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شكر و تقدير
الحمد و الشكر هلل الذي وفقني في انجاز و إتمام هذا العمل المتواضع فله الحمد كثيرا
طيبا مباركا.

أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذة المشرفة شذري معمر سعادعلى ما قدمته لي من نصائح
وتوجيهات ،وعلى تواضعها وصبرها وحرصها على إتمام وإخراج هذا العمل العلمي.

كما أتقدم بالشكرإلى السادة إطارات مديرية المراجعة الداخلية ومراقبة التسيير لفرع الهياكل
الصناعية بالرويبة ،الذين أعانوني على إتمام الجانب التطبيقي.

في األخير أشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد على انجاز هذه المذكرة.

إهداء
أهدي ثمرة جهدي هذا إلى أغلى إنسان في الوجود إلى قرة عيني والشمعة التي احترقت
لتضيء طريقي جدتي الغالية أطال اهلل في عمرها ها أنا قد وفيت بعهدي لكي
إلى النسمة التي تنعش أنفاسي كلما تملكني اإلحساس باليأس
إلى من أقف منحنية طالبة رضاها
إلى أمي الحنون
إلى من علمني معنى التحدي والصمود إلى معلمي األمثل
وقدوتي الحسنة إلى أجمل ما أملك في الوجود
أبي العزيز
إلى إخوتي :أمين ،أسامة ،إسالم حفظهم اهلل
إلى عمي وزوجته وأبنائه :أمينة ،سيد علي ،دنيا
إلى عماتي وخاالتي و أوالدهم
إلى صديقاتي :سهام ،ليزا ،أمينة ،فاطمة الزهراء ،أميرة
إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد
ذهبية

:ملخص
تسعى هذه الدراسة إىل إبراز دور وظيفة املراجعة الداخلية وكيفية مسامهتها كآلية رقابية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات
 فقصد تدعيم اجلانب النظري من الدراسة قمنا،يف ظل اجملهودات الرامية إىل تطوير وحتسني تسيري الشركات اجلزائرية
 وفيما خيص اجلانب،باستعراض األدبيات اليت تناولت املفاهيم واملبادئ النظرية للمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات
التطبيقي وللوقوف على الواقع اجلزائري قمنا بدراسة حالة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية قصد تشخيص وضعيتها
.وحماولة تعميمها على باقي الشركات اجلزائرية
. الرقابة الداخلية، إدارة املخاطر، املراجعةالداخلية، حوكمةالشركات:الكلمات المفتاحية
Résumé :
La présente étude vise a montrer le rôle de la fonction d’audit interne et la méthode
de son participation comme mécanisme de contrôle administratif pour appliquer les
règles de la gouvernance des sociétés dans le cadre des efforts ayant pour but le
développement et l’amélioration de la gestion des sociétés algériennes, Afin de
consolider l’aspect théorique de l’étude, nous avons exposé la déontologie qui a
touché les concepts et principes théoriques de l’audit interne et la gouvernance des
sociétés, En ce qui concerne le coté pratique, pour examiner l’expérience et la réalité
en Algérie, nous avons étudié le cas de la société nationale de véhichule algerienne
afin de tenter de le généraliser pour le reste des sociétés algériennes.
Les mots-clés : Gouvernance des Sociétés, l’audit Interne, Management des risques
contrôle interne.
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المقـ ـ ـدم ـة
تزايد االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات يف العديد من االقتصاديات املتقدمة و الناشئة خالل العقود القليلة
املاضية وخاصة يف أعقاب االهنيارات االقتصادية واألزمات املالية ،وكذلك االفالسات اليت تعرضت هلا العديد من
الشركات الكربى يف العامل مثل شركة انرون للطاقة سنة وشركة آرثر أندرسون للمراجعة سنة .1002
ومع انتشار الشركات العمالقة و املتعددة اجلنسيات يف العديد من دول العامل ،اجتهت هذه األخرية حنو رفع
القيود واحلواجز اجلمركية الستقطاب أكرب حجم ممكن من رؤوس األموال و االستثمارات ،من خالل االلتزام بتطبيق
مبادئ حوكمة الشركات اليت أصبحت متثل معيارا لوجود بيئة استثمارية شفافة و واضحة املعامل ،و لقد أصبحت
الشركات مطالبة بتطوير و حتسني أدائها و اجياد أنظمة رقابية قوية و متطورة متكنها من القيام مبسؤولياهتا املختلفة
وتساعدها على االستخدام األمثل ملواردها االقتصادية ،حيث أنه رغم امتالك اإلدارة ملهارات وقدرات وإمكانيات إال أهنا
ال تستطيع أن تلم بكل اجلوانب املتعلقة بنشاط الشركة .هذا ما دفع بإدارات وجمالس إدارات الشركات إىل االستعانة
خبدمات أشخاص تتوفر لديهم الكفاءة العلمية و اخلربة العملية ،ويتسمون باالستقاللية يف أرائهم ونظرهتم لألمور ليقوموا
باملتابعة والرقابة املستمرة لكافة أوجه نشاط الشركة،وتقدمي التوصيات واملقرتحات الالزمة لذلك،وهؤالء األشخاص هم
املراجعون الداخليون.
تعترب املراجعة الداخلية إحدى أهم آليات الرقابة اليت يتم االعتماد عليها لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ،وذلك
ملا توفره املراجعة الداخلية من االستشارات والتحليالت و االقرتاحات الالزمة الختاذ القرارات ،وإجراءات إدارة املخاطر
وتقومي نظام الرقابة الداخلية اليت حيتاج إليها جملس اإلدارة حلماية حقوق املسامهني و أصحاب املصاحل بالشركة.
 -1اإلشكالية:
و على ضوء ما سبق يتم صياغة اإلشكالية التالية:
إلى أي مدى يمكن للمراجعة الداخلية أن تساهم في تفعيل حوكمة الشركات؟
 -2األسئلة الفرعية:
انطالقا من اإلشكالية قمنا بصياغة األسئلة الفرعية التالية:
 -ما هي عالقة املراجعة الداخلية بالرقابة الداخلية؟

أ

المقـ ـ ـدم ـة
 هل ميكن اعتبار املراجعة الداخلية كأحد أطراف حوكمة الشركات؟ وكيف؟ كيف ميكن للشركة الوطنية للسيارات الصناعية  SNVIأن تقوم بتطبيق حوكمة الشركات بواسطة املراجعة الداخلية؟ -3الفرضيات:
كإجابات مبدئية لألسئلة الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات التالية:
 تعترب املراجعة الداخلية وظيفة داخل الشركة ومتثل أحد عناصر الرقابة الداخلية. تقوم املراجعة الداخلية على الرقابة على العمليات املالية واإلدارية داخل الشركة مما يساهم يف تطبيق حوكمة الشركات. تقوم الشركة الوطنية للسيارات الصناعية  SNVIبتطبيق حوكمة الشركات عن طريق وضع خلية خاصة باملراجعةالداخلية تسهر على رقابة أعمال الشركة املالية واإلدارية.
 -4أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف اجلوانب التالية:
 أن املزيد من االنفتاح االقتصادي يؤدي إىل استقطاب الشركات األجنبية إىل اجلزائر ،مما يتطلب توفري بيئة استثماريةتتسم بالشفافية واحلرص على ضمان ومحاية مصاحل املسامهني وكل األطراف اليت هلا مصلحة بالشركة ،من خالل تطبيق
آليات الرقابة الكفيلة بتحقيق ذلك؛
 إبراز الدور اهلام للمراجعة الداخلية واسهامها يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات ،األمر الذي يؤدي للتقليل مناملخاطر اليت تتعرض هلا الشركات وكذا الرفع من مستوى أدائها.
 -5أهداف الدراسة:
نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
 إبراز دور حوكمة الشركات من خالل حتديد خمتلف املبادئ و اخلصائص اجليدة إلدارة الشركات. -حماولة حتديد الكيفية اليت متكن املراجعة الداخلية من إرساء وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات.

ب
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 حماولة الوقوف على املشاكل اليت تواجه حوكمة الشركات االقتصادية اجلزائرية. -6أسباب اختيار الموضوع:
تتجلى أسباب اختيار املوضوع من خالل ما يلي:
 االهتمام الشخصي باملوضوع نظرا الرتباطه مبجال ختصص حماسبة وتدقيق؛
 الدور الذي تلعبه املراجعة الداخلية يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات خصوصا يف ظل التطورات احلالية؛
 حماولة إثراء املكتبة اجلامعية لقلة الدراسات اليت تناولت موضوع املراجعة الداخلية ودورها يف تفعيل حوكمة
الشركات.
 -7المنهج المتبع في الدراسة:
قصد اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة وهبدف االملام مبختلف جوانب البحث واختبار صحة الفرضيات ،سيتم
دراسة البحث وفق املنهج الوصفي ،قصد وصف املراجعة الداخلية و حوكمة الشركات ،وكذا املنهج التحليلي لتحليل دور
املراجعة الداخلية كآلية لتطبيق حوكمة الشركات.
 -8الدراسات السابقة:
ـ ـ ـ نقاز أمحد ،دور المراجعة الداخلية في دعم وتفعيل القرار ـ ـ ـ دراسة حالة مجمع صيدال ـ ـ ـ ،مذكرة مقدمة
الستكمال متطلبات شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة األغواط.1002 ،
ميثل هدف هذه الدراسة يف إبراز األمهية و درجة االستفادة من املراجعة الداخلية يف العملية التسيرييةربصفة عامة وعملية
اختاذ القرارات بصفة خاصة ،و خلص الباحث يف هذه الدراسة إىل أن عملية اختاذ القرارت يف الشركة مبخلتلف مستوياهتا
اإلدارية من العمليات األساسية ،إال أن اإلقبال على اختاذ القرارات مهما كان نوعها ( إسرتاتيجية ،تكتيكية ،تنفيذية)
حيتاج إىل معلومات مؤهلة لذلك ،هذا األمر الذي جعل من املراجعة الداخلية أداة تضمن هذا النوع من املعلومات.
ـ ـ ـ عمر علي عبد الصمد ،دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات :دراسة ميدانية ،مذكرة مقدمة
الستكمال متطلبات شهادة املاجستري ،ختصص مالية وحماسبة ،جامعة املدية.1002 ،
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متحورت إشكالية هذه الدراسة حول كيفية اإلستفادة من املراجعة الداخلية كأداة لتطبيق حوكمة الشركات ،وخلص
صاحب هذه الدراسة إىل أن عمل املراجعة الداخلية يرتكز على ثالثة عناصر أساسية على أساسها حتدد درجة تأثريها
يف حوكمة الشركات ،وتتمثل هذه العناصر يف أهلية املراجع الداخلي ،استقالليته ،وجودة أداء عمله .كما ركز الباحث
على دور املراجعة الداخلية يف إدارة املخاطر وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
ـ ـ ـ خلضر أوصيف ،دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمةالشركات :دراسة حالة مجمع صيدال ،مذكرة مقدمة
الستكمال متطلبات شهادة املاجستري ،ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات ،جامعة ورقلة.1022 ،
ميثل هدف هذه الدراسة يف إبراز دور وظيفة املراجعة الداخلية وكيفية مسامهتها يف تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف ظل
اجملهودات الرامية إىل تطوير وحتسني تسيري الشركات اجلزائرية.
 -9هيكل الدراسة
قصد االملام جبوانب املوضوع مت تقسيم البحث إىل ثالثة فصول ،األول والثاين خصصناه للدراسة النظرية أما الفصل
الثالث ميثل اجلانب التطبيقي للدراسة.
الفصل األول بعنوان "اإلطار العام للمراجعة الداخلية" حيث قسم إىل ثالثة مباحث ،األول ماهية املراجعة الداخلية
كما مت التطرق إىل اإلجراءات العملية لتنفيذ مهمة املراجعة الداخلية يف املبحث الثاين ،أما املبحث الثالث خصصناه
إلدارة املراجعة الداخلية.
أما الفصل الثاين "انعكاسات المراجعة الداخلية على تطبيق حوكمة الشركات" قسم إىل ثالثة مباحث ،األول ماهية
حوكمة الشركات ،وفيما خيص املبحث الثاين تطرقنا إىل أسس حوكمة الشركات ،أما املبحث الثالث خصص إلسهامات
املراجعة الداخلية يف تفعيل حوكمة الشركات.
وفيما خيص الفصل الثالث" دراسة تطبيقة في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية  ،"SNVIقسم إىل ثالث
مباحث ،يف املبحث األول قمنا بالتعريف بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية  ،SNVIكما قمنا بتقدمي املراجعة
الداخلية يف فرع اهلياكل الصناعية  ، CIRأما يف املبحث الثالث قمنا بإعداد استقصاء حول دور املراجعة الداخلية يف
تفعيل حوكمة الشركات.
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الفصل األول :اإلطار العام للمراجعة الداخلية
تمهيد:
إن التطور العلمي و التكنولوجي الذي ظهر بوضوح يف العصر احلايل و ما أصاب قطاع األعمال من تطور كبري
وأيضا ظهور شركات متعددة اجلنسيات ،أدى للحاجة املاسة ملعلومات موثوقة فيها و دقيقة حول نشاط الشركات وذلك
عن طريق أداة إدارية تعمل على مساندهتا يف العملية الرقابية ،واليت تعطي ثقة أكرب ألصحاب املشروع واملستفدين منه
بأن أعماهلم يتم إجنازها وفقا ملا هو خمطط له و وفق األنظمة والقوانني ،و أن أصول و التزامات الشركة حقيقية و يتم
ا حملافظة عليها ،فتمدها بالتقارير من أجل معرفة اإلختالالت و األخطاء اليت حتدث يف الشركة ،و بالتايل تستطيع اإلدارة
إختاذ قراراهتا بناءا على املعطيات اليت توفرها هلا هذه اجلهة واملتمثلة يف وحدة املراجعة الداخلية.
و منه فإن الشركات اليوم حباجة إىل وجود وحدات للمراجعة الداخلية هبا ،إذ أهنا متتاز بكرب حجمها و تشعب
عملياهتا بدرجة يصعب عليها أن تتمكن اإلدارة العليا للشركة من الرقابة على مجيع العمليات و األنشطة بداخلها ،فال
يكفي أن تقوم اإلدارة العليا بوضع أنظمة رقابية تضبط هبا العمل داخل الشركة وأن تضع القوانني واللوائح اليت حتكم
عمل املوظفني لديها وإمنا البد من وجود من يقوم مبتابعة هذه األنظمة للتأكد من أهنا تعمل بكفاءة و فعالية ،وكذلك
تتأكد من التزام املوظفني داخل الشركة بالقوانني والتعليمات و اللوائح اليت تقوم اإلدارة العليا بتعميمها عليهم.
فقد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث رئيسية وهي:
ـ ـ ـ املبحث األول :ماهية املراجعة الداخلية؛
ـ ـ ـ املبحث الثاين :اإلجراءات العملية لتنفيذ مهمة املراجعة الداخلية؛
ـ ـ ـ املبحث الثالث :إدارة املراجعة الداخلية.
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المبحث األول :ماهية المراجعة الداخلية
سنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل نشأة املراجعة الداخلية ،ومفهومها وكذا أمهيتها وأنواعها املختلفة.
المطلب األول :نشأة المراجعة الداخلية
لقد أدى تعقد و توسع أنشطة الشركة إىل ظهور احلاجة إىل املراجعة الداخلية واليت ظهرت بعد املراجعة اخلارجية
بوقت طويل ،وأدى اهتمام إدارة الشركة بالتعرف على مدى كفاءة أداء العاملني فيها وتنفيذهم لسياستها وتوجيهاهتا إىل
ضرورة وجود حماسب داخلي يقوم بتقييم األنشطة الداخلية يف الوحدة وفحص األداء احملاسيب فيها يطلق عليه اسم
املراجع الداخلي.
املراجعة الداخلية مهنة جديدة إذا ما قورنت باملراجعة اخلارجية حبيث يرجع ظهورها إىل األزمة االقتصادية لسنة
 9191يف الواليات املتحدة األمريكية واليت أثرت سلبا على املؤسسات و أدت إىل ضرورة املراقبة الدقيقة للحسابات
هبدف ختفيض تكاليف املراجعة اخلارجية ،ورغم اعتماد املؤسسات األمريكية على مكاتب املراجعة اخلارجية اليت كانت
مهمتها التصديق على احلسابات السنوية ،ظهرت احلاجة إىل وسيلة لتخفيض مبالغ املصاريف الناجتة عن كثرة األعمال
التحضريية اليت يقوم هبا املراجع اخلارجي من جرد ،حتليل احلسابات ،ومت اقرتاح القيام هبذه األعمال من طرف أشخاص
من داخل الشركة.1
ومنه ظهر املراجعني الداخليني مبا أهنم يقومون بأعمال املراجعة دون تقدمي نتائج أعماهلم ،واقتصر عملهم على
مساعدة املراجعني اخلارجيني واملسامهة يف حتقيق األهداف املسطرة أي ختفيف نفقات الشركة ومنه ولدت الكلمة وليس
املهنة.
أدى االعرتاف باملراجعة الداخلية كمهنة إىل إنشاء معهد املراجعني الداخليني يف الواليات املتحدة  I.I.Aسنة
 ،9199ويهتم بوضع معايري املهنة وعقد امتحانات تأهيلية متنح على إثرها شهادة مراجع داخلي معتمد.2
تعترب هذه الوظيفة حديثة االستعمال يف اجلزائر ،فلم ينص عليها املشرع اجلزائري إال يف هناية الثمانينات من
خالل املادة  94من القانون التوجيهي للمؤسسات رقم  49/88الصادر بتاريخ  99جانفي 9188م الذي ينص على
1

Jaque Renard, théorie et pratique de l’audit interne, édition d’organisation, 3eme édition, France
2000, P : 27.

 2فتحي رزق السوافريي ،أمحد عبد امللك ،الرقابة والمراجعة الداخلية ،الدار اجلامعية ،مصر ،9442 ،ص.89:
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أنه " :يتعني على املؤسسات االقتصادية العمومية تنظيم و تدعيم هياكل داخلية خاصة باملراقبة يف الشركة وحتسني بصفة
مستمرة أمناط سريها وتسيريها ".1
كما تنص املادة  94من القانون  49/19على" أن املؤسسات االقتصادية العمومية مدعوة إلقامة وتدعيم نظم
داخلية ملراجعة املؤسسات وحتسني طرق أدائها بشكل ملحوظ.2
المطلب الثاني :مفهوم المراجعة الداخلية
عرف تعريف املراجعة الداخلية تطورا صاحب تطور مراحل نشأهتا ،و عليه سيتم حتديد تعريفها و نشأهتا.
أوال :تعريف المراجعة الداخلية
عرف جممع املراجعني الداخليني بالواليات املتحدة األمريكية املراجعة الداخلية على أهنا"وظيفة تؤديها هيئة
مؤهلة من املوظفني ،وتتناول الفحص االنتقادي املنظم والتقييم املستمر للخطط والسياسات و االجراءات ووسائل الرقابة
الداخلية وأداء اإلدارات و األقسام املختلفة هبدف التحقق من مدى اإللتزام هبذه اخلطط والسياسات واإلجراءات
ووسائل الرقابة ومدى كفاءهتا وفعاليتها وأداء اإلدارات و األقسام".3
أما املعهد الفرنسي للمراجعني واملستشارين الداخليني ( )IFACIاملراجعة الداخلية على أهنا "نشاط تقييمي
مستقل ،يهدف إىل مراجعة العمليات احملاسبية واملالية وغريها من أجل خدمة اإلدارة وبالتايل فهي رقابة إدارية متارس عن
طريق قياس وتقومي درجة كفاية أنظمة الرقابة األخرى".4
كما تعرف املراجعة الداخلية بأهنا" نشاط مستقل يهدف إىل إعطاء الشركة الضمانات الكافية حول درجة
التحكم يف العمليات ،وإعطاء نصائح من أجل القيام بالتحسينات الضرورية واليت تساهم يف خلق القيمة املضافة".5

 1عيادي حممد ملني ،مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي ،رسالة ماجستري ،قسم علوم التسيري ،9448/9442 ،ص.949 :
 2اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  94املؤرخة يف  ،9119/49/92ص.999 :

 3عطاء اهلل حممود شوقي ،دراسات متقدمة في المراجعة ،مكتب الشباب ،مصر ،9119 ،ص.949 :

 4عبد اهلل أمحد سويلم احلسبان ،الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة التكنولوجيا للمعلومات ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،9448 ،ص.72 :

5

وليام توماس ،أمرسون هنكي ،المراجعة بين النظرية والتطبيق ،دار المريخ ،السعودية ،6891 ،ص.61 :
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و لقد عرفها  HAMMINI ALLELعلى أن املراجعة الداخلية وظيفة رقابية داخلية ترتبط مباشرة مبدير الشركة
يقوم هبا شخص أو أشخاص مؤهلون تابعون تنظيميا لإلدارة العليا ومستقلون عن باقي الوظائف مبا فيها احملاسبة
واملالية.

1

أمايف عام  9449مت صياغة دليل جديد ملمارسة مهنة املراجعة الداخلية و مت تعريفها عى أهنا :نشاط مستقل
موضوعي ،تأكيدي و استشاري مصمم إل ضافة قيمة للمؤسسة و لتحسني عملياهتا ،و هو يساعد الشركة على حتقيق
أهدافها بإجياد منهج منظم و دقيق لتقييم و حتسني فعالية عمليات إدارة املخاطر ،الرقابة وحوكمة الشركات.
ثانيا :أهمية المراجعة الداخلية:
تعترب املراجعة الداخلية مهمة بالنسبة للمستثمرين وأصحاب األموال الذين يتميّزون باستعـماهلم للبيانات والقوائم

املالية يف اختاذ القرارات ،ومن املستفيدين من املراجعة نذكر:2
 -1مسيّرو الشركات

مسريو املؤسسات بدرجة كبرية للتأكد من أ ّن األهداف املسطرة قد متّ بلوغها والتحقق من أن نظام املتابعة
يتجه ّ
واملراجعة الدورية للحسـابات املقدمة عبارة عن معلومـات مقنعة وصادقة واليت ميكن أن تؤخذ كقاعدة الختاذ القرارات
التسيريية.
 -2المساهمون ومالك الشركة
يتجه اهتمام املسريين إىل نتائج املراجعة الداخلية وهذا للتأكد من:
 قدرة تسيري املسؤولني؛
 االستغالل اجليّد واألمثل لألموال املستثمرة قبل االلتزام بقرارات جديدة؛

 الكشف عن أخطاء الغش ومنع حدوثها أو على األقل احلد من انتشارها.

Hammini ALLEL, Le Contrôle Interne et L’élaboration du Bilan Comptable : entreprise

1

publique économique office des Publication Universitaires, Alger, 2003, P : 35.

 2حممد بوتني ،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،9449 ،ص.97 :
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 -3الدائنون والموردون
إن سالمة املركز املايل تعطي الثقة املطلوبة يف املعامالت واليت تتم بني الشركة ،متعامليها ودائنيها حيث ميكن أن
يستعينوا برأي املراجع يف القوائم املالية واملركز املايل ،كما أن درجة السيولة والربح تعدان ذات أمهية قصوى هلم وبالتايل
فهي تعترب كأساس لتقرير سالمة احلالة املالية أو اجتاههما.
 -4الغ ــير
 المستثمرون :تلعب املراجعة الداخلية دور هاما بالنسبة للمستثمرين ،فهي تتقدم كضمان أساسي لطلب
القروض والتحرك يف حاالت العسر املايل أو قرار اإلفالس أو يف حالة استثمارات إضافية؛
 الهيئات الحكومية :تؤسس هيئات الدولة سياستها املتعلقة بالتخطيط ،املراقبة ،الضريبة على قاعدة التقرير املعد
من طرف املراجع وكذا حلماية املؤسسات وخاصة العمومية منها بتوفري نظام رقابة داخلية سليم؛
 إدارة الضرائب :إن احرتام النصوص التشريعية ،والقانونية وكذا املبادئ احملاسبية املقبولة بصفة عامة تسمح
بتحقيق خاصية املصداقية والثقة يف احلسابات أمام إدارة اجلباية وكذا لتحديد الوعاء الضرييب وإعطاء املصداقية
للتصرحيات الضريبية.
وعليه ،ميكن الوقوف على أمهية املراجعة الداخلية من خالل النقاط التالية:1
 العمل على زيادة الثقة والتأكد من سالمة املعلومات وكفايتها حىت يتسىن ملستعمليها اختاذ أجنع القرارات
وختفيض خماطر اختاذ القرارات غري السليمة.
 إعطاء مصداقية ملا تقدمه الشركة من بيانات ومعلومات حماسبية ملالكي املؤسسات واملسامهني يف رأس ماهلا.
املوردون واملتعاملون مع الشركة فهم كذلك يهتمون بنتائج املراجعة حىت يتعرفوا على مدى سالمة مركزها املايل
ّ 
السيولة املتاحة لديها ،الشيء الذي يزيد من ثقتهم يف اسرتجاع حقوقهم ويزيد من اتساع جمال املعامالت مع
هذه الشركة .كذلك أصحاب املدخرات والذين هم بصدد توجيهها إىل االستثمار ،فهم يعتمدون على خمتلف
القوائم املالية ويستعينون مبختلف املعلومات احملاسبية ،ويبحثون عن التوجيه الذي يستطيع أن حيقق هلم عائدا
معتربا .وحىت البنوك عند منحها للقروض ،فهي تقوم بفحص ومراجعة خمتلف البيانات واملعلومات املالية

 1نقاز حممد ،دور المراجعة الداخلية في دعم وتفعيل القرار  ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،ختصص مالية وحماسبة ،جامعة عمار
ثلجي ،األغواط ،9442 ،ص.92 :
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املستخلصة من املؤسسات والشركات ،وال متنح القروض ذات األجل الطويل أو القصري إالّ إذا مت التحقق من
صحة املعلومات اليت سلمت هلا.
ثالثا :أهداف المراجعة الداخلية
لقد تطورت أهداف املراجعة الداخلية و أصبحت تتماشىى مع التطورات االقتصادية احلديثة حيث تطورت من
اكتشاف األخطاء و الغش و التالعبات و أصبحت هتتم بكل النشاطات و الوظائف يف الشركات ،حيث ميكن تقسيم
أهداف املراجعة الداخلية إىل هدفني مها:1
 -1حماية ممتلكات الشركة و مصالحها
يسعى املراجع الداخلي إ ىل محاية مصاحل الشركة و ممتلكاهتا من الغش و األخطاء و الضياع و االحنراف
باستخدام إجراءات مالئمة كما يسعى إىل إظهار نواحي الضعف عن طريق فحص دقة البيانات احملاسبية ويعتمد
لتحقيق هذا اهلدف على برنامج ملراجعة النواحي املالية واحملاسبية عن طريق املراجعة املالية ،و تتضمن فحص كل من
النظام احملاسيب والرقابة الداخلية للتأكد من سالمتها و فعاليتها من حيث التصميم و التنفيذ و اختيار السجالت املناسبة
و القوائم املالية و حتقيق عناصر املركز املايل.
 -2البناء و اإلصالح
عن طريق تقدمي توصيات إل جراء التعديالت الالزمة على نواحي النشاط ،و تعتمد يف هذا اجملال على قياس
وتقييم ومراجعة خطط و سياسات و إجراءات اإلدارة عن طريق القيام مبراجعة خاصة تتعلق مبختلف نشاطات الشركة
وهو ما يعرف مبراجعة األعمال و اليت هتدف إ ىل تقييم مدى ختصص قسم أو نشاط معني للربنامج املسطر من طرف
اإلدارة.
و يبني الشكل التايل األهداف األساسية للمراجعة الداخلية:

 1خالد أمني عبد اهلل ،علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلمية ،دار وائل للنشر ،الطبعة الثالثة ،األردن ،9442 ،ص.962 :
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الشكل رقم (  :)1-1أهداف المراجعة الداخلية
هدف الحماية

هدف البناء

يتم القيام بأعمال الفحص و املطابقة بني

و يعين اقرتاح اخلطوات الالزمة لتصحيح نتائج
الفحص و املطابقة و تقدمي النصح لإلدارة وعلى

األداء الفعلي و املعاييري املوضوعة لكل من:

ذلك يعمل املراجع الداخلي باإلضافة إىل مراجعة

 -سياسات الشركة؛

العمليات احلسابية و املالية إىل:

 -نظم الرقابة الداخلية؛

 -التحقق من مدى االلتزام بالسياسات

 -سجالت الشركة؛

و االجراءات و اخلطط املوضوعة؛

 -قيم الشركة؛

 التحقق من مدى سالمة إجراءات محايةاألصول؛

 أنشطة الشركة؛ -أنشطة التشغيل.

 -اقرتاح بتطوير و حتسني األداء.

المصدر :فتحي رزق السوافريي ،مرجع سبق ذكره ،ص.27 :
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المطلب الثالث :أنواع المراجعة الداخلية
للمراجعة الداخلية أنواع عديدة وتعدد أنواعها يؤثر على جوهر العملية ،حيث ميكن إدراجها وفق املعيارين
التاليني:
 -1حسب طبيعة المراجعة :ومنيز من خالل هذا املعيار بني كل من:1
 المراجعة المستمرة :تعين املراجعة املستمرة طوال السنة لألنشطة اليت ترى اإلدارة العليايف الشركة ضرورة
متابعتها ومراجعتها صورة مستمرة بسبب أمهية النشاط أو املهام ،أو بسبب ضخامة حجم األموال والنقدية أو
احلسابات املعينة حتقيقا ألهداف معينة حيددها جملس اإلدارة أ اإلدارة العليا.
 المراجعة النهائية :يتم إجراء أعمال املراجعة النهائية بعد إقفال السنة املالية موضوع املراجعة ،باإلضافة
واستكماال إىل ما سبق القيام به يف املراجعة املستمرة من خالل املراجعة الفصلية أو املرحلية ،يتم التأكد من
صحة البيانات املالية واحملاسبية املعدة بواسطة االدارة املالية لتقدميها إىل اإلدارة العليا و جملس اإلدارة ومطابقتها
للبيانا ت الفعلية يف السجالت املالية وأهنا معدة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية و من أنه مت إعداده بصورة عادلة
وفقا للقوانني و التنظيمات ومن أهنا تظهر الوضع أو املركز املايل للمؤسسة و نتائج األعمال و التدفقات النقدية
و التغريات يف احلقوق و أن اإليضاحات حول البيانات املالية هي كافية و مالئمة ،كذلك مراجعة البيانات
املالية قبل تقدميها ألية جهة خارجية.
 المراجعة الخاصة :حيدد مسؤول دائرة املراجعة الداخلية مع جملس اإلدارة أو املدير العام بعد موافقة جملس
اإلدارة أو املدير العام على نطاق أعمال مهام املراجعة اخلاصة خالل سنة مالية معينة ،يقصد بذلك األعمال أو
األنشطة  ،العمليات  ،األقسام ،الدوائر أو اإلدارات اليت ينبغي أن تشملها أعمال املراجعة اخلاصة ،حيث يتم
حتضري برنامج مراجعة خاص لطل مهمة وفقا ألهداف ونطاق املهمة اخلاصة مبوضوع التكليف إال يف حال
تطابق ما ورد يف برنامج املراجعة مع املهام اخلاصة ،يف هذه احلالة جيب تطبيق كامل بنود املراجعة يف اجلزء
اخلاص منه باملهمة وإال جيب تعديل برنامج املراجعة ليتالءم مع املهمة اخلاصة موضوع املراجعة.

 1داود يوسف صبح ،دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية ،احتاد املصارف العربية ،لبنان ،9442 ،ص ص.99-94 :
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 -2حسب موضوع و أوجه المراجعة :من خالل هذا املعيار منيز بني كل من:1
 المراجعة المالية :تنطوي هذه املراجعة على جتميع األدلة عن البيانات اليت تشمل عليها القوائم املالية ألية
مؤسسة و استخدام هذه األدلة للتأكد من مدى تطبيق الشركة للمبادئ احملاسبية املقبولة عموما.
يتحقق هذا املستوى من املراجعة بصفة عامة على الرقابة احملاسبية املطلوبة بالنسبة لألنشطة والعمليات املختلفة و اليت
تتضمن العناصر التالية:
 التحقيق من أن العمليات املالية متت كما جيب أن يكون (الوجود ،امللكية ،االكتمال ،الدقة ،التسجيلوالتقييم)......؛
 حتديد ما إذا كانت اللوائح والتعليمات املالية واإلجراءات املالية اليت تتضمنها القوانني والنظم املوضوعية قد متاإللتزام هبا و العمل على أساسها و عدم اخلروج عنها،
 حتديد ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت بصورة موضوعية و تعرض البيانلت بصورة صادقة و عادلة؛ التحقق من أن نتيجة النشاط من ربح أو خسارة تعرب تعبريا صادقا عن النتيجة احلقيقية لنشاط الشركة و أنامليزانية العمومية تعرب تعبريا صادقا عن املركز املايل احلقيقي للمؤسسة؛
 التحقق من مدى االلتزام بالقواعد احملاسبية املتعارف عليها فيما يتعلق بطبيعة العمل احملاسيب من حيثالدورات املستندية واحملاسبية الالزمة لتسجيل العمليات املالية املختلفة.
 المراجعة التشغيلية (العمليات) :متثل املراجعة التشغيلية دراسة ألحد الوحدات اخلاصة يف الشركة ألغراض
قياس أدائها ،حيث تقوم املراجعات التشغيلية على فحص كافة أو بعض اإلجراءات التشغيلية للمؤسسة ألغراض تقييم
فعالية التشغيل ،حيث تقيس الفعالية أي ما إذا كانت الشركة حتق ق أهدافها و غاياهتا ،أما الكفاءة فهي توضح كيف
تستخدم الشركة بشكل أفضل مواردها لتحقيق أهدافها ،وال يقتصر عمليات الفحص التشغيلية على احملاسبة فقط
حيث أهنا قد تتضمن تقييم اهليكل التنظيمي و التسويق طرق اإلنتاج و تشغيل احلاسب اإللكرتوين ،أو أي جمال جمال
من املؤسسسة خيضع للتقييم ،وعادة ما يتم تقدمي توصيات لإلدارة ألغراض حتسني العمليات ،إن معايري الفعالية
 1حممد السيد سرايا ،أصول وقواعد المراجعة اإلطار النظري -المعايير والقواعد -مشاكل التطبيق العلمي ،املكتب اجلامعي ااحلديث ،مصر9442 ،
ص ص.991 -998:
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والكفاءة غري مقررة بوضوح مثل مبادئ احملاسبة املقبولة واملتعارف عليها أو تلك اليت تتضمنها القوانني ،فإن عملية
املراجعة التشغيلية تتطلب أحكام تتسم بأهنا أكثر ذاتية مقارنة مبراجعة القوائم املالية و مراجعة االلتزام.1
 مراجعة االلتزام :متثل مراجعة االلتزامات عملية فحص إلجراءات الشركة لتحديد ما إذا كانت الشركة تتبع
اإلجراءات املقررة أو القواعد أو اللوائح احملددة عن طريق سلطة أعلى .كما تقيس مراجعة االلتزام تقيد الشركة
باملعايري املقررة.2

1

حسني أمحد دحدوح ،حسني يوسف القاضي ،مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظري واإلجراءات العملية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن

 ،9441ص.26 :

 2أمني السيد أمحد لطفي ،التطورات الحديثة في المراجعة ،الدار اجلامعية ،مصر ،9442 ،ص.91 :
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المبحث الثاني :اإلجراءات العملية لتنفيذ مهمة المراجعة الداخلية
تتمثل منهجية تنفيذ املراجعة الداخلية يف جمموعة من اخلطوات و الوسائل اليت يتبعها املراجع الداخلي يف سبيل
مراجعته و فحصه و تقييمه لألعمال املختلفة داخل الشركة ،و ذلك هبدف إجياد رقابة فعالة على أعمال الشركة
ومساعدة العاملني فيها على القيام مبسؤولياهتم بشكل فعال و كفء.
المطلب األول :خطوات تنفيذ مهنة المراجعة الداخلية
ختتلف طريقة أداء املراجع الداخلي تبعا إلختالف طبيعة نشاط الشركة و نوعية املشكالت اليت تؤثر على أداء
عملياهتا و النظام اإلداري الذي تسري عليه إدارهتا ،إال أن أداء مهنة املراجعة الداخلية يتم من خالل اختار اجلهة اخلاضعة
للمراجعة و من مث اتباع جمموعة من املراحل لتنفيذها.
أوال:اختيار الجهة الخاضعة للمراجعة:
تبدأ املراجعة الداخلية باختيار النشاط الذي سيخضع لعملية املراجعة ،و الذي يتم وفق ثالث طرق:1
 -1االختيار المنظم :و يتم تبعا هلذه الطريقة اختيار النشاط أو اجلهة اخلاضعة للمراجعة استنادا إىل خطة املراجعة
السنوية اليت يتم وضعها يف بداية السنة.
 -2االختيار بناءا على طلب اإلدارة العليا :قد حتتاج اإلدارة العليا إىل احلصول على املعلومات بشأن وضع أو مشكلة
ما ،ترى اإلدارة أهنا حباجة إ ىل حكم أو رأي فيها ،مثل مراجعة اتفاقية ما على وشك التوقيع ،أو مراجعة حساب أحد
العمالء متهيدا لدفع فاتورة ما.
 -3االختيار بناءا على طلب الجهة الخاضعة للمراجعة :قد حيتاج بعض مدراء الدوائر إىل مساعدة املراجع الداخلي
إىل تقييم كفاية و فعالية نظام الرقابة الداخلية لبعض األنشطة اخلاضعة إلدارهتم.2

 1خلف عبد اهلل الوردات ،التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق ،دار الوراق للنشر والتوزيع ،األردن ،9446،ص.976 :
2نفس املرجع أعاله ،ص.972:
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ثانيا :مراحل إنجاز عملية المراجعة الداخلية
سنقوم بتحديد مراحل اجناز عملية املراجعة من خالل ما يلي:
 -1التحضير لمهمة المراجعة الداخلية
يتطلب األمر من املراجع الداخلي قبل البدء بالتنفيذ ألعمال املراجعة ،أن يقوم أوال بالتحضري اجليد هلذه املهمة
من أجل حتديد أولويات مهمة املراجعة بالتوافق مع أهداف الشركة .و تتمثل خطوة التحضري للمهمة يف مرحلتني مها
مرحلة األمر باملهمة و مرحلة الدراسة و التخطيط.
 -1-1األمر بالمهمة :يتمثل األمر باملهمة الوثيقة املسلمة من طرف االدارة العامة للمؤسسة اىل مصلحة املراجعة
الداخلية من أجل اعالم املسؤولني باالنطالق يف عملية املراجعة فاألمر باملهمة حيدد األهداف املراد حتقيقها من طرف
املراجعة الداخلية لصاحل االدارة العامة كما ميكن هلذا األمر أن حيدد العالقة بني القائمني بعملية املراجعة و األشخاص أو
املصلحة أو حىت اهليكل حمل املراجعة لتفادي أي غموض.
أما من حيث الشكل فيستحسن أن يكون األمر باملهمة وثيقة ال تفوت الصفحة الواحدة كما ميكن أن يكون أمر
شفهي يف حالة ما إذا كانت الشركة صغرية نسبيا.
كما جتدر االشارة أن الطالب خلدمات املراجعة الداخلية يستطيع أن يكون غري االدارة العامة للمؤسسة على سبيل املثال
رئيس مصلحة معينة و ألسباب ما يطلب مراجعة املصلحة ففي هذه احلالة يستحسن أن يكون هذا األمر موقع من
طرف اإل دارة العامة و لو كتوقيع ثاين ذلك إلعطاء صالحيات أكثر للمراجعة الداخلية و استقبال أحسن و تسهيالت
عند القيام بعملهم.1
 -2-1الدراسة و التخطيط :إن هذه املرحلة تعترب ضرورية و هامة جدا إلجناح مهمة املراجعة الداخلية ،حيث جيب
على املراجعني الداخليني وضع خطة املراجعة املبنية على املخاطر ،لتحديد أولويات مهمة املراجعة مبا يتالءم و األهداف
املسطرة و يتم تنفيذ هذه املرحلة من خالل ما يلي:

 1شعباين لطفي ،المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة ،مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،قسم علوم التسيري ،جامعة
اجلزائر ،9449 ،ص.28 :
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أ -اإلطالع و الفهم :يف هذه اخلطوة جيب على املراجع الداخلي أن يقوم بعملية اإلطالع و مجع املعلومات الكافية
و الالزمة ،اليت متكن من فهم املوضوع حمل املراجعة بغرض حتقيق ما يلي:
 معرفة األهداف املطلوب حتقيقها من هذه املهمة؛ معرفة الرقابة الداخلية املطبقة يف النشاط أو الوظيفة حمل املراجعة و حتديد املشاكل األساسية املتعلقة هبا.فعلى املراجع الداخلي الفهم اجليد لطبيعة النشاط حمل املراجعة ،و حتديد احتياجات الطرف املستفيد منها ،ليرتكز عليه
التخطيط للمهمة.1
ب -خطة التقارب :بعد أن يقوم املراجع الداخلي باإلطالع و الفهم اجليد للمهمة املكلف هبا ،و من خالل املعلومات
اليت قام جبمعها ،فإنه يقوم بإعداد خطة التقارب ،و هي عبارة عن وثيقة تظهر يف شكل جدول يقوم بتقسيم النشاط
أوالوظيفة حمل املراجعة إىل جمموعة أعمال أولية سهلة املالحظة ،حيث يقسم اجلدول إىل عمودين ،يبني العمود األول
تقسيمات األعمال أو العمليات األولية ،بينما يبني العمود الثاين أهداف تلك األعمال أو العمليات.2
ج -تحديد مواقع الخطر :على املراجع الداخلي أن يقوم بتقييم مدى مالءمة و فعالية إدارة خماطر النشاط و أنظمة
الضبط مقارنة بإ طار العمل املتعلقة به و يف هناية هذه اخلطوة و على ضوء حتديده ملواقع اخلطر ،3فإن املراجع الداخلي
يقوم بإكمال جدول خطة التقارب بإضافة:4
 عمود ثالث :حيدد اخلطر املرتبط بكل عمل؛ عمود رابع :يتضمن تقييم ملخص للخطر حسب ثالث مستويات :عايل ،متوسط ،ضعيف؛ عمود خامس :ذكر وسائل الرقابة الداخلية اليت جيب توفريها إلبطال هذه املخاطر ،باإلعتماد على اإلجراءاتاملعايري ،اإلشراف و األدوات املالئمة أو األفراد املؤهلني؛

 1عبد السالم عبد اهلل أبو سرعة ،التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية والتسيري ،فرع حماسبة
ومراجعة ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر ،9494 ،ص19 :
2
Jaque Renard, OP- Cit, P : 189.
 3داود يوسف صبح ،مرجع سبق ذكره ،ص.927 :
4
Jaque Renard, OP- Cit , p :190.
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 عمود سادس :اإلشارة إىل وجود أو عدم وجود اإلجراءات اليت تعترب ذات أمهية ،أو أهنا موجودة و ال تؤدي عملهاوالعكس غري موجودة و لكن توجد وسائل أخرى تتحكم يف العمل؛
د -التقرير التوجيهي  :حيدد التقرير التوجيهي أسس حتقيق مهمة املراجعة الداخلية و نطاقها ،و يعرض األهداف اليت
يسعى املراجع الداخلي لتحقيقها ،كما يعرف مواقع اخلطر احملددة سابقا ضمن خطة التقارب ،و اليت على ضوئها يتم
حتديد نطاق املهمة ،كما يتضمن مقرتح املراجعون مبجاالت تدخالهتم ،من حيث جمال العمل الوظيفي ،أي اإلدارة
والفروع اليت ستخضع للمراجعة ،و جمال العمل اجلغرايف ،أي مكان القيام باملهمة.
كما أن هذا التقرير قابل للتعديل ذلك بعد التشاور مع األشخاص املعنيني باملراجعة و الطالبني هلا وحىت يستطيع التقرير
التوجيهي ملهمة املراجعة من حتقيق األهداف املسطرة عليه أن يأخذ بعني االعتبار النتائج املستخلصة بعد حتديد مواقع
اخلطر.
 -2تنفيذ مهمة المراجعة الداخلية:
بعد أن ينتهي املراجع الداخلي من دراسته و ختطيطه ملهمة املراجعة الداخلية املكلف هبا ،تبدأ خطوات العمل
امليداين للمهمة ،و اليت من خالهلا يقوم املراجع الداخلي جبمع املعلومات و أدلة اإلثبات ،مبا ميكنه من حتقيق أهداف
هذه املهمة ،و تتمثل هذه اخلطوة يف ثالث مراحل هي:1
 -1-2إجتماع اإلفتتاح :يتم عقد اجتماع اإل فتتاح يف مقر النشاط الذي سيتم مراجعته بني الفريق املكلف باملهمة
ومسؤولو النشاط حمل املراجعة ،و فيه يتم بناء أوىل العالقات بني الطرفني ،و كذلك التهيئة امليدانية لعملية املراجعة
والفحص اليت ستتم.
 -2-2برنامج المراجعة(مخطط التنفيذ) :يقوم برنامج املراجعة بتقسيم أعمال املراجعة بني خمتلف أعضاء فريق املرجعة
وفقا ملؤهالهتم و خربهتم وحسب الزمن ،تنظيم تنقالت األعضاء ،برجمة االستجوابات و اللقاءات ،و يسمح للمراجع
مبعرفة أدق التفاصيل عن مهمته ،و يساعد على تتبع عمل املراجعني لضمان السري العادي للمهمة خالل الزمن و حتديد
املراحل اليت مت التوصل إ ليها من طرف املراجع ،و يعترب مرجعا مهما للمهمات املستقبلية ،كما ال جيب اخللط بني هذا
املخطط مع خطة التقارب ،فالثانية ختطط العمل حىت هناية مرحلة الدراسة و التخطيط فقط.

IDIM
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 -3-2العمل الميداني :يتم تنفيذ هذه املرحلة مباشرة بعد إ عداد برنامج املراجعة و اعتماده من مدير املراجعة ،حيث
يقوم فريق املراجعة بتطبيق هذا الربنامج على الواقع من خالل إجراء االختبارات ،املقارنات و غريها من تقنيات املراجعة
بغرض أدلة اإلثبات الكافيةو املالئمة لتحقيق أهداف مهمة املراجعة ،و الكشف عن أي مشاكل أو خمالفات أو
احنرافات قد حتدث .وجيب على فريق املراجعة القيام بتوثيق كافة أعمال املراجعة ،بأوراق عمل مؤيدة مبعلومات
ومستندات ثبوتية داعمة هلا ،و تعترب أوراق العمل من أهم عناصر أعمال املراجعة ،فهي اليت تدعم و تعزز و تثبت عملية
و نتائج وتوصيات املراجعة ،الناجتة عن أدلة املراجعة من أعمال املراجعة املنجزة.
 -3التقرير عن مهمة المراجعة الداخلية
هذه اخلطوة تعترب األخرية يف اجناز مهمة املراجعة الداخلية ،و تتمثل يف أربع مراحل هي:1
 -1-3التقرير األولي للمراجعة :يتم إعداد هذا التقرير من خالل أوراق إبراز و حتليل املشاكل ،اليت يتم إعدادها أثناء
تنفيذ برنامج املراجعة،واليت تشمل على كافة املشاكل و اإلحنرافات و املخالفات اليت تكشفت للمراجعني أثناء تنفيذهم
للمهمة ،وهذا التقرير يعترب أساس إعداد التقرير النهائي.
 -2-3حق الرد من األشخاص المراجعة أعمالهم :يتم عقد اجتماع بني فريق املراجعة الذي قام بتنفيذ مهمة املراجعة
واألشخاص املراجعة أعماهلم ،و يف هذا االجتماع يقوم فريق املراجعة بعرض املالحظات والنتائج اليت توصلوا إليها مدعمة
باألدلة املؤيدة هلا ،إضافة إ ىل التوصيات املقرتحة بشأهنا ،بعدها يتدخل األشخاص املراجعة أعماهلم بالرد على تلك
املالحظات و النتائج و التوصيات من خالل التربيرات و التوضيحات و االنتقادات اليت يقدموهنا إن كان لديهم.
 -3-3التقرير النهائي :بعد انتهاء التدخل ،يتم اعداد تقرير املراجعة يف صورته النهائية ،و يتم إرساله ألهم املسؤولني
املعنيني واإلدارة ،إلعالمهم بنتائج مهمة املراجعة ،و التوصيات املقرتحة ملعاجلة املشكالت و اإلختالالت اليت تكشفت
خالل عملية املراجعة .و جيب أن يكون التقرير موضوعي و واضح و بناء ،و يتم إعداده و تقدميه يف الوقت املناسب.
 -4-3تنفيذ التوصيات :بعد اقرتاح املراجع الداخلي جملموعة من التوصيات التصحيحية الواجب القيام هبا بناءا على
املالحظات اليت سجلها أثناء القيام مبهمته ،فإنه يقوم مبتابعة مدى اإللتزام بتنفيذ تلك التوصيات ،و تنتهي هذه املرحلة
عند تنفيذ كل التوصيات املقرتحة و اليت صادقت عليها اإلدارة.

 1عبد السالم عبد اهلل أبو سرعة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.24-61 :
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المطلب الثاني :تقنيات المراجعة الداخلية
سنقوم بتحديد أوال أوراق العمل لتنفيذ مهمة املراجعة الداخلية و من مث قرائن و أدلة اإلثبات.
أوال :أوراق العمل لتنفيذ مهمة المراجعة الداخلية
تعترب أوراق العمل من أهم عناصر أعمال املراجعة ،فهي اليت تدعم و تعزز و تثبت عملية و نتائج و توصيات
املراجعة ،الناجتة عن أدلة املراجعة من أعمال املراجعة املنجزة.
 -1تعريف أوراق عمل المراجعة" :تعترب أوراق العمل دليال ماديا عن الوقت املستغرق يف عملية املراجعة ،لذا أصبح
من الضروري على أي مراجع االهتمام هبذه األوراق العتبارها ركيزة أساسية يف كتابة التقرير".1
كما تعرف أوراق العمل على أهنا" تشمل كل األدلة و القرائن اليت مت مجعها بواسطة املراجع الظهار ما قام به من عمل
وبواسطتها يكون للمراجع األساس الذي يستند إليه يف إعداد التقرير ،و القرائن ملدى الفحص الذي قام به".2
و تعرف أيضا على " بأهنا سجالت حيتفظ هبا املراجع لإلجراءات اليت مت تنفيذها و االختبارات اليت أجراها واملعلومات
اليت مت احلصول عليها و االستنتاجات املالئمة اليت توصل إليها".3
حيث تتضمن أوراق العمل كل األدلة والقرائن اليت يتم جتميعها بواسطة املراجع إلظهار ما قام به من عمل ،و كذلك
الطرق و اإلجراءات اليت اتبعها ،و والنتائج اليت توصل إليها.
 -2أنواع أوراق العمل :تشمل أوراق ممارسة مهنة املراجعة على ما يلي:
أ -ملفات المراجعة :عادة ما حيتفظ املراجع بالوثائق و األوراق اليت يتحصل عليها و يقمم برتتيبها يف ملفني ،ملف
دائم واﻵخر سنوي أو جاري .و مضمون هذين امللفني ال خيتلف كثريا بني املراجعني و اليت حتتوي على ما يلي:
ب -مذكرات المراجعة :كثريا ما تعرتض املراجع أثناء قيامه بعملية املراجعة أمورا حتتاج إىل تفسريات وإيضاحات فيقوم
بتدوينها يف سجل خاص ،و من املالحظات اليت يدوهنا املراجع يف هذا السجل ما يلي:4
Laurent, H et Philippe, La pratique de l’audit, France, 1994, P : 69.
 2فتحي رزق السوافريي ،حممد أمحد عبد املالك ،مرجع سبق ذكره ،ص.61 :
 3حممد الفيومي ،عوض لبيب ،أصول المراجعة ،املكتب اجلامعي احلديث ،مصر ،9447،ص.99 :

 4خالد أمني السيد ،علم تدقيق الحسابات :الناحية النظرية و العملية ،الطبعة الرابعة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،9442 ،ص ص.942-946 :
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 بيانات باملستندات املفقودة ،أو غري املستوفاة للشروط الشكلية أو املوضوعية أو القانونية؛ بيان لألخطاء اليت عثر عليها أثناء املراجعة؛ بيان للثغرات اليت اليت وجدها يف نظام الرقابة الداخلية؛ املسائل اليت يرغب املراجع استكماهلا يف املرات القادمة؛ مسائل حرر هبا مراسالت لطلب إيضاحات و تفسريات؛ اقرتاحات و تعديالت يرى ضرورة إلدخاهلا على برنامج املراجعة؛ حتفظاته و مالحظاته يف عملية املراجعة.ج -عالمات المراجعة :على املراجع أن يستخدم عالمات أو رموز خاصة أثناء قيامه بعملية املراجعة ،و عندما ينتهي
من مراجعة خطوة ما يؤشر عليها برمز خاص يفيد مراجعتها و طبيعة تلك املراجعة ،و عليه أيضا أن حيتفظ هو
ومساعدوه على سرية هذه األمور ،و ل يس هناك عالمات معينة متعارف عليها بني مجهور املراجعني ،حيث جد لكل
مراجع رموزه اخلاصة موضوعة يف قائمة موضح هبا الرموز و داللته لبعض معاونوه يسريون على نظام رمزي موحد يسهل
على املراجع متابعة أعماله .و من األمثلة على عالمات املراجعة على ما يلي:1
 : للداللة على مراجعة ترحيل املبلغ من دفرت اليومية؛
=  :للداللة على مراجعة اجملموع الرأسي؛
×  :للداللة على اجملموع األفقي؛
<  :للداللة على مطابقة العملية مع املستند املؤيد هلا؛
 : Oللداللة على إلغاء رقم أو شطبه؛
 : Sللداللة على عدم إنتهاء مراجعة اخلطوة؛
 : Vللداللة على املراجعة املستندية؛
م  :للداللة على النقل من صفحة إىل أخرى؛

 1نفس املرجع السابق ،ص.946 :
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ك  :للداللة على وجود كشف حتليلي.
ثانيا  :القرائن و أدلة اإلثبات
تقوم البنية األساسية لعملية املراجعة على وظيفة اإلثبات وليس الفحص ،وعليه فإنه جيب على املراجع الداخلي
عند تنفيذه لإلجراءات أن حيصل على قرائن كافية متكنه من التوصل إىل نتائج معقولة يعتمد عليها يف كتابة تقريره وإبداء
رأيه.
-1

أنواع القرائن و أدلة اإلثبات:

تتمثل أنواع قرائن اإلثبات يف املراجعة الداخلية فيما يلي:
 الوجود الفعلي؛
 املستندات املختلفة املؤيدة للعمليات سواء أنشأت داخل الشركة أو خارجها؛
 وجود نظام سليم للرقابة الداخلية؛
 صحة األرصدة من الناحية احلسابية؛
 اإلقرارات املكتوبة واليت تعترب من أدلة اإلثبات املؤيدة للقوائم املالية كدفاتر القيد األصلي و دفاتر األستاذ العام و
السجالت احملاسبية ،و أوراق العمل املتعلقة بالتسويات اجلردية.
 -2وسائل الحصول على أدلة اإلثبات والقرائن:
من أجل القيام بتنفيذ مهمة املراجعة الداخلية فان املراجع حيتاج اىل معلومات نوعية و أخرى كمية من أجل
التخطيط ألعمال املراجعة و تنفيذها وجلمع هذه املعلومات و حتليلها جيب االعتماد على جمموعة من الوسائل
والتقنيات و اليت تتمثل فيما يلي:1
 المعاينة و الجرد الفعلي :لكي يتأكد املراجع من صحة وحقيقة الرصيد الدفرتي لألصل ،فإنه جيب عليه معاينة
األصل على الواقع وكذلك الوثائق املثبتة لوجوده ،والقيام بعمليات العد والقياس واجلرد ،هذه الوسيلة تعترب أهم
وأقوى وسيلة للتحقق من الوجود الفعلي لألصل.
 المراجعة الحسابية :يهدف هذا االجراء للتأكد من سالمة األرقام و البيانات احلسابية املسجلة باملستندات
والدفاتر و الكشوف و القوائم املالية و ذلك من الناحية احلسابية فقط ورغم بساطة هذه الوسيلة إال أهنا وسيلة
 1عبد السالم عبد اهلل أبو سرعة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.89-84 :
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ضرورية متكن املراجع من التأكد من الصحة احلسابية للمراحل املختلفة من مراحل العمل احملاسيب .وتشمل
املراجعة احلسابية على املراحل التالية:
 التحقق من األرصدة االفتتاحية جلميع احلسابات و مطابقتها مع األرصدة الواردة يف ميزانية السنة املالية
السابقة؛
 مراجعة و فحص العمليات احلسابية من مجع وطرح وضرب وقسمة إىل غري ذلك الواردة يف املستندات
الدالة على حدوث العمليات املختلفة ذات العالقة بنشاط الشركة؛
 مراجعة مجيع الصفحات لدفرت اليومية وترحيل هذه اجملاميع من صفحة ألخرى؛
 مراجعة ترصيد مجيع احلسابات املدينة منها و الدائنة ،ونقل هذه األرصدة إىل ميزان املراجعة املعد يف هناية
السنة املالية؛
 مراجعة العمليات احلسابية املتعلقة بعناصر املصاريف و اإليرادات اخلاصة بإعداد احلسابات والقوائم
املالية؛
 احتساب اإليرادات اخلاصة بالسنة املالية و حتديد املقدم و املستحق منها؛
 مراجعة نقل األرقام إىل القوائم والتقارير اخلتامية؛
 مراجعة النتائج النهائية لنشاط الشركة من صايف األرباح أو اخلسائر ،وما مت بشأهنا.
 المراجعة المستندية :إن املستندات هي األوراق اليت تعترب مرجعا سليما ،يعتمد عليها املراجع يف التأكد من
احلدوث الفعلي لواقعة معينةومن الصحة املتعلقة هبا ،وتعترب املراجعة املستندية من أهم الوسائل املستخدمة
للحصول على أدل اإل ثبات يف املراجعة ويتوقف جناح عملية املراجعة على دقة أدلة املراجعة املستندية ،حيث أهنا
تساعد املراجع على الربط بني األحداث والتصرفات املالية بالشركة.
ويف هذا اجملال البد من املراجع أن يتحقق من الشروط الواجب توفرها يف املستندات ،حىت ميكن اعتبارها دليل إثبات
وقرينة من قرائن املراجعة ،هذه الشروط تتمثل فيما يلي:1
 التأكد من الشروط القانونية للمستند ،و بصفة خاصة املستندات اليت تأخذ شكل العقود(عقود اإلجيار ،عقود
امللكية ،عقود البيع)؛
 التأكد من توضيح أمساء األطراف ذات العالقة باملستند مثل اسم الشركة ،اسم العميل ،أو البنك)؛
 التأكد من البيانات الرقمية يف املستند ومن أمهها:
 1كمال الدين مصطفى الدهراوي ،حممد السيد سرايا ،دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة ،املكتب اجلامعي احلديث ،مصر ،9446 ،ص .916
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ـ ـ تاريخ حترير املستند ،و أنه تاريخ القيد يف الدفاتر؛
ـ ـ رقم تسلسل املستند مثل رقم الفاتورة ،رقم الشيك؛
ـ ـ املبلغ النقدي احملرر باملستند وجيب التأكد من حتريره رقميا وحرفيا؛
 التأكد من طبيعة العملية اليت يعرب عنها املستند ،وأهنا تدخل يف نطاق نشاط الشركة؛
 التأكد من استيفاء التوقيعات املختلفة اخلاصة باملستند؛
 التأكد من استيفاء املستند للدمغات و الطوابع احلكومية عندما تقتضي القوانني ذلك؛
 التحقق من التوجه احملاسيب السليم للعملية اليت يتضمنها املستند.
 المصادقات :تعترب أكثر أدلة اإلثبات املستندية صالحية و إقناعا ،يستخدمها املراجع كإجراء للتحقق من
وجود أسهم رأس مال أو أصول و التزامات معينة ،تستخدم املصادقات للتحقق من وجود النقدية يف البنك
وحسابات املدينني وهي توفر دليال لإلثبات ميكن اإلعتماد عليه و الوثوق فيه بدرجة كبرية و ذلك ألهنا
أنشأت خارج الشركة كما أهنا سلمت و حولت مباشرة إىل املراجع دون تعرضها ملخاطر احتمال تغريها
بواسطة العميل وحتريفها ،ختتلف املصادقات يف شكلها وصيغتها باختالف نوعية املعلومات املطلوبة ومنها
الطلبات االجيابية تعين ضرورة الرد إىل املراجع من الطرف اخلارجي بغض النظر عما إذا كان الطرف اخلارجي
يوافق على املعلومات أم ال ،أما الطلبيات السلبية وفيها يطلب الرد من الطرف اخلارجي إىل املراجع فقط إذا
كانت املعلومات الواردة بطلب املصادقة غري صحيحة و خاطئة؛
 اإلستفسارات :اإل ستفسار هنا يتضمن البحث عن املعلومات من أشخاص ذوي معرفة بالنشاط سواء من
داخل الشركة أم خارجها وميكن أيضا توجيه استفسارات مكتوبة إىل موظفي الزبون و هذا االجراء معقول من
األدلة إال أنه ال ميكن اعتباره كدليل حاسم ،إنه ال يتم التوصل إليه من طرف حمايد و ميكن أن يوجد هبا حتيز
لصاحل الزبون و بالتايل البد من احلصول على املعلومات من طرف ثالث لتدعيم رأيه من خالل تنفيذ
إجراءات املراجعة.
 نظام المقارنات و الربط بين المعلومات :تشمل هذه الوسيلة إجراء مقارنات بني معلومات الفرتة املالية والفرتة
املالية السابقة ،ودراسة العالقات بني املعلومات املالية وغري املالية ،ودراسة العالقات بني عناصر املعلومات
ومقارنة املعلومات مبعلومات مثالية يف نفس النشاط  ،هذه الوسيلة حتقق للمراجع األهداف التالية:1
 1كمال الدين مصطفى الدهراوي ،حممد السيد سرايا ،مرجع سبق ذكره ،ص .942
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ـ ـ مالحظة أي تغريات جوهرية حدثت ،وحتليل أسباهبا؛
ـ ـ استخراج بعض النسب اخلاصة ببعض عناصر القوائم املالية و بعضها البعض لتحديد أي اجتاهات غري عادية
ومعرفة أسباهبا.
 المراجعة اإلنتقادية :يقوم املراجع الداخلي من خالل هذه الوسيلة بدراسة إنتقادية فاحصة وحتليل متمعن
لبعض العمليات أو بعض الدفاتر والسجالت أو أحد احلسابات أو القوائم املالية ،هبدف حتقيق ما يلي:1
 اكتشاف أي نتائج أو وقائع غري عادية؛
 اكتشاف أمور أو مالحظات مل تظهر أثناء املراجعة املستندية؛
 اكتشاف أخطاء قذ توجد يف بعض العينات اليت مل خيتارها املراجع أثناء مراجعته.
يتوقف جناح املراجعة االنتقادية على خربة املراجع و كفاءته ،فكلما زادت كفاءته وخربته كلما كانت هذه الوسيلة ذات
فائدة أكرب يف تعزيز أدلة اإلثبات ،كما أهنا تفيد يف توفري وقت جهد املراجع ملواجهة األمور غري العادية اليت تستدعي
انتباهه.
 فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية :إن هذا اإلجراء يعترب هاما و ضروري لعمل املراجع أو جيب عليه القيام
به ،فمن خالله يتمكن املراجع من حتديد نطاق عملية املراجعة ،و تقدير مدى االعتماد على ذلك النظام
وحتديد حجم العينة واالختبارات اليت جيب أن يقوم باجرائها.
لذلك فانه جيب على املراجع الداخلي فحص أنظمة املعلومات ،للتأكد من احتواء السجالت املالية على معلومات
صحيحة ودقيقة ،وأن االجراءات الرقابة كافية وفعالة ،كما جيب املراجع الداخلي مراجعة األنظمة املوضوعة ،ومدى
مالءمتها مع السياسات واخلطط بالشركة لتحديد مدى كفاية وفعالية هذه األنظمة.2
 نظام الشهادات (االقرارات) 3 :هذه الشهادات حيصل عليها املراجع من داخل الشركة ،هذه الشهادات ال
ينتج عنها أدلة وقرائن إثبات ،وإمنا متكن املراجع من التأكد من سالمة اإلجراءات اليت يقوم هبا و كذلك تغطية
موقفه خارج نطاق اإلجراءات ،من أمثلة هذه الشهادات ما يلي:
ـ ـ شهادات باألصول الثابتة املضافة خالل السنة؛
 1خلف عبد اهلل الوردات ،مرجع سبق ذكره ،ص .79
 2عبد السالم عبد اهلل سعيد أبو سرعة ،مرجع سبق ذكره ،ص .27
 3نفس املكان.
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ـ ـ بيان بأصول و التزامات الشركة املختلفة؛
ـ تبيان بأرصدة العمالء و املدينون؛
ـ ـ بيان باملخصصات املختلفة؛
ـ ـ بيان باملصاريف االستثنائية غري العادية وأسباب حدوثها.
المطلب الثالث :معايير المراجعة الداخلية
تتم عملية املراجعة الداخلية داخل شركات تتباين أهدافها وأحجامها وهياكلها التنظيمية ،ومن خالل أشخاص
خمتلفني ،كل تلك الفروق و االختالفات تؤثر على ممارسة أنشطة املراجعة الداخلية ،لذلك قام معهد املراجعني الداخليني
بإصدار معايري املراجعة الداخلية لضبط عمل املراجع الداخلي.
أوال ـ ـ ـ معايير الصفات
هي عبارة عن جمموعة مكونة من أربعة معايري رئيسية صادرة من معهد املراجعني الداخليني و اليت تتناول مسات
وخصائص الشركات واألفراد الذين يؤدون أنشطة املراجعة الداخلية ،ومشلت على األهداف والصالحيات واملسؤوليات
االستقاللية واملوضوعية ،الكفاءة وبذل العناية املهنية ،تأكيد اجلودة وبرامج التحسني وهي كما يلي:1
 معيار  1111الغرض والسلطة والمسؤولية :جيب حتديد أهداف وصالحيات ومسؤوليات نشاط
املراجعةالداخلية بوثيقة رمسية تنسجم مع املعايري وموافق عليها من طرف جملس اإلدارة .كما جيب أن يكون
نطاق عمل املراجعة الداخلية غري مقيد ،مبعىن أن قسم املراجعة الداخلية تكون له السلطة اليت حيتاجها ملتابعة
االجراءات الرقابية يف النظام ككل دون تدخل من اإلدارة.
 معيار  1111اإلستقاللية والموضوعية :ينبغي أن تكون املراجعة الداخلية نشاط مستقل كما ينبغي أن يتسم
املراجعني الداخليني باملوضوعية يف أداء عملهم.
 معيار  1211الكفاءة والعناية المهنية :ينبغي أن تؤدى املهام بالكفاءة والعناية املهنية الالزمة.
-9كفاءة األداء املهين :إ ن كفاءة األداء املهين هي مسؤولية مدير املراجعة ومسؤولية كل مراجع داخلي وجيب أن ميتلك
الكفاءة املهنية والعلمية والتدريب و االنضباط الالزم ألداء واجبه ،وأن ميارس احلرص املهين يف أداء أعمال املراجعة.
 1خلف عبد اهلل الوردات ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.966-977 :
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 -9العناية املهنيةالالزمة :على املراجعني الداخليني أن يلتزموا بالعناية املهنية الالزمة واملهارة املتوقعة من مراجع داخلي
كفء ،والعناية املهنية ال تعين أن املراجع الداخلي معصوم من اخلطأ.
 -2التطوير املهين املستمر :على املراجعيني أن يعملوا على تعزيز معارفهم و مهاراهتم من خالل التطوير املهين املستمر.
 معيار 1311تأكيد الجودة وبرامج التحسين :على مدير قسم املراجعة أن يعمل على تطوير واحملافظة على
تأكيد اجلودة من خالل تصميم برامج مبا يسمح بتحسني نشاط املراجعة وأن ختضع هذه الربامج للتقييم الدوري
للجودة داخليا وخارجيا واملراقبة الدورية املستمرة لكل جزء من الربنامج وحتسني عمليات الشركةمبا يضمن توافق
نشاط املراجعة الداخلية مع معايري و مع امليثاق األخالقي.
ثانيا ـ ـ ـ معايير األداء
هي عبارة عن سبعة معايري رئيسية صادرة من معهد املراجعني الداخليني واليت تصف أنشطة املراجعة الداخلية ،تضع
املقاييس النوعية اليت ميكن أن يقاس هبا أدائها ومشلت على إدارة نشاط املراجعة الداخلية ،طبيعة العمل ،ختطيط املهمة
تنفيذ املهمة ،إيصال النتائج ،مراقبة ورصد مراحل اإلجناز وقبول إدارة املخاطر وهي كما يلي:1
 معيار  2111أنشطة المراجعة الداخلية :على مدير قسم املراجعة أن يدير أنشطة املراجعة الداخلية على حنو
فعال مبا حيقق قيمة عالية للمؤسسة ،وتتكون معايري إدارة نشاط املراجعة الداخلية من:
التخطيط :على املراجع الداخلي أن يضع اخلطط اخلاصة باملخاطر لتحديد أولويات نشاط املراجعة الداخلية مبا يتماشى
مع األهداف التنظيمية وأن تستند هذه اخلطط على تقييم املخاطر.
االتصال والموافقة :على املراجع أن يوصل إىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة خطط أنشطة املراجعة الداخلية ومتطلبات
تنفيذ تلك اخلطط مبا يف ذلك التغريات الزمنية اجلوهرية ذلك بغرض فحص اخلطط واملوافقة عليها .كما على املراجع أن
يبلغ اإلدارة كذلك بتأثري املوارد احملدودة على تنفيذ اخلطط.
إدارة الموارد :ينبغي على املراجع التأكد من أن موارد أنشطة املراجعة الداخلية كافية ،مناسبة وموزعة بطريقة فعالة
لتحقيق اخلطة املعتمدة.
السياسات و اإلجراءات :ينبغي على املراجع أن يضع السياسات واإلجراءات اليت توجه نشاط املراجعة الداخلية.
 1خلف عبد اهلل الوردات ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.982-966 :
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التنسيق :جيب على املراجع أن يعمل على توصيل املعلومات وتنسيق األنشطة مع األطراف الداخلية واخلارجية لتأكيد
املالءمة واخلدمات اإلستشارية وضمان التغطية الصحيحة وختفيض االزدواج يف اجلهود املبذولة.
 معيار  2111طبيعة العمل :إذ جيب على نشاط املراجعة الداخلية أن تقوم بالتقييم و املسامهة يف حتسني إدارة
املخاطر والرقابة والسيطرة وحوكمة الشركات.
ـ ـ إدارة المخاطر :ينبغي أن يساعد نشاط املراجعة الداخلية الشركة عن طريق حتديد وتقييم التعرض اجلوهري
للمخاطر فهو يساهم ففي حتسني إدارة املخاطر وأنظمة الرقابة.
ـ ـ الرقابة :بناءا على نتائج تقييم املخاطر ينبغي أن يعمل نشاط املراجعة الداخلية على تقييم كفاءة وفعالية نظام
الرقابة.
ـ ـ التحكم المؤسسي :على نشاط املراجعة الداخلية املسامهة يف عملية توجيه التحكم املؤسسي بواسطة تقييم
وحتسني هذه العملية من خالل وضع القيم و األهداف و اإلعالن عنها ومراقبتها والتأكد من احملاسبة من خالل احملافظة
على القيم.
 معيار  2211تخطيط مهمة العمل :هذه املعايري تتناول أهم اإلعتبارات اليت جيب أن يأخذها املراجع عند التخطيط
ملهمة املراجعة حتديد األهداف والنطاق والوقت وتوزيع املوارد.
ـ ـ اعتبارات التخطيط :على املراجعني الداخليني مع اجلهات املعنية وضع تصور وفهم لألهداف والنطاق
واملسؤوليات وأية توقعات للجهات املستفيدة وجيب توثيق هذا التصور للمهمات اجلوهرية؛
ـ أهداف المهمة :جيب أن تتناول أهداف املهمة االستشارية املخاطر وأدوات الرقابة وعمليات التحكم املؤسسي
على النحو الذي يتم فيه اإلتفاق مع العميل؛
ـ ـ نطاق المهمة :ينبغي أن يتأكد املراجعون الداخليون من أن نطاق املهمة يكفي لتحقيق األهداف املتفق عليها
فإ ذا أبدى املراجعون حتفظات على هذا النطاق أثناء عملهم فانه ينبغي مناقشة تلك التحفظات مع العميل لتقرير ما إذا
كان ينبغي املضي يف املهمة أم ال؛
ـ ـ توزيع موارد المهمة :ينبغي أن حيدد املراجعون الداخليون املوارد الضرورية لتحقيق أهداف املهمة وينبغي أن يتم
ختصيص األفراد بناءا على تقييم طبيعة وتعقيد كل مهمة والقيود الزمنية و املوارد املتاحة؛
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ـ ـ برنامج عمل المهمة :على املراجعني الداخليني تطوير برنامج العمل لتحقيق أهداف املهمة وتوثيق تلك
الربامج .حتدد هذه األخرية اإل جراءات الالزمة لتحديد وحتليل وتقييم وتسجيل املعلومات أثناء املهمة ،كما جيب املوافقة
على برامج العمل مسبقا قبل التنفيذ.
 معيار  2311أداء المهمة :إذ ينبغي على املراجعني الداخليني أن يقوموا بتحديد وحتليل وتقومي وتسجيل
معلومات كافية لتحقيق أهداف املهمة اليت يتولون القيام هبا .وجيب أن يكون إشراف سليم للتأكد من حتقيق
األهداف ومن توفر اجلودة وتطوير األفراد.
 معيار  2411نتائج اإلتصال :ينبغي على املراجع الداخلي أن يقوم بإيصال نتائج عمل املراجعة يف الوقت
والطريقة املناسبني حيث:
 جيب على املراجعني الداخليني التقرير على نتائج عملهم من أجل إيصال النتائج املتعلقة بعملية املراجعة؛ جيب مناقشة االستنتاجات والتوصيات مع املستويات اإلدارية املناسبة قبل إصدار التقرير الكتايب؛ جيب أن تكون التقارير موضوعية وواضحة وخمتصرة وبناءة يف الوقت املناسب؛ جيب أن تعرض التقارير اهلدف من املراجعة ونطاقه ونتائجه. معيار  2011برنامج المراقبة :على مدير املراجعة الداخلية وضع جدول ملراقبة ومتابعة النتائج اليت مت التقرير
عنها لإلدارة وتأخذ ثالثة أشكال:
 تقوم اإلدارة العليا باالستفسار من اجلهة اخلاضعة للمراجعة الختاذ قرار فيما إذا كان من املمكن تطبيق هذهالتوصيات ومىت سيتم تطبيقها وكيف؛
 تقوم اجلهة اخلاضعة للمراجعة باملباشرة يف تنفيذ التوصيات؛ يقوم املراجع الداخلي بعد منح اجلهة اخلاضعة للمراجعة مهلة كافية الختاذ اإلجراءات التصحيحية املطلوبةمبتابعة اختاذ هذه اإلجراءات أو التأكد من أن اإلدارة تتحمل مسؤولية عدم إختاذ مثل هذه اإلجراءات.
 معيار  2011قبول اإلدارة للمخاطرة :مبا أن تقومي وحتسني إدارة املخاطر أصبح نشاط عمل املراجعة مبوجب
املعيار  9944ينبغي على مدير قسم املراجعة يف الشركة التأكد من املستوى الذي تتقبله اإلدارة من املخاطر
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وإذا أحس أنه أعلى من املستوى الذي ميكن للمؤسسة أن تتحمله عليه أن يناقش املوضوع مع اإلدارة العليا وإذا
مل يتم حله يتم رفعه جمللس اإلدارة للتوصل للحل املناسب.
ثالثا :الميثاق األخالقي لمهنة المراجعة الداخلية
تعرف األخالقيات  Ethicsعلى العموم بأهنا جمموعة من املبادئ و القيم ،واليت تتمثل يف القوانني ،والقواعد
التنظيمية واملواثيق العامة للجماعات املهنية مثل احملاسبني ،ومواثيق السلوك للمنظمات املختلفة.1
يف سنة  9444وضع معهد املراجعني الداخليني دليل جديد ألخالقيات مهنة املراجعة الداخلية ،اهلدف منها هو
تعزيز الثقافة األخالقية يف املهنة ،من أجل حتمل املراجعني مسؤولياهتم للمحافظة على مصاحل من يقومون خبدمتهم ،وقد
تضمن الدليل أربع مبادئ أخالقية و اثىن عشرة قاعدة سلوكية مقسمة وفقا للمبادئ األخالقية األربعة وذلك استنادا إىل
املفهوم اجلديد للمراجعة الداخلية و أهدافه حيث قسم امليثاق األخالقي إىل مكونني أساسيني مها:2
أوال:المبادئ المرتبطة بالمهنة و تطبيق معايير المراجعة الداخلية:
ترتبط هذه املبادئ باملهنة و املمارسة العملية للمراجعة الداخلية ،حيث يتوقع من املراجعني الداخليني تطبيق
ودعم املبادئ التالية:
 -1النزاهة :استقامة املراجعني الداخليني تنشأ من الثقة اليت مينحوهنا و اليت توفر األساس لالعتماد على أحكامهم.
 -2الموضوعية :يظهر املراجعون الداخليون أعلى درجات املوضوعية املهنية يف مجع ،تقييم وإيصال املعلومات حول
النشاط أو العمل .يضع املراجعون الداخليون تقيييم متوازن جلميع الظروف ذات العالقة و ال يتحيزون ملصاحلهم
الشخصية يف إصدار األحكام.
 -3السرية :حيرتم املراجعون الداخليون قيمة و حيازة املعلومات اليت حيصلون عليها ،وال يفصحون عن هذه املعلومات
بدون صالحيات ،إال يف حالة اإللزام القانوين أو املهين لفعل ذلك.
 -4الكفاءة المهنية :يطبق املراجعون الداخليون املعرفة ،املهارات واخلربات املطلوبة يف تقدمي خدمات املراجعة الداخلية.

 1أمني السيد أمحد لطفي ،دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكيد ،الدار اجلامعية ،9442 ،ص.994 :

 2أمحد حلمي مجعة ،المدخل إلى المراجعة والتأكيد الحديث ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن ،9441 ،ص ص:
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ثانيا :المبادئ المرتبطة بالسلوك
هي تلك القواعد اليت تصف السلوك النموذجي املتوقع من املراجعني الداخليني ،هذه القواعد تساعد يف تفسري
مبادئ التطبيق العملي ،وتتلخص يف:1
 -1النزاهة :وتتضمن القواعد السلوكية التالية:
 على املراجعني الداخليني ممارسة عملهم بأمانة وحذر ومسؤولية؛ أن ال يكونوا طرف يف أي نشاط غري قانوين أو يقوموا بأعمال ضارة بسمعة الشركة؛ أن ال يشاركوا يف أنشطة غري قانونية أو معيبة ملهنة املراجعة الداخلية أو الشركة اليت يعملون هبا؛ جيب على املراجعني الداخليني أن حيرتموا ويسامهوا يف حتقيق األهداف الشرعية واألخالقية للمؤسسة اليتيعملون هبا.
 -2الموضوعية :وتتضمن القواعد السلوكية التالية:
 جيب على املراجعني الداخليني أن ال يشاركوا يف أية أنشطة أو عالقات رمبا أو من املفرتض أن تضعف تقييم غريمتحيز؛
 أال يقبلوا أية شيء رمبا يضعف أو من املفرتض أن يضعف حكمهم املهين؛ اإل فصاح عن كل احلقائق املادية اليت يعرفوها أثناء قيامهم بواجباهتم واليت إن مل يفصحوا عنها رمبا تؤدي إىلتشويه تقاريرهم عن األنشطة اليت يدققوهنا.
 -3السرية :وتتضمن القواعد السلوكية التالية:
 جيب على املراجعني الداخليني أن يكونوا عقالء بشأن استخدام ومحاية املعلومات املكتسبة أثناء القيامبواجباهتم؛

1

أحمد حلمي جمعة ،مرجع سبق ذكره ،ص.55 :
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 أن ال يستخدموا املعلومات ألي مكسب شخصي أو أي أسلوب ال يتفق مع القانون أو يضر باألهدافالشرعية واألخالقية للمؤسسة اليت يعملون هبا.
 -4الكفاءة المهنية :و تتضمن القواعد السلوكية التالية:
 جيب على املراجعيني الداخليني أن يؤدوا فقط اخلدمات اليت ميلكون فيها املعرفة واملهارة الضرورية واخلربة؛ أن يؤدوا خدمات املراجعة الداخلية وفقا ملعايري املمارسة املهنية للمراجعة الداخلية؛ -أن حيسنوا باستمرار كفاءهتم وجودة خدماهتم.
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المبحث الثالث :إدارة المراجعة الداخلية
سيتم من خالل هذا املبحث التطرق إىل خلية املراجعة الداخلية ،وكذا تنظيم إدارة املراجعة الداخلية و موضعها يف
يف اهليكل التنظيمي.
المطلب األول :خلية المراجعة الداخلية
إ ن وضع منهجية يتبعها القائم بعملية املراجعة تساعده يف اختاذ القرارات الصائبة و الوجيهة ،و قد أدى كرب
حجم الشركات و تعقد األنشطة و منو خلية املراجعة داخلها إىل ضرورة وجود أداة إدارية ملتابعة نظام للرقابة الداخلية
على إدارة التنظيم نفسه.
أوال :مسؤولية المراجع الداخلي:
ألن املراجعة الداخلية توجد من أجل خدمة الشركة ،لذلك فإن إدارة الشركة هي املسؤولة عن تعيني املراجع
الداخلي.1
فاملراجعون الداخليون يعتربون جزءا من ﺁلية التغذية العكسية خللية املراجعة حيث تبدأ مهمة املراجع الداخلي
بعد إرسال اإل دارة العامة للمؤسسة األمر بذلك و الذي يشمل املدة املدة وجمال التدخل و املنهجية املتبعة ،حيث يقوم
املراجعون الداخلييون غالبا بفحص مجيع مستويات وسائل الرقابة،كما أهنم يقومون بتحديد ما إذا كانت طرق التقييم
مناسبة أم ال و إضافة إ ىل ذلك يقوم املراجع الداخلي مبعرفة ماذا جيب عليه أن يراجع ومىت تتم املراجعة ،و ألي غرض
تتم من خالل عملية املراجعة اليت تتم التوصل إليها.
فعلى املراجع مراجعة ذلك اجلزء من الرقابة الذي حيقق املنفعة مع التكلفة اليت يتحملها ،و اليت تتعلق عادة
مبخاطر الفشل يف حتقيق هدف أو أكثر من أهداف الرقابة الداخلية ،و تتصف األخطار تبعا ألهداف الرقابة اإلدارية
كما يلي:2
عدم دقة املعلومات املالية والتشغيلية ،الفشل يف إتباع السياسات و القوانني ،و كذا ضياع األموال و االستخدام غري
االقتصادي وغري الكفء للموارد.
 1ثناء علي القباين ،المراجعة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني ،الدار اجلامعية ،مصر ،9444 ،ص .19
2

عبد الفتاح حممد الصحن،أصول المراجعة ،الدار اجلامعية ،مصر ،9444 ،ص.994
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كما يقوم املراجع بتحديد نوع املخاطر املمكنة ملعرفة مىت تتم عملية املراجعة ،إضافة إىل ذلك ميكن أن يكون اﻵمر
بعملية املراجعة ليست اإلدارة العامة و إ منا مثال رئيس مصلحة و ألسباب تتعلق بذلك الفرع يطلب القيام بعملية املراجعة
الداخلية ،حيث البد أن يكون األمر موقع من اإلدارة العليا من أجل إعطاء صالحيات أكثر للمراجعة الداخلية ،و بعد
حصول خلية املراجعة الداخلية على األمر باملهمة يقوم املراجع الداخلي بتحليل املخاطر قبل القيام مبهمته.1
ثانيا .تنظيم خلية المراجعة الداخلية:
يتكون قسم املراجعة الداخلية من عدد قليل من املراجعني ذوي املهارات العالية ،و تقع على املشرف املسؤولية
العامة لقسم املراجعة الداخلية كونه يقوم بالتخطيط و وضع سياسات و إجراءات املراجعة و كذا التنسيق مع املراجعني
اخلارجيني.
و يلعب حجم الشركة دورا كبريا يف إنشاء مصلحة للمراجعة الداخلية اليت ال ميكن إنشاؤها يف املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،كوهنا تتميز بسهولة تسيري عكس املؤسسات الكبرية اليت تتميز بتعقد تسيريها ،و عليه يرتبط تنظيم مصلحة
املراجعة الداخلية يف الشركة إضافة إىل إختيار مركزية املراجعة أو ال مركزيتها.
ثالثا :عالقة خلية المراجعة بلجنة المراجعة:
تقوم الكثري من املؤسسات بإنشاء ما يطلق عليه جلنة املراجعة و تتكون جلنة املراجعة من أعضاء جملس اإلدارة
هبدف اإلشراف على وظيفة املراجعة الداخلية مما يؤدي إىل استقالل قسم املراجعة الداخلية عن اإلدارة.
فكلما زادت العالقة بني جلنة املراجعة و قسم املراجعة الداخلية كلما ازداد احتمال توفر االستقاللية و املوضوعية يف
الفحص و التقييم ،و البد من اعتماد مجيع السياسات و املعايري و اإلجراءات باملراجعة الداخلية عن طريق جلنة املراجعة.

Jaque Renard, Op.Cit, P 205.
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المطلب الثاني :موضع إدارة المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي
خيتلف موضع إدارة املراجعة الداخلية باختالف اهليكل التنظيمي حيث جند:
أوال :موضع إدارة المراجعة الداخلية وفقا للجنة المراجعة
تتجه العديد من الشركات حنو إنشاء ما يعرف بلجنة املراجعة ،وذلك بغرض اإلشراف على وظيفة املراجعة
الداخلية يف الشركة ،مما يزيد من استقاللية إدارة املراجعة الداخلية عن اإلدارة العليا ،و تتمثل العالقة بني املراجعة الداخلية
و جلنة املراجعة يف الدور الذي يلعبه املراجع الداخلي يف مساعدة جلنة املراجعة للوفاء مبسؤوليات اإلشراف اخلاصة هبا
وخيدم املراجع الداخلي جلنة املراجعة من خالل:1
 توفري وجهة نظرة مستقلة عن القضايا احملاسبية الرئيسية؛ توفري تغذية عكسية عن كفاءة األنشطة و االلتزام بالسياسات اخلاصة بالشركة و اجلهات التنظيمية؛تدعيم جلنة املراجعة يف تقييمها جلودة التقرير املايل كجزء من متطلبات قانون .Sarbanes-Oxley
و بذلك يكون موضع إدارة املراجعة الداخلية وفقا للجنة املراجعة من اهليكل التنظيمي للشركة كالتايل:

 1أمني السيد أمحد لطفي ،مراجعات مختلفة ألغراض مختلفة ،الدار اجلامعية ،مصر ،9447 ،ص.926 :
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الشكل رقم (1ـ ـ  :)2موضع إدارة المراجعة الداخلية وفقا للجنة المراجعة
مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

إدارة المراجعة الداخلية

االدارة العليا

اإلدارة الوسطى

اإلدارة التنفيذية

المصدر :عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.927 :
ثانيا :موضع إدارة المراجعة الداخلية وفقا لإلدارة العليا
تساعد إدارة املراجعة الداخلية املستقلة اإلدارة العليا يف مسؤولياهتا اإلشرافية عن طريق توفري تقييم مستقل
لعمليات إدارة املخاطر بالشركة ،و تقييم ضوابط الرقابة الداخلية باإلضافة إىل تقييم كفاءة العمليات ،و غالبا ما يأخذ
املراجعون الداخليون الريادة يف تقييم فعالية توثيق اإلدارة العليا لضوابط الرقابة الداخلية .1ويوضح الشكل رقم موضع
إدارة املراجعة الداخلية وفقا لإلدارة العليا:

 1نفس املرجع السابق ،ص.922 :
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الشكل رقم ( 1ـ ـ  :)3موضع إدارة المراجعة الداخلية وفقا لإلدارة العليا

مجلس اإلدارة

إدارة المراجعة الداخلية

اإلدارة العليا

اإلدارة الوسطى

اإلدارةالتنفيذية
المصدر :عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.926 :
إن اختاذ إ دارة املراجعة الداخلية وضعا حمددا يضمن موضوعيتها و استقالليتها عن باقي الوظائف األخرى
للشركة من شأنه أن يؤهلها للقيام بعملها كما ينبغي و مبا يضمن فعاليتها ،و بالتايل تكون خمرجات وظيفة املراجعة
الداخلية قابلة لإلعتماد عليها يف عملية اختاذ القرار على كل املستويات ،فاألدوار احملددة لإلدارة العليا وجملس اإلدارة
وجلنة املراجعة مجيعها ترتكز على األبعاد املختلفة لتقدير و تقييم املخاطر و الرقابة على الشركة ،مما يزيد من املطالب
املنافسة على وظيفة املراجعة الداخلية بني اإلدارة العليا و جلنة املراجعة كما هو موضح يف الشكل التايل:
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الشكل رقم (1ـ ـ  :)4المطالب المنافسة على وظيفة المراجعة الداخلية
مطالب اإلدارة العليا حول وظيفة المراجعة الداخلية:
 تقييم مستقل للرقابة؛ املساعدة يف إعداد التقارير على الرقابة؛ تقييم كفاءة العمليات؛ املساعدة يف تصميم الرقابة؛ حتليل املخاطر؛ تأكيد املخاطر؛ تسهيل التقييم الذايت للمخاطر و الرقابة.وظيفة املراجعة الداخلية

مطالب لجنة المراجعة حول وظيفة المراجعة الداخلية:
 التقييم املستقل للتطبيقات و العمليات احملاسبية ،و تتضمن ذلك يف التقارير املالية؛ حتليل خماطر النشاط أوال ،للرقابة احملاسبية الداخلية يف التقارير املالية، حتليل الغش (اإلحتيال) و االستقصاءات اخلاصة.Source: The Institute of Internal Auditors Research Foundation Internal Audit and
organizational governance, 2003, P: 33, date of consultation, 25/12/2014, 17h28 http:
www.theiia.org/download.cfm?file=1775,pd
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المطلب الثالث :تنظيم إدارة المراجعة الداخلية
تعمل الشركات االقتصادية على تنظيم املراجعة الداخلية نظرا لكرب حجمها و تشعب أعماهلا.
أوال :أنواع تنظيم إدارة المراجعة الداخلية
إ ن كرب حجم الشركات و اتساعها جغرافيا حيتم عليها وجود هياكل كبرية لتسيري األنشطة يف مناطقها و ممارسة
الرقابة عليها ،حيث يوجد ثالث أنواع إلدارة املراجعة الداخلية و هي:1
 -1مراجعة داخلية مركزية
تكون باعتماد إ دارة واحدة بالشركة لتقوم بربجمة الزيارات امليدانية املختلفة لفروع هذه الشركة كما هو مبني يف
الشكل التايل:
الشكل رقم(1ـ ـ  :)0تنظيم المراجعة الداخلية المركزية
املديرية العامة
إدارة املراجعة الداخلية

املنطقة أ

باقي الوظائف

املنطقة ب

املنطقة ج

المصدر :صديقي مسعود ،حنو إطار متكامل للمراجعة املالية يف اجلزائر على ضوء التجارب الدولية ،أطروحة الدكتورا
ختصص التخطيط االقتصادي ،جامعة اجلزائر،9449 ،2ص.77 :

 1صديقي مسعود ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.76-77 :
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 -2مراجعة داخلية ال مركزية
يتم من خالهلا وضع إ دارة املراجعة الداخلية على مستوى كل منطقة نشاط أو تكتل جغرايف ÷و فرع للشركة كما هو
مبني يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( 1ـ ـ  : )0تنظيم المراجعة الداخلية الالمركزية
المديرية العامة

المنطقة ب

المنطقة أ

الداخلية

المراجعة

المراجعة

المراجعة
باقي الوظائف

المنطقةج

باقي الوظائف

الداخلية

الداخلية

باقي الوظائف

المصدر :صديقي مسعود ،مرجع سبق ذكره ،ص.76:
 -3مراجعة داخلية مختلطة
يف هذا النوع من املراجعة الداخلية يتم املزج بني النوعني السابقني ( املراجعة الداخلية املركزية واملراجعة الداخلية
الالمركزية) ،حبيث يتم إرساء إ دارة للمراجعة الداخلية على مستوى املديرية العامة للشركة و جعل فروع هلا على مستوى
كل منطقة نشاط و هذا وفقا للشكل التايل:

37

الفصل األول :اإلطار العام للمراجعة الداخلية
الشكل رقم ( 1ـ ـ : )7تنظيم المراجعة الداخلية المختلطة
الم ـ ـديرية الع ـ ـامـ ـ ـة
إدارة المراجعة الداخلية

فرع المراجعة

فرع المراجعة

فرع المراجعة

الداخلية

الداخلية

المنطقة أ

المنطقة ب

فرع المراجعة

الداخلية

الداخلية

المنطقة ج

المنطقة د

المصدر :صديقي مسعود ،مرجع سبق ذكره ،ص.76 :
خيتلف أداء وظيفة املراجعة الداخلية باختالف التنظيم اإلداري هلا (مركزية و ال مركزية)؛ فالشكلني األولني
تتخللهما مجلة من النقائص تبعا لطبيعة كل واحد منهما كالبطء يف تنفيذ الزيارات و عدم املتابعة اﻵنية و غياب التنسيق
بني فروع املراجعة و االستفادة من احلاالت املوجهة يف كل فرع ،و كذا التقدم الالمتوازن يف عملية املراجع بني الفروع ،أما
النوع الثالث ( املراجعة الداخلية املختلطة ) فيسمح إل دارة املراجعة الداخلية من تقدمي رأي فين حمايد عن األعمال اليت
يقوم هبا على مستوى املناطق ،من خالل إشرافها على الفروع املختلفة هلا و إلزامهم بالتقيد بإجراءات و معايري املراجعة
الداخلية ،و حثهم على العمل على حتقيق األهداف املسطرة يف برنامج املراجعة ،إال أنه يعاب على هذا النوع يف ارتفاع
تكلفة املراجعة ملا حيتاج إليه من وسائل مادية و مالية و موارد بشرية مؤهلة.
ثانيا :مسؤوليات و اختصاصات إدارة المراجعة الداخلية
بداية سنقوم بتحديد مسؤوليات إدارة املراجعة الداخلية و من مث اختصاصاهتا.
 -1مسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية:
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تنحصر مسؤوليات إدارة املراجعة الداخلية فيما يلي:1
 تعمل إدارة املراجعة الداخلية بناءا على سلطات صرحية و تكون مجيع اإلدارات على علم حبقوقها و سلطاهتااملطبقة يف مراجعة مجيع العمليات و الدفاتر و السجالت؛
 االحتفاظ بأعضاء فريق مراجعة مهين لديه معرفة و مهارات و خربة كافية و تأهيل مهين؛ تطوير خطة مراجعة سنوية مرنة باستخدام منهجية مالئمة تأسيسا على املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركةحيث تقدم هذه اخلطة إىل جلنة املراجعة للموافقة عليها باإلضافة إىل حتديثها دوريا؛
 تطبيق خطة املراجعة السنوية كما مت االتفاق عليها متضمنة أي مهام خاصة أو مشروعات مطلوبة عن طريقجملس اإلدارة و جلنة املراجعة؛
 جعل جلنة املراجعة على إحاطة و علم باإلجتاهات البارزة و املمارسات الناجحة يف املراجعة الداخلية. -2اختصاصات إدارة المراجعة الداخلية
ختتص إدارة املراجعة الداخلية مبا يلي:2
 أن يكون لديها حق التعامل كامل و حر مع جملس اإلدارة و جلنة املراجعة؛ ختصيص املوارد و اختيار املوضوعات ،و حتديد أوجه نطاق العمل و تطبيق األساليب املطلوبة لتحقيق أهدافاملراجعة؛
 احلصول على املساعدة الضرورية من أفراد الشركة عندما تقوم بأداء عمليات املراجعة ،باإلضافة إىل اخلدماتاملتخصصة األخرى من خارج أو داخل الشركة.
و ال ختتص إدارة املراجعة الداخلية فيما يلي:3
 ليس من واجباهتا مراقبة املديرين أو وضع سياسات لإلدارات و ال إعطاء أي أوامر؛ 1متويل حممد حسن ،ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العربي األول حول المراجعة الداخلية في إطار حوكمة الشركات 96-99 ،سبتمرب ،مصر9447 ،
ص.2 :
2
نفس املرجع السابق ،ص.9 :
 3املكان نفسه.
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 ال تتدخل بطريقة مباشرة يف شؤون املوظفني ،و ينبغي أن تكون العالقة بني موظفي إدارة املراجعة الداخليةوباقي املوظفني أساسها التعاون للوصول إىل هدف مشرتك و هو رفع شأن الشركة؛
 أداء أي واجبات تشغيلية للشركة أو شركائها؛ -إبرام أو املوافقة على املعامالت احملاسبية خارج إدارة املراجعة الداخلي.
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خالصة:
بعد دراستنا هلذا الفصل واخلاص باإلطار العام للمراجعة الداخلية توصلنا إىل أن املراجعة الداخلية تعمل على
جتميع وتقومي موضوعي لألدلة املتعلقة بأحداث وتصرفات اقتصادية من أجل التأكد من درجة التوافق بني هذه املعلومات
واملعايري املوضوعة مع توصيل النتائج للمستخدمني وذوي اإلهتمام ،كما أهنا تشمل العديد من األنواع يعمل كل واحد
منها على حتقيق غرض معني ،ونصت املعايري الدولية للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية على الضوابط واألسس اليت
حتكم قسم املراجعة الداخلية مبا ميكنها من حتقيق أهدافها بفعالية وكفاءة ،وهذا باعتمادها على تقنيات وأدوات وإتباعها
ملراحل من أجل التطبيق السليم هلا.
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تمهيد:
سامهت الفضائح املالية اليت حدثت يف العديد من الشركات يف العامل إىل الدفع مبفهوم جديد إىل الظهور وهو
مفهوم حوكمة الشركات ،اليت جاءت لتؤكد على أمهية استخدام التطبيقات املثلى ملمارسة الرقابة واإلشراف الفعال على
الشركات ،ومتثل بذلك احلل املناسب ملعاجلة أسباب اإلهنيار ،واليت كان من أهم مسبباهتا ضعف الرقابة الداخلية مما
أدى إىل فقدان الثقة يف إدارات وجمالس الشركات.
حيث أصبحت احلا جة ملحة إىل دعم حوكمة الشركات واليت ترتكز على املراجعة الداخلية باعتبارها من اآلليات
اهلامة اليت تقوم عليها ،فتقييم نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر تعد من األمور الضرورية الستمرار الشركة وقدرهتا
على حتقيق أهدافها.
حيث قمنا بتقسم هذا الفصل إىل ثالث مباحث كما يلي:
ـ ـ ـ املبحث األول :ماهية حوكمة الشركات؛
ـ ـ ـ املبحث الثاين :أسس حوكمة الشركات؛
ـ ـ ـ املبحث الثالث :إسهامات املراجعة الداخلية يف تفعيل حوكمة الشركات.
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المبحث األول :ماهية حوكمة الشركات
لقد زاد االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات يف العديد من االقتصاديات خالل العقود القليلة املاضية ،وعقب
االهنيارات واألزمات اليت شهدهتا العديد من الدول ،و يف هذا الصدد سنقوم بالتعرف على العوامل اليت أدت
لظهورحوكمة الشركات ،وكذا أمهيتها وأهدافها.
المطلب األول :العوامل التي ساهمت في ظهور حوكمة الشركات
لقد تعددت األسباب يف ظهور حوكمة الشركات ،حيث تتمثل فيما يلي:
أوال :نظرية الوكالةـ
يصف  Jeansen & Mecklingعالقة الوكالة بأهنا عقد مبوجبه يقوم شخص أو أكثر ( األصيل أواملوكل)
بتعيني واحد أو أكثر ( الوكيل ) إلجناز بعض األعمال و اخلدمات بالنيابة عنه ،و يف املقابل يفوض األصيل الوكيل
بإختاذ القرارات.
و تقوم نظرية الوكالة على جمموعة من الفرضيات تتمثل يف:
 يتميز كل من األصيل و الوكيل بالرشد االقتصادي و كالمها يسعى لتعظيم منفعته؛ اختالف أهداف الوكيل و األصيل إذ يسعى األول للحصول على أكرب قدر من جهد الوكيل مقابل أجرمعقول بينما الثاين يسعى للحصول على مكافآت أكرب مع بذل جهد أقل؛
 بالرغم من تعارض أهداف األصيل و الوكيل فهناك حاجة مشرتكة بينهما يف بقاء العالقة أو الشركة قويةملواجهة الشركات األخرى؛
 اختالف أو تباين امل خاطرة اليت يتعرض هلا كل من املوكل و الوكيل نتيةة عدم قدرة املوكل إحكام الرقابة علىأداء الوكيل و اختالف إمكانية التوصل للمعلومات و مدى فهمها لكل منها.
حيث هناك مشكلني أساسيني للوكالة مها:1
أ -مشكلة التخلخل الخلقي :تنشأ عندما ال يستطيع األصيل مالحظة و رقابة أداء الوكيل و عندما ختتلف
تفضيالت كل من األصيل و الوكيل حول البدائل املتاحة لالختيار.

 1عدنان حيدر بن درويش ،حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارة ،إحتاد املصارف العربية ،مصر ،7002 ،ص.66 :
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ب -مشكلة التخلخل العكسي (اإلختيار العكسي) :تنشأ عند عدم متاثل املعلومات لكل من املوكل والوكيل حيث
لإلدارة (الوكيل) معلومات أكثر من املالك (املوكل) ،هذا ولوتوفرت نفس املعلومات للموكل فإنه ال يستطيع قراءهتا
وتفسريها بنفس القدرة اليت يتمتع هبا الوكيل.
و من هنا يتعني على املوكل العمل على احلد من عدم تطابق املصاحل ،بتطبيق نظام حتفيزي من شأنه توفري وسائل
املتابعة للتحكم يف السلوكيات املضللة للوكيل ،و مثل هذا املقصد يستدعي حتمل تكاليف معينة و تسمى بتكاليف
الوكالة ،حيث تغطي تكاليف الوكالة ما يلي:1
 تكاليف المراقبة :اليت يقوم هبا املسامهون للتأكد من أن القادة ال يتصرفون من منطلق مصاحلهم الشخصية
على حساب املسامهني من خالل استخدام مكاتب اخلربة و املراجعة.؛
 تكاليف االلتزام :وهي اليت يتحملها املسامهون من أجل التزام مدير الشركة بتنفيذ التزاماته و التعويض عن
عدم تنفيذه؛
 تكاليف الفرصة البديلة :يف حالة اختالف املصاحل مع املدير أو جملس إدارة الشركة يف االسرتاتيةية املتبعة
(إسرتاتيةية غري مرحبة مثال ،سوء ختصيص املوارد).
ثانيا :الفضائح المالية
أدت االهنيارات املالية و الفضائح اإلدارية بالشركات العمالقة يف العديد من دول العامل ،واليت كان هلا وما يزال
األثر البالغ على اقتصاديات الدول اليت تنتمي هلا تلك الشركات ،إىل دراسة و حتليل األسباب اليت تؤدي إىل ظهور
الفساد املايل واحملاسيب بالشركات و الذي يؤدي بطبيعة احلال إىل حدوث تلك االهنيارات والفضائح .ولعل من أهم
هذه الفضائح ما حدث لشركة ( Enronإنرون للطاقة) ،وشركة (االتصاالت  ،)Worldcomوالشركة (األوربية
لألغذية  ، )Parmalaواليت تبني فيما بعد أن العيب ليس مبعايري احملاسبة ولكن يف سلوكيات مطبقيها .فما جاء يف
قضية إنرون أن معايري احملاسبة كانت تنص على آليات معينة جيب إتباعها عند إنشاء شركة إال أن إدارة إنرون مل تتقيد
هبا ،حيث غض مراجعهم اخلارجي (ارثر اندرسون) الطرف عن عملية عدم التقيد وبالتايل ويف احلالتني اتبعت اإلدارة
ومراجعها اخلارجي األسلوب الالأخالقي.2

Jean Bernard ducrou, Le gouverenement d’entreprise, http://www.creg
2

1

acversailles.fr/IMG/pdf/Le gouvernement d’entreprise.pdf, P :3 , date de cnsultation : 22/03/2015.
ظاهر يوسف القشي ،انهيار بعض الشركات العالمية وأثرها في بيئة المحاسبة ،اجمللة العربية لإلدارة ،اجمللة  ،72العدد  ،7مصر 7002 ،ص.31:
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وهذا ما أدى باحلكومة األمريكية إىل اصدار قانون ) )Sarbanes-Oxeley Act of 2002يلزم الشركات
املدرجة باألسواق املالية األمريكية بالتقيد و تطبيق مجيع بنوده كدعامة حلوكمة الشركات ،والذي أحدث تغريات جوهرية
على بيئة األعمال وبيئة مهنة احملاسبة و املراجعة بشكل خاص.
المطلب الثاني :نشأة وتعريف حوكمة الشركات
بعد التعرف على العوامل اليت سامهت يف ظهور حوكمة الشركات ،سنتطرق إىل تعريف حوكمة الشركات
ونشأته.
أوال :نشأة مفهوم حوكمة الشركات
نشأ مفهوم حوكمة الشركات بعد ظهور نظرية الوكالة و ما تتضمنه من تعارض يف املصاحل بني إدارة الشركة
واملسامهني وأصحاب املصاحل بصفة عامة ،و هذا ما أدى إىل زيادة االهتمام بإجياد قوانني و قواعد تنظم العالقة بني
األطراف يف الشركات ،ففي عام  3726قام كل من  Jeanson & Meckelingباالهتمام مبفهوم حوكمة
الشركات و إ براز أمهيتها يف احلد أو التقليل من املشاكل اليت قد تنشأ من الفصل بني امللكية واإلدارة ،أما يف عام
 3792قام املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني) )AICPAبتشكيل جلنة محاية التنظيمات اإلدارية)) COSO
املعروفة باسم جلنة تريدواي (  ،) Treadway Commissionواليت أصدرت تقريرها املتضمن جمموعة من التوصيات اخلاصة
بتطبيق قواعد حوكمة الشركات و ما يرتبط هبا من منع حدوث الغش و التالعب يف إعداد القوائم املالية .

ثانيا :تعريف حوكمة الشركات
تعددت تعاريف حوكمة الشركات بتعدد كتاهبا و اختالف وجهات نظرهم ،و ذلك لتداخل هذا املفهوم يف
العديد من األمور التنظيمية و االقتصادية و املالية و االجتماعية للشركات ،و كذا ارتباط هذا املفهوم مبةموعة من
األطراف و هي املسامهني ،اإلدارة ،جملس اإلدارة و أصحاب املصاحل.
و فيما يلي بعض التعريفات املتعلقة مبفهوم حوكمة الشركات:
 تعريفات حوكمة الشركات من وجهة نظر المنظمات:أ -تعريف البنك الدولي ( : (WBهي ممارسة للسلطة السياسية ،و رقابة إدارة املوارد املؤسساتية من أجل
تنمية إقتصادية واجتماعية.1
Carlos Santios, Good Governance and Aid Effectiveness, the world bank and conditionality,

1

the Georgetown public policy review, volume 7 Number 1 fall , 2001, p 5.
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ب -تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (:)le UNDP

1

ممارسة السلطة السياسية و االقتصادية

واإلدارية إلدارة شؤون الشركة و أعماهلا ،ومبفهومها الواسع تغطي اهلياكا التنظيمية و أنشطة احلكومة املركزية ،اإلقليمية
واحمللية ،و الربملان و الشركات و األفراد اليت تضم اجملتمع املدين و القطاع اخلاص يف املشاركة بفعالية و التأثري يف
السياسة العامة اليت تؤثلر على كافة اجملتمع.
ج -تعريف منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية ( :)OCEDتعترب حوكمة الشركات بأهنا نظام يتم
بواسطته توجيه و رقابة منظمات األعمال ،و احلوكمة حتدد هيكل توزيع الواجبات و املسؤوليات بني املشاركني
املختلفني يف الشركة املسامهة ،مثل جملس اإل دارة و املديرين ،وغريهم من ذوي املصاحل و تضع القواعد و األحكام
الختاذ القرارات لشؤون الشركة املسامهة ،فإ ن احلوكمة تعطي اهليكل املالئم الذي تستطيع من خالله الشركة وضع
أهدافها و الوسائل الالزمة لتحقيق هذه األهداف و العمل على مراقبة األداء.2
 تعريفات حوكمة الشركات من وجهة نظرالمالك:3أ -هي جمموعة من العمليات اليت يستخدمها املستثمرون حملاولة ختفيض التشغيل ،وتكاليف الوكالة املرتبطة
مبمارسة الشركة لنشاطها.
ب -عرف كل من ( )Coleman & Biekpe 2006حوكمة الشركات من وجهة نظر املستثمر باعتبارها
:
 الوعد بدفع عائد رأس املال املستثمر؛
 اإللتزام بإدارة و تشغيل إستثمارات الشركة بفعالية.
د -هي جمموعة من اآلليات اليت يستخدمها أصحاب املصاحل (محلة األسهم ،الدائنون ،املوظفون ،العمالء
واألطراف ذات الصلة) ملمارسة الرقابة داخل الشركة ،وعلى املديرين بالشكل الذي يضمن هلم محاية مصاحلهم داخل
الشركة.

1

Wajidi ben rejeb, gouvernance et performance dans les établissement des soins en Tunisie,
Mimoire pour l’obtention du diplôme des études Approfondies en Management, Faculté des
scienceséconomique et de gestion de tunisie, 2003, p : 5.
 2عدنان حيدر درويش ،مرجع سبق ذكره ،ص .31

 3هباء الدين مسري عالم ،أثر اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات على اإلداري المالي للشركات المصرية ،حبث مقدم لوزارة االستثمار مركز املديرين
املصري ،مصر ،7007 ،ص.5 :
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 تعريفات حوكمة الشركات من وجهة نظر اإلدارة:1أ -هي واجبات و مسؤوليات جمالس إدارة الشركات يف إدارة الشركات ،و إدارة العالقات مع محلة األسهم
وجمموعات أصحاب املصاحل.
ب -هي جمموعة اآلليات اليت تؤثر على عملية اختاذ القرارات بواسطة املديرين ،عندما يكون هناك انفصال
بني امللكية و اإلدارة.
ج -حوكمة الشركات تُعىن بوضع التطبيقات و املمارسات السليمة للقائمني على إدارة الشركة وتنظيمها مبا
حيافظ على حقوق محلة األسهم و السندات و العاملني بالشركة و أصحاب املصاحل وغريهم ،وذلك من خالل حتري
تنفيذ صيغ العالقات التعاقدية اليت تربط بينهم.
د -حوكمة الشركات هي السعي لضمان إدارة الشركات بفعالية.
من خالل ما سبق ميكن تعريف حوكمة الشركات على أهنا جمموعة من القوانني و القواعد و املعايري اليت من شأهنا إدارة
ورقابة الشركات من الناحية املالية و غري املالية من أجل احلفاظ على حقوق و مصاحل املسامهني وكذا التخفيف من
تعارض املصاحل القائم بني املالك و املسريين للشركة.
من التعاريف السابقة ميكن استنتاج جمموعة من اخلصائص نوجزها فيما يلي:2
 اإلنضباط :و يقصد به إتباع السلوك األخالقي املناسب و الصحيح؛ الشفافية :و يقصد هبا تقدمي و إعطاء صورة حقيقية لكل ما حيدث يف الشركة؛ االستقاللية :أي ال يوجد تأثريات غري الزمة نتيةة الضغوطات؛ المساءلة :و تعين إمكانية تقييم و تقدير األعمال اليت يقوم هبا جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية؛ المسؤولية :و تعين املسؤولية اليت يتحملها جملس اإلدارة أمام مجيع األطراف اليت هلا مصلحة بالشركة؛ العدالة :و تعين وجوب احرتام حقوق مجيع األطراف سواء كانوا مسامهني ،مسريين أو أصحاب مصلحة يفالشركة؛
 -المسؤولية اإلجتماعية :و تعين النظر إىل الشركة كمواطن جيد يهتم مبصلحة اجملتمع و يساهم يف تطويره.

 1نفس املرجع أعاله ،ص.6 :

 2طارق عبد العال محاد ،حوكمة شركات قطاع عام وخاص ومصارف ( المفاهيم ،المبادئ ،التجارب ،المتطلبات) ،الدار اجلامعية ،مصر7009 ،
ص.71
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و الشكل التايل يوضح خصائص حوكمة الشركات.
الشكل رقم (2ـ ـ  :)1خصائص حوكمة الشركات
االنضباط

المسؤولية
االجتماعية

الشفافية

حوكمة الشركات

العدالة

المسؤولية

االستقاللية

المساءلة

المصدر :من اعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق.
المطلب الثالث :أهمية حوكمة الشركات و أهدافها
سنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل أمهية حوكمة الشركات وأهدافها.
أوال:أهمية حوكمة الشركات:
ميكن توضيح أمهية حوكمة الشركات فيما يلي:1
أ -التطبيق السليم لقواعد احلوكمة حيسن من أداء السهم ،وتعظيم الرحبية ،و يولد الثقة لدى املستثمر و محلة األسهم
ويؤدي إ ىل زيادة قدرة املنظمات على املنافسة يف األجل الطويل نظرا ملا تتمتع به هذه ا لشركات من الشفافية يف
معامالهتا و إجراءاهتا احملاسبية ،و املراجعة املالية يف مجيع عمليات الشركة مبا يدعم ثقة املستثمرين؛
ب -تعظيم ثروة املالك و تدعيم تنافسية الشركات يف أسواق املال العاملية ،و خاصة يف ظل استحداث أدوات وآليات
مالية جديدة ،و حدوث اندماجات أو استحواذ أو بيع ملستثمر رئيسي...اخل،
1

بن عيشى عمار وعمري سامي ،تطبيق قواعد الحوكمة وأثره على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية :دراسة حالة شركات المساهمة

الجزائرية ،مداخلة مبلتقى احلوكمة احملاسبية للمؤسسة واقع ورهانات وآفاق ،جامعة أم البواقي 9-2 ،ديسمرب  ،7030ص.2 :
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ج -تطبيق قواعد احلوكمة يعطي الشركات قدر أكرب يف احلصول على التمويل الالزم ،و معاملة مرضية للفئات املختلفة
من أصحاب املصاحل؛
د -توفري احلماية ألصحاب املصاحل ،و احملافظة على حقوق محلة األسهم و خاصة األقلية من محلة األسهم؛
ه -يعترب التطبيق اجليد آلليات حوكمة الشركات أحد احللول املمكنة حلل مشكلة الوكالة و ختفيض تكاليفها؛
قدر من الكفاءة و -حتقيق التنمية و االستقرار اإل قتصادي و جتنب االنزالق يف مشاكل حماسبية مالية ،مبا يعمل على
تدعيم واستقرار نشاط الشركات،
ز -حلوكمة الشركات أمهية كبرية فهي تعمل على حتقيق التنمية اإلقتصادية و القانونية و الرفاه اإلجتماعي لإلقتصادياتو
اجملتمعات ،حيث يهتم القانونيني بآليات احلوكمة ألهنا تعمل على الوفاء حبقوق األطراف املتعددة و اليت تضم محلة
األسهم ،جملس اإلدارة ،املديرين ،العاملني ،املقرضني و البنوك...اخل.
ثانيا :أهداف حوكمة الشركات:
يرتكز هدف حوكمة الشركات على ثالث حماور رئيسية و تتمثل يف:1
أ -تسهيل و تنشيط أداء األعمال التةارية من خالل إ نشاء و صيانة نظام احلوافز الذي يشةع املديرين على حتقيق
أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية للشركة ،و العائد على املوجودات و األرباح اإلنتاجية على املدى الطويل؛
ب -تقييد إس اءة استخدام السلطة من قبل املسرييني على موارد الشركة ،حيث أن هذه التةاوزات تأخذ شكل إساءة
استخدام أصول الشركة ،و هذا ما يسمى "مشاكل الوكالة" و اليت عموما تكون نتيةة ميل املسريين خلدمة أنفسهم؛
ج -توفري الوسائل الالزمة ملراقبة سلوك املسريين لضمان مساءلة للشركات و محاية أفضل ملصاحل املستثمرين من
استغالل السلطة من طرف املديرين التنفيذيني بالشركات.
كما تعمل احلوكمة اجليدة على حتقيق العديد من األهداف و أمهها:2
Charles Oman, Steven Fries et Willem Buiter, La gouvernance D’entreprise dans les pays en

1

développement, en transirons et les économies émergentes, Centre de développement de
L’OCDE, Cahier de politique économique N°23, 2003, P : 6.

 2صديقي مسعود ،دريس خالد ،دور حوكمة الشركات في تحقيق شفافية المعلومات المحاسبية لترشيد قرر اإلستثمار ،مداخلة مبلتقى احلوكمة
احملاسبية للمؤسسة واقع ورهانات وآفاق ،جامعة أم البواقي 9-2 ،ديسمرب  ،7030ص31 :
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أ -حتسني القدرة التنافسية للوحدات اإل قتصادية أمام املنافسة األجنبية و زيادة قيمتها ،و هذا يؤدي إىل خلق حوافز
للتطوير و تبين تكنولوجيات حديثة لزيادة درجة جودة املنتةات و ختفيض التكاليف اإلنتاجية؛
ب -فرض الرقابة و تدعيم املساءلة احملاسبية للوحدات اإل قتصادية ،و هذا يدعم عنصر الشفافية يف كافة معامالت
وعمليات الشركة و إجراءات احملاسبة و املراجعة املالية بالشكل الذي ميكن من ضبط الفساد؛
ج -تعظيم أرباح الوحدة اإلقتصادية ،و احلصول على التمويل املناسب و التنبؤ باملخاطر املتوقعة؛
د -زيادة ثقة املستثمرين يف األسواق املالية ،مما يؤدي إىل جذب اإلستثمارات األجنبية و احلد من هروب رؤوس
األموال؛
ه -تعميق ثقافة اإللتزام بالقوانني و املبادئ و مراعاة مصاحل األطراف املختلفة.
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المبحث الثاني :أسس حوكمة الشركات
تقوم حوكمة الشركات على جمموعة من املبادئ اليت متثل دعامة أساسية هلا ،ونظرا ألمهيتها حرصت العديد من
املؤسسات الدولية على وضع معايري يتم اإللتزام هبا ،ويف هذا املبحث سيتم التعرف على مبادئ حوكمة الشركات
ركائزها وحمدداهتا وكذا األطراف املعنية بتطبيقها.
المطلب األول :مبادئ حوكمة الشركات
لقد قامت منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية (  (OECDبوضع مبادئ حلوكمة الشركات ،حيث
تضمنت الورقة الصادرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية سنة  3777مخسة مبادئ بينما تضمنت الورقة
الصادرة سنة  7001ستة مبادئ تتمثل فيما يلي:1
أ -ضمان وجود أسس من أجل إطار فعال لحوكمة الشركات:
جيب على إ طار حوكمة الشركات بأن يعمل على رفع مستوى الشفافية و كفاءة األسواق األسواق املالية ،وأن
يتماشى مع أحكام القانون و يوزع املسؤوليات بني اجلهات املسؤولة بشكل واضح ،و منح السلطة و املوارد للسلطات
اإلشرافية والتنظيمية لتأدية مهامهم بكل مهنية و موضوعية.
ب -حفظ حقوق المساهمين و الوظائف الرئيسية للمالك:
و تشمل نقل أو حتويل ملكية األسهم ،و تسهيل مشاركة فاعلة للمسامهني عند إختاذ القرارات كانتخاب جملس
اإل دارة ،وحق املسامهني يف املشاركة يف القرارات املتعلقة بالتغريات اجلوهرية ،و توضيح القواعد و األحكام و اإلجراءات
اليت حتكم رقابة الشركات املسامهة يف األسواق املالية.
ج -المعاملة العادلة للمساهمين:
جيب أن يضمن إطار حوكمة الشركات املعاملة العادلة لجميع المساهمين ،بما في ذلك أقلية املسامهني و املسامهني
األجانب كما جيب أن تتاح الفرصة لكافة املسامهني للحصول على تعويض فاعل مقابل أي انتهاك حلقوقهم ،وحماسبة
املتسببني يف ذلك.

OCED, Principe de la ouvertement d’entreprise, 2004, http://www.oedc.org, consultation le
14/03/2015.
1
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د -دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات:
جيب أن يأخذ إطار حوكمة الشركات بعني اإلعتبار حقوق أصحاب املصاحل اليت وضعت بقانون أو اتفاقية
وتشةيع التعاون النشط والفاعل بني الشركات املسامهة و أصحاب املصاحل ،و ذلك لتحديد الثروة و تنميتها و احملافظة
علي دميومة املشاريع  ،هذا مع احرتام حقوق أصحاب املصاحل اليت ينص عليها القانون ،كما جيب أن يكون لدى
أصحاب املصاحل الفرصة للحصول على تعويض عند انتهاك حقوقهم ،كما ألصحاب املصاحل احلرية يف احلصول على
معلومات مالئمة يف أي وقت.
ه -اإلفصاح و الشفافية:
جيب أن يضمن إطار حوكمة الشركات حتقيق اإلفصاح الصحيح و يف الوقت املناسب لألمور اهلامة و اجلوهرية
للشركات ،مبا يف ذلك الوضع املايل و اإلداري و حقوق امللكية ،هذا مع مراعاة أن يكون اإلفصاح شامال و أن ال
يقتصر على املعلومات اهلامة فقط بل يشمل معلومات أخرى كالنتائج املالية و التشغيلية و أهداف الشركة ،و امللكية
الرئيسية لألسهم و حقوق التصويت ،كما ينبغي أن تعد املعلومات احملاسبية و اإلفصاح عنها طبقا ملعايري احملاسبة
واملراجعة املالية ،و كذلك القيام باملراجعة السنوية حلسابات الشركة بواسطة مراجع مستقل و مؤهل و هذا لتقدمي
ضمانات خارجية و موضوعية للمةلس و املسامهني بأن البيانات املالية متثل إىل حد ما الوضع املايل احلقيقي للشركة
وأدائها كما جيب توفري قنوات توزيع املعلومات اليت متكن مستخدمي املعلومات احلصول عليها يف الوقت املناسب.
و -مسؤوليات مجلس اإلدارة:
جيب أن يضمن إطار حوكمة الشركات التوجيه و اإلرشاد اإلسرتاتيةي للشركة ،و الرقابة الفعالة جمللس اإلدارة
على إدارة الشركة و حماسبة جملس اإل دارة عن مسؤولياهتم أمام الشركة و املسامهني ،و هذا من خالل أن يعمل أعضاء
جملس اإلدارة و على أساس توفري كامل للمعلومات بعناية و العمل على حتقيق أفضل مصلحة للشركة و املسامهني
وكذلك إذا ما كانت قرارات جملس اإلدارة ستؤثر يف خمتلف جمموعات املسامهني بطرق خمتلفة ،فإن على جملس اإلدارة
العمل على حتقيق معاملة عادلة اجتاخ كافة املسامهني .كما على جملس اإلدارة القيام بوظائف رئيسية :توجيه إسرتاتيةية
الشركة وسياسة املخاطر و املوازنات التقديرية و خطط العمل السنوية ،و حتديد أهداف الشركة و اختيار املسؤولني
التنفيذين الرئيسيني ،و مراقبة التنفيذ و أداء الشركة مع اإلشراف على املصاريف الرأمسالية الرئيسية و عمليات اإلستحواذ
و التخلي عن اإلستثمار ،و كذلك جيب أن يكون جملس اإلدارة قادرا على ممارسة التقييم و احلكم املوضوعي لشؤون
الشركة بصفة مستقلة ،و هذا من خالل تكليف عدد من أعضاء جملس اإلدارة من غري موظفي الشركة ذوي القدرة
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على ممارسة احلكم املستقل للقيام مبهام حيتمل وجود تعارض يف املصاحل هبا و من أمثلة تلك املسؤوليات :ضمان نزاهة
القوائم املالية و ترشيح أعضاء جمللس اإلدارة.
المطلب الثاني :ركائز حوكمة الشركات و محدداتها
بداية يتم حتديد ركائز حوكمة الشركات و من مث حمدداهتا.
أوال :ركائز حوكمة الشركات:
ترتكز حوكمة الشركات على ثالث ركائز أساسية تتمثل يف:1
 السلوك األخالقي :يتم ضمان االلتزام بالسلوك األخالقي من خالل:
 االلتزام باألخالقيات احلميدة و قواعد السلوك املهين الرشيد؛ التوازن يف حتقيق مصاحل األطراف اليت هلا عالقة بالشركة؛ الصدق و الشفافية عند تقدمي املعلومات؛ القيام مبتطلبات املسؤولية اإلجتماعية و احلفاظ على بيئة نظيفة. الرقابة و المساءلة :و تتم عن طريق وجود:
 أطراف رقابية عامة مثل :هيئة سوق املال ،البورصة ،البنوك....؛ أطراف رقابية مباشرة مثل :املسامهني ،جملس اإلدارة ،جلنة املراجعة ،املراجعني الداخليني ،املراجعنياخلارجيني...،؛
 أطراف رقابية أخرى مثل :املوردين ،العمالء ،املقرضني...اخل. إدارة المخاطر :و ذلك عن طريق:
 -وضع نظام جيد و فعال إلدارة املخاطر،

 1طارق عبد العال محاد ،مرجع سبق ذكره ،ص.17 :
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 ضمان توصيل املخاطر إىل املستخدمني و أصحاب املصاحل يف الوقت املناسب.ثانيا :محددات حوكمة الشركات
حىت تستفيد الشركات و الدول من مزايا تطبيق حوكمة الشركات ،جيب توفر جمموعة من احملددات اليت تضمن
التطبيق السليم ملبادئ حوكمة الشركات.
حيث هناك جمموعتني من احملددات تتمثل فيما يلي:1
 المحددات الخارجية :إ ن وجود مثل هذه احملددات يضمن تنفيذ القوانني و القواعد اليت تساعد على حسنإدارة الشركة ،و تتمثل هذه احملددات فيما يلي:
أ -املناخ العام لإلستثمار املنظم لألنشطة اإلقتصادية يف الدولة مثل القوانني و التشريعات و اإلجراءات املنظمة لسوق
العمل و الشركات؛
ب -تنظيم املنافسة و منع املمارسات اإلحتكارية؛
ج -كفاءة وجود القطاع املايل الذي يوفر األموال الالزمة لقيام املشروعات و كفاءة األجهزة الرقابية يف إحكام الرقابة
على الشركات؛
د -وجود بعض املؤسسات ذاتية التنظيم مثل اجلمعيات املهنية و الشركات العاملة يف السوق املالية؛
ه -وجود مؤسسات خاصة باملهن احلرة مثل مكاتب احملاماة و املكاتب االستشارية.
 محددات داخلية :و تتمثل هذه احملددات فيما يلي:أ -القواعد و التعليمات و األسس اليت حتدد أسلوب و شكل القرارات داخل الشركة؛
ب -توزيع السلطات و املهام بني اجلمعية العامة و جملس اإلدارة و املديرين التنفيذيني من أجل ختفيف التعارض بني
مصاحل هذه األطراف؛
ج -احلوكمة تؤدي يف النهاية إىل زيادة الثقة يف اإلقتصاد القومي؛
 1مناور حداد ،دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية ،مداخلة يف املؤمتر العلمي األول حول حوكمة الشركات ودورها يف اإلصالح االقتصادي -32
 36سبتمرب ،كلية اإلقتصاد ،جامعة دمشق ،7009 ،ص.2 :
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د -زيادة و تعميق سوق العمل على تعبئة املدخرات و رفع معدالت اإلستثمار؛
ه -العمل على ضمان حقوق األقلية و صغار املستثمرين؛
و -العمل على دعم و تشةيع منو القطاع اخلاص؛ و خاصة قدرة التنافسية و خلق فرص العمل؛
ز -مساعدة املشروعات يف احلصول على متويل مشاريعها و حتقيق األرباح.
المطلب الثالث :األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات:
هناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر و تؤثر يف التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات ،و حتدد إىل درجة كبرية
مدى النةاح أو الفشل يف تطبيق هذه القواعد،و هذه األطراف هي:1
 المساهمون  :les actionnairesهم من يقومون بتقدمي رأس مال الشركة عن طريق ملكيتهم لألسهموتعظيم قيمة الشركة على املدى البعيد ،مما حيدد مدى استمراريتها مقابل احلصول على األرباح املناسبة الستثماراهتم
وميلكون احلق يف اختيار أعضاء جملس اإلدارة املناسبني حلماية حقوقهم ،و باملقابل عدم حتقيق األرباح اجملدية يقلص
رغبة املسامهني يف زيادة أنشطة الشركة مما يؤثر على مستقبل الشركة ،و ميكن حتقيق أهداف املسامهني من خالل حسن
اختيار أعضاء اإلدارة العليا إلدارة الشركة ضمن القوانني و السياسات املطلوبة.
 مجلس اإلدارة :Conseil d’administrationهم من ميثلون املسامهني و أيضا األطراف األخرى مثلأصحاب املصاحل ،و جملس اإل دارة يقوم باختيار املديرين التنفيذيني و الذين يوكل هلم سلطة اإلدارة اليومية ألعمال
الشركة ،وبرسم السياسات العامة و كيفية احملافظة على حقوق املسامهني ،باإلضافة إىل الرقابة على أدائهم ،و قد بينت
مبادئ احلوكمة بأن أعضاء جملس اإلدارة يضطلعون بنوعني من الواجبات عند قيامهم بعملهم و مها:
 واجب العناية الالزمة :و يتطلب أن يكون جملس اإلدارةيقظا و حذرا و أن يبذل اجلهد و احلرص و العناية
الالزمة يف اختاذ القرار ،و أن يتوفر يف الشركة إجراءات و أنظمة كافية و سليمة ،و أن تكون الشركة ملنزمة
بالقوانني واألنظمة و التعليمات املوضوعة.
 واجب اإلخالص في العمل :و يشمل ذلك املعاملة املتساوية للمسامهني و املعامالت مع األطراف ذات
املصاحل ووضع سياسات مالئمة للرواتب و املكافآت و غري ذلك.

 1فاتح غالب ،تطور وظيفة التدقيق في مجال حوكمة المؤسسات لتجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة دراسة لبعض المؤسسات الصناعية
مذكرة ماجستري ختصص إدارة األعمال اإلسرتاتيةية للتنمية املستدامة ،جامعة سطيف ،7033 ،ص.30 :
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 اإلدارة  :L’administrationو هي املسؤولة عن اإلدارة الفعلية للشركة و تقدمي التقارير اخلاصة باألداءالفعلي إىل جملس اإلدارة ،كما أن اإلدارة تكون مسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها باإلضافة إىل مسؤوليتها
جتاه اإلفصاح والشفافية يف املعلومات اليت تنشرها للمسامهني ،و اإلدارة هي حلقة وصلبني جملس اإلدارة و بقية
األطراف املتعاملة مع الشركة ،لذا جيب احلرص على اختيار أفراد اإلدارة بعناية ألهنم من يقوم بتنفيذ رغبات املسامهني
وجملس اإلدارة.
 أصحاب المصالح  :Les partenairesوهم جمموعة من األطراف هلم مصاحل داخل الشركة مثل الدائنني،املوردين واملوظفني ،و قد تكون مصاحل هذه األطراف متعارضة و خمتلفة يف بعض األحيان ،و يتأثر مفهوم حوكمة
الشركات بشكل كبري بالعالقات بني هذه األطراف ،فهم الذين يقومون بأداء املهام اليت تساعد الشركة على اإلنتاج
وتقدمي السلع واخلدمات ،و بدوهنم ال تستطيع اإلدارة و ال حىت جملس اإلدارة و املسامهني حتقيق االسرتاتيةيات
املوضوعة للشركة.

57

الفصل الثاني :انعكاسات المراجعة الداخلية على تطبيق حوكمة الشركات
المبحث الثالث :إسهامات المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات
لقد أصبحت احلاجة امللحة إىل دعم حوكمة الشركات واليت ترتكز على املراجعة الداخلية واليت بدورها تقوم
بتقييم نظام الرقابة الداخلية وكذا إدارة املخاطر و بذلك تساهم يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات.
المطلب األول :دور المراجعة الداخلية في تقييم نظام الرقابة الداخلية
تقوم الشركة بوضع و تصميم نظام الرقابة الداخلية الذي يتضمن جمموعة من إجراءات املراقبة املختلفة و اليت
ترتبط باجلوانب املالية ،احملاسبية ،التنظيمية و اإلدارية ،و ذلك ضمانا جلسن سري العمل يف الشركة و التقيد بالسياسات
املوضوعة و هذا من أجل حتقيق أهدافها.
فنظام الرقابة الداخلية الفعال يعترب كدعامة لعملية املراجعة ،لذلك يقوم املراجع الداخلي بتقييمه قصد حتديد
نطاق عمله.
يعترب السبب الرئيسي لظهور نظام الرقابة الداخلية إىل انفصال امللكية عن التسيري و كذا كرب حةم الشركات
وتعقدها الشيء الذي أدى إىل زيادة اإل هتمام بنظام الرقابة الداخلية ،كما أصبح أمرا ضروريا من أجل احملافظة على
املوارد املتاحة للشركة و حتقيق أهدافها.
أوال :نشأة الرقابة الداخلية
يف بادئ األمر كانت ال توجد أمهية كبرية لنظام الرقابة الداخلية نظرا لعدم وجود فصل بني امللكية و اإلدارة
حيث كانت هناك رقابة املالك أو ما يعرف بالرقابة الشخصية ،فاملالك كان يقوم بالرقابة على أنشطة الشركة ،و احنصر
مفهوم الرقابة الداخلية يف محاية النقدية فقط باعتبارها أكثر أصول الشركة تداوال ،و بعد ذلك اتسع نطاقها ليستخدم
كمرادف للضبط الداخلي ،و الذي يعين تقسيم العمل و حتديد السلطات و املسؤوليات و الفصل بينهما عن طريق
عدم قيام موظف ما بعملية كاملة و لذلك يعرف نظام الضبط الداخلي بأنه" :جمموعة من الوسائل و املقاييس
واألساليب اليت تضعها اإلدارة بغرض ضبط عملياهتا و مراقبتها بطريقة تلقائية و مستمرة لضمان حسن سري العمل
وعدم حدوث األخطاء أو الغش أو التالعب أو حىت االختالس يف أصول الشركة و سةالهتا و حساباهتا".1

 1نادر شعبان السواح ،المراجعة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني ،الدار اجلامعية ،مصر ،7006 ،ص.377 :
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كما أن كرب حةم الشركات و تعقد نواحيها االدارية ،املالية و التنظيمية ،أدى إىل اعتبار نظام الرقابة الداخلية
أمرا حتميا لإل دارة احلديثة للمحافظة على مواردها املتاحة ،كما أن تعقد عامل األعمال و حدوث الفضائح املالية أدت
إىل إعادة النظر يف نظام الرقابة الداخلية من أجل تطويره و حتسني فعاليته ليتماشى مع املستةدات احلالية.
ثانيا :مفهوم نظام الرقابة الداخلية
لقد عرف نظام الرقابة من قبل جلنة محاية املنظمات  COSOعلى أهنا العملية املتخذة من طرف اإلدارة
اإلدارة و املوظفني اآل خرين من أجل توفري ضمان مقبول لتحقيق أهداف الشركة و فعالية و كفاءة العمليات ،و هذا
باإلعتماد على التقارير املالية و االلتزام بالقوانني و النظم.
كما نص املعيار الدويل للمراجعة رقم  100و اخلاص بتقدير املخاطر و الرقابة الداخلية على أن نظام الرقابة
الداخلية يشمل" :كافة السياسات و اإلجراءات اليت تتبناها إدارة الشركة ملساعدهتا قدر اإلمكان للوصول إىل هدف
إدارة الشركة ،و هو الوصول إىل هدف اإلدارة ،و هو إدارة العمل بشكل منظم كفء ،و املتضمنة االلتزام بسياسات
اإل دارة ومحاية األصول ،منع و اكتشاف االحتيال و اخلطأ ،دقة و اكتمال السةالت احملاسبية و إعداد معلومات مالية
موثوقة يف الوقت املناسب.1
و منه ميكن أن نستخلص أن نظام الرقابة الداخلية يتضمن جمموعة من الوسائل تشمل اهليكل التنظيمي
السياسات و اإلجراءات ،األنظمة و القوانني ،املوازنات التقديرية...اخل ،و كل ما تراه الشركة ضروري هلذا النظام
كمدخالت و اليت حتكمها منهةيات و أساليب و تستخدم يف ذلك أدوات كمةلس اإلدارة ،اإلدارة العليا ،جلنة
املراجعة ،املراجعة الداخلية و اخلارجية ،و سائر املوظفني يف الشركة ،وهذا من أجل حتقيق خمرجات و نتائج تعمل على
حتقيق أهداف الشركة و املسامهة يف تطبيق حوكمة الشركات.
و منه ميكن تصور نظام الرقابة الداخلية وفق الشكل التايل:

 1عمر علي عبد الصمد ، ،دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات:،دراسة ميدانية ،مذكرة ماجستري ،ختصص مالية و حماسبة ،جامعة املدية
 ،7007ص.93 :
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الشكل رقم (2ـ ـ  :)2نظام الرقابة الداخلية
 -اهليكل التنظيمي

 -جملس اإلدارة

 -3صحة ونزاهة املعلومات و البيانات

 -السياسات

 -اإلدارة العليا

الالزمة الختاذ القرارات من قبل اإلدارة.

 -املراجعة الدخلية

-7االلتزام بالسياسات ،اخلطط ،اإلجراءات،

واإلجراءات
 األنظمة والقواننيالتعليماتالتنبؤات و املوازناتالتقديرية

القوانني و األنظمة.

 -جلنة املراجعة

 -1محايةاألصول و املوجودات واملمتلكات.

 -املراجعة اخلارجية

-1استخدام املوارد باقتصاد وفعالية.

-موظفي الشركة

-2تقدير مدى حتقيق األهداف املرجوة.

-اجلداول

-6املسامهة يف حتقيق حوكمة الشركات.

مدخالت النظام

مخرجات النظام

معالجة النظام

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ما سبق.
ثالثا :انعكاسات تقييم نظام الرقابة الداخلية على حوكمة الشركات
تعترب وظيفة املراجعة الداخلية جزءا مهما من نظام الرقابة الداخلية فهي تقع على قمة هذا النظام ،كما أن
دورها تغري من الرتكيز فقط على اجلوانب املالية لتشمل أيضا اجلوانب اإلدارية و مسامهتها يف إضافة قيمة للشركة وكذا
تقدميها للخدمات اإلستشارية ،فرأي مدير املراجعة الداخلية حول كفاية و فاعلية نظام الرقابة الداخلية أصبح مهما
وشائعا خصوصا مع املستةدات اليت ظهرت يف بيئة األعمال و لعل أمهها قانون  Sarbanes-Oxleyو تطور املعايري
الدولية للمراجعة الداخلية ( املعيار رقم  -7130معايري اإلبالغ  ،)Criteria for Communicatingو اليت
نصت على أن رأي املراجع الداخلي جيب أن يشمل بوضوح العناصر التالية:1
 -3معايري التقييم و كيفية استخدامها؛
The Institute Of Internal Auditors, Pratical Consideration Regarding Internal Auditing

1

Expressing an Opinion Control, USA, 2005, P : 3.
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 -7اجملال الذي يشمله رأي املراجع الداخلي؛
 -1من الذي يتوىل املسؤولية عن انشاء و صيانة نظام الرقابة الداخلية؛
 -1اجملاالت اخلاصة اليت مشلها رأي املراجع الداخلي.
و اليت من شأهنا حتقيق املنافع التالية:1
 -3ضمان االستمرارية يف عملية املراقبة ،أن التقييم ،التوصيات و التقارير اليت تعدها تتم بصفة مستمرة خالل السنة
مما حيقق الشعور بالراحة لدى أصحاب املصلحة ،كما أن االستمرار ميكن اإلدارة من تنفيذ اإلصالحات و التحسينات
يف الوقت املالئم؛
 -7املسامهة يف ضمان جودة التنظيم ،فتتضمن جودة العمليات االلتزام بالسياسات و اإلجراءات و اللوائح الداخلية
لضمان اجناز التنظيم ألهدافه بطريقة اقتصادية و فعالة ،و للمراجعني الداخليني دور رقايب هام يف ضمان االلتزام بتلك
اإلجراءات و اللوائح الداخلية؛
 -1تقدمي اخلدمات االستشارية ،يعترب املراجعون الداخليون يف موقع فريد ميكنهم من تزويد جملس اإلدارة ،اإلدارة
العليا ،جلنة املراجعة ،املراجع اخلارجي و أصحاب املصاحل بالتحليالت الضرورية ،التقييم والتوصيات.
ومن مث فإن وظيفة املراجعة الداخلية عند تقييمها لنظام الرقابة الداخلية تقدم الدعم و املسامهة من أجل تطبيق
حوكمة الشركات.
المطلب الثاني :دور المراجعة الداخلية في تحسين عمليات إدارة المخاطر
أوال -تعريف المخاطر و أنواعها
أ -تعريف المخاطر
تعرف املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة أهنا "احتمالية مستقبلية قد تعرض الشركة إىل خسائر غري متوقعة وغري
خمطط هلا ،مما قد يؤثر على حتقيق أهداف الشركة وعلى تنفيذها بنةاح ،و قد تؤدي يف حال عدم التمكن من السيطرة
عليها وعلى آثارها إىل القضاء على الشركة و إفالسها".1
 1مسري كامل حممد عيسى ،العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية في تحسين جودة حوكمة الشركات مع دراسة تطبيقية ،جملة كلية التةارة
للبحوث العلمية ،جامعة االسكندرية ،العدد  ،03اجمللد رقم  ،12جانفي  ،7009ص.7 :
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ب-أنواع المخاطر:
تنقسم املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة إىل:2
 مخاطر االئتمان :تنشأ هذه املخاطر عن عدم قدرة أو رغبة املتعامل يف الوفاء بالتزاماته ،وتشمل :القروض السنداتواالعتمادات املستندية...اخل ،وحتدث املخاطر االئتمانية نتيةة لعوامل خارجية مثل :التغريات يف األوضاع االقتصادية
كاجتاه االقتصاد حنو الركود أو حدوث اهنيار غري متوقع ألسو اق املال ،و عوامل خارجية مثل :ضعف سياسات
التسعري ،ضعف إجراءات متابعة املخاطر و الرقابة عليها...اخل.
 مخاطر السوق :تعرف خماطر السوق مبخاطر التعرض إىل اخلسائر الناجتة عن عوامل السوق و تشمل املخاطرالتالية :خماطر أسعار الفائدة ،خماطر التسعري ،خماطر أسعار الصرف ،خماطر السيولة...اخل.
 مخاطر التشغيل :تنشأ خماطر التشغيل نتيةة احتمال اخلسارة اليت قد تنشأ عن فشل أو عدم كفاية كل من:العمليات الداخلية ،العمال و املوظفني (غش ،اختالس ،سرقة) ،األنظمة...اخل.
ثانيا -تعريف إدارة المخاطر
تعرف إدارة املخاطر على أهنا " احتمالية تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر ما يؤثر بشكل سليب على الشركة أو النشاط
اخلاضع للمراجعة".3
كما متثل إدارة املخاطر خمتلف األعمال اليت تقوم هبا اإلدارة للحد من بعض اآلثار السلبية الناجتة عن هذه
املخاطر ،بالرغم من أن معظم الطرق املتبعة للحد من اآلثار السلبية للمخاطر تتعلق بوضع إجراءات رقابة إضافية ،إال
أنه من املمكن استخدام طرق متاحة أخرى منها :التنويع أو مشاركة آثار هذه املخاطر مع جهات أخرى بواسطة
العقود ،الكفاالت ،الضمانات و التأمني...اخل.
ثالثا -خطوات إدارة المخاطر
 1طارق عبد العال محاد ،مرجع سبق ذكره ،ص.202 :

 2صاحل رجب محاد ،أثر المخاطر التشغيلية على البيئة الرقابية و التدقيق الداخلي ،حبث مقدم للمؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع حول إدارة املخاطر

واقتصاد املعرفة ،جامعة الزيتونة ،األردن ،7002 ،ص ص.2-2 :

3

Dana Hermanson, Larry Rittenberg, Internal Audit andorganizational Governance, The
Institue of Internal Auditors Research Foundation, Florida, 2003, Date of consultation : 30/11/2014.
http : www.theiia.org/download.cfm?file=1775.
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تقوم عملية إ دارة املخاطر بعمل فحص و حتليل شامل و مفصل لكل أنواع املخاطر اليت قد تتعرض هلا موضع
دراسة املخاطر ،و يتم ذلك بتطبيق مخس خطوات أساسية على النحو التايل:1
 تعريف المخاطر :و هي اخلطوة األساسية األوىل للتعرف على املخاطر احمليطة بالعمل؛
 تحليل المخاطر :و يتم من خالهلا تصنيف اخلطر و الوقوف على مصادره األصلية؛
 تقييم المخاطر :من خالل حتديد عنصري اخلطر املتمثلني يف :اآلثار اليت حيدثها كل خطر ،احتمال حدوث
كل خطر؛
 التحكم في المخاطر :و هبا يتم حتديد أي الطرق تستخدم لتقليل احتمال اخلطر و آثاره؛
 المراقبة و المتابعة الدورية :و تتم الكتشاف أي مصادر خطر جديدة ،أو فشل التحكم يف خماطر سابقة.
رابعا -العالقة بين إ دارة المخاطر و المراجعة الداخلية
يوضح املعيار رقم  7330إدارة المخاطر (  ) Risk Managementالعالقة بني إدارة املخاطر واملراجعة
الداخلية ،حيث ينص على أنه " :ينبغي على نشاط املراجعة الداخلية مساعدة الشركة يف تعريف و تقييم مواقع اخلطر
اهلامة ،واملسامهة يف حتسني إدارة املخاطر و نظام الرقابة".
كما تنص الفقرتني  A1و  A2من املعيار السابق على:
 -2122A1 على نشاط املراجعة الداخلية تقييم التعرض للمخاطر املتعلقة حبوكمة الشركات ،عمليات اليت
تقوم هبا الشركة و نظم املعلومات و هذا بتقييم:
 موثوقية و سالمة املعلومات املالية و التشغيلية؛
 فعالية و كفاءة العمليات؛
 محاية األصول؛
 االمتثال للقوانني ،األنظمة واالتفاقيات.
2: -2122 A2 على نشاط املراجعة الداخلية تقييم احتماالت حدوث االحتيال و الغش ،و كيفية إدارة
الشركة هلذه املخاطر.
 1عاطف عبد املنعم وآخرون ،تقييم وإدارة المخاطر ،مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث،مصر ،7009 ،ص.6 :

2

T.Flemming Ruud, Jan Marc Bodenmann, Corporate Governance et Audit Interne, Revue
de l’expert comptable Geneve, 2006, P : 532.
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خامسا -مراحل مراجعة إدارة المخاطر
مراجعة إدارة املخاطر " هي عبارة عن مراجعة تفصيلية و منظمة لربنامج إدارة املخاطر مصممة لتقرير ما إذا كانت
أهداف الربنامج مالئمة الحتياجات الشركة ،و ما إذا كانت التدابري املصممة لتحقيق تلك األهداف مناسبة ،وما إذا
كانت التدابري قد مت تنفيذها بشكل سليم".1
حيث أن مراجعة برنامج إدارة املخاطر من طرف قسم املراجعة الداخلية مير باملراحل التالية:2
 مراجعة أهداف و سياسات إدارة المخاطر :تشمل هذه املرحلة ما يلي: مراجعة سياسة و برنامج إدارة املخاطر الذي تنتهةه الشركة و معرفة أهدافه؛
 بعد التعرف على أهداف الربنامج ،يتم تقييمه و حتديد مدى مناسبته للشركة ،حيث يشمل هذا التقييم
عموما مراجعة املوارد املالية للشركة و مدى قدرهتا على حتمل اخلسائر اليت قد تتعرض هلا ،و اهلدف منها:
 تقرير ما إ ذا كانت أهداف الربنامج متماشية مع موارد الشركة املالية و قدرهتا على حتمل اخلسارة
وعندما تكون أهداف إ دارة املخاطر معيبة و قاصرة يتم صياغة أهداف جديدة و عرضها على اإلدارة
للموافقة عليها؛
 يف حالة وجود تناقض أو تعارض بني التطبيق و السياسة ينبغي التوفيق بني االثنني إما بتغيري
األهداف أو تغيري سياسة الشركة يف التعامل مع خماطرها.
 التعرف على مواطن الخطر و التعرض للخسارة:بعد االنتهاء من حتديد وتقييم األهداف تكون اخلطوة التالية هي التعرف على مواطن اخلطر اليت قد تتعرض هلا
الشركة ،و يف حالة اغفال و جتاهل بعض األخطار ينبغي على املراجع الداخلي أن يتعرف على املقاييس املمكن
استخدامها للتصدي هلا بأنسب البدائل و التوصية بالتدابري التصحيحية.
 تقييم قرارات التعامل مع كل تعرض للمخاطر:بعد أن يتم التعرف على املخاطر اليت تواجه الشركة و قياسها ،يدرس املراجع الداخلي املداخل املختلفة املمكن
استخدامها للتعامل مع كل املخاطر ،وينبغي أن تشمل هذه اخلطوة مراجعة الكيفية اليت تتعامل هبا الشركة مع املخاطر
كما ينبغي أن يدرس أيضا ما إذا كان أي من املخاطر احملتفظ هبا جيب أن حتول أو حيتفظ هبا.
 1عمر علي عبد الصمد ،مرجع سبق ذكره ،ص.303 :
 2نفس املرجع أعاله ،ص .307 :
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 تنفيذ تقنيات معالجة المخاطر المختارة:يتم يف هذه املرحلة تنفيذ القرارات السابقة حول كيفية التصدي لكل تعرض للخطر و التحقق من أن القرار مت
تنفيذه على أكمل وجه ،كما تشمل هذه اخلطوة مراجعة كل من تدابري التحكم يف اخلسارة و متويل اخلسارة.
 التقرير و التوصية بإدخال تغيرات لتحسين البرنامج:عادة ما يتم إعطاء مراجعة إ دارة املخاطر الصيغة الرمسية و هذا يف صورة تقرير مكتوب ،يبني بالتفصيل نتائج
التحليل ويطرح توصيات بإجراء تغيريات و تعديالت لتحسني برنامج إدارة املخاطر ،و يرسل التقرير إىل اإلدارة العليا
وجلنة املراجعة وجملس اإلدارة و كذا املسامهني و أصحاب املصاحل عند الضرورة.
سادسا :أثر مراجعة إدارة المخاطر على حوكمة الشركات
تقوم املراجعة الداخلية بإ ضافة قيمة للشركة و العمل على حتقيق أهدافها من خالل تقدمي تأكيد معقول عل أن
خماطر الشركة تدار بفعالية و كذا من خالل التحسينات اليت تقدمها يف جمال إدارة املخاطر ،فوظيفة املراجعة الداخلية
قد اتسع نطاقها من دورها التقليدي و هو املراجعة املالية إىل املراجعة اإلدارية مث إىل الرتكيز على إضافة قيمة للشركة
متمثلة يف مراجعة إ دارة املخاطر و تطبيق مدخل املراجعة على أساس املخاطر ،و هذا ما يؤدي إىل طمأنة املسامهني
واأل طراف األخرى صاحبة املصلحة على أن املخاطر اليت تواجه مصاحلهم مفهومة من جانب ممثليهم و أن اإلدارة تقوم
بالتصدي هلا بشكل منهةي منظم.
المطلب الثالث :دور المراجعة الداخلية في تعظيم القيمة لألطراف المستفيدة من حوكمة الشركات
تلعب املراجعة الداخلية دورا مهما يف تعظيم القيمة لألطراف املستفيدة من حوكمة الشركات و ذلك من
خالل:
أوال :تعظيم القيمة للعمالء
يضع هذا الدور املراجع الداخلي أمام حتد يتمثل يف سعيه الكتساب مهارات جديدة تساير التطور يف خمتلف
جماالت العمل بالشركة ،ليس هذا فحسب بل تطوير آليات تنفيذ مهامه مبا يدعم جهود الشركة يف تعظيم القيمة أو
املنفعة املتحققة للعميل ،يف إطار تغيري النظرة إليه من جمرد مستهلك ملنتةات و خدمات الشركة إىل شريك يف عملية
احلوكمة ،و طاملا أن فاعلية تنفيذ قواعد احلوكمة تتوقف على كفاءة الرقابة الداخلية للشركة .فهنا يتضح بعد آخر لدور
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املراجع الداخلي يف زيادة القيمة املتحققة للعميل ،من خالل سعيه إىل التقييم الفعال للنظم الرقابية ،و تقدمي التوصيات
الكفيلة  ،مما يضمن برفع مستوى جودهتا.1
ثانيا :تعظيم القيمة للمساهمين
ينوب جملس اإلدارة عن املسامهني يف إدارة أمواهلم ،و هذا يعين أن اجمللس مسؤول بالوكالة عن الوفاء
باحتياجات و مصاحل املسامهني ،و املتمثلة يف ضرورة اإلفصاح عن مدى فعاليته يف إدارة ما أوكل إليه من مهام ،حيث
متثل التقارير املالية اليت يشرف جملس اإل دارة على اعدادها معيارا يتم على أساسه اختاذ قرارات و سلوكات من طرف
املستثمرين احلاليني و املرتقبني ،و هنا يتضح دور املراجعة الداخلية كعنصر فعال يف ضمان دقة و نزاهة التقارير املالية
وتعزيز قدرة املسامهني على مساءلة جملس إدارة الشركة ،و كذا مسامهتها بالتعاون مع اإلدارات املسؤولة يف احلد من
املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة  ،و مما يدعم الدور الذي يؤديه فريق املراجعة الداخلية وجوده يف موقع األحداث
يعايشها حلظة بلحظة بالشركة ،حيث تساعده هذه امليزة على مراجعة القوائم املالية و التقرير عنها بشكل أكثر تفصيال
من املراجع اخلارجي مما يضمن االستخدام األمثل ألصول الشركة ،و محايتها من األخطار اليت قد تنشأ نتيةة الغش أو
عدم االلتزام بالقوانني والتعليمات و االجراءات املطبقة يف الشركة.2
ثالثا :تعظيم القيمة ألصحاب المصالح
يتمثل أصحاب املصاحل يف املوظفني و املوردين و الدائنني و اجملتمع احمليط ككل ،الذين هلم مصاحل فردية
أومجاعية يف جناح الشركة و استمراريتها ،فهي اليت توفر فرص العمل و تدفع الضرائب و تقدم السلع و اخلدمات.
فاستمرارية الشركة متثل متثل مصلحة مشرتكة للمسامهني و األطراف األخرى ( أصحاب املصاحل ) املرتبطة و املتأثرة
بنشاطها ،و ال تتوقف استمرارية الشركة فقط على مدى كفاءة و فعالية عملياهتا ،بل أيضا على التحسني املستمر
لتلك العمليات ،و هنا يربز دور املراجعةالداخلية حيث ميكنها من خالل التقييم لنظم الرقابة الداخلية ،و مسامهتها يف
إدارة املخاطر و تعزيز قدرة املسامهني على مساءلة جملس إدارة الشركة و الرفع من مستوى كفاءة و جودة عمليات
الشركة و تعظيم ما يتولد عنها من قيمة أو منفعة ألصحاب املصاحل.

 1خلضر أوصيف ،دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات دراسة حالة مجمع صيدال ،رسالة ماجستري ،قسم العلوم االقتصادية ،ختصص
اقتصاد وتسيري املؤسسات ،7033 ،ص.70 :
 2املكان نفسه.
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المطلب الرابع :إطار مقترح لتطوير فعالية المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات
يتأسس اإلطار املقرتح على فكرة إعادة النظر للمراجعة الداخلية من منظور شامل لتحديد األنشطة املكونة
هلا ،واليت تبدأ بالتخطيط مث التنفيذ ،فاالتصال ورفع التقارير إىل جملس إدارة الشركة ،وتنتهي باملتابعة و مناقشة جلنة
املراجعة التابعة جمللس اإلدارة.
أوال :التخطيط لعملية المراجعة الداخلية
ترتكز خطة املراجعة الداخلية تقليديا على جمال واحد من املخاطر و هي املخاطر احملاسبية و املالية ،لذا يتم
تصميم االختيارات للبحث عن هذه األخطاء ،مما يؤثر سلبا على األنشطة اليت ختضع أعماهلا للمراجعة لكوهنا جمزد
حتري عن األخطاء ،و من مث ينظر للمراجعة الداخلية على أهنا نشاط يثري القلق و يعطل األداء و يؤثر سلبا عن عمل
خمتلف األنشطة األخرى ،حيث يتطلب حتليل وظيفة التخطيط لعملية املراجعة الداخلية النظر إليها من ثالث زوايا
مرتابطة وهي:
 نطاق التخطيط لعملية المراجعة الداخلية :جيب أن تتأسس خطة املراجعة الداخلية على تقييم كافة خماطر
النشاط ،فالسعي للتغلب على هذه املخاطر يولد قيمة أعلى للمسامهني و أصحاب املصاحل ،حبيث جيب
تصميم اخلطة بناءا على تأثري هذه املخاطر على عملية تطبيق قواعد حوكمة الشركات؛

1

 إجراءات وضع الخطة بما يضمن فاعليتها من خالل تجارب المستويات اإلدارية و التنفيذية مع الجهود
المبذولة لتنفيذها :جيب تقييم املخاطر من خالل استطالع آراء املستويات اإلدارية املختلفة ،كما جيب
مراجعة اسرتاتيةيات الشركة واخلطط التفصيلية،بعد ذلك حصر املخاطر و تصنيفها تبعا ألمهيتها ،و تصميم
إجراءات املراجعة الداخلية لكل نوع من املخاطر؛
 تطوير خطة المراجعة الداخلية :جيب على فريق املراجعة الداخلية أن يسعى دائما لتطوير خطة املراجعة ،مثال
إ ذا الحظ الفريق زيادة يف معدل الدوران الوظيفي بسبب االستقالة ،جيب أن يبحث عن حل للمخاطر املرتتبة
عن ذلك ،نظرا ملا ميكن أن تتحمله الشركة من تكاليف لتعيني و تدريب موظفني جدد ،زيادة على ذلك
فقداهنا خلريات ملمة بطبيعة نشاط الشركة ،واحتمال انتقاهلا لشلركات منافسة ،مما قد يؤثر على امليزة التنافسية
اليت حتققها الشركة ،ويتمثل دور املراجعة الداخلية هنا يف العمل مع خرباء املوارد البشرية يف الشركة ،لوضع

 1خلضر أوصيف ،مرجع سبق ذكره ،ص.77 :
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احللول الكفيلة بتخفيض معد ل الدوران من خالل مراجعة أسس تقييم األداء و نظام احلوافز املطبقة يف الشركة
و مدى تأثريمها على هذا املعدل.
ثانيا :متطلبات تنفيذ خطة المراجعة الداخلية
يتم تنفيذ خطة املراجعة الداخلية وفقا ألربعة متطلبات هي:1
 االعتماد على متخصصين :املراجع الداخلي ليس خبريا بكل جوانب أنشطة الشركة ،و عدم اعتماده على
خبري متخصص عند مراجعته جماال ما خارج نطاق خربته ،يتطلب ضرورة سعيه ملعرفة طبيعة اجملال و الظروف
احمليطة به معتمدا على على القائمني بالتنفيذ ،فحل هذه املشكلة يتطلب ضرورة االعتماد متخصصني يف
اجملال املراد مراجعته ،ففي املثال السابق اخلاص مبراجعة مسببات زيادة معدل الدوران الوظيفي ،فان ضم خبري
يف املوارد البشرية لفريق املراجعة يساهم يف التأكد من أن عملية املراجعة الداخلية مت ختطيطها و تنفيذها بطريقة
جيدة ،و أن النتائج املتحصل عليها وثيقة الصلة باملوضوع؛
 إتباع مدخل العملية :على فريق املراجعة الداخلية إ تباع مدخل العملية عند أداء عمله ،من خالل تقييم
جمموعة األنشطة املكونة للعملية املراد مراجعتها ،للتعرف على نقاط القوة اليت جيب تنميتها و الضعف اليت
جيب التخلص منها يف كل نشاط ،مبا يؤدي يف النهاية إىل حتقيق املراد من تنفيذه العملية ككل ،حيث يساعد
هذا املدخل على ختفيض الوقت الالزم إلجناز عملية املراجعة و تدعيم و تطوير تقرير الراجعة الداخلية و جعله
أكثر قبوال؛
 إجراء تقييم ذاتي لمخاطر الرقابة الداخلية :جيب على فريق املراجعة الداخلية أن يسعى إلجراء تقييم ذايت
ملخاطر الرقابة الداخلية من خالل ورش عمل يشرتك فيها أعضاء فريق املراجعة الداخلية مع املتخصصني يف
اجملال اخلاضع للرقابة ،يكون هدفها حتديد خماطر الرقابة الرئيسية فيه ،و إجياد حلول رقابية تقلل من تلك
املخاطر؛
 إستخدام التقنيات الحديثة في المراجعة :من املعلوم أن استخدام التقنيات احلديثة ال يؤدي إىل دقة وسرعة
اإلجناز فحسب ،بل يساعد على رفع مستوى جودته ،و املراجعة الداخلية كأي وظيفة ميكن تطويرها
باالعتماد على األساليب التقنية احلديثة من خالل السعي للوصول ملعلومات عن أفضل التطبيقات ووضعها
كهدف جيب حتقيقه ،خاصة مع اتساع نطاق تبادل املعلومات عن أفضل التطبيقات يف خمتلف اجملاالت.
حممود يوسف الكاشف ،نحو إطار متكامل لتطوير فعالية المراجعة الداخلية كنشاط مضيف للقيمة ،جملةكلية التةارة ،مصر ،7002،ص ص-70 :
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ثالثا :اإلتصال و رفع التقارير إلى مجلس إدارة الشركة
تؤثر تقارير املراجعة الداخلية على العالقة بني إدارات الشركة و فريق املراجعة الداخلية ،فقد تؤدي إىل توتر
هذه العالقة نظرا لرتكيزها على األخطاء و اجلوانب السلبية لألداء ،و هو ما يزيد من احتمال عدم تنفيذه هذه اإلدارات
ملا يرد يف تقارير املراجعة الداخلية من توصيات ،و للتغلب على هذه املشكلة جيب:1
 أن تتضمن التقارير تعليقا عن اجلوانب اإلجيابية يف العملية اليت متت مراجعتها ،من خالل ذكر اجلهوداملبذولة من طرف إ دارات الشركة يف السهر على تطبيق قواعد احلوكمة ،و من مث تكون أكثر قبوال و حتفيزا لتنفيذ ما ورد
هبا من توصيات؛
 جيب أن تكون التقارير معربة اختصار و دقة عما يريد فريق املراجعة الداخلية توصيله للةهة اليت تستلمالتقرير.
رابعا :المتابعة و مناقشة لجنة المراجعة
لضمان استمرارية جناح وظيفة املراجعة الداخلية كآلية لتفعيل حوكمة الشركات جيب أن تكون هناك مناقشة
بني إدارة املراجعة الداخلية و جملس اإلدارة عن طريق جلنة املراجعة ،لتقييم أداء فريق إدارة املراجعة الداخلية من خالل
مطابقتها باإلجابة عن جمموعة من األسئلة منها على سبيل املثال:2
 هل حققت إدارة املراجعة الداخلية أهدافها من منظور جملس اإلدارة املمثل حلقوق املسامهني؟ هل ساعدت إدارة املراجعة الداخلية على التحكم يف املخاطر اليت تعرضت هلا الشركة؟ هل كانت التوصيات اليت قدمتها إدارة املراجعة الداخلية حول وضعية الشركة مالئمة؟ -هل تتسم نتائج املراجعة الداخلية و تقاريرها بالدقة؟

 1حممد يوسف الكاشف ،مرجع سبق ذكره ،ص.77 :
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خالصة :
ظهرت حوكمة الشركات بسبب انفصال امللكية عن اإلدارة  ،وزاد االهتمام هبا بعد سلسلة االهنيارات
واألزمات املالية اليت مست بعض الشركات ،حيث سامهت هذه الظروف يف وضع جمموعة من املبادئ اليت تضمن
اإلستغالل األمثل ملوارد الشركة وحتقيق أهداف أصحاب املصاحل.
كما سامهت املراجعة الداخلية يف تطبيق حوكمة الشركات ،وهذا من خالل تقييمها لنظام الرقابة الداخلية
وإدارة املخاطر وكذا دور املراجعة الداخلية يف تعظيم القيمة لألطراف املستفيدة من حوكمة الشركات.
و من خالل كل هذا استنتةنا ما يلي:
ـ ـ ـ يعت رب نظام الرقابة الداخلية من املتطلبات األساسية للشركة خصوصا مع متطلبات حوكمة الشركات ،كما تعد املراجعة
الداخلية من الركائز األساسية يف هذا النظام ،فرأي املراجعة الداخلية حول كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ،وكذا
تقدميها اخلدمات اإلستشارية يف هذا اجملال تعد إضافة قيمة للشركة وكذا تطبيقها حلوكمة الشركات؛
ـ ـ ـ إن القيام بإدارة املخاطر تؤدي إىل معرفة الطريقة اليت تدار هبا املخاطر ،وبالتايل طمأنة املسامهني واألطراف ذات
املصلحة من أن املخاطر مفهومة واإلدارة تقوم بالتصدي هلا بشكل منهةي منظم.
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تمهيد:
ضم فصلني ،سنحاول يف الفصل الثالث إسقاط ما متّ عرضه على الشركة
بعد عرض اجلانب النظري والذي ّ
الوطنية للسيارات الصناعية ) ،)SNVI-CIRاليت تعترب من أهم املنشآت يف اجلزائر ،فمركب السيارات الصناعية ومتاشيا
مع التطورات التكنولوجية اليت عرفتها أغلب الدول املتقدمة أراد أن يواكب عملية التطور  ،فعمدت هذه الشركة إىل
استخدام املراجعة الداخلية كوسيلة رقابية من أجل ضمان سريورة النشاط و الرفع من مردوديته من أجل حتقيق األرباح
وكذا تطبيق مبادئ احلوكمة من أجل ضمان حقوق املسامهني وكذا أصحاب املصاحل.
و هلذا فقد قسمنا هذا الفصل إىل:
ـ ـ ـ املبحث األول :التعريف بالشركة الوطنية للسيارات الصناعيةSNVI؛
ـ ـ ـ املبحث الثاين :تقدمي املراجعة الداخلية يف قسم اهلياكل الصناعية لرويبة CIR؛

ـ ـ ـ املبحث الثالث :إستقصاء حول مسامهة املراجعة الداخلية يف حوكمة الشركات.

72

الفصل الثالث:دراسة تطبيقية في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية SNVI
المبحث األول :التعريف بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية .SNVI
حتتل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية مكانة هامة يف االقتصاد الوطين ،نظرا لطبيعة النشاط الذي متارسه فتعترب
الوحيدة يف السوق الوطين اليت تنشط يف جمال صناعة السيارات الصناعية منذ االستقالل إىل يومنا هذا.
ومن أجل إعطاء صورة أوضح عن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ،نتطرق يف هذا الفصل إىل خمتلف
املراحل اليت مرت هبا الشركة وكذلك خمتلف األنشطة واملهام اليت متارسها ،باإلضافة إىل إلقاء الضوء على هيكلها
التنظيمي.
المطلب األول :نشأة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية  SNVIمراحل تطورها.
متثل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من الشركات الرائدة يف جمال تركيب السيارات يف اجلزائر و عليه سنعرض
نشأهتا.
أوال :نشأة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية :SNVI
تعترب الصناعة امليكانيكية من بني الصناعات الثقيلة يف اجلزائر ولقد عرفت هذه األخرية مسارا تطوريا سجلت فيه
مراحل عديدة ،حيث نشأت أول مؤسسة لصناعة السيارات على أرض اجلزائر يف 02جوان 7591م ،آنذاك كانت
اجلزائر ال تزال على وطأة االستعمار ،وكان صاحبها مستوطن أجنيب يدعى بريل  ،BERLIETوبقرار من السلطات
االستعمارية شرع يف بناء هذه الشركة املتخصصة يف تركيب الشاحنات الصناعية ذات الوزن الثقيل يف املنطقة الشرقية
لعاصمة البالد واليت تبعد حوايل  00كلم عنها.
مت إخراج أول شاحنة من النوع الثقيل على أرض اجلزائر يف 79أكتوبر 7591فكانت تلك نقطة البداية حنو
املزيد من اإلنتاج والتطور يف هذا القطاع احلساس ،ولكن بعد االستقالل كانت هناك عراقيل متمثلة يف استبداد السلطات
الفرنسية واحتكارها هلذه الشركة ،ولوضع حد هلذ ا االحتكار تدخل الصندوق الوطين للتنمية ليفتح اجملال لشراكة اجلزائر
ب %95وذلك يف شهر جوان 7599م.
يف عام7591م ومبقتضى املرسوم رقم  99-790ظهرت الشركة الوطنية للمركب امليكانيكي SONACOME

وقد كلفت احلكومة اجلزائرية أنذاك هذه الشركة برتقية وتطوير قطاع الصناعات امليكانيكية من أجل الدخول يف استقاللية
الصناعة وتلبية متطلبات الشعب اجلزائري من السيارات الصناعية ،وكذا حماولة التعدي إىل التصدير والنهوض هبذا
القطاع.
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ففي  00جويلية  7510مت إبرام عقد بني اجلزائر وشركة  BERLIETيقضي بإنشاء مركب للسيارات الصناعية بطاقة
إنتاجية قدرها  9990سيارة صناعية سنويا بواسطة برنامج استثماري قيمته  2.2مليار دينار جزائري ،وعلى هذا
األساس أصبح للشركات املنظمة إىل  SONACOMحرية التصرف يف التسيري وبالتايل فهي تصنع السيارات الصناعية
وتأخذ القرارات وتسطر اخلطط اإلسرتاتيجية للمؤسسة الوطنية للصناعات امليكانيكية ،وبعد هيكلة الشركة يف الثمانينات
أصبحت  SONACOMحتمل اسم الشركة الوطنية للسيارات الصناعية  SNVIاعتبارا من  72ديسمرب 7517م
انطلقت يف نشاطها مع بداية 7512م مبرسوم قانوين  17-012يف إطار املخطط الوطين للتطوير االقتصادي
واالجتماعي ،انبثقت عنها عدة وحدات إنتاجية وتوزيعية يبلغ عددها  22وحدة عرب الرتاب الوطين.
كما متلك الشركة قوة عمالية تقدر ب 5000عامل وتتميز برأمسال قدره  2.2مليار دج حمدد من طرف اجمللس
الوطين للتخطيط حتت أمر CNP-574ومقسم إىل  9900سهم وبقيمة امسية تبلغ 90000.00دج للسهم وحمررة
من طرف الدولة بنسبة  %700يف إطار املخطط الوطين للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
فالشركة الوطنية للسيارات الصناعية  SNVIهي مكلفة بالبحث والتنمية والنتاج والتصدير والتوزيع وصيانة
السيارات الصناعية ،ويعىن بالسيارات الصناعية(شاحنات ،حافالت ،الشاحنات اخلاصة ،اآلليات املقصورة )...وبصفة
عامة كل السيارات املوجهة للنقل الربي لألشخاص ،للسلع واملواد ذات احلمولة الكبرية ومن جهة أخرى الشركة مكلفة
بضمان خدمات ما بعد البيع ،ومساعدة كبار زبائنها يف عملية تزويدها بوسائلها اخلاصة للصيانة ،وبالتايل ميكن
استخالص خصائص للشركة أمهها:
 االختصاص يف منتجات متكاملة عموديا؛ التوفري الواسع لتشكيلة متنوعة من املنتجات؛ التواجد يف كامل الرتاب الوطين؛ -املشاركة يف حتقيق التكامل االقتصادي للبالد.
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ثانيا :مراحل تطور الشركة الوطنية للسيارات الصناعية:
لقد مرت مؤسسة السيارات الصناعية خبمسة مراحل أساسية هي:
 -1المرحلة االولى1591م إلى غاية 1591م.
يف  02جوان7591م قامت الشركة الفرنسية  BERLIETببناء مصنع لرتكيب الشاحنات الصناعية ذات الوزن
الثقيل ببلدية الرويبة شرق العاصمة .ويف  79أكتوبر 7591م مت صنع أول شاحنة وبذلك بدأت عملية التصنيع.
ويف جوان 7599م امتلكت اجلزائر  %90من أسهم مصنع  BERLIETعن طريق الصندوق اجلزائري
للتنمية ويف أكتوبر 7591م مت إنشاء الشركة الوطنية للصناعة امليكانيكية  SONACOMEوذلك باألمر 91-790
املؤرخ يف 05أكتوبر 7591م.
 -2المرحلة الثانية 1591م إلى غاية 1591م.
بعد سنة 7591م وصل النتاج إىل  0000شاحنة سنويا ،حبيث أصبح اإلنتاج يليب االحتياجات اجلديدة
واملستقبلية ،ويف جويلية 7510م مت إنشاء مركب السيارات الصناعية بتجمع  77مؤسسة جديدة ،ويأيت األمر -17
 92املؤرخ يف 79جويلية 7517م ليحدد هتيئة جديدة للشركة ،و يف هذا سطرت الشركة برنامج استثماري يقدر ب
 2.9مليار دج بغرض إنشاء مركب السيارات الصناعية  ،CVIويف 7519م خرجت من املصنع أول شاحنة من صنع
جزائري و كان اإلنتاج يف هذه الفرتة خمصص الحتياجات القطاع العام.
 -3المرحلة الثالثة 1591م إلى 1559م.
يف هذه الفرتة أصبحت شركة اشرتاكية ،و تبعا للتقرير الذي مت إعداده من طرف السلطات العمومية للبالد حول
حالة تشغيل االقتصاد الوطين ،صدر منشور رئاسي رقم  70املؤرخ يف  20نوفمرب 7510م ،ليحدد اإلطار القانوين
املنظم لعمليات إعادة اهليكلة للمؤسسات العمومية ،وهذا اثر اجتماع عقد من طرف اللجنة الوطنية إلعادة هيكلة
املؤسسات ،حيث حددت خمطط تنظيمي الستقاللية املؤسسات املكونة للشركة ويف هذا اإلطار تأسست الشركة الوطنية
للسيارات الصناعية  SNVIحيث مت التأكيد على قرار إعادة هيكلة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من طرف جملس
الوزراء املنعقد يف  09جويلية 7517م وأعلن عن ميالد الشركة وهذا باملرسوم رقم  092-17املؤرخ يف 7517م.
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 -4المرحلة الرابعة1559 :م إلى غاية 2222م.
يف هذه املرحلة متيزت الشركة بكوهنا مؤسسة عمومية اقتصادية ،هلا قانون عام تسري عليه إذ حتولت إىل شركة
مسامهة برأمسال اجتماعي مقدر ب  2.2مليار دج ،ومت بذلك وضع الشركة حتت مراقبة الشركة القابضة العمومية
امليكانيكية .HPM
 -9المرحلة الخامسة :ما بعد سنة .2222
بعد أن كانت مهمة املراقبة للشركات القابضة أصبحت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تراقب نفسها ابتداء
من  09أوت 2002م ،وبذلك بقي مصري كل السياسات االستثمارية واسرتاتيجيات اهليكلة الداخلية اليت حددهتا
الشركات القابضة كتساؤل مطروح.
على اثر القرارات املالية اليت اختذها اجمللس الوطين أصبحت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية  SNVIكما يلي:
 الطابع :شركة ذات أسهم تتبع اآللية احملددة يف املرسوم التشريعي  01-50املؤرخ يف  29أفريل 7550م وتتبع
أيضا اإلجراءات والقواعد اليت متارس يف الشركة العمومية االقتصادية.
 الهدف االجتماعي :البحث ،تطوير اإلنتاج ،التصدير ،التوزيع يف قطاع السيارات الصناعية وحمتوياته.
 التسمية االجتماعية :تبقى التسمية دائما"الشركة الوطنية للسيارات الصناعية" باستعمال الرمز.SNVI
 المقر االجتماعي :مقرها الرويبة-اجلزائر العاصمة -الطريق الوطين رقم 09الصندوق الربيدي .790
المطلب الثاني :أهداف الشركة وأهم نشاطاتها ومنتجاتها.
هتدف الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لتحقيق أهداف من خالل القيام مبجموعة من النشاطات.
أوال :أهداف الشركة الوطنية للسيارات الصناعية :SNVI
ميكن حصر أهداف الشركة يف مخس نقاط أساسية كما يلي:
 تلبية االحتياجات الوطنية من السيارات الصناعية وذلك ب:
ـ ـ ـ تنمية وتطوير النتاج كما ونوعا؛
ـ ـ ـ اكتساب التكنولوجيات واستخدام التقنيات احلديثة يف امليدان؛
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 إحداث التوازن بني العرض والطلب عن طريق:
ـ ـ إنتاج أقصى وتوزيع مدروس ومتوازن للسيارات الصناعية على املستوى الوطين؛
ـ ـ ضمان وفرة قطع غيار السيارات الصناعية  SNVIعلى مستوى السوق؛
ـ ـ ضمان خدمات ما بعد البيع.
 تدنئة سعر املنتجات واخلدمات بضمان مردودية عالية وذلك عن طريق:
ـ ـ تقليص تكاليف النتاج والتوزيع؛
ـ ـ تطوير الشركة بإدخال أساليب حديثة يف التسيري والتصنيع.
 التكوين العايل واملكثف لعمال الشركة ب:
ـ ـ إقامة برامج تربصية داخلية؛
ـ ـ إعداد ندوات علمية.
 املسامهة يف النمو االقتصادي واالجتماعي عن طريق:
ـ ـ ضمان التمركز الصناعي والتجاري للمؤسسة يف كامل الرتاب الوطين؛
ـ ـ ضمان وفرة وتوزيع وتسويق تسويق املنتجات؛
ـ ـ توفري مناصب عمل مباشرة وغري مباشرة.
ثانيا :نشاطات الشركة الوطنية للسيارات الصناعية :SNVI
لتحقيق األهداف السابقة الذكر واجناز وتنفيذ خمتلف املهام قامت  SNVIبتطوير نشاطاهتا املتنوعة واليت جندها
على ثالثة أنواع هي:
 النشاطات العملية( :)opérationnellesوتتمثل يف النشاطات اإلنتاجية ،وهي حتت مسؤولية املديرية
الصناعية ،حبيث تعمل الوحدات اإلنتاجية على إتباع املسار واملراحل الصناعية( processus de

 )fabricationمن التحويل واحلدادة.
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( )fonderie et forgeإىل التصنيع) (usinageمث الرتكيب ) (montageباإلضافة إىل نشاطات أخرى
كالصيانة ) (maintenanceومراقبة النوعية ) (contrôle de qualitéوغري ذلك.
والوحدات اإلنتاجية هي :مركب السيارات الصناعية  ،CVIوحدة الصهر لرويبة ،FORوحدة اهليكلة
لتيارت ،UCTوحدة اهليكلة لرويبة .UCR
 نشاطات التوزيع والصيانة ):(distribution et maintenance
هذه النشاطات تشمل:
ـ ـ بيع السيارات الصناعية داخل وخارج الوطن؛
ـ ـ بيع قطع غيار السيارات؛
ـ ـ تصليح و صيانة وجتديد السيارات؛
ـ ـ خدمة ما بعد البيع(املتابعة التقنية للسيارات املباعة)؛
وهذا يف كل الوحدات املتواجدة يف العديد من واليات الوطن ،احلميز ،حسني داي  ،سيدي موسى
تيزي وزو ،سطيف ،قسنطينة ،عنابة ،ورقلة ،وهران ،تلمسان ،بشار؛
وهناك وحدة مركزية جتارية بالرويبة ) (UCRRاملسؤولة عن تزويدهم باملنتجات املطلوبة.
 النشاطات الوظيفية المساعدة):(logistique
وهي النشاطات الوظيفية اليت ليست هلا عالقة مباشرة مع عملية اإلنتاج كالوظائف اإلدارية والتسيريية وجند
فيها الوحدات التالية :وحدة الدراسات والبحث) ،(UFRوحدة اجلمركة والنقل) ،(TDTوحدة تسيري
املنتوج).(UGP
ثالثا :منتجات الشركة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية :وتتمثل يف:
 الشاحنات CAMIONS

 .260.B350.TB350.TB4004X2.K66.K120.M120.M230 احلافالت من احلجم الصغريMINIBUS
-

35L4.25L4.18L4
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 احلافالت من احلجم الكبريAUTOBUS

-

100V8.100L6.70L6

 احلافالت من احلجم الكبري CAR
 49V8.49L6.SAFIR الناقالت les remorques et semi-remorques

مثل ناقالت االمسنت ،ناقالت احلبوب ،ناقالت النفط ،ناقالت احلاويات وبصفة عامة الشركة تنتج كل
السيارات املوجهة للنقل الربي لألشخاص ،والبضائع اليت ال يقل وزهنا عن  7.9طن.
المطلب الثالث:الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للسيارات ومهام مديرياته.
تتكون الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من عدة مديريات و لكل مديرية مهامه اخلاصة ،لذا سنعرض اهليكل
التنظيمي للشركة ومن مث مهام كل مديرية.
أوال :الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للسيارات
يعترب اهليكل التنظيمي للمؤسسة من بني العوامل اليت تؤدي إلبراز طريقة نشاطها ،فانتظام الوظائف وترابطها يؤدي
بالضرورة إىل مسايرة احمليط الذي تعيش فيه ،حيث تسعى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية إىل االهتمام هبذا التنظيم
من خالل إجراء التعديالت الالزمة حسب متطلبات النشاط ،وهذا ما نالحظه يف الشكل التايل:
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الشكل رقم ( 3ـ ـ  :)1الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للسيارات الصناعية
المدير العام

مساعد مكلف باألمن

مساعد مكلف بالنوعية

مديرية الشراكة
وإعادة الهيكلة
الصناعية

مديرية اإلدارة
والوسائل

وحدة الدراسات
والبحوث

وحدة العبور
والتلخيص
الجمركي

مديرية المحاسبة
والمالية

مديرية ما بعد
البيع

مديرية
التجارة

مديرية البيع

الوحدة المركزية
وحدة بشار

فرع المركبات
الصناعية

فرع مسبكة
رويبة

فرع هياكل
السيارات
الصناعية

فرع هياكل
السيارات
تيارت

المصدر :وثائق مقدمة من الشركة

مديرية التسويق

الوحدة التجارية
الرويبة
وحدة تيزي وزو
وحدة حسين داي

وحدة تلمسان

وحدة سطيف

وحدة قسنطينة

وحدة ورقلة

وحدة وهران

وحدة عنابة

وحدة تسيير المنتجات
الرويبة
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مديرية الموارد
البشرية

وحدة سيدي موسى
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ثانيا :مديريات الشركة الوطنية للسيارات الصناعية SNVI

فالشركة الوطنية للسيارات الصناعية تسري من طرف املدير العام ويساعده يف ذلك املديريات املركزية ،واليت
تستهدف العمل إىل جانب املديرية العامة ومراقبة النشاطات العملية والعالقات اخلارجية ،حيث جند أن أهم التقسيمات
اليت يتضمنها اهليكل التنظيمي جتسد يف املديريات حيث يتم تسيري الشركة الوطنية للسيارات الصناعية عن طريق املديرية
العامة باإلضافة إىل ستة مديريات مركزية املتمثلة يف:
 المديرية العامة :هي املسؤولة عن إدارة الشركة وتسيريها كما أهنا مكلفة بعدة مهام ،حيث تقوم بتمثيل
الشركة عند اهليئات العمومية مع اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية ،وحتقيق التنسيق والتكامل بني خمتلف نشاطات
الشركة؛
 مديرية الموارد البشرية :هي املكلفة بتطوير وتسيري املوارد البشرية ،وتعتمد على التفكري يف حتديث وعصرنة
املهن واحلرف السابقة يف الشركة ،كما أهنا تقوم بوضع سياسة خاصة تتعلق باألجور وإعادة تقييم القدرات
العمالية ،وهذا قصد ضمان التناسق اجليد بني املوارد البشرية واألهداف املسطرة من طرف الشركة؛
 المديرية التجارية :تقوم هذه املديرية بوضع سياسة جتارية متكاملة حتت تصرف الشركة هتدف إىل:
ـ ـ ـ تعزيز الوضعية السائدة يف السواق الدولية وهذا بتعظيم مستوى مبيعات منتجات الشركة وكذا ضمان
تغطيتها بكل جناعة(خدمات ما بعد البيع)؛
ـ ـ ـ إمكانية تصدير منتجات الشركة يف شروط وظروف اقتصادية مقبولة؛
ـ ـ ـ التنسيق بني نشاطات الشراء ملختلف املنتجات الكلية للمصنع والتجهيزات وكذا قطع الغيار الالزمة
للمؤسسة ،وهذا من األسواق الداخلية واخلارجية.
 مديرية الشراكة وإعادة الهيكلة الصناعية :تضع حتت تصرف الشركة اسرتاتيجيات متثل امتداد لسياسة
تطوير املنتجات وسريورة عملية اإلنتاج ،وتقدم كذلك خبدمات التكيف اجليد للمنتجات املطلوبة يف
السوق ،جندها كذلك تعمل يف التفتح والتكامل واالستقاللية التكنولوجية خللق دور اقتصادي متطور ،ويف
األخري جند أن مديرية الشراء وإعادة اهليكلة الصناعية هي املسؤولة عن متابعة االستثمارات؛
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 المديرية المالية والمحاسبية :تضع يف متناول الشركة الطرق والتقنيات احملاسبية وكذلك اجلبائية وهذا
متاشيا مع نشاطات الشركة آخذا بعني االعتبار القواعد التنظيمية والنصوص القانونية ،لضمان املوارد
املالية الالزمة ،ومن هذا جند إن مديرية املوارد املالية واحملاسبية هي املسؤولة عن تسيري اخلزينة؛
 مديرية اإلدارة والوسائل:هي مكلفة بتخليص املعامالت اجلمركية.
كما تتكون الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من  9فروع منظمة كما يلي :
 المقر اإلجتماعي  :و يقع برويبة و هي متثل املديرية العامة اليت تصدر األوامر؛
 فرع السيارات الصناعية الرويبة  : VIRتقع مبدينة رويبة و هي من أهم الفروع بالنسبة للمؤسسة
الوطنية للسيارات الصناعية نظرا لقدراهتا الكبرية يف اإلنتاج و تركيب الشاحنات و احلافالت و بيعها
وتصديرها .
 فرع المسبكة رويبة  : FORمهمتها األساسية إنتاج القطع اخلام من األملنيوم و احلديد؛
 فرع المركبات الصناعية رويبة  : CIRبدأ هذا الفرع نشاطه يف سنة  7515حيث يقوم بإنتاج خمتلف
املواد احملمولة فوق اهلياكل ( )châssis؛
 فرع المركبات الصناعية تيارت  : CITيقع بتيارت ينتج أساسا التجهيزات اخلاصة واحملمولة؛
 وحدة التجارة المركزية للبيع  : UCAVتقع هذه الوحدة بالرويبة و تتكون من عدة نقاط بيع موزعة
عرب الرتاب الوطين مكلفة بتسويق و توزيع املنتجات حمليا و دوليا منها وحدة احلميز  ،الوحدة املركزية بوهران
الوحدة املركزية بتيزي وزو وغريها.
 باإلضافة إىل شبكتها اخلاصة خبدمة ما بعد البيع  ،وافقت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية على أكثر من
 90وكالة تقدم :
 الضمان و خدمة ما بعد البيع للسيارات املباعة؛ الصيانة يف كل نطاق الشركة؛ بيع قطع الغيار األصلية؛ -جتديد األجهزة.
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المبحث الثاني :تقديم المراجعة الداخلية في فرع الهياكل الصناعية CIR

قبل التطرق إىل قسم املراجعة الداخلية سوف ن قوم بتقدمي فرع اهلياكل الصناعية ،ومن مث املراجعة الداخلية وكيفية
تنظيمها.
المطلب األول :تقديم فرع الهياكل الصناعية لرويبة CIR
يعترب فرع اهلياكل الصناعية من أهم فروع اجملمع وهذا ما سنوضحه من خالل التطرق إىل التعريف بالفرع وأهم نشاطاته.
أوال :تعريف فرع الهياكل الصناعية CIR

يعترب قسم السيارات الصناعية  Carrosserie Industriels de Rouibaكوحدة تابعة للشركة الوطنية
للسيارات الصناعية ،حيث يقدر رأمساهلا ب  7.9مليار دج ،يقع شرق العاصمة بنحو 00كم ،ويعد من أهم الوحدات
اإلنتاجية واالقتصادية ،حيث قبل ديسمرب  2007كان يسمى مبركب السيارات الصناعية  DCRمث أصبح يسمى
بقسم السيارات الصناعية  ،CIRميتد على مساحة 91000م ،2وقوة عمالية تقدر ب  519عامل ،وقد بدأ نشاط
هذه الوحدة يف سبتمرب  ،7515وهو تابع ل  SNVبرويبة حيث حتصلت  CIRعلى استقالليتها سنة .7511
ثانيا :مهام وأهداف قسم الهياكل الصناعية لرويبة CIR
لقد اسندت إىل القسم منذ نشأته عدة مهام يقوم هبا يف إطار املخطط الوطين للتنمية االقتصادية و املتمثلة يف:
 البحث والتنمية والتطوير جلميع أصناف السيارات الصناعية؛
 يقوم بنشاطات اإلنتاج ،وهي حتت مسؤولية املديرية الصناعية حيث تتوىل الوحدات اإلنتاجية مهمة إنتاج
السيارات الصناعية من عمليات إنتاج قطع السباكة اخلاصة واحلديد حىت عملية الرتكيب؛
 التصدير واإلسترياد؛
 دعم ومراقبة اجلودة؛
 القيام بتصليح وصيانة وجتديد منتجات وسيارات الشركة.
تتمثل أهداف قسم السيارات الصناعية  CIRفيما يلي:
 حتقيق األهداف املربجمة من طرف اجملمع  ،SNVIوإدماج صناعة احلافالت الصغرية يف أحسن الظروف وذلك
عن طريق الربامج املسطرة لإلنتاج يف كل سنة؛
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 الرفع من املبيعات لتعظيم الربح؛
 تدعيم التصنيع وذلك بتوجيه اإلنتاج الوطين للتصدير؛
 املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والتكوين وإنتاج مناصب شغل؛
 حتقيق عملية االستغالل يف أحسن الظروف.
ثالثا :الهيكل التنظيمي لقسم الهياكل الصناعية CIR

يتكون قسم اهلياكل الصناعية  CIRمن مثانية مديريات كل مديرية حتتوي على أقسام وسيتضح ذلك من
خالل اهليكل التنظيمي التايل:
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المطلب الثاني :مسار المراجعة الداخلية لفرع الهياكل الصناعية CIR
سنقوم بعرض مسار املراجعة الداخلية يف فرع اهلياكل الصناعية CIR

أوال ـ تنظيم مصلحة المراجعة الداخلية في فرع الهياكل الصناعية CIR
حتتوي مصلحة املراجعة الداخلية لفرع اهلياكل الصناعية  CIRعلى:
 رئيس المصلحة :و هو املكلف باملسؤوليات واألنشطة التالية:
 إعداد الربامج السنوية للمراجعة و السهر على حسن سريها؛ إعالم و تبليغ املسؤولني بنتائج املراجعة امليدانية ،و اقرتاح التوصيات و االقرتاحات الضرورية؛ حتضري الربامج و عرضها على املديريات؛ اإلشراف على سري املهام و إضافة بعض املعلومات الضرورية و إرسال التقارير للمديرية العامة. رئيس المهمة :و الذي يتوىل:
 اإلشراف على عمل املراجعني؛ تقدمي النصائح للمراجعني؛ توزيع املهام على املراجعني. فريق من المراجعين :مكلفني باألنشطة و املسؤويات التالية:
 ضمان فعالية و احرتام نظام الرقابة الداخلية؛ اإلطالع املستمر على طرق املراجعة مبا يف ذلك املعايري و التطور احلاصل يف هذا اجملال على املستوى الدويل؛ إعداد برامج املخططات املراجعة و عرضها على مسؤول الدائرة للمصادقة عليها؛ السهر على حسن سري املهام و تقدمي تقارير املراجعة يف مواعيدها و حتقيق هذه املسؤوليات من خالل اجنازاملهام التالية:
 تقييم إجراءات التسيري يف الشركة؛
 تقييم نظام الرقابة الداخلية؛
 مراقبة التسجيالت احملاسبية مقارنة بالقواعد املستعملة؛
 التحقق مع احلسابات اخلتامية مع هو موجود فعال.
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ثانيا ـ برنامج المراجعة الداخلية في فرع الهياكل الصناعية CIR
يتم طرح الربنامج 1يف اجتماع جملس اإلدرة ليتم املصادقة عليه و بالتايل يصبح حمل اجناز من طرف دائرة املراجعة.
و بعد توقيع الربنامج من طرف املدير العام جيب أن يتوفر هذا الربنامج على ما يلي:
 تاريخ بداية و هناية املهمة؛ ذكر اهلياكل و الدوائر حمل املراجعة؛ األهداف املرجوة من املهمة.و كمالحظة هامة تتم عملية املراجعة باالعتماد على "رسالة املهمة" 2و اليت البد من توفرها للسماح للمراجع مبباشرة
مهمته ،ومتضى من طرف مسؤول مصلحة املراجعة ،و تضم تلك الرسالة ما يلي:
ـ ـ مسؤول مهمة املراجعة؛
ـ ـ املصلحة أو الدائرة اليت سيتم مراجعتها؛
ـ اهلدف من املراجعة؛
ـ ـ مدة املهمة.
ثالثاـ ـ ـ تنفيذ مهمة المراجعة الداخلية ألمراجعة الداخلية في قسم الهياكل الصناعية CIR

تتم عملية مهمة املراجعة الداخلية من خالل جمموعة من املراحل نوجزها فيما يلي:
1ـ ـ ـ عملية التنفيذ :بعد القيام بتحديد برنامج املراجعة الداخلية تأيت مرحلة العمل امليداين للمهمة واليت من خالهلا يقوم
املراجع الداخلي جبمع أدلة اإلثبات ،وتتمثل هذها خلطوة يف ثالث مراحل:
 اجتماع اإلفتتاح :يقوم املراجع الداخلي بعقد اجتماع مع مسؤويل القسم اليت سيتم مراجعتها من أجل التهيئة
امليدانية لعملية املراجعة؛

 1أنظر امللحق رقم .7
 2أنظر امللحق رقم. 2
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 تقسيم المهام :يف هذه املرحلة يتم تقسيم الوظائف واملهام بني فريق املراجعة كل حسب مؤهالته واختصاصه
وذلك لضمان السري العادي لعملية املراجعة؛
 العمل الميداني :تتم هذه املرحلة بع تقسيم املهام  ،حيث يقوم املراجعني بتنفيذ برنامج املراجعة من خالل
القيام إجراء االختبارات واملقارنات من أجل الكشف عن املشاكل واملخالفات ،وكذا احلصول على األدلة اليت
تؤيد و تثبت عملية ونتائج املراجعة.
 2ـ ـ التقرير عن مهمة المراجعة الداخلية :هذه اخلطوة تعترب األخرية يف اجناز مهمة املراجعة الداخلية و تتمثل يف املراحل
التالية:
 التقرير األولي :عند اإلنتهاء من عملية املراجعة الداخلية يقوم املراجعون بإعداد تقرير أويل ،والذي يعترب أساس
إعداد التقرير النهائي.
 حق الرد من األشخاص المراجعة أعمالهم :يتم عقد اجتماع بني فريق املراجعة الذي قام بتنفيذ املهمة
واألشخاص املراجعة أعملهم من أجل املصادقة على املالحظات والنتائج اليت توصل إليها فريق املراجعة ،حيث
تكون مدعمة باألدلة كما ميكن التدخل من طرف األشخاص املراجعة أعماهلم بالرد على تلك املالحظات
والنتائج من خالل التربيرات والتوضيحات الالزمة.
 التقرير النهائي :بعد عقد االجتماع مع األشخاص املراجعة أعماهلم يتم إعداد التقرير النهائي ،1ويتم إرساله
للرئيس املدير العام إلعالمه بنتائج مهمة املراجعة ،وكذا التوصيات املقرتحة ملعاجلة املشاكل واالختالالت اليت
وجدت أثناء القيام بعملية املراجعة ،حيث جيب أن يكون التقرير واضح ويتم تقدميه يف الوقت املناسب.
 متابعة التوصيات :بعد اقرتاح املراجع الداخلي جملموعة من التوصيات الواجب القيام هبا ،حيث يقوم الرئيس
املدير العام بارسال تقرير 2للجهة اليت متت مراجعتها من أجل القيام بالتصحيحات الواردة يف التقرير ،حيث
يقوم املراجع مبتابعة مدى االلتزام بتصحيحها.3

1

أنظر امللحق رقم .0

 2أنظر امللحق رقم .9
3أنظر الملحق رقم .5
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المطلب الثالث :العوائق التي تواجه عمل المراجعة الداخلية في الشركة
يسعى املراجعون الداخليون يف الشركة الوطنية للهياكل الصناعية ألداء مهامهم بأكرب قدر ممكن من الكفاءة
والفعالية ،لكن هذا ال مينعهم من مواجهة بعض العراقيل و الصعوبات اليت قد تتسبب يف تشتت جودهم و القليل من
فاعليتهم أثناء أدائهم ملهامهم ،أو أهنا حتول عن إمكانية بلوغهم لألهداف املرجوة من عملهم.
1ـ ـ نقص الموارد:
تعاين خلية املراجعة الداخلية من نقص يف املوارد البشرية – أي من املراجعني -هذا النقص من شأنه أن يزيد من
كثافة األعمال على املراجعني و بالتايل نقص مردوديتهم أثناء أدائهم ألعماهلم ،حيث كان من األحسن زيادة طاقم
املراجعة الداخلية مما يسمح بتخصيص و توزيع أفضل للمهام و بالتايل حتقيق مردودية أكرب؛
 -2نقص درجة سيولة المعلومات:
هناك ضعف يف نظام املعلومات املوجودة عرب خمتلف أقسام الشركة و الذي ينتج عنه بطء يف حركة املعلومات حيث
أنه عندما يقدم املراجع الداخلي على عملية املراجعة ،و حيتاج فيها مثال إىل سجالت أو دفاتر خاصة مبصلحة معينة يتم
مراسلة املصلحة املعينة بعملية املراجعة و إبالغها بضرورة إحضار هذه االحتياجات إىل مديرية املراجعة الداخلية فإن ذلك
يستغرق وقتا كبريا ،إما لبطء املصلحة املعنية بتنفيذ األمر ،أو نتيجة لعدم وصول البالغ أصال للمصلحة أو اجلهة املعنية
مما يضطر املراجع الداخلي لالنتظار لفرتات طويلة و بالتايل بذل جهود مضاعفة ألداء مهامه يف وقتها احملدد هلا وإما
ينتقل من مصلحة إىل أخرى لكي يعمل على اكتمال السجالت و الدفاتر اليت هو حباجة إليها للقيام بعملية املراجعة ويف
كلتا احلالتني فإن املراجع الداخلي سيضطر إىل بذل جمهود هو يف غىن عنه ،كما يؤثر سلبا يف أدائه ملهامه؛
 -3ضعف درجة أهمية المراجعة الداخلية عند بعض الموظفين:
إن تدين أمهية املراجعة بني املوظفني الذين تكون أعماهلم حمل املراجعة يضعف درجة تعاوهنم مع املراجعني
الداخليني أثناء أدائهم ملهامهم ،فيصبح من الضروري على املراجع الداخلي أن يبذل جمهودا و أن يستغرق وقتا أطول من
أجل بلوغ ما يصبوا إليه من نتائج و أهداف؛
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 -4عدم تطبيق توصيات المراجع الداخلي:
إن افتقار الشركة لنظام جزائي صارم يدفع بعض املوظفني لعدم احرتام التوصيات الواردة عن قسم املراجعة
الداخلية ،فيكون بذلك املراجع الداخلي يف مواجهة نفس املشاكل أو األخطاء اليت كان قد صرح هبا يف املرة السابقة يف
إحباط و كذا تقلل من عزميته أثناء قيامه مبهامه؛
 -9ضعف نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
تتميز بعض املصاحل بنظام رقابة داخلية ضعيف ،و بذلك يضطر املراجع الداخلي إىل توسيع نطاق املراجعة
لتغطية النقص املوجود يف نظام الرقابة الداخلية هبدف كشف أكرب قدر ممكن من األخطاء ،و هذا سيكون على حساب
الوقت املتاح أمام املراجع الداخلي إلجناز مهمته و احملدد مسبقا يف برنامج العمل السنوي.
 -9االعتقادات السائدة بين الموظفين:
إن االعتقاد السائد عند بعض املوظفني داخل الشركة بأن املراجع الداخلي هو عبارة عن شرطي يقوم بعملية
تفتيش من شأنه أن جيعل اجلو العام الذي يؤدي فيه املراجع الداخلي غري مالئم للقيام مبهامه ،كما أن البعض اآلخر
يعتقد بأن املراجع الداخلي مهمته تكمن يف نقل األخطاء املرتكبة للمسؤولني من أجل معاقبة اجلهة املتسببة يف اخلطأ
وهذا ما يدفع املوظفني إىل عدم تزويد املراجعني الداخليني باملعلومات الكافية؛
 -1االستقاللية المحدودة للمراجعة الداخلية:
إن املراجع الداخلي داخل الشركة ال يستطيع الطعن يف القرارات املتخذة من قبل اإلدارة العليا ،األمر الذي
يؤدي به (املراجع الداخلي) إىل اتباع هذه القرارات حيت و إن كان له رأي آخر فيها ،حيث جيب أن يكون قسم املراجعة
الداخلية تابعا للجنة املراجعة ،مما سيزيد من موضوعية املراجع الداخلي يف مثل هذه املواقف.
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المبحث الثالث :استقصاء حول مساهمة المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات
من خالل هذا املبحث سنقوم بإعداد قائمة استقصاء حول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية فرع اهلياكل
الصناعية  CIRمن خالل مطلبني.
المطلب األول :استقصاء حول المراجعة الداخلية في فرع الهياكل الصناعية CIR

أوال :إعداد االستقصاء
جدول رقم ( :)1-3استقصاء حول المراجعة الداخلية في فرع الهياكل الصناعية CIR

األسئلة
07

نعم

ال

تساهم استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي في تنظيم
فرع الهياكل الصناعية CIRمن خالل:

أ

استقالل املراجع الداخلي عند أداء وظيفته من خالل حتديد
نطاق أو جمال عمله و تدخله

×

ب

ابتعاد املراجع الداخلي عن التحيز و جتنبه لتعارض املصاحل

×

ج

نزاهة و موضوعية املراجع الداخلي عند اجراءات الفحص

×

02

تساهم كفاءة المراجع الداخلي في حوكمة الشركات من
خالل:

أ

توفر املراجعني الداخليني على تكوين و مستوى تعليمي
جيد ،ومعرفة ودراية مقبولة عن معايري الراجعة الدولية،
القوانني و التعليمات الصادرة عن اجلهات املتخصصة يف
اجملال

×

ب

توفر املراجعني الداخليني على خربة مهنية ومعرفة و دراية
بعمليات و إجراءات الشركة

×

ج

إجراء دورات تدريبية للمراجعني الداخليني بصفة مستمرة

00

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بدور فعال في إدارة
المخاطر من خالل:
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أ

حتديد وتقومي اجملاالت اليت تكون عرضة للمخاطر داخل

×

الشركة
×

ب

حتديد املخاطر املالية اليت تتعرض هلا الشركة

24

تعمل إدارة المراجعة الداخلية على التحقق من نظام
الرقابة الداخلية من خالل:

أ

عمليات تقومي دورية

×

ب

حتديد نقاط الضعف لنظام الرقابة

×

ج

تطوير نظم الرقابة مبا يواكب التطور احلاصل يف عمليات
وأنشطة الشركة

×

ثانيا :استخراج نقاط القوة و الضعف
فيما خيص ا ستقاللية و موضوعية املراجع الداخلي يف فرع اهلياكل الصناعية فإن اإلجابات كلها بنعم مما يدل على
أنه هناك استقاللية تامة لوظيفة املراجعة الداخلية يف هذا الفرع.
أما فيما خيص كفاءة املراجع الداخلي يف فرع اهلياكل الصناعية فمعظم اإلجابات بنعم يدل على أن الشركة ختتار
املراجعني بعناية شديدة من حيث املستوى العلمي و التدريب املهين.
وفيما خيص دور إدارة املراجعة الداخلية يف إدارة املخاطر فإهنا ال هتتم بتحديد املخاطر املالية اليت تتعرض هلا وهذا
ما دلت عليه اإلجابة بال.
أما فيما خيص نظام الرقابة الداخلية فان مجيع اإلجابات كانت بنعم ،مما يدل على االهتمام بنظام الرقابة الداخلية
من طرف إدارة املراجعة الداخلية وهذا كله يظهر فعالية نظام الرقابة الداخلية .
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المطلب الثاني :استقصاء حول إسهامات المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات في فرع الهياكل الصناعية CIR

أوال :إعداد اإلستقصاء
جدول رقم ( :)2-3استقصاء حول إسهامات المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات فرع الهياكل
الصناعية CIR

األسئلة
21

نعم

تقوم الشركة بتفعيل حوكمة الشركات من خالل:

أ

الشفافية يف املعامالت املالية

×

ب

االفصاح الدوري مليزانية الشركة

×

ج

تطبيق القوانني والتشريعات اخلاصة حبوكمة الشركات احمللية
(ميثاق احلكم الراشد  )2005والدولية

22

تعمل المراجعة الداخلية على ضمان حق المساهمين

×

من خالل:
أ

تعيينهم يف جملس اإلدارة

×

ب

اطالعهم على القوائم املالية للشركة يف الوقت الذي
حيتاجونه

×

ج

اطالعهم على تقارير املراجع الداخلي

×

23

تعمل الشركة على تحقيق المعاملة المتكافئة
للمساهمين من خالل:

أ

املعاملة العادلة جلميع املسامهني حسب حصة أسهمهم

×

ب

محاية أقلية املسامهني

×

24

تعمل المراجعة الداخلية على ضمان العدالة في
اإلفصاح عن القوائم المالية من خالل:

أ

ضمان وصول املعلومات الواردة يف التقارير املالية أو أية
معلومات واردة إىل كافة املسامهني وأصحاب املصاحل

×

بالشركة
ب

ال

اإلفصاح عن الوضع املايل احلقيقي للشركة جلميع املسامهني
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ج

توفري املعلومات الالزمة جلميع األطراف يف الوقت املناسب

×

د

االفصاح عن املعلومات وفق معايري املراجعة الدولية املتعارف
عليها

×

29

تعمل المراجعة الداخلية على مساعدة مجلس اإلدارة
من خالل:

أ

مراجعة عمليات الشركة

×

ب

العمل على تقدمي ارشادات جمللس اإلدارة

×

ج

التأكد من مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية

×

29

تساهم المراجعة الداخلية في العمل على:

أ

تأكيد احرتام حقوق أصحاب املصاحل وضمان احلصول
على تعويضات يف حالة انتهاك حقوقهم

ب

إجياد و توفري آليات ملشاركة أصحاب املصاحل يف حتسني

×
×

مستويات األداء للشركة من خالل تزويدهم باملعلومات
الالزمة
ثانيا :استخراج نقاط القوة والضعف
فيما خيص املبدأ األول ضمان وجود أسس من أجل إطار فعال يف تطبيق مبادئ حوكمة الشركات فإن اإلجابة
بنعم حول وجود الشفافية يف املعامالت واإلفصاح الدوري يف امليزانية ،يدل على التطبيق الفعلي للمبدأ األول من مبادئ
حوكمة الشركات ،إال أن اإلجابة بال حول تطبيق القوانني والتشريعات حول ميثاق احلكم الراشد يدل على عدم اهتمام
الشركة بتطبيق مبادئ ميثاق احلكم الراشد الذي أصدرته اجلزائر رغم إجبارية تطبيقه على الشركات ذات الطابع التجاري
أما فيما خيص املبدأ الثاين ضمان حقوق املسامهني حيث أن مجيع اإلجابات كانت بنعم مما يدل على حرص
الشركة على ضمان محاية حقوق املسامهني
أما بالنسبة للمبدأ الثالث كانت اإلجابة بنعم مما يدل على حرص الشركة على محاية مجيع حقوق املسامهني بعد
فتح أسهمها لالكتتاب.

94

الفصل الثالث:دراسة تطبيقية في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية SNVI
فيما خيص مبدأ اإلفصاح والشفافية كل اإلجابات كانت بنعم مما يدل على إهتمام الشركة أكثر باإلفصاح
والشفافية
فيما خيص مبدأ مسؤوليات جملس اإلدارة فأن مجيع اإلجابات كانت بنعم مما يدل على قيام املراجعة الداخلية
بتقدمي اإلرشادات جمللس اإلدارة والتحقق من مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية مما يظهر املكانة املهمة اليت حتظى هبا
املراجعة الداخلية يف فرع اهلياكل الصناعية .CIR

أما املبدأ السادس دور أصحاب املصاحل فإن اإلجابة بنعم كانت يف حرص املراجع الداخلىي على احرتام أصحاب
املصاحل ومحاية حقوقهم يف حني أن اإلجابة بال دلت على وجود آليات لتفعيل دور أصحاب املصاحل يف حتسني
مستويات األداء يف الشركة.
و بصفة عامة فإن املراجعة الداخلية يف فرع اهلياكل الصناعية  CIRتعمل على تفعيل حوكمة الشركات نظرا
الحرتامها جلميع املبادئ اليت جاءت هبم منظمة التنمية االقتصادية.
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خالصة:
لقد استطاعت إدارة فرع اهلياكل الصناعية  CIRمن حتسني وتطوير أداء الشركة من خالل االعتماد على وظيفة
املراجعة الداخلية واستخدامها كآلية لتفعيل وتطبيق قواعد حوكمة الشركات ،فهي تسعى دائما لتبين أنظمة رقابية ههتلها
لتحقيق أهدافها ،فكان بذلك للمراجعة الداخلية دورا كبريا يف تطبيق حوكمة الشركات و هذا ما تعرفنا عليه من خالل
االستقصاء الذي قمنا به.
من خالل قيامنا بإجراء الدراسة التطبيقية يف الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ساعدنا على التعرف كيفية القيام
مبهمة املراجعة الداخلية توصلنا إلىل النتائج التالية:
ـ ـ أن استقالل املراجع الداخلي عند أداء وظيفته من خالل حتديد نطاق عمله وتدخله يرفع من أدائه وجيعله أكثر
موضوعية وغري متحيز إىل أي طرف قد تكون له مصلحة يف نتائج عملية املراجعة وإعداد التقرير
ـ ـ ـ أن إدارة املراجعة الداخلية تقوم بدور فعال لتطبيق حوكمة الشركات من خالل:
ـ ـ حتديد وتقومي اجملاالت اليت تكون عرضة للمخاطر داخل الشركة؛
ـ ـ ـ ضمان املستوى الكايف من اإلفصاح من خالل ضمان العدالة يف وصول املعلومات الواردة يف التقارير أو أي
معلومات إضافية إىل محلة األسهم وأصحاب املصاحل لتزويدهم مبا يساعدهم يف اختاذ قراراهتم؛
ـ ـ ـ تطوير وتكييف نظم الرقابة الداخلية مبا يواكب التطور احلاصل يف عمليا وأنشطة الشركة؛
ـ ـ ـ عدم إمكانية املراجع الداخلي التدخل يف توجيه إسرتاتيجية الشركة؛
ـ ـ ـ عدم تطبيق القوانني والتشريعات اخلاصة حبوكمة الشركات اليت جاء هبا ميثاق احلكم الراشد 2005؛
ـ ـ ـ عدم مسامهة املراجعة الداخلية يف إجياد وتوفري آليات ملشاركة أصحاب املصاحل يف حتسني مستويات األداء
للشركة من خالل تزويدهم باملعلومات الالزمة.
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متثل حوكمة الشركات املمارسات و اإلجراءات السليمة إلدارة الشركات ،حيث تعمل هذه اإلجراءات واملمارسات
مبوجب معايري وقواعد حتكمها بصورة ملزمة ،وهتدف من خالل عملها إىل التقليل من تعارض املصاحل بني املسامهني
وأصحاب املصاحل وكل من له عالقة مع الشركة ،حيث أن تنفيذ حوكمة الشركات يتطلب وضع إطار شامل هلا ،يأخذ
بعني االعتبار مجيع مصاحل املسامهني وأصحاب املصاحل يف الشركة ،فكل طرف من هذه األطراف يؤدي دورا مهما يف
عملية احلوكمة ،حيث تسعى إدارة املراجعة الداخلية من خالل موقعها املتميز يف الشركة إىل تقييم املخاطر وحتديد
األساليب املالئمة إلداراهتا والتأكد من أن نظم الرقابة الداخلية تعمل بكفاءة ،وتقدمي التوصيات الالزمة اليت حيتاج إليها
جملس اإلدارة حلماية حقوق املسامهني وأصحاب املصاحل يف الشركة.
نتائج اختبار الفرضيات
بالنسبة للفرضيات اليت مت اقرتاحها يف بداية هذا البحث ،فقد مت التوصل إىل نتائج من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية
لبحثنا كما يلي:
الفرضية األولى :فيما خيص اعتبار املراجعة الداخلية وظيفة داخل الشركة وهي متثل أحد عناصر الرقابة الداخلية حمققة
حيث أن الرقابة الداخلية تعترب األساس اليت يرتكز عليها املراجع الداخلي عند القيام بإعداد برناجمه ،حيث أن املراجعة
الداخلية تقوم بالتأكد من وجود و كفاية الرقابة الداخلية.
الفرضية الثانية :تقوم املراجعة الداخلية بدور فعال يف إدارة املخاطر عن طريق حتديد و تقومي اجملاالت اليت تكون عرضة
للمخاطر داخل الشركة  ،وكذا التحقق من نظام الرقابة الداخلية عن طريق حتديد نقاط القوة و الضعف ،مما يساهم يف
تطبيق حوكمة الشركات ،وبالتايل احلكم على صحة الفرضية.
الفرضية الثالثة :أما فيما خي ص الفرضية الثالثة و املتمثلة يف قيام الشركة الوطنية للشركات الصناعية بتطبيق حوكمة
الشركات عن طريق وضع خلية خاصة باملراجعة الداخلية تسهر على رقابة أعمال الشركة املالية اإلدارية ،واليت تقوم بدور
كبري يف تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ،وذلك عن طريق ضمان املستوى الكايف من اإلفصاح من خالل ضمان العدالة
يف وصول املعلومات الواردة يف التقارير إىل املسامهني و كذا أصحاب املصاحل لتزويدهم مبا يساعدهم يف اختاذ قراراته
وبالتايل الفرضية حمققة.
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النتائج:
 ظهرت حوكمة الشركات بسبب انفصال امللكية عن اإلدارة؛ انطالقا من كون املراجعة الداخلية أحد اآلليات املهمة لتفعيل حوكمة الشركات ،فقد تغري الدور التقليدي للمراجعالداخلي وجتاوز عملية حتديد خماطر نظام الرقابة الداخلية ،ليصل إىل القيام بدور استشاري يف الشركات ،وأصبح املراجع
الداخلي مطالبا بأن يكون لديه عدد من املهارات الفنية لتؤهله للعمل على تقدمي التوصيات الالزمة جمللس اإلدارة؛
 يتوقف دور املراجعة الداخلية يف تفعيل حوكمة الشركات على ضرورة الفهم املشرتك لدى املراجعني الداخلينيواألطراف املستفيدة من حوكمة الشركات لكيفية جعل املراجعة الداخلية نشاطا يضيف قيمة للشركة وحيمي حقوقهم
ومصاحلهم هبا؛
 املراجعة الداخلية تعترب من الوظائف املهمة يف الشركة ،وهذا لدورها يف تقييم نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطروهبذا تكون قد ساعدت يف تطبيق حوكمة الشركات.
ـ ـ ـ املراجعة الداخلية تساهم يف حتقيق مستوى كايف من اإلفصاح ،من خالل ضمان العدالة يف وصول املعلومات الواردة يف
التقارير أو أية معلومات إضافية إىل املسامهني وأصحاب املصاحل.
التوصيات:
من أجل جتسيد الدور الفعلي واحلقيقي للمراجعة الداخلية بالشركات اجلزائرية ،البد من األخذ بعني اإلعتبار ضرورة
ترسيخ الركائز األساسية حلوكمة الشركات ،باإلضافة إىل تفعيل دور املراجعة الداخلية فيها ،ومن هنا ندرج التوصيات
التالية ،واليت من شأهنا املسامهة يف تفعيل دور املراجعة الداخلية كآلية لتطبيق حوكمة الشركات ،إذ البد من:
 إلزام الشركات اجلزائرية على العمل بالقواعد األساسية حلوكمة الشركات اليت تتلخص يف الشفافية ،املساءلة ،املسؤوليةمع فرض عقوبات على كل من خيالف التطبيق السليم هلذه القواعد؛
 إصدار قوانني وتشريعات تلزم شركات املسامهة اجلزائرية على إنشاء جلان للمراجعة ،لتدعيم استقاللية املراجعنيالداخليني أثناء تأديتهم ألعماهلم؛
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خ ـ ـاتمة
 منح تسهيالت للعاملني يف شركات املسامهة اجلزائرية وتشجيعهم على شراء أسهم من الشركات اليت يعملون فيهاوذلك لتحويلهم من جمرد عاملني يف هذه الشركة إىل مالكني جلزء من رأمساهلا ،حىت يتولد لديهم والء للشركة وحوافز
إجيابية للعمل على حتقيق مصاحلها واحملافظة على استمراريتها؛
 استحداث معاهد متخصصة يف املراجعة الداخلية يف اجلزائر ،لتدريب وتأهيل املراجعني الداخليني ،وتطوير مهاراهتموحتديث الطرق اليت يستخدموهنا يف عملية املراجعة ،عن طريق تبادل اخلربات مع املعاهد الدولية املتخصصة يف نفس
اجملال.
آفاق البحث
لقد تناولنا يف حبثنا هذا دور املراجعة الداخلية يف تفعيل حوكمة الشركات ،حيث أظهرنا العناصر الضابطة لعمل املراجعة
الداخلية باإلضافة إىل اجملاالت اليت تساهم هبا يف تطبيق حوكمة الشركات ،و باعتبار اجلزائر مازالت يف بداياهتا األوىل
فيما خيص تطبيق حوكمة الشركات وتوفري البيئة الالزمة هلا  ،لذا نقرتح بعض املواضيع ملعاجلتها واليت ميكن أن تكمل هذا
العمل نذكر منها:
ـ ـ ـ واقع وأفاق حوكمة الشركات يف اجلزائر؛
ـ ـ ـ دور جلان املراجعة يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات؛
ـ ـ ـ املراجعة اخلارجية ومسامهتها يف تطبيق حوكمة الشركات.
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 -90عيادي حممد ملني ،مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي ،رسالة ماجستري ،قسم
علوم التسيري.9110 ،
 -92فاتح غالب ،تطور وظيفة التدقيق في مجال حوكمة المؤسسات لتجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة
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