاج ما س ق اداا اس اا  ا ةسقحيلهج.

 يةاتتتتلسك لة  ،ر متتتتأ امتتتتف تةو افتتتتج ر تتتت  اقستتتتجتلة اسق تتتت ف ق استتتتت ةتتتتت  ةمتتتتك اجيقتتتتا اقستتتتي ا )اتستتتتتم جق( 
  اتاتصجص قق ق ادا ق  اا   ق ةدت  اسق ادا ق اساج د ق )ق اداا اسدسجمجأ(. د ث ت  اتات تج  اقةست

                                                 

ج قق ف ةا هلا اسمدث.  قنف اف -1  اس ةا قق اقسجس ا اق ماا ف م 
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ةات  تتت  تةو تتك اتةاي  اتست صتتجء ر تت  اسا حتتا  ،جةاتتجق رت  ه  ر تت  ق قة ي تت ،اسق سستتا ي ر ت  ر حتتا قتتق قتة 
  اس تةاي ، قتك د  تا اسست اف رتق اسقاحت فت اقتج ا تا قتحف  اإلدجمتا ر ت  اجفتا اسامتج اأ استةا  ة اسسجم ا اسلا ، 

 استت ةمدستا اسقالد تجأ  ،اسقصتر  تت  تات  ف اس جيقتا  ةما  اتاتمتج  اقةست ،اسق صة  ماف ا قا ة  أ ف فج
اإلسقتتج  مي متت جأ قتتق ادتتف  ق ستت ات اقستتا ةستتما فتت   ة فتت أ م تتا فج اسحفتتجي ،اة  هتتج افتت ا  ر حتتا اتاتمتتج 
 : ه اجحأ  است اسمدث اس ي س ا اق ماا ة 

 مجساق  ا اإلرالق ا سق اداته ةت  م ق اه اففج.    ة  اسق ادك اس اا  :ىالفرضية األول
 جأ سأل اجص اسل ق تامك ارقجسف  مق اداته.تت      ا ق   اا تاسق ادك اس الفرضية الثانية:
قك اق اجص اسل ق تامك ارقجسف    استاجقف مس ةك إ دجم  ق ادك اس اا ر   اس  ت  حمر الفرضية الثالثة:

 سق اداته.
 ي ةت ت   ، ة  ة  يا اسق اداا اس اا  ا ميدص ةت     ح ج  اس اجما اس اا  ا ةاست     رحهتت  الفرضية الرابعة:

 إس  تدس ق اق اء ةتد  ت حتجي  اان  س ق سسا.
 لميدانية: تنفيذ الدراسة ايالمبحث الثان 

 اختبار مجتمع الدراسة: المطلب األول:
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  تنفيذ الدراسة الميدانية: الثاني المبحث 
س ت  ف  هلا اسقمدث استا ت إس  استا  ه مجسق سسا قدف اس  اسا، ةقدجةسا إراجء ح  ة دةف تاة هج 

اقج  ت  تم  ق اه  استج  ا ، ةاست ا و ر   اه  اسقفج  ةاقه اه اإلست ات د ا است  تسا  إس  تد   فج، 
اسقحتدجأ است  تُحتدفج اسق سسا ةرقال هج ةقة  ةهج، ةالا اسق سسجأ اسد  يا ةاس  اجأ اسقحجفسا سفج، اقج  ت  
استا ت إس  ماا ق   اأ ح جافج اتاتصج ي، ة ت  ر ا اسف اف استح  ق  س ق سسا ةساف اس  قق 

 قا ةقجت .ااسجقفج، مف ه إراجء ح  ة  جق ا ةةامدا ر   ح جقفج اس
 المطلب األول: نظرة حول المؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة 

 الفرع األول: أسباب اختيار المؤسسة محل الدراسة
دجةسحج ف  هلا اسيصف تم  ق اس ة  اسلي ت امه قات ه تام  جأ تاحةسةد ج اسقا ةقجأ ةاتتصجف ر   اسح ج  

 دفوة اس  جا ةاسق ااما، ةا  ت  اات ج  هلد اسق سسا سألسمجا استجس ا:اسقدجسم  س ق سسا اسةاح ا إلحتجج ا
   اسقاجحا اسقاتم ة است  تدت فج اسق سسا ف  اتاتصج  اسةاح ؛ إل تحي   مإحتجج ةتسة ت ادفوة اس  جا ةاسا

 ةاستح    ر   اسقستةه اسةاح ؛
  ا ف  قدجف استس   ، اقج تاتم  قق م ق اسق سسجأ اسةاح ا است   ف أ دق ك اساق  جأ اإلصالد

د  أ مجهتقج  ام   قق ا ه اس ةسا، مف ه دا فج قق اسق سسجأ اسحجداا ةاس ج  ة ر   قحجفسا اسق سسجأ 
 اقدحم ا؛

 تة ه اسق سسا إاج اأ سجق ا لاأ ام ة ةاساا ف  قدجف استس    اسقجس  ةاسقدجسما؛ 
 ة اساقف اسق  اح ، اقج اتجدأ سحج ف صا ق سسا قحيتدا ر   اسدجقاا، إل ا قأ سحج اف استسف الأ سقمج  

 اإلاال  ر   دق ك اسةنجيت اس اا  ا  ةق اي تدي .
 الفرع الثاني: تقديم المؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة 

تاتم  اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما قق اه  ةاا   اسق ج  ك اتاتصج  ا ر   قستةه ةت ا 
 ق سسا ه . اسق اجح ك اس ا  ا ه، ةاسةد  ة قق حةرفج ر   اسقستةه اإلف     ف  قدجف صحجرا سا

صحجرا قات ه ادفوة اس  جا ةاسق ااما  ف  تاتص رقةق ا تجماا س اج  اسصحجرجأ اسن   ا، ااتصج  ا
ا استدا  اسقستاق ا ف  ا جا اسقجء ةاساف مجء ةاسرجو ةاسمحو ق، اقج تاتص ا مج ف  صحجرا ماا اح ق

 ةقتحةرا قةدفا سقات ه ةاساا قحتدجتفج اساف مجي  اجس ةااك ةاو ا  استقجا ةاسقةصالأ اسد ا  ا، ةتا 
تقةاك اسق سسا مجسقحا ا اسصحجر ا دحةا   ت ق  حا اسا قا تاتستاقجتأ )اسقحوس ا، اسصحجر ا، اسيالد ا(. 
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تدتقجر  ف تةاد  ر   اسا  ت اس اما م ق اسا قا ر   اسا  ت اس اما م ق ةت ا مجتحا ةاسا قا، اقج ق  هج ا
 قراجة.  2 00.111، قحفج 2 001.111ةق  حا دق  ا، ةف  قدق فج تت مك ر   قسجدا ا  هج 

 ةقفمف تا  ه مجسق سسا قدف اس  اسا حا ا اسماجاا استا  ي ا استجس ا:
 والمراقبة بطاقة تعريفية بالمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس: 9الجدول رقم 

 التسمية
اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا 

 ةاسق ااما

ENAMC 
Entreprise Nationale des 

Appareils de Mesure et de 
Contrôle 

رأس المال 
 االجتماعي

   ج 0.0.2.820.111

ملكية رأس المال 
 االجتماعي

  اا تس    اسقسجهقجأ س تدف واأ اسصحجر ا 
 ةاسيالد ا

SGP EQUIPAG 
la Société de gestion des 
participations équipements 

industriels et agricoles 

 ق سسا رقةق ا ااتصج  ا لاأ اسف  الطبيعة القانونية

E.P.E-S.P.A 
Entreprise Publique 

Economique Société Par 
Action 

 العنوان
، اسا  ت اسةاح  اس اما م ق 208ص.ا 

 سا ه-اسا قا ةدق  ا 
BP 248, Route de Djemila,  

El Eulma, Sétif 
  70 32 87 36(0) 213 + الهاتف

  http://www.amc-dz.com الموقع االلكتروني
 ةنجيت اسق سسا المصدر: 
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 األهمية االقتصادية للمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبةالفرع الثالث: 
جا ةاسق ااما ه  اسةد  ة قق حةرفج ر   اسقستةه اسةاح  إق اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس   

حتجج ةاست  ا  ةتص    ةتسة ت ادفوة اسا  ةاس  جا ةاستح    ةاسدقج ا، ةاف ةاإلف     ف  قدجف  تاة   ةا 
 ح   ا سألسمجا استجس ا: ام  ة ف  اتاتصج  اسةاح قج  قحدفج قاجحا إست ات د ا  سةادت هلد اقدفوة ةقاةحجتفج،

 اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما ف  استرا ا اسا  ا تدت جدجأ اسسةت اسةاح ا قق تسجه  
 اسا ا اأ ةادفوة اسق ااما؛

 تةف  قحجصا  رف ر   ة قج  سجه  ف  استاي ا قق اوقا اسماجسا ر   اسقستةه اسقد  ؛ 
  اس ا  ا رق ا  ت إم ا   اسق اجح ا اتسجه  ف  ح ف اد ث استاحةسةد جأ اسد  نا ةتاة   ااج  اسصحجرجأ

اجقا رالاجأ قك اام  اسقتاجق  ق اتاتصج   ق ر   اسقستةه اساجسق .  اتيجا جأ، ةا 
 الرابع: أهداف المؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة الفرع

جدجأ اسسةت اسةاح ا ف ادت قترا ا اسا  ا سقدإس  استسا  اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما 
قق اسا ا اأ ةادفوة اسق ااما، ةتةس ك ةتاة   دق ا قحتدجتفج س تقج   ةا مجأ اسسةت، اقج تسا  ا مج 
س مدث رق اسةات د   ة )اج د ا( ستص    قحتدجتفج رم  احتفجج س جس ا   ااا فاجسا قك اسقستنق  ق 

 ة س  فج، مر ا تدجةو استأا  استاحةسةد  اسام   اسلي اقدجحا ةاسقد   ق ستاة   اإلقاجح جأ استاحةسةد ا اسقتةف
تاجح  قحه اسق سسا ةقحتدجتفج ق ج حا مجسق سسجأ اقدحم ا. ة قاق ت ا ص اه  اقه اه است  تسا  

 اسق سسا إس  تد   فج ف  اسح جا استجس ا:
 ترا ا دجد جأ اسسةت اسةاح ا قق ادفوة اس  جا ةاسق ااما؛ 
 ف    ج؛تص    قحتدجتفج إس  اقس  ةات اساج د ا ةمجساصةص إس  م  اق اسقر ا اسا م  ةا 
 تاة   ةتةس ك دق ا قحتدجتفج؛ 
  اس ا  ا؛ اسق اجح ا ااسصحجرجأ إرج ة اترتمج  س صحجرا اسن   ا، اجصا 
 اد ث استاحةسةد جأ اسقستاق ا ف  اساج ج. اسمدث رق   اجء ادجحا مر ا دلا 

 ة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبةالفرع الخامس: التطور التاريخي للمؤسس
قّ أ اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما ار  هج قق اسقح آأ اتاتصج  ا اسدواي  ا ما ة ق ادف 

 اسجس ا  قاق ت ا صفج ف :
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سحا  اة   فة  اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما إس  مرحلة ما قبل إعادة الهيكلة:  -أ
، في  إاج  اسقااا استحقةي اسلي احتفدته اسدواي  آحلاك ةاسفج ه إس  إ سجء ه جاف اجر  ا 0790

، .079س صحجرجأ اسن   ا، ت ّ   إح جء قصحك اجص مإحتجج اسا ا اأ. احا  أ اق رجف ف  اسق  ة  سحا 
  قدقةرا قق اس  اجأ إمجفا إستحي لد ةتس   د،  * SONELGAZةتةسأ اس  اا اسةاح ا س اف مجء ةاسرجو 

 1 اسةاح ا است  سجهقأ ف  احدجو هلا اسق اا ه :
 تحدجو اسف جاف اس جر  ا ةاسمحجء اس  اا اسةاح ا SONATIBA ** .تاي أ مجسفح سا ةاق رجف اساقةق ا 
     اس  اا اسةاح ا س دSONOMETOL *** .تاي أ مجست ا ا ةاسف جاف 
  اا  SMIT  ،استاف  ، اسفةاء اسقا ه، ةاسق افت اسصد ا. تاي أ م ماا اسق جد ةاسرجو 

                                                 
* Société Nationale de l'Electricité et du Gaz. 

  52/25/5002(،  ة  http://www.sonelgaz.dz/Ar/article30,42اس  اا اسةاح ا س اف مجء ةاسرجو، ر   اساا )قةاك   1 
**  Société Nationale de Travaux Infrastructures et de Bâtiment. 
*** Société Nationale des matériaux métalliques et tôles. 



دراسة ميدانية الختيار مدى مالءمة المنهج المقترح للتطبيق العملى بالمؤسسة الوطنية  : الفصل الرابع  
 إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة بالعلمة

 

286 

 

 كما تم االستعانة بشركات أجنبية إلنجاز ورشات هذه المؤسسة أهمها:
 : الشركات األجنبية وجنسيتها والورشات التي شاركت في إنشائها01الجدول رقم 

 الورشة المنجزة جنسيتها اسم الشركة
Landis & Myr ر ا  اساف مجء سة س  ا 

Singer قح   اسرجو اسةت جأ اسقتد ة اقق  ا ا 
Aquametro ر ا  اسقجء سة س  ا 

Telemecanique او ا  استقجا ةاسقةصالأ اسد ا  ا ف حس ا 
Nouvo Pignone قةو  اسمحو ق ةاسقجوةأ إ اجس ا 

A.B.B Storz اس ةااك است  جي ا اسقجح ا 
 .ةنجيت اس  ااالمصدر: 

ح   ا سام  دد  اسق ّاا اسلي ت  ف ه تدق ك  0781ة  .079سحةاأ م ق   اقأ اق رجف ةاتحدجواأ اقا
 .SONALGAZاس  اا اق   اف ح جاجتفج اإلحتجد ا، ةم  أ اسق سسا تجماا إس  

مقنجما ح اا احاالت اسق سسا ف  ح جافج؛ د ث ت  مفلا استج  خ صحجرا ر ا  اساف مجء، اقج  0781ُتا  سحا 
 حتجدفج دسا اسد ةف استجس :مجا  اسقحتدجأ ف   تس سف إ

 لمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة: التسلسل الزمني لبداية نشاط ا00  الجدول رقم
 تاريخ االنطالق نوع المنتج
 0781 ر ا  اساف مجء
 0780 ر ا  اسقجء
 0782 ر ا  اسرجو
 0780 قح   اسرجو

 0780 اس ةااك است  جي ا
 0771 اسقةصالأ اسد ا  ا
 0771 او ا  استقجا

 0770 قةو  اسمحو ق ةاسقجوةأ
 .اسمجدناقق إر ا  المصدر: 



دراسة ميدانية الختيار مدى مالءمة المنهج المقترح للتطبيق العملى بالمؤسسة الوطنية  : الفصل الرابع  
 إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة بالعلمة

 

287 

 

ةح   ا إس  م حجق  إرج ة ه ا ا اتاتصج  اسدواي ي، تقأ  0780سحا مرحلة ما بعد إعادة الهيكلة:  -ب
سسا فصف سأ ق سسجأ قق مقحفج اسق   ، س ت SONALGAZاس  اا اسةاح ا س اف مجء ةاسرجو إرج ة ه ا ا 

، ةت  10/00/0780اسق  خ ف   00./80مقةدا اسق سة   ، ةهلا1اسةاح ا قدفوة اس  جا ةاسق ااما رحفج
 سةوا ة اسصحجرجأ اسن   ا. اسق سسا قدف اس  اسا إسحج  اسةصج ا ر   

ةا   ف أ اسق سسا اسةاح ا قدفوة اس  جا ةاسق ااما تاة  ا س  اج ر   دق ك اسقستة جأ ةاقصا ة، اقق  
اسلي سجر هج ر   اس اةف ف  ق د ا اتست الس ا؛ د ث ت  فدص ق  ة  است الس تفج مقد ا اسداةقا 

دة   ا قق حيا اسسحا، ا ق ت   01، ستا    سق تج اةف دقا تا رقةق ا سفج ف  0787قج ا  09اسقحا   ف  
 ج، ستصمح ق سسا  01.111.111تحص ا قد ا إ ا تفج ةتد     اسقجسفج اتدتقجر  اسلي ا   آحلاك مت 

"، ةا  ر ه  اسقجسفج اتدتقجر  تاة  ا ام   ا رم  اسوقق؛ EPE-SPAرقةق ا ااتصج  ا قست  ا لاأ اسف  "
مت  0770س     سحا  ق  ج  سحت  ( 0 ج  ) 01.111.111د ث م اأ اساقف م اا قتجف ا  د 

 ج  991.111.111، س م غ 0778 ج سحا  0.1.111.111 ج، ن    تيك ما هج إس  010.111.111
  ج.0.0.2.820.111، ةامدأ ا قته ف  اسةاأ اس اهق قسجة تا ست 0777سحا 

 2100رجقال سحا  .90ف  د ق اصمح ه ا اسا    2117رجقال سحا  0.0اقج م غ ر   رقجف اسق سسا 
 ميح ت اسفمجا  سا ه  2100قجي  20حا  ة قك اسق    اساج   ة  قدسا اسح ةة اسصدي ا اس

 ااج اأ ة ارةاق تحي   ةارةاق تدا  ةاام  حسما اجحأ تجماا س س  اساف مجء  قتةورةق م ق
 212رجقال . ف  د ق اجق اس   ر   اسي ا اتستم جق قق امف  051ةت  اات ج  ر حا ر ةاي ا تتاةق قق 
 ادجما تدص ات ماا ف م جأ اسقا ةدا سجم ج. 250رجقال ف  اسق د ا اتةس  م حقج اجحأ 

ت تاتي  اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة سة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة: لمؤسا آفاق -ج
اس  جا ةاسق ااما مصيتفج ق سسا  اي ة ر   اسقستةه اسةاح  سسةت ادفوة اس  جا ةاسق ااما، مف تاتو  تاة   

دة ة رجس ا،  ح جافج رق ا  ت تصح ك قحتدجأ د   ة، إمجفا إس  تاة   قحتدجتفج اسدجس ا ستصمح لاأ
تقّاحفج قق استص ي سقحجفسا اسقحتدجأ اقدحم ا ر   قستةه اسسةت اسقد  ا، ةالا غوة اقسةات رقجس

اساج د ا، قج  سقح س ق سسا مجاتسجا ما   ةس ، ةمقجق ت ف جأ قاتم ة قق اساق ا اسصاما قق  أحفج 
 مقجق م جيفج ةتاة هج ف  اسقست مف.

                                                 

 .25/5002/ 52/(،  ة http://www.sonelgaz.dz/Ar/article30,30اس  اا اسةاح ا س اف مجء ةاسرجو، ر   اساا )قةاك   1 
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اتاتصج  ا ات دجم ا است  تتقتك مفج اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة  غ  اسدفة  اسام  ة ةاسق   اأ  
اس  جا ةاسق ااما ف  اسةاأ اسدجس ؛ ر    اسفج تةف  إقاجح جأ قجس ا لات ا ماقا ةادتاج   مه تج  س سةت 

اساج ج اس اا  ا، إت اق اف قدجةتأ اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما ستص    قحتدجتفج إس  
مجءأ مجسي ف، ةهلا سسما ةاد  هة استأا  استاحةسةد  اسام   اسلي تاجح  قحه اسق سسا ةقحتدجتفج، في  
اسةاأ اسدجس   اتق  إحتجج اسا ا اأ ف  اساج ج ر   تاحةسةد ج اسقاةحجأ اتسات ةح ا، م حقج تاتق  اسق سسا 

اس ا  ا، اقج تمج  اسقحتدجأ اقدحم ا مأساج  اسةاح ا ف  قحتدجتفج ر   تاحةسةد ج اسقاةحجأ اسق اجح ا ا 
قحايما إلا قج اة حأ مجقساج  است  تي مفج اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما  غ  استاة  

 استاحةسةد  اسلي تتقتك مه.
  قحه رق ةتاتو  اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما است  اك استا ه استاحةسةد  اسلي تاجح 

ا  ت احتفجج س جسا اس  ااا قك اس  اجأ اساج د ا است  ت غا ف  لسك، ةا  استاجرأ اسق سسا إم ا  ر  ي 
  ااا قك إد ه ام  جأ اسق سسجأ اقدحم ا است  تح ا ر   اسقستةه اساجسق ، هقج اسق سسا اقق  ا ا 

(Sensus Metering Systems ستاة   صحجرا ر ا  اسقجء، ةاسق سسا )( اسي حس اSchneider 
Electric1( قق ادف تاة   صحجرا ر ا  اساف مجء. 

 المطلب الثاني: نشاط المؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة
 إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة الفرع األول: تشكيلة منتجات المؤسسة الوطنية

تسة ت ت ا  ا قتحةرا قق اسقحتدجأ لاأ اسدة ة اساجس ا ت ة  اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما م
است  ترا  اال قق ق ج  ق اس  جا، اسق ااما، استدا ، ةاسدقج ا، ة قاق تةم ح قات ه قحتدجتفج ف  اسد ةف *

 اسقةاس :
 
 
 
 

                                                 

قةاك   اا تس    اسقسجهقجأ س تدف واأ اسصحجر ا ةاسيالد ا، ر   اساا 
(http://www.sgpequipag.dz/presentation_amc.htm)  52/25/5002:  ة . 
 .5002" قحل دجحي  ISO 9001 version 2000" 2002قج قاحفج قق اسدصةف ر    فج ة اإل وة  *
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  إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة : تشكيلة منتجات المؤسسة الوطنية02  الجدول رقم
 الشركة المانحة للرخصة نوع المنتج المنتج الخط

استاتفت متتتجء
 

 ر ا  اساف مجء

 ميكانيكي:-اإللكترو
 ( قق حة :monophasé) ادج ي اساة  -
 43 F3  CL ،C11  (40-10) .  اقم 
 .triphasé :ML 240 F3 نالن  اساة  -

 
 سة س ا LANDIS   اا 

 

 االلكتروني:
  CX 1500(monophasé)ادج ي اس اا  -
 CX 2500( triphasé)نالن  اقااجا  -

 SAGEM  اا 
 ف حسج 

 اةااك
Disjoncteur 

    S161ادج ي اس اا  -
 F192نحجي  اقااجا استيجم    -
             F194 مجر  اقااجا استيجم    -

 A.B.B. STORZ  اا 
 اسقجح ج
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 او ا  استقجا
Contacteur  

 
 قةصالأ د ا  ا
Discontacteur 

 LC1Dستقجا نالن ا اقااجا او ا  ا -
  LR1Dقةصالأ د ا  ا نالن ا اقااجا  -
  LE1D      اجاك او ا   -
 CA2DNاو ا  استقجا اسقسجر ة  -
 LA1D او ا  استقجا اسقسجر ة  -
 

 Télémécanique  اا 
 ف حسج
 
 

اسستتةايتتتف
 

 

 قحتدجأ اسرجو
 AC5Mر ا  اسرجو قق حة   -
 B 1893-1293قح   اسرجو  -
 

 AM COM  اا 
American Meter 

Company 
 اسة. .ا

 ر ا  اسقجء
 TNRE/ سج 0  0ادج ي اس له  -
  SNR15/ سج 0  0قتا    اس له  -
  SNR20/ سج 0  0قتا    اس له  -

  Aqua-Metro  اا 
 سة س ا

 ر ا  اسمحو ق
 

 ر ا  اسمحو ق قك اساج ا اسق اجح ا   -
  ر ا  اسمحو ق قك اساج ا اتسات ةح -
 ست  /  ا  ا  01ا  ة استي  غ  - 
 ست  /  ا  ا 71ا  ة استي  غ  -  

   اا 
Nuevo- Pignonie  

 ا اجس ج

ارتقج ا ر   قةاك اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما، ةن  ا  اقق إر ا  اساجسمالمصدر:
( http://www.amc-dz.com/ligne_electricite.phpاسات ةح ا ت  اتاال  ر  فج ف  )

 .20/02/2117 (،  ة :http://www.amc-dz.com/ligne_fluides.phpة)
قق اسد ةف اسسجمت،  قاق اس ةف اق اغ ا قحتدجأ اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما حجدقا 
رق اسدصةف ر   ت ا ص قق ادسق اس  اجأ اقدحم ا است  تح ا ر   اسقستةه اساجسق ، اقج تاقف 
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ف  اسسةت قحتد ق د    ق  2119ق سسا ر   ر ا ةتاة   قحتدجأ د   ة اةحفج ا دأ االف سحا اس
 .G6 1، ةالا ر ا اأ اسرجو اسصحجر ا قق حة  Global Starقتقن  ق ف  قةورجأ اسةاة  قق حة  

لسوق ااإلنتاج أجهزة القياس والمراقبة وموقعها في  لمؤسسة الوطنيةالفرع الثاني: المحيط التنافسي ل
 المحلية: 

تقتاأ اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما مدقج ا اس ةسا سق ة اة  ا د  ا، قج داف قحفج 
اسق سسا اسةاح ا اسةد  ة ف  اسدواي  اسقحتدا سا ا اأ اساف مجء ةاسرجو، اقج ت تما اسق سسا مجتيجا جأ قك 

سا ا  اساف مجء ةاسرجو  (Exclusifاس  اء اسدص ي ) تاتسا مقةدمفج دتاس  اا اسةاح ا س اف مجء ةاسرجو 
 ر   اسقستةه اسقد  .

 
ساق ف  اآلةحا اقا  ة،  ف أ سةت ادفوة اس  جا ةاسق ااما ر   اسقستةه اسةاح   فة  ق سسجأ       

اجصا قحجفسا س ق سسا قدف اس  اسا، تتقتك قحتدجتفج محيا قةاصيجأ ةدة ة قحتدجأ اسق سسا اسةاح ا 
، قج ا ت دة ا مت قسجق CETELمر  ا ا ةق سسا  ENERGICALج ادفوة اس  جا ةاسق ااما؛ اق سسا إلحتج

قق اسقحجفسا م ق اسق سسجأ، إمجفا إس    ة  ماا اسق سسجأ استدج  ا ف  است  ا  قات ه اسا ا اأ قق 
س  جا ةاسق ااما إس  ، هلا قج  فك مجسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة امجسدواي  اساجصقا ITAF  اساج ج ا  اا

إتمج  س جسا تدج  ا قق  أحفج اسقدجف ا ةتةس ك دصتفج اسسةا ا، ةا  تا  أ س جستفج مقتر   ق اسجس  ق 
هقج سا  قحتدجتفج ةاسق ة اسالوقا إلحتجدفج، د ث رق أ اسق سسا ر   تاي ا اسق ة اسوقح ا است  تستر افج 

استاد ف ف  استال  ق ت  جتف ، اقج ارتق أ اسق سسا ف  إحتجج قحتدجتفج، قق قات ه ومجيحفج   ت اةق 
تاي ا اساج هج رق ا  ت ت   ص دد  قصج  ه اسقستا ق ق؛ إل سدأأ إس  تة  ه رقجف  اق ةق ةفت 

اسا ةج اإل ا ي  اقج ارتق أ ت د كدسا اسدجدا،  *(CDDر ة  رقف لاأ ق ة قد  ة قسم  ج )
ر  رق ا  ت قحدف  رالةاأ ت داف  ر   اسا ةج اال  ( إس  است جPermanentsس قستا ق ق اس ايق ق )

دسا ق ة رق ه  ااف اسق سسا، ةا  حددأ هلد اسس جسا ف  تاي ا ر   اسقستا ق ق اس ايق ق، ةمجستجس  
ت   ص قصج  يف  قق دفا، ةقق دفا اا ه اصمح مإقاجق اسق سسا استدا  ف  دد  اسقستا ق ق 

ق اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما قق تاي ا سا  اسقتاجا  ق دسا م حجق  اإلحتجج، قج قاّ 
                                                 

1 Bulletin d’information semestriel " AM.C.OM ", numéro 5, mai 2007. 
* Contrat de travail à durée déterminée 
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، ةاستاجرأ اسق سسا ميمف هلد 1رقج اجحأ ر  ه امف  فة  اسق سسجأ اسقحجفسا % 21قحتدجتفج مت 
اسس جسا اسا ن ا اساقالء. ة ارأ اسق سسا استقج   ةقاج    اسدة ة اساجسق ا قق ادف قسجر تفج ر   

 ق اسقدجف ا ر   ادتاج  اسسةت ةاستص ي س قحجفسا اساج د ا.  اسم جء، ةتقا حفج ق
 إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة لمؤسسة الوطنيةالفرع الثالث: أهم المتعاملين االقتصاديين مع ا

تاتم  اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما قق اه  اسق ج  ك اتاتصج  ا ر   اسقستةه  
ة قاق استأا   ر   لسك مجسح   إس  دد  اساالاجأ استدج  ا است  ت مافج مام  جأ  اسةاح  ةاإلف    ،

اسق سسجأ سةاء ر   اسقستةه اسةاح  اة اساج د ، ة قاق ت س   اسق سسجأ اسقتاجق ا قك اسق سسا اسةاح ا 
 إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما إس  قدقةرت ق  ي س ت ق هقج:

 إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة: الوطنيةلمؤسسة المؤسسات الممونة ل -أ
  قاق ت س   اسق سسجأ است  تسجه  ف  تقة ق اسق سسا قدف اس  اسا إس  اسق ق: 

تم  هلد اسييا اف اسق سسجأ اسقد  ا است  تسجه  ف  تقة ق اسق سسا اسةاح ا المؤسسات الوطنية:  (0
تسجر هج ر   اس  ج  مح جافج سةاء اجحأ رقةق ا  إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما مقات ه اسقةا  ةاس ةاو  است 

اة اجصا، ة قاق ر ا اه  اسق سسجأ اسةاح ا است  تتاجقف قك اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا 
 ف  اسد ةف استجس : ةاسق ااما

 إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة : أهم المؤسسات الوطنية الممونة للمؤسسة الوطنية01الجدول رقم
نوع التعامالت التي تربطها بالمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة  ؤسسات الوطنيةالم

 الوالية االسم القياس والمراقبة

BCR سا ه 
 ,Boulonnerieتقةق اسق سسا ماف احةا  اس ةاسا )

Coutellerie) 
ENIP تقةق اسق سسا مجس هق سا ه 
ENIP  تقةق اسق سسا مجسقةا  اسمالست ا ا سا ا ة 
ENIP  تقةق اسق سسا مجسقةا  اسمالست ا ا ه اقة 

NAFTAL تقةق اسق سسا مجسو ةأ سا ه 

                                                 

 ةنجيت اس اا  ا سق    ا استدج ة.اس 1 
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SMC تقةق اسق سسا مجسة ت سا ه 
SOVTELEC تقةق اسق سسا مجسقةا  اسقسجر ة ف  رق  ا است د   اسدواي  اساجصقا 

 اسةنجيت اس اا  ا سق    ا استدج ة.المصدر: 
ق سسجأ اقدحم ا است  تسجه  ف  تقة ق اسق سسا اسةاح ا تم  هلد اسييا اف اسالمؤسسات األجنبية:  (2

إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما مجسقةا  اقةس ا ةااك اسر ج  ةاسقةا  اسا ق جي ا ةاسقةا  اسنجحة ا است  ت اف ما   ا 
قمج  ة اة غ   قمج  ة ف  رق  ا اإلحتجج.  قاق است ا و ر   اق قسجهقا اسق سسجأ اساج د ا ف  تقة ق 

قق إدقجس  ق ت  جتفج، هلا قج  ا يفج قمجسغ  % 81اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما  يةت است 
مجه ا قق اساق ا اسصاما. ة قاق ر ا اه  اسق سسجأ اقدحم ا است  تتاجقف قك اسق سسا اسةاح ا إلحتجج 

 ف  اسد ةف استجس : ادفوة اس  جا ةاسق ااما
 
 

  إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة الممونة للمؤسسة الوطنية األجنبيةالمؤسسات : أهم 00الجدول رقم
نوع التعامالت التي تربطها بالمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة  المؤسسات األجنبية

 الدولة االسم القياس والمراقبة
Sagem ق امجأ ر ا  اساف مجءتقةق اسق سسا م ف حسج 

Otto Wolf سا مجسقةا  اقةس ا ةاس اك اسر ج تقةق اسق س اسقجح ج 
B  Mason تقةق اسق سسا مجسقةا  اسقا ح ا اسقق اا اسقتد ة 
Ciba Geifi تقةق اسق سسا مجسقةا  اسا ق جي ا ف حسج 
Per  Strop تقةق اسق سسا مجسقةا  اقةس ا إ اجس ج 

Gebeauet  Grilla تقةق اسق سسا مجسقةا  اسا ق جي ا اسحقسج 
Klubert  Bricate تقةق اسق سسا مجسقةا  اقةس ا م د اج 

A B B تقةق اسق سسا مجسقةا  اسا ق جي ا ةااك اسر ج  ةقةا  نجحة ا اسقجح ج 
Allu Menziken تقةق اسق سسا مجسقةا  اقةس ا سة س ا 

August  Krempel تقةق اسق سسا مجسقةا  اقةس ا اسقجح ج 
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 تدج ة.اسةنجيت اس اا  ا سق    ا اسالمصدر: 
 

 المراقبة:اإلنتاج أجهزة القياس و  لمؤسسة الوطنيةأهم زبائن ا -ب
   اا اسةاح ا س اف مجء ةاسرجو، ةسق ة اة  ا دت  ما  تقتاأ اسق سسا قدف اس  اسا قحل ح أتفج اي   تجمك س
اسدواي  قج داف قحفج اسق سسا اسةاح ا اسةد  ة ف   است الس تفج، مدقج ا اسةاافج ة ر  اس ةسا سح جافج،

اسةاح ا اسقستف اا سقات ه تسّةت اسق سسا قحتدجتفج سام  جأ اس  اجأ . اسقحتدا سا ا اأ اساف مجء ةاسرجو
، ة  اا اق رجف * ADEةاسق سسا اسةاح ا س ق جد اسا ا اأ؛ ةتتقنف ف  اس  اا اسةاح ا س اف مجء ةاسرجو 

قج  داف قحفج اام  ، KANAGHAZا ا س رجو ، ةاسق سسا اسةاح ا إلحدجو اس حةاأ اسحجKAHRIFاساف مجي ا 
اسقستةه اسةاح . ةاه  ومجيق اسق سسا ر  

                                                 
* L'Algérienne Des Eaux. 
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 ا، ة اة  هلا اسي ف إس   غ  است    ةاسدفة  اسام  ة اسقد وة إت اق قحتدجأ اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما س  تستاك ااتدج  اقسةات اساج د 

تد   اهقفج ف  ات تيج  اسام   ف  تا يا قحتدجأ اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما، قج  دا فج غ   اجم ا سقحجفسا تمجف  دق ا قق اقسمجا است   
استحة  اسام    تد   ه، اةاسقحتدجأ اقدحم ا، اقج  قاق است ا و ر   استيةت استاحةسةد  )سةاء ف  ت ح جأ اإلحتجج اة اسقحَت ( اسلي استاجرأ اسق سسجأ اساج د ا 

 ف  ت ا  ا اسقحتدجأ است  تا مفج اسق سسجأ اساج د ا مقج  را  اف ادت جدجأ اس اجرجأ اتاتصج  ا.
 لمراقبةاالقياس و اإلنتاج أجهزة  نشاط المؤسسة الوطنيةالفرع الرابع: أهم مؤشرات 

إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما االف اساقا سحةاأ اقا  ة ف   اسةاح اا  قاق استا اا اه  اسق   اأ اتاتصج  ا است  تااا اسصدا اسد  ة سح جا اسق سس 
  اسد ةف استجس :
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 القياس والمراقبةاإلنتاج أجهزة  نشاط المؤسسة الوطنيةأهم مؤشرات  (05)الجدول رقم:

 ق دت:  ا .، اس2119 – 2110ارتقج ا ر   د ةف دسجمجأ اسحتجي  س يت اأ  اسمجدناقق إر ا  المصدر: 
                                                 

 قم اجأ ممجرا + إحتجج قمج  + ا قجأ ق  قا. ا  اقرقجف =  * 

        
       

 السنوات
 البيان

2003 2004 2005 2006 2007 

قم اجأ 
 ممجرا

383.759.418,77 159.245.821,08 96.653.145,73 75.328.617,57 123.074.348,15 

إحتجج 
 قمج  

3.676.298.699,19 3.883.850.434,91 3.525.898.160,08 2.783.599.847,90 2.853.275.148,05 

ا قجأ 
 ق  قا

6.430.790,05 8.113.927,71 37.539.356,40 42.547.723,05 52.309.328,30 

 ا  
 *اقرقجف

0.1...088.718010 0.100.201.08009 0...1.171...2020 2.710.09..088002 0.128..08.82000 

ت دا ح
اس ة ة 

 اإلدقجس ا
305.799.934,55 364.851.659,24 403.767.135,81 504.629.202,97 564.322.367,4 
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ف اسق سسا قق دفا  الد  قق اسد ةف اق حت دا اس ة ة اإلدقجس ا )امف اسم  ما( االف فت ة اس  اسا ف  توا    اي  ةقستق ، ة قاق     لسك متوا    ا  ارقج
ك احتفجء اسصي ا است  ت  ر  هج قك   اا  ادك إس  تاي ا اسق سسا سسا  م ك قحتدجتفج، ةتواقق هلا استج  خ ق .211)اتحايجا ف  اسقم اجأ اسقسدف ف  سحا 

NAFTAL.ةقق دفا اا ه اتحايجا اسقستق  ف  قصج  ه اسقستا ق ق اسحجتدا رق س جسا اسد  قق استة  ه است  تتمافج اسق سسا ،) 
 المطلب الثالث: مختلف مستويات السلطة وأقسام المسؤوليات في المؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة

 إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة لفرع األول: الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنيةا
اسف ا ا دسا اسة جيه تاتق  اسق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما ف  تد    قات ه قستة جأ اسس اا اس جيقا مفج ةت س   اسقس ةس جأ ةاقرقجف ر   

 اسقحت ، ة قاق تةم ح لسك قق االف اس اف استجس :اقسجس ا س ق سسا، ةاسف ا ا دسا ام اا 
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 الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة      (02):     الشكل رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ةنجيت اسق    ا اساجقا س ق سسا المصدر:

 

 قسم األدوات
Division Outillages 

 

 قسم الكهرباء
Division Electricité 

 

 قسم السوائل
Division Fluides 

 

 قسم اخلدمات الصناعية واإلمدادات
Division services industriel et 

logistiques 

 

 المديرية العامة
Direction Générale 

 

 مديرية التطوير والتنمية
Direction de la 

recherche et 
du Développement 

 

 مديرية التجارة
Direction Commerciale 

ي التقدير  تسيريالمديرية 
 والتنظيم

Direction de la gestion 
prévisionnelle et de 

l’organisation 

 

 

 مديرية املوارد البشرية
Direction des 

Ressources Humaines 

 

 

 املديرية املالية
Direction des Finances 
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 س والمراقبة من:يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القيا
 الفرع الثاني: المديرية العامة

تقنف ار   قستةه إ ا ي مجسق سسا ةاسقتقن ا ف   اص اسق    اساج ،   ة  مجإل  اه اساج  ر   اسق سسا 
سمقجق دسق س  هج ةق ااما قات ه اح اتفج، اقج  تايف مجستحس ت م ق قات ه قس  ي اسق سسا. تتي   رق 

  جأ تتقنف ف  اإل ا اأ اسة  ي ا ةاإل ا اأ است ر   ا.اسق    ا اساجقا ر ة ق    
 الفرع الثالث: اإلدارات الوظيفية

تاتم  ه ا ا اسق سسجأ دسا قات ه اسة جيه اقسجس ا اس جيقا ف  ت ك اسق سسجأ قق اا   ةاسفف اسا ت 
 جيه اسجس ا اسقستاق ا، اقج ُتاتق  هلد اسا   ا ف  اغ ا اسق سسجأ اسدواي  ا، د ث ت  تد    اقا ة 

 س ق سسا اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما، ةت  تاص ص ق    ا ساف ة  يا قحفج:
 تسف  ق    ا اسقجس ا ر   اس  ج  مجسة جيه استجس ا:مديرية المالية:  -أ
  تد    حت دا اس ة ة؛ 
 مقجق ايج ا قصج   استقة ف اس اا  ا ةاساج د ا؛ 
 است  ت ة  مفج اسةد اأ، ةتدم   اسق واح ا اسقةد ة س ق سسا؛ تدق ك قات ه اساق  جأ اسقدجسم ا 
 .قتجماا اساو حا ةاسا ةفجأ اسقدجسم ا ةاس  ج  مجسق اداا اسقجس ا ةاسقدجسم ا 

 والشكل التالي يبين هيكل مديرية المالية:
 : هيكل مديرية المالية01الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 ةنجيت اسق    ا اساجقا س ق سسا. المصدر:
 
 

 مديرية المالية

 دائرة املالية دائرة احملاسبة دائرة املراجعة
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 الهيكل التنظيمي لمديرية المراجعة الداخلية :  -ب
تةافت قك استح    ات ا ي س ق سسا   A.M.Cس ق سسا  )ه اف تح  ق  سق    ا اسق اداا )اح   اس اف ا حجد

ة  تا ا ت ا  ا مس اا قق اسق ادا ق اسل ق  سفف اات ج ه  قق م ق اساجق  ق مجسق سسا اقج  سقح متحي ل 
 ت قف دق ك اح اا ة ة جيه اسق سسا مقج ف فج اسدجحا اسقجس  ة اسقدجسم  .قفقجأ ق اداا قتحةرا 
 A.M.Cمشروع هيكل تنظيمي لمديرية المراجعة الداخلية بمؤسسة  00الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : وثائق خاصة بمدرية الموارد البشرية
 

)تة  تته  تا  حتته قتتق  ااتتف اسق سستتا  تتاتتةق  ايتت ة اسق اداتتا قتتق  تتاص ةادتت  هتتة حيستته  ي ستتفج ةاستتلي  تتت 
 . اا   (  محجءا ر   ام اته اسةاساا ف  قدجف اسقدجسما 

  است   قفج  اسق اداا ةاصمح قس  ت مصيا قمج  ة اقج  اسق    اسقجس  ة اسقدجسم  2110ةف  سحا 
تستت    افتت ا  ة  فتجسق ادك استت اا    تتتةس  قستت ةس ا ات تت اه ر تت  استتقه ة اسستف  ر تت  حدتتج  قفقتتجأ اسق اداتتا 

اسقه مت ءا مجات تج  اسقت ادا ق اسقستجر  ق ةتتةس  قفقتا تاتة حف  ةت ست   اساقتف ر ت ف  فتجسق ادك اسقستجر    تة  
متحي تتل رق  تتجأ اسيدتتص ة استتت ا ت ةرتت ا ة قحجا تتا  حتتتجي  اسيدةصتتجأ قتتك قستت  سه اسقمج تت  انحتتجء اة رحتت  

                        احتفجء اف قفقا ق اداا .
 
 
 

 مدير المراجعة الداخلية 

 السكرتارسية

-1-مراجع المساعد  -2-مراجع المساعد    
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 اسقةا   اسم   ا ر   اس  ج  مجسة جيه استجس ا: تسف  ق    ا يرية الموارد البشرية:مد -ج
 تد    س جسا إل ا ة اسقةا   اسم   ا ر   قستةه اسق سسا ةقتجماا تحي لهج؛ 
 اسسف  ر   تام ت اجحةق اساقف؛ 
 استايف ماق  ا تة  ه اس   اساجق ا است  تدتجدفج اسق سسا؛ 
 تر ا ر   قستةه اسق سسا.قتجماا ةقاجسدا  جه ة اس 

 ةاس اف استجس   م ق ه اف ق    ا اسقةا   اسم   ا:
 : هيكل مديرية الموارد البشرية05الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 
 ةنجيت اسق    ا اساجقا س ق سسا. المصدر:

 
 استاة   ةاستحق ا مجسة جيه استجس ا: تما ك ق    امديرية التطوير والتنمية:  -ج
 قحتدجأ اسق سسا؛ تصق   ةتاة   قات ه 
 ( تسا  ستحق اstandardisationقات ه قحتدجأ اسق سسا ستتقج   ةاسقاج    اساجسق ا؛ ) 
 .اسا ةقتجماا اسق ج  ك اسد   ة   
 
 
 
 
 

ةمديرية الموارد البشري  

 

 مساعد قانوين

 

 األفراد تسيريدائرة 
التوظيف دائرة 

 والتكوين

العالقات دائرة 
 االجتماعية
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 ةاس اف استجس   م ق ه اف ق    ا استاة   ةاستحق ا:
 : هيكل مديرية التطوير والتنمية 01الشكل رقم

 
 
 
 
 
 

 
 .اساجقا س ق سساةنجيت اسق    ا  المصدر:

 تسف  ق    ا استدج ة ر   اس  ج  مجسة جيه استجس ا:مديرية التجارة:  -د
 اسسف  ر   استسة ت اسدسق سدق ك قحتدجأ اسق سسا ةقدجةسا تاة    ا  ارقجسفج؛ 
 اسا اسسةت اسةاح ا ةقتجماا قحجفس  اسق سسا سةاء ف  اس ااف اة اساج ج؛   
 اسمدث رق اسةات د   ة؛ 
 ق ا قجأ قج ما  اسم ك.مقجق ةتدس  

 ةاس اف استجس   م ق ه اف ق    ا استدج ة:
 : هيكل مديرية التجارة01الشكل رقم 

 
 

 
 

 
 

 ةنجيت اسق    ا اساجقا س ق سسا. المصدر:
 استس    است    ي ةاستح    ر   اس  ج  مجسة جيه استجس ا: تسف  ق    امديرية التسيير التقديري والتنظيم:  -هـ

ميةمديرية التطوير والتن  

 

املصادقة على النوعية دائرة 
 والتنميط

 

 

 تطوير نشاط الوسائلدائرة 

 

تطوير األنشطة دائرة 
يةالكهربائية وااللكرتون  

 

ةمديرية التجار   

 دائرة التجارة دائرة التسويق
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 ف اف استح  ق  س ق سسا ةتد    إد اءاأ اساقف مفج؛إر ا  اس 
 تدم   اسق واح جأ است     ا ةت ج    استس    اس ة  ا؛ 
 .ةمك احةاأ اتتصجف سإلرال  اآلس  مجسق سسا 

 ةاس اف استجس   م ق ه اف ق    ا استس    است    ي ةاستح   :
 : هيكل مديرية التسيير التقديري والتنظيم01 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

 .ةنجيت اسق    ا اساجقا س ق سسا المصدر:
 

 الفرع الرابع: األقسام التشغيلية
 ت  ه ا ا اسق سسجأ دسا ام اا اقح اا اة اسقحتدجأ است   ت  إحتجدفج ف  ت ك اسق سسجأ، ة ت  استاقجف 

س ق سسا  هلد اسا   ا ر   قستةه اسةد اأ اإلحتجد ا. دسا هلد اسا   ا ت  تد    ا ماا اح اا اسجس ا
 اسةاح ا إلحتجج ادفوة اس  جا ةاسق ااما، ةت  تاص ص ق    ا ساف قحت  اة ح جا ت ة  مه اسق سسا، ةه :

 ا  هلا اس س  قق اه  ااسج  اسق سسا قق د ث  ا  اقرقجف ةر   اساقجف،  اتص ف   قسم الكهرباء: -أ
جء، اس ةااك، او ا  استقجا تصح ك ةت ا ا ةم ك اف اسقحتدجأ اسق تماا مجساف مجء اا ا اأ اساف م

 ةاسقةصالأ اسد ا  ا مأحةارفج، ةاس اف استجس   م ق اسف اف استح  ق  س س  اساف مجء:
 
 

ديري يير التقديرية التسم
 والتنظيم

 دائرة التسيري التقديري دائرة التنظيم دائرة الدراسات والتنفيذ



 دراسة ميدانية الختيار مدى مالءمة المنهج المقترح للتطبيق العملى بالمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة بالعلمة: الفصل الرابع  

 

303 

 

 الهيكل التنظيمي لقسم الكهرباء 09: الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةنجيت اسق    ا اساجقا س ق سسا المصدر:

 

 قسم الكهرباء

 

دائرة إنتاج القاطع  دائرة الصيانة
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حتدجأ است  تستاقف س  جا اسسةايف اسقات يا؛  ت  ف  هلا اس س  تصح ك ةت ا ا اف اسققسم السوائل: 
 اا ا اأ اسقجء ةاسرجو ةالا قةورجأ اسمحو ق ةاسقجوةأ، ةاس اف استجس   م ق اسف اف استح  ق  س س  اسسةايف:
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 الهيكل التنظيمي لقسم السوائل 21: الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سساةنجيت اسق    ا اساجقا س ق   المصدر:

 

 السوائلقسم 

 

دائرة إنتاج موزع  دائرة الصيانة
 البنزين ومنظم الغاز
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صال  قات ه قسم األدوات:  -ج  أال هلا اس س  ر   رجت ه رق  ا تصق  ، تصح ك،   اء، ص جحا ةا 
اق ةاأ ةاس ةاو  است   ت  استاقجسفج ف  رق  جأ اإلحتجج، اقج  اتص ف  رق  ا صحك،   اء ةتص  ح قات ه 

 ه قحتدجأ اسق سسا، ةاس اف ( است  تدتجدفج اقاسج  اقا ه إلحتجج قاتmoules industrielleاس ةاسا )
 استجس   م ق اسف اف استح  ق  س س  اق ةاأ:
 : الهيكل التنظيمي لقسم األدوات20الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ةنجيت اسق    ا اساجقا س ق سسا. المصدر:
 فت  هلا اس س  متةف   دف اسا قجأ اتدتقجر ا اسقات يا قسم الخدمات الصناعية واإلمدادات:  -د

 ا اأ اس ةد ست ا ا است  تّسفف س   ح جا اقاسج  اقا ه قق اقق، ح ف اساقجف، اسح جفا، ارقجف ةاإلق
 اسص جحا ةغ  هج، ةاس اف استجس   م ق اسف اف استح  ق  س س  اسا قجأ اسصحجر ا ةاإلق ا اأ:

 

 قسم األدوات

 

يةالدائرة الصناع  
 

 

ةالدائرة التقني  
 

الصيانة دائرة 
 واإلصالح

 

مصلحة املوارد 
 البشرية

 

ة مصلحة احملاسب
 واملالية

ع مصلحة تصني
 القوالب

 

 مصلحة البحث
 والتطوير

 

مصلحة إنتاج 
 القوالب

 

ةمصلحة الصيان  
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 : الهيكل التنظيمي لقسم الخدمات الصناعية واإلمدادات22الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةنجيت اسق    ا اساجقا س ق سسا. ر:المصد
 

 : توزيع قوائم االستقصاء وجمعهاالمطلب الرابع
 تمت الدراسة التجريبية الحالية على مرحلتين:

 :ىالمرحلة األول
، ةات  ا تا قتحف  اإلدجمتا ر  فتج نت  001ةاستت  اتجق رت  هج  ت  تةو ك اجيقا است صتجء ر ت  دق تك افت ا  اسا حتا

د تث اس  استا اقةس تا ادتتةأ  ،قق امف اف ا  اسا حا اسقاتج ة ا  تقأ اإلدجما ر  فج فاالإرج تفج إس  اسمجدنا، ة 
 اجق اسر ا قحفج هة:ف ا قحفج ة  212ت  است دج    ،س ات 20ر   

قتتتق امتتتف اسقتتتة ي ق استتتل ق تامتتتك ارقتتتجسف   E.N.A.M.Cاسق سستتتا  فتتت * تاو تتتو امتتتةف اسق اداتتتا اس اا  تتتا 
 : اقج      جق اساجصا مجسق د ا اقةسس ق اداا، ةاجحأ اسي ا اتستم

 استبيان الدراسة الميدانية القسم األول:
 مهمة المراجعة الداخلية". فيكل موظف  ي"رأدف: اهلا اسدوء قق اتستم جق هة قق 

 

 قسم الخدمات الصناعية واإلمدادات
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 يان:ستبمكونات اال
  تكونت اإلستبانة من قسمان:              

قا فتتتتا ماتتتتا اسقا ةقتتتتجأ اس اصتتتت ا رتتتتق غ متتتتفج  استتتتت ر تتتت  ماتتتتا اقستتتتي ا  ي دتتتتتة  القســــم األول:  -ا
تاصصه، دحسته، رت    ،  اقف مه، ق ه ه اسا ق اسلياس س  )ف سدف  ،س  ة  متاميا اتستم جق اسلياسقة ه 

اسرتتت ا قحفتتتج تاو تتتو امتتتةف  ستتت ات 21ر تتت   ية دتتتتة  (،ستتتحةاأ اسامتتت ة، رقتتت د، ةرالاتتتته مجسق اداتتتا اس اا  تتتا
 ( 011 ص 10) اح   س ق دت  ا   اسق اداا اس اا  ا.

رتجقال فت   001قتةو  ر ت  ر حتا ق ت  ة ا   ةستماةق ست ات ا ماار    يهلا اس س   دتة : يالثانالقسم  -ا
نشـاط  ف ستمجحا اس جيق ق متاميا ات ي ااستم جحج اجمال  س تام ت .تتقنف اتسي ا دةف اس 200د ق ت  است دج  
ةهتتة  ،نفســ  يالداخليــة مــع المراجــع الــداخل أعمــالهم للمراجعــة عالقــة األفــراد الخاضــعةة المراجعــة الداخليــة

ةلستتك مجاتمتتج  ةادتت ة قتتق اقستتا إدجمتتجأ  ،تحســين األداء فــيدور المراجعــة الداخليــة ةاتتلسك  ،دتتةه  اسمدتتث
 : م ة د إس  دوي ق   حاةق ا  اسقحج اس س  اسنجح  ةمجستجس ت  اات ج د س  جا اسقتر  اأ. اسليتقنف اسق ه  است 
 ، الاا اقف ا  قك اسق ادك اس اا :  اص   اسا رجزء أول -
 (.01ص  12) اح   س ق دت  ا   تدس ق اق اء ف :  اص  ة  اسق اداا يجزء ثان -

 تحليل البيانات: أساليب تحليل البيانات:
 تد  ف اقهق ا اسحسم ا سالات ج اأ. -
 . اإلدصجي ي اسةص  استد    -
 تحليل األهمية النسبية لالختيارات: -أ

 بع:* المتغير التا
 (0إس  0ق ةسفج: )اقسي ا قق ه اهق ا اسق اداا اس اا  ا ةق  -

 ،%77ة %08فت اةدتتتأ متتت ق  ،تمتتت ق اق حستتتما قتتتق ااتتتتج  اإلدجمتتتجأ اإل دجم تتتا تيجةتتتتأ قتتتق ستتت اف إستتت  آاتتت 
ةهتلا   ت   إست  امتةف قيفتة  اسق اداتا اس اا  تا  ،%80ةم اف رج  اجحأ حستما اإلدجمتجأ اإل دجم تا اانت  قتق 

   اهق تفج ةم ة تفج.ةاستأا   ر 
ت امته  استليس ت ة  ا ح ت    ،غج تا اقهق تا فت اسق سستا اقت   فت ةر  ه ح ةف مأق ةدة  ة  يتا اسق اداتا اس اا  تا 

قحك ةاة  اقااجء ةاات جه دةا ث استالرا ةاتاتالا ةاستوة  ، اقج مجسحسما  ف قسجهقتفج  ف هلد اقا  ة 
ف ت  م تغ قتةستا اإلدجمتجأ ر ت  هتلا اسست اف  ،اسق سستا فت  ت ق سألسي ا اساجصتا ممت ة ة ةدتة  قت ادا ق  اا 
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ق سستتف   اتمتت   فتت ر حتا اس  استتا  ت ةق ةدتتة  قت ادا ق  اا  ت ق  فت قتق اسقتتة ي ق  %77اقتج اق  ،0.909
 ا.د   ج م ة    

إلا اق  ،0.272فاتتجق قتةستتا اإلدجمتتجأ   اقتتج مجسحستتما سألستتي ا اساجصتتا م   تتا اسقتتة ي ق س ق ادتتك استت اا * 
اسق سستتا مج ت تج  ام ت  ةام تت   فت ر حتتا اس  استا   تجم ةق ةدتتة  اسقت ادا ق است اا   ق  فت ق اسقتة ي ق قت 87%
 ا.د   
ف   م غ  ،تاص اسق اداا اس اا  ا ةتوة   اسق سسا مجسقا ةقجأ اسالوقا ةاسم ة  ا است اقج مجسحسما سألسي ا * 

ر حتا اس  استا  ات ت ةق اق  ة   فت  ق قتق اسقتة ي %7.إلا اق  ،0.992قتةسا اإلدجمجأ ر   هلد اقستي ا 
رحتت قج   تتة    اسمجدنتتا اق اسق ادتتك استت اا ه اتتلسك ةتتت   ،توة تت  اس تت اا مجسقا ةقتتجأ ام تت  فتت   اسق ادتتك استت اا 

فتتإق اقجقتته ف صتتا ام تت ة سإلاتتال   ،متتت ا ت اجقتتف ة تتجقف سقاتتجقالأ اسق سستتا ا فتتج ةستت ا رتتق ا  تتت اسا حتتجأ
اجصتتا إلا إقتتج اجحتتأ اسق اداتتا قجس تتا قدجستتم ا  ،أ اسق سستتا اسقات يتتار تت  اجفتتا اسقا ةقتتجأ اسقتا  تتا مح تتجاج

فإحته  ا اته ر ت  ست   اساقتف  ، اتةق رتج ة قتك اسقت    اساتج  س  ت اا  ق ا تمجا اسق ادك است اا إد ث  ،ةا  ا  ا
 فتتإق  ةمجستتتجس ،تتتت  استتت ت تاتتا اة استدتتجةواأ  استتت ة متت ق ستته اجفتتا اسقاجسيتتجأ  ،قات تته اقاستتج  ةاستت ةاي  فتت 

 ستوة   اإل ا ة مجسقا ةقجأ.ا ةام    ا د    ا اسق اداا اس اا  ا تاتم  قص    
ف ت   ،قسجر ة اس  اا ر   دقج تا ققت اجتفتج ف * اقج مجسحسما سألسي ا اسقتا  ا م ة  اسق اداا اس اا  ا ة ة هج 

اداتا اس اا  تا ر حا اس  استا  ت ةق اق  ة  اسق   ف قق اسقة ي ق  %80إل اق  ،0.208م غ قتةسا اإلدجمجأ 
 د  ا. قسجر ة اسق سسا ر   دقج ا ققت اجتفج ام   ف 
 ،قحك استالرمجأ ةاقااتجء ةاتاتالستجأ ف رح قج   ة  مةادمه ةم اف د     اسمجدنا اق اسق ادك اس اا ه ةت  

 ققت اجأ اسق سسا.   دق اسليففة  اتم  اسدج ا اقق ق   ةمجستجس
ف ت  م تغ قتةستا اإلدجمتجأ  ،ق اامتا صتدا اساق  تجأ فت   اسق ادتك است اا * اقج مجسحسما سألسي ا اساجصتا مت ة  

 فتت   ر حتتا اس  استتا  تت ةق اق  ة  اسق ادتتك استت اا  فتت قتتق اسقتتة ي ق  %88إل اق  ،0.2.9ر تت  هتتلا اسستت اف 
 د  ا. قسجر ة اسق سسا س اجما صدا رق  جتفج هة  ة  ام  

فجسق اداتتا   ةمجستتتجس ،قحتتك دتت ةث اسااتتأ امتتف ةاةرتتهة هتت قاتتق اس تتةف متتأق اسق اداتتا اس اا  تتا  ة هتتج   ةمجستتتجس
 اس اا  ا تصمح اسا ق اسسجه ة ر    اجما صدا اساق  جأ.

 ،اسمجدنا اق ا ج  اسق اداا اس اا  ا متوة   اس  اا مجسقا ةقجأ ةمدقج ا ققت اجتفج ة اجمتا صتدا رق  جتفتجه ةت  
اقتتتج  دتتتا ر تتت   ،فتتتج رق  تتتا اسق اداتتتا اس اا  تتتاإس  يتتتت   استتتت اتتتف لستتتك  اتمتتت  قتتتق اسحتتتتجي  اإل دجم تتتا اسفجقتتتا 
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مد ث ةدة  ق اداا قجس ا مر ا استأا   ،اسق سسجأ اق تفت  مح جا ة  يا اسق اداا اس اا  ا قق دق ك اسدةاحا
ةاسق اداتا اإل ا  تا  ،ةق اداا قدجسم ا مر ا استأا  قق صدا اساق  جأ اسقدجسم ا ،قق صدا اساق  جأ اسقجس ا

اتتت  قتتتق تام تتتت اجفتتتا اقح قتتتا ةاس تتت ا اأ ةاستا  قتتتجأ اإل ا  تتتا ةاست  تتت  مفتتتج ةاتتتلسك دقج تتتا تاقتتتف ر تتت  استأ استتتت 
 ققت اجأ اسق سسا ةاصةسفج.

 درجة اإلجابة )أهميتها( لكل سؤال من األسئلة الموضحة أدناه: يويبين الجدول التال
 قبولها ى: درجة اإلجابة لألسئلة المتعلقة بأهمية المراجعة الداخلية ومد(01رقم ) جدول

ؤال
لس

م ا
رق

 

 موضوع السؤال
ا موافق جد  

% 
موافق  

% 
محايد    

% 
 رفض %أ

ا أرفض جد  
% 

 - - 0.99 14.36 84.65 م ة ة ةدة  ق ادا ق  اا   ق 0
 3.47 8.42 10.89 43.16 33.66 ج  قتوا   ر   اسق اداا اس اا  اارتق 2
 - 2.97 8.42 45.05 43.16 اس  اا ف ةدة  ق ادا ق  0

0 
دصةف اس  اا  ف      اسق ادك اس اا  

 ر   قا ةقجأ
26.73 42.08 14.85 14.36 1.98 

 2.97 1.49 4.95 57.92 32.67 إس  حتجي  إ دجم ا يرقف اسق ادك     0

. 
اهق ا إر ا  است     ة  دا اس مج رق 

  اسق ادك اس اا 
44.06 43.08 9.40 2.97 0.49 

 0.99 0.99 18.32 4.94 74.75 اااس  اا ق اد ف قق اقفمف اق  اةق  9
 :يشخصية المراجع الداخل -ب

قتةسا اإلدجمجأ ر ت  فةصيجته انحجء ا جقه مقفج  اسق اداا   تاص  اص ا اسق ادك اس اا  است إق اقسي ا 
ر حتتا اس  استتا  يمتت ةق استاجقتتف قتتك اسق ادتتك  فتت قتتق اسقتتة ي ق  %69ق إد تتث  3.787ت تتك اقستتي ا اتت  م تتغ 

اس اصت ا  يل  قحف   يم ةق استاجقف قك اسق ادك است اا  %31ق ا تقتك مجس اص ا اسدج ة، ة  اسلي  اس اا 
 اسق دا.

تتتا ت اتتتا  ة     اسمجدنتتتا اق  اصتتت ا اسق ادتتتك استتت اا ه ةتتتت   فجس اصتتت ا اسدتتتج ة  ،تاجق تتته قتتتك اآلاتتت  ق فتتت ج هجق 
سق ادك لة اس اصت ا اسدتج ة ةاسق دا ةاسفوس ا اف قحفج تااا ح  ة قات يا سآلا  ق رق اسق اداا اس اا  تا. فتج
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ا تاتتتجا  فتتت امتتتف اق  ياتتت ةا ج  دستتتا ستتته اسقة يتتتةق دستتتجم    ةمجستتتتجس ، يتتت ا ادت اقتتته ر تتت  قتتتق  تاجقتتتف قافتتت 
ق هتلا إد تث  ،راا اسق ات صجدا اس اصت ا اسفوس تا اسق دتا ،س قةادفا قاهج تدحم   ،اقااجء اة اسقاجسيجأ

  اسق ادتك است اا ه ا ك اق  قت   اسقاجسيتا قتق مت ق  ت حه  ستاقك قاه،  تاجقف  اسلياقا    اقيق اسقة ه 
 ا ت دة قق اسق   دةف اسق ادك. ف ةر   م ارته  ،ر   ايا  قها قاتق    ،مسفةسا

ماتتتا ه ةغ تتت  ق متتتةف ستتت   لاأ انتتت  ستتت م  حتتته اتتت  تاتتتةق اس اصتتت ا اسدتتتج ة س ق ادتتتك استتت اا ااسمجدنتتتا ه ةتتتت  
 فتت ستتلسك ت   غمتتةق  ،ف  ةقاجسيتتجتف ية  تات تتجه اااتتجقةدتت  ةاستتل ق  ات تت ةق اق اسق ادتتك استت اا  ،اسقتتة ي ق

اقتتتج اس اصتتت ا اسق دتتتا فإحفتتتج تاتتتةق إ دجم تتتا ر تتت   ،ر تتت  اسق سستتتاج ةساتتتق ان هتتتج  اتتتةق إ دجم  تتت ،استاجقتتتف قاتتته
 ةساحفج س م ا مجسحسما س ق سسا. ،اسقة ي ق

 :يويبين الجدول أدناه التكرارات النسبية لشخصية المراجع الداخل
 يالتكرارات النسبية لشخصية المراجع الداخل (01جدول رقم )

 التكرارات النسبية عدد التكرارات شخصية المراجع
 % 10 21 ااسدج ة د   
 % 58.5 118 اسدج ة
 % 31 62 اسق دا
 % 0.50 1 ااسق دا د   
 0 0 اسفوس ا
 % 100 202 اسقدقة 

 :يكفاءة المراجع الداخل -جـ
 اسقفج اأ ةاس   اأ اس اص ا ةاسقةا   اسقتجدا افمف استا ا  ققاق. استا ا  ف اسايجءة اسحدج    تاح

حته  اتتةق ااقتتج  ،تصت فه فتت ج ة اتةق ق حا ت ،فتجسق ادك اساتهء  اتت ه ا ته  تاجقتتف قتك قتق دةستته قتق اسقتتة ي ق
 اقج  ات ه اااجء اآلا  ق مداقا ةه ةء  ةق إنج ة مدا دةسفج. ،قاجسدته ف ج ق حا  

فتتإق اإل ا ة اتت  ت دتتأ ست   متته قتتق ادتتف تاتت  ف ستت ةاه قتتق  ، اء اسق ادتتك استت اا ايتتجءة ا ه ةقتتق ادتتف  فتتك قستتتة 
 دتتتتجج إس فتتتج اسيتتت   س دصتتتةف ر تتت   استتتت ةلستتتك تاتستتتجا اسقاتتتج ه ةاسامتتت اأ  ،اسحجد تتتا اسقفح تتتا اة اسة  ي تتتا
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إست   ةلستك ،ةقا فتا اتتدجهتجأ اسصتجسدا س اقتف ةاقحقتجا اسست ةا ا ةاساتج اأ اسالوقتا ،تح صته است اسقا ةقجأ 
 دجحا استا ا  اإل ا ة س تا    اةس  ا ستا  ف افاج  ةس ةك اسق ادا ق ةاسقة ي ق ر   د  سةاء.

قتتتتق  %61د تتتتث اق  4.584  ةاتتتت  م تتتتغ قتةستتتتا اإلدجمتتتتجأ ر تتتت  اقستتتتي ا اسقتا  تتتتا مايتتتتجءة اسق ادتتتتك استتتت اا 
تاو تو امتةف  فت يتجءة اساجس تا ةهلا  ت ف ر ت  اهق تا اسا ،ار حا اس  اسا ااتج أ اسايجءة اساجس ا د    ف اإلدجمجأ 

ةاجصتتتا اق  ،ايتتتجءاأ رجس تتتا  اق ام اتتتا رقتتف اسق ادتتتك مدجدتتتا إستتت  قيفتتة  اسق اداتتتا اس اا  تتتا، ةقتتتق اسقحا تتت
تت ةر  تته  اسق ادتتك اسايتتجءة اسالوقتتا ةاسقحجستتما،ه تتا تتا اق  اتتةق ستت ج قاتتج    اسق اداتتا اس اا  تتا ةاساج د تتا ا م 

ةت  ،ء ستت اةق ر متته ت تاتتجا اسان تت  قتتق اقااتتجء ةاسقاجسيتتجأغ تت  اساتته   قاتتق اس تتةف اق اسق ادتتك استت اا 
ن تته   ةمجستتجس ،إس  اهتتواو ةورورتا ن تا اإل ا ة ةن تا اسقتة ي ق مته يةهلا م ة د     ، دسق اسدا  ر   اققة 

 محيسه.
  لستك إسته رق فت  دتت  ستة ا  فت متجسقة ي ق استل ق تامتك ارقتجسف  س ق اداتا إست  اسالقمتجتة  ياقج احه ست   

 ج.دسجم    ا تاجا اااجء ةقاجسيجأ قحف  سق  دسمةا س ق ادك اس اا 
ستدست ق حةر تا رق  تتجأ   است افك اس اصتت  اسمجدنتا اتلسك اق اسقتتة ي ق رحت قج   قستةق متتجسق ادك است اا ه ةتت  

 حته اتج   ر ت  تةد تهاة  ،ةاساقتف ةاحته  تقتتك مجسقنتجم ة ةاسصتم  ،ةرت   است ما مت ق اساالاتجأ اس اصت ا ،اسق اداا
فإحه سةه  اةق اا ا إست ف  ة اتوو امتةف قيفتة  اسق اداتا  ،اسقالد جأ ةاتحت ج اأ اسمحجءة  ةق إنج ة غممف 

 اس اا  ا س  ف .
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    :ي( التكرارات النسبية لكفاءة المراجع الداخل01جدول رقم )
 التكرارات النسبية عدد التكرارات يكفاءة المراجع الداخل

 % 61 124 ارجس ا د   
 % 36 72 رجس ا

 % 3 6 جرجس ا حسم   
 0 0 قحايما
 0 0 اقحايما د   
 % 100 202 اسقدقة 

د تتتث اترتتتت اه  ، متتته اانتتت  قتتتق اسقجمتتتج اصتتتمح  ة د قات ف تتت  اقتتتج ت  يتتتةأ اإل تتتج ة إستتت  اق اسق ادتتتك استتت اا 
 دتا ر ت  اسق ادتك اسقتوا   مجسق اداا اس اا  ا اة  يا إ ا  ا ة اجمته فاجسا تا   اه اه اسق سسجأ ااف، سلا 

هلا اس ة  اسقسح  إس ه ماجفا اماتج د، إل ر  ته اتلسك اق  ف ملف اسقو   قق اسدفة  س قدجف ا ر   د ه   اس اا 
ق اإصت ا  اقةاقت ، ة  فت ت  ،إراتجء اسحصت دا فت حته  تقنتف اة  ،يةس ا تحي تل يق رق ه است ج  أمج    ك تقجق  

متجا  فت تت اف   ةر  ه فإق ا قجأ اسق ادتك است اا  ، ا ر  ف قفقته ةحتجي  ارقجسه ت    إس  اآلا  ق ةت تي
 ق ق ت دجته ةتةص جته ت ال مفج ةساحفج ت تتقتك م ةة اإلسوا .اة  ،اسا قجأ اتست ج  ا

 :يسلوك المراجع الداخل -د
ك اتلس ،قدجةستا س تةف تت مت ق افاتج د ةق تجر د اسقتحةرتا فت اسقةااه اسقات يتا  ف  تص ه   إق اسق ادك اس اا  

سقةادفتا   اتف قت ة  تات ا اسق ادتك است اا  ي ف ،اتستدجما س تيجرف قك اسقة ي ق ف ا       ج فإحه  س ك س ةا  
فتإق ست ةك  ،اات تج  حقتا اسست ةك اسقاليت  ستلسك فت فإحته ست تا ق مقتج س  ته قتق اتدجهتجأ قدت  ة  ،قك اسقة ي ق
تاو تتو امتتةف قيفتتة   فتت ج  ي ستت   ا اتتا  ة   ت  استتت هتتلا اسقدتتجف  اتمتت  قتتق اققتتة  اسفجقتتا  فتت   اسق ادتتك استت اا 

 و ج ة هلا اس مةف قق اق اجص اسل ق تامك ارقجسف  سق اداا اس اا  ا.  اسق اداا اس اا  ا، ةمجستجس
 

 تدتت ك متتقق إاتتج  رقتتف قا تت  ةغ تت    اقتتج إلا تاةحتتأ ستت  ف  ستت م ا اجيقتتا ر تت  تصتتة  متتأق اسق ادتتك استت اا 
فتتإق  ،حتته  حاتتوف رتتق اسد تتجة اتدتقجر تتااة  ،حستتجح ا ةت  امتتأ إت متتجسقحاتقتتج  فقتتف اسق تتجر  اإلا حتته ان تت   اة  ،قتت ق

 هلد اسصة ة سق تاوو امةف قيفة  اسق اداا اس اا  ا.
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  ر حتا اس  استا   تا ةق اق اسق ادتك است اا  ف قق اسقة ي ق  % 96ةا  تم ق قق تد  ف حتجي  اتستم جق اق 
قتتحف  متلسك ةاتت  م تغ قتةستتا اإلدجمتجأ رتتق اقستتي ا  % 4م حقتتج ت   تا   ،ات ه قتاتتجةق قتك وقاليتته اآلات  ق

 .4.861  اساجصا مس ةك اسق ادك اس اا 
 ، تاجقف قك اآلا  ق قاجق ا اسدت  ص ر ت  ارقتجف اسق سستا  قق اسقة ي ق اق اسق ادك اس اا  % 84ه ة   

ماتا  فت سق ادتك ق اإد تث  ،حه  تاجقف قك اآلا  ق قاجق ا اسةفجء سألصت اجءاقق اسقة ي ق  % 3ه م حقج    
ف قتج إلا اات ته ااتأ اة تالرتا قتق امتف ادت  اسقتة ي ق استل ق  اتمت ةق قتق  ،قةاته دت ج فت اقد جق  اةق 
رتتق اسااتتأ   اة اق  ترجمتت ،ه ف تته صتت    ي تت ل اففتتلا إقتتج اق   تتة  مةادمتته ة اتتتا ت   تت   ،ق اصتت اجيه اسق تت م

ك تجقف قتتاحته  تات % 3.5ه ة ت   ،اتا فةا تقحف  مأحه  تاجقف قك اآلات  ق قاجق ت %9ه ص   ه، اقج      ة  م
  .احه  تاجقف قك اآلا  ق قاجق ا اتمتواو %0.5ه   تة  ،اآلا  ق قاجق ا احتفجو ا

 ي تاجقتف قتك اآلات  ق قتق قحا تت اسدت ص ر ت  ارقتجف اس ت اا امتف ا اسلي  اسد   ا اق اسق ادك اس اا  ف ة 
 قق اسقة ي ق ااتج ةا هلد اإلدجما.  %84اق  سلا حد  ،ارتمج  آا   اةق اا ا إس  اسقة ي ق ةامةسف 

  ييبين التكرارات النسبية لسلوك المراجع الداخل يوالجدول التال
 (09 جدول رقم )

رقم 
 السؤال

 اأبد   انادر   اأحيان   اغالب   ادائم   موضوع السؤال

 % 0.5 % 3.5 % 25 % 25 % 19 جقتاجةح  ج ا ف     اتم  اسق ادك اس اا  0
 % 0.5 % 5.5 % 17 % 84 % 29 مقنجما وق ف ةص  ت   ادك اس اا  اتم  اسق 2

0 
ق اداا فتت  اساساقف رح   ف  ةد  ق او ا 

 اسق اداا اس اا  ا
8.5 % 

5.5 
% 

33 % %  46 7 % 

 
 2.624ف ت  م تغ قتةستا اإلدجمتجأ  ،ة الد  السك قق اسد ةف ارتالد مجسحستما س ست اف اساتجص مق او تا اساقتف

رحتت قج   ةقتتةق ا ر حتتا اس  استتا   تتا ةق مجسق او تتا مجساقتتف م  دتتا رجس تتا دتت    فتت سقتتة ي ق قتتق ا %8ةتمتت ق اق 
قتق اسقتة ي ق   تا ةق مجسق او تا م  دتا ا   تا  % 33اسق سستا، اقتج اق  فت مق اداا اس  اسق اداتا اس اا  تا 

داا اس اا  ا اس  اسق ا ف قحف    ا ةق احه ت تةد  ق او ا  %7ة ،اقحف    ا ةق م  دا ا   ا د    % 46ة
 ج.متجت  
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قافت  ةق ارجتته   حصف إس  اق اسقة ي ق اساجمتا ق س ق اداتا رحت قج   قستةق تاتجةق اسق ادتك است اا   ةمجستجس
قتتتك  ،ةاحتتته  اقتتتف ر تتت  إراتتتجء اسحصتتت دا سفتتت  ة تاجقتتتف قافتتت  متتتجسقحات ة ة  اسدقجرتتتا ،سق تتتجر ه  اإلحستتتجح ا

 .حدجو قفجقهإدف اتاجةق قاه قق سةه   ةقةق مجس - د صه ر   تد  ت اه اه اسق سسا ااف
 لعمل  يسرعة إنجاز المراجع الداخل -و

اسرجستا  اتةق  فت  حدو قاجقالتته مست را ةمت ةق تتأا  ، ستلسك فإحته  اسلياس  اا هة  ف إق اسقة ه اسقيمف 
 إحدجو اسقاجقالأ. ف  تأا   اسليقق اسقة ه  اان  امةت

 ةتم ق اق: 3.639سقفجقه   ا إحدجو اسق ادك اس اا ةا  م غ قتةسا اإلدجمجأ رق اقسي ا اساجصا مس ر
إحدتتجو رقتتف  فتت إستت  تتتأا    ي تت    ر حتتا اس  استتا   تتا ةق اق رقتتف اسق ادتتك استت اا  فتت قتتق اسقتتة ي ق  9%

ت ج، م حقتتج إست  تتتأا   إحدتجو رقتف اسق سستتا اد جح ت يقتتحف    تا ةق احته  تت   %36م حقتج  ،جاة غجسم تتج اس ت اا  ايق 
 ا.ام    يإس  تأا   إحدجو رقف اسق سسا اة ت     يقج    ا   ةق احه حج     % 55
 :ياكتشافات المراجع الداخل -ي

 تمافتتج ر تت  ستتم ف  استتت انحتتجء ا جقتته مةادمتتجأ ة  يتتته ةاسا   تتا    ات تتيفج اسق ادتتك استت اا  استتت إق اقااتتجء 
اة إمتالغ اسقة ته  ،قق مةدة  ااأ ق تاا قق امف اد  اسقة ي ةس   سيقاجسدا هلد اقااجء سةءا مإمالغ اسق

ح  ة اسقة ي ق  ف ج هجق  ا ت اا  ة    -دةف اسقةمة    اة  فك ت      سق ،ا تامه اسليحيسه ستصد ح ااأد 
 ق ه امةف اسق اداا اس اا  ا. ف   س ق ادك اس اا 

س ااتأ   دجستا اات تجه اسق ادتك است اا  فت حته اقق ا ه اسقة ي ق استل ق  ت ةق  %55اجحأ حسما اإلدجمجأ ف
قتق  %15ة  ق.ةس   ستقق  فك اققت  إست  اسق تصد ده قك اسقة ه اسقاتص م تج آة غجسم  ج حه  يمف  ايق  فإ

مالغه س ق  إدجمجأ ر حا اس  اسا   ةق اق اسق ادك اس اا   يقتحف  قتق لة  %30ة ،قةس   س يمف  فك اقق  ةا 
 اسقدج  . ياس ا

   تامةحه مأحيسف . سلياتصد ح اسااأ  ف ةهلا   ف ر   اق اغ م ا اسقة ي ق   غمةق 
 :يدعم اإلدارة العليا للمراجع الداخل -هـ

اقتتج  تتت  تد  تت  اقهتت اه  ،إق اإل ا ة اسا  تتج س ق سستتا ت تتة  مإرتت ا  اقهتت اه اساجقتتا ةاس تتجق ا اسةادتتا تد   فتتج
  ق  ة إد ث  ،ه اه اساجقاتسجر  ر   تد  ت اق است ة  ،اسةد اأ استح  ق اه اسي ر ا ةاسس جسجأ ر   قستة 

ق اداتتتا ةتتتت ا ت ا اء اسقتتتة ي ق استتتل ق تامتتتك ارقتتتجسف   فتتت هتتتلد اسدجستتتا ة تقنتتتف  فتتت    تتتأت  اسق ادتتتك استتت اا 
قتق ف ،  تجا ر  فتج ا اء اساتجق  ق استت س ق اداا اس اا  ا ر   مةء اسقاج    اسقةمتا ا قتق امتف اإل ا ة اسا  تج 
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قة ي ق مجسقاج    اسقةمةرا، ةقق هلد اسواة ا تد    ق ه استوا  اس ف ج هجق  ا  ة     هحج حد  اق س ق ادك اس اا 
تا  ست     ا ايفت  قتق حجد تا رق  تا ةست ةا ا  است اتجما است ج    اسسحة ا س قة ي ق  ف ج  يمف اق   ج ك ا م  

مت ة ة ق تج اا  فت سقا فا ق ه استواقف  مجسقاج    ةاقه اه اسقس ا ة قتق امتف اإل ا ة اسا  تج، ة  دتك اسستما 
ك است ج    اةق هلا اقا   سه صة ة ةامدا رق اف قة ه ة ستا ك تد    اسقة ه اسد   ةم ف اسق ادك 

 اسق تو  مأح قا اسق سسا ةا ا اتفج، ةاس  ة  ر   قصجسدفج.
ت  ا ةتحستا  است ةق اسقة ي ق يسدجق   ف ج هجق  ا  ة      دا اق ُ اا  اسمجدنا اق اسق ادك اس اا ه اقج ت  

قق تصة  ةامح رق إحدجواأ ةس ةك   ف  اسقاجفآأ ةاسدةافو سقج س ق ادك اس اا ةت    ت ا ا اسقة ي ق ةقحد
 اف قة ه.

ته ةقق هلد اسواة ا تت   است ر  ةقحدته  فت د ته   اسق ادتك است اا   احته ر ت  اإل ا ة اسا  تج اق تااتج اسمجدنتا ا م 
سق سستتا محتتتجي  تقاحتته قتتق اق   اتتا قنتتف هتتلا استت ة  د تتث اق لستتك ستت اة  ر تت  ا استتت اسصتتالد جأ اسةاستتاا 

 تت فاف  س اقتتف اسدتتج  ج اق اسقتتة ي ق استتل ق تامتتك ارقتتجسف  س ق اداتتا س دستتمةق س ق ادتتك دستتجم  ا ح تت    ،إ دجم تتا
اسقحتت  ةاست  ت  مس جستجأ اس ت اا ةاح قتفتج ةا ا اتفتج ةاتمتاتتج  رتق ا تاتجا اقااتجء ةغ ت  لستك قتق اسستت ةا جأ 

 رق رق ف .  اسق ادك اس اا   اسا  م ف ح   اسق سسا  غما قحف   ف تاتم  قاجسيا  است 
 اسق سسا. ف إس  ت ة ا ق او هلا اقا    ي     حصف إس  اق  ر  اإل ا ة اسا  ج س ق ادك اس اا   ةمجستجس
تاة ق رالاا تاجةح ا م ق اسق ادا ق اس اا   ق ةاق اجص اسل ق  ف ق اإل ا ة اسا  ج تستا ك اق تسجه  إد ث 

 االف: تامك ارقجسف  س ق اداا قق
 تأ    ااا ةم اق  اسق اداا اس اا  ا ةت ر   است الف اسق ادا ق. -0
 اإلرال  رق اه اه اسق اداا اس اا  ا. ف اإلسفج   -2
ق حتجي  اسق اداا اس اا  ا ةتةص جأ اسق ادا ق أاسقستة جأ اإل ا  ا اسقات يا م ف استأا   سدق ك اساجق  ق  -0

  سسا.اسق ف قة ه  يس ا ةمجأ م  اج سق تأال اسجس  
 ويتبين أن: 3.822وقد بلغ متوسط اإلجابات عن دعم اإلدارة العليا للمراجعة الداخلية 

اة ا ر حتتا اس  استتا   قستتتةق اق  رتت  اإل ا ة اسا  تتج س ق اداتتتا اس اا  تتا ام تت  دتتت    فتتت قتتق اسقتتة ي ق  63% -
 ام  .

   قسةق اق  ر  اإل ا ة اسا  ج س ق اداا اس اا  ا ا  ف د ا اة ا  ف. 12% -
 قحف  اجحأ إدجمجتف  قدج  ة. 24% -
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 فت فإحقج س حجرتفج م ة هج اسياجف  ،ةدفا ح   اسق اداا اس اا  ا  ق اإل ا ة اسا  ج رح قج تتمحإةقحه  قاق اس ةف 
ةاتلسك د صتفج ر ت  اسقصت دا اساجقتا س ق سستا قتق  ،اساقف ر   تام ت اح قا اسق سستا ةا ا اتفتج ةس جستتفج

ةهتتلا قتتج تااستته حتتتجي   ،صتتجيما قتتق دفتتا ااتت هج تاتتةق غجسم تت  دتتك استت اا ةن تفتتج متتأق ةدفتتا ح تت  اسق ا ،دفتتا
 اإلدجمجأ ارالد.
 اإلحصائي: في* التحليل الوص

 ( متوسط اختيارات كل متغير ومعامالت االختالف لها:21 رقم ) ييبين الجدول التال
 المتوسط ومعامل االختالف لكل متغير (21جدول رقم )
 معامل االختالف % المتوسط المتغير رقم المتغير

y 0- 11.9 4.2 اهق ا ةم ة ة اسق اداا اس اا  ا 
N1 2-  16.4 3.8   اص ا اسق ادك اس اا 
N2 0-  14.2 4.1  ايجءة اسق ادك اس اا 
N3 0-  14.8 3.8  س ةك اسق ادك اس اا 
N4 0-  13 4.3  س را إحدجو اسق ادك اس اا 
N5 .-  10.5 3.6  اات جفجأ اسق ادك اس اا 
N6 9- 16.1 3.1  ر  اإل ا ة اسا  ج س ق اداا اس اا  ا 

 :يويتبين من هذا الجدول ما يل
اسست ةك، اسست را، اتات تجه ة رت  اإل ا ة  ،اق قتةسا اإلدجمجأ س قتر  اأ اسقست  ا: اس اص ا، اسايجءة  -0

 : اسا  ج ت تات ه رق مامفج اسماا إل م رأ ر   استةاس
 هت دص أ ر   اقغ م تا  است ققج      إس  اق اإلدجما  4.2  /3.8  /4.1  /3.8  /4.3  /3.6  /3.1

 اتةق  استلية  ،لة اس اص ا اسدتج ة  اق اتتدجد اساج  هة تيم ف اسق ادك اس اا   ةهلا  اح ،(4اإلدجما  ا  )
صتتد ح  يمتتف ت استتلية  ،ارقتتجسف  فتت ت  ستتما سفتت  استتتأا    استتلية  ،ةاسقتاتتجةق قتتك اسقتتة ي ق ،مايتتجءة رجس تتا

قتج  اتةق ر ت  دتت رحت قج  ا ت  قاجق تا ج ةغجسم ت ،قستيةس اسااأ قك اسقة ته اسقاتتص  ةق  فتك اققت  إست  اسق
اقتتج  اقتتف ر تت   ،قتتج  اقتت  إستت  تصتت   اقااتتجء ة اقتتف ر تت  قحتتك اسااتتأ امتتف ةاةرتتها حتته حتتج    ااقتتج  ،ستصتتة مفج

اساجصتتتا متتت ر  اإل ا ة اسا  تتتج  اقتتتج اق قتةستتتا اإلدجمتتتجأ ،دقج تتتا اسق سستتتا قتتتق دتتتةا ث اتاتالستتتجأ ةاسستتت اا



دراسة ميدانية الختيار مدى مالءمة المنهج المقترح للتطبيق العملى بالمؤسسة الوطنية  : الفصل الرابع  
 إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة بالعلمة

 

318 

 

 جاق اسقتة ي ق استل ق   قستةق اق هحتجك  رقت  ققتج  احت % 16.1محستما   3.1سة  يا اسق اداا اس اا  ا اجق 
 مجتدت ا .ج ق هلا اس ر    جمف اد جح  اة  ، قق اإل ا ة اسا  ج س ق ادك اس اا  قا ةت

 رتباط واالنحدار( : تحليل اال 20جدول رقم ) تحليل االرتباط واالنحدار: -2
 y x1 x2 x3 x4 x5 x6 
Y 
X1 

0 
0.118 

 
1 

     

x2 0.231 0.092 1     
x 3 0.239 +0.075 -0.082 1    
x 4 0.347 0.128 0.041 0.191 1   
x 5 0.347 0.002 -0.126 0.072 0.142 1  
x 6 0.415 0.091 -0.09 0.089 0.065 0.132 1 

 :ييتبين من المصفوفة أعاله ما يل
( ست را اسق ادتك x 4( اهق ا ةم ة ة اسق اداا اس اا  تا  ت ما متجسقتر  اأ اسقستت  ا استجس تا: )yاسقتر   استجمك )

د تث م رتأ  ،(  رت  اإل ا ة اسا  تج س ق اداتا اس اا  تاx 6ةاتلسك ) ، ( اات تجه اسق ادتك است اا x 5) ، است اا 
 : ر   استةاس 0.415، 0.347 ،0.347قاجقالأ ات تمجا 

 ( اقج اق اسقتر   استجمكy( اهق ا ةم ة ة اسق ادك   تما متجسقتر  اأ اسقتح  تا )x2ا )(سايتجءة ةx3 اسست ةك )
 . ر   استةاس 0.231، 0.239م  دا قتةساا، د ث م رأ قاجقالأ ات تمجا 

 ( اقتتتج اق اتتتلسك اسقتر تتت  استتتتجمكyاهق تتتا ةمتتت ة ة اسق اداتتتا  تتت تما متتتجسقت ) ر   اسقستتتت ف  اصتتت ا اسق ادتتتك
 .0.118( م  دا ااف د ث م غ قاجقف ات تمجا x 1)  اس اا 

 إن المتغيرات المستقلة:
 (x 1(اس اص ا ة )x 2.اسايجءة ) 
 (x 1(اس اص ا ة )x 3.اسس ةك ) 
 (x 1(اس اص ا ة )x 4.اسس را ) 
 (x 1(اس اص ا ة)x 6.اتات جفجأ ) 
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 (x 3(اسس ةك ة )x 5.اتات جفجأ ) 
 (x 5(اتات جه ة )x 6.ر  اإل ا ة اسا  ج  ) 

( ست را x 4( اس اصت ا ة )x 1ج، ةات  اتجق هتلا ات تمتجا م  دتا ام ت ة مت ق )اا  تج تت تما قتك مامتفج ا تمجا ت
اقج ات تمجاجأ فاجحأ م  دا قتةساا ما يا م ق اسقتر ت اأ اسقستت  ا  ، 0.128حدجو د ث اجق ات تمجا اإل

 .0.002د ث اجق ات تمجا   اسق ادك اس اا ( ةاات جفجأ x 1اس اص ا )
 نتيجة أسئلة استبيان القسم األول:

 :يبينت نتائج الدراسة ما يل
سامته  اسليس  ة  ا غج ا اقهق ا ةاسم ة ة ح     ف اجفا اسق سسجأ اق   ف ق ةدة  ة  يا اسق اداا اس اا  ا ا

سيتجأ، استدتجةواأ، استوة ت  ةاستأات  قتق اق دق تك ةت امه هلد اسة  يا مجساقف ر   قحك اقااجء ةاسرش، ةاسقاج
 قات ه اسقستة جأ اإل ا  ا   ةقةق ماق ف  ةةادمجتف  اقج د  أ سف . ف اسقة ي ق 

 .  اقج اق اسقة ي ق   جم ةق ةدة  اسق ادا ق اس اا   ق مج ت ج  ام 
 ا غ ت  اجف تاةهتلد اسحستم %58اسق سسا اجحتأ  ف   اسقة ي ق رق  ة  اسق ادك اس اا   ق   دا  ما، 

 حه مدجدا إس  تاو و ةت ر  .اة  ،ت   ة  م ة د ر   ااقف ةده  اس اا  اسق ادك اق   ةتاح
 ا ه قتاجةق قك وقاليه.  ر حا اس  اسا  يم ةق اسق ادك اس اا  ف قق اسقة ي ق  %69ق ا 
 اس اا  ا قص دا اسق اداا  ف ر حا اس  اسا   ا ةق اق س را إحدجو اساقف  ف قق اسقة ي ق  %82ق ا

ت   تتة    قتتق اسقتتة ي ق  تت ةق اق اسق ادتتك استت اا  %55ةاق  ،تاتقتت  ر تت  اهق تتا اسقاجق تتا مجسحستتما س ق سستتا
 متأا   ارقجسف .

 ة ه اسقاتتتص متت تتر حتتا اس  استا  يمتت ةق اق  تت  تصتتد ح اسااتأ قتتك اسقت فت قتق اسقتتة ي ق  %55ق ا 
 . ك اس اا ق رح  اات جفه قق ا ه اسق ادةس   سق  فك اقق  إس  اسقتق
  تت فتت قتتق اسقتتة ي ق  %64اق  ،قتتق اإل ا ة اسا  تتج س ق اداتتا اس اا  تتاج ر حتتا اس  استتا   قستتةق اق هحتتجك  رق 

   ةق اق هلا اس ر    جمف مجتدت ا . %73اقج اق 
 ت ،اسق سستا ي تاة ق رالاا تاجةح ا إ دجم ا قك قة  ف قص دا ةامدا   ق س ق ادك اس اا ا ج ةاصةص 
تت  ستتلا  دتتا ر تت  اسق ادتتك استت اا  ، تتا استحي ل تتااسقحجصتتا اإل ا   يلة  تا تتت  استتت إ دتتج  اساتت ت ةاقستتجس ا ج  ايق 

 إقاجح ا س  ج  قنف هلد اساالاجأ م ق اسا ف ق.
  .اجحأ تاص اس س  اقةف قق اس  اسا استام   ا ةهلد اسحت دا اقا  ة
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اإلشكالية  فيث األربعة المذكورة كان غرض  التأكد من فرضيات البح الذيمن االستبيان و  يأما القسم الثان
 كانت: التيو 

 مجساق  ا اإلرالق ا سق اداته ة م ق اه اففج.  :   ة  اسق ادك اس اا ىالفرضية األول
      ا قجأ سأل اجص اسل ق تامك ارقجسف  سق اداته.  اسق ادك اس اا  :الفرضية الثانية
قتتك دق تتك اق تتاجص استتل ق تامتتك   مستت ةك إ دتتجماستاجقتتف   ر تت  اسق ادتتك استت اا   :  حمرتتالفرضــية الثالثــة
 ارقجسف  سق اداته.
إست   يج  ت  ج  اس اجمتا اس اا تا ةاست   ت  رحفت: ا تج  ة  يتا اسق اداتا اس اا  تا ميدتص ةت  ت   ح تالفرضية الرابعة
 حتجي  اان  س ق سسا.تد  ت تدس ق اق اء ة 

تمتت  استتي ا اجصتتا مجسي متت جأ اق ماتتا  اتر تت  ا ماتتا ةستتما ق ستت    ةادتتتةأ استتي ا اتستتتم جق مجس ستت  اسنتتجح
 : ج، ةاجحأ اسي ا اتستم جق اقج   اسقا ةدا سجم   

 اسي ا تاص اسي م ا اس اماا. ه ( 33( إس  غج ا اسس اف )نالنا ةنالنةق( )1اقسي ا قق اسس اف اقةف )
  ا، اسنجسنا(.اسنجح  ،اسي ا تاص اسي م جأ )اسنالنا( )اقةس ه  74 – 00اقج اقسي ا قق اسس اف 
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 ا: أسئلة االستبيانثاني   
ةحدتة قتق   تة  مفتج، تتت  تصتق   اجيقتا  ،ةقق ادتف اتدتجد افت ا  ر حتا اس  استا استد  م تا حدتة اسق اداتا اس اا  تا

اتست صجء اجصا، ةا  ادتةأ هلد اس جيقا ر   رمج اأ ق   ة، ةاا ه قاج ما س ق اداا اس اا  ا ةسقحيلهج، 
 ةمتح اتف   رق اتدجهجأ اسي   اسقد ا حدةهقج، ةاسد ةف استتجسا  دجأ اإلدجما قام     0مد ث  اةق قدقة  

 قج  تا ت مجسامج اأ اسق   ة ةاسقاج ما ةاةواق اإلدجمجأ اسقات يا ر  فج.
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 يوضح درجات وترتيب أرقام عبارات االستبيان(22رقم ) جدول 
 العبارات المعارضة العبارات المؤيدة

 يسلب محايد يإيجاب االتجاه يسلب دمحاي يإيجاب االتجاه

 غ   قةافت قدج   قةافت اقةافت د    اإلدجما
غ   قةافت 

 مجسق ة
 غ   قةافت قدج   قةافت اقةافت د    اإلدجما

غ   قةافت 
 مجسق ة

 5 4 3 2 1 اس  دا 1 2 3 4 5 اس  دا
 حص اسامج ة اس ا  حص اسامج ة اس ا 

34 
اسق سسا  ت  اات تجففج قتق ات ه ه اةده است ص   اسقةدة ة ر   قستة 

 اسق اداا اس اا  ا
35 

اسح تج   تت  ه اسق سستا ةر ت  قستتة ه اةده است ص   اسقةدتة ة ر ت  قستتة 
 اات جففج مجسقصج فا

40 
 قتت ادا ق استت اا   ق اسيفتت  اساجقتتف ساقتتف اسمتت اق  اآلس تتا اساجصتتا س تتتةف  

 مح ج  اس اجما اس اا  ا
 ق سسا  ة   دف اس  اا إس  د  ام  اس ف     مه  ة  اسق ادك اس اا  49

00 
ق سألسجس ا اسا ق ا اسد  نا قق ادف تا  ق  ق اس اا  ا ق ت دجأ اسق اد

 ا ايف  انحجء ققج سا قفحتف 
 ا اء ةادمجته قفقج اجحأ اسحتجي  ف محدجده    فت  ف ا اسق ادك اس اا  52

44 
اجفتأة اسقجس تا ةف ةاسقماس   ق تالا ق اس اا   ق ت دجأ ةتةص جأ اسق ادا

 ةاسقاحة ا
58 

 تت  إستت  دق تتك اق تتاجص اساجمتتا ق سق اداتتته ر   ح تت  اسق ادتتك استت اا 
 احف  قتفقةق دت  تنمأ م اءتف 
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46 
ةرقتتتتتف اسق ادتتتتتك   هحتتتتتجك تحستتتتت ت ةتاجقتتتتتف متتتتت ق رقتتتتتف اسق دتتتتتك استتتتت اا 

 اساج د ا
59 

اسا ته رتق  فت ر   اق اجص اساجما ق س ق اداا ر   استةستك    حمر
  تف  اقج  اسق ادك اس اا اس ا  رق  ج

 61 تدم   اف ا  ف  ت اسق ادااست ات د ا فاجسا ساةدة   47
اق تاجص اساجمتا ق س ق اداتا ا مح تف ةدفتجأ ح ت       ة  اسق ادك اس اا 
 إس  اإل ا ة اسا  ج

 0. قسجر ة اف ا  اسق سسا ر   تأ  ا ارقجسف    دجةف اسق ادك اس اا  48
أ ح تتت  اق تتتاجص اساجمتتتاا ارقتتتجسف  ر تتت  استتت غ  قتتتق صتتتالد ا ةدفتتتج

 قج   فمفجج ق اسق ادك غجسم  فإس ق اداا 

54 
قةااتتتك  فتتت متتت ة ة تةادتتت  اق تتتاجص استتتل ق تامتتتك ارقتتتجسف  س ق اداتتتا 

 رقف اسق اداا ةتاجةحف  قك ف  ت اسق اداا.
.8 

إحدتجو ارقتجف  ف ان   قق اسدجتأ إس  تأا    ف رق  ا اسق اداا  يت  
 ق س ق ادااقا   اق اجص اساجما 

 50 ء ر   تةد فجأ ف  ت اسق ادااهحجك رق  جأ تدس ق  ت  تحي لهج محج 55
 ت تا ر   حتجي  اسق اداا اس اا  ا امت ا ا  اصت ا ت دتت متجقف ا  استل ق 

  .تامك ارقجسف  سق اداا.

57 
هحتتجك ستت را استتتدجما إل ا ة اساجمتتاا س ق اداتتا ستحي تتل تةد فتتجأ ف  تتت 

 اسق اداا
 قا   اقد جق ف حتجي   .  ت تد ث  51

60 
   اتمتتتت  تاتتتتجةق اق تتتتاجص اساجمتتتتا ق س ق اداتتتتا قتتتتك اسق ادتتتتك استتتت اا 

 إحدج  رق  ا اسق اداا اس اا  ا ف ج هجق   رجقال
53 

ه ما متتتتتا اققتتتتتف ستتتتت ا قا تتتتت  اقد تتتتتجق  تتتتتاة    فتتتتت ت تدتتتتت ث حتتتتتتجي  ) . ( 
 اق اجص اسل ق اماأ ارقجسف  س ق اداا.

م تتاف    تتت  ت  تت   رقتتف ة  يتتا اسق اداتتا اس اا  تتا قتتق امتتف قصتت   اتتج د 45 اص  ت ةق    سدق ك اقف ا    تص ه اسق ادك اس اا  62
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 سحةاأ(. 3-5) ي ة  

 0. تدس ق رق  جأ اتتصجف  ااف اسق سسا ف    سجه  اسق ادك اس اا  .6
ت اف رق  ا اسق اداا اس اا  ا ا اة  اجم ا مجغاا ر ت  ارصتجا اقفت ا  

 ف  س ق اداا.اسل ق تامك ارقجس

.9 
 اتمتت  تاتتجةق اق تتاجص استتل ق تامتتك ارقتتجسف  س ق اداتتا قتتك اسق ادتتك 

 إحدج  رق  ا اسق اداا  ف ج هجق   رجقال  اس اا 
  

   إ ا ة اسق اداا اس اا  ا ق  اا سدق ك اسقاجا  اسقد اا مجسق سسا 36
     ت  ةمك قاج    س  جا ةت     اه اه اسق اداا اس اا  37

38 
ا ايفتتت  ةقحجا تتتا  ادتقجرتتتجأ قتتتك ف  تتتت ) . ( ست  تتت  ا  ة اسا  تتتج تا تتت   اإل ا

 إقاجح ا استدس ق
  

   ف  ت اسق اداا اس اا  ا   ا  احه  صحه ا قا س ق سسا 39

41 
تاتمتت  اسق اداتتا اس اا  تتا اةستت  ا  اجم تتا فاجستتا سا قتتا اهتت اه اسق سستتا 

 ااف
  

    اتدس ق اساق  ا اإل ا   ف تسجه  )اسق اداا. (  42

56 
تأ    ةادت ا  اقفت ا  اساجمتا ق س ق اداتا ست ة  اسق اداتا اس اا  تا اتأ اة 

 مةر ا قست  ا ه ففج ت     ا ايف  اجم ا قة 
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.7 
 متتتتتت ه ح تتتتتتجا إ ا ة اسق اداتتتتتتا اس اا  تتتتتتا ا قتتتتتتا س ق سستتتتتتا قتتتتتتق اتتتتتتالف 

 ت  قفج است استةص جأ ةاسق ت دجأ 
  

91 
اسق متتةف ةاسر تت  اسق متتةف   اتتقة يتتة إ ا ة ) . (  تت  اةق اسستت ةك اقاال

 سح ج  اسق سساج ةف   
  

90 
 ق تتتك ف  تتتت اسق اداتتتا اسامتتت ة ةاستتتت   ا استتتالو  ق اء دق تتتك اسقفتتتج   ةق 

 اسدجدا إس  اسام اء ةاتست ج   ق
  

   م ة ة ةدة   .  لاأ دة ة رجس ا 0.

92 
هحتتتجك تاتتتجمت متتت ق اقهتتت اه اس اصتتت ا قتتتك اهتتت اه اسق اداتتتا اس اا  تتتا 

 سق سسا اافةاه اه ا
  

90 
إل ا ة اسق اداا اس اا  ا  سفف رق  ا ح ف اسم جحجأ   اسف اف استح  ق

  ااف اإل ا ة قك اإل ا اأ اقا ه
  

90 
دجسا غ جا  ف هف  ت  إراجء استا  قجأ اساجف ا سألف ا  اسقستا ي ق 

 قف ا  استجما ق سقص دا اسق ادااا
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 (:0قالد ا )
متتت ة هج  ق ستتت ات اتتتجق رتتت  د نالنتتتا ةنالنتتت استتتلية  ،قتتتق اقستتتي ا اتتتجصسفتتتج دتتتوء اسي متتت ا اس اماتتتا اتتت  اصتتتص 

 ياسدتتوء اسح تت   فت ةهتتة اقتج ستتمت استتلا   ،تدستت ق اق اء فت ةاسرت ا قحفتتج هتتة قا فتا  ة  اسق اداتتا اس اا  تتا 
 اد  اتهتقجقجأ اسد  نا س ق اداا اس اا  ا.

 (:2قالد ا )
 زئيين:ن قسمت بدورها إلى جواألسئلة األربعة والسبع

إست    قق اسي مت ا اقةستج تاص ف م جأ اسقحف  اسق ت   سجم    س ات  قر   ةاد  ةا ماه ادتة الجزء األول: 
 اسي م ا اسنجسنا.

 ا ا قق  است استا  قجأ  اةسفج ماا ف صة ة اجيقا است صجء دجء  ف ةما  لسك ت  ةمك اسامج اأ اسسجم ا 
ةاتتت  ةمتتتاأ اسامتتتج اأ اسق  تتت ة ةاسقاج متتتا متس ستتتف  ،سامتتتج اأاسقد تتتا اق   تتتتو  مفتتتج رحتتت  إدجمتتتته ر تتت  ت تتتك ا

 قت ااف دت  ت تاةق اسامج ة اسسجم ا قةد ا س امج ة اسالد ا سفج.
  اسا ق ه امةف اسق اداا  ه ة  ، مجسق د ا اقةس داسق د ا اسنجح ا قق اس  اسا اسق  اح ا ما  قج ا قحج ه ةهلد 

 اسق سسا. ف اس اا  ا 
 المرحلة الثانية: فيقصاء وجمعها توزيع قوائم االست

 تتم المرحلة الثانية من الدراسة الميدانية عبر مرحلتين هما:
  إرج تفج، نةا  ا ا قحف  اإلدجما ر  فج  ،: ت  تةو ك اةاي  اتست صجء ر   دق ك اف ا  اسا حاىالمرحلة األول
 ج.قة ي   200 امف قق  حفجاإلدجما ر ةا  تقأ فاال
اسسجم ا إس  نالث قدقةرجأ ةر ت    ادجمأ ر   اسق د ا اقةس است ت  ت س   ر حا اس  اسا  : المرحلة الثانية

 : اسحدة استجس
هتلد اسق د تا ةورتأ ر ت ف  حيتا اجيقتا اتست صتجء  فت ة ج ( قة ي  86م غ ر   هلد اسقدقةرا ) المجموعة )أ(:

اسيت ا   مفلد اس جيقا قا ةقجأ ترات ةساق ما  اق ا فت ، اسق د ا اقةس ف قن فج  قادجمةا رسمت ةاق  است ة 
ةاتتت  ا تتتا قتتتحف   ،ةاسق اداتتتا اس اا  تتتا   تا تتتت مجساق  تتتا اإلرالق تتتا رتتتق اسق ادتتتك استتت اا  استتتلية   اقةف ةاسنتتتجح

 (.ص  0اسق دت  ا  اح   اجيقا اتست صجء ما  ا اءة اسقا ةقجأ اسق ف ا مفج ماحج ا ) رقاإلدجما 
هتتلد اسق د تتا ةورتتأ ر تت ف  حيتتا اجيقتتا اتست صتتجء  فتت ة ج قة ي تت (88ةرتت   هتتلد اسقدقةرتتا ) المجموعــة )ب(:

اسيت ا   ةساق مات  اق ا فتت هتلد اس جيقتا قا ةقتجأ ت مت  اسق د ا اقةس ف قن فج  رق ق ادجمةا اسمت ة  است 



دراسة ميدانية الختيار مدى مالءمة المنهج المقترح للتطبيق العملى بالمؤسسة الوطنية  : الفصل الرابع  
 إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة بالعلمة

 

327 

 

سيجيتتتت ة اسق اداتتتا اس اا  تتتتا ةاهق تفتتتج، ةتةمتتتح ت تتتتك اسقا ةقتتتجأ سقتتتت ه    تا تتتتت مجإلنمتتتجأ اساق تتت استتتلية   اسنتتتجح
 اق   تت قفج إستت  دق تتك اق تتاجص استتل ق تامتتك ارقتتجسف    قاتتق س ق ادتتك استت اا  استتت ةاساتت قجأ  اإلقاجح تتجأ
 سق اداته.

ستمت  استت هتلد اسق د تا ةورتأ ر ت ف  حيتا اس جيقتا  فت ج ة ( قة ي ت80ةرت   هتلد اسقدقةرتا ) المجموعة )جــ(:
 ،اسي ا اسنجستث س قتحف   جأ تراةساق ما  اق ا فت مفلد اس جيقا قا ةق  ،اسق د ا اقةس ف ق ادجمةا ر  فج اة 
قتتك دق تتك اق تتاجص استتل ق   اق  تماتته اسق ادتتك استت اا    حمرتت استتلي   تا تتت مأستت ةا استيجرتتف اإل دتتجم استتلية 

 تامك ارقجسف  سق اداته.
اسقدقةرجأ اسنالث اسسجم ا ر   اةاي  اتست صتجء اسقةورتا ر ت ف ، ةقتق  ف ةما  اق ادجا دق ك اف ا  اسا حا 

راجء اس  دجأ اسقحجسما سفج ةف   ا د اس ةاي  تقف    رق  ا دقك هل  سإلدجمجأ اسقات يا ر  فج. ج سي وهج ةا 
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 قائمة االستبيان الموزعة على جميع أفراد العينة
 من الدراسة التجريبيةى المرحلة األول في

 :من الدراسة التجريبيةى المرحلة األول
 . اتاتصج  ف د ر ة  س دصةف ر     دا  اتة ا ت ة  اسمجدنا مإر ا    اسا

 واألفراد الذين تخضع أعمالهم للمراجعة الداخلية"  يتحت عنوان "تحليل العالقة القائمة بين المراجع الداخل
 .دوء قق هلد اس  اسا ه ةاجيقا اتست صجء اسقةدة ة م ق    ك 

ج قحفتتتج تاتمتتت  اقجاحفتتت فتتت ةمتتتافج     دتتتج م ا تتتا اس جيقتتتا  ةدتتت  ماتتتا اسم جحتتتجأ اسقا ةمتتتا رحتتتك  اصتتت    فتتت ة 
 اسق د ا اسنجح ا. ف م ة  ا تستاقجف اس  اسا 
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 قائمة االستبيان الموزعة على المجموعة )أ( 
 من المرحلة الثانية الدراسة التجريبية

قحك اق تد ا ر   اقسي ا ق ة   ة  د اس جيقا اسسجم ا، ف اسقة ه اق ادمأ رق اقسي ا   س   سمت سك اا
 قجأ استجس ا:اا ه ما  اق ت  ا اسقا ة 

تت  ، تامتتك ارقجستته س ق اداتتا اس اا  تتا، ةامتتف امتتت اء رق  تتا اسق اداتتا، دتتجءك اسق ادتتك استت اا ج مصتتيتك  اص 
قتق ق اداتته اسدجس تا، ةاامت ك مأحته اتج   ست ا قتق ادتف   ة    سك اه اه اسق اداا اس اا  تا ةاسرت ا اس ي ست

حقتج س تاتجةق قاتك  اتجء إق ةدت أ، ةاات  ستك متأق اإل ا ة اسا  تج، استر تا ر ت  اقا فت تص   اقااجء رح ك، ةا 
سةه  تةصف إس فج، ل  اا إل  ج  اسا ةما اة اسدواء ر  ك، ةار قك  است اام ته مأحفج سق تتال حتجي  اسق اداا 

 فت مأق ه فه اقةف ةاقا   هة تستف ف ةتدست ق ات ت ةاستجس ا ا اء ارقجستك قتق ادتف  فتك اسايج تا اإلحتجد تا 
فج، ةتاف  سك مأحه سةه  دجةف تةص ف ةدفجأ ح  ك دةف اساق  جأ مفج، ةتاف  سك مأحه تاقف م است اسةد ة 

 تت   ااتتا ةس جستتجأ  ستتةه  دتتجةف تةصتت ف ةدفتتجأ ح تت ك دتتةف اساق  تتجأ إستت  اإل ا ة اسا  تتج، اقتتج ستتةه 
 .اإل ا ة اسا  ج ةاقه اه استح  ق ا

 ج إس  اف قق  ا ا قحته لستك تدتأ إ ت افك، اص  تفج اإل ا ة اسا  است ة دجةف اق  ةمح اقةاق  ةاستا  قجأ 
  ة  مفتج  است ج، ةاسق اداا اسقجس ا   ة  مفج هة دجس    است ن  اج  ما  لسك متةم ح اسي ت م ق اسق اداا اس اا  ا 

اق اسق اداتتتا اس اا  تتا تتا تتت مدق تتتك اساق  تتجأ اسقجس تتا ةغ تتت   أةمتتح)ق ااتتتا اسدستتجمجأ(، ف  اسق ادتتك اساتتج د
إت   هتت ق تك ارمتجء اإل ا ة مجست   قتجأ ةاسيدةصتجأ ةاسم جحتجأ اسالوقتا تتاتجل ات ا اتف ، ةقتج ةتتوة  د ،اسقجس تا

مجققة  اسقجس ا ف ا،   فدص ةت      جقف سدق ك اقح اا مف ه تدس حفج، م حقج  تا ت رقف اسق ادك اساج د
 ص 10ق دتتت  اتت   ) اح تت  اجيقتتا اسقالدتتت ا اء ة  يتتته.  فتت اتتتج  د  نتته إس تتك ا تتا قحتتك قستتجر ته  فتت ة 

000 ) 
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 قائمة االستبيان الموزعة على المجموعة )ب(
 المرحلة الثانية من الدراسة التجريبية في
اسق ة اسسجم ا، ة  دة  ف اس جيقا اسق ف ا، ةاسمجدث   ا ك ر   تاجةحك  ف س   سمت سك اق ادمأ رق اقسي ا 

 أ استجس ا:قحك اق تد ا ر   اقسي ا ق ة اا ه ما  اق ت  ا اسقا ةقج
ةم هحتتا فا  تتا ر تت  دستتق ح تتته تدجهتتك، ةر تت  فجيتت ة ةاهق تتا ة  يتتته ستتك  ، مإنمتتجأ رق تت  "اتتج  اسق ادتتك استت اا 

 :  ةما  ق اداته قرقجسك، ةلسك قق االف اآلت ،انحجء
 ته ماتا اقااتجء ف فتج، ف تج  مإمالغتك ااتت تك تدتأ إ ت افك، ة  استت اج  ميدص ةت     دق ك اقح تاا  -0

  ا ه م أحفج، ةاستقك إس   ا ك دةسفج، ةا   سك اات ادجأ محجءة س تر ا ر  فج.ه رحفج، ةام 
حقتج لات  إست  دجحمفتج ا اءك اساجصتا  استت إس  اقااتجء   ت    د اسحفجي ف س       -2 ةدت هج ست  ك قحيت  ة، ةا 

 دةسفج ةدفة ك اسقملةسا س تر ا ر  فج.
قحتتته  ات تتت  متتتأق هتتتلد  ،  تتتجا مفتتتج ا ا ك  استتتتتةصتتت ا متاي تتته قاتتتج    اق اء   ت   تتت د اسحفتتتجي فتتت ةمتتتك  -0

 اسقاج    غ   ةااا ا ةصاما استام ت.
إستتت  اإل ا ة اسا  تتتج ما تتت   ة اأ ت   م تتتا ستتتماا اقفتتت ا  اساتتتجق  ق تدتتتأ إ تتت افك، قحتتته  ات تتت  متتتأق   اةصتتت -0

 است   ا. ف ا ايف   ادك إس  ح ص  ف اس صة  
 اتحك مةدفا ح  ك.إس  اإل ا ة اسا  ج توة  ك مماا اقف ا  قحه ا  اةص -0
رحفتتج،  تاتمتت  قستتيةت استتت اسةدتت ة  فتت تد  تتأ  استتت ماتتا اإلحدتتجواأ غ تت  اساج  تتا   متتقق ت   تت د اسحفتتجي -.

 اسةد اأ اقا ه  ااف اسقح قا. ف حيا اسجس ا ةا اك  اتمج إس  اإل ا ة اسا  ج مم ة ة   ةاةص
    اإل ا ة اسا  ج ر  ه. ف إس  اإل ا ة اسا  ج اات ادك م أق تدس ق اساق  جأ، ةح ف إس ك ح -9
ةدت اأ ق تجمفا سةدت تك، ةمات  اق ام تفتج  فت ر ففتج  استت اا اك رف ماا اقسجس ا ةاسات ت استحي ل تا  -8

 احأ تملسفج امف تام  فج. است ةد أ احفج تاتص  قق اسةاأ ةت  ف قق اسدفة  
 اسوقق. ا   حصجيح ةت   مجأ سألف ا  اساجق  ق تدأ إ  افك دسحأ قق ا ايف  ما  فت ة قق -7

 ( 001 ص 10) اح   اجيقا اسقالدت ق دت  ا  
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 قائمة االستبيان الموزعة على المجموعة )جـ(
 المرحلة الثانية من الدراسة التجريبية في

 عند قيام  بمراجعة أعمالك الخطوات التالية:" ي"اتبع المراجع الداخل
ستتك ةاتت   إس تتك حيستته، ةاامتت ك مأحتته اتتج   اتتج  مو تتج ة سقاتمتتك، امتتف استتلهجا إستت  اقاستتج  ةاسيتت ة  استجماتتا   -0

 تت  تدأ إ  افك. است سق اداا اساق  جأ 
اقاستتج  ةاسيتت ة  استتتجمك ستتك ةت  قتته إستت  اقفتت ا  اساتتجق  ق ف فتتج، ةتا تتا قتتحف    ستتا تتا قحتتك اق ت اف تته إ  -2

 قسجر ته.
ت تتت ه  ستتتت ا حجستتتمك س مج تتت  ق اداتتتا اساق  تتتجأ استجماتتتا ستتتك، ةاقح تتتاا ا ا تتتا قحتتتك اق تدتتت   ستتته قةرتتت     -0

 ر  فج.
فدصتتتفج  فتتت ت غتتتا  استتتت ةماتتت  اق دتتت  أ ستتته اسقةرتتت  اسقحجستتتا، ا تتتا قحتتتك اق تدتتت   قاتتته اسقدتتتجتأ   -0

 ةق اداتفج ةت   قفج، ةحجا ك ف فج ةما  لسك اتي تقج ر  فج.
اساجق  ق تدأ إ  افك فأم رك مفج، ةحجا فج قاك امتف اق ه انحجء ق اداته اات ه ماا اقااجء س  ف   -0

 .    د اسحفجيت  ف  اتمفج 
  تةصف إس فج. است مأةف ر   اسحتجي   اجق  ا اك اةت  -.
ةا ا قحك استا  ت  ر   اسحتجي  ةاستةص جأ اسةا  ة   حفج ا اسق اداا ا   إس ك قسة ة است     اسحفجي ف   -9

 ف ه.
ةدفتتجأ ح تت ك اساجصتتا مجسحتتتجي  ةاستةصتت جأ اقتتج ةمتتك ف تته تا   جتتتك ةا اءك   ت   تت د اسحفتتجي فتت ةمتتك   -8

 تاجسيه ف فج. است 
اجق  اجقف دق ك اقف ا  اساجق  ق تدأ إ  افك ا  ا فت ة اسق اداا مجدت ا ، ةت  دتجةف تاا تف ارقتجسف ،   -7

 إس  ق ت دجتف  ة  داف  ر   استاجةق قاه.ا ةاجق  ستقك د    
(  001 ص 11أنظر قائمة المالحق ملحق رقم ) 
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   المبحث الثالث : نتائج الدراسة الميدانية:
 استخراج النتائج أوال:

ــــــان تخص التي،ب،ج( المذكورة سابقا و أ) المراحل الثالث فيبعد أن جمعت قوائم االستقصاء   يالقســــــم الث
 و تمت وفقا للخطوات التالية:، والخاص بالتأكد من فرضيات البحث الثالثة األولى

ج ستا إست  نتالث قدقةرتجأ، ةف  تقتق هتلد اس  ا  اسق د تا اقةست فت اسقأ اتةاي  اتست صتجء اسقدتجا ر  فتج  -0
قتك إدجمتته   اسق د تا اقةست فت احه تت  ةمتك إدجمتا اسقة ته ه اسق د ا اسنجح ا قحفج، ا ف س قدقةرجأ اسنالث 

 اسق د ا اسنجح ا. ف 
ستألةواق اة است  دجأ اسقااتجة ساتف ج ر ت  إدجمتا صتجدمفج ةةف  ت محتجء  ت  ةمك   دجأ ساتف اجيقتا است صتجء  -2

دت ةف اسامتج اأ ةاقةواق  فت قيتتج  اسدتف اسقمت ق  ف ةهلد اس  دجأ سمت تةم دفج  ،س جيقارمج ة قق رمج اأ ا
 ج.اسةا   سجم   

قتتق اس  استتا قتتك   اسق د تتا اقةستت فتت تقتتأ اسق ج حتتا متت ق اس  دتتا اسا  تتا اسدجصتتف ر  فتتج اسقة تته اسقد تتا  -0
ستتا اج هتجت ق است  دت ق، ةاجحتأ ةات  تت  ا ،اسق د تا اسنجح تا ف دصف ر  فج حيا اسقة ه  است اس  دا اسا  ا 

 .س حتجي  ساف قدقةرا قق قدقةرجأ اس  اسا 
قدوايفتتج اساقستتا ةاستةوق اساتتجص ماتتف دتتوء، ةلستتك ج تت  تدق تتك إدجمتتجأ اسامتتج اأ اسقات يتتا قتق اس جيقتتا ةف  تت -0

نت   ،اس  اسا، ةما  لسك ت  استتا اج قتةستا   دتجأ اإلدجمتا رتق اتف رمتج ة  ساف قدقةرا ر   د ة ةسق د ت
قتتتك قتةستتتا   اسق د تتتا اقةستتت فتتت دصتتت أ ر  فتتتج اسامتتتج ة اسةادتتت ة  استتتت تقتتتأ اسق ج حتتتا متتت ق قتةستتتا استتت  دجأ 

 .ستا ج اسي ت م ق اسقتةسا ق اةا   ،اسق د ا اسنجح ا ف دص أ اسامج ة  است اس  ادجأ 
 تحليل النتائجثانيا :
  دتتا اس صتتةه ساتتف اجيقتتا ستتةه تاتتةق ق رمتتج ة، فتتإق اس ر تت  ا ماتتا ةستتما يقق اجيقتتا اتست صتتجء تدتتتة ا ح تت   
 ( قجيا   دا.100)

 ي تاصصأ رحفتج اس  استا استد  م تا اسستجم ا هقتج استد  تف اسةصت است ةسةه تتمك حةر ق قق استد  ف س حتجي  
 . ةاستد  ف اإلدصجي
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 للنتائج: فيالتحليل الوص -0
 نتائج الموظفون: -أ

( اق اسقا ةقتجأ      اسنالث )اسق دتت  ات فق  اسا مقدقةرجتس   تم ق قق استا اا حتجي    دجأ اف ا  ر حا اس
 تيص التفج:  اسق د ا اسنجح ا ا  اد نأ تأن  اأ قات يا، ةف قج    ف اسق  قا إس ف  

ج، اة احته ستت   تتتأن  ر تت  اإلاتتالت، ةهتت  ةمامتتف  اآلاتت  تتتأن  ستت م   ج  ق تتتأن ةا إ دجم  تلهحتجك ماتتا اقفتت ا  استت -
 : سقةورةق ر   اسحدة استج

 المجموعة )أ(:
 ياإلجمال غير المتأثرين االمتأثرون سلبي   االمتأثرون إيجابي   البيان
 86 12 24 50 اسا  
 % 100 % 13.95 % 27.91 % 58.14 اسحسما
 المجموعة )ب(:
 ياإلجمال غير المتأثرين االمتأثرون سلبي   االمتأثرون إيجابي   البيان
 88 8 16 64 اسا  
 % 100 % 9.09 % 18.18 % 72.73 اسحسما
 المجموعة )جـ(:
 ياإلجمال غير المتأثرين االمتأثرون سلبي   االمتأثرون إيجابي   البيان
 80 6 34 40  اسا  
 % 100 % 7.50 % 42.50 % 50 اسحسما

اتتجحةا   تتا ةق اسحستتما اقامتت  قتتق قدقتتة  ج  تمتتح قتتق استد  تتف اسستتجمت اق اسقتتة ي ق استتل ق تتتأن ةا إ دجم  تت -
 ةهلد اسحت دا ت    ف ةا اسقحف  اسق ت  . ،اسقدقةرجأ اقا ه ف  اسقة ي ق

قتق اتف اسقدقةرتجأ ج قة ي ت 74اسق د ا اسنجح ا قق اس  استا ج م غ ر   اقف ا  اسل ق تأن أ اتدجهجتف  س م    -
 اسق د تا اسنجح تتا قتق اس  استا اتت  ادت نأ تتتأن  اأ فت ات قأ إستت ف   استتت ةر ت  استت غ  قتق اق اسقا ةقتجأ  ،استنالث

اا    ةمقاح ، اتتدجد اإل دجمه قستة  ف قحف    أ ج ق قة ي   س م ا ر   اتدجهجتف ، إت اق اتدجهجأ اقس
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دصتف ر  فتج  استت اق است  دجأ  يا ،قتق اس  استا إ دجم تا  اسق د ا اقةست ف ف   اجحأ اتدجهجأ ه تء اقف ا  
   دا. 60ةاسق د ا اسنجح ا اجحأ اان  قق   اسق د ا اقةس ف اف قة ه قحف  

 فت ( ا ماتا ر ت ، ة 14قق اس  اسا )  اسق د ا اقةس ف م غ ر   اسقة ي ق اسل ق اجحأ اتدجهجتف  س م ا  -
 : اسق د ا اسنجح ا قحفج تأن أ اتدجهجتف  حت دا ت     اسقا ةقجأ إس ف  ر   اسحدة استجس

 وهم:ا أربعة منهم أصبح اتجاههم إيجابي   -0
 الدرجات

 اسي ت 2ق د ا اس 0اسق د ا  اسقدقةرا
 + 13 68 55 ا
 + 29 83 54 ا
 + 36 89 53 دت
 +22 67 45 دت

 
، ةساتتق م  تتا   دتتجأ (جاق تتتأن   اسقا ةقتتجأ ر  تته اتتجق إ دجم  تت يةادتت  قتتحف  اصتتمح اتدجهتته ااتتف ستت م ا )ا -2

 إدجمته  ةق اسست ق ةهة:
 الدرجات

 الفرق 2المرحلة  0المرحلة  المجموعة
 + 12 53 41 ا

اسق د تا اسنجح تا قتق  ف اتدجهجتف  حت دا ت   ف  س قا ةقجأ  ف   اف ا  اسسجم  ق د ث سف  تر    إ دجم ةاساقسا
 تأ    ف ةا اسقحف  اسق ت  . ف اس  اسا ةهلا  سجه  

ج( فدصتال ر تت  اق تتأن   اسقا ةقتتجأ ر  فقتج اتجق ستت م    ياتنحتجق اسمجا تجق اصتتمح اتدجهفقتج اانت  ستت م ا )ا -0
اسقتت د ت ق  ةق  فتت ةمتتلسك م  تتأ   دجتفقتتج  ، اسق د تتا اقةستت فتت دصتتال ر  فتتج  استتت   دجأ   دتجأ ااتتف قتتق استت

 اسست ق ةهقج:
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 الدرجات
 الفرق 2المرحلة  0المرحلة  المجموعة

 -2 51 53 ا
 -5 52 57 ا

ةاسسما احته اصتمح اتدتجد هتل ق اس اصت ق اانت  ست م ا مات  ت   فقتج قا ةقتجأ تةمت د ا رتق قةمتة  اتتدتجد 
 إس  اد  اسسمم ق اة ا  فقج:ا اس  جا،  مقج  اةق رجي    قدف

 . اسةااك اساق  ف إقاجح ا تام  فج ه قحفقج س    تحك مد  ا هلد اسقا ةقجأ ةق  إقج اق اال -ا
قج اق ساف قحفقج تد ما  اص ا قك اسق ادك اس اا  -ا قق تأن   اسقا ةقتجأ اسق  قتا، ه قجواف تأن  هج ااة   ةا 
 تس ا  ر   اتدجهجته حدة اسق اداا اس اا  ا ةحدة قق   ة  سفج .  است ه ق هلد استد ما اة 
 نتائج العبارات: -0

  ق د تتت فتت دصتت أ ر  فتتج اتتف رمتتج ة قتتق رمتتج اأ اجيقتتا اتست صتتجء  استتت رحتت  استتتا اا قتةستتا استت  دجأ 
دتت نأ اتت قأ إستت  افتت ا  اتتف قدقةرتتا قتتق قدقةرتتجأ اس  استتا استتنالث، اتت  ا استتت تمتت ق اق اسقا ةقتتجأ  ،اس  استتا

 : تأن  اأ قات يا ر   ت ك اسامج اأ تيص  فج اجستجس
  اة احته ات  م ت ،جست م    اةمامتفج اآلات  إقتج اق  اتةق تتأن  ج إ دجم  ت حفجهحجك ماا اسامج اأ تأن أ اإلدجما ر -

 تيص الأ استأن  اأ:  ةف قج    ،ر   دجسه س   تأن  ر   اإلاالت
 المجموعة )أ(

 ياإلجمال العبارات الغير متأثرة  االعبارات المتأثرة سلبي   اابي  العبارات المتأثرة إيج البيان
 75 - 30 45 العدد
  100 - % 40 % 60 النسبة

 قسمين: فيتبين أنها تقع ا تأثرت اإلجابة عليها سلبي   التيبالرجوع إلى العبارات 
د تتا اسنجح تتا اصتتمدأ ااتتف اسق   فتت ة  ، إ دتتجم  اسق د تتا اقةستت فتت ج حفتت: رمتتج اأ اجحتتأ اإلدجمتتا رالقســم األول

 فت اسقت د ت ق ر ت    دتجأ إ دجم تا ةساحفتج  فت احفتج دصت أ  يإت احفج قجواسأ فةت   دا اسقدج ت  )ا ،إ دجم ا
 (. اسق د ا اسنجح ا اجحأ ااف قق اقةس



دراسة ميدانية الختيار مدى مالءمة المنهج المقترح للتطبيق العملى بالمؤسسة الوطنية  : الفصل الرابع  
 إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة بالعلمة

 

336 

 

ــانالقســم  اسق د تتا اسنجح تتا اصتتمدأ اانتت   فتت ستت م ا، ة   اسق د تتا اقةستت فتت ج حفتترمتتج اأ اجحتتأ اإلدجمتتا ر: يالث
 .س م ا

 المجموعة )ب(
 ياإلجمال العبارات الغير متأثرة  االعبارات المتأثرة سلبي   االعبارات المتأثرة إيجابي   البيان
 75 2 2 71 العدد
 100%  % 2.5 % 2.5 % 95 النسبة

 اسق د ا اسنجح ا اصمدأ ااف إ دجم ا. ف إق اإلدجما ر   هلد اسامج اأ 
 المجموعة ) جـ(:

 ياإلجمال العبارات الغير متأثرة  اسلبي  ا العبارات المتأثرة إيجابي   اتأثرة إيجابي  العبارات الم البيان
 75 2 6 67 العدد
 % 100 % 2.67 % 8 % 86.344 النسبة

 اسق ق: ف حد هج ت ك ج تأن أ س م   است ةمتد  ف اسامج اأ 
ةساحفتتج  ،اسنجح تتا ااتتف إ دجم تتا اسق د تتا فتت ةاصتتمدأ  ، اسق د تتا اقةستت فتت فتتج إ دجم تتا حاجحتتأ اإلدجمتتا ر األول:

 اسق د ت ق إ دجم ا. ف اق اإلدجما ر  فج  يقجواسأ فةت   دا اسقدج  ، ا
 اسق د ا اسنجح ا اصمدأ اان  س م ا. ف س م ا، ة   اسق د ا اقةس ف فج حاجحأ اإلدجما ر: يالثان

اجفتا قدقةرتجأ  فت اسامتج اأ   جست اف اسحسما اسامت ه قتق إدقتج ق اسامج اأ اسقتأن ة إ دجم   أةققج ت     تمح م
ات  ادت نأ  ،ات قأ إست  اتف قدقةرتا قتق اسق د تا اسنجح تا قتق اس  استا استت اق اسقا ةقتجأ   ةهتلا  احت ،اس  اسا
 ،هتلد اسق د تتا فت اتدجهتجأ اف ا هتج، ةات  احااتا هتلا استر  ت  مصتة ة ق قةستا ر ت  إدتجمتف   فت ج إ دجم  تا تر  ت   

أ اسق   ة س ق ادك ةاسق اداا اس اا  ا، ةااف قةاف ا ر   اسامتج اأ اسقاج متا فأصمدةا اان  قةاف ا ر   اسامج ا
 . قا اسقحف  اسس ةاءسفقج ةهلد اسحت دا ت    قال
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 المجموعة )جـ(:
 متوسط درجات اإلجابة

 أحدثت  المعلومات الذيالتأثير  2المرحلة  1المرحلة  رقم العبارة
 (   س ماصمدأ اان  س م ا )تأن  2.20 2.33 33
 ( اصمدأ ااف س م ا )تأن   إ دجم 3.00 2.73 44

حدتتة اسق اداتتا اس اا  تتا ةحدتتة قتتق   تتة  مفتتج، ةاتت    هجتتتجق اسامج تتتجق قتتق اسامتتج اأ اسقاج متتا سالتدتتجد اإل دتتجم
ا" تأاتتل   دتتا ةادتت ة ف تتا، ةتتتت  ج فقتتج "مقةافتت دتت   حاق اإلدجمتتا ر يةمتاأ سفقتتج اقةواق ر تت  هتتلا اقستتجا ا

إت اق افتتت ا   ،( اقستتا   دتتجأ5  دتتجأ اإلدجمتتجأ دتتت  تأاتتتل اإلدجمتتا "غ تت  قةافتتت متتتجسق ة" ر  فتتج )اةواق اة 
حدتة اسق اداتا اس اا  تا   اسقدقةرجأ اسنالث  م ة احف  ففقةهج ر   احفج قق اسامج اأ اسق   ة سالتدتجد اإل دتجم

 .ةحدة قق   ة  مفج ةه  قةاف ةق ر  فج
اتف قدقةرتا قتق اسق د تا اسنجح تا قتق اس  استا ات  ادت نأ تتأن  اأ قتمج حتا  اقج حدت  اق اسقا ةقتجأ اسق  قتا إست 

( ف   اجق تأن   اسقا ةقجأ 33فجسحسما سإلدجما ر   اسامج ة  ا  ) ،اجفا اسقدقةرجأ ف ر   اف قق اسامج ت ق 
قتج استد  تف ةهتلد اسحت دتا ت  ت  إست  دت   ،اسقدقةرتا )ا( فت ج اسقدقتةرت ق )ا( ة )دتت( ةا  دجم  ت فت ج ر  فتج ست م   

ج ( ف   اجق تتأن   اسقا ةقتجأ ر  فتج إ دجم  ت44اسسجمت )سةء فف  اسامج ة(. اقج مجسحسما سإلدجما ر   اسامج ة  ا  )
 اجفا اسقدقةرجأ، ةهلد اسحت دا ت    صدا اسي ةا اساجصا مجسقحف  اسق ت  .   ه س 

 (:1للنتائج ) ي)ب( التحليل اإلحصائ
 سة التجريبية:اختبار تماثل مجموعات الدرا -0

تتت فتتت ة    احتتته  دتتتا اق تامتتتت استتتجس مه اسنالنتتتا  يقتاتتتجقال ، اج ق  قتتتا هتتتلا اسمتتتجا اق اسقتتتحف  اسق تتتت    اتتت  قحفد 
اق  ت  ر  ته اتجقال ،   مصة ة قتاجق ا إلا قج ا    سه اق  د ت حتجي  فاجسا، ةسلسك فإق ااتمج  هلا اسقحف   حمر

 .(1)ةقق امف اجفا اف ا  اسا حا
 قنتتف  استليمت ست   ر حتتا اس  استا إست  نتتالث قدقةرتجأ ست تة  اتتف قدقةرتا مجاتمتج  ادتت  اقستجس ا * ف ت  اقحتج 

قق ف ةا اسقحف  اسق ت  ، ةقك لسك فإحه قق االف تد  ف حتجي    استحج اسدجس ا اتست تف ر ت  تتأن   ج ف م  
حج قتتق تقجنتتف اتدجهتتجأ هتت تء اسقا ةقتتجأ اسقتا  تتا متتجسقحف  اسق تتت   ااتتف ر تت  اجفتتا افتت ا  اسا حتتا، إلا قتتج تأاتت 

                                                 

 س حتجي .  استد  ف اإلدصجي ف ت  استا ا  اساقم ةت    -1
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ر    ةلسك امف توة  ه  مفلد اسقا ةقجأ، ةمحجء   ،ةحدة ة  يا قةمة  اس  جا  اسقة ي ق حدة اسق ادك اس اا 
م ق اسقدقةرتجأ اسنالنتا، ةمةااتك اتف قدقتةرت ق ر ت  دت ة، ةلستك قتق  (T.Teste)ف   اقحج مجات ج   ،قج ت   

ةة  يتته، ةات  اتاتلأ   ةت تجمه   ة  افاتجسف  اتدتجد اسق ادتك است اا ادف قا فا ق ة تقجنف اتدجهتجأ اسقتة ي ق 
 : قق اس  اسا استد  م ا اأسجا سفلا اتاتمج  ةا  دجءأ حت دا هلا اتاتمج  اجستجس  إدجمجأ اسق د ا اقةس
درجات  معامل الثقة ت. الجدولية ت الفعلية المقارنة بين

 (1)الحرية
 الفوارق

 غ   قاحة ا   85 % 95 1.68 0.44 اسقدقةرا )ا(، )ا(
 غ   قاحة ا   87 % 95 1.70 0.36 اسقدقةرا )ا(، )دت(
 غ   قاحة ا  79 % 95 1.70 0.71 اسقدقةرا )ا(، )دت(

اسقدقةرتتجأ اسنالنتتا تدتتجد اسق اداتتا  فتت  تمتتح قتتق اسدتت ةف اسستتجمت اق هحتتجك تقجنتتف متت ق اتدجهتتجأ اسقتتة ي ق 
قق أ ج   تتةا ا تته قا ةقتتجأ رحفتتج ) .  ة   خ( ةهتتلا استقجنتتف  اتمتت  اة  تتاس اا  تا ةتدتتجد قتتق   تتة  مفتتج امتتف اق  ت
ةسفتتلا فتتال فتت ةت قاحة تتا تةدتت  متت ق  ،% 95ن تتا  صتتف إستت  ه ةمقستتتة  ،)اسيا  تتا( ااتتف مان تت  قتتق أ اسد ةس تتا

اسق د تتا  فتت اتت قأ إستت  افتت ا  اسقدقةرتتا )ا(  استتت ر تت  قتتج ت تت  ، فتتإق اسقا ةقتتجأ  ةمحتتجء ،اسقدقةرتتجأ اسنالنتتا
ةحيتتا  ،دتتت( افتت ا  اسقدقتتةرت ق )ا،ه ستت ا احفتتج ستتتد ث تر  تت   ا جح تتا قتتق اس  استتا استد  م تتا قتتق اسقدتقتتف دتت   اسن

 قاتتتق تاقتتت   حت دتتتا اتتتف   ةمجستتتتجس ،اسدتتتجف قتتتك م  تتتا اسقا ةقتتتجأ اسق  قتتتا إستتت  اتتتف قتتتق اسقدقتتتةرت ق اقا تتت ت ق
اس تتةف اق اسقتتحف  اسق تتت   هتتلد اس  استتا، ةر  تته  قاتتق   اس  استتا ر تت  اتتف قتتق قدقتتةرت  قدقةرتتا قتتق ق د تتت

 قتاجقف  .
 اختبار تأثير المعلومات المقدمة مع المرحلة الثانية من الدراسة التجريبية )اختبار الفروض( -2

اجفتتتتا  فتتتت اس  استتتتا استد  م تتتتا، ة   إ دجم تتتتا متتتت ق ق د تتتتتج س حتتتتتجي  اق هحتتتتجك ف ةا تتتت ي س تتتت  ا فتتتت  استد  تتتتف اسةصتتتت
اسق د تتا اسنجح تتا قتتق هتتلد  فتت اسقا ةقتتجأ اسق  قتتا إستت  اتتف قدقةرتتا إستت  ج قدقةرجتفتتج ةتاتتة  هتتلد اسيتت ةت غجسم تت

 اس  اسا.
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اتدجهتتجأ افتت ا   فتت اق اسقا ةقتتجأ اسقتا  تتا ميتت ةا اسقتتحف  اسق تتت   اتت  ادتت نأ تر  تت اأ إ دجم تتا   ةهتتلا  احتت
قفت  قدقةرجأ اس  اسا اسنالنتا تدتجد اسق اداتا اس اا  تا ةتدتجد قتق   تة  مفتج ةهتلا هتة اسرت ا، ةساتق اسست اف اس

 قاحة ا لاأ  تسا إدصجي ا" ؟ج "هف تا  هلد اسي ةت ف ةا    دا اإلدجما ر  ه ةهة اسلي
اس  اسا استد  م ا ةاساجصا ماف   م  قق إد اء ااتمج  حتجي  ق د ت ةقق ادف اإلدجما ر   هلا اسس اف اجق ت

تاتمتت   استتت قتتجأ )ة ةلستتك قتتق ادتتف استاتت ه ر تت  قتت ه تتتأن   ت تتك اسقا ة  ،قدقةرتتا قتتق قدقةرجتفتتج ر تت  دتت ة
اسق د تا اسنجح تا قحفتج(، ر ت  اتدجهتجأ افت ا  اتف قدقةرتا  ف ا اف إس  اس  اسا استد  م ا  اسلياسقتر   اسةد   

 مةء هلا اتاتمج . ف تد    ق ه صدا ف ةا اسقحف    قق اسحجد ا اإلدصجي ا ةمجستجس
  اسق د ا اسنجح ا ما  ت     اسقا ةقتجأ ةحتتجي  اقحج مإد اء ااتمج اأ تستا اج قاحة ا اسي ةت م ق حتجي  ةمجستجس

 : امف ت     اسقا ةقجأ ةا  اجحأ اسحتجي  ر   اسحدة استجس  اسق د ا اقةس
درجات  معامل الثقة ت. الجدولية ت الفعلية المجموعة

 (1الحرية)
 الفوارق

 غ   قاحة ا  85 % 95 1.68 1.34 اسقدقةرا )ا(
 قاحة ا  87 % 95 1.68 2.58 اسقدقةرا )ا(
 قاحة ا  79 %95 1.70 1.83 اسقدقةرا )دت(

اسقدقةرتا  فت ةاسق د ا اسنجح ا قتق اس  استا   مجسح   إس  اسد ةف اسسجمت  تمح اق اسي ت م ق اسقدقةرا اقةس
ااتف قتق ه ةلسك قق "أ" اسيا  ا رح  هتلا اسقستتة   85ةم  دجأ د  ا  %95م  دا ن ا  يغ   قاحة ج )ا( ف ا  

تتت استتتلير تتت  هتتتلد اسحت دتتتا  اتتتةق اسرتتت ا  ةمحتتتجء   ،ا"أ" اسد ةس تتت قتتتق اسحجد تتتا ج ااتم تتتته هتتتلد اسقدقةرتتتا ق فةم 
 .اإلدصجي ا

ةم  دتتا د  تتا  %95م  دتتا ن تتا تصتتف إستت  ج قاحة  تتج اسقدقةرتتا )ا( ف ا تت فتت اس  استتا   اقتتج اسيتت ت متت ق ق د تتت
   تتتجقاحة ج  استتتا ف فقتتتج ف ا تتتاس   ةاتتتلسك اسدتتتجف مجسحستتتما س قدقةرتتتا )دتتتت( فتتتإق اسيتتت ت متتت ق ق د تتتت ،89تصتتتف إستتت  
تتتت  ااتمج هقتتتج  اتتت اق  استتتت فتتتإق اسي متتت ت ق هتتتجت ق ة  ،ر تتت  لستتتك ةمحتتتجء   79ةم  دتتتا د  تتتا  %95ةم  دتتتا ن تتتا 

سحتجي  اس  اسا   س تد  ف اسسجمت، فإحه  قاق اس ةف مأق استد  ف اإلدصجيج ق مةتق قق اسحجد ا اإلدصجي ا ةام   
اقج مجسحسما س قدقةرا )ا( فإق  ،سفج مجسحسما سحتجي  اسقدقةرت ق )ا،دت( ي استد  م ا ا  ا   ة ر  استد  ف اسةص
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سفج م  دا ام  ة ة مقج  اةق اد  اسستمم ق استتجس  ق ا  االهقتج ة اء  ي س       استد  ف اسةص  استد  ف اإلدصجي
 اسقدقةرا )ا(: ف اس  اسا   د ةث اسي ةت اسر   قاحة ا م ق ق د ت

 اسقدقةرا مص ت اسقا ةقجأ اسقااجة سف . ي قة  حج ت: ر   ااتالسبب األول
اسد جة اساق  تا، ةساتق ر ت  است غ  قتق رت   تأ  ت   ف اة ر   ةنةاف  قق إقاجح ا تام ت قج ة   : يالثانالسبب 

تتج اسيتت ا )ا( إدصتتجي    تتج فإحتته قتتق اسحجد تتا اسقحا  تتا ت  قاتتق  فمتته  فم  مقدتت   اق ف ةاتته اإل دجم تتا غ تت  ج تجق 
ةساتتتق إلا  ،85ةمتتت  دجأ د  تتتا  %95اسحت دتتتا اسستتتجم ا احتتتأ قتةااتتتا ر تتت  قاجقتتتف اسن تتتا  قاحة تتتا ةلستتتك قق

 1.34فتتإق "أ" اسيا  تتا  85ةمتتحيا   دتتجأ اسد  تتا  %90ااتمتت أ هتتلد اسيتت ةت رحتت  قاجقتتف ن تتا  صتتف إستت  
فتتإق هتتلا اسيتت ا   ةمجستتتجس ،1.30هحتتج  يتستتجة  هتت ة  ،هستتةه تاتتةق اامتت  قتتق "أ" اسد ةس تتا رحتت  هتتلا اسقستتتة 

 قق اسن ا.ه رح  هلا اسقستة ج ق مةف إدصجي    اةق 
اسستجمت  ي م  دا قا ةستا، ةت  قاتق  فمته تست قج ةاق استد  تف اسةصت ةقحه  قاق اس ةف اق اسي ا  ا  ق مةت

اسق د تتا  فتت   إدجمتتجتف  تر  تت  إ دتتجم فتت قتتق قدقتتة  افتت ا  اسقدقةرتتا )ا( اتت  دتت ث  %58.14اتت  ا فتت  اق 
 ت ك اسق د ا. ف  ةقجأ اسق  قا إس ف  رق هلا اسي ا اسنجح ا قق اس  اسا حت دا اسقا

 خالصة الدراسة التجريبية: -1
 ت  ت   قه اأسجا س فتك  اسلياسق ت   ة   استف فأ هلد اس  اسا استد  م ا ق ه صدا ف ةا اسقحف  اسس ةا

 ايج ا ة  يا اسق اداا اس اا  ا.
  ج ادفتتوة اس  تتجا ةاسق اامتتا اتتةحف   قج ستتةق اسق سستتا اسةاح تتا إلحتتتج فتت اد  تتأ هتتلد اس  استتا ر تت  اسقتتة ي ق

 . رق  جأ تامك س ق اداا اس اا  ا ة تاجق ةق قك اسق ادك اس اا ج دجس   
   ت  ت س   ر حا اس  اسا إس  نالث قدقةرتجأ اتف قدقةرتا قحفتج ر ت  ر ت  مقفقتا ااتمتج اأ فت ةا اسقتحف

 اسق ت  .
 هتة ا تجا اتدجهتجأ افت ا  اتف   اسق د تا اقةست ةاتجق اسفت ه قتق ،ت  هلا اسدتوء قتق اس  استا رمت  اسقت د ت ق

ةحدة ة  يته اقج تداقفج ام اتف  اس اصت ا اسمدتتا، اقتج اسق د تا اسنجح تا قحفتج   قدقةرا حدة اسق ادك اس اا 
 ف ةا اسقحف  اسق ت  .  ف   اجق ه ففج ا جا اتدجهجأ ه تء اسقة ي ق ما  اق ت  توة  ه  مقا ةقجأ ترا

 تت  ق د تتت فتت جأ اسقتتة ي ق ارتمتت  اسيتت ت متت ق اتدجهتت اسق د تتا  فتت اتت قأ  استتت رتتق اسقا ةقتتجأ ج اس  استتا حجتد 
 اسنجح ا قق اس  اسا رق ف ةا اسقحف  اسق ت   ة اسا ر   ق ه صدا هلد اسي ةا.
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  متد  تتتف حتتتتجي  اس  استتتا تمتتت ق اق دق تتتك فتتت ةا هتتتلا اسقتتتحف  اسق تتتت   ق  تتت ة ةق مةستتتا قتتتق اسحجد تتتا اسةصتتتي ا
اتدجهتجأ  فت  سجر  ر   إد اث تر  اأ إ دجم ا  اسقحف  اسق ت    ا  قحفدج قتاجقال ةاإلدصجي ا ةا  تم ق اق

 آق ةاد  . ف قة ه  يج، ةقك ااسقة ي ق ف قج سة ام أ اسجس مه اسنالنا قا  
 تت محتتجء اسد تتجة  فتت ة   ستام تتت اسق تت اح اتتجمالج ر تت  استد  تتف اسستتجمت  قاتتق اس تتةف متتأق اسقتتحف  اسق تتت    اتت  قحفد 

اانتت  ايج تتا ةاسق اداتتا   داتتف اسق ادتتك استت اا  فتت اق دتتح ستتةه  حتتت  رحتته حتتتجي  إ دجم تتا تستتف  حتته ااساق  تتا ة 
قك قتق ج سفج ةاان  تاجةح   اس اا  ا اان  فاجس ا، ةاق اجص اسل ق تامك ارقجسف  س ق اداا اس اا  ا اان  ت مال

   ة  مفج.
 خاصة بالفرضية الرابعة من فروض البحثسئلة الالجزء الثالث من الدراسة الميدانية: ويضم هذا الجزء األ

 ة مت  اقستي ا اسنالنتا ةاسنالنتةق ست ات ،تدس ق اق اء ف ةاجق اسر ا قحه هة تم جق  ة  اسق اداا اس اا  ا 
ق رتت   استتي ا هتتلا اسدتتوء إد تتث ج ستتجم    متت  ا ماتتا ةستتماةق ستت ات استتليدتت ةف اتستتتم جق اقةف  فتت اسقتتلاة ة 

 س ات (. 00إس   0ق تما قق  ا  )  اتاقا   ةهة نالنا ةنالنةق س
 اسر ا قق هلد اقسي ا هة ااتمج  ف ا اسمدث اس امك ةهة: 

إستت  تدستت ق اق اء  ي"ا تتج  ة  يتتا اسق اداتتا اس اا  تتا ميدتتص ةت  تت   ح تتج  اس اجمتتا اس اا  تتا ةاست   تت  رحتته  تت  
 ةتد  ت حتجي  اان  س ق سسا"

 
 : اقج     سفلد اقسي ا ةف  ج سقا دجأ اسدجسا اآلس  صجياجق استةص ه اإلد اختبار الفرض الرابع: 

 (21) جدول رقم
 ألسئلة الفرض األول من خاصة االستبيان يالتوصيف اإلحصائ

 ياتحد اه اسقا ج   اسقتةسا اسدسجم  س  اسقتر  ا  قو اسقتر  

X 1 
ه اسق سسا ةر ت  قستتة  ف اةده است ص   اسقةدة ة  -

تد  تتتتت هج حت دتتتتتا دتتتتت ةث  ح تتتتتج  اس اجمتتتتتا اس اا  تتتتتا  تتتتتت 
 تدجةواأ غ   اجحةح ا

3.89 0.74 

X2 
س جستتتجأ اسقتتتةا   اسم تتت  ا اسقام تتتا تستتتقح متة  تتته  -

ةتاتتتتتتتة   ايتتتتتتتجءاأ ةاتتتتتتت  اأ اقفتتتتتتت ا  ستد  تتتتتتتت اهتتتتتتت اه 
3.82 0.70 
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 ياتحد اه اسقا ج   اسقتةسا اسدسجم  س  اسقتر  ا  قو اسقتر  
 اسق سسا

X3 
 تتتت  إرتتت ا  ت   تتت  رتتتق فاجس تتتا ح تتتج  اس اجمتتتا اس اا  تتتا  -

 حفج ا اسسحا اسقجس ا ف مجسق سسا 
3.21 1.03 

X4 
 فاتتتتجتج تقنتتتف قجحا تتتتج إدتتت اءاأ اس اجمتتتتا اسقام تتتا دجس  تتتت -

 قاجسيجأ يسال تاجا ا
3.75 0.44 

X5 
ستتتت   استتتتت  ج  فتتتت ةمتتتتك ة  يتتتتا اسق اداتتتتا اس اا  تتتتا  -

 س ق سسا ي اسة  
1.87 0.57 

X6 
اصتتتة   يتت متتتف اإل ا ة استحي ل تتتا اسقالد تتتجأ رتتتق ا -
 ق ت دجأ ستاة   هلا اسح ج  يح ج  اس اجما ةا ف 

164 0.62 

X7 
 تتت  استةا تتك ر تت  ت   تت  اسق اداتتا اس اا  تتا قتتق امتتف  -

ا اساجق تتتتا رحتتتت  ةس   ستتتتةف ة تدقتتتتف اسق  اس تتتتاص اسقستتتت
 جت ص   تد    ياات جه ا

1.75 0.52 

X8 
قا ستد  ت  ةت  ت   قاةاتجأ تد  تت ءتةد  اسجس ا قال -

 اه اه اسق سسا
2.07 0.77 

X9 
قاتتتتتتتتتج    اإل ا ة استحي ل تتتتتتتتتا تتاجقتتتتتتتتتف قتتتتتتتتتك احتفتتتتتتتتتجك اس -

اسةاتتتتأ  فتتتت اقاالا تتتتا ةاسستتتت ةا ا م تتتتاف رتتتتج ف ةم تتتتةة 
 سح ج  اسق سساج اسقالي  ةف   

2.92 1.12 

X10 
إل ا ة اسق اداتتتتا  د تتتتت اإل تتتت اه   اسف اتتتتف استح  قتتتت -

 ةاس  ج ة سدق ك اح اا اسق اداا
2.14 0.45 

X11 
إ ا ة اسق اداتتا اس اا  تتا  ستتفف  فتت   اسف اتتف استح  قتت -

  ااف اإل ا ة ةقك اإل ا اأ اقا هرق  ا ح ف اسم جحجأ 
2.21 .042 

X12 
س تدستتتت ق اسقستتتتتق   يحتتتته قتتتتق اسمتتتت ة  اهتتتتف تتتتت ةق  -

 يساتتتتتت قجأ ة  يتتتتتتا اسق اداتتتتتتا اس اا  تتتتتتا است  تتتتتت   استتتتتت ة  
3.74 0.58 
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 ياتحد اه اسقا ج   اسقتةسا اسدسجم  س  اسقتر  ا  قو اسقتر  
 ةاسقحت   س ت ج    ةحتجي  اسق اداا اس اا  ا.

X13 
 ياسيدتتص ةاست   تت  رتتق ا   ستتتا ك اسق ادتتك استت اا  -

 فتتت  يإ ا  ه قستتتتة  يق سستتتا اة اح تتتجا قتتتق اح تتتاا اس
 اسق سسا

3.14 0.36 

X14 
حتته ةقتتق ادتتف استدستت ق اسقستتتق  سدتتة ة اهتتف تتت ةق  -

اسق اداتتتا اس اا  تتتا تاتتتة   قةاصتتتيجأ ة  يتتتا اسق ادتتتك 
  اس اا 

3.32 0.48 

X15 

ةس ق رتتتتق إ ا ة رق  تتتتجأ   هتتتتف  اتتتتةق دمتتتتة  اسقستتتت -
قك اساجمتا ق   ةاساتجق  اسق اداا سالدتقج  اتفتتجد

ستتتتت ت  ف  تتتتتت  استتتتتت اقح تتتتتاا   ةس   اداتتتتتا ةقتتتتتك قستتتتتس ق
 اسق اداا

2.10 0.52 

X16 

س تدستتتت ق اسقستتتتتق   يهتتتتف تتتتت ةق احتتتته قتتتتق اسمتتتت ة   -
ساتتتتتت قجأ ة  يتتتتتتا اسق اداتتتتتتا اس اا  تتتتتتا اس  تتتتتتج  متتتتتتجست     
اسقحت   ساالاجأ ف  ت اسق اداتا قتك اقفت ا  اساجمتا ق 

 س ق اداا مجترتقج  ر  :
 ق اداا مج اإل ا ة اساجماا س ه * قستة 

 م  ف  ت اسق اداا ي* ر   اس اجة 
اداا ستحي ل تةد فجأ  ي ا * س را استدجما ف  ت اسق  

 اسي  ت

2.61 0.87 

X17 
هتتف تتت ةق متت ة ة سةمتتك ة  يتتا اسق اداتتا اس اا  تتا  -
 س ق سسا.  ق تيك مجسف اف استح  ق يإ ا  ه قستة  ف 

3.68 0.77 

X18 
  يتا هف ت ةق م ة ة سةمك اجيقا  ستق ا مقفتج  ة  -

اسق اداتتتتتتا اس اا  تتتتتتا ر تتتتتت  متتتتتتةء استر  تتتتتت اأ اسد  نتتتتتتا 
3.60 0.48 
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 ياتحد اه اسقا ج   اسقتةسا اسدسجم  س  اسقتر  ا  قو اسقتر  
 ةقاج    اسققج سا اسقفح ا س ق اداا اس اا  ا

X19 
س قستتتتتي   قتتتتق  يهتتتتف هحتتتتجك تر  تتتت  س قيفتتتتة  است   تتتت  -

اتتتتتت قجأ اسق اداتتتتتتا اس اا  تتتتتتا س  تتتتتتقف اتتتتتتف قصتتتتتتدجا 
 اسقصجسح اسق تماا ماق  ا اسق اداا اس اا  ا

1.74 0.52 

X20 

قدتتتتتجة  اسقستتتتتأسا استأ  م تتتتتا قرمتتتتتجء ف  تتتتتت  إ ستتتتتجء -
اسق اداتتتا اس اا  تتتا دتتتجف ا تتتجقف  مقاجسيتتتا اةارتتت  ةآ اا 

سقنتتتف ج إسواق  تتتج  اتتتةق هحتتتجك اجما تتت  ساتتت  اسستتت ةك اسقفحتتت
 ت ك اس ةار 

3.13 0.34 

X21 

هتتف تتت ةق متت ة ة ساتت ا قاتتج    اسققج ستتا اسقفح تتا  -
قتتتتتتتتق اتتتتتتتتالف قةاتتتتتتتتك   ةاةارتتتتتتتت  آ اا اسستتتتتتتت ةك اسقفحتتتتتتتت

قتتتتتا ر تتتتت   تتتتتماا اسقا ةقتتتتتجأ اس ةس تتتتتا قاصتتتتتص س قح 
)اإلحت حتتتتتأ( مد تتتتتث  اتتتتتةق هتتتتتلا اسقةاتتتتتك مقنجمتتتتتا ق دتتتتتك 

قتتتتتتق  تتتتتتأحه اساقتتتتتتف ر تتتتتت  تدستتتتتت ق ة  يتتتتتتا   إسات ةحتتتتتت
 اسق اداا اس اا  ا

3.73 0.44 

X22 

استحستت ت قتتك اسستت اا است تت  ا ا ر تت  إصتت ا  اتتجحةق  -
متتإمالغ ادفتتوة اسستت اا است تت  ا ا     تتو  اسق ادتتك استت اا 

قاجسيتتجأ دستتق ا قجس تتا اة ااالا تتا ت تتك ةاتتجيك اة  يمتتأ
مجسق سستتا قتتك ت تت    اسا ةمتتجأ اسق ح تتا ةاسدحجي تتا ر تت  

 دجسا قاجسيتف  س  جحةق ف اسق ادا ق اس اا   ق 

1.60 0.62 

X23 
س تدستتتت ق اسقستتتتتق   يهتتتتف تتتتت ةق احتتتته قتتتتق اسمتتتت ة   -

  س ق اداتتا اس اا  تتا ا تتج  اسستت اجأ مإح تتجء قح قتتا قفحتت
 قست  ا

3.24 0.65 

X24 -   0.70 2.82ةق قواةستتتا   تح تتت    تتت يهتتتف تتتت ةق احتتته قتتتق اسمتتت ة 
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 ياتحد اه اسقا ج   اسقتةسا اسدسجم  س  اسقتر  ا  قو اسقتر  
 اسقفحا ةق ارجة قصجسح ارمجيفج

X25 
  هتتتتتتتف تتتتتتتت ةق اق إصتتتتتتت ا  اةارتتتتتتت  اسستتتتتتت ةك اسقفحتتتتتتت -

اتتج  سقاتتج    اق اء اسقفحتت  اقاالاتت  تت رقجق ر تت    ةا 
 اتست الف ةاس اجما اسلات ا ةم ف اساحج ا اسقفح ا اسقا ةسا

2.20 0.40 

X26 
ق اداتتتتتتا اس اا  تتتتتتا ت فتتتتتت  مةمتتتتتتة  استواقفتتتتتتج إ ا ة اس -

 فت قق االف استواقفج ملسك   مجسحواها ةاسس ةك اقاالا
 ح اتفج اس ةق اا

2.05 0.74 

X27 
اإل ا ة استحي ل ا س ق سسا ت تة  ةم تاف قتات   م ت    -

قتتتتق اتتتتالف اس  تتتتجء   اهق تتتتا اسحواهتتتتا ةاسستتتت ةك اقاالاتتتت
 إ ا ة اسق اداا اس اا  ا ي مقة 

3.21 1.03 

X28 
  ة  ف  ت اسق اداا اس اا  ا م ة اأ تاة ح تا ت   م تا  -

قات ه اح اا اسق سسا س فتك ات  تف   ف م اف قحت   
 اسق سسا ف سقةااما تاة اأ اساقف 

3.12 0.87 

X29 

هتتف تتت ةق متت ة ة استحستت ت قتتك اسدجقاتتجأ ةاسامتت اء  -
اسقاتتتج    اسستتتجي ة  فتتت ج اسقاتصتتت ق إلرتتتج ة اسح تتت   ة   تتت

فح تتا ةتدتت  نفج مقتتج  تتالء   تت ةه استاتتة  س ققج ستتا اسق
 جةرجسق   ج قد      ةاستاحةسةد يةاتاتصج   اسقفح

1.76 0.52 

X30 
هتتتتف تةدتتتت   ةامتتتتا رجي  تتتتا متتتت ق اسقتتتتة ي ق ة  ستتتتجء  -

 اسق سسا ف اسقصجسح 
4.11 0.31 

X31 
هتتتتتتف هحتتتتتتجك تحستتتتتت ت ةتاجقتتتتتتف متتتتتت ق رقتتتتتتف اسق ادتتتتتتك  -

رتتتتف س  اجمتتتتا ةاسقدجستتتتما ة  يةاسدفتتتتجو اسق اتتتتو   اساتتتتج د
  اسق ادك اس اا 

3.87 0.42 

X32 -  0.84 3.53هتتتف اسق يتتتجأ اساجصتتتا مقصتتت دا اسق اداتتتا اس اا  تتتا 
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 ياتحد اه اسقا ج   اسقتةسا اسدسجم  س  اسقتر  ا  قو اسقتر  
 قق دق ك قاجا  اسقدة اة اإلتاله قدية ا ةقدق ا

X33 

إلا تتتتتتتتتتتتةف أ اإلدتتتتتتتتتتت اءاأ ةاقستتتتتتتتتتتجس ا ةاساحجصتتتتتتتتتتت   -
ة  يتتتتتتا اسق اداتتتتتتا  فتتتتتت اسقةمتتتتتتدا مجقستتتتتتي ا اسستتتتتتجم ا 
 تتتت اقهتتت اه إستتت  تد  ياس اا  تتتا فتتتإق لستتتك ستتتةه  تتت  

اسقستتتتتتا ة قتتتتتتق امتتتتتتف اسة  يتتتتتتا ةقحتتتتتته تد  تتتتتتت اهتتتتتت اه 
 اسق سسا ااف

4.14 0.59 

تت  استةصتف إست    ةمجستتا ا  اسقتةستا اسدستجم ،ةسر ا ت ت ا اهق ا تأن   اقسي ا ر   فت ا اسمدتث اس امتك
 : س د ةف استجسج ت ت ا اقسي ا مدسا اهق تفج ةف   

 است ت ا ياه قا ج  احد    قتةسا دسجم اس  اسقتر   رمز المتغير

00x 

إلا تتتتتةف أ اإلدتتتت اءاأ ةاقستتتتجس ا ةاساحجصتتتت  
ة  يتتتتتتتتا  فتتتتتتتت اسقةمتتتتتتتتدا مجقستتتتتتتتي ا اسستتتتتتتتجم ا 

إستت   ياسق اداتتا اس اا  تتا فتتإق لستتك ستتةه  تت  
تد  تتتت اقهتتت اه اسقستتتتا ة قتتتق امتتتف اسة  يتتتتا 

 ةقحه تد  ت اه اه اسق سسا ااف

 اقةف 0.09 4.14

01x 
ق هتتتتف تةدتتتتت   ةامتتتتا رجي  تتتتتا متتتت ق اسقتتتتتة ي  -

 اسق سسا ف ة  سجء اسقصجسح 
  اسنجح 0.31 4.11

X1 
اسق سستتتتتتا  فتتتتت اةدتتتتته است صتتتتت   اسقةدتتتتتة ة  -

ح تتتتتتج  اس اجمتتتتتتا اس اا  تتتتتتا  تتتتتتت  ه ةر تتتتتت  قستتتتتتتة 
 تد   هج حت دا د ةث تدجةواأ غ   اجحةح ا

 اسنجسث 0.74 3.89

X31 
هف هحجك تحس ت ةتاجقف م ق رقف اسق ادك  -

قدجستتما س  اجمتتا ةاس يةاسدفتتجو اسق اتتو   اساتتج د
  ةرف اسق ادك اس اا 

 اس امك 0.42 3.87

X 2 -  اساجقا 0.70 3.82س جستتتتجأ اسقتتتتةا   اسم تتتت  ا اسقام تتتتا تستتتتقح 
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 است ت ا ياه قا ج  احد    قتةسا دسجم اس  اسقتر   رمز المتغير
متة  تتتتته ةتاتتتتتة   ايتتتتتجءاأ ةاتتتتت  اأ اقفتتتتت ا  

 ستد  ت اه اه اسق سسا

X 4 
ج تقنتتف قجحا تتج إدتت اءاأ اس اجمتتا اسقام تتا دجس  تت -

 قاجسيجأ يسال تاجا ا فاجت
 اسسج ا 0.44 3.75

X 12 

س تدستتتتت ق  يحتتتتته قتتتتتق اسمتتتتت ة  اهتتتتتف تتتتتت ةق  -
اسقستتتتق  ساتتت قجأ ة  يتتتا اسق اداتتتا اس اا  تتتتا 

ةاسقحتتتتتتتت   س ت تتتتتتتج    ةحتتتتتتتتجي   ياست  تتتتتتت   استتتتتتت ة  
 اسق اداا اس اا  ا

 اسسجمك 0.58 3.74

X21 

هف ت ةق م ة ة سا ا قاتج    اسققج ستا  -
قتتتتتق   اسقفح تتتتتا ةاةارتتتتت  آ اا اسستتتتت ةك اسقفحتتتتت
 تتتماا  اتتتالف قةاتتتك قاصتتتص س قح قتتتا ر تتت 

اسقا ةقتتتتجأ اس ةس تتتتا )اإلحت حتتتتأ( مد تتتتث  اتتتتةق 
قتتق  تتأحه   هتتلا اسقةاتتك مقنجمتتا ق دتتك إسات ةحتت

 اساقف ر   تدس ق ة  يا اسق اداا اس اا  ا

 اسنجقق 0.43 3.73

X 17 
هتتف تتت ةق متت ة ة سةمتتك ة  يتتا اسق اداتتا  -

ق تيتتتتتك مجسف اتتتتتف  يإ ا  ه قستتتتتتة  فتتتتت اس اا  تتتتتا 
 س ق سسا  استح  ق

 استجسك 0.77 3.68

X18 

هتتتتف تتتتت ةق متتتت ة ة سةمتتتتك اجيقتتتتا  ستتتتق ا  -
مقفتتتج  ة  يتتتا اسق اداتتتا اس اا  تتتا ر تتت  متتتةء 

قج ستتا اسقفح تتا استر  تت اأ اسد  نتتا ةقاتتج    اسق
 س ق اداا اس اا  ا

 اساج   0.49 3.60

X  32 
هتتتف اسق يتتتجأ اساجصتتتا مقصتتت دا اسق اداتتتتا  -

اس اا  ا قدية تا ةقدق تا قتق دق تك قاتجا  
 ر   ياسدج  0.84 3.53
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 است ت ا ياه قا ج  احد    قتةسا دسجم اس  اسقتر   رمز المتغير
 اسقدة اة اإلتاله

X 14 
حه ةقتق ادتف استدست ق اسقستتق  اهف ت ةق  -

سدتتتتة ة اسق اداتتتتا اس اا  تتتتا تاتتتتة   قةاصتتتتيجأ 
  ة  يا اسق ادك اس اا 

 ر    اسنجح 0.48 3.32

X23 
س تدستتتتت ق  يهتتتتتف تتتتتت ةق احتتتتته قتتتتتق اسمتتتتت ة   -

اسقستتتتتتق  س ق اداتتتتتا اس اا  تتتتتا ا تتتتتج  اسستتتتت اجأ 
 قست  ا  مإح جء قح قا قفح

 جسث ر  اسن 0.65 3.24

X  3 
 تتتت  إرتتت ا  ت   تتت  رتتتق فاجس تتتا ح تتتج  اس اجمتتتا -

 حفج ا اسسحا اسقجس ا ف اس اا  ا مجسق سسا 
 اس امك ر   1.03 3.21

X27 

اإل ا ة استحي ل تتتتتتتا س ق سستتتتتتتا ت تتتتتتتة  ةم تتتتتتتاف  -
  قتا   م    اهق ا اسحواها ةاسس ةك اقاالا

إ ا ة اسق اداتتتتتتا  ي قتتتتتتق اتتتتتتالف اس  تتتتتتجء مقتتتتتتة 
 اس اا  ا

 اساجقا ر   1.01 3.20

X13 
اسيدتتص ةاست   تت     ستتا ك اسق ادتتك است اا  -

 يح تتتتجا قتتتتق اح تتتتاا اسق سستتتتا اة ا يرتتتتق ا
 اسق سسا ف  يإ ا  ه قستة 

 اسسج ا ر   0.36 3.14

X 20 

إ ستتتجء قدتتتجة  اسقستتتأسا استأ  م تتتا قرمتتتجء  -
ف  تتت اسق اداتتا اس اا  تتا دتتجف ا تتجقف  مقاجسيتتا 

ق هحتجك  اتة   سا  اةار  ةآ اا اسس ةك اسقفح
 سقنف ت ك اس ةار ج إسواق   ج اجما  

 اسسجمك ر   0.34 3.13

X28 
  تتتتتتتة  ف  تتتتتتتت اسق اداتتتتتتتا اس اا  تتتتتتتا متتتتتتت ة اأ  -

قات تتتته  فتتتت تاة ح تتتتا ت   م تتتتا م تتتتاف قحتتتتت   
اح اا اسق سسا س فك ا  تف  سقةاامتا تاتة اأ 

 اسنجقق ر   0.87 3.12
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 است ت ا ياه قا ج  احد    قتةسا دسجم اس  اسقتر   رمز المتغير
 اسق سسا ف اساقف 

X 9 
فجك اسقاج    اإل ا ة استحي ل ا تتاجقف قك احت -

 فتتت اقاالا تتتا ةاسستتت ةا ا م تتتاف رتتتج ف ةم تتتةة 
 سح ج  اسق سساج اسةاأ اسقالي  ةف   

 استجسك ر   1.12 2.92

X24 
تح تت    تت ةق  يهتف تتت ةق احتته قتتق اسمتت ة   -

 قواةسا اسقفحا ةق ارجة قصجسح ارمجيفج
 اسا  ةق 0.70 2.82

X 16 

س تدستتتتت ق  يهتتتتتف تتتتتت ةق احتتتتته قتتتتتق اسمتتتتت ة   -
ة  يتتتا اسق اداتتتا اس اا  تتتتا اسقستتتتق  ساتتت قجأ 

اس  ج  مجست     اسقحت   ساالاجأ ف  تت اسق اداتا 
قتتتتتك اقفتتتتت ا  اساجمتتتتتا ق س ق اداتتتتتا مجترتقتتتتتج  

 ر  :
  مج اإل ا ة اساجماا س ق اداا.ه * قستة 

 م  ف  ت اسق اداا. ي* ر   اس اجة 
* ستتتتتتت را استتتتتتتتدجما ف  تتتتتتتت اسق اداتتتتتتتا ستحي تتتتتتتل 

 تةد فجأ  ي ا اسي  ت.

 ةاسا  ةق ياسدج  0.87 2.61

X11 
إ ا ة اسق اداتتتتتتتتتا  فتتتتتتتتت   اسف اتتتتتتتتتف استح  قتتتتتتتتت -

اس اا  تتتتا  ستتتتفف رق  تتتتا ح تتتتف اسم جحتتتتجأ  ااتتتتف 
 ياإل ا ة ةقك اإل ا اأ اقا  

 ةاسا  ةق  اسنجح 0.42 2.21

X 25 

  هف ت ةق اق إص ا  اةار  اسس ةك اسقفح -
اتتتتتتتتج  سقاتتتتتتتتج    اق اء اسقفحتتتتتتتت  اقاالاتتتتتتتت   ةا 

ا ةمت ف اسلات ت  رقجق ر ت  اتستت الف ةاس اجمتا 
 اساحج ا اسقفح ا اسقا ةسا

 اسنجسث ةاسا  ةق 0.40 2.20

X10 -اس امك ةاسا  ةق 0.45 2.14إل ا ة اسق اداتتتتتتا  د تتتتتتت   اسف اتتتتتتف استح  قتتتتتت 
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 است ت ا ياه قا ج  احد    قتةسا دسجم اس  اسقتر   رمز المتغير
 اإل  اه ةاس  ج ة سدق ك اح اا اسق اداا

X 15 

ةس ق رتتتتتق إ ا ة   هتتتتف  اتتتتةق دمتتتتة  اسقستتتت -
  رق  تتتتتتتتتجأ اسق اداتتتتتتتتتا سالدتقتتتتتتتتتج  اتفتتتتتتتتتتتجد

ك اساجمتتتتتتتا ق س ق اداتتتتتتتا ةقتتتتتتتك قتتتتتتت  ةاساتتتتتتتتجق
 س ت  ف  ت اسق اداا است اقح اا   قسيةس

2.10 0.52 
اساجقا 
 ةاسا  ةق

X8 
تةدتتتتتتتت  استتتتتتتتجس ا قاليقتتتتتتتتا ستد  تتتتتتتت  ةت  تتتتتتتت    -

 قاةاجأ تد  ت اه اه اسق سسا.
2.07 0.77 

اسسج ا 
 ةاسا  ةق

X26 
إ ا ة اسق اداتتتتتتا اس اا  تتتتتتتا ت فتتتتتتت  مةمتتتتتتتة   -

قتق اتالف   اتاستواقفج مجسحواها ةاسس ةك اقاال
 اح اتفج اس ةق ا ف استواقفج ملسك 

 اسسجمك ةاسا  ةق 0.74 2.05

X5 
ستتت    فتتت ةمتتتك ة  يتتتا اسق اداتتتا اس اا  تتتا  -

 س ق سسا ي است  ج اسة  
 اسنجقق ةاسا  ةق 0.57 1.87

X 29 

هتتف تتت ةق متت ة ة استحستت ت قتتك اسدجقاتتجأ  -
 فتت ج ةاسامتت اء اسقاتصتت ق إلرتتج ة اسح تت   ة   تت

ي ة س ققج ستتتا اسقفح تتتا ةتدتتت  نفج اسقاتتتج    اسستتتج
 يةاتاتصتج       ةه استاة  اسقفحيمقج  ال

 جةرجسق   ج قد      ةاستاحةسةد

 استجسك ةاسا  ةق 0.52 1.76

X 7 
 تتت  استةا تتتك ر تتت  ت   تت  اسق اداتتتا اس اا  تتتا  -

ا ةس   سةف ة تدقف اسق  قق امف اس اص اسقس
 جت ص   تد    ياساجق ا رح  اات جه ا

 نالنةقاس 0.52 1.75

X 19 
س قستتي    يهف هحتجك تر  ت  س قيفتة  است   ت  -

قتتتتق اتتتت قجأ اسق اداتتتتا اس اا  تتتتا س  تتتتقف اتتتتف 
قصدجا اسقصجسح اسق تماا ماق  ا اسق اداتا 

 ةاسنالنةق ياسدج  0.55 1.74
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 است ت ا ياه قا ج  احد    قتةسا دسجم اس  اسقتر   رمز المتغير
 اس اا  ا

X6 
 يتت متتف اإل ا ة استحي ل تتا اسقالد تتجأ رتتق ا -

ق ت دجأ ستاة    يح ج  اس اجما ةا ف اصة  
 اسح ج  هلا

 ةاسنالنةق  اسنجح 0.62 1.64

X 22 

إص ا    استحس ت قك اسس اا است   ا ا ر  -
متتتتإمالغ ادفتتتتوة   اتتتتجحةق   تتتتو  اسق ادتتتتك استتتت اا 

ةاتتتتتجيك اة قاجسيتتتتتجأ  ياسستتتتت اا است تتتتت  ا ا متتتتتأ
دستتتق ا قجس تتتا اة ااالا تتتا ت تتتك مجسق سستتتا قتتتك 
ت تتتتتتت    اسا ةمتتتتتتتجأ اسق ح تتتتتتتا ةاسدحجي تتتتتتتا ر تتتتتتت  

دجستتتتتتتا قاتتتتتتتجسيتف    فتتتتتتتاسقتتتتتتت ادا ق استتتتتتت اا   ق 
 س  جحةق.

 اسنجسث ةاسنالنةق 0.62 1.60
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 تحليل النتائج: -
 :ييتضح من الجدول أعاله ما يل

وظيفـة  فـيالسابقة  إذا توفرت كل اإلجراءات واألساليب والعناصر الموضحة باألسئلة xالمتغير المستقل * 
 اتمت  قتر ت  قت ن  م تاف هتج  ر ت   ة  اسق اداتا  ،إلـى تحسـين األداء بالمؤسسـة يالمراجعة فإن ذلـك يـؤد

ةقحه  قاق اس تةف اق قدقةرتا اقستجس ا ةاإلدت اءاأ هتلد إلا  ،فدص ةت     ح ج  اس اجما اس اا  ا ف اس اا  ا 
 فتت إستت  فاجس تتا  ة  اسق اداتتا اس اا  تتا  يقتتج تتت  تحي تتلهج قتتق امتتف ة  يتتا اس اا  تتا فتتإق لستتك مجستأا تت  ستتةه  تت  

   تتت  رتتتق فاجس تتتا ح تتتج  اس اجمتتتا اس اا  تتتا قتتتق حجد تتتا ةقتتتق حجد تتتا ااتتت ه إستتت  تدستتت ق اق اء فدتتتص ةت  تتت   است
 مجسق سسا.  

هل الملفات الخاصة بمصلحة المراجعة الداخلية محفوظة ومحمية من جميع المخاطر كالمحو  xالمتغير * 
اإلدتت اء ةاساتتجص مدقج تتا  ةتات تت  اسمجدنتتا اق هتتلا علــى دور المراجعــة الداخليــة اواإلتــالف يعتبــر إجــراء مــؤثر 

فدتص ةت  ت    فت   اسق يجأ اساجصا  مجسق اداا اس اا  ا قق است ه ةاسدت ت ةاإلتتاله ت  اتمت  اسقت ن  اس ي ست
 اسي ا اس جيقا. ف ح ج  اس اجما اس اا  ا قق م ق اسقتر  اأ اقا ه اسقلاة ة 

  المتغير المستقلx مخالفـات يـؤثر علـى  يالرتكـاب أ عـاالفا تمثـل مانع ـا إجراءات الرقابة المطبقة حالي ـ
 فدص ةت     ح ج  اس اجما اس اا  ا د ث   تما مةدة  إ ا ة ق اداا  اا  ا فاجسا. ف  دور المراجعة الداخلية

  المتغير المسـتقلx  تت   نظـام الرقابـة الداخليـةى المؤسسـة وعلـى مسـتو  فـيأوجـ  التقصـير الموجـودة 
ر تت   ة  اسق اداتتا اس اا  تتا م تتاف قمج تت  ةتاتمتت  ا قتت ن    اتمتت  رتتجقال   تد  تت هج حت دتتا تدتتجةواأ غ تت  اتتجحةح

  فتتت تقاتتتق اسق سستتتا قتتتق قا فتتتا اةدتتته است صتتت   ر تتت  اسقةدتتتة ة  استتتت اإل ا ة اس اجم تتتا  هتتت اسق اداتتتا اس اا  تتتا 
 اسق سسا.

  المتغير المستقلx "يجالمراجـع الخـار  نظام الرقابة الداخلية يتم تحديدها مـن خـالل فيوجة التقصير أ 
فدتص ةت  ت   ح تج   فت ر ت   ة  اسق اداتا اس اا  تا  ا"  اتمت  إدت اء قت ن  للرقابـة والمحاسـبة يالجهاز المركـز 
فدتص ةت  ت   ح تج  اس اجمتا  فت رتق  ة  اسق اداتا اس اا  تا   اسمجدنا مأق هلا  ام  م اف راسته اس اجما، ةت  

اتالف اح تاا اسقتجماتا اسقستتق ة قتق  ح تج  اس اجمتا قتق فت د ث قتق اسقيتت ا اق  اتةق تد  ت  اةدته اس صتة  
اسقتر ت اأ اسقستت  ا قستي ا اسيت ا اس امتك مدجستا است ت تا   إ ا ة اسق ادك اس اا  ا. ن  دجءأ مجا ي امف قة 

 استأن   ر    ة  اسق اداا اس اا  ا ةت     ح ج  اس اجما اس اا  ا. ف 
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الداخلية بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخليـة من خالل النتائج السابقة يتضح مدى تأثير وظيفة المراجعة  
وعلي  يجب توسيع نطاق عمل وظيفة المراجـع الداخليـة  ،إلى تحسين األداء بالمؤسسة يوالتقرير عن  يؤد

قيـود  يوالتقريـر عـن ذلـك إلـى مجلـس اإلدارة وعـدم وضـع أ ،لتشمل جميع أنشـطة نظـم الرقابـة بالمؤسسـة
 على نطاق عملها.
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 :الدراسة التجريبية   خاتمة

فممجسدددت يخمت دددد ملرظددد مراج سسدددخما ادددأم جعر عدددخم   دددخم  دددد ت  م ظلجدددخمفدددُتعدددلمراجعر عدددخمرالرظيفدددخم  ف دددخمت 
عفد متو فدلمجظتيدفم ع د ممراج سسدخمل اجعي جد قم رات ففجد قم راتايدف قم ألهلرفمهذهمراج سسخ،م ذاكمعد م

معيىمتاج مجسئ اف ت ممل   فخم  ع افخ. رات صف قمراتيمتعف  مم

 تع دلمعجيف ت د ،م رات د عمراسدعف م ديمرسدتظلرممرلالقم راجعدلرق،م تعدللمرسدتظلرج قماجدد عف م  تف خمالتس عمر
لرع م راا سددددل قمررا تع  فددددخم دددديمج دددد  مررلرع م رر تدددد  ،م ا دددد ممررلرعرقمظاددددىمت دددد فعم سدددد افل  م دددديمت  ددددفمم ر 

 م  دد  مراجعر عددخمرالرظيفددخم تعددللقم هددلر   ،مرألجددعمراددذام دد عفمجدد مرألعلدد ممرألعجدد  مل سددتجعرع،م  ددلمرتسدد
مراجي   معيىمع ت مراجعر عف مرالرظيفف م يمهذهمرألف م.

  دديمرا ر،دد ،م ددة مج جددخمراجعر دد مراددلرظييمُتعددلمجدد مراج دد ممراصددعلخ،مذاددكمأل ددجمف دد معيفددجم  مفدد   م دديمظ  دد وم
،م  يم  سمرا ،قمعيفجم  مف   ملف مرت  ه قمجت  ل م ف رواملف مراجت يل قمرا  فخما  ف خمراجعر عخمرالرظيفخ

ددد م ددديملرظددد مرات  فجددد قمراتددديمالمتظيددد مجددد مراصدددعرع قم جت يلددد قمسدددي  فخمجتع ع دددخم ددديم لفعت ددد ،م ظص صظ
مراجظتي خم ج مظ  عمجع لمج مرات  ع قم راع ، قمرر س  فخ.

اج جدددجمرا فدددلمل جفددد م ادددذاكم دددة م  ددد  مراجعر ددد مرادددلرظييم ددديمت لفدددخم ر ل تدددجمالم فت ،دددفمعيدددىمج  عرتدددجمرا  فدددخم ر 
د م ديمج د عرقم را  ر  مرر عرئفخما  ف خمراجعر عخمرالرظيفخم   ،م ر  ج مف  معيفجم   مع مذاكم  مفلدععم ف ظ
 ظددعتمت تسدد مظاددىمراج دد هفممراسددي  فخمرالاتددخ.م ل اتدد ايم ة ددجمفج دد مرا دد  ملدد  م   فددخمراجعر عددخمرالرظيفددخمتت ،ددفم

مم. ر  معلفل ملع   م  يم لع   مرألظعمسي  يعيىمجعرع  م 

 تدتج مرا  ر  مرا  فخمعيدىمرر دعرمرقم را سد ئ مرا  فدخ،م راجعد ففعمراج  فدخمراتديمتتلد م ديمظعدلرلم ت  فدذملدعرج م
راجعر عخمرالرظيفخ،م  ذرم يمظعلرلمرات  عفعمرا   ئفخمل ا ت ئ م رات صدف قمراتديمتدتجظنمع  د متيدكمرالدعرج ،م ،دلم

همرا  ر دد مجسددت ع مت عفلظدد معيددىمراصددعفلف مرأل دد لفجيم راج  دديم جتع ع ظدد معيف دد م فجدد ملددف مراج تجددف م صددلاقمهددذ
مل اجعر عخمرالرظيفخ.

 جدد مرا  ر دد مراسددي  فخم ة  دد متتعيدد مل اتدد ةفعرقمرا  سددفخمراتدديمتتعتدد معيددىمعجيفددخمراجعر عددخمرالرظيفددخم  مرلةدد عم
يفف م ة دد ممظعددلرلم ت  فددذمجعر عدد ت م،م جدد مف ددد مج  دد معدد مراسددي  فخمراتدديمتت اددلمعدد متصددع  قمراجددعر عف مراددلرظ
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ت صددف ت م،م راتدديمتدد ع سمل اتدد ايمعيددىمرت  هدد قم ج ر،ددفم ئدد قمجظتي ددخملرظدد مرات  ددفمم ظ ع ددجمت دد همراجعر دد م
م راجعر عخمرالرظيفخ.

ذمج يدد م ،ددلما فددقمرا  ر دد مراسددي  فخمايجعر عددخمرالرظيفددخمل هتجدد ممرالدد اةف م دديمج دد  مراجا سددلخم راجعر عددخمج دد
مستف  قمهذرمرا ع .م  لم  عفقمعل ملعرس قم لا ثمجفلر فخمج ذمذاكمرات عفخماتىمرل .

تفاددقمايل اةددخم عصددخمرر دد عمعيف دد م دديمهددذرمراج دد  مرت دد م  م ُم جدد م ر،دد مرالعرسدد قمراسددي  فخمراسدد ل خمراتدديم
ر عددخ،مل  مراتعددعنمجع ج دد م،ددلمع ددومعيددىمراع ،ددخمراتدديمتددعل ملددف مراجعر دد مراددلرظييم رادددظأمراظ  دد مايجعم

مالددد ،ىمع ،ددد قمراجعر عدددخمرالرظيفدددخمجددد مررلرع مراعيفددد م  مع ، ت جددد مرا  ف فدددخملرظددد م ادددل مراجعر عدددخمرالرظيفدددخ،
  ددذاكماددممتتعددعنم تمج  دد مايع ،دد قمراتدديمف ليددىم  متسدد لملددف مراجددعر عف مراددلرظيفف م راجددعر عف مراظدد ع فف م

لعرسدد قمااةدد عمراسددي  فخمراجاتجيددخماتيددكمراع ،دد ق،م الماجددلتم)جعر،لددىمرااسدد ل قب.م ل اتدد ايماددممتتعددعنمتيددكمرا
ت ةفعه معيىم   فخم  ع افخمراجعر عخمرالرظيفخ،مهذرمج م  افخ،م ج م  افخم ظعتم  لما ا م ف ظ م  م غي متيكم
رالعرسدد قماددممتسددتظلممراج دد هفممراسددي  فخم دديم ف فددخمراتييدد معيددىمراع ،دد قمراسدديلفخمراتدديمفج دد م  متت اددلمعدد م

م خمراجعر عخمرالرظيفخ،م ع متصع  قمج  ذف  .  ف

 فستيوممتا ف مهذرمرا لفملعرسخم تايف مع ، قمراجعر عدخمرالرظيفدخ،مادذاكم  دلم، جدقمرال اةدخمللعرسدخمجظتيدفم
را  ر  ماع ،د قمت  فدذمعجيفدخمراجعر عدخمرالرظيفدخ.م تلدف م  مه د كمع ،دخمت د ع مغ الظد مجد مت دد ملدف مراجعر د م

اظ   مايجعر عخمتع لم سل  م   لهد مظجد مظادىمرات د ع مرا د ج م ديم لفعدخمل عمراجعر د مرالرظييم رادظأمر
جدد مظاددىمرا عف ددخمغفددعم جدد مظاددىمتظدد فمرادددظأمراظ  دد مايجعر عددخمجدد م تدد ئ مراجعر عددخمرالرظيفددخ،م ر  راددلرظيي،م ر 

ت  دلم عصددخممراج  سدلخمراتديمفتلع د ملعددنمراجدعر عف م ديمت  فدذملددعرج مجعر عد ت م،م جد م  افدخم ظددعت،متلدف م  دج
 لفددع م جدد ممراجعر دد م رادددظأمراظ  دد مايجعر عددخمات دد ف مع ،ددخمظف  لفددخم س سدد  مراتعدد   مراجتلدد ل ،م  تف ت دد م

مرااتجفخم    معجيفخمراجعر عخمرالرظيفخمعيىمع سمج مظذرمس لقملف  ج مع ،خمرات  ع .

ع ،ددخمراجعر عددخمرالرظيفددخمجدد مم   دد معجدد مسددل م  ددلمتلددف مايل اةددخمجدد ملعرسددخمرالعتلدد عرقمرا  ف فددخمراتدديمتا ددم
ررلرع مراعيف م  مرا  ع مررف  لفخمج م    مررلرع مراعيف م ا م  ف خمراجعر عخمرالرظيفخ،م،لمتس مم ةفعظرم يمع  م

مجست تمراظلج قمراتيمف لج  مراجعر ع  مرالرظيف  .
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افخ،م  فج ملف  مم فل مجدلفعهممجد م ج مراع رل مرا  ف خمراتيمت  ممع ،خمراجعر عف مرالرظيفف م فج ملف  ممج م  
د مجد مراتع  دلملرظد م ادل مراجعر عدخمرالرظيفدخم   افخم ظعت،م  دلملدف مراتايفد م  متد رو متيدكمرادع رل مفظيد م  عظ

مف ع سمظف  لفظ معيىمجست تم   عفخمظلج قمراجعر عخمرالرظيفخ.

يم  لمرستيوممذادكملعرسدخمرألسد سم مراتععفمعيىمرلة عماع ،خمراجعر  مرالرظييمج مراجعر  مراظ ع   اتىمفج
ا د ممرا د ممعيدىمرا فد لم راذامت  ممعيفجمتيكمراع ،خ،ماجعع خم لفعت  ،م تالفدلمظج   فد قم د مجعر د مج  جد ،م ر 
راج ع  ددخمعيددىم ل رعهجدد .م عيددىمراددعغممجدد م  ددد  مرظددت فم لفعددخمتيددكمرألل رعم  هددلر   م ددة مه دد كمج ددد   م

رالرظيفدددخم راجعر عدددخمراظ ع فدددخمظذرمجددد متدددممرات سدددف ملدددف مراجعر ددد مرادددلرظييمجتل لادددخمتعدددووم ع افدددخم تددد ئ مراجعر عدددخم
   فعهمراظد ع يمعيدىم سد سمجد مرات د همم راتعد   مراجت د  املف  جد .م تتجةد متيدكمراج د   م ديمصد ع مجعي جد قم
  صددد ئ م ظلدددعرقمجتل لادددخم  ددديمصددد ع متظ دددفنماددد ول ر م ددديمت  فدددذمراجعر عددد قمادددلعنمراج ددد القمراجددددتع خم

م.لف  ج 

ت دد م  م جفدد مر جدد م ر،دد ملعرسددخم تايفدد م جفدد مرالعتلدد عرقمراتدديمتا ددممع ،دد قمراجعر عددخمرالرظيفددخمراجظتي ددخم
تيدددكمراع ،ددد قمتجفددد مظادددىمراتددد رو م رالسدددت عرع،م فجددد معدددلرمراع ،دددخمراتددديمتدددعل ملدددف مراجعر ددد مرادددلرظييم راددددظأم

مراظ   مايجعر عخ،م ة م سل  مر  عرل  مت   مغ الظ م سل  مت رو   .

لدددلمجددد مظعددد ل مرالسدددت عرعم راتددد رو مظادددىمع ،دددخمراجدددعر عف مم ا ددديمتعت ددد م   فدددخم  ف دددخمراجعر عدددخمرالرظيفدددخم ددد 
رالرظيفف مج مل فخم  عرلمرات  فممراذف متظ  م عج ا ممايجعر عخم ديما ادخمر د عر متيدكمراع ،دخ،م ت جفت د م ديم

مراي فخمظذرمج مت  جيقم س افلجمرات افخ:ا اخمت رو   .ما ذرم ة مرال اةخمت تع مت لف مج   م،لمفا  مهذهم

ت  ددددفمماجيددددخمظع جفددددخمجسددددتجع متسددددت لفمتععفددددفم  ددددعرلمراج سسددددخملج هفددددخمراجعر عددددخمرالرظيفددددخم ل هددددلر   مم:أولا 
راا ف فخ،مليفخمل ع ممظاىمراتع   مج مراجعر عف مرالرظيفف ،م ر    ملدعرج مجعر عدخم ت فدفممراعجيفد قم رأل دد خم

فددخمظاددىمرألجدد ممعدد م عفدد مت سددف م  دد لمررلرعفددخمراتدديمف  وهدد مهدد الممرأل ددعرل.م فج دد مل دد متيددكمراعجيفددخمررع ج
ررلرع مراعيفدد م هفئددخمراجعر عددخمرالرظيفددخم راجدددع ف مرات  فددذفف ،م ،ددلمتدددتج متيددكمرااجيددخمررع جفددخمعيددىمظصددلرعم
 دعرقمل عفخمع مراجعر عخمرالرظيفخ،م  دعمت  عفعمس  فخملرظ مراج سسخمع مظ   ورقم ال مراجعر عخمرالرظيفخم

خمت دد ،امراجددد  قمراسددي  فخمراتدديمت ر ددجملددعرج مراجعر عددخمرالرظيفددخ،م  ددذاكم ت لددخم ف دد ،م ع ددلم ددل رقمج سددجف
ج دد القمعيجفددخمادد  م لفعددخم  هددلرفم   رئددلمراجعر عددخمرالرظيفددخمت دددعم دديمراددل عف قمراجعتجددل .مهددذرم  دد معدد م
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ادلرظيفف مرا ف مملعجيفدخمظعد ممدظصديمعد ملدعرج مراجعر عد قمتدتممجد مظد  مراي د مرقمراف جفدخملدف مراجدعر عف مر
م راجدع ف مرات  فذفف م رألدظ أمراظ  عف مايجعر عخ.

:مم،ف ممراجعر عف مرالرظيفف ملت لفممظلج قم عيفدخمجتجفدو متةلدقمعجيفظد م هجفدخمراجعر عدخمرالرظيفدخ،مأل مظ، د عمثانياا
قم  دعظرمأل  دممرأل ع  مغ الظ مج مف   م ، تمج مظ،  عمرأل، ر .م فجتيكمراجعر ع  مرالرظيف  مظج   فخمتيكمراظلج 

فجي دد  ملعرفددخم رسددعخمل جفدد مظي فدد قمراعجيفدد قم رأل ددد خمررلرعفددخمجدد م ر،دد مظلددعت مم دديمجعر عت دد م ت ففج دد .م
 فسدددت ف مراجعر عددد  مرادددلرظيف  مظلدددعروم هجفدددخم  ف دددت ممجددد مظددد  مررسددد  مم ددديمتاسدددف مراعجيفدددخمررلرعفدددخم ددديم

جةددد مايجددد رعلم ت ددد فعمراددد  مم رر دددعرمرقم اددد مج ددد القمراتظ دددف م رات سدددف م تعددددفلمرا دددعرعرقم رالسدددتظلرممرأل
مراجد  قمررلرعفخمراج ع اخ.م    مع مذاكمفج   ممررس  مم يمتاسف مرالتص القملرظ مراج سسخ.

:مرتل عمجل لئمراجع جيخمرر س  فخم يمراجعر عخمرالرظيفخ،مأل مراجدعر عف مرادلرظيفف مفج د  ممراجا   دخمعيدىمثالثاا
رلمرات  ددفممراددذف مفظ دد م عجدد ا ممايجعر عددخ،مجدد مظدد  مراتصددعفمجع ددمم   ظدد ماجلدد لئمع ،دد قمظف  لفددخمجدد م  ددعم

راتع جدد مررف دد لي،مراتدديمعلجدد متتجةدد م دديمجع جيددخمراظ  ددعف مايجعر عددخمل سددي  مللي ج سدديمف  دد امعيددىمراف  ددخم
سدددي  م راجع  دددخ،م رات  فدددجمل  ددد لهمم    ددد عهمم ت  ددد مر ت ددد لهممسددديلفظ ملصددد ع مدظصدددفخ،م عدددلممراي ددد ممظادددىم 

راج   آقم يمظتج ممراتع ج مجع ممس رمم    م يمج   مت  فدذمجعر عدخم عجد ا مم مم ديما ادخم ددعمت د عفعمل تد ئ م
تيكمراجعر ع ق،م ج م  افخم ظعتمفج  متعوفومراع ، قمراتع   فخملف مراجعر عف مرالرظيفف م ل فخم  عرلمرات  فمم

جددد مظددد  مج  ،ددددخم تددد ئ م ت صدددف قمراجعر عدددخمجددد مملت لفددد مج  ددد ممراجدددد ع خم ددديمراجعر عدددخمرالرظيفدددخ،م ذادددك
دعركمجدلفعامرا ادلرقمررلرعفدخمراتديمظ دعقم رألدظ أمراظ  عف ما  م،ل مج  ،دت  مج مراجس  اف مع  م.م ر 

م عج ا  مايجعر عخم يمصف غخمرات عفعمرا   ئيماتيكمراجعر عخ.

عرسدخمت عفلفدخما دذهمراي فدخ،متجدقمعيدىم اجعع خمجلتمج مجخمراج   مراج تدع مايت لفد مراعجيدي،م  دعقمرال اةدخمل
راج سسخمرا   فخمر ت  مرأل  و مرا ف سم راجعر،لدخ.م ،دلم جعدقملف  د قمهدذهمرالعرسدخمل سدي  م،د رئممرالست صد مم
عيدددىمجدددعايتف ،مافدددثم  ددد  م  دددعرلمراعف دددخم ددديمراجعايدددخمرأل ادددىمعيدددىمجات فددد قمرالست صددد ممجددد م ر،ددد مظلدددعت مم

رظيفخ.م    ل رمعيف  م يمراجعايدخمراة  فدخمجد م ر،د مراجعي جد قمراتديم ع  دقمرادظصفخمع مراجعر  م راجعر عخمرال
مل  رئممرالست ص ممراتيم   ل رمعيىمجةي  م يمراجعايخمرأل اى.م
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 را لفمج مرالعرسدخمل دذهمراصد ع مهد مج  ع دخمرت  هد قمج دعلرقمرالعرسدخمت د همراجعر د م راجعر عدخمرالرظيفدخم،لد م
تدديمغ ددقم سدد اف مراجدد   مراددذامُف تددع م  مف ل ددجمراجعر عدد  مراددلرظيف  .م ،ددلم لعددلمظع دد ئ ممتيددكمراجعي جدد قمرا

م ةلقمراتايف مرا ص يم رراص ئيما ت ئ مرالعرسخمرات عفلفخ:

أن المنهج ُيعدد ادابل لطتيبيدي ادح ال يدام العمطيدة  وسدوت يدقد  تيبيادإ ىالبادا نلدئ ن دداب نتدا ج نيجابيدة 
  تساهم اح راع كفاية المراجعة الداخطية.
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 ثانياا: النتا دج

 : حنستخطص من خلل الدراسة ما يط

:مظ م   لم د  مراجعر عخمرالرظيفخم يمراج سسخم جعم يمغ فخمرألهجفخم  عظرمايل عمراذامتيعلجمهذهمرألظفدع مأولا 
 ديمهددذهمراج سسددخمل اعجدد معيددىمج دد مراظ دد م رايددام راجظ ا دد قم رات دد  ورق،ملجدد م ف دد مر تددد فمادد رلثمراسددع،خم
 راتو فددعم رات عدد ،م  ددذاكمرات  ددلمجدد م  م جفدد مراجدد   ف م راعجدد  م دديمجظتيددفمراجسددت ف قمررلرعفددخمف  جدد  م

ملعجي مم  ر ل ت مم ج ماللقما م.

المتي ددىمراجعر عددخمرالرظيفددخمتعافلظدد م لفددعظرمجدد م،لدد مجع ددمم  ددعرلمراج سسددخما راددلمجدد مراسددللف مراتدد افف م  مم:ثانياددا
م يف ج :م

راددددظأمراظ  ددد مايجعر عدددخمجددد م  مفتعتددد معيدددىم تددد ئ م ت صدددف قمراجعر عدددخمرالرظيفدددخم:مظددد فمالسدددبأل ا ول
مت  فجمع  لخمرافجمجة م  ما م.

:مظ فمرادظأمراظ   مايجعر عخمج م ت ئ مراجعر عخمرالرظيفخمظذرمجد م   دقمهدذهمرألظفدع متجدسمحالسبأل الثان
،مرألجعمراذامفيوججملذ م  لم  لعم تاج ملعنمراتيففعرقم يمراجج عس قمراا افخم  مرألعج  مراتيمت  لمعيف  

م عل ممظ   فخ.

 مهدذهمراد  ممتدلعكمعيدىم   د مت لفدلمرددل عما  د قمظفعتل مل عمراجعر  مرادلرظييملد  ممراع، لدخ،م افدثمم:ثالثاا
رأل دددعرل،م  ددديم ةفدددعمجددد مرااددد القمت دددد ما ادددخمجددد مرادددع نمادددل عمراجعر ددد مرادددلرظيي،مادددذرمفج ددد مرا ددد  ملددد  مل عم

مامل لفعتجمعيىم سل  مع  ج.راجعر  مف   م

لمادددل مع دددنمرألددددظ أمرادددذف متظ ددد م عجددد ا ممايجعر عدددخمادددل عمراجعر ددد مرادددلرظييم ت صدددف تجم ددديمت:متددددثالثادددا
مراا القمرات افخ:م

مع لج مالمف  ممراجعر  مرالرظييملجعرع  مراجد ععمرالدعفخمع لمرألدظ أمراذف متعر  م عج ا م. -1
قمراسدددي  فخم  مت  هددد مجت يلددد قمراع ،دد قمرر سددد  فخم ة ددد ممت  فدددذمع ددلمظهجددد  مراجعر ددد مرادددلرظييما عتلدد عر -2

مجعر ع تج.
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:مه دد كمظج   فددخم لفددع ماوفدد ل م ددعأمراتعدد   ملددف مراجعر دد مراددلرظييم رادددظأمراظ  دد مايجعر عددخ.م ه دد كمرابعددداا
م هجفخم  لعما ذرمراتع   م يمج   م    مراجعر عخمرالرظيفخ.م

جدد مف دد ممل دد ،م دديمرا ،ددقممسسددخمايجعر عددخمرالرظيفددخم فددولرلمرعتددعر  مملددل ع:متددولرلم ددعأم،لدد  م  ددعرلمراج مخامساددا
مراذامفتمم فجمظع ج مملج هفخمهذهمراجعر عخ،م تععف  ممل هلر   مراا ف فخ.

:م يج م   مراجعر  مرالرظييم يمررةل قمراعجييمألهجفخم  ف خمراجعر عدخمرالرظيفدخم   ئدلت  ما جفد م  دعرلمسادساا
م مرالرظيفف م  ا م  ف ت م.فظاىمتيففعمظف  ليم يمرت  ه قمه الممرأل عرلم ا مراجعر عم لتملذاكم-راج سسخم

:مع دددلج مفتلددد مراجعر ددد مرادددلرظييم سدددي  متع جددد مظف ددد ليمجددد م جفددد مرألددددظ أمرادددذف متظ ددد م عجددد ا ممابعااسددد
هد الممرألددظ أمايجعر عخمرالرظيفخم ة  مم   م ت  فذملعرج مهذهمراجعر عخ،م ة دجملدذاكمفسد مم ديمت  فدجمل ر د م

م ا مراجعر عخمرالرظيفخم  ا مج مف  ممل  .

:مع ددلج متوفددلمراجعر عددخمرالرظيفددخمجدد ملعج دد م ت ففددله مالددعرج م جت يلدد قم اددل مراجعر عددخمرالرظيفددخ،م تددل  مثامناددا
مم.راجعر عف مظاىمت ةففم   لهممج م   مع  م   فت مم وف ل مظ ت  فت م

ا  ف ددخمراجعر عددخمرالرظيفددخ،م سدد فمم خم  مررلرع مراعيفدد متدد ايمرهتج جددع ددلج مفعيددمم جفدد م  ددعرلمراج سسددم:تاسددعاا
مفعجي  معيىمراتع   مج مراجعر عف مرالرظيفف مر    معجيف قمراجعر عخمرالرظيفخ.

:مع دلج متسد لملدف م  دعرلمراج سسدخم  ادل مراجعر عدخمرالرظيفدخمع ،د قمظف  لفدخ،م دة مراجدعر عف مرادلرظيفف معاشراا
رمل ألج  مرا  ف يم راع  مع مراعجد ،م فاد  ا  مت د فعمج د عرت ممرا علفدخ،م وفد ل م،دلعرت ممس فمفولرل  مدع عظم

 را ج عفخمج مظ  مراتع   ملف  م.

ماتدثالثاا: التوصي

 اتدىمفج د م عد مراجعر عدخمرالرظيفدخمرلر مظلرعفدخم  ةدعم ع افدخ،م راجدعر عف مرادلرظيفف ممرالعرسدخمل د مظمعيدىم تد ئ م
ددد معيدددىم ت ئ  ددد م ت صدددف قم   ةددعمج دددلع معيدددىمظ  ددد وملدددعرج  م،م رألددددظ أمراظ  ددعف مايجعر عدددخم ،ددد مرعتعر ظ

م:يج  ذف  ،م ة مرال اةخمت صيملج مفي

 ع مراجعر عددخمرالرظيفددخم    ددخمرا  ددعمراسددي  فخمجدد م:مف دد معيددىمررلرع مراعيفدد مألامج سسددخم  مت ت دد مل ددعمأولا 
راجعر عددخمرالرظيفددخمجدد م  دد مم  ف ددخم  دد متاسددف مصدد ع مراجعر دد مراددلرظيي،م ت دد ممررلرع مراعيفدد مل ات سددف مجدد م
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ت  فمماجيخمظع جفخ،متست لفمتععففم  عرلمراج سسخملج هفخمراجعر عخمرالرظيفخم  هلر   مراا ف فخم راجتجةيخم يم
راج سسددخم  دد ،م   متلددف مررلرع مراعيفدد مأل ددعرلمراج سسددخم   دد مادد متتظددذم تدد ئ مراجعر عددخمرالرظيفددخممظلجددخم هددلرف

م  س سمات  فجمرالت  ه قم  مت ،ف مراع  ل قمعيف ممظالم يما اخمرالظت س،مرايا،مررهج  مراجتّعجل.

 راتدديم ددد عقمظاف دد م تدد ئ مجعر عدد قم:معجدد مررلرع مراعيفدد معيددىمج   دد  م صددا  مرأل  دد عم را  دد لمراجت  ،ددخمثانياددا
م عج ا م،معيىم  متتممراج     ملص ع معي فخمتس علمعيىمظ    مرااجيخمررع جفخمراتيمد ع قم ف  .

:مرتل عمراجعر  مرالرظييماجلظ مررعد ممرادظصديمراجل ددعمجد مرأل دعرلمرادذف مستظ د م عجد ا ممايجعر عدخمثالثاا
ممع مرألهلرفمراتيمفسعىمظاىمتا ف   مج م   مرا ص  مظاىمج مف دلفمرالرظيفخ،ملافثمفعي ما مم يم   ما  

مظافج.

:مفلددف مراجعر دد مراددلرظييماا ددعرلمراددذف متظ دد م عجدد ا ممايجعر عددخم  مهددلفمراجعر عددخماددفسم  دد مر تددد فمرابعاددا
فدخمرألظ  مما  مرالاثمع مرألظ د مم  مرال اعر د قمراسديلفخم صدل مفدتممل دلفمتالفدلمجد ر  مرر دعرمرقمراع، ل

م رتظ ذمراتلرلفعمرا وجخمرورات  م ج  مت عرعمال ة  مجع م ظعت.

:مر،ت  عمراجعر  مرالرظييملج   ممراجد ع خمرا عيفخم يمت  فذمعجيفخمراجعر عخمرالرظيفخ،م ذاكمل الت   مج مخامساا
اجعر عدخ،مجلفعامرا الرقمراتيمف  امجعر عخم عج ا  ،م فد ع  مماتىم يمصف غخمجس لرقمرات د عفعمعد متيدكمر

  مظ  ع ددممعيف دد مايتعيفدد معيددىمجات ف ت دد مجدد مرألظددذملعددف مرالعتلدد عمظلعر متعيف دد ت ممعيف دد م ددج مجات فدد قم
مرات  عفعمرا   ئفخمايجعر عخمرالرظيفخ.

:متع فدددومراجعر دد مرادددلرظييمعيدددىمت ددلفممظدددلج قم عيفددخمتسددد علمرأل ددعرلمراظ  دددعف مايجعر عددخمعيدددىمت لفدددخمسادساددا
مفعج م ف ظ معيىمتاسف مرالتص القملرظ مراج سسخ. عج ا مملس  اخ،م ج م

 ل ات ايم ة مهذرمم:مجعرع  مراجعر  مرالرظييما عتل عرقمراسي  فخماا عرلمراذف متظ  م عج ا مماجعر عتج،سابعاا
مرألجعمفت ي مج جمعلممراتع ج مجع ممج مج  ي م   ممجت ج  ماتىمتةلقملعرمت م.

فخمجل دددع مظاددىم ام ددعلمجدد م  ددعرلمراج سسددخمسدد رمظم دد  مرال ت دد لمدظصددفظ م مم:معددلممت  فددجمرال ت دد لرقمراسدديلثامناددا
مج ت لظ م يمرات عفعمرا   ئيمايجعر عخ.
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ت عفدعمجعر عتدجم  مفدذ عمرر  د ورقمراجت  ،دخمراتديمم:مف د معيدىمراجعر د مرادلرظييم المف سدىم ة د ممظعدلرلمتاسعاا
مل   لهممراتع   فخ.ما    مرألدظ أمراذف مظ عقم عج ا ممايجعر عخمج مرات  ف 

:م،فددد ممرألددددظ أمرادددذف متظ ددد م عجددد ا ممايجعر عدددخملدددة  عمراجعر ددد مرادددلرظييمعيدددىم   دددخمرر دددعرمرقمعاشدددراا
 رألس اف م را ع مراجتعي خملسفعمعجيف ت مم   د ت م.مج مت لفمم  مراجس علرقم راجعي ج قمراتيمف يل  مج  مم

  مل فد ممج  جدجمعيدىم اسد م  دجم  ديمراج د القمراجادلل مفدتج  مهدذرمرألظفدعمجد مرا  دميراجعر  مرادلرظيي،ما د
مس ل ظ .

صدلف م جستدد عمفج د م :مرألددظ أمراظ  دع  مايجعر عدخمعيدف ممراتع جد مجد مراجعر د مرادلرظييم اد  عشدر
مرالست  ل مج مظلعرتجم راي  ممظافجمع لمج ر  خملعنمراجد   مراعجيفخ.

جع هدلمرات  عفدخملةلظد  مج د هفممراعيد ممراسدي  فخمراجعتل دخم:مت  فعمج لعرقمراجعر عخم يمرا يفد قم راثانح عشر
  لجفف م راج  فف م يمج   مراجعر عخم  دذاكمجد ملعج مراجعر عف ملص خمع جخ،م فج  م  مفتممذاكملتع   مرأل

مرال اةف م يمراتظصص قمراعي ممراسي  فخ،مراعي ممرال تج عفخ.

ا  ف ددخمراجعر عددخمرالرظيفددخمل ددلفمتددلعفممرسددت   مم:م  مج  دد عمجددلتم  دد ل مت ففددلمظلرع مراج سسددخثالددب عشددر
راجعر  مرالرظييم ج   عفخمراجعر عخمرالرظيفخما عت  ممل  لت  مفعتلعم المراجد   مرا  جخمراتيمتا دىما افظد م
ل هتجدد ممرا فئدد قمراج  فددخم غفعهدد ،م جدد مذاددكماددممفددتممظعسدد مم، رعددلمجت دد معيف دد ملدد اعغممجدد م هجفددخمتيددكمراجددد يخم

 ف  .م  لم صل متلعفممرست   مراجعر  مرالرظييمج يلظ م  هعفظد ما   دخمرأل دعرفمراتديمت دتممل تد ئ مم  ةع مرالاث
عجيفددخمراجعر عددخمرالرظيفددخم  ددعظرما  دد لمع ،ددخمرعتلدد  م، فددخملددف م دد ل مراظلجددخمراتدديمف ددلج  مراجعر دد م لددف ملع ددخم

ماف لهم رست  اج.

 آااي الب ب: 

خمتعتلعملجة لخمللرفخم مر   ،خمالعرس قم ظعتمتت    مراجعر عخمرالرظيفخمل ا سلخمل   مرالاثم ة مهذهمرالعرس
ج مور فخمفعت لمرالعنم    مغفعمج جخما  م يمرألص مهيم  هعم    مج جخمراجعر عخمرالرظيفخم مج ملف م

مراج ر ف مراتيم عره م يمهذرمراصللم مراتيمت ج مج   عملاة  مهيم:

مدظ أمراذف متظ  م عج ا ممايجعر عخم مال عمراجعر  مرالرظيي.لعرسخماا القمتدتلمال مع نمرألم-1
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مع ر، مظهج  مراجعر  مرالرظييما عتل عرقمراسي  فخم ة  ممت لفخمج  جج.مم-2

مراصع ل قمراسي  فخمراتيمت ر جمراجعر  مرالرظييم ة  ممت لفخمج  جج.م-3

مراتل،ف مرال تج عيم ت  فخمالعرسخمع ، قمراعج .م-4
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المبحــث الثــاني: مــدى مســئولية المراجــع الــداخلي عــن فحــص وتقيــيم جــودة 
 211 ارة عالقات المؤسسةإد

 213 المطلب األول: متطلبات مراجعة العالقات 

المطلب الثـاني: ضـرورة تطـوير المراجـع الـداخلي مهاراتـه فـي االتصـال  فـن 
 222 التعامل مع الغير(.

المطلــب الثالــث: مســئولية المراجــع الــداخلي فــي المحافظــة علــى الثقــة بــين 
 223 أفراد المنشأة وتحسينها

 230 ث الثالث: مشكلة استقالل المراجع الداخليالمبح

 230 المطلب األول: أهمية استقالل المراجع الداخلي

 231 المطلب الثاني: القيود التي تؤثر في استقالل المراجع الداخلي

 233 عالقة التبعية التي تربط المراجع الداخلي بالمؤسسة:المطلب الثالث 

 010-000 اإلطار النظري -كفاية المراجعة الداخلية  منهج مقترح لرفع :الباب الثالث

 732 ة* الفصل األول: اإلعالم عن المراجعة الداخلي

 240 المبحث األول: موجبات اإلعالم عن المراجعة

 243 كيفية اإلعالم عن المراجعة الداخلية :المبحث الثاني

 243 المطلب األول: إدارة المراجعة الداخلية 

 243 ي : اإلدارة العليا المطلب الثان

 244 المطلب الثالث : المراجعون  الداخليون 
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 245 المطلب الرابع : المشرفون التنفي يون 

 246 المطلب الخامس : رجال الجامعات والمعاهد العليا التجارية 

 247 المراجعة الداخليةالفصل الثاني: اإلثبات العملي ألهمية 

 248 داخليون كأعضاء في طريق اإلدارةالمبحث األول: المراجعون ال

 251 مجاالت اإلثبات العملي ألهمية المراجعة الداخلية :المبحث الثاني

 252 المطلب األول : مجاالت تحسين العملية اإلدارية 

 257 المطلب الثاني : مجاالت تحسين عملية االتصال داخل المؤسسة 

 000 مراجعة الداخليةالفصل الثالث: المعاملة اإلنسانية في ال* 

 262 المبحث األول: مبادئ للتعامل السلوكي في المراجعة الداخلية

 268 المبحث الثاني: تطبيق مفهوم المشاركة في المراجعة

دراســـة تجريبيـــة الختبـــار مـــدى مالءمـــة المـــنهج المقتـــرح  :الفصـــل الرابـــع 
 279 العلمةللتطبيق العملي بالمؤسسة الوطنية ألجهزة القياس والمراقبة ب

 280 * المبحث األول:إعداد الدراسة التجريبية.

 280 المطلب األول:الهدف من  الدراسة

 280 المطلب الثاني : منهج الدراسة

 280 إعداد قائمة االستقصاء :لثالمطلب الثا

 282 المبحث الثاني: تنفي  الدراسة الميدانية

 282 المطلب األول:نظرة حول المؤسسة 

 288 .نشاط المؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس و المراقبة :الثانيالمطلب 

 000 المطلب الثالث : مختلف مستويات السلطة و أقسام المسؤوليات في المؤسسة.
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 011 المطلب الرابع : توزيع قوائم االستقصاء و جمعها.

 000 المبحث الثالث: نتائج الدراسة الميدانية

 000 النتائج أواًل: استخراج وتحليل

 000 : تحليل النتائجثانيا

 016 خاتمة

 006 المراجع 

 006 الفهرس 

 000 فهرس الجداول واألشكال 

 000 المالحق
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 شكالاألفهرس 

 91 ( يوضح مركزية المراجعة  الصيغة األولي(0شكل  
 92 ( يوضح مركزية المراجعة   الصيغة الثانية(0شكل  
 00 ( يوضح ال مركزية المراجعة0شكل  
 94 (يوضح البنية االبتدائية لخلية المراجعة في المؤسسات المتوسطة 6شكل  
 94 ( يوضح البنية البسيطة لخلية المراجعة في المؤسسات المتوسطة 1شكل  
 105 (يوضح مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية 0شكل  
 106 (يوضح تقييم كيفية نظام الرقابة الداخلية 1شكل  
 110 ح خطوات قيام المراجع الداخلي بمهامه (يوض0شكل  
 115 (يوضح رموز خرائط التدفق للمراجعة0شكل  
 118 (يوضح خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية 01شكل  
 176 (يوضح التفاعل بين االفراد والجماعات والعوامل التنظيمية 00شكل  
ــام للمؤسســة  الوطن00شــكل   ــل التنظيمــي الع ــاج أجهــزة (يوضــح الهيك يــة إلنت

 القياس والمراقبة
297 

 298 (يوضح هيكل مديرية المالية 00شكل  
مشــــروع هيكــــل تنظيمــــي لمديريــــة المراجعــــة الداخليــــة بمؤسســــة  )06شــــكل  

A.M.C 

000 

 300 (يوضح هيكل مديرية الموارد البشرية 01شكل  
 301 (يوضح هيكل مديرية التطوير والتنمية 00شكل  
 301 هيكل مديرية التجارة (يوضح 01شكل  
 302 (يوضح هيكل مديرية التسيير التقديري والتنظيم 00شكل  
 000 (يوضح هيكل التنظيمي لقسم الكهرباء 00شكل  
 303 (يوضح الهيكل التنظيمي لقسم السوائل 01شكل  
 305 (يوضح الهيكل التنظيمي لقسم األدوات 00شكل  
 307 قسم  الخدمات الصناعية واإلمدادات  (يوضح الهيكل التنظيمي ل00شكل  
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 فهرس الجداول
 

 99 ( أوجه االختالف بين المراجعة الداخلية الخارجية 0جدول رقم  
 102 (أوجه االختالف بين المراجعة الداخلية ومراقبة التسيير   0جدول رقم  
 117 ية يم المدقق لمكونات نظام الرقابة الداخلي( تق0جدول رقم  
 123 ( العالقة بين بعض المتغيرات اإلحصائية 6جدول رقم  
 130 ( مستوي الثقة وما يقابلها من معامل الثقة 1جدول رقم  
 198 ( االختالفات الموجودة  بين المراجعة الداخلية والخارجية 0جدول رقم  
 202 ؤسسة ( تطور مسئولية المراجع الداخلي في مجال أخالقيات الم1جدول رقم  
 214 ( ملخص بعض الدارسات في مجال المراجعة الداخلية للعالقات 0جدول رقم  
 283 ( بطاقة تعريفية بالمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة 0جدول رقم  
 286 التي شاركت في أنشاء المؤسسة   ت( الشركات األجنبية والورشا01جدول رقم  
لسل الزمني لبدايـة نشـاط المؤسسـة الوطنيـة إلنتـاج أجهـزة ( التس00جدول رقم  

 القياس والمراقبة 
286 

( تشـــكليه منتجـــات المؤسســـة الوطنيـــة إلنتـــاج أجهـــزة القيـــاس 00جـــدول رقـــم  
 والمراقبة 

289 

ــم   ــاج 00جــدول رق ــة إلنت ــة للمؤسســة الوطني ــة الممون ( أهــم المؤسســات الوطني
 أجهزة القياس والمراقبة

292 

( أهــم  المؤسســات األجنبيــة الممونــة للمؤسســة الوطنيــة إلنتــاج 06م  جــدول رقــ
 أجهزة القياس والمراقبة

293 

إلنتاج أجهزة  نشاط المؤسسة الوطنية( أهم مؤشرات 51جدول رقم:  
 .القياس والمراقبة

295 

( درجة اإلجابة لألسئلة المتعلقة بأهمية المراجـع الداخليـة ومـدي 00جدول رقم  
 قبولها 

310 

 311 ( التكرارات النسبية لشخصية المراجع الداخلي 01جدول رقم  
 313 ( التكرارات النسبية لكفاءة المراجع الداخلي 00جدول رقم  
 314 ( التكرارات النسبية لسلوك المراجع الداخلي 00جدول رقم 
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 317 ( المتوسط اختيارات كل متغير ومعامالت االختالف لها 01جدول رقم  
 318 ( تحليل االرتباط واالنحدار 00رقم جدول 

 322 ( أسئلة استبيان القسم الثاني من الدارسة الميدانية 00جدول رقم  
 341 ( التوصيف اإلحصائي ألسئلة الفرد األول 00جدول رقم  
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 : استبيانة الغرض منها تعزيز قبول المراجعة الداخلية 01ملحق رقم 
 الرجاء وضع خطين حول اإلجابة التي ترونها مناسبة من بين اإلجابات الخمسة الملحقة بكل سؤال:

 أري أن وجود مراجعين داخليين في الشركة: -1

 ضروري جدًا. -أ

 ضروري. -ب

 محايد. -ج

 غير ضروري. -د

 غير ضروري جدًا. -هـ   

 أشعر أن هناك اعتماد متزايد على التدقيق الداخلي في الشركة بشكل: -2

 كبير جدًا. -أ

 كبير. -ت

 محايد. -ث

 قليل. -ج

 قليل جدًا. -ح

 إن وجود مراجعين داخليين في الشركة يقومون بمراجعة عملي، أقابله بارتياح. -3

 كبير جدًا. -أ

 كبير. -ب

 محايد. -ج

 قليل. -د

 قليل جدًا. -ه

 الداخلية في مساعدة الشركة على رقابة صحة عملياتها: إن دور المراجعة -4

 كبير جدًا. -أ

 كبير. -ب
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 محايد. -ج

 قليل. -د

 قليل جدًا. -ه

 أري أن المراجعة الداخلية أن يجب أن تغطي صالحيات: -5

 واسعة جدًا. -أ

 واسعة. -ب

 محدودة. -ج

 محدودة. -د

 محدودة جدًا. -ه

 أعتقد أن عمل المراجع الداخلي يؤدي إلى نتائج إيجابية: -6

 ًا.كبيرة جد -أ

 كبيرة. -ب

 محايد. -ج

 قليلة. -د

 قليلة جدًا. -ه

أعتقــد أن هنــاك أهميــة إعــداد تقريــر شــهري للمــدير العــاا حــول المخالفــات التــي يــتا اكتشــافها مــن قبــل  -7
 المراجعة الداخلية:

 كبيرة جدًا. -أ

 كبيرة. -ب

 محايد. -ج

 قليلة. -د

 قليلة جدًا. -ه

 أري من األفضل أن يكون المراجع الداخلي حاصاًل على شهادة: -8

 جدًا. عليا -أ
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 عليا. -ب

 بكالوريا. -ج

 مستوي نهائي. -د

 أخرى........ حددها. -ه

 أرى من األفضل التعامل مع المراجع ذي الشخصية: -9

 الجادة جدًا. -أ

 الجادة. -ب

 المرحة. -ج

 المرحة جدًا. -د

 الهزلية. -ه

 اعتقد أن كفاءة المراجع الداخلي لها أثر على: -11

 ثقة الموظفين به. -أ

 ثقة اإلدارة به. -ب

 وقفه.ثقته بنفسه وتمسكه بم -ج

 طريقة تعامله مع اآلخرين. -د

 محاولة الموظفين التأثير على موقفه. -ه

 أشعر أن المراجع الداخلي يعتبر طرفًا متعاونًا مع زمالئه: -11

 دائمًا. -أ

 غالبًا. -ب

 أحيانا. -ج

 نادرًا. -د

 أبدأ. -ه

 أشعر أن المراجع الداخلي في الشركة يتعامل مع اآلخرين: -12

 الحريص على أعمال الشركة. -أ



399 

 

 صدقاء.الوفاء لأل -ب

 الفوقية. -ج

 االنتهازية. -د

 االبتزاز. -ه

 عند اكتشاف خطأ ما من قبل المراجع الداخلي فإني أن أرغب أن يتا: -13

 تصحيحه من قبل المراجع مباشرة. -أ

 تصحيحه من قبل الموظف المختص. -ب

 إرجاع ذلك إلى مدير المراجعة. -ج

 إرجاع ذلك إلى مديره. -د

 ال أهتا أبدأ. -ه

 ما يكون تابعًا.احترا المراجع الداخلي عند -14

 لإلدارة العليا. -أ

 للمدير المالي. -ب

 لمدير الحسابات. -ج

 للمستشار المالي. -د

 مستقال بذاته. -ه

 ألمس أن هناك دعمًا للمراجع الداخلي من قبل اإلدارة العليا: -15

 كبير جدًا. -أ

 كبير. -ب

 معقول. -ج

 قليل. -د

 قليل جدًا. -ه

 تبعًا الكتشاف المراجع فإني أرغب أن يتا : -16

 لة اكتشاف إنجاز.منع حوار في حا -أ



400 

 

 اشتراك المراجع في حالة اإلنجاز فقط. -ب

 إبعاد المراجع عن هذه المواقف. -ج

 وضع نتيجة االكتشاف في ملف الموظف. -د

 توقيع عقاب على الموظف  -ه

 اشعر أن وظيفة المراجعة الداخلية تصيد األخطاء أكثر من اكتشافها: -17

 دائمًا. -أ

 غالبًا. -ب

 أحيانًا. -ج

 نادرًا. -د

 أبدأ. -ه

المراجعة الداخلية هـي الـدرع الـذي يحمـي الشـركة مـن حـوادث االختالسـات والسـرقة والتزويـر  أري أن -18
 في المستندات.

 دائمًا. -أ

 غالبًا. -ب

 أحيانًا. -ج

 نادرًا. -د

 أبدًا. -ه

 أشعر أن سرعة اإلنجاز في دائرة المراجعة الداخلية يعتمد على: -19

 أهمية المعاملة للشركة. -أ

 معرفة القسا بمصدر المعاملة. -ب

 ا الوسائط.استخدا -ج

 مصلحة المراجع الداخلي. -د

 اعتقد أن كفاءة المراجع الداخلي لها أثر على: -21

 ثقة الموظفين به. -أ
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 ثقة اإلدارة به. -ب

 ثقته بنفسه وتمسكه بموقفه. -ج

 طريقة تعامله مع اآلخرين. -د

 محاولة الموظفين التأثير على موقفه. -ه
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 أسئلة االستبيان :  02ملحق رقم 
 

موافــــــــــــــــــــق  األسئلة 
 جداً 

غيـــــــــــــــــــــــــــر  محايد موافق
 موافق

غيـــــــــــــــــــــــــــر 
موافــــــــــــــــــــق 

 بالمرة

أوجهها التيرههير الموجههودل ؤههة المىسسههة و لهه  مسههتو   -1
نظام الرقابة الداخلية يتم تحديدها نتيجة حدوث تجاوزات غير 

 قانونية.

     

سياسههههات المههههوارد البطههههرية الموبيههههة تسههههم  بتوظيهههه   -2
 لتحييق أهدا  المىسسة.وتووير كفاءات وقدرات األؤراد 

     

يتا إعداد تقرير عن فعالية نظاا الرقابة الداخلية بالمؤسسة  -3
 في نهاية السنة المالية.

     

إجراءات الرقابة المطبقـة حاليـًا تمثـل مانعـًا فعـااًل لالرتكـاب  -4
 أي مخالفات.

     

وضــع وظيفــة المراجعــة الداخليــة فــي ســلا التــدرج الــوظيفي  -5
 سة.للمؤس

     

تتقبل اإلدارة التنفيذية المالحظات عن أي قصور في نظاا  -6
 الرقابة وأي مقترحات لتطوير هذا النظاا.

     

يتا التوقيع على تقرير المراجعة الداخلية من قبـل الشـخص  -7
المســئول ويتحمــل المســؤولية الكاملــة عنــد اكتشــاف أي تقصــير 

 الحقًا.

     

لتحديد وتقييا معوقات تحقيـق أهـداف توجد أساليب مالئمة  -8
 المؤسسة.
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اإلدارة التنفيذيــــة تتعامــــل مــــع انتهــــاك المعــــايير األخالقيــــة والســــلوكية  -9
 بشكل عادل وبقوة في الوقت المالئا وفقًا لنظاا المؤسسة.

     

الهيكل التنظيمي إلدارة المراجعـة يحقـق اإلشـراف والقيـادة  -11
 لجميع أنشطة المراجعة.

     

الهيكل التنظيمي في إدارة المراجعة الداخلية يسهل عملية  -11
 نقل البيانات داخل اإلدارة ومع اإلدارات األخرى.

     

هل تـرون انـه مـن الضـروري للتحسـين المسـتمر لخـدمات  -12
وظيفـــــة المراجعـــــة الداخليـــــة التقيـــــيا الـــــدوري والمنـــــتظا للتقـــــارير 

 ونتائج المراجعة الداخلية.

     

يستطيع المراجع الداخلي الفحص والتقرير عـن أي نشـاط  -13
 من أنشطة المؤسسة أو أي مستوي إداري في المؤسسة.

     

هـــــل تـــــرون انـــــه ومـــــن أجـــــل التحســـــين المســـــتمر لجـــــودة  -14
 المراجعة الداخلية تطوير مواصفات وظيفة المراجع الداخلي.

     

لمراجعـة هل يكون حضور المسئولين عـن إدارة عمليـات ا -15
لالجتمـــاع االفتتـــاحي والختـــامي مـــع الخاضـــعين للمراجعـــة ومـــع 

 مسئولي األنشطة التي سيتا فريق المراجعة. 

     

هل تـرون أنـه مـن الضـروري للتحسـين المسـتمر لخـدمات  -16
وظيفــة المراجعــة الداخليــة القيــاا بــالتقييا المنــتظا لعالقــات فريــق 

 باالعتماد على: المراجعة مع األفراد الخاضعين للمراجعة

 * مستوي رضا اإلدارة الخاضعة للمراجعة.

 * عدد الشكاوي ضد فريق المراجعة.

 * سرعة استجابة فريق المراجعة لتنفيذ توجيهات رئيس الفريق.

     

هــل تــرون ضــرورة لوضــع وظيفــة المراجعــة الداخليــة فــي  -17
 مستوي إداري مرتفع بالهيكل التنظيمي للمؤسسة.
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تــــرون ضــــرورة لوضــــع قائمــــة رســــمية بمهــــاا وظيفــــة هــــل  -18
ـــــة ومعـــــايير  ـــــرات الحديث ـــــى ضـــــوء التغيي ـــــة عل المراجعـــــة الداخلي

 الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.

     

هــل هنــاك تغييــر للمفهــوا التقليــدي للمســتفيد مــن خــدمات  -19
المراجعــــة الداخليــــة ليشــــمل كــــل ألصــــحاب المصــــال  المرتبطــــة 

 داخلية.بعملية المراجعة ال

     

إرســاء محــاور المســألة التأديبيــة ألعضــاء فريــق المراجعــة  -21
الداخلية حال قيامها بمخالفة قواعد وآداب السلوك المهني لكـي 

 يكون هناك طابعًا إلزاميًا لمثل تلك القواعد.

     

هـــــل تـــــرون ضـــــرورة لعـــــرم معـــــايير الممارســـــة المهنيـــــة  -21
ـــــع مخصـــــص وقواعـــــد آداب الســـــلوك المهنـــــي مـــــن خـــــال ل موق

للمنظمة على شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( بحيـث يكـون 
ــــى  ــــة مرجــــع إلكترونــــي مــــن شــــأنه العمــــل عل هــــذا الموقــــع بمثاب

 تحسين وظيفة المراجعة الداخلية.

     

التنســيق مــع الســلطة التشــريعية علــى إصــدار قــانون يلــزا  -22
ي وقـائع أو المراجع الداخلي بإبالغ أجهـزة السـلطة التشـريعية بـأ

مخالفـــات جســـمية ماليـــة أو أخالقيـــة تقـــع بالمؤسســـة مـــع تشـــديد 
العقوبات المدنيـة والجنائيـة علـى المـراجعين الـداخليين فـي حالـة 

 مخالفتها للقانون.

     

هل ترون أنه مـن الضـروري للتحسـين المسـتمر للمراجعـة  -23
 الداخلية قياا السلطات بإنشاء منظمة مهني مستقلة.

     

هل ترون أنـه مـن الضـروري تنظـيا شـؤون مزاولـة المهنـة  -24
 ومراعاة مصال  أعضائها.

     

هـــل تـــرون أن إصـــدار قواعـــد الســـلوك المهنـــي األخالقـــي  -25
طـار لمعــايير األداء المهنــي يــدعمان علــى االســتقالل والرقابــة  وا 
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 الذاتية وبدل العناية المهنية المعقولة.

يـــة تظهـــر بوضـــوح التزامهـــا بالنزاهـــة إدارة المراجعـــة الداخل -26
والســـــلوك األخالقـــــي مـــــن خـــــالل التزامهـــــا بـــــذلك فـــــي أنشـــــطتها 

 اليومية.

     

اإلدارة التنفيذيـــــة للمؤسســـــة تقـــــوا وبشـــــكل متكـــــرر بشـــــرح  -27
من خالل اللقاء بموظفي إدارة  يأهمية النزاهة والسلوك األخالق

 المراجعة الداخلية. 

     

الداخليــــة بــــدورات تكوينيــــة تدريبيــــة  يقــــوا فريــــق المراجعــــة -28
بشكل منتظا في مختلف أنشطة المؤسسة لرفـع قـدرتها لمواكبـة 

 تطورات العمل في المؤسسة. 

     

هـــــل تـــــرون ضـــــرورة التنســــــيق مـــــع الجامعـــــات والخبــــــراء  -29
 ةالمختصــين إلعــادة النظــر دوريــًا فــي المعــايير الســائدة للممارســ

التطــــــــور المهنـــــــــي المهنيــــــــة وتحــــــــديثها بمــــــــا يــــــــالءا ظــــــــروف 
 واالقتصادي والتكنولوجي محليًا وعالميًا.

     

هل توجد روابط عائليـة بـين المـوظفين ورؤسـاء المصـال   -31
 في المؤسسة.

     

هـــل هنـــاك تنســـيق وتكامـــل بـــين عمـــل المراجـــع الخـــارجي  -31
 والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعل المراجع الداخلي.

     

الخاصـــــــة بمصـــــــلحة المراجعـــــــة الداخليـــــــة هـــــــل الملفـــــــات  -32
 محفوظة ومحمية من جميع مخاطر المحو أو اإلتالف.

     

إذا تــــوفرت اإلجــــراءات واألســــاليب والعناصــــر الموضــــحة  -33
باألســئلة الســابقة فــي وظيفــة المراجعــة الداخليــة فــإن ذلــك ســوف 
يـــؤدي إلـــى تحقيـــق األهـــداف المســـطرة مـــن قبـــل الوظيفـــة ومنـــه 

 مؤسسة ككل.تحقيق أهداف ال

     

     أوجــــه التقصـــــير الموجــــودة علـــــى مســــتوي المؤسســـــة يـــــتا  -34



406 

 

 اكتشافها من خالل المراجعة الداخلية.

أوجـــه التقصـــير الموجـــودة علـــى مســـتوي المؤسســـة وعلـــى  -35
 مستوي نظاا الرقابة الداخلة يتا اكتشافها بالمصادفة.

     

خـاطر المحيطــة إدارة المراجعـة الداخليـة مدركـة لجميـع الم -36
 بالمؤسسة.

     

يــتا وضــع معــايير لقيــاس وتقيــيا تحقــق أهــداف المراجعــة  -37
 الداخلية.

     

اإلدارة العليا تعقد اجتماعات مـع فريـق المراجعـة الداخليـة  -38
 لتقييا أدائها ومناقشة إمكانية التحسين.

     

فريــــــق المراجعـــــــة الداخليـــــــة يشــــــعر بأنـــــــه يضـــــــيف قيمـــــــة  -39
 المؤسسة.

     

يتـــــوفر لـــــدي المـــــراجعين الـــــداخليين الفهـــــا الكامـــــل لعمـــــل  -41
 البرامج اآللية الخاصة بنظاا الرقابة الداخلية.

     

تعتبــــر المراجعــــة الداخليــــة كوســــيلة رقابيــــة فعالــــة لخدمــــة  -41
 أهداف المؤسسة.

     

جعــــة الداخليــــة فــــي تحســــين العمليــــة اإلداريــــة تســــاها المرا -42
 داخل المؤسسة.

     

ضــرورة اســتخداا المراجعــون الــداخليون لألســاليب العلميــة  -43
 الحديثة من أجل تحسين أدائها أثناء ممارسة مهنتها.

     

ـــــة  -44 مقترحـــــات وتوصـــــيات مـــــوظفي إدارة المراجعـــــة الداخلي
 والمعنوية. الجيدة تالقي القبول والمكافأة المالية

     

يتا تقييا عمل وظيفة المراجعـة الداخليـة مـن قبـل مصـدر  -45
 سنوات(. 5-3خارجي بشكل دوري )مثاًل 
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هناك تنسـيق وتكامـل بـين عمـل المراجـع الخـارجي وعمـل  -46
 المراجع الداخلي.

     

      وجود إستراتيجية فعالة لتحضير أفراد فريق المراجعة. -47

المراجــــع الــــداخلي مســــاعدة أفــــراد المؤسســــة علــــى  يحـــاول -48
 تسهيل تأدية أعمالها.

     

ـــــي المؤسســـــة دور رجـــــل  -49 يشـــــبه دور المراجـــــع الـــــداخلي ف
 الشرطة إلى حد كبير.

     

يترتب على نتائج المراجعة الداخلية أشارا شخصية تلحـق  -51
 باألفراد الذين تخضع أعمالها للمراجعة.

     

      ائج المراجعة الداخلية في معظا األحيان. ال تحدث نت -51

يهتا فقط المراجع الداخلي بنجاحه في أداء واجباتـه مهمـا  -52
 كانت النتائج.

     

ال تحـــدث نتـــائج المراجعـــة الداخليــــة فـــي معظـــا األحيــــان  -53
شـــعورًا بخيبـــة األمـــل لـــدي األشـــخاص الـــذين خضـــعت أعمـــالها 

 للمراجعة.

     

األفــــراد الخاضــــعين للمراجعــــة فــــي مواقــــع  ضــــرورة تواجــــد -54
 عمل المراجعة وتعاونها مع فريق المراجعة.

     

هل هناك عمليات تحسين تا تنفيذها بناء على توجيهـات  -55
 فريق المراجعة في المؤسسة محل المراجعة.

     

تأييــد واحتــراا األفــراد الخاضــعين للمراجعــة لــدور المراجعــة  -56
 بية موضوعية مستقلة هدفها تقييا أدائها.الداخلية كأداة رقا

     

ــــاك ســــرعة الســــتجابة اإلدارة الخاضــــعة لمراجعــــة  -57 هــــل هن
 لتنفيذ توجيهات فريق المراجعة.
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ينظر المراجع الداخلي إلـى جميـع األشـخاص الخاضـعين  -58
 لمراجعته على أنها متهمون حتى تثبت براءتها.

     

اضعين للمراجعـة عـدا التوسـع ينبغي على األشخاص الخ -59
 في الكشف عن أسرار عملياتها أما المراجع الداخلي.

     

يعتبر تعاون األشخاص الخاضعين للمراجعة مع المراجع  -61
 الداخلي عاماًل هامًا في إنجاح عملية المراجعة الداخلية.

     

يحــــرص المراجــــع الــــداخلي فــــي معظــــا الحيــــان إلــــى نقــــل  -61
خاص الخاضــعين للمراجعــة حــول العمليــات وجهــات نظــر األشــ
 إلى اإلدارة بأمانة.

     

يتصــرف المراجــع الـــداخلي كصــديق ومرشـــد لجميــع أفـــراد  -62
 المؤسسة.

     

هــل تــرون أن هنــاك أهميــة لوجــود وظيفــة مراجعــة داخليــة  -63
ذات جــودة. مرتفعــة بالمؤسســة لكــي تســاعد فــي تحقيــق أهــداف 

 إستراتيجية.

     

رغا مــــن صــــالحية وجهــــات النظــــر التــــي تعــــرم علــــى الــــ-64
األشخاص الخاضعون للمراجعـة بشـأن أعمـالها إال أن المراجـع 

 غالبًا ما يرفضها.

     

تشكل عملية المراجعة الداخلية أداة رقابية ضـاغطة علـى  -65
 أعصاب األفراد الذين تخضع أعمالها للمراجعة.

     

يـــات االتصـــال يســـاها المراجـــع الـــداخلي فـــي تحســـين عمل -66
 داخل المؤسسة. 

     

يعتبر تعاون األشـخاص الـذين تخضـع أعمـالها للمراجعـة  -67
مــع المراجــع الــداخلي عــاماًل هامــًا فــي إنجــاح عمليــة المراجعــة 

 الداخلية.
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تـــؤدي علميـــة المراجعـــة الداخليـــة فـــي كثيـــر مـــن الحـــاالت  -68
إلـــى تــــأخير فــــي إنجــــاز أعمـــال معظــــا األشــــخاص الخاضــــعين 

 للمراجعة.

     

يضيف نشاط إدارة المراجعـة الداخليـة قيمـة للمؤسسـة مـن  -69
 خالل التوصيات والمقترحات التي تقدمها.

     

موظفو إدارة المراجعة الداخلية يدركون السـلوك األخالقـي  -71
 المقبول والغير مقبول وفقًا لنظاا المؤسسة.

     

فــة والخبــرة والتــدريب يملــك فريــق المراجعــة الداخليــة المعر  -71
الكـــافي والــــالزا ألداء جميــــع المهــــاا دون الحاجــــة إلــــى الخبــــراء 

 واالستشاريين.

     

هــــــل هنــــــاك تطــــــابق األهــــــداف الشخصــــــية مــــــع أهــــــداف  -72
 المراجعة الداخلية وأهداف المؤسسة ككل.

     

الهيكــل التنظيمــي إلدارة المراجعــة الداخليــة يســهل عمليــة  -73
 اإلدارة ومع اإلدارات األخرى. نقل البيانات داخل

     

هــل يــتا إعطــاء التعليمــات الكافيــة لألفــراد المســتخلفين فــي -74
 حالة غياب األفراد التابعين لمصلحة المراجعة.
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 االستبيان:  03ملحق رقم 
 أواًل: بيانات شخصية )يرجي وضعها نظرًا ألهميتها(

 ...     المستوي التعليمي: ........................االسا واللقب: ...................

 سنوات الخبرة: ....................      القسا: ...................................

 ثانيًا: يرجي وضع عالمة )+( في خانة اإلجابة التي تعتقد أنها تعبر عن رأيك في العبارات التالية

 اإلجابات العبارات رقم

 مواؤق
 جدا  

غير  محايد مواؤق
 مواؤق

غير مواؤق 
 بالمرل

أوجه التقصير الموجودة على مستوي المؤسسة يتا  34
 اكتشافها من طرف المراجع الداخلية.

     

يتوفر لدى المراجعين الداخليين الفها الكامل لعمل  40
 البرامج اآللية الخاصة بنظاا الرقابة الداخلية. 

     

المراجعين الداخليين لألساليب مقترحات وتوصيات  43
العلمية الحديثة من أجل تعيين أدائها أثناء ممارسة 

 مهنتها.

     

مقترحات وتوصيات المراجعين الداخليين تالقي  44
 القبول والمكافأة المالية والمعنوية

     

هناك تباين بين عمل المرجع الداخلي وعمل  46
 المراجع الخارجي.

     

تيجية فعالة لتحضير أفراد فريق وجود إسترا 47
 المراجعة.

     

     يحاول المراجع الداخلي مساعدة أفراد المؤسسة  48
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 على تأدية أعمالها.

ضرورة تواجد األشخاص الذين تخضع أعمالها  54
للمراجعة في مواقع عمل المراجعة وتعاونها مع 

 فريق المراجعة.

     

بناء على هناك عمليات تحسين يتا تنفيذها  55
 توجيهات فريق المراجعة.

     

هناك سرعة استجابة اإلدارة الخاضعة للمراجعة  57
 لتنفيذ توجيهات فريق المراجعة.

     

يعتبر تعاون األشخاص الخاضعين للمراجعة مع  60
المراجع الداخلي عاماًل هامًا في إنجاح عملية 

 المراجعة الداخلية.

     

ي كصديق ومرشد لجميع يتصرف المراجع الداخل 62
 األفراد

     

يساها المراجع الداخلي في تحسين عمليات  66
 االتصال داخل المؤسسة.

     

يعتبر تعاون األشخاص الذين تخضع أعمالها  67
للمراجعة مع المراجع الداخلي عاماًل هامًا في 

 إنجاح عملية المراجعة .

     

المخاطر  إدارة المراجعة الداخلية مدركة لجميع 36
 المحيطة بالمؤسسة.

     

يتا وضع معايير لقياس وتقييا أهداف المراجعة  37
 الداخلي

     

اإلدارة العليا تعقد اجتماعات  مع فريق )ا.د( لتقييا  38
 أدائها ومناقشة إمكانية التحسين.
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فريق المراجعة الداخلية يشعر أنه يضيف قيمة  39
 للمؤسسة.

     

مراجعة الداخلية كوسيلة رقابية فعالة لخدمة تعتبر ال 41
 أهداف المؤسسة ككل.

     

      تساها )المراجعة.د( في تحسين العملية اإلدارية. 42

تأييد واحتراا األفراد الخاضعين للمراجعة لدور  56
المراجعة الداخلية كأداة رقابية موضوعية مستقلة 

 هدفها تقييا أدائها.

     

دارة المراجعة الداخلية قيمة للمؤسسة يضيف نشاط إ 69
 من خالل التوصيات والمقترحات التي تقدمها.

     

موظفو إدارة )ا.د( يدركون السلوك األخالقي  71
 المقبول والغير المقبول وفقًا لنظاا المؤسسة.

     

يملك فريق المراجعة الخبرة والتدريب الالزا ألداء  71
لخبراء جميع المهاا دون الحاجة إلى ا

 واالستشاريين.

     

      ضرورة وجود ا.د ذات جودة عالية. 63

هناك تطابق بين األهداف الشخصية مع أهداف  72
 المراجعة الداخلية وأهداف المؤسسة ككل.

     

الهيكل التنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية يسهل  73
عملية نقل البيانات داخل اإلدارة مع اإلدارات 

 األخرى.

     

هل يتا إعطاء التعليمات الكافية لألفراد المستخلفين  74
 في حالة غياب األفراد التابعين لمصلحة المراجعة.
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أوجه التقصير الموجودة على مستوي المؤسسة  35
 وعلى مستوي النظاا يتا اكتشافها بالمصادفة.

     

يشبه دور المراجع الداخلي في المؤسسة دور رجل  49
 إلى حد كبير.الشرطة 

     

يهتا فقط المراجع الداخلي بنجاحه في أداء واجباته  52
 مهما كانت النتائج.

     

ينظر المراجع الداخلي إلى جميع األشخاص  58
الخاضعين لمراجعته على أنها متهمون حتى تثبت 

 براءتها.

     

ينبغي على األشخاص الخاضعين للمراجعة عدا  59
أسرار عملياتها أماا التوسع في الكشف عن 

 المراجع الداخلي.

     

يقوا المراجع الداخلي بنقل وجهات نظرًا األشخاص  61
 الخاضعين للمراجعة إلى اإلدارة العليا.

     

على الرغا من صالحية وجهات نظر األشخاص  64
الخاضعة أعمالها للمراجعة أن المراجع غالبًا ما 

 يرفضها.

     

جعة في كثير من الحاالت إلى تؤدي عملية المرا 68
تأخير في إنجاز أعمال معظا األشخاص 

 الخاضعين للمراجعة.

     

يترتب على نتائج المراجعة الداخلية إضرارا  51
شخصية تلحق باألفراد الذين تخضع أعمالها 

 لمراجعة.د.

     

      ال تحدث نتائج ا.د في معظا األحيان. 51

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص

 تحليل العالقة القائمة بين أفراد المؤسسة و المراجع الداخلي

 العلمة  E.N.A.M.C* دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس و المراقبة 

 

تتمثل قضية المراجعة الداخلية أحد القضايا الهامة التي تشغل الفكر المحاسبي في اآلونة األخيرة على كل من الصعيدين المحلي و 

العالمي و قد أثيرت هذه القضية و اكتسبت اهتماما واسع النطاق مع بداية القرن الحادي و العشرون استنادا إلى معلومات التقارير 

من القياس المحاسبي لألحداث المالية لذا تشهد عملية المراجعة الداخلية تطورا غير مسبوق و أصبحت مهنة المالية المستقاة 

المراجع الداخلي باعتبارها أداة للرقابة فوق كل الرقابات من الوظائف المساندة الهامة لإلدارة و العمود الفقري لمنظمات األعمال و 

م الصعبة فعليه إن ينجح في انجاز المتطلبات الفنية لمهمته و في نفس الوقت بين متطلبات بالتالي أصبحت مهمة المراجع من المها

 سلوكية داخل المؤسسات التي ال تخلوا من الصراعات المختلفة ضمن إطار معقد من العالقات و التفاعالت اإلنسانية .

عناية الباحثين في مجال المحاسبة و المراجعة فأصبحت و قد بدأت الجوانب السلوكية للمراجعة الداخلية تأخذ حضها من اهتمام و 

المراجع الداخلي ملزم بإيجاد طريقة للتأثير على اتجاهات و مواقف أفراد التنظيم و دفعهم لزيادة جهودهم التعاونية معه بهدف 

 الوصول إلى اإلنتاجية القصوى للمؤسسة ككل .

 الكلمات المفتاحية : 

 المتطلبات السلوكية . -المتطلبات الفنية  -المراجع الداخلي  -المراجعة الداخلية 

 

Abstract : 

The analysis of the relationship between the employees  and the internal auditor 

* practical study up E.N.A.M.C - El Eulma 

 Recently, the internal audit represents a major issue at both domestic and global 

levels. In the beginning of the twenty first century, this issue developed and gained 

large interests according to the financial events. All these factors led to the evolution 

of the internal audit and thus giving more importance to the internal auditor Who 

becomes the backbone of the administration. His task consists of controlling and 

achieving all the functional as well as the behavioral requirements among the 

employees within the company. Researchers start to focus more on the behavioral 

requirements in the field of accountancy and audit so the internal auditor has to find 

out a way to influence all the staff to maximize output.  

Key words: 

 Internal audit , internal auditor , functional requirements , behavioral 

requirements. 
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