
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــة
 وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس

التجارية و علوم التسيير  و اإلقتصاديةالعلوم كلية   

العلوم المالية والمحاسبة قسم  

 
 في العلوم المالية والمحاسبة أكاديميماستر مذكرة تخرج لنيل شهادة 

 تخصص: تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير
 تحت عنوان:

 

 المراجعة ودورها في عملية التأهيل اإلداري
 

  تحت إشراف:          من إعداد :                                      

 بوزيان العجال -دتكرلي إيمان حسنية                                   -
     : لجنة المناقشة أعضاء    

 

  2018/2019 السنة الجامعية:

 عن الجامعة الرتبة اإلسم واللقب الصفة
 جامعة مستغانم أستاذ محاضر "أ" بوظراف الجياللي رئيسا
 جامعة مستغانم أستاذ محاضر "أ" بوزيان العجال مقررا

 جامعة مستغانم أستاذ محاضر "أ" د. بن زيدان ياسين مناقشا



  وتقديروتقدير  شكرشكر
  

نشكر هللا سبحانه وتعالى أوال ونحمده كثيًرا على أن يسر 
 لنا أمرنا في القيام بهذا العمل، وإتمام المشوار الدراسي

 بنجاح وتوفيق منه وحده. 
 "قم للمعلم ووفه التبجيال *** كاد المعلم أن يكون رسوالً "

بوزيان الفاضل " األستاذكما نتقدم بخالص تشكراتنا إلى 
 " العجال

كثيًرا في إنجاز هذه المذكرة ولم يبخل علينا  الذي أعانني
مة، فجزاه هللا خيًرا على كل ما بنصائحه وتوجيهاته القي  

 قدمه لنا.
كما ال ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع من كان 

ء من قريب أو اإنجاز هذه المذكرة سو إتماميدعونا في 
 بعيد.

 
 حسنيةتكارلي إيمان 



 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 إلى الحبيب سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  عليه أطيب الصلوات وأزكى السالم .        

ابتسامتيهما على ي واالمتنان إلى من فتحت عينباألقالم نخطط الكالم وكذا التهاني         

بالكثير والزالت وأشرقت ضحت ترتا  والسنين ال وتعبت ألنامالليالي  إلى من سهرت

أمي  ي إلى نوتر ليالي و منبع الحنانهدي ثمرة جهداان بنوترهما إلى الغاليان العزيز يحيات

النجا  دائما .  لتي  تمنيت ليا  

أمامهما عن الشكر إلى ترمز العطاء و مصدتر نعمتنا والدينا  إلى من يعجز لساني

 العزيزين.

بوزيان العجال -دإلى األستاذ المشرف   

تي.وإخ م وال تحلو الحياة بدونهمالذين يحبوننا و نحبه إلى أعز الناس على قلبي  

  إلى كل من ساهم في إعداد هذه المذكرة من قريب أو من بعيد
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 دور المراجعة في استراتيجية التأهيل اإلداري. -1

تمثل المراجعة الوجه المكمل للعمل المالي و المحاسبي بصفة عامة، فهي عملية 

منتظمة تعكس لصاحب المؤسسة أو لمن يقوم بهذه المراجعة مدى صحة و صدق 

القوائم  وموضوعية القوائم المالية الختامية في نهاية كل فترة مالية، أي مدى تطابق هذه

 السجالتالدفاتر و  مع الواقع الفعلي لها، و يقصد بالقوائم المالية الختامية جميع

 المحاسبية.

القوائم ه العملية للمراجع من إبداء رأيا فنيا محايدا حول مدى داللة ذو عليه تسمح ه

 بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. االلتزاممية للمؤسسة، و مدى اتالمالية الخ

 نشأتهامن خالل هذا الفصل سنحاول أن نبين المراجعة في قالب تاريخي أي و 

 األخيروتطورها، و تعريفها، ثم نتطرق ألنواع المراجعة و المعايير التي تقوم عليها و 

 نلخص إلى البعد اإلستراتيجي للمراجعة.

 المراجعة و أنواعها: -1-1

 ماهية المراجعة:

حاجة اإلنسانية للمنتجات اإلستهالكية أدى للعمل إن التطور الكبير الذي شهدته ال

ت، فظهرت عمليات التبادل السلعي ثم تطورت إلى ما على تطوير سبل سد هذه الحاجا

 األنشطةحتواء مختلف يسمى بالتجارة مما استدعى ضرورة و جود هيكل تنظيمي يقوم با

أهداف ى تحقيق من إنتاج و توزيع و تسويق...الخ، فظهرت المؤسسة و التي تعمل عل

بالتوليف بين مختلف عوامل اإلنتاج و في ظل التطور السريع و المتزايد  في شكل  معينة

و تعدد أصنافها و أنواعها أملى على بعضها ضرورة  فصل الملكية على المؤسسة 

التسيير، لدى وبغية الحفاظ على أموال المالك من أشكال السرقة و التالعب و اإلسراف 

تيسر عليهم  ةوسيلبني و صحة السجالت و المستندات المحاسبية وجب توالوقوف على 

بينها التأكد من صحة العمليات فوجدت المراجعة و اعتمدت مع العمل على إيجاد تالئم 

 وبين التطور الذي عرفته الحاجة اإلنسانية و المؤسسة على حد سواء.
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 لمحة تاريخية عن المراجعة -1-1-1

األموال  أصحابل و ئة حتمية للحاجة الماسة لرؤساء القباظهرت المراجعة كنتيج

من هم تحت سلطتهم خاصة والمؤسسات كوسيلة تساعدهم على بسط الرقابة على عمل 

أن الظهور األول  االقتصاديينفي عمليات التحصيل و الدفع و التخزين، و يعتبر بعض 

من استخدموا المراجعين  يونانيين، الذينوال المصريينللمراجعة يرجع لحكومات قدماء 

من كل التالعبات  هاسالمت ىعلى مدأجل التأكد من صحة الحسابات العامة للوقوف 

هداف ، و التطورات التي مرت التي مرت بها المراجعة كانت مرتبطة باألاألخطاءو

المتوخات منها، و كانت أيضا نتيجة البحث المستمر لتطويرها من الجانب النظري بغية 

 اشى مع التغيرات الكبيرة في حركة التجارة و اإلقتصاد العالمي.تتمجعلها 

و يمكن توضيح التطور التاريخي للمراجعة من خالل تبيان من له سلطة األمر 

  و األهداف المرجوة منها بالجدول التالي: بالمراجعة و من يقوم بهذه العملية

  (1)(: التطور التاريخي للمراجعة1جدول)

 أهداف المراجعة المراجع لمراجعةبا األمر المرحلة

قبل الميالد  2000من 

 م1700إلى 

 الملك، الكنيسة -

 اإلمبراطور -

 الحكومة -

 رجل الدين. -

 كاتب -

معاقبة السراق على 

اختالس األموال 

 وحماية األموال

م إلى 1700من 

 م1850

 محاكم ،الحكومة

 .التجارية و المساهمين

منع الغش ومعاقبة  .المحاسب

 ة األموالفاعليه و حماي

م إلى 1850من 

 م1900

شخص مهني في  .الحكومة و المساهمين

 .المحاسبة أو القانون

تجنب الغش وتأكيد 

 مصداقية الميزانية

م إلى سنة 1900من 

 م1940

شخص مهني في  .مساهمينالحكومة و ال

 .المحاسبة أو المراجعة

تجنب الغش واألخطاء، 

الشهادة على مصداقية 

القوائم المالية 

 تاريخية.ال

الشهادة على صدق و شخص مهني في الحكومة، البنوك و  م 1970إلى 1940من 

                                                 
محمد التهامي الطاهر و مسعود صديقي: المراجعة و تدقيق الحسابات، اإلطار النظري و الممارسة التطبيقي؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛   (1)

 .8 -7، ص 2003بن عكنون؛ الجزائر،
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القوائم  انتظامسالمة  المراجعة و المحاسبة .المساهمين

 المالية التاريخية

 .الحكومة م 1990إلى  1970من 

 .هيئات أخرى

 .المساهمين

شخص مهني في 

المراجعة و المحاسبة و 

 .االستشارة

وعية الشهادة على ن

النظام الرقابة و احترام 

المعايير المحاسبية و 

 معايير المراجعة

 الحكومة م 1990ابتداءا من 

 هيئات أخرى

 المساهمين

شخص مهني في 

المراجعة و المحاسبة و 

 االستشارة

الشهادة على الصور 

صادقة للحسابات و ال

بة في اقنوعية نظام الر

ظل احترام المعايير 

 ضد الغش العالمي

 

ن خالل هذا الجدول نالحظ أن المراجعة مرت بمراحل متعددة لكل مرحلة وم

مميزاتها في حين أنه بشكل عام أهداف المراجعة كانت تتمحور حول منع الغش والتالعب 

 و السرقة و حماية األصول و الوقوف على مصداقية الحسابات.

 تعريف المراجعة:  -1-1-2

لتعاريف تبين لنا المعنى الحقيقي ن اتقديم مجموعة مهذا المطلب  سنحاول في

 للمراجعة و هي:

 Association American Accounting تعريف جمعية المحاسبة األمريكية: -أ

( لجمع وتقييم األدلة و systematic" المراجعة هي عملية نظامية ومنهجية )

ذلك  واإلقتصادية  األحداثالقرائن بشكل موضوعي و التي تتعلق بنتائج األنشطة و 

و المعايير المقررة و تبليغ األطراف لتحديد مدى التوافق و التطابق بين هذه النتائج 

 .(1)المعنية بنتائج المراجعة"

 

 

                                                 
مشاكل التطبيق العملي؛ دار المعرفة  -قواعدالمعايير و ال –محمد السيد سرايا: أصول و قواعد المراجعة و التدقيق اإلطار النظري   (1)

 .14، ص 2002الجامعية؛ اإلسكندرية، 



     التأهيل اإلداري  إستراتيجيةدور المراجعة في                              الفصل األول           

5 

 تعريف خالد أمين للمراجعة: -ب

بأنها:" فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات و المستندات و الحسابات عرفها 

فحصا إنتقاديا منظما، بقصد الخروج برأي فني تحت الدقيق والدفاتر الخاصة بالمشروع 

لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية محايد عن مدى داللة القوائم المالية عن الوضع المالي 

 .(1)معلومة، ومدى تطويرها لنتائج أعماله من ربح و خسارة عن تلك الفترة"

 تعريف الكاتب عبد الفتاح الصحن للمراجعة: -ج

المستندات و الحسابات و السجالت الخاصة بالمنشاة فحصا فحص عرفها بانها:" 

عن نتيجة المشروع دقيقا حتى يطمئن المراجع من ان التقارير المالية سواء كانت تقريرا 

آخر  أي تقريرخالل فترة زمنية أو تقريرا عن المركز المالي في نهاية فترة زمنية أو 

الغرض الذي من أجله أعد هذا  حة و حقيقية و دقيقةيظهر و ينطبع فيه صورة واض

   .(2)"التقرير

 تعريف منظمة العمل الفرنسية للمراجعة: -د

:" مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهني بأنهاعرفتها 

 استنادايستعمل مجموعة من تقنيات المعلومات و التقييم بغية إصدار حكم محلل و مستقل، 

 .(3)مصداقية و فعالية النظام و اإلجراءات المتعلقة بالتنظيم"على معايير التقييم، و تقدير 

ألخيرة تتضمن ثالثة من خالل التعاريف السابقة الذكر للمراجعة يتضح لنا ان هذه ا

 تمثل في الفحص، التحقيق و التقرير.عناصر أساسية، هذه العناصر ت

  الفحص: -1

نقدي لألحداث المالية و يقصد به فحص القياس المحاسبي و هو القياس الكمي و ال

من صحة العمليات التي تم  ين للمشروع، و يشمل الفحص التأكدالخاصة بالنشاط المع

 تسجيلها و تحليلها و تبويبها.

 

 

                                                 
 .10 -9محمد التهامي طواهر و مسعود صديقي؛ مرجع سبق ذكره، صفحة  (3)، (1)
 . 04، ص اإلسكندريةعبد الفتاح الصحن: مبادئ المراجعة، علما و عمال، مؤسسة شباب الجامعة،  (2)
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   التحقيق: -2

و هو إمكانية الحكم على صالحية الحسابات الختامية كأداة للتعبير السليم لنتيجة 

فترة  يفعية الحقيقية للمؤسسات للوضلمالي المؤسسات، وعلى مدى تمثيل المركز ا أعمال

زمنية معينة، و نشير إلى أن الفحص و التحقيق عمليتان مرتبطتان و وظيفتين متصلتين 

المالية يقصد بهما تمكين المراجع من إبداء رأي فني محايد بأن عملية القياس لألحداث 

 أدت إلى انعكاس صورة صحيحة وسليمة لنتيجة و مركز المشروع.

 التقرير: -3

في شكل تقرير أو نتيجة تقدم إلى األطراف يقصد به بلورة نتائج الفحص و التحقيق 

)األطراف المعنية( داخل أو خارج المؤسسة فالتقرير المعنية، سواء كانت هذه األخيرة 

 للمراجعة و ثمرتها.هو المرحلة النهائية 

التي يعتمد عليها المراجع في و بالتالي فهذه العناصر الثالثة تمثل المراحل األساسية 

عملية المراجعة التي يقوم بها، و يمكن ذكر بشكل مختصر األهداف األساسية من وراء 

  إجراء عملية المراجعة و هي:

 التحقق من دقة و صحة عرض القوائم المالية. -

 شرعية وصحة العمليات المالية التي تمت خالل فترة معينة. -

 ختلفة. عناصر النشاط المملكية  -

 تقويم عناصر النشاط في القوائم و التقارير المالية. -

 الوجود المادي لهذه العناصر المملوكة. -

 أنواع المراجعة: -1-1-3

الوسائل المقومة لهذه النظم و على وجه  تعتبر مراجعة النظم المعلوماتية من بين أهم

ومات ذات مصداقية منه توليد معل وص نظام المعلومات المحاسبية الذي يرادالخص

القرارات، لذلك بات من  التخاذللمؤسسة ومالئمة  الحقيقيةومعبرة عن الوضعية 

على المؤسسة اإلقتصادية العمل بنوع معين من المراجعة يناسب شكلها، الضروري 

و صراحة أكثر حجمها و طبيعة نشاطها من جهة و من جهة أخرى يعطي مصداقية 

لقوائم المالية، إن تبني نوع معين من المراجعة و مالئم للمعلومات و ضمان لمستعملي ا
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داخلها من شأنه أن يسمح بتحقيق األهداف  المحاسبيةة يتللمؤسسة و لنظام المعلوما

منها و بالتالي المساهمة المباشرة في تقويم النظام المراجع و المحافظة على  تالمتوخا

 استمراريته.

إلى من خاللها من خالل الزاوية المنظور سوف نميز بين مختلف أشكال المراجعة 

   .(1)و كذلك من زاوية القائم بهاالمراجعة 

ينضر المشرع الجزائري من خالل القانون التجاري من زاوية اإللزام القانوني :-1

المراجعة  إلزاميةالشركات كشركة المساهمة و عم المراجعة لبعض مؤسسات  إلزاميةإلى 

مسؤولية المحدودة أو شركة التضامن و تنقسم ركة ذات الى غيرها من مؤسسات كالشإل

 هذه الزاوية إلى قسمين : المراجعة من

 اإللزاميةالمراجعة  -

 االختيارية  ةالمراجع

و مثال    و هي المراجعة الملزمة  بنص القوانين في الدولة : جعة اإللزاميةاالمر

ما تنص عليه هده  أهمفمن  نظمة لشركات المساهمة في مختلف الدولذلك القوانين الم

القوانين  ضرورة تعيين مراجع حسابات أو ما يعرف بمراقبة حسابات قانونية يتولى 

و  (2)مراجعة حساباتها  و قوائمها المالية، و نص المشرع الجزائري  في القانون التجاري 

نسبة ( على ضرورة تعيين مندوب  الحسابات في قانون التأسيس بال609في ما دله رقم ) 

 .إلى شركات المساهمة ) األموال ( 

 أصحابقانوني  من  إلزامو هي المراجعة التي تتم دون المراجعة االختيارية : 

الشخص  ذاتأو المسؤولية المحدودة    ذات، ففي الشركات  اإلدارةالمؤسسة أو مجلس 

ر ما ، أو الخارجي للتحقق من أم عها إلى االستعانة بخدمات المراجالوحيد ، يسعى أصحاب

 :قرار معين بنا على نتيجة المراجعة و مثال ذلك  التخاذ

 عمليات الخزينة في فترة معينة مراجعة و فحص -

 مراجعة و تدقيق حسابات و عمليات المخازن المختلفة -

                                                 
 .20اهر و مسعود صديقي: مرجع سبق ذكره، ص محمد التهامي طو  (1)
 21طواهر مسعود صديقي : مرجع سبق ذكره ص  –محمد التهامي  (2)
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الشراء دون غيرها أو بعض عمليات المبيعات دون  مراجعة بعض عمليات -

 .غيرها

دف معين، و من ناحية أخرى به اإلدارةلب أي أن هده المراجعات تكون بنا على ط

الخاصة ال تلزمها قوانين معينة بعملية المراجعة إال أنها  رغم أن العديد من الشركات

 :مراجعة دفاترها و حساباتها و ذلكفي الغالب تتفق مع مراجعين قوانين لفحص و 

 لالطمئنان على سالمة ما تم من عمليات و ما تحقق من نجاح. -

الخارجية التي تتعامل مع الشركة مثل البنوك و الموردين  طرافكشف ثقة اإل -

( 584وإلى غير ذلك، و نص المشرع الجزائري في القانون التجاري في مادته) 

 قتضاء لذلك.في حالة االعيين مندوب الحسابات على ت

 لمراجعة :من زاوية مجال أو نطاق ا -2 -

دات التي تفرز نوعين من المراجعة يعتبر مجال أو نطاق المراجعة من بين أهم المحد

 هما:

 لةالمراجعة الكام -

 المراجعة الجزئية  -

و هي التي تتضمن فحص و تدقيق جميع العمليات لتي تمت في المراجعة الكاملة :

المنشأة  خالل الفترة المحاسبية ، بمعنى أن تكون المراجعة و التدقيق شامل للعناصر 

 و النواحي التالية :

 المالية الصغيرة و الكبيرةجميع العمليات  -

  أنواعهاجميع القيود الدفترية المسجلة في دفاتر اليومية على اختالف  -

 جميع الحسابات  التي تتضمنها دفاتر  االستناد. -

 جميع التسويات المحاسبية التي تمت خالل الفترة  -

وفق التصنيفات العديدة للمؤسسة و كبر حجم و أصناف منها ، بات من الضروري 

رأي إصدار يار المفردات التي تقوم المراجع بفحصها بغية العينة في اخت أسلوبي تبن

محايد حول جميع المفردات مما يعكس صراحة مسؤولية المراجع على جميع 

 المفردات و ال على العينة التي شملتها اختبارية .
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من اهتمام العينة و االختيار و في المراجعة زاد  أسلوب إتباع أنإلى  األخيرنشير في 

المؤسسات بنظام الرقابة الداخلية ، الن كمية االختيارات و حجم العينة يعتمد في 

 مثانة نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة .اختيارها على درجة 

في األكثر تطبيقا  األنواعتعتبر المراجعة الجزئية من بين المراجعة الجزئية : 

و تدقيق العمليات المعينة في شكل عينات   تتضمن مراجعة يالمراجعة الخارجية و الت

ما ثم من عمليات خالل الفترة، كأن يوكل إلى مراجع خارجي مراجع  ممثلة لمختلف 

و الديون أو الحقوق أو المخزون دون البنود كمراجعة النقدية أ بند معين من مجموع

عته سواء يكمن في الشكوك في البند المراد مراجغيرها ، و سبب انتشار هدا النوع 

من الجهة المسيرة أو الشركاء في وجود أخطاء أو غش أو تالعب في عدم دقة 

وصراحة  المعلومات ، تبعا لما سبق أصبح من الضروري تقيد هدا النوع من 

 المراجعة بالعناصر التالية :

 ية المراجعة.وجود عقد كتابي يوضح نطاق عمل -

 د لم يعهد إليه.ذمة  من القصور و اإلهمال في مراجعة بنإبراء  -

 أو في البند المعهود إليه. المراجعةحصر مسؤولية المراجع في مجال  -

 من زاوية توقيت المراجع : -2

و نميز بين نوعين من المراجعة  أنواعإلى يمكن أن نتطرق من هده الزاوية 

للمراجعة النهائية و التي هي محدودة لمستمرة و التي هي غير محدودة و المراجعة ا

، لذلك سنتطرق إلى النوعين تكون عند نهاية الدورة المحاسبيةعادة ما  بالوقت و

 .الناجمة عن هده الزاوية التاليين من المراجعة و

و هي المراجعة التي تتم لعمليات المنشأة خالل السنة المالية المراجعة المستمرة :

عينة  على و غير منتظمة خالل أيام م سواء كانت بطريقة منتظمة ) أسبوعية مثال( ـ

بصفة خاصة في  عمدار الفترة الممتدة  و هدا التنوع من المراجعة يتبعه المراج

  :حالة

 ما إدا كانت المنشأة تتميز بكبر حجم و وعملياتها كبيرة و متعددة . -
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يمكنهم من التردد على المنشأة  الذي األمرتوافر عدد كبير من مساعدي المراجع  -

 بصفة مستمرة .

 .كفائتةقييم نظام الرقابة الداخلية للحكم على مدى عدم التمكن من ت -

يعين المراجع   إذسنة  المالية ستعمل هدا النوع عادة في نهاية اليالمراجعة النهائية :

من التسويات و تحضير الحسابات الختامية و قائمة  في ضل هدا النوع بعد االنتهاء 

ؤسسات الصغيرة التي يكون عدد المركز المالي، و الواقع أن  هدا النوع يكون في الم

و يستطيع المراجع  التحكم في الوضعية في ضل محدودية  مدة عملياتها قليل 

 المراجعة .

تنقسم إجراءات المراجعة :  المراجعة الميدانية إجراءاتة يعمن زاوية طب -3

الميدانية إلى األنواع الثالثة التالية من المراجعة المستندية  و حسابية و فنية كما 

 :يلي

من المتعارف عليه محاسبيا أن جميع العمليات المالية التي تتم المراجعة المستندية :

داخل المنشأة  و التي تتعلق بأطراف مختلفة داخلها أو خارجها  ال بد أن تتم  هذه 

، و تستخدم هذه  بالمستندات العمليات  من خالل أدلة أتبات معينة  و هو ما تعرف 

جيل هده العمليات دفتريا  في السجالت و الدفاتر الخاصة بالبيع المستندات كأداة لتس

 البنك و الشراء ، عقود اإليجار  و عقود الملكية، و عقود التوظيف و كشف حساب

  و االستثمارات الخاصة بالصرف إلى غير دلك. 

األداة المعين هو  دالتي تقوم على أساس أن المستن المستندية هي و المراجعة

ق مقارنة عملية المراجعة عن طري إنجازالمراجع في  التي يستخدمهاالرئيسية 

 ستند.البيانات الواردة في الم

و هي عبارة عن المراجعة التي يقوم بها المراجع في المرحلة  المراجعة الحسابية :

  الرقمية  بالمراجعة، و تتمثل في قيامه د انتهائه من المراجعة المستنديةبع الثانية

تسجيله  في الدفاتر و السجالت المحاسبية من حيت القيمة و الكمية ،  للكل ما تم

 وتتمثل المراجعة الحسابية على النواحي التالية :
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الواردة  األرصدةحسابات و مطابقتها مع الاالفتتاحية لجميع  األرصدةالتحقيق من  -

 عن السنة المالية السابقة.في الميزانية 

جمع و ضرب و طرح و قسمة إلى غير ) من  الحسابية و فحص العملياتمراجعة  -

 لك (  الواردة  في المستندات .ذ

 .األخرىمن صفحة ر اليومية و ترحيل هده المجاميع مرجعة جميع صفحات دفت -

و نقل هده األرصدة إلى  الدائنةيد جميع الحسابات المدنية منها مراجعة و ترص -

 .ة المعدة في نهاية السنة الماليةميزات المراجع

جعة النتائج النهائية لنشاط المشروع في صافي األرباح أو صافي الخسائر أو مرا -

 طريقة التصرف فيها.

تتمثل المراجعة الفنية  في اإلجراءات التي يقوم بها المراجع للتأكد المراجعة الفنية : 

 األتي :من 

 مدى صحة و دقة و تقويم أصول و ممتلكات المشروع -

 المشروع لإلطراف المختلفة مدى صحة و دقة تقويم التزامات -

 مدى صحة ملكية المشروع ألصوله و موارده المختلفة -

ة في مدى صح الرأي الموضوعي و كل دلك بغرض أن يتمكن المراجع من إبداء -

 .و سالمة المركز المالي للمشروع

بين نوعين  نميز من هده الزاوية من زاوية مدى الفحص أو حجم االختبارات :  -4

 : من المراجعة و هي

 مراجعة شاملة ) تفصيلية(  -1

 مراجعة اختيارية . -2

تعتبر المراجعة الشاملة نوعا تفصيليا غد يقوم المراجع المراجعة الشاملة ) التفصيلية(  : 

في ضلها بفحص جميع القيود و الدفاتر و السجالت و المستندات و البيانات المحاسبية 

بند معين و قد يكون شامل بالنسبة إلى هدا النوع قد يكون شامل  بالنسبة إلى  أنوالواقع 

جميع عمليات المؤسسة ، على حسب  العقد المبرم بين المراجع و أصحاب المؤسسة الذي 

 يوضح طبيعة و شكل المراجعة و البند أو الكل المراد مراجعته.
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يستند هذا النوع على االختيار لجزء من المفردات من الكل مع  :ةالمراجعة االختياري

) المجتمع( و تائج الفحص للمفردات المختارة ) العينة( على كل مجموع المفردات تعميم ن

لدلك تظهر لنا و بجالء أهمية نظام الرقابة الداخلية في تحديد حجم العينة من خال تقييم هدا 

تشاف مواطن الضعف و القوة في األجزاء المكونة له من ناحية و من ناحية كالنظام و ا

 .ا النوع من المراجعةتطبيق هذ إمكانيةأخرى مدى 

رأي  إبداءيهدف من وراء فحصه للبيانات و السجالت المحاسبية إلى  دام أن المراجعوما 

ضعية الحقيقية للمؤسسة فإنه البد من وفني محايد حوا مدى تعبير المعلومات المحاسبية لل

 .ا النوع وفق الخطط التاليةفي ضل هذالقيام بمراجعة العينة المختارة 

 المعاينة على أساس التقدير -

 المعاينة على أساس القبول أو الرفض.  -

    المعاينة االستكشافية  -

 :من زاوية : الجهة التي تقوم بالمراجعة  -6 -

 يمكن تقسيم المراجعة من هده الزاوية إلى نوع هما :

 المراجعة الخارجية . -

 المراجعة الداخلية :  -

ة سسة بغيتتم بواسطة طرف من خارج المؤ هي المراجعة التيالمراجعة الخارجية : 

قييم نطاق الوقاية  الداخلية من السجالت المحاسبية و الوقوف على تفحص البيانات و 

إبداء رأي فني محايد حول صحة و صدق المعلومات المحاسبية، و ذلك إلعطائها اجل 

رجية المصداقية حتى تنال القبول لدى مستعملي هده المعلومات من اإلطراف الخا

 .خاصة المساهمون ، المستثمرين ، البنوك(

بغية الوقوف على ما سبق يمكن تحديد أهداف المراجعة المحاسبية الخارجية في  

 :النقاط التالية 

 :ل العمليات تم تسجيلها بشكل كاملك -

 :ل عملية تم تسجيلها البد أن تكونك -

 .حقيقية -
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 صحيحة التقييم -

 صحيحة التسجيل -

  مسجلة في وقت وقوعها -

 صحيحة التمركز  -

حتياجات المتزايدة للجهة مراجعة بناءا على االنشأ هدا النوع من الالمراجعة الداخلية :

المسيرة للمؤسسة من أجل فحص البيانات و السجالت المحاسبية و تقييم نظام الرقابة 

قيقية  و يمكن سرد  الداخلية بغية الحصول على معلومات تعكس الوضعية الح

 للمراجعة  الداخلية :  تينالتعريفين اآل

" نشاط  أنهاعلى عرف مجمع المراجعين الداخليين األمريكيين المراجعة الداخلية 

و هي  لإلدارةلمراجعة العمليات كخدمة  األعمالمستقل ينشأ داخل منظمة تقييمي 

 .(1)وسيلة رقابة تعمل على قياس فعالية وسائل الرقابة " 

 "على أنها  تكون داخل المؤسسة ، عة الداخلية " المراجETIENNEو عرف كذلك " 

 .(2)مستقلة للتقييم الدوري للعمليات لصالح المديرية العامة"  ةوظيف

من خالل التعريفين السابقين يظهر لنا أن المراجعة الداخلية يقوم بها أطراف داخل 

 : ن أجل الوقوف على النقاط التاليةالمؤسسة م

 الداخليةالرقابة  أنظمةدقة  -

 قياس درجة الكفاءة التي يتم بها تنفيذ الوظائف. -

مراجعة نظام المعلومات المحاسبية المولد األساسي للمعلومات المحاسبية بشكل  -

 دوري 

  حماية أصول المؤسسة. -

 معايير المراجعة :

و الحكم  خاللها يتم تقييم عملية المراجعةمن  ر معايير المراجعة كمقاييس واضحةتعتب

المراجع بممارسة مهامه في حدود أغراض المراجعة  فيقومعلى الجدوى منها ، 

رأيه في  إبداءتتيح له   ويضل إلى نتيجة  اإلغراضوأساليبها و حتى يحقق هده 
                                                 

 33مرجع سبق ذكره ص  –محمد التهامي الطاهر و مسعود صديدقي   (1)
 33مرجع سبق ذكره ص  –محمد التهامي الطاهر و مسعود صديدقي  (2)
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صورة التقرير الذي يبلور المهمة التي قام بها يجب أن تكون هناك معايير للمراجعة 

 يعمل من خاللها .

المعايير الجمعيات المهنية المختلفة حتى تكون أساس ألعضائها عند  فقد وضعت هدت

قيامهم بالمهمة الحكومية لهم ، فنص المجمع األمريكي  للمحاسبين القانونيين علة 

رئيسية و هي :  ن من خالل ثالث مجموعات (1)معايير المراجعة المتعارف عليها 

 يير إبداء الرأي .المعايير العامة ، معايير العمل الميداني ، معا

 المعايير العامة : -1-2-1

 ونوجزها فيما يلي :

على درجة يجب أن يقوم بالفحص و باقي الخطوات اإلجرائية شخص أو أشخاص  -

 .التأهيل العلمي و العملي كمرجعينمن كافية 

في جميع ما  المراجع أو المراجعين استقالال في الشخصية و التفكير أن يمارس -

 موكلة له.يتعلق بالجهة ال

يجب أن يبدل المراجع عناية مهمة عند أداء الفحص و عند إعداد التقرير و باقي   -

 الخطوات األخرى .

 معيار التأهيل العلمي و العملي و الكفاءة المهنية : - أ

في  كل من يرغبل العلمي المناسب بضرورة اإلعداد هذا المعيار في المقام األوليهتم 

هنته له، هذا باإلضافة إلى ضرورة توافر اإلجراءات و المحاسبة و المراجعة م اتخاذ

من العاملين في المهنة، مع  األساليب المالئمة لنقل الخبرة و الكفاءة من جيل آلخر

للمهنة بما يحقق دائما  استمرار عملية التعليم و التدريب المستمر للممارسينضمان 

  .المستوى المستوى المالئم لألداء و االرتقاء بهذا

أن يكون حاصال على شهادة الليسانس في المالية أو من ناحية التأهيل العلمي :  -1-أ

العلوم التجارية تخصص محاسبة أو في فروع أخرى مماثلة زائد شهادة ميدانية في 

 .المحاسبة

 

                                                 
 39ص  2003، المراجعة تحقيق الحسابات سنة محمد التوهامي طواهر، مسعود صديقي  (1)
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 فاءة المهنية :من ناحية التأهيل العملي و الك -2-أ

مكتب للخبرة المحاسبية أو  أن يكون هذا األخير قد أنهى تربص كخبير محاسب لدى

 .في ميدان التخصص ( سنوات خبرة فعلية 10يه عشرة ) لد

لكن هذه الشروط قط تكون غير كافية للحكم على المراجع بالكفاءة المهنية المطلوبة، 

لذلك يجب على هذا المراجع حضور ملتقيات و ندوات و تربصات ميدانية حتى 

مية و العملية و لدلك لمعرفة المستجدات المستحدثة يستطيع تنمية قدراته الفكرية و العل

 في هدا الميدان.

 معيار االستقالل ّ: - ب

يسعى مستعملو المعلومات المحاسبية الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبية الحصول 

درجة  ذات ،مصداقية لالعتماد عليها في سن قرارات مستقلة ذاتعلى معلومات 

ينبغي على هدا  بحيثعلى مدى استقاللية المراجع  متوقفةمصداقية هذه المعلومات 

 ألحدمصالح مادية مع المؤسسة التي يقوم بمراجعتها و ال   هأن ال يكون ل األخير

مصالح من نفس النوع الن ذلك  من شأنه التأثير  على استقالليته في إبداء   أقربائه

يقوم به  الذيالدور الفعلي المحايد، و أيضا تدخل العميل  أو سلطة عليا في رأيه 

أي ال يتعرض ألي نوع من الضغوط المراجع بشأن السجالت و  البيانات المحاسبية  

 ر يحول دون تحقيق المبتغى  من عملية المراجعة.أو التأثي

تحديد مكونات مفهوم فقد دارت مناقشات موسعة بين المتخصصين في المهنة حول 

إمكانية تحديد أركان االستقالل و من خالل في الرأي حول  ااستقالل المراجع و اختلفو

 الدراسات العلمية تم التعرف على نوعين من االستقالل تم وضع مفهوم لكل منهما.

 professionalفقد فرق أو ميز الكتاب بين مفهومين االستقالل لمهني 

independence   و استقالل المراجعةaudit independence   و االستقالل

ه أصحاب هدا الفريق من الكتاب يعني أن يعتمد مراجع الحسابات على المهني كما يرا

نفسه و ال يكون مرتبطا بالوحدة االقتصادية التي يقوم بمراجعة حساباتها بأي صورة 

كانت خصوصا عند اتخاذ قراراته و أوضح تقريره الفعلي  بمعنى أن االستقالل  

من رقابه الغير أو من أي سلطة أعلى  المهني تحكمه  المعايير الذاتية و مفاده  التحرر
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المالية  ماالستقالل في المراجعة فهو خاص بعملية إبداء الرأي الفعلي حول القوائ أما، 

 .(1)و هو يعني الموضوعية و عد التخير عند إبداء الرأي 

و في ضل توفر هده النقاط يمكن أن نحدد األبعاد الدالة على استقالل المراجع من  

 خالل:

  تقالل في إعداد برنامج المراجعة :االس

المفردات الواجب فحصها و كذا  تحديد خطوات و حجم العمل من خاللمما يتيح له 

 الجوانب و األجزاء المراد مراجعتها.

 : االستقالل في مجال الفحص

، إذ بإمكان المراجع في اختيار المفردات المراد فحصها فيعتبر المراجع مستقال و حرا

و المستندات و السجالت و التجهيز للتقرير فيما  طار فحص جميع البياناتفي هدا اإل

 الناتجة. المعلوماتبعد على صحة و مصداقية 

 االستقالل في إعداد التقرير : 

فيعتر المراجع مستقال في كتابة تقريره الموضح لعملية الفحص و التحقق من عناصر 

عملية  أبانالتي تم اكتشافها الحقائق نظام المعلومات المحاسبية مع استبيان فيه كل 

رأي فني محايد حول القوائم المالية الختامية و هذا في عدم وجود  إعطاءالفحص و 

في تحريف أو تعديل الحقائق الموجودة في التقرير أو استعاد منه بعض تدخل الغير 

 الحقائق الهامة.

  معيار العناية المهنية : -ج

المراجع ينبغي أن يبدل العناية المهنية و بشكل مالئم عند من األمور المتفق عليها أن 

قيامه بعملية الفحص و المراجعة و تحقيق الحسابات تمهيدا إلعداد تقريره عن أعمال 

 المراجعة.

إن قياس درجة العناية المهنية بغية تحديد مسؤوليات المراجع المهنية اتجاه رأيه 

ء ادمن خالل تحديد و أ نوالمحاسبية تك و يةفعلي المحايد حول المعلومات المالال

 االختيارات المطلوبة و الالزمة و محتوى و شكل التقرير الناتج عن عملية الفحص .

                                                 
 17ص -2001-مصر  –مكتبة الجالء  بالمنصورة  –أصول المراجعة  –إبراهيم طه عبد الوهاب  –يحي حسين عبيد  (1)
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بدل العناية المهنية بما يقوم به المراجع من أعمال و المستوى الذي و يتعلق مفهوم  

هوم للدراسة و و قد تعرض هدا المف تتم به و مقدار الدقة التي تحتويها تلك األعمال

و ذلك لتحديد مسؤولية مراجع  .(1)األمريكيةليل النظري في الواليات المتحدة التح

و لكن بالنسبة  شاف األخطاء و أوجه التالعب فحسبالحسابات ليس في مجال اكت

 لألداء المهني بصفة عامة.

 فقد قامت الدراسة على تحديد ما يلي :

 .بالسجالت المحاسبية اماكن تواجدهماألنواع المختلفة للتالعب و الغش و أ -1

التي يجب خطاء و الغش البحث عن المؤشرات و الدالئل التي تشير إلى أنواع األ -2

أن يتحمل المراجع مسؤولية اكتشافها و تلك التي ال يجب أن يتحمل مسؤوليته 

 .عنها

المسؤولية االجتماعية للمراجعه و الدور الذي يمكن أن تؤديه في خفض التكاليف  -3

 الجتماعية.ا

د تقوم عليه مفهوم يدل العناية المهنية يقوم على تحدي الذيري النظ األساسإن 

مستوى العناية التي يجب و تحديد حسابات المسئول  المواقف ة التصرفات لمراجعة

المراجعة و تعتبر تصرفات و مواقف  بذلها في ظل الظروف الديناميكية بعملية

في كل حالة لتحديد مقدار التزامه له األداء المهني المراجع هي المعيار الذي يقاس 

المهنية البد من توفر شروط عامة في  ببدل العناية المهنية و للوصول إلى العناية

 :المراجع نوجز فيها ما يلي

إلخطار غير با ؤمحاولة الحصول على أنواع المعرفة المتاحة من اجل التنب -

 .المتوقعة أو المنتظرة

غير العادية في برنامج المراجعة عند عملية عتبار الظروف األخذ في عين اال -

 .الفحص

التقييم العميق لنظام الرقابة الداخلية بغية معرفة نقاط القوة و الضعف و الذي   -

 أو حدوث أخطاء. ل من اجل تالعباتيستغ

                                                 
 131مرجع سبق ذكره ص  –إبراهيم طه عبد الوهاب  –يحي حسين عبد  (1)
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العمل على إزالة الشكوك  و االستفسارات المتعلقة المفردات ذات األهمية في إبداء  -

 .الرأي 

 العمل الستمرار من اجل تطوير مجال خبراته المهنية   -

و توافر التأهيل العلمي ستقالل مع معيار بدل العناية المهنية و أخير نشير إلى أن معيار اال

في هذه المعايير الثالثة  معايير المراجعة المتعارف عليها، إن أي خلل أهمتعتبر  و العملي

كان على سبيل المثال المراجع   فإذاللمراجعة  خرىاألمباشرة على المعايير  سوف بأثر

يكون في حاجة إلى ضرورة تحقيق المعايير األخرى أو الوصول إلى  غير مستقل ، فلن 

 المرجوة من المراجعة. األهداف

 : معايير العمل الميداني -1-2-1

 :نوجز معايير العمل الميداني فيما يليو 

على أعمال  اإلشرافا و مناسبا و يجب أن يتم أن تخطط خطوات العمل تخطيطا كافي  -

 المساعدين مناسبة و فعالة.

ل وواف حتى يمكن تقرير االعتماد يجب دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل مفص

 عليه و تحديد نوعية االختيارات الالزمة عند تطبيق إجراءات المراجعة.

ة عن طريق الفحص و المالحظة و يجب الحصول على أدلة و براهين كافية و مقنع

مناسب إلبداء الرأي حول  تكوين أساسالشخصية و االستفسارات و المصادقات بغرض 

 .المراجعةالقوائم المالية الخاضعة لعملية 

 أوال : التخطيط السليم لعملية المراجعة :

يقوم  يجب أن تتم  وفق خطة محددة المراجعةعملية  أنتفق عليها مهنيا الم األمورإن من 

  ابوضعها مراقب الحسابات ، و هذه الخطة تترجم في شكل برنامج مرسوم يطلق عليه

و الخطوات  تحقيقهاالواجب  األهدافبرنامج المراجعة و هدا البرنامج يجب أن يضمن 

 أيضاو يتضمن  الفحص  و المراجعة لتحقيق تلك األهداف أعمالالتي ستتبع في 

لشركة أو مكتب المراجعة من  المراجعين المتاحة  التخصيص السليم للمهام على هيئة

 مساعدين و مندوبين.
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و لكي تتم عملية التخطيط للمراجعة على أحسن وجه ينبغي تكليف مراقب) مراجع(  

الحسابات في وقت مالئم الن ذلك قد يحد من السرعة في تنفيذ إجراءات  المراجعة من 

 المهمة في وقت محدد.

  :  (1)لعملية المراجعة على النقاط التالية   و تقوم عملية التخطيط 

المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية  ة نظام المعلومات المحاسبية و اإلجراءاتدراس -

 للمؤسسة.

 المنبثقة من نظام الرقابة الداخلية المفروض. الثقةتقييم درجة  -

 تحديد طبيعة رزنامة عملية المراجعة و اإلجراءات المطبقة في ضلها .

 تنسيق العمل المراد تنفيذه.

و في  هذا اإلطار يمكن أن نحدد األهداف األساسية المتوخات من برنامج   المراجعة و 

 تخطيطها.

يوضح برنامج المراجعة و بدقة نطاق من خالل اشتماله على المفردات المراد فحصها  -

  و خطوات الفحص و توقيته. 

مقارنة األداء المنجز من المراجع و أعوانه  يستعمل البرنامج كأداة للرقابة من خالل

و كذا إمكانية تحديد مقدار األعمال الباقية  –باألداء المتوقع و المثبت في البرنامج 

 والتاريخ المتوقع لالنتهاء منها.

يعتبر البرنامج الموجه األساسي لعملية المراجعة من خالل احتوائه على ما يجبل القيام به  

لذلك و توقيت عملية  البدء في عملية المراجعة و االنتهاء منها و تحديد  و الفترة الالزمة

 يقوم بعملية الفحص للمفردات . المراجع الذي

تحديد مسؤولية المراجع القائم باألداء المهني انطالقا من تحديد المهام لكل مراجع و توقيع 

 .كل مراجع على الخانة المقابلة للعمل القائم به 

  ر تقييم  نظام الرقابة الداخلية : ثانيا : معيا

مراجعة المتبناة و لحجم إن نظام الرقابة الداخلية لكل مؤسسة هو أهم محدد لنوعية ال

على نوعية و مصداقية المعلومات  أثرهالمراد اختيارها،اعتمادا على  درجة  المفردات

                                                 
 44ذكره : ص مرجع سبق  –، مسعود صديقي  -محمد التوهامي  طواهر  (1)
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اءاته يعطي للمعلومات  لنظام  المولد لها ، فاحترام مقوماته و االلتزام  بإجرالناتجة عن ا

مصداقية كبيرة لدى األطراف المطالبة له، فبغية تقييم  نظام الرقابة الداخلية التي تحتاج  

 إلى خيرات غالية لتقييمها  بات على المراجع االلتزام بالطرق التالية :

 طريقة االستقصاء عن طريق األسئلة :  -1

 األساليب األكثرائمة االستقصاء من يعتبر أسلوب االستفسارات أو قائمة األسئلة أو ق

شيوعا في مجال تقنية مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية و هناك من الكتاب من يفضل 

غيره من األساليب تقييم نظم الرقابة الداخلية على الرغم مما يثره  األسلوب عنهذا 

 .(1)من مشاكل عملية األسلوبمثل هدا 

على كيفية صياغة األسئلة  التي   Questionnaireو يتوقف نجاح هدا األسلوب 

تحتويها قائمة األسئلة، إذ يجب  أن تصاغ بطريقة فنية ، يمكن التوصل من ورائها إلى 

 إجابات مقنعة و سليمة عن مضمون األسئلة.

لى فعالمؤسسة تخص وظائف  النموذجية األسئلةو تشمل هدا الطريقة على قائمة 

 :تخص الفصول التالية فإن األسئلة Hamini » (2) »حسب 

 .األسئلة المتعلقة بالمشتريات -

 األسئلة المتعلقة باألجور. -

 األسئلة المتعلقة بالمخزون من اإلنتاج. -

 األسئلة المتعلقة بالخزينة -

 األسئلة المتعلقة بالمبيعات -

 األسئلة المتعلقة بالسندات و السهم -

 األسئلة المتعلقة باالستثمارات -

 الجماعية األسئلة المتعلقة باألموال -

 األسئلة المتعلقة باإلعالم اآللي. -

 

 
                                                 

  185مرجع سبق ذكره ص  –يحي حسين عبيد ، إبراهيم طه عبد الوهاب   (1)
 46مرجع سبق ذكره  ص  –محمد التوهامي طواهر ، مسعود صدقي  (2)
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 : الرقابة الداخلية ماطريقة التقرير الوصفي لنظ -2

لرقابة الداخلية المعتمد داخل المؤسسة موضوع تقوم هذه الطريقة على وصف نظام ا

 لى مقوماتهمن خالل التطرق إالمراجعة،  حيث يقوم المراجع بتشخيص النظام 

فيه اعتمادا  ليها، فيستطيع أن يحدد مواطن القوة والضعفالتي يقوم ع واإلجراءات

على درجة امتثال إجراءات نظام الرقابة الداخلية، كأن يجد مثال تداخل في 

من عدم االلتزام ديد االختصاصات، و إلى غير دالك وعدم تح تالمسؤوليا

لق فرص ة، فعدم االلتزام بها يخالتي ينص عليها نظام الرقابة الداخلي باإلجراءات

 .للتالعب و الغش ووقوع األخطاء

د الرقابة الداخلية يمكن تحديلى أساس التقييم الميداني لنظام القائم عالوصف الكتابي إن 

نحو مواطن عملية المراجعة  بتوجيه ا ما يسمحوهذ مواطن القوة و الضعف في النظام

 ا في ختام عمليةة و التقرير عليهمنها االنحرافات الواقع الضعف لفحصها واستخراج

 المراجعة.

 :لكتابيطريقة الملخص ا -3

في ظل هذه الطريقة يقوم المراجع بإعداد ملخص كتابي حدد فيه بالتفصيل اإلجراءات 

بغية االسترشاد به في  ،و الوسائل الواجب توافرها في النظام السليم للرقابة الداخلية

 .عةجتقييم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة موضوع المرا

و في األخير نشير إلى الخطوات الواجب إتباعها بغية تقييم نظام الرقابة للمؤسسة  

 .موضوع المراجعة

 الفحص المبدئي الخطوة األولى :  

 اختيار االلتزام باإلجراءات و السياسات الخطوة الثانية :

 الختبارات األساسية :ا الخطوة  الثالثة :

  دلة : معيار كفاءة األ الخطوة الرابعة

 ثالثا : معيار كفاية األدلة : 

رأي فني محايد حول مدى صحة  إبداءمسعى المراجع الهادف على  إطارفي 

 الرأيا األدلة الكافية المدعمة لهذبالبحث عن  األخيرالمعلومات المحاسبية و يقوم هدا 
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 اعتمادا  على التأكد من كل البيانات المسجلة  لها مستندات نبحت عن صحتها و من

خالل سالمة المعالجة المحاسبية للبيانات  و عرض المعلومات و كذا من خالل 

 عدة متينة.الفحص و المالحظة و االستفسارات و المصادقات  التي توفر للمراجع قا

 و يمكن تقسيم األدلة بصفة عامة إلى :

تشمل على كل الدفاتر و السجالت المحاسبة و الشيكات و المستندات أدلة داخلية :

 .وكل ما يتم إعداده داخل المؤسسة

ات من العمالء و الموردين و المالحظ تشمل على كل المصادقات أدلة خارجية :

خارج المؤسسة في البنوك ووكاالت التأمين ، غدارة  واالستفسارات التي تجري 

 الضرائب ....

 :إعداد التقريرمعايير 

لعملية المراجعة آخر معيار يجب يعتبر معيار إعداد التقرير من طرف المراجع القائم 

االلتزام به إذ ينبغي أن يوضح في التقرير المقدم و بكل صراحة عن رأي محايد حول 

 مدى داللة القوائم المالية و ذلك من خالل العناصر التالية: 

 مدى سالمة مسار المعالجة المحاسبية للبيانات. -

 .ئ المحاسبية المقبولة قبوال عامامدى احترام المباد -

االلتزام باالستمرار في تطبيق الطرق المحاسبية المطبقة من سنة ألخرى وفي  -

 .الحسابات تقديم حالة العكس يجب على اإلدارة

طبقا للطرق السالفة التطبيق و الجديدة من جهة  و من جهة  األخرىالقوائم  -

 أخرى تحديد الفرق الناتج عن هدا التغيير .

قريره الفني المحايد حول المعلومات الناتجة ت بإعداد جعأن يقوم المراالواقع  -

خدام أحد أنواع المحاسبية كوحدة واحدة و ذلك باستعن نظام المعلومات 

 .التقارير التالية
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 التقرير النظيف : -1

القليلة كونه يعبر عن  أنواعبر التقرير النظيف الموضح لرأي المراجع االيجابي أحد يعت

ادئ و مركزها المالي و تمثيال عادال طبقا لمبلمؤسسة المالية لنتيجة أعمال ا القوائم

يبنى نظام سليم  للرقابة  سساالمحاسبة المتعارف عليها ، و يقوم هذا التقرير على أ

ا التقرير اعتماد المراجع لمعايير اخلية و كذا  سالمة المعالجة المحاسبية و يدل هذالد

ة و من جهة أخرى سالمة الممارسة من جه  الذكرالمراجعة المتعارف عليها ، السالفة 

عن إبداء  التقرير النظيف نظر ع  المراجع نمتمؤسسة  و قد يلاالمحاسبية داخل 

مختلفة  مثل : عدم تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها و أو يقدم تماثل  تالعتبارا

ية أو الطرق المحاسبية من فترة ألخرى أو لعدم كفاية األدلة و اإليضاحات الضرور

 .غياب معايير المراجعة المتعارف عليها

 التقرير التحفظي :  -2

يعتبر التقرير التحفظي امتداد للتقرير النظيف كونه يشير إلى بعض التحفظات يراها 

ل إلى معلومات معبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة، و في المراجع ضرورية للوصو

ل صراحة ووضوح و يحدد تأثيرها على هذا اإلطار يشير المراجع إلى هذه التحفظات بك

على القوام المالية  و المركز المالي  لها و يرتبط التقرير لحقيقية للمؤسسة  والوضعية ا

 إذالنظيف باألهمية النسبية لهذه التحفظات و مدى تأثيرها على صحة المعلومات المالية 

حقيقي للمؤسسة الي اليشترط  أن تؤثر هذه التحفظات إلى حد التضليل على المركز  الم

  القوائم المالية الختامية لها.و

 : التقرير السالب-3

قام بعملية المراجعة وفقا لمعاييرها و رأى  مراجع بهذا النوع من التقارير إذايقوم ال

تطبيق فيها  يتملم يتم معالجتها بطريقة سليمة و لم  بأن المعلومات المحاسبية للناتجة

يسجل جزء  أوقيمة تقديرية بدال من  التكلفة الحقيقية   سأساعلى   الثابتة األصول

على أساس أنها مصاريف رأسمالية، فيصدر المراجع  اإلداريةكبير  من المصاريف 

جدا عن تطبيق المبادئ  حرجا خطيرا فعال  أن هناك  هدا النوع  من التقرير إدا اعتقد 

 .المحاسبية
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 :الرأي تقرير عدم إبداء -4

المراجعة التي يرى  إجراءات ة تطبيقالرأي يكون عدة عند استحال إبداءتقرير عدم 

، و البراهين التي تساعده  األدلةكاستحالة حصوله على  ،ضرورة استخداماه المراجع

على   اإلدارةبسبب القيود التي تضعها  ة نطاق الفحص ءرأيه أو عدم كفا  ءإبداعلى 

  .نطاق عملية المراجعة أو بسبب ظروف خارجية أخري

 

 

 

  

 

 

 

 



  أهمية نظام الرقابة في إستراتيجية تأهيل النظام اإلداري                 الفصل الثاني           
 

25 

إن تعدد أصناف المؤسسات يحكم حجمها واتساا  قعان اطاا ها وتنام  امهااتهاا أد  

إذ بااساجامها إلى تقسام وظائف اطا ها في شكل مديريات تغطي كل منهاا وظاائف معانا   

وتظافرها تساططان المؤسساات قسام  طاس تجساد سااسااتها  ومطابعا  تن ااس هاست السااساات 

عي لمراجع  الحسابات وإاادة الط كار في األهداف وماا إن الططمق الطبامما يحقق أهدافها  

واسااطمراق البحاام  مااز اجاال عيااادة فااهاطهااا يجااأ أن تؤديااه هااست المؤسسااات لهمجطماان  

ودوقها السي تضطهن به جعل الرعاب  الدا ها  بالمحدات االعطصادي  تمثل أهم الركاائ  فاي 

أن المراجعا   ONILSONذكار  تأكد هسا اندماامهاات الرعاب  ومراجع  الحسابات  وعد 

 .(1)الحديث  تحملت مز المراجع  المسطندي  إلى فحص وتقاام اظام الرعاب  الدا ها 

 في هسا ال صل سمف اطناول الرعاب  الدا ها  مز الجمااأ الطالا :

 ماها  الرعاب  الدا ها ؟ 

 .مقممات اظام الرعاب  الدا ها  كداائم أساسا  لهطأهال اإلداقي 

 ظام الرعاب  الدا ها .إجراءات ا 

  :ماهية الرقابة الداخلية 

ومعناهااا ذات تطاامق   "Internal control"لقااد تطاامقت فكاارة الرعاباا  الدا هااا  

المنطآت والمحدات االعطصادي  وتطمق المظائف اإلداقيا   كماا أن م هامم الرعابا  الدا هاا  

 دات االعطصادي  والمنطآت.في حد ذاته تغار بطغار النظم االعطصادي  الطي تؤسس فاها المح

أول األمر كان الهدف الرئاسي مز الرعاب  الدا ها  هم الح اظ اهاى النقديا  وفاي ف ي 

تسجل األصامل األ ار  كالبضااا   والمنا ون الساهعي  حاا  ما بعد تطمقت وأصبحت 

أصبحت هنات حاج  ماس  إلى الرعاب  الدا ها  بطكل أوسن وأدق مما مضى وأكثار إلحاحاا 

وهم ما يعارف الاامم  "Internal Check"ان في السابق ما يعرف بالضبس الدا هي وعد ك

بالرعاباا  الدا هااا  والااسي كااان هدفااه الرئاسااي هاام محاقباا  الغااي وكطااف األ طاااء وحماياا  

غاار أااه وبماروق المعات أصاب  األصمل مز السرع  والطالاباات فاي البااااات المحاسابا   

 رعاب  الدا ها .الضبس الدا هي يمثل أحد مكماات ال

                                                 
 .293  ص2001د. يحي حساز اباد  وإبراهام  ه ابد المهاب: أصمل المراجع   مكطب  الجالء بالمنصمقة  مصر  سن    (1)
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وبالطااالي فقااد ااارف اظااام الرعاباا  الدا هااا  تطاامقات وتغااارات بمااروق المعاات وأمطااد 

وأصب  أشمل  حا  لم يعد ينحصار فاي المجااالت المطعهقا  بمظاائف الغاداقات المحاسابا  

أ ار  كالطقااقير الدوقيا  والطحهاال والمالا  فحسأ والمالا  بل امطد لاطمل أيضاا مجااالت 

وكماااا يطااامل بااارام  الطااادقيأ العمهااااات اإلاطاجاااا  والمالاااا  والدوقيااا    اإلحصاااائي ااااز

وامطادت الرعابا  الممضما  لمساادة العامهاز اهى القاام بأاباء أامالهم اهى أحسز وجه  

ك  والا مز )وهاي ذات الدا ها  أيضا إلى لمجاالت تطضمز النماحي ال نا  مثل دقاس  الحر

  الطكااالاف المعااقياا (  وكااسلل وسااائل مراعباا  الك اياا   باعاا  فطااا   إال أاهااا تطصاال بمحاسااب

 اإلاطاجا  از  ريق اظام الط طاي.

 تعريف الرقابة الداخلية: -2-1

الطاي مار تعددت الطعاقيف الطي تناولت اظام الرعابا  الدا هاا  بطعادد مراحال الططامق  

رعاباا  بهااا  وبطعاادد المعاارفاز لااه  ولااسلل ساامف ااامقد بعااة الطعريااف المقدماا  لنظااام ال

 الدا ها .

بطعرياف اظاام الرعابا  الدا هااا   AICPAعاام جماان المحاساباز القاااماااز األمريكااي 

 أشااق فاهاا إلاى أن :م  وذلل بإصاداق اطارة  اصا  بعنامان قالرعابا  الدا هاا ق 1949اام 

تطضاامز  طاا  الطنظااام وكاال مااا ياارتبس بهااا مااز المسااائل والمقاااياس الطااي  قالرعاباا  الدا هااا 

المحاادة االعطصااادي  أو النطااأة بهاادف حماياا  أصااملها وضاامان الدعاا  الحسااابا   تسااطندم فااي

إلاى االقتقااء بالك ايا  اإلاطاجاا   وتطاجان لهباااات المحاسبا  واالاطمااد اهاهاا  كماا تهادف 

     (1)السار حسأ السااسات الممسمم ق.

 م  أصدق مجمان المحاساباز القااامااز باإاجهطرا تتت تمصاا   اصا 1964وفي اام 

لدا هاا  اهاى أاهاا ق جماان اظام از الرعاب  الدا هاا  حاا  ااطبارت هاست الطمصاا  الرعابا  ا

ب  المالا   وغارهاا ماز اظام الرعابا  الطاي تضاعها الغاداقة بهادف تن ااس أاماال المحادة الرعا

االعطصادي  بطريق  منظم  وحماي  أصملها وضمان أكبر عدق مز الدع  الحسابا  واالاطمااد 

   (2)اهاهاق.

                                                 
 .241يحي حساز اباد  وإبراهام  ه ابد المها  مرجن سبق ذكرت  ص   (1)
 .243 سه  ص المرجن ا  (2)
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وحسااأ المعهااد الكناادي لهمحاسااباز المعطمااديز  فنظااام الرعاباا  الدا هااا  هاام النطاا  

الطنظامااا  وكاال الطاارق والمقاااياس المعطماادة دا اال المؤسساا  مااز اجاال حماياا  األصاامل 

اهاى المحافظا   واإلبقااءوضمان دع  وصدق الباااات المحاسبا  وتطجان فعالا  االساطغالل 

 (1)اهى السار لهسااسات المرسمم ق

م  عاااادمت منظماااا  النبااااراء المحاسااااباز والمحاسااااباز المعطمااااديز 1977وفااااي اااااام 

(OECCA) اظام الرعاب  الدا ها  هام مجمماا  ماز الضامااات ال راسا  الطعريف اآلتي:ق

الطاي تسااااد اهااى الاطحكم فااي المؤسساا  ماز أجاال تحقاااق الهادف المطعهااق بضاامان الحماياا   

باااق تعهاماات المديرياا  وتحساااز النجاااا   واإلبقااء اهااى األصاامل وامااا  المعهممااات وتط

ويبرع ذلل بالطنظام وتطباق  رق وإجراءات اطا ات المؤسس  مز أجل اإلبقاء اهى دوام 

 (2)العناصر السابق ق

الطي وضعت المعايار الدولاا   (IFAG)واهى حسأ الهائ  الدولا  لططباق المراجع  

اهااى النطااى الطنظامااا   ومجماام   الرعاباا  الدا هااا  يحطاام فااإن )اظااام  (IAG)لهمراجعاا  

الطارق واإلجااراءات المطبقاا  ماز  اارف المديرياا  بغااا  داام األهااداف المرساامم  لضاامان 

تطااامل اهاااى احطاااماء السااسااا  إمكااااا  الساااار المااانظم وال عاااال ل اماااال  وهاااست األهاااداف 

اإلداقيا   حمايا  األصاامل  وعايا  أو اكططااف الغااي واأل طااء  تحدياد مااد  كماال الاادفاتر 

   (3)لمحاسبا   وكسلل المعت في إاداد المعهممات المحاسبا  ذات المصداعا (.ا

  :وسائل نظام الرقابة الداخلية 

مااز  ااالل الطعاااقيف السااابق  لنظااام الرعاباا  الدا هااا  يطضاا  بااأن هااسا األ ااار يعطمااد 

 المسائل اآلتا  بغا  تحقاق أهدافه:

 . النط  الطنظاما 

 .الطرق واإلجراءات 

 نطه  .المقاياس الم 

 

                                                 
 .84هر مسعمد صديقي: مرجن سبق ذكرت  صا ممحمد الطمهامي   (1)
 .85المرجن ا سه  ص   (2)
 .86محمد الطمهامي  ماهر مسعمد صديقي: مرجن سبق ذكرت  ص   (3)
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 النطة التنظيمية:  -1

أجمعاات الطعاااقيف السااابق  اهااى ضااروقة وجاامد  طاا  تنظامااا  تسااطجاأ فااي جمااان 

األحمال إلى القراقات الطي تطنس  محاولا  تمجاههاا بماا ينادم مصاهح  وأهاداف المؤسسا   

ا  فالنط  الطنظاما  الجادة هي الطي تمفر تقساما إداقيا سهاما لهمسؤولاات المظا اا   وتحدياد 

باإلضااف  إلاى واضحا لهسهطات في حدود هسا الطقسام بما يطماشاى مان السااساات اإلداقيا   

لهسهط  في إ اق هست المسؤولاات  ولطمضا  النط  الطنظاما  الجادة يجاأ ت مية واض  

 تقسامها إلى العناصر األساسا  الطالا :

 ل راا  لها.تحديد األهداف الدائم  لهمؤسس   وتحديد األهداف االسطراتاجا  وا 

  تحديااد السااهطات واال طصاصااات لضاامان حسااز سااار العماال وااادم الطهاارب مااز

 المسؤولاات.

   تحديااد الهاكاال الطنظامااي لهمؤسساا  ومنطهااف أج ائااه ماان إبااراع العالعاا  الطسهسااها

 والمهنا  باز منطهف األاطط .

  وتحدياااد المهاااام لطجناااأ الطااادا ل بااااز امااال االساااطقالل الااامظا ي بااااز اإلداقات

 قات المنطه   واألعسام الطابع  لها.اإلدا

  اهاى جماان مساطميات الطرابس مز  الل شبك  االتصاالت باز األعساام واإلداقات

 الطنظام.

  اظام مناسأ لهمعهممات لضمان تدفق المعهممات في كل اتجاهات الطنظاام  وهاست

 المعهممات تندم مجاالت الطنطاس والرعاب  واتناذ القراقات.

  والامالء  لهعنصر البطري وضروقة تنما  الطعمق لاديهم باالاطمااءاال طااق السهام

 لهمنظم  وتعري هم بدوقهم في تحقاق أهداف المنطأة.

   المروا  واالسطمراق والثبات النسبي  كاسلل ضاروقة وجامد اظاام جااد لهمراجعا

 لال مئنان اهى سالم  العمل واألداء.

 الطرق واإلجراءات: -2

ز أهام المساائل لطحقااق األهاداف المرجامة ماز اظاام جراءات مز باتعطبر الطرق واإل

يسااد اهاى حمايا  األصامل والعمال الرعاب  الدا ها  بإحكام وفهم وتطباق هاتاز المساهطاز 
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بك اااءة والطاا ام بالسااسااات اإلداقياا  المرساامم   وتطاامل الطاارق اهااى  ريقاا  االسااطغالل  

باإلضااف  إلاى الطارق المساطعمه  وكل ما يناص اإلداقة اإلاطاج  الطسميق  تأدي  الندمات  

في المديريات المنطه   األ ر  سماء مز ااحا  تن اس األاماال أو  ريقا  المئاائق إلاى غاار 

اهى سز إجراءات مز شاأاها أن تمضا  ذلل مز الطرق المسطعمه   كما عد تعمل المؤسس  

اظااام  بعااة النقااا  الغامضاا  أو تغااار إجااراء معاااز بغااا  تحساااز أداء المؤسساا   وتمكاااز

 الدا ها  مز تحقاق أهدافه المرسمم .الرعاب  

 المقاييس المختلفة: -3

تسطعمل العناصر المنطه ا  دا ال المؤسسا  لطمكااز اظاام الرعابا  الدا هاا  ماز تحقااق 

 :(1)أهدافه  وذلل في ظل إداقة تعمل اهى إاجاحه مز  الل عااس العناصر الطالا 

 .دقج  مصداعا  المعهممات 

 لحاصل مز العمهاات ال عها .مقداق النماا  ا 

  احطااارام المعااات المنصاااص ساااماء لطحقااااق مراحااال الرعابااا  الدا هاااا  أو لعااامدة

 المعهممات المطابق .

 :أهداف نظام الرقابة   

مااز العاارس السااابق لمضااممن م هاامم الرعاباا  الدا هااا  فااإن معظاام هااست الطعاااقيف 

  ها  اهنصها فاما يهي:أجمعت اهى أن األهداف المراد تحقاقها مز اظام الرعاب  الدا

  ضمان صح  وسالم  اظم الطنطاس والرعاب  الطي تسطندمها اإلداقة العهاا لهمحدة

االعطصااادي  وتعطمااد اهاهااا فااي اتناااذ عراقاتهااا والقاااام بالمظااائف الرئاسااا  لطحقاااق أهااداف 

 المحدة.

   حسااأ المنطااس والسااسااات اإلداقياا  ضاامان سااار النطااا  بالمحاادة االعطصااادي

   لطحقاق البرام  المسطهدف .الممضما

   الطأكااد مااز أن النطااس الممضااما  تطماشااى ماان األهااداف  وأاهااا ماعالاات كافااا

 لطحقاق تهل األهداف.

 .العمل اهى حماي  األصمل مز السرع  واال طالس والطالاأ 

                                                 
 .88محمد الطمهامي  ماهر  مسعمد صديقي: مرجن سبق ذكرت  ص   (1)
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   ضمان الدع  الحسابا  لهباااات المحاسابا  بماا يك ال ساالم  المعهمماات المحاسابا

 قاقير المحاسبا  لهعمل اهى إشبا  مسطندمي هست المعهممات.الطي تعرضها الط

 مقومات نظام الرقابة الداخلية في استراتيجية التأهيل للنظام اإلداري: -2-2

يطماااا  اظاااام الرعابااا  الدا هاااا  ال عاااال والجااااد بمجمماااا  ماااز المقمماااات األساساااا  

اظااام الرعاباا  الدا هااا  والمطهاامب تاامافر فااي أي اظااام لهرعاباا  الدا هااا   وتعطباار مقممااات 

ووجاامد هااست المقممااات هاام أساااس الحكاام اهااى مااد  عاامة أو بمثاباا  األاماادة دا اال المبنااى  

 المقمماات األساساا وسانحاول ماز  االل هاسا المبحا  تبااان ضعف هاسا النظاام وفعالاطاه  

 لنظام الرعاب  الدا ها .

 :" Plan of organization"الهيكل التنظيمي  -2-2-1

ممق الهام  الماجأ تمافر لطحقااق اظاام الرعابا  الدا هاا  يساططان مماقسا  مز باز األ

حا  يططهأ أن يرااى فاي وجمد هاكل تنظامي كفء. وظا   الرعاب  بسهمل  وفعالا  عمي  

تحديد اإلداقات الرئاسا   األ ار مجمما  مز العناصر والعمامل الطي مز بانها: وضن هسا

لادداقات  تإلضااف  إلاى تحدياد الساهطات والمساؤولااواألعسام وا طصاصات كال منهاا  با

 واألشااناص بدعاا  تاماا   كمااا ينبغااي إبااراع العالعاا  فامااا بااانهم  إن العالعاا  باااز اإلداقات

المنطه ااا   وأيضاااا العالعاااات بااااز األشاااناص  تااا داد أهماااا  وجااامد هاكااال تنظاماااي فاااي 

الطي تطماجد لها فرو   كالطركات العالما المؤسسات كهما كاات هست األ ارة ذو حجم كبار 

ز بال يجاأ تامفر في منا ق جغرافا  مطعددة فاطعسق إداقتها از  رياق االتصاال الطنصاا

 مطعددة تطملى إداقة المطرو  ضمز صالحاات ومسؤولاات معان .إداقات فراا  

واهااى هااسا األساااس يطمعااف ااامت الهاكاال الطنظامااي اهااى  باعاا  المحاادة االعطصااادي  

وال باد أن تراااي فاي تصامام النطا  غرافاي لهاا وشاكهها القاااماي  وحجمها واالاططااق الج

 الطنظاما  العناصر الطالا : 

 . حجم المؤسس 

 . باع  النطا  

 .تسهسل اال طصاصات 

 .تحديد المديريات 
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 .تحديد المسؤولاات وتقسام العمل دا ل كل عسم إداقة 

 . البسا   والمروا  السطاعاب أي تغارات مسطقبها 

  اللا  باز الماديريات  فالمديريا  الطاي تقامم بالعمال لاسات هاي الطاي االسطقمراااة

 تحط ظ باألصمل  ولاست هي الطي تقمم بمحاسب  األصمل.

وبهااست الطريقاا  يمكااز الحصاامل اهااى هاكاال تنظامااي كاافء عااادق اهااى الطجاااوب ماان 

ومساااد اهاى القااام برعابا  دا هاا  فاي ظاروف احطااجات الطنظام في المحادة االعطصاادي   

في هست الحال  ال يبسل جهد كبار في الطادعاق والمراجعا  وبالطاالي المراعأ و ة حسن  ويسار

 ال يسطغرق وعت كبار في امها  الرعاب  الدا ها .

 نظام المعلومات المحاسبية:  -2-2-2

حد أهم المقممات األساساا  لنظاام الرعابا  الدا هاا  ال عاال بااطبااقت يعطبر هسا النظام أ

الطااي يااطم فاهااا إاجاااع جمااان العمهاااات المالااا  المطعهقاا  بأوجااه النطااا  المنطه اا    يمثاال البائاا 

 ويعطمد هسا النظام اهى مجمما  مطكامه  مز المسائل:

 الدليل المحاسبي:  (1)

والاااسي ينطااامي اهاااى امهااااات تبمياااأ الحساااابات بماااا ياااطالءم مااان  باعااا  المحااادة 

الطي يسعى لطحقاقهاا  وينطهاف هاسا  االعطصادي  وام  النظام المحاسبي المسطندم واألهداف

 الدلال مز وحدة أل ر  وفق  باع  واطا  هست المحدات.

ويطم في هاسا الادلال تقساام الحساابات إلاى حساابات قئاساا  وأ ار  فرااا   كماا ياطم 

شرح كا ا  تطغال هسا الحساب وباان  باع  العمهاات الطاي تساجل فااه  ويجاأ اناد إااداد 

 دلال محاسبي ما يهي:

يعكاااس الااادلال المحاسااابي بماااا يطااامهه ماااز حساااابات  اطاااائ  أاماااال المحااادة أن  -أ 

 االعطصادي  ومرك ها المالي.

النظاام المحاسابي يجاأ وماز  إلى جاااأ وجامد الحساابات األساساا  الطاي يطامهها -ب 

 الضروقي تمفر حسابات مراعب  إجمالا  هدفها هم ضبس الحسابات ال راا .
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 الدورة المستندية:  (2)

اد لهرعاب  الدا ها  تطهأ وجمد دوقي  مسطندي  اهاى دقجا  االاا  ماز لطحقاق اظام ج

المصاادق األساسااي لهقاااد وأدلاا  اإلئبااات ويرااااى فااي تصاامام المسااطندات الك اااءة بااطباقهااا 

البسا   والمضمح والطارعام لطساهال امهااات الرعابا   وضامان اادم اعدواجاا  المساطندات 

 لم دوج  انها.تحقاقا لهرعاب  مز جه  ومنن المسؤولا  ا

 وال يمكز أن تطم امها  الرعاب  بدون تمفر دوقة مسطندي  كامه .

 المجموعة الدفترية:  (3)

وتطضاامز هااست المجممااا  دفطاار الاممااا  العاماا  ومااا ياارتبس بااه مااز يمماااات مساااادة 

كاادفطر األسااطاذ  وفااق  باعاا  المحاادة االعطصااادي  وأاطااططها تعااد وتجهاا  مجممااا  دفطرياا  

اااة بعاة المططهباات األساساا   اناد إااداد المجمماا  الدفطريا   مثال ويجأ مرمطكامه   

تاارعام الصاا حات عباال اسااطعمالها ألغااراس الرعاباا  والطركااا  اهااى إئبااات العمهاااات وعاات 

حاادوئها  كمااا يجااأ أن تكاامن هااست المجممااا  الدفطرياا  بساااط  فااي الطصاامام بقصااد سااهمل  

 لباااات المطهمب .االسطندام واإل ال  وال هم وعدقتها اهى تمفار ا

أكثر بعرس جدول يمض  العالعا  بااز المساائل الثالئا  المساطندم  طمضا  الويمكز 

في تحقاق الجااأ المحاسبي لنظام الرعاب  الدا ها   والمسائل الثالئ  هي الدلال المحاسبي  

 الدوقة المسطندي   والمجمما  الدفطري .
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 دليل اإلجراءات
 يوضح العالقة بين:

 الدليل المحاسبي
 لتبويب الحسابات

 المجمما  الدفطري  الدوقة المسطندي 

 
  طمات العم  إلتمام 

 
 امها  معان  مسطنديا وباان 

 
 الطرابس باز النطمات

 دفطر يمما  اام .
 

 دفطر يمما  مساادة.
 
 فطر أسطاذ اام.د
 

 دفطر أسطاذ مسااد.
... 

 إداقات  أعسام
 دا ل المحدة االعطصادي 

 .(1)حاسبي لنظام الرقابة الداخليةالجانب المجدول يوضح العالقة بين الوسائل الثالثة لتحقيق 
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   :.الموازنات التخطيطية (4)

لااا  لهمطاارو  ككاال ولحداتااه ال راااا   وذلاال  ااالل فطاارة ومنااا  تمثاال  طاا  كمااا  وما

معاناا   فباإلضاااف  لمظا طهااا الطنطاطااا  فهااي أداة لهرعاباا  مااز  ااالل المقاقااا  باااز األداء 

حرافاات وما تطمهه المماعاات مز باااات تقديري  ممضما  مسبقا  ئم يطم تحدياد االاال عهي 

 .وتحهاهها وتحديد المسؤول انها  وتمجد ادة أاما  لهمماعاات

فالمماعاات الططغاها  تغطي األامال العادي   كاإلاطااج والباان والمطاطريات وغارهاا  

والمماعاااات الرأساامالا  تطاامل االسااطثماقات  ميهاا  األجاال والم اضااه  بانهااا  كمااا تمجااد 

ضااما  باألشااناص المسااؤولاز اااز تن اااسها  مماعااا  المسااؤولا  الطااي تااربس النطااس المم

ال تعطبر اظام كامال لهرعابا   وإاماا هاي وكسلل اجد المماعاات الثابط  والمرا   فالمماعاات 

         اباقة از ج ء منه. 

 نظام لحماية األصول والسجالت: (5)

يطم وضان هاسا النظاام وفقاا إلمكااااات المؤسسا  الماديا  والبطاري  والهادف ماز وقاء 

نظاااام هااام حمايااا  ووعايااا  األصااامل والساااجالت ماااز الطهاااف والضااااا  والطعااارس هاااسا ال

لال طالسااات والساارعات  وكمثاال اهااى هااسا النظااام هاام وضاان اظااام مالئاام لصااااا  اآلالت 

والمعاادات لهمحافظاا  اهااى ك اءتهااا  اامال فطاارة حااتهااا اإلاطاجااا   ومثااال   اار هاام ح ااظ 

ز الطهاف أو محاولا  إد اال تعاديالت السجالت والدفاتر في أمااكز محاددة بطاكل يح ظهاا ما

 اهاها بغرس اال طالس.

 أنظمة التكاليف المعيارية ونظم تكاليف األنشطة: (6)

ترتك  اظم الطكالاف المعااقي  اهى وضن المعاايار العهماا  والعمهاا  لعناصار الطكه ا  

المنطه اا   سااماء كاااات أاباااء مباشاارة أو غااار مباشاارة  صاانااا  أو غااار صاانااا   أي أن 

كالاف المعااقيا  تمثال معاايار محاددة مسابقا  فهاي أهاداف تساعى المؤسسا  أو بااألحر  الط

وبعااد وضاان هااست المعااايار يااطم عااااس وتقاااام األداء ال عهااي إداقة المؤسساا  إلااى تحقاقهااا  

ولقااد اعداد دوق األاظماا  المططاامقة  وإجااراء مقاقااا  لطبااااز االاحرافااات وتحديااد أساابابها 

باشرة  وذلل بهدف عياادة ك ااءة وفااهاا  النظاام المحاسابي فاي لطنصاص الطكهاف غار الم

                                                 
 .28الحديث  في الرعاب  والمراجع  الدا ها   داق الجامع  الجديدة لهنطر  اإلسكندقي   ص فطحي قعق السمافري و  رون: اإلتجاهات  ( 1) .



  أهمية نظام الرقابة في إستراتيجية تأهيل النظام اإلداري                 الفصل الثاني           
 

35 

  تقاااام تاامفار المعهممااات والباااااات الالعماا  لمطنااسي القااراقات  وذلاال فااي مجااال الطسااعار

 األداء أو في مجال الم اضه  باز االعطراحات االسطثماقي .

     اإلجراءات التفصيلية لتنفيذ الواجبات:  -2-2-3

لماجبااات باااز الاادوائر المنطه اا   والعماال الطسهسااهي لهمظااائف يجااأ مراااااة تقسااام ا

هاست  لطن اسهست األ ارة وضن إجراءات ت صاها   ةداقإالمنطه   دا ل المؤسس   يططهأ مز 

و هاق قعابا  اهى مسطم  المديريات المنطه   مما يسم  بعاد الطادا ل فاي المهاام الماجبات 

وذلل بماسط  ما يحققه كل ممظف ماز قعابا  اهاى  معان  ذاتا  أو تهقائا  أئناء تن اس امها  

وبالطااالي ومااز  ااالل هااست وهكااسا تقاال فاارص الطالاااأ والغااي والنطااأ  ممظااف   اار  

أي إاطاائها ال يقمم بعمها  معان  ماز أولهاا إلاى أ رهاا وحادت  اإلجراءات فالطنص الماحد 

ست المراحال فاي ياد ألن الجمان بااز هاواالحط اظ باألصمل المطرتب  اهاها والمحاسب  انهاا  

ا اهى المطرو  مز جه   ومز جه  أ ار  يطناافى مان مبادأ ال صال بااز  واحدة يطكل  طر 

الط صاااها  تقهاال مااز فاارص وبالطااالي فمجاامد مثاال هااست اإلجااراءات المسااؤولاات وتحدياادها  

الطالاأ والغي والنطأ في المؤسس  وهم ما يسهل اهاى ماز يقامم بالرعابا  الدا هاا  امهاه 

 والمعت المسطغرق في هست العمها .ب   وكسلل يقهل مز الجهد المبسول في المراع

 من العاملين:  ةكفاءة العناصر البشري -2-2-4

بالرغم مز الطقدم الطكنملمجي الساائد فاي العاالم  اصا  فاي مجاال اساطندام الحاسابات 

د  ك ااءة بأشكالها وأامااها الكثارة  فإن اجاح أي اظام يطمعف بدقج  كباارة اهاى مااآللا  

ينطبق اهاى وا س الطيء ومهاقة العامهاز في المطرو  والمسؤولاز از تن اس هسا النظام  

اظاام الرعابا  الدا هاا   فااإن تحقااق أهدافاه بدقجاا  كباارة يطمعاف اهااى ماد  ك ااءة ومهاااقة 

ولاسلل ينبغاي و برة العامهاز في هسا المطارو  والمساؤولاز ااز تن ااست واإلشاراف اهااه  

 ذلل بطقاام اظام الطمظاف المطبن في المؤسس  ومعايار هسا الطمظاف.الطحقق مز 

ويعطباار انصاار ا طااااق الماامظ از األك اااء مااز أهاام المقممااات األساسااا  الطااي يطمعااف 

واهااه فالمؤسسا  مجبارة اهاى ا طاااق كافء المامظ از اهاها اجاح اظام الرعابا  الدا هاا   

مااز  ااالل الطحديااد الماضاا  لسااهطاتهم  مااز ذوي النباارة واألماااا  فااي تن اااس مسااؤولااتهم

 وااللط ام بها.
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دا ال المؤسسا   فاإن أغهاأ  ومز اجل تحقاق ك اءة األفاراد ماز العاامهاز والمامظ از

هست المؤسسات تعمد إلى إتبا  سااسات معان  ومراااة إداقتها لمجمماا  ماز العمامال ماز 

 مل فاما يهي:اجل تنما  وتطمير مهاقة وك اءة العمال ويمكز ذكر هست العما

لطعااااز وترعااا  الماامظ از بمااا يحقااق يجاأ وضاان سااساا  سااهام  ومعااايار مالئماا    -1

ك اءة وفااها  أدائهم لمهامهم وأامالهم  واهى المراعاأ القااام ب حاص هاست السااسا  وتقااام 

 مد  مالءمطها لطباع  وظائف المؤسس .

ال ياادة ااز العادد أو  از العدد الكافي ماز األفاراد لطاغل المظاائف واادميجأ تعا -2

وظهمق البطالا  المقنعا  مماا  الحد المطهمب حطى ال يطرتأ اهى هست العمها  عيادة الطكالاف

فاي بعاة الحااالت إضااف  إلاى وااطماد كل فارد اهاى اآل ار  يؤئر سهبا اهى ك اءة األداء 

 تدا ل واعدواج األامال وكسلل اال طصاصات.

ز ااز العادد المطهامب حطاى ال ياؤدي ذلال إلاى كما يجأ أال يقال اادد العماال المعاناا

تعطااال بعااة األامااال وإقهاااق الماامظ از فااي العماال  ممااا يااؤدي بهاام القتكاااب بعااة 

 األ طاء غار المطعمدة في إاجاع األامال في المعت المناسأ.  

المؤسس  لطأ ار الممظ از ماز  االل تبناي ااطماد سااس  معان  مز  رف غداقة  -3

براااام  دوقي لطاادقيأ الماامظ از اهااى أحااد  األسااالاأ فااي أداء األامااال مااز أجاال عيااادة 

 ومسايرتهم لهططمقات الحديث  كل في مجال امهه. برتهم وك اءتهم 

وجاامب تأكاااد المؤسسااا  اناااد القااااام بطعاااااز مااامظ از ماااز تااامفر انصااار الك ااااءة  -4

 أداء مهامهم وأامالهم.بالمسطم  المطهمب 

 توفر أساليب وأدوات الرقابة المستخدمة: -2-2-5

والجاد يجأ أن يحطامي اهاى أساالاأ وأدوات هاما  ماز إن اظام الرعاب  ال عال        

الرعابا  الدا هاا  عاد حقاق أهدافاه ماز جها   وماز أدوات الرعاب  لطقاام والطحقق مز أن اظام 

 وات اهى مجمما  مز النصائص:جه  أ ر  يجأ أن تطمفر هست األد

يجاااأ ا طاااااق أدوات الرعابااا  المالئمااا  والمناساااب  لطباعااا  وأاطاااط   المالئمةةةة: (1

إلاى  باعا  إجاراءات اظاام الرعابا  الدا هاا  المطرو  وإمكااااته المادي  والبطري   إضااف  

   ومراحل امها  اإلاطاج. 
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ديالها أو تغاارهااا يجااأ ا طااااق أدوات الرعاباا  الممكااز تطميرهااا أو تعاا المرونةةة: (2

وفقا لمقطضاات الططمق والطحدي  دون القاام بإاادة هاكه  إجراءات هاست األدوات كامها  أو 

 ا طااق أدوات جديدة  مثل اسطندام الحاسبات اإللكطرواا  في مجال النظام المحاسبي.

ا طااق أدوات الرعاب  المناسب  والماععا  الطي يمكاز اساطندامها بساهمل  الواقعية:  (3

وفقااا إلمكاااااات المطاارو  المادياا  والبطااري  وال تحطاااج إلمكاااااات مادياا  وبطااري   اصاا  

 ت مق  اع  المطرو .

يعناااي ذلااال ا طاااااق أدوات قعاباااا  غاااار مطدا هااا  ماااز حاااا  عةةةدم اوزدواجيةةةة:  (4

اإلجاااراءات أو األهاااداف أي أن تكااامن أهاااداف وإجاااراءات هاااست المساااائل مطكامهااا  وغاااار 

يكاامن لكاال منهااا دوق  اااص وممااا  فااي مجااال تحقاااق أهااداف  وأنمطعاقضاا  أو مطدا هاا   

 وإجراءات اظام الرعاب  الدا ها  في المطرو .

   نظام متكامل للتقارير: -2-2-6

يجأ أن يطبن اظام الرعاب  الدا ها  ال عال إاداد تقرير مطكامل از مد  اظاام الرعابا  

ت اااد المراجاان فااي وضاان نظااام ككاال ألهدافااه المنطه اا   والنطااائ  الطااي يطمصاال إلاهااا هااسا ال

تصمام براام  مراجع  وتن ااست  بطاكل دعااق  واهاى هاسا األسااس فإااه ماز الماجاأ تامفر 

 هست الطقاقير اند إادادها اهى النصائص الطالا :

بنظاام الرعابا  الدا هاا   إاداد الطقرير بطكل يمض  كل ما يطعهقيجأ الوضوح:   (1

لقضاااء اهاهااا  اهااى أن تحاادد هااست المطاااكل مااز مطاااكل أو تغااارات بغاارس معالجطهااا أو ا

 بطريق  تاسر فهمها وتحديد الطمصاات المناسب  لمعالجطها. أسبابهابسهمل  ووضمح 

يجأ إاداد تقاقير الرعاب  الدا ها  بدقج  دع  االاا  حطاى   الرقابة الموضوعية: (2

قاااقير معاااز  ومعنااى ذلاال أن تكاامن هااست الطعااراق يمكااز االاطماااد اهاهااا فااي مجااال اتناااذ 

 تحطم  وتطضمز اطائ  حقاقا  واععا  وممضماا  ولاست مجرد احطماالت.

يجاااأ مرااااااة إااااداد هاااست الطقااااقير فاااي المعااات المناساااأ والسااارا  السةةةرعة :  (3

 المالئم  حطى يمكز االسط ادة مما تحطميه هست الطقاقير مز اطائ  وتمصاات.
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ا هااا  يجااأ أن تكاامن انااد إاااداد هااست الطقاااقير الناصاا  بالرعاباا  الد المالئمةةة:  (4

مالئم  ألهداف الرعاب  الدا ها  ماز جها   وتالئام المساطم  اإلداقي الاسي سامف تقادم إلااه 

 .أ ر هست الطقاقير مز جه  

اهاى هاست األساس واادم تغاارهاا مماا يجأ مراااة أسس إااداد الطقريار والثباات  (5

لط صاال غاار المالئام يمفر الثق  في هاست الطقااقير. كماا يطهاأ فاي إااداد الطقااقير مرااااة ا

 واإليجاع غار المنل بممضم  الطقرير.

مز مقممات اظاام الرعابا  الدا هاا  ن هنات مز يعطمد مقمم   ر أويمكز اإلشاقة اهى 

بحاا  يجاأ   "Appropriate segregation of Duties"وهم ال صل باز المساطميات 

فاراد العاامهاز فاي منطهاف اند إااداد النطا  الطنظاماا  مرااااة ال صال بااز المساطميات ل 

ااا  ويجااأ األ ااس بعاااز المسااطميات اإلداق ياا  وهااسا حطااى يكاامن اظااام الرعاباا  الدا هااا  ااجح 

االاطباااق انااد ال صاال باااز المسااطميات اهااى مبااادذ معاناا  وأهاام هااست المبااادذ ال صاال باااز 

 المظائف الرئاسا  الطالا :

  حااعة األصل أو االحط اظ به"Custody". 

 فاتر والسجالت الطسجال في الد"Record Keeping". 

  سهط  الطصديق"Authorization". 

أن  واااج  يجاأوانهص إلى أن أي اظام قعاب  دا ها  وحطى يكمن اظام جااد  فعاال 

يطما  بهست المقممات األساسا   غاار أن هاست األ اارة تنطهاف ماز مطارو  أل ار  حاا  ال 

والبطااري  الالعماا   اإلمكاااااات المادياا  الطااي تمطهاال يمكااز تمفرهااا إال فااي المنطااآت الكبااارة

لططباااق هااست المقممااات اهااى أقس الماعاان  والطكاماال باااز هااست المقممااات هاام الااسي يااؤدي 

لنجاح اظام الرعاب  الدا هاا  ماز جها  واجااح المؤسسا  فاي امههاا الاسي تقامم باه ماز جها  

 أ ر .

 إجراءات نظام الرقابة الداخلية: -2-3

وتحقاااق  هاا  وسااائل مطعااددة بغااا  إحكاام العماال المحاساابي يساطعمل اظااام الرعاباا  الدا

وجعل اظاام المعهمماات يساطجاأ ل  اراف المساطعمه  لهمعهمماات األهداف المطم ات منه 

مز  الل تامفار المعهمماات ذات مصاداعا  وتعبار ااز المضاعا  الحقاقاا  لهمؤسسا   لاسلل 
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لهاا  وتعطبار  ات الرئاساا وجأ اهى هسا النظاام ساز إجاراءات ماز شاأاها أن تادام المقمما

بمثاباا  حجاار األساااس لهمبنااى لااسا ساانططرق فااي هااسا البنااد إلااى اإلجااراءات المنطه اا  لنظااام 

 الرعاب  الدا ها  مز  الل العناصر اآلتا :

 . إجراءات تنظاما  إداقي 

 .إجراءات تنص العمل المحاسبي 

 . إجراءات اام 

 إجراءات تنظيمية وإدارية:  -2-3-1

ءات أوجاه النطاا  دا ال المؤسسا   فنجاد إجاراءات تناص األداء تنص هاست اإلجارا

اإلداقي مااز  ااالل تحديااد اال طصاصااات  تقسااام واجبااات العماال دا اال كاال مديرياا   بمااا 

دا هها  تمعيان وتحدياد المساؤولاات بماا يطاا  معرفا  يضمز فرص قعاب  اهى كل شنص 

وإجااراءات أ اار  اااه  حاادود النطااا  لكاال مسااؤول مااد  الط امااه بالمسااؤولاات الممكهاا  إل

تنااص الجااااأ الططباقااي كعهمااا  الطمعااان اهااى المسااطندات مااز  اارف الممظااف الااسي عااام 

بإااادادها  واسااطنراج المسااطندات مااز أصاال وااادة صاامق  وإجااراء حركاا  الطاانقالت باااز 

الممظ از بما ال يطعاقس من حسز سار العمال وفارص إجاراءات معانا  الاطقااء العاامهاز  

 :(1)ت اإلجراءات مز  الل النقا  الطالا لسلل سنططرق إلى هس

 .تحديد اال طصاصات 

 .تقسام العمل 

 .تمعين المسؤولاات 

 . إاطاء تعهامات صريح 

 .إجراء حرك  الطنقالت باز العامهاز 

إن تحقااااااق أهااااداف المؤسسااااا  االعطصاااااادي   اإلجطماااااااا  تحديةةةةد اوختصاصةةةةةات: 

لاسا ئهاا كال حساأ ا طصاصاه  يكامن حطماا ابار تضاافر الجهامد دا ال أج اوالطكنملمجاا  

بات مز الماض  ااطماد تحديد دعاق لال طصاصات كل مديري  مز المديريا  الممجامدة بماا 

ودا ال كال مديريا  ال يسم  بالطضاقب باز اال طصاصات  فكل مديري  لها ا طصاصاها  

                                                 
 .106محمد الطهامي  ماهر  مسعمد صديقي: مرجن سبق ذكرت  ص   (1)



  أهمية نظام الرقابة في إستراتيجية تأهيل النظام اإلداري                 الفصل الثاني           
 

40 

هست اال طصاصات إلى تنصصات دا ل الادوائر ودا ال المصاال  إلاى غايا  يمكز تج ئ  

 ط  مز الهاكل الطنظامي.  ر اق

تحدياد اال طصاصاات دا ال المؤسسا   إن الطقساام المالئام لهعمال يادامتقسيم العمةل: 

لطضاقبها أو تدا هها  كما ااه يقهل بدقج  كبارة ماز احطمااالت المعام  فاي األ طااء منعه ب

 السرع  والطالاأ كمن هسا الطقسام المالئم لهعمل يقمم اهى االاطباقات الطالا :

 صل بين أداء العمل وسلطة تسجيله: الف 

ز شااأاه أن يمناان الطالاااأ فااي إن ال صاال باااز سااهط  األداء والطسااجال المحاساابي ماا

صااادع  اااز الحااد  بعااد الباااااات المحاساابا   وبالطااالي احصاال اهااى معهممااات  تسااجال

 المعالج .

 :الفصل بين سلطة اوحتفاظ باألصل وسلطة تسجيله 

ا ألن االحط اااظ إن هااسا الطقسااام فااي العماال يقهاا ل مااز احطماااالت ساارع  األصاامل  اظاار 

باألصل يكمن ضمز ا طصاصات ممظف معاز  وتساجال العمهااات المطعهقا  بهاسا األصال 

 يد ل ضمز ا طصاصات ممظف   ر.

  بين سلطة اوحتفاظ باألصل وسلطة تقرير الحصول عليه:الفصل 

ز احطمااالت المعام  باز سهط  الحصمل اهى األصل واالحط اظ به تقهل ماإن ال صل 

 في الطالابات ومز االت اعاات ذات المصهح  الطنصا .

 :تقسيم العمل المحاسبي 

مز ادم اا راد شنص واحد بالقاام بعمها  معان  مز بدايطها إلاى اهايطهاا  فإااه ااطالعا 

يسم  بإاطاء قعاب  دا ها  ينهقهاا هاسا الطقساام بمراعبا  امال ممظاف معااز بممظاف   ار 

ال صل باز العمهاات الطالاا  وال صال بااز ها  بعدت  في األ ار اطار إلى ضروقة يقمم بالعم

 الممظ از القائماز بعمها  أ ر  مز ا س مجمماطها:

 المجموعة األولى:

 .مسل بطاعات المن ن 

 .إاداد سندات الطسهام 

 .إاداد ال ماتار 
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 .الطحصال 

 المجموعة الثانية:

 .إاداد الرواتأ 

 .تساار المن ون 

 عة الثالثة:المجمو

 .مسؤولا  إئبات الحضمق 

 .مسؤولا  إاداد الرواتأ 

 المجموعة الرابعة:

   الطعاواا . تسارمسؤولا 

 .مسل دفاتر الصندوق المطعهق بها 

 المجموعة الخامسة:

 .الطمثال اإلجطمااي لهعمال 

 . تساار األممال اإلجطمااا 

 المجموعة السادسة:

 .تساار المطعم 

 .بان تساكر المطعم 

 عة السابعة:المجمو

 .شراء المماد 

 .اسطالم المماد 

 المجموعة الثامنة:

 .تساار حضارة السااقات 

 .تساار وصمل البن يز 

 المجموعة التاسعة:

 .امهاات الصندوق 
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 .مسل الامما  المالا  لهصندوق 

 المجموعة العاشرة:

 .شراء المماد 

 .دفن الديمن الناتج  از الطراء 

 .بان المنطجات 

 طجات.عبة مبالغ بان المن 

 المجموعة الحادية عشر:

 .مسؤولا  اإلاطاج 

 .مسؤولا  مراعب  اإلاطاج 

 توزيع المسؤوليات:

يقمم هسا اإلجراء اهى المضمح في تحديد المسؤولاات لهممظ از إذ يمكاز ماز تحدياد 

لاااسلل وجاااأ تحدياااد الماااديريات واألشاااناص فاااي ذات المعااات تبعاااا  اإلهماااال أو النطاااأ 

الممطهكات وامهاات المؤسس  واهى تساجال هاست الممطهكاات  المسؤولاز از المحافظ  اهى

باد أن تحديد المساؤولاات يمكاز كال ممظاف ماز واهى الطقرير بالعمهاات والممافق  اهاها  

ااار  بمضاامح العالعاا  ومسااؤولاطه والط اماتااه تجاههااا  وفااي األ ااار معرفاا  حاادود امهااه 

 طصاصااات  تقسااام العماال  تمعياان باااز اإلجااراءات الثالئاا  السااابق   وتحديااد االالطكامهااا  

ا مز اظام الرعاب  الدا ها  ال عال. ا كبار   المسؤولاات والطي بااسجامها تحقق لنا شطر 

 إعطاء تعليمات صريحة:

تكامن  اادة ما يطمل هاسا اإلجاراء اهاى الجاااأ الطنظاماي لهمؤسسا   لاسلل ينبغاي أن

أو المصاهح  إلاى المن اسيز لهاا   الطعهامات صريح  مز المسؤول دا ال المديريا  أو الادائرة

 فالصراح  والمضمح في الطعهامات تمكز مز فهم الطعهام  اهى أحسز وجه.

مز اجل المعمف اهى الطعهاماات يساططان المن اس تطباقهاا اهاى أحساز وجاه  ال باد أن 

 تطمافر هست األ ارة اهى العناصر الطالا :

  .المضمح 

 . الصراح 
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 .ال هم 

 همظائف.احطرام السهم الطسهسهي ل 

 إجراءات حركة التنقالت بين العاملين:

إن إجراء حرك  الطنقالت باز العامهاز دا ل المؤسس  يكامن ماز صاهأ إجاراء اظاام 

الرعاباا  الدا هااا   كاامن هااسا اإلجااراء يمكااز مااز كطااف األ طاااء والطالابااات الطااي اقتكبهااا 

 الطي تد ل ضمز ا طصاصاته وتحت مسؤولااته.الممظف  الل العمهاات 

اد أن حرك  الطنقالت باز العامهاز ال بد أن تكمن مدقوس  ومبنا  اهى أسااس اهماي ب

وال تطعاقس من السار الحساز لهعمال  كطغااار ممظاف ماز المصاهح  المالاا  إلاى مصاهح  

 محاسب  أو إلى مصهح  البان.

اطااار إلااى ضااروقة أ ااس كاال ممظااف إجاعتااه الساانمي  دفعاا  واحاادة  وذلاال إليجاااد 

 م بعمهه أئناء غاابه الكططاف أي  طأ أو تالاأ في ذلل العمل.ال رص  لمز يقم

 إجراءات تخص العمل المحاسبي: -2-3-2

يعطبر اظام المعهممات المحاسبا  السهام ن باز أهام المقمماات المداما  لنظاام الرعابا  

الدا ها  ال عال  لسلل بات مز الماض  سز إجراءات معانا  تمكاز ماز إحكاام قعابا  دا هاا  

العمل المحاسبي مز  الل الطساجال ال امقي لهعمهااات  الطأكاد ماز صاح  المساطندات  اهى 

إجراء مطابقات دوقي   القاام بجرد م اجئ أو ادم إشرات ممظف في مراعب  اماا عاام باه  

لسلل سنططرق في هاسا البناد إلاى أهام اإلجاراءات الطاي تناص العمال المحاسابي فاي النقاا  

 الطالا :

 مهاات.الطسجال ال مقي لهع 

 .الطأكد مز صح  المسطندات 

 . إجراء المطابقات الدوقي 

 .ادم إشرات ممظف في مراعب  امهه 

ا المؤسسا  يعطبر الطسجال ال مقي لهعمهاات الطي تقامم بها التسجيل الفوري للعمليات:

مز باز وظائف المحاسب   غس يقمم هسا األ ار بطسجال العمهاا  بعاد حادوئها مباشارة  بغاا  

م المسطندات وضاااها  لسلل فالسارا  الطاي تصااحأ الدعا  فاي الطساجال تمكاز ت ادي تراك
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ماااز السااارا  فاااي ترتااااأ وح اااظ المساااطندات المحاسااابا  الطاااي تااام اهاااى أساساااها الطساااجال 

 المحاسبي  السي يكمن دون:

 .شطأ 

 .تسجال فمق تسجال   ر 

 ال يهغي تسجال معاز  إال وفق  رق معروف  كطريق  المطمم الصا ري  أو اكاس 

 الطسجال ئم إئبات الطسجال الصحا .

تطمل المسطندات اهى مجمما  ماز البااااات الطاي تعبار التأكد من صحة المستندات: 

از امهاات عامت بهاا المؤسسا   لاسا ينبغاي مرااااة بعاة المباادذ األساساا  اناد تصامام 

 هست المسطندات:

 .البسا  : الطي تسااد اهى اسطندام المسطند واسطكمال بااااته 

 . ادد الصمق الالعم  الطي  تمكز مز تمفار الباااات الالعم  لمراك  النطا 

 .ضمان تمفار إقشادات از كا ا  اسطندامها وتمضا   طمات سارها 

 .يجأ اسطعمال األقعام المسهسه  اند  بن اماذج المسطندات 

ت إن المبادذ الساال   الاسكر  تمكاز المحاساأ ماز ساهمل  الطأكاد ماز المساطند والبااااا

 الطي يحطميها  وال بد أن يجمن المسطند الطرو  الطالا :

 .يجأ أن يعد اهى مطبما  منصص  لهسا الطأن 

 .أن يقم إادادت بدون شطأ 

  أن يكاامن ممضااى اهاااه مااز  اارف المسااؤولاز المااؤههاز  وأن يااد ل فااي إ اااق

 ا طصاصهم.

 .أن يحطمي اهى الطاقيخ 

لدوقيا  ماز بااز أهام اإلجاراءات الطاي تعطبر المطابقات اإجراءات المطابقة الدورية: 

ا لماا سابق جااء ت  ت رس اهى العمل المحاسبي دا ل المؤسس  لطقريبه ماز الماعان  واظار 

إجراءات اظام الرعابا  الدا هاا  لكاي تكطاف ذلال ااز  رياق إجاراء مقاقباات دوقيا  بااز 

ساا فاي منطهف المسطندات مز جه  ومز جها  أ ار  بااز المساطندات والحقاقا  المطمثها  أسا

 وترتبس فعالا  هست المقاقبات بالطرو  الطالا :الجرد المادي مثال   
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 .يجأ إجراء المقاقب  اهى األعل مرة في الطهر 

 .الطنص السي يقمم بالمقاقب  يجأ أن يسطهم األوقاق الماقدة مز البنل مباشرة 

   الطانص الاسي يقاامم بالمقاقبا  يجااأ أن ال يقامم بالطساجال المحاساابي فاي الاممااا

 المساادة المطعهق  بالبنل.

 . إتبا   ريق  واضح  لهقاام بعمها  المقاقب 

يكطسااي العنصاار البطااري دا اال أي اظااام  عةةدم إشةةراظ موظةةف فةةي مراقبةةة عملةةه: 

أهما  كبر  في تحقاق أهداف هسا األ ار وفي المحافظا  اهاى الساار الحساز لاه  كامن ان 

لعنصار  لهاسا وجاأ اهاى اظاام الرعابا  الطقااد الجاد لهطرق واإلجراءات تطمعف اهى هاسا ا

الدا هاااا  ساااز إجاااراء بعااادم إشااارات ممظاااف فاااي مراعبااا  امهاااه دا ااال اظاااام المعهمماااات 

ا ألن المراعباا  تقطضااي كطااف األ طاااء الطااي حاادئت أئناااء المعالجاا  أو المحاساابا    واظاار 

 الطالابات الممكز وعماها  والطي تنل بأهداف اظام الرعاب  الدا ها .

 ءات عامة:إجرا  -2-3-3

بعد الططرق إلى اإلجراءات المطعهقا  بالجاااأ الطنظاماي واإلداقي واإلجاراءات الطاي 

فااي هااسا البنااد إجااراءات ااماا  تكاامن مكمهاا  لسااابقطها  تنااص العماال المحاساابي ساانطناول 

تحقاااق أهدافااه المرساامم   لااسلل اظااام الرعاباا  الدا هااا  وبط اااال هااست اإلجااراءات يسااططان 

 ات الطالا :سنما  باز اإلجراء

 . الطأماز اهى ممطهكات المؤسس 

 . الطأماز ضد  ااا  األماا 

 . ااطماد قعاب  م دوج 

 .إد ال اإلاالم اآللي 

 التأمين على ممتلكات المؤسسة: 

ماااز  اااالل مماقسااا  اطاااا ها إلاااى تحقااااق أهااادافها االعطصاااادي   تساااعى المؤسسااا  

ثاال لمماقدهااا والح اااظ اهااى اإلجطمااااا  والطكنملمجااا   وذلاال اااز  ريااق االسااطعمال األم

ساااماء كااااات  باعااا  ممطهكاتهاااا ماااز  اااالل الطاااأماز اهاهاااا ضاااد كااال األ طااااق المحطمهااا   
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الطي يطم اسطبعاد أئرها بالطاأماز اهاى الممطهكاات  والطنا يز الجااد لهماماد كاأل طاق الجمي  

 أو ب عل فاال كالسرع  أو الحريق.السطبعاد الط اال الساتي لها  

 نة األمانة: التأمين ضد خيا

في ظل تداام مقمماات اظاام الرعابا  الدا هاا  يكامن ماز بااز إجاراءات هاست األ اارة 

في النقدي  ساماء تحصااهها إجراء ينص الطأماز اهى الممظ از السيز يعمهمن بطكل مباشر 

أو صااارفها  فماااز غاااار المعقااامل أن يحاااافظ اظاااام الرعابااا  الدا هاااا  اهاااى تحقااااق أهدافاااه 

 ء الطأماز ضد  ااا  األماا  بالنسب  لهممظ از السابق ذكرهم.المرسمم  دون إجرا

 اعتماد رقابة مزدوجة:

يسطعمل هسا اإلجراء في اغهأ المؤسسات االعطصادي  كماه يمفر ضمااات لهمحافظا  

اهاى كال المئاائق المطعهقا  اهى النقدي   فعند شراء مادة مثال يجأ أن يحطم  مهف الطسمي  

د  ال اتمقة  وصل االسطالم الاسي يكامن ممضاى اهااه ماز  ارف بالعمها  مز وصل الطمقي

 الجهات الممكه  لها ذلل.

إذ بعد تسجال الاديز ومراعبا  مهاف العمهاا   يعاد المطارف اهاى امهاا  الطسامي  شاال 

يمضي اهاه مدير المالا  والمحاسب  في المرحه  األولى  وفي المرحه  الثااا  يمضى اهااه 

ا الطااال عااابال لهسااحأ  إن هااسا اإلجااراء مااز شااااه أن يعماال ماادير المؤسساا  لكااي يكاامن هااس

    اهى:  

 . حماي  النقدي 

 . ت ادي الطالاأ والسرع 

 . إاطاء قعاب  ذاتا 

 . تداام مقممات اظام الرعاب  الدا ها 

 إدخال نظام اإلعالم اآللي: 

 فمازيعطبر اظام اإلااالم اآللاي أحاد أهام المساائل الطاي بهاا تطاغال اظاام المعهمماات  

 اللااه يمكااز ألي اظااام لهمعهممااات ولنظااام المعهممااات المحاساابا  اهااى وجااه النصاامص 

العمل بغا  تملاد معهمماات بطاكل سارين  إن إد اال اإلااالم اآللاي لهمؤسسا  وتن ااس العمال 

 المحاسبي  لاا له مبرقاته ادة هي اهى النحم الطالي:
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 .حجم وادد العمهاات 

 .السرا  في معالج  الباااات 

 سب  النطأ في المعالج .تن اة ا 

 اقة المعطاات بسرا .طإمكااا  الرجم  أو اسط 

دا ال المؤسسا  والطاي لهاا  المعهمماات األ ار   اظماأينبغي إد ال هست المسااه  فاي 

االع  مباشرة بنظام المعهممات المحاسبا   كنظام معهممات األفاراد  الطساميقا   الطمميهاا   

 .واإلاطاج

هي يمضا  كافا  إجاراءات اظاام الرعابا  الدا هاا  الطاي تام ت صااشكل اقدم  في األ ار

 الططرق إلاها:

 

     
 راءاتــــاإلج

 إجراءات عامة إجراءات تنظيمية وإدارية إجراءات تخص العمل المحاسبي

 ختصاصات.تحديد او -

 
 تقسيم العمل. -

 
 توزيع المسؤوليات. -

 

 إعطاء تعليمات صريحة. -

 

إجراء حركة تنقالت بين  -
 العاملين.

 للعمليات. التسجيل الفردي -

 
 التأكد من صحة المستندات. -

 

 إجراء المطابقات الدورية. -

 

عدم إشراظ موظف في  -
 مراقبة عمله.

التأمين على ممتلكات  -
 المؤسسة.

 
 األمانة.التأمين ضد خيانة  -

 

 اعتماد رقابة مزدوجة. -

 

 إدخال اإلعالم اآللي. -
  

 إجراءات الرقابة الداخلية
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 تقديم واقع النظام اإلداري في المؤسسة االقتصادية الجزائرية: -3

 تشخيص سياسة التطهير المالي:  -3-1

جاء التوجه االقتصادي للدولة الجزائرية بعدد االتدتل م اشاةدري لجيدتججك ل  در 

اعددجف  ددي لددا ال اائجددة اللاشجددة  ددد الى ارددا دنددء إلددء  ددرو ي إد دداء  يإيددديولوج

ط  دددي اللاانددداق الرتاوندددة زرددداانجةى ة انجدددةى  داجدددةى اؤتيددداق اقتصدددادية  ا ددد

 جا ية(ى و يتججك لرا  صشو إلجه الدولة  ي  وجهها االقتصادي الرعترد نلدء الرل جدة 

العااة لوتائا اإلدتاجى   ي لا الظروف التي   هدها اليداةة االقتصدادية الجزائريدة 

 ا اف   م اآل ي:أرشحت ه ه الرؤتية  ؤدي دوً ا اجترانجا أك ر ااه اقتصادي

 .تجاتة الت غجا: التولجف إلء ةد الشاالة الرلاعة 

  اليجاتددة اليددعرية:  حديددد اوتددعا  و ددد الاددره اإلدا يددة ب هرددام اودواق

 التيججرية ال  جلة بتحديده.

  الولج ة االقتصادية: ندم الشحث نف  حلجد الربحى إذ أن الخيائر الرحللدة

 ة الدولة.اف طرف ه ه الرؤتياق  غاء اف  زيا

  تددف اللددرا اق:  خلددا اللددرا اق الرتخدد ي للتلدددير ال خصددي اددف طددرف

 اتخ يها.

إن التوجدده االقتصددادي الجديددد للدولددة ةددتا نلددء هدد ه الرؤتيددة أن  لعددك دوً ا 

وادددف  ردددة  دددران اقتصددداديا ادددف  ددد م بح هدددا نلدددء  لدددد ال دددروي و حلجدددد الدددربحى 

ى  ر دف الرؤتيددة اددف ي و انلددةاتدتررا ية د دداطهاى وذلدع بانتردداد  لجدداق  يدججر جديددد

التروقا دا دا اليدوه الحدري وااا يدة الرؤتيداق اوجاشجدة الرتح ردة  دي الت اولوججدا 

الريتعرلةى وايا  اإلدتاجى وادف اودظردة الت دغجلجةى الرعلواا جدةى التلديريدة نلدء ةدد 

 تواء.

جدر الجزائرية أجشر الدولدة نلدء الت   ةإن ه ا الو ا الجديد للرؤتية االقتصادي

 ي  أهجا ه ه الرؤتية االجدا ادف  د م تجاتدة التاهجدر الردالي الرعترددي والرو دحة 

  ي الجدوم التالي:
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 (: يوضح التطهير المالي للمؤسسة االقتصادية العمومية02جدول رقم )

 الوةدي: الجا  دياا   

 المبالغ السنة

1990 16.91 

1991 68.10 

1992 68.10 

1993 83.41 

1994 122.10 

1995 148.00 

1996 128.00 

1997 78.00 

 712.62 الرجروع

 ااشونة الرلتلء الدولي ةوم  أهجا الرؤتية االقتصادية. المصدر:

الجدا  دجى  712.62مى اشلدغ 1997إن التاهجر الرالي وال ي بلغ إلء غايدة تداة 

لدددا ي دددف كا جدددا  دددي دظرددددا لتأهجدددا الرؤتيدددة االقتصدددادية العرواجدددةى ودددده لدددا يلدددرن 

 باتترا جججة وا حة للتأهجا ال ااا للرؤتية اف   م:

 .التأهجا اإلدا ي والتاظجري 

 .التأهجا اإلدتاجي والتيويلي 

 .التأهجا الترويلي 

 .التأهجا الت غجلي 

 .التأهجا التلديري 

رى  حددومى  اددت ى  يددت ر  شانتشددا  الرؤتيددة االقتصددادية ااظرددة اتعددددي اوبعددادى

دظردة للرعلواداق  يدتججك لاشجعدة الولدائف دا لهداى وجدك  صدرجا أ  غا و شجاى ل ا 

و حوم الشجاداق الت غجلجة إلء اعلوااق رالحة ال خداذ اللدرا اق الصدائشة  دي الوقدت 

بانتشددا ه ةللددة ورددا بددجف اودظرددة  الرااتددكى انترددادا نلددء ةياتددجة الاظددام اإلدا ي
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رحددد اوتاتدي جلجة وأدظرة إ خاذ اللرا  اف جهةى وادف جهدة أ درا بانتشدا ه الالت غ

لاشجعة اللرا اق الرتخ ي  دي الرؤتيداق الحدي دةى لد ا تداعر  ةدام الاظدام اإلدا ي 

  ي الرؤتية.

 النظام اإلداري في المؤسسات االقتصادية الجزائرية: -3-2

 عتشر اوهداف الرتو اي اف  صرجا اودظرة دا ا الرؤتية احدًدا أتاتجا ل  ا 

بلددشاه و صددحجحهى واددف  رددة  لددد ارودددة  يدداير الاظددام ولاشجعددة اودواق ال  جلددة 

اةتجاجدداق التيددججر الرختل ددة والرتزايدددي. واددف  دد م الولددائف الرختل ددة بالرؤتيدداق 

 االقتصادية التي  عتشر ار ي ناكية ل  ا الاظام اإلدا ي دا لها.

 ير ف أن دصو  الهج ا العام له ا الاظام اف   م العاارر التالجة:

 .اودظرة ال رنجة 

 رعالجة.ال 

 .التلرير 

   األنظمة الفرعية: -3-2-1

 ددي الرؤتيددة االقتصددادية الجزائريددة نلددء ندددي أدظرددة  يحتددوا الاظددام اإلدا ي

 عرددا ب دد ا   دداالي اددف أجددا  ولجددد اعلوادداق   ددي  رنجددة اددف الااةجددة الاظريددةى 

 باةتجاجاق التيججر الرختل ة والرتر لة  ي:

 .اإلن م 

 .التو جح وال ها 

 .التلرير 

 ابة.الرق 

بجد أن ه ه اودظرة ال  وجدد كلجدا نلدء أ   الواقداى وإن وجددق  هدي ال  عردا 

و د اااه  واعايجر الررا تة الرهاجةى وذلدع ادا ي يدر الو دعجة التدي  لدت إلجهدا هد ه 

 وير ف ان دلخص ه ه اودظرة ونرلها الرجدادي  جرا يلي:الرؤتيةى 
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 النظام المحاسبي: -1

ء التيدجج ق الرحاتدشجة لدةدداال االقتصدادية التدي يلتصر نرا ه ا الاظدام نلد

قددوائا االجددة قااددت بهددا الرؤتيددة والريددتلاي اددف اودظرددة او ددرا بغجددة الورددوم إلددء 

 تااجة ي تر  أن  عشدر نااردرها ندف الواقدا ال علدي للرؤتيدةى  جدد  اإلةدا ي إلدء 

م ندف  حديدد غجاب دظام الرحاتشة التحلجلجة  ي الرؤتيدة الجزائريدة بانتشدا ه الريدؤو

 اواطف اونشاءى   ل ة الوةدي الراتجة و بحجة كا وةدي اشانة.

 النظام المالي: -2

بعدددل الرعددداا ق الرالجدددة ا دددا: إرددددا  ال دددج اقى اتابعدددة ير دددف   دددغجله  دددي 

بت قددي الرهددام الحدي ددة لهدد ا الاظددام كالر ددا كة برددد جدددوم اللجددادي بددشعل الخزياددةى 

خراج بعددل الايددك وبعددل الرخاادداق الرتعللددة الرؤةددراق الرالجددة اوتاتددجةى اتددت

 بالتد لاق الرالجة للرؤتية.

 نظام الموارد البشرية: -3

هدد ا الاظددام نلددء التيددججر اإلدا ي للرددوا د الش ددرية اددف  دد م اعالجددة يعرددا 

اوجو  واتابعة الحلو ى ودن أن يراني تجاتاق التح جز الرختل دة والرتر لدة أتاتدا 

جتددهى  أرددشح اوجددر  ددي هدد ه أو ال  ددري الرشدد وم ب دتاج ددي الابلددة الجهددد العلددلي 

 بغجره.يتياوا  جه العااا ال فء  اةهري االرؤتية نشا ي نف  ا ش

 نظام اإلنتاج )التقني(: -4

يلتصددر نلددء بعددل الرتابعدداق اإلدا يددة كالشحددث نددف الوةددداق الراتجددة برعددزم 

 الحدي ة  ي اإلدتاج. نف  اشجد الاره واودراط

 سويقي:النظام الت -5

 ودجد ان ه ا الاظام اغجك ب  ا كشجر وذلع  ي لا االةت ا  وأةادية الرات .

 المعالجة:  -3-2-2

 عرددا اودظرددة الرعلواا جددة الرختل ددة  ددي الرؤتيددة االقتصددادية الجزائريددة و ددد 

ايا  للتجهجز ال يت جف اا اا يرلجه اإلطا  الجديد للتيججرى وال اا اا يتالشده اقتصداد 

 ليرنة  ي الرعالجةى إال أدها اتتجابوا لظرف اقتصادي اعجف اف   م:اليوه اف ا
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 .إن م اإلدا ي الجشائجة باوونجة اللريشجة الرختل ة 

 .إن م الجهة الورجة بالو عجة العااة للرؤتية 

 جد  اإلةا ي هاا إلء  رو ي   ججف أتالجك الرعالجة و دد ادا يتالشده الو دا 

 تة التيججر باوهداف الرتو اي اف ه ه اودظرة.الراهف والرحتراى و  شعا ليجا

 التقرير: -3-2-3

 خلا اللرا اق الرتخ ي  ي الرؤتياق االقتصادية الجزائرية اهرا كان دونهدا 

زاتدددترا جججةى   تج جدددةى  اجدددة(ى إلدددء التلددددير ال خصدددي ادددف قشدددا أردددحابها ولدددشعل 

لاتددائ  اللددرا  الظددروف الرحجاددة بدداللرا  بدددال نددف ا   اةهددا نلددء د اتددة نرجلددة 

الريدتلاي ادف اودظردة وذلدع باتدتعرام أددواع الرعلواداق وادع اتا ها نلدء الرؤتيدةى 

الرختل ددة الر ودددة للجهدداة اإلدا ي  ددي الرؤتيددة والرعلوادداق الخا ججددة الرعشددري نددف 

 الرحجط الرر شط باشجعة اللرا  الرراد ا خاذه.

القتصدادية الجزائريدة  ي   در هد ا الت دخجص لواقدا الاظدام اإلدا ي للرؤتيدة ا

ديددتات  أددده ال بددد اددف د اتددة اودواق ال  جلددة بتأهجددا هدد ا الاظددام د اتددة وا جددة  جعلدده 

ادف اإلطد ع ال علدي للرؤتيدة ييتججك لرتالشاق التيججر الحديثى ولتر جف الريجريف 

 بغجة ا خاذ قرا اق  عالة  ي الوقت الرااتك.

 البعد االستراتيجي للمراجعة: -3-3

ؤتيددة االقتصددادية ندددي أةدد ام  شعددا لرتالشدداق الظددرف االقتصددادي أ دد ق الر

 ي الحلك الزاادجدة الرتتالجدة وو دد ادا  لتلدجه اوهدداف الرتو داي ااهداى   دي الرعاش 

التدي  –ذاق الشعدد الرابدا  – لا ه ا التادو  أردشحاا دعدرف الرؤتيدة اال ترا دجة 

 الرؤتية ال  تج جة.وم بدو ها االقتصادي  حت ة ا   ر غجر ال ي هي نلجه  ل

 ةإن هدد ا التاددو  نلددء اليدداةة االقتصددادية الدولجددة ردداةشه  عددديا  ددي  ركجشدد

الرؤتيدة االقتصددادية الجزائريددة ادف  دد م  ورصددة التيدججرى وإنددادي هج لددة بعددل 

و حلجدد الرؤتياق ولهدو  اؤتيداق  اردة  شحدث ندف  حلجدد ال  داءي  دي اإلدتداج 

لا اتالشاق اقتصاد اليوهى بانترداد أدواق  الربحى واف  رة  ران اتتررا يتها  ي

 يججر جديدي و انلة  ر دف هد ه او جدر ادف تدف اللدرا اق الرتاوندة و دد ادا يلتلدجه 
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الو ددا الددراهف والرحترددا لهدداى  شانتشددا  الرعلوادداق الاا جددة نلددء الاظددام اإلدا ي 

لرختل دة أو الركجزي اوتاتجة ال خاذ اللرا اقى ل ا   ن أي  لا  دي اعالجدة الشجادداق  ا

التراطددا  ددي  لددديا اخرجدداق هدد ه اودظرددة يعددود باليددلك نلددء طشجعددة اللددرا  الرتخدد  

ونلددء  عالجتددهى لدد لع جدداءق بعددل اودواق الرلواددة والرراقشددة لهدد ه اودظرددة ونلددء 

 أتها الرراجعةى وجدا  دران الت دغجا اليدلجا لددظردة ال رنجدة للاظدام اإلدا ي ادف 

قجة واعشددري نددف الو ددعجة الحلجلجددة وا ئرددة ال خدداذ أجددا  ولجددد اعلوادداق ذاق اصدددا

اللدددرا اق تدددواء ادددف قشدددا اإلدا ي أوادددف قشدددا اوطدددراف الخا جدددة ندددف الرؤتيدددة 

 زالرياهرجفى الريت رريف(.

ادا قددا ارددا تددشد ير ددف أن ديت ددف اوبعدداد االتددترا جججة اددف  دد م العاارددر 

 التالجة:

 التلججاى 

 الرقابةى 

 التلوياى 

  الاتائ ى 

 م باليجاتاق اإلدا يةىااللتزا 

 تاحاوم التاره له ه العاارر و شجان كا واةد نلء ةدا:

 التقييم: -3-3-1

يعتشدددر التلجدددجا أهدددا ناصدددر  دددا  ااولددده ادددف قشدددا الرجردددا اواري دددي للرحاتدددشجف 

 ي اعايجر العرا الرجداديى اف   م  لججا دظام الرقابة الدا لجة الرعتردد  دي اللادودججف 

و لججا جرجا الرلايجس واإلجدراءاق الراشلدة بغجدة اكت داف ادواطف الرؤتيةى أي  تشا 

اللدددعف  جهددداى وااددده احاولدددة  حيدددجف و أهجدددا هددد ه العااردددر اردددا يلدددرف اإلي ددداء 

 بالحاججاق الرتو اي ااها:

 الرقابة: -3-3-2

 يتعرا الرراجعدة الدا لجدة كدأداي  قابجدة ادف قشدا الجهدة الردديري للرؤتيدةى ادف 

اق وأدلتهدا والتحلدد ادف تد اة ايدا  الرعالجدةى اردا يتدوج   م  حدص جرجدا الشجادد
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ب بداء  أي  اي ةوم ادا رحة اصداقجة اخرجاق اودظرة ال رنجة الرختل ة للاظدام 

ائا اإلدا يى إن ه ا الرأي يشجف اواطف الخلا  ي الرعالجدة واددا  عشجدر نااردر اللدو

لرؤتيدة ادف  أهجدا أتدالجك ال علدي لهداى اردا ييدرح لهد ه ا الرالجة الختااجدة ندف الواقدا

 الرعالجة له ه اودظرة ال رنجة.

 التقويم: -3-3-3

 عرا الرراجعة ب  ا نام والدا لجة نلء وجه الخصوص نلدء  لدويا اودظردةى 

الولائفى العرلجاقى وك ا الاونجةى اف   م ا ةاتها الريتديرة له ه العااردرى اردا 

جا ادف  ردة  صدحجح هد ه االدحرا داق ير اها اف  شط االدحرا اق الاا جدة ندف الت دغ

 و د اا  تالشه الرعالجة اليلجرة له ه العاارر.

 النتائج: -3-3-4

بعددل  حددص العاارددر الرددراد اراجعتهددا ييددتاجا الرراجددا أن يشدددي  أيددا  اجددا 

احايًدا ةوم ادا داللة ه ه العاارر نلء نرلجة الرعالجة ال علجةى ونلجه قد يؤ ر هد ا 

را اق الرددراد ا خاذهددا تددواء اددف قشددا اوطددراف الدا لجددة أو الددرأي نلددء طشجعددة اللدد

ب راء أتيها ه ه الرؤتية  ي اليوه الرالجة   الخا ججة بيف قرا اق ةوم االتت را

التي  رس بالرؤتية بص ة اشاةدري أو أو براحها قر اى وإلء غجر ذلع اف اللرا اق 

 غجر اشاةري.

 االلتزام بالسياسات اإلدارية: -3-3-5

باليجاتاق اإلدا ية الررتدواة ادف لتزام الصا م االنلء  ثالحلرراجعة با عرا 

  م  ليجا العرا و حديد الرهام والا دة ذلع برا  ا  ع  اف جهةى وادف جهدة أ درا 

الا دة اا  ا  عد  بردا  دا  تدره و خاجاده  دي الرجزادجداق التلديريدة وذلدع باتدتعرام 

 الرحاتشة التحلجلجة.
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 عرض و تنظيم شركة سوناطراك المبحث األول:

 تمهيد:

اطراك" هي شركة النفط و الغاز و تسويق النفط و الغاز تسمى "سون قسم النقل الوطني      

في البالد، و االدراج  األولىمن البعد الدولي بسبب مساهمها باعتبارها القوة االقتصادية 

 االقتصادي الجزائري و االقتصاد العالمي.

برأس مال  1963ديسمبر  31في  491-63الشركة تم الموافقة عليها بالقرار رقم       

سهم بقيمة مليون دينار اكتتب كله و تدفع  245000،مقسمة إلى مليار دينار  245مسجل من 

 من قبل الدولة.

 منظمته هي الوصول إلى األنشطة التالية:

 عاليا. تأهيالتدريب الطاقات البشرية المؤهلة 

 التنقيب و االستكشاف و استغالل المواد الهيدروكربونية.

 إدارة احتياطات كبيرة و األحواض الرسوبية عالية.

 كانية استكشاف على نطاق واسع.إم

 النقل.تطوير و تشغيل و إدارة شبكات 

 خط أنابيب و تخزين و تحميل النفط.

 معالجة و تسييل الغاز لتسهيل التسويق المحلي و األجنبي.

 تجهيز و تكرير النفط و الغاز .

 قائمة مرجعية هامة جدا على الشراكة.

على السوق المهم من االتحاد  ، و تطلو موقعنا الجغرافي االقتصادي متميز

 األوروبي و اإلنفتاح على بقية العالم.
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  « SPA »: الشركة الوطنية سوناطراك  األولالمطلب 

 أوال : تعريف شركة سوناطراك

سوناطراك هي شركة وطنية للبحث و اإلنتاج و النقل و التحويل و التسويق للمواد       

الطويل االحتياجات  تم إنشاءه من اجل تغطية على المدىو السائل(   )الغاز الهيدروكربونية

 التمويل،و 1963-12-31من  491-63الوطنية في الهيدروكربونات بموجب المرسوم رقم 

 المساهمة األجنبية.من خالل  األمةو تطوير 

5656SO/societe                   شركة 

NA/ national                        وطنية 

TRA/transport                       نقل 

C/commercialisation           تسويق 

H/hydrocarbure                  المحروقات 

 تاريخ شركة سوناطراك ثانيا :

إنشاء مؤسسة سوناطراك و هي حريصة على كسر إحتكار الشركات  تم :31/12/1963

األجنبية، استغالل ثروة من الطابق السفلي الجزائري و تبني الجسم من تراكم الموارد المالية 

سوناطراك الذي  1963ديسمبر  31النطالقة اقتصادية، الدولة الجزائرية تخلق الالزمة 

 يخضع لجميع أنشطة عملية إنتاج النفط. امتدت أقل من ثالث سنوات في وقت الحق

 .مددت بعثة لجميع األنشطة النفطية :1966

  .تأميم المحروقات :24/02/1971

 .شركة مستقلة( 17إعادة هيكلة )إنشاء  :1981
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 1.إطالق التحديث من عملية مجموعة النفط العالمية :1992

 سوناطراك هي شركة مساهمثالثا:

أصبحت  1998فبراير  11المساهم الوحيد لسوناطراك هو الدولة: بقرار من       

 سوناطراك  شركة مساهمة مشتركة مع األجهزة التالية:

  (GA)الجمعية العامة 

 (CA)مجلس اإلدارة 

الرئيس التنفيذي لشركة يساعده مسامير الرؤساء الذين يقودون األنشطة في عام 

 في طبيعة منا الكتشافات العالمية.، كانت الجزائر مع شركاؤها 1999

 رابعا: نشاط سوناطراك 

هي شركة دولية مع مجال نشاطها و صناعة النفط و الغاز و التوجه سوناطراك       

بداهة الناقل محددة يجتمع المنطق في الواقع االقتصادي الوطني، هذه الخصائص الثالث 

خصيصا لمعايير العمل التجاري الناجح تتجه نحو خلق حول فوائد تجديد مصممة 

تتكيف اإلستراتيجيات و  أنالثروة.شركة النفط و الغاز سوناطراك من البعد الدولي يجب 

 المعايير الدولية و تلك التي تشاركه المنافسين و الشركاء .

في ائدة تدويل أنشطة سوناطراك في منطق شركة النفط و الغاز هو القوة االقتصادية الر

 البالد إلدخال االقتصاد الجزائري في االقتصاد العالمي.

سوناطراك شركة النفط و الغاز قادرة على المنافسة دوليا في الجزائر و العالم، و أفضل 

 افتراض مساهمته في المصلحة الوطنية في التشغيل و اإلدارة المثلى للموارد الوطنية.
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 PDGالمطلب الثاني : منظمة سوناطراك 

 : مخطط بياني يمثل مخطط تنظيم سوناطراك.1شكل  رقم 

  

 

 

 

 

 .يمثل مخطط تنظيم سوناطراك بياني: مخطط 1رقم  شكل 

 .مصلحة الميزانية . RA1Zمن طرف المركب المصدر : معلومات مقدمة 

 أوال : األنشطة التشغيلية

 :  (AMOT)_ نشاط التنقيب و اإلنتاج 

AMOT  هي المسؤولة عن البحث و التطوير و إنتاج النفط و الغاز،و تتركز مهامها بشكل

و تحسين معدل اإلستيراد و تحديث اإلحتياطات، المكتشفة ، على تطوير احتياطات رئيسي 

 أعمالالبحث و اإلستكشاف و استغالل ودائع الهيدروكربونية من قلب مجموعة من رجال 

 سوناطراك.

 : (TRC)النقل عن طريق القنوات _نشأة 

و هي المسؤولة عن نقل الهيدروكربونات السائلة و الغازية عبر خط أنابيب و تطوير و إدارة 

 و التخزين و التسليم و تحميل النفط.   تشغيل شبكة النقل

 PDGسوناطراك 

نشاط التنقيب و 
 اإلنتاج

نشاط النقل عن 
 طريق القنوات

التمييع           LRP   نشاط  
و التكرير 

 البتروكيميائي

النشاط التجاري 
COM 
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خطوط األنابيب العابرة للقارات، واحدة كم من بينهم اثنان من  15000سوناطراك لديها       

إلى إيطاليا عبر جزيرة صقلية  اآلخرو و دوران فاريل( تسير نحو إسبانيا عبر المغرب )بيدر

 )أنريكو ماتي(.

و  2011( في عام 359مليار م  87)إلى زيادة صادراتها من الغاز إلى و قامت الشركة       

كم من خط أنابيب نقل النفط و الغاز ال تزال قيد  12600قد بنيت شبكة أساسية من أكثر من 

 للقارات الكبيرة.التطوير مشاريع عابرة 

 : (LRP)_نشاط التمييع و التكرير البيتروكيميائي 

LRP  تشغيله الواجبات األساسية للمرافق القائمة لتسييل(GN)  الغاز الطبيعي و غاز

و التكرير البتروكيمياويات و الغازات الصناعية )الهيليوم و    البترول المسال ، الفصل 

 1.النيتروجين(

أعمال التمييع و التكرير البيتروكيميائي أربع مجمعات للغاز سوناطراك لديها من خالل       

مجمعين للبتروكيمياويات و وحدة  GPLو  GNLو غاز البترول المسال الطبيعي المسال 

الشركة الوطنية لصناعة البتروكيمياويات و خمسة  ENIPشركة مملوكة تابعة  PEHDمن 

من الصيانة  )جمعية التكرير المحلي( و وحدة استخراج الهليوم و اثنين NAFTECمصاف 

 .SOMIZو  SOMIKالفرعية و إدارة المنطقة الصناعية 

 :(COM)_النشاط التجاري 

COM  المسؤولة عن إدارة العمليات و المبيعات و الشحن التي تتم بالتعاون مع هي

 الشركات التابعة مثل نفطال لتوزيع المنتجات النفطية 

SNTM HYPROC .للنقل البحري للنفط 

COGIZ  لتسويق الغازات الصناعية 

                              

 مصلحة الميزانية . RA1Z طرف المركبوثائق مقدمة من  - 1



                                                                             الفصل الرابع والتطبيقي          
 

60 

 إلىااليطالية و االسبانية، فضال عن احتمال دخول المتزايد لسوناطراك في السوق الوجود 

 السوق البرازيلية توضح لنجاح إستراتيجية الشراكة التي تبنتها المجموعة.

 المطلب الثالث: مكانة سوناطراك في اقتصاد الجزائر

، خضع 1963الوطنية سوناطراك و خدمة االقتصاد الوطني منذ تأسيسه عام الشركة       

 الح من خالل التمديد على جميع األنشطة البترولية.للتغيير و اإلص

يضمن البعثات اإلستراتيجية التي تركز على البحث و اإلنتاج و نقل و اليوم سوناطراك    

: فإنه يوفر أيضا  (LGP)معالجة و تصفية الغاز الطبيعي و فصل غاز التنظيف المسال 

 1و الغازية في السوق الدولية.السوق المحلية و أسواقا لمواد الهيدروكربونية السائلة 

 تقديم مؤسسة تكري البترول مصفاة ارزيو  المبحث الثاني:

 تمهيـد:

تعتبر مؤسسة أرزيو لتكرير البترول من أهم المؤسسات في الجزائر لذا تحتل مكانة       

مرقومة في الصناعة الجزائرية ،كما تعتبر من اكبر المؤسسات التكرير في إفريقيا و تحتل 

 %33المرتبة الثالثة على المستوى العالمي إذ يمثل مدخول هذا األخير من العملة الصعبة ب 

 %15من إنتاج هذه المؤسسة إلى البيع )التصدير( نحو الخارج، أما  %85حيث يوجه 

 المتبقية فتستهلك في السوق الوطنية.

و من خالل هذا المبحث سيتم التعرف على المؤسسة و أهم جوانبها، و نشاطاتها و أهم       

 لية.وحداتها،و هيكلها التنظيمي و شرحه حتى نصل في األخير إلى تقديم الدائرة الما

 المطلب األول: نشأة المؤسسة و تقديم أهم جوانبها

يتضمن هذا المطلب على تعريف المؤسسة و أهم جوانبه التاريخية و القانونية و       

 الجغرافية و البشرية.
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 تعريف المؤسسة:  – 1

هي عبارة عن إحدى المؤسسات التحويلية التي  –أرزيو –مؤسسة تكرير البترول       

الهدف األساسي الذي أنشأت من أجله هو عملية  (RAIZ)دولة وضعت تحت رمز تملكها ال

اإلنتاج المتمثلة في تحويل البترول الخام )المحلي و المستورد( إلى منتجات جاهزة من أجل 

 التجارة بها الداخلية و الخارجية .

 أهم المصافي الموجودة على مستوى القطر الجزائري:

-(RAIK) مليون طن / السنة باإلضافة  1.5رة معالجاتها للبترول الخام : مصفاة أرزيو قد

 ألف طن /السنة. 277إلى خام محول مستورد الذي يقدر ب :

-(RAIZ)  مليون طن/ السنة باإلضافة إلى  1.5: مصفاة ارزيو قدرة معالجتها للبترول الخام

 ألف طن /السنة. 320خام محول مستورد الذي يقدر ب :

-(RAIG)لجزائر خاص فقط لمعالجة البترول الخام أي تبلغ قدرة المعالجة في : مصفاة ا

 مليون طن. 2.5

-(RAIAR)  مليون  1.3:مصفاة حاسي مسعود تبلغ قدرة معالجتها للبترول الخام حوالي

 طن/السنة.

و قد تم إنشاء هذه المصافي تنفيذا إلستراتيجية الشركة التي تهدف إلى االندماج في نظام       

د السوق لكي تستجيب بصورة واقعية و فعلية لمقتضيات الظروف المحيطة بها، من اقتصا

خالل عصرنة التسيير و عملية التفتح على السوق الخارجي من الدخول في السوق العالمية. 
1 
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 أهم جوانب المؤسسة  -2

 الجانب التاريخي و القانوني : 2-1

و لقد صممت لغرض  1973-1970االول بنيت مصفاة أرزيو في إطار المخطط الخماسي 

 معالجة:

 النفط الخام لحاسي مسعود.

 النفط المستورد إلنتاج الزفت.

 الزفت للسوق الوطنية. -الزيوت –تلبية االحتياجات األساسية من الوقود 

 إلكترونية و الفيول .–تصدير المنتجات الرائدة للنفط 

بع مساحة هذه المؤسسة على مساحة حيث تتر 1970جوان  19وضع حجر األساس في       

بوحدة المنافع و  1972هكتار     و بدأ انطالق الوحدات في اإلنتاج في شهر جويلية  150

و استلمت مؤقتا  1973بعد فترة انطلقت الوحدات األخرى للمصفاة بالعمل في شهر مارس 

 .1973جوان  17في 

ت اإلنتاجية من الزفت زاد من و لتلبية طلب السوق من الزفت ،فإن حجم الوحدا      

طن  20000طن إلى  5000طن سنوي و الزفت المؤكسد من  120000طن إلى  65000

 سنويا.

و نظرا لالحتياجات الهامة من الزيوت أنشئت مجموعة إنتاجية  1978و في سنة       

طن سنويا للزيوت و على أساسها انطلقت هذه المجموعة و التي  120000متكاملة اإلنتاج 

 تضم الوحدات التالية:

 المنافع.

 البريفينات و الشموع.

 المزج و التكييف.

 استالم و إرسال الزيوت القاعدية.



                                                                             الفصل الرابع والتطبيقي          
 

63 

طن  280000مليون طن في السنة من البترول الخام الصحراوي  3.6صفاة أرزيو تعالج م

 من الخام المشبع المستورد إلنتاج الزفت.

 حجم مختلف الوحدات اإلنتاجية هم كالتالي:

 طن. 30000البروبان 

 طن. 108000البوتان 

 طن. 36000البنزين الممتاز 

 طن. 84000البنزين العادي 

 ن .ط 72000النفط 

 طن. 12000الكروزين 

 طن. 1560000المازوت 

 طن. 60000الفيول الثقيل 

 طن. 72000الزيوت 

 طن. 3600الشحوم 

 طن. 48000البرافين 

 طن. 144000زفت الطرق 

 طن. 6زفت المؤكسد 

 المطلب الثاني : المناطق المعالجة 

 ( .13)(، وحدة 12(، وحدة )11وحدات: وحدة ) 3( : يوجد فيها 4المنطقة ) – 1

 ( : وحدة التقطير الجوي :11الوحدة )

إنها وحدة األساسية على مستوى المركب لمعالجة البترول الخام الصحراوي : فالمنتجات 

 المستخلصة على مستوى هذه الوحدة هي كالتالي :

 غاز البترول الممميع.

 النفطا الخفيفة.
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 النفط الثقيل.

 الكيروزين و المازوت.

فالنفط الخام المشبع و المستخلص من الوحدات التقطير الفراغي ينتج منه الزيوت       

 القاعدية و الفائض يصدر على أساس الفيول.

 ( : وحدة التهذيب الحفازي :12الوحدة )

فالنفط الثقيلة لوحدة التقطير الجوي تعالج في هذه الوحدة لغرض إنتاج قاعدة برقم       

 المهذب( لغاز البترول المميع و الغاز الغني الهيدروجين.اإلكتان العالي )

 ( : وحدة معالجة الغازات :13الوحدة )

فغاز البترول المميع المستخلص من وحدات التقطير الجوي و التهذيب الحفازي تعالج       

 في هذه الوحدة حيث تفصل إلى حين نقبين و هما :

 البروبان.

 البوتان.

 (: وحدة الوميد الفراغي :14ة )( : الوحد10المنطقة )

فالخام المستورد و االسفلت المسعاد من الوحدة إزالة إلسفلت بالبروبان يجزأ إلى       

مازوت فراغي و إلى منتوج لزج و المحصل عليه من قاع العمود و الذي يعالج في فرع 

هما  النفط في الهواء للحصول على الزفت المسمى بزفت الطرق فخاصيات هذا الزفت

الصالبة و درجة الليونة أو عملية اإلرسال تتم عن طريق الشاحنات أو البواخر هناك خطوط 

 مسخنة كهربائيا تصل المصفاة بالميناء.

 (: وحدة الزفت المؤكسد:15الوحدة )

إذا الزفت الممزوج بالمازوت يكون طاقة لهذه الوحدة أو بعبارة أخرى خلط الزفت       

األكسدة المدفوعة بالهواء نحصل على الزفت المؤكسد و هذا الزفت بالمازوت و عن طريق 

 كلغ. 180كلغ و في البراميل ذات سعة  25يكيف في أكياس بالستيكية ذات سعة 
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 ( :8( و )7المنطقتان ) – 3

 ( : وحدي التقطير الفراغي:100و  21وحدتي )

ي للحصول على منتجات يجزأ خام البترول لوحدة التقطير الجوي في وحدة التقطير الفراغ

 نصف مصنعة:

 المازوت الفراغي.

 .30مستقطرات سنبدل نصف لزج أو لزج ن أ ه 

 بقايا.

 ( :وحدة إزالة اإلسفلت بالوبان: 200و  22وحدتي )

تعالج البقايا لوحدة التقطير الفراغي عن طريق المذيبات اإلنتقائية البروبان حيث أن       

 خاصيته تقضي اإلسفلت فالمنتوج المحصل عليه يسمى الزيت الخالي من اإلسفلت.

 ( : وحدة السحب بالفيرفرال:300و  23وحدتي )

نغشين و يقوم بتحسين رقم يستعمل الفيرفرال كمذيب إنتقائي في إزالة العطريات ال      

 اللزوجة:

 ثالث مستقطرات المحصل عليها في وحدة التقطير الفراغي.

 و الزيت الخالي من اإلسفلت المحصل عليه من وحدة إزالة اإلسفلت بالروبان.

(: وحدة غزالة البرافين من الزيوت و إزالة الزيوت من البرافين إن مزج 400و  24وحدة )

 ن و التولين كمذيب إنتهاقي لغرض :المثيل االتيل /الخلو

فصل البرافين الذي يمتلك درجة السليان العالية عن المكرران األربعة لنحصل على 

 أربعة زيوت خالية من الرافين.

 سبدل .

 .Sae 10نصف لزجة 

 .Sae 30لزجة 
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 الزيت الثقيل.

 هذه األخيرة .فصل الزيت  الموجود في البرافين و ذلك لتحسين تماسكهما و درجة انصهار 

 ( : وحدة معالجة الزيوت500و  25وحدتي )

إن الزيوت األربعة الخالية البرافين تعالج بالتناوب بواسطة الهيدروجين في مفاعل       

 يحتوي على حفاز مركبا أساسا من والكوبالث و المليدان و تحسن هذه المعاجلة:

 اللون.

 االستقرار الحراري.

 ألربعة المصنعة المحصل عليها.مقاومة األكسدة للزيوت ا

 المطلب الثالث: تنظيم المؤسسة 

 يتضمن هذا المطلب الهيكل التنظيمي للمؤسسة و شرحة 

 :RAFFINIRIEالهيكل التنظيمي لمؤسسة  – 1

شهدت المؤسسة تغيرات مستمرة لهيكلها التنظيمي منذ نشأتها إلى يومنا هذا من أجل مواكبة 

ة الخارجية و بالتالي ضمان السير الحسن ألنشطتها حيث كان التغيرات التي تشهدها البيئ

قرار وضع هيكل تنظيمي جديد يهدف بالدرجة األولى إلى التوزيع الجيد و االستغالل 

 العقالني لموارد المنظمة المادية و البشرية.
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 RA1/Z: الهيكل التنظيمي لمركب 02شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: معلومات مقدمة من الشركة.

 

 

 

 

 اإلدارة

 سكريتاريا مساعد

قسم االعالم  قسم التنظيم

االلي
اإلدارة 

الثانوية 
لالستغالل

اإلدارة 

الثانوية 
للعمال قسم 

التموين

قسم 

الصيانة

قسم 

اإلنتاج

قسم 
العالقات 

البشرية

قسم 
الوسائل 

العامة

قسم 
الموارد 

البشرية قسم األعمال 
الجديدة

قسم 
األمن

قسم 
المالية

قسم 
التقني

فرع 

النيابة
فرع 

األعمال

فرع 

االحتياط
فرع 
األمن
فرع 
النقل

القسم 

القانوني
قسم 

 معلومات

قسم بشرية
المحاسبة 

العامة
قسم 

الميزانية

قسم 

المخبر
قسم 

المفتشية
قسم 

الدراسات
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  RA1Z: الهيكل التنظيمي لقسم المالية و المحاسبة في  3الشكل رقم 

 

 

 رئيس قسم المالية                                                                            سكريتاريا

 

القسم                                                                                   القسم المالي        

 القانوني

مصلحة الميزانية          مصلحة الحزينة          قسم محاسبة مادية            قسم محاسبة 

 عامة             قسم المحاسبة التحليلية 

                             

 

 

 

 

 المصدر : معلومات مقدمة من الشركة.

 سوناطراك: RA1Zقسم المالية و المحاسبة في المركب  -2

تهتم بجمع و متابعة المهام المحاسبة و المالية لمختلف النشاطات التي تنجزها الوحدات       

العامة و الدوائر المعنية    و يتم على مستواها مراقبة الوضعية المالية و المحاسبية 

للمقاطعة، و ال يمكن ألي مؤسسة سواء كانت تجارية       أو إنتاجية اإلستغناء عنها. فهي 

د كل المستندات و الوثائق الضرورية الخاصة من ميزانيات و جدول حسابات تقوم بإعدا

 الدائرة المالية

قسم 

 المدفوعات

الخارجية

قسم 

اإلستثمار

قسم 

الموردين 
قسم 

 قسم الجردالمخزون

قسم  قسم التجميع 
الصندوق    

و البنك 
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النتائج إلى جانب القيام بتنسيق و تنشيط المهام المالية و المحاسبية بين مختلف مصالحها التي 

 مصالح: 4تتمثل في 

 مصلحة المخزون و اإلستثمار: يخزن المنتوج و يراقب المواد الداخلة و الخارجة و هذا –ا 

 باإلطالع على وصل االستالم و وضعية االستثمار.

 قسم الموردين: معالجة كل الفواتير و تسجيلها إلى سيولة نقدية.

قسم ما بين المجمعات: يعمل كوسيط بين مختلف فروع سوناطراك و بين المركب 

 فيما يتعلق بإقتناء التجهيزات و القطع.

انب المحاسبة لمختلف الدوائر في قسم التجميع : يجمع كل المعلومات المتعلقة بج

 ميزان المراجعة و كذا إعداد جداول المحاسبة السداسية و السنوية.

 مصلحة الخزينة: و تنقسم إلى: –ب 

قسم الصندوق و البنك: دفع تعويضات الضمان االجتماعي و مستحقات العالج على 

ريق البنك دج أو عن ط 2500مستوى الصندوق النقدي للمؤسسة إذا كانت أقل من 

 إذا تجاوز المبلغ السابق.

قسم المدفوعات الخارجية: يتعامل مع جميع األجانب فيما يتعلق بمراجعة الفواتير و 

 اإلشراف على التحوالت البنكية .

قسم التحليل: استالم الفواتير من قسم التموين و مراجعتها ثم إرسالها إلى مدير 

 المركب.

ميزانية الخاصة بكل دائرة من دوائر المركب و هذا مراعاة إعداد المصلحة الميزانية:  –ج  

لحجم نشاطها و إنتاجها، و إقامة التوقعات االجتماعية على درجة عالية من الدقة لتفادي 

 رهن التوازنات المالية للسنوات القادمة.

د تحديد تسعيرة الوحدة الواحدة من المنتوج بعد حساب عدمصلحة المحاسبة التحليلية :  –د 

التكاليف اليومية، الشهرية و السنوية و المتعلقة بتكاليف المواد الكيميائية الوسطية تكاليف 

 اليد العاملة المتوقعة مع جدول التكاليف الفعلية لكل سنة.
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تعمل على المتابعة و المراقبة القانونية لكل العقود المبرمة )عقود المصلحة القانونية:  –ه 

و الشراء(من طرف المركب و تسجيلها إلضافة الطابع القانوني   التأمين، عقود البيع    

 1لها.

 المبحث الثالث: أهمية التخطيط المالي في المؤسسة االقتصادية في ظل النمو االقتصادي

 :تمهيد

التخطيط المالي كمجموعة الجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى الخطة المالية التي تساهم 

 مكانيات و المدة الالزمة لتحقيق ذلك، فالبد أن تتضمن مايلي:في تحديد األهداف و اإل

 تحديد و تحليل البدائل اإلستثمارية.

 .PMTتوقع ما سيكون عليه الحال في المستقبل 

توصلنا إلى أن هذه  RAIZو من خالل الدراسة في مؤسسة سوناطراك مصفاة أرزيو 

التقديرية و يمكن تعريف الميزانية األخيرة تعتمد في خططها المالية على الميزانيات 

 التقديرية في مجموعة من النقاط:

 هي ربط التخطيط البرنامجي بتخطيط زمني أساسه التنبؤ مقدما.

 هي خطة مدونة في صورة رقمية.

 هي إدارة المشروع في تخطيط احتياجاته قصيرة و متوسطة اآلجل.

التوقعات في المستقبل ألن هي العمود الفقري للتخطيط حيث يتم من خاللها تسجيل 

المصفاة تعتمد على التمويل الذاتي و من ثم تحديد االحتياجات المالية في األجلين 

 القصير و المتوسط.

تستخدم ألغراض الرقابة مما جعل الكثير ينظرون إليها كأداة من أدوات الرقابة 

 باإلضافة إلى طبيعتها التخطيطية )مراقبة التسيير(.

 على تحديد الفترات التي يتم فيها التحصيالت و التسديدات.تساعد المسؤول 

                              

1
 . مصلحة الميزانية RA1Zطرف المركب وثائق مقدمة من  - 
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 المطلب األول : دراسة ميدانية في مصفاة أرزيو 

 المخططات المعتمدة في مؤسسة "مصفاة أرزيو"  – 1

 يتم االعتماد في هذه المؤسسة على نوعين من المخططات :

 مخطط المالي لإلستثمارات.

 المخطط المالي لالستغالل .

المالي لالستثمار :يعتمد المسؤول في إعداد خططه على المخطط المادي السنوي المخطط 

أي التوقعاتو التنبؤات المستقبلية، و تعتبر هذه الخطة طريقة من أجل تسيير و تمويل األموال 

 المتخصصة من أجل خلق نشاط إنتاجي أو توسيع نشاط كشراء آلة ، تجهيزات.......

يعتمد المسؤول على خطط متوسطة اآلجل من أجل أخذ فكرة أو و لتحقيق األهداف المرجوة 

نظرة شاملة عن خمس سنوات القادمة، كما تمنح مرونة أكبر لتحمل قدر أعلى من المخاطر 

رغبة في تحقيق المزيد من العوائد، و كلما قلت هذه الفترة كلما قل شعور المسؤول باإلرتياح 

عدم وجود كاف للتعويض على أي خسائر محققة، لتحمل مخاطر عالية في المستقبل و ذلك ل

و يجب على المسؤول المالي قياس مخططاته كل عام و تقييمها لمعرفة مدى التقدم الذي تم 

 تحقيقه.

 1ينقسم المخطط إلى المخطط المادي السنوي و مخطط اإلنفاق.

باالعتماد المخطط المادي السنوي:يتضمن العمليات التي ستحدث في خالل السنة و ذلك  –أ 

 2على توقعات و تنبؤات رئيس مصلحة الميزانية.

مخطط اإلنفاق :يجمع بين المخطط المادي السنوي و عملية اإلنفاق للسنوات السابقة  –ب 

)في حالة ما إذا كان في حيز اإلنجاز( و بين اإلنفاق للسنة الجديدة مثال: مخطط اإلستثمار 

 لمؤسسة سوناطراك "مصفاة أرزيو".

                              

 مصلحة الميزانية . RA1Zطرف المركب وثائق مقدمة من  -1
 مصلحة الميزانية . RA1Zطرف المركب وثائق مقدمة من  -2
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شهر و ذلك لتسهيل عملية تنفيذ  12قسيم المخطط السنوي إلى مخطط شهري أي و يتم ت

المخطط و عملية اإلنفاق و كيفية سدادها باإلعتماد على السيولة و قدرة المؤسسة المالية 

 )رؤية مستقبلية(.

 مثال: جدول لتقسيم المخطط المالي:

األجل ال تتعدى سنة واحدة، المخطط المالي لالستغالل : يتم االعتماد على خطة قصيرة  –

يهتم بوضع خطة مالية لتمويل دورة االستغالل للعمليات المؤسسة تتميز بالتخطيط الدقيق، 

يتم إعداد هذا المخطط من أجل معرفة الموارد المالية التي يتم التضحية به في فترة معينة من 

التي تتعلق بتشغيل  أجل الحصول على عائد فينفس الفترة كما أنها خطة لمجابهة النفقات

 الطاقة اإليجابية.

 يعتمد المسؤول في إعداد المخطط على األعباء و اإلنفاق خالل السنة.

و يتم تقسيم المخطط السنوي إلى مخطط شهري و ذلك من أجل توضيح العمليات الشهرية و 

 كيفية تسديدها.

 أنواعالتخطيط المالي: –

المخطط قصير األجل:ال يتجاوز السنة الواحدة يتضمن العمليات السنوية المدروسة و  – 1
 مفصلة بناءا على التنبؤات و التوقعات.

 و تتم هذه العملية من خالل قسم الميزانية و قسم الخزينة 

: يقوم المسير الخزينة بتسجيل SFFقسم الخزينة : فرع تسجيل التدفقات المستقبلية  –أ 

فقات المستقبلية عن طريق تسجيل الفواتير القادمة من مصلحة الميزانية، ليتم تمويل التد

حساب المؤسسة على أساس مجموع الفواتير المسجلة بالنظر إلى رصيد المؤسسة في البنك 

 يوم السابقة( حيث يتم حساب هذا التقويم كالتالي: 15في اخر الشهر )أواخر 

 رصيد البنك الحالي -للدفع التمويل مجموع الفواتير القابلة

Alimentation=  BESOIN - SOLDE BANCAIRE 
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عند بداية  17أو  16يوم األولى أو في  15و يكون هذا التمويل في الثالث أو الرابع من بداية 

 يوم الثانية. 15

قسم الميزانية : القسم المسؤول عن إعداد المخطط المالي حيث يكون له علم بكل  –ب 

د اإلنجاز )الحالية( في السنة فيقوم بتحديد االتجاهات و المخاطر و الفرص التي العمليات قي

 1يمكن من خاللها المساهمة في إحداث تطور مستقبلي للمؤسسة.

 المخطط متوسط األجل )المخطط الخماسي( : – 2

تكون مدته خمس سنوات يحمل نظرة و توقعات مستقبلية للمؤسسة يتميز بتحديد األهداف 

ية دون الدخول في األهداف التفصيلية أو وسائل التنفيذ و تعتبر عملية شاقة و ذلك الرئيس

 2لصعوبة التنبؤ و ما قد يحدث نتيجة هذه التوقعات بالمستقبل.

التخطيط المالي يتيح فرصة التعرف على االحتياجات المالية المستقبلية و االستعداد لها بشكل 

على ما سيكون عليه المركز المالي و ربحية مسبق، كما يتيح أيضا الفرصة للتعرف 

المؤسسة في المستقبل من أجل اتخاذ اإلجراءات التصحيحة إذا احتاج األمر إلى ذلك، فعندما 

يتم المكشف عن حاجة للنقدية في أحد األشهر المقبلة يمكن للمدير المالي أن يفكر بعدد من 

الكشف عن موعد هذه الحاجة و بالتالي البدائل و يمكن بذلك الحصول على األموال، فلن يتم 

 سيتم الوقوع في ضائقة ماليةو هذا سيترتب مصاريف و تكاليف أكبر.

                              

التخطيط المالي و دوره في المؤسسة االقتصادية "دراسة ودير بلقاسم،مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس تحت عنوان  -1
 .15،ص2017-2016، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ، GP1/Zحالة مؤسسة سوناطراك مركب 
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بعددا عالعنا ددعا  ددد اامرااعن فع عددراتددياعاددأفعل ا راعنألل ددساع معا ان   ا ددرا

عالقأصعميراع معايراعنازعئفيراحعرن عاأنانب ناإند اأ ا داياي  دناعنال دعلماعن فع عدراتديا

عاأفعل ا راعنألل ساع معا ان   ا راعالقأصدعميراعنازعئفيدروارل  دلات تداال إد عاإند الدا ا

اد  هعابعضاعنأ إ عت.نأعئجاح لالذعاعن  د اا

 النتائج: 

اعن أعئجاعنأيال إ عاإن هعات  عاي ي:اإ عغري  نا

لب يا فع عرالت مال  ا ا  لرا ناعن ععي فاعن أععافال  هعارب خأ د اأن علهدعا -1

يعأبفاأا  بعاتععالان ش اردبطاعنحفعتعتاعألنظ راعنففل راعن   نران  ظعماع معا وار دنا

يخدداما بأا ددعتاعاددأفعل ا راعنألل ددساع معا ان   ا ددعتاالتدد يمارللل ددسالددذماعألنظ ددراب ددع

اعالقأصعمير.اا

إناعلأ دددعمانظدددعما أ ع دددسارتعدددعلان فقعبدددراعناع   دددراتدددياعن  ا دددراعالقأصدددعميرا -2

عنازعئفيددرا ددنا ددلنلاأنايح دديالددذماعأل  ددف ا ددناعن قدد ااتددياأ دد علاعنادد واعنأ لدد وا

ا ددراعن إدد لاإندد اعأللدداعفاع اددفعفواريددالماعالنأددزعمابعن  عاددعتاع معايددراعن فادد  راب

رتيالذعاع طعااي باياعنأت ااعنصعاما  دفعاعتالدذعاعن  طف اتياعنخطراعنعع ران   ا روا

بأحت ددااعأللدداعفاعن أ  ددع ا  ددلابعاأشددعفا دد عطناعن ظددعماعن ال ددراب ت  علددلوان  دد  انددلا

اعن عقد اعناايداعنضع اتياعنطفقارع  دفعاعتاعن طبتدرار حعرندرالعداي هعارتداا دعايتأضدلا

 نهذماعن  ا ر.

عالقأصعميراعنازعئفيدراندماي دنااعت دعانألل  هدعاألندلاندمااإناعنأطه فاعن عنيان   ا ر -3

يتددفنابعاددأفعل ا را ددع  رانألل ددساعألنظ ددراعنأشددا   رواعن ع   عل ددروارعنأتايفيددراعنأدديال  ددنا

لأ ع دد ا دد اعنظددففاعالقأصددعم اعناايدداااعن  ا ددراتعدد ا ددناع أ ددعااأمرعتال دد  فا  ئ ددر

 لا ااارحاعاأفعل ا أهع.اب ناقفعاعتاعاأث عارل   انهعا

إناعن ظددعماع معا اعن عأ ددااتددياعن  ا ددراعالقأصددعميراعنازعئفيددراالاي ئددماطب عددرا -4

عأللاعفاعن أ  ع ا  لوارالايأ   ا  ا عالتفما أط بدعتاعقأصدعماعن د قارالاع طدعااعناايداا

لداماعن تداا ال د ال ن داا ع   دعتاصعتا صداعق را عبدف الدناعن ددع راان أ   فا نا د ل

 عنحت ت ران   ا روار  ئ رااللخعصاعنتفعاعتاعنفععنراتياعن قتاعن  عا .
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 التوصيات: 

اب عاعال  اعن أعئجاعن أ إساإن هعاي  ناإ عغرابعضاعنأ إ عت:

والهدافاإند اعلأ عما فع عرامع   رالت مال  ا   را ناعن ععي فاعن أعدعافال  هدع .1

دددبطاعالنحفعتددعتاعن علاددرالددنالشددا ساعن ظددعماع معا وا  ددعاي  ددناعن  ا ددرا ددناااددما

عاددأفعل ا رانألل ددسالددذعاعن ظددعمالل ددذابعدد ناعاللأبددعااعن تددعئ اعن  ددا ران تضددعاال  هددعاتدديا

 عن  أتبسوارصنكابا را ع لاي أا  انأللاعفاعن أ  ع ا  ل.

ن عأ اا ناطففاعن  ا عتاعالقأصدعميراعنع سال  الفع سانظعماعنفقعبراعناع   راع .2

عنازعئفيددرا ددنا دد لاعنأعددايساعن  ددأ فان ت  علددلارعالنأددزعماعنصددعامابددع  فعاعتاعن أخددذ ا

 رعن عانرارتاا عايتأض لاعن عق اعنا اانهع.

ااددماعاددأفعل ا ران ألل ددساع معا ال ط دداا ددنالشددخ  ارعقدد اعألنظ ددراعنففل ددرا .3

ي ددد  ان  ظدددعماع معا ان   ا دددرابشدددفيراعن أعحدددرواعن خأ فدددرار دددناع   عن دددعتاعن عميدددرارعن

عالقأصعميرا نال ن اا ع   عتاصعتا صاعق رار عبف الناعن دع راعنحت ت را  ئ رااللخدعصا

 ااااعنتفعاعتارتاا عايأط بلاع طعااعنااياان أ   ف.



 قائمة المراجع

-تمددا   –خالددأ يندد ع م تدددق اددأق ا ال ادداحاة ا الراة ددة الرارتددةا ن   ددة ا ا ددا   -1

1980. 

خضدد ر نفدد يس ت اددس م المراج ددة ا الميدداا ق ا الم ددات ر   ااجددرا اة ا تمددا    -2

 .1996-الرتاض  –شؤ   المكت اة 

ا الدأا   الف ا   ن مأ سدم ر ا الي دينم ن مدأ م المراج دة حد ع الترا در   الت   دا -3

 .1990 –ح ر ة –الجان  ة 

الفدد ع ت ددأ اليتددا: ن مددأم الرقاحددة   المراج ددة الأاخد ددة تدددس الماددتي  الج ئددم  -4

 .2004الأا  الجان  ة  – الكدم 

ت ددأ اليتددا: الفدد ع م ن ددا     ياددي  المراج ددة تدمددا   تمدد  ا نؤساددة شدد ا   -5

 ااسكرأ تة . –الجان ة 

ا ن مدي  ندرا  نفد يس م ا اجااداة  فت م  زق الاديافر  ا سدم ر ماندح ن مدأ -6

 ااسكرأ تة  –ال أتثة فم الرقاحة   المراج ة الأاخد ة ا  ا  الجان ة الجأتأ  لدرشر 

 ن مأ التياانم طياارا ناد ي  ادأت م م المراج دة   ادأق ا ال اداحاة ا ااطدا  -7

الرار    المما سة الت     ة ا  تيا  الم  يتاة الجان  دة ا حدع تكردي  الج ائدر 

2003. 

ن مأ الا أ سراتا م ياي    قياتأ المراج ة   التأق ا ا ااطا  الرار  الم دات ر  -8

 .2002 ا  الم رفة  الجان  ة ااسكرأ تة  –  ال ياتأ ا نشامح الت   ا الم أانم 

ةي  اأا ح المؤساة ا قتفا تة ا نأاخدة لألستاذ ناد ي  ن  يتةم المدت س الأ لم  -9

اأت م م     المراج ة فم استراا ج ة التأا دح اا ا   ا مد دة ال دديال ا قتفدا تة 

 2001-س  ف  –  تديال التا  ر 

ت م ةادع ت  دأا رحدراا ق  طدد ت دأ اليادا  م يادي  المراج دة ا نكت دة الجد    -10

 .2001 –نفر  –حالمرفي   
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