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 شكر وعرفاف
 

المتواضع  لالعم إلتماـ ىذا قناهلل الحمد والشكر على توفي
جل شأنو في تو شيء  أف يجري في ملكو إال بمشيئ, فما كاف ل

 عاله .

ي تقدـ بأخلص  كلمات االمتناف والعرفاف وأصدؽ معانن 
 ", حميداتو صالحالمشرؼ "  ذناالتقدير و االحتراـ  إلى أستا

تقدـ كذلك نح التواضع والمعاملة الجيدة و فيو رو  نحييالذي 
س خلية التدقيق الداخلي بديواف الترقية إلى رئي الخالصنا بشكر 

من قريب  اإلى كل من ساعدنو  و التسيير العقاري "أحمد عالؽ"
 أو بعيد على اتماـ ىذا البحث.

العلـو اإلقتصادية و عماؿ كلية موظفي و إلى كافة أساتذة و و  
 أخص بالذكر أعضاء اللجنة المناقشة . التسيير  و العلـو التجارية

 



 
 ملخص الدراسة

تهدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة دور المراجعة الداخلية في تحسين األداء في المؤسسة االقتصادية,  
وذلك من خالؿ التطرؽ إلى جميع المفاىيم والمتغيرات المحيطة بمصطلح المراجعة الداخلية من 

ذا العوامل مبادئ و معايير و غيرىا, وكذا التوجو إلى تحليل األداء في المؤسسة ودوافع تحسينو و ك
المؤثرة في ىذه العملية, وإسقاط كل ىذه المتغيرات على واقع المؤسسة الجزائرية حيث وقع اختيارنا 

  .على مؤسسة الديواف و التسيير العقاري بالوادي لدراستو

و قد توصلت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىمها الدور الذي تؤديو المراجعة الداخلية في 
اء والمتمثل في تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف واكتشاؼ المخاطر و إصالحها من أجل تحسين األد

 ا.تحسين أداء المؤسسة و االرتقاء به
Résumé de l'étude 

 L’objectif de cette étude est de connaître le rôle de l’audit interne dans 

l’amélioration des performances de l’institution économique en abordant tous 

les concepts et variables entourant les termes principes, normes, etc., ainsi que 

l’orientation de l’analyse des performances dans l’organisation et les motifs 

pour l’améliorer, Et de laisser tomber toutes ces variables sur la réalité de 

l'institution algérienne, où nous avons choisi d'étudier l'institution du Diwan et 

la gestion immobilière dans la vallée. 

Cette étude a abouti à un certain nombre de résultats, dont le plus important 

est le rôle de l'audit interne dans l'amélioration des performances, qui consiste 

à identifier les forces et les faiblesses et à détecter et réparer les risques afin 

d'améliorer encore et encore les performances de l'organisation 
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 مقدمػػة 
 

 أ 
 

 مقدمة 
شهدت ادلؤسسة ربديات كبَتة فرضها عليها احمليط الذي تنشط فيو، حيث زادت ىذه التحديات يف 

أقلم الدائم مع كل عصر العودلة االقتصادية و ادلالية، اين ربتم عليها مسايرة ىذا الوضع من خالؿ زلاولة الت
ادلستجدات ، وىذا من أجل البقاء و االستمرار يف ربقيق أىدافها، شلا جعل كل من ذلم عالقة هبذه ادلؤسسات 

 يتطلعوف دلواكبة التطورات احلاصلة. 
و يعترب ربسُت األداء من األىداؼ األساسية للمؤسسة مهما كاف نوعها     ، إذ يهدؼ التسيَت بصفة 

ادلؤسسات من خالؿ وظائفو ادلختلفة إذل الوصوؿ بأداء ادلؤسسة إذل أعلى مرتبة ، و تستعمل عامة و يف كل 
 ادلراجعة كوسيلة فعالة للوقوؼ على ضعف و قوة نظاـ الرقابة الداخلية للمؤسسة و تقييم أدائو.    

ذل توثيق وباالعتماد على تقارير إدارية وكشوؼ مالية وإحصائية وغَتىا من البيانات اليت هتدؼ إ
األحداث اجلارية، وترمجتها إذل أرقاـ ؽلكن عن طريقها   ربقيق الرقابة على نواحي النشاط ادلختلف، ودبا أف للفكر 
البشري طرؽ سلتلفة للتضليل ، حبيث ال ؽلكن حصرىا وال منعها بشكل كامل طادلا وجد العنصر البشري يف تنفيذ 

ر األخطاء و الغش  يف البيانات ادلالية، وذلذا اضطرت الدوؿ إذل األعماؿ، ىذا األمر جعل ادلؤسسات تواجو خط
 وضع قوانُت و تشريعات تنظم ىاتو ادلهنة احلساسة.

كما يعترب التدقيق الداخلي من أىم أدوات الرقابة الداخلية بصفة عامة ويتوقف على مدى صلاحو 
فعيل دور ادلدقق الداخلي من خالؿ تتبع جوانب وفعاليتو إذل حد كبَت صلاح وفعالية الرقابة الداخلية، لذا وجب ت

القصور والثغرات اليت تؤدي إذل ضعف الرقابة الداخلية للعمل على رفع كفاءة وربسُت نظاـ الرقابة الداخلية يف 
 ادلؤسسة بصورة سليمة ودبا ػلقق أىدافها.

 اإلشكالية: -
 : لتارليف ضوء ما تقدـ تتلخص إشكالية ىذا البحث يف السؤاؿ الرئيسي ا

  مدى مساىمة المراجعة الداخلية في إستمرارية و تحسين آداء المؤسسة اإلقتصادية؟"
 ويتفرع عن ىذا السؤاؿ الرئيسي األسئلة الفرعية التالية: 

 درجة تاثَت  ادلراجعة يف ادلؤسسات اإلقتصادية؟ -
 ىل يساىم ادلراجع الداخلي يف تعزيز نظاـ الرقابة الداخلية بادلؤسسة ؟ -
 ما مدى صعوبة تطبيق منهجية ادلراجعة الداخلية؟ -



 مقدمػػة 
 

 ب 
 

 فرضيات البحث: 
 لإلجابة على التساؤالت الفرعية تنطلق من الفرضيات التالية :

ادلراجعة الداخلية وظيفة مستقلة بادلؤسسة ذلا دور فعاؿ يف إعطاء معلومات ذات مصداقية ؽلكن االعتماد  -
 عليها. 

ؤسسة يعتمد على اإلستخداـ األمثل للموارد ادلتاحة واحملافظة على األصوؿ و  إف ربقيق مستوى أداء مرضي للم -
 كفاءة إدارهتا.

 تعمل ادلراجعة الداخلية على إعطاء نصائح تصحيحية و تعديلية دلتخذي القرارات داخل ادلؤسسة.  -

 تساىم ادلراجعة الداخلية الفعالة يف ربقيق أىداؼ ادلؤسسة . -

  أسباب اختيار الموضوع:
 أسباب موضوعية:

 الدور البارز الذي تلعبو ادلراجعة بالنسبة للمؤسسة اإلقتصادية يف الوقت احلاضر.  - 

إف مهمة ادلراجعة الداخلية اليت تعترب صماـ أماف ادلؤسسة وذلك من خالؿ تقدًن اإلقًتاحات واحللوؿ اليت  -
 ربسن من أداءىا.

 ة والرقابة الداخلية يف ربديد مكانة ادلؤسسة.الدور الكبَت الذي تلعبو ادلراجعة الداخلي -

  .حلداثتها نظرا اجلزائر يف الداخلية الضعف الذي تعيشو ذبربة ادلراجعة -

 أسباب شخصية:• 

 زلاولة تقدًن حبث أكادؽلي يتناسب مع التخصص.  -
 الرغبة الشخصية يف اإلطالع أكثر على ىذا ادلوضوع . -
الداخلية ، والًتكيز الكبَت على ادلراجعة اخلارجية ، مت زبصيص الدراسة على  نظرا لقلة اإلىتماـ بادلراجعة -

 ادلراجعة الداخلية .
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 : أىداؼ الدراسة
 رباوؿ الدراسة الوصوؿ إذل رلموعة من األىداؼ أعلها: 

 زلاولة إعطاء نظرة حوؿ ادلراجعة من خالؿ إظهار طبيعتها ومنهجيتها.  -

الداخلية يف ادلؤسسة، إجراءاتو، أىدافو، أنواعو، وادلعايَت ادلتعارؼ عليها دوليا اليت التعرؼ على أعلية ادلراجعة  -
 يعمل دبوجبها.

 تسليط الضوء على نظاـ الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة وعالقتو بادلراجعة الداخلية. -
 إبراز فاعلية ادلراجعة الداخلية وإسهامها يف ربقيق أىداؼ ادلؤسسة.  -

 :أىمية الموضوع
تكمن أعلية ادلوضوع يف أعلية ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسات االقتصادية الذي أصبح من األدوات اليت 
تساىم يف ضماف اكتشاؼ سلتلف نقاط ضعف لنظاـ الرقابة الداخلية وادلساعلة يف تفعيلو من خالؿ الوظيفة 

 نتائج.اإلستشارية اليت يقدمها لإلدارة لًتشيد قراراهتا ضلو ربقيق أفضل ال
 المنهج المستخدـ:

لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة ولإلدلاـ جبميع جوانب ادلوضوع اعتمدنا يف اجلانب النظري على ادلنهج 
الوصفي باعتباره منهجا مناسبا دلوضوع البحث، أما يف اجلانب ادليداين فقد اعتمدنا يف دراسة احلالة، كاف اذلدؼ 

 الدراسة، ودعمها دبجموعة من األدوات اليت تعترب ادلقابلة كأداة رئيسية منها.منها ىو مجع البيانات حوؿ موضوع 

 تقسيمات البحث:
لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة، ومعاجلة ادلوضوع مت تقسيم البحث إذل فصلُت نظريُت وفصل الدراسة 

 ادليدانية على مستوى ديواف الًتقية والتسيَت العقاري بالوادي.
األوؿ ىو ربت عنواف مفاىيم أساسية حوؿ ادلراجعة وىو مقسم إذل ثالثة مباحث، مت بالنسبة للفصل 

يف ادلبحث الثاين إذل خصائص ادلراجعة و يف ادلبحث الثالث و  التطرؽ فيها إذل ادلبحث األوؿ إذل ماىية ادلراجعة
مدخل نظري ثاين فكاف عبارة عن إذل أوجو التكامل بُت ادلراجعة الداخلية وادلراجعة اخلارجية  وبالنسبة للفصل ال

أما  مقسمة إذل ثالث مباحث أيضا، يتضمن ادلبحث األوؿ ماىية التدقيق الداخلي ومفاىيمي للمراجعة الداخلية



 مقدمػػة 
 

 د 
 

ادلبحث الثالث إذل  دور ادلبحث الثاين فتم التطرؽ فيو إذل  اآلليات التنظيمية لعملية التدقيق الداخلي مث يف 
 .يم نظاـ الرقابة الداخلية ادلراجعة الداخلية يف تقي

أما اجلانب ادليداين فهو عبارة عن دراسة ميدانية بديواف الًتقية والتسيَت العقاري مت من خالذلا اإلستعانة 
عرض ومت تقسيم ىذا الفصل إذل ثالثة مباحث أيضا، جاء يف ادلبحث األوؿ ، خبلية التدقيق الداخلي للديواف
دور خلية التدقيق الداخلي يف مث يف ادلبحث الثاين ( ، OPGIري لوالية الوادي )لديواف الًتقية و التسيَت العقا

معاجلة خلية التدقيق الداخلي ويف ادلبحث األخَت ربسُت أداء ديواف الًتقية والتسيَت العقاري لوالية الوادي  
 دلصلحة التحصيل و ادلنازعات. 



 

 

 

 

 الفصل األوؿ

 مفاىيم أساسية حوؿ المراجعة
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 تمهيد

إف زيادة احلاجة للخدمات ادلقدمة من طرؼ ادلراجعة، عامل رئيسي لتطورىا و قيامها كنشاط أساسي ال 
ؽلكن االستغناء عنها، فاذلدؼ من ادلراجعة يتمثل يف التحقق من البيانات احملاسبية و ادلالية، مع التأكد من مدى 

ءات ادلوضوعة من طرؼ إدارهتا لتفادي سلتلف صحتها و سبثيلها للمركز ادلارل للمؤسسة، و مدى تطبيق اإلجرا
 األخطاء احملاسبية ، و منع حاالت الغش والتالعب بأمالكها.

و كأي علم من العلـو فادلراجعة تقـو على رلموعة من اخلصائص ، و الفرضيات و اليت تعترب كأساس للغاية اليت 
يف اإلطار الذي تنشط فيو، باإلضافة إذل ذلك وضعت ألجلها، كما ترتكز على مجلة من ادلعايَت اليت توجهها و 

فإهنا تقـو بتوجيو ادلراجع أثناء القياـ بعملو، إذ أف ىذا األخَت يستند على مراحل ليقـو بتنظيم اجلانب التنفيذي 
 ذلا.
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 المبحث األوؿ : ماىية المراجعة

 المطلب األوؿ : لمحة تاريخية عن المراجعة و تعريفها
  أوال : لمحة تاريخية

إف ظهور ادلراجعة وبلوغها ىذا ادلستوى من التطور كاف أمرا حتميا، يف سبب كرب حجم ادلؤسسات وتشعب 
وظائفها مع زيادة تداخل الفروع، األمر الذي أداء اذل زيادة صعوبة مراقبة أمالؾ ادلؤسسة لتسيَتىا من جانب 

 التدفقات احلقيقية وادلالية.

ا، من حاجة اإلنساف إذل التحقق من صحة البيانات اليت يعتمد عليها، يف حيث تستمد مهنة ادلراجعة رل نشأهت
ازباذ قراراتو والتأكد من مطابقتها للواقع، ولقد ظهرت ىذه احلاجة منذ القدـ، حيث تدؿ الوثائق التارؼلية على 

 أف ادلصريُت واليونانيُت، كاف يتستخدموف ادلراجعُت للتأكد من صحة احلسابات العامة.

 ميالدي. 1500بل ق -1 

كاف ادلدقق )ادلراجع( وقتها يستند إذل القيود ادلثبتة يف الدفاتر والسجالت ، للوقوؼ على مدى صحتها، وىكذا 
 1" ومعناىا يستمع.Audire" مشتقة من الكلمة الالتينية "Auditingصلد كلمة تدقيق 

روعات العائلية واليت كانت هتتم خاصة جبرد إال أف مهنة ادلراجعة يف تلك احلقبة كانت تقتصر على احلكاـ وادلش
ادلخزوف السلعي، حيث تكوف ىذه العملية متكررة عدة مرات يف الفًتة الواحدة، واذلدؼ منها ىو الوصوؿ إذل 

 2الدقة دلنع أي تالعب أو غش للدفاتر . 

 : 1850-1500الفترة الممتدة ما بين  -2

ناعية ،اليت أحدثت تغيَتا جذريا يف كل اجملاالت حيث ظهر االنفصاؿ لعل أىم ما ؽليز ىذه الفًتة ظهور الثورة الص
 الفعلي دللكية ادلؤسسة ،عن اإلدارة وزيادة احلاجة للمراجعة وادلراجعُت.

كما تتميز ىذه الفًتة بظهور تطبيق واستعماؿ نظرية القيد ادلزدوج يف النظاـ احملاسيب، حىت ولو دل تكن بصورة 
  3حاليا، وظهور نوع من الرقابة الداخلية على ادلشاريع" متطورة كما ىو مستعمل 

                                                           
 .3ص:  ،1998خالد أمُت عبد اهلل: التدقيق والرقابة يف البنوؾ ، دار وائل للنشر، عماف،  1
 .14، ص1996طبعة الرابعة، بَتوت، اشيتوى إدريس عبد السالـ، ادلراجعة معايَت وإجراءات، دار النهضة العربية، ال 2
 ۔02، ص: ادلرجع نفسواشيتوى إدريس عبد السالـ،   3
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 :1905-1850الفترة ما بين  -3

بعد ظهور الثورة الصناعية، حصل تغيَت شامل للمجتمع، وبالتارل ظهرت احلاجة إذل تكوين وحدات اقتصادية، 
جيل عمليات صاحب ومن ىنا بدأ اىتماـ احملاسبة بتسجيل عمليات الوحدة االقتصادية وليس اإلىتماـ بتس

 ة مهمة ال يستهاف هبا.نفبعد ىذه التطورات أصبح اجملاؿ مفتوحا أماـ ادلراجعة لتصبح كمه 1الوحدة ،

 إلى يومنا ىذا : 1905الفترة الممتدة ما بين  -4 

أدى ىذا ما ؽليز ىذه الفًتة ىو ظهور الشركات الكربى ذات الفروع ، و البعد اجلغرايف عن اإلدارة وادلركز الرئيسي، 
إذل احلاجة الضرورية دلعرفة ما يتم من معامالت  يف الفروع التابعة والتأكد من أف العمل يتم وفقا للسياسات 
والقواعد ادلوضوعة بواسطة ادلركز الرئيسي، وبالتارل ربتاج اإلدارة إذل االطمئناف على سالمة العمل، يف تلك الفروع 

ادلنتشرة و يساعد اإلدارة يف ضماف فرض رقابتها  2يغطي فروع ادلؤسسات عن طريق إغلاد نظاـ للمراجعة الداخلية 
 3على تلك الفروع" .

كما سبيزت ىذه الفًتة أيضا بظهور ادلؤسسات ادلالية الكبَتة، كالبنوؾ وشركات التأمُت وما يتطلبو ذلك النوع من 
ات للتأكد من سالمتها ودقتها، فإف ادلؤسسات إذل مراجعة مستمرة ودقيقة أوال بأوؿ، وقبل وبعد حدوث العملي

األمر ػلتاج إذل زبصيص إدارة مستقلة للمراجعة للتأكد من سالمة العمليات خصوصا، وأف الوقوع يف أية أخطاء 
 4أو تالعب يف مثل ىذه ادلؤسسات يؤثر على مسعتها .

 ثانيا : تعريف المراجعة 

لرقابة الداخلية والبيانات وادلستندات، واحلسابات و يقصد بادلراجعة أو تدقيق احلسابات بأهنا "فحص أنظمة ا
الدفاتر اخلاصة بادلؤسسة ربت التدقيق"، فحصا انتقاديا منظما، بقصد اخلروج برأي زلايد عن مدى داللة القوائم 

ما ادلالية للوضع ادلارل لذلك ادلشروع، يف فًتة زمنية معلومة، ومدى تصويرىا لنتائج الدورة من ربح أو خسارة ، ك
عرفت ادلراجعة على أهنا "فحص منتظم ومستقل للبيانات والقوائم و السجالت والعمليات والفعالية ادلالية و غَت 

 5ادلالية ،ألي مؤسسة وأف يقـو ادلدقق جبمع األدلة والقرائن وتقييمها وإبداء الرأي الفٍت من خالؿ تقديره،
                                                           

 . 09، ص: 1982، كلية التجارة، جامعة طنطا، مراجع الحساباتزكريا زلمد الصادؽ إمساعيل،   1
 .02، ص: 2001مركز اخلربات اإلدارة واحملاسبة، مارس  الرقابة الداخلية ومراجعة الحسابات,مُت: زلمد أ 2
 .6-5، ص ص 2000، ط: دار الصفاء، األردف، المدخل الحديث لتدقيق الحساباتامحد حلمي مجعة،  3
 .18، ص مرجع سبق ذكره ،  زكريا زلمد الصادؽ إمساعيل 4
 09:ص،2003 اجلزائر ، اجلامعية ادلطبوعات ديواف ،الحسابات وتدقيق المراجعة :صديقي دمسعو  ،يطواىر  هاميالت زلمد 5
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ى احًتامها للمعايَت يف إعداد ىذه ادلعلومات يف كل للمعلومات ادلالية ادلقدمة من طرؼ ادلؤسسة، وعلى مد
 الظروؼ. 

وؽلكن أف نلخص من تعريف ادلراجعة : على اهنا تشتمل عملية ادلراجعة الفحص والتحقيق والتقرير ، حوؿ 
 ادلعلومات ادلقدمة وادلصورة لنتائج األعماؿ.

فحص احلسابات اجملمعة للعمليات  ويعٍت التأكد من مدى سالمة العمليات اليت يتم تسجيلها أي الفحص:
 ادلالية اخلاصة بالنشاط احملدد للمؤسسة.

إمكانية احلكم على مصداقية القوائم ادلالية ادلقدمة كتعبَت سليم وصحيح لنتائج األعماؿ، ومن ىنا  التحقيق:
 ء رأي فٍت زلايد.نستطيع القوؿ أف الفحص والتدقيق وظيفتاف مًتابطتاف ومتكاملتاف،  وهبما ؽلكن للمراجع إبدا

 تلخيص نتائج الفحص والتدقيق وإثباهتا يف تقرير يستخدمو ،من يهمو األمر داخل وخارج ادلؤسسة.  التقرير:

 المطلب الثاني: أىمية وأىداؼ المراجعة

إف تعدد اجلهات ادلالية خدمات ادلراجعة و ىذا دلدى أعليتها لذا سنتطرؽ من خالؿ ىذا ادلطلب إذل أعلية 
 ة و أىدافها العامة و ىي كااليت.ادلراجع

 أوال: أىمية المراجعة 

تعترب ادلراجعة مهمة بالنسبة للمستثمرين ،و أصحاب األمواؿ الذين يتميزوف باستعماذلم للبيانات و القوائم ادلالية 
 يف ازباذ القرارات، و من ادلستقلُت من ادلراجعة نذكر:

 *مسيرو المؤسسات:

كبَتة للتأكد من أف األىداؼ ادلسطرة قد مت بلوغها، و التحقق من أف ادلتابعة و   يتجو مسَتو ادلؤسسات بدرجة
ادلراجعة الدورية للحسابات ادلقدمة ،عبارة عن معلومات مقنعة و صادقة و اليت ؽلكن أف تؤخذ كقاعدة الزباذ 

 1القرارات التسيَتية. 

 

 
                                                           

 .15، ص  2012، دار وائل للنشر ، عماف ، األردف ،  , تدقيق الحسابات اإلطار النظريةإيهاب نظمي ، ىاين العزب  1
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 *المساىموف و مالكي المؤسسة:

ئج ادلراجعة، و ىذا للتأكد من  قدرة تسيَت ادلسؤولُت و االستغالؿ اجليد و األمثل يتجو اىتماـ ادلسَتوف إذل نتا
 لألمواؿ ادلستمرة ، الكشف عن أخطاء الغش و منع حدوثها أو على األقل احلد من انتشارىا. 

 *الدائنوف و الموردوف:

ؤسسة، و متعامليها و دائنيها حيث ؽلكن إف سالمة ادلركز ادلارل تعطي الثقة ادلطلوبة، يف ادلعامالت اليت تتم بُت ادل
أف يستعينوا برأي ادلراجع، يف القوائم ادلالية و ادلركز ادلارل، كما أف درجة السيولة و الربح تعداف ذات أعلية قصوى 

 للمؤسسة، و بالتارل ىي تعترب كأساس لتقرير سالمة احلالة ادلالية.

 كومية و إدارة الضرائب .ويتمثل يف :ادلستثمروف و اذليئات احل*الغير : 

 و عليو، ؽلكن الوقوؼ على أعلية ادلراجعة من خالؿ النقاط التالية : 

العمل على زيادة الثقة و التأكد من سالمة ادلعلومات، و كفايتها حىت يتسٌت دلستعمليها ازباذ أصلع للقرارات،  -
 و زبفيض سلاطر ازباذ القرارات غَت السليمة.

تقدمو ادلؤسسة من بيانات، و معلومات زلاسبية دلالكي ادلؤسسات و ادلساعلُت يف رأس إعطاء مصداقية دلا  -
 ماذلا.

و ىناؾ ادلوردوف و ادلتعاملوف مع ادلؤسسة، فهم كذلك يهتموف بنتائج ادلراجعة حىت يتعرفوا على مدى سالمة 
جاع حقوقهم و يزيد من اتساع رلاؿ مركزىا ادلارل، و السيولة ادلتاحة لديها، الشيء الذي يزيد من ثقتهم يف اسًت 

 ادلعامالت مع ىذه ادلؤسسة.

 ثانيا: أىداؼ المراجعة
و كما أسلفنا الذكر فإف ادلراجعة قد تطورت عرب العصور، و ىذا التطور انعكس على أىدافها فانتقلت من 

 1أىداؼ تقليدية إذل أىداؼ حديثة، فمن األىداؼ التقليدية نذكر :
 يانات و القوائم ادلالية و مدى االعتماد عليها.التأكد من صحة الب - 
 إبداء رأي يف استنادا إذل أدلة و براىُت عن عدالة القوائم ادلالية. - 
 اكتشاؼ حاالت الغش واألخطاء يف الدفاتر و السجالت احملاسبية. - 

                                                           
 .15، ص  1999، مؤسسة الوراؽ، عماف ، و الدولية أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكيةحسُت  القاضي حسُت و دحدوح ،  1
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 التأكد من وجود رقابة داخلية جيدة للتقليل من فرص ارتكاب األخطاء.  -
 دارة على وضع السياسات ادلالئمة، و ازباذ القرارات اإلدارية ادلناسبة .مساعدة اإل - 

 كما ؽلكن إضافة األىداؼ احلديثة وىي كالتارل: 
 مساعدة الدوائر ادلالية للمؤسسات يف ربديد الوعاء الضرييب، و من مث مبلغ الضريبة الواجب دفعها . -
 هات احلكومية.ادلشاركة يف زبطيط االقتصاد الوطٍت دبساعدة اجل -

كما ؽلكن التطرؽ إذل أىداؼ ادلراجعة عرب مدى الفحص، و كذلك تطور أعلية الرقابة الداخلية عرب العصور و 
 مؤخرا أصبحت ادلراجعة هتدؼ إذل ما يلي:

 مراقبة اخلطط و السياسات و متابعة درجة التنفيذ و أسباب االضلرافات. - 

 قة من قبل ادلؤسسات .تقييم األداء و نتائج األعماؿ احملق - 

 ربقيق أقصى كفاية اقتصادية و إنتاجية. -

 اكتشاؼ األخطاء اجلوىرية يف الدفاتر و السجالت احملاسبية إف وجدت. - 

ادلصادقة على الوثائق ادلالية و التقارير ادلودعة من طرؼ اإلدارة، إلعطائها مصداقية أكثر حىت تساعد  - 
 مستخدميها يف ازباذ القرارات .

وبعد التعرض لألىداؼ العامة أو التقليدية للمراجعة، سوؼ نتطرؽ لألىداؼ اليت تعترب ميدانية بالنسبة للمراجعة 
  1و أعماؿ ادلراجع و اليت ىي كالتارل :

 * الشمولية:

كل إنو من الضروري على النظاـ احملاسيب للمؤسسة أف يقـو بتوليد معلومات زلاسبية، سبتاز بالشموؿ و التعبَت عن  
األحداث النقدية اليت جرت بادلؤسسة، كما غلب على ادلراجع أف يتحقق ويتأكد من صحة البيانات احملاسبية، و 
الوثائق ادلالية ادلسجلة بالدفاتر و السجالت، كما يقـو دبعاجلة ىذه البيانات معاجلة تسمح لو بإعطاء رأي 

 للمؤسسة، و مدى تعبَتىا عن الوضعية ادلالية. زلايدعن مصداقية ادلعلومات ادلتدفقة من النظاـ احملاسيب

                                                           
 . 88ص ، 1998ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  أصوؿ المراجعة,الفيومي. ـ ، و عوض. ؿ:  1
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 *الوجود و التحقق:

يعمل ادلراجع على التأكد من وجود مجيع العناصر الواردة يف جهة األصوؿ و اخلصـو دليزانية ادلؤسسة و التحقق 
 منها.

 *الملكية و المديونية )الحقوؽ واإللتزامات(:

ناصر اليت تنص عليها ميزانية ادلؤسسة، اليت ىو بصدد مراجعتها كما يقـو ادلراجع يف أوؿ األمر بالتأكد من أف الع
 يتحقق من أف الديوف ادلسجلة بادليزانية ىي ال زبص األطراؼ ادلناسبة ، و نفس الشيء ينطبق بالنسبة للحقوؽ.

 *التقسيم والتخصيص:

د تقييم األحداث احملاسبية  هتدؼ ادلراجعة من خالؿ ىذا العنصر إذل استعماؿ الطرؽ احملاسبية ادلعروفة، عن
كحساب اإلىتالكات، و إطفاء ادلصاريف اإلعدادية و كذا تقييم ادلخزونات و من مث زبصيصها يف احلسابات 

 اخلاصة هبا تطبيقا للمبادئ احملاسبية ادلعموؿ هبا.

لحالة ادلالية إف ىذا التقسيم و التخصيص اجليد لألحداث احملاسبية يؤدي إذل احلصوؿ على الصورة احلقيقية ل
 . 1للمؤسسة و ذلك بالتطبيق احلسن للمبادئ احملاسبية 

 *العرض واإلفصاح:

ؽلكن اعتبار ىذا اذلدؼ من األىداؼ البالغة األعلية، باعتباره اذلدؼ الرئيسي للقياـ بعملية ادلراجعة أي اإلفصاح 
ادلنبثقة من ادلؤسسة و مدى موافقتها مع عن مدى صحة و صدؽ ادلعلومات احملاسبية، و الوثائق ادلالية ادلوجودة و 

 معايَت ادلمارسة ادلهنية و سباشيها مع ادلبادئ احملاسبية.

 استقاللية الفترة المالية : *

يتمثل ىذا اذلدؼ يف التحقق من أف اإليرادات والتكاليف قد مت تسجيلها بشكل مالئم بُت الفًتات احملاسبية،  
أف كل العمليات ادلالية، اليت حدثت قبل هناية الفًتة احملاسبية قد سجلت  وىذا يتطلب من ادلراجع التحقق من 

كجزء من نشاط ىذه الفًتة، وبادلثل غلب أف يتحقق ادلراجع من أف العمليات ادلالية، اليت زبص الفًتة التالية دل 

                                                           
 . 89، ص مرجع سبق ذكره ،  الفيومي 1
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دلستندات ذات تدرج ضمن نشاط ىذه الفًتة احلالية موضع ادلراجعة، وىذا اذلدؼ يتطلب غالبا ضرورة فحص ا
األرقاـ ادلسلسلة خالؿ السنة، وىذا اذلدؼ غلب أف يتحقق ويطيق لكل عناصر الكشوؼ ادلالية، لكنو غالبا ما 

 1يكوف أكثر أعلية بالنسبة لبعض العناصر عنو بالنسبة للبعض اآلخر. 

  التقويم :*

ـو األصوؿ على أساس التكلفة غَت ؽلثل تقوًن األصوؿ غَت النقدية ىدفا ىاما بالنسبة للمراجع، وعاده ما تق
ادلستنفذة أو التكلفة التارؼلية، أو السوؽ أيهما أقل، وذلك طبقا دلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها، كما أف ىناؾ 
بعض اآلراء احلديثة تتطلب اإلفصاح عن التكاليف التارؼلية ادلعدلة دبستوى األسعار والتكاليف اجلارية للمخزوف 

دات بادلؤسسات الكبَتة، وقد يتم ادلراجعة والتحقق من التكاليف التارؼلية" بفحص أدلة اإلثبات وادلباين وادلع
ادلستندة، كالعقود وفواتَت البيع، كما أف قيم السوؽ لألوراؽ ادلالية ادلتداولة يتم التحقق منها بالرجوع إذل األسعار 

العميل عن التكاليف التارؼلية ادلعدلة دبستوى األسعار اليومية ادلعلنة يف الصحف ، وحىت وقتنا احلاضر فاف إفصاح 
 2والتكاليف اجلارية غَت مطلوب مراجعتها.

 المطلب الثالث : أنواع المراجعة 
إف اختالؼ أحجاـ ادلؤسسات وتباين نشاطها، وتعدد أشكاذلا وتنوع مهامها اليت يكلف هبا ادلراجع، كل ىذا 

 حي والزوايا اليت ينظر إليها.غلعل من ادلراجعة زبتلف باختالؼ النوا
 وللتعرؼ على أنواع ادلراجعة فإننا سوؼ نستخدـ األسس التالية:

 بها أواًل: المراجعة من حيث التكليف
 :زبتلف ادلراجعة باختالؼ ادلهمة اليت يكلف هبا ادلراجع، وتنقسم ادلراجعة من حيث التكليف هبا إذل نوعُت

 :المراجعة العمومية -أ
يف ادلراجع بفحص مجيع عمليات ادلؤسسة، وسلتلف دفاترىا فحصاً مستندياً و زلاسبياً والتحقق من يقصد هبا تكل

أف حساب األرباح واخلسائر، يظهر بوضوح نتيجة أعماؿ ادلؤسسة يف فًتة الفحص، وأف ادليزانية العمومية سبثل 
 .إيضاحات وبيانات ادلركز ادلارل للمؤسسة سبثيالً صحيحاً على ضوء ما حصل عليو ادلراجع من

 يكوف ادلراجع مسؤوالً يف ادلراجعة العمومية عما يصيب ادلؤسسة من خسارة نتيجة هتاونو يف أداء عملو.

                                                           
 219ـ ، ص  2001ة ، دار اجلامعة اجلديدة معمر السن الرقابة والمراجعة الداخليةخروف، آالصحن عبد الفتاح و  1
 .178، ص 2007،الدار اجلامعية ، مصر ،  المحاسبة والمراجعةالدىراوي و زلمد السيد،  2
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 :المراجعة الجزئية -ب
يقصد هبا ادلراجعة اخلاصة اليت يكلف فيها ادلراجع، بفحص الدفاتر والسجالت واحلسابات فحصًا مستندياً 

 .زلدد دبعرفة ادلوكلوزلاسبياً، لغرض خاص معُت و 
مثاؿ ذلك تكليف مراجع فحص دفاتر حسابات ادلؤسسة لتحديد اخلسائر اليت حلقت بادلؤسسة نتيجة حريق 
وذلك دلطالبة شركة التأمُت هبا، أو تكليف رلموعة من ادلاليُت دلراجع بفحص حسابات شركة مساعلة، لغرض 

دلؤسسة دلراجع بفحص عمليات اخلزينة، بغرض ربديد شرائها لتحديد قيمة السهم السوقية، أو تكليف صاحب ا
 .ادلبالغ اليت اختلسها الصراؼ

تكوف ادلراجعة اجلزئية بناء على تكليف صاحب ادلؤسسة أو غَته شلن يرتبطوف هبا بعد موافقة صاحب ادلؤسسة، 
ع على مراجعة ىذه وتقتصر ادلراجعة يف ىذه احلالة على ىذا الغرض ادلعُت، كما تقتصر أيضًا مسؤولية ادلراج

الناحية فقط، وغلب على ادلراجع يف ىذه احلالة منعاً دلسؤوليتو مستقباًل أف ػلصل من موكلو على بياف كتايب ػلدد 
 1.فيو مهمتو ربديداً دقيقاً 

 :ثانياً: المراجعة من حيث اإللزاـ
 :تقسم ادلراجعة من حيث اإللزاـ القانوين إذل نوعُت

 :المراجعة اإللزامية -أ
ي ادلراجعة اليت ػُلتم القانوف القياـ هبا، حيث يلتـز ادلشروع بضرورة تعيُت مراجع خارجي دلراجعة حساباتو ى

 .واعتماد القوائم اخلتامية ذلا، ومن أمثلة ادلراجعة اإللزامية مراجعة حسابات الشركات ادلساعلة
جلزاء على ادلخالفُت ألحكامها، وكذلك غلب أف تتميز ادلراجعة اإللزامية بوجود عنصر اجلرب واإللزاـ ومن مث ؽلكن ا

تتم ادلراجعة وفقًا للقواعد واإلجراءات ادلنصوص عليها، وعلى ادلراجع أف يتحقق من أف عملية تعيينو دل تتم 
 .دبخالفة األحكاـ القانونية

و ال غلب أف توضع أية ويف ضوء ىذه ادلراجعة فإف ادلراجع يؤدي عملو بالطريقة اليت يراىا مناسبة وضرورية، كما أن
قيود أو حدود على ادلراجع، أثناء تأديتو لواجباتو حىت ولو كانت ىذه القيود واردة يف القوانُت التنظيمية للمؤسسة 
يف صورة قرارات صادرة عن اجلمعية العامة للمساعلُت، تعترب مثل ىذه القيود كأهنا دل تكن يف مواجهة ادلراجع 

 .رضخ ذلذه القيود الذي يعترب، مسؤوال إذا ما
                                                           

 والمعايير عليها المتعارؼ المعايير وفق تطبيق وآليات األساسية المفاىيم ( الخارجية المراجعة، علي نصر الوىاب عبد ، الصباف مسَت زلمد 1
 .31،  30، ص ص  2002 ، )مصر( اإلسكندرية، الدار اجلامعية ، ) الدولية
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  المراجعة االختيارية: -ب
ىي ادلراجعة اليت تتم دوف إلزاـ قانوين ػُلتم القياـ هبا، ففي ادلؤسسات الفردية وشركات األشخاص ، قد يتم 
االستعانة خبدمات ادلراجع اخلارجي يف مراجعة حسابات ادلشروع واعتماد قوائمو ادلالية اخلتامية، نتيجة للفائدة اليت 

حقق من وجود مراجع خارجي، من حيث اطمئناف الشركاء على صحة ادلعلومات احملاسبية وعن نتائج األعماؿ تت
وادلركز ادلارل، واليت تتأخذ كأساس لتحديد حقوؽ الشركاء وخاصة يف حالة انفصاؿ أو انضماـ شريك جديد، ويف 

للمالك يف دقة البيانات ادلستخرجة من  حالة ادلؤسسات الفردية نالحظ أف وجود ادلراجع اخلارجي يعطي الثقة
 1.الدفاتر، وتلك اليت تقدـ للجهات اخلارجية وخاصة مصلحة الضرائب

 :ثالثاً: المراجعة من حيث زمن تنفيذىا
 : تقسم ادلراجعة من حيث زمن تنفيذىا إذل نوعُت

 :المراجعة النهائية -أ
اهتا وعمل ميزاف ادلراجعة وإعداد احلسابات اخلتامية ىي اليت يبدئها ادلراجع عقب انتهاء ادلؤسسة من قفل حساب

وتصوير ادليزانية العمومية، ويف ادلراجعة النهائية ال يبدأ ادلراجع عملو إال بعد أف تنتهي إدارة حسابات ادلؤسسة 
 .هنائياً من عملها

 :مزايا المراجعة النهائية
 .يبة تدؿ غالباً على صحة القيود احملاسبيةادلراجعة بعد توازف ادليزانية ىي نقطة ابتداء ط أإف بد-1 
إف ادلراجعة بعد قفل الدفاتر سبكن ادلراجع من أف ينجز عملو وىو يف مأمن من عدـ قياـ ادلوظفُت بالتالعب، -2

 .األمر الذي ال يتوفر فيما لو كانت الدفاتر مفتوحة الستقباؿ عمليات جديدة
 :عيوب المراجعة النهائية

هائية إذل وقت طويل إلسبامها، وبصفة خاصة يف ادلؤسسات الكبَتة شلا قد يؤدي إذل ضيق ربتاج ادلراجعة الن
ادلواعيد ادلقررة، لتقدًن احلسابات اخلتامية وادليزانية العمومية دلصلحة الضرائب، أو إذل اجلمعية العمومية للمساعلُت 

 .وذلك لضيق الفًتة اليت يتعُت على ادلراجع إسباـ عملو فيها
 
 

                                                           
 .31،  30،ص ص مرجع سبق ذكره  ، الصباف مسَت زلمد 1
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 :لمراجعة المستمرةا -ب
ىي اليت يبدئها ادلراجع بعد أف تكوف إدارة احلسابات قد انتهت، من إثبات جزء من عمليات السنة يف الدفاتر، 
وتستمر ادلراجعة جنبًا إذل جنب مع اإلثبات يف الدفاتر إذل هناية السنة ادلالية حيث يتم ادلراجع عملو دبراجعة 

 .موميةاحلسابات اخلتامية وادليزانية الع
ليس من الضروري لكي توصف ادلراجعة، بأهنا مستمرة استمرار ادلراجعة طيلة العاـ وتردد ادلراجع على ادلؤسسة كل 
أياـ السنة، فقد يًتدد ادلراجع بُت احلُت واآلخر كل ثالثة أو كل أربعة شهور مثاًل، دلراجعة ما سبق أف مت تسجيلو 

 .ا مستمرةيف الدفاتر، ومع ذلك توصف ادلراجعة بأهن
 :مزايا المراجعة المستمرة

تساعد ادلراجعة ادلستمرة من اكتشاؼ األخطاء والغش إف وجد، بعد حدوثهما بفًتة قصَتة ، وعندئٍذ ؽلكن -1
إصالح اخلطأ بسهولة لتوافر ظروفو، كما إًف ادلؤسسة تستطيع أف تتخلص من ادلوظفُت غَت األكفاء، وأف تضع 

قوقها من ادلختلسُت يف وقت مبكر، وىذا ال يتوافر يف ادلراجعة النهائية إذ أف حد لالختالس، وأف تستخلص ح
 1.اخلطأ والغش ال ؽلكن اكتشافهما إال بعد هناية السنة ادلالية

إف تردد ادلراجع على ادلؤسسة يف فًتات قصَتة واحتماؿ حضوره للمؤسسة، يف أي وقت خالؿ السنة لو أثر -2
يدعوىم إذل اليقظة وأداء عملهم أوؿ بأوؿ بدوف تأخَت حىت ال يتهموا باإلعلاؿ،   نفسي كبَت على ادلوظفُت، إذ

 .كما قد ؽلنعهم من التورط يف ارتكاب الغش خشية اكتشاؼ أمرىم
 :عيوب المراجعة المستمرة

دلا كانت ادلراجعة ادلستمرة ذبري جنبًا إذل جنب مع التقييد يف الدفاتر، فإف ىذا قد يعطل وقت موظفي -1
ابات ادلؤسسة، كما وقد يعطل أيضًا وقت ادلراجع حيث أف الدفاتر اليت يشتغل هبا موظفو احلسابات، ىي حس

نفسها الدفاتر اليت يطلب مراجعتها، وؽلكن تاليف ىذا بإغلاد جو من التفاىم الودي بُت فريق موظفي احلسابات، 
 .طرفُت بصورة ال تعطل أحدعلاوفريق مكتب ادلراجع األمر الذي يدعوىم، إذل تقسيم العمل بُت ال

تردد ادلراجع ومعاونوه بصورة منتظمة ومتكررة على ادلؤسسة، قد يؤدي إذل قياـ صداقات وعالقات شخصية -2
 2.بُت القائمُت بعملية ادلراجعة واخلاضعُت ذلا، شلا يؤثر على حياد واستقالؿ ادلراجع عند إبداء الرأي

                                                           

 والدبلـو ، أستاذ احملاسبة ادلساعد ، جامعة أبوظيب. ريوسو لكالطالب الب –، د. أؽلن عبداهلل  مقدمة فى المراجعة 1
،الدار اجلامعية / مصر األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات –المراجعة  أسسالصحن،عبد الفتاح و الصباف، زلمد مسَت و حسن ،شريفة علي،  2

 .33، ص 2004
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 :بو تقـورابعاً: المراجعة من حيث الجهة التي 
 : تقسم ادلراجعة من حيث اجلهة اليت تقـو هبا إذل نوعُت

 :المراجعة الخارجية -أ
 1. ىي ادلراجعة اليت تتم بواسطة طرؼ من خارج ادلؤسسة أو الشركة حيث يكوف مستقاًل عن إدارة ادلؤسسة

 2 :المراجعة الداخلية -ب
 . ىي ادلراجعة اليت تتم بواسطة موظف من داخل ادلؤسسة أو الشركة حيث يكوف تابع إلدارة ادلؤسسة أو الشركة 

 :للمراجعة خامسا: أنواع أخرى
 (المراجعة اآللية )اإللكترونية

 ىي ادلراجعة اليت تتم بواسطة احلاسوب، ويستطيع ادلراجع من خالذلا التأكد من مدى كفاية استخداـ احلاسوب
ومساعلتو، يف محاية أصوؿ ادلؤسسة وتأكيد سالمة بياناهتا وفعالية إصلاز أىدافها وكفاءة استخداـ مواردىا ، وغلب 

 .على ادلراجع أف يكوف على دراية كافية باألنظمة واألجهزة ادلستخدمة يف معاجلة البيانات احملاسبية آلياً 
 :المراجعة االجتماعية

ديد دور ادلراجع، يف تقييم مدى األثر الذي زبّلفو ادلؤسسة زلل ادلراجعة يف اجملتمع ىي ادلراجعة اليت هتدؼ إذل رب
احمليط هبا، وىل يوجد أضرار تسببت ادلؤسسة يف حدوثها أـ ال، أـ ىل ىناؾ منافع ساعلة ادلؤسسة يف إغلادىا 

 . وتوفَتىا للمجتمع احمليط هبا
 :المراجعة االقتصادية

قتصادية الشاملة العامة واخلاصة الكلية واجلزئية، على سلتلف مراحلها وجوانبها ادلالية تتمثل يف مراجعة اخلطط اال
 3.اخل….واإلدارية والتشغيلية

   

                                                           
 .29 ،صمرجع سبق ذكره  ، الصباف مسَت زلمد 1
 .70،ص  نفسو ادلرجع ، الصباف مسَت زلمد 2
 .72،ص ادلرجع نفسو ،  الصباف مسَت زلمد 3

http://sqarra.wordpress.com/inaudit


 مفاىيم أساسية حوؿ المراجعة                           الفصل األوؿ                             
 

18 
 

 المبحث الثاني : خصائص المراجعة 
إف ظهور ادلراجعة كعلم لو أصوؿ علمية وعملية، جعلها تقـو على رلموعة من الفرضيات وادلبادئ، اليت سبثل 

ح الذي غلب الرجوع إليو عند قياـ بعملية ادلراجعة ، كما أف التوسع والتنوع يف رلاالت األساس الصحي
استخدامها واالعتماد على ادلراجعة، نتج عنو عدة أنواع من ادلراجعة ومن األشخاص الذين يسهروف على تنفيذىا 

 .ايَت اليت تعتمد عليها، وذلذا سنقـو من خالؿ ىذا ادلبحث بالتطرؽ إذل مبادئ ادلراجعة وفروضها وادلع

 المطلب األوؿ : مبادئ المرجعة 
ادلراجعة كعلم يقـو على رلموعة، من األسس ادليادين اليت سبثل اإلطار الفكري والنظري ذلا ، وادلستخلصة من 

ل ادلؤلفات األدبية والتطبيق العملي، وتعترب ىذه األسس عمل ادلراجع وتقوًن أدائو ، و رلاؿ التطوير إذل األفض
وزبتلف ىذه األسس من دولة إذل دولة ، و من فًتة إذل فًتة ،ومن أكثر ادلبادئ ادلراجعة ادلتعارؼ عليها يف 

 األوساط ادلهنية ما يلي: 

: غلب توثيق العالقة بُت ادلراجع واجلهة اليت كلفتو بادلراجعة، من خالؿ عقد  التعاقد ) عقد االرتباط( -1
وط بُت األطراؼ، ومن أعلها أىدؼ ادلراجعة وتطرقها ومدهتا ونوعها واألتعاب االرتباط الذي يوضح فيو كافة الشر 

 ادلتفق عليها وطريقة سددىا، واحلقوؽ والواجبات وادلسؤوليات .
: ويقصد بذلك ترمجة نطاؽ التعاقد يف صورة خطة تنظيمية ، توضح ترتيب أعماؿ  التخطيط والبرمجة -2 

جع على العمل بكفاءة عالية ، ويتضمن ذلك خطة وبرنامج و سياسات و ادلراجعة بصورة منتظمة وتساعد ادلرا
أساليب ادلراجعة ، كما تساعد ىذه اخلطة يف اإلشراؼ على أعماؿ ادلراجعُت ادلساعدين ، ويعاد النظر يف اخلطط 

 1ادلوضوعة كلما دعت الضرورة . 

من عملية ادلراجعة، وذلك للمحافظة  ويقصد بذلك توفر مواصفات علمية وقتية معينة الكفاءة المهنية : -3
على جودة األداء ادلهٍت، وىذا يتطلب أف يتوفر يف ادلراجع من معرفة علمية عامة ومعرفة فنية، اليت يكتسبها من 

 خالؿ شلارسة وكذلك أف يكوف على علم بالتطورات احلديثة يف ادلهنة وأساليبها.

، وكذلك عن متبعيو وشركائو عن أي تقصَت أو إعلاؿ أو يعترب ادلراجع مسؤوال عن نفسو  المسؤولية : -4 
 تعدي يف أداء العمل ، وىناؾ أنواع سلتلفة من ادلسؤولية مدنية وجنائية ومهنية ووطنية.

                                                           
 .100، ص مرجع سبق ذكره عبد الفتاح زلمد صحن ،  1
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يلتـز ادلراجع احلسابات يف كل تقاريره و آرائو بادلصداقية، أي تكوف ادلعلومات الواردة هبا تعترب  المصداقية : -5 
ا فعليا ، وأف ال يتطرؽ إليها الشك بالتزوير وكلما كانت تلك ادلعلومات ترجع إذل أدلة إثبات قوية عن الواقع تعبَت 

 1، كلما كانت صادقة.

غلب على ادلراجع احلسابات أف ػلافظ على سرية ادلعلومات اليت ػلصل عليها من العميل أثناء  السرية : -6
سبقة من صاحبها، وإذا ثبت باليقُت عدـ التزاـ ادلراجع بالسرية قيامو بعملو ، وعدـ إفشائها للغَت بدوف موافقة م

 .من العقاب دبقدار الضرر الذي حدثيوقع عليو 

غلب على مراجع أف يبُت يف تقريره ادلعلومات الكافية واليت يًتتب على كتماهنا ضرر دلستخدمي  اإلفصاح : -7
 عينتو  ومستشارا مؤسبنا ومسئوال عن عملو . تلك ادلعلومات ، حيث يعترب ادلراجع وكيال عن اجلهة اليت

 المطلب الثاني: فروض المراجعة

تعرؼ الفروض على أهنا معتقدات ومتطلبات سابقة وأساسية تعتمد عليها األفكار وادلقًتحات والقواعد 
 األخرى، وتتمثل يف الفروض األساسية اليت تعتمد عليها نظرية ادلراجعة وىي كاآليت:

 2ت للفحص:قابلية البيانا  -1

تتمحور ادلراجعة على فحص البيانات وادلستندات احملاسبية بغية احلكم على ادلعلومات احملاسبية الشائعة  
عن النظاـ ادلولد ذلما،و ينبع ىذا الفرض من ادلعايَت ادلستخدمة لتقييم البيانات احملاسبية من جهة ومصداقية 

 عايَت يف العناصر التالية:ادلعلومات ادلقدمة من جهة أخرى، و تتمثل ىذه ادل

 مالئمة ادلعلومات و قابلية الفحص ، عدـ التحيز يف التسجيل،  قابلية القياس الكمي .

 عدـ وجود تعارض حتمي بين مصلحة المراجع واإلدارة:  -2

يقـو ىذا الفرض على التبادؿ يف ادلنافع بُت ادلراجع واإلدارة، من خالؿ إعداد ىذه األخَتة دبعلومات سبت  
مراجعتها من طرؼ ادلراجع بغية ازباذىا على أساسها قرارات مالية، والعكس كذلك بالنسبة للمراجع ؽلده 
دبعلومات يستطيع أف يبدي على أساسها رأي زلايد صائب، على واقع وحقيقة سبثل ادلعلومات احملاسبية 

 للمؤسسة.

                                                           
 .51 -50،ص ص 2002، فتوحمأساسيات المراجعة بمركز التعليم المنصور حامد زلمود ، زلمود أبو العالء،  1
 .15-12، ص ص مرجع سبق ذكره زلمد التهامي طواىري ، مسعود صديقی،  2
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  تواطئية:خلو القوائم المالية و أية معلومات تقدـ للفحص من أية أخطاء و  -3
يشَت ىذا الفرض إذل مسؤولية ادلراجع يف اكتشاؼ األخطاء الواضحة، عن طريق بذؿ العناية ادلهنية الالزمة، وعدـ 

 مسؤوليتو عن إكتشاؼ األخطاء والتالعبات اليت مت التواطؤ فيها، خاصة عند تقيده دبعايَت ادلراجعة ادلتفق عليها.

 وجود نظاـ سليم للرقابة الداخلية:  -4

إف وجود نظاـ سليم وقوي للرقابة الداخلية داخل ادلؤسسة، ؽلكن من التقليل من حدوث األخطاء والتالعبات ، 
 إف دل نقل حذفها هنائيا كما غلعل ادلراجعة إقتصادية وعملية بتبٍت ادلراجعة االختيارية بدال من التفصيلية.

 التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية: -5

على أف ادلعلومات احملاسبية قد مت إعدادىا وفقا للمبادئ احملاسبية ادلتفق عليها، إذ يعترب االلتزاـ يقـو ىذا الفرض  
 هبا مؤشرا حقيقيا للحكم على صالحية القوائم ادلالية و اخلتامية وعن مدى سبثيلها، نتيجة للمركز ادلارل للمؤسسة.

يعترب ىذا كوف كذلك في المستقبل: العناصر و المفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوؼ ت -6
الفرض أف العمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة يف ادلاضي سبت وفق إجراءات سليمة و تقييم سليم للرقابة الداخلية  
كذلك يف ادلستقبل، والعكس صحيح، لذا بات من الضروري على ادلراجع يف احلالة العكسية بذؿ ادلزيد من 

 الضعف يف اإلجراءات ونظاـ الرقابة الداخلية ادلفروض. العناية ادلهنية، و كشف مواطن

 :  مراقب الحسابات يزاوؿ عملو كمراجع فقط -7

يقـو ادلراجع يف ىذا البند بعملو كمراجع للحسابات، وذلك وفقا دلا توضحو اإلتفاقية ادلربمة ما بُت ادلؤسسة 
، وعلى رأسها استقاللية ادلراجع يف عملو، كذلك وادلراجع، على أساس أف ال زبل ىذه االتفاقية دبعايَت ادلراجعة

نشَت يف إطار ادلراجعة الداخلية، على أف يلتـز ادلراجع بوظائفو احملدد وأف يسعی لتحقيق األىداؼ ادلتوخاة من 
 العملية.
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 المطلب الثالث : إجراءات المراجعة

عايَت سبثل أىداؼ نوعية أو كيفية تعكس اإلجراءات تصرفات وشلارسات زلددة غلب أدائها ، يف حُت أف ادل
غلب استيفائها، ىذه اإلجراءات سيتم تلخيصها يف برنامج ادلراجعة، كما أهنا سبثل اخلطوات الالزمة لتحقيق 
األىداؼ، ومن مث فإف اإلجراءات يتم ربديدىا دلقابلة وربقيق أىدافها احملددة، وبرنامج ادلراجعة عبارة عن خطة 

ها يف مراجعة السجالت والدفاتر وما تتضمنو من بيانات، كما ربتوي ىذه اخلطة على عمل ادلراجع اليت يتبع
األىداؼ الواجب ربقيقها واخلطوات اليت ستتخذ يف سبيل ربقيقها ، والوقت احملدد إلهناء كل خطوة، والشخص 

اجع من أعماؿ، وىو ادلسئوؿ عن تنفيذىا، والربنامج ػلقق عدة أغراض منها انو ملخص دلا غلب أف يقـو بو ادلر 
أيضا تعليمات فنية تفصيلية يطلب ادلراجع تنفيذىا من مساعديو، ومن ىنا يأيت دور الربنامج يف كونو أداه رقابة 
وزبطيط، يستطيع ادلراجع بواسطتها تتبع عملية ادلراجعة وعدد الساعات اليت أمضيت يف كل عملية، ومن 

 1ميم برنامج ادلراجعة ما يلي:االعتبارات الواجب أخذىا يف احلسباف عند تص

نطاؽ عملية  *مدى كفاءة نظاـ الرقابة الداخلية ادلوجود بادلؤسسة، حيث على ضوء درجة الكفاية تلك، يتحدد
 ادلراجعة .

*األىداؼ اليت يرمي إذل ربقيقها ادلراجعة كوسيلة وليست غاية حبد ذاهتا، فيجب أف يتيح الربنامج ربقيق تلك 
 األىداؼ.

 وسائل ادلراجعة اليت سبكن ادلراجع من احلصوؿ على قرائن قوية يف حجيتها. *استخداـ

ضوئها يقـو ادلراجع  *إتباع طرؽ ادلراجعة اليت تالئم ظروؼ كل حالة، فلكل مؤسسة ظروفها اخلاصة واليت على
 2بإعداد برنامج ادلراجع ادلالئم.

 أنواع برامج المراجعة )التدقيق(:

للمراجعة بكافة أنوعها، حبيث يطبق على ادلؤسسات ادلختلفة أو حىت ادلتماثلة وذلك  ال ؽلكن وضع برنامج موحد
بسبب اختالؼ الظروؼ اخلاصة بكل مؤسسة واليت سبيزىا عن غَتىا". وبشكل عاـ فاف ىناؾ نوعُت من برامج 

 ادلراجعة علا:

                                                           
 . 178، ص مرجع سبق ذكره الدىراوي ، كماؿ الدين و السيد ،  1
 .53، ص 1989،دار ادلريخ ، السعودية ، اجعة حجاج , أحمد حامد و سعيد كماؿ الدينتعريب و مر توماس ولياـ و ىنكي امرسوف ،  2
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 برامج مراجعة ثابتة أو مرسومة مقدما .

 برامج مراجعة متدرجة. 

  النوعُت بشيء من التفصيل.وسنتعرض لكال

مطبوعة ربتوي على كل اخلطوات، يطلب من مساعدي ادلراجع التقييد هبا مع تعديلها برامج مراجعة ثابتة:  -1
يف نقطة أو أكثر يف ضوء ما ػلصل عليو، من معلومات أو بيانات من ادلؤسسة واىم مزاياىا على إهنا تعليمات 

 إتباعها. صرػلة وواضحة خلطوات العمل الواجب

 أهنا ضرورية يف ادلشاريع الكبَتة وادلتشعبة ألحكاـ خطة العمل.-أ

 أهنا تساعد على تقسيم العمل بُت ادلراجع وبُت مساعديو لكل حسب خربتو وكفائتة وزبصصو.-ب

أهنا تطمئن ادلراجع إذل علم السهو عن ازباذ بعض اإلجراءات أو اخلطوات الضرورية كما ربوؿ دوف التكرار  -ج
 1لبعض اخلطوات.

وتستخدـ كدليل يف  تعترب أساسا لعمليات ادلراجعة يف األعواـ ادلقبلة، وتعترب سجال كامال دبا قاـ بو ادلراجع -د
 2حاؿ ادلنازعات وتستخدـ كأداة رقابة على ادلساعدين. 

عملية ادلراجعة، وأما يتم إعدادىا أثناء التنفيذ وربتوي على: ربديد اخلطوط العريضة ل برامج مراجعة متدرجة: -2
 التفاصيل وكمية االختبارات فيتم تقريرىا أثناء القياـ بعملية ادلراجعة.

الفنية يف إتباع ما تهم ىذا النوع من الربامج يًتؾ دلوظفي مكتب ادلراجعة رلاال واسعا، الستخداـ خربهتم ودراي -أ
 يرونو مناسبا وضروريا من اخلطوات واألساليب .

حيث  النوع من ادلراجع خربة عملية واسعة وشلارسو كافيو، وتأىيل علمي وعملي مناسبُت،يتطلب ىذا  -ب  
يقـو العديد من ادلراجعُت باستخداـ اإلجراءات التحليلية بسبب االطلفاض النسيب يف تكلفة تنفيذىا . ويتم 

 تنفيذىا يف ادلراحل التالية :

 ار هنائي للمنطقية( .)التخطيط والتنفيذ يف هناية عملية ادلراجعة كاختب 

 
                                                           

 .341، ص  2002ترمجة زلمد عبد القادر الديسطي و أمحد حامد حجاج، دار ادلريخ السعودية،  ،المراجعة مدخل متكاملمارنز الفُت و لويك، جيمس ،  1
 . 90- 89، ص 2009دار الراية ، عماف ، ، التدقيقمراجعة الحسابات و ،  زىرة توفيق سواد 2
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 تقرير المراجع : -3

بعد اإلجراءات التمهيدية لعملية ادلراجعة، يعاد دراسة نظاـ الرقابة الداخلية بادلؤسسة، و بعد قياـ ادلراجع بعملية 
ادلراجعة ذاهتا سواء بتحقيق العمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة خالؿ فًتة زلل ادلراجعة، مث بتحقيق عناصر وأرصدة 
القوائم ادلالية، وبذلك فإف ناتج عملية ادلراجعة وخالصة الرأي الفٍت للمراجع ينبغي، أف يقدـ بوضوح يف شكل 

 تقرير.

  أوال :أنواع التقارير: 

 يتضمن ىذا النوع من التقارير ما يلي:  التقرير العاـ:-1

 * التذكَت بكيفية وتاريخ تعُت زلافظ احلسابات .

 1دور موضوع ادلراجعة. * التعرؼ على ادلؤسسة و 

 الوثائق ادلالية اليت خضعت للمراجعة واليت غلب أف سبضي وترفق بالتقرير كمالحق.*

 * التذكَت دبعايَت األداء ادلهٍت وأىدافها، وعلى احًتامها يف ىذه ادلهمة. 

 * عرض األخطاء والنقائص ادلكتشفة بكل وضوح مع ذكر أثارىا باألرقاـ على النتيجة. 

قة على ادلعلومات ادلقدمة من طرؼ رللس اإلدارة واخلالفات احملتمل أف تكوف حوؿ ادلعلومات اإلضافية *ادلصاد
 اليت طلبها من ىذا اجمللس .

* أسباب التعديالت احملتملة واليت زبص الطرؽ ادلتبعة يف التقييم، وطرؽ إظهار القوائم ادلالية مع تبياف أثار ذلك 
ة حملافظة احلسابات يصادؽ فيها على احلسابات بدوف ربفظ أو بتحفظ أو برفض على ىذه القوائم، خاسبة واضح

 ادلصادقة بأدلة .

 *تعٍت ادلصادقة بدوف ربفظ أف القوائم ادلالية اليت سبت مراجعتها تتصف دبستوى عاؿ من الشرعية والصدؽ . 

 قد يأيت رفض ادلصادقة على احلسابات من الطرؽ ادلراجع نتيجة دلا يلي: 

                                                           
 187، ص مرجع سبق ذكره خالد أمُت عبد اهلل ،  1
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 ود عراقيل حالة دوف استطاعة ادلراقب القياـ دبهتو. *وج

 * رفض ادلسؤولُت القاطع القياـ بالتعديالت ادلقًتحة من طرؼ ادلراجع. 

*عدـ ادلوافقة أي الالشرعية اليت مت الوقوؼ عليها، شلا غلعل احلسابات غَت شرعية وغَت صادقة، وأف الوضعية 
 دقة.ادلالية ونتائج ادلؤسسة ادلعنية غَت مصا

  التقرير الخاص:-2 

أما التقرير اخلاص فيتعلق باالتفاقيات ادلربمة، خالؿ الدورة وادلسموح هبا قانونا، بصفة مباشرة أو غَت مباشرة مع 
 ادلسؤولُت يف ادلؤسسة ومع الغَت، اليت صرح هبا ادلراجع، ويتضمن ىذا األخَت ما يلي:

 صادقة عليها من طرؼ اجلمعية العامة للمساعلُت.*قائمة االتفاقيات، طبيعتها وموضعيتها، و ادل 

 * قائمة ادلستفيدين منها .

 * شروط إبرامها. 

 1* الرأي حوذلا.

على ادلراجع قبل كتابة التقرير اخلاص، التأكد من عدـ وجود اتفاقيات أخرى دل ؼلرب هبا، وذلك بعد 
ير خاص لكل حدث خاص ناتج عن قرارات ، وعلى ادلراجع كذلك كتابة تقر  2اطالعو على زلاضر رللس اإلدارة

استثنائية كالتقرير حوؿ زيادة رأس ادلاؿ، وتقرير حوؿ توزيع تسبيقات حوؿ األرباح، تقرير حوؿ تغَت الشكل 
 القانوين للشركة، باإلضافة إذل تقرير العاـ والتقرير اخلاص و يكتب ادلراجع تقارير أخرى وىي:

دـ من طرؼ ادلراجع اخلارجي بعد انتهائو من تقييم نظاـ الرقابة الداخلية : ويق *تقرير حوؿ المراقبة الداخلية
هبدؼ لفت انتباه ادلسؤولُت إذل مشاكل النظاـ، وىو يف الغالب، تقرير سلتصر يبُت بوضوح طبيعة نقاط الضعف 

 قريره.ادلكتشفة، األخطار الناذبة عن ذلك مع اقًتاحات حلوؿ و تأشَتة زلافظ احلسابات اليت سبثل يف ت

                                                           
 .50-48، ص 2005، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ، الطبعة الثانية ،  المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقزلمد بوتُت،  1
 . 53زلمد بوتُت ، مرجع نفسو ، ص  2
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ويشرح فيو، رأيو حوؿ عملية التجميع على مستوى اجملمع وعلى مستوى *تقرير حوؿ الحسابات المجمعة : 
 1ادلؤسسة.

 ثانيا : عناصر تقرير المراجع

العنواف الذي يشَت إذل أف التقرير عبارة، عن تقرير صادؽ مستقل مثل تقرير ادلدقق ادلستقل، يؤكد أف  العنواف:-1
جبميع ادلتطلبات األخالقية ذات الصلة ادلتعلقة باالستقاللية حيث، ؽليز ذلك تقرير ادلدقق ادلستقل  ادلدقق قد أوذل

 عن التقارير اليت يصدرىا اآلخروف.

تشتمل العوامل اليت ؽلكن أف تؤثر على تقييم ادلدقق ادلخاطب، يف البيانات ادللخصة و تشمل  المخاطب:-2
 واذلدؼ من البيانات ادلالية ادللخصة. على الشروط العملية وطبيعة ادلؤسسة

حينما يكوف ادلدقق على علم بأف البيانات ادللخصة ستكوف مشمولة، يف وثيقة ربتوي على  فقرة إفتتاحية: - 3
معلومات أخرى، فقد يأخذ ادلدقق بعُت االعتبار إذا كانت صيغة العرض تسمح بتحديد أرقاـ الصفحات اليت 

صة، حيث يساعد ذلك القراء على ربديد البيانات ادلالية ادللخصة اليت يتعلق دبا تقرير عرضت عليها البيانات ادللخ
 2ادلدقق.

الشخص أو األشخاص الذين يتمتعوف بصالحية معًتؼ هبا لالستنتاج، بأف البيانات  تاريخ تقرير المدقق:- 4
يعة ادلؤسسة واذلدؼ من ادلالية ادللخصة قد أعدت على مسؤوليات، كما يعتمدوف على شروط العملية وطب

 البيانات ادلالية ادللخصة، وػلتوي الركن األخَت من التقرير على العناصر التالية :

 تاريخ التقرير، اسم مكتب ادلراجع ) صاحب ادلكتب( ، رقم ادلرجع : الفئة اليت ينتمي إليها، توقيعو.

 

 

 

 

                                                           
 . 130، ص مرجع سبق ذكره أمُت ،  خالد 1
 2010،  إصدارات المعايير الدولية للرقابة الجودة والتدقيق و المراجعة و عمليات التأكيد األخرى و الخدمات ذات العالقةاإلرباد الدورل للمحاسبُت،  2

 .794،  793، ص 
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 المراجعة الخارجية المبحث الثالث : العالقة التكاملية بين المراجعة الداخلية و 

  المطلب األوؿ : العالقة بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية

أف دور ادلراجعة الداخلية ػلدد من قبل اإلدارة ، وأف أىدافها زبتلف عن أىداؼ ادلراجع اخلارجي الذي يتم  
و وظائف ادلراجعة الداخلية حسب وتتباين أىداؼ  ،تعيينو لتقدًن تقرير ، بشكل مستقل ، حوؿ البيانات ادلالية 

متطلبات اإلدارة ، أما االىتماـ الرئيسي للمراجع اخلارجي فهو عما إذا كانت البيانات ادلالية خالية من ادلعلومات 
 . اخلاطئة اجلوىريػػػػة

ل ومع ذلك فإف بعض الوسائل لتحقيق األىداؼ بكل منهما غالبًا ما تتشابو ، ولذا فإف كثَتًا من أوجو عم 
  . ادلراجعة الداخلية، قد تكوف مفيدة يف ربديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ادلراجعة اخلارجية

تعترب ادلراجعة الداخلية جزءًا من ادلؤسسة، وبغض النظر عن درجة استقالذلا الذايت وموضعيتها، فإف ادلراجعة  
ادلراجع اخلارجي عند إبداء رأيو يف البيانات  الداخلية ال تستطيع الوصوؿ إرل نفس درجة االستقاللية ادلطلوبة من

ادلالية ، إف ادلراجع اخلارجي يتحمل منفردًا مسؤولية إبداء رأيو بعملية ادلراجعة ، وال تقلل من ىذه ادلسؤولية أية 
راجع استفادة من عمل ادلراجعة الداخلية ، كما واف كافة اآلراء ادلتعلقة بالبيانات ادلالية ىي تلك الصادرة من ادل

 1. اخلارجي

 : *الفهم والتقييم األولى للمراجعة الداخلية

غلب أف ػلصل ادلراجع اخلارجي على فهم لفعاليات ادلراجعة الداخلية ، لغرض مساعدتو يف زبطيط عملية  -
  . ادلراجعة وتطوير توجو فعاؿ إلصلازىا

ة وتوقيت اإلجراءات ادلنجزة من قبل ادلراجع غالباً ما يسمح وجود مراجعة داخلية فعالة، بإجراء تعديل يف طبيع -
اخلارجي واختصارىا ، ولكنها ال تؤدي إرل إلغائها كلية ، ومع ذلك فإف ادلراجع اخلارجي ، يف بعض احلاالت 

  . وبعد مراعاتو لفعاليات ادلراجعة الداخلية قد يقرر بأف ال تأثَت للمراجعة الداخلية على إجراءات ادلراجعة اخلارجية

                                                           
1 https://accdiscussion.com/acc3589.html 
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الؿ عملية التخطيط ، غلب على ادلراجع اخلارجي القياـ بتقييم أورل لوظيفة ادلراجعة الداخلية يف حالة خ -
  . ظهور دالئل تشَت بأف ادلراجعة الداخلية مناسبة للمراجعة اخلارجية للبيانات ادلالية يف رلاالت زلددة

يف قرار ادلراجع اخلارجي حوؿ االستفادة اليت  تقييم ادلراجع اخلارجي األورل لوظيفة ادلراجعة الداخلية سيؤثر -
  .ؽلكن احلصوؿ عليها ، ادلراجعة الداخلية يف تعديل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ادلراجعة اخلارجية

  : لغرض احلصوؿ على فهم لوظيفة ادلراجعة الداخلية وإصلاز التقييم األورل ذلا ، فإف ادلعايَت ادلهمة ىي -

ادلوقع اخلاص للمراجعة الداخلية يف ادلؤسسة وتأثَت ذلك على قابليتها  ل التنظيمي :الموقع في الهيك -أ
لتكوف موضوعية ، إف احلالة ادلثالية يف ارتباط ادلراجعة الداخلية بأعلى مستوى إداري ، وأف تكوف متحررة من أية 

أماـ ادلراجعة الداخلية ، فإف من  مسؤولية تشغيلية ، وغلب النظر بدقة يف أية تقييدات أو عوائق تضعها اإلدارة
  . الضروري أف يكوف للمراجعُت الداخليُت حرية االتصاؿ بشكل كامل مع ادلراجع اخلارجي

طبيعة ومدى ادلهاـ ادلكلفة هبا ادلراجعة الداخلية ، حيث ػلتاج ادلراجع اخلارجي كذلك إرل  نطاؽ الوظيفة : -ب
  . توصيات ادلراجعة الداخلية وما ىي األدلة ادلعززة لذلكدراسة، فيما إذا كانت اإلدارة تعتمد على 

فيما إذا كانت ادلراجعة الداخلية قد اصلزت من قبل أشخاص لديهم التدريب الفٍت  الكفاءة الفنية : -ج
والتأىيل ادلهٍت ادلناسب للعمل كمراجعُت داخليُت ، فمثاًل قد يقـو ادلراجع اخلارجي، بفحص سياسات توظيف 

  . وظفي ادلراجعة الداخلية وخرباهتم ومؤىالهتم ادلهنيةوتدريب م

فيما إذا كانت ادلراجعة قد خطط ذلا وأشرؼ عليها وأعيد النظر هبا ومت توثيقها ،  العناية المهنية الالزمة : -د
  . حيث يراعي وجود أدلة وبرنامج للمراجعة وأوراؽ عمل مناسبة

  : *توقيت االتصاؿ والتنسيق

لالستفادة من عمل ادلراجعة الداخلية ، ػلتاج ادلراجع اخلارجي لدراسة اخلطة ادلؤقتة للمراجعة عند التخطيط  
الداخلية للفًتة ، ومناقشتها يف أبكر مرحلة شلكنة، ويف حالة كوف عمل ادلراجعة الداخلية ىو أحد العوامل احملددة 

تم االتفاؽ مسبقًا على توقيت مثل ىذا لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ادلراجع اخلارجي ، فمن ادلفضل أف ي
العمل ومدى التغطية الدقيقية ومستويات االختبار والطرؽ ادلقًتحة الختيار العينات وتوثيق العمل ادلنجز 

  . وإجراءات الفحص وإعداد التقارير



 مفاىيم أساسية حوؿ المراجعة                           الفصل األوؿ                             
 

28 
 

ًتة ، وػلتاج تزداد فعالية التنسيق مع ادلراجعة الداخلية ، إذا عقدت االجتماعات يف مراحل سلتلفة خالؿ الف
ادلراجع اخلارجي إرل إحاطتو بتقارير ادلراجع الداخلية ذات العالقة، ووضعها ربت تصرفو ، وأف يتم إبالغو 
باستمرار بأي أمر مهم لفت انتباه ادلراجع الداخلي ، والذي قد يؤثر يف عمل ادلراجع اخلارجي ، والعكس 

  .صحيح

  : *تقييم واختيار عمل المراجعة الداخلية

عندما يتوذل ادلراجع اخلارجي االستفادة من عمل معُت للمراجعة الداخلية ، فإنو غلب عليو تقييم واختبار  
  .ىذا العمل للتأكد من كفايتو ألغراض ادلراجع اخلارجي

يتضمن دراسة مالئمة نطاؽ العمل والربامج ذات العالقة ، وفيما  ،أف تقييم العمل ادلعُت للمراجعة الداخلية 
  : اف التقييم األورل للمراجعة الداخلية الزاؿ مناسباً ، ىذا التقييم قد يتضمن دراسة فيما إذا كافإذا ك

العمل قد مت إصلازه من قبل أشخاص لديهم التدريب الفٍت ادلناسب والتأىيل ادلهٍت كمراجعُت داخليُت، وأف  - أ
  عمل ادلساعدين قد مت اإلشراؼ عليو وفحصو وتوثيقو بشكل مناسب

  . مت احلصوؿ على أدلة إثبات كافية ومالئمة لتكوف أساساً معقواًل للنتائج اليت مت التوصل إليهاقد   - ب

أف النتائج اليت مت التوصل إليها كانت مناسبة يف ضوء الظروؼ احمليطة، وأف التقارير ادلعدة كانت متطابقة مع  -ج
 . نتائج العمل ادلنجز

تيادية اليت اكتشفت بواسطة ادلراجعة الداخلية ، قد مت معاجلتها بشكل أف االستثناءات أو األوامر غَت االع -د
 1 . مناسب

سوؼ يعتمد على رأي ادلراجع اخلارجي  ،أف طبيعة وتوقيت ومدى اختبار العمل ادلعُت للمراجعة الداخلية -
بقًا من قبل ادلراجعة دلخاطر مناطق ادلراجعة ادلعنية ، ومن أمثلة ىذه االختبارات فحص البنود اليت مت فحصها سا

  . الداخلية ، وفحص بنود أخرى متماثلة ، ومالحظة إجراءات ادلراجعة الداخلية

 2. على ادلراجع اخلارجي تسجيل النتائج ادلتعلقة بالعمل ادلعُت للمراجعة الداخلية الذي مت تقييمو واختباره -

                                                           
1 https://accdiscussion.com/acc3589.html 
 .23ص  ، األوذل الطبعة ، األردف ، ادلسَتة دار ، المعاصر حسابات تدقيق، الفالح غساف 2
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لوظائف داخل ادلؤسسة، ويتوالىا موظفوف يعملوف تعترب ادلراجعة الداخلية ، كما سبق اإليضاح تفصياًل رل أحد ا
 بعقد عمل، وؼلضعوف للنظم واللوائح والتعليمات واألوامر الداخلية، وزبدـ بصفة أساسية إدارة ادلؤسسة.

أما ادلراجعة اخلارجية، يقـو هبػا مراجػع مػن خػارج ادلؤسسػة دبواصػفات تأىيليػة وعمليػة وقانونيػة معينػة يطلػق  
ع احلسػػػابات أو ادلراقػػب القػػػانوين، و تعينػػػو اجلمعيػػػة العامػػة للمسػػػاعلُت أو ادلالػػػك للمؤسسػػػة بعقػػػد عليػػو أحيانػػػاً مراجػػػ

وكالة بأجر )أتعاب(، وذلك للقياـ بعمليات التدقيق والفحص دلستندات وسجالت ودفاتر ادلؤسسػة، وتقػدًن تقريػر 
ويتمتػع ادلراجػع اخلػارجي باالسػتقالؿ عػن إدارة موضحاً بو رأيػو الفػٍت احملايػد إذل اجلهػات ادلعنيػة الداخليػة واخلارجيػة، 

 ادلؤسسة وال ؼلضع لضغوطها.

وغلب أف يكوف ىناؾ تعاوناً وتنسيقاً وتكامالً بُت ادلراجع الداخلي وادلراجع اخلارجي وليس كالّ منهما  
 بديالً عن اآلخر.
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 رجية المطلب الثاني: أوجو االختالؼ و التشابو بين المراجعة الداخلية و الخا
ذلك بتلخيصها يف اجلدوؿ رجية و من خالؿ ما مت التطرؽ إليو سابقا ؽلكن إبراز أوجو االختالؼ و التشابو بُت ادلراجعة الداخلية و اخلا

 التارل :

 

 

 

 

                                                           
 .53، ص مرجع سبق ذكره حسُت أمحد دحدوح و حسُت يوسف القاضي،  1

 1الخارجية المراجعة الداخلية جعةاالمر  
 الهدؼ
 

 يقدـ و كفء احملاسيب النظاـ أف من التأكد طريق عن اإلدارة خدمة
 األخطاء منع و كشف اذلدؼ يكوف و لإلدارة دقيقة و سليمة بيانات

 .ادلوضوعة السياسات عن ؼااإلضلر  و

 بعدالة فٍت يأر  إبداء طريق عن ادلالؾ خدمة
 ىو األخطاء إكتشاؼ بينما ادلالية، القوائم
 ثانوي ىدؼ

 القوائم نوعية
 

 التنظيمية اذليئة داخل من موظف
 .اإلدارة بواسطة يعُت و للوحدة

 الوحدة خارج من مستقل مهٍت شخص
 .ادلالؾ بواسطة يعُت اإلقتصادية

 اإلستقالؿ درجة
 

 إدارة مثل اإلدارة بعض عن مستقل فهو جزئي بإستقالؿ يتمتع
 .مجيعها اإلدارة حاجات و رغبات ؼلدـ لكن و ادلالية اباتاحلس

 عملية يف اإلدارة عن كامل بإستقالؿ يتمتع
 رأيال إبداء و التقومب و الفحص

 المسؤولية
 

 إذل سةاوالدر  الفحص بنتائج تقريره يقدـ مث ومن اإلدارة أماـ مسؤوؿ
 .العليا اإلدارية ادلستويات

 تقريره عن دـيق مث من و ادلالؾ، أماـ مسؤوؿ
 الفٍت يوأور  الفحص نتائج

 .إليهم ادلالية القوائم يف
 العمل نطاؽ

 
 يف مقدار العمل نطاؽ اإلدارة ربدد

 .عملها نطاؽ يكوف يف الداخلية جعةاللمر  تعهد اليت ادلسؤولية
 و السائدة ؼااألعر  و التعيُت أمر ذلك ػلدد

 و القوانُت عليو تنص ما و ادلهنية ادلعايَت
 .ةاألنظم

 التدقيق توقيت
 
 

 .ادلالية السنة مدار على مستمر بشكل الفحص يتم
 

 هناية يف واحدة مرة غالبا الفحص يتم
 تافًت  خالؿ أحيانا يكوف قد و ادلالية السنة

 .السنة من متقطعة

 .الخارجية و الداخلية جعةاالمر  بين : الفرؽ   01جدوؿ رقم 
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 المطلب الثالث : مدى التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي

الوحدة االقتصادية يف حاجة إذل كل من ادلدقق الداخلي واخلارجي، لذلك ال يعد أحدعلا منافسا لألخر، وتتجلى 
 :أوجو التكامل يف العناصر التالية

لية الكاملة للمدقق الداخلي ،ذبعل من ادلدقق اخلارجي ضرورة دلا يتمتع بو من استقاللية كاملة يف عدـ االستقال -
 معظم ادلواقف.

ادلدقق الداخلي يهتم بالرقابة الداخلية من حيث ربسينها ودعمها وتقييم أدواهتا، وىذا ما يوفر للمدقق اخلارجي  -
 رعة.القدرة على ربديد نطاؽ فحصو وتدقيقو بسهولة وس

وجود ادلدقق الداخلي كأحد العاملُت بادلؤسسة طواؿ الفًتة الزمنية وعلى مدار الدورة، يعطيو الفرصة للقياـ  -
بإجراء الفحوص التحليلية التفصيلية، يف حُت أف ادلدقق اخلارجي عادة ما يقـو بالتدقيق االختباري وليس الشامل، 

 1ـ بو ادلدقق الداخلي على مدار السنة.لذا ؽلكنو االعتماد على نتائج الفحص الذي يقو 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .48، ص2002ة للنشر، االسكندرية، مصر، ، دار اجلامعة اجلديداالتجاىات الحديثة في الرقابة و المراجعة الداخليةفتحي رزقي السوافري وآخروف،  1
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 خالصة الفصل األوؿ 
إف القياـ بأي عمل داخل ادلؤسسة يتطلب مراجعتو بصورة حسنة لضماف بلوغ األىداؼ، وتتصف 
ادلراجعة بطبيعتها االنتقادية التحليلية، حيث أهنا زبتص بالفحص، وقياس ما أعدتو احملاسبة، ومن ادلالحظ أف 

اـ باألفكار األساسية للمراجعة ال يتم التوصل إليها عن طريق دراسة نظرية احملاسبة و أفكارىا، بل يتطلب اإلدل
 ذاهتا. ذلك دراسة لعمليات ادلراجعة

ويظهر ىذا لنا من عملية ادلراجعة، على أهنا رلاؿ متخصص للمعرفة، يرتكز على الرباىُت والقرائن وادلعايَت 
جراءات اليت ربكم عملية ادلراجعة ، وىذا بطبيعة احلاؿ غلعل من ادلمكن القياـ بدراسة وادلراحل واخلطوات، واإل

 عملية لطبيعتها.
  



 

 

 

 

 الفصل الثاني

مفاىيمي للمراجعة مدخل نظري و 
 الداخلية
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 المبحث األوؿ: ماىية التدقيق الداخلي
غَت دوره من الًتكيز فقط على اجلوانب ادلالية يف وقتنا احلارل کما ت ،تطور مفهـو التدقيق الداخلي وازدادت أعليتو

ليشمل أيضا اجلوانب اإلدارية، ويساىم يف إضافة قيمة للمؤسسة من خالؿ اخلدمات التأكيدية واالستشارية اليت 
 تساعد ادلؤسسة على ربقيق أىدافها. 

 1التطور التاريخي للتدقيق الداخلي

شاء معهد ادلدققُت الداخلُت يف الواليات ادلتحد األمريكية عاـ يرجع بداية االىتماـ بالتدقيق الداخلي، إذل إن
كخطوة أساسية، يف رلاؿ التجميد ادلهٍت للتدقيق الداخلي، حيث ساىم منذ إنشائو يف تطوير التدقيق   1941

الداخلي، واتساع نطاؽ االنتفاع خبدماتو، وقد عمل ادلعهد على تدعيم تطوير التدقيق الداخلي، عن طريق بذؿ 
مت إصدار أوؿ قائمة تتضمن مسؤوليات التدقيق الداخلي صادرة عن معهد  1947جلهود ادلختلفة، ويف عاـ ا

 مت إصدار أوؿ قائمة معدلة دلسؤوليات التدقيق الداخلي األخَتة. 1957ادلدققُت الداخليُت، وعاـ 

والسجالت تتم داخل مت اعتماد دليل تعريف التدقيق الداخلي، على أنو مراجعة لألعماؿ  1964يف عاـ 
ادلؤسسة، بصفة مستمرة أحيانا وبواسطة موظفُت متخصصُت ذلذا الغرض وؼللف نطاؽ وأىداؼ التدقيق الداخلي  
كثَتا، يف ادلؤسسات ادلختلفة وقد سبيز وخاصة يف ادلؤسسة الكبَتة إذل أمور متعددة ال تتعلق مباشرة بالنواحي 

 ادلالية.

د التدقيق الداخلي على صعيد التطور ادلهٍت للتدقيق الداخلي، قيامو بوضع رلموعة وتعترب أحد اجلهود الفعالة دلعه
لدراسة واقًتاح إطار متكامل دلعايَت  1974من معايَت األداء ادلهٍت للتدقيق الداخلي، حيث مت تشكيل جلاف عاـ 

يرا بنتائج دراستها، ومت انتهت اللجاف من أعمالو و قدمت تقر  1977األداء ادلهٍت للتدقيق الداخلي، ويف عاـ 
فاف ىذه  1978التصديق النهائي على ىذه ادلعايَت، يف ادلؤسبر الدورل السابع والثالثُت يف مدنية فرانسيسكو عاـ 

ادلعايَت اليت مت إقرارىا، من غالبية شلارسي ادلهنة وروادىا شلثلُت يف معهد التدقيق الداخلي واجلهات التابعة لو تعد 
 نة جديدة.دبثابة والدة مه

                                                           
 .33-30، ص ص: 2006الطبعة األوذل، مؤسسة الورؽ النشر والتوزيع، األردف،  التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق,خلف عبد اهلل الوردات،  1
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 1999مت إصدار دليل أخالقيات مهنة التدقيق صادر عن معهد ادلدققُت الداخلُت كما مت عاـ  1996يف عاـ 
صياغة دليل جديد للتعريف بالتدقيق الداخلي، من قبل معهد ادلدققُت الداخلُت على أنو نشاط نوعي واستشاري 

از ىذه األىداؼ، من خالؿ التحقق من إتباع وموضوعي مستقل، داخل ادلؤسسة عصمت ادلراجعة وربسُت إصل
السياسات واخلطط واإلجراءات ادلوضوعية، واقًتاح التحسينات الالـز إدخاذلا حىت تصل إذل درجة الكفاية 

 اإلنتاجية القصوى. 

مت صياغة دليل جديد دلمارسة مهنة التدقيق الداخلي، ومت تعريف التدقيق الداخلي على أنو  2001ويف عاـ 
تأكيدي مستقل و موضوعي ونشاط استشاري مصمم، إلضافة قيمة للمؤسسة ولتحسُت عملياهتا، وىو نشاط 

يساعد ادلؤسسة على ربقيق أىدافها بإغلاد منهج منظم ودقيق لتقييم وربسُت فاعلية عمليات إدارة ادلخاطر 
 والرقابة والتوجيو و التحكم. 

 المطلب األوؿ: تعريف التدقيق الداخلي وأىدافو
  وال: تعريف التدقيق الداخلي:أ 

تعددت التعاريف اليت تناولت التدقيق الداخلي، ويعود ذلك لكوف وظيفة التدقيق الداخلي فقد شهدت العديد 
 من التطورات يف طبيعتها واىدافها، نستعرض منها ما يلي:

قدـ تأكيدات التدقيق الداخلي ىو نشاط مستقل وموضوعي، و : IIAتعريف معهد المدققين الداخليين -1
وخدمات استشارية، هبدؼ إضافة قيمة للمؤسسة وربسُت عملياهتا، ويساعد ىذا النشاط يف ربقيق أىداؼ 

  1ادلؤسسة، من خالؿ إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وربسُت فاعلية عمليات احلوكمة وإدارة ادلخاطر والرقابة.

التدقيق الداخلي دور مستقل وموضوعي،  :IFACIتعريف المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية -2
يعطي تأكيد للمؤسسة حوؿ درجة سيطرهتا على عملياهتا، ويقدـ مشورتو لتحسينها، ويساىم يف خلق قيمة 
مضافة كما أنو يساعد ادلؤسسة على ربقيق أىدافها من خالؿ التقييم بواسطة هنج منظم ومنهجي، عمليات إدارة 

 2. اقًتاحات لتعزيز فعاليتها ادلخاطر و الرقابة، ويقدـ

                                                           
 .293، ص2014، 42القتصادية اجلامعة، العراؽ، العدد، رللة جامعة بغداد للعلـو ادور التدقيق الداخلي في تقييم األداء البيتيبن ىاين أبوفيو،  1

2 Institut français de l'audit et du contre interes, cadre de référence international des pratiques, 
professionnelles de l'audit interne, esition 2013. paris. 
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رلموعة من األنظمة أو وظيفة داخلية تنشئة اإلدارة للقياـ خبدمتها يف  تعريف كتاب التدقيق الداخلي: -3
تدقيق العمليات و القيود بشكل مستمر لضماف دقة البيانات احملاسبية واإلحصائية، ويف التأكد من كفاية 

تلكات ادلؤسسية، ويف التحقق من إتباع موظفي ادلؤسسة للسياسات، االحتياطات ادلتحدة حلماية أصوؿ وشل
واخلطط واإلجراءات اإلدارية ادلرسومة ذلم ويف قياس صالحية لتلك اخلطط والسياسات ومجيع وسائل الرقابة 

ة األخرى يف أداء أغراضها، واقًتاح التحسينات الالـز إدخاذلا عليها وذلك حىت تصل ادلؤسسة إذل درجة الكفاي
 1.اإلنتاجية القصوى

من التعاريف السابقة ؽلكن القوؿ أف التدقيق الداخلي، وظيفة ؽلارسها أشخاص من داخل ادلؤسسة مصممة 
إلضافة قيمة للمؤسسة، من خالؿ اخلدمات االستشارية والتأكيدية حوؿ الرقابة الداخلية، إدارة ادلخاطرة و 

 .اؼ ادلؤسسةاحلوكمة، اليت تقدمها دبا يساعد على ربقيق أىد

 ثانيا : أىدافو

 يهدؼ التدقيق الداخلي إذل ما يلي: 
 التحقق من مدى االلتزاـ بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية. -
 2التحقق من مدى كفاءة وفعالية األداء داخل إدارات وأقساـ ادلشروع. -
نشطة، تأكيدا للمحافظة على ادلمتلكات اقًتاح اإلجراءات الالزمة لزيادة كفاءة وفعالية الدوائر التنفيذية واأل -

 وادلوجودات. 
التأكد من صحة البيانات ومدى االعتماد عليها، من خالؿ مراجعة وتقييم إدارة ادلخاطر الداخلية وتدقيق  -

 البيانات. 
 التأكد من االلتزاـ بالقوانُت واألنظمة ادلعموؿ هبا. -
 3رفعها إذل أعلى سلطة تنفيذية.إعداد تقارير مفصلة ودورية بنتيجة التدقيق و  -
 متابعة تنفيذ اخلطط والسياسات ادلرسومة وتقييمها. -
 التحقق من قيم األصوؿ ومطابقتها مع الدفاتر والتحقق من صحة ودقة البيانات احملاسبية وربليلها .  -

                                                           
 34 -13: ، صمرجع سبق ذكره ، رية والتطبيقالتدقيق الداخلي بين النظخلف عبد اهلل الواردات،  1
 126 ص ، مرجع سبق ذكره يا،اسر  السيد زلمد 2
 37 ص ، ادلرجع السابق ردات،االو  اهلل عبد خلف 3
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 1سومة.رفع الكفاءة عن طريق التدريب مع مراعاة التزاـ ادلوظفُت بالسياسات واإلجراءات ادلر  -

 المطلب الثاني : أنواع المراجعة الداخلية 
 يتفرع التدقيق الداخلي إذل األنواع التالية: 

يهدؼ إذل التحقق من مدى االلتزاـ باألنظمة والقوانُت ادلعموؿ هبا واإلجراءات ادلوضوعة  أوال: تدقيق االلتزاـ:
 من ادلؤسسة، وتقع على عائق إدارة التدقيق الداخلي عبء: 

 أكد من تطبيق القوانُت واللوائح والتعليمات اليت تصدرىا ادلؤسسة. الت -

 اإلدلاـ الكامل بالقوانُت واللوائح والتعليمات العامة. -

 رقابة مدى التزاـ اإلدارات ادلختلفة بتطبيق النظاـ الداخلي يف إدارهتم.  -

 ثانيا: التدقيق التشغيلي:

، لغرض إعالـ اإلدارة عما إذا كانت العمليات ادلختلفة قد نفذت ىو الفحص والتقوًن الشامل لعمليات ادلشروع
طبقا للسياسات ادلوضوعية، وادلتعلقة مباشرة بأىداؼ اإلدارة، كما يشمل التدقيق تقوًن كفاءة استخداـ ادلوارد 

زمة دلعاجلة ادلادية والبشرية، باإلضافة إذل تقوًن إجراءات سلتلف العمليات، وغلب أف يتضمن أيضا التوصيات الال
 ادلشاكل، والطرؽ لزيادة الكفاءة والرحبية.

 : ثالثا: التدقيق المالي

يهدؼ إذل التحقق من دقة البيانات، ومدى االعتماد على ادلعلومات ادلالية وكذلك احملافظة على األصوؿ، وفق 
 درجة ادلخاطر يتم ربديد نوعية التدقيق أىو مسبق أـ الحق؟

 مات: رابعا: تدقيق ننظم المعلو 

إف اذلدؼ من تدقيق نظم ادلعلومات ىو التحقق من أمن وسالمة ادلعلومات إلعطاء التقارير ادلالية والتشغيلية يف 
 الوقت ادلناسب وبطريقة صحيحة، كاملة، ومفيدة.

  
                                                           

 . 182،  181 :ص  ص ،مرجع سبق ذكره  اهلل،  عبد أمُت خالد 1
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 خامسا: تدقيق األداء

فُت ومدى االلتزاـ باألنظمة إف اذلدؼ من تدقيق األداء ىو التأكد من الفعالية والكفاءة واالقتصادية ألداء ادلوظ 
 والقوانُت، يطلق على ىذا النوع من التدقيق باإلداري كونو يقـو بفحص شامل لإلجراءات واألساليب اإلدارية. 

  سادسا: التدقيق البيئي:

اذلدؼ منو قياس مدى االلتزاـ باألنظمة اخلاصة بالبيئة والتلوث وما ؽلكن أف يواجو ادلؤسسة واحلفاظ على 
ة البيئية، ومحايتها من سلتلف ادلصادر اليت تؤدي إذل تدىور األنظمة البيئية ومواردىا ومحاية البيئة من األنظم

 1االستنزاؼ أو االنقراض.

 المطلب الثالث : وظائف المراجعة الداخلية 

الداخلي بالرجوع إذل التعريف الصادر عن معهد ادلدققُت الداخليُت، والذي بٍت عليو اإلطار اجلديد للتدقيق 
 يتضح أف خدمات التدقيق الداخلي تشمل اآليت:

 أوال: خدمات التأكيد:

واليت هتتم بالتقييم ادلوضوعي لألدلة، من أجل تقدًن رأي مستقل أو استنتاجات زبص العملية أو النظاـ أو غَتىا  
 من ادلوضوعات، طبيعة ونطاؽ مهمة التأكيد تتحدد بواسطة ادلدقق الداخلي. 

  ت استشارية:ثانيا: خدما

اليت ىي بطبيعتها توجيهات وتنفذ بناءا على الطلب اخلاص لعميل ادلهمة، حيث أف طبيعة ونطاؽ ادلهمة 
 االستشارية خاضعُت لالتفاؽ مع العميل.

وعند أداء اخلدمات االستشارية غلب على ادلدقق الداخلي، أف ػلافظ على ادلوضوعية وال يفًتض أف ادلسؤوليات 
 2 القياـ هبا بالكامل.اإلدارية قد مت

 

                                                           
 .60-56، ص صمرجع سبق ذكره ردات، اخلف عبد اهلل الو  1
 .36، ص  مرجع سبق ذكرهردات، اخلف عبد اهلل الو  2
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 ثالثا: وظيفة الفحص: 

 ويعٍت مفهـو الفحص تدقيق األحداث والوقائع ادلاضية للتحقق من اآليت:

 دقة وتطبيق الرقابة احملاسبية ومدى االعتماد على البيانات احملاسبية.  -

 ة واإلعلاؿ. أف أصوؿ ادلؤسسة قد مت احملاسبة عنها وأهنا زلاطة باحلماية الكافية من السرق -

 اختبار الرقابة الداخلية خاصة دبا يتعلق بالفصل بُت وظيفة االحتفاظ،ووظيفة التنفيذ، ووظيفة احملاسبة . -

 تقييم الضبط الداخلي من حيث تقسيم األعماؿ دبا ػلقق تسلسل تنفيذ العمليات. -

 رابعا: وظيفة التقييم

ة، لذا فإف مفهـو التقييم يتضمن التأكد من أف كل جزء من تعد وظيفة التقييم امتدادا لتدقيق األحداث ادلالي
 نشاط ادلؤسسة موضع مراقبة.

ولذلك فإف ربقيق ىذه الوظيفة يكوف، من خالؿ تأسيس برنامج للتدقيق الداخلي من خالؿ اخلريطة التنظيمية، 
الة شلثال لإلدارة العامة، وليس من خالؿ التقارير ادلالية، وبناءا على ذلك فإف ادلدقق الداخلي يعد يف ىذه احل

وليس شلثال لإلدارة ادلالية، وذلك ألنو يقيم مدى تقارب أىداؼ األنظمة الفرعية، مع األىداؼ اليت وضعتها 
 1اإلدارة العليا ذلا، أو مدى سبشي النظاـ مع ما تتطلبو اإلدارة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .32 - 30 ص ص ، 2009 االردف، عماف، والتوزيع، نشرلل صفاء دار األوذل، الطبعة ،والتأكيد التدقيق في المعاصرة االتجاىات ، أمحد مجعة حلمي  1
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 التنظيمية لعملية التدقيق الداخلي اآللياتالمبحث الثاني : 

 ةمبادئ وقواعد السلوؾ المهني للمراجعة الداخليب األوؿ : المطل
 النزاىة- 1

غلب أف يؤدي ادلراجع الداخلي عملو بنزاىة تامة ربرره من أي شبهات، وذبعل من عملو زلل ثقة ومصداقية 
 .لى أحكاموللغَت، فنزاىة ادلراجع الداخلي تؤدي إذل تدعيم الثقة فيما يقـو بو من أعماؿ وتعترب أساس االعتماد ع

 :عمومية ىذا ادلبدأ تفرض على ادلراجع العديد من االعتبارات منها

 .أف يتحرر من التبعية الفكرية لإلدارة -

 .أف يبذؿ عناية مهنية واجبة يف كل أعماؿ ادلراجعة -

 .أف يعمل على ربقيق مصلحة التنظيم دبا ال يتعرض مع القيم األخالقية -
 :قواعد النزاىة

 :النزاىة إذل أظلاط للسلوؾ ادلهٍت تتضمن ما يلي القواعد اليت تًتجم

  غلب أف يؤدي ادلراجعوف الداخليوف عملهم بأمانة واجتهاد وحرص، واالجتهاد واحلرص ىنا ربمل اآلخرين
 .على إدراؾ نزاىة ومصداقية ادلراجع الداخلي

  ادلراجعة وأف ينجز اإلفصاح غلب أف يضع ادلراجع الداخلي النظم والقوانُت نصب عينيو، أثناء تنفيذه دلراحل
 .ادلتوقع وفقا للنظاـ والقانوف

  غلب على ادلراجعُت الداخليُت عدـ االشًتاؾ ، عن علم مسبق  يف أي عمل أو نشاط غَت قانوين ، كما ػلظر
نتمي عليو أف يأيت بأفعاؿ أو يشًتؾ يف أفعاؿ تسئ إذل كرامة مهنة ادلراجعة الداخلية أو إذل الوحدة احلكومية اليت ي

 .إليها
  غلب أف ػلًـت ادلراجع الداخلي األىداؼ ادلشروعة واألخالقية للمؤسسة، اليت ينتمي إليها ويضيف إليها

 .ويدعمها، و احًتاـ ألىداؼ مؤسستو شلا غلعل اآلخرين أكثر ميال الحًتاـ تلك األىداؼ
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 الموضوعية -2
ية ادلهنية ، وذلك أثناء مجع وتقوًن ادلعلومات غلب أف يربىن ادلراجع يف عملو على درجة عالية من ادلوضوع

وتوصيل النتائج عن العمل اخلاص بالعملية أو النشاط زلل الفحص، وتقضي ادلوضوعية أف يوازف ادلراجع الداخلي 
بُت كل األمور احمليطة بالفحص ويقدر بصورة متوازنة مجيع االىتمامات دوف أف يتأثر باىتماماتو الشخصية أو 

 .سابقةبأحكامو ال

ادلوضوعية هبذا الشكل تغلب ادلصلحة العامة ومصلحة مجيع األطراؼ على أي توجو للمراجع الداخلي ، كما 
 .تقضي بأف يتجرد ادلراجع الداخلي من أي مصاحل قد تؤثر علي أحكامو وذبعلو متحيزا

 :قواعد الموضوعية- 2
 :اخلي تتضمن اآليتقواعد السلوؾ ادلهٍت اليت تساىم يف دعم موضوعية ادلراجع الد

  غلب أف يتجنب ادلراجع الداخلي، االشًتاؾ يف أي أنشطة أو الدخوؿ يف أي عالقات، تؤدي إذل فقدانو أو
إذل احتماؿ فقدانو عدـ التحيز يف القياـ بالتقديرات، ىذا االشًتاؾ يشمل تلك األنشطة والعالقات اليت قد تكوف 

 .تمي إليهامتعارضة مع مصاحل الوحدة احلكومية اليت ين
 غلب أال يقبل ادلراجع أي شيء من أي طرؼ، شلا قد يفقده أو ػلتمل أف يفقده حكمو ادلهٍت غَت ادلتحيز. 
  غلب أف يفصح ادلراجع الداخلي عن احلقائق ادلعلومة لو، اليت  إذا دل يتم اإلفصاح عنها ، تؤدي إرل إفساد

 .التقرير عن األنشطة زلل الفحص
 األمانة- 3

ـ ادلراجع الداخلي قيمة ادلعلومات اليت ػلصل عليها، وػلًـت خصوصيتها وملكيتها لخآخرين، غلب أف ػلًت 
فادلعلومات اليت ػلصل عليها ادلراجع الداخلي، غلب أال تستخدـ بصورة شخصية كما غلب أال يعلن أو يفصح 

 .مو باإلفصاح عنهاعنها، بدوف سلطة حقيقية تتيح لو ذلك ما دل يكن ىناؾ متطلب قانوين، أو مهٍت يلز 

 قواعد األمانة
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ترتبط األمانة باحلفاظ علي سرية وخصوصية ادلعلومات، اليت ػلصل عليها ادلراجع الداخلي أثناء أدائو دلهاـ 
 :ادلراجعة، والقواعد ادلهنية اليت سبكن األمانة و تتضمن ما يلي

 ل عليها أثناء أدائو لواجباتوغلب أف يتوخى ادلراجع احلذر يف استخداـ ومحاية ادلعلومات، اليت حص. 
  غلب أال يستخدـ ادلعلومات، اليت حصل عليها لتحقيق أي مكسب شخصي بأي صورة تتعارض، مع القانوف

 .والنظم أو تضر باألىداؼ ادلشروعة واألخالقية للمنشأة اليت ينتمي إليها
 التأىيل- 4

 .لالزمة إلصلاز مهاـ ادلراجعة الداخليةغلب أف يقدـ ادلراجع الداخلي، ادلعارؼ وادلهارات واخلربات ا
 :ىذا ادلبدأ يتطلب من ادلراجع الداخلي اآليت

 .ال يقبل ادلراجع الداخلي أي مهاـ تفوؽ تأىيلو ادلهٍت-
 .أف يرفع ادلراجع الداخلي بصورة  مستمرة ، تأىيلو ادلهٍت ويسعى لكسب أنواع جديدة من ادلعرفة وادلهارة-

 :قواعد التأىيل
 :اعد الكفاية بالتأىيل ادلهٍت للمراجع الداخلي وتتضمن ما يليتتعلق قو 

  غلب أف يرتبط ادلراجع الداخلي، باخلدمات اليت ؽلتلك ذلا ادلعرفة وادلهارات واخلربات الضرورية، اليت سبكنو من
 .تقدؽلها بالصورة ادلرضية

 مارسة ادلهنية للمراجعة الداخليةغلب أف ينجز ادلراجع الداخلي، اخلدمات اليت يرتبط هبا وفقا دلعايَت ادل. 
  غلب على ادلراجع الداخلي أف ػلسن بصورة مستمرة كفاءتو ومن فاعلية وجودة اخلدمات اليت يقدمها. 

اف قواعد و مبادئ السلوؾ ادلهٍت، ىي الدستور األخالقي دلهنة ادلراجعة الداخلية، ودلن يعملوف هبذه ادلهنة، و اليت 
 هبا االلتزاـ هبذه القواعد وادلبادئ حىت نتمكن من ربقيق االىداؼ ادلنوطة دبهنة ادلراجعة يستلـز من مجيع العاملُت

 1الداخلية وربقيق أىدافها .

 

                                                           
، مقاؿ منشور على ادلوقع  مبادىء وقواعد السلوؾ المهنى للمراجعة الداخليةد.مجاؿ شحات ،  1

https://alphabeta.argaam.com/article/detail/29795 : 03/05/2011 ، بتاريخ . 

https://alphabeta.argaam.com/article/detail/29795
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/29795
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 المعايير الدولية للمراجعة الداخلية المطلب الثاني : 
تلف من ناحية تتم شلارسة ادلراجعة الداخلية يف بيئات قانونية وثقافية سلتلفة ومتنوعة، وعلى مستوى مؤسسات زب

األىداؼ، احلجم، واذليكلة، كما تتم شلارستها من قبل أشخاص من داخل ادلؤسسة أو خارجها، والتقيد بادلعايَت 
الدولية للممارسة ادلهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد ادلراجعُت الداخليُت، أمرا أساسيا لكي يتمكن 

 و يلخص ىذا اجلدوؿ أىم ىذه ادلعايَت : 1م، ادلراجعوف الداخليوف من الوفاء دبسؤولياهت
 : الئحة المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية "معايير الصفات" 02رقم جدوؿ 

 . Aخدمات توكيدية  محتوى المعيار اسم المعيار ر.ـ
 . Cخدمات استشارية 

 األىداؼ, الصالحيات 1000
 والمسؤوليات

يات ومسؤوليات نشاط المراجعة الداخلية يجب تحديد أىداؼ وصالح
 ضمن ميثاؽ المراجعة الداخلية.

يقـو الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية بعرض ىذا الميثاؽ على اإلدارة 
 العليا للموافقة.

 1000A1 تحديد طبيعة الخدمات.
 التوكيدية في ىذا الميثاؽ.

C1 1000 تحديد طبيعة الخدمات.
 اؽ.االستشارية في ىذا الميث

االقرار بتعريف المراجعة  1010
الداخلية, ميثاؽ اخالقيات 

 الميثاؽ والمعايير في المهنة

* يجب اإلقرار بكل من تعريف المراجعة الداخلية, ميثاؽ األخالقيات 
والمعايير في ميثاؽ المراجعة الداخلية وينبغي للرئيس التنفيذي المراجعة 

 مناقشة ذلك مع اإلدارة العليا.

 

* يجب أف يكوف نشاط المراجعة الداخلية مستقال, وعلى المراجعين  االستقاللية والموضوعية 1100
 الداخليين أداء أعمالهم بموضوعية.

 

ألعلى مستوى في  الرئيس التنفيذي المراجعة تابعا * يجب أف يكوف االستقاللية التنظيمية 1110
 الهيكل التنظيمي.

A1 1110 المراجع ىو الذي يحدد .
المراجعة, وال أحد يتدخل في  نطاؽ

 إنجازه ألعمالو.
 التفاعل المباشر مع 1111

 اإلدارة
مباشرة مع اإلدارة   مسؤوؿ المراجعة الداخلية التفاعل* يجب على 

 العليا.
 

المستوى  الموضوعية على 1120
 الفردي

  االنحياز. الم ا رجع الداخلي بالحياد وعدـ * يجب أف يتصف

والموضوعية يجب اإلفصاح  حدث أي شيء يؤثر على االستقاللية* إذا  االستقالليةالتأثير على  1130
 عن ذلك لألطراؼ المعنية

A1 1130 يجب منع المراجع .
 الداخلي من تقييم عمل كاف مشرفا عليو.

. C1 1130 يمكن المراجع الداخلي.

                                                           
عُت الداخليُت ، كلية العلـو ، دراسة عينة من ادلراج تقييم دور المراجعة الداخلية لتحسين نظاـ الرقابة الداخلية في المؤسسة اإلقتصاديةبرابح بالؿ ،  المصدر 1

 . 2014/2015اإلقتصادية و التجارية ، مذكرة  ماجستَت ، بومرداس ، 
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تقديم خدمات استشارية متعلقة بعمليات  
 كاف مشرفا عنها.

  يجب انجاز مهاـ المراجعة الداخلية بمهارة عناية تامة والعناية المهنيةالمهارات  1200
 المهارة 1210

 
تمكنو من القياـ  المراجع الداخلي بمهارات وكفاءات* يجب أف يتمتع 

 بعملو.
A2 1210 يجب أف يتمتع بمعرفة.

 تمكنو من تقييم مخاطر االحتياؿ
1A  .1210  يجب على الرئيس

لحصوؿ على التنفيذي المراجعة ا
المساعدة من أشخاص مؤىلين إذا 

 تطلب األمر ذلك.
1C  .1210  إذا افتقد المراجع

الداخلي للمهارة يجب على الرئيس 
التنفيذي المراجعة عدـ قبوؿ مهامهم 

 االستشارية.
 العناية المهنية 1220

 
المهنية أثناء  جع الداخلي بذؿ مستوى من العناية* يجب على المرا

 عملو.
 

1A  .1220  على المراجع الداخلي
 بذؿ العناية الالزمة في عملو.

1C  .1220  يجب بذؿ الجهد الالـز
 أثناء المهاـ االستشارية.

 التحليل.
 التكوين المهني المستمر 1230

 
وكفاءاتهم عن  الداخلي تحسين معارفهم ومهاراتهم* على المراجع 

 طريق التكوين.
 

 برنامج ضماف وتحسين 1300
 الجودة

نشاط المراجعة مع  برنامج يمكن من تقييم مدى توافق ىذا بتصميم *
 تعريفها ومع المعايير.

 

 متطلبات برنامج ضماف 1310
 وتحسين الجودة

  سواء. قييمات داخلية وخارجية على* يجب أف يتضمن ت

  المراجعة ن اإلشراؼ المستمر على أداء نشاط* تتضم التقييمات الداخلية 1311
  .سنوات خمسة كل مرة األقل على تجري * الخارجية يماتالتقي 1312

 التقارير المتعلقة ببرنامج 1320
 ضماف وتحسين الجودة

  إلى اإلدارة العليا. ذا البرنامجرفع ىالمراجعة * على الرئيس التنفيذي 

 اإلفصاح عن التوافق 1321
 

ية للممارسة المهن اـ عبارة مطابق للمعايير الدولية* وذلك باستخد
 الداخلية.المراجعة  

 

فعلى الرئيس التنفيذي  لبرنامج غير موافق لهذه المعايير* إذا كاف ىذا ا التوافق اإلفصاح عن عدـ 1322
 اإلفصاح عن ذلكالمراجعة 

 

 



     
 مدخل نظري ومفاىيمي للمراجعة الداخلية                                           الفصل الثاني

 

45 
 

 : الئحة المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية "معايير اآلداء" 03رقم جدوؿ  

 . Aخدمات توكيدية  وى المعيارمحت اسم المعيار ر.ـ
 . Cخدمات استشارية 

 إدارة نشاط المراجعة  2000
 الداخلية

أف يدير  رئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية* يجب على ال
 قيمة مضافة. لمراجعة بفعالية من أجل خلقنشاط ا

 

 التخطيط 2010
 

خطة مبنية  لتنفيذي للمراجعة الداخلية إعداد* على الرئيس ا
 المخاطر وتحديد أولويات. على

1A  .2010المخاطر  يجب تقييم
 وأخذ رأي اإلدارة العليا فيها.

 التبليغ والموافقة 2020
 

التغيرات التي  الغ عن* على الرئيس التنفيذي للمراجعة اإلب
 قد تطرأ في الخطة لإلدارة العليا.

 

 إدارة الموارد 2030
 

الموارد كافية  من أفالتنفيذي للمراجعة التأكد  * على الرئيس
 وتستعمل بفعالية في إنجاز الخطة.

 

 السياسات واإلجراءات 2040
 

واجراءات  التنفيذي للمراجعة إعداد سياسات * على الرئيس
 توجيو نشاط المراجعة.

 

 طبيعة العمل 2100
 

الحوكمة,  اط المراجعة بتقييم وتحسين كل من* يقـو نش
 إدارة المخاطر والرقابة.

 

 لحوكمةا 2110
 

الحوكمة وتقديم  اط المراجعة الداخلية تقييم مسار*على نش
 التوصيات لتحقيق األىداؼ.

 

 إدارة المخاطر 2120
 

والمساىمة في  م فعالية,* على نشاط المراجعة الداخلية تقيي
 تحسين مسار إدارة المخاطر.

 

 الرقابة 2130
 

في  لمراجعة الداخلية مساعدة المؤسسة*على نشاط ا
 فاظ على الضوابط الرقابية وتحسينها.الح
 

1A  .2130 على نشاط المراجعة
 الداخلية

تقييم مدى مالءمة الضوابط الرقابية 
 في التعامل مع المخاطر.

 التخطيط للمهمة 2200
 

أىداؼ,  مراجع الداخلي وضع مخطط لكل مهمة*على ال
 نطاقها, مجاؿ الزمني والموارد المخصصة

 

 أىداؼ المهمة 2210
 

 يجب أف تكوف أىداؼ كل مهمة مسطرة بوضوح. *
 

1A  .2210 على المراجع
الداخلي تقييم مخاطر أي نشاط 

 سيراجع.
يجب التأكد من   1C  .2220أىداؼ ىذه  رجعة كافيا لتحقيق* يجب أف يكوف نطاؽ الم ا  نطاؽ المهمة 2220
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 المهمة. 
 

كفاية النطاؽ عند المهاـ 
 االستشارية.

 ردتخصيص الموا 2230
 للمهمة

لتحقيق  ع الداخلي تحديد الموارد الالزمة* على المراج
 أىداؼ كل مهمة.

 

 برنامج عمل المهمة 2240
 

لتحقيق  عمل * على المراجع الداخلي إعداد وتوثيق برامج
 أىداؼ المهمة.

1A  .2240  يتضمن إجراءات
 تحليل, تقييم وتوثيق المعلومات.

 تنفيذ المهمة 2300
 

الداخلي تحليل وتوثيق المعلومات الكافية  * على المراجع
 لتحقيق أىداؼ المهمة.

 

 الكافية المعلومات كل تحديد الداخليالمراجع  على المعلومات تحديد 2310
 .لمهمتو

 

  *يجب أف تكوف النتائج مركزة على تحليل مناسب التحليل والتقييم 2320
 المهمة على ؼااإلشر  2340

 
 بما مالئم ؼاإشر  محلاجعة المر  مهاـ تكوف أف يجب *

 .األىداؼ تحقيق يكفل
 

  المهما نتائج تبليغ الداخليالمراجع  على * النتائج تبليغ 2400
 معايير التبليغ 2410

 
نطاقها,  من التبليغات أىداؼ المهمة,* يجب أف تتض

 االستنتاجات, التوصيات وخطة العمل.
1A  .2410   كل استنتاج يكوف

 عنو. مدعم بمعلومات كافية
 جودة التبليغات 2420

 
واضحة,  تكوف التبليغات صحيحة, موضوعية, * يجب أف

 موجزة, كاملة وفي الوقت المناسب.
 

 اإلفصاح عن التوافق 2430
 

يطابق ىذه  ة أف برنامج ضماف وتحسين الجودة* في حال
 المعايير.

 

 نشر النتائج 2440
 

ىذه  بليغنفيذي للم ا رجعة الداخلية ت* على الرئيس الت
 النتائج لألطراؼ المعنية.

1A  .2440  الرئيس التنفيذي ىو
 المسؤوؿ عن التبليغ.

  القياـ بمتابعة النتائجللمراجعة * على الرئيس التنفيذي  متابعة العمل 2500
 إبالغ قبوؿ المخاطر 2600

 
المراجع * إذا قبلت اإلدارة بمستوى مرتفع من المخاطر يراه 

 عادة مناقشة ذلك معهاغير مقبوؿ, عليو إ

1 

 

 

 

 
                                                           

 برابح بالؿ ، مرجع سبق ذكره .:  المصدر 1
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 المطلب الثالث : منهجية المراجعة الداخلية
إف أعلية وظيفة التدقيق الداخلي، يف اذليكل التنظيمي ألي مؤسسة يتطلب منها إتباع خطوات عمل واعتماد 

 :ادلنهجية السليمة، اليت تتمثل يف

  أوال: مرحلة التحضير لمهمة التدقيق الداخلي: 

ة يتبٌت ادلدقق وضعية ادلراقب، حيث يقـو بتحليل ادلهمة للتعرؼ على اإلجراءات ادلطبقة، يف ىذه ادلرحل
واألشخاص ادلعنيُت دبوضوع األمر دبهمة التدقيق، ليقـو بتحضَت ميداف ادلهمة، وتضم ىذه ادلرحلة اخلطوات 

 اآلتية:

 األمر بالمهمة  .1
اؼ ادلعنية دبهمة التدقيق الوثيقة اليت تسمح بانطالؽ أي قبل البدء يف مرحلة التحضَت ،على ادلدقق أف يقدـ لألطر 

مهمة تدقيق، ىذه الوثيقة تعترب دبثابة تفويض من اإلدارة العامة موجو إذل فريق التدقيق والذي ػلمل صيغة 
 1اإلعالـ.

 التعرؼ والتقارب  .2
ملياهتا من أجل فهم أعمق تعد ادلرحلة األىم ألف ادلدقق من خالذلا ؽلكنو التعرؼ، على ادلصلحة ادلدققة وع 

للمعلومات والتفسَتات، اليت سيتم البحث عنها، كما ؽلكنو أف يفهم نطاؽ وظيفة التدقيق من أجل إغلاد حلوؿ 
 مالئمة.

 تحديد المخاطر .3
الذي يتضمن تطبيق ىذه ادلرحلة، حيث يلـز ادلدقق الداخلي بإجراء تقييم أورل  A1. 2210حسب ادلعيار  

بالنشاط الذي يتم التقيد بو وغلب أف تعكس أىداؼ مهمة التدقيق نتائج ذلك التقوًن، ومن للمخاطر ادلرتبطة 
 أجل ربديد أمثل ذلذه ادلخاطر يستخدـ ادلنفق جدوؿ ادلخاطر، وكمثاؿ ذلذا اجلدوؿ التارل:

 

 
                                                           

1 école supérieure d'assurance, 2012 ;Madeline Cidre, Audit interne-quelle valeur ajoutée à l'entreprise 
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 1: جدوؿ تحديد المخاطر 04جدوؿ رقم 

 المالحظة النظاـ المتبع التقييم المخاطر األىداؼ العملية

/ / / / / / 

 تحديد األىداؼ:  .4
يعرؼ أيضا بالتقرير التوجيهي أو ادلخطط للمهمة، حيث يقـو ادلدقق الداخلي بتحديد أسس ربقيق مهمتو 
ونطاقها، كما يعرض األىداؼ اليت يسعى إذل ربقيقها، ويعرؼ مواقع اخلطر احملددة سابقا، واليت على ضوئها يتم 

ا التقرير مقًتح ادلدقق جملاالت تدخلو من حيث رلاؿ العمل الوظيفي والعمل ربديد نطاؽ ادلهمة، كما يتضمن ىذ
 2اجلغرايف، وىو قابل للتعديل بعد التشاور بُت فريق التدقيق والطرؼ اآلخر الطالب ذلا. 

 ثانيا: مرحلة تنفيذ مهمة التدقيق الداخلي

، تبدأ خطوات التنفيذ ادليداين للمهمة،  بعد أف ينتهي ادلدقق الداخلي من عملية التحضَت للمهمة ادلكلف هبا 
واليت من خالذلا يقـو ادلدقق الداخلي جبمع ادلعلومات وأدلة اإلثبات، شلا ؽلكنو من ربقيق أىداؼ ىذه ادلهمة، 

 :يةتتمثل ىذه اخلطوات يف ادلراحل اآلوت

ادلدقق وادلسؤولُت عن النشاط  يتم عقد االجتماع يف ادلكاف الذي مت فيو مهمة التدقيق بُت . اجتماع االفتتاح:1 
 3زلل التدقيق، و يهدؼ اذل شرح طبيعة ادلهمة، و أسلوب التنسيق واالتصاؿ وادلعلومات ادلطلوبة.

وثيقة داخلية يف مصلحة التدقيق الداخلي، يضم تقسيم أعماؿ التحقق من سلتلف أعضاء  . برنامج التدقيق:2 
اهتم وحسب زمن تنظيم تنقالت األعضاء، ويسمح للمدقق دبعرفة أدؽ فريق التدقيق الداخلي، وفقا دلؤىالهتم وخرب 

التفاصيل عن مهمتو، كما يساعد على تتبع عمل ادلدققُت لضماف السَت العادي للمهمة، ويعترب مرجعا  مهما 
 4للمهمات ادلستقبلية.

                                                           
1 Source: Jacques Renard, théorie et pratique de l'audit Interne Par: 2010. 279. 

، مذكرة غَت 68-67، ص 2010، اجلزائر، 3، جامعة اجلزائر  رسالة ماجستَتالتكامل بين المراجعة الذاتية والمراجعة الخارجية, عبد السالـ عبد اهلل سعيد،  2
 منشورة .

3 Madeline Cidre, op_cit. P38. 
 .68 ص ، ادلرجع نفسو سعيد، اهلل عبد سالـال عبد 4
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ساعدة أدوات خاصة نذكر مة دبيف ىذه ادلرحلة يقـو فريق التدقيق بإجراء االختبارات الالز  .العمل الميداني:3
اليت تسمح بفهم سلتلف طرؽ العمل، وإبراز الوضعيات غَت ادلتوقعة مع مالحظة مواطن ، ادلالحظة الشاملة منها

 األخطار احملددة، يف ادلراحل السابقة من أجل ضماف نوعية النتائج . 

موجهة إذل أقساـ النشاطات : تعترب الوثيقة األكثر استخداما فهي FRAPورقة إبراز وتحليل المشاكل .4
ادلدققة، من أجل إخبارىم بادلشاكل ادلالحظة وطريقة حلها، حيث تنقسم إذل مخسة أجزاء )ادلشاكل، اإلثباتات، 

 األسباب، النتائج، التوصيات(، وىي ضرورية عند ربرير التقرير.

فريق التحقق و التأكد من  بعد إعداد وتصنيف أوراؽ إبراز وربليل ادلشاكل، يقـو التأثير على التوصيات: .5
تناسق ادلالحظات قبل تأشَتىا، والتأكد من أف ادلشاكل اليت مت ربديدىا يف احلقيقية ؽلكن أف تضر دبصلحة 
ادلدققة، أو ادلؤسسة مث التأكد من أف ادلخاطر احملددة سيتم تصحيحها كميا ونوعيا، من أجل تفادي ادلفاجئات 

 1حقيق بالتأشَت على التوصيات.غَت السارة، ليقـو بعدىا فريق الت
 : ثالثا: التقرير عن مهمة التدقيق الداخلي 

تعد ادلرحلة األخَتة من مراحل ربقيق مهمة التدقيق، حيث ينتهي حضور فريق التدقيق يف ميداف ادلهمة وىي 
 األخرى تضم ادلراحل التالية:

إبراز وربليل ادلشاكل، اليت يتم إعدادىا أثناء  يتم إعداد ىذا التقرير من خالؿ أوراؽالتقرير األولي للتدقيق :  .1
تنفيذ برنامج التدقيق، واليت تشتمل على كافة ادلشاكل واالضلرافات وادلخالفات، اليت اكتشفها ادلدققُت أثناء 

 تنفيذىم للمهمة، وىذا التقرير يعترب أساس التقرير النهائي.
نفسهم ادلشاركُت يف االجتماع اخلتامي، حيث يقـو  : ادلشاركُت يف ىذا االجتماع ىم. االجتماع الختامي2 

فريق التدقيق بعرض ادلالحظات والنتائج، اليت توصلوا إليها مدعمة باألدلة ادلؤيدة ذلا، إضافة إذل التوصيات 
ادلقًتحة بشأهنا، بعدىا يتدخل ادلدققة بأعماذلم بالرد على تلك ادلالحظات والنتائج والتوصيات، من خالؿ 

 والتوضيحات واالنتقادات اليت يقدموهنا . التربيرات

                                                           
1 Madeline Cidre, op_cit. P41-44. 
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بعد انتهاء التدخل يتم إعداد التقرير يف صورتو النهائية، ويتم إرسالو إذل أىم ادلسؤولُت  . التقرير النهائي :3
ادلعنيُت يف اإلدارة إلعالمهم بنتائج مهمة التدقيق، والتوصيات ادلقًتحة دلعاجلة ادلشكالت واالختالالت اليت 

الؿ عملية التحقيق، وغلب أف يكوف التقرير موضوعي وواضح وبناء، ويتم إعداده وتقدؽلو يف الوقت تكشفت خ
 1ادلناسب.

ادلتابعة ضرورية وخاصة ألنو من الطبيعي أف يود ادلدققوف قياس تأثَت وفعالية احللوؿ، . متابعة تنفيذ التوصيات: 4
 2قبلة. اليت اقًتحوىا خصوصا من أجل إثراءعمليات التدقيق ادل

  

                                                           
 69 ص ،  مرجع سبق ذكره سعيد، اهلل عبد السالـ عبد . 1
 

2 Madeline Cidre, op_cit, p50. 
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 المبحث الثالث : دور المراجعة الداخلية في تقييم نظاـ الرقابة الداخلية 

 المطلب األوؿ : أىداؼ ومقومات الرقابة الداخلية 
 أوال : تعريف الرقابة الداخلية 

تتعدد التعاريف اليت تناولت نظاـ الرقابة الداخلية، بتعدد مراحل التطور اليت مر هبا لذا سوؼ نورد بعض 
 1التعاريف ادلقدمة لنظاـ الرقابة الداخلية:

عرؼ السلوكيوف من بينهم رائد الفكر السلوكي احلديث "تَتي جورج" الرقابة على أهنا قدرة ادلدير : 01التعريف 
على التأثَت يف سلوؾ األفراد، يف تنظيم معُت حبيث ػلقق ىذا التأثَت يف سلوؾ األفراد يف تنظيم معُت، وىذا بدوره 

 ارل النتائج ادلستهدفة.يؤدي 

 : 02التعريف 

 (Governanent Accountability Ofice GAO)عرؼ مكتب احملاسبة العاـ األمريکی 

الرقابة الداخلية على أهنا: "ىي خطة للتنظيم كل الطرؽ اخلاصة باستعماؿ األصوؿ اليت سبتلكها الوحدة، واحملافظة 
اسبية، وربسُت اذليكل التنظيمي والعمل على ربقيق أىداؼ اخلطة عليها و مراجعة مدى دقة وتوثيق البيانات احمل

 2واالنتاجية ، والكفاءة، والفعالية، وتشجيع التعاوف بُت العاملُت وارباد السياسات االدارية ادلناسبة.

ادلنبثقة، من ادلعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت  COSOعرفت جلنة محاية ادلنظمات  :03التعريف 
AICPA  علی أهنا العملية ادلتخذة، من طرؼ رللس اإلدارة وادلوظفُت اآلخرين، من أجل توفَت و ضماف معقوؿ

دلا يتعلق بتحقيق أىداؼ ادلؤسسة وفعالية وكفاءة العمليات، وىذا باالعتماد على التقارير ادلالية وااللتزاـ بالقوانُت 
 3والنظم.

                                                           
 25، ص2008إثراء للنشر والتوزيع، عماف، األردف،  الرقابة اإلدارية في منظمة األعماؿ,علي عباس،  1
 . 246، ص2001العمليات رلموعة النيل العريب، طباعة نشر توزيع،  - اإلدارة وتنظيم المفاىيم , الوظائفد الكرًن أبو مصطفي، عب 2
، حبث مقدـ : إذل دور المراجعة الداخلية كآلية لتقويم نظم الرقابة الداخلية في خالؿ تطبيق حوكمة الشركات في مصرإؽلاف أمحد زلمد روػلة،  3

 .09، ص السنوي اخلامس لقسم احملاسبة كلية التجارة، جامعة القاىرة، احملاسبة يف مواجهة التغَتات االقتصادية والسياسية ادلعاصرة.ادلؤسبر 
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لرقابة الداخلية، بأهنا ال تقتصر فقط على النشاطات ادلتعلقة من خالؿ ما تطرقنا إليو فيمكن استخالص تعريف ا
 بالرقابة يف حد ذاهتا من الناحية ادلالية، ولكن أيضا مع تلك اليت ذلا عالقة مع التسيَت و التخطيط إذ تسمح بػػ:

 . ربقيق األىداؼ اإلسًتاتيجية للمؤسسة 

 . احلرص على احًتاـ القوانُت و التعليمات 

 احملافظة على أصوؿ ادلؤسسة . ضماف احلماية و 

  .اکتشاؼ و ذبنب األخطاء احملتملة و زلاولة تصحيحها يف الوقت ادلناسب 

  التسيَت الفعلي للمؤسسة من خالؿ ضماف تطبيق السياسات، و األىداؼ ادلوضوعة بواسطة اإلدارة ، قصد
 احملافظة على بقاء و استمرارية ادلؤسسة.

 داخلية ثانيا : أنواع نظاـ الرقابة ال

 تتمثل األنواع الثالثة للرقابة الداخلية يف:

 نظاـ الرقابة اإلدارية :-1

و ىي تشمل اخلطة التنظيمية ووسائل التنسيق واإلجراءات اذلادفة، اليت تستعملها ادلؤسسة لتحقيق أكرب قدر 
 شلكن من الكفاءة اإلنتاجية، عن طريق ضماف االلتزاـ بالسياسات اإلدارية.

االقتصادي الكفء للموارد والتوزيع ادلناسب للمسؤوليات والصالحيات، ولتحقيق ذلك فهي تعتمد  و االستخداـ
على وسائل متعددة مثل الكشوؼ اإلحصائية، دراسة الوقت واحلركة، و تقارير األداء، ورقابة اجلودة، و ادلوازنات 

وبرامج التدريب ادلتنوعة للمستخدمُت وىي  التقديرية والتكاليف ادلعيارية، باستخداـ اخلرائط والرسـو البيانية،
 1متعلقة بطريقة غَت مباشرة بالسجالت احملاسبية وادلالية.

 نظاـ الرقابة المحاسبية :-2

ىي تلك اخلطة التنظيمية اليت تضعها ادلؤسسة، واليت تبُت فيها اإلجراءات ادلتبعة وادلستخدمة من أجل محاية 
معلوماهتا احملاسبية ادلالية لتحديد درجة إمكانية االعتماد عليها، ولكل مؤسسة أصوذلا، والتأكد من صحة بياناهتا و 

                                                           
 .226،  ص  مرجع سبق ذكرهخالد أمُت ،  1
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سواء كانت إنتاجية أو خدماتية طريقة رئيسية يف كيفية تنفيذ وتسجيل أنشطتها ادلختلفة وإثباهتا زلاسبيا، وغلب 
أساليب الرقابة احملاسبية  أف تكوف األطراؼ ادلسؤولة عن ذلك على علم بأعلية ووظائف النظاـ احملاسيب، وتتضمن

نظما لتفويض السلطات ومنح الصالحيات وكذلك الفصل بُت ادلسؤوليات الوظيفية، اليت تتعلق بإمساؾ 
 1يف: األصوؿ، وتتمثل وظائف النظاـالسجالت والتقارير احملاسبية وتلك اليت تتعلق بالعمليات أو االحتفاظ ب

 زباذ القرارات االقتصادية وادلالية .تسجيل وذبميع ادلعلومات واألرقاـ من أجل ا 

 . فرض الرقابة والسيطرة ومنع الغش والتالعبات 

  .إعداد اجلداوؿ والتقارير ادلالية ألغراض التحليل ادلارل 

 نظاـ الضبط الداخلي :-3

يشمل اخلطة التنظيمية ومجيع وسائل التنسيق واإلجراءات اذلادفة، إذل محاية أصوؿ ادلؤسسة من االختالس 
الضياع أو سوء االستعماؿ، ويعتمد الضبط الداخلي يف ربقيق أىدافو على تقسيم العمل مع الرقابة الذاتية، و 

حيث ؼلضع عمل كل موظف دلراجعة موظف آخر يشاركو تنفيذ العملية، كما يعتمد على ربديد االختصاصات 
  2والسلطات وادلسؤوليات.

  ثالثا : أىداؼ نظاـ الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية العديد من األىداؼ، حيث أف كل ىدؼ يسعى إذل خدمة ادلؤسسة ومساعدهتا بالشكل لنظاـ 
الذي ؽلكنها من ربقيق األىداؼ العامة وادلسطرة، وقد تطورت ىذه األىداؼ بتطور مفهـو الرقابة وأصبحت 

 أوسع وأمشل شلا كانت عليو يف السابق، وتتمثل يف:

 

 

 

                                                           
،  04، العدد 12ة للعلـو اإلدارية واالقصادية، اجمللد ، رللة جامعة القادسيأثر استخداـ الحاسب اإللكتروني على أنظمة الرقابة الداخليةثامر زلمد مهدي،  1

 .163، ص2010العراؽ، 
 .230خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سبق ذكره ، ص  2
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 حماية أصوؿ المؤسسة: -1

النظاـ الفعاؿ للرقابة الداخلية البد أف يهدؼ إذل احملافظة على شلتلكات ادلؤسسة، وىذا اذلدؼ ال يشمل فقط  إف
األصوؿ ادلادية )ادلخزوف، التثبيتات، ادلعدات واألدوات( بل البد من أف يضمن سالمة بعض العناصر األخرى 

 1وادلتمثلة يف:

 لتارل غلب احلفاظ عليو وتقليل نسبة اخلطر اليت قد يتعرض ذلا.العنصر البشري و ىو أىم عنصر بادلؤسسة، وبا 

  صورة ادلؤسسة اذباه زليطها اخلارجي، واليت قد تنهار بسبب حادث مفاجئ راجع إذل اإلدارة، والتحكم السيئ
 يف العمليات اليت تقـو هباء

    .احلفاظ على كل ادلعلومات السرية ادلتعلقة بادلؤسسة 

 المعلومات المالية والتشغيلية:ضماف مصداقية ودقة   -2

تضمن الرقابة الداخلية دقة ونوعية ادلعلومات ادلالية، احملاسبية والتشغيلية ادلعدة من قبل موظفيها وادلعربة عن 
نشاطات ادلؤسسة، وىذا بوجوب إستناد ىؤالء ادلوظفُت على رلموعة من ادلبادئ األساسية يف ذلك، كما أف 

هتا ادلالية ادلقدمة حمليطها اخلارجي، وادلتعلقة بالعمليات اليت تقـو هبا باإلضافة إذل صورة ادلؤسسة تعكس معلوما
رحبيتها، وبالتارل غلب أف تكوف ىذه ادلعلومات خالية من األخطاء والغش والتالعبات، وعلى الرقابة الداخلية 

 2التأكد من أف ىذه ادلعلومات تتمتع باخلصائص التالية:

 ية .أف تكوف صادقة وحقيق 

 أف تكوف مفهومة وواضحة . 

 . مالمسة ووفرة المعلومات 

 3كما هتدؼ الرقابة الداخلية أيضا إذل :
                                                           

 .59، صمرجع سبق ذكره إدريس عبدالسالـ اشتيوي،  1
2 Jacques Renard, théorie et pratique de l'audit interne, groupe Eyrolles, 7eme édition, paris, France, 

2010, P P.145,146. 
 .181ثامر زلمد مهدي، مرجع سبق ذكره، ص،  3
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   االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية 

 : االلتزاـ باإلجراءات والسياسات اإلدارية المرسومة 

لرقابة الداخلية على و ىي رلموعة السياسات واإلجراءات اإلدارية ادلتكاملة، واليت تغطي جوانب سلتلفة، وتعمل ا
 ضماف االلتزاـ هبا أثناء اآلداء .

 توفير مصادر المعلومات : 

توفر النظم الرقابية أىم ادلصادر الرئيسية للمعلومات اخلاصة، بالعمليات والسجالت والتقارير اليت تستخدمها 
 ادلؤسسة إلعداد تقاريرىا ادلالية.

 : أىداؼ الرقابة على المبيعات 

َت صحيحة للمنتجات ادلباعة أو اخلدمات ادلقدمة، فحص ادلوافقة على طلبية معينة، وادلوافقة ضماف إعداد فوات
 على ادلردودات من العمالء.

 : أىداؼ الرقابة على اإلنتاج أو الخدمات 

 ىذا بإنتاج الكميات ادلناسبة والعمل على احلد األدىن، من كل سللفات التشغيل والفاقد من ادلنتوج .

 ني : دراسة و تقييم نظاـ الرقابة الداخلية بواسطة المراجعة الداخلية المطلب الثا

توجد عالقة وثيقة بُت كل من ادلراجعة الداخلية والرقابة الداخلية، فكل منهما تكمل األخرى وؽلكن إبراز ذلك يف 
 1أىم النقاط التالية:

ط، التنظيم، التوجيو، التنسيق، والرقابة، تتكوف الوظيفة اإلدارية من رلموعة من الوظائف الفرعية يف التخطي -
وتعترب وظيفة الرقابة للمدير واليت يشاركو بفاعلية يف إصلازىا ادلراجع الداخلي ضمانا ألداء الوظائف الفرعية 

 األخرى.

                                                           
 .42، ص مرجع سبق ذكرهالسوافَتي وآخروف،  يفتحي رزق 1

 



     
 مدخل نظري ومفاىيمي للمراجعة الداخلية                                           الفصل الثاني

 

56 
 

: مراجعة مالية ومراجعة مدى االلتزاـ بالسياسات واللوائح والقوانُت  يشمل نشاط المراجعة الداخلية -
و مراجعة تشغيلية، وكافة اإلجراءات والعمليات للتحقق من كفايتها ومدى انتظامها، وتقييم األداء من  ادلوضوعية

فاعليتو وكفاءتو، وكذلك فإف قياـ ادلراجع الداخلي بتلك ادلراجعات إظلا يعمل على مساعدة اإلدارة يف ربقيق 
 أىدافها. 

ربو من السجالت غلعلو على دراية كاملة نسبيا بادلشكالت يعد ادلراجع الداخلي أحد العاملُت بادلؤسسة، فإف ق -
اليت تالحق ادلؤسسة، األمر الذي يدفعو إذل التعرؼ على األنشطة التشغيلية ادلرتبطة هبذه السجالت لزيادة ادلعرفة 

 وإسباـ عملية الرقابة.

 أوال : أساليب تقييم نظاـ الرقابة الداخلية

من الطرؽ واألساليب عند فحص ودراسة نظاـ الرقابة الداخلية الذي تسَت عليو يلجأ ادلراجع الداخلي إذل رلموعة 
 ادلؤسسة، ومن أىم ىذه األساليب صلد:

 . االستبياف :1

يتم من خاللو تصميم رلموعة من االستفسارات، واليت تتناوؿ مجيع نواحي النشاط داخل ادلؤسسة ويوزع على 
وىو عبارة عن قائمة ظلوذجية تتضمن رلموعة من األسئلة العامة واخلاصة، العاملُت لتلقي الردود عليو بنعم أو ال، 

واليت زبص األسس السليمة دلا غلب أف تكوف عليو الرقابة الداخلية، مث ربليل تلك اإلجابات للوقوؼ على مدى  
جهة، ومشوليتها كفاية نظاـ الرقابة الداخلية ادلطبق، ويراعى يف إعداد ىذا االستبياف كيفية صياغة األسئلة من 

لكافة األفراد وادلستويات اإلدارية اليت ذلا عالقة دبوضوع التقييم من جهة أخرى، وتتمثل شليزات وعيوب ىذه 
 1الطريقة.

 الملخص التذكيري:-2

ىو عبارة عن بياف تفصيلي ربدد فيو اإلجراءات واألسس، اليت يتميز هبا النظاـ السليم للرقابة الداخلية من أجل 
اد بو عند القياـ بعملية الفحص والتقييم، وبذلك يعد ىذا ادللخص دليال ومرشدا لتقييم نظاـ الرقابة االسًتش

                                                           
 185، ص: 2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردف،  مراجعة المهمالتد. زلد عُت الرماحي،  1
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الداخلية  و ؽلكن الرجوع إليو يف أي وقت. سبتاز ىذه الطريقة باالقتصاد يف الوقت ولكن يؤخذ عليها بأهنا ال يتم 
 مناسبة يف عملو. فيها التدوين الكتايب، وعلى كل مراجع وضع األسس اليت يراىا

 التقرير الوصفي:-3

تعتمد ىذه الطريقة على قياـ ادلراجع الداخلي بوضع تقرير يصف النواحي ادلختلفة للرقابة الداخلية يف ادلؤسسة، 
ويتضمن شرح لتدفق العمليات والسجالت ادلوجودة هبا، وتقييم االختصاصات والتعرؼ بادلوظف الذي يقـو 

 1العمل من أجل التوصل إذل أوجو اإلصالح اليت ؽلكن اقًتاحها على إدارة ادلؤسسة.بالعمل وطريقة تنفيذ ىذا 

يتميز ىذا األسلوب بالسهولة والبساطة، حيث ؽلكن وضع أسئلة للموظفُت ليقوموا بكتابة الشرح ادلطلوب عن 
سجل هبا، لكن يعاب أداء كل عملية، واإلجراءات اليت سبر هبا وادلستندات اليت تعد من أجلها، والدفاتر اليت 

عليها صعوبة تتبع الشرح ادلطلوب يف وصف اإلجراءات، وبالتارل صعوبة التعرؼ على مواطن الضعف يف النظاـ،  
كما ؽلكن أف ػلدث سهو عن ذكر بعض العناصر الرقابية اذلامة، وىذا األسلوب عادة ما يكوف صاحل يف 

 2ة الداخلية بسيط.ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة احلجم، حيث نظاـ الرقاب

 :خرائط التدفق

خرائط التدفق عبارة عن ىيكل ػلتوي على رلموعة من األشكاؿ والرموز، اليت تعترب كل منها  جزء من نظاـ 
الرقابة الداخلية احملاسبية، حيث يستخدـ ىذا اذليكل يف توضيح التدقيق ادلتوارل لبيانات أو القرارات أو إجراءات 

 3ربوؿ ادلستندات األولية إذل معلومات زلاسبية مثل دفًت اليومية، أو دفًت األستاذ العاـ. معينة، كما تعكس كيفية

بالتارل ؽلكن اعتبار خرائط التدفق كعرض بياين لنشاط معُت ولدورة عمليات زلددة، سبكن ادلراجع من تقييم 
ط بأهنا تعطي دلعدىا ولقارئها فكرة إجراءات الرقابة الداخلية بطريقة سلتصرة ويف فًتة وجيزة، وتتميز ىذه اخلرائ

سريعة عن نظاـ الرقابة الداخلية وسبكنو بسهولة من احلكم على مدى جودتو، وىي بذلك تتفوؽ على التقرير 
الوصفي وعلى االستيياف، ويعاب على ىذه الطريقة أف إعدادىا يتطلب وقتا طويال، كما أهنا تكوف صعبة الفهم 

                                                           
 73، ص، 20شارات الوطنية القطعة التامة تقاري، ليبيا، ج،لصراعات, المراجعة معايير واإدريس سعيد القدـ الشتيوي 1
 114، ص، 2000، مؤسسة الوارؽ للنشر، الطبعة األوذل، عماف، األردف، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقجربوع زلمود يوسف،  2
 . 95عبد الفتاح زلدد الصحن وآخرين، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 على أهنا ال تبُت اإلجراءات االستثنائية ألف اخلرائط ال تظهر الوقائع غَت العادية إذا تضمنت تفاصيل كثَتة، فضال
 واليت قد تعترب ذات أعلية كبَتة لتقييم نظاـ الرقابة الداخلية.

 ثانيا: خطوات تقييم نظاـ الرقابة الداخلية

 :سسة من خالؿ ثالثة مراحلؽلكن أف يقـو ادلراجع الداخلي، بدراسة وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية يف ادلؤ 

 خطوة فهم نظاـ الرقابة الداخلية : -1

غلب على ادلراجع الداخلي أف يكوف لديو ادلعرفة الكافية عن نظاـ الرقابة الداخلية ' النظاـ احملاسيب وأساليب 
الرقابة " ، وذلك عن طريق طلب االستفسارات من األشخاص يف سلتلف ادلستويات داخل ادلؤسسة، وكذلك 
الرجوع إذل ادلستندات اليت تصف ىذا النظاـ وسلتلف وظائف ادلؤسسة، وذلك باستخداـ أساليب تقييم نظاـ 

 الرقابة " االستبياف، ادللخص التذكَتي، التقرير الوصفي"

 خطوة تحديد مخاطر الرقابة : -2

، وفيها يقـو ادلراجع الداخلي اخلطوة الثانية يف عملية تقييم نظاـ الرقابة الداخلية يف ربديد سلاطر ىذا النظاـ
بتحديد نقاط ضعف ىذا النظاـ ونقاط قوتو ، وذلك استنادا إذل ادلعايَت وادلبادئ والقوانُت الواجبة تطبيقها، وقد 

والذي نص  1220Aنصت ادلعايَت الدولية للممارسة ادلهنية للمراجعة الداخلية فيما ؼلص ذلك يف ادلعيار رقم
جع الداخلي إذل ادلخاطر اذلامة، اليت قد تأثر على األىداؼ أو العمليات أو ادلوارد اخلاصة على" غلب أف ينتبو ادلرا

 بادلؤسسة " .

 خطوة اختبارات االلتزاـ: -3

هتدؼ ىذه اخلطوة إذل التأكد من أف اإلجراءات الرقابية الداخلية، تطبق كما ىو زلدد ذلا يف النظاـ وذلك 
 يقـو هبا ادلراجع الداخلي، وادلتمثلة يف ادلراجعة ادلستندية للعمليات، التحقق عن طريق رلموعة من االختبارات اليت

من أرصدة احلسابات، مالحظة تصرفات العاملُت أثناء عملية التنفيذ، وغلب على إدارة ادلؤسسة أف ربث ادلوظفُت 
 على االلتزاـ هبذه اإلجراءات وتدريبهم وربديد مسؤولياهتم بكل دقة.
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 نظاـ الرقابة الداخليةمات ثالثا : مقو 

يقـو نظاـ الرقابة الداخلية ادلتكامل على رلموعة من الركائز واإلجراءات، واليت يتوقف عليها صلاح وفعالية 
رئيسية و ىي متمثلة يف  أعمدة مخسة على اجليد الداخلية الرقابة نظاـ نظاـ الرقابة الداخلية يف أي مؤسسة، وينبٍت

 الشكل اآليت : 
 مقومات نظاـ الرقابة الداخلية   01قم : الشكل ر 

 
 المطلب الثالث : تقدير مخاطر نظاـ الرقابة الداخلية

مزاولة أعماذلا للعديد من ادلخاطر، ال بد من ربديد وربليل تلك ادلخاطر من ناحية،  تتعرض أي مؤسسة عند
ها، وزلاولة زبفيف حدة تأثَتىا إذل وربليل ادلخاطر ادلتعلقة بتحقيق أىداؼ الشركة، والتعرؼ على إحتماؿ حدوث

 مستويات مقبولة.

 أوال: مفهـو مخاطر نظاـ الرقابة الداخلية : 

حيث يقصد دبخاطر ادلراجعة تلك ادلخاطر الناذبة من فشل ادلراجع يف تعديل رأيو حوؿ القائمة ادلالية اخلاطئة 
ن إساءة جوىرية للقوائم ادلالية ربدث بافًتاض عدـ بدرجة كبَتة، أما ادلخاطرة ادلالزمة فهي تلك ادلخاطرة الناذبة م

وجود أدوات الرقابة الداخلية، أما سلاطر الرقابة فهي تلك ادلخاطر الناذبة عن إساءة جوىرية يف القوائم ادلالية ؽلكن 
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 حدوثها يف حالة عدـ منعها أو إكتشافها بواسطة أدوات نظاـ الرقابة الداخلية، كذلك فإف سلاطرة اإلكتشاؼ
 تعرب عن ادلخاطر النابعة من عدـ إكتشاؼ ادلراجع لألخطاء ادلوجودة يف القوائم ادلالية .

 1ثانيا: مكونات مخاطر نظاـ الرقابة الداخلية

( و اخلاص بتقدير ادلخاطر والرقابة الداخلية والصادر 400لقد أوضحت معايَت التدقيق فيما ؼلص ادلعيار رقم )
 ( على أف سلاطر التدقيق تتكوف شلا يلي:IAASBماف الدورل )عن رللس معايَت التدقيق والض

: فقد نص ادلعيار عن أنو على مدقق احلسابات تقدير ادلخاطر الالزمة  المخاطر المالزمة )الجوىرية ( -1
على مستوى البيانات ادلالية، وعند تطوير برنامج التدقيق، فإنو على ادلدقق ربط ذلك التقدير بأرصدة حسابات 

و رلموعة من ادلعامالت ، كذلك تقدير ادلخاطر الالزمة غلب على مراجع احلسابات تقييم عوامل أساسية 
 عديدة:

 : على مستوى البيانات المالية-أ 

  أمانة اإلدارة 

 . خربة اإلدارة وادلعرفة دلاذلا والتغَتات اإلدارية 

 .الضغوط اليت تتعرض ذلا اإلدارة 

 . طبيعة عمل ادلؤسسة 

 على القطاع اليت تنتمي لو ادلؤسسة. العوامل ادلؤثرة 

 فيما يخص رصيد الحسابات والمعامالت:-ب

 . قابلة البيانات ادلالية للتحريف 

 .العمليات األساسية ادلعقدة واألحداث اليت ؽلكن أف تتطلب إستخداـ خبَت 

  . اإلجتهاد الشخصي عند ربديد أرصدة احلسابات 

 س .احتمالية تعرض األصوؿ للخسارة أو اإلختال 
                                                           

 . 39، مرجع سبق ذكره ، ص  فتحي رزؽ السوافَتي 1
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 . إسباـ عمليات غَت عادية ومعقدة 

 .عمليات دل تتم معاجلتها بطريقة عادية 

ينص ادلعيار على أف خطر الرقابة ىو األخطاء اليت ؽلكن أف ربدث يف رصيد حساب مخاطر الرقابة :  -2
طاء ال معُت، أو عمليات إما منفردة أو رلتمعة مع أخطاء بيانات أخرى لعمليات أو أرصدة، وىذا النوع من األخ

ؽلكن منعو أو اکتشافو و تصحيحو يف الوقت ادلناسب بواسطة األنظمة احملاسبية والرقابة الداخلية، وفيما ؼلص 
 سلاطر الرقابة فإنو غلب على مدقق احلسابات إزباذ اإلجراءات التالية: 

 ونظاـ الرقابة الداخلية دبنع أف يقـو بعملية التقدير األورل دلخاطر الرقابة، عن طريق تقييم فعالية النظاـ احملاسيب 
 حدوث معلومات خاطئة أساسية أو إكتشافها وتصحيحها.

   أف يقـو ادلدقق بتوثيق وفهم النظاـ احملاسيب ونظاـ الرقابة الداخلية اخلاص بادلؤسسة، وأف يقـو بتقدير سلاطر
 الرقابة .

  إثبات زبص فعالية النظاـ احملاسيب ونظاـ أف يقـو مراجع احلسابات بإجراء إختبارات الرقابة للحصوؿ على أدلة
الرقابة الداخلية، وذلك للتحقق من تصميم ىذه األنظمة وىل تعمل على منع أو إكتشاؼ وتصحيح ادلعلومات 

 اخلاطئة بشكل مالئم.

   أف يقـو مراجع احلسابات بتحديد نوعية أدلة اإلثبات ادلالئمة وتوقيت احلصوؿ عليها خاصة فيما ؼلص
 بات.فصل الواج

   .أف يقـو مدقق احلسابات قبل ختاـ عملية التدقيق بتقدير مدى صحة عناصر الرقابة 

 مخاطر اإلكتشاؼ: -3

لقد عرؼ رللس معايَت التدقيق عناصر اإلكتشاؼ بأهنا ادلخاطر الناذبة عن خطأ يف البيانات، وال  ؽلكن 
كوف ىذه األخطاء موجودة يف حساب معُت أو إكتشافها من قبل ادلراجع عند إجراء اإلجراءات التفصيلية، وقد ت

عملية أو رلموعة عمليات قد تكوف مع أخطاء أخرى لبيانات أو أرصدة، وىناؾ عدد من اإلختبارات على 
 مراجع احلسابات أخذىا يف احلسباف فيما ؼلص سلاطر اإلكتشاؼ.
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  خارج ادلؤسسة بدال من طبيعة اإلجراءات اجلوىرية باستخداـ إختبارات موجهة إذل أطراؼ مستقلة من
 األطراؼ داخلها.

 . توقيت اإلجراءات اجلوىرية، و القياـ باإلجراءات يف هناية الفًتة بدال من إجراءىا يف موعد مبكر 
  .مدى اإلجراءات اجلوىرية كاستعماؿ عينة حبجم أكرب 
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 الثاني الفصل خالصة

 األنظمة وفعالية دقة من ،التأكد منها الغرض الداخلية الرقابة أدوات من أداة يعترب الداخلي التدقيق
 قياس إذل الداخلي التدقيق يهدؼ و واالضلرافات، الضعف نقاط عن اإلدارة إذل تقارير ورفع ادلتبعة واإلجراءات

 بالطريقة واألشخاص واألنشطة ادلفاىيم بُت التكامل ربقيق خالؿ من وذلك الداخلية، الرقابة أنظمة كفاءة مدى
 بالطريقة الرقابية األنظمة اإلدارة تدير عندما فعالة الرقابة تكوف حيث ادلوضوعة، األىداؼ ربقيق من سبكن ليتا

 ومقارنة ومراقبتو، باألداء التصريح ذلك ويتضمن ، ربقيقها سيتم ادلؤسسة أىداؼ بأف معقوال تأكيدا توفر اليت
 سلطط ىو كما تعمل األنظمة بأف لتأكيد التصرػلات ىذه وتوثيق دورية، بصورة ادلربمج بادلخطط الفعلي األداء

 .ذلا

 



 

 

 

 
 الفصل الثالث

 ديواف الترقيةػػػػػػيدانية بػػػػػة مػػػػػػدراس
 والتسيير العقاري لوالية الوادي
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 تمهيد

قاري لوالية هبا على مستوى ديواف الًتقية و التسيَت الع ياـقمت السعيا يف أف تكوف الدراسة ادليدانية اليت       
إليها يف اجلانب النظري و زلاولة إسقاطها على  مت التطرؽالوادي شاملة، و أف نكوف قد أدلمنا بكافة اجلوانب اليت 

 اجلانب التطبيقي.

اجل ذبسيد ديواف الًتقية والتسيَت العقاري لوالية الوادي من ب ميدانيةصل إذل دراسة  ىذا الفيف مت التطرؽ       
 ،خللية ارير اتقبرنامج و على  طالع،وىذا لال لية التدقيق الداخليخمت توجيهنا إذل  قدَت ىنا إذل أنو نشو ، دراستنا 

على كيفية إجراء عملية ادلراجعة  االطالعواليت كانت فرصة لنا من أجل  ، ادلراجعة  اتـو بعملية تقاألخَت ه ىذ
قـو هبا عند بجل توضيح كافة ادلراحل اليت من أ  برئيس اخلليةعن قرب، و ذلك من خالؿ االتصاؿ  الداخلية
،واليت من ضمنها مصلحة التحصيل اليت ىي ، و كذا االتصاؿ بدائرة احملاسبة و ادلالية  راجعةعملية ادل بدئو يف 

 ، و عليو قسمنا ىذا الفصل إذل:زلل الدراسة

 (؛OPGIادلبحث األوؿ : عرض لديواف الًتقية والتسيَت العقاري لوالية الوادي ) - 

 ادلبحث الثاين : دور خلية التدقيق الداخلي يف ربسُت أداء ديواف الًتقية والتسيَت العقاري لوالية الوادي  - 

 ادلبحث الثالث : معاجلة خلية التدقيق الداخلي دلصلحة التحصيل و ادلنازعات  -
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 (.OPGI)التسيير العقاري لوالية الوادي عرض لديواف الترقية و  المبحث األوؿ :
كذا نشأتو ري لوالية الوادي، و التسيَت العقابحث التعرؼ على ديواف الًتقية و سنحاوؿ من خالؿ ىذا ادل       

 .دراسة ىيكلو التنظيميو 

 المطلب األوؿ : تقديم ديواف الترقية و التسيير العقاري لوالية الوادي.  
الوادي، وجب تعريف الدواوين عموما وفقا للتشريعات  التسيَت العقاري لواليةقبل تقدًن ديواف الًتقية و        

 ذباري تنشأ يف كل والية عمومية والئية ذات طابع صناعي و  ادلتوالية اليت تطرقت لو، إذ عرفت على أهنا مؤسسة
ؽلكن بصفة استثنائية إقامة ل اختصاصها رلموع تراب الوالية و اليت يشمو تدعى ديواف الًتقية والتسيَت العقاري، و 

     دواوين أخرى وفقا ألعلية حجم األشغاؿ الواجب إصلازىا يف الوالية، تتمتع ىذه ادلؤسسة بالشخصية ادلعنوية 
تقع ربت وصاية الوزير عد تاجرة يف عالقاهتا مع الغَت وزبضع لقواعد القانوف التجاري، و تو االستقالؿ ادلارل و 

 ادلكلف بالسكن.

 سيير العقاري لوالية الوادي.التأوال : نشأة ديواف الترقية و     

كباقي بعض دواوين الواليات األخرى و اليت أنشئت على إثر ربديد احلدود اإلقليمية لواليات جدد بعد         
أبريل  3ادلوافق لػ  1404ادلؤرخ يف أوؿ رجب عاـ  79-84التقسيم األوؿ لواليات الوطن طبقا للمرسـو رقم 

واليات و مقارىا واليت من ضمنها والية الوادي، تقرر إنشاء ديواف الًتقية و الذي ػلدد أمساء ىذه ال 1984سنة 
ادلوافق  1405رجب عاـ  22ادلؤرخ يف  75-85وفقا للمرسـو رقم  1985التسيَت العقاري لوالية الوادي سنة 

و  1976أكتوبر سنة  23ادلؤرخ يف  143-76ادلعدؿ و ادلتمم للمرسـو رقم  1985أبريل سنة  13لػ 
دلتضمن إنشاء مكاتب للًتقية و التسيَت العقاري للوالية وفقا للمادة األوذل منو و اليت نصت على أنو "ينشأ ا

مكتب الًتقية و التسيَت العقاري يف كل من الواليات التالية : البيض، إيليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارؼ، 
ميلة، عُت الدفلى، النعامة، عُت سبوشنت، غرداية،  تندوؼ، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوؽ أىراس، تيبازة،

 .1غليزاف " 

الصادرة عن اجمللس  1986أكتوبر سنة  29ادلؤرخة يف  07أوذف بتنفيذ ادلداولة رقم  1986يف سنة        
، و لقد الشعيب الوالئي لوالية الوادي و ادلتعلقة بتحويل ديواف الًتقية و التسيَت العقاري إذل مؤسسة عمومية زللية

اقتصر نشاط ىذه ادلؤسسة يف البداية على إصلاز مئة مسكن، و اليت وضعت ربت وصاية وارل الوالية الذي كلف 
 بتنفيذ كل القرارات اليت تنشر يف اجلريدة الرمسية دبجرد صدورىا.

                                                           
 .489، السنة الثانية و العشروف، ص 1985أبريل سنة  17ادلوافق لػ  17اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية : العدد  1
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و سنة ماي 12ادلوافق لػ  1411شواؿ عاـ  27ادلؤرخ يف  147-91بعد صدور ادلرسـو التنفيذي رقم        
و ادلتضمن تغيَت الطبيعة القانونية للقوانُت األساسية لدواوين الًتقية و التسيَت العقاري و ربديد كيفيات  1991

تنظيمها و عملها، ربوؿ كباقي دواوين الوطن من مؤسسة ذات طابع إداري إذل مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع 
وذل ذلذا ادلرسـو " تغَت دواوين الًتقية و التسيَت العقاري صناعي و ذباري حسب نص الفقرة األوذل من ادلادة األ

القائمة عند تاريخ سرياف ىذا ادلرسـو و ادلدرجة يف القائمة ادللحقة، يف طبيعتها القانونية إذل مؤسسات عمومية 
لًتقية و ، كما أهنا حسب ادلادة الثانية من نفس ادلرسـو " تتمتع دواوين ا1وطنية ذات طابع صناعي و ذباري " 

التسيَت العقاري بالشخصية ادلعنوية و االستقالؿ ادلارل، و تعد تاجرة يف عالقاهتا مع الغَت و زبضع لقواعد القانوف 
 .2التجاري " 

من األىداؼ األساسية اليت تسعى احلكومات ادلتعاقبة إذل ربقيقو، لكوف السكن يعترب من األولويات و و        
ى كافة الواليات، لكن نظرا للظروؼ االقتصادية الصعبة اليت مرت هبا اجلزائر خالؿ فقد مت تعميم الدواوين عل

أف  1997عشرية التسعينات، و كذا تبعيتها اقتصاديا للبنك العادلي وصندوؽ النقد الدورل، فرضا عليها سنة 
 مسبقا. تقـو بالتقليص من عدد دواوينها، و ىذا مقابل احلصوؿ على قروض تسًتد حسب رزنامة زلددة

ذلذا رضخت الدولة إذل ىذه األوامر من أجل اخلروج من األزمة ادلالية اليت كانت تعاين منها آنذاؾ، إذ        
وجدت الدولة أنو من الواجب ذلا أف تقـو بدمج بعض الدواوين إداريا ضمن ديواف واحد مع احتفاظها بنشاطها  

و وحدة للديواف ادلدرلة فيو، ال ألف ىذه الدواوين تفتقد للتسيَت كما كاف عليو احلاؿ يف البداية و اعتبارىا كفرع أ
اجليد أو نتيجة لفشلها، بل تلبية لطلب اذليئات ادلالية الدولية، و قد سبت عملية الدمج على أساس ادلواقع 

ديواف الًتقية  اجلغرافية الكائنة هبا، و ىكذا مت دمج و ربويل ديواف الًتقية و التسيَت العقاري لوالية الوادي إذل
 والتسيَت العقاري لوالية ورقلة.

نوفمرب  17ادلوافق لػ  1418رجب عاـ  16ادلؤرخ يف  441-97و ىذا من خالؿ ادلرسـو التنفيذي رقم        
إيليزي  –احلراش  –سيدي إزلمد  –و ادلتضمن حل دواوين الًتقية و التسيَت العقاري لباب الوادي  1997سنة 

 .3و الوادي، و ربويل أمالكها  –غرداية  –النعامة  -البيض –تندوؼ  –أدرار  –

التسيَت العقاري لوالية الوادي تابع إداريا لوالية ورقلة إذل الدمج ىذه، أصبح ديواف الًتقية و بعد عمليات        
ية الوادي كما  رجع ديواف الًتقية و التسيَت العقاري لوال 2002جانب نظَته يف والية غرداية، لكن ابتداء من سنة 

                                                           
 .883لسنة الثامنة و العشروف، ص ، ا1991مايو سنة  29ادلوافق لػ  25اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية : العدد  1
 .883اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية، نفس ادلرجع السابق، ص  2
 .09، السنة الرابعة و الثالثوف، ص 1997نوفمرب سنة  30ادلوافق لػ  78اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية : العدد  3
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ادلؤرخ  434-01كاف عليو من قبل ) يتمتع باالستقاللية اإلدارية و ادلالية (، و ىذا وفقا للمرسـو التنفيذي رقم 
و ادلتضمن إنشاء دواوين الًتقية و التسيَت العقاري  2001ديسمرب سنة  31ادلوافق لػ  1422شواؿ عاـ  16يف 

 .1النعامة، غرداية و الوادي  لواليات : إيليزي، أدرار، تندوؼ، البيض،

 ثانيا : موقع ديواف الترقية و التسيير العقاري لوالية الوادي.

مارس بالوادي والية الوادي، ػلده مشاال  19يقع ديواف الًتقية و التسيَت العقاري لوالية الوادي حبي        
ا الطريق والئي، و شرقا طريق فرعي، و سكنات للخواص، و غربا مديرية النشاط االجتماعي لوالية الوادي، وجنوب

، كما يضم الديواف على فرع دبدينة جامعة و ىذا من أجل تقريب اإلدارة من 2ـ 4159يشغل الديواف مساحة 
 ادلواطن.

 التسيير العقاري لوالية الوادي.ثالثا : أىداؼ ديواف الترقية و 

عمل الديواف على ربقيق رلموعة من األىداؼ، و ىذا تطبيقا لإلسًتاتيجية اليت أنشئ من أجلها الديواف، ي       
نوفمرب  05ادلوافق لػ  1406صفر عاـ  22ادلؤرخ يف  270-85حسب مضموف ادلادة الثالثة من ادلرسـو رقم 

يغَت تنظيم دواوين الًتقية و التسيَت العقارية وتسيَتىا يف الوالية و عملها و اليت كاف نصها كما يلي  1985سنة 
 واوين الًتقية العقارية وتسيَتىا يف إطار ادلخطط الوطٍت للتنمية االقتصادية و االجتماعية، ما يأيت : " تتوذل د

 تنجز عمليات احلصوؿ على ملكية ادلسكن العائلي؛ -

 تشجيع برامج اإلسكاف العمومية؛ -

ادلرافقة الالزمة للحياة تتوذل مسؤولية اإلشراؼ على أشغاؿ إصلاز احملالت و التجهيزات و ادلنشآت القاعدية  -
 االقتصادية و االجتماعية يف رلموعات ادلساكن ادلبنية؛

تتوذل اإلشراؼ على عمليات تطهَت العمارات و ترميمها يف إطار برامج خاصة إلعادة تأىيل األنسجة العمرانية  -
 .2ادلوجودة. " 

    

 
                                                           

 .81، السنة الثامنة و الثالثوف، ص 2001ديسمرب سنة  31ادلوافق لػ  82ة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية : العدد اجلريد 1
 .1688، السنة الثانية و العشروف، ص 1985نوفمرب سنة  06ادلوافق لػ  46اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية : العدد  2
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 .التسيير العقاري لوالية الواديرابعا : مهاـ ديواف الترقية و  

يتوذل ديواف الًتقية و التسيَت العقاري لوالية الوادي كباقي الدواوين األخرى، على القياـ دبجموعة ادلهاـ، و        
 :1السالف ذكره، و تتمثل ىذه ادلهاـ يف  147-91ىذا وفقا للمادة الرابعة من ادلرسـو 

 ترقية البناءات؛ -

 ع ادلسندة إليو؛اإلنابة عن أي متعامل يف اإلشراؼ على ادلشاري -

 الًتقية العقارية؛ -

 عمليات تأدية اخلدمات قصد ضماف ترميم األمالؾ العقارية و إعادة االعتبار إليها وصيانتها؛ -

 كل عملية تتوخى ربقيق مهامها. -

السالف ذكره(، دبجموعة من  147-91كما ينص مضموف ادلادة السادسة من نفس ادلرسـو )ادلرسـو 
 : 2ىي ادلهاـ األخرى و 

 تأجَت ادلساكن واحملالت ذات االستعماؿ ادلهٍت والتجاري واحلريف، أو التنازؿ عنها؛ - 

 ربصيل مبالغ اإلغلار واألعباء ادلرتبطة باإلغلار، و كذا ريوع التنازؿ عن األمالؾ العقارية اليت تسَتىا؛ -

 حالة صاحلة للسكن؛احملافظة على العمارات و ملحقاهتا قصد اإلبقاء عليها باستمرار يف  -

إعداد جرد للعمارات ادلكونة للحظَتة العقارية اليت يسَتىا، و ضبطو و مراقبة وضعية النظاـ القانوين لشاغلي  -
 الشقق و احملالت الكائنة هبذه العمارات؛

 تنظيم مجيع العمليات اليت تستهدؼ االستعماؿ األمثل للمجمعات العقارية اليت يسَتىا و تنسيق ذلك؛ -

ضماف تسيَت مجيع األمالؾ اليت أحلقت هبا أو سوؼ تلحق هبا، حسب شروط خاصة يف إطار وحدوية قواعد  -
 تسيَت ادلمتلكات العقارية؛

 كل العمليات األخرى اليت تندرج يف إطار التسيَت العقاري. -

                                                           
 .884-883، مرجع سابق، ص ص 1991مايو سنة  29ادلوافق لػ  25اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية، العدد  1
 .884اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية، نفس ادلرجع السابق، ص  2
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 وادي.التسيير العقاري لوالية اللهيكل التنظيمي لديواف الترقية و المطلب الثاني : دراسة ا  
ادلؤرخ يف  08-93التسيَت العقاري رللس إدارة يعُت وفقا ألحكاـ ادلرسـو التنفيذي رقم ًتقية و يدير ديواف ال       

-91، الذي يعدؿ و يتمم ادلرسـو التنفيذي رقم 1 1992يناير سنة  02ادلوافق لػ  1413رجب عاـ  09
و ادلتضمن تغيَت الطبيعة القانونية  1991 مايو سنة 12ادلوافق لػ  1411شواؿ عاـ  27ادلؤرخ يف  147

للقوانُت األساسية لدواوين الًتقية والتسيَت العقاري و ربديد كيفيات تنظيمها و عملها، و يشرؼ عليو مدير عاـ 
 معُت من طرؼ وزير السكن، إضافة إذل رلموع ادلوظفُت و العماؿ.

التسيَت العقاري لوالية الوادي، ؽلثل يف ديواف الًتقية و  ساري ادلفعوؿلإلشارة فقط فإف اذليكل التنظيمي ال       
 12ادلؤرخ يف  2006/ـ.ـ.ب.ت/246اذليكل التنظيمي ادلعتمد من طرؼ وزير السكن وفقا للمقرر رقم 

 التسيَت العقاري لوالية الوادي.ذليكل التنظيمي لديواف الًتقية و و ادلتضمن ادلصادقة على ا 2006جويلية 

إذل أف مجيع التعريفات ادلتعلقة بتحليل مستويات اذليكل التنظيمي مت احلصوؿ عليها من طرؼ  كما نشَت        
 رئيس دائرة ادلوارد البشرية و الوسائل العامة. 

 ادلسؤوليات ادللقاة على مستويات سَت العمل داخل الديواف، وجب إلقاء نظرةومن أجل إيضاح ادلهاـ و        
 ىو موضح يف الشكل ادلوارل :اف، و على اذليكل التنظيمي للديو 

 

                                                           
 .15، السنة الثالثوف، ص 1993يناير سنة  06ادلوافق لػ  02الشعبية : العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية 1
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1

                                                           
 رئيس خلية التدقيق  الداخلي بالديواف . المصدر :  1

 المدير العاـ

 خلية االمن خلية التدفق الداخلي خلية الشؤوف القانونية امانة المدير العاـ

دائرة الموارد البشرية والوسائل 
 العامة 

 مصلحة الموارد البشرية

 مصلحة الوسائل العامة

 مصلحة االعالـ االلي

 دائرة المالية والمحاسبة 

 مصلحة المحاسبة

 مصلحة  المالية

 مصلحة  االستثمارات

 مصلحة  التحصيل

 دائرة التسيير وصيانة الحضيرة

مصلحة استغالؿ 
 الحظيرة

مصلحة الصيانة 
 والمحافظة على الحظيرة 

 دائرة التحكم وانجاز المشاريع 

مصلحة الدراسات 
 والبرمجة

مصلحة الصفقات 
 واالسعار

 مصلحة متابعة العمليات

دائرة تنمية الترقية العقارية 
 والعقار

 مصلحة الترقية العقارية

 المصلحة التجارية

 الهيكل التنظيمي لديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية الوادي : يمثل  02الشكل رقم 
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 فيما يلي شرح دلستويات اذليكل التنظيمي :و 

 أوال : مجلس اإلدارة.    

 يتشكل رللس اإلدارة من :

 شلثل واحد أو شلثلُت يقًتحهما وزير السكن حسب أعلية شلتلكات الديواف. -

 شلثل يقًتحو الوزير ادلنتدب للميزانية. -

 ادلنتدب للخزينة. شلثل يقًتحو الوزير -

 شلثل يقًتحو وزير الداخلية و اجلماعات احمللية. -

 شلثل واحد أو شلثلُت ينتخبهما عماؿ الديواف حسب عدد عمالو. -

عدد عماؿ الديواف بقرار من وزير السكن دلدة ثالث تبعا للممتلكات و يتم تكييف تشكيل رللس اإلدارة        
األعضاء يعوض باألشكاؿ نفسها، وذلك إذل غاية انتهاء مهمتو، سنوات، و يف حالة توقف أي عضو من 

ينتخب رئيس رللس اإلدارة من طرؼ نظرائو دلدة مهمتو، كما يتداوؿ و يصادؽ رللس اإلدارة طبقا للقوانُت و 
 :1على ما يلي  147-91من ادلرسـو التنفيذي رقم  11األنظمة ادلعموؿ هبا وفقا لنص ادلادة 

 اخلي؛مشروع نظامو الد -

 برنامج عمل الديواف؛ -

 النظاـ الداخلي للديواف؛ -

 القروض و ادلصادقة على ادلخطط السنوي لتمويل الديواف؛ -

 القواعد العامة الستعماؿ األمواؿ القابلة للتصرؼ و توظيف األمواؿ االحتياطية؛ -

 قبوؿ اذلبات و الوصايا؛ -

 دؿ احلقوؽ ادلنقولة و العينية؛التصرؼ فيها و تبااقتناء العقارات و تأجَتىا و  -

                                                           
 .884، مرجع سابق، ص 1991مايو سنة  29ادلوافق لػ  25اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية، العدد  1
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الصفقات األخرى اليت يكوف الديواف فيها لعامة إلبراـ الصفقات و العقود واالتفاقات واالتفاقيات و الشروط ا -
 طرفا ملتزما؛

 ادلسائل ادلرتبطة بالقانوف األساسي وشروط التوظيف ودفع األجور وتكوين ادلستخدمُت. -

 ًتاحات زبصيص النتائج.حسابات النتائج و اقاحلصائل و  -

وبصفة عامة، كل القضايا اليت يعرضها عليو ادلدير العاـ و اليت من شأهنا ربسُت تنظيم الديواف وعملو  -
 والتشجيع على ربقيق أىدافو؛

 يعُت رللس اإلدارة زلافظا للحسابات و ػلدد مرتبو. -

 ثانيا : المدير العاـ.   

دير عاـ يعُت دبرسـو تنفيذي بناء على اقًتاح من الوزير ادلكلف بالسكن وال يتوذل اإلشراؼ على الديواف، م       
ؽلكن تعويضو إال باألشكاؿ نفسها، يشارؾ ادلدير العاـ يف اجتماعات رللس اإلدارة بصفة استشارية و يتوذل أيضا 

يف  147-91يذي رقم من ادلرسـو التنف 16أمانة اجمللس، عموما تتمثل مهاـ ادلدير العاـ وفقا دلضموف ادلادة 
 : النقاط التالية

 ؽلثل الديواف إزاء الغَت و ؽلكنو أف يوقع على مجيع الوثائق اليت تلـز الديواف؛ -

 يسهر على ربقيق األىداؼ ادلرسومة للديواف و يضمن تنفيذ قرارات رللس اإلدارة؛ -

و يعُت ادلستخدمُت و يعزذلم  يضمن سَت ادلصاحل و ؽلارس السلطة السلمية على مجيع مستخدمي الديواف، -
 حسب الشروط ادلنصوص عليها يف التنظيم اجلاري بو العمل؛

 يقـو باألعماؿ التحفظية و ؽلارس الدعاوى القضائية؛ -

 يعد اجلداوؿ التقديرية لإليرادات و النفقات، و يقدمها للمصادقة عليها من طرؼ رللس اإلدارة؛ -

 و اتفاؽ يف إطار التنظيم ادلعموؿ بو؛يرـب كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أ -

يرسلو إذل السلطة نويا عن النشاط مرفقا باحلصائل وحسابات النتائج و يعرض يف هناية كل سنة مالية تقريرا س -
 الوصية بعد ادلصادقة عليو من رللس اإلدارة؛
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 احًتامو؛يسهر على للمصادقة عليو من رللس اإلدارة و يعد النظاـ الداخلي للديواف و يقدمو  -

 و يقع ربت إشراؼ ادلدير مباشرة حسب اذليكل التنظيمي للديواف ما يلي :

 أمانة المدير :-01
مكتػػب أمانػػة ادلػػدير يػػأيت مباشػػرة قبػػل مكتػػب ادلػػدير العػػاـ، و يعتػػرب حلقػػة الوصػػل بػػُت ادلػػدير العػػاـ وأي جهػػة        
 مكتب أمانة ادلدير بادلهاـ التالية :) مصاحل، موظفُت، عماؿ، مؤسسات أخرى...(، و عموما يقـو أخرى 

تسػػػتقبل موظفػػػة أمانػػػة ادلػػػدير الرسػػػائل و تتعػػػرؼ علػػػى مػػػا بػػػداخلها مث تقػػػدـ  المراسػػػلة و االتصػػػاالت :-أ         
زلتواىػػا سلتصػػرا للمػػدير العػػاـ، خبػػالؼ الرسػػػائل اخلاصػػة و الػػيت ربمػػل صػػفة السػػػرية فتقػػدمها لػػو مباشػػرة، و ىػػذا مػػػا 

كما تكلػف )مػن طػرؼ ادلػدير( بإرسػاؿ الرسػائل إذل جهػات سلتلفػة ) اجلهػات ادلتعامػل معهػا (   يعرؼ بالربيد الوارد،
 و ىو ما يسمى بالربيد الصادر. 

كمػػا يقػػـو ىػػذا ادلكتػػب باسػػتقباؿ ادلكادلػػات اذلاتفيػػة ادلوجهػػة للمػػدير العػػاـ، و نفػػس الشػػيء االتصػػاؿ جبهػػات         
 أخرى سلتلفة.

قـو ادلوظفة يف ىذا ادلكتب بكتابة الوثػائق اخلاصػة بادلػدير علػى جهػاز احلاسػوب، ت الملفات :تنظيم الوثائق و -ب
 باإلضافة إذل نسخ مجيع الوثائق و األوراؽ ادلراد أخذ صور عنها.

تقػـو بػإبالغ ادلػوظفُت عػن وقػت أداء ادلهػاـ ادلسػندة إلػيهم و مػدهتا، كمػا تعلمهػم  اإلعالـ و ضبط المواعيد :-ج
و كذا تبليغ ادلوظفُت و العماؿ بساعات العمل اإلضػافية ادلكلفػُت هبػا و مػدهتا، و عمومػا  عن مواعيد االجتماعات

 تبليغ ادلوظفُت و العماؿ عن مجيع القرارات الصادرة من طرؼ ادلدير العاـ.
 خلية الشؤوف القانونية و المنازعات : -02       

بيعيُت أو ادلعنويُت الذين ال يلتزموف بدفع تتوذل معاجلة قضايا منازعات الديواف مع األشخاص الط       
 االستحقاؽ الواجب عليهم يف التاريخ احملدد، أو أي نزاع أخر يكوف الديواف طرفا فيو.

صيانة احلظَتة بإرساؿ ملف الشخص ادلستأجر أو ادلشًتي الذي دل يربئ ذمتو من حيث تقـو دائرة تسيَت و        
حقات اإلغلار بعد اقتضاء مهلة ستة أشهر متتالية من آجل االستحقاؽ، و  التزاماتو يف تسديد ما عليو من مست

كذا ثالثة إنذارات بالوفاء دوف نتيجة إذل خلية الشؤوف القانونية و ادلنازعات، و اليت تطبق عليو العقوبات 
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ا الديواف تقتطع اليت ربملهلعمل، حيث أف ادلبالغ ادلدفوعة و ادلنصوص عليها يف التشريع و التنظيم اجلاري هبما ا
 أيضا من ادلستأجر إضافة إذل حقوؽ التأجَت.

الفسخ  إذا كاف ادلخالف مستأجرا يتعرض إذل ادلتابعات القانونية قصد طرده من ادلسكن زيادة على ذلك       
 يتم بعد مرور اثنيت عشرة شهرا من أجل االستحقاؽ األوؿ غَت ادلوىف، أما إذا كافالتلقائي لعقد اإلغلار، و 

ادلخالف مشًتي فإنو يفقد حقو يف االمتالؾ باإلضافة إذل حرمانو سنتُت من االكتساب، و ىذا دوف اإلخالؿ 
 بادلتابعات القضائية للفسخ التلقائي لعقد التنازؿ، و الذي يًتتب عليو دفع ما يلي :

يكوف مساويا لقيمة تعويض عن شغل األماكن و ذلك ابتداء من تاريخ التنازؿ إذل يـو استعادة ادللكية و  -
 اإلغلار؛

 تعويض عن تناقص القيمة اليت كاف عليها ادللك يـو التنازؿ؛ -

تعويض عن الشوائب اليت تلحق العقار من جراء ضرر أحلقو بو ادلتنازؿ لو، و ىذا تبعا دلعاينة حالة األماكن اليت  -
، و إذا دل تقع معاينة حالة األماكن ربدد حضوريا خالؿ شهر توقيع عقد التنازؿ بسعي من ادلشًتي على نفقتو

 أعترب ادلشًتي متسلما ادللك يف حالة حسنة، غَت أنو يقبل اإلتياف بدليل معاكس لذلك.

 خلية األمن الداخلي :  -03
مهامها متابعة التحركات اليومية لدخوؿ و خروج العماؿ، و كذا كافة ادلواطنُت الزائرين للديواف من خالؿ        

ىوياهتم يف مدخل الديواف، إضافة إذل القياـ دبراقبة مجيع ادلكاتب و السهر على أمنها، و توكل ذلذه  التعرؼ على
 اخللية مهمة إعداد جدوؿ احلراسة األسبوعي وادلناوبات الليلية و ىذا بالتنسيق مع مصلحة ادلوارد البشرية.

  خلية التدقيق الداخلي : -04

ابعة مباشرة اذل ادلدير العاـ وربت مسؤوليتو مباشرة هتدؼ يف عملها اذل ىي مصلحة من مصاحل  الديواف تكوف ت
 . و ىي زلل الدراسة, ادلساعلة يف ربقيق مجيع االىداؼ ادلسطرة من طرؼ دوائر واخلاليا
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 ثالثا : دائرة الموارد البشرية و الوسائل العامة.

 تضم ادلصاحل التالية :و   

 مصلحة الموارد البشرية : -01
تتوذل تسيَت مجيع شؤوف ادلوظفُت و ذلك بالسهر على تطبيق القرارات ادلتخذة يف رلاؿ تكوين أعواف        

 الديواف و ربسُت مستواىم، كما ػلصي االحتياجات اليت تعرب عنها سلتلف دوائر الديواف يف رلاؿ التوظيف.

يتوذل تعلقة بتحديد ادلناصب ادلالية و وط ادليقـو أيضا بتحضَت التدابَت الالزمة لدراسة ادلعطيات و الشر و        
 توزيعها بالتعاوف مع الدوائر ادلعنية.

تتكفل ىذه ادلصلحة بتوظيف و متابعة وضعية ادلوظفُت ادلهنية و منحهم إغلازات، كما تتوذل عملية دفع        
 يف عملهم، كما ؽلكن أف ادلرتبات و األمر بصرؼ نفقات ادلوظفُت، و ؽلكن أف سبنح جزاءات عقابية للمتهاونُت
 سبنح مكافئات و عالوات لذوي ادلهارات و الكفاءات و ذلك طبقا لقوانُت ادلعموؿ هبا.

 مصلحة الوسائل العامة :-02  
تقػـو ىػػذه ادلصػلحة بتسػػيَت مجيػػع ادلػواد و التجهيػػزات الػيت يسػػتعملها الػػديواف يف أداء نشػاطو فنجػػد الوثػػائق و        

واد الصيانة، قطػع الغيػار، ادلكاتػب، الكراسػي... اخل، أي تسػيَت ادلخزونػات الػيت تسػتهلك علػى األدوات ادلكتبية، م
مسػػتوى الػػديواف، و كػػذلك السػػهر علػػى متابعػػة وضػػعية حظػػَتة السػػيارات، باإلضػػافة إذل ادلعػػدات ادلتعلقػػة بػػاألمن و 

 النظافة.
 مصلحة اإلعالـ اآللي :-03

ها بتطبيق ادلعلومات و ادللفات على مستوى سلتلف مصاحل الديواف و تتمثل مهمة ىذه ادلصلحة يف قيام       
حصرىا يف ملفات و إدخاذلا إذل احلاسوب، و ذلك تسهيال الستخراج وثائق عمل الديواف بسرعة و دقة أكرب، و  

 كمثاؿ على ذلك صلد :

 إعداد الوضعيات ادلالية الدورية و اليت ترسل شهريا إذل الوزارة الوصية؛ -

 اد برامج متابعة وضعية زبائن الديواف ) مؤجرين و متنازؿ ذلم (؛إعد -
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 رابعا : دائرة المالية و المحاسبة.

تكلف ىذه الدائرة جبميع األعماؿ ادلالية و احملاسبية يف الديواف، و ربدد الوسائل ادلالية الالزمة ألداء مهامو        
 عمليات اخلزينة، وتضم ىذه الدائرة ادلصاحل التالية : و تتابع شروط استخدامها، كما تسهر على حسن تنفيذ

 مصلحة المحاسبة :-01
تقـو ىذه ادلصلحة بالقياـ بتدوين و تسجيل كافة القيم ادلالية لإليرادات و النفقات أو مداخيل و        

ف ىذه مدفوعات الديواف حسب تقنية القيد ادلزدوج و طبقا لتعليمات ادلخطط احملاسيب الوطٍت، إذ تصن
 التسجيالت قصد احلصوؿ على وثائق مفصلة و ملخصة أعلها ادليزانية و جدوؿ حسابات النتائج.

إذل جانب إعداد ادليزانية و مراقبتها و تنفيذىا، غلب االحتفاظ بأية وثيقة مالية وزلاسبية تتعلق بعمل        
جلميع العمليات اليت سبت على مستوى  الديواف حبيث تكوف دليل لتصرفات مسئوؿ احملاسبة و استدالؿ قانوين

 الديواف.

بعد التسجيل ادلتسلسل للحركة ادلالية للديواف اليت سبكننا من معرفة الوضعية ادلالية لو يف تاريخ زلدد، وعند        
تتم ىذه ، و لفرعية إذل حساباهتا الرئيسيةابعملية ربويل احلسابات اجلزئية و انتهاء الدورة احملاسبية تقـو ىذه ادلصلحة 

 العملية يف قيود التجميع لتسهيل عملية البحث عن نتيجة الدورة بعد إصلاز ادليزانية اخلتامية.

ترسل ادليزانية اخلتامية و جدوؿ حسابات النتائج إذل الوزير ادلكلف بالسكن وفقا للتشريع ادلعموؿ بو، كما و        
نسخ الرسائل ربفظ ادلراسالت الواردة و و غلب أف ترتب و  دة عشرة سنوات،غلب أف ربفظ الدفاتر و ادلستندات دل

 ادلوجهة طيلة نفس ادلدة طبقا للقانوف التجاري.

 مصلحة المالية : -02
ديسمرب من كل  31وفقا للمخطط احملاسيب الوطٍت تبدأ السنة ادلالية للديواف أيضا يف أوؿ يناير و تقفل يف        
 سنة. 

عداد ادليزانية التقديرية للديواف و اليت زبضع دلوافقة شلثل وزير السكن بعد مداولة تقـو ىذا ادلصلحة بإو        
رللس اإلدارة قبل بداية السنة ادلالية ادلرتبطة هبا طبقا للتشريع اجلاري بو العمل، كما يتوذل القياـ بالتسيَت ادلارل، 

ديواف و تسيَتىا وفقا للميزانية ادلقدرة، باإلضافة حيث يأمر بالصرؼ للمبالغ لتوفَت الوسائل ادلادية الالزمة لعمل ال
 إذل ذلك يقـو بفتح كل حساب لدى الصكوؾ الربيدية أو البنوؾ و يسهر على سَتىا.
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ىي هتدؼ خالؿ فًتة معينة ال تتعدى سنة، و زبتص ىذه ادلصلحة أيضا بدراسة احلالة ادلالية للمؤسسة        
الية ادلتبعة من طرؼ الديواف يف دورة أو دورات متعددة من نشاطها و بصفة عامة إذل إجراء فحص للسياسات ادل

ذلك عن طريق الدراسات التفصيلية للبيانات لفهم مدلوالهتا و زلاولة تفسَت األسباب اليت أدت إذل ظهورىا 
ة اليت بالكيفيات و الكميات اليت ىي عليها، شلا يساعد على اكتشاؼ نقاط الضعف و القوة يف السياسات ادلالي

يعمل يف إطارىا الديواف، و من مث اقًتاح اإلجراءات ادلالية حملاولة اخلروج من الوضع الصعب أو القضاء على نقاط 
 الضعف إف وجدت، أما إذا كانت حالتها جيدة فتقًتح إجراءات تسمح باستمرارىا وربسينها أكثر فأكثر.

خلو، فخارجيا من طرؼ البنوؾ أو مصلحة الضرائب ربتك ىذه ادلصلحة بأطراؼ من خارج الديواف و دا       
... اخل، أما داخليا و اليت تعترب األىم و األساسية الزباذ القرارات واالستشارات، و ىذا من طرؼ ادلدير أو 

 احملاسب ... اخل.

 مصلحة االستثمارات : -03
(، ومن مهاـ ىذه كن االجتماعيلة يف السكنات ) السمن مهاـ الديواف اإلشراؼ على ادلشاريع ادلتمث       

ادلصلحة ىي متابعة و مراقبة وضعية أشغاؿ ادلقاولُت و تسديدىا إذل حُت هناية ادلشروع و تسليمو ) سواء تسليم 
 مؤقت أو هنائي ( دبا يتوافق مع ادليزانية ادلقدرة للمشروع.

 مصلحة التحصيل : -04
ادلبالغ الشهرية ادلدفوعة كإغلار سبليك كفل بقبض مبالغ اإلغلار و حيث تت تعترب مركز احلركة ادلالية للديواف،       

 عن ادلمتلكات التابعة للديواف.

متابعة ار ادلساكن واحملالت التجارية و زبتص ىذه ادلصلحة بتنفيذ رلموع العمليات اليت تضع قواعد إغل       
بعة ملفات ادلتنازؿ ذلم يف حالة البيع ملفات ادلستأجرين، و كذا رلموع العمليات اليت تضع قواعد بيع و متا

بالتقسيط، كما غلب عليها تدوين األمواؿ اليت حازىا الديواف سواء على مستواىا ) مصلحة التحصيل ( أو يف 
 حساباهتا ادلفتوحة لدى اذليئات ادلالية ادلختلفة.

مصلحة التحصيل بتصنيف باإلضافة إذل مسك حركات األمواؿ اليت تتم حلساب الديواف يوميا، تكلف        
تقـو بإرساذلا إذل مصلحة احملاسبة و كذا مصلحة ادلالية دلباشرة ت حسب ادلخطط احملاسيب الوطٍت، و اإليرادا

 اإلجراءات الالزمة دلعرفة وضعية الديواف يف هناية الدورة أو خالذلا مرفوقة بالوثائق اليت تثبت ذلك.
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ربصيل موزعة عرب تراب الوالية متمثلة يف مكتب بدائرة مكاتب  08تضم مصلحة التحصيل على و        
مكاتب على مستوى بلدية الوادي  أربعةرة الدبيلة، مكتب بدائرة قمار، و ، مكتب بدائ، مكتب بدائرة ادلغَتجامعة

 (. 02ماي  08، مكتب حي  01 ماي 08سكن، مكتب حي  400مارس، مكتب حي  19) مكتب حي 

 الحظيرة. صيانةخامسا : دائرة تسيير و 

 صيانة احلظَتة على ادلصلحتُت التاليتُت :تضم دائرة تسيَت و        

 مصلحة استغالؿ الحظيرة : -01

زلالت ذبارية بصنفيها إغلارية و  األمثل حلظَتة الديواف من مساكن تتمثل مهمة ىذه ادلصلحة يف االستغالؿ       
 ل التجاري.للتنازؿ، بدءا بعملية تسليم ادلفتاح دلستغل السكن أو احملو 

سبثل عملية اإلغلار ) مساكن وزلالت ذبارية إغلارية ( بإبراـ عقود اإلغلار واالتفاقيات اإلغلارية وفقا و        
 للمساحة و ادلوقع.

احملالت التجارية التابعة للديواف لكل شخص طبيعي نازؿ (، فتتمثل يف بيع ادلساكن و أما عملية البيع ) الت       
جزائرية أو أي شخص معنوي مجيع شركائو من جنسية جزائرية، حيث غلب إثبات صفة  راشد ذو جنسية

 ادلستأجر القانونية، إذا تعلق األمر دبحالت مشغولة أو صفة ادلستفيد إذا كاف ادلقصود زلال جديدا.

، كما ال ػلق ألي شخص طبيعي سبق لو أف اشًتى ملكا عقاريا أف يشًتي ملكا آخر ذا نفس االستعماؿ       
ؼلصص شراء ادللك العقاري القابل للتنازؿ عنو على الشيوع لألطفاؿ القصر أبناء صاحب احلق القانوين يف الشراء 

 الذي تويف، و ذلك طبقا للتشريع ادلعموؿ بو.

 المحافظة على الحظيرة :مصلحة الصيانة و  -02

ن خالؿ حراستها و احملافظة عليها دورىا يتمثل يف صيانة حظَتة الديواف من سكنات و زلالت ذبارية م       
حىت بعد شغلها و ذلك حبفظ الصحة ) التطهَت الصحي (، يعٍت إجراء الكشوفات و ادلعاينات و تبديل األجزاء 
احلساسة، تفاديا لوقوع العطل و التلف باإلضافة إذل ادلراقبة و الصيانة و الًتميمات الالزمة و ىذا بإصالح 

داؿ األجزاء بعد تلفها، حيث تشمل عملية الصيانة، اآلالت و التجهيزات و ادلرافق األضرار بعد حدوثها و استب
و األبنية وغَتىا من األصوؿ الثابتة ادلنقولة الالزمة لتأمُت استمرار سالمة ادلساكن التابعة لديواف وجعلها قابلة 

 للسكن.
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 سادسا : دائرة التحكم في إنجاز المشاريع.

عقد صفقات اإلصلاز اليت هتمها و متابعة حسن تنفيذىا، و بتحضَت مشاريع البناء، و الدائرة تكلف ىذه        
تقرير مقدـ من طرؼ دائرة متابعتها بناء على و  تتوذل عند االقتضاء تنسيق أعماؿ الصيانة و الًتميم يف الديواف

 التالية :بعد موافقة ادلدير العاـ، وتتشكل ىذه الدائرة من ادلصاحل تسيَت وصيانة احلظَتة و 

 البرمجة :مصلحة الدراسات و  -01

و هتتم جبميع عمليات االلتزاـ ادلتعلقة بربامج االستثمار، إذل جانب مراقبة الدراسات ادلباشرة للمشروع حىت        
 تتم ادلوافقة على ادلشروع التمهيدي.

ادلتخصصة الختيار أحسن مكاتب الدراسات مسابقات للمهندسُت ادلعماريُت و  تقـو ىذه ادلصلحة بإجراء       
األىداؼ ادلسطرة لو، عند االنتهاء من عملية ى مع ادلشروع وشروطو ادلطلوبة و ادلخططات ادلقدمة واليت تتماش

 االختيار يتم إبراـ عقود الدراسات معهم.

 : و األسعار مصلحة الصفقات -02

تبدأ الربرلة، ة الدراسات و الديواف من طرؼ مصلحبعد ربديد مكتب الدراسات الذي سوؼ يتعامل مع        
تقـو باإلعالف عنها، كما تضع ادلصلحة ادلتعاقدة ىذه الوثائق ربت تصرؼ أي ىذه ادلصلحة بطرح مناقصة، و 

ؽلكن أف ترسلها إذل ادلًتشح الذي يطلبها، حيث ربتوي ىذه الوثائق على  ومؤسسة يسمح ذلا بتقدًن العروض، 
ًتشحُت من تقدًن عروض مقبولة، من أجل اختيار ادلقاولُت الذين يقدموف مجيع ادلعلومات الضرورية اليت سبكن ادل

 أفضل العروض، بأقل تكلفة و أكثر جودة و يف أقل وقت شلكن.

بعد إيداع العروض من قبل ادلتعاملُت ذبتمع جلنة بناء على استدعاء من مصلحة الصفقات و ربت إشراؼ        
عمل الذي يلي آخر أجل إليداع العروض و ذبتمع ىذه اللجنة يف جلسة علنية ادلدير العاـ أو من ينوبو، يف يـو ال
 اليت تسجل يف سجل خاص.و    حبضور العارضُت لفتح الظروؼ، 

بعد ذلك يقـو مكتب الدراسات من إثبات صحة تسجيلها يف دفًت خاص، و مراجعة العروض من حيث        
ها السيما من الناحية ادلالية، ويفاوض تقييمو دراسة العروض ادلصداقية و الصالحية، مث تشكل جلنة خارجية ل

ادلؤسسات  اليت يتمخض عنها ادلقاولُت أوضرا يوقعو مجيع أعضاء اللجنة، و أثناء انعقاد اجللسة ػلرر زلبشأهنا، و 
ة لذلك، مجيع البيانات الضروري من مث ترـب الصفقة مع ادلتعامل الذي مت اختياره بعد وضعالفائزين بادلناقصة، و 

 غلب عليو االلتزاـ بكل ما جاء يف الصفقة من شروط.و 
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بعد اختيار ادلتعامل ادلتعاقد مع الديواف، تقـو مصلحة الصفقات بتحديد تاريخ بداية إصلاز ادلشروع و تسلم        
 األمر باالنطالؽ للمقاوؿ ادلكلف بو.

 الصفقات اليتنها الوثائق التعاقدية و يت تكوف متقـو ىذه ادلصلحة بتشكيل رلموع األوراؽ ادلكتوبة الو        
تسهر على وجود التغطية ادلالية للمشاريع ادلطلوب االلتزاـ هبا، كما تطلب إعادة تتابعها من الناحية التقنية، و 

تأمر بصرؼ احلواالت ادلالية لألشغاؿ اليت ترسلها مصلحة كماؿ العمليات إف اقتضى األمر، و التقييم الالـز إل 
ادلالية يف القفل ادلارل للربامج ) برامج البناء (، باإلضافة إذل ذلك تتوذل تشارؾ مع مصلحيت ادلتابعة و بعة، و ادلتا

 عملية جرد العمارات اليت ىي يف طور اإلصلاز و دل تسلم بعد.

 مصلحة متابعة العمليات : -03

ناء، حينها يأيت دور ىذه ادلصلحة عند صدور األمر بانطالؽ ادلشروع يبدأ ادلقاوؿ يف مباشرة عملية الب       
والتأكد من تنفيذه دبا يتماشى ادلكلفة دبتابعة مراحل إصلاز ادلشروع منذ بدايتو إذل غاية إهنائو، و ىذا دبراقبتو 

ادلشروع لضبط العناصر التقنية  مقاييس البناء ادلعتمدة بادلشاركة مع اذليكل ادلكلف بدراسةوالبنود التعاقدية و 
 للوثائق التعاقدية اليت يتشكل منها مشروع البناء.التخطيطية و 

ة( دلصلحة ادلتابعة عندما يصل ادلشروع إذل مرحلة إصلاز معينة، يقـو ادلقاوؿ بإرساؿ وضعية أشغاؿ )فاتور        
ذلك بعد ها بادلشاركة مع مكتب الدراسات و التأكد من صحتقصد دفعها، وتعمل ىذه األخَتة على مراجعتها و 

اليت بدورىا تقـو بعملية مراجعتها أيضا قصد ترسلها إذل مصلحة االستثمارات، و الة تقدـ األشغاؿ، مث مراقبة ح
      دفع حواالهتا ادلالية، إذا فإف مصلحة ادلتابعة تتابع األشغاؿ اليت ينجزىا الديواف بناء على وضعيات األشغاؿ 

 ) الفواتَت (، إذل جانب تتبعها يف عُت ادلكاف.

تبدي التحفظات ادلتعلقة و  النهائي للعقارات ادلنتهية، دلصلحة عمليات االستالـ ادلؤقت و ما تتوذل ىذه اك        
 بالتشوىات اليت تالحظ قصد تداركها.

 والعقار العقارية الترقية سابعا : دائرة
  :والعقار العقارية الترقية مصلحة - 01

و مساحتو و مقره بالنسبة لألفراد احلاصلُت على سكنات  ىي مصلحة تقـو بإصلاز وتقوًن العقار ادلتحصل عليو 
او قطع اراضي داخل البلدية او الوالية ، فهي الوحدة اليت تعتمد يف ربديد نوع العقار ادلتحصل عليو )خاصة 

 دبلفات السكن التساعلي ، و تطوير قطع االراضي ( .
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  :تجارية مصلحة - 02
قوية و احملالت عن طريق ابراـ عقود احلجر مع الراغبُت يف امتالؾ زبتص ىذه ادلصلحة يف بيع السكنات الًت 

 مسكن او زلل ذباري .
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المبحث الثاني: دور خلية التدقيق الداخلي في تحسين أداء ديواف الترقية والتسيير العقاري 
 لوالية الوادي 

 تعريف خلية التدقيق الداخلي للديواف:
اف تكوف تابعة مباشرة اذل ادلدير العاـ وربت مسؤوليتو مباشرة هتدؼ يف عملها ىي مصلحة من مصاحل  الديو 

اذل ادلساعلة يف ربقيق مجيع االىداؼ ادلسطرة من طرؼ دوائر واخلاليا ورفع مجيع معوقات والعوائق اليت ربوؿ دوف 
حكم للمؤسسة ربقيق اىدافهم على اكمل وجو وبذلك تساىم بشكل غَت مباشر يف رفع من مستوى وكذا الت

وذلك برفع مجيع ادلخاطر ادلوجودة على مستوى ادلصاحل وذبسيدىا من خالؿ ادلخطط السنوي لعمل اخللية 
حسب األولويات بنسبة الحتمالية احلدوث وكذا تأثَتىا على ربقيق االىداؼ وعرضها على مستوى رللس 

 االدارة.
ا مدققُت داخليُت كل حسب اختصاصو )جانب وتتكوف خلية التدقيق من رئيس خلية التدقيق الداخلي وكذ

 قانوين ، جانب مارل اي زلاسيب، جانب تقٍت(  .
 أىداؼ خلية التدقيق الداخلي :

 .ربقيق االىداؼ ادلسطرة من طرؼ مصاحل الديواف -
 .هتدؼ اذل ربديد مواطن الضعف واصالحها على مستوى كل مصلحة  -
 .بعة للديوافالرقابة ادلستمرة للدوائر وادلصاحل التا -
 .هتدؼ اذل اكتشاؼ االخطاء واصالحها  -
  ية سلاطر قد تواجهها وازباذ االجراءات والتوصيات ادلناسبة حياؿ محاية الديواف من أ -

 .ذلك    
 .التأكد من وجود الوسائل اإلمكانيات االزمة لتحقيق االىداؼ ادلسطرة من طرؼ الديواف -
  .يا يف تنظيم عملها وضبط االختالالت الواردةمساعدة ادلصاحل والدوائر واخلال -
مساعدة الدوائر واخلاليا يف ربديد وتقييم ادلخاطر ووسائل الرقابة االزمة لتفادي والتخلص من اخلطر حسب -

 االمكانيات ادلتاحة .
ت إذل ربسُت هتدؼ النتائج اليت يوردىا ادلدقق الداخلي يف تقريره ادلوجو للمجلس االدارة على شكل ربفظا       

إجراءات العمل ادلتبعة داخلو، على أساس أف ادلراجع الداخلي عند إصلازه دلهمتو يصرح بكافة النقائص و نقاط 
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اليت بدورىا تسعى إذل ذبنبها الحقا ) يف السنوات ادلالية على مستوى الدوائر و اخلاليا ، و الضعف اليت اكتشفها 
الؿ مهمتو إذل ربقيق عدة أىداؼ عموما، أىداؼ مباشرة تتمثل يف الالحقة (، و ىكذا فإف ادلدقق يسعى من خ

ذبنب ادلخاطر احملتملة و ربقيق األىداؼ ادلسطرة، وأىداؼ على ادلدى الطويل تتمثل يف ربسُت األداء اإلداري 
مهاـ  للديواف، وتتمثل مهامو يف تدقيق نشاط ادلؤسسة وتقدًن تقارير للمدير العاـ حوؿ نتيجة أعمالو، ولو عدة

 تتمثل يف اآليت: 
 فحص وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية؛  -
 تقدًن االستشارة للمدير فيما ؼلص القرارات ادلتعلقة بعمليات ادلؤسسة؛  -
 تقدًن التأكيدات للمدير العاـ حوؿ تطبيق خطة العمل ادلعتمدة؛  -
 تقدًن النصح واالستشارة للمصاحل األخرى؛  -
 اولة تصحيحها عن طريق اقًتاح احللوؿ ادلناسبة؛ اكتشاؼ االضلرافات وزل -
 مجع ادلعلومات ادلتعلقة بالنشاط زلل التدقيق وربليلها للخروج بالتوصيات ادلتعلقة؛  -
 رفع تقارير لإلدارة العامة تتعلق بنتائج التدقيق ادلتوصل إليها. -

من خدمات سلتلفة للنظاـ اإلداري بالديواف زلل  ذلذا يعترب تقرير ادلدقق الداخلي ذو أعلية بالغة دلا يقدمو       
اقًتاح احللوؿ الالزمة لتصحيحها، ذلذا سوؼ نتطرؽ من خالؿ ىذا راجعة، من خالؿ اكتشاؼ األخطاء و ادل

  ادلتمثلة يف التارل :و ادلبحث إذل عرض سلتلف ادلراحل اليت يتبعها ادلدقق الداخلي عند أداء مهمتو 

 العاـ لخلية التدقيق الداخليالمطلب األوؿ : البرنامج 
سبثل ىذه اإلجراءات رلموعة من النقاط يعمل ادلدقق الداخلي على التأكد منها بغية ربقيق األىداؼ اليت        

يسعى إذل ربقيقها ىذا من جهة، ومن جهة أخرى لتفادي ادلخاطر احمليطة بادلصاحل ادلوجودة على مستوى الديواف 
 ب على خلية التدقيق وضع برنامج سنوي يكوف كاآليت :ولتطبيق ىذه اإلجراءات وج

 أوال : مراسلة المصالح بالمخاطر المحتملة واألىداؼ المرجوة     

يقـو رئيس خلية التدقيق دبراسلة ادلصاحل التابعة للديواف عن طريق طلب خطي يتمثل يف طلب ادلخاطر        
 وخلية .حسب كل مصلحة وخلية واألىداؼ ادلسطرة لكل مصلحة 
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حبيث تطلب خلية التدقيق الداخلي من ادلصاحل دبوافاهتا بقائمة ادلخاطر اليت تواجهها وتعيق ربقيق األىداؼ 
يكوف ذا وضع ادلخطط السنوي للخلية ، و ادلسطرة خالؿ السنة، وذلك حىت سبكن من عملية تقييم ادلخاطر وك

 الطلب كاآليت :

 ةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي

 

 وزارة السكن و العمراف
 إلى السيد : رئيس دائرة أو خلية                         التسيير العقاري لوالية الوادي         و ديواف الترقية 

       المديرية العامة                          
  خلية التدقيق الداخلي

 
 الموضوع : طلب المخاطر حسب كل مصلحة و خلية

 
خلية اليت تعيق ربقيق  ودائرة و يشرفٍت أف أطلب منكم موافايت بقائمة ادلخاطر اليت تواجو كل مصلحة         

كذا وضع ادلخطط السنوي تتمكن من عملية تقييم ادلخاطر و  ذلك حىتو  2018األىداؼ ادلسطرة خالؿ سنة 
 . 2018خللية التدقيق الداخلي وذلك قبل شهر ديسمرب 

 
 التقديرو   تقبلوا منا فائق االحًتاـيف انتظار تلبية طليب   

 
 
 
 

 1إمضاء / رئيس خلية التدقيق الداخلي

                                                           
 16/04/2019 دلقابلة اليت سبت مع رئيس خلية التدقيق الداخلي للديواف بتاريخ :: من خالؿ االمصدر 1
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 ثانيا : عملية تحديد وتقييم المخاطر    
تقييم ادلخاطر لكل دائرة وخلية حسب األولوية حبيث يتم تصنيفها على يقـو رئيس خلية التدقيق بتحديد و        
 على ىذا اجلدوؿ دبخطط تقييم ادلخاطر.يطلق قوة وضعف تأثَتىا ومدى حدوثها و  حسب
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة السكن و العمراف

 ديواف الترقية و التسيير العقاري لوالية الوادي
 المديرية العامة

 خلية التدقيق الداخلي 
 تقييم المخاطر :  05رقم  جدوؿ

       الدوائر  الرقم
 الخالياو 

     المصالح 
 الوحداتو 

احتمالية  المخاطر
 الحدوث

احتمالية  التأثير
 التأثير

 المالحظة

01 
دائرة ادلوارد 
 البشرية 

 الوسائل العامةو 

مصلحة 
 الوسائل
 العامة

 09 03 03 *عدـ توفَت الوسائل ادلالية للمصاحل
* االخطاء ادلتكررة يف اجلرد العاـ  /

 02 01 02 للمخزوف

02 
 دائرة ادلالية 

 احملاسبةو 

*اقتطاع مبالغ مالية من حساب  مصلحة ادلالية
 / 06 03 02 الديواف من طرؼ ادلنفذين

مصلحة 
 احملاسبة

*عدـ تسديد فواتَت ادلقاوالت يف 
 / 09 03 03 اآلجاؿ احملددة 

03 
دائرة التحكم 

يف اصلاز 
 ادلشاريع

مصلحة متابعة 
 04 02 02 مطابق لدفًت الشروط *االصلاز غَت ادلشاريع

/ 
مصلحة 
 02 01 02 *عدـ جدوؿ صفقات االصلاز الصفقات

04 
خلية الشؤوف 

 القانونية 
 ادلنازعاتو 

 / 09 03 03 *خسارة القضايا ادلتعلقة بادلقاوالت /

دائرة التسيَت  05
 وصيانة احلظَتة

 *االضرار ادلتكررة يف ادلباين  مصلحة الصيانة
 06 02 03 شًتكةاالجزاء ادلو 

/ 
مصلحة اشغاؿ 

 احلظَتة
*التأخر يف ربرير عقود االغلار 

 للمستفيدين
02 01 02 

تأثير  01 –غير مؤثر  0عالية جدا  /  التػػأثير :  03 –متوسطة  02 –ضعيفة  01 –غير واردة  0: احتمالية الحدوث : مالحظة 
 1مضاء رئيس خلية التدقيق الداخليإ                                            تأثير عالي جدا 03 –تأثير متوسط  02 –ضعيف 

                                                           
 16/04/2019 : من خالؿ ادلقابلة اليت سبت مع رئيس خلية التدقيق الداخلي للديواف بتاريخ :المصدر   1
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 ثالثا : إعداد المخطط الزمني للزيارات الميدانية لخلية التدقيق الداخلي 

بعد ربديد ادلخاطر دلدى حدوثها و درجة تأثَتىا حسب األولوية يقـو رئيس اخللية بإعداد ادلخطط        
 الداخلي و عرضو على رللس اإلدارة إلبداء الرأي وادلصادقة عليو كما ىو موضح : السنوي خللية التدقيق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة السكن و العمراف

 ديواف الترقية و التسيير العقاري لوالية الوادي
 المديرية العامة

 خلية التدقيق الداخلي 
 2018المخطط السنوي لخلية التدقيق الداخلي لسنة : يمثل  06جدوؿ رقم 

 تاريخ التدقيق المخاطر المصالح المعنية الدوائر و الخاليا الرقم
اسم 

 المدقق
 المالحظات

01 
دائرة ادلوارد البشرية و 

 الوسائل العامة
 مصلحة الوسائل

 العامة
*عدـ توفَت الوسائل ادلادية 

 لتحصيل

23  /01  /2018 
 على الساعة

13:30  -  15:30 
 / زلمد

 دائرة ادلالية و احملاسبة 02

 مصلحة ادلالية
*اقتطاع مبالغ مالية من 

حساب الديواف من طرؼ 
 ادلنفذين

05  /02  /2018 
 على الساعة

09:30  -  11:30 
 زلمد

اصل اخلطر يكمن يف 
 دائرة االصلاز 

 متابعة ادلشاريعو 

 مصلحة احملاسبة
ت عدـ تسديد فواتَت ادلقاوال*

 يف اآلجاؿ احملددة

10  /03  /2018 
 على الساعة

08:00  -  12:00 
 زلمد

 طر يكمن يفاصل اخل
 خلية ادلنازعات

03 
خلية الشؤوف القانونية و 

 ادلنازعات
/ 

*خسارة القضايا ادلتعلقة 
 بادلقاوالت

08  /04  /2018 
 على الساعة

09:00  -  12:00 
 / زلمد

04 
دائرة التسيَت و صيانة 

 ةاحلظَت 
 مصلحة الصيانة

*االضرار ادلتكررة يف ادلباين و 
 االجزاء ادلشًتكة

18  /05  /2018 
 على الساعة

14:00  -  16:00 
 / زلمد

05 
 دائرة ادلوارد البشرية

 الوسائل العامةو  
 مصلحة الوسائل

 العامة
* االخطاء ادلتكررة يف اجلرد 

 العاـ للمخزوف

10  /06  /2018 
 على الساعة

13:30  -  15:00 
 / زلمد

06 
متابعة دائرة االصلاز و 
 ادلشاريع

مصلحة متابعة 
 ادلشاريع

*االصلاز غَت مطابقة لدفًت 
 الشروط

20  /07  /2018 
 على الساعة

09:00  -  12:00 
 / زلمد

 1امضاء المدير العاـ                                                                         امضاء رئيس خلية التدقيق الداخلي 

 . يتم عرض المخطط السنوي لخلية التدقيق الداخلي على مجلس اإلدارة إلبداء الرأي وكذا الموافقة عليو قبل نهاية السنة -مالحظة : 
                                                           

 18/04/2019 : من خالؿ ادلقابلة اليت سبت مع رئيس خلية التدقيق الداخلي للديواف بتاريخ :المصدر 1
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 رابعا : تكليف بمهمة التدقيق    

دليدانية لعملية التدقيق بناءا يتم تكليف دبهمة التدقيق من طرؼ ادلدير العاـ للديواف لرئيس خلية التدقيق للمباشرة ا
على ادلخطط السنوي خللية التدقيق الداخلي، حبيث يكوف بشكل طلب يتضمن فيو ادلخاطر ادلذكورة للخلية  أو 

 الدائرة و تاريخ الزيارة ، ومثاؿ على ىذا الطلب:

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 التاريخ :..................                            وزارة السكن و العمراف                    
 إلى السيد : رئيس دائرة        التسيير العقاري لوالية الواديديواف الترقية و 
 رئيس خلية                          المديرية العامة

 خلية التدقيق الداخلي
 الموضوع : ؼ/ي تكليف بمهمة التدقيق 

 2018سنوي لسنة المرجع : المخطط ال

نطلب منكم القياـ بعملية التدقيق   2018بناءا على ادلخطط السنوي للمراجعة الداخلية ادلربمج لسنة          
 مع دائرة الوسائل العامة يف مواضيع ادلخاطر التالية :

 .عدـ توفَت الوسائل ادلادية للمصاحل الديواف  -

مصلحة الوسائل العامة و عليو نطلب من ادلصلحة ادلعينة  و ذلك حسب التاريخ  ادلربمج للمخطط السنوي مع -
 التعاوف مع اخللية و الرجوع إلينا يف حالة وجود إشكاؿ . 

 تقبػػػػػػػلوا منػػػػػػػػػػػػػا فػػػػائػػػػػق االحتػػػػػػػػراـ والتقػػػػػػػػدير
                                                   

 1ـ المدير العػػػػػػػا
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 خامسا : قياـ رئيس خلية التدقيق بمراسلة الدوائر والخاليا المعنية 

يقـو رئيس خلية التدقيق الداخلي دبراسلة الدوائر واخلاليا و إعالمهم بتاريخ الزيارة للقياـ بعملية التدقيق يف -1
 شكل طلب .

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة السكن و العمراف
 إلى السيد : رئيس دائرة     التسيير العقاري لوالية الواديالترقية و ديواف 

 رئيس خلية                      رية العامةالمدي
 خلية التدقيق الداخلي

 : المراجعة الداخلية الموضوع                               
 : المراسلة رقم :.....  بتاريخ : ........... المرجع          

 مخطط السنوي لخلية التدقيق الداخليال
 

بناءا على ادلراسلة ادلذكور ة بادلرجع أعاله و كذا ادلخطط السنوي لعملية التدقيق الداخلي نعلمكم بأنو 
 : وؿ ادلخاطر التاليةػػػػػػػػػػػامة حػػػػػسائل العة الو ػػػػـو بادلراجعة الداخلية مع مصلحػػػػسوؼ نق

  عدـ توفَت الوسائل للمصاحل -

  مساءا 15:30إذل غاية  13:30على الساعة  23/01/2018و ذلك بتاريخ :  -
 

 1إمضاء رئيس خلية التدقيق الداخلي 
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يقـو ادلدقق التابع خللية التدقيق بالزيارة ادليدانية للدائرة أو اخللية كما ىو موضح حسب الربنامج حبيث يتم  -2
 ادلسطرة يف شكل إستمارة أو أسئلة .فيو طرح التساؤالت و مناقشة ادلخاطر و األىداؼ 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة السكن و العمراف

 إلى السيد : رئيس دائرة     لتسيير العقاري لوالية الواديديواف الترقية و ا
 س خلية رئي                    المديرية العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة

 خلية التدقيق الداخلي
  01/2018الرقم : 

 أجوبة مع مصلحة /خلية الشؤوف القانونية و المنازعاتأسئلة و 
 اإلشكالية : )موضوع التدقيق ( : خسارة القضايا أماـ القضاء المتعلقة

 / ىل ىناؾ إجراءات متبعة دلثل ىذه القضايا بادلقاوالت 1س
 ................................./.............................1ج

 / ىل مت خسارة مجيع القضايا ادلتعلقة بادلقاوالت أماـ القضاء ؟2س 
 /..............................................................2ج
 / ما موضوع ىذه القضايا )موضوع ادلتابعات القضائية( ؟3س
 .........................../...................................3ج

 / ىل ملف ادلتابعة القضائية مستويف مجيع الوثائق الضرورية ؟4س 
 /..............................................................4ج
 /كيف يتم ربضَت ملف ادلتابعات القضائية ؟5س
 ....../........................................................5ج
 /ىل خلية ادلنازعات على دراية بأي ملف زلتمل للمتابعة القضائية؟6س
 / ..............................................................6ج
 /ىل يتم متابعة ادللف بالتنسيق مع مصاحل ادلعنية و خلية ادلنازعات ؟7س
 .............../...............................................7ج
 /ما ىي اإلجراءات ادلتبعة يف حالة استالـ ملف ادلتابعة القضائية الغَت ادلستويف للشروط القانونية؟8س
 /..............................................................8ج
 /ما ىي احللوؿ ادلقًتحة يف ىذا اخلصوص ؟9س
 ............................./.................................9ج

 1إمضاء رئيس خلية المنازعات                إمضاء المدقق
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بعد قياـ ادلدقق بطرح التساؤالت ودراسة اإلجراءات الصحيحة و ادلتبعة و إسقاطها على العينات و ادللفات -3
و لدينا مثاؿ على خلية يمة و يف حالة ادلطابقة أو عدـ إستوفاء ادللفات لإلجرءات السل اليت مت دراستها

 .ادلنازعات

 مثاؿ توضيحي:
 

 التساؤالت المطروحة من طرؼ المدقق على خلية المنازعات أثناء إجراء عملية التدقيق
 

 دراسة مجيع ادللفات القضائية أو أخذ عينات يف حاؿ وجود عدد كبَت من ادللفات ال ؽلكن دراستها مجيعا.   -1
 )فسخ الصفقة من جانب واحد(.مثل  شًتؾ يف ىذه ادللفاتوضوع ادلادلربديد اإلشكالية و   -2
إسقاطها سخ الصفقة من جانب واحد و دراسة اإلجراءات الصحيحة وادلتبعة طبقا لقانوف الصفقات ادلتعلق بف  -3

 .ينات أو ادللفات اليت مت دراستهاعلى الع
 لصفقة من جانب واحد.يف حاؿ عدـ ادلطابقة وعدـ استوفاء ادللفات لإلجراءات السليمة يف فسخ ا  -4
 .القانونيةو اع اخلطوات الضرورية يتم ربديد ادلصلحة ادلعنية بفسخ الصفقة وسبب عدـ إتب  -5
 1اغلاد احللوؿ ادلعاجلة لنقائص يف حالة اإلمكاف .  -6
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 المطلب الثاني : إعداد التقارير 
 إعداد تقارير حسب كل زيارة -1

زيارة ميدانية للدائرة أو اخللية حبيث يتم تسجيل ادلخاطر و النقائص و  يقـو ادلدقق الداخلي بإعداد تقرير لكل
 الثغرات و اإلغلابيات و السلبيات و التوصيات مث رفعها إذل رئيس خلية  التدقيق. 

 نموذج عن تقرير التدقيق الداخلي : يمثل  07جدوؿ رقم 

الى مصلحة او دائرة 
 او خلية

 نهاية أعماؿ التقرير لتقريربداية أعماؿ ا تاريخ التقرير اليـو

    
  

العمليات  الرقم
 المدقق عليها

نوع 
 التدقيق

نتيجة 
 التدقيق

حاالت عدـ 
 المطابقة

االجراء 
 التصحيح

عدـ  التنفيذ
 التنفيذ

01        

02        

03        

04        
 

  االيجابيات خالؿ فترة التدقيق

  السلبيات خالؿ فترة التدقيق

  ياتالتوص

 

 1امضاء رئيس خلية التدقيق الداخلي
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 إعداد التقرير السنوي لعملية التدقيق -2  

إعطاء احللوؿ ة لو من طرؼ ادلدققُت الداخليُت و الثغرات ادلرفوعس خلية التدقيق بتلخيص النقائص و يقـو رئي
 ادلمكنة و عرضها على رللس اإلدارة .

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 زارة السكن و العمراف و 
 ديواف الترقية و التسيير العقاري لوالية الوادي

 المديرية العامة
 خلية التدقيق الداخلي 

 التقرير السنوي لخلية التدقيق الداخلي: يمثل  08جدوؿ رقم 

    ائرو الد الرقم
 الخالياو 

موضوع  المصالح
 التدقيق

نتيجة 
التدقيق 
 التفصيل

سباب األ
 المطابقة
او عدـ 
 المطابقة

االجراءات 
 التصحيحية

 المتفق عليها

اآلجاؿ 
المتفق 
عليها 

 لتصحيح

مالحظات 
 عامة

01         

02         

03         

04         

 1مضاء رئيس خلية التدقيق الداخليإ

 يتم عرض التقرير السنوي خللية التدقيق الداخلي على رللس االدارة . - مالحظة :

زمنية لرئيس اخللية أو الدائرة دلعاجلة األخطاء و النقائص و يف حالة عدـ يعطي ادلدقق مهلة  -
 معاجلتها يتم تدوينها يف تقريره السنوي .

                                                           
 26/04/2019 لية التدقيق الداخلي للديواف بتاريخ :: من خالؿ ادلقابلة اليت سبت مع رئيس خالمصدر 1
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 المبحث الثالث : معالجة خلية التدقيق الداخلي لمصلحة التحصيل  
اطر واألىداؼ ة ادلخونظرا ألعلية مصلحة التحصيل يف الديواف خصصنا دراستنا على ىذه ادلصلحة دلعاجل    

 :ىذه ادلصلحة مت رفع ىذه ادلخاطر ، وخالؿ مراسلةادلسطرة ذلا
 تراكم سللفات اإلصلاز اخلاصة بادلستأجرين . -
 األخطاء ادلتكررة يف بطاقات ادلستأجر . -
 عدـ وفرة وصوالت التسديد اإللكًتونية .  -
 .تأخر ربصيل مبالغ اإلغلار للملفات على مستوى خلية ادلنازعات  -

 )مصلحة إستغالؿ الحظيرة )توزيع السكنات و المداخيل و األىداؼ: 
تتمثل مهمة ىذه ادلصلحة يف االستغالؿ األمثل حلظَتة الديواف من مساكن وزلالت ذبارية بصنفيها إغلارية      

 وللتنازؿ، بدءا بعملية تسليم ادلفتاح دلستغل السكن أو احملل التجاري.

( بإبراـ عقود اإلغلار واالتفاقيات اإلغلارية وفقا للمساحة )مساكن وزلالت ذبارية إغلاريةسبثل عملية اإلغلار و      
 و ادلوقع.

ىي شلثلة يف و  2017سنة يف  للسكنات ادلوزعةمن طرؼ رئيس خلية التدقيق احملققة ادلداخيل حيث مت تقدًن     
 . 09اجلدوؿ رقم 

  مالحظة : 

 دج  2050.00على مستوى بلدية الوادي يقدر بػ قيمة إغلار السكنات داخل ادلدينة  -

 دج   1850.00قيمة إغلار السكنات يف باقي البلديات األخرى للوالية يقدر بػػ  -
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  2017يوضح المداخيل المتعلقة بمصلحة إستغالؿ الحظيرة لسنة :  1   09جدوؿ رقم                  
 

 البلديات و الدوائر
 ائجالنت االىداؼ المسطرة

 النسبة المحققة
 المداخيل السكنات الموزعة المداخيل السكنات الموزعة

 65,42 000,00 435 1 700 500,00 193 2 1070 بلدية الوادي

 49,21 500,00 462 250 800,00 939 508 بلدية البياضة

 40 000,00 296 160 000,00 740 400 بلدية الرباح

 53,33 000,00 592 320 000,00 110 1 600 دائرة قمار

 80 000,00 370 200 500,00 462 250 دائرة دلغَت

 - - 0 000,00 703 380 دائرة جامعة

 51,32 500,00 155 3 1630 800,00 148 6 3208 المجموع

 
 مالحظة : 

 التأخر يف إصلاز ادلشاريع السكنية.   -
 فسخ عقود عدد من ادلقاوالت . -
  ع .تدارؾ التعاقد إلكماؿ ادلشاري -

 دائرة الترقية العقارية و العقار 
 :   LSPالسكن االجتماعي 

 نػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػق) أجورىػػػػم أ عيفػػارية موجو رل ذوي الدخل الضػػػػػػػىي عبارة عن سكنات اجتماعية و اغل          
،  11/05/2008ادلؤرخ يف  142 -08( ،و ؼلضع توزيع ىذه السكنات طبقا للقانوف دج 000.00 24) 

احملدد رل قواعد منح السكن العمومي االغلاري ، و تنجز ىذه السكنات من طرؼ الديواف ، ويتم توزيعها عرب 
 اللجاف الدائرة و جلاف الطعن بالوالية . 
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  السكن التساىميLPA  : 
  ج د  000.00 24ىػو عبػارة عػن سػكن ترقػوي مػدعم موجػو لػذوي الػدخل ادلتوسػط و الػذي تفػوؽ اجػورىم 

دج ، كمػػػا تكػػػوف ىػػػذه السػػػػكنات مدعمػػػو مػػػن طػػػرؼ الدولػػػة دبنحػػػة صػػػػندوؽ 108.000.00و يقػػػل عػػػن  
عادلة اخلػػػػػػدمات االجتماعيػػػػػػة ػػػػػػػػػػػوطٍت دلػػػػػػػػػػػحة الصػػػػػػندوؽ الػػػػػػػػػػػحسػػػػػػب كػػػػػػل دخػػػػػػل و كػػػػػػذا من CNRالسػػػػػػكن 

(FNPOS. ) 
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 دائرة الترقية العقارية و العقارب: يوضح المداخيل المتعلقة  10جدوؿ رقم 

 وائر و البلدياتالد
 النسبة المحققة النتائج المتحصل عليها األىداؼ المسطرة

 المبالغ عدد السكنات المبالغ  عدد السكنات
LSP LPA 

LSP LPA LSP LPA LSP LPA LSP LPA 
 39,55 29,03 000,00 600 40 000,00 600 21 70 45 000,00 660 102 000,00 400 74 177 155 بلدية الوادي

 15 80,46 000,00 040 5 000,00 100 23 12 70 000,00 600 33 000,00 710 28 80 87 دية جامعة بل
 100 100 000,00 650 16 000,00 140 19 45 58 000,00 650 16 000,00 140 19 45 58 بلدية المغير 

 40,74 52,22 000,00 290 62 000,00 840 63 127 173 000,00 910 152 000,00 250 122 302 300 المجموع 
 

 الدوائر و البلديات
 األىداؼ المسطرة

 المبالغ 
LSP LPA 

 580000000 480000000 بلدية الوادي
 420000000 330000000 بلدية جامعة 
 370000000 330000000 بلدية المغير 

 تأخر يف اإلصلاز                        *      .ت عن اإلصلازعدـ تسديد ادلستفيدين لألقساط أدى إذل تأخر أو تنازؿ عدد من ادلقاوال *:  مالحظة
1فسخ عقود بعض ادلقاوالت نظرا لإلصلاز ادلعيب لبعض السكنات . *   عدـ جدوى بعض ادلناقصات إلصلاز ادلشاريع .   *            

                                                           
 04/05/2019: من خالؿ ادلقابلة اليت سبت مع رئيس خلية التدقيق الداخلي للديواف بتاريخ :المصدر 1



 الية الواديدراسة ميدانية  بديواف الترقية والتسيير العقاري لو                      الفصل الثالث 
 

101 
 

 المطلب األوؿ : جمع البيانات المتعلقة المخاطر واألىداؼ المسطرة 
 جمع المعلومات أوال : أدوات

على ضوء إشكاليات البحث وفرضياتو، اتضح أف أسلوب دراسة الوثائق، ادلالحظة، وادلقابلة ىي أنسب 
أدوات البحث وأكثرىا مالئمة جلمع ادلعلومات ادلتعلقة بالبحث موضوع الدراسة، خصوصا يف ظل األسباب 

 التالية: 
 لي وظيفة حديثة نسبيا وعدد ادلدققُت ادلتوفرين قليل .العينة ادلقصودة قليلة باعتبار أف التدقيق الداخ -
 البيانات . لعدـ وجود بيانات كافية عن موضوع دراستنا يف ميداف الدراسة، جلأنا إذل دراسة استكشافية جلمع -
  طبيعة صياغة اإلشكالية. -

 ثانيا: مجتمع وعينة الدراسة
ية والتسيَت العقاري بالوادي ، بناءا على ادلخاطر سبت الدراسة يف مصلحة التحصيل التابعة لديواف الًتق

ادلرفوعة لنا ، ونظرا لطبيعة اإلشكالية، وطبيعة الدراسة اليت قمنا هبا، ولكوف ادلقابلة أداة رئيسية استخدمت يف مجع 
 البيانات وربليل النتائج. 

الحظة، خصوصا ما تعلق بالوثائق مسحت زياراتنا ادلتكررة إذل ادلصلحة ميداف الدراسة باالعتماد على أداة ادل
وتسجيل النقاط )برنامج التدقيق، التقارير، وغَتىا اليت منحت لنا لالطالع وادلالحظة فقط عند وقت ادلقابلة 

ادلقابلُت ، ىذا جبانب احلصوؿ على فكانت دراسة ىذه الوثائق آنية عن طريق طرح استفسارات على ادلهمة، 
 ادلخاطر احملتملة على األىداؼ ادلسطرة .  بعض ادلؤشرات دلعرفة مدى تأثَت

 المقابلة
لية التدقيق ميدانية خلالك من خالؿ زيارة ذو ، للحصوؿ على بيانات و معلوماتمت اختيار ادلقابلة كأداة رئيسية 

وأثناء ادلقابلة  ،مكاتب التحصيل الحد  حيث قاـ ىذا االخَت بتقدًن ظلوذج زيارة مدقق تابع للخلية الداخلي،
 ـو ادلدقق بتحرير زلضر زيارة على الشكل التارل:يق
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 محضر زيارة مكتب لمكتب التحصيل

 بتاريخ الموافق ليـو : ......شهر:.........سنة ....على الساعة ...

 راقبنا ما يلي :حيث قمنا ضلن ادلدقق الداخلي بزيارة دلكتب التحصيل 
 .سجل تسجيل وصالت التسديد -1
 .بطاقات ادلستأجر -2
 .سجل النشاطات اليومية للمكتب  -3
 .سللفات اإلصلاز  -4

 تسجيل عمليات الدفع حبيث تكوف عرب البنك أو الربيد . -4
 المستأجرين المتخلفين عن التسديدبطاقة : يوضح  11جدوؿ رقم 

 

المستأجرين المتخلفين عن 
 التسديد

 06من شهر إلى 
 أشهر

 أكثر من عامين أشهر إلى عامين 06من 

    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددالػعػػ

    المبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلغ
 

 وبعد زيرتنا ادليدانية دلصلحة التحصيل مت رفع التحفظات التالية :
 _ عدـ استجابة ادلستأجر لإلجراءات ادلتخذة .

 _ عدـ مراعاة اآلجاؿ القانونية يف مراحل متابعة ادلستأجرين ادلتخلفُت عن التسديد.
 .فا اخطاء يف حساب سللفات االغلارعدـ التسجيل يف بطاقات ادلستأجر االمر الذي خل _

 _ التعامل بوصالت التسديد اليدوية بصفة كبَتة 
 _ التعداد البشري غَت كايف رل ذبسيد الربنامج ادلسطر من طرؼ مصلحة التحصيل .

 عة ملفات مستأجرين ادلتابعُت قضائيا._ عدـ وجود تنسيق بُت مكاتب التحصيل و خلية ادلنازعات يف متاب
 _ عدـ ازباذ االجراءات القانونية لبعض ادلستأجرين ادلتخلفُت عن تسديد االغلار . 

، واطالعنا عليها، وىذا  2017* وبعد حصولنا على ادلعطيات اخلاصة بادلداخيل السنوية لفروع التحصيل لسنة 
 1وية لكل مكتب.من خالؿ ادلقابلة، وىي شلثلة يف الوضعية السن

    
                                                           

 09/05/2019 قابلة اليت سبت مع رئيس خلية التدقيق الداخلي للديواف بتاريخ :: من خالؿ ادلالمصدر 1
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 المطلب الثاني : عرض وتحليل النتائج وإعطاء الحلوؿ 
تعترب مناقشة نتائج الدراسة من أىم عناصر البحث كوهنا تبُت ما توصلنا إليو، واذلدؼ الذي حققتو 

األساسية  واجابات األسئلة ادلطروحة يف بداية البحث، ومن أىم ادلعايَت يف مناقشة النتائج أف يتم ربديد العناصر
ادلكونة للبحث، وتوضيح مستوى إدلامنا بادلوضوع الذي نبحث فيو، وػلتاج إعداد مناقشة النتائج إذل عقد مقارنة 
دقيقة بُت الفرضيات ادلطروحة يف بداية الدراسة وبُت النتائج اليت مت التوصل إليها بعد ربليل البيانات، وكل ذلك 

ة وذات معٌت دلناقشة النتائج بكل موضوعية وحيادية مع وضع رأي من أجل أف تكوف ادلقارنة واضحة ومنطقي
حوؿ ذلك، باإلضافة إذل توضيح يف ما إذا كانت النتيجة اليت توصلنا إليها وإعطاء التفسَتاِت ادلقنعة لتلك 

 النتائج.

 أوال : عرض المعطيات :

، وإطالعنا عليها، وىذا من  2017ة بعد حصولنا على ادلعطيات اخلاصة بادلداخيل السنوية لفروع التحصيل لسن
 زلل الدراسة . خالؿ ادلقابلة، وىي شلثلة يف الوضعية السنوية للمداخيل احلقيقية و األىداؼ ادلسطرة  لكل مكتب
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 20171المداخيل السنوية لفروع التحصيل لسنة 
  بالوادي 01ماي  08مكتب 

 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  مبرسبت أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي 

 27101308,40 3218420,00 3420150,00 2520530,00 1901450,00 891257,08 1008220,00 900819,00 1801920,08 3190520,00 3140500,01 2942605,40 2164916,83 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 25222332,00 2101861,00 2101861,00 2101861,00 2101861,00 2101861,00 2101861,00 2101861,00 2101861,00 2101861,00 2101861,00 2101861,00 2101861,00 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 1878976,40 1116559,00 1318289,00 418669,00 200411,00- 1210603,92- 1093641,00- 1201042,00- 299940,92- 1088659,00 1038639,01 840744,40 63055,83 الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 107,45 153,12 162,72 119,92 90,47 42,40 47,97 42,86 85,73 151,80 149,42 140,00 103,00 النسبة المئوية %

  الوادي 02ماي  08مكتب التحصيل 

 
 لمجموع الكلي لسنةا ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي أفريل مارس فيفري جانفي

 22454559,19 2595862,02 2407168,25 2285487,22 1329673,89 922306,95 781227,50 874692,64 1580089,93 2606442,98 2564119,14 2320757,08 2186731,59 المداخيل  الحقيقية للتحصيل

 21161918,66 1763493,22 1763493,22 1763493,22 1763493,22 1763493,22 1763493,22 1763493,22 1763493,22 1763493,22 1763493,22 1763493,22 1763493,22 االىداؼ المسطرة للتحصيل

 1292640,53 832368,80 643675,03 521993,99 433819,33- 841186,27- 982265,72- 888800,58- 183403,30- 842949,76 800625,92 557263,86 423238,37 الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 106,11 147,20 136,50 129,60 75,40 52,30 44,30 49,60 89,60 147,80 145,40 131,60 124,00 النسبة المئوية %

 مسكن بالوادي 400مكتب التحصيل 
 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 20506353,79 2320810,55 2076617,52 1928148,16 1353806,15 843931,11 814627,94 1293246,28 1494461,34 2289553,84 2178201,82 2045360,81 1867588,28 قيقية للتحصيل المداخيل  الح

 23442530,77 1953544,23 1953544,23 1953544,23 1953544,23 1953544,23 1953544,23 1953544,23 1953544,23 1953544,23 1953544,23 1953544,23 1953544,23 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 2936176,98- 367266,32 123073,29 25396,08- 599738,08- 1109613,12- 1138916,29- 660297,95- 459082,89- 336009,61 224657,59 91816,58 85955,95- الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 87,48 118,80 106,30 98,70 69,30 43,20 41,70 66,20 76,50 117,20 111,50 104,70 95,60 النسبة المئوية %

  مارس  الوادي 19مكتب التحصيل 
 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 16278074,83 1827290,62 1625302,20 1404524,16 947310,05 748453,23 640412,91 1086666,40 1277694,22 1811632,61 1759961,15 1683236,86 1465590,42 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 18789620,81 1565801,73 1565801,73 1565801,73 1565801,73 1565801,73 1565801,73 1565801,73 1565801,73 1565801,73 1565801,73 1565801,73 1565801,73 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 2511545,98- 261488,89 59500,47 161277,58- 618491,68- 817348,51- 925388,82- 479135,33- 288107,52- 245830,87 194159,42 117435,13 100211,31- الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 86,63 116,70 103,80 89,70 60,50 47,80 40,90 69,40 81,60 115,70 112,40 107,50 93,60 النسبة المئوية %

                                                           
 15/05/2019 : من خالؿ ادلقابلة اليت سبت مع رئيس خلية التدقيق الداخلي للديواف بتاريخ :المصدر 1
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   مكتب التحصيل قمار بالوادي 
 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 30163964,18 3307147,70 3209779,04 3042135,61 1792430,03 1954993,36 1883025,22 1852544,59 1735702,20 3049755,77 2949847,06 2802524,04 2584079,57 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 20320416,00 1693368,00 1693368,00 1693368,00 1693368,00 1693368,00 1693368,00 1693368,00 1693368,00 1693368,00 1693368,00 1693368,00 1693368,00 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 9843548,18 1613779,70 1516411,04 1348767,61 99062,03 261625,36 189657,22 159176,59 42334,20 1356387,77 1256479,06 1109156,04 890711,57 الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 148,44 195,30 189,55 179,65 105,85 115,45 111,20 109,40 102,50 180,10 174,20 165,50 152,60 النسبة المئوية %

 مكتب التحصيل جامعة والية الوادي 
 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 4389189,26 605295,21 547130,63 466595,04 190473,05 197503,93 239689,23 221792,44 250555,15 533708,03 426327,25 382224,43 327894,87 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 15340111,01 1278342,58 1278342,58 1278342,58 1278342,58 1278342,58 1278342,58 1278342,58 1278342,58 1278342,58 1278342,58 1278342,58 1278342,58 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 10950921,75- 673047,37- 731211,96- 811747,54- 1087869,54- 1080838,65- 1038653,35- 1056550,15- 1027787,44- 744634,56- 852015,33- 896118,15- 950447,71- المسطرالفارؽ بين الحقيقي و 

 28,61 47,35 42,80 36,50 14,90 15,45 18,75 17,35 19,60 41,75 33,35 29,90 25,65 النسبة المئوية %

 تب التحصيل المغير والية الواديمك 
 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 4547333,87 626991,94 546701,94 418967,84 313860,93 228461,56 283204,74 212403,56 244519,56 504367,21 429916,48 406559,38 331378,74 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 17517819,09 1459818,26 1459818,26 1459818,26 1459818,26 1459818,26 1459818,26 1459818,26 1459818,26 1459818,26 1459818,26 1459818,26 1459818,26 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 12970485,22- 832826,32- 913116,32- 1040850,42- 1145957,33- 1231356,70- 1176613,52- 1247414,70- 1215298,70- 955451,05- 1029901,78- 1053258,87- 1128439,51- الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 25,96 42,95 37,45 28,70 21,50 15,65 19,40 14,55 16,75 34,55 29,45 27,85 22,70 النسبة المئوية %

 مكتب التحصيل الدبيلة بالوادي 
 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 5730030,03 714987,04 628287,83 509498,64 229133,64 242082,23 299506,38 271357,29 296128,49 731313,52 658125,87 605768,55 543840,54 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 13511566,20 1125963,85 1125963,85 1125963,85 1125963,85 1125963,85 1125963,85 1125963,85 1125963,85 1125963,85 1125963,85 1125963,85 1125963,85 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 7781536,17- 410976,81- 497676,02- 616465,21- 896830,21- 883881,62- 826457,47- 854606,56- 829835,36- 394650,33- 467837,98- 520195,30- 582123,31- الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 42,41 63,50 55,80 45,25 20,35 21,50 26,60 24,10 26,30 64,95 58,45 53,80 48,30 النسبة المئوية %
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 1 2017يل السنوية و األىداؼ المسطرة لسنة يوضح المداخ : 12جدوؿ رقم   
 النسبة المئوية لتحصيل    2017االىداؼ المسطرة لسنة    2017المداخيل السنوية لسنة   فروع التحصيل 

 107,45 332,00 222 25 308,40 101 27 بالوادي  01ماي  08مكتب التحصيل  
 106,11 918,66 161 21 559,19 454 22 الوادي   02ماي  08مكتب التحصيل  
 87,48 530,77 442 23 353,79 506 20 بالوادي  مسكن 400مكتب التحصيل 

 86,63 620,81 789 18 074,83 278 16 مارس  الوادي   19مكتب التحصيل  
 148,44 416,00 320 20 964,18 163 30 مكتب التحصيل قمار بالوادي    

 28,61 111,01 340 15 189,26 389 4 مكتب التحصيل جامعة والية الوادي   
 25,96 819,09 517 17 333,87 547 4 حصيل المغير والية الوادي  مكتب الت 

 42,41 566,20 511 13 030,03 730 5 مكتب التحصيل الدبيلة بالوادي   
 84,46 314,54 306 155 813,56 170 131 المجموع  

 
 

                                                           
1
 11/01/2019: من خالؿ ادلقابلة اليت سبت مع رئيس خلية التدقيق الداخلي للديواف بتاريخ :المصدر 
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 ثانيا : تحليل المعطيات 

 01ماي  08، مكتب %148844قمار ب: الحظنا اف نسبة التحصيل جيدة على التوارل يف كل من مكتب 
 . %106811ب:   02ماي  08، مكتب %107845ب: 

مارس ب :  19، ومكتب  %87848مسكن ب:  400نسبة التحصيل متوسطة يف كل من مكتب 
86863% . 

،  %28861، مكتب جامعة ب: %42841نسبة التحصيل ضعيفة تنازليا يف كل من مكتب الدبيلة ب: 
 . %25896مكتب دلغَت ب: 

كما الحظنا بأف ادلداخيل احلقيقية يف الفًتة ) من شهر ماي اذل شهر سبتمرب( تكوف فيها منخفضة مقارنة 
 .بالشهور االخرى 

 من خالؿ ىذا اجلدوؿ نوضح  رلموع مداخيل مجيع ادلصاحل والدوائر وكذا رلموع األىداؼ ادلسطرة للديواف:و 

 1 2017النتائج المحققة لسنة و  مجاميع مداخيل الديواف يوضح:  13جدوؿ رقم  

 النسبة المئوية المداخيل المتحصل عليها 2017ىداؼ المسطرة لسنة األ المصالح

 118,40 314,54 306 155 813,56 170 131 مصلحة التحصيل

 51,32 500,00 155 3 800,00 148 6 مصلحة استغالؿ الحظيرة

 45,84 000,00 130 126 000,00 160 275 دائرة الترقية العقارية و العقار

 69 814,54 591 284 613,56 479 412 المجموع

                                                           
 15/05/2019 : من خالؿ ادلقابلة اليت سبت مع رئيس خلية التدقيق الداخلي للديواف بتاريخ :المصدر 1
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 إكتشاؼ النقائص ونقاط الضعف:-1

دلكاتب التحصيل التابعة  من خالؿ ربليل ادلعطيات مت إكتشاؼ النقائص ونقاط الضعف لطريقة العمل
 : للمصلحة

 لحة .وجود وصوالت غَت مسجلة يف سجالت ادلص-

نقص يف تسديد األقساط الشهرية خاصة من شهر ماي إذل شهر سبتمرب نظرا ألف ىذه الشهور تكتسي طابع -
 الدخوؿ اإلجتماعي(. –األعياد  –إجتماعي )شهر رمضاف 

تأخر القياـ باإلجراءات الالزمة لبعض ادللفات للمستأجرين ادلتأخرين يف التسديد على مستوى مصلحة  -
 ربويلها خللية ادلنازعات .التحصيل، وعدـ 

 عدـ تسديد األقساط الشهرية للمستأجرين نتيجة لًتاكم ادللفات على مستوى خلية ادلنازعات.-

 : ذبدر اإلشارة إذل ىناؾ اسباب خارجة عن قدرة مكاتب التحصيل وادلتمثلة يف : مالحظة

 .دلكاتب التحصيلالبلديات التابعة : نقص ثقافة ووعي ادلستأجرين يف بعض  جانب ثقافي -

: احلالة اإلجتماعية الضعيفة لبعض ادلستأجرين شلا يصعب إزباذ اإلجرءات القانونية بصرامة  جانب إجتماعي-
 )عدـ اإللتزاـ شهريا بالتسديد( . 

 .السياسية للظروؼ عدـ إزباذ اإلجراءات القانونية نتيجة  جانب سياسي :-

 اإلجراءات المتخذة :-2

 نقاط الضعف والنقائص دلصلحة التحصيل ، وجب على ادلدقق إزباذ  اإلجراءات التالية:من خالؿ إكتشافنا ل

 1إعداد سجل خاص يتم فيو تسجيل ادلتابعة الدورية لعمليات التحصيل ويكوف على النحو التارل: -

 اإلنذار اإلداري اإلشعار بالمرور
 اإلنذار القضائي

 الملفات المحولة للمنازعات
 03قم ر  02رقم  01رقم 

      

 .جاؿ االجراءات ادلتبعة من طرؼ مكاتب التحصيل آتوضيح يف ما ؼلص اجلدوؿ: 
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 :كل شهر يرسل اذل ادلستأجر لتذكَته.  االشعار بالمرور 

 :خالؿ ستة اشهر االوذل من زبلف ادلستأجر عن تسديده لدينو يتم تذكَته باألعباء اإلغلارية  االنذار االداري
 خذة ضده يف حاؿ عدـ تسديده لإلغلاروكذا االجراءات ادلت

 تسديد يكوف بعد ستة اشهر عن زبلف ادلستأجر عن  )عن طريق محظر قضائي(: 01االنذار القضائي رقم
 كثر.االغلار ودبهلة شهر على األ

 01يكوف بعد انتهاء اآلجاؿ االنذار رقم  )عن طريق محظر قضائي(: 02االنذار رقم  

  02يكوف بعد انتهاء اآلجاؿ االنذار رقم  قضائي(: )عن طريق محظر 03االنذار رقم    

  : ربويل ادللفات للمتابعة القضائية.الملفات المحولة للمنازعات 

 ى النحو اآليت: اليدوية لعمليات التحصيل و يكوف علبط وصوالت التسديد اإللكًتونية و ض -

 

 يوضح وضعية المبالغ المالية معبر عنها بالوحدة:  13جدوؿ رقم  

 دج 10 دج 50 دج 100 دج 200 دج 500 دج 1000 دج 2000 فئة النقود

        العدد

        المبلغ

  مجموع اليومية

ده لتسديد ما عليو من دين يف حالة تعذر تسديد أحد ادلستأجرين و إكتفاء ملفو للشروط القانونية و إستعدا -
 :تسديد حبيث يكوف على الشكل اآليتوجب عليو اإلتصاؿ خبلية الشؤوف القانونية و ادلنازعات لتحرير أمر بال

 ملغاة  صحيحة  الوصوالت اإللكترونية 

   

 ملغاة  صحيحة  الوصوالت اليدوية  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة السكن و العمراف 
 ديواف الترقية و التسيير العقاري لوالية الوادي

  المديرية العامة
  الشؤوف القانونية و المنازعاتخلية 

 إلى فرع التحصيل ..........         

 أمر بالتسديد

 تم اإلتفاؽ مع المستأجر للمسكن رقم : ...........عمارة رقم :...................حي : ....................

 بلدية : .....................

 لغ قدره : ...................................دج السيد : ........................على تسديد مب

 منها مبلغ تعويض قدره: ..............................دج  مفصلة باألحرؼ :..............................

 كما يلي : 

 مبلغ .....................دج يمثل :...............................

 ج يمثل :...............................مبلغ .....................د 

 مبلغ .....................دج يمثل :...............................

 مبلغ .....................دج يمثل :...............................

 مبلغ .....................دج يمثل :...............................

 د باقي المبلغ على دفعات شهرية على أف يتم تسدي

 على أساس مبلغ :.........................دج كل شهر إبتداءا من شهر : 

 

  

 1إمضاء رئيس خلية الشؤوف القانونية و المنازعات 

                                                           
 21/05/2019يواف بتاريخ :: من خالؿ ادلقابلة اليت سبت مع رئيس خلية التدقيق الداخلي للدالمصدر 1
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 التوصيات :

ديد ذلك بإنشاء فرؽ لتوعية ادلستأجرين على ضرورة تستحصيل بزيارات لألحياء السكنية و قياـ مكاتب ال  -1
 اإلنذارات )محالت ربسيسية( .اإلكتفاء بإرساؿ اإلشعارات و  عدـغلار وسلاطبتهم مباشرة و اإل

 السجالت ادلخصصة لتفادي األخطاء .ي عملية دفع يف بطاقة ادلستأجر و تسجيل أاحلرص على تدوين و  -2

التحصيل أو تفادي التعامل بوصوالت التسديد اليدوية إال يف حاالت الضرورة القصوى وإخطار مصلحة  -3
 ادلسؤوؿ ادلباشر بأي مشكل .

 ، سجالت( لرفع نسبة التحصيل.التدعيم بالوسائل البشرية وادلادية )حاسوب، وصوالت إلكًتونية -4

عوف مكلف بذلك على مستوى  واستحداثودعة على مستوى خلية ادلنازعات متابعة مجيع ادللفات ادل -5
 مكاتب التحصيل .

 اإلدارية ضد ادلستأجرين ادلتخلفُت عن تسديد األعباء اإلغلارية .لقانونية و ًتاـ مجيع اإلجراءات اإح  -3
 إيداع ادلبالغ احملصلة يوميا يف حساب اجلاري أو البنكي للديواف .  -4

 ثالثا: النتائج المتحصل عليها بعد عملية التدقيق 

 يف :وادلتمثلة  2018بعد موافاتنا بادلداخيل السنوية لسنة 
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 2018وية لفروع التحصيل لسنة المداخيل السن
  بالوادي 01ماي  08مكتب 

 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 31700109,38 3981656,25 3868218,75 2856356,25 2241525,00 1144584,38 1330621,88 1238737,50 2071368,75 3660628,13 3499546,88 3296493,75 2510371,88 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 27225000,00 2268750,00 2268750,00 2268750,00 2268750,00 2268750,00 2268750,00 2268750,00 2268750,00 2268750,00 2268750,00 2268750,00 2268750,00 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 4475109,38 1712906,25 1599468,75 587606,25 27225,00- 1124165,63- 938128,13- 1030012,50- 197381,25- 1391878,13 1230796,88 1027743,75 241621,88 و المسطر الفارؽ بين الحقيقي

 116,44 175,50 170,50 125,90 98,80 50,45 58,65 54,60 91,30 161,35 154,25 145,30 110,65 النسبة المئوية %

  الوادي 02ماي  08مكتب التحصيل 
 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 28934586,35 3381858,33 3106602,69 2915253,97 1758975,63 1252464,32 1227906,20 1179813,21 1956463,88 3268277,00 3284649,09 2918323,74 2683998,30 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 24558124,00 2046510,33 2046510,33 2046510,33 2046510,33 2046510,33 2046510,33 2046510,33 2046510,33 2046510,33 2046510,33 2046510,33 2046510,33 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 4376462,35 1335347,99 1060092,35 868743,64 287534,70- 794046,01- 818604,13- 866697,13- 90046,45- 1221766,67 1238138,75 871813,40 637487,97 الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 117,82 165,25 151,80 142,45 85,95 61,20 60,00 57,65 95,60 159,70 160,50 142,60 131,15 النسبة المئوية %

 الواديمسكن ب 400مكتب التحصيل 
 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 26454626,50 2966716,24 2715621,48 2437096,20 1493908,32 1407396,68 1325105,12 1787203,88 1912751,26 2856994,16 2760987,34 2544708,24 2246137,58 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 25320480,00 2110040,00 2110040,00 2110040,00 2110040,00 2110040,00 2110040,00 2110040,00 2110040,00 2110040,00 2110040,00 2110040,00 2110040,00 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 1134146,50 856676,24 605581,48 327056,20 616131,68- 702643,32- 784934,88- 322836,12- 197288,74- 746954,16 650947,34 434668,24 136097,58 الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 104,48 140,60 128,70 115,50 70,80 66,70 62,80 84,70 90,65 135,40 130,85 120,60 106,45 النسبة المئوية %

  مارس  الوادي 19مكتب التحصيل 
 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 21380796,05 2358482,97 2099328,13 1957575,65 1400131,85 1054012,30 894866,88 1556668,33 1647111,63 2269778,96 2149767,66 2081935,19 1911136,49 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 20871530,70 1739294,23 1739294,23 1739294,23 1739294,23 1739294,23 1739294,23 1739294,23 1739294,23 1739294,23 1739294,23 1739294,23 1739294,23 داؼ المسطرة للتحصيل االى

 509265,35 619188,74 360033,90 218281,43 339162,37- 685281,92- 844427,35- 182625,89- 92182,59- 530484,74 410473,44 342640,96 171842,27 الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 102,44 135,60 120,70 112,55 80,50 60,60 51,45 89,50 94,70 130,50 123,60 119,70 109,88 النسبة المئوية %
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   1مكتب التحصيل قمار بالوادي 
 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 34676526,27 3643211,17 3572422,91 3404621,74 2234598,21 2211674,56 2288698,05 2178664,49 2063129,25 3501818,05 3349788,34 3213896,90 3014002,60 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 22006712,00 1833892,67 1833892,67 1833892,67 1833892,67 1833892,67 1833892,67 1833892,67 1833892,67 1833892,67 1833892,67 1833892,67 1833892,67 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 12669814,27 1809318,50 1738530,25 1570729,07 400705,55 377781,89 454805,38 344771,82 229236,58 1667925,38 1515895,68 1380004,23 1180109,93 الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 157,57 198,66 194,80 185,65 121,85 120,60 124,80 118,80 112,50 190,95 182,66 175,25 164,35 النسبة المئوية %

 مكتب التحصيل جامعة والية الوادي 
 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  وفمبرن أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 6620855,32 906135,18 756491,85 682704,59 327560,28 343421,10 426173,17 355833,91 365488,32 682704,59 656499,77 626846,94 490995,62 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 16550414,30 1379201,19 1379201,19 1379201,19 1379201,19 1379201,19 1379201,19 1379201,19 1379201,19 1379201,19 1379201,19 1379201,19 1379201,19 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 9929558,98- 473066,01- 622709,34- 696496,60- 1051640,91- 1035780,09- 953028,02- 1023367,28- 1013712,88- 696496,60- 722701,42- 752354,25- 888205,57- الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 40,00 65,70 54,85 49,50 23,75 24,90 30,90 25,80 26,50 49,50 47,60 45,45 35,60 النسبة المئوية %

 مكتب التحصيل المغير والية الوادي 
  المجموع الكلي لسنة ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 7032614,27 1047816,60 871325,48 675754,25 421352,65 439637,77 459512,89 325952,05 421352,65 729814,59 468257,95 632823,98 539013,39 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 19080120,10 1590010,01 1590010,01 1590010,01 1590010,01 1590010,01 1590010,01 1590010,01 1590010,01 1590010,01 1590010,01 1590010,01 1590010,01 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 12047505,83- 542193,41- 718684,52- 914255,75- 1168657,36- 1150372,24- 1130497,12- 1264057,96- 1168657,36- 860195,41- 1121752,06- 957186,03- 1050996,62- الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 36,86 65,90 54,80 42,50 26,50 27,65 28,90 20,50 26,50 45,90 29,45 39,80 33,90 النسبة المئوية %

 مكتب التحصيل الدبيلة بالوادي 
 المجموع الكلي لسنة  ديسمبر  نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت جويليلة جواف ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي  

 8900261,11 1112840,05 1000941,22 917324,51 411935,27 399023,86 469729,17 415624,24 448824,99 917324,51 992333,62 923472,80 890886,87 المداخيل  الحقيقية للتحصيل 

 14755890,20 1229657,52 1229657,52 1229657,52 1229657,52 1229657,52 1229657,52 1229657,52 1229657,52 1229657,52 1229657,52 1229657,52 1229657,52 االىداؼ المسطرة للتحصيل 

 5855629,09- 116817,46- 228716,30- 312333,01- 817722,25- 830633,65- 759928,35- 814033,28- 780832,52- 312333,01- 237323,90- 306184,72- 338770,65- الفارؽ بين الحقيقي و المسطر

 60,32 90,50 81,40 74,60 33,50 32,45 38,20 33,80 36,50 74,60 80,70 75,10 72,45 النسبة المئوية %

                                                           
1
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 20181: المداخيل السنوية لمكاتب التحصيل واألىداؼ المسطرة لسنة    14  جدوؿ رقم
 النسبة المئوية لتحصيل     2018االىداؼ المسطرة لسنة    2018المداخيل السنوية لسنة   فروع التحصيل 

 116,44 000,00 225 27 109,38 700 31 بالوادي  01ماي  08مكتب التحصيل  
 117,82 124,00 558 24 586,35 934 28 الوادي   02ماي  08مكتب التحصيل  
 104,48 480,00 320 25 626,50 454 26 مسكن بالوادي  400مكتب التحصيل 

 102,44 530,70 871 20 796,05 380 21 مارس  الوادي   19مكتب التحصيل  
 157,57 712,00 006 22 526,27 676 34 ب التحصيل قمار بالوادي   مكت 

 40,00 414,30 550 16 855,32 620 6 مكتب التحصيل جامعة والية الوادي   
 36,86 120,10 080 19 614,27 032 7 مكتب التحصيل المغير والية الوادي   

 60,32 890,20 755 14 261,11 900 8 مكتب التحصيل الدبيلة بالوادي   
 97,26 271,30 368 170 375,23 700 165 المجموع  
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 تحليل النقاط اإليجابية :-
أو سنينت بل  دلصلحة التحصيل وجدنا أف مكاتب التحصيل قد إتبعت بنسبة كبَتة التوصيات ادلرفوعة ، ومعرفتنا ادلسبقة بأف درجة التأثَت ال تقاس بسنة 2018خالؿ مراجعتنا لسنة 

 الحظنا بأف ىناؾ تأثَت غَت مباشر خللية التحصيل و ىذا ما ؽلثلو اجلدوؿ و البياف التارل : 2017ى البعيد ، ولكن بادلقارنة بسنة على ادلد
 (2018-2017: مقارنة بين األىداؼ المسطرة  لسنتي )   15جدوؿ رقم  

  2018االىداؼ المسطرة     2017االىداؼ المسطرة   فروع التحصيل 
 000,00 225 27 332,00 222 25 بالوادي  01ماي  08حصيل مكتب الت 
 124,00 558 24 918,66 161 21 الوادي   02ماي  08مكتب التحصيل  
 480,00 320 25 530,77 442 23 مسكن بالوادي  400مكتب التحصيل 
 530,70 871 20 620,81 789 18 مارس  الوادي   19مكتب التحصيل  
 712,00 006 22 416,00 320 20 الوادي   مكتب التحصيل قمار ب 
 414,30 550 16 111,01 340 15 مكتب التحصيل جامعة والية الوادي   
 120,10 080 19 819,09 517 17 مكتب التحصيل المغير والية الوادي   
 890,20 755 14 566,20 511 13 مكتب التحصيل الدبيلة بالوادي   
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خاصة يف ادلكاتب اليت كانت فيو النسب ضعيفة و التحصيل وجود زيادة يف نسب  اينمن خالؿ الرسم البي الحظنا
  :يف كل من 

بالدبيلة مقارنة بالسنة  % 17.91 دبكتب جامعة، % 11.39، و كتب  ادلغَت  دب  %10.09زيادة بنسبة 
 ادلاضية .

 يف باقي مكاتب التحصيل .  % 17إذل   %8زيادة تًتاوح من 
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 1(2018-2017: مقارنة بين المداخيل الحقيقية لسنتي )  16 جدوؿ رقم 

  2018المداخيل السنوية    2017المداخيل السنوية   فروع التحصيل 
 109,38 700 31 308,40 101 27 بالوادي  01ماي  08مكتب التحصيل  
 586,35 934 28 559,19 454 22 الوادي   02ماي  08مكتب التحصيل  
 626,50 454 26 353,79 506 20 سكن بالوادي م 400مكتب التحصيل 
 796,05 380 21 074,83 278 16 مارس  الوادي   19مكتب التحصيل  
 526,27 676 34 964,18 163 30 مكتب التحصيل قمار بالوادي    
 855,32 620 6 189,26 389 4 مكتب التحصيل جامعة والية الوادي   
 614,27 032 7 333,87 547 4 ي  مكتب التحصيل المغير والية الواد 
 261,11 900 8 030,03 730 5 مكتب التحصيل الدبيلة بالوادي   

 
                                                           

1
  23/05/2019 لية التدقيق الداخلي للديواف بتاريخ :: من خالؿ ادلقابلة اليت سبت مع رئيس خالمصدر 
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 الُخاَلَصة  
لقد كاف للدراسػة ادليدانيػة دور كبػَت يف إبػراز بعػض العناصػر الغػَت واضػحة يف اجلانػب النظػري، و ذلػذا حاولنػا        

 اجلانب التطبيقي ذلا.قدر اإلمكاف إسقاط اجلانب النظري للدراسة على 

ففػي البدايػة مت ربديػد إذ تطرقنا يف البداية إذل إعطاء حملة عػن ديػواف الًتقيػة و التسػيَت العقػاري لواليػة الػوادي،        
، مث أبرزنػػػا ادلراحػػػل الػػػيت يتبعهػػػا  أىػػػم األسػػػس والقػػػوانُت الػػػيت ربكػػػم مهنػػػة التػػػدقيق الػػػداخلي يف ادلؤسسػػػات اجلزائريػػػة

وذلػك مػن خػالؿ طريقػة للديواف عند أداء مهمتو، بدءا باإلجراءات التمهيدية ، تليها اإلجػراءات، ادلراجع الداخلي 
وأدوات مجع ادلعلومات، اليت يتم التوصل من خالذلا للمعطيات وربليلها وتبويبها، ليتم بعدىا عرض وربليػل النتػائج 

وادلتمثلػة يف تقيػيم ادلخػاطر للمصػاحل و الػدوائر لػوؿ ادلقابالت، مث القياـ بإعػداد التقػارير و مػن مث إعطػاء و إقػًتاح احل
 للديواف.

و لقد حاولنا أيضا من خالؿ الدراسة ادليدانية إبػراز مػدى تػأثَت رأي ادلراجػع الػداخلي للػديواف علػى القػرارات        
   بالنسبة للديواف. اإلدارية ادلختلفة، خاصة فيما يتعلق بتنمية ادلوارد داخل ادلؤسسة، و اليت كاف ذلا دور إغلايب
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 الخاتمة
من خالؿ تناولنا موضوع دور ادلراجعة يف ربسُت آداء وتسيَت ادلؤسسة، و إبراز أىم اجلوانب وادلتغَتات 

 ادلتداخلة ضمن وظيفة ادلراجع الداخلي، والذي يساىم بتفعيل نظاـ الرقابة الداخلية.

ء خطوات عند قيامو بعملية ربديد وتقييم ادلخاطر ومقارنة نسب اآلداء خالؿ كما أف ادلراجع يقـو بإجرا  
فًتات سلتلفة، دلصاحل ودوائر ادلؤسسة، وربليل ادلخاطر ادلعروفة األسباب، ويشَت ادلراجع يف تقريره إذل سبب ىذه 

اء أو تعديل القرارات ادلخاطر، من خالؿ ادلعلومات اليت سبكن اإلدارة من إزباذ قرارات تعمل على ربسُت اآلد
 السابقة.

وإذل جانب مهمة ادلراجع الداخلي يف احلكم على مدى صحة ادلعلومات من خالؿ رأيو، الذي يتمثل يف 
التقارير اليت تساعد اإلدارة يف إزباذ القرارات ادلناسبة، اليت سبكنها من ربقيق أىدافها ادلنشودة، وذلك نتيجة 

 الداخلي. للكفاءة اليت يتمتع هبا ادلراجع

كما قمنا بدراسة ميدانية بديواف الًتقية والتسيَت العقاري، و مت االستعانة دبراجع داخلي يشغل منصب 
رئيس خلية التدقيق الداخلي وىذا للوقوؼ أكثر على واقع مهنة التدقيق الداخلي وكانت النتائج ادلتوصل إليها 

 ملخصة يف: 

 وتقيمو لنظاـ الرقابة الداخلية يف تقوًن كفاءهتا وتفعيلها.يساىم ادلراجع الداخلي من خالؿ دراستو  -

 ادلراجعة الداخلية وظيفة مستقلة تابعة ألعلى ادلستويات اإلدارية يف ادلؤسسة. -

كما تطبق , تقـو مهنة ادلراجعة الداخلية على رلموعة من ادلهاـ والوظائف تشمل مجيع أنشطة ادلؤسسة -
 ربسُت آداء ادلؤسسة. إجراءات معينة، واليت تساىم يف

يساىم ادلراجع الداخلي من خالؿ إكتسابو دلعايَت اخلربة والكفاءة ادلهنية ادلنصوص عليها يف معايَت ادلراجعة  -
 الداخلية يف ربسُت وتفعيل نظاـ الرقابة. 

وتوجيهات فعالية ادلراجع الداخلي تظهر جليا عن خالؿ التقارير ادلرفوعة من طرفو، وما ربملو من توصيات  -
 وحلوؿ بديلة للقضاء على نقاط الضعف يف نظاـ الرقابة الداخلية وبالتارل تفعيلها.

 



 الخاتمة 
 

121 
 

 اختبار الفرضيات 

 الفرضية األولى: 

ادلراجعة الداخلية وظيفة مستقلة بادلؤسسة ذلا دور فعاؿ يف إعطاء معلومات ذات مصداقية ؽلكن االعتماد  -
 عليها.

سة، وجدنا أف ادلراجعة الداخلية وظيفة مهمة تابعة ألعلى ادلستويات اإلدارية ، حسب دراستنا النظرية داخل ادلؤس
وتساىم من خالؿ استقالليتها يف ربقيق ادلؤسسة لألىداؼ ادلسطرة ، ألهنا تقدـ تأكيدات مبنية على أدلة 

األخطاء وادلخاطر و وبراىُت كافية اللتزاـ اجلميع بادلسار ادلرسـو من قبل اإلدارة، وتكوف أداة فعالة لتصحيح 
 نقاط الضعف  اليت تواجهها ادلؤسسة .

  الفرضية الثانية: 

إف ربقيق مستوى أداء مرضي للمؤسسة يعتمد على اإلستخداـ األمثل للموارد ادلتاحة واحملافظة على األصوؿ و  -
 كفاءة إدارهتا.

ءات و أساليب تطبقها اإلدارة تعترب فرضية صحيحة بإعتبار أف نظاـ ادلراجعة الداخلية يتضمن خطة و إجرا
للتحكم يف عملياهتا، حيث يساعد النظاـ الرقايب الفعاؿ على محاية أصوؿ ادلؤسسة وضبط األداء هبا، لضماف 

 استخداـ ادلوارد ادلتاحة اقتصاديا بكفاءة وفعالية، وىو ما يشكل قيمة مضافة للمؤسسة. 

  الفرضية الثالثة:

 عطاء نصائح تصحيحية وتعديلية دلتخذي القرارات داخل ادلؤسسة. تعمل ادلراجعة الداخلية على إ -

دلتخذي القرار داخل ادلؤسسة، إلزباذ  نصائح تعترب ىذه الفرضية صحيحة، حيث أف إعطاء ادلراجع الداخلي
إجراءات تصحيحية كنتيجة لتقييم نظاـ الرقابة الداخلية، شلا يؤدي إذل ربقيق األىداؼ ادلسطرة وىذا بإجراء 

 إذل تصحيح األخطاء ونقاط الضعف اليت تواجو ادلؤسسة . تصحيحات الالزمة، اليت تؤديال
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 الفرضية الرابعة :

 االقتراحات :

االىتماـ بالعنصر البشري باعتباره الركيزة األساسية للمراجع الداخلي ونظاـ الرقابة الداخلية من خالؿ اختيار  - 
 الكفاءة الالزمة .موظفُت ذوي ادلؤىالت العلمية واخلربة و 

 ضرورة دعم اإلدارة العليا يف ادلؤسسة للمراجع الداخلي وتعاوف سلتلف الدوائر و ادلصاحل التابعة للمؤسسة. -

رفع من كفاءة ادلراجعُت من خالؿ تنظيم دورات علمية سباشيا مع التطورات احلاصلة يف ادلهنة والغرض منها  -
 .امجة عند القياـ بعملية ادلراجعةاإلطالع ادلراجعُت وربسيسهم بآثار الن

ربسيس ادلراجعُت الداخليُت بالدور الفعاؿ للمراجعة، بإعتبارىا وسيلة ىدفها مراقبة تصرفات اإلدارة ، إذا  - 
 غلب على شلارسي ادلهنة وضع ادلصلحة العامة فوؽ كل اعتبارات بعيدا عن ادلصلحة الشخصية.

 مستوى عمل ادلراجع . العمل على استحداث آليات كفيلة لرفع - 

 آفاؽ الدراسة 

معرفة دور ادلراجعة الداخلية يف ربسُت أداء ادلؤسسة من خالؿ األدوات ادلختلفة،  كآفاؽ مستقبلية فإف
ذبعل األفق واسع أماـ الدارسُت للتعمق يف جانب من جوانب ادلراجعة الداخلية ودورىا يف ربسُت آداء ادلؤسسة، 

تطبيق ىاتو األدوات يف مجيع ادلؤسسات وذلك لكثرة ادلخاطر فيها ووجود فجوات  لذلك نرى أنو من الضروري 
 كبَتة بُت التخطيط والتنفيذ :

 التكامل بُت ادلراجعة الداخلية وادلراجعة اخلارجية يف ادلؤسسة االقتصادية يف ظل معايَت ادلراجعة اجلزائرية. -1

 لداخلية يف ظل معايَت ادلراجعة الداخلية اجلزائرية.دور ادلراجعة الداخلية يف تقوًن نظاـ الرقابة ا -2

 مدى فعالية نظاـ الرقابة الداخلية يف ظل نظم ادلعلومات االلكًتونية. -3
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فتحي رزقي السوافري وآخروف، االذباىات احلديثة يف الرقابة و ادلراجعة الداخلية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  -23
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2003. 
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ؿ تطبيق حوكمة إؽلاف أمحد زلمد روػلة، دور ادلراجعة الداخلية كآلية لتقوًن نظم الرقابة الداخلية يف خال -1
الشركات يف مصر، حبث مقدـ : إذل ادلؤسبر السنوي اخلامس لقسم احملاسبة كلية التجارة، جامعة القاىرة، 

 احملاسبة يف مواجهة التغَتات االقتصادية والسياسية ادلعاصرة.

، 3 ، جامعة اجلزائر عبد السالـ عبد اهلل سعيد، التكامل بُت ادلراجعة الذاتية وادلراجعة اخلارجية، رسالة ماجستَت -2
 ، مذكرة غَت منشورة .2010، اجلزائر

برابح بالؿ ، تقييم دور ادلراجعة الداخلية لتحسُت نظاـ الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة اإلقتصادية ، دراسة عينة  -3
 2014/2015من ادلراجعُت الداخليُت ، كلية العلـو اإلقتصادية و التجارية ، مذكرة  ماجستَت ، بومرداس ، 

. 
 المراجع باللغة األجنبية : 

1. Institut français de l'audit et du contre interes, cadre de référence 

international des pratiques, professionnelles de l'audit interne, esition 

2013. paris. 

2. Madeline Cidre, op_cit 

3. Jacques Renard, théorie et pratique de l'audit interne, groupe 

Eyrolles, 7eme édition, paris, France, 2010. 

 الجرائد و المجالت :
بن ىاين أبوفيو، دور التدقيق الداخلي يف تقييم األداء البييت، رللة جامعة بغداد للعلـو االقتصادية اجلامعة،  .1

 .2014، 42العراؽ، العدد
، السنة 1985أبريل سنة  17ادلوافق لػ  17ة الشعبية : العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطي .2

 الثانية و العشروف.
ادلراجعة و عمليات التأكيد دولية للرقابة اجلودة والتدقيق و اإلرباد الدورل للمحاسبُت، إصدارات ادلعايَت ال .3

 . 2010األخرى و اخلدمات ذات العالقة ، 
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والدبلـو ، أستاذ احملاسبة ادلساعد ، جامعة  سالبكالوريو لطالب  –جعة ، د. أؽلن عبداهلل مقدمة ىف ادلرا -1

 أبوظيب.
2- https://accdiscussion.com/acc3589.html 

د.مجاؿ شحات ، مبادىء وقواعد السلوؾ ادلهٌت للمراجعة الداخلية ، مقاؿ منشور على ادلوقع  -3
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/29795 : 03/05/2011 ، بتاريخ 
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