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 داءـــــــــااه
م و الحمد ه اطو  الصعوبات و ها أ ا اليو يد و قاسيت أ رر من هم و عا يت  بدأت بأ رر من

 بين دفتي هذا العمل المتواضع سهر الليالي وتعب اأيام و خاصة مشوار 

 محمد صلى اه عليه و سلمصطفى إلى سيد الخلق رسول ا ال ريم ماإمام الإلى م ارة العلم 
حا ت سعادتي العطاء إلى من حا ت سعادتي الي بوع الذ  ا يمل العطاء إلى  من  إلى

 بخيوط م سوجة من قلبها إلى والدتي  العزيزة
إلى من سعى و شقى أ عم بالراحة و اله اء  الذ  لم يبخل بشيء من أجل دفعي إلى طريق 

 د  العزيز رحمه اهال جاح الذ   علم ي أن أرتقي سلم الحياة بح مة وصبر إلى وال
 أخواتيو يلهج  بذ راهم فؤاد  إلى إخوا ي إلى من حبهم يجر  في عروقي و 

 يدا بيد و حن  قطف زهرةلطريق معا  حو ال جاح و اإبداع إلى من سر ا سويا و  حن  شق ا

 العلم إلى صديقاتي وزمياتي

عبارات  في العلم إلى إلى من علمو ي حروفا من ذهب  و  لمات وعبارات من أسمى و أحلى 
 من صاغوا ل ا  من علمهم و من ف رهم م ارة ت ير ل اسيرة العلم و ال جاح أساتذت ا ال رام

 اللهم ارحم أبي في قبره و اجعله روضة من رياض الج ة و جميع موتى المسلمين

 سبحان اه و الحمد ه

 و اه أ بر

 و ا إله إا اه

 

 

 



 
ر و عرفان  ش

 

ها لتجسد ل م أجمل عبارات الش ر و الر اء إن ال لمات لتقف عاجزة الحروف ب لمات تتهادى
و  و الحمد ه الذ  أ ار درب العلمقاصرة حي ما  ريد أن  قدم ش را والعبارات تائهة بل اأف ار 

 ووفق ي إلى إ جاز هذا العمل فة و أعا  ي على أداء هذا الواجبالمعر 

ت ان إلى  ل من ساعد ي من قريب أو بعيد على إ جاز هذا العمل وأتوجه بجزيل الش ر و اام
ا   الذ ر"عما يبن عيشالمشرف" الذ ر  اأستاذ وفي تذليل ما واجه ي من صعوبات و خص ب

 في إتمام هذا البحث عو يي اته و  صائحه القيمة التى  ا ت فبتوجيه ىيبخل عل

 جاسمين على  تابة و طباعة المذ رة ما أتقدم بالش ر  إلى عمال م تبة  وميديا و 

 



ملخص  ا
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور المراجعة الداخلية في الرقابة على ت اليف الجودة 

استبيان وقد استرجعن  13ومن خال هذه الدراسة تم توزيع  بس رةبمؤسسة ص اعة ال وابل 
وعمال المؤسسة من إداريين  موظفي عمال استبيان حيث تم توزيعها على عي ة من 03

بسطاء حيث أشارت  تائج الدراسة إلى أن المراجعة الداخلية و تائجها في المؤسسة محل 
في  جاءت مستوياتها إيجابية، وتبين أن ه اك دور  بير للمراجعة الداخلية يساهمالدراسة 

، وقد خلصت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات الرقابة على ت اليف الجودة
ظيفة المراجعة الداخلية دور في تقييم  ظام الرقبة الداخلية ومراجعتها و لبأن وااست تاجات 

لمستوى الجودة وذلك من خال دراسة وتحليل ت اليف الجودة التي تعد اأداة التي تساهم في 
التحسين المسر للمراجعة مع ضرورة التر يز على ت اليف الجودة الرديئة وااهتمام بتلبية 

         ين صورة المؤسسة .تحس و احتياجات الزبائن

Résumé 

le but de cette étude pour savoir le rôle de l’audit  interne au cout du 

contrôle de la qualité dans l’entreprise industrie de câblage Biskra . par cette  à 

été distribué  40 questionnaire mais entré de nous 30 questionnaire ,ou il a été 

distribué à un échantillon travailleurs et le personnel de cette  étude que  l’ audit 
interne et ces  résultats dans l’entreprise  fondation à l’ étude et  il est  venu ces 
niveaux positif et montrés qu’il existe un grand rôle de l’audit interne, 

contribuer aux couts de contrôle de la qualité , et l’étude conclu à fournir un 
ensemble de recommandations et de conclusions de fonction rôle de l’ audit 
interne dans  l’ évaluation de système de control et tout ça par l’ étude  et 
l’analyse des couts de qualité qui est un outil qui contribue à l’amélioration à 
l’amélioration continue de la qualité avec la nécessité de se concentres sur le 
cout de la qualité mauvaise qualité et répondre au  besoin des clients et 

d’améliorer l’image de fondation. 
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 :قدمـــــــــةم

المؤسســـات حجـــم ديـــد مـــن المجـــاات التـــي مـــن بي هـــا لقـــد عـــرف العـــالم ااقتصـــاد  تطـــورا  بيـــر فـــي الع
اللجـوء وااهتمـام أ رـر  أدى ،وهـذا مـا وظائفهاتتعدد تتميز في الوقت الحاضر ب برها و  أصبحتصادية التي ااقت

هـدف إلـى مراجعـة العمليـات الماليـة تقييمي مستقل  سبيا بالمؤسسة ، ي بعملية المراجعة الداخلية التي تعتبر  شاط
الرقابيــة المســتخدمة  مــا  اأدواتوالمحاســبية وغيرهــا مــن العمليــات لخدمــة اإدارة مــن خــال متابعــة مــدى فعاليــة 

ـــى ت ـــة إل ـــة المحاســـبة ا هـــدف المراجعـــة الداخلي  أ شـــطةو ـــذلك مراجعـــة  اأصـــولوالمحافظـــة علـــى لتحقـــق مـــن دق
 المؤسسة.

لمواجهـة التحـديات  أساسـيرو ضمان جودة  الم تجـات والرقابـة عليهـا  مـدخل يسيموضوع ت أضحىلذى 
 الجــودة وأســاليبممــا أدى إلــى تطــوير مفــاهيم المســتقبلية المرتبطــة بــالمحيط الت افســي الــذ  ت شــط فيــه الم ظمــة 

الذ  يم  ها الحفاظ  الشيءتؤد  إلى رفع وتحسين  وعية الم تجات والتقليل من الت اليف  اأساليبمراقبتها وهذه 
وفهما  إدرا امستويات التعليم والوعي أصبح للزبون أ رر  ارتفاعومع  ،وقية و سب رضى الزبونسعلى الحصة ال

 يبحث عن الجودة الت افسية التي تضمن تلبية احتياجاته ومتطلباته. أصبحوبالتالي  ،وتطورا

الم تجـــات تتمتـــع بــــالجودة تقـــوم بأ شـــطة تخطـــيط وتطـــوير وضـــبط الجــــودة  إ تـــاجها يعفـــي ســـ فالم شـــأة
جـــراءات معي ـــة تســـمى  لغفـــاق مبـــا، والتـــي تســـتلزم ا تصـــحيح العيـــوب وغيرهـــا مـــن اإجـــراءات المتعلقـــة بـــالجودة وا 

ة  المتعلقــة بــالجودة أو ت ــاليف الجــودة و غيرهــا مــن الت ــاليف فــإن لهــا تصــ يفات وأ ــواع وع اصــر ت ــاليف الجــود
 وسلوك وطرق لقياسها.

الية  :اإش

 :التالية  اإش اليةمما سبق يم ن طرح 

  ؟بالمؤسسة محل الدراسة على ت اليف الجودة  الرقابةة في  يف تساهم المراجعة الداخلي

 :البحث ضياتفر 

ا هل -  ليف الجودة بالمؤسسة محل الدراسة.توجد عاقة بين المراجعة الداخلية وبين الرقابة على ت

اليف الجودة.  -  هل يوجد أثر ذي دالة إحصائية بين المراجعة الداخلية وت
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  :أسباب دراسة البحث

 الميل الشخصي للباحث لمرل هذا الموضوع. -

 .ااقتصادية سبة للمؤسسة وأررها على الساحة الأهمية الموضوع ب -

  .الجامعية ولو بقسط متواضع للتعميم الفائدةالم تبة  أرراء -
  .ليف الجودةات  رقابةالمراجعة الداخلية في  أهميةإبراز  -
يجب أن تتحمـل  ـل  فهي ه ولذلكتحقيقى المؤسسة ااقتصادية إلى الذ  تسع اأساسيتعتبر الجودة الهدف  -

  .أجل تحقيق هذا الهدفمن  ليفاالت 

 :أهمية الدراسة

 تظهر أهمية الدراسة من خال ما يلي: -
 الدور الذ  تؤديه المراجعة الداخلية في الرقابة على ت اليف الجودة. -
 السيطرة على حالة التوازن بين متطلبات الجودة والت اليف المترتبة عليها . -
 .وسامتهاضمان دقة الحسابات ذات العاقة بالجودة  -

 :الدراسة أهداف

ليف ا)ت ـليف الجـودة اعلـى ت ـ الرقابـةالدراسة فـي التعـرف علـي دور المراجعـة الداخليـة فـي  أهدافتتمرل 
 لـــىخـــال التعـــرف عمـــن  وذلـــك(، وت ـــاليف الفشـــل الخـــارجي ،الـــداخلي وت ـــاليف الفشـــل التقيـــيمالوقايـــة وت ـــاليف 

 التالية: اأهداف

 المراجعة الداخلية في الرقابة على ت اليف الجودة.محاولة إظهار مساهمة  -

  .بيان الدور الذ  تلعبه المراجعة الداخلية في التأرير و الرقابة على ت اليف الجودة -

 التعرف على ت اليف الجودة وتص يفها بالمؤسسة محل الدراسة. -

 منهجية الدراسة: 

إتبـاع اأسـلوب الوصـفي التحليلـي أ ـه  ار صـحة الفرضـيات تـمعن التساؤات المطروحـة و اختبـ لإجابة
 ، أما في الجا ب الميدا ي تم استخدام أسلوب دراسة حالة.يتوافق مع طبيعة هذه المواضيع

لة الدراسة:  هي
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 لقد ت اول ا في دراسة هذا الموضوع رارة فصول: 

 ." مفاهيم حول المراجعة الداخلية" الفصل اأول المعنون: -

  .المفاهيمي للمراجعة، ماهية المراجعة الداخلية،  ظام الرقابة الداخلية لإطارو تم التطرق فيه 

، و تم التطرق فيه لماهية الجودة، الرقابة الجودة" على ت اليف " مفاهيم حول الرقابة الفصل الثاني المعنون: -
 على الجودة، ت اليف الجودة.

    ENICABعلــى ت ــاليف الجــودة بمؤسســةابــة " دور المراجعــة الداخليــة فــي الرق الفصــل الثالــث المعنــون: -

ابة على بس رة"، و تم التطرق فيه إلى التعرف بالمؤسسة محل الدراسة، واقع  ل من المراجعة الداخلية و الرق
   .ENICABبمؤسسة  ت اليف الجودة

 الدراسات السابقة:

ـــة تا وشـــي وأررهمـــا فـــي تخفـــيض ت ـــاليف الجـــود - ـــة ت ـــاليف الجـــودة بطريق ة، مجلـــة اإدارة هاشـــم جاســـم عاق
 .8002وااقتصاد، العدد الرامن والستون ،

مــن الســلع والخــدمات وزيــادة جودتها، مــا تهــدف إلــى اســتعمال والتــي تهــدف تخفــيض ت ــاليف الم تجــات 
أســاليب حديرــة )ت ــاليف الجــودة( تم ــن الم ظمــة مــن تحســين جــودة م تجاتهــا والتخفــيض مــن ت اليفهــا فــي  فــس 

ف لـم  ـان الم تـوج مطابقـا تمامـا لرغبـات الزبـائن قلـت  ،تا وشي تر ز على رضا الزبـون الوقت.و ست تج أن طريقة
 لفة والخسارة التي يسببها الم توج للمجتمع، والع س صحيح حيث أن اا حـراف عـن الهـدف يسـبب عـدم رضـا الت

المطابقة)الفشــل الـــداخلي عــدم  زيــادة ت ــاليف الجـــودة الرديئــة أو يترتــب مــنا الزبــون عــن م تجــات المؤسســة، ممـــ
 والخارجي(.

 اظم حسـن عبـد المجيـد، دور التـدقيق الـداخلي وفقـا للمفـاهيم الحديرـة وااتجاهـات الحديرـة فـي الرقابـة علـى       
 . 82العدد  قتصاديةااالعلوم مجلة ، البصرة، اإدارية، ال لية التق ية ت اليف الجودة ومؤشراتها

التدقيق الداخلي في الرقابة على  لف الجودة واالتزام بالمؤشرات المالية والتشغيلية  يؤديهالهدف م ها الدور الذ  
ذات العاقة والسـيطرة علـى حالـة التـوازن بـين متطلبـات الجـودة والت ـاليف المترتبـة عليهـا وضـمان دقـة الحسـابات 

جـراءات التـدقيق الحـديث والمتمرـل على المدقق الـداخلي الـذ  يعتمـد إوقدتم است تاج بأ ه يتوجب المتعلقة بالجودة 
المرتبطة بها  واأ شطةبالتدقيق التشغيلي التعرف على المجاميع و التص يفات الفرعية لت اليف الجودة ومؤشراتها 

  اأسبقية. بهدف تحقيق الرقابة الفعالة عليها ومم يعزز من قدرة المؤسسة على تحقيق
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 تمهيــد:

، عرفت المراجعة عدة تغيرات جذرية مع مرور الزمن و ذلك  تيجة لزيادة الحاجة للخدمات التي تقدمها 
ية و المالية المقدمة من طرف المؤسسة بفالهدف من المراجعة يتمرل في التحقق من مدى صحة البيا ات المحاس

الموضوعة لتسيير  اإجراءاتللمر ز المالي الحقيقي و مدى تطبيق العاملين للقواعد و و مستوى تمريلها 
و محاولة عدم الوقوع في اأخطاء لضمان المحافظة على أموالها و السرقة و الغش عمال أ شطتها و هذا تج با ل

 .أرباحها 

الداخلية التي تعد من يجب أن  عتمد على المراجعة بش ل أ بر  و تطبيقت ون للمراجعة فعالية  و ل ي
راث مباحث و  إلىتقسيم هذا الفصل  واشمل لما ذ ر سابقا، تم أعمقولدراسة أساليب الرقابة في المؤسسات 

 هي  اآتي: 

مبحث اأول  .المفاهيمي للمراجعة  اإطار: ا

ي: ثا مبحث ا  .ماهية المراجعة الداخلية ا

ث: ثا مبحث ا  . ظام الرقابة الداخلية  ا
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مبحث اأول:  مفاهيمي اإطارا  .لمراجعة أ

يعتمد المديرون و المسترمرون و الدائ ون فضا عن الجهات الت ظيمية المختلفة على المعلومات في 
أن يرت ز على معلومات موروق م ها، و ا شك أن قرارات سلمية يتعين اتخاذ قراراتهم، و حتى يتم اتخاذ 

المراجعة تلعب دورا هاما و مؤشرا في تلك العملية، و تمرل  ذلك الوجه الم مل المالي و المحاسبي بصفة عامة 
 .على أساس أ ها المرآة التي تع س مدى صدق و صحة و موضوعية  تائج هذا العمل في  هاية الفترة المالية

مطلب اأول: ا لمراجعة و مفهومهاا تاريخي   .تطور ا

لمراجعة:  أوا: تاريخي  تطور ا  ا

في صراعه مع الطبيعة من أجل إشباع حاجته، ع س المحاسبة التي لم  اإ سانإن المراجعة قديمة قدم 
 .1ال قود وحدة قياس قيم السلع و الخدمات المتبادلة اختيارتعرف في ش ل م ظم إا بعد اختراع اأرقام و 

اأمر يختلف بال سبة للمراجعة و مراقبة الحسابات إذ أن هذه اأخيرة لم تظهر إا بعد ظهور إا أن 
و ال ظريات ع د ال ظام المحاسبي بقواعده و  ظرياته، لفحص حسابات ال ظام من حيث مدى تطبيق تلك القواعد 

ال هضة التجارية  ذصاحب تطور المراجعة و المراقبة تطور ال شاط التجار  و ااقتصاد  فم  لقد فيها.التسجيل 
 2.و المؤسسات المستمر الذ  تبع تطور الم شات التطور و 33-32بإيطاليا في القر ين 

، 3213ا بإيطاليا عام سيي " و لقد ظهرت أول م ظمة مه ية في ميدان المراجعة و التدقيق  ان في في
لت وين خبراء محاسبين و  ان يجب على مزاول مه ة المراجعة أن ي ون  (Roboratif)تأسست  لية  حيث

و  ان ،هذه المه ة  إلىهذه اأخيرة  تيجة باقي الدول اأخرى و أصبحت  إلىعضوا في هذه ال لية و ا طلقت 
لبريطا يا الفضل اأسبق في هذا الت ظيم المه ي و أصبحت مه ة المراجعة مستقلة في بريطا يا ع دما أ شأت 

 ، و الذ 3135و بصدر قا ون الشر ات في بريطا يا عام 3121س ة " ةبر بأد "جمعية المحاسبين القا و يين 

الماك من تاعب الشر ات ساعد على زيادة ااهتمام بمه ة على وجوب المراجعة من أجل حماية أموال  ي ص
 3.ا تشارها الواسع إلىالذ  أدى  اأمرالمراجعة 

                                                           

 .30، ص3191، 3191مطبعة ابن حيان، دمشق السقا، أصول المراجعة، الجزء اأول،  حمد 1
 .1-9، ص ص5332، 5محمد بوتين، المراجعة و مراقبة الحسابات من ال ظرية إلى التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية بن ع  ون الجزائر، ط2
 .53-31، ص ص  5333العملية، دار وائل لل شر والتوزيع، عمان، اأردن  س ة  خالد أمين عبد اه، علم تدقيق الحسابات ال احية ال ظرية و3
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أما الوايات المتحدة اأمري ية عرفت هذه  3113في س ة  إاعرف مه ة المراجعة تو في فر سا لم 
المه ة و تم تاحقة على هذه م ظيمات ال، أين وجدت المراجعة الب ية المائمة لزيادة وتيرة الت3115المه ة عام 

، أما باقي الدول  ألما يا فعرفت هذه المه ة س ة 3135إ شاء المعهد اأمري ي للمحاسبين القا و يين س ة 
، حتى وصلت إلى أن ا يخلو اليوم بلد 3133دا س ة ، و ف ل 3131، أستراليا س ة 3135ة و   دا س  3113

 1.من وجود مه ة المراجعة

يجة الحاجة الماسة لها بغية بسط التتبع أرر المراجعة عبر التاريخ يدل بأن هذه اأخيرة جاءت  تإن 
يقومون بعملية ة من طرف رؤساء القبائل أو الجماعات أو أصحاب المال و الح ومات على اللذين رقاب

"فان المراجعة ترجع مين التحصيل و الدفع و ااحتفاظ بالمواد في المخزو ات  يابة ع هم، فعلى حسب خالد أ
ح ومات قدماء المصريين و اليو ان اللذين استخدموا المراجعين بغية التأ د من صحة الحسابات العامة، و  إلى

الب ود المربتة بالدفاتر و السجات للوقوف على مدى سامتها من  ل التاعبات  إلى ان المراجع وقتها يستمع 
 2.و اأخطاء، و بالتالي صحتها"

 اأساسيالهدف ع، و تع ي ااستما( و مAUDIRE( مشتقة من ال لمة الاتي ية )  AUDITلمراجعة ) فا
للمراجعة هو إبداء رأ  ف ي محايد حول القوائم المالية ومدى سامتها في تمريل المر ز المالي للمؤسسة و 

 3.ال تائج المسجلة

إن التطورات المتاحقة للمراجعة  ا ت رهي ة اأهداف المتوخاة م ها من جهة و من جهة أخرى  ا ت 
أخيرة من الجا ب ال ظر  بغية جعلها تتماشى مع التغيرات ال بيرة التي ا تيجة البحث المستمر لتطوير هذه 

 دتها المؤسسة ااقتصادية على وجه عرفتها حر ة التجارة العالمية و ااقتصاد العالمي بش ل عام، و التي شه

 4.مختلف المراحل التاريخية للمراجعة والجدول التالي يبين وص، الخص

 

                                                           

 .53-31، ص  5333خالد أمين عبد اه، علم تدقيق الحسابات ال احية ال ظرية و العملية، دار وائل لل شر عمان، س ة 1
الممارسة التطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن ع  ون  محمد التهامي طواهر ، مسعود صديقي، المراجعة و تدقيق الحسابات اإطار ال ظر  و 2

 . 9-3، ص ص5330الجزائر 
دية و التسيير، شعبا ي لطفي، المراجعة الداخلية مهمتها و مساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة، رسالة ماجستير، قسم علوم التسيير،  لية العلوم ااقتصا 3

 .31، ص 5331جامعة الجزائر، 
 .9لتهامي طواهر ، مسعود صديقي، مرجع سابق ، ص محمد ا 4
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جدول رقم لمراجعة: (10)ا تاريخي  تطور ا  .ا

 

مصدر ال ظر  و الممارسة  اإطارالمراجعة و تدقيق الحسابات ،يصديق ، مسعودهرطواهامي تمحمد ال :ا
 .1-9ص ص، 5330الجزائر  ،التطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن ع  ون

 

 

مدة مراجعة ا مرجع اأمر با مراجعة ا  أهداف ا

ى  0111من  مسيح إ قبل ا
 ميادي 0011

، الملك اإمبراطور، ال  يسة
 الح ومة

 رجل الدين ،  اتب
على اختاس  السارق معاقبة

 اأموال، حماية اأموال

ى  0011من   0581إ
الح ومة، المحا م التجارية 

 و المساهمين
 المحاسب

م ع الغش، و معاقبة فاعليه، حماية 
 اأصول

ى  0581من   الح ومة و المساهمين 0011إ
شخص مه ي في المحاسبة 

 أو قا و ي
تج ب الغش و تأ يد مصداقية 

 الميزا ية

ى 0011من   الح ومة و المساهمين 0091 إ
شخص مه ي في المراجعة 

 و المحاسبة

تج ب الغش و اأخطاء، الشهادة 
على مصداقية القوائم المالية 

 التاريخية

ى  0091من   0001إ
الح ومة ، الب وك و 

 المساهمين
شخص مه ي في المراجعة 

 و المحاسبة
الشهادة على صدق و سامة ا تظام 

 يخيةالقوائم المالية التار 

ى  1970من  0001إ
الح ومة، هيئات أخرى و 

 المساهمين
شخص مه ي في المراجعة 

 وااستشارة و المحاسبة

الشهادة على  وعية  ظام الرقابة 
الداخلية و احترام المعايير 

 ة و معايير المراجعةيالمحاسب

 0001ابتداء من 
الح ومة، هيئات أخرى و 

 المساهمين
ي في المراجعة شخص مه 

 ةشار المحاسبة و ااستو 

ة الشهادة على الصورة الصادق
للحسابات و  وعية  ظام الرقابة 
الداخلية في ظل احترام المعايير 

 ضد الغش العالمي
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لمالية ياسات اسما هي عليه اآن ال إلىم ذ أول ظهور لها المراجعة مه ة المساعدة على تطوير  اأسبابو من 
المالية  إ شاءاأسواقو الس دات، و  ذا  اأسهممراجع و التوسيع في مل ية عمل الو الضريبة و زيادة الحاجة ل

 إظهارو هذا من أجل شر ة تريد التسعير في البورصة  أ ة المراجع شرطا ضروريا حيث أصبحت مصادق
 1.الصورة الحقيقية ل شاط هذه الشر ة

يا:  مراجعةثا  .مفهوم ا

هي عملية يتم بمقتضاها تحقق احد اأفراد من صحة مزاعم و تائج شخص آخر وحتى تتم  المراجعة
التي تحدد مفهوم هذه العملية و رابتة و  المراجعة ب فاءة فإ ها يجب أن تعتمد على قواعد ومعايير وأسس م طقية

 2و الظروف التي تمارس فيها عملية المراجعة

اأدلة المراجعة هي عملية  ظامية و م هجية لجمع و تقسيم  بأ ها " و قد عرفتها جمعية المحاسبة اأمري ية -
مدى التوافق ااقتصادية و ذلك لتحديد  اأحداثو  اأ شطةو القرائن بش ل موضوعي و التي تتعلق ب تائج 

 3."المع ية ب تائج المراجعة اأطرافو التطابق بين هذه ال تائج و المعايير المقررة و تبليغ 

الرقابة الداخلية و البيا ات و المست دات و الحسابات و الدفاتر الخاصة  أ ظمةفحص "المراجعة هي  -
ف ي محايد عن مدى دالة القوائم عن  برأ بقصد الخروج  لمشروع تحت التدقيق فحصا ا تقاد  م ظمبا

من ربح و  أعمالهالوضع المالي  لذلك المشروع في  هاية فترة زم ية معي ة معلومة و مدى تصويرها ل تائج 
 ". خسارة في تلك الفترة

خاصة بتصرفات و بتأ يداتبش ل موضوعي تتعلق أدلةإرباتعملية م ظمة لجمع و تقسيم "المراجعة هي  -
تلك التأ يدات مع المعايير المقررة و تبليغ  تطابق بينعلى وجود درجة  تأ يداقتصادية بهدف توفير  أحداث
 4"المستخدمين المع يين إلىال تائج 

و الح م على م ظم يسمح بتدقيق المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة فحص ا تقاد  " المراجعة هي -
 1"تلك المعلومات أ تجتالعمليات التي جرت و ال ظم المقامة التي 

                                                           

التجارية، جامعة ها يلي إسام، المراجعة الداخلية  أداة لتقسيم  ظام الرقابة الداخلية، مذ رة  بيل شهادة ليسا س، تخصص محاسبة و جباية قسم العلوم  1
 .33، ص  5330بس رة ،

 .51-51، ص ص 5335قيق، دار المعرفة الجامعية اإس  درية ،محمد السيد سرايا، أصول و قواعد المراجعة و التد 2
 .33-1محمد التهامي طواهر، مرجع سابق، ص ص  3
 .31، ص 5333أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة بين ال ظرية و التطبيق، دار الجامعة اإس  درية ، مصر،  4
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 :ومن خال هذه التعاريف  ستخلص التعريف التالي
صدار تقرير على عملية  "المراجعة هي عملية  ظامية تقوم بفحص ا تقاد  أ ظمة الرقابة الداخلية وا 

 ."المراجعة يدل على صحة وصدق المعلومات المقدمة ومدى مطابقتها مع الواقع وتبليغ ال تائج للمستخدمين
ي: ثا مطلب ا مراجعة ا واع ا  .مبادئ و أ

مراجعة مبادئ: أوا  .ا

 .د فروض المراجعة تحدي إلى اإشارةمبادئ المراجعة ابد من  إلى التطرققبل 

مراجعة  ،  ظرية شاملة إيجاد إلى تائج تساعد  إلىو التوصل  مشا لالعملية ضرورية لحل ي هو  :فروض ا
فروض المحاسبة، و ربما يعود ذلك الذ  حظيت به  اف قدر ذلك المام فروض المراجعة لم تحظ بااهت أن غير
بعين ااعتبار  تأخذوضع تلك الفروض التي  أنمجال المراجعة حديث التعين و التخصيص، ما يفسر  إلىأن

القبول ى حتى تحظتخضع للدراسة  أنفروض تجريبية يجب  إيجادطبيعة المراجعة و ما تت اوله هو بمرابة 
في العمليات  إليه ظر  يم ن الرجوع  إطاربذلك تقوم المراجعة على جملة من الفروض يتخذ م ها في و  .العام

 2: الفروض التجريبية لها في اآتي أهمالمختلفة، لذلك س ورد 

 .للفحص  البيا اتقابلية  -
 .اإدارةمصلحة المراجع و عدم وجود تعارض حتمي بين  -
 .تواطئية  أخطاء أيةمعلومات تقدم لفحص من  أيةخلو القوائم المالية و  -
 .وجود  ظام سليم للرقابة الداخلية  -
 .التطبيق الم اسب للمبادئ المحاسبية -
 .المستقبلالع اصر و المفردات التي  ا ت صحيحة في الماضي سوف ت ون  ذلك في  -

 .مراقب الحسابات يزاول عمله  مراجع فقط  -
لفحص:  (0 ات  بيا  قابلية ا

                                                                                                                                                                                                 

 .33محمد بوتين، مرجع سابق، ص  1
 .03، ص 3113محمد، المراجعة بين الت ظير و التطبيق، دار الجامعة، بيروت محمد سمير الصبان، الفيومي 2
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تمحورت المراجعة على فحص البيا ات و المست دات المحاسبية بغية الح م على المعلومات المحاسبية 
ال اتجة عن ال ظام المولد لها، و ي بع هذا الفرض من المعايير المستخدمة لتقييم البيا ات المحاسبية من جهة و 

 و تتمرل هذه المعايير في الع اصر اآتية: من جهة أخرى مصداقية المعلومات المقدمة 

 .مائمة المعلومات -
 .قابلية الفحص -
 .عدم التحيز في التسجيل -
 .قابلية القياس ال مي -

مراجعة و  (0  :اإدارة عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة ا

بمعلومات  اأخيرةمن خال إمداد هذه  اإدارةيقوم هذا الفرض على التبادل في الم افع بين المراجعة و 
تمت مراجعتها من طرف المراجع بغية اتخاذ على أساسها قرارات صائبة و الع س بال سبة للمراجع بمده 

ف ي محايد صائب على واقع و حقيقة تمريل المعلومات المحاسبية  رأ يبد  على أساسها  أنبمعلومات يستطيع 
 للمؤسسة 

لفحص من  (3 ية و أية معلومات تقدم  ما قوائم ا  أخطاء تواطئية:  أيةخلو ا

الواضحة عن طريق بذل الع اية المه ية  اأخطاءيشير هذا الفرض مسؤولية المراجع عن ا تشاف 
تم التواطؤ فيها خاصة بمعايير المراجعة المتفق الازمة و عدم مسؤوليته عن ا تشاف اأخطاء التاعبية التي 

 عليها 

داخلية:  (9 لرقابة ا ظام سليم   وجود 

و  اأخطاءإن وجود  ظام سليم و قو  للرقابة الداخلية داخل المؤسسة يم ن من التقليل من حوادث 
لم  قل حذفها  هائيا  ما يجعل المراجعة اقتصادية و عملية بتب ي المراجعة ااختيارية بدا عن  أنالتاعبات 
 .التفصيلية

 

محاسبية: (8 لمبادئ ا اسب  م تطبيق ا  ا
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 إذوفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها  إعدادهاالمعلومات المحاسبية قد تم  أن يقوم هذا الفرض على
و عن مدى تمريل  تيجة  شاط يعتبر االتزام بها مؤشرا حقيقيا للح م على صاحية القوائم المالية الختامية 

 .المر ز المالي و الحقيقي لها إلىالمؤسسة 

ت (6 ا تي  مفردات ا اصر و ا ع مستقبل:  ا ك في ا ذ ون  ماضي سوف ت  صحيحة في ا

سلمية و ضمن  إجراءاتالعمليات التي قامتبها المؤسسة في الماضي تمت وفق  أنيعتبر هذا الفرض 
 ظام سليم للرقابة الداخلية تت ون  ذلك في المستقبل و الع س صحيح ، لذا بات من الضرور  على المراجع 

و  ظام الرقابة الداخلية  اإجراءاتمن الع اية المه ية ل شف مواطن الضعف في  في الحالة الع سية بدل المزيد
 .المفروض

مرجع فقط:  (0 حسابات يزاول عمله   مراقب ا

يقوم المراجع في هذا الب د بعمله  مراجع للحسابات و ذلك وفق لما توضحه ااتفاقية المبرمة ما بين 
المؤسسة و المراجع على أن ا تخل هذه ااتفاقية بمعايير المراجعة و على رأسها استقالية المراجع في عمله 

 اأهدافيسعي تحقيق  أنفه المحددة و يلتزم المراجع بوظائ أنالمراجعة الداخلية على  إطار شير  ذلك في 
 .المتوخاة من العملية

حسابات  (5 مراقب ا ي  مه ز ا مر تزاماتيفرض ا اسب ا ية ت ز: مه مر  هذا ا

هذا الفرض لم يوضع تحت دراسة شاملة، و مع ذلك فان االتزامات المه ية التي يفرضها مر ز  أن جد 
حد ما بقبول مستويات) معايير( المراجعة المتعارف عليها، و ب اء  إلىمراقب الحسابات قد تم ااعتراف بها 

 .على هذا الفرض يم ن تحديد المفهوم المه ي للع اية المطلوبة من مراقب الحسابات ع د مزاولته لمه ته

و ية مراقب الحسابات تجاه المجتمع،مسؤولالقو  لتحديد  اأساسو ي ون هذا الفرض مع الفرض السابق 
 .يزداد هذا ااهتمام في المستقبل ه، و تجاه زماءه، و من المتوقع أنتجاه عمل

و يتضح ل ا بعد هذا العرض السريع للفروض التجريبية للمراجعة أ ها جميعا ترتبط فيما بي ها و ترتبط 
 الفروض السابقة و طبيعة عملية أن، ومن رم  جد مراقب الحسابات المراجع الخارجي جميعها بتحديد مسؤولية

الحسابات في  للعمل الميدا ي" لمراقب أساساتعتبر  ةااختباريالمراجعة جعلت من المم ن القول بان " المراجعة 
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يتم بعد ذلك  أنيقوم المراجع بفحص جزء معين من عمليات المشروع على  أنقصود بذلك وقت ا الحاضر و الم
المحايد  رأيه الف ي إبداءء، حتى يتم ن من هذا الجز  إليهى ال ل الذ  ي تمي عل إليهاتعميم ال تائج التي  توصل 

 ..شروععن القوائم المالية للم

مراجعةواآن  ى دراسة مبادئ ا تطرق إ  1.ر  ين الفحص و التقريرإلى وت قسم هذه المبادئ :س

فحص: .0 ن ا مرتبطة بر مبادئ ا  ا

امل)  -أ  ت رقابي(: اإدراكمبدأ ا أحداث الم شأة الفعلية و آرارها المحتملة على يع ي المعرفة التامة بطبيعة  ا
  يا ها

فحص ااختياري: -ب  شمول في مدى ا الم شاة الرئيسية و  أهدافمل مدى الفحص جميع يش أنيع ي  مبدأ ا
 ال سبية لهذه التقارير  اأهميةجميع التقارير المالية المعدة بواسطة الم شاة مع مراعاة الفرعية و  ذلك 

فحص: مبدأ -ج  موضوعية في ا ير الشخصي و ذلك حد مم ن من التقد أقصى إلى اإقالضرورة  إلى شير  ا
 دعمه خصوصا تجاه الع اصر و  راجع وي تؤيد رأ  المالت اإربات أدلةالعدد ال اف من  إلىبااست اد 

 .رهاأ بر من غي ون احتمال حدوث الخطأ  بيرة  سبيا  تلك التي ي أهميةبر ذات تردات التي تعالمف
فاية  -د  يةمبدأ فحص مدى ا سا في الم شأة بجا ب فحص  اإ سا يةفحص مدى ال فاية  إلى شير  :اإ

الم شأة و هذه ال فاية  أحداثفي ت وين الرأ  الصحيح لدى المراجع عن  أهميةلمالها من  اإ تاجيةال فاية 
من  ظام للقيادة و السلطة و الحوافز هي مؤشر للم اخ السلو ي لها و المراجع يعبر عن ما تحتويه الم شأة 

 و ااتصال و المشار ة 

مرتبطة ب .0 مبادئ ا ز ا تقريرمر  :ا

فاية ااتصال: -أ  ت ااقتصادية ي ون تقرير مراجع الحسابات أداة ل قل العمليا أنمراعاة  إلىيشير مبدأ 
هذه  إعدادالمرجوة من  اأهدافللم شأة لجميع المستخدمين لها بصورة حقيقية تبعث على الرقة بش ل يحقق 

 التقارير.
 اأهداف جع عن  ل ما من شأن توضيح مدى ت فيذيفصح المرا أنمراعاة  إلىيشير  مبدأ اإفصاح: -ب 

على  المعلومات التي تؤرر إظهارالمحاسبية و التغير فيها و  اإجراءاتللم شأة، و مدى التطبيق للمبادئ و 
 السجات.الرقابة الداخلية والمست دات والدفاتر و  جوا ب الضعف في أ ظمة إبرازدالة التقارير المالية و 

                                                           

 .51-50ص ، 3111 ،، اأردن 5أحمد حلمي جمعة، التدقيق الحديث للحسابات، دار صفاء لل شر عمان ، ط  1
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صاف: -ج  المراجع و  ذا التقارير المالية م صفة لجميع  مراعاة أن ت ون محتويات تقرير إلىيشير  مبدأ اإ
 رتبطين و المهتمين بالم شأة سواء داخلية أو خارجية.مال

سببية: -د  ، يشمل التقرير تفسيرا واضحا ل ل تصرف غير عاد  يواجه به المراجع أنمراعاة  إلىيشير  مبدأ ا
 تب ى تحفظاته و مقترحاته على أسباب حقيقية. أنو 

مراجعة:ايثا واع ا  .أ

عملية المراجعة من خالها، و  إلىأ واع متعددة من المراجعة تختلف باختاف الزاوية التي ي ظر  ه اك
 إلىال ظر المختلفة وجهات ل ن مستويات اأداء التي تح م اأ واع واحدة، و بوجه عام تص ف المراجعة حسب 

 1:يليما 

 .في ت فيذ المراجعة  اإلزاممن حيث  .3
 .من حيث  طاق المراجعة .5
 .حيث توقيت المراجعة من .0
 .من حيث هيئة المراجعة  .1
 .من حيث درجة الشمولية المراجعة .2
 .من حيث حجم المراجعة .3
زاممن حيث  (3 فيذ  اإ مراجعة:في ت  وت قسم إلى: ا

زامية:-أ  المراجع شروع بضرورة تعيي مزم الستلحيث يالتي يلزم القا ون بالقيام بها، هي المراجعةو  مراجعة إ
  .مراجعة حساباته و اعتماد القوائم المالية الختامية للمشروعالخارجي في 

 اإجراءات على المخالفين لأح امتوقيع  إم ا يةيفرض   و ها حتمية ماتتميز ب اإلزاميةن المراجعة إوعليه ف

 اريةيااختأصحاب المصلحة فيه ما يضفي صفة  إلىتقرير القيام بالمراجعة يعود  أمر إن :اختياريةمراجعة -ب 
على المراجعة و ب اء عليه فإن عملية تعيين المراجع تترك أصحاب المشروع و ذلك فيما يخص المشروعات 

 .في شر ات اأشخاص عموما

 ت ون بطلب أصحاب الم شأة و قد ت ون  املة أو جزئية. أنهي المراجعة التي ا يلزم بها القا ون و 
                                                           

 .03، ص 5330عبد الفتاح محمد الصحن، محمد سمير الصبان، أسس المراجعة، الدار الجامعة، اإس  درية، 1
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مراجعة: (5 طاق ا  : إلىو تتم المراجعة من حيث  طاق  من حيث 

مراجع -أ  املة: ة ا يع الصغيرة هذا يحصل في المشار  %333يقوم المراجع بفحص القيود و السجات ب سبة ا
ما  إلىليا و قد تطورت المراجعة ال املة مع توسع المشاريع و الشر ات الصغيرة يفصسمي مراجعة  املة تو ت

يقوم المراجع بفحص عي ات من القيود و السجات و ا يجوز الحد من سلطة   ما  املة اختياريةيسمى مراجعة 
ااختبار في المراجعة و أسلوب العي ة  تباعاف. 1من المراجعةالمراجعة بتحديد الحجم أو ال طاق أو في هذا ال وع 

يعتمد في اختيارها على يزيد من اهتمام المؤسسات ب ظام الرقابة الداخلية ان  مية ااختبارات و حجم العي ة 
 2.درجة متا ة  ظام الرقابة الداخلية المعتمدة في المؤسسة

الب ود التي تعهد بمراجعتها فقط  أويقتصر عمل المراجع على فحص بعض العمليات مراجعة جزئية:  -ب 
 3.مراجعةحول القوائم المالية في هذا ال وع من الرأ  ف ي  فحص التقدير أو مخزون السلع و ا تعطي المراجع 

 4تبعا لما سبق، أصبح من الضرور  تقليد هذا ال وع من المراجعة بالع اصر اآتية:

 .وجود عقد  تابي يوضح  طاق عملية المراجعة -
 .إليهفي مراجعة ب د لم يعهد  اإهمالإبراء هذا المراجع من القصور و  -
 .ة المراجع في مجال المراجعة أو في الب د المعهود إليهمسؤوليحصر  -

مراجعة : (3  من حيث توقيت ا

هائية .أ  يستعمل هذا ال وع عادة في  هاية الس ة المالية إذ يعين المراجع في ظل هذا ال وع بعد : مراجعة 
هذا ال وع ي ون في  أناا تهاء من ال وبات و تحضير الحسابات الختامية و قائمة المر ز المالي، و الواقع 

المؤسسات الصغيرة التي ي ون عدد عملياتها قليل و يستطيع المراجع التح م في الوضعية في ظل محدودية هذه 
 .المراجعة

مستمرة: .ب  مراجعة ا ة للمراجعة اال ترو ي اأدلةعرف المراجعة المستمرة بأ ها عملية م ظمة لتجميع و ت ا
بشأن مدى صدق التقارير و المعلومات المالية المعدة في ظل  ظام  رأ  ف ي محايد أساس معقول إبداء 
تت ون من مراحل متتابعة  أ هاغير ورقي و بذلك المراجعة عملية م ظمة، بمع ى   معلومات محاسبي فور 

                                                           

 03..، ص 5339،  1اأردن، ط خالد أمين عبد اه، علم تدقيق الحسابات ال احية ال ظرية و العملية، دار وائل لل شر و التوزيع، عمان، 1
 .50-55محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص ص  2
 03.خالد أمين عبد اه، مرجع سابق، ص 3
 .50صديقي، مرجع سابق، ص محمد التهامي طواهر، مسعود 4
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محايد من جا ب مراقب مت املة م طقية، تحتو  بدورها على عدة خطوات مت املة أيضا وحتى ت هي برأ  ف ي 
نمائمة و افية و  إربات أدلةفإ ها ت طو  بالضرورة على تجميع تقييم  الحسابات  ا ت ست ون بمع ى مختلف  ا 

 . وية التقليدية س ما هو عليه في حالة المراجعة ال
مراجعة: (9  1 وعين هما: إلى قسم المراجعة من هذه الزاوية  أنيم ن من حيث هيئة ا

 المراجعة الخارجية  -
 المراجعة الداخلية  -

خارجية:.أ  مراجعة ا تقوم بها جهة مستقلة من خارج المؤسسة و قد ي ون م تب من م اتب المحاسبة و  ا
 اأساسيةالوظيفة  إنالمراجعة بال سبة لمؤسسات القطاع الخاصة و الجهاز المر ز  بال سبة للقطاع العام، حيث 

دقيقا و محايد للتحقق من أ ها قد للمراجعة الخارجية هي فحص مست د لدفاتر و سجات المؤسسة فحصا ف يا 
لتحقيق عمل المراجع الخارجي ا يقتصر  إنة و صحيحة تربت جديتها. ميسل إجراءات إطارتمت فعا في 

وعة السياسات الموضالرأ  في  ظام الرقابة الداخلية أو بيان مدى ت فيذ  إبداءالهدف السابق بل يتعداه ليشمل 
الخارجية تقع عادة في المراجعة المؤسسة، و  إدماجاء المؤسسة أو للمؤسسة أو فحص لغرض خاص مرل شر 

متى شاء و هو  هاية المدة المالية  ما ا ه شامل و  امل حيث أن المراجع يعمل دون قيد و يطلع على ما يريد 
ا يتمتع اختيار  من حيث اختيار العي ة، وعادة ما ي ون موضع رقة و تقرير لمإا أ ه و تفرضه القوا ين  إلزامي

طبع مسؤول عما ي ظمه التقرير من بيا ات و حقائق البه من استقال و حياد و علم و خبرة و دراية و هو ب
مالية و آراء مسؤولة على ذلك تحددها القوا ين السائدة و المعمول بها و يم ن تحديد أهداف المراجعة الخارجية 

 2فيما يلي: 
 بش ل  امل   ل العمليات تم تسجيلها -

عملية تم تسجيلها ابد أن ت ون: حقيقية. صحيحة التقسيم، صحيحة التسجيل، مسجلة في وقت  ل  -
 .صحيحة التمر زحدورها أو وقوعها، 

داخلية:ب.  مراجعة ا الفحص الم ظم للمشروع و دفاتره و سجاته بواسطة جهة  بأ هاتعرف المراجعة الداخلية  ا
لمراجعة يرجع أساسا إلى ا، و لعل السبب الم شأ لهذا ال وع من داخلية أو مراجعين تابعين  موظفين للمشروع

                                                           

 .01، ص 5333،  3رأفت محمود سامة و زمائه، علم تدقيق الحسابات، دار المسيرة لل شر والتوزيع و الطباعة ، عمان، اأردن،  ط  1
 .03محمد التهامي طواهر، مرجع سابق، ص  2
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العليا للمشروع عن  لإدارةالتدريجي ياتها المالية و  ذا اابتعاد لعم بر حجم المشروعات و تعددها و ت وع 
من التحقق من عمليات وقائية تض إدارةوجود  استلزم الذ  اأمراسات و الخطط الموضوعة ، يستفاصيل ت فيذ ال

و  إداريةية تحقيق ا بر  فا إلىيهدف هذا ال وع من المراجعة و . حدورها أو إتمامهافور المشروع و جديتها 
و ا تشاف أخطاء التاعب في الحسابات و التأ د من صحة  اإسرافمم  ة للمشروع عن طريق محو  إ تاجية

 1.قراراتها و مراقبة ت فيذها اتخاذل سترشد بها في رسم خططها و  لإدارةالبيا ات التي تقدم 

داخلية للمراجعة في المؤسسة ا يغ ي عن ت ليف المراجع الخارجي بفحص و  إدارةإا أن وجود قسم 
تختلف عن الطريقة التي يتبعها المراجع  تي ي فذ بها المراجع الخارجي عملهمراجعة حسابات، فالطريقة ال

 .ين المراجعة الداخلية و الخارجيةيوضح المجاات المشتر ة ب الداخلي و فيما يلي ش ل

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 05 فس المرجع السابق، ص  1
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ل  خارجي (:10)رقمش داخلي و ا مراجع ا ة بين ا مشتر مجاات ا  ا

 

 العليا اإدارة                                                                                    

 تقارير                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصدر: ، اأردن، عمان،البشير دار المحتوى السلو ي،ال ظر  و  اإطارأحمد صالح، المراجعة الداخلية  العمراتا
 .01ص  3113
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ي   المراجع الداخ

ارجي ال المراجع  

المساهمين و أصحاب 
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مراجعة: (8 ية ا شمو  من حيث درجة ا
و المر ز  اأعمالصحة القوائم الماليةو مدى دالتها عن  تيجة الهدف م ها التأ د من مدى مراجعة عادية:" .أ 

عن  إهمالرأ  ف ي محايد وفق هذه المراجعة يعتبر المراجع مسؤول عن أ  تقصير أو  إبداءالمالي مع 
 .ممارسة عمله المه ي

غرض معين: .ب  الهدف م ها البحث عن حقيقة معي ة و  تيجة معي ة يستهدفها الفحص و ي ون هذا  مراجعة 
الفحص أو مراجعة عادية مرال على ذلك الدفاتر التجارية بهدف ا تشاف الغش أو ااختاف أو تحديد قيمة 

 1."السهم

مراجعة:حجم  من حيث (6  ا
ية: " .أ  هدف بالم شآتالخاصة هي فحص أ ظمة الرقابة الداخلية و البيا ات و المست دات و الدفاتر مراجعة ما

 .الخروج برأ  ف ي محايد و تشمل الفحص و التقرير و التحقيق
تسير بالم شآت لتحقيق أقصى  إدارةا أن التأ دو  اإداريةالقصد م ها مراجعة ال واحي  :إدارية مراجعة .ب 

 .عائد مم ن بأقل ت لفة مم  ةعة و م ف
قق فعا و الهدف من هذه المراجعة سلفا قد تحالمؤسسة الموضوعة  أهداف أنيقصد بها  :اأهداف مراجعة .ج 

 اأداء.تحسين 

ية: .د  و  أصدرتهاالتي  اإداريةالمالية و  اأ ظمةمن تطبيق ال صوص القا و ية و  التأ ديقصد بها  مراجعة قا
2".الح ومات المختلفة و  ذلك من تطبيق الم شأة لعقدها التأسيسي و ال ظام الداخلي

 

 

 

 

 

 

                                                           

 03سمير الصبان ص  عبد الفتاح محمد صحن، محمد 1
 . 50، ص 5331عمان ،  5هاد  التميمي، مدخل إلى التدقيق من ال احية  ال ظرية والعملية ، دار بابل لل شر والتوزيع ،ط 2
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ث ثا مطلب ا مراجعة و أهدافها: ا  .أهمية ا

مراجعة أهمية: أوا  .ا

مستخدمي البيا ات المحاسبية أو المستفيدون م ها لذلك  لما  بر حجم  إلىترجع أهمية المراجعة 
صعوبة  ظرا  أ ررالمؤسسة جغرافيا، زاد عدد مستخدمي بيا اتها المحاسبية،  لما أضحت مهمة المراجعة 

معي ة  لاستخدام هذه البيا ات في اتخاذ  القرارات و ه اك فئات عديدة تعتمد على تقرير المراجع اتخاذه قرارات
 1فيما يلي: المراجعة لدى مستخدمي القوائم المالية أهميةوت من 

لعميل: .0 مراجعة   :في للعميل بال سبة المراجعةأهمية مرل تأهمية ا
 مصدر أساسيا للمعلومات المعتمدة من خال ملخصات القوائم المالية على فترات  -

 أساس للحصول على القروض من الب وك و مؤسسات اافتراض و الموردين  -

 عن طريق تحليل اقتصاد  لمر زه التمويلي  إضافيةأساس لاسترمارات  -

 الضريبية و تحديد مقدار الضريبة  إعداداإقراراتأساس -

 أساس لتحديد سامة المر ز المالي  -

 راديةاإأساس لتقرير و تحديد ربحيته العمليات و قوته  -

 و حاات ااختاس  اإفاسأساس لتحرك لتج ب العسر المالي أو  -

 أساس لتحديد القيم المستحقة في: -

  المحققة )بيع التقسيط( أساساأرباحللتعامل على 

  اأرباحعقود المشار ة في المصروفات و 

 سبة معي ة )المقاوات ( إليهعقود الت لفة مضاف  

 السجات  الدفاترو صحة  الموظفينعلى  اإشرافلتوفير الضوابط و الرقابة الداخلية و  أساس -
مراجعة  .0 على المعلومات المحاسبية في وضع الخطط و مراقبة ت فيذها و اتخاذ  اإدارةتعتمد :إدارةأهمية ا

 أهدافالقرارات المائمة و تقييم ذلك و تحديد اا حرافات و أسبابها و وضع الحلول الم اسبة لتحقيق 
الة تقرير المراجع بمرابة رأ  معتمد و دليل لمستخدمي القوائم المالية حول عد اإدارةالمشروع و تعتبر 

 .قوائم المالية  وحدة واحدةال
                                                           

 . 51-53، ص ص 5333، 5رأفت سامة محمود وآخرون ،علم تدقيق الحسابات، دار المسيرة لل شر والتوزيع والطباعة، عمان ،اأردن،  ط 1
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لموردين  .3 مراجعة  ة و صحة القوائم المالية و يقومون بتحليلها يعتمدون على تقرير المدقق بساس: أهمية ا
لمعرفة المر ز المالي و القدرة على الوفاء باالتزام قبل الشروع في م ح اائتمان التجار  و التوسع فيه و 

 .ا وفقا للقوة المر ز الماليم حهمات التي تتفاوت  سبة الخصو 
مؤسسات ااق أهمية .9 وك و ا لب مراجعة  تلعب هذه المؤسسات دورا مهما في التمويل قصير :اأخرىتراض ا

تعتمد على تقرير المدقق لدراسة و تحليل  فإ هاللمشروعات لمقابلة احتياجاتها و توسعاتها، لهذا  اأجل
ع فيه أو التقليل م ه عن طريق مان المصرفي، و يعتمد  أساس لتوسالقوائم المالية قبل الشروع في م ح اائت

 .تقييم درجة الخطر في م ح القرض
ومية: .8 ح لمؤسسات ا مراجعة   اإشرافتعتمد القوائم المالية و تقرير المراجع لتخطيط  و المتابعة و أهمية ا

و التوجيهات و عدم االتزام  اإجراءاتالتزامها و التعليمات و  تأ يدو الرقابة على المؤسسات ااقتصادية و 
 .بالخطط الموضوعة و تحديد اا حرافات و أسبابها

مصلحة  أهمية .6 مراجعة  ضرائبا تعتمد مصلحة الضرائب على الحسابات و القوائم المالية المعتمدة للتقليل :ا
 الروتي ية و حصولها على ال شف الضريبي في الوقت الم اسب  اإجراءاتمن 

مراجعة  .0 ازداد اهتمام رجال ااقتصاد بالقوائم المالية المعتمدة و ما تحتويه من :رجال ااقتصادأهمية ا
بيا ات محاسبية في تحليلها و تقرير الدخل القومي و رسم الخطط ااقتصادية و تعتمد دقة تقدير و  فاءة 

 برامجهم على دقة البيا ات المحاسبية المعتمدين عليها 
مر  .5 عمال:أهمية ا قابات ا تعتمد  قابات العمال على البيا ات المحاسبية في القوائم المالية المعتمدة في اجعة 

 .ياسة العامة لأجورسلرسم ال اإدارةمفاوضاتها مع 

 .أهمية المراجعة لدى مستخدمي القوائم المالية الموالي  بين من خال الش ل أنو يم  
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ل رقم ) ش ية: (10ا ما قوائم ا دى مستخدمي ا مراجعة   أهمية ا

 

 إجراءات الدخول في البورصة                  حق المل ية 

 

  وضعية الرقابة                                     المصادقة على الحسابات 

 و                                                                             تمارل في المعلومات          

                   فحص إجراءات الرقابة الداخلي                                                                                               

                                                                            

                           التقليل من عدم تمارل                                                                              وضعية اإدارة 

 

 

مصدر:   سامة، وآخرون، علم تدقيق الحسابات، دار المسيرة لل شر والتوزيع والطباعة، عمان، اأردن، رأفت ا

 .51، ص  5333،  5ط 

 

 

 

الحاليونالسوق و المسترمرون   

 المساهمون

 مجلس اإدارة

 مسيرين 

 عمال المؤسسة

 المراجعة 
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يا مراجعة:ثا  :أهداف ا

يم ن حصر أهداف المراجعة في سبعة  اأخيرةتطورت أهداف المراجعة  تيجة عوامل عديدة في الفترة 
 1وهي  اآتي : أهداف

ية: .3 شمو  إظهارهاالعمليات التي حققتها المؤسسة خال الس ة موضع الفحص رم تسجيلها و  بتايقصد  ا
بالقوائم المالية، أ  أن أ  عملية قد تم تسجيلها محاسبيا، و عدم وجود هذه الوريقة يجعل من المستحيل 

 .تحقيق مبدأ الشمولية للتسجيات المحاسبية 
وجود: .5 مارات موجودة فعا في رااستزو ات و المخفي المؤسسة مرل  ل الع اصر المادية  إنالتأ د من  أ ا

الرأ  عليها ، و أن العمليات المختلفة الظاهرة في القوائم المالية  إجراءتاريخ الميزا ية ل ي تتم مراجعتها و 
 .مرل المبيعات و المشتريات حدرت بالفعل أر اء الفترة محل المراجعة

ية: .0 مل التي تظهر في الميزا ية هي ملك المؤسسة فعا بدليل مست د  ولاأصيقصد بالمل ية أن  ل  ا
و  مل ا للمؤسسة ل  ها موجودة في الخارجقا و ي يربت تلك المل ية بحيث ا تدمج لأصول ع اصر ليست 

 أيضا.قد تم تسجيلها 

تقي .1 و االتزامات المختلفة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف  اأصوليم ق من ا ه تم تقيأ  التحق يم:صحة ا
 .هبوطعرض قيمتها لللمخصصات الازمة لأصول المحتمل تعليها و ت ون ا

تبويب و  .2 تحقق من سامة ا يف:ا تص عن  ل المعلومات  اإفصاحويتم ذلك للحسابات المختلفة و  ا
المخزون تم تص يع م و اته  أنو التأ د مرا من  عن الخسائر اإفصاحمرل  اأصولالازمة و المهمة عن 
 تام الص ع. إ تاجص ع، و القيد  إ تاجالرئيسية من مواد خام، 

محاسبية: .3 دقة ا تحقق من ا  ات و صحة الجمع و القيد و الترحيلالتحقق من تفاصيل العمليات و الحسابا
فمرا التحقق من حسابات العماء ،التفصيلية على الحسابات التفصيلية و الجداول  اإجماليةو المطابقة 
 .الصحيحة اأسعارال ميات و  أساسبيعات التي حدرت خال الفترة على متع س  ل ال أ هاللتأ د من 

فاصل: .9 حد ا تحقق من صحة ا في  أدرجتالعمليات التي حدرت قبل  هاية الس ة قد  أنبمع ى التحقق من  ا
 .الفترة المالية المائمة

 
                                                           

 .59-53، ص ص 5331الخطيب، و خليل الرفاعي، علم تدقيق الحسابات ال ظر  و العلمي، دار وائل، اأردن، خالد1
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رابع  مطلب ا مراجعة إجراءاتمعايير و : ا  .ا

مراجعة: أوا  .معايير ا

تح م في وجود معايير أو قياسات ت إلىبالضرورة  أدتظهور مراجعة الحسابات  أدتإلىالحاجة التي  إن
" و المراجعة مه ة حرة .ي توجه عمل و فعل المراجعة عملية المراجعة فالمعايير يم ن اعتبارها بمرابة القاعدة الت

 إلىأخرىقوا ين و قواعد و معايير، و المراجع شخص محترف متخصص و مهمته تزداد تعقيدا من فترة تح مه 
عقد المحاسبات و المشا ل المالية م ها و القا و ية و الضريبة على وجه اليوم و ت اأعمال تيجة لتعقد عالم 

بع ذلك بمهمته حتى ا ي ون مقصرا و ما يتلمعايير أر اء قيامه الخصوص، و عليه يجب على المراجع مراعاة ا
 1.من عواقب"

ويم ن تجميع معايير المراجعة المتعارف عليها و الصادرة على الهيئات العلمية و المه ية في معظم 
 .دول العالم تحت رارة مجموعات أساسية 

 معايير عامة .3

 .معايير العمل الميدا ي  .5

عدادمعايير  .0  .التقارير  ا 

 اأشخاصجميع  أن" وتتعلق هذه المعايير بت وين الشخص القائم بعملية المراجعة بحيث معايير عامة: -0
المراجعة لذلك يطلق عليها اسم  بإجراءاتي ون مه يين و لهم علم  أنالذين يشتر ون في عملية المراجعة يجب 

 2.الشخصية" أوالمعايير العامة 

 3وهي :رارة معايير عامة اأمري يينو قد تب ى مجمع المحاسبين القا و يين 

على درجة  افية من التأهيل المه ي و ال فاءة العلمية  أوأشخاصيقوم بعملية الفحص شخص  أنيجب -
  مراجع 

                                                           

 09-03محمد بوتين، مرجع سابق، ص ص  1
ادية و التسيير شعبا ي لطفي، المراجعة الداخلية مهمتها و مساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة، رسالة ماجستير، قسم علوم التسيير،  لية العلوم ااقتص 2

 31،ص  5331،الجزائر 
 333أمين السيد أحمد لطفي، مرجع السابق، ص 3



فصل اأول:                    داخلي             ا مراجعة ا  ةمفاهيم حول ا

 
 

22 

 

 ي ون مستقا في شخصيته و تف يره في  ل ما يتعلق بإجراءات عملية المراجعة  أنيجب على المراجع  -

 التقرير  إعداديبذل الع اية المه ية المعقولة ع د القيام بالفحص و  ذلك ع د  أنيجب على المراجع  -

ي: -5 ميدا عمل ا يجب على المراجع أن ا ي ون  فء و  لأعمالمن اجل ضمان  وعية جيدة معايير ا
مستوى مقبول من حيث ا تظام و مصداقية الحسابات و تتمرل معايير  أعمالهتحقق  أنمستقل فقط بل يجب 
الفعلية، و ت حصر هذه المعايير التي تح م  اإرباتالازمة لعملية جمع أدلة  اإرشاداتالعمل الميدا ي في 

 1العمل الميدا ي في رارة معايير هي:

 .مائم عن أعمال المساعدين افإشر بش ل م اسب و  افي فضا عن توافر  مهمة المراجعةيجب تخطيط  -

تحديد م الحصول على فهم  افي ب ظام الرقابة الداخلية من اجل تخطيط عملية المراجعة و بهدف يت أنيجب -
  .ارات التي يتعين أداؤهاطبيعة و توقيت و مدى ااختب

من خال الفحص و الماحظة و ااستفسارات و  أدلةاإرباتيجب الحصول على قدر  اف و صالح من  -
 لتوفير أساس معقول إبداء الرأ  فيما يتعلق بالقوائم المالية موضع المراجعة. هاغير و  المصادقات

تقارير إعدادمعايير  -0 للمراجعة فهو يمرل المعلومات  اأساسيإن تقرير المراجع يمرل الم تج الماد   :ا
بهذا التقرير  زمةالاالمبلغة من المراجع أغلب المستخدمين، ومن رم فإ ه ي ون من المهم توفير  افة المعلومات 

 و ه مطابقا مع ال موذج الذ  يتبع  إلىي ون واضحا و مختصرا باإضافة  أيضاأنقدر اإم ان  ما ا ه يجب ب
 2التقارير ما يلي:  إعدادمن معايير عادة بمه ة المراجع و تتض

 . ا ت القوائم المالية قد تم عرضها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها أم ا إذايذ ر التقرير ما  أنيجب -
يحدد التقرير الظروف التي لم يتم فيها تطبيق تلك المبادئ بربات في ال سبة الحالية بالمقار ة بالفترة  أنيجب -

 .السابقة
ذ ر  إاإذاحات المعرفية في القوائم المالية تعتبر  افية بش ل معقول ااإفص أن إلىيتم ال ظر  أنيجب  -

 .خاف ذلك في التقرير

                                                           

 .333أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص1
 .335-333 فس مرجع سابق ص 2
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 إبداءالمراجع بخصوص القوائم المالية   ل أو على تأ يد بأ ه ايم ن  رأ على  ماإيحتو  التقرير  أنيجب  -
 .الرأ  على القوائم المالية 

مبحث داخلية ا مراجعة ا ي: ا ثا  .ا

مطلب داخليةاأولا مراجعة ا  .: ماهية ا

داخلية و مفهومها: واأ لمراجعة ا تاريخي  تطور ا  .ا

داخلية: .0 لمراجعة ا تاريخي  تطور ا  ا

التي  اأسبابو من  اأمري يةظهرت ف رة المراجعة الداخلية في س وات الراري ات بالوايات المتحدة 
في تخفيف عبء المراجعة الخارجية عليها حيث  ا ت التشريعات توجب  اأمري يةذلك رغبة المؤسسات  إلىأدت

تدقيق و مراجعة خارجية لذا فهي تعتبر  إلىالمالية إخضاع حساباتها  اأسواقعلى المؤسسات التي تتعامل في 
زايدة للجهة المسيرة للمؤسسة من أجل ااحتياجات المت أعلى.  ما أ ها  شأت ب اء اأخيرةحديرة بال سبة لهذه 

يم  ظام الرقابة الداخلية بغية الحصول على معلومات تع س بيا ات و السجات المحاسبية و تقيفحص ال
 1.القرارات أساسهاالوضعية الحقيقية و يتخذ على 

ا يم ن    شاط بتاحديرة ااستعمال او حتى حديرة ااعتراف  جزائرعتبر هذه الوظيفة بال سبة للو ت
من القا ون  13في  هاية الرما ي ات من خال المادة  إاع الجزائر  ااستغ اء ع ه ، فلم ي ص عليها المشر 

التي ت ص على ا ه " يتعين على  3111جا في  35الصادر بتاريخ  11/33التوجيهي للمؤسسات رقم 
في المؤسسة و تحسين بصفة مستمرة المؤسسات العمومية ااقتصادية ت ظيم هيا ل داخلية خاصة بالمراقبة 

 3على أ ه:  21 ما أ مل في  ص المادة 2سيرها و تسييرها" أ ماط

المش لة قا و يا  اأجهزةو تسيير المؤسسة العمومية ااقتصادية خارج  إدارةأن يتدخل في  أحد"ا يجوز 
، تش ل  ل مخالفة لهذا الح م تسييرا ضم يا و يترتب ع ها تطبيق بتاالصاحيات الخاصة  إطارو العاملة في 

قواعد المسؤولية المد ية و الجزائرية الم صوص عليها فيا هذا الشأن " و المراجعة الداخلية أصبحت في الوقت 
                                                           

المالية عمارة عبد الرؤوف، دور المراجعة الداخلية في تحسين مخرجات  ظام المعلومات المحاسبية بالمؤسسة ااقتصادية ، رسالة ماستر في العلوم  1
 . 31ص  5335والمحاسبية ، تخصص تدقيق محاسبي ، قسم العلوم التجارية ،جامعة بس رة ، 

 01،ص  3111جا في  35الصادر بتاريخ  11/33، القا ون 35دالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العد2
 01الجريدة الرسمية، مرجع سابق، ص 3
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مها المعاصر بمفهو  اإداريةباعتبارها أداة إدارية يم ن ااعتماد عليها في ترشيد العملية  اأهميةالحاضر بالغة 
بحيث ابتدأت في  طاق و مجال ضيق يقتصر على مراجعة القيود و السجات المالية رم اتجهت بعد ذلك  حو 

 1.و التشغيلية  تيجة الظروف ااقتصادية اإداريةالمجاات 

داخلية مفهوم .0 مراجعة ا  :ا

حسب الجهات التي  إن تعاريف المراجعة الداخلية متعددة  تيجة إلى عدة عوامل أدت إلى ظهورها
 قامت بتعريفها والتطور التاريخي و ذ ر م ها.

 INSTITUT OF INTERNAL AUDIT ORS( IIAعرفها مجمع المراجعين الداخلين بالوايات المتحدة اأمري ية ) -

لإجراءات والسياسات  اا تقاد " وظيفة يؤديها موظفين من داخل المشروع وتت اول الفحص على أ ها   
جراءات الرقابة الداخلية والتقييم ، وذلك بهدف التأ د من ت فيذ المستمر للخطط والسياسات اإدارية وا 
 2السياسات اإدارية والتحقق من أن مقومات الرقابة الداخلية سليمة ومعلوماتها سليمة ودقيقة و افية ".هذه

أ ها  شاط مستقل يهدف "لية على أما المعهد الفر سي للمراجعة و الرقابة الداخلية فقد عرف المراجعة الداخ -
 صائحمن أجل القيام  إعطاءالم ظمة الضما ات ال افية حول درجة التح م في العمليات و  إلىإعطاء

 3."التي تساهم في في خلق قيمة مضافة بالتحصي ات الازمة و 

تقييمي مستقل ي شأ  شاط مر يين المراجعة الداخلية على أ ها" عرف مجمع المراجعين الداخليين اأقد   ما -
تعمل على قياس و تقييم  إداريةو هي وسيلة رقابة  لإدارةة اأعمال لمراجعة العمليات  خدمة داخل م ظم

 1.سائل الرقابة اأخرى"فعالية و 
يم مستقلة للتقي وظيفةاخل المؤسسة، و ت ون د أ ها" المراجعة الداخلية على  ETIENNEعرفت  ذلك  -

 2.المديرية العامة"الدور  للعمليات لصالح 

من خال التعريفين السابقين يظهر ل ا بأن المراجعة الداخلية يقوم بها أطراف داخل المؤسسة من أجل 
 3: اآتيةالوقوف على ال قاط 

                                                           

 15العمرات أحمد صالح، مرجع سابق، ص  1
 .313، ص5335محمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق، دار المعرفة الجامعية، اإس  درية، 2
 51أحمد حلمي جمعة ، مرجع سابق ، ص  3
 02العمرات أحمد صالح، مرجع سابق، ص  1

2ETIENNE.B : l’audit interne pourquoi et comment ; les editionne d’organisation ; France 1989 ; page 20 
 00محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص  3
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 دقة أ ظمة الرقابة الداخلية -

 .الوظائفقياس درجة ال فاءة التي يتم بها ت فيذ  -
 .للمعلومات المحاسبية بش ل دور  اأساسيمراجعة  ظام المعلومات المحاسبية المولد  -
 .فحص  افة السجات و البيا ات و المست دات المحاسبية -
 .حماية أصول المؤسسة -

مراجعة ن استخاص خصائص ا مراجعة يم داخلية فيما يلي  من تعريف ا  :ا

 قوتها أر انو هذا ااستقال هو أهم اإداراتالمراجعة الداخلية في استقال تام عن باقي  إدارةتعمل  -

 المراجعة الداخلية على ب اء سلطات صريحة و بحصر عملية المراجعة الداخلية فقط دارةتعمإ -

تعمل بجوار الضبط الداخلي و لذلك يجب عدم  أ هاتعتبر المراجعة الداخلية جزء من المراقبة الداخلية أ   -
 مع العملية أ الضبط فيتم بطريقة تلقائية  أماالعمليات  إتمامالخلط بي هما فالمراجعة الداخلية تتم بعد 

 و ليس مهمتها وضع هذه السياسات اإداريةمن ت فيذ السياسات  التأ دالمراجعة الداخلية تقوم على  إدارة -

 إدارةالمراجعة الداخلية في شؤون الموظفين و ي بغي أن ي ون ه اك عاقة تعاو ية بين  إدارةا تتدخل  -
مهمتهم و يتعرف على الصعوبات التي  أداءيساعدهم على  أنالمراجعة و الموظفين، و يجب على المراجع 

 على الموظفين الجزاءاتيتدخل في توقيع  أاتواجههم ،  ما يجب على المراجع 

بة و المحاس أعمالالمراجعة الداخلية على درجة من التأهيل المه ي و مدربين في  إدارةي ون موظفي  أنيجب -
 .اإدارةالمراجعة و 

يا واع: ثا داخلية  أ مراجعة ا  .ا

 1 ذ ر م ها ما يلي: أنمختلفة من المراجعة الداخلية و  ستطيع  أ واعظهرت

 مراجعة العمليات -

 المراجعة المالية -

 مراجعة االتزام بالسياسات -

                                                           

 112أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق ، ص 1
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عمليات: .0 يدرس مدى رية في مختلف  شاطات المؤسسة  وع من المراجعة من ال احية التسييهذا ال مراجعة ا
يل و لهرم الت ظيمي للتحلو يزود متخذ القرارات على مختلف مستويات ا اإدارة جاعة تطبيق سياسات 

 .اقتراحات قصد ترقية تلك ال شاطات

مساعدة مرا ز القرارات "هو لمراجعة العمليات  اأساسيالهدف رالي المالي ال  د  و يعرف المعهد الفد
في المؤسسة و التخفيف من مسؤولياتها عن طريق تزويد بتحاليل موضوعية تقييم ال شاطات و تقدم تعاليق و 

 .اقتراحات حولها"

عن مراجعة أداء المؤسسة بهدف تحليل الخطر و اا حراف الموجود في " هي عبارة يةفالمراجعة العمليات
الازمة لذلك و اقتراح  اإجراءاتال صيحة بوضع و العمل على  اإدارةااهداف الموضوعية من طرف مجلس 

 ".جديدة إستراتيجية

ية: .0 ما مراجعة ا هي الفحص الذ  يقوم به شخص مؤهل للحسابات الس وية بغرض إعطاء مبرر حول  ا
 مجالين: إلىو يمتد فحص المراجعة المالية .وائم الماليةا تظامية هذه الحسابات و مصداقية الق

 اأموالرقابة  -

 اأموالرقابة على المحاسبة عن  -

فالمراجع الداخلي يهتم بالتأ د من أن مجموع المعطيات المالية و المحاسبية المستعملة في التسيير 
 يلي: الدقة لذا ابد من مراعاة ماتتمتع بدرجة  افية من 

 المالية للمؤسسة اأصولحماية  -

 توفير الرقة و الت امل في المعلومات المالية -

 بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبوا عاما االتزام -

سياسات: .3 تزام با االتزام بالسياسات،   ان الت ظيم يراعي عملية إذاتحديدها  إلى" تهدف  مراجعة اا
تحديد درجة هذا االتزام و تعتبر طبيعة  إلى باإضافةالقوا ين و التعليمات الح ومية  ،، المعاييراإجراءات

و بصفة خاصة المراجعة  اأخرىهذه المراجعة أ رر موضوعية بالمقار ة بتطبيقات المراجعة الداخلية 
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ضعف الح م الشخصي في هذه ال وعية من المراجعة مقار ة  إلىو يرجع السبب في ذلك  اإدارية
 1."باأ واعاأخرى

بدقة ماهي السياسات و ي بغي أن يعرف المراجع الداخلي " و ا جاز مراجعة االتزامات بالسياسات 
صورة  مست دات و بالتالي ت ون ما ت ون معا ي هذه الع اصر في  و المعايير المطلوبة حيث غالبا اإجراءات

 .2"رقابته هذه المست دات هي ال شاط المطلوب

ه اك مراجعين متخصصين  أصبحفي الوقت الحاضر لدرجة أ ه مراجعة و لقد تطور هذا ال وع من ال
طلب مهمتهم هذا التدريب الواسع و الدرجة العالية فة خاصة في المجال الح ومي حيث تتفي هذا المجال و بص

 .من ال احية القيمة و ال واحي التفصيلية

ثا مراجعة  أهداف: أهمية و ثا داخلية.ا  ا

داخلية : أهمية .3 مراجعة ا المؤسسة و  إدارةعالة تساعد ت من أهمية المراجعة الداخلية في  و ها رقابة فا
 إضافةإلىأ هاالمؤسسة  أصولو المحافظة على الممتل ات و  اأداءيم و تقي اأعمالما ها على دفع جودة 

آليات التح م المؤسساتي لذلك فقد ظهرت و تطورت و زادت  أهمو  ،المراجع الخارجي إذنتعتبر عين و 
 3العوامل المتمرلة فيما يلي:  ة تضافر مجموعة منأهميتها  تيج

  بر حجم الم شآت و تعدد عملياتها -

 الفرعية بالمؤسسة اإداراتبعض  إلىفي تفويض السلطات و المسؤوليات  اإدارةاضطرار  -

 اسات و التخطيط و عمل القراراتية و دقيقة لرسم السيبيا ات دور  إلىحاجة إدارة المؤسسة  -

 اأخطاءحماية و صيا ة أموال المؤسسة من الغش و السرقة و  إلىالمؤسسة  إدارةحاجة  -

 يط ااقتصاد  و الرقابة الح ومية و التسعيرةبيا ات دقيقة للتخط إلىة و غيرها حاجة الجهات الح ومي -

                                                           

 .350-355، ص ص 5335خرون، ااتجاهات في الرقابة و المراجعة الداخلية ، الدار الجامعية الجديدة، اإس  درية، فتحي رزق السوافر  وآ 1
 .35 فس المرجع السابق، ص  2
العلوم ااقتصادية و  عبد السام عبد اه، سعيد أبو سرعة، الت امل بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية، رسالة ماجستير قسم علوم تجارية ،  لية 3

 .11-10، ص ص5333التسيير و جامعة الجزائر 
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و العوامل التي  اإحصائيةالعي ة  أسلوبعلى  إلىاختباريهالمراجعة من تفصيلة تعتمد  املة  إجراءاتتطور  -
 1تساعد على زيادة أهمية المراجعة الداخلية هي:

  العليا و بين  اإدارةتباعد المسافة بين  إلىتطور الم شآت و ا تشارها جغرافيا و على  طاق واسع مما أدى
 . افة العاملين

  ساسة استرمار أموالها و صحة وعدالة معلومات ل إلىالجمعية العمومية  المساهمة و حاجةظهور شر ات
 .ئم و الحسابات الختامية الم شورةعن البيا ات و القوا اإفصاح

داخلية: .0 مراجعة ا  أهداف ا

ت ضيد مهامهم بقيام المراجع  اإدارة أعضاءمن المراجعة الداخلية هو مساعدة  اأساسيالهدف  نإ
و التعليق حول العمليات التي تم مراجعتها و  ل  لإدارة صائح  إعطاءالداخلي للعمليات الفحص و التقسيم و 

و مهام   أهمأهدافي و من عمل و  شاط لشر ة، و بدون استر اء، يجب أن ي ون ضمن مجال التدقيق الداخل
 2:اآتيالداخلي  مراجعال

الضبط الداخلي المعتمدة لبيئة و ظروف العمل في  إجراءاتو  السياساتمن مدى مائمة و فعالية  التأ د -
 .الشر ة و التحقق من تطبيقها

و السياسات و  اأهدافو الدوائر في الشر ة خال ممارسة أعمالها بتحقيق  اإداراتمن التزام  التأ د -
 .ي ةالمعتمدة خال فترة زم ية أو مالية مع اإجراءات

للمحافظة على  تأ يدافي الشر ة  اأ شطةالازمة لزيادة  فاءة و فعالية الدوائر الت فيذية و  اإجراءاتاقتراح  -
 .الممتل ات و الموجودات

من صحة البيا ات المالية و الغير مالية ذات العاقة و مدى ااعتماد عليها و من خال المراجعة و  التأ د -
 .تدقيق البيا ات الماليةو  المخاطر إدارةو تقييم فحص العمليات و دراسة الضبط الداخلي 

 اأساليبمراجعة فعالية  باإضافةإلىالمخاطر و ما اشتملت عليه من مرا ز الخطر  إجراءاتإدارةمراجعة  -
 .المعتمدة لتقييم تلك المخاطر

 .المال الموظف في شر ة رأستقييم  فاية  إجراءاتمراجعة  -

                                                           

التأهيل العلمي و العملي للمراجع الداخلي في القرن الحاد  و العشرون ،الجمعية العلمية للمحاسبين و ظام  المراجعة، المؤتمر  ،إبراهيم عرمان شاهين 1
 . 33، ص 3111العلمي الرالث، اإس  درية ، مصر، 

 23-11يوسف صبح، مرجع سابق، ص ص داوود  2
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 المعمول بهااأ ظمةمن االتزام بالقوا ين و  التأ د -

 إلىأعلىق و رفعها و ب تيجة التدقي بأعمالة او  صف س وية يلفص اأقلتقارير مفصلة دورية على إعداد -
 فيذية.سلطة ت 

 1ما يلي: في المراجعة الداخلية  أهداف ما يم ن استخاص 

 الرقابة الداخلية إجراءاتات و التحقق من مدى االتزام بسياس -

و لتحقيق هذين الهدفين فعلى . المشروعأقسامو  إداراتداخل  اأداءالتحقق من مدى  فاءة و فعالية  -
 يقوم باآتي: أنالمراجع الداخلي 

 مدى  فاءة و فعالية وسائل الرقابة الداخلية في المشروع مراجعة و تقييم 

 التحقق من حماية ممتل ات و أصول المشروع و المحاسبة ع ها 

  على مستوى مرا ز المسؤولية في الشر ة اأداءتقييم 

داخلية مراجعة ا ي: مبادئ و معايير ا ثا مطلب ا  .ا

داخلية  :أوا مراجعة ا  .مبادئ وخدمات ا

مراجعةمبادئ  .3 عمله  أداءمن أهم مبادئ المراجعة الداخلية التي على المراجع الداخلي احترامها أر اء  :ا
 2يلي : ماوهي تتمرل في  مراعاتهاوالتي يجب 

بساطة : - فالم هجية الجيدة في الم هجية  ،هي مهمة بال سبة لعملية المراجعة، فيجب دوما البدء من البديهية  ا
البسيطة  و هي مهمة خاصة ع دما تطبق في تق ية ازالت قيد التحضير و التي يتداخل في موضوعها  ل 

 .ال ظريات و التجارب العديدة و من الدراسات 
الممارسة تتطور ا طاقا من ال ظرية السليمة التي ا يجب تجاهلها فالم هجية المؤ دة ما يجعلها  نإ

 .سهلة الفهم و قابلة بالممارسة ليست لها غايات أخرى غير البساطة و هذا للتطبيق
مصطلحات: - اسب ا مقبولة و معترف بها من طرف ال ل و في غالب  اأساسيةبعض المصطلحات  أن ت

سيرورة الت ظيمات بتحليل  إلىهي ترجمة مختلفة التباين في تطبيق المبادئ حيث الدخول  اناأحي

                                                           

 313-313محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص  1
2Jacque renard. Théorie et pratique de l’audit interne 2 éme Edition France paris 2000 p 55-56 
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و اقتراح حلول واقية و مقبولة من المحيط و  ل هذا يع ي بوضوح ا ه ا يم ن من  أسبابهاااختافات و 
او  فاألفاظ،  تيجة المصطلحات التي تتمرل في الم هجية  إلىالوصول ، و هذا يم   ا تجاهل الوسط

 .رفض وصف اقتراح الم هجية إلىعدم الفهم مما يقود ا  إلىالمصطلحات عبارة عن تعبير تجاهلها يؤد  
هجية: - م لهذا السبب تبين الم هجية مبادئ و . مع وسطه تتاءمم هجية راجع الداخلي لمايستعمل  أنيجب  ا

و لهذا  جد في  ،بصراحة أو بمرو ةيجب احترامها و ل ن في الممارسة يترك  ل الخيارمن التطبيق 
 .متشابهةسة التفسيرات المختلفة المبادئ الممار 

صراحة: - تتبع  أنيجب  اأخيرةتسلسل مهمة المراجع الخارجي تتطلب قدر  بير من الصراحة، و هذه  أنا
تشترط الصرامة في العمال و  أ هافان وجود الم هجية ضرور   ،رقافة محددة للمراجعة إطارقواعد معي ة و 

يعرف عما يبحث لذلك  اعمل حسب رغبته و حسب  فاءته و لقد مرت مرحلة  ان فيها  ل واحد ي
 . تيجة مرضية تصبح ضئيلة إلىفاحتماات الوصول 

خدما .0 داخليةا مراجعة ا تي تقدمها ا  :ت ا

العديد من الخدمات داخل  من الوظائف الرئيسية في الم شأة تقدم المراجعة الداخلية بح م  و ها وظيفة داخلية
 1الم شأة من أهمها ما يلي: 

التي يضعها المراجع الداخلي في الم شأة لتحقيق  اإجراءاتو هي عبارة عن مجموعة من  خدمات وقائية: -
ية البيا ات ( و  حمااإسرافو المستهلك من السرقة و ااختاس أو الهدر )  لأصولالحماية ال املة 

 ، المالية ..( من تحريفها أو تغييرها دون مبرر. اإ تاجية،  اإداريةالمختلفة في الشر ة ) 

التي يستخدمها المراجع الداخلي في مجال قياس تقييم  اإجراءاتو  اأساليبتتمرل في  خدمات تقييمية: -
قد يستخدم المراجع الداخلي  فس  الرقابة الداخلية المطبقة في المشروع و إجراءاتمدى فعالية  ظم و 

 التي يستخدمها المراجع الخارجي بالتعاون معا  ما في ذلك من تسيير لمهمة  ل م هما اأدوات

شائيةخدمات  - توفير البيا ات المائمة في بالشر ة  لإدارةو هي التي تتمرل في مساعدة المراجع الداخلي  :إ
 .او مالية او ف ية  اأ ظمةإداريةالموضوعة داخل الشر ة سواء  ا ت هذه  اأ ظمةمجال تحسين 
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في مجال تصحيح أ  التي يستخدمها المراجع الداخلي  اأساليبو  اإجراءات: تتمرل في خدمات عاجية -
 أوجهاو عاج  بإصاحأيأخطاءها او التوصيات التي يتضم ها تقرير مراجعته و الخاصة أخطاء قد ا تشف

 .القصور في مختلف  ظم المشروع

 ي:يساهم فيها تتم بسبب مايلمختلف هذه الخدمات التي يقدمها المراجع الداخلي او  أنو مما اشك فيه 

 وجود المراجع الداخلي طوال الوقت داخل المشروع و معايشته للمشا ل الداخلية في الم شأة. 
 المراجع الداخلي يتم بصورة م تظمة على مدار العام و بصورة شاملة ل افة العمليات عمل. 

داخلية :ياثا مراجعة ا  .معايير ا

داخل الشر ات لفحص و  إ شائها" المراجعة الداخلية هي وظيفة تقويمية مستقلة و موضوعية يتم 
المختلفة و ذلك بغرض مساعدة المسؤولين داخل الشر ات في القيام بمسؤوليتهم بدرجة عالية  أ شطتهاتقويم 

 .من ال فاءة و الفعالية 

المراجعة الداخلية في بيئات  أ شطةلشر ات المختلفة و تمارس او تمارس المراجعة  وظيفة داخل 
رضها و حجمها و هي لها الت ظيمي و مت وعة من ال احية القا و ية او الرقافية و في شر ات تختلف في ع

ش لها القا و ي و على الرغم من هذه ااختافات قد تؤرر على ممارسة المراجعة الداخلية في البيئات 
يتطلب ضرورة وجود معايير مه ية تح م ممارسة المراجعة الداخلية في الشر ات  اأمرالمختلفة ، فان 

 1المختلفة" 

 إصدارهاالهدف من مواجهة أ  أش ال جديدة و ذلك ل إلىة الحاجايير  لما استدعت تم تعديل هذه المعو 
 2هو:

 تحديد مسؤولية و سلطة المراجعة الداخلية -

 وضع قوا ين ت ظيمية و تشغيلية لمصلحة المراجعة الداخلية -

 لتالية:مراجعة الداخلية و ذلك بتطوير خبرة متعارف عليها و تتمرل في المعايير الخمسة االترويج لل -

معيار  -3  .استقالية المراجع الداخلي :اأولا

                                                           

 535-533، ص 5331المؤتمر العربي اأول ،حول التدقيق الداخلي في إطار حو مة الشر ات الم ظمة العربية للت مية اإدارية ،القاهرة، مصر،  1
 .95عمارة عبد الرؤوف، مرجع سابق ص 2
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ي: -5 ثا معيار ا  .ال فاءة المه ية ا

ث: -0 ثا معيار ا  .مجال عمل المراجعة الداخلية ا

رابع: -1 معيار ا  .أداء العمل في المراجعة الداخلية ا

معيار  -2 خامس:ا  .قسم المراجعة الداخلية إدارةا

معيار  .0 مراجعةاأولا ية ا حياد و ااستقال( : استقا داخلية ) ا  .ا

ي ون المراجع  أيأنالتي يراجعو ها،  اأ شطةيجب أن يتمتع المراجعون الداخليون بااستقال عن 
 أيتأريرالجهة التي يقوم بمراجعة أعمالها فيتوفر له استقال تام ع ها و ا ي ون لها  تأريراتالداخلي بعيدا عن 

ي ون الوضع  أنضرورة  ي الوظائف المتواجدة في المؤسسة، و هذا يتطلبعليه،  ما ي ون مستقا عن باق
، و يتضمن هذا االمسؤوليات الخاصة به بأداءقسم المراجعة الداخلية يتمتع باستقالية  افية بما يسمح الت ظيمي ل

 1المعيار جا بين رئيسيين هما:

مؤسسة: .أ  داخلي في ا مراجع ا ة ا ا  م

 .التابع له المراجع اإدار المستوى  -

 .تقرير المراجعة الداخلية إليهاالجهة التي يقدم  -

 .سلطة التعيين و العزل -

موضوعية: .ب   ا
 .تحديد اختصاصات العاملين في القسم الخاص بالمراجعة الداخلية -

 .تحديد حاات التعارض في ااختصاصات داخل القسم -

 .آخر إلىالقسم من وقت  أعضاءتغيير وتبديل المهام بين  -
ية .0 مه فاءة ا ي: ا ثا معيار ا  .ا

 2يجب على المراجع الداخلي أن يؤد   افة أعمال المراجعة بامتياز و مستوى عال من الع اية المه ية

 1و هذا يتطلب ما يلي:

                                                           

 .11عبد السام عبد اه سعيد أبو سرعة، مرجع سابق ص  1
، تخصص مالية و محاسبة ،جامعة عمار رلجي، ااغواط رسالة مقدمة ل يل شهادة ماجستيرعم و تفعيل القرار، أحمد  قاز، دور المراجعة الداخلية في د 2
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العلمي و العملي  التأهيلالمراجعين الداخليين لديهم  أنالمسؤول عن قسم المراجعة من  أ يتأ ديجب  -
 .الم اسبين للقيام بعملية المراجعة في صورته الصحيحة

 ليات المراجعلمسؤو  أدائهالازمة  اأصولراجعة الداخلية المعرفة و المهارات، ي ون لدى قسم الم أنيجب  -

لمراجعة ا أعمالال افي على جميع  اإشرافالمسؤول عن قسم المراجعة الداخلية من توافر  أ يتأ ديجب   -
 .الداخلية

ن  اك ثاثة اتجاهات يم  2:إتباعهاو ه

تزويد قسم المراجعة الداخلية بمجموعة من المحاسبين الذين يقضون بعض الوقت في تلقي  :اأول ااتجا
 .و ذلك ا تساب الخبرة الف ية اإداريةمجموعة من البرامج التدريبية عن ال واحي الف ية و 

ي: ثا الخبرة الف ية  إلىع د الحاجة  قسم المراجعة الداخلية بمجموعة من المحاسبين على ا هتزويد  ااتجا ا
 .المختلفة بالمؤسسة اأقسامو  اإداراتلب من الف يين داخل تط فإ ها

ث: ثا تزويد قسم المراجعة الداخلية بمجموعة من المحاسبين و مجموعة من الف يين المتخصصين  ااتجا ا
 .ن ي و وا مه دسين في شر ات المقاواتة و الداخلية للمؤسسة  أاحي الف يفي ال و 

ث .3 معيار ا داخليةا مراجعة ا ث: مجال عمل ا  .ا

يتضمن  طاق عمل المراجع الداخلي فحص و تقييم مدى  فاية و فعالية  ظام الرقابة الداخلية  أنيجب 
فيما يتعلق بالمسؤوليات المختلفة، و لتحقيق ذلك يتعين على المراجع القيام بما  اأداءفي الت ظيم المعين و جودة 

 3يلي: 

  لما  ان ذلك مم  ا اأصولو التحقق من وجود مرل هذه  اأصولمراجعة الوسائل و المحافظة على  -

 تقييم مدى ال فاءة ااقتصادية في استخدام الموارد -

                                                                                                                                                                                                 

رسالة ماستر في العلوم المالية و ، ت المحاسبية بالمؤسسة ااقتصاديةالمراجعة الداخلية في تحسين مخرجات  ظام المعلوما دور،  عمارة عبد الرؤوف 1
 90ص، 5335-5333، بس رة ،قسم العلوم التجارية، دقيق محاسبيخصص تت المحاسبي

قيق محاسبي، قسم فريد خليفة، المراجعة الداخلية  أداة لتقييم  ظام الرقابة الداخلية في المؤسسة، رسالة ماستر في العلوم المالية و المحاسبة،تخصص تد 2
 .13ص  5335العلوم التجارية، جامعة بس رة، 

 . 22-20، ص ص 5333وآخرون، المراجعة الداخلية في ظل التشغيل اال ترو ي، الدار الجامعية، اإس  درية،  با ير اء الق 3
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، القوا ين و اللوائح التي  اإجراءاتتزام بتلك السياسات، الخطط، مراجعة ال ظم الموضوعية للتحقق من اال -
يحدد ما إذا  ان ه اك التزام في  أنجوهر  على العمليات و التقارير، يجب  تأريريم ن أن ي ون لها 

 الت ظيم

  لما  ان ذلك مم  ا اأصول، و التحقق من وجود مرل هذه اأصولمراجعة الوسائل و المحافظة على  -

ااعتماد على المعلومات المالية و التشغيلية و الوسائل المستخدمة للتعرف على هذه  إم ا يةمراجعة  -
 .المعلومات و تص يفها رم اعتمادها في اتخاذ القرارات المختلفة

 ا ت  إذاالموضوعية، و ما  اأهداف ا ت ال تائج متماشية مع  إذامراجعة العمليات او البرامج للتحقق ما  -
يساهم بدرجة  بيرة في  أنومن خال هذا المعيار يتبين  برامج قد تم ت فيذها  ما هو مخطط ،يات و الالعمل

التابعة الازمة و  باإجراءاتللقيام  إليها اهم ال تائج المتوصلو متابعة و ترشيد القرارات التي تم اتخاذها،  
 .بذلك تتحدد المسؤوليات المختلفة

رابع:  .9 معيار ا مراجعة أداءا عمل في ا  .ا

المراجع  ل من تخطيط  أعمالالمه ي للمراجعة الداخلية و التي تتضمن  اأداءو يتمرل في معيار 
المعلومات  افية و مقيدة و معلومات  أنمن  للتأ دلعملية المراجعة و فحص و تقييم المعلومات المتاحة 

م اسبة و مائمة و معلومات تخدم عملية المراجعة و تحديد الجوا ب التي تحتاج اهتماما  بيرا أر اء عملية 
المراجعة حيث  أعمالالمراجعة رم الحصول على موافقة من المشرف على قسم المراجعة الداخلية على خط 

ضرورة قيام المراجع بتجميع المعلومات و تحليلها و تفسيرها و توريقها يتضمن فحص و تقييم المعلومات و 
 1لتدعيم  تائج المراجعة، وتتم عملية الفحص و تقييم المعلومات على ال حو التالي: 

 تجميع المعلومات بموضوع المراجعة -

 (مائمة و مفيدة مات  افية و يم ن ااعتماد عليها)ت ون المعلو  أنيجب  -
 ال افي على عملية المعلومات، تحليلها، تفسيرها، توريقها اإشرافيجب توفر  -

 العمل لتوريق عملية المراجعة من قبل المراجع إعدادأوراقيجب -

 يمتقرير يتضمن  تائج الفحص و التقي اأخيربإعداديقوم المراجع في  -

 ليه من قبل المراجعي ون موقعا ع أني ون التقرير على درجة عالية من الموضوعية و الوضوح و  أن يجب -

                                                           

 .19عبد السام عبد اه، سعيد أبو سرعة ، مرجع سابق، ص  1
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خامس:  معيار ا داخلية إدارةا مراجعة ا  .قسم ا

يدير المشرف على قسم المراجعة الداخلية ذلك القسم  أنتقضي معايير المراجعة الداخلية بضرورة 
القسم بحيث مدير قسم المراجعة  إدارةبطريقة م اسبة و ي ون المشرف على قسم المراجعة الداخلية مسؤوا على 

 1من: التأ دعليه 

 .العليا اإدارةالعامة و المستويات التي اعتمدتها  اأغراضتحقق  -

 .تستخدم الموارد المتاحة لقسم المراجعة الداخلية ب فاءة و فعالية -

 .لمراجعةالمراجعة مع معايير الممارسة المه ية الداخلية و حتى يتم ن مدير قسم ا أعمالتماشي جميع  -
 2العامة يجب توفير ما يلي:  اأهدافالداخلية من تحقيق 

  سلطات و مسؤوليات القسم بأهدافي ون لدى المشرف على قسم المراجعة الداخلية ائحة. 

 يقوم المشرف بوضع خطط ت فيذ مسؤوليات القسم. 

  القسميوفر المشرف على القسم سياسات و إجراءات م توبة ت ون مرشد للعاملين معه في. 

 .يقوم المشرف على قسم المراجعة الداخلية بالت سيق بين جهود  ل من قسم المراجعة الداخلية و الخارجية 

ث ثا مطلب ا داخليةا مراجعة ا جاز ا  .: مراحل ا

مراحل عمل  إتباعم شأة يتطلب م ها  أ وظيفة المراجعة الداخلية في الهي ل الت ظيمي   أهميةإ
، تتمرل مراحل ا جاز المهمة في إليها واضحة و اعتماد م هجية سليمة حرصا على دقة ال تائج المتوصل

 لأعمالمجموعة من الخطوات و الوسائل التي يتبعها المراجع الداخلي في سبيل مراجعته و فحصه و تقييمه 
المؤسسة، و مساعدة العاملين فيها على  أعمالرقابة فعالة على  إيجادالمختلفة داخل المؤسسة  ل ذلك يهدف 

 هي: أساسيةالقيام بمسؤولياتها بش ل  اف و فعال و تتمرل هذه الخطوات في رارة مراحل 

 .مرحلة التحضير للمهمة .3

 .مرحلة ت فيذ المهمة .5

 .مرحلة التقرير عن المهمة .0

                                                           

 .11 فس المرجع السابق، ص   1
 .11فريد خليفة ، مرجع سابق ،ص  2
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لمهمة: .0 تحضير  في هذه المرحلة يقوم المراجع بالتحضير للقيام بالمهمة عن طريق تحديد  مرحلة ا
تساعده و العمل  أنالتي يم  ها  اأطرافالمعلومات الواجب الحصول عليها و م ان وجودها و تحديد 

 1المهمة و تمر هذه المرحلة بعدة خطوات:  أداءبر امج سليم  إعدادعلى التر يز في 
مهمة اأمر .أ  مصلحة المراجعة الداخلية بهدف  إلىالعامة  اإدارةهو عبارة عن التفويض الذ  تم حه  :با

 رارة مبادئ: إلىالمسؤولين عن عملية المراجعة و يخضع  إعام

 .العامة اإدارةيقوم بالمهام التي تطلبها  إ مايقرر المراجع الداخلي بمفرده عن مهمته و  ا -

 .العليا او لج ة المراجعة اإدارةبالمهمة من سلطة مؤهلة عادة  اأمريصدر  أنيجب  -

 .المسؤولين الذين لهم عاقة بالمهمة إعام -

تعود: .ب  تتطلب هذه المرحلة من المراجع الداخلي قدرا من الرقافة المالية، التسييرية و التق ية تساعده  مرحلة ا
درجة تعقد الموضوع و  إلىمدة مهمة المراجعة الداخلية  و تخضع. على فهم الموضوع الذ  هو بصدد مراجعته

من خال و  .مؤهات المراجع ووفرة المعلومات، الورائق و ملفات العمل الخاصة بمهمات المراجعة السابقة إلى
 :بـارب و يهتم المراجع خطة التق بإعدادهذه المعلومات يقوم المراجع 

 .فهم ت ظيم الوحدة بش ل دقيق -

 .و المحيط اأهداففهم  -

 .التعرف على تق يات العمل المستخدمة -

 .المضمون ااقتصاد  و ااجتماعي -

 .معرفة المضمون الت ظيمي للوحدة -

 .عمل الوحدة -

تقارب: .ج  ( الخاضع  اإجراءو هي وريقة تظهر في ش ل جدول يقوم تقسيم ال شاط ) الوظيفة و  خطة ا
 سهلة الماحظة و يتطلب وضع خطة التقارب ما يلي: أوليةمجموعة أعمال  إلىللمراجعة 

 .أوليةأعمال  إلىتقسيم ال شاط  -

 .اأعمااأوليةالهدف و الفائدة من  اإشارةإلى -

 
                                                           

داخلية في تقييم  ظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة، رسالة ماجستير  لية العلوم ااقتصادية و علوم التسيير فرع عباد  محمد لمين، مساهمة المراجعة ال 1
 331، ص 5331-5339إدارة أعمال، 
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 .اأعمالو  اأهدافو تظهر خطة التقارب في جدول من عمودين يبين 

خطر: .د  يقوم المراجع بتحديد مواقع الخطر و تعريفها و ال شف عن المشا ل و ال قائص و  تحديد مواقع ا
 جدول خطة التقارب بإضافة: بإ مالتقديم التوصيات لمعالجتها و يقوم المراجع 

ث  .: يحدد الخطر المتعلق ب ل عملعمود ثا

 .ملخص للخطر في راث مستويات عال، متوسط، ضعيف عمود رابع:

، اإشراف، المعايير، اإجراءات هذه المخاطر بااعتماد على بطالأالرقابة الداخلية سائل  عمود خامس:
 .المؤهلين اأفرادالمائمة أو  اأدوات

تتح م في  أخرى ا ت وسائل  أنذات أهمية هل موجودة او الع س و  اإشارةإلىاإجراءاتعمود سادس:
 .العمل

توجيهي: .ه  تقرير ا التي يريد المراجع الداخلي تحقيقها و يبرم هذا العقد بي ه و بين  اأهدافوريقة تعرض  ا
عرضه للطرف اآخر للمصادقة عليه و له المراجع رم ب بإعدادهاجعة و يقوم التي ستخضع للمر  اأطرافاأخرى

 للمراجع الداخلي و يعرض التقرير التوجيهي ما يلي: اأخيريعطي وجهة  ظره فقط و القرار  أنالحق 

عامة: افاأهد - ، دقة المعلومات، اأصولالدائمة للرقابة الداخلية و المتمرل في حماية  باأهدافتتعلق  ا
 .احترام القواعد و التعليمات، تعظيم الموارد

خاصة: اأهداف - الرقابة التي سيتم اختبارها من طرف المراجعين و تتعلق بمواقع  إجراءاتتتعلق بمختلف  ا
 .الخطر المحددة مسبقا

تدخل: - يتعلق بمجال العمل  اأولالمراجعة من جا بين  أهدافيقترح المراجعون تدخاتهم لتحقيق  مجال ا
هذه المهمة و الرا ي يتعلق بمجال العمل الجغرافي ) مص ع،  إطارالوظيفي، الفروع التي ستخضع للمراجعة في 

 .م طقة(
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مهمة: .0 فيذ ا  مرحلة ت

يتم  أنمدير التدقيق على  لمخطط التدقيق المعد مسبقا و الموافق عليه ميتم ت فيذ مهمة التدقيق وفقا 
التدقيق بصورة  افية و مائمة في ملفات التدقيق، ملف التدقيق  أعمالو توريق  اأدلةجميع ااختبار و ت

 1.الجار ، و ملف التدقيق الدائم، و ملف المراسات

خطوات الت فيذ  تبدأيطه لمهمة المراجعة الم لف بها، بعد ما ي تهي المراجع الداخلي من دراسته و تخط
بما يم  ه من تحقيق  أدلةاإرباتالميدا ي للمهمة و التي من خالها يقوم المراجع الداخلي بجمع المعلومات و 

 2هي : هذه المهمة و تتمرل هذه الخطوات في رارة مراحل أهداف

يتم عقد اجتماع اافتتاح في مقر ال شاط الذ  سيتم مراجعته، بين الفريق الم لف بالمهمة  اجتماع اافتتاح: .أ 
ملية رفين، و  ذا التهيئة الميدا ية لعالعاقات بين الط أولىو مسؤول ال شاط محل المراجعة و فيه يتم ب اء 

 .المراجعة و الفحص الذ  سيتم

فيذ(: .ب  ت مراجعة) مخطط ا امج ا فريق  أعضاءبين مختلف المراجعة  أعمالبتقسيم المراجعة  يقوم بر امج بر
برمجة ااستجوابات و اللقاءات  ،اأعضاءالمراجعة وفقا لمؤهاتهم و خبرتهم و حسب الزمن، ت ظيم ت قات 

التفاصيل عن مهمته و يساعد على تتبع عمل المراجعين، لضمان السير  أدقو يسمح للمراجع بمعرفة ،
ر مرجعا مهما من طرف المراجع و يعتب إليهاالعاد  للمهمة خال الزمن و تحديد المراحل التي تم التوصل 

فالرا ية تخطط العمل حتى ، ط بين هذا المخطط مع خطة التقارب،  ما ايجب الخلللمهمات المستقبلية
 .مرحلة الدراسة و التخطيط فقط هاية 

ي: .ج  ميدا عمل ا جعة و اعتماده من مدير المراجعة بر امج المرا إعداددور هذه المرحلة مباشرة بعد  يأتيو  ا
ااختبارات، المقار ات و غيرها  إجراءحيث يقوم فريق المراجعة بتطبيق هذا البر امج على الواقع من خال 

ال افية و المائمة لتحقيق أهداف مهمة المراجعة و ال شف  لةاإرباتأدمن تق يات المراجعة بغرض جمع 
عن مشا ل او مخالفات او ا حرافات قد تحدث و   يجب على فريق المراجعة القيام بتوريق  افة أعمال 

 .عمل مؤيدة بمعلومات و مست دات ربوتية داعمة لها بأوراقالمراجعة 

 

                                                           

 .520داوود يوسف صبح ، المرجع السابق، ص  1
 .31عبد السام عبد اه، سعيد أبو سرعة، مرجع سابق، ص  2
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مهمة: .3 تقرير عن ا  مرحلة ا

 1مراحل:  أربعةفي ا جاز مهمة المراجعة الداخلية و تتمرل في  اأخيرةهذه الخطوة تعتبر 

داخلية .3 مراجعة ا تقرير عن مهمة ا إبراز و تحليل المشا ل التي تم  أوراقهذا التقرير من خال  إعداد:يتم ا
حرافات و المخالفات التي مل على  افة المشا ل و اا تتشت فيذ بر امج المراجعة، و التي  أر اء إعدادها

 .التقرير ال هائي أساسإعدادت فيذهم للمهمة، و هذا التقرير يعتبر  أر اءت شف للمراجعين 
رد على  .5 مراجع  اأشخاصحق ا هما  أعمالهمالمراجع  اأشخاصو ي ون عن طريق عقد اجتماع بين :أعما

و ال تائج  الماحظاتجتماع عرض هذا اامة المراجعة، و الهدف من و فريق المراجعة الذ  قام بت فيذ مه
لمقترحة بشأ ها و بعد صيات االتو  إضافةإلىالمؤيدة لها،  باأدلةو ت ون مدعمة  إليهاالتي تم التوصل 

 .بالرد على تلك الماحظات و التوصيات أعمالهمالمراجع  اأشخاصدخل ب عرض الهدف
هائي: .3 تقرير ا  اأشخاصي في صورته ال هائية بعد ا تهاء التدخل من طرف التقرير ال هائ إعدادو يتم ا

ب تائج مهمة المراجعة و  إعامهممن اجل  اإدارةأهم المسؤولين المع يين و  إرسالهو يتم  أعمالهمالمراجع 
ي ون التقرير  أن، و يجب عملية المراجعة أر اءالتوصيات المقترحة لمعالجة المش ات التي تم ا تشافها 

 .و تقديمه في الوقت المحدد إعدادهي واضح و يتم ال هائ
فيذ ا .9 بعد اقتراح المراجع الداخلي مجموعة من التوصيات الواجب القيام بها ، و ب اء توصيات:متابعة ت

 القيام بالمهمة فإ ه يقوم بمتابعة مدى االتزام بت فيذ التوصيات أر اءعلى الماحظات التي تم تسجيلها 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اتة السيد شحاتة،  المراجعة المتقدمة في بيئة اأعمال الحديرة، دار التعليم الجامعي للطباعة وال شر والتوزيع اإس  درية عبد الوهاب  صر علي ، شح 1
 253، ص  5330،
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ل رقم ) ش لمراجعة (:13ا  خطوات عملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

مصدر: القرار، مذ رة مقدمة ل يل شهادة الماجستير،  إتحادفي دعم ، دور المراجعة الداخلية  قاز أحمد ا
 .39ص، 5331-5339تخصص مالية ومحاسبة، جامعة اأغواط، 

 

 التحضير لمه ة المراجعة

تقدير مخاطر المراجعة و التقدير اأولي 
رلوسائل الخط  

وضع استراتيجية و خطة للمراجعة و 
  يفيتها

إ فحص مدى التطابق
م ا ية ااعتماد على إ

الرقابة الداخلية تقييم 
الرقابة الداخلية

 تحقيق الفحص و التقييم بصفة دقيقة

 ا هاء عملية المراجعة

التخفيض من 
يميالفحص و التق  
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مبحث داخلية ا رقابة ا ظام ا ث:  ثا  .ا

إن للمراجعة الداخلية دورا هاما في التقليل من اا حرافات و التاعبات و التقليل من حدتها  ما أ ها 
تعمل على تطوير و تحسين أ ظمة الرقابة الداخلية لتحقيق ما هو مخطط من طرف إدارة المؤسسة إذ يعتبر 

التي يعتمد عليها المراجع الداخلي. و  ظام الرقابة هو الذ  يحدد  طاق   ظام الرقابة الداخلية في اأولويات
 .عمل المراجع، لذا وجب علي ا ااهتمام ب ظام الرقابة الداخلية لما له من إسهامات في عمل المراجع الداخلي

مطلب اأول: ماهية  داخليةظام ا رقابة ا  .ا

داخلية و وسائلها: مفهوم أوا رقابة ا  .ظام ا

داخليمفهو  .0 رقابة ا ظام ا  ة:م 

بعض  فيما يليبهار تعددت التعاريف التي ت اولت  ظام الرقابة الداخلية بتعدد مراحل التطور التي م
 1التعاريف المقدمة ل ظام الرقابة الداخلية:

ا ه الخطة الت ظيمية و المقاييس اأخرى المصممة  ، " ظام الرقابة الداخلية على(الصبان و الفيومي)عرف  -
 لتحقيق اأهداف التالية: 

 حماية اأصول. 
 اختبار دقة درجة ااعتماد على البيا ات المحاسبية. 
 تشجيع العمل ب فاءة. 
 داريةتشجيع االتزام بالسياسات اإ. 

اإدار  من المشروع و ما يرتبط به ت ظيم ال ظام الرقابة الداخلية هو تخطيط ر(الصحن و  و )وعلى حسب  -
من وسائل و مقاييس تستخدم داخل المشروع للمحافظة على اأصول.اختبار دقة البيا ات المحاسبية و مدى 

 ".ااعتماد عليها و ت مية ال فاية اإ تاجية و تشجيع السير للسياسات اإدارية في طريقها المرسوم

                                                           

 .11-10محمد التهامي طواهر، مسعود الصديقي، مرجع سابق، ص ص  1
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هوالخطة الت ظيمية و  ل الطرق و )لمحاسبين المعتمدين ف ظام الرقابة الداخلية ل و حسب المعهد ال  د  -
المقاييس المعتمدة داخل المؤسسة من أجل حماية اأصول ، ضمان دقة و صدق البيا ات المحاسبية و 

 .(السير وفق السياسات المرسومةوعلى تشجيع فعالية ااستغال واإبقاء على المحافظة 
( الرقابة الداخلية بأ ها: " ي فذها مجلس اإدارة و إدارة الم شأة و 78SASار اأمري يعرف )المعي ما -

زام بالقوا ين و تم تصميمها إعطاء تأ يد معقول لتحقيق الرقة في التقارير المالية و االرالموظفين اآخرين، 
 .اللوائح المائمة و فعالية و  فاءة العمليات

من وسائل و إجراءات يتب اها المشرع للمحافظة على بها يمية و  ل ما يرتبط  ما تعرف بأ ها الخطة الت ظ -
اأصول، واختبار دقة الحسابات و درجة ااعتماد عليها، و ت مية  فاءة العمل و تشجيع إتباع السياسات 

 .اإدارية الموضوعية

أو الطرق التي تتبعها الخطة هو رقابة الداخلية التعريف  أن  ست تج أن من التعاريف السابقة يم ن
الم ظمة لحماية أصولها و إعطاء بيا ات و معلومات دقيقة يعتمد عليها و  ذلك لتحسين الفاعلية التشغيلية و 

 1.ام بالقوا ين و اللوائح اإداريةضمان االتز 

داخلية:  .0 رقابة ا ظام ا  وسائل 

ظيمية:  .أ  ت خطة ا أجمعت التعاريف السابقة على ضرورة وجود خطة ت ظيمية تستجيب في جميع اأحوال ا
ة على طتب ى هذه الخ تخذ محاولة توجيهها، بما يخدم مصلحة و أهداف المؤسسة، إذ  إلى القرارات التي 

ضوء تحديد اأهداف المتوخاة م ها و على ااستقال الت ظيمي لوظائف التشغيل أ  ما يحدد بوضوح 
خطط السلطة و المسؤولية اإدارية للمديريات التي تت ون م ها المؤسسة، و بالرغم من أن ااستقال 
الت ظيمي يتطلب اا فصال بين الوظائف إا أن عمل جميع المديريات يجب أن ي سق بحيث يؤد  إلى 

 تدفق م تظم للمعلومات. 

طرق و اإجراءات:  .ب  الوسائل التي تعمل على تحقيق اأهداف  تعتبر الطرق و اإجراءات من بين أهما
المرجوة من  ظام الرقابة الداخلية في إح ام و فهم و تطبيق هاتين الوسيلتين يساعد على حماية اأصول، العمل 
ب فاءة و االتزام بالسياسات اإدارية المرسومة، إذ تشمل الطرق على طريقة ااستغال، إ تاج التسويق ، تأدية 

 .ما يخص إدارة المؤسسةالخدمات و  ل 

                                                           

 .13-01، ص 5335، م شورات الم ظمة العربية للت مية اإدارية، القاهرة ، وآخرون ، التدقيق و الرقابة الداخلية على المؤسسات ريمة على الجوهر  1
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مختلفة:  .ج  مقاييس ا تستعمل المقاييس المختلفة داخل المؤسسة لتم ين  ظام الرقابة الداخلية من تحقيق ا
 أهدافه المرسومة في ظل إدارة تعمل على إ جاحه من خال قياس الع اصر التالية: 

 درجة مصداقية المعلومات  -

  مقدار ال وعية الحاصل من العمليات الفعلية -
 احترام الوقت المخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة لعودة المعلومات المطابقة  -

يا اص:ثا ظامع رقابة  ر  واع ( و مبادئهاا داخلية ) اأ  .ا

اصر  .0 رقابة  ظامع واع (ا داخلية ) اأ  :ا

 1: على الع اصر اآتيةابة الداخلية  ظام الرق تضمني
محاسبية .أ  رقابة ا و تمرل الرقابة المحاسبية الوجه المحاسبي من أوجه الرقابة الداخلية و ع صرا رئيسيا من :ا

تصرفات  أيةموارد المشروع من  باإجراءات لحمايةع اصرها في المشروع و تضمن هذه الرقابة و تهتم 
 المالية التي يم ن ااعتماد عليها . والمعلوماتغير مشروعة وتحقيق دقة البيا ات 

رقابة  .ب  في المشروع وع صرا رئيسيا  اإداريةالرقابة  أوجهمن  اإدار الوجه  اإدارية:وتمرل الرقابة اإداريةا
للتحقق من  فاءة استخدام موارد و ممتل ات اإجراءاتمن ع اصرها وتهتم هذه الرقابة وتتضمن جميع 

و العاملين فيه بالسياسات و القوا ين  مرا من  احية و التحقق من مدى التزام المشروعاالمشروع استخداما 
 .و اللوائح الداخلية و الخارجية على السواء و الم ظمة لأعمال و أ شطة المشروع من  احية أخرى

ارية من  احية الذ  يوضح ل ا ااختاف بين الرقابة المحاسبية و الرقابة اإد اآتيااستعا ة بالجدول  و يم ن
 طبيعتها و أهدافها

 

 

 

 

                                                           

 .11، 13محمد السيد سرايا ، مرجع سابق، ص  1
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جدول رقم ) رقابة :( 10ا اصر ا فرق بين ع ا  

ة مقار حسابية وجه ا رقابة ا رقابة اإدارية ا  ا
 
 
 

رقابة هدف من ا  ا

ة و الضياعو قحماية اأصول من السر  -
 ااختاس وسوء ااستخدام.

التحقيق من دقة المعلومات و الحالة  -
 الواردة في القوائم و التقارير المالية.

 فاءة و أداء التحقيق من  -
 العمليات التشغيلية.

التحقق من االتزام بالقوا ين و  -
وائح و السياسات و اإجراءات لال

 .التي وضعها إدار  الشر ة
 
 
 
 

رقابة  طبيعة عملية ا

التحقيق من ت فيذ عمليات الم شأة  -
ل ظام تعويض السلطة المائمة و لوفق

 المعتمد من اإدارة.
عمليات الم شأة قد تم  نالتحقيق من أ -

تسجيلها في الدفاتر و السجات طبقا 
 للمبادئ المحاسبية المقبولة قبوا عاما.

التحقيق من ت فيذ و تطبيق  -
 اإجراءات و السياسات اإدارية.

 

مصدر:  دار التعليمالحديرة،  اأعمالالمراجعة المتقدمة في بيئة ، علي، شحاتة السيد شحاتة عبد الوهاب  صر ا
 33، ص 5330، اإس  دريةالجامعي للطباعة وال شر والتوزيع 
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داخلية: .0 رقابة ا ظام ا  مبادئ 
 1هي  التالي:أجل الحصول على  ظام رقابي  فئ التي يم ن ااقتداء بها منالمبادئ العامة من 

القيام بعمله على تحديد المسؤولية ل ل فرد داخل الشر ة و ذلك لمحاسبته ع د التقصير و م افأته ع د  -
 أحسن وجه.

الفصل التام بين من يحتفظ بالسجات و من يقوم بأ  عملية ي تج ع ها التسجيل في الدفاتر مرا الشخص  -
 هو غير الشخص الذ  يقوم بالبيع. المبيعاتالذ  يقوم بتسجيل عمليات التسجيل 

أشخاص حتى يم ن ا تشاف الخطأ فرد شخص معين با جاز عملية بأ ملها بل يجب تقسيمها بين عدة  أا ي -
 إذ وقع سواء عن قصد أو دون قصد.

الفصل التام بين من يحتفظ باأصل و من يقوم بالتسجيل العمليات المتعلقة بهذا اأصل فمرا أمين الخزي ة  -
 وا عن التسجيل في دفتر الص دوق.ؤ يجب أا ي ون مس

التام بين من يقوم بااحتفاظ باأصل و بين من يقوم بإقرار الحصول على هذا اأصل أو التخلص  الفصل -
 م ه فمرا أمين المخازن ليس له عاقة بالعمليات المتعلقة بمواد الخز ة سواء من صرف أو استام.

متلك هذا ول يؤ  ل معاملة تقوم بها الشر ة يجب أن ت ون معتمدة و مصادق عليها من قبل شخص مس -
 الحق.

وجود مجموعة مت املة من الدفاتر و السجات ودليل للحسابات و مجموعة من المست دات و ذلك لتحقيق  -
 الرقابة الفعالة على العمليات المالية.

 استخدام حسابات المراقبة اإجمالية و ما يتبعها من دفاتر است اد مساعدة  لما أم ن ذلك. -

 ل فقات اإدارية و ال فقات الرأسمالية.ن سياسة واضحة لتميز بين ايتب -

مراعاة عدد ال سخ من  ل مست د حتى يم ن توفير البيا ات و المعلومات الازمة لمر ز ال شاط المختلفة  -
 بأ بر قدر من ال فاءة.

ة اأصول ب افة الوسائل المم  ة لغرض م ع أو تقليل الخسائر ال اتجة عن السرقات و الضياع و يامح -
 حتفاظ بها في أما ن م اسبة حماية لها في حالة وقوع أ  خطر.التلف و اا
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ااحتفاظ بالسجات و المست دات المه ية في أما ن أخرى حتى يم ن الرجوع إليها في حالة تلف أو ضياع  -
 ال سخة اأولى أ  سبب من اأسباب.

مرل الميزا يات التقديرية  تقارير وجود وسائل أو أدوات لتقييم  ظام الرقابة الداخلية و تحديد مدى فعاليتها  -
 جعة الداخلية.ااأداء الدورية و المر 

عتمد من قبل تأ قيود التسوية في  هاية الس ة المالية و التي عادة تعمل ع د إعادة القوائم المالية للفترة يجب -
 شخص يملك هذا الحق.

ثا داخلية: أهميثا رقابة ا ظام ا  .ة و أهداف 

داخلية أهمية .3 رقابة ا  :ظام ا

 فها الوحدات ااقتصادية على اختاإن زيادة واتساع  طاق اأ شطة و البرامج ااقتصادية التي تمارس
أ واعها و أش الها أدى إلى زيادة و إبراز الرغبة في الحصول على تقييم داخلي مستقل لفاعلية اإدارة داخل هذه 
الوحدات و هذا ما يدخل في  طاق عمل الرقابة الداخلية و التي تعتبر من أهم أدوات الرقابة حيث يتوقف على 

 1مدى  جاح و قوة  ظام الرقابة الداخلية ما يلي:

 يم أداء ما تقوم به الوحدة من أ شطة و برامج مختلفة.يو  فاءة و فعالية الرقابة و متابعة و تق  جاح -

 زيادة  فاءة أداء العاملين في الوحدة في مجال ت فيذ و أداء اأعمال و اأ شطة المو لة ل ل م هم.  -

قبل اأ شطة و برامج مدى تحقيق ال تائج المطلوبة و من رم تحقيق اأهداف ال هائية الموضوعة من   -
 الوحدة.

راجع الخارجي من خطوات و ما يبذله من جهود هو ومساعديه في سبيل وضع و تحديد ممدى ما يقوم به ال -
و  طاق هذا البر امج و ما يشتمله من إجمال أو تفصيل خاص بإجراءات  تهمج مراجع ااإطار المائم لبر 

 ضوع التدقيق )المراجعة(.مراجعته لعمليات و أ شطة الوحدة أو ال شأة مو 

المساعدة على ا تشاف أ  ا حرافات او أخطاء ع د ت فيذ أ شطة و برامج ال شأة قبل وقوعها حتى يم ن   -
تج بها، و يمرل ذلك جوهر الرقابة الداخلية السليمة التي يجب أن ت ون في  فس الوقت رقابة وقائية  لما 

 أم ن ذلك.

                                                           

.10، 15محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص  1 



فصل اأول:                    داخلي             ا مراجعة ا  ةمفاهيم حول ا

 
 

47 

 

اخلية في مختلف الوحدات ااقتصادية الخاصة أو العامة أو الح ومية  و ظرا لأهمية ال برى للرقابة الد
 فقد حظيت بالعديد من فاعلية هذا الدور في المجاات المختلفة داخل هذه الوحدات.

داخلية: -0 رقابة ا ظام ا  أهداف 

 1:الداخلية في   ظام الرقابةأهدافتمرل 

مؤسسة: .أ  م في ا تح للمؤسسة و في عوامل اإ تاج داخلها و في  فقاتها و إن التح م في اأ شطة المتعددة ا
ت اليفها و عوائدها و في مختلف السياسات التي وضعت بغية تحقيق ما ترمي إليه المؤسسة، ي بغي عليها 

ها، و إجراءها من أجل الوقوف على معلومات ذات مصداقية تع س الوضعية قتحديد أهدافها، هيا لها، طر 
 دة على خلق رقابة على مختلف الع اصر المراد التح م فيها.الحقيقية لها و المساع

على ضوء ما سبق  ستطيع أن  قول بأن هذه الع اصر التي تم سردها سواء المتعلق م ها بع اصر 
 التح م أو المراد التح م فيها أ شأت رقابة للتسيير في المؤسسة.

ة أصول المؤسسة من خال فرض حماية مادية ن أهم أهداف  ظام الرقابة الداخلية هو حمايإحماية اأصول: .ب 
ن هذه الحماية تم ن المؤسسة و ارات، المخزو ات، الحقوق، رمو حماية محاسبية بجميع ع اصر اأصول ااست ا 

اأصول ة من اإبقاء و المحافظة على أصولها من  ل اأخطار المم  ة و  ذا دفع عجلتها اإ تاجية بمساهم
 تحقيق اأهداف المرسومة ضمن السياسات العامة للمؤسسة.الموجودة لتم ي ها من 

معلومات: .ج  وعية ا ماد على تبغية ضمان  وعية جيدة للمعلومات ي بغي اختبار دقة و درجة ااعضمان 
البيا ات المحاسبة في ظل معلوماتي يعالج البيا ات من الوصول إلى  تائج تتمرل في المعلومات،بيد أن تجهيز 

 ة تتم عبر  ظام المعلومات المحاسبية الذ  ي صف بالخصائص التالية:يمحاسبهذه البيا ات ال
 تسجيل العمليات من المصدر و في أقرب وقت مم ن. -

 ي و التأ د من البيا ات المتعلقة بها.لإدخال العمليات التي سجلت إلى البر امج اآ -

 عالجة.تبويب البيا ات على حسب ص فها و خصائصها في  ل مرحلة من مراحل الم -

 لمؤسسة من أجل تقديم المعلومات المحاسبية.لاحترام المبادئ المحاسبية المتفق عليها والقواعد الداخلية  -

 توزيع المعلومات على اأطراف الطالبة لها. -
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فاءة: .د  عمل ب ال ستعمإن أح ام  ظام الرقابة الداخلية ب ل وسائله داخل المؤسسة يم ن من ضمان ااتشجيع ا
و من تحقيق فعاليته في  شاطها من خال التح م في الت اليف بتخفيضها ، لموارد المؤسسةفء اأمرل و ال 

ع د حدودها الد يا، غير أن  ظام الرقابة الداخلية ا يعطي لإدارة بعض الضما ات وفقط يعطي تحس ا في 
 مردودية المؤسسة.

سياسات:  .ه  تزام با مرسومة من قبل اإدارة تقتضي امترال و تطبيق إن االتزام بالسياسات اإدارية التشجيع اا
ي فل للمؤسسة أهدافها المرسومة  أن، أن تشجيع و احترام السياسات اإدارية من شأ ه ةالمدير امر الجهة أو 

 تتوفر فيه الشروط اآتية: أنبوضوح في إطار الخطة الت ظيمية.من أجل التطبيق اأمرل، ي بغي 
 .يجب أن يبلغ إلى الموجه إليه -
 يجب أن ي ون واضحا )مفهوما(. -

 وسائل الت فيذ. توافريجب  -

 يجب إباغ الجهات إا مرة بالت فيذ. -

ثا مطلب ا داخليةا رقابة ا ظام ا  .ي: تقييم 

داخلية:ق: مأوا رقابة ا ظام ا  ومات و إجراءات 

داخلية .3 رقابة ا ظام ا  :مقومات 

داخل الب ي فقوة هذه العمدة تع س قوة وفعالة هذا ال ظام و تعتبر مقومات  ظام الرقابة الداخلية  العمدة 
 1تطرق إلى مقوماته في الع اصر التالية: الع س صحيح لذلك س

ظيمي:  - ت ل ا هي من أجل الوقوف على  ظام الرقابة الداخلية يستطيع تحقيق أهدافه المتعلقة بالتح م في ا
 اإداريةلسياسات باشجيع العمل ب فاءة و تشجيع االتزام المؤسسة، حماية اأصول، فضمان  وعية المعلومات، ت

و يحدد سلطات  لم ها بوضوح و دقة  تو المديريا الوظائفي بغي أن يوجد في المؤسسة هي ل ت ظيمي يجسد 
 العاقات فيما بي هم. إبرازتامة مع 

                                                           

وحدة الف دقة الزيبان، مذ رة  يل  (E.G.Iبا  عز الدين، ماهية المراجعة الداخلية في تقييم  ظام الرقابة الداخلية، دراسة حالة مؤسسة التسيير السياحي ) 1
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محاسبية: - معلومات ا تعطي السجات و المست دات جميع اأدوات المستخدمة لتحقيق عمليات  ظام ا
يصالهاالمؤسسة  افة و تسجيلها و تبويبها و قياس  تائجها،  إلى مر ز اتخاذ القرارات و مرا ز ال شاط  وا 

 المختلفة.

هذه اأخيرة إلى طرح  إدارةإن العمل التسلسلي للوظائف المختلفة داخل المؤسسة يدعوا تفصيلية:  إجراءات -
 تفصيلية لت فيذ الواجبات على مستوى المديريات المختلفة. إجراءات

موظفين  - فاءاختبار ا و تحقيق مبتغيات  إ جاحمما ا شك  فيه أن عامل ال فاءة يلعب دورا مهما في  :اأ
رقابة الداخلية في تحقيق التي يتر ز عليها  ظام ال اأساسيةالعامل أحد المقومات  هذا المؤسسة، لذلك يعتبر

 أهدافه.

الموضوعي رم تحديد اا حرافات ع ها و  اأداءو ذلك بهدف التحقيق من االتزام بمستويات رقابة اأداء:  -
 البحث في أسبابها ووسائل عاجها.

وسائل اآتية - افة ا اآلي، من  اإعام بإدخالالعمل المحاسبي  وتألية: استخدام اآلة الحاسبة استخدام 
 1توفر اآتي: التأليةقابة الداخلية من حيث أن هذه شأ ه أن يدعم  ظام الر 

 .دقة و سرعة المعالجة 
 .سهولة الحصول على المعلومات 
 .حماية اأصول بوجود بر امج مساعدة 
 .توفير الوقت 
 .تدعيم العمل ب فاءة 
 .خفض ت لفة المعالجة 
 .التح م في المعلومات 
ظام  .0 داخلية:إجراءات  رقابة ا  ا

بعه اتخاذ إجراءات معي ة لتحقيق تلك المقومات، تل ظام الرقابة الداخلية يجب أن يإن تطبيق المقومات 
 مختلفة ل ظام الرقابة الداخلية من خال الع اصر التالية:الجراءات اإلذلك س تطرق إلى 

ظيمية  .أ  داريةو إجراءات ت 1حي التالية:االم شأة، و يتضمن ال و تخص هذه اإجراءات أوجه ال شاط داخل  :ا 
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 تحديد اختصاصات اإدارات و اأقسام المختلفة بش ل يتضمن عدم التداخل. -

توزيع الواجبات بين الموظفين حيث ا ي فرد أحدهم بعملية ما من البداية إلى ال هاية، حيث يقع عمل  ل  -
 موظف تحت رقابة موظف آخر.

 على تحديد الخطأ و اإهمال.توزيع المسؤوليات بش ل واضح يساعد  -

 تقسيم العمل بين اإدارات و الموظفين. -

عمل ا .ب  يعتبر  ظام المعلومات المحاسبية السليم من بين أهم المقومات المدعمة سبي:محاإجراءات تخص ا
عمل ل ظام الرقابة الداخلية الفعال، لذلك بات من الواضح من إجراءات معي ة تم ن من إح ام رقابة دائمة على ال

المحاسبي من خال التسجيل الفور  للعمليات، و التأ د من صحة المست دات و إجراءمطابقات دورية و القيام 
 د مفاجئ.جر ي

تم ن من دعم المقومات التي يقوم عليه  ظام الرقابة الداخلية الفعال، لذلك س تطرق  تاإجراءا إن هذه
 2في هذا الجزء إلى أهم اإجراءات التي تخص العمل المحاسبي  في ال قاط التالية:

  و ني ن معتمدا من الموظفين المسؤوليإصدار تعليمات بوجوب إربات العمليات أ  مست د ما لم ،
 ئق المؤيدة اأخرى.مرافقته بالورا

 .استخدام وسائل التوازن الحسابي الدور ، مرل موازين المراجعة العامة و حسابات المراقبة اإجمالية 

  إجراءات مطابقات دورية بين ال شوف الواردة من الخارج و بين اأرصدة في الدفاتر و السجات  ما
 في حالة الب وك و الموردين و مصادقة العماء....الخ.

 قيام بجرد مفاجئ دوريا لل قدية و البضاعة و ااسترمارات و مطابقة ذلك مع اأرصدة الدفترية.ال 

عامة: .ج  عد التطرق إلى اإجراءات المتعلقة بالجا ب الت ظيمي و اإدار  و اإجراءات التي باإجراءات ا
تخص العمل المحاسبي، س ت اول في هذا الب د إجراءات عامة ت ون م لمة لسابقتها، وبتفاعل جميع هذه 

 4ءات التالية:لذلك س ميز بين اإجرا. 3اإجراءات يستطيع  ظام الرقابة الداخلية أن يحقق أهدافه المرسومة 

                                                                                                                                                                                                 

 .395خالد أمين عبد اه ،مرجع سابق ،ص1
  .311ص  عمان ، اأردن، خالد راغب الخطيب ،خليل محمود الرفاعي ، اأصول العلمية والعملة لتدقيق الحسابات ، دار المستقبل لل شر والتوزيع ،2
 .339مصر، ص عبد الفتاح الصحن ، امل سمير، الرقابة والمراجعة الداخلية، الدار الجامعية الجديدة لل شر والتوزيع ، 3
 .11محمد عبد الرحمان العايد ، علم المراجعة وال ظرية، م تبة الجاء الحديرة، بور سعي، ص 4



فصل اأول:                    داخلي             ا مراجعة ا  ةمفاهيم حول ا

 
 

51 

 

مؤسسة - ات ا تأمين على ممتل  ل اأخطار المحتملة  ضد : و يتم ذلك من خال التأمين عليهاا
 باستبعادآرارها بالتأمين على الممتل ات و التخزين الجيد للموارد.

ضما ات  فر يستعمل هذا اإجراءات في أغلب المؤسسات ااقتصادية  و ه يو  اعتماد رقابة مزدوجة: -
 ، شاء رقابة ذاتية، تفاد  التاعب والسرقة ،حماية ال قديةقدية، و يساعد هذا اإجراء على:للمحافظة على ال 

 تدعيم مقومات الرقابة الذاتية.

ة: - ة اأما يخص التأمين على الموظفين الذين يعملون بش ل مباشر في ال قدية فمن غير  تأمين ضد خيا
ضد خيا ة اأما ة  امينلرقابة الداخلية على تحقيق أهدافه المرسومة دون إجراء تالمعقول بأن يحافظ  ظام ا

 بال سبة للموظفين السابق ذ رهم.

ي: - فعن يعتبر اإعام اآلي من أهم الوسائل التي تدعم  ظام المعلومات المحاسبية و  إدخال اإعام اآ
 :هي  عدة مبررات على اعتماداالمعلوماتيع توفير تسر طريقها يم ن ل ظام المعلومات المحاسبية 

 .حجم وعدد العمليات 

 .السرعة في معالجة البيا ات 

 .إم ا ية الرجوع إلى استشارة المعطيات بسرعة 

  افة إجراءات  ظام الرقابة الداخلية التي تم التطرق إليها. حوضيقدم ش لتفصيلي  و في  هاية 
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ل رقم ) ش رقابة  (:19ا داخليةإجراءات ا  ا

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

مصدر: ال ظر  و الممارسة التطبيقية،  اإطارمسعود صديقي، المراجعة و تدقيق الحسابات هامي، محمد الت ا
 .350، ص 5330الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية، بن ع  ون

 

 

 

 

 

 اإجراءات

عمل  إجراءات تخص ا
 المحاسبي

ظيمية و  إجراءات ت
 إدارية

التأمين على -
 ممتل ات المؤسسة.

التأمين ضد خيا ة -
 اأما ة.

اعتماد رقابة -
 مزدوجة.

إدخال اإعام -
 اآلي.

 

التسجيل الفرد  -
 للعمليات.

التأ د من صحة  -
 المست دات.

إجراءات المطابقات -
 الدورية.

عدم إشراك موظف -
 في مراقبة عمله.

تحديد -
 ااختصاصات.

تقسيم العمل-  

توزيع المسؤوليات -  

إعطاء تعليمات -
 صريحة.

إجراء حر ة -
ت اضات بين 

 .العاملين

 إجراءات عامة
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يا داخليةيفحص وتق ق: طرثا رقابة ا ظام ا  .يم 

  فاية اليم مدى ين للتعرف على ال ظام المطبق و تقالوسائل التي يستخدمها المراجعو  من

 1:الوسائلوفي ما يلي شرح موجز ل ل من هذه 

وى على اأسس السليمة لما يجب أن ت ون عليه الرقابة الداخلية و حتويظم استفسارات  تابية ت :ااستبيان .3
تقدم هذه القائمة اأسئلة إلى موظفي المشروع المختصين لإجابة عليها وردها إلى المرجع الذ  يقوم بدوره 

للح م على درجة متا ة ال ظام المستعمل ويتوقف  جاح هذه بالتأ يد من اإجابات عن ااختبار و العي ة و ذلك 
أ ظمة  غ بطريقة ف ية بحيث تدل اإجابات)ب عم(علىالطريقة على  يفية صياغة اأسئلة حيث يجب أن تصا

عدم وجود رقابة إطاقا في تلك ال احية، و من مزايا ااستبيان ة أو )با(على أ ظمة ضعيفدقيقة للرقابة و اإجابة
التطبيق بال سبة لمختلف الم شآت و مرو ة اأسئلة بما يضمن إبراز معظم خصائص ال ظام المحاسبي  سهولة

 أ  م شأة و توفير الوقت حيث يستعين المراجع عن إ شاء بر امج جديد ل ل عميلة مراجعة م فردة.

يري: .5 تذ ملخص ا لك دون تحديد أسئلة يقوم المراجع ه ا يوضع قواعد و أسس  ظام رقابة داخلية سليم و ذ ا
 أو استفسارات معي ة  ما في ااستبيان.

ميزة هذه الطريقة ااقتصاد في الوقت دون إغفال الهام من ال قاط أما عيوبها فت حصر في  و ها ا تقود إلى 
 ما أ ها ا ت طبق على المشروعات ذات   يية في المشروع المعتدوين  تابي لما هو عليه  ظام الرقابة الداخل

يضع اأسس و يقوم ى أمرا مترو ا ل ل مراجع على حد الطبيعة الخاصة باإضافة إلى  ون هذا الملخص
 باإجراءات التي يراها م اسبة.

وصفي: .0 تقرير ا و يقوم المراجع ه ا بوصف اإجراءات المتبعة في المشروع ل ل عملية من العمليات مع  ا
وصف  ظام الرقابة و الدورة المست دية و هي طريقة م اسبة للم شاة الصغيرة و المتوسطة إلى حد ما.يخلص 

في صعوبة تتبع  التقرير الوصفي إلى تحديد  قاط الضعف في ال ظم المستعملة و محاسبتها أما عي ة فيتلخص
 الشرح المطول ل ظام الرقابة وصعوبة التأ د من تغطية جميع جوا ب  ظام الرقابة في ذلك التقرير.

ظيمية: .1 ت خرائط ا و ه ا يقوم المراجع بدراسة  ظام الرقابة الداخلية و تقييمية من خال دراسة  دراسة ا
 ظيمية العامة و خرائط الدورات المست دية لمختلف للخرائط الت ظيمية المستعملة في المشروع مرل الخريطة الت
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الخ و من عيوب هذه الطريقة صعوبة رسمها و استخاص ر...عمليات المشروع  المبيعات و ال قدية و اأجو 
درجة متا ة  ظام الرقابة الداخلية من وضعها أن الخرائط تظهر الوقائع العادية أما اإجراءات غير العادية فا 

 رغم من  و ها مهمة في معظم اأحيان و الحاات.تظهرها بال

محاسبي .2 ظام ا ه ا يحصل المراجع على قائمة بالسجات المحاسبية و أسماء المسؤولين عن : فحص ا
إ شاءها و عهدتها و مراجعتها و قائمة را ية بطبيعة المست دات و الدورة المست دية و من تلك القوائم  ستطيع 

ى الظروف الخاصة ب ل مشروع  ظام الرقابة الداخلية وتتميز هذه الطريقة بأ ها تر ز علالح م على درجة متا ة 
عليها أ ها قد تصبح مطولة في الم شأة ال بيرة و بخاصة إذا قام المراجع بالتحر  بخصوص الموظفين  بو يعا

 و السجات و ما شابه.

ثا داخلية: مر ثا رقابة ا ظام ا  .احل تقييم 

1يصل المراجع إلى تقييم  ظام الرقابة الداخلية يجب عليه تتبع المراحل التالية: حتى
 

ظمة و اإجراءات مرحلة (3 على المراجع في هذه المرحلة أن يتمعن في اإجراءات و يحاول فهم  :وصف اأ
حتى يتم ن  يفية فهم عملها و ذلك باستجواب موظفي المؤسسة رم يقوم بالتعبير عن اإجراءات التي فهمها 

من استعمالها في إطار تقييمه لقوى وضعف الرقابة الداخلية، و في هذه المرحلة يم ن أن يستعمل المراجع 
 ين أساسيتين تتمران في اأسلوب الوصفي و خرائط التدفق.تو سل

ظمة: مرحلة  (5 تحقق من فهم اأ اء المراجع من تحضير خرائط التدفق أو وصفه ال تابي على هبعد ا تا
لمراجع أن يتحقق من أن اإجراءات التي دو ها هي فعا اإجراءات التي ت فذ في المؤسسة، ه ا يظهر دور ا

مية للرقابة الداخلية ياختبارات التطابق فالهدف من هذه المرحلة هو تج ب ا طاق المراجع في عملية تقي
 على أسس خاطئة.

داخلية: مرحلة (3 رقابة ا ظام ا ي  تقييم اأو عتماد على المرحلتين السابقتين يتم ن المراجع من إعطاء باا ا
تقييم أولي لرقابة الداخلية باستخراجه مبدئيا ل قاط القوة )ضما ات تسمح بالتسجيل الجيد للعمليات( و قاط 

 الضعف )عيوب يترتب ع ها خطر ارت اب أخطاء و تزوير(.
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ة عن طريق استمارات مغلقة أ  استمارات وت ون عملية تقييم  ظام الرقابة الداخلية في هذه المرحل
جابي، و الجواب با سلبي(، و عليه يستطيع اتتضمن أسئلة ي ون الجواب عليها إما ب عم أو با )الجواب ب عم 
أ  من  قاط ضعفه و ذلك من حيث التصور  المراجع في  هاية هذه المرحلة تحديد  قاط قوة هذا ال ظام و  ذلك

 1.محل الدراسة ية ال ظرية لل ظامال اح

يقوم المراجع بالتأ د من خال هذا ال وع من ااختبارات من أن  قاط القوة  "اختبارات ااستمرارية:مرحلة (9
صل إليها في التقييم اأولي لل ظام  قاط قوة فعا، أ  مطبقة في الواقع و بصفة مستمرة و دائمة. إن و المت

ع اختبارات الفهم و التطابق أ ها تسمح للمراجع أن ي ون اختبارات ااستمرارية ذات أهمية قصوى مقار ة م
على يقين بأن اإجراءات التي راقبها إجراءات مطبقة باستمرار و ا تحمل خلا و يحدد حجم هذه 
ااختبارات بعد الوقوف على اأخطار المحتملة الوقوع ع د دراسة الخطوات السابقة لها  ما تعتبر دليل 

 خال الدورة و في  ل م ان. إربات على حسن السير
داخلية: مرحلة (8 رقابة ا ظام ا هائي  تقييم ا من خال اعتماده على اختبارات ااستمرارية السابقة الذ ر و ا

يتم ن المراجع من الوقوف على ضعف ال ظام و سوء سيره ع د ا تشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق ل قاط 
التي توصل إليها ع د التقييم اأولي لذلك ال ظام بااعتماد على القوة، هذا باإضافة إلى  قاط الضعف 

ال تائج المتوصل إليها، يقدم المتدخل الحوصلة في وريقة شاملة مبي ا آرار ذلك على المعلومات المالية مع 
ة تقديم اقتراحات قصد تحسين اإجراءات و تمرل وريقة الحوصلة  هذه في العادة تقرير حول الرقابة الداخلي

 2"الذ  يقدمه المراجع إلى اإدارة،  ما تمرل أحد الجوا ب اايجابية لمهمته.
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داخلية رقابة ا ظام ا داخلية في تفعيل  مراجعة ا ث: دور ا ثا مطلب ا  .ا

مساعدة على تطوير أوا عوامل ا داخلية: ا رقابة ا  .ظام ا

تسعى اأطراف الطالبة للمعلومات ال اتجة عن  ظام المعلومات المحاسبية داخل المؤسسة الى الحصول 
على المعلومات ذات مصداقية و تعبر عن وضعيتها الحقيقية، لذلك بات من الضرور  ربط مصداقية هذه 

ئم من يم دايالذ  هي محل تق المحاسبي والمعلومات بقوة و متا ة  ظام الرقابة الداخلية المفروض على ال موذج 
أهمية  ظام الرقابة الداخلية أملت ااهتمام به في ظل العوامل العديدة و المساعدة طرف المراجعة. إن حساسية و 

 على تطوره و التي هي: 

لمؤسسات:  - عديدة  اف ا ة  شاطها او عرفت المؤسسة أص اف عدة و تقسيمات سواء من  احية طبيعاأص
القا و ية او من  احية حجمها لذلك أصبح من الضرور  على المساهمين من ت وين  طبيعتهامن  احية 

 1.لمتعلقة بالمؤسسة و يقيم فيه عمل الهيئة المسيرة لها امجلس إدارة ت اقش فيه  ل اأمور 
عمليات: - و  ت تج، تشغل، و تبيع ،تحول ، تقوم المؤسسة بعدة وظائف من حيث أ ها تسترمر تشتر  تعدد ا

ومن مؤسسة  إلىأخرىبعدة عمليات تتفاوت من وظيفة  مؤسسةالتقوم داخل  ل وظيفة من هذه الوظائف 
المشرفة على  ل وظيفة أن تتقيد لما هو مرسوم في هذه الوظائف يجب على الهيئة  إطاروفي  إلىأخرى

سبق يظهر جليا بان الخطة الخاصة بها و التي هي مربتة في الخطة الت ظيمية اإجمالية للمؤسسة، مما 
 .  ظام الرقابة الداخلية مطالب بالت يف مع ت وع العمليات

يات:  - مسؤو سلطات و ا إن التوسع الجغرافي للمؤسسات سواء على التراب الوط ي أو التوسع الذ  توزيع ا
لفرعية تعرفه الشر ات المتعددة الج سيات يدعو إلى ضرورة توزيع السلطات و المسؤوليات على المديريات ا

 .بما يسمح بت فيذ  ل اأعمال و اتخاذ القرارات في الوقت و الم ان الم اسبين

و في هذا اإطار يجب على  ل شخص من العاملين في المؤسسة أن يعرف الواجبات المس دة إليه و حدودها 
 .مما يسمح له بالتصرف في حدود سلطته و مسؤوليته
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لمعلومات:  حاجةا - دائمة  يهدف  ظام المعلومات إلى توفير المعلومات لأ ظمة اأخرى داخل المؤسسة و ا
الحاجة المستمرة لمعلومات  اتجة على ااستعمال الدائم  نأ. خارجها و إلى  ظام اتخاذ القرار بصفة خاصة 

 . ون أن هذه اأخيرة تعتبر قاعدة تب ى عليها قرارات قد تؤرر على وضعية المؤسسة ،  لها
مؤسسة:  حماية - تعمل المؤسسة على حماية أصولها بش ل فعال خال إ شاء حماية مادية و أصول ا

 محاسبية تتجلى اأولى في المحافظة على اأصول من العوامل الجوية أو من السرقة المادية لها، إذ يجب

  ل التحر ات  القيام بالتأمي ات الازمة،  و تتجلى الرا ية في حماية اأصول محاسبيا من خال تسجيل

 .و تعتبر حماية اأصول أهم اأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها من خال  ظام سليم للرقابة الداخلية

يزيد ااعتماد على  ظام الرقابة الداخلية في هذا ال وع من المراجعة،  ون المراجع اعتماد رقابة اختباريه:  -
يست د في ال وع السابق من المراجعة على جزء معين من  ل من حجم المفردات المقدمة، و ي ون ذلك باستعمال 

تائج هذا الفحص اختيار بعض المفردات التي ستجرى عليها المراجعة، في اأخير يعمم   فيطريقة العي ات 
على مجموعة المفردات التي ال ل ) المجتمع(. يتوقف حجم العي ة بش ل  بير على درجة متا ة  ظام الرقابة 

 الداخلية المستعمل في المؤسسة.

ي رقاثا داخلية: عاقة ا مراجعة ا داخلية با  ابة ا

 1 قاط التالية:يم ن أن تبرز عاقة المراجعة الداخلية بالرقابة الداخلية من خال ال

اإدارية من مجموعة من الوظائف الفرعية هي التخطيط و الت ظيم و التوجيه و الت سيق و  الوظيفةتت ون  -
الرقابة وتعتبر وظيفة الرقابة للمدير و التي يشار ه بفاعلية في ا جاز المراجع الداخلي ضما ا أداء 

 .الوظائف الفرعية اأخرى
مراجعة مالية و مراجعة مدى االتزام بالسياسات و اللوائح و القوا ين  يشمل  شاط المراجعة الداخلية -

الموضوعية و مراجعة تشغيلية لأ شطة و  افة اإجراءات و العمليات للتحقق من  فايتها و مدى ا تظامها 
ى يم اأداء من فاعليته و  فائتة و لذلك فان قيام المراجع الداخلي بتلك المراجعات إما يعمل عليو تق

 .مساعدة اإدارة في تحقيق أهدافها
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دعم قدرة المراجع الداخلي على تزويد يالتشغيلية داخل المؤسسة  استقالية المراجع الداخلي عن اأ شطة -
اإدارة  حو الرقابة فطالما أن الرقابة تعمل على ضبط مسار اأداء الفعلي للوصول لأداء المخطط فان ذلك 

 .ى المراجعة الداخلية في تحقيق عملية الرقابةيؤ د على اعتماد اإدارة عل
يعد المراجع الداخلي أحد العاملين بالمؤسسة فان قربه من السجات يجعله على دراية  املة  سبيا  -

اأمر الذ  يدفعه إلى التعرف على اأ شطة التشغيلية المرتبطة بهذه ، بالمش ات التي تاحق المؤسسة 
 .إتمام عملية الرقابةالسجات لزيادة المعرفة و 

الصفحة الموالية الذ  يوضح ل ا عاقة المراجعة الداخلية ب ظام الرقابة في و يم   ا ااستعا ة بالجدول 
 الداخلية 
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جدول رقم ) داخلية13ا رقابة ا ظام ا داخلية و  مراجعة ا عاقة بين ا  (: ا

ات و م داخلية ا رقابة ا داخلية ا مراجعة ا  ا

مفهوم تشتمل على الخطة الت ظيمية و وسائل الت سيق و  ا
المقاييس المتبعة في الشر ة بهدف حماية أصولها 
و ضبط و مراجعة البيا ات المحاسبية للتأ د من 
دقتها و مدى ااعتماد عليها و زيادة ال فاية 
اإ تاجية و تشجيع العاملين على التمسك 

 بالسياسات اإدارية الموضوعة

و هو موضوعي تو يد  استشار  مستقل  شاط 
مصمم إضافة قيمة المؤسسة على تحقيق 
أهدافها بإيجاد م هج م ظم و صارم للقيم و 

الرقابة و  ،تحسين فاعلية عمليات إدارة الخطر
 التوجيه

ية  مسؤو
مراجع  ا

يجب أن يتضمن مجال عمل المراجع الداخلي 
 فحص و تقويم و  فاية و فاعلية أ ظمة الرقابة
الداخلية في المؤسسة و  وعية اأداء في ت فيذ 

 المهام المحددة

تزيد اإدارة العليا بالمعلومات حول دقة  ظام  -
 الرقابة الداخلية

تزويد اإدارة العليا بمعلومات حول  يفية  -
 ا جاز العمل

 

ت قسم الرقابة الداخلية إلى رقابة إدارية و محاسبية  اأقسام
 و ضبط داخلي

المراجعة الداخلية إلى مالية و إدارية و ت قسم 
 إستراتيجية

و الضبط الداخلي هدفهم  ةالرقابة المالية و اإداري اأدوات
تامين سامة و ت فيذ عمليات المحافظة على 

 ة المعلوماتحاأصول و تأمين الرقة بص

المراجعة الداخلية تهدف إلى تقويم اأ ظمة المع ية 
المؤسسة و تحقيق بحماية اأصول وممتل ات 

  فاءة اأداء و مطابقتها مع اأصول

 

مصدر:   ، أحمد سويلم الحسان، الرقابة الداخلية و التدقيق، دار الراية لل شر و التوزيع، اأردن اه عطاا
 .31، ص 5331
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أن المراجعة الداخلية، ما هي إا أداة من أدوات الرقابة الداخلية ي ون الغرض   احظ من الجدول أعاه
إدارة عن  قاط الضعف م ها هو التأ د من دقة و فاعلية اأ ظمة و اإجراءات المتبعة و رفع التقارير إلى ا

 .اا حرافات أيضا تهدف المراجعة الداخلية إلى قياس مدى  فاية أ ظمة الرقابة الداخليةو 

ث رقابة ااثا ظام ا داخلي: أهمية  لمراجع ا سبة   .داخلية با

حتى يتم ن المراجع الداخلي من القيام بمهامه على أحسن وجه و الوصول إلى رقابة داخلية فعالة 
 صمم هذه اأخيرة لـ: تالمؤسسة يجب أن  تساعد على تحقيق أهداف

 . ظام لرقابة مختلف العمليات -
 .ت ظيم محاسبي  -
 .معالجة مائمة لمختلف المعلومات -
 . ظام لقياس المخاطر و ال تائج -
 . ظام للمعلومات و التوريق -
 . ظام لرقابة اإجراءات الموضوعة من طرف المؤسسة و مدى إم ا ية تطبيقها -

و مهام المراجع الداخلي يقوم بها شخص تابع إدارة المؤسسة، يسمى " المراجع الداخلي " يسعى 
ال عملية الرقابة، و لذلك يم ن ذ ر مجموعة من ال قاط التي تبرز اهتمام المراجع الداخلي بهذه لخدمتها من خ

 1العملية: 

تتميز الوظيفة التسييرية با قسامها إلى مجموعة من الوظائف الفرعية، هي التخطيط و الت ظيم و التوجيه و  -
المؤسسة و التي يشار ه المراجع الداخلي بفاعليه الت سيق و الرقابة، و تعتبر وظيفة الرقابة من مهام مدير 

 لتحقيق هذه الوظيفة و ذلك ضما ا للوظائف الفرعية اأخرى.

قيام المراجع الداخلي بتزويد اإدارة بالمعلومات الرقابية خاصة أن هذا اأخير يمتاز بااستقالية عن  -
طابق اأداء الفعلي مع اأداء المخطط، و اأ شطة التشغيلية داخل المؤسسة، فالمدقق الداخلي يتأ د من ت

 .هذا ما يؤ د على اعتماد إدارة المؤسسة على المراجعة الداخلية لتحقيق اأداء

                                                           

 .335-333لطفي شعبا ي، مرجع سابق، ص ص  1
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عمل المراجع الداخلي بالمؤسسة باعتباره احد العاملين بها، تجعله قريبا من السجات المالية و على دراية  -
ما يدفعه و يساعده على القيام بعملية الرقابة لأ شطة  املة  سبيا بالمشا ل التي تمس المؤسسة، وهذا 
 .التشغيلية المرتبطة بهذه السجات و الورائق المالية

يشمل  شاط المراجعة الداخلية، مراجعة مالية ، و أخرى لمراجعة االتزام بالسياسات و اللوائح و القوا ين  -
و العمليات للتحقق من  فايتها و مدى الموضوعة ، و مراجعة العمليات لأ شطة و  افة اإجراءات 

ا تظامها،  ما يم ن مراجعة  ظام المعلومات و درجة اأمان المصاحبة لها فقيام المراجع بمختلف هذه 
 .المراجعات ي ون لتحقيق اأهداف المسطرة من طرف إدارة المؤسسة

رل يعتبر احد العوامل الرئيسية أما بال سبة لسير المعلومات في  ظام الرقابة الداخلية، فوجوده   ظام ام -
ل جاح المؤسسة في خلق أو تحويل الم افع بأقصى  فاية مم  ة بحيث تتمرل وظيفة المراجعة الداخلية إحدى 
حلقات ااتصال و الرقابة بين موظفي المؤسسة، حيث أن واجب المدققين الداخليين يتمرل في المساعدة 

فس الوقت المحافظة على خطوط ااتصال بين القائمين على على المحافظة على أ شطة المؤسسة، و في  
 .هذه اأ شطة مفتوحة و متواصلة، اسيما أن المؤسسات تعيش و تتطور في محيط سريع التغير
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فصل اأول  خاصة ا
ان ظهور المراجعة وتطورها ووصولها إلى ما هي عليه اآن  ان أمرا حتميا بسبب توسع المؤسسة 

 وظائفها مع زيادة تفرعها وتعقدها.وتشعب 

و ما رأي ا أن مهمة المراجعة الداخلية تح مها مجموعة من المعايير حيث أن القائم بمهمة المراجعة يجب 
عليه أن يلتزم بها وذلك من أجل الوصول إلى مراجعة داخلية فعالة يم ن ااعتماد عليها،  ما أن الرقابة على 

ين ومراقبة من أجل الوصول إلى جودة عالية وبأقل الت اليف وذلك وفق اجراءات ت اليف الجودة تهدف إلى تحس
 وخطوات معتمد عليها داخل المؤسسة وعلى وظائفها.
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 تمهيد:

احتلت الجودة في اآو ة اأخيرة اأولوية اأولى وأصبحت من أهم القضايا في أ  م شأة تسعى لرفع 
تشبع حاجة معي ة لدى مستوى أدائها وتحقيق ال جاح  ظرا للم افسة المتزايدة بين الم تجين و ررة ت وع السلع التي 
 المستهلك مما أتاح له فرصة اختيار السلعة الجيدة ذات المزايا وااستخدامات اأفضل.

وتبعا لذلك فقد زادت أهمية اأخذ بأساليب الرقابة على الجودة ومحاربة أ   قص في  مية اا تاج خال 
ة الحديرة التي ي صب ااهتمام عليها في مراحل التشغيل وأصبحت ت اليف الجودة تعد أحد ااتجاهات المحاسبي

الوقت الحاضر، وأن مفهوم ت اليف الجودة تطور حتى أصبح يش ل جا ب مهم وأحد المؤشرات الرئيسية في 
 التأرير في ت اليف اا تاج مما ي ع س على مستويات الربحية وقدرة الشر ات في مواجهة الظروف الطارئة.

 ابقا تم تقسيم هذا الفصل إلى رارة مباحث:ولدراسة أعمق وأشمل لما ذ ر ا س

 ماهية الجودة. المبحث اأول: -

 الرقابة على الجودة. المبحث الثاني: -

 ت اليف الجودة. المبحث الثالث: -
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 .ماهية الجودة اأول: المبحث

و لما لها من ارر متزايد في تحقيق بجودة الم تجات والخدمات التي ت تجها  اأعمالة ازداد اهتمام م شأ
ة وزيادة حصتها في تحسين سمعة الم شأ م افعالعالمية،لما تحققه م  اأسواقالميزة الت افسية سواء في  إدامة

 .اأرباحالسوقية ومن رم زيادة 

 التطور التاريخي للمفهوم الجودة. :اأول المطلب

 اآو ةفي  إا لإدارةا ه يظهر  وظيفة رسمية  إاالرغم من ظهور مفهوم الجودة م ذ زمن بعيد  على
وظيفة تعادل تماما باقي  ه الحديث على أ اإدار مفهوم الجودة في الف ر  إليي ظر  أصبح إذا، اأخيرة

وااهتمام ومن  اا تباهتستحق  وأصبحتاله دسة وبحوث التسويق المشتريات و وظيفة رل وظيفة الوظائف م
 هذه المراحل المختلفة التي مرت بها الجودة. العليا بالم ظمات وس تعرف على اإدارةجا ب 

 1بخمسة مراحل يم ن بيا ها  مايلي: ن مفاهيم الجودة قد مرتأ إلى ينالباحريشير العديد من 

 الجودة.ضبط  :اأولى المرحلة

تقع ن مسؤولية تحديد الجودة ( وتميزت هذه المرحلة بأ3153.3113هذه المرحلة مابين عام ) امتدت
ات التي تقدمها الشر ات الم تجعلى وجود مشرفين متخصصين بضبط الجودة ومتابعة قياسها والتحقق من 

 .الص اعية

 .للجودة اإحصائيالضبط  المرحلة الثانية:

وظيفة التفتيش ومقار ة ال تائج  واتسمت باستخدام( 3113.3153رحلة خال عام )امتدت هذه الم
 الم تج وفق المواصفات المطلوبة للجودة. إ تاجبالمتطلبات المحددة لتحديد درجة تطابق 

 

 
                                                           

ائف ومهام المراجعة الداخلية،دراسة حالة الشر ات الص اعية الحاصلة علي شهادة ظو  تطوير  ىز ، ارر تطبيق الجودة الشاملة علم تصر احمد سالم حجا 1
ص  ،5339غزة ، جامعة اإسامية، درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل، ىسة است ماا للمتطلبات الحصول علاايزو في قطاع غزة، قدمت هذه الدرا

 .01 - 09ص
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 الثة: ظهور منظمات متخصصة بالجودة.المرحلة الث

هذه المرحلة بعدد من التغيرات في  وامتازت (3133.3113امتدت هذه المرحلة خال الفترة من عام )
ظهور  إلى أدى( مما 3100.3151في الفترة ) الرأسمالي ال ساد ااقتصاد رة بيئة الص اعات وخاصة بعد فت

يشار لها بالرمز  لضبط الجودة والتي  اأمري يةم ظمات ص اعية متخصصة بضبط الجودة مرل الجمعية 
ASQC  ذلك ظهور حلقات الجودة في وبيع الم تجات  إ تاججودة ع د تحديد مستوى مقبول لل إلى  أدىمما 
 .مفهوم حلقات الجودةا من تطورات بعد ذلك التاريخ على وما حدث عليه 3123في عام اليابان 

 .الجودةتحسين  :المرحلة الرابعة

 دارةإمفهوم  إلى والتي تميز بالتطور مفهوم حلقات الجودة في اليابان  (3113.3133امتدت من عام )
 أخرىجا ب مفاهيم إلى في اليابان  و ذلك ظهور مفهوم التلف الصفر  TQMالجودة الشاملة والمعروفة بالرمز 

الازمة لتحقيق الجودة في  واإجراءاتعتبر  ظام مت امل يتضمن عدد من التيارات  توليد الجودة والذ  ي
 الشر ات الص اعية.

 .(0222.8912الجودة ما بين ) إدارة الخامسة: المرحلة

ظهور عدد من برامج و ، يزواإ من المفاهيم الجودة  مفاهيم العولمة، بظهور عددتميزت هذه المرحلة  
لحاسوب في والتي ساهم ا 3113ساعد في ظهور الجيل الخامس للحسابات التي جاء بعد س ة الحاسوب التي 

 التص يع المرن وغيرها. وأ ظمةص يع المت امل ته وظهور ف رة التصميم الم تج وفي تص يع

استراتجيات  إضافةإلى  أدتمن التطور  اأخيرةن المرحلة التطور التاريخي لمفهوم الجودة فإومن خال 
ت فيذ المهام و ذلك اتساع مفهوم  أساليبتغيرات هي لية في  إدخال إلى أدتلتحسين العمليات والتي بدورها 

لمراجعة ا إدارة تدعيم إلى. و ل ذلك يحتاج  لة للشر ة ضمن استراتجيات شاملةت الهيالجودة ليشمل المستويا
 ومواجهة التحديات التي تتعرض طريقتها والتغلب عليها.الداخلية للقيام بمهامها 
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بعادهامفهوم الجودة  المطلب الثاني:  .وا 

 مفهوم الجودة.أوا: 

 المحافظة للم ظمة يجب فلضمان التسيير الفعال مؤشرات التسيير، أهم والت لفة من ال مية ،تعد الجودة
 1والت اليف. إ تاجيةا ،التسليم أجال ،اإ تاجبل أيضا لحجم  والتحسين ليس للجودة فحسب،

بش ل تام ومباشر  تأرر أ هاذلك  ،اإ تاجمتطلبات الجودة العالمية مصاحبة ل ل مراحل وعمليات  أصبحت حيث
 2.المؤسسة وسمعتها أداء ىعل

التي تع ي طبيعة الشخص  (QUALITAS ) الاتي يةال لمة  إلى (QUALITY)"ويرجع مفهوم الجودة 
وظهور الشر ات  اإدارةولقد تغير مفهوم الجودة مع تطور علم  ،واإتقانو ا ت تع ي قديما الدقة  ،يءالش أو

 جديدة ومتشعبة. أبعادللجودة  أصبح،حيث حدة الم افسةال برى وزيادة 

 : الجودة من خال رارة زوايا  إلىويم ن ال ظر 

والتي تظهر  اأداءالرالرة فترتبط بجودة  أمااإ تاج، وترتبط الرا ية بجودة  ،بجودة التصميم اأولى ترتبط
 3."للمستهلك ع د ااستعمال الفعلي للم تج

فقد  ،معاهد أمالمختصون بالجودة سواء  ا وا جمعيات  أوردهاوالتعريفات التي  اآراءتباي ت وتعددت "
 .غير المعيب والتي تؤرر مباشرة في الحاجات الحالية والمستقبلية للزبائن أ ظمة بأ هاعرفها "دومي ج" 

 االتزام بالمتطلبات المحددة. بأ هاالمطابقة لاستعمال فيما عرفها  بأ هافقد عرفها  "جيرون"ما أ

الجودة هي احتياجات الزبون وليست احتياجات المصممين وا احتياجات رجال  أنويرى "في بوم "
وتقيس مقدار  ،الخدمة أولية للزبون مع الم تج الخبرة الفع إلىالعامة،فهي تست د  اإدارةالتسويق وا احتياجات 

الخدمة بوصفها  "  أوحدد جودة الم تج  إذ هدف متحرك في سوق الم افسة، وأ هامقابلة الم تج لمتطلبات الزبون 

                                                           

1KONDO yoshio « lamaitrise de la qualité dans l’entreprise ».édition économico  ، paris،1997،p0. 
 . 03، ص5333القاهرة، ، تاج ، دار ال تب العربية لل شرمحمد إسماعيل عمر، أساسيات الجودة في اإ 2
 .39-32،ص ص 5335، 3،ط اأردنظمات الحديرة، دار صفاء ل شر،عمان، الم الجودة في ، طارق الشلبي، الدراد ة مامون3
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استعمال الم تج  أر اء)الخدمة( السوقية واله دسية،الص اعة والصيا ة في  أوالمزيج ال لي للخصائص الم تج 
 1"."أوالخدمة، والتي تلبي توقعات الزبون

الجودة هي مجموعة الخصائص المتعلقة بالم توج لمراقبة الجودة فتعرفها  ما يلي"  اأمري يةالجمعية  أما
 2الحاجات المتوقعة او المرغوبة. إلىإرضاءاو الخدمة والتي يؤد  تفعليها 

 أن آخرون بي ما يرى الجودة هي التجاوب مع حاجات العميل ومتطلباته، أنويرى بعض الباحرين 
 .3اإ تاجعملية  لمداخاتتهاك ا بر معدل من الرضا مقابل اقل معدل اس الجودة تع ي الحصول على

لك بالش ل الذ  يتطابق مع تحقيق رغبات المسته "القدرة على بأ هاويعرف بعض الباحرين الجودة 
 .4" إليهويحقق رضاه عن السلعة المقدمة توقعاته 

توقعات العماء في م بش ل  بير في تلبية تته أساسيةعمل  إستراتجية"بأ ها آخرونفي حين يعرفها 
 صريحة." أوسواء  ا ت توقعات ضم ية  الداخل والخارج 

الوفاء يتوقعان المستهلك او حتى تزيد  إلى "قدرة الم تج او الخدمة علىالجودة تشير  أن آخرونويرى 
 .5عن توقعات المستهلك"

 6لك:تعرف الجودة بعدة طرق وفقا لمن يعرفها ولما تتعلق به السلعة او الخدمة.ومن ذ

 درجة او مستوى من التميز. -

 المزايا او الخصائص ال لية للسلعة او الخدمة والتي تشتمل علي قدرتها في تلبية ااحتياجات. -

ن القول   : الجودة هي أنومن التعاريف السابقة يم

                                                           

 .50ص ،اأردن،عمان  ،ازور  العلمية لل شر والتوزيعت اليف الجودة استراتجيا ،دار اليإدارة حيدر علي المسعود ، 1
2Ph.kotler et B.Debois.Marketing Mangement.public.10eme edition.paris.2000.p80 

 .33ص، 5333، مر ز تطوير ااداء والت مية، القاهرة،مهارات ادارة الجودة الشاملة في التدريب حسب ،هال محمد عبد الغ ي  3
 .33ص، 3113،مصر، القاهرة،دارة الجودة في المؤسسات العربيةا، فريد عبد الفتاح، زين الدين 4
 .31ص ،5335،الجامعيةالدار ، القاهرة، ادارة الجودة ال لية، الب ريصو يامحمد 5
، يعز لل شر والتو  إرراءم تبة الجامعية ، التحقيق الدقة في ادارة الجودةمفاهيم وتطبيقات، sisx sigma، راتب جليل صويص، محمد عبد العال ال عيمي6

 .33ص ، 3،5331طاأردن ،عمان.
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 ص بالحصول علىت.فهي تخاأشياءعمل  اإتقانالقدرة على " بأ هاوب اء على ذلك يم ن تعريف الجودة 
رة والضم ية هالظا المستفيدينم تج او خدمة تحتوى مجوعة صفات )خصائص( تلبي حاجات ورغبات وتوقعات 

 1ما يم ن م ها. بأقلعن طريق م تجات وعمليات خالية من العيوب او 

 .الجودة أبعادثانيا: 

مطلقة وغير  تت ون  سبية وليس فإ ها ريرة وتعبر عن وجهات  ظر متباي ة لذلك  أشياءالجودة تع ي  إن
ملموسة ول  ها حقيقية واضحة وقد ت ون محددة المعالم ول  ها بدون  هاية.ولذلك فان مجمل احتياجات ورغبات 

 2.الجودة المطلوبة وأبعادالمستهلك ساهمت في تحديد معالم 

 3:ال حو التالي الشائعة م ها على اأبعادلقياس الجودة ويم ن تحديد ومفردات  أبعادتوجد 

 .في الم تج اأساسية خصائصإلى اليشير هذا البعد  :PERFORMANCEءاأدا -

مرل  الم تجتضيف قيمة لجودة التي و  وهي الخصائص الم ملة للخصائص الرئيسية، :FEATURESالهيئة -
 .تح م عن بعد في جهاز التلفزيونلل السيطرةتوافر 

ت ون ه الك  أنويجب  اأداءااتساق والربات في  إليوتشير  :RELIABILITYالمعولية )ااعتمادية(  -
 ي ون جاهزا وقت الطلب. اأعطالوانالم تج وعدم ت رار  أداءدرجة من ااعتمادية والرقة في 

 صفات التصميم.اتمرل درجة تطابق الم توج مع مو  :COMFORMANCEالمطابقة  -

 .وااستبدالأمعدل العمر ااقتصاد  للم توج قبل ااستهاك  إلى: تشير DURABILITYانة متال -
 والشعور الذ  تريره لدى المستهلك. هيئة الخارجية للم توج، إلتشير  : AESTHETICSالجمالية  -

 للزبونعن درجة تم ن المجهز من فهم الحاجات البشرية تعبر  :EMPATHYالتقمص العاطفي -
 .الم توجوتلبية تلك الحاجات في وتحديدها

يقصد بها احتراف المه ة وقدرة المجهز علي تقديم م توج خالي  :ALISMPROFESSIONIONااحترافية -
 .بعد البيع(ما ودعم الزبون )خدمات  من العيوب،

                                                           

 .35ص ،33ص  ، 5333،الخير مطبعة الشباب ،قياس في الشر ات الخدمية ،سفاق حامد عبد اه1
 .01ص  ،5330ااردن، ،عمان،دار الرقافة لل شر والتوزيع ، 5333: 1333،ادراة الجودة الشاملة ومتطلبات اايزو قاسم  ايف علوان 2
، ص 5331ااردن، ،عمان، البازور  العملية لل شر والتوزيع،  ظام ادراة الجودة في الم ظمات اا تاجية والخدمية، دار  وآخرونيوسف حجيم الطائي  3

99. 
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 أر اءزبون يسببه الم توج إلى ال أنالذ  يم ن  أواأذىمقدار الخطر  :تع ي ضآلةSAFETYالسامة -
 ا عدام ذلك المقدار. أو بعده أوااستخدام 

انية - : تع ي سهولة تصليح وسرعة وحسن التصرف القائم بعملية SARVICEABILITYتقديم الخدمة  إم
 التصليح و فاءته.

السابقة  راتهخبلم توج اعتمادا علىادارك ما يراه في ا تع ي قدرة الزبون على :PERCEPTIONاإدراك -
 وسمعة الشر ة.

مال  - خلو الم توج من العيوب وعرض الباحرون والمختصون مجموعة من  تع ي درجة :FAULTLESSال
يبين  اأتيوالجدول  في تص يفها، أو أ واعهافي  أوفي عددها  إما اختلفوا ( للجودة،اأبعادالخصائص )

 1الجودة بحسب مجموعة من المختصين في مجال الجودة. أبعاد

في الجدول  الخدمات وهيالتي يجب ااهتمام بها في ص اعة السلع وص اعة  الجودة  أبعادوه الك 
 :اأتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .59مرجع سابق،ص ،حيدر علي المسعود 1
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 الجودة في صناعة السلع والخدمات أبعادمقارنة بين : (4) جدول رقم

 الجودة في صناعة الخدمات أبعاد الجودة في صناعة السلع أبعاد
 مستوى الدقة  .3 اأداء مستوى .3
 التوقيت  .5 المعولية .5

 اا جاز .0 تا ة )العمر اافتراضي (مال .0

 ة في التعاملداقة واللطافالص .1 سهولة ااستخدام .1
 احتياجاته لإشباعتطلع الزبون  .2 القدرة علي الخدمة .2
 معرفة مقدم الخدمة .3 الجمالية .3
 الجمالية .9 القدرة علي اختيار والتوسع بالحجم .9
 السمعة .1 السمعة .1

 

، دار الرقافة لل شر 5333:1333الجودة الشاملة و متطلبات اايزو  إدارةقاسم  ايف علوان ، المصدر:
 .09، ص 5330، 0، ط اأردنوالتوزيع ،عمان 
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 1: ما يليتوسعا في خصائصها، س أتي إبرازها فيبعاد الجودة قد عرفت ومن الماحظ أن أ

الم اسب الم تظرة للجودة المعلن داء للم توج ومدلول أصبحت تأخذ أ رر فأ رر  تائج اأ :نيةخصائص التق 
 ع ها للم توج.

دور حيث ي من ت لفة الشراء وت لفة ااستعمال، خذ في ااعتبار  لأصبحت تأ :الخصائص ااقتصادية 
 .جمالية للحيازةالحديث اليوم حول الت لفة اإ

مع رغبات  يتفق الم توج للتسويق وزيادة قدرته على اأداء بماوتظهر مدى قابلية  :الخصائص التجارية 
 المستهلك.

ية من الوفاء درجة عال بحيث يعتبر الم توج علىمن ،تتعلق بدرجة الوفاء،الصيا ة واأ :تاحةخصائص اإ  
   خلل.ه لمدة معي ة من الزمن دون حدوث أحقق الغرض الذ  وجد من اجل إذا

" أدى إلى ااهتمام الخالبيئة،...  ا"المجتمعية"و"الصحةظهور متطلبات يقال ع ه :خصائص اجتماعية 
ل قبول من ا محبحيث يصبح الح م الشفهي فيه لجودة، رر ع د الحديث عن مفهوم ابأخذها أ رر فأ
 دق محل قبول الجماعة.اآخرين وبش ل أ

إما في عددها أو في  والمختصون مجموعة من الخصائص )اأبعاد( للجودة اختلفواوعرض الباحرون 
 صين في مجال الجودة.مجموعة من المختراء بين اأبعاد بحسب أتي يلجدول اأاعها أو في  تص يفها و اأ و 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 03 -51، ص ص 5335، 3، ااردن، طوالتوزيع، عمانحيلة، الجودة وا ظمة اايزو، دار ال  وز المعرفة العلمية لل شر  فريد  ورتل ، امال  1
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 الجودة. أبعادمجموعة من الباحثين والمختصين حول وجهات نظر  :(5)الجدول رقم 

 مانعازور  العلمية لل شر والتوزيع، دار اليحيدر علي المسعود ، ادراة ت اليف الجودة استراتجيا، المصدر: 
 .51ص ، 5333، اأردن

 

 

 

 

 

Evaneevich  Norri et 

Radford  
Chase 

Aquillans  
 Reid et جودة  ل ومحمد الفض

sindoes  
 اأداء
 المظاهر
 المعولية
 المطابقة
 المتا ة

 الخدمية القدرة
 الجمالية

 الجودة المدر ة

المطابقة -
 للموصفات

 اأداء-
 سرعة ااستجابة-
الخبرة في سرعة -

 التغيير       
 المظاهر-  

 العولمة
 المتا ة

القدرة الخدمية    -
 الجمالية-
 الجودة المدر ة-

 اإ سا ية-
 القيمة-

 ملموسة
 اأداء
 المظاهر
 المعولية
 المطابقة
 المتا ة

غير ملموسة 
 الجمالية
 ااعت اق
 الحرفية

 اأداء-
 المظاهر-
 المعولية-
 المتا ة-

                -القدرة الخدمية-
 ااستجابة

 الجمالية الف ية-
السمعة أو الم ا ة -

 المرموقة

 أبعاد وظيفية:
 ااستفادة من الم تج-

 المتا ة-
 العوامل اإ سا ية-

 أبعاد غير وظيفية:
 المظهر الخارجي-
اا طباع الذاتي)الرمن، -

 السعر،وغيرها(

 جودة التصميم-
جودة مطابقة -

 التصميم
سهولة -

 ااستعمال
خدمات ما -

 بعد البيع
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 .هاوقياس الجودة ومحدداتها أهمية المطلب الثالث:

 الجودة. أهميةأوا: 

 أ شطتهااختاف  الشر ات على مستوى أو ينالمستهل مستوى   بيرة سواء على إستراتيجية أهميةللجودة 
م تجات التي تحدد حجم الطلب على  اأساسيةالعوامل  أهمتمرل احد  أ ها إذ الوط ي للباد، المستوى على أو

 1:يأتي ما  اأهميةويم ن ت اول هذه  الشر ة،

ة - تربط  العاقات التيويتضح من خال ة شهرتها من مستوى جودة م تجاتها، تستمد الشر  :سمعة الشر
 ومحاولة تقديم م تجات تلبية رغبات وحاجات زبائن الشر ة. الشر ة مع المجهزين وخبرة العاملين ومهارتهم،

الشهرة والسمعة  ة حقق الشر ما  ا ت م تجات الشر ة ذات جودة م خفضة فيم ن تحسين هذه الجودة ل ي ت فإذا
 ما هو  إليه الشر ة  ها من الت افس مع الشرا ات الممارلة في الص اعة والقطاع الذ  ت تمي الواسعة والتي تم

 .في ص اعة اال ترو يات وغيرها IBMشر ة  أوالسيارات  لإ تاج" مرسيدس"الحال بال سبة لشر ة 

ال ظر والح م في قضايا شر ات تقوم : تزايد باستمرار عدد المحا م التي تتولى المسؤولية القانونية للجودة -
 او توزيعها . إ تاجهابتصميم م تجات او تقديم خدمات غير جيدة في 

من  (الزبون)ب الفرد قا و ا عن  ل ضرر يصي مسئولةلذا فان  ل شر ة ص اعية او خدمية ت ون 
 جراء استخدامه لهذه الم تجات.

درجة  إلىتوقيت تبادل الم تجات ية وااقتصادية ستؤرر في  يفية و التغيرات السياس إن: المنافسة العالمية -
تسعى  ل من  إذمتميزة  أهميةت تسب الجودة  مة، بيرة في سوق دولي ت افسي وفي عصر المعلومات والعول

 ،محسين ااقتصاد بش ل عان من تحقيق الم افسة العالمية وتبهدف التم  تحقيقيهاالشر ة والمجتمع 
ذلك  أدىالعالمية،ف لما ا خفض مستوى الجودة في م تجات الشر ة  اأسواقفي  قدم ئموط والحصول على

 .الميزان التجار  للبلد التأرير علىالشر ة ومن رم  بأرباحالضرر  إلىإلحاق
محددة تساهم في حماية الشر ة ووضع مواصفات قياسية  أ شطةتطبيق الجودة في  :حماية المستهلك -

 .المستهلك من الغش التجار  ويعزز الرقة في م تجات الشر ة

                                                           

 .03،  03ص ، ، مرجع سابققاسم  ايف علوان 1
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عن شراء م تجات الشر ة،  المستهلك إحجام ىلن مستوى الجودة م خفضا يؤدى ذلك إع دما ي و 
 ها المستهلك م ه.بشرائه من القيام بالوظيفة التي يتوقععدم رضا المستهلك هو فشل الم تج الذ  يقوم  إنف

اليف والحصة السوقية - زيادة الحصة السوقية وتوفير الت اليف  إلىتقود  أنيم ن  المضمو ة فالجودة :الت
ان تحسين الموروقية والمطابقة للموصفات يع ي الحد ااد ي من ؤرران في الربحية وبذات الطريقة فو اهما ي
 قليص الت اليف الخدمية.العيوب وت

 .ثانيا:محددات وقياس الجودة 

 محددات الجودة. .8

من تقديمها  اأساسيالدرجة التي تستطيع بواسطتها الم تجات او الخدمات تحقيق الغرض  إن
 1:اآتيةتعتمد علي المحددات 

تتعلق  ويمرل الخطوات التي تحدد مستوى الجودة ويقصد بالتصميم "جميع القرارات التي التصميم: .أ 
 إلىبون لبات الز المستخدم في تحويل متط اأسلوبويسمى  بتحديد خصائص السلعة او الخدمة".

طلبات الزبون في  حسبان زيادة قرار التصميم مت يأخذ أنمصطلحات ه دسية وف ية  شر الجودة ويجب 
مستوى  إلىالدقة في التصميم من اجل الوصول بالم تج  مبدأوهذا يع ي اعتماد  اإ تاجيةقدرات  على

 .المطلق اإتقان
فات المحددة في التصميم خدمة تتوافق مع المواص أوسلعة  إ تاجوتع ي جودة مطابقة  :جودة التطابق .ب 

ة مطابقة الموصفات تعد واجب أن،حيث من الم توج ال هائي الذ  يقابل موصفات التصميمالتأ يد هذا  ،ويتم
 اإ تاجيةعوامل تؤرر فيها مرل القدرات اي في بوجود  أيضاة ل ي ي ون الم تج جيدا .ول ن  ذلك ومهم

ز.........( فالتصميم الجيد ،التدريب والحوافوالمعدات مهارات العاملين  اآاتالمستخدمة )للتسهيات 
 أوالسلعة   إ تاجمن الجودة فقد ي ون التصميم جيدا ول ن  وحده ا ي في ول ن لتحقيق مستوى م اسب

بعض  إ تاج،او يرت ب عماامعدات او تلف المواد بعد تسليمهاوال اآاتالخدمة ي ون رديئا  تيجة 
 المطابقة. أهميةفي الت فيذ،ومن ه ا تظهر  اأخطاء

                                                           

، 3،دار ال تاب الحديرة القاهرة، مصر، ط ظمة في ظل ادارة الجودة الشاملةالم إستراتجيةالشر ات،  إدارةلمعايير في ،تطبيق اصاح الدين حسن السيسي 1
 .51-51، ص ص5333
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 أهمية  يفية استخدام الم تجات،لزبون عن ل واإرشاداتلسهولة ااستخدام  أن :سهولة ااستخدام .ج 
 إرشادما لم يتم  فإذا،وفق ما هو مصمم لها علىوآم ة،بطريقة سليمة  اأداءقصوى في زيادة قدرتها على

من جا بهم بما  اإجراءاتتتخذ بعض  أنفمن المتوقع  الزبائن  حو ما يجب عمله ع د استخدام السلعة،
 بون حول  يفية استخدام السلعة علىالز  إرشادويتم  وء ااستخدام تيجة س جسلبيا في جودة الم ت تأريرايؤرر 

و يفية  ،ستخدام الصحيح لهااا إليوترشد  عبوة السلعة،على ش ل تعليمات وتوجيهات ت ون مطبوعة 
بم ان واضح وبصيغة يفهمها  إرشاداتن و ت  أنويجب  ااستخدام، أر اءمعالجة المش ات التي تحدث 

 الزبون العاد .

تؤدى اختاف السلعة الم تجة وظيفتها بال فاءة المطلوبة بل  أنليس مهما  :بعد التسليم ما خدمات .د 
فان من  اأسبابعما هو متوقع م ه وبغض ال ظر عن تلك  اأداءاختاف  إلي ريرة تؤدى   أسبابه الك  

)الصيا ة او  اإصاحالمهم معالجتها،سواء عن طريق سحب الم تجات المعيبة من السوق او عن طريق 
 1ااستبدال(.

 :قياس الجودة .5
يم ن من خالها التعبير عن  وعلي مؤشرات للجودة، أرقام لحصول علىقياس الجودة يع ي ا أن

 تائج  استعماا، اأ ررومن مؤشرات الجودة  درجة مطابقة الم تجات والخدمات لاحتياجات العماء،
 أنوالتي يجب  ،الم تج للمعايير الموضوعة مسبقا من درجة مطابقة خصائص تتأ دالرقابة ال هائية التي 

 يل.متطلبات العملت ون مطابقة 

 فس  فالحفاظ على معرفة مستوى الجودة م تجات وخدمات المؤسسات الم افسة، أيضا ما يجب 
جسيما  ار خط ن بتطوير وتحسين مستوى م تجاتهم يش لو في الوقت الذ  يقوم فيه الم افس مستوى الجودة
 2.علي المؤسسة

العميل،  إرضاءالقيام بعمل من حيث ايجابية مرل تدابير  أيضاإلىيشير قياس الجودة  أني بغي 
 3.ي بالمتطلباتالمشا ل تف لوحلو  ال ظم، التصاميم، ذا  ا توما ،اأهدافت فيذ 

                                                           

 .15 -13،مرجع سابق ، ص ص  وآخرونيوسف حجيم الطائي  1
2GOGUE jean-Marie « Management de la qualité »edition ECONOMICA.3éme .editiion.paris.2001.p 54. 

 .591،ص  5333 ،ااردن،عمان،  3ط،لجودة الشاملة، دار المسير لل شرخضير  اظم حمود، ادارة ا3
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 جودة جيدة،او ذات الجودة اولية ام تجات ع إلىتص ف الم تجات  أنيم ن  دة ،لجو ووفق معايير قياس ا
فق رغبات حيث يتم وضع المعايير القياسية للجودة و  مرفوضة، أورديئة  أو، قياسية أو ذات  وعية معيارية

 1.ى ااقتصاديةوالجدو  القدرات المتاحة، المستهلك،

تحديد الشروط الواجب توفرها في السلعة ل ي ت ون مطابقة  إلىويهدف وضع المواصفات القياسية 
تشمل هذه حيث  وتخفيض الت لفة، اإ تاجبعين ااعتبار رفع مستوى  اأخذللمتطلبات العماء مع 

 .واأوزان اأبعاد المقاسات، والتشغيل، اأداءدرجات من الجوا ب الطبيعة المي ا ي ية،  المواصفات  ل

 2قياس جودة الم تجات من خال رارة طرق رئيسة والمتمرلة في : وتتم عملية

 لقدرة التميز. الربات ال افيا ه يتميز بعدم  إا وارخص طريقة، أسهليعتبر  :الفحص النظري -

 جزئيا. أو  ليا إتافه إلىمما يؤدى  ،للم تج والمي ا ي يةيقوم بقياس الخصائص الطبيعة : ااختبار ااتافي -

قياس غير المتلفة   بأجهزةويتم من خال تجهيز المختبرات و معامل ضبط الجودة  :تلفمغير الااختبار  -
يساهم في ااقتصاد في الوقت  مما جات فوق الصوتية،والمو  جاما، وأشعة الصوتية، باأشعة التحليل 
 والت اليف.

راعي ت أنمستوى للجودة ويجب  أفضل على ها للحفاظتطلب قياسها ومراقبتتحديد مستويات الجودة ي أن
 3:المواصفات والمستويات القياسية الشروط التالية

وا يترك للعامل  من تغيير، أ ررتتحمل  واضحة ومحددة تحديدا  ميا بحيث ات ون المواصفات  أن يجب 
 تقدريها ب فسه

 الورائق للمواصفات. أحداث ااست اد على أ  ي ون ه الك تضارب في المواصفات، ا أن يجب 

 هاون فيه.و او التلغلبا اأداءشط في  ا ي حتىة المواصفات المحددة ملم بأهميبان العامل  تتأ د أنيجب  

يجب تجميع البيا ات والمعلومات التي قد يحتاجها العامل في وريقة واحدة مع تحديد المصدر المخول  
 علي التساؤات. اإجابةلحق في اغموض في الوريقة  أ بتوضيح 

                                                           

، 3، طاأردنواساليب حديرة في ادارة الجودة الشاملة دار الميسر لل شر والتوزيع و الطباعة، عمان،six sigma ،  وآخرونالقزار  إبراهيم إسماعيل 1
 .311، ص5331

 .12ص، ،الدراد ة، مرجع سابقمأمون 2
 .031،ص 5339، 3ط، ااردنمهدى السامرائي ، ادارة الجودة الشاملة في القطاعين اا تاجي والخدمي، دار جرير لل شر والتوزيع، عمان، 3
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هذه  وضع إلى المراد قياسه فان الحاجة تدعو الشيءقياس المعايير في تعتمد علي  المقاييسولما  ا ت 
 .أفضلمن اجل جودة  تحسي ها المعايير والعمل على

 وقياس الجودة.تحديد طرق  :ثالثا

 1يلي: ماومن هذه الطرق  توجد ال رير من الطرق المستخدمة في تحديد الجودة وقياسها،

 تيجة  الباحرين والتي ت شأ آراء على باأساسوهذه الطرق ت ون مب ية  :الطرق الحسية )الشخصية( .3
فهي تشترط . و ظرا ل و ها حسية اإدراكالمفاضلة الشخصية وقوة  وتأريرالمترا مة ممارسة السابقة والخبرة لل

 في ال وعية وفي القيم ال مية للخواص. رأيه يبدى أنفي المستهلك 

ية  .5 اني  أخرىوبعبارة  ية والقياسات المعتمدة،الفحوصات العمل ه الطرق تعتمد علىوهذ :واآليةالطرق المي
وهذه الطرق  اأساسيالجودة يتم اعتمادها دون تدخل الع صر  م والمواصفات الخاصة بالسيطرة علىفان القي
 :أ واع 0 إليت قسم 

الطرق المستخدمة في القياس وهي تهتم بش ل  أسرعوتعتبر هذه الطريقة من  :الفيزيائية للقياس الطرق .أ 
 رافة  ااهتمام بالم تجات الغذائية على فمرا ي صب .الم تج من ال احية الفيزيائية ب وعية وجودة أساسي

العيوب  ( ي صب علىواألبسة اأقمشة)مرل  بي ما هو بال سبة للم تجات ال سيجية المادة والرائحة واللون،
 بلية ال سيج للشد وما شابه ذلك.وقا األوانل سيجية واختاف تدرج ا

يميائيةالطرق  .ب   فمرا الم تجات للم تج، ال يمائيةوهذه الطرق تر ز علي الجوا ب والخواص  للقياس: ال
 ذلك. إلىواأحماض و سب الدهون والبروتي ات وما  اإ زيماتفحص  الغذائية ي صب فيها ااهتمام على

حيث  مج مراقبة الجودة، بيرة في مجال تطبيق برا أهميةما الطرق عمو ولهذه  الطرق المجهولة للقياس: .ج 
 فحوصات الجودة في هذه الحالة على العمل. وت صبلهذا تق يات عالية و ادر ف ي متخصص  يتطلب ذلك

م ظفات ال،مساحيق التجميل ،اأدويةمرل:قة وبالمستوى المتقدم من الجودة، الم تجات التي تصف بالد
 والزيوت وغيرها.
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 الرقابة علي الجودة. الثاني: المبحث

 اأعمالالمسؤولية عن متابعة  اأداةفي  افة الم ظمات  و ها  اأساسيةتعد وظيفة الرقابة من الوظائف 
عد ضمان تقديم م تج قة مطابقة مع ال تائج المقدرة. وبال تائج المتحق أنمن  التأ دلغرض  بأول أواالتي ت جز 

وقد  ان لظهور  في  ل مرحلة تاريخية، اإ تاجيمن ال ظام  أساسياللمستهلك بمستوى جودة مائم جزءا 
  المصا ع إدارةممارسات جديدة  إلىرورة الحاجة في ض فترة الرورة الص اعية ارر واضح إبانالمص ع ال بير 

جودة في ال اأهمية ااستر ائية للرقابة علىوتبرز الجودة بصفة خاصة،  علىالرقابة  بصفة عامة ولوظيفة
 فشل الرقابة. أو توى الرقابة يقرر  جاحان مسالم ظمات الص اعية ذلك 

 .وأهميتهاوأهدافهالجودة بة على ا:مفهوم الرقا اأولالمطلب 

 الرقابة على الجودة  مفهومأوا:

مدى التزام الم توج بالمواصفات والرسومات والتصميمات و لما " أ هاعلى الجودة على  الرقابة تعرف 
الفعلي  لما  ا ت درجة الجودة عالية،والع س صحيح ف لما  اإ تاج ان تطابقا بين التصميمات وخصائص 

 .1"ا حرفت خصائص الم تجات عن المواصفات المعيارية  لما ا خفض مستوى الجودة

 أنمن  التأ د إلىوات المحددة مسبقا والتي تهدف :"مجموعة من الخط بأ ها أيضاويم ن تعريفها 
 2الموضوعة للم توج" اأساسيةيتطابق مع المواصفات والخصائص  المحقق  اإ تاج

الجودة المطلوبة والتي تعتبر بالضرورة الجودة العالية. فقد  إلى باإ تاجل "الوصو  بأ ها أيضاعرف  ما ت
 3تباع به" أنضوء استعماات السلعة او السعر الذ  يجب  دة المتوسطة او الم خفضة وذلك علىتمرل الجو 

 ،تحقيق وتحسين جودة الم توجل واأ شطة لأساليب اأ سبخدام ااست هيالجودة  وم ه فالرقابة على
المواصفات المحددة سلفا لمقابلة المع ى  ات وحسن التصميم للم توج ب اء علىفي دقة الموصف أساساوالتي ت من 

المطابقة ومراجعة ااستخدام لتوفير المعلومات او خدمة لمراجعة  امل لها مع الفحص الدور  للتحديدال 
 لزم ذلك. إذاالمواصفات 

                                                           

 .092ص ، 3119، ااس  دريةع، م تبة ااشعا، مدخل ت املي تجريبي ، لوجية اا تاج والعمليات الت  و  دارة، افريد راغب ال جار1
 .013ص  ، مصر ،ااس  درية،  الدار الجامعية، ادارة اا تاج والعمليات،محمد توفيق ماضي  2
 .511 ، ص3112مصر ، اس  دريةمؤسسة شباب الجامعة لل شر،ا ، ظيم واادارة في القطاع ااعمالصاح الش وا ي ،الت 3
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 ثانيا: أهمية الرقابة علي الجودة

 1يلي:  بيرة تتجلى في ما أهميةلمراقبة الجودة  إن

الشح ات  أن إذ سيم  هم ااطمئ ان إلى ه،تحسين العاقات بين المورد وعمائتساعد مراقبة الجودة على -
 الواردة م ه ست ون بدرجة الجودة المطلوبة.

ت قد يترتب عليها وفرا ما يحقق لهم تخفيض  مية المواد الهال ة والخردة،تم ن مراقبة الجودة المورد من  -
 العماء. إلىالتي يبيع بها  اأسعارتخفيض 

، إليهالشح ات الواردة  لعميل القيام بالتفتيش ال امل علىا دقيق للمراقبة بالم ظمة سيوفر علىوجود  ظام  أن -
 زيادة رضاه وواءه لم تجات الم ظمة . إلى ما يؤد  

 الجودة وهي :مة من خال الرقابة على الم ظ ه الك فوائد داخلية تعود على أيضا

الم افسة وبتالي زيادة الم تجات وزيادة القدرة على  أسعارا خفاض  إلىالتقليل من الت اليف مما يؤد   -
 والحصة السوقية. اأرباح

 الم ظمة. إ تاجيةتحسين جودة الم تجات وزيادة  -

 القائمينالعمليات لدى  إدارةية ر توافر المعلومات الضرو  د وجود  ظام واضح للرقابة علىويساع
 أنلة ما فا ه يجب حل مش  ه "ا ه ل ي ت ون قادرا علىمؤدا أساسي ويقوم هذا ال ظام على افتراض عليها،

 ."أوارؤيتها  ت ون قادرا على

عدم تطابق في الوقت  تعرف على ا حراف او  أنمرل هذا ال ظام يم ن وعليه فمن خال وجود 
م ع حدوث  قدرة على أ ررمن رم تصبح الم ظمة و  يزيد قدرة التغلب عليه بسرعة وفعالية،الم اسب وهذا ما 

 مش ات مشابهة في المستقبل.
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 الجودة. الرقابة على أهداف ثالثا:

 1:اآتية اأهدافتحقيق  إلىيهدف  ظام رقابة على الجودة 

فتح  إلى ما ترمى  تائج الرقابة  المواصفات،في متجا س  إ تاج والحصول علىالحفاظ علي جودة الم تجات  -
 وتقليل مردودات المستهل ين. اإ تاجالت  ولوجية في  اأساليبحسين وتطوير الطريق لت

 والمطابقة للموصفات. عن طريق زيادة عدد ساعات التشغيل، اإ تاجيةرفع ال فاءة  -

 التشغيلي. باأداءت اليف المقتر ة التقليص  -

 . اأرباحزيادة  إلىواجها وهذا يؤدى ور  المبيعاتزيادة  -
 وجودته. اإ تاجب مية  اأجرربط  إتباعالحافز في حالة  اأجر زيادة إلىالسليم يؤد   اإ تاجرفع  -

 في تطوير وتحسين الجودة . بااستمرارمن خال السعي  تقليص الش وى المستهل ين -

 للمتطلبات السريعة.وااستجابة السريعة بتقديم الخدمات للمستهل ين  اإسراع -

 درجة جودة الم تجات ال هائية. حتى ا يؤرر ذلك على واد المشتراتتقليل حجم المعيب في الم" -

تحليل درجة تحقيق هذه  يتم العمل على أنفي تحقيق أهدافه ومن الضرور  لضمان  جاح  ال ظام الرقابي  -
عادة ،اأهداف  2."وتحديرها في ضوء ال تائج المحققة اأهدافال ظر في هذه  وا 

 الجودة ومراحل تطبيق عملية الرقابة. أنواع الرقابة على :المطلب الثاني

 3:الجودة وهي أ واع من الرقابة علىيم ن التميز بين عدة 

 الجودة . جية )مراقبين وخبراء خارجيين (علىداخلين( والخار  مراقبينلرقابة الداخلية )ا 

 المشتريات والم تجات ال هائية. علىالمعدات واآات و  وعلى اإ تاجيةالعمليات  الرقابة على 

 المست دات والورائق الخاصة بالجودة. وعلى اإجراءاتالرقابة على جودة ال ظام وعلى  

 4الجودة وفق المراحل التالية: ويتم تطبيق الرقابة على

                                                           

 .335 -333،ص ص 5335، اأولى،ادارة وخدمة العماء، دار المسير خضير  اظم حمود1
 .332ص ، مرجع سابق ،ائييوسف حجيم الط 2

3CORBEL Bernard et Murry Bernard « l’audit qualité interne .Démarche et techniques de communication 

édition AFNOR.2 émeédion .paris.2000 p9-14. 
 .51ص، 3111 ،ااردن ،،عمان 3ط، دار حامد لل شراأعمال، الحديرة للم ظمات  إدارةاحسن علي علي،  4
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 القيود.و احة،،الموارد المتاأهدافحيث تظم  ،لإ تاجوسائل التخطيط المواز ة التقديرية  أهم من :التخطيط .3

 مختلف الجهات المعي ة بالرقابة. المواز ة يتم توزيعها على إعادةد بع :نشروال اإعان .5

 رم مقار تها بالمستويات التي تم تحديدها في المواز ة. ،بمع ى قياس ال شاطات :القياس والمقارنة .0

 باغها باا حرافات الموجودة.إالازمة بعد  اإجراءاتة باتخاذ تقوم اإدارة  المختص:تصحيحال .1

 .الجودة ة في عملية الرقابة علىمالمستخد اأساليب :المطلب الثالث

امل أسلوب .3 من مطبقاتها  التأ دف وذلك بهد ،لوحدات: يتم من خاله فحص  افة ا(822)الفحص ال
دفع الوحدات المرغوب فحصها  إتافو ذا احتمال  اأسلوبعالية لهذا ت لفة الال أن للمواصفات إا

 1المؤسسات لاستخدام ال وع الرا ي من الفحص.
من مطابقة تلك  التأ دحيث يتم اختبار عي ات بصورة عشوائية، ومن رم  :اإحصائيالفحص  أسلوب .5

 .2مقار ة بالفحص ال امل ال تيجة صائبة  سبيا الوحدات الم تجة للموصفات المحددة مسبقا،وبهذا ت ون
 3:إليللرقابة  اإحصائية اأساليبوت قسم 

ح ة المراد فحصها ومن رم قبولها او رفضها وفقا ل تائج يتم اختيار عي ة من الش :عينات القبول أسلوب .أ 
. ويستخدم هذا اأخيرمن توفرها في هذا  التأ درم يتم  ، حيث تحدد خاصية مهمة في الم تج،الفحص
 من جودة الم تجات ال هائية. للتأ د اأسلوب

التشغيل  أر اء اإ تاجفحص عي ات من  على اأسلوبيتر ز هذا  :اإنتاجيةالرقابة علي العملية  أسلوب .ب 
، وذلك بالمطابقة بين اإ تاجية،مما يسمح بالح م علي درجة ا ضباط العملية اإ تاجيةالفعلي للعملية 

 المحددة مسبقا.جة والموصفات تمواصفات السلعة الم 

حصائيةبيا ية  أداةتعتبر  :اإحصائيةائط الخر  أسلوب .ج  تساهم  إذومؤشر هاما لتحديد المستوى العام للجودة، وا 
عن طريق تحديد الخط المر ز   وذلك ،إ تاجيةعملية  إ حراف عن مستوى الجودة في في معرفة طبيعة اا 

 .واأد ى اأعلىالرقابة  وحد 
مبيوتر في الرقابة علي الجودة: أجهزةاستخدام  .3  ال

                                                           

 .333،مرجع سابق، ص خضير  اظم حمود1
 .330-335،ص ص  الدراد ة، مرجع سابقمأمون 2
 .222-210، ص ص 3112،مصر ،القاهرة، 3الم تبة الا اديمة لل شر، ط  رهيم سرور،ترجمة: سرور علي ابالجودة، ى دال بستر فيلد،الرقابة عل3
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ت فذ عمليات وحسابات معقدة بدقة  أ هاذلك  في وظيفة الجودة، أساسياال مبيوتر دورا  أجهزة تلعب
لتخزين  أولتحليل البيا ات،ل تابة التقارير، ،اختبارها،اإ تاجية ما يم ن برمجيتها لمراقبة العمليات  وسرعة فائقة،

 1:يلي ماالمعلومات الخاصة بالرقابة رم استخراجها. ويساهم ال مبيوتر في مراقبة الجودة وفق 

 امة.التقارير الخاصة بالمعلومات اله إعدادوتحليلها  جمع المعلومات والبيا ات باختاف مصادرها، 

 .اإحصائيةللبيا ات وفق برامج ال مبيوتر الخاصة بالطرق  اإحصائيالتحليل  
 ضمن الحدود المقبولة. اإ تاجيةوقياس اا حرافات لضمان بقاء متغيرات العملية  إحصائيامراقبة العمليات  

 وتقليص ت اليفه. مما يساهم في تحسين جودة ااختبار ،اأوتوماتي ي الفحص وااختبار 

 .شا ها تحسين مستوى جودة الم تجاتالجودة التي م  وبرامجتصميم  ظم  
العوامل الواجب  أهمول  ه غير  افي فمن  ال فء لل مبيوتر يساهم في تحسين الجودة ، ااستخدام أن

 اجودة.باأحرى ت اليف ال أواعتمادها في تحسين الجودة تخفيض ت اليف الجودة 
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اليف الجودة. المبحث الثالث:  ت
وزيادة حدة  اإ تاجوت  ولوجيا  اإدارةن تطور المفاهيم العلمية للت اليف يخدم التطور في مجال إ

الوقت والسعر  الزبائن من حيث برضيتصريف الم تجات من سلع وخدمات وبمستوى جودة  أسواقالم افسة في 
 إن بل هذا اأمر. إذ دلت الدراسات علىت ون ه الك ت اليف تقا أنالجودة الجيدة ابد  ومن اجل الحصول على

ويطلق عليها الت اليف ذات العاقة بالجودة   بيرا علىه الك  وعا من الت اليف تتحملها الشر ات تأرر تأريرا 
 .مصطلح ت اليف الجودة

اليف الجودة :اأولالمطلب   . مفاهيم حول ت
لفة الجودة.أوا:    مفهوم ت

من استخدم  أولفي بوم"  "اأمري يفي خال الخمسي ات ويعد خبير الجودة ظهر مفهوم ت لفة الجودة 
الجودة وتحديد و السيطرة عليها  إيجاد"ت لفة أ ها . وقد أشار إلى3323دها في عام مصطلح ت لفة الجودة وتحدي

فضا عن ت لفة الفشل في تحقيق  ،اأمانومتطلبات  والتغذية الع سية لمطابقة الجودة وااعتمادية، والتقييم،
 1.ولدى المستهل ين" المتطلبات داخل الم ظمة

ي ف إ فاقهامجموع الت اليف التي يتم  أ هاه الك مجموعة من التعاريف للت اليف الجودة من أبرزها)  أن ما 
 2المستهلك حسب متطلباته ورغباته(. الم ظمة لضمان تقديم الم تج إلى

مجموع الت اليف التي يتحملها الم تج والمتعلقة بتحديد مستوى لجودة الم تج وتحقيقه والتح م فيه وتقييم  إذن
 مدى مطابقة موصفات الم تج مع متطلبات ورغبات المستهلك.

ت اليف "تلك الت اليف التي تم ع تقديم سلعة او خدمات بدرجة جودة م خفضة او الأ ها أيضا ما تعرف  -
 3الم ظمة." أ شطةفي جودة السلع وتحدث ت اليف الجودة خال جميع  ن ا خفاض فعليالتي تترتب ع

في الجزء الرا ي م ه ت لفة الجودة بأ ها ت لفة ضمان الجودة  (BS6143)وقد عرفها المعيار البريطا ي -
تمرل ما ت فقه الم شاة في سعيها إ تاج  فهي فضا عن المهارة المتحققة ع دما ا تتحقق الجودة. وتو يدها،

 4م تجات تتمتع بالجودة العالية.

                                                           

 .15صاح الدين حسن السيسي ، مرجع سابق، ص  1
توزيع ،عمان ،اأردن  زار عبد المجيد البراو ، لحسن عبد اه باشيوة، إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة، مفاهيم وأسس وتطبيقات، مؤسسة الوراق ل شر وال 2

 .159، ص  5333، 3،ط
 .035، ص 3111لجامعية،اإس  درية، مصر، محاسبة الت اليف لاغراض التخطيط والرقابة،الدار ا  مال الدين الدهراو ، ، مال خليفة ابو زيد 3
 .001.ص  5333، دار الرضا لل شر والتوزيع، دمشق، سوريا ،  3، ط 3133الصرن،رعد حسن،  ظام اادارة البيئية واايزو  4
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رضا وسعادة الزبون و سب وائه وجذب زبائن  ىيتمرل بالحصول عل استرمار له عائد،" بأ ها ما تعرف  -
فبموجب هذا التعريف ت ون برامج تحسين الجودة عبارة  حصة ا بر من السوق . ىجدد في الحصول عل

 رضا الزبون  مورد لتقديمها م تجات  ىالحصول عل إلىتسعى عن طريقه  اإدارةاسترمار  تتخذه عن قرار 

 1."تلبي رغباته واحتياجاته -
 تحصل  تيجة ل شاطات الم ظمات على طول سلسلة القيمة الهادفة إلى ت اليف الجودة أنومن التعريفات السابقة 

فقط ت لفة مراقبة  ليستت اليف الجودة  أن أ  ضمان توفير م تجات بالجودة المطلوبة والموصفات المحددة،
 أفرادويؤرر   ظمة،الم أقسامفي جميع  وت شئالفشل في ضمان وضبط الجودة  وضمان الجودة وت اليف تصحيح

 شطة ضمن بتأديتهم لأتحقيق رضا الزبون  إلىالخدمة التي يهدفون عن طريقها  أوجودة الم تج  هذه الم ظمة على
 وظائفهم ب فاءة والدقة مطلوبة.

 ويبين الجدول التالي مجموعة من التعريف التي وردها بعض ال تاب والمختصين لت اليف الجودة.والتي يتضح م ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .03،ص  5333عقيلي،عمر وصفي،مدخل إلى الم هجية المت املة لإدارة الجودة الشاملة )وجهة  ظر (،دار وائل لل شر،عمان،ااردن، 1
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اليف الجودة6الجدول رقم)  .(: تعاريف ت

اتب  المفهوم ال
 ا ت جودة م تجاتها او  إذالف سوف ا تتحملها الم ظمة  أية سيمار

فهي ذلك الجزء من الت اليف التشغيلية التي يرافق ، خدماتها مرالية
وت اليف الجودة ، اأداءتوفير م تج او خدمة ا تتطابق مع معايير 

 مرتبطة بم ع الجودة الرديئة.الت اليف  أيضاهي ،
 لجودة رديئة للمطابقة قد حدرتان االت اليف الم فقة  مورون
او ال اشئة الم خفضة، الت اليف التي تحدث لم ع حدوث الجودة  هورجرن

 .م خفضةم تجات بجودة  إ تاجعن 
مستوى جودة  ي فق للحصول على أنبطة بما ي بغي الت اليف المرت العلي ومحجوب

 معين.
حوات لضمان تقديم الم تج م ظمة  أ في  إ فاقهاجميع الت اليف التي يتم  الحربي وال

 ة مع متطلبات الزبون.ئمزبائن متوا إلىاو الخدمة 
الم تجات او  تبطة او المتعلقة بدعم الحصول علىالت اليف المر  الفضل ومحمد

 .اأولىالخدمات المطابقة للمواصفات بطريقة صحيحة م ذ المرة 
 الم تج في الم ظمة.ال فقات الازمة لتربيت مستوى معين لجودة  محسن والنجار

 
 حيدر علي المسعود ، ادراة ت اليف الجودة استراتجيا، دار اليازور  العلمية لل شر والتوزيع، عمان. المصدر:
 . 25، ص5333اأردن، 
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اليف الجودة. وأهداف أهميةثانيا:  ت
اليف الجودة: .8  أهمية ت

 1فيما يلي: ت اليف المتعلقة بالجودةال تتمرل أهمية
 تأريرفيم ن معرفة مرا مدى  بر امج للتح م في الجودة، أ لقياس  فاءة تطبيق  أداةتعتبر ت اليف الجودة  

 .يحدث في ت لفة المعيب أنالتخطيط للجودة علي ال قص الذ  يجب  أتعابزيادة 
الجودة في الم ظمة لمعرفة  في يد المختصين بالرقابة على أداةالرارة  بأقسامهاتعتبر ت اليف الجودة  

التي ترتفع فيها  اأما نتحديد  وأيضامجهود ا بر لرفع الجودة  إلىفي التص يع التي تحتاج  اأما ن
 قال م ه.اإجراء الم اسب لإيتخذ  حتىمصاريف الجودة بدون عائد معين 

 في ااتجاه الذ  يقود إلى الجودة ت اليف الجودة يم ن توجيه التخطيط للمرحلة المقبلة لضبطبفضل حساب  
ة ت اليف الرقابة مرا المختلفة للجودة بزياد اأ واع وذلك بالسيطرة على للجودة، اأمرل أومستوى الم اسب 

 أولل شف  أخرىمن ت اليف ال شف وااختبار باستخدام طرق  اإقالت اليف اقل للمعيب. او  إلىللوصول 
الت اليف المختلفة يم ن توجيه  أقسامباستعمال المعلومات الموجودة عن  إ  ا أ  المراقبين. اأشخاصتغيير 

 والطرق. ،الموادو  المعدات ،اأجهزةفيما يخص ع اصر  ،عمليات التخطيط للجودة

يحدد الميزا ية الازمة ببرامج ضبط الجودة في  أنالجودة  ف الجودة يستطيع مدير الرقابة علىبمعرفة ت الي 
 2مراحل المقبلة من العمل.

 ،الجودةف المحاسبة عن ت الي أهمية ت التي تضم ها الف ر المحاسبي إلىالعديد من الدراسا أشارت
في  يناأمري ي اإداريينمعهد المحاسبين  أ دوقد  ،المستوى العالي صة للم شاة التي ترغب بالتميز علىخا

ت لفة الجودة والمحاسبة ع ها لديها ميزة  ت افسية عن غيرها من الشر ات  بإدارةالشر ات التي تهتم  أندارسة له 
 3ت لفة الجودة والمحاسبة ع ها لديها ميزة ت افسية عن غيرها من الشر ات. بإدارةالتي تهتم 

مليار ج يه  33في الممل ة المتحدة بمبلغ  3119قدرت عام  إذ ر حجم الت اليف المتعلقة بالجودة، ب -
هذه الت اليف تمرل  سبة  أنوقدرت الدراسات  ،اإجماليمن ال اتج القومي   %33استرل ي وهي تساوى 

الم ظمات القيام بدارسات  ولهذا توجب على للم ظمات، اإجماليةمن قيمة المبيعات  % 53 %-35

                                                           

، م تبة ااشعاع للطباعة  3، رؤية اقتصادية ف ية ادارية ،ط33333 -1333سمير محمد عبد العزيز،جودة الم تج بين ادارة الجودة الشاملة واايزو  1
 .15 -13،ص ص 3111وال شر والتوزيع،ااس  درية، 

 .15 فس المرجع السابق ،ص 2
 .333،ص3111قطر،  جلد ااول،دار الح مة للطباعة وال شر ـالدوحة ،يوسف ،محمد محمود محاسبة الت اليف،الم 3
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ومن رم القيام بعملية التخطيط  وأرباحهافي  شاطها  وتأريرهامعرفة سلو ها  موسعة لت اليف الجودة لغرض
 1السليمة لها. واإدارة

 أ رر ا ت  وأيها ،أعظمار مشاريع ستحقق عائد استرم أ "يم ن استعمال معلومات ت اليف الجودة لتقرير  -
يستعمل هذه الت اليف  أنف ظام قياس ت اليف الجودة ي بغي  ،فاعلية في تخفيض  لف الفشل و لف التقويم

 التحسين. إجراءاتتبرير  للمساعدة على  أداة
تقديم خدمة ما جميعهم يفهمون ما  أوم تج  إ تاج العاملين على اأفرادالجودة فان  وعن طريق تحديد  لف -

  ا ت الجودة رديئة. إذاست ون عليه ال لفة 
 وقياسها م فعتان مضاعفتان هما:لتشخيص ت اليف الجودة  -
 .تحديد وفرات ال لفة وتحسين الجودة 

  2.أيضاالم شاة تحسن ت اليف الجودة  أداءبتحسين جودة 

 فأ هابحسب ما تقدم فا ه  لما زادت الم شاة من اهتمامها بت اليف الجودة وتعمقت في دراستها وتحليلها  -
ى وقياس ت اليف الجودة هو دليل عل مجرد تحديد أن ما  القريب والبعيد، اأمد ستحقق م افع متزايدة على

 الم شاة تولى مسالة تحقيق الجودة اهتماما خاصا. أن
اليف الجودة أهداف .0  : دراسة ت

 3التالية للمؤسسة : اأهدافدراسة ت اليف الجودة يساهم في تحقيق  أن

  يفية تخفيضها. ، وتحديدم تجاتها تقييم الت اليف التي تتحملها المؤسسة ال اتجة عن عدم جودة -
 التحسين المحقق في مجاات الجودة. ، وتقييم وعية العمال من خال  شر  تائج تقييم ت اليف الجودة -
 المدى البعيد. ضمان متابعة سياسة الجودة على -

 

 

                                                           

 .013رعد حسن،مرجع سابق، ص  الصرن، 1
2Summers .Donna.cs. « Quality ».prentirce .hall.enc.New.jersey. USA.1997.p 427 -428. 
3Detrcéphilppe. « Conduire une démarche qulité.leseditions d’organisations.paris.2001.p 118. 
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اليف الجودة . أقسام المطلب الثاني :  ت
ويب بحصر وت إلىه الك العديد من المحاوات الرامية  أنلو تتبع ا التطور التاريخي لتص يف الت اليف  جد 

 أربعة إلىت اليف الجودة عموما  3133عام "في بوم "اأمري ي،ص ف العالم أبرزهاع اصر ت اليف الجودة ومن 
 1.م والتص يفتقسيب فس ال "جوران " ما ذ رها   وأص اف أقسام

 أيضا أربعة بأ واعين ر و  سون و يوجار  سومار ، هيلتون مورس ، ما ص فها مجموعة من الباحرين المختصين وم هم 
 ويم ن توضيح أقسام ت اليف الجودة  ما يلي:2،نيرئيسيت مجموعتينضمن 

ل رقم ) اليف الجودة. :(5الش  أقسام ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 زار عبد المجيد البراو ، لحسن عبد اه باشيوة، إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة مفاهيم وأسس  المصدر:
 .113، ص 5333، 3طوتطبيقات، الوراق لل شر والتوزيع، عمان اأردن، 

 

                                                           

- 33 -39، مقبول لل شر في تاريخ 31هاشم جاسم،عاقة ت اليف الجودة بطريقة تا وشي واررها في تخفيض الت اليف،مجلة اادارة وااقتصاد العدد 1
 . 59،ص  5331

 .20حيدر علي المسعود  ، مرجع سابق ، ص 2

اليـــف الــــــجـــــــــودة  تـــ

اليف ضبط الجودة اليف ااخفاق في ضبط الجودة ت  ت

لفة التقييم اليف  ت ت
 الوقاية

اليف الفشل  ت
 الداخلي

اليف الفشل  ت
 الخارجي
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اليف ضبط الجودة  .8  :الرقابة أوت
حدوث  لإم ا يةة  تيجة عبوصفها ت اليف الم ف"مورس" ذا يعرفها إبت اليف المطابقة  أيضا تسمىو 
 إذنفت اليف ضبط الجودة تشمل  الخدمات الفعلية ومعايير تصميمها. أوبين الم تجات  الرديئةالمطابقة 

م تجات مطابقة الموصفات وم ع حدوث المشا ل في  لإ تاجالم شاة في جهودها الت اليف جميعها التي ت فقها 
 وتشمل ت اليف ضبط الجودة: ،اإ تاجوبعد عملية  أر اء

اليف الوقاية )المنع(: .أ  سلع معيبة او تقديم خدمة  إ تاجالتي تقلل من او تستبعد  باأ شطةهي ت اليف المتعلقة  ت
الجودة مع  لىالطرق فاعلية لخفض ت اليف الجودة مع المحافظة ع أ رراقل من المستوى القياسي،ومن 

 أنالشر ات وحدت فقد  الجودة العالية للمخرجات هي تحاشي حدوث مشا ل الجودة من البداية، المحافظة على
 1ت لفة الم ع)الوقاية( اقل من ت لفة تصحيح العيوب بعد حدورها.

م تجات غير مطابقة للموصفات،وتعرف  إ تاجالت اليف التي تحدث لم ع  أ ها ىعل "هو جرن" "وعرفها
 2 ل من :"هو جرن " وتتضمن حسب  .الجهود المبذولة للوقاية من الفشل أ هاىعل أيضا
 الصيا ة الوقائية للمعدات -              ه دسة التصميم -
 الجودة ىالتدريب عل-ه دسة العملية                -
                                                  الم تجات                                                                                                                     المواد الجديدة المستخدمة في تص يع -ه دسة المجهز            -

معيبة،حيث تضم  أجزاء إ تاج،والمتمرلة في  اأخطاء تاقيت اليف التي تتحملها المؤسسة ل أ ها ما 
 3مايلي:

 ت اليف التخطيط ل ظام الجودة الذ  يضمن مطابقة الم تجات للمعايير الموضوعية. -
 ومعدات ضبط الجودة وصيا تها. أجهزةتطوير ،ت اليف مراقبة العمليات  -
 رامج رفع مستوى الجودة .ت اليف التدريب والتخطيط لب -
 4:أخرىهذه الت اليف ه الك ت اليف  إلى إضافة

                                                           

 .20 فس المرجع السابق، ص 1
 .51جاسم،مرجع سابق،ص هاشم 2

3. Lamprecht jmes. « ISO 9001 :comméntaires et conseils 

prariques.uneapproche.statistique ».edition.Afnor.paris.2001.p181. 
 . 95-96 صاح الدين حسن السيسي ،مرجع سابق، ص ص4
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ت لفة تصميم الم تج وهي تلك المصروفات التي ت فق لغرض التحقيق الجيد والخالي من العيوب وتحديد مرل 
ي ت لفة البيا ات المتعلقة بالجودة والمحافظة عليها هوت لفة المعلومات و  ،الجودة  ىخواص عملية السيطرة عل

 الجودة وتحليلها. أداءوتحديرها باستمرار لغرض استخدمها فيما بعد ذلك في مجال تطوير تقارير 

اليف التقويم . ب وهي تتضمن ال لف ال اجمة عن عمليات المعاي ة وااختبار والتفتيش والتحليل لخواص  :ت
 1الم و ة للم تجات لتو يد مطابقة لمواصفات الجودة.  واأجزاءالمواد 

 2:وتتضمن مايلي

الجديدة  واأجزاء:هي ال لف المتعلقة بعمليات الفحص والتفتيش وااختبار لمواد لف الفحص والتفتيش -
 ال هائي تام الص ع.وللم توج ، اإ تاجيةن العمليات وللم توج تحت الص ع ما بي المجهزالقادمة من 

المستخدمة في عمليات الفحص  واأجهزةوهي ال لف المتعلقة بشراء المعدات الفحص: وأجهزةالمعدات  لف -
دامتهاوااختبار و صبها واستخدامها   الجودة. مواصفاتوالتحقق من  وا 

التي تقوم بها الم ظمة من اجل التحقق من فاعلية بر امج الجودة  اإجراءاتوهي  لف لف المشتغلين : -
 فيها مرا  لفة الزمن الذ  يستغرقه العاملون في جميع بيا ات الجودة.

 3ت اليف التقويم: ىعل اأمرلة أهمومن    

 اإ تاجوالتي تعتبر من مدخات عملية  والمعدات المشترات واآاتفحص المواد  :فحص المواد الداخلية -
 من مطابقتها للموصفات المطلوبة. التأ دوذلك بهدف 

مخرجات ،تشمل هذه الت لفة  إلىالخاصة بتحويل المدخات  اأ شطةفحص العمليات في  :فحص العمليات -
 .اإ تاجيةفحص العمليات في  افة مراحل العملية 

من  التأ دالعميل بهدف  إلىعها من عملية التص يع وقبل القيام ببي:بمع ي بعد ا تهاء فحص المنتجات -
 مطابقتها للموصفات.

تحت التشغيل  واإ تاجاأوليةمن مطابقة المواد  للتأ دالت اليف الم فقة  بأ هاويم ن وصف ت اليف التقويم 1
 2التام للموصفات الموضوعة. واإ تاج

                                                           

 .20قاسم  ايف علوان،مرجع سابق ،ص 1
 .12 -11صيوسف حجيم الطائي، مرجع سابق، ص2
 .331، ص 5331،عمان، ااردن،  3محفوظ احمد جودة، ادارة الجودة الشاملة ، مفاهيم وتطبيقات ، ط3
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اليف الفشل في ضبط الجودة .5  :ت

عدم أو  اإخفاقن ال لفة في الت اليف ال وع ميتمرل هذا ،ت اليف عدم المطابقة  أيضاوتسمى 
الخدمة وبين الت اليف  إرسالالسلعة او  إ تاج في الفرق بين الت اليف الحقيقة  اإخفاقشير ت اليف تالتطابق،و 

ت اليف تتعلق بتحقيق الجودة في الشر ات وقد بلغت ى عل،،وتشير هذه الت اليف أيةإخفاقاتفي ظل عدم وجود 
 3.من ت اليف الجودة ال لية   13% -93

 هذا ال وع من الت اليف بالمؤشراتا تضيف قيمة،ويرتبط  أ شطةالفشل في ضبط الجودة بسبب  أن
 تحصل في المستقبل  تيجة ا خفاض المبيعات ال اتج عن هذا ال وع من الفشل. أنالرئيسية التي يم ن 

،مما يخلق عدم تطابق اأولىم تج بالش ل الصحيح من المرة  إ تاجفهذه الت اليف تحصل ع د فشل الم شاة  في 
 4قسمين: إليوت قسم  هذا الم تج او الخدمة التام مع متطلبات الزبون،

اليف الفشل  .أ  المطلوبة لتصحيح العمليات والم تجات او الخدمات  اأ شطةوهي الت اليف ال اتجة عن  :الداخليت
ت ون  أنالفشل الداخلي ا تضيف قيمة ويم ن  وأ شطةالزبائن.  إلىالمعيبة التي جرى تحديدها قبل وصولها 
فهو  ،  لفة اأ رري ون  أنوقت العملية يم ن  أنفعلى الرغم من  م لفة جدا خاصة بخسارة وقت العملية،

 المبيعات المستقبلية للم شاة. ىيؤرر عل أنيم ن  أ هالقياس  إلىصعوبة  اأ رر
 5وتشمل  ل من :

 الس راب -
 تص يع وتصحيح وتصليح المعاب إعادة لفة  -
 تص يع بإعادةفحص واختبار الم تجات التي قد مرت  إعادة لفة -
لغرض معرفة  وع الخلل  الفشل، أسباب لفة تحليل الفشل.وهي المبالغ المصروفة للبحث والتقصى عن  -

 .أسبابهوتحديد 

                                                                                                                                                                                                 

 . 331 فس المرجع سابق، ص 1
 .21حيدر علي المسعود  ، مرجع سابق ، ص2
 . 01،ص د عبد العال ال عيمي ، مرجع سابقمحم3
 . 22حيدر علي المسعود  ، مرجع سابق ، ص 4
مجلة العلوم ااقتصادية واإدارية ،  لية اادارة وااقتصاد،جامعة بغداد المجلد ،  لف ال وعية في الم شاة الص اعيةرياض حمزة،استخدام  ظام ال ،. الب ر 5

 .1،ص  5333، 55السابع،العدد 
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لفشل الداخلي، ت اليف ا أ ..الخ( تص يع . إعادة)الس راب .  لفة  أعاهجميع الت اليف  أن احظ 
 الزبائن. إلىا الم تجات المعابة قبل وصوله وهي ت اليف تصرف على

اليف الفشل الخارجي: .ب  السوق مرل ت لفة  إليوهي الت اليف المترتبة عن شحن الم تج ذ  جودة الرديئة  ت
عملية تحديد ت لفة الفشل الخارجي واحتسابها عملية صعبة، وذلك لا هيار ترتبط ب ل  عدم رضا المستهلك.وتعد
ت لفة الفشل الداخلي التي ترتبط بالم ظمة فقط. وهذه وهذا ما يجعلها تختلف عن  من الم ظمة والمستهلك،
ن الذ  تسعى الزبو توضح العاقة بين الجودة المحققة في م تجاتها ورضا  أ هاالعملية مهمة للم ظمة 

 وتتضمن هذه الت اليف: اأرباحا تسابه من اجل ازدهارها وتعظيم الم ظمات  افة 

اوى الزبائن: - لفة ش وهي الت لفة ال اتجة عن استجابة الم ظمة لش اوى  الزبائن بش ل مائم والتي ترتبط  ت
لغاءبالم تجات المسترجعة   الطلبيات وتعويض المستهل ين. وا 

لفة ال - او استبدال الم تجات الرديئة التي ردها الزبون،وت لفة فحص  إصاحوهي ت لفة :المردودمنتج ت
 .أخرىالمعاد مرة 

لفة المسالة القانونية: - وهي ت لفة ال شاطات القا و ية التي تقوم بها الم ظمة من اجل التسوية مع ت
 المستهل ين. 

لفة - اقت اعه بان هذه ن عن شراء م تجات الم ظمة  تيجة وهي ت لفة عزوف الزبو :فقدان المبيعات ت
 :هي أ أخرىم ظمات  إلىالم ظمة تقدم م تجات ذات جودة متد ية ،واللجوء 

 المبيعات الفعلية(-المخططة)المبيعات المفقودة = المبيعات 

 وان ت لفة الفشل الخارجي تت اقص مع مرور الزمن وتطور  ظم الجودة في الم ظمة.  

 يم ن أيضا توضيح تعريفات أ واع ت اليف الجودة في الجدول الموالي:  ما
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اليف الجودة.7الجدول رقم )  (: تعريفات أنواع ت

اليف الضبط   اليف الفشل في ضبط الجودة: ت  ت

اليف لباحثينا اليف التقويم  الوقاية  ت اليف الفشل  ت ت
 الداخلي

 

اليف الفشل  ت
 الخارجي

 

التي تحصل ال لف  دروري
الم تجات  إ تاجلم بع 

التي ا تتطابق مع 
 المواصفات

ال لف التي تحصل للتأ د 
و  اأوليةالمواد  أنمن 

الم تجات تتطابق مع 
 معايير جودة المطابقة.

ال لف التي ترتبط 
 اأوليةبالمواد 

والم تجات التي تفشل 
في مطابقة ) تلبية ( 

 معايير الجودة.

التي تحصل  ال لف
ع دما تسلم الم تجات 

 الزبائن إلىالرديئة 

الت اليف التي تظهر  الفضل ومحمد
ع د محاولة تج ب 
مشا ل الفشل و 

 مرة أولمن  اأخطاء

الت اليف ال اجمة عن 
 ا ت  إذامحاولة معرفة ما 

الم تجات مطابقة 
 للمواصفات الموضوعة

الت اليف المصاحبة 
للعيوب التي يتم 

بل وصول ا تشافها ق
 المستهلك إلىالم تج 

الت اليف المرتبطة 
بالخطأ الذ  يخرج 
خارج حدود الم شاة 
بعد شحن الم تجات 

 الزبون إلى

ال لف الم فقة في جهود  نوري و راديفور
تقليل ت اليف الجودة 
 المستقبلية ومشا لها.

ال لف الم فقة لتحديد جودة 
 الم تج.

ال لف الم فقة ع دما 
معيار ت تج م تجات ال

و ل  ها ت تشف 
 الزبون إلىشح ها 

ال لف الم فقة بعد 
شحن الم تجات 

 الزبون إلىالمعيبة 

الت اليف المرتبطة  يلمانم
بتصميم وتطبيق 

وصيا ة  ظام الجودة 
وتخطط وت فق قبل 

 اإ تاج

ال لف المرتبطة بتقويم 
 المشتراة اأوليةالمواد 

،العمليات 
،الم تجات،والخدمات،للتأ د 

 مطابقتها للمواصفات.من 

الت اليف الحاصلة 
ع د فشل الم تج في 

معايير  إلىالوصول 
الجودة المصممة 

 إرسالوت  شف قبل 
 الزبون إلىالم تج 

الت اليف الحاصلة 
ع دما يفشل الم تج 
او الخدمة في 

معايير  إلىالوصول 
الجودة المصممة،وا 
يم ن تحديدها حتى 
يرسل الم تج او تقدم 

 الزبون. إلىالخدمة 

ال لف ال اتجة ع د ال لف ال اتجة عن لتشخيص  الم فقةالت اليف الت اليف الم فقة لم ع  مورس
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الم تجات غير المطابقة 
او  اإ تاجمن بداية 

الخدمات غير المطابقة 
 من التقديم.

الم تجات او الخدمات غير 
المطابقة قبل توصيلها 

 الزبون.إلى

تشخيص العيوب في 
المواد 

 أو،الم تجات اأولية
الخدمات قبل 

 الزبون. إلىتوصيلها 

توصيل الم تجات او 
الخدمات غير 

المطابقة للمواصفات 
 الزبون. إلى

الت اليف التي تحصل  واترز
لم ع الوحدات المعيبة 

 .إ تاجهاقبل 

الت اليف التي تحصل لم ع 
الوحدات المعيبة قبل 

 شح ها.

الت اليف التي تحصل 
يوب ع د ا تشاف الع

الم تج  إرسالقبل 
 الزبون. إلى

الت اليف التي 
تحصل ع دما يتسلم 
الزبون الم تجات 

 المعيبة.

حيدر علي المسعود ، ادراة ت اليف الجودة استراتجيا، دار اليازور  العلمية لل شر والتوزيع، المصدر:
 .29، ص5333عما اأردن، 

 1الجودة تص يف آخر قسمت بموجبه إلى قسمين هما:  فيما ص فت  لف

لف المباشرة للجودة: .أ   و التي تص ف إلى  وعين  ال

 و تتضمن  لف الوقاية و  لف التقويم لف الرقابة: -

و تشمل  لف الفشل الداخلي و  لف الفشل الخارجي و تحسب  لف الجودة المباشرة  لف الفشل: -
لف الفشل بالمعادلة اآتية:  لف الرقابة+  لية المباشرة للجودة =  لف ال  ال

لف الفشل الخارجي( لف الفشل الداخلي + لف التقويم( + )  لف الوقاية +   ( = 

لف الغير المباشرة للجودة: .ب   -عدم رضا الزبون –و تشمل ال لف الغير ملموسة مرل: فقدان السمعة  ال
 معا ات الزبون.

اذ  قلت ف رة "جبل  ص يفا آخر هو الت اليف الظاهرة و الت اليف المستترة أو المخفيةو تص ف ت اليف الجودة ت
% م ها 13ظاهرا بي ما ت ون  إجمالهافحسب من %33أن  أوردالجليد" الذ  شبهت ت اليف الجودة بت و 

 مخفية ضمن فقرات و أ واع أخرى. 

                                                           

 .  191م، ص 5333 ، م تبة الذا رة، بغداد، العراق،5العمليات، ط رةاإ تاجاإد،صياح مجيد ال جار ،محسن عبد ال ريم 1
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ال لية للجودة التي تمرل ع اصر مرل فالت اليف الظاهرة بال سبة للعديد من الشر ات هي الت اليف 
، و ت اليف ضمان الجودة، " .أما الت اليف المخفية ، الفحص، المردودات بموجب الضمانالتلف، إعداد العمل

الجودة و اتظهر ضمن ت اليف الجودة الظاهرة و إ ما تحمل على أ شطة  بأ شطةفهي الت اليف التي ترتبط 
عديات المتعلقة بال تاج و اله دسة. على الرغم من عدم ظهور هذه الت اليف الت اليف الخاصة بالتأخرى، مرل 

 1ت اليف الجودة الظاهرة. اأحيانإا أن لها وز ا  بيرا يفوق في  رير من 

 ويم ن إبراز العاقة بين هذه اأقسام ت اليف الجودة من خال وجهت ال ظر التقليدية والحديرة فيما يلي: 

الي -  ف الجودة:العاقة بين ت

إن الم ظمات بصرف ال ظر عن طبيعة عملها سواء  ا ت م ظمات ا تاجية أو خدمية، تتمحور جملة 
 2أ شطتها وعملياتها ضمن أحد العمليات المبي ة في الجدول التالي:

 حاات مخرجات المنظمات :(1جدول رقم )

لفة  الجودة  الحاات  ال

 -م خفضة   عالية   + الحالة اأولى
 عالية    + عالية    + الحالة الرا ية

 -م خفضة    -م خفضة    لة الرالرةالحا
 عالية   + -م خفضة    الحالةالرابعة

 وه اك وجهات  ظر لت اليف الجودة:

: التي تفترض بأن ت اليف الفشل الداخلي والخارجي ت خفض ع د زيادة المبالغ المصروفة وجهة النظر التقليدية
إلى ذلك فإ ها تفترض بأن المستوى اأمرل للجودة يحصل ع دما ت ون  باإضافةعلى ت اليف الوقاية والتقييم، 

لحوظ في ت اليف عدم الت اليف ال لية للجودة بالحد اأد ى، حيث يم ن في البداية تحقيق تخفيض  بير وم
 لفة تطابق )الوقاية، التقييم( غير المالتطابق )الفشل الداخلي والخارجي( من خال زيادة اا فاق على أ شطة ال

 سبيا، وفي ظل هذه الظروف تؤد  الزيادة في  ت اليف التطابق إلى تحقيق وفورات أ بر في ت اليف عدم 

                                                           

 .393جودة محفوظ احمد، مرجع سابق، ص 1
 .01هاشم جاسم ،مرجع سب ص 2
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ال لية للجودة ومع استمرار اا فاق على أ شطة التطابق )الوقاية التطابق، مما يؤد  إلى ا خفاض في الت لفة 
 1والتقييم ستستمر الوفورات في ت اليف عدم التطابق، ول ن بمعدات أقل.

حتى  صل إلى ال قطة التي تساو  ع دها الزيادة في ت اليف التطابق مع الوفورات في ت اليف عدم 
 لية للجودة إلى أد ى حد مم ن )وع دها ي ون المستوى اأمرل التطابق و التي ع دها  صل تصل الت اليف ال

 للجودة(.

و ياحظ أن أ  زيادة في اا فاق على أ شطة التطابق بعد هذه ال قطة سيقابلها وفرات أقل في ت اليف 
الجودة الجيدة عدم التطابق مما يع ي زيادة الت اليف ال لية للجودة،  ما تسمى ت اليف الوقاية و التقييم بت اليف 

 أما ت اليف الفشل الداخلي و الخارجي فتسمى بت اليف الجودة الرديئة.

أ  أن ت اليف الجودة الجيدة تخفض من ت اليف الجودة الرديئة إا أ ه يزيد من الت اليف ال مية للجودة 
ليها من ارتفاع، محققا فرضية "يترتب على تحسين الجودة ارتفاع في الت اليف ال لية للجودة و ما يترتب ع

 بمع ى أن الجودة الجيدة يقابلها السعر العالي".

إن وجهة ال ظر التقليدية يم ن توضيحها في الش ل التالي، حيث أ ها ت طبق على الحالة الرا ية من 
 حاات مخرجات الم ظمات المبي ة في الجدول:
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ل رقم) اليف الجودة(: 6الش  .وجهة النظر التقليدية لت

 

فتمرل في الحالة اأولى من مخرجات الم ظمات، حيث أن المستوى اأمرل للجودة  أما وجهة النظر الحديثة:
يحصل ع د مستوى صفر  العيوب، حيث تزداد ت اليف الفشل الداخلي و الخارجي ب سبة ازدياد الصعاب، و 

 1.الموالي  وضح الش لت ون الت اليف ال لية للجودة أقل ما يم ن ع د مستوى صفر  العيوب.  ما ي

و يقصد بمستوى صفر  العيوب هو أن ت ون مستوى جودة الم تجات و هذا يحدث ع دما تر ز الم ظمة 
جهودها على ت اليف الوقاية و الم ع حتى يم ن تد يت الفشل، أو على اأقل ا تشاف أ  عيوب في الم تجات 

ف الفشل في اا خفاض  لما زاد تر يز جهد الم ظمة قبل تسليمها إلى الزبون، و ياحظ أ ه  لما اتجهت ت الي
على أ شطة الوقاية و الم ع مقار ة بأ شطة التقييم، و ذلك بأن التقييم ي تشف العيوب فقط في حين أن الوقاية و 

 الم ع تتخلص م ه )تم ع وجوده(  ليا.
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ل رقم: ) اليف الجودة7الش  (: النموذج الحديث لت

 

ت اليف الوقاية اأولوية و اأهمية القصوى أن ت اليف الوقاية من الخطأ أقل من لذلك ا بد أن أخذ 
ت اليف اصاح الخطأ و ه ا يتفق مع القول المأرور غرام وقاية يساو  رطل من العاج، و إن العاقة بين هذه 

لى ت اليف الوقاية " و الذ  يظهر في الش ل الموالي، فا فاق دي ار ع333:33:3الت اليف ت ع س على قا ون "
 1دي ار من ت اليف الفشل الداخلي و الخارجي. 333د ا ير من ت اليف التقييم و  33سوف يوفر 

 

 

 

 

 

 

                                                           
س المرجع الساب ،ص 1  .02ن



اليفالالفصل الثاني:                     مفاهيم حول   الجودة على رقابة ت  

  
 

100 

 

ل رقم)  "8:82:822قاعدة ":(1الش

 

 

 

 

 

 

إلى أن الت لفة ال لية ت خفض  لما ارتفعت الجودة حيث تسعى ادارة الم ظمات و بخطة  "تايلر،وولد" يؤ د
مدروسة و تخطيط للجودة للوصول إلى الحالة من حاات مخرجات الم ظمات المبي ة في الجدول السابق أ  

ين ا يم ن أن  جده تعارضمالجودة العالية لم تجاتها و بأد ى مستوى من الت اليف، و أن تحقيق هذين الهدفين ال
الم ظمات المتخلفة التي تعتمد أساليب التفتيش واسع المدى لتحقيق الجودة، أو  قوم بتقويم  إدارةفي ظل 

ب فاءة  اأعمالاأعمال على أساس السعر المحدد فقط أو تتجاهل الطرائق الحديرة لتدريب العاملين على ا جاز 
تر يزها دائما على أهداف قصيرة اأجل، أو ليس لديها تصور  ما يريده ستقرارية في اأهداف أو أو عدم وجود إ

 الزبون و متطلباته و مدى ق اعته بم تجاتها.

و العاملين و تهتم بجوا ب ال مية ستجد حصيلة  اإدارةحيث أن تلك الم ظمات التي ت عدم فيها مشار ة 
الرالرة و الرابعة( و با شك ستقع الشر ات ا  أ شطتها تتمحور ضمن أحد الحاات الرارة اأخرى )الرا ية،

ة ضمن الحالة الرابعة و هي الحالة المرفوضة جدا، فعلى ر داأ ظمة للجودة و تعا ي من ضعف اإ تتوفر فيها أ 
الرغم من أن مستوى الجودة م خفض فإن الت اليف عالية أيضا. من ذلك  رى أن الحالة اأولى هي الحالة 

 فق مع وجهة ال ظر الحديرة للجودةاأ رر أهمية و  ت
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اليف الجودة المطلب الثالث :  .واأساليب المستخدمة في تحليلها  مؤشرات قياس ت

اليف الجودة :أوا  . مؤشرات قياس ت

العديد من الت اليف التي يصعب قياسها مرل  لفة المبيعات الضائعة وتوقف العملية اإ تاجية  ه الك
وجودة المعلومات و لفة التخطيط للجودة وغيرها و ل هذه الت اليف تقوم اإدارة بتقديريها.و في مقابل ه الك 

لزبائن وت اليف تخفيض سعر بعض الت اليف التي من المم ن قياسها مرل ت اليف الم تجات المترددة من ا
 .1الم تجات

تحتاج إدارة الجودة الشاملة عادة إلى تقارير حول ت اليف الجودة المتحققة بالطريقة التي تسهل على 
  فسها الدارية ال املة بأمور الجودة وقضاياها،وتعد طريقة مؤشر الجودة من أ رر الطرائق شيوعا في ااستخدام.

العاقة ال سيبة التي بموجبها يتم قياس ت لفة الجودة ذات الصلة على  والمقصود بمؤشر الجودة هو
 2أسس قيمة، وقد حددت بأ ها :

 : يع ي العاقة ال سيبة بين ت لفة الجودة وبين مجموع ساعات العمل المباشرة و ما يأتي: مؤشر العمل  .3

لية/ساعات العمل المباشرة. اليف ال اليف العمل=الت  مؤشر ت

لف .5  : وهي العاقة ال سبية بين ت لفة الجودة و لف اإ تاج وبشقيها ال لف المباشرة وغير المباشرة.ةمؤشر الت

اليف الصنع )المباشرة والغير مباشرة(. لية للجودة/ت اليف ال اليف الجودة = ت  مؤشر ت

جمالي قيمة المبيعات .مؤشر المبيعات:  .0  وهو العاقة ال سبية بين  لفة الجودة وا 

لية للجودة/المبيعات اإجمالية.مؤشر  اليف ال اليف المبيعات=الت  ت

 وهو العاقة ال سيبة) سبة مئوية( ما بين  لفة الجودة و مية اإ تاج.مؤشر اإنتاج: .1

مية اإنتاج النهائي. لية للجودة/ اليف ال اليف اإنتاج =الت  مؤشر ت
بين أقسام الم ظمة  أولجودة بين مدة وأخرى وتستخدم المؤشرات أعاه لغرض المقار ة مابين مستويات ا

ووظائفها  ما تساعد على معرفة  مية الت اليف المرافقة لبلوغ أ  مستوى من الجودة ويشير اا خفاض في هذه 

                                                           

، 3الجودة،مفاهيم وتطبيقات،م تبة الجامعةـارراء ل شر والتوزيع،ط تحقيق الدقة في ادارة "six-sigma محمد عبد العال ال عيمي،راتب جليل صويص، "1
 .13، ص 5331عمان، ااردن، 
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ال سب إلى العاقة اايجابية ما بين تحسين الجودة والت اليف التي تترتب على هذا التحسين فيما يشير اارتفاع 
 1ال سبة إلى العاقة السلبية بي هما.في هذه 

ويشير "إفان" إلى أن مؤشر  لف الجودة ل ل دي ار من المبيعات هو اأ رر ا تشارا، وقد استخدم"جوران" 
هذا المؤشر لقياس مستوى الجودة حيث تستخرج  سبة  لف الم تجات المعيبة إلى قيمة المبيعات وطرح هذه 

 ي:( عدد صحيح و ما يأت3ال سيبة من)
وتستعمل  % x333 لفة الوحدات المعيبة الس وية بالدي ار/قيمة المبيعات الس وية بالدي ار 3 -مستوى الجودة= 

 هذه المؤشرات ع د قياس ت اليف الجودة والتقرير ع ها للم شاة عي ة البحث.
ن إدراج الفائدة من التقرير فيما يلي:  ى ا جاز أهداف الجودة "تساعد أ ظمة المحاسبة اإدارية الم شاة علويم

بتوفير مختلف التقارير والمقياس التي تحفز وتقوم الجهود المبذولة لتحسين الجودة لذا ي بغي إعداد تقارير ت اليف 
 خدمات ا تتطابق مع متطلبات الجودة. أوالجودة لتأرير ال لفة ال لية للم شاة ع د إ تاجها م تجات 

 لفوائد للم شاة م ها:وتحقق تقارير  لف الجودة العديد من ا
تساعد معلومات ت اليف الجودة المدراء على تحديد اأهمية المالية للجودة وذلك لصعوبة تحديد هذه  .3

 الت اليف ا دماجها مع ت اليف  اأقسام اأخرى ، إذ ا تحتسبها أ ظمة الت اليف.

معلومات ت اليف الجودة اأساس لوضع مواز ة ت اليف الجودة  أداة لمساعدة اإدارة على خفض  تقوم .5
 إجمالي الت اليف وتقويم اأداء من س ة لأخرى.

تساعد على تحديد اأهمية ال سبية لمشا ل الجودة التي تواجه الم شاة ومن رم توجيه جهود اإدارة إلى  .0
 م اطق التي تحتاج إلى ااهتمام.

 فوائد السابقة فان التقرير عن ت اليف الجودة يحقق الم افع اآتية: إضافة إلى

 جلب ا تباه اإدارة العليا للم شاة وجعلها تدرك وتطلع على  م ست فق من ال لف المتعلقة بالجودة. -
ه الك بعض الفقرات في تقرير ت اليف الجودة ت ون مقدرة،  هامش المساهمة المفقود  تيجة فقد أن  -

المبيعات الحاصل على الجودة  الرديئة والتي يصعب جدا توقعها ومع أن الهامش المفقود يم ن أن ي ون 
 2ضخما لذلك من اأفضل أن تشمل التوقع بدا من إغفالها في التقرير.

اليف اأساليب المستخدمة في تحليل ثانيا:  الجودة.ت

                                                           

 .11 -11مرجع سابق . ص ص  يوسف حجيم الطائي ،1
 .10ص ، مرجع سابق، حيدر علي المسعود 2
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ص اعية  ا ت أن خدمية م ظمة  الجودة أ ت اليف يم ن ااستفادة من اأساليب اآتية لغرض عرض 
 1وتحليلها وهي :

يعد هذا اأسلوب من اأش ال البسيطة وشائعة ااستخدام في مجال الجودة بش ل عام تحليل ااتجا الزمني :  .أ 
وفي عرض  لف الجودة وتحليلها بش ل خاص ولغرض استخدامه يجب توافر البيا ات المرتبطة بهذه ال لف  

ماضية، ويم ن أن يوضح هذا اأسلوب إدارة الم ظمة  اأوقات التي ترتفع بها تلك ال لف بش ل  ولمدة زم ية
غير طبيعي ومن رم تحفيز اإدارة لغرض التحر  عن أسباب ذلك اارتفاع وتجاوزه مستقبا فيما لو  ان هذا 

 اارتفاع في غير صالح الم ظمة.

حصائية شائعة ااستخدام في مجال إدارة اإ تاج تعد مخططات بأ  من اأساليب اإمخططات باي:  .ب 
إذا استخدمت  3193س ة  Kaoru Eshikawaوالعمليات، وأول استخدمها في مجال إدارة الجودة الشاملة هو

لغرض التعرف إلى م و ات أ   شاط معين وتحديد اأهمية ال سبية ل ل م هما من اجل التحليل والمقار ة 
العمل يم ن أن يمرل على ش ل دائر   أوت بأ  مب ية على أساس أن ال شاط والتطوير،أن ف رة المخططا

العمل هي التي تش ل بمجموعها قياس تلك الدائرة ، ويتم  أودرجة( وان م و ات هذا ال شاط  033قياساته )
 جزء م ه على وفق القياس الدائر  وحسب المعادلة اآتية: أوتحديد  ل م ون 

ونات )بالدرجات( مقدار .ج    x 033ال شاط  أو=  سبة ذلك الم ون من إجمالي العمل من إجمالي العمل احد الم
 والش ل التالي يوضح هذين اأسلوبين في تحليل  لف الجودة.
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ل رقم ) لف الجودة.9الش  ( :أساليب عرض 

 

والخدمية، دار البازور   اإ تاجية،  ظام ادراة الجودة في الم ظمات  وآخرونيوسف حجيم الطائي : المصدر
 .13، ص 5331، اأردنالعملية لل شر والتوزيع،عمان، 
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 خاصة الفصل الثاني
اأساسية الحديرة التي يجب توفرها في الم تجات  يم ن القول مماسبق أن الجودة تعد من المتطلبات

 الم ضمة لعمائها.الخدمات التي تقديمها 

يجب أن ت ون الم ظمة قادرة عا خلق م توج م افس أ  ذو جودة  المتسارعةوتماشيا مع التطورات 
ت اليف الجودة هذه اأخيرة تغير ع صر هام  جدا ويجب  أو تعلق بت ليف اإ تاج عالية وت لفة اقل ،سواء ما

في زيادة اأرباح  ية )في حالة التح م فيها وتقليل م ها(على الم ظمة أن تليها ااهتمام  ال افي لما لها من أهم
 من جال ا تشاف اأما ن داخل المص ع التي ترتفع فيها مصاريف الجودة دون عائد محدد.
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 هيد:ـــــــــــتم

بس رة أحد المؤسسات الوط ية ذات اأهمية ااقتصادية على  ENICABمؤسسة ص اعة ال وابل 
المحلي والوط ي،  ما أ ها مع ية بتغيرات المحيط مما يجعلها ملزمة بتطوير مستواها وسيرها في مختلف 

 الجوا ب ولعل من أهم هذه الجوا ب ذلك الذ  يختص بالمحاسبة باعتباره من أهم ع اصر المؤسسة.

من المؤسسة وهذا ما س عرضه  %03، حيث تم بيع 5331أوت  31في خضعت لعملية الخوصصة 
احقا وترتب عليه تطبيق محاسبة جديدة وفقا للمعايير الدولية لتتفق مع أعمال وتطلعات الشر اء الجدد، 
ولترسيخ اأف ار التي ت اولتها سابقا في الجا ب ال ظر  والتأ د من مطابقتها على أرض الواقع أجري ا دراسة 

 دا ية بهذه المؤسسة.مي
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 المبحث اأول: تقديم المؤسسة محل الدراسة.

 .لمحة عامة عن للمؤسسة محل الدراسةالمطلب اأول: 

وهذا  3113في  بس رة" ا طلقت اأشغال إ جاز مشروع وحدة ص اعة ال وابل ال هربائية  :نشأة المؤسسة .3
عدة مؤسسات وط ية ودولية، أما ظهورها فقد  اأشغالوشار ت هذه  13/3111تطبيقا للمخطط الرباعي 

 5/10بموجب المرسوم  SONELEEC ان   تيجة إعادة هي لة الشر ة الوط ية للص اعة اال ترو ية 
  ENICAB-: والذ  تفرعت بموجبه إلى المؤسسات التالية 33/33/3110في الصادر

EWBB/EDIMEL-ENIE  ابل مؤسسة ذات صبغة ، وبذلك أصبحت المؤسسة الوط ية لص اعة ال و
وحدات: وحدة القبة ، وحدة  0شرعية وقا و ية مقرها الرئيسي الجزائر العاصمة/ وهي بدورها ا قسمت إلى 

 الحراش، وحدة  بس رة.
رأسمالها ااجتماعي  أسهممؤسسة ص اعة ال وابل مؤسسة عمومية اقتصادية ذات  تعريف المؤسسة: .3

الدولة الجزائرية، المقر ااجتماعي والمص ع بالم طقة المساهم الرئيسي اآن  هو  133333.333
ه تار مغطاة حيث يتمرل هذا اأخير في  15الص اعية بس رة، تقع غرب مدي ة بس رة تتربع على مساحة 
 مبا ي اإدارة، ورشات اإ تاج والمخازن ومواقف السيارات.

طن وتغيرت حاليا أسباب ت  ولوجية وت افسية  51333تقدر الطاقة اإ تاجية اابتدائية بـ  الطاقة اإنتاجية: .0
  1بحتة ".

م هم  %99عامل حوالي  3339بـ  03/30/5331يبلغ عدد  عمال المؤسسة إلى غاية  :الموارد البشرية .1
 يشتغلون بصفة مباشرة في اإ تاج وهم ي قسمون  التالي:

 .13إطارات:  

 .930 ية: أعوان تق

 .551أعوان تح م: 

إن المؤسسة تمرل م ا ة خاصة في تلبية طلبات الزبائن اأساسيين الجزائريين الذين  توزيع:الزبائن و ال .2
 يستعملون ال وابل ال هربائية م هم:
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 شر ة  هريفKAHRIF 

  شر ةSONELGAZ .بجميع فروعها 

  وقطاع المحروقات و ذا الموزعين المعتمدين لمؤسسة باإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الخاصة و
تعيد تسويقها  ما تعمل المؤسسة على ا تساب م ا ة في السوق  العمومية التي تستهلك ال وابل أو

على  م تشرين في  امل أ حاء الوطن وهي تعمل 30العالمية، وللمؤسسة شب ة من الموزعين بعدد 
 توسيع توسيعها مستقبا.

ويتمرل  شاط المؤسسة في ا جاز ال وابل ال هربائية بمختلف أ واعها م ها الخاصة بالتجهيزات  المنتوج: .3
 الم زلية وأخرى ص اعية وتتمرل في:

  فولط. 923-523 وع وتوترها  351 وابل م زلية تقدر بـ 

  فولط. 333-333 وع ضغطها  93 وابل ص اعية: يوجد 

 ".1 وابل ذات ضغط متوسط وم خفض 

" ما ت تج المؤسسة ب رات خشبية بأحجام مختلفة بهدف توضيب ال وابل و ذلك شرت المؤسسة في ا تاج 
 اإ تاج: حبيبات ال رم بون مادة أولية للص اعات الباستي ية وغيرها في إطار توسيع  شاطها

 م يوم عن طريق تمديده.: وهي عبارة عن تقليص سمك ال حاس أو األمرحلة القلد 

 وهي تجميع عدد معين  من اأساك.مرحلة الظفر : 

 وهي عملية تغليف ااساك.مرحلة العزل : 

 وهي عملية ظفر اأساك وهي  معزولة.مرحلة التجميع : 

 وهي عملية تلفيف لشريط واقي يحمي ال وابل من الضغوطات الخارجية.مرحلة التسليح أو التذريع : 

 وهي آخر عملية وتتمرل في تغليف التسليح أو الشريط الواقي.مرحلة التغليف : 

 وتتمرل في: أهم المواد اأولية: .9
o .سلك ال حاس 

o .سلك االم يوم 

o ".2المواد ال يماوية الم و ة للغاف 
                                                           

 .6102مصلحة المستخدمين، مؤسسة صناعة الكوابل، بسكرة، سنة  1
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ة خاصة بجودة الم توج وذلك شرعت المؤسسة في وضع وتأسيس سياس 3111: م ذ سياسة الجودة للمنتوج .1
 من الم اهج والطرق التي تصل بها إلى التح م ال لي في  وعية الم توج وبالفعل عبر  تطبيق مجموعة

وهي اآن ت رف مجهوداتها  5330لس ة  1333فلقد توصلت المؤسسة إلى الحصول على عامة جودة اإيزو 
 فا.من اجل البقاء على عامة ااشهاد وتطوير   وعية م تجاتها وااستجابة ل ل الطلبات  ما و وعا و ي

 .GENERAL CABLEالشرا ة  مع 

ب سبة  GENERAL CABLEدخلت المؤسسة ص اعة ال وابل بس رة في شرا ة مع  5331م ذ مايو 
وتعتبر هذه المؤسسة من ا بر المؤسسات العالمية مع المحافظة على الريادية في تغطية احتياجات  03%

 السوق الوط ية.

 ISO 14001 VERSION 2004 تساب شهادة الجودة : تسعى المؤسسة حاليا  إلى احماية المحيط .1
 1حيث يمرل هذا التوجه سياسة عامة تشمل جميع  شاطات المؤسسة." 

لها  نظيمي.الت المطلب الثاني: مهام المؤسسة و هي

لحجم العمل الذ  تقوم به المؤسسة وتشعبه فإن المؤسسة وأجل تسهيل العمل وضمان الت سيق  "  ظرا
 الجيد بين مختلف الوظائف، وضعت هي ل ت ظيمي يقسم وظائف المؤسسة إلى مديريات.

وتعتبر من أ بر المديريات في المؤسسة، مهمتها الرئيسية تسيير عملية اإ تاج وتضم المديرية التقنية:  . أ
 بعة دوائر هي:أر 

وابل: -3 تعتبر من أ بر الدوائر، حيث تشرف على تخطيط وتسيير العملية اإ تاجية لمختلف  دائرة انتاج ال
مصالح  2هي تعبئة ال وابل في الب رات الخشبية وتضم لمواد اأولية إلى آخر مرحلة و مراحلها من دخول ا

  ل واحدة تهتم بمرحلة معي ة من ص ع ال وابل.

تقوم بتص يع الم تجات حسب البر امج المرسوم من  طرف مصلحة تخطيط اإ تاج  تاج الملحقات:دائرة ان -5
أ  اإشراف على ت ظيم وتسيير اإ تاج عبر مختلف مراحله و  ذلك تهتم بتموين المؤسسة بالطاقة 

 ال هربائية وتزويدها بالخشب إ تاج الب رات، و تضم راث مصالح.
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نولوجيا وضمان -0 تقوم بمراقبة الم توج التام الص ع ومدى مطابقته للموصفات والمقاييس  الجودة: دائرة الت
المعمول بها، ومراقبة الجودة وأيضا المواد المشترية من الداخل و الخارج وفقا للمعايير التي تستدعي 

 1مواصفات الشراء من أجل التأ د من ا ها صالحة لاستعمال وهذا عن  طريق مصالحها الراث."

المتعلقة بحماية وصيا ة  وسائل ال تاج  اآات المي ا ي ية، وسائل ال قل،  اأعمال"وتشمل  ئرة الصيانة:دا -1
 مصالح. 1وسائل الت ييف، وتأمين الطاقة ال هربائية وتشرف على 

تقوم بت سيق ومراقبة  ل ال شاطات المتعلقة بالمشتريات وتجدر  اإشارة إلى أن مصلحة  مديرية الشراء:  . ب
تسيير المخزو ات تتواجد ضمن مهام مديرية الشراء على جا ب مصلحة تسيير قطع الغيار بعد أن  ا ت 

 0وتضم  هذه اأخيرة تابعة إلى مصلحة تسيير المخزون وأن هذه المديرية مدمجة مع المديرية التجارية
 2مصالح."

 "وهي ذات طابع تجار  وتت ون من: مديرية التقنية التجارية:ال ج.

o دائرة تسيير الم تج ال هائي 

o اآجال  دائرة التسويق: وهي التي تقوم بتوزيع اإ تاج ال هائي لضمان التموين ال افي وفي حدود
 مشروع.والت اليف الم اسبة ل ل 

تقوم بت ظيم عمل الدوائر والمصالح والتأ د من صاحيته وتأهيل  ل:مديرية الموارد البشرية و الوسائ  . د
العاملين و توفير الشروط الحس ة للعامل )الترقية، اا تقاء، الت وين( و ذلك تأمين محيط العمل من 

 المخاطر وتت ون من دائرة المستخدمين والت وين.

المؤسسة  ظرا لعاقتها  هي تهتم بت شيط وترقيةاإدارة ف الس رتاريات )اأما ة العامة(: تعتبر أهم قسم في
 المباشرة مع المدير،  ما تعتبر حلقة وصل بين باقي اأقسام والمدير.

ذا المالية، وتقوم بدراسة المحاسبة: تهتم هذه المديرية بتسجيل جميع العمليات المحاسبية و مديرية المالية و 
 هما:المالي والمحاسبي للمؤسسة وتشمل دائرتين الوضع 
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o " :1دائرة المالية والميزانية
 

ملفات  بإعدادة حر ة اأموال مع الب ك الخاص باإرادات وال فقات وتقوم مهمتها متابع مصلحة المالية: -3
 .بتاالشراء واحتياجات المؤسسة وتتابع أيضا اأموال المتعلقة 

ميزا ية ااسترمار، وتت ون من فرع الميزا ية الذ  يقوم يقو  بإعدادوبدورها تقوم  مصلحة الميزانية: -5
 بوضع الميزا ية التقديرية مع المصالح والمديريات اأخرى للس وات المقبلة بإتباع الخطوات التالية: 

 وضع  تيجة تقديرية للس ة. -

 متابعة جميع التسديدات ومقار تها مع الميزا ية. -

 إعداد تقرير شهر  -

o :وتقوم بتسجيل العمليات المحاسبية اليومية وتشرف أيضا على عمليات الجرد الس وية ل ل  دائرة المحاسبة
 مصلحتين هما: مصلحة المحاسبة العامة ومصلحة المحاسبة التحليلية. بتادورة يوجد 

 فروع: 0تقوم بعمليات مختلفة  البيع والشراء وتحتو  على مصلحة المحاسبة العامة:  -0

يعمل هذا القسم على استقبال الفواتير من المصلحة المالية وتقييدها  ندوق:فرع الحساب الجاري والص -
 طرف هذا اأخير.ن في سجات خاصة، والتي يتم تسديدها م

يقوم هذا القسم باستام الفواتير من مصلحة المبيعات ومراجعتها خاصة سعر الوحدة  فرع الزبائن: -
الم تجة و ميتها والتأ د من المبالغ الجزئية ومطابقتها للمبلغ ال لي، ويتم تقييدها في سجات خاصة 

 لهذا القسم وه اك  وعين من الفواتير )فواتير تتعلق بال وابل، فواتير تتعلق بالب رات( 

يقوم بت فيذ جميع العمليات الخاصة بفواتير الشراء والخدمات ويتم مراقبتها من حيث  ع الموردين:فر  -
 ال مية والسعر الفرد  و ذلك السعر اإجمالي.

 :تقوم بعملية مراقبة المخز ات، إذ تشمل الفروع التالية مصلحة المحاسبة التحليلية: -5
ات: - اأولية  والمواد الرا وية بغض ال ظر عما إذا  ا ت محلية  يقوم بمعالجة  المواد فرع الموارد والممتل

أو مستوردة و ذلك إعادة بطاقات حر ة المخزون من  حيث اإدخاات و اإخراجات بالقيمة وال مية 
رسالهابالقيمة وال مية و ذلك تقوم بحساب الجرد الدائم للمواد   لفرع سعر الت لفة. وا 

سترمارات المؤسسة ع د شرائها إلى  هاية عمرها اإ تاجي من  احية يقوم بمتابعة ا فرع ااستثمارات: -
 .اامتاك
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لفة: فرع سعر - هذا ال وع ي تسي أهمية  بيرة في مصلحة المحاسبة التحليلية، حيث يقوم بتحميل  الت
اأعباء التي على المؤسسة لتقديم خدمة ما ا طاقا من عملية إعدادها إلى غاية المرحلة ال هائية 

 1)مرحلة البيع والتوزيع(،

ل التنظيمي للمديرية  ن توضيح الهي لويم  لموالي:ا المالية والمحاسبية في الش

ل رقم ) ل التنظيمي لمديرية المالية والمحاسبة.01الش ل تخطيطي يوضح الهي  (: ش

  .5331مصلحة المستخدمين، مؤسسة ص اعة ال وابل، بس رة، س ة  المصدر:
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ل التنظيمي للمؤسسة  :ثانيا: الهي

ل رقم) ل التنظيمي للمؤسسة. :(00يوضح لنا الش  الهي

   5331: مصلحة المستخدمين، مؤسسة ص اعة ال وابل، بس رة، س ة المصدر
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 المطلب الثالث: أهداف وعوامل نجاح المؤسسة

إن مؤسسة ص اعة ال وابل بس رة تحتل المرتبة اأولى على مستوى إفريقيا في ميدان ص اعات ال ابات 
 ال هربائية وتسويقها.

 التالية:: يم ن حصرها في ال قاط أوا: أهداف المؤسسة

 .توفير احتياجات السوق من المواد مما يؤد  إلى تخفيض  سبة ااستيراد 

  دخال العملة الصعبة لها من خال تصدير م تجاتها إلى المساهمة في تحسين وضعية التجارة الدولية وا 
 الخارج.

 .محاولة تخفيض  سبة البطالة من خال توفير م اصب شغل 

 اعة مختلف أ واع ال وابل.إدخال الت  ولوجيا الحديرة في ص  

رة وابل بس  .ثانيا: عوامل نجاح مؤسسة 

  ظرا لوجود عدة عوامل داخل و خارج المؤسسة م ها:

  الرابط بين بس رة والجزائر العاصمة و  ذا شمال وج وب الباد. 13قربها من الطريق الوط ي رقم 

وجود عدة م شآت قاعدية صلبة وجديدة بداخل المؤسسة )عمارات اإدارة و الشؤون ااجتماعية + ورشات  .0
  (.اإ تاج
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 .المبحث الثاني: إجراءات الدراسة الميدانية

 .الدراسة الميدانيةلمطلب اأول: منهجية ا

ليف لمعرفة دور المراجعة الداخلية في الرقابة على ت ا ااستبا ةقام لبحث بإعداد  أدوات جمع المعلومات: .3
 .الجودة في مؤسسة محل الدراسة

 مجال. من محاور الدراسة وعدد فقارات  لت و ت اأداة من مجموعة 

ل فقرة.19الجدول رقم )  (: محاور الدراسة و عدد فقرات 

 عدد الفقرات المحور الرقم
 31 المراجعة الداخلية 10
 39 جودة ت اليف الوقايةمستوى  13
 33 مستوى ت اليف التقييم 12
مستوى جودة ت اليف الفشل  12

 الداخلي
39 

مستوى جودة ت اليف الفشل  15
 الخارجي

33 

 ث.الجدول من إعداد الباح صدر:مال

 الخماسي في جمع أسئلة ااستبيان likert ما استخدم مقاييس ل رت 
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 :صدق وثبات اأداة .3

ن حيث عرض خال عرض ااستمارة على المح مي تم التحقق من صدق ااستمارة من اأداة:صدق  . أ
ين ولهم خبرة طويلة في هذا المجال من مختلف الجامعات ااستمارة على مجموعة من المح م الباحث

 %13الجزائرية وطلب م هم إبراء الرأ  حول فقرات ااستمارة و حصلت ااستمارة على  سب تزيد على 
 على صاحية المقاييس للتطبيق.

من أجل استخدام معامل ربات لأداة تم استخدام معامل  رو باخ ألفا من اجل تحديد  ثبات ااستبيان: . ب
 و الجدول التالي يوضح ذلك ااتساق الداخلي للفقرات ااستبيا ية

رونباخ ألفا لمحاور الدراسة.01الجدول رقم )  (: نتائج معادلة 

 قيمة ألفا المحور الرقم
 3.992 المراجعة الداخية 10
 3.913 مستوى جودة ت اليف الوقاية 13
 3.993 مستوى جودة ت اليف التقييم 12
مستوى ت اليف الفشل  12

 الداخلي
3.193 

لي   3.153 المجموع ال
 spssالجدول من إعداد الباحث بااعتماد على مخرجات بر امج  :المصدر

الجدول أعاه ان اأداة تتمتع ببرمجة ربات بم اسبة وتفي بأغراض هذه الدراسة.وتشير القيم الواردة في   
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 :مجتمع الدراسة و عيناتها .2

ي ون مجتمع الدراسة من جميع أفراد العاملين في مؤسسة ال وابل عامل أما عي ة الدراسة تت ون من المدير 
استبا ة عليهم و تم اتم توزيع مؤسسة( رئيس مصلحة لجودة. المالي و المحاسبيين  العاملين في الشر ة )

 استبا ة. 03استرجاع 

 أساليب التحليل اإحصائي: .2

الحزم اإحصائية للعلوم  امج ر بعد جمع البيا ات وترميزها بالطرق اإحصائية الم اسبة، وذلك باستخدام ب
 ستخدم الباحث:، فقد ا spssجتماعيةاا

 التعرف على مستوى استجابة الرؤساء للمتغيرات البحث ومقاييسه.الوسط الحسابي من اجل  -3

 اا حراف المعيار  استخدم لقياس درجة استجابة الرؤساء عن وسطها الحسابي -5

 معامل اارتباط سبيرمان لتحديد قوة العاقة و وعها بين متغيرات البحث ومقاييسه،  -0

 ة،معامل ألفا  رو ياخ لقياس صدق وتبيان فقرات ااستبا  -1

 ( لاختبار مع وية معامل اارتباط البسيطTاختبار ) -2

( لاختبار مع وية  موذج اا حدار الخطي البسيط لمعرفة تأرير المتغير المسقل )المراجعة Fاختبار ) -3
 الداخلية(  في المتغير التابع رقابة ت اليف الجودة ( 

9- R² معامل )التحديد( توضيح ما يفسره المتغير من تغيرات تطرأ على المتغير التابع 
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 .: تحصيل مجاات الدراسةالمطلب الثاني

 (المراجعة الداخلية بالمؤسسة محل الدراسةمستوى  المحور ااول )(:00لجدول رقم)ا

المتوسط  مستوى المراجعة الداخلية الرقم
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

ترتيب أهمية 
 الفقرة

تر يز المراجعة الداخلية علي الفحص الشامل  10
 لجميع وظائف المؤسسة

0.03 3.33 9 

تر يز المراجعة الداخلية علي الموارد المتاحة  13
 للشر ة

1.32 3.32 1 

تر يز المراجعة الداخلية علي متابعة تخطيط  12
اا حرافات في خطة  أسبابالم تجات و  جودة

 بر امج الجودة

1.33 3.39 2 

تتمتع المراجعة الداخلية باستقال  افي داخل  12
 الهي ل الت ظيمي

1.35 3.33 0 

توجد معوقات تحد من القيام بعمل المراجعة  ا 15
 بااستقاليةالداخلية 

5.12 3.31 1 

 3 3.31 0.13 الرقابة من المهام المس دة للمراجع الداخلي 10
تعتبر الرقابة  قطة اا طاق التي ع دها يبدأ  10

 المراجع عمله
1.39 3.32 5 

لتقييم  ظام الرقابة   أداةالمراجعة الداخلية  10
 الداخلية

1.31 3.39 3 

لي:   / 3.31 0.35 المجموع ال
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 : أن احظ  أعاهمن الجدول 

لتقييم  ظام الرقابة الداخلية( بمتوسط   أداةقيمة للمتوسط الحسابي للفقرة الرام ة )المراجعة الداخلية  أعلى
)تر يز المراجعة الداخلية علي الفحص  اأولى ما جاءت الفقرة ، 3,39و ا حراف معيار   1,31سابي ح

 . 3,33و با حراف معيار   0,03بمتوسط حسابي محايدة الشامل لجميع وظائف المؤسسة( 

(   بااستقاليةتوجد معوقات تحد من القيام بعمل المراجعة الداخلية  ا )جاءت غير موافق الفقرة الخامسة  أما
 . 3,31وا حراف معيار   ، 5,12بمتوسط حسابي 
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اليف الوقاية مستوى  المحور الثاني )(:03الجدول رقم)  (بالمؤسسة محل الدراسة جودة ت

اليف الوقايةمستوى  الرقم المتوسط  جودة ت
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

ترتيب أهمية 
 الفقرة

التخطيط الجودة بالوقاية علي ت اليف  إدارةتهتم  10
 و التدريب و تحليل البيا ات و تقارير الجودة

31.35 3.53 0 

الشر ة علي ت اليف دراسة قدرات  إدارة تأ يد 13
 اإ تاجيةالعمليات 

31.32 3.31 5 

الشر ة بالتحقق من ت اليف تخطيط  إدارةتقوم  12
  ظام الجودة بش ل مستمر

35.23 3.51 3 

التخطيط و التفتيش  بمبدأالشر ة  إدارةتلتزم  12
 و الم تجات اإ تاجيةلل ميات 

35.13 3.31 2 

م تجاتها مطابقة  أنالشر ة  إدارةتؤ د  15
 لاحتياجات فئات المتعاملين

30.12 3.53 1 

الشر ة ت اليف الجودة لدى الموردين  إدارةتقيم  10
 بش ل مستمر

31.53 3.31 3 

لي   / 3.53 0.20 المجموع ال
 من الجدول أعاه  احظ أن :

الشر ة ت اليف الجودة لدى الموردين بش ل  إدارةأعلى قيمة للمتوسط الحسابي للفقرة السادسة )تقيم 
 بمبدأالشر ة  إدارة ما جاءت الفقرة الرابعة )تلتزم ،  3,31معيار   وا حراف 1,53مستمر( لمتوسط حسابي 

 . 3,31معيار   ا حرافو  5,33 محايدة بمتوسط حسابي و الم تجات( اإ تاجيةالتخطيط و التفتيش لل ميات 

الشر ة بالتحقق من ت اليف تخطيط  ظام الجودة  إدارةمحايدة غير موافق )تقوم  أما الفقرة الرالرة جاءت
 . 3,51معيار   ا حرافو  5,23سابي بش ل مستمر( فمتوسط ح
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اليف التقييم بالمؤسسة محل الدراسة المحور الثالث ) (:02الجدول رقم)  (مستوى جودة ت

اليف التقييممستوى  الرقم المتوسط  جودة ت
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

ترتيب أهمية 
 الفقرة

الشر ة بالرقابة علي ت اليف التقييم  إدارةتهتم  10
المتضم ة ت اليف الفحص وااختبار للموارد 
والم تجات المتاحة تحت التشغيل والتامة فضا 

 القياس أدواتعن دقة 

0.13 3.51 0 

 اإحصائية اأساليبشر ة على ال إدارةتعتمد  13
 اإ تاجيةلتحديد ت اليف التفتيش خال العمليات 

1.31 3.53 3 

العليا في الشر ة بتحديد ت اليف  اإدارةتقوم  12
الفحص ال هائي الم تجات قبل القيام بعملية 

 توريدها

0.22 3.51 1 

الشر ة على حساب ت اليف تقييم  إدارةتؤ د  12
المخزون بهدف ااطمئ ان على عدم  هبوط 

 قيمة الم تجات المخز ة

5.00 3.52 3 

الشر ة بت اليف تجميع ومعالجة  إدارةتهتم  15
تستخدم لتقييم  التيبيا ات التفتيش و ااختبار 
 العمل

0.53 3.59 2 

م ع الوحدات تتحمل الشر ة الت اليف المتعلقة ب 10
 المعيبة قبل شح ها

1.35 3.51 5 

لي:   / 3.55 0.20 المجموع ال
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 من الجدول أعاه  احظ أن :

لتحديد ت اليف  اإحصائية اأساليبالشر ة على  إدارةللفقرة الرا ية )تعتمد أعلى قيمة للمتوسط الحسابي 
 ما جاءت الفقرة الخامسة  3,53وا حراف معيار   1,31( بمتوسط حسابي  اإ تاجيةالتفتيش خال العمليات 

تستخدم لتقييم العمل( محايدة  التيالشر ة بت اليف تجميع ومعالجة بيا ات التفتيش و ااختبار  إدارة)تهتم 
 . 3,59و ا حراف معيار   0,53بمتوسط حسابي 

الشر ة على حساب ت اليف تقييم المخزون بهدف  إدارةأما الفقرة الرابعة جاءت غير موافق )تؤ د 
 . 3,52معيار   ا حرافو  5,00ااطمئ ان على عدم  هبوط قيمة الم تجات المخز ة ( بمتوسط حسابي 

اليف الفشل الداخلي بالممستوى المحور الرابع) (:02الجدول رقم)  (ؤسسة محل الدراسة جودة ت

اليف الفشل الداخليمستوى  الرقم المتوسط  جودة ت
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

ترتيب أهمية 
 الفقرة

الشر ة بالرقابة على ت اليف الفشل  إدارةتهتم  10
عادةالداخلي المتضم ة ت اليف التلف  العمل  وا 

عادة  الفحص وااختبار وا 

0.32 3.01 3 

الشر ة ت لفة  ل وحدة من الوحدات  إدارةحددت  13
 اأخيرةالرارة  اأعوامالتالفة خال 

0.23 3.03 2 

تص يع  ل وحدة  إعادةالشر ة ت لفة  إدارةحددت  12
الرارة  اأعوامالم تجة خال  من الوحدات
 تص يعها إعادةتم  التيو  اأخيرة

1.31 3.05 3 

تص يع  ل وحدة  إعادةالشر ة ت لفة  إدارةقدرت  12
الرارة  اأعواممن الوحدات الم تجة خال 

 اأخيرة

1.35 3.03 5 

 واإصاحالشر ة ت اليف الخردة  إدارةقدرت  15
و الم تجات غير المطابقة الواردة  التوريد تيجة 

5.53 3.02 9 
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 من الموردين
الشر ة بتحليل ت اليف الفشل الداخلي  إدارةقامت  10

  تيجة عملية التخزين
0.13 3.00 1 

الفحص و  إعادةالشر ة بتقدير ت لفة  إدارةقامت  10
و  إ تاجها إعادةتتم  التيالتفتيش للم تجات 

 واختبارها فحصها إعادة

0.11 3.01 0 

لي   / 3.52 0.15 المجموع ال
 من الجدول أعاه  احظ أن :

تص يع  ل وحدة من  إعادةالشر ة ت لفة  إدارةأعلى قيمة للمتوسط الحسابي للفقرة الرالرة )حددت 
 ا حرافو  1,31تص يعها( بمتوسط حسابي   إعادةتم  التيو  اأخيرةالرارة  اأعوامالوحدات الم تجة خال 

الشر ة بالرقابة على ت اليف الفشل الداخلي المتضم ة  إدارةتهتم  ) اأولي, ما جاءت الفقرة  3,05معيار  
عادةت اليف التلف  عادةالعمل  وا   . 3,01معيار   ا حرافو 0,32الفحص وااختبار( محايدة بمتوسط حسابي  وا 

و  التوريد تيجة  واإصاحالشر ة ت اليف الخردة  إدارةجاءت غير موافق )قدرت أما الفقرة الخامسة 
 . 3,02معيار   ا حرافو  5,53الم تجات غير المطابقة الواردة من الموردين ( بمتوسط حسابي 
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اليف ) المحور الخامس(:05الجدول رقم)  (.الفشل الخارجي بالمؤسسة محل الدراسةمستوى جودة ت

اليف الفشل الخارجي الرقم المتوسط  مستوى جودة ت
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

ترتيب أهمية 
 الفقرة

الشر ة بت اليف الفشل الخارجي  إدارةتهتم  10
المت و ة من ت اليف الم تجات المعادة للشر ة 

 لتصليح الم تجات المعادة فضا عن الضما ات’

0.11 3.01 5 

الش او  بسبب  إدارةتتحمل الشر ة ت اليف  13
تم بيعها  التيالم تجات  فيوجود عيوب 

 للمتعاملين

5.22 3.03 3 

تلتزم الشر ة بمعالجة الم تجات المعيبة ع د  12
استامها من قبل المتعاملين و ذلك بسبب وجود 

 عيوب فيها

0.32 3.02 2 

المتعاملين ع د  إرضاءتتحمل الشر ة ت لفة  12
 حدوث مش ات تتعلق الم تج

0.13 3.09 1 

تتحمل الشر ة  افة الت اليف الم فقة بعد شحن  15
 المتعاملين إلىالم تجات المعيبة 

0.13 3.01 0 

يتحملها  التيتتحمل الشر ة  افة الت اليف  10
 المتعاملين ع د استام الم تجات المعيبة .

1.32 3.01 3 

لي: المجموع   / 3.01 0.21 ال
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 من خال الجدول أعاه  احظ أن:

يتحملها المتعاملين ع د استام  التيتتحمل الشر ة  افة الت اليف قيمة للمتوسط الحسابي للفقرة السادسة )  اعلي
 تلتزم الشر ة ما جاءت الفقرة الرالرة )’ 3,01وا حراف معيار   1,32( بمتوسط حسابي الم تجات المعيبة

( محايدة بمتوسط   بمعالجة الم تجات المعيبة ع د استامها من قبل المتعاملين و ذلك بسبب وجود عيوب فيه
  3,02,و ا حراف معيار   0,32حسابي 

الم تجات  فيالش او  بسبب وجود عيوب  إدارةتتحمل الشر ة ت اليف  الفقرة الرا ية جاءت غير موافقة ) أما
  3,03و ا حراف معيار   5,22بمتوسط حسابي  ( ن يتم بيعها للمتعامل التي
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 تحليل نتائج الدراسة واختبار الفروض:المطلب الثالث: 

 .وصف خصائص عينات الدراسةأوا :

 (: خصائص عينة الدراسة00الجدول رقم )

 %النسبة  العدد المتغير

 الجنس
 10.00 53 ذ ر
 33.39 1 أ رى

 011 21 المجموع

 السن

52-03 5 1.39 
03-02 3 53.10 
 92 55 فما فوق 03

 011 21 المجموع

 المؤهل العلمي
 95 53 جامعي
 51 33 را و 

 011 21 المجموع

 الخبرة

 1.00 5 س وات 2أقل من 
 33.39 33 س وات 33-2من 

 92 31 فأ رر 33
 011 21 المجموع

 المسمى الوظيفي

 50.91 3 مدير مالي
 53.39 33 المحاسب

 23.2 31 رئيس مصلحة الجودة
 011 21 المجموع

 .spssالجدول ن إعداد الباحث بااعتماد مخرجات بر امج  المصدر:
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 من الجدول أعاه  احظ ما يلي: 

، وسبب هذا 10.00ب سبة  53للج س ف جد أن أغلبية أفراد العي ة هم من الذ ور والبالغ عددهم  بال سبة
 التفاوت يرجع إلى طبيعة عمل المؤسسات الذ  يتطلب الجهد ال بير ا تقدر عليه اإ اث. 

سبة % في حين  92 س ة فأ رر (احتلت أعلى  سبة بواقع03وبال سبة لمتغير العمر ف جد أن الفئة من )
%( أما  سبة المبحورين ضمن الفئة 53.10( بلغت )02الى 03المبحورين ضمن الفئة العمرية)من

 %(.1.39( بلغت )03الى 52العمرية)من

%،مما يؤ د أن أغلبية أفراد 92بال سبة للمؤهل العلمي ياحظ أن اغلب أفراد العي ة جامعين ب سبة 
 د المراجعة الداخلية وأبعاد ت اليف الجودة .العي ة لديها المستوى العلمي ال افي لفهم أبعا

س وات، مم يع ي أن أفراد عي ة  33بال سبة للخبرة ياحظ أن اغلب أفراد العي ة تزيد مدة خبرتهم عن 
 الدراسة لهم خبرة طويلة داخل المؤسسة الص اعية.

س مصلحة %، رئي53.39%، المحاسب 50.91أما المسمى الوظيفي فهو موزع  التالي: مدير مالي 
 ، مما يع ي أن الدراسة تشمل على  ل أفراد العي ة.23.2الجودة 

 .الفروض اختبارثانيا :

هل توجد عاقة بين المراجعة الداخلية وبين الرقابة على ت اليف الجودة  بالمؤسسة محل  الفرضية اأولى:
 الدراسة 

اليف الجودة.   00الجدول رقم )   (: نتائج تحليل عاقة اارتباط بين المراجعة الداخلية ورقابة ت

 المتغير المستقل                           
 المتغير التابع 

الجدولية عند مستوى  Tقيمة  المراجعة الداخلية
 %5معنوية  

اليف الجودة   3.311 3.93 ت
 3.319 0.353 المحسوبة Tقيمة 

 SPSSمن إعداد الباحث بااعتماد على مخرجات بر امج  المصدر:
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ة الداخلية ( وجود عاقة ارتباط موجد عاقة ارتباط موجبة وقوية بين المراجع39يتضح من الجدول)
%  ودرجة رقة 2، وت ون هذه العاقة ذات دالة إحصائية ع د مستوى مع وية  ورقابة ت اليف الجودة

وهي أ بر من  0.353المحسوبة  T،وبلغت قيمة  3.93رتباط البسيط بي هم %،حيث بلغت قيمة معامل اا12
%، وب اءا على ذالك يم ن قبول الفرضية اأولى والتي 2ع د مستوى مع وية  3.319الجدولية البالغة  Tقيمة 
 توجد عاقة بين المراجعة الداخلية وبين الرقابة على ت اليف الجودة  بالمؤسسة محل الدراسة.  مفادها

مراجعة الداخلية وت اليف الجودة الفرضية الرا ية: هل يوجد أرر ذ  دالة مع وية إحصائية بين ال
 بالمؤسسة محل الدراسة.

 المراجعة الداخلية وت اليف الجودة س أثر(: نتائج تقدير اانحدار الخطي البسيط لقيا00الجدول رقم ) 

 المتغير المستقل          
 المتغير التابع 

 Fقيمة 
 المحسوبة

 Fقيمة 
 الجدولية

معامل  Rقيمة 
 التحديد

DF 
 درجات

مستوى 
 الدالة

  (2% F(  R2 الحرية  
 32.52 31.53 3.93 3.23 3.01 3.333 

 SPSSالجدول من إعداد الباحث على مخرجات بر امج  المصدر :

( الذ  يشمل  تائج تقدير  موذج اا حدار الخطي البسيط لتقدير أرر المراجعة 31من خال الجدول) 
وهي أ بر من  2.52المحسوبة بلغت  Fالداخلية على ت اليف الجودة بالمؤسسة محل الدراسة يتضح أن قيمة 

%، وب اءا عليه تقبل الفرضية الرا ية، وهذا يع ي وجود 2ع د مستوى مع وية  1.53الجدولية البالغة   Fقيمة 
أرر ذ  دالة مع وية إحصائية بين المراجعة الداخلية وت اليف الجودة بالمؤسسة محل الدراسة.  ما يتضح من 

 ية .من ت اليف الجودة  اتج من تغير في المراجعة الداخل  3.23(R2) خال قيمة معامل التحديد
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 خاصة الفصل الثالث
لقد تم التعرض من خال الدراسة التطبيقية السابقة إلى تشخيص مؤسسة ص اعة ال وابل من أهم 
المؤسسات التي تمول السوق الجزائرية بجميع أ واع ال وابل، وأن وجود  ظام رقابة داخلية فعال لها يعتبر 

المسطرة  ما تعتبر المراجعة الداخلية من أهم اأدوات الداخلية ضرورة ملحة لحماية أصولها وتحقيق اأهداف 
بال سبة للمؤسسة والتي تستعمل لضمان وجود هذا ال ظام و فعاليته وذلك  لتقييمه ومدى  فايته وذلك لتدعيم 

  قاط القوة  وتصليح  قاط الضعف .

بال سبة للرقابة على ت اليف الجودة داخل المؤسسة تختلف اليوم عما  ا ت عليه في السابق بحيث  أما
هي في تحسن مستمر،  ما أن دراسة ت اليف الجودة و تحليلها تساهم في تشخيص أوجه اإخفاق و العيوب 

 .يم ن من خالها تقليل هذه العيوبالتي 

مؤسسة ضخمة ص اعيا توا ب التطور الت  ولوجي  وتسعى وعليه أضحت اليوم مؤسسة ص اعة ال وابل 
 إلى تحقيق و تلبية رغبات المستهلك وتضمن لهم الجودة العالية في م تجاتها
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 ة:ــــــــــــــخاتمال

ة صعبة بعد ا فتاح السوق و دخول م افسين جدد اأمر الذ  يستدعي بصفة لتواجه المؤسسات مرح
 .الم تجاتلتح م في الت اليف وتحسين  وعية أ رر جدية في دراسة السوق و محاولة ا

حماية ممتل ات بهدف و من جهة أخرى تعتبر المراجعة الداخلية وظيفة أساسية داخل المؤسسة 
ن  المؤسسة تسعى إلى تحقيق مستوى جودة ابة الداخلية التي تقوم عليها أالمؤسسة  من خال عمليات الرق

 في م تجاتها  ولذلك فت اليف الجودة  تعتبر أداة لقياس   فاءة  تطبيق أ  بر امج للتح م في هذه الجودة . ةعالي

ما ن التي تحتاج إلى على الجودة في الم ظمة لمعرفة اأ و تعتبر أيضا أداة في يد المختصين بالرقابة
ما ن التي ترتفع فيها مصاريف الجودة بدون عائد معين  حتى يتخذ وأيضا تحديد األرفع الجودة،مجهود أ بر 

 اإجراء الم اسب لإقال م ه.

جا ب ال ظر  أو التي توصل ا إليها سواء  ان في الو التوصيات وس حاول فيما يلي أن  قدم ال تائج 
 الجا ب التطبيقي:

 :ائجـــــــالنت

تهدف إلى حماية ممتل ات المؤسسة من السرقة تعتبر المراجعة الداخلية وظيفة أساسية داخل المؤسسة  -
 و ال قاط السلبية.وى الداخلي و بالتالي أظهر الرغرات و التاعبات و من اأخطاء المحتملة على المست

في السابق و أصبحت وظيفة المراجعة إن أدوات الرقابة داخل المؤسسة تختلف اليوم عما  ا ت عليه  -
الداخلية من الوظائف الهامة في المؤسسة، و هذا لما تقدمه من مسا دة لمجلس اإدارة، لج ة المراجعة، 

و مراجعتها لمستوى الجودة  خلية اإدارة العليا و المراجع الخارجي، و  ذا دورها في تقييم  ظام الرقابة الدا
من اجل تحسين مستواها و من ه ا تظهر مساعدتها في الرقابة على ت اليف الجودة من خال سعيها في 

  .التحسين و المراقبة للوصول إلى أعلى مستوى من الجودة
ن دراسة ت اليف تعد دراسة ت اليف الجودة أداة ن اأدوات التي تساهم في التحسين المستمر للجودة، حيث أ -

 الجودة و تحليلها تساهم في أوجه اإخفاق و العيوب ال يفية التي يم ن من خالها تقليل هذه العيوب.
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إن تحليل ت اليف الجودة إلى ت اليف المطابقة أو الجيدة ) الوقاية و التقييم( و ت اليف عدم المطابقة أو  -
سين الجودة و ذلك من خال التر يز على ت اليف الجودة الرديئة ) فشل داخلي و خارجي(، يساهم في تح

 .الجودة الرديئة
ااسترمارات التي تدفعها المؤسسة في أ شطة الم ع تؤد  إلى تخفيض الت لفة ال اشئة من الفشل الداخلي و  -

 الخارجي فضا عن تحقيق ال لف المصروفة.

 تحسين جودة الم تج.ف يؤد  إلى ترشيد القرارات اإدارية باتجاه يلا الرقابة على ت -

أعلى قيمة للمتوسط الحسابي للفقرة الرام ة )المراجعة الداخلية  أداة لتقييم  ظام اأول فإن  بال سبة للمحور -
 .  3,39و ا حراف معيار   1,31الرقابة الداخلية( بمتوسط حسابي 

ة الشر ة ت اليف الجودة لدى أعلى قيمة للمتوسط الحسابي للفقرة السادسة )تقيم ادار  الرا ي  ال سبة للمحورب -
 3,31معيار   وا حراف 1,53الموردين بش ل مستمر( لمتوسط حسابي 

أعلى قيمة للمتوسط الحسابي للفقرة الرا ية )تعتمد ادارة الشر ة على ااساليب الرالث فإن  بال سبة للمحور -
وا حراف معيار   1,31 ااحصائية لتحديد ت اليف التفتيش خال العمليات اا تاجية ( بمتوسط حسابي

3,53 

أعلى قيمة للمتوسط الحسابي للفقرة الرالرة )حددت ادارة الشر ة ت لفة اعادة الرابع فإن بال سبة للمحور  -
و التى تم اعادة تص يعها( بمتوسط  اأخيرةالرارة  اأعوامتص يع  ل وحدة من الوحدات الم تجة خال 

 3,05معيار   ا حرافو  1,31حسابي  

قيمة للمتوسط الحسابي للفقرة السادسة ) تتحمل الشر ة  افة الت اليف  أعلى الخامس فإن بة للمحوربال س -
 ’3,01وا حراف معيار   1,32التى يتحملها المتعاملين ع د استام الم تجات المعيبة( بمتوسط حسابي 
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  ــــــات:التوصي 

 صيات التالية: ااقتراحات و التو وج بمجموعة من على ال تائج  السابقة يم ن الخر  ب اء

و  أداءهاجل مساعدة مسيرها لتحسين خصص مصلحة للمراجعة الداخلية من أيجب على المؤسسة أن ت -
 .العمل على تفاد  حاات الغش و التاعبات و  ذلك تفاد  الوقوع في اأخطاء

بالتالي اليف الجودة الرديئة و يم( و ت ى ت اليف جودة جديدة ) وقاية، تقيضرورة تحليل ت اليف الجودة إل -
 التخفيض من الت اليف ال لية.

م تجات ضرورة اأخذ بعين ااعتبار رضا الزبائن على م تجات الم ظمة ف ما  ان الزبون راضي عن  -
 الم ظمة قلت الخسارة التي يم ن أن يسببها الم توج للمجتمع.

تحسين المستمر للم تجات و ذلك من خال تحليل ت اليف الضرورة دراسة ت اليف الجودة من اجل ضمان  -
و إيجاد السبل ال فيلة لتقليل هذه الت اليف و التحسين و جودة  ةليف الم تجات المعابو ا تشاف ت االجودة 

 الم تجات في  فس الوقت.

ة و بذلك ت ون جل تخفيض دالة خسارة الجودتقليل ت اليف الجودة الرديئة من أضرورة إيجاد السبل ال فيلة ل -
     الم تجات مطابقة للقيمة المستهدفة.
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التي  انيااستبيسر ا أن  ضع بين أيدي م هذه ، اه وبر اتهالسام علي م ورحمة ، اأخ الفاضل، اأخت الفاضلة
حص ف صممت لجمع المعلومات الازمة للدراسة التي  قوم بإعدادها است ماا للحصول على شهادة الماستر

اليف الجودة ":بع وان محاسبي  مؤسسة ص اعة دراسة ميدا ية ب "دور المراجعة الداخلية في الرقابة على ت
 . رةال وابل بس

المراجعة الداخلية في الرقابة على ت اليف الجودة   هلعبرر الذ  تاأوتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على 
، حيث أن صحة بدقة يانإجابة على أسئلة ااستب،  أمل م  م الت رم باهذا المجالو ظرا أهمية رأي م في 

، فمشار ت م ان اهتمام ميأن تولوا هذه ااستب، لذلك  هيب ب م تمد بدرجة  بيرة على صحة إجابت مال تائج تع
و حيط م علما أن جميع إجابات م لن تستخدم إا أغراض ، ضرورية ورأي م عامل أساسي من عوامل  جاحها

 البحث العلمي فقط .
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير وااحترام 

  
 

 صبرينة : عماري الباحث                                                                                                       
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 استبيان

          



 

 القسم اأول: البيانات الشخصية.

ص اعة ال وابل يهدف هذا القسم إلى التعرف على بعض الخصائص ااجتماعية و الوظيفية لموظفي مؤسسة 
على التساؤات التالية وذلك بوضع  بس رة بغرض تحليل ال تائج فيما بعد، لذا  رجو م  م الت رم باإجابة الم اسبة

 في المربع الم اسب اختيارك.)ل( إشارة 

 أ رى       ذ ر      الجنس:       . 0

 فما فوق 03                  02-03       03-52      : . السن 3

 را و        جامعي      :المؤهل العلمي.2

 فأ رر  33       س وات 33إلى 2من        س وات 2أقل من   . الخبرة:2
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 الجودة       

  
                                       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  .ستبياناا القسم الثاني: محاور
      

 بالمؤسسة محل الدراسة المراجعة الداخلية: مستوى اأولالمحور 
 

 الفقرة  الرقم
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 
 محايد
 

موافق  موافق
 بشدة

      تر يز المراجعة الداخلية علي الفحص الشامل لجميع وظائف المؤسسة  10
      تر يز المراجعة الداخلية علي الموارد المتاحة للشر ة 31

12 
تر يز المراجعة الداخلية علي متابعة تخطيط جودة الم تجات و أسباب 

      اا حرافات في خطة بر امج الجودة  

      تتمتع المراجعة الداخلية باستقال  افي داخل الهي ل الت ظيمي  12
      ا توجد معوقات تحد من القيام بعمل المراجعة الداخلية بااستقالية   15
      الرقابة من المهام المس دة للمراجع الداخلي  61

      تعتبر الرقابة  قطة اا طاق التي ع دها يبدأ المراجع عمله 10
      المراجعة الداخلية  أداة لتقييم  ظام الرقابة الداخلية  10

 
اليف الوقاية محل الدراسة  المحور الثاني: مستوى جودة ت

 

 الفقرة  الرقم
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 
 محايد
 

موافق  موافق
 بشدة

10 
تهتم إدارة الجودة بالوقاية علي ت اليف التخطيط و التدريب و تحليل البيا ات 

      و تقارير الجودة  

       اإ تاجيةتأ يد إدارة الشر ة علي ت اليف دراسة قدرات العمليات  13
      الشر ة بالتحقق من ت اليف تخطيط  ظام الجودة بش ل مستمر  إدارةتقوم  12
      و الم تجات  اإ تاجيةالتخطيط و التفتيش لل ميات  بمبدأالشر ة  إدارةتلتزم  12
      م تجاتها مطابقة لاحتياجات فئات المتعاملين  أنالشر ة  إدارةتؤ د  15
      الشر ة ت اليف الجودة لدى الموردين بش ل مستمر  إدارةتقيم  10

 



 

اليف التقييم محل الدراسة  المحور الثالث: مستوى جودة ت
 

 الفقرة  الرقم
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 
 محايد
 

موافق  موافق
 بشدة

10 
التقييم المتضم ة ت اليف الفحص  الشر ة بالرقابة علي ت اليف إدارةتهتم 

وااختبار للموارد والم تجات المتاحة تحت التشغيل والتامة فضا عن دقة 
 القياس  أدوات

     

لتحديد ت اليف التفتيش خال  اإحصائية اأساليبالشر ة على  إدارةتعتمد  13
       اإ تاجيةالعمليات 

العليا في الشر ة بتحديد ت اليف الفحص ال هائي الم تجات قبل  اإدارةتقوم  12
      القيام بعملية توريدها

الشر ة على حساب ت اليف تقييم المخزون بهدف ااطمئ ان على  إدارةتؤ د  12
      عدم  هبوط قيمة الم تجات المخز ة 

 التيااختبار الشر ة بت اليف تجميع ومعالجة بيا ات التفتيش و  إدارةتهتم  15
      تستخدم لتقييم العمل 

      تتحمل الشر ة الت اليف المتعلقة بم ع الوحدات المعيبة قبل شح ها 10

10 
الشر ة بالرقابة علي ت اليف التقييم المتضم ة ت اليف الفحص  إدارةتهتم 

وااختبار للموارد والم تجات المتاحة تحت التشغيل والتامة فضا عن دقة 
 القياس  أدوات

     

لتحديد ت اليف التفتيش خال  اإحصائية اأساليبالشر ة على  إدارةتعتمد   10
       اإ تاجيةالعمليات 

اليف الفشل الداخلي بالمؤسسة محل الدراسة  المحور الرابع: مستوى جودة ت

 الفقرة  الرقم
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 
 محايد
 

موافق  موافق
 بشدة

10 
الشر ة بالرقابة على ت اليف الفشل الداخلي المتضم ة ت اليف  إدارةتهتم 
عادةالتلف  عادةالعمل  وا        الفحص وااختبار وا 

13 
الرارة  اأعوامالشر ة ت لفة  ل وحدة من الوحدات التالفة خال  إدارةحددت 
       اأخيرة

12 
تص يع  ل وحدة من الوحدات الم تجة خال  إعادةالشر ة ت لفة  إدارةحددت 
      تص يعها إعادةتم  التيو  اأخيرةالرارة  اأعوام

12 
تص يع  ل وحدة من الوحدات الم تجة خال  إعادةالشر ة ت لفة  إدارةقدرت 
 اأخيرةالرارة  اأعوام

     



 

15 
 تيجة التوريدات و الم تجات  واإصاحالشر ة ت اليف الخردة  إدارةقدرت 

 غير المطابقة الواردة من الموردين 
     

      الشر ة بتحليل ت اليف الفشل الداخلي  تيجة عملية التخزين إدارةقامت  10

10 
تتم  التيالفحص و التفتيش للم تجات  إعادةالشر ة بتقدير ت لفة  إدارةقامت 
 فحصها واختبارها إعادةو  إ تاجها إعادة

     

اليف الفشل الخارجي محل الدراسة    المحور الخامس: مستوى جودة ت

 الفقرة  الرقم
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 
 محايد
 

موافق  موافق
 بشدة

10 
الشر ة بت اليف الفشل الخارجي المت و ة من ت اليف الم تجات  إدارةتهتم 

 لتصليح الم تجات المعادة فضا عن الضما ات’المعادة للشر ة 
     

13 
تم  التيالم تجات  فيالش او  بسبب وجود عيوب  إدارةتتحمل الشر ة ت اليف 

  نللمتعامليبيعها 
     

12 
الشر ة بمعالجة الم تجات المعيبة ع د استامها من قبل المتعاملين و  تلتزم

 ذلك بسبب وجود عيوب فيها
     

      المتعاملين ع د حدوث مش ات تتعلق الم تج إرضاءتتحمل الشر ة ت لفة  12

15 
 إلىتتحمل الشر ة  افة الت اليف الم فقة بعد شحن الم تجات المعيبة  

 المتعاملين
     

10 
يتحملها المتعاملين ع د استام الم تجات  التيتتحمل الشر ة  افة الت اليف 

 المعيبة .  
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر وااحترام  مع جزيل الش
 



 

مينــــمة الـــــــــــــقائ  مح
 

 

 
م الرقم م المح  صفة المح
 بن عامر دهليين  10

 
 جامعة الواد   )أ(أستاذ مساعد

 تبسه جامعة  )أ(مساعد أستاذ عمر  سامي  13

 بشار جامعة  )أ(أستاذ مساعد بن عبد العزيز سفيان  12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


