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 بسم هللا الرحمن الرحيم

أول شكري هللا رب العاملين الذي رزقني العقل ووفقني في إتمام هذه 

ملذكرة التي نرجو أن تكون عونا ومرجعا يستفائ منه مستقاال.ا  

"  ةاملشرف ةالصائق إلى أستاذ واالعترافوأتقدم بالشكر والجزيل 

اخل علي ته لي من عطاء وتوجيه ونصح ولم ت" على كل ما قدممقيدش

مام هذا العمل املتواضع.القيمة التي كانت حافز إلت ابتوجيهاته  

   وأتقدم بالشكر إلى كل عمال مصلحة العلوم املالية واملحاساة       

 .مستغانم – ملؤسسة عدوان للكيماويات الجزائرية



  املقدمة العامة

 
 

 أ
 

إصدار القوانين والتنظيمات املتعلقة  ان التطور الكاير الذي شهدته املؤسسات العاملية في اآلونة األخيرة في مجال

االقتصائية وتوسع نطاقها، جعل املؤسسة تتعامل مع عدة أطراف  بحوكة الشركات، باإلضافة إلى تطور العالقات

أكثـر،  عليها تاني وظائف وآليات رقابية ئاخل هيكلها التنظيمي تسمح باإلفصاح والشفافية مختلفة، مما أوجب

 لرقابة الداخلية في أي مؤسسة يحقق حماية ألصحابفوجوئ نظام فعال وكفؤ ل

الذي تلعاه أنظمة الرقابة  املصلحة وبصفة خاصة املساهمين وكافة األطراف ذات الصلة بها، ونتيجة للدور الهام

املحاسبية التي سعت إلى تطوير مفهوم الرقابة بصورة  الداخلية في نجاح املؤسسات، فقد حظيت باهتمام الهيئات

يتجزأ من أئارة املؤسسة تمثل صمام األمان في الدفاع عن األصول وممتلكات  كما أنها تعتبر جزء المستمرة 

لكن  اإلئارية، وحمايتها من التالعب واالختالس تعتمد على آليتين أساسيتين الرقابة املحاسبية والرقابة املؤسسة

 ملعلوماتمع تطور األعمال الحديثة أصاحت املراجعة الداخلية أئاة تاائل ا

 ما يتمك واالتصال بين املستويات اإلئارية املختلفة واإلئارة العليا من خالل تكيف عملها مع ماائ   الحكومة

الغش،  شف عن مواطنوأمانة العاملين وك االعتمائ عليها في تقييم وكفاءة العمليات التشغيلية للمؤسسة وكفاءة

األساليب الرقابية، ويالحظ أن لفظ حكومة مشابه لكلمة الرقابة  كما تستخدم كأئاة لفحص وتقييم مدى فعالية

 لها عالقة كايرة بالرقابة، حيث هي النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املؤسسـة أي السيطرة، فالحكومة

 .ومراقاتها مـن أجـل تحقيق أهدافـها

 :اإلشكالية -1

  :التالية اإلشكالية صياغة يتم ساق ما ضوء   وعلى   

اقبة الداخلية يمكن مدى أي إلى       الشركات؟ حكومة تفعيل في تساهم أن للمر

 

 :الفرعية األسئلة -2

 ما هي الرقابة الداخلية؟                 -

       ما هو مفهوم حكومة الشركات وما هي متطلاات تطايقها؟                -

 كيف تؤثر الرقابة الداخلية على حكومة املؤسسات؟-

 

  :الفرضيات -3

 وملعالجة اإلشكالية املطروحة والتساؤالت الفرعية نحاول صياغة الفرضيات التالية:   

يشتمل نظام الرقابة الداخلية على مجموعة من اإلجراءات والوسائل من أجل ضمان   -                                               

 التحكم الجيد في املؤسسة؛

 ومة األهمية الكبرى في ضمان فعالية حكومة الشركات.تتولى ماائ  الحك -



  املقدمة العامة

 
 

 ب
 

 على املراجعة الداخلية؛  تؤثر الرقابة الداخلية على حوكمة الشركات من خالل تطايق وتاني ماائئها باعتمائ -

 :الدراسة أهمية -4

تظهر أهمية الاحث من خالل إبراز الدور الهام إلئارات الرقابة الداخلية في تفعيل                  

 ماائ  الحكومة وفق أسس ومفاهيم جديدة األمر الذي يؤئي إلى التقليل من املخاطر التي

 .تتعرض لها املؤسسات

 :الدراسة أهداف -5

إبراز ئور حكومة الشركات من خالل مختلف املاائ  والقواعد الجيدة إلئارة ومراقاة  -        

 املؤسسات؛ 

معرفة العالقة بين الرقابة الداخلية وحكومة الشركات وهو الهدف الرئيس ي من هذه-         

 الدراسة؛ 

 :املنهج املتبع في الدراسة -6

تعتمد الدراسة على استخدام املنهج الوصفي واملنهج التحليلي لكونها من أكثر املناهج استخداما           

في الدراسات االجتماعية واإلنسانية وذلك بهدف التوصل إلى نتائج منطقية تدعم الفرضيات الوارئة   

 في الدراسة. 

  البعد الزمني واملكاني: -7

 ADWANالجزائرية للكيماويات ئراسة حالة مؤسسة البعد الزمني: -

 .2020مارس من سنة  14فيفري الى غاية  15تمت الدراسة بتاريخ  البعد املكاني:-

 

 :الدراسة تقسيمات   -8

األول إلى مفاهيم أساسية  إلى ثالثة فصول حيث خصصنا الفصللإلملام بجوانب املوضوع قمنا بتقسيم بحثنا 

أما الفصل   , ويتم التطرق إلى مدخل الرقابة الداخلية حول الرقابة من مفهوم وأهمية وأهداف وصوال إلى األنواع

حكومة الرقابة الداخلية في تطايق وتاني ماائ   الثاني يتناول اإلطار املفاهيم والعلمي لحكومة الشركات، وئور 

حيث  ADWANالجزائرية للكيماويات  في حين الفصل الثالث فقد خصص لدراسة حالة في املؤسسة الشركات.

نوفي أخير تحليل نتائج االستبيا تم التعرف على ميدان الدراسة وأجزاء وطريقة معالجة االستبيان



 ل الرقابة و الفصل األول: مفاهيم أساسية ح                   

3 
 

 

 تمهيد:

وزيــائة االهتمــام بنظــام الرقــابــة  االقتصـــــــــــــائيــةتطور مفهوم الرقــابــة تطورا كايرا نتيجــة لتطور شجم املشــــــــــــروعــات 

املســــــطرة من قال إئارة املؤســــــســــــة، باإلضــــــافة إلى تحقيق  الداخلية وئور ومهام املراجع الداخلي لتحقيق األهداف

ة ثابة وظيفة ئائمة ومســـــــتمرة وعمليوأصـــــــول املؤســـــــســـــــة، وتعتبر الرقابة بم الكفاءة والفعالية في اســـــــتخدام موارئ

حثهم و  في جميع مراحل انجاز العمل واألهداف املوضــــــــــــوعة لكونها أئاة تؤثر على ســــــــــــلو  العاملين يناغي القيام بها

اهيم من توضــــــيح أهم املف على أئاء العمل بطريقة أفضــــــل، وحت  يمكن فهم طايعة الرقابة الداخلية الســــــليم البد

يــة ءة وفعــاليــة الرقــابــة الــداخلكفــا للحكم على مــدى التي نصـــــــــــــت في مجــال الرقــابــة واملراجعــة والتي تعتبر كمقيــاس

ر الحجم كبخلية خاصة أما تشهده املؤسسات من لتشغيل نظم الرقابة الدا إلبراز املقومات واإلجراءات األساسية

ومن خالل ذلك ســـــــــــيتم    .االلكترونية في ظل الثورة التكنولوجية واملعلوماتيةاســـــــــــتخدام الحاســـــــــــاات  واتســـــــــــاع في

, اما املاحث الثاني فقد   ماهية الرقابةبحيث املاحث األول يتضــــــــــمن :  اآلتيةثة تقســــــــــيم الفصــــــــــل إلى املااحث الثال

 تطرأنا الى ماهية الرقابة الداخلية, اما بالنساة للماحث الثالث تضمن مكونات, إجراءات وماائى الرقابة الداخلية 
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 املبحث األول: ماهية الرقابة. 

 ة فــــــــي الــــــــعــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة اإلئاريــــــــة، وال يــــــــكــــــــتــــــــمــــــــل أيتــــــــعــــــــتــــــــبــــــــر الــــــــرقــــــــابــــــــة هــــــــي الــــــــوظــــــــيــــــــفــــــــة الــــــــرا ــــــــعــــــــة واألخــــــــيــــــــر 

 عـــــمــــــل بــــــدون الـــــرقــــــابــــــة لـــــلـــــتــــــأكــــــد مـــــن تـــــحـــــقـــــيـــــق األهــــــداف والـــــنـــــتــــــائـــــج املـــــرجـــــوة ونـــــجــــــاح الـــــخـــــطـــــ  والـــــقـــــرارات

 املــــخــــتــــلــــفــــــة الــــتــــي تــــتــــخــــــذهــــــا اإلئارة وملــــعــــــالــــجــــــة االنــــحــــرافــــــات واالخــــتــــالفــــــات   الــــتــــي قــــــد تــــنشـــــــــــــــــأ  ــــعــــيــــــدا عــــمــــــا

 :وعليه سيتم التطرق في هذا املاحث إلى تم التخطي  له.

 مفهوم الرقابة؛-

 ؛خصائص وأهمية الرقابة-

 أهداف الرقابة؛-

 املطلب األول: مفهوم الرقابة:

 مـــــــــن أوائـــــــــل عـــــــــلـــــــــمـــــــــاء اإلئارة الـــــــــذيـــــــــن( Henry Fayol  )ـكــــــــان الـــــــــعـــــــــالـــــــــم الـــــــــفـــــــــرنســـــــــــــــ ـــــــــي هـــــــــ ـــــــــري فـــــــــيـــــــــول 

 حــــــدئوا عــنــــــاصـــــــــــــر الــوظــــــائــف الــعــمــلــيــــــة اإلئاريــــــة؛ وقــــــد وصـــــــــــــف وظــيــفــــــة الــرقــــــابــــــة بــــــأنــهــــــا: "الــتــــــأكــــــد مــن إتــمــــــام

 1ة املرسومة والتعليمات الصائرة واملاائ  القائمة.كل ش يء حسب الخط

 وعـــــــرفـــــــهـــــــا أيضــــــــــــــــــا " الـــــــتـــــــأكـــــــد مـــــــن حـــــــدو  أو عـــــــدم حـــــــدو  شـــــــــــــ ـــــــيء مـــــــا وفـــــــق الـــــــعـــــــمـــــــل بـــــــخـــــــطـــــــة مـــــــحـــــــدئة

 متفق عليهــــــا ومحــــــدئة مســـــــــــــاقــــــا ســـــــــــــلفــــــا؛ وتحــــــديــــــد التعليمــــــات واملاــــــائ  التي يجــــــب إتاــــــاعهــــــا أثنــــــاء عمليــــــة

 2الرقابة.

 : بــــــــــيــــــــــ ــــــــــهــــــــــا  تــــــــــلــــــــــفــــــــــة مــــــــــنولــــــــــقــــــــــد أعــــــــــطــــــــــت لــــــــــوظــــــــــيــــــــــفــــــــــة الــــــــــرقــــــــــابــــــــــة تــــــــــعــــــــــريــــــــــفــــــــــات مــــــــــتــــــــــعــــــــــدئة ومــــــــــخــــــــــ

 عـــــــاـــــــارة عـــــــن قـــــــيـــــــاس وتصــــــــــــــــــحـــــــيـــــــح أئاء املـــــــرؤوســــــــــــــــــيـــــــن لـــــــلـــــــتـــــــأكـــــــد مـــــــن أن أهـــــــداف املـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة :الررررررررقرررررررابرررررررة  -

 .3والخط  املوضوعة لالوغ هذه األهداف قد تم تنفيذها  شكل مرض
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 هـــــو مـــــتــــــا ـــــعــــــة كــــــل مــــــا يـــــقـــــرر لـــــلـــــتــــــأكــــــد مـــــن تـــــنـــــفـــــيــــــذ مــــــا تـــــم االلـــــتـــــ ام بــــــه، ووضــــــــــــــــع :املرررررقصررررررررررررررررود بررررررالررررررقررررررابررررررة-

1األنظمة الرقابية لتسهيل هذه املتا عة بما في ذلك تحديد أئوات ومواعيد وطرق الرقابة.

 لــــــــيــــــــةتــــــــعــــــــريــــــــفــــــــا لــــــــلــــــــرقــــــــابــــــــة هــــــــي إحــــــــدى عــــــــنــــــــاصـــــــــــــــــــر وظــــــــائــــــــف الــــــــعــــــــمــــــــPeter ,Certoواقــــــــتــــــــرح الــــــــكــــــــاتــــــــاــــــــان  

 اإلئاريـــــــة، وتـــــــهـــــــدف إلـــــــى مـــــــراقـــــــاـــــــة الـــــــعـــــــمـــــــل وقـــــــيـــــــاس األئاء الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي ومـــــــقـــــــارنـــــــتـــــــه مـــــــع مـــــــا هـــــــو مـــــــخـــــــطـــــــ 

 بــــــاســــــــــــــــــتــــــخــــــدام مــــــعــــــايــــــيــــــر رقــــــابــــــيــــــة يــــــقــــــارن بــــــهــــــا هــــــذا األئاء، وفــــــي ضــــــــــــــــــوء نــــــتــــــائــــــج املــــــقــــــارنــــــة يــــــتــــــم تــــــحــــــديــــــد

 اإلنــــــجــــــازات اإليــــــجــــــابــــــيــــــة الــــــتــــــي يــــــجــــــب تــــــعــــــزيــــــزهــــــا، واالنــــــحــــــرافــــــات الســـــــــــــــــلــــــاــــــيــــــة الــــــتــــــي يــــــجــــــب تصـــــــــــــــــحــــــيــــــحــــــهــــــا

 2لي تحقيق األهداف املطلوبةوتجنبها مستقاال، وبالتا

 هــــي مــــجــــمــــوعــــــة الــــعــــمــــلــــيــــــات واألســـــــــــــــــالــــيــــــب الــــتــــي يــــتــــم بــــمــــقــــتضـــــــــــــــــاهــــــا الــــتــــحــــقــــق مــــن أن األئاء يــــتــــم :لرررررقررررررابررررررةا

 عــــــلــــــى الــــــنــــــحــــــو الــــــذي حــــــدئتــــــه األهــــــداف واملــــــعــــــايــــــيــــــر املــــــوضـــــــــــــــــوعــــــة، فــــــالــــــرقــــــابــــــة بــــــهــــــذا املــــــعــــــنــــــ  تــــــتضـــــــــــــــــمــــــن    

 عــــــة مــــنعــــمــــلــــيــــــات تســــــــــــــــاــــق األئاء، وتــــتــــخــــلــــلــــــه، ثــــم تــــعــــقــــاــــــه  ــــعــــــد حــــــدوثــــــه، فــــــالــــرقــــــابــــــة تــــتضــــــــــــــــمــــن مــــجــــمــــو  

 الــــعــــمــــلــــيــــــات الــــتــــي تســـــــــــــــتــــهــــــدف تــــوجــــيــــــه األئاء نــــحــــو تــــحــــقــــيــــق مــــــا رســـــــــــــــم لــــــه مــــن أهــــــداف ومــــعــــــايــــيــــر وقــــيــــــاس

  .3ئرجـــــــة نـــــــجـــــــاح األئاء الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي فـــــــي تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق األهـــــــداف واملـــــــعـــــــايـــــــيـــــــر  ـــــــغـــــــرض تـــــــقـــــــويـــــــمـــــــه وتصــــــــــــــــــحـــــــيـــــــحـــــــه

 تـــــمـــــثــــــل الـــــرقــــــابــــــة مـــــفـــــهـــــوم إئاري بـــــمـــــعـــــنـــــ  أن الـــــرقــــــابــــــة عـــــنصـــــــــــــــــر مـــــن عـــــنــــــاصـــــــــــــــــر نشـــــــــــــــــاط اإلئارة، ويـــــمـــــثــــــل

 :عناصر رئيسية تقسيم اإلئارة إلى أربعة

 ويشـــــــــــــــمــــــل تــــحــــــديــــــد األهــــــداف ورســـــــــــــــم الســـــــــــــــيــــــاســـــــــــــــــات و قــــرار اإلجــــراءات، ووضـــــــــــــــع الــــبــــرامــــج :الررررتررررخررررطرررريرررر -1

 الزمنية والخط .

  و) القائمين بالعمل بمعن  أن تحدئ املسؤوليات والسلطات لألفرائ (ويشمل تصميم الهيكل، التنظيم :التنظيم-2

تنمية الهيئة اإلئارية

 

 .املـــــــعـــــــنـــــــويـــــــة ويشــــــــــــــــــمـــــــل إرشــــــــــــــــــائ املـــــــرؤوســــــــــــــــــيـــــــن فـــــــي تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ لـــــــألعـــــــمـــــــال ورفـــــــع روحـــــــهـــــــم   : الرررررررتررررررروجررررررريررررررر -3

 وتـــــــتـــــــيـــــــح الـــــــرقـــــــابـــــــة الـــــــتـــــــأكـــــــد مـــــــن أن الـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــذي يـــــــتـــــــم يـــــــطـــــــابـــــــق مـــــــا تـــــــوقـــــــع أن يـــــــكـــــــون عـــــــلـــــــيـــــــه وهـــــــي       

                                                           

 ،1والتوزيـع، ط، مكتاة املجتمع العربي للنشر والتوزيع، ئار أجنائين للنشـر مبادئ اإلدارةمحموئ فوزي حلوة، --1 

 5 . ص2007، األرئن

 302-301حسين حريم، مرجع سابق، ص ص: -2 

   :ص .ص1979،بيـروت، لانـان، ،1، ئار ال هضة العربية للطااعة والنشر، ط اإلدارة العامةأحمد صقر عاشور، -3 

.378 -377  
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 تشــــــــــــــــمــــــل تــــحــــــديــــــد مــــعــــــايــــيــــر رقــــــابــــيــــــة، قــــيــــــاس الــــنــــتــــــائــــج أي خــــرو  عــــن املــــتــــوقــــع والــــتــــعــــرف عــــلــــى أســــــــــــــــاــــــابــــــه

 .1والعمل على تصحيحه

  ( تقسيم اإلدارة I-1رقم )الشكل 

 

 التخطي  الرقابة

 

 

 

 

 النظيم التوجيه     

 

 ، الدار الجامعة، اإلسكندرية،الرقابة واملراجعة الداخليةعاد الفتاح محمد الصحن، فتحي رزق السوافيري، املصدر:    

.12،ص2004مصر،   

لخط  ما يجب أن يتم وفقا ل إلى التأكد من تنفيذ كليتضح من التعاريف السابقة أن الرقابة عملية إئارية تهدف 

اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ملنع حدو  مثل هذه  املوضــــوعية والكشــــف عن االنحرافات وتصــــحيحها، إلى جانب

وتصـــحيحها في الوقت املناســـب، والتأكد من كل مرحلة من املراحل تتم في الوقت  االنحرافات أو األخطاء مســـتقاال

 لها. املحدئ

                                                           
 الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصـر، ،الرقابة واملراجعة الداخليةعاد الفتاح محمد الصحن، فتحي رزق السافري، -1 

  .12-11 ص.ص2004.
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 املطلب الثاني : خصائص و أهمية الرقابة    

 خصائص الرقابة : -1

 ال يـــــــمـــــــكـــــــن تصـــــــــــــــــــور وجـــــــوئ نـــــــظـــــــام لـــــــلـــــــرقـــــــابـــــــة مـــــــثـــــــالـــــــيـــــــا يـــــــحـــــــل مـــــــحـــــــل شـــــــــــــــــــعـــــــور الـــــــفـــــــرئ بـــــــاملســـــــــــــــــــؤولـــــــيـــــــة 

 الشـــــــــــــخصـــــــــــــيــــــة الــنــــــا ــعــــــة مــن ضـــــــــــــمــيــره فشـــــــــــــعــور الــفــرئ بــــــالــواجــــــب وتــحــكــيــمــــــه لضـــــــــــــمــيــره هــو األســـــــــــــــــاس، ومــع

 .الــواجــــــب وجــوئ نــظــــــام فــعــــــال لــلــرقــــــابــــــةذلــــــك  ــعــ  الــعــــــامــلــيــن يــغــفــلــون هــــــذه الــنــــــاحــيــــــة لــــــذلــــــك أصـــــــــــــاــح مــن 

 نـــــظــــــام الـــــرقــــــابـــــي الـــــجـــــيــــــد هـــــو الـــــنـــــظــــــام الـــــفـــــعــــــال والســــــــــــــــلـــــيـــــم ، والـــــنـــــظــــــام الـــــرقــــــابـــــي الســــــــــــــــلـــــيـــــم هـــــو الـــــنـــــظــــــام

 الـــــــذي ال يـــــــنســــــــــــ ـــــــ  الـــــــنـــــــواإـــــــي اإلنســــــــــــــــــانـــــــيـــــــة، األنـــــــمـــــــاط الســــــــــــــــــلـــــــوكـــــــيـــــــة لـــــــألفـــــــرائ والـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات و ال فـــــــ نـــــــهـــــــم

 االبـــتـــكــــــار ســـــــــــــــيشـــــــــــــــعـــرون بــــــأن ذلــــــك الـــنـــظــــــام يضـــــــــــــــيـــق عـــلـــيـــهـــم الـــخـــنــــــاق ويـــحــــــد مـــن حـــريــــــاتـــهـــم، و يـــقـــتــــــل روح

 فيهم، فتضعف روحهم املعنوية وتقل إنتاجياتهم.

 ومن السمات التي تتمي  بها الرقابة الجيدة والفعالة ما يلي : 

افررررق الررررنررررظررررررام الرررررقرررررراورررري مررررع طرررربرررريررررعررررررة األنشرررررررررررررررطررررررة الرررر رررري تررررمررررررارسرررررررررررررررهررررررا و ررررجررررم املررررنررررظررررمررررررة-1-1  فــــــالــــنــــظــــــام :تررررو

 الــــــذي يــــنــــــاســـــــــــــــــب الــــخــــــاص بــــــالشـــــــــــــــراء يــــخــــتــــلــــف عــــن الــــنــــظــــــام الــــخــــــاص بــــــالــــاــــيــــع، كــــمــــــا أن الــــنــــظــــــام الــــرقــــــابــــي

 املــــنــــظــــمــــــات الــــكــــبــــرى قــــــد ال يــــنــــــاســـــــــــــــــب املــــنــــظــــمــــــات الصـــــــــــــــغــــرى، وقــــــد تــــخــــتــــلــــف الــــنــــظــــم الــــرقــــــابــــيــــــة حــــتــــ  بــــيــــن

 اإلئارات أو املنظمات التي تعمل في حقل واحد من حقول األعمال.

 أن يــالئــم نــظــــــام الــرقــــــابــــــة لــنــظــــــام املــنــظــمــــــة، والــــــذي يــمــثــــــل :مررالئررمررررررة الررنررظررررررام الرررقرررررراورري لررنررظررررررام املررنررظررمررررررة-1-2

 ســــــــــــــــؤولــــيــــــات وصــــــــــــــــالحــــيــــــات األفــــرائ الــــــذي ســــــــــــــــيــــقــــومــــون بــــــأئاء األعــــمــــــال والــــوصــــــــــــــــول اإلطــــــار الــــــذي يضــــــــــــــــم م

 إلى األهداف.

 فــــــاملعلومــــــات الخــــــاطئــــــة أو املشــــــــــــوهــــــة تضــــــــــــلــــــل عمليــــــة اتخــــــاذ القرارات :تقررررررديم معلومررررررات  ررررررررررررحيحررررررة-1-3

 .1وكثيرا ما تؤئي إلى نتائج أسوأ من املتوقع

 تشــــــــــــــكــــــل نــقــــــاط اخــتــنــــــاق، أو تــعــرقــــــللــجــــــذب انــتــاــــــاه املســــــــــــــيــر  ســــــــــــــرعــــــة إلــى االنــحــرافــــــات الــتــي  :الرركررركرريرر -1-4

 .2سير العمل، وانسياب اإلنتا ، وهو أمر يرتا  بمفهوم الرقابة

 بـــمـــعـــنـــ  أن الـــنـــظــــــام الـــرقــــــابـــي وجــــــد لـــلـــتــــــأكــــــد مـــن أن الـــنـــتــــــائـــج :يرررجررررررب أن يررركرررون الرررنرررظررررررام الررررقرررررراوررري مررررنررررررا-1-5

 الــفــعــلــيــــــة لــألئاء تــطــــــابــق تــلــــــك املــخــطــطــــــة مــن قــاــــــل ،وهــو يــنــظــر ئائــمــــــا لــلــمســــــــــــــتــقــاــــــل ويــتــنــاــــــأ بــمــــــا ســــــــــــــيــكــون 

 عــلــيــــــه هــــــذا املســـــــــــــتــقــاــــــل، وبــــــالــتــــــالــي يضـــــــــــــع مــعــــــايــيــره عــلــى هــــــذا األســـــــــــــــــاس، ولــــــذلــــــك البــــــد أن يــتســـــــــــــم الــنــظــــــام
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 الــــــرقــــــابــــــي بــــــاملــــــرونــــــة والــــــقــــــابــــــلــــــيــــــة لــــــلــــــتــــــعــــــديــــــل، و ال أصـــــــــــــــــاــــــح عــــــاجــــــزا عــــــن مــــــواجــــــهــــــة مــــــا يــــــطــــــرأ عــــــلــــــى ظــــــروف

 الـــتـــنـــفـــيــــــذ مـــن تـــطـــورات وتـــغـــيـــرات أو عـــلـــى مــــــا يســــــــــــــتـــجــــــد مـــن أمـــور عـــنــــــد الـــتـــخـــطـــيـــ  أو عـــنــــــد وضــــــــــــــع املـــعــــــايـــيـــر

ونة النظام الرقابي تعني أن املعايير املوضوعية وكذلك األساليب امللزم إتااعها قابلة للتالؤم والتكيف الرقابية، ومر 

 مع ظروف العمل أو التنفيذ  . 

ذلك أن من أهداف النظام الرقابي هو تحقيق الوفر االقتصــــائي  :يجب أن يكون النظام الرقاوي اقتصرررراديا-1-6

 االنــــــــــحــــــــــرافــــــــــات الــــــــــتــــــــــي يــــــــــتــــــــــرتــــــــــب عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا زيــــــــــائة فــــــــــي الــــــــــتــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذ، أي اكــــــــــتشــــــــــــــــــــــاف األخــــــــــطــــــــــاء أو

 تــــــــكــــــــالــــــــيــــــــف عــــــــن مــــــــا هــــــــو مــــــــخــــــــطــــــــ  أو مــــــــتــــــــوقــــــــع لــــــــه، فــــــــالــــــــنــــــــظــــــــام الــــــــرقــــــــابــــــــي الــــــــذي يــــــــكــــــــلــــــــف اإلئارة

 مـــاــــــالـــ  طــــــائـــلــــــة تـــفـــوق الـــتـــي  ـــهــــــدف لـــتـــوفـــيـــرهــــــا يـــكـــون نـــظــــــامــــــا فــــــاشـــــــــــــــال، بــــــل تـــنـــتـــفـــي الـــحـــكـــمــــــة مـــن إعـــمــــــالــــــه

 التي يحققها ذلك النظام.بالتالي ف ن تكلفة النظام الرقابي الفعال يجب أن تقل عن املوفرات  1وتطايقه.

 وتـــــــجـــــــدر اإلشــــــــــــــــــارة إلـــــــى أنـــــــه مـــــــن الصــــــــــــــــــعـــــــب فـــــــي ـكــــــافـــــــة الـــــــظـــــــروف تـــــــحـــــــديـــــــد  ـــــــي الـــــــنـــــــظـــــــم الـــــــرقـــــــابـــــــيـــــــة           

 تــحــــــديــــــدا ئقــيــقــــــا، بــمــعــنــ  قــيــــــاس نــتــــــائــج هــــــذا الــنــظــــــام مــوضـــــــــــــع الــتــنــفــيــــــذ أو مــوضـــــــــــــع الــتــطــاــيــق الــعــمــلــي بــمــعــنـ 

 أن عنصر االقتصائ في النظام الرقابي عنصر نسبي وليس مطلقا.

 لـــتـــحـــقـــق ذلــــــك يـــجــــــب أن يـــكـــون يرررجررررررب أن يرررتسررررررررررررررم الرررنرررظررررررام الررررقرررررراوررري بررررررالررروضررررررررررررررو  وسررررررررررررررهرررولررررررة الرررفرررهرررم:  -1-7

 مــــتــــنــــــاســـــــــــــــاــــــا مــــع الــــكــــفــــــاءات املــــوجــــوئة فــــي املــــنــــظــــمــــــة، أي لــــيســـــــــــــــــت الــــعــــبــــرة بــــوجــــوئ الــــنــــظــــــام بــــــل بــــــ مــــكــــــانــــيــــــة

 تــطــاــيــقــــــه ونــجــــــاحــــــه، كــمــــــا يــجــــــب أن يــتضـــــــــــــمــن مــعــــــايــيــر رقــــــابــيــــــة وا ـــــــــــــحــــــة يســـــــــــــهــــــل تــعــــــديــلــهــــــا بــــــل وتــاــــــديــلــهــــــا

 جــــــب أن تكون أســـــــــــــــــاليــــــب ماــــــاشـــــــــــــرة مفهومــــــة من قاــــــل أجهزة الرقــــــابــــــةكلمــــــا اقتضـــــــــــــــــت الحــــــاجــــــة ذلــــــك، وي

 لخرائ  الايانية املعقدة وخرائ . ألن هنا  الكثير من األساليب اإلحصائية والرياضية، وا

 تــقــــــاس كــفــــــاءة الــنــظــــــام الــرقــــــابــي بــمــــــدى قــــــدرتــــــه عــلــى :يررجررررررب أن يررتسرررررررررررررم الررنررظررررررام الرررقرررررراورري بررررررالسررررررررررررررعررررررة-1-8

 مــــــا ـكـــــانــــــت الــقــــــدرة الــزمــنــيــــــة الــواقــعــــــة بــيــن تــنــفــيــــــذ األئاء وبــيــنمســـــــــــــــــايــرة الــتــنــفــيــــــذ الــفــعــلــي لــألئاء، وكــــــذلــــــك كــلــ

 أعــمــــــال الــنــظــــــام الــرقــــــابــي قصـــــــــــــيــرة كــلــمــــــا أمــكــن ســـــــــــــرعــــــة اكــتشـــــــــــــــــاف األخــطــــــاء واالنــحــرافــــــات قــاــــــل تــفــــــاقــمــهــــــا

 وهــــــذا يــــــكــــــون قــــــاــــــل وقــــــوعــــــهــــــا ومــــــعــــــرفــــــة أســـــــــــــــــاــــــابــــــهــــــا أو الــــــعــــــوامــــــل الــــــتــــــي أئت إلــــــيــــــهــــــا، مــــــمــــــا يســـــــــــــــــاعــــــد عــــــلــــــى

 ســــــــــــــلــاــيــــــة فــي مســـــــــــــــــار الــتــنــفــيــــــذ، وذلــــــك عــلــى عــكــسمــواجــهــتــهــــــا قــاــــــل وقــوعــهــــــا، أو قــاــــــل أن تــحــــــد  آثــــــارهــــــا ال

 2ما إذا تمت الرقابة  عد تنفيذ األئاء بفترة طويلة.

 أي كلمــــــا ـكـــــان النظــــــام كــــــذلــــــك كلمــــــا ـكـــــان نظــــــامــــــا :يجررررررب أن يتسرررررررررررررم النظررررررام الرقرررررراوي برررررراملوضررررررررررررروعيررررررة-1-9

 ئقـــــيـــــقــــــا وقــــــائرا عـــــلـــــى أن يـــــؤتـــــي ثـــــمــــــاره املـــــرجـــــوة أو يـــــحـــــقـــــق أهــــــدافــــــه املـــــنشــــــــــــــــوئة بـــــكـــــفــــــاءة وفـــــعــــــالـــــيــــــة، ولـــــكـــــي

 الــنــظــــــام الــرقــــــابــي مــوضـــــــــــــوعــيــــــا يــجــــــب أن يــؤســـــــــــــس عــلــى أحــكــــــام واقــعــيــــــة ال عــلــى أحــكــــــام  ـــــــــــــخصـــــــــــــيــــــة يــكــون 
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 وتــــــقــــــريــــــبــــــيــــــة، واألحــــــكــــــام الــــــواقــــــعــــــيــــــة املــــــوضـــــــــــــــــوعــــــيــــــة تــــــعــــــنــــــي أن تــــــكــــــون املــــــقــــــايــــــيــــــس أو املــــــعــــــايــــــيــــــر الــــــرقــــــابــــــيــــــة

 املســــــــــــــتـــخــــــدمــــــة لـــقـــيــــــاس ومـــتــــــا ـــعــــــة الـــنـــتــــــائـــج الـــفـــعـــلـــيــــــة لـــلـــتـــنـــفـــيــــــذ املـــقــــــايـــيـــس واملـــعــــــايـــيـــر الـــكـــمـــيــــــة والـــنـــوعـــيــــــة

 فيها الدقة العلمية واملالئمة العملية.بقدر ملستطاع تتوافر 

 فــــــالــرقــــــابــــــة ال يــجــــــب أن تــكــون  :يررجررررررب أن يرركررون الررنررظررررررام الرررقرررررراورري ت رررررررررررررحرريررحررررررا ولرر ررس عررقررررررابرريررررررا فررقرر -1-10

 ســــــــــــــــيــــفــــــا مســــــــــــــــلــــطــــــا عــــلــــى رقــــــاب الــــعــــــامــــلــــيــــن فــــي الــــجــــهــــــاز اإلئاري، تــــهــــــدف فــــقــــ  لــــتصــــــــــــــــيــــــد األخــــطــــــاء و نــــزال

 العقاب على املسؤولين من بي هم.

ن ملســـــاعدتهم على تحســـــي عالة يجب أن تتم بطريقة يشـــــعر معها العمال واملوظفون أنها أئاةإن الرقابة الف               

 اإلنتاجية لهم وليســت أئاة إرهاب وتخويف لهم مســتوى أئائهم، وتنشــي  الحوافز وتشــجيع املاائ ، ورفع الكفاءة

م فليس املوظفين أو تح  من شأنهولكي تكون كذلك ف نه يلزم أن تتلمس وتاحث عن الوسائل التي ال تهدر كرامة 

أخرى فرصـــــــــــــة للعــاملين للمشـــــــــــــاركــة في  هو ئليــل النجــاح في اإلئارة ، كمــا يلزم أن تتــاح من نــاحيــة تحقيق الهــدف

رهم النا عة من ضـــــــــمائ تنظيمها ، وأن يؤخذ رأ هم في أســـــــــاليبها ووســـــــــائلها، وتشـــــــــجيعهم على أعمال الرقابة الذاتية

مااشــــــــــــرة، مما يبث فيهم الطمأنينة واألمان، و  فرائ أنهم موضــــــــــــوعون تحت رقابةوأخالقهم، واملهم أال يشــــــــــــعر األ 

ويجعلهم مســــــــتجياين ســــــــلوكيا ملتطلااتها ومن ثم العمل على تحقيق  يجذبهم نحو التعاون التلقائي مع املؤســــــــســــــــة

 أهدافها.

 لـــــنـــــجــــــاح هــــــذا الـــــنـــــظــــــام البــــــد مـــــن أن تـــــتـــــواله :يرررررجررررررب أن ترررررترررررولرررررى الررررررقررررررابررررررة عرررررنرررررراصررررررررررررررررر أمرررررنررررريررررررة واعررررريررررررة-1-11

 عنــــــاصــــــــــــر تتســــــــــــم بــــــالثقــــــة واألمــــــانــــــة، وتؤســــــــــــس أحكــــــامهــــــا على أســـــــــــــــــاس واقعيــــــة وموضــــــــــــوعيــــــة، إضـــــــــــــــــافــــــة إلى

 ذلــــــك فــــــ ن هــــــذه الــعــنــــــاصـــــــــــــر يــجــــــب أن تــكــون واعــيــــــة و مــــــدركــــــة لــلــمــهــمــــــة الــتــي تــاــــــاشـــــــــــــرهــــــا مــن حــيــــــث نــوعــيــــــة

 األعـــــمــــــال مـــــحــــــل الـــــرقــــــابــــــة، عـــــنــــــاصــــــــــــــــر الـــــرقــــــابــــــة، مـــــعــــــايـــــيـــــر الـــــرقــــــابــــــة، أهــــــداف الـــــرقــــــابــــــة، ويـــــجــــــب أن تـــــكـــــون 

 والــــــتــــــخصــــــــــــــــــص فــــــي هــــــذا املــــــجــــــال، كــــــمــــــا يــــــجــــــب أن تــــــكــــــون مــــــتســــــــــــــــــمــــــة بــــــقــــــدر مــــــنعــــــلــــــى قــــــدر مــــــن الــــــخــــــبــــــرة 

 املرونة والفطنة مع الخاضعين للرقابة ال أن تكون متسمة بالتسل  وحب الظهور.

 يـــــجــــــب أال :يرررررجررررررب أن  رررررعرررررمررررررل الرررررنرررررظررررررام الررررررقرررررراوررررري عرررررلرررررى اترررررخررررررا  إجرررررراءات أو قررررررارات ت رررررررررررررررررحررررريرررررحررررريررررررة-1-12

 النـــحـــرافــــــات ومـــعـــرفــــــة أســــــــــــــاــــــابـــهــــــا، بــــــليـــقـــتصــــــــــــــر ئور الـــنـــظــــــام الـــرقــــــابـــي عـــلـــى مـــجـــرئ اكـــتشـــــــــــــــــاف األخـــطــــــاء أو ا

 يــــجــــــب أن يــــقــــوم بــــــدراســـــــــــــــتــــهــــــا وتــــحــــلــــيــــلــــهــــــا، واقــــتــــراح أنســـــــــــــــــب الــــحــــلــــول لــــهــــــا أو أفضـــــــــــــــــل الــــطــــرق ملــــعــــــالــــجــــتــــهــــــا

 بما يساعد على تالفي أثارها السلاية في الوقت املناسب أو منع حدوثها مستقاال.

 عــلــى أئاء بــمــعــنــ  أن الــرقــــــابــــــة :يررجررررررب أن يررتررمررررررا رررررررررررر ررا الررنررظررررررام الرررقرررررراورري مررع نررمرر  الررتررنررظرريررم السرررررررررررررررررائررررررد-1-13

 ستوى الرقابة التي يقوم بها م نشاط معين يجب أن تتكامل مع الرقابة على األنشطة األخرى باملؤسسة، كذلك ف ن

 1بها املستويات اإلئارية األخرى. إئاري معين البد وأن تتكامل وتتراب  مع الرقابة التي تقوم
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 الســـــــــــــلــطــــــة املــفــوضـــــــــــــــــة لــلــمــخــتــص بــــــالــرقــــــابــــــة وأخــيــرا فــــــ ن الــرقــــــابــــــة البــــــد وأن تــتــنــــــاســـــــــــــــــب مــع حــــــدوئ               

 وكــــــذلــــــك مـــع مــــــا هـــو مـــتــــــاح مـــن خـــطـــوط االتصـــــــــــــــــال بــــــاملـــنـــظـــمــــــة ســــــــــــــواء ـكـــــانــــــت رســــــــــــــمـــيــــــة أم غـــيـــر رســــــــــــــمـــيــــــة

والتي على أســــــــاســــــــها ترفع التقارير الرقابية وتحدئ املســــــــؤولية الخاصــــــــة بكل مســــــــتوى، فنتائج الرقابة في حد ذاتها 

 الـــــــــــحـــــــــــاجـــــــــــة لـــــــــــيســـــــــــــــــــــــت ذات قـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــة إذا لـــــــــــم يـــــــــــتـــــــــــم االســـــــــــــــــــــــتـــــــــــفـــــــــــائة مـــــــــــ ـــــــــــهـــــــــــا  ســـــــــــــــــــــــرعـــــــــــة عـــــــــــنـــــــــــد

 .1إلى اتخاذ قرار عالجي ملواجهة انحراف جسيم أو كاير

 أهمية الرقابة:-2

 إن وظــيــفــــــة الــرقــــــابــــــة وظــيــفــــــة مــالزمــــــة لــوظــيــفــــــة الــتــخــطــيــ ، حــيــــــث تــعــتــمــــــد عــلــى :الرررقررررررابررررررة والررتررخررطرريرر -2-1

 2التخطي  اعتمائا كليا وترتا  به ارتااطا وثيقا.

 فـــــالتخطي  في الواقع هو املقـــــدمـــــة األســـــــــــــــــاســــــــــــيـــــة للرقـــــابـــــة، والرقـــــابـــــة هي األئاة األســـــــــــــــــاســــــــــــيـــــة لتحـــــديــــــد         

 مــــــدى صــــــــــــــحــــــة أو ســــــــــــــالمــــــة مــــــا تــم الــتــخــطــيــ ، إذا ـكـــــان الــتــخــطــيــ  غــــــالــاــــــا مــــــا يــنــتــ ــي بــوضــــــــــــــع خــطــــــة تــاــيــن

 أو تــــحــــــدئ األهــــــداف املــــطــــلــــوبــــــة وكــــــذلــــــك كــــيــــفــــيــــــة الــــوصــــــــــــــــول إلــــى تــــلــــــك األهــــــداف وخــــ  الســــــــــــــــيــــر املــــوصـــــــــــــــــل

 الــــــرقــــــابــــــة وهــــــي تــــــتــــــخــــــذ مــــــن هــــــذه األهــــــداف املــــــذكــــــورة مــــــعــــــايــــــيــــــر تــــــعــــــتــــــمــــــد عــــــلــــــيــــــهــــــا فــــــي قــــــيــــــاسإلــــــيــــــهــــــا فــــــ ن 

 مـــقــــــارنــــــات الـــنـــتــــــائـــج الـــفـــعـــلـــيــــــة لـــلـــتـــنـــفـــيــــــذ ومـــالحـــظــــــة مــــــا إذا ـكـــــانــــــت هـــنــــــا  انـــحـــرافــــــات أو  ـــغـــرات أو عـــقـــاــــــات

 أو أخــــــطــــــاء يــــــمــــــكــــــن أن تــــــقــــــف فــــــي طــــــريــــــق تــــــنــــــفــــــيــــــذ الــــــخــــــطــــــة أو تــــــاــــــعــــــدهــــــا عــــــن مســـــــــــــــــارهــــــا املــــــحــــــدئ واملــــــقــــــرر 

 الـــفـــور، و تـــعـــمــــــل عـــلـــى مـــعــــــالـــجـــتـــهــــــا أو تـــالفـــي أســــــــــــــاــــــاب وقـــوعـــهــــــا قـــاــــــل أنلـــهــــــا، وهـــنــــــا تـــتــــــدخــــــل املـــنـــظـــمــــــة عـــلـــى 

 يســــــــــــــــتـــــفـــــحــــــل أو يســــــــــــــــتـــــععــــــــــــ ـــــي األمـــــر، وذلــــــك إمــــــا بـــــتـــــعــــــديــــــل املـــــعــــــايـــــيـــــر ذاتـــــهــــــا أو الـــــطـــــرق املـــــتـــــاـــــعــــــة فـــــي األئاء

 و نما بتعديل أجزاء من الخطة، أو ربما إعائة التخطي  كلية إذا اقتض   األمر ذلك.

مدى صــــــــــــحة تطايق  مجال التنظيم إذ عن طريقها يمكن التحقق منللرقابة ئور هام في  :الرقابة والتنظيم-2-2

 اإلئارية، الســــــــــــلطة واملســــــــــــؤولية، وماهي عدئ املســــــــــــتويات–ماائ  التنظيم والتي تتمثل في وحدة القيائة واألفرائ 

 يها، ومعالجةفعليها، مما يســـاعد إئارة املنظمة على إعائة النظر  العقاات التي تعترضـــها أو النتائج الســـلاية املترتاة

 3عليها. أوجه القصور املنطوية

عامال معوقا إلجراء تلك  كما أن التنظيم من الناحية األخرى قد يكون عامال مســـــــــاعدا إلجراء رقابة فعالة أو           

 التنظيم أو الطريقـــة التي ياني بهـــا الهيكـــل ذلـــك الرقـــابـــة، فـــذلـــك يتوقف في الواقع على الطريقـــة التي يقســــــــــــم بهـــا
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واالختصــــــاصــــــات الخاصــــــة باألقســــــام واألفرائ العاملين وصــــــعب الفصــــــل بي ها أو  نظيم، فكلما تداخلت األعمالالت

 قسم وكل فرئ ع ها كلما صعات عملية الرقابة والعكس صحيح. مسؤولية كل

التفوي  ينصــــــب على االختصــــــاصــــــات ئون املســــــؤوليات ع ها، بمعن  أن الرقابة وتفويض االختصرررررراصررررررات:  -2-3

ق عن طري ال تفوض، من هنـــا يـــأتي ئور الرقـــابـــة ليحـــد  توازنـــا بين فعـــاليـــة ومرونـــة األعمـــال اإلئاريـــة ةاملســــــــــــؤوليـــ

ة عن فق ، وبين حماية األصــل من املســؤولي تفويضــها إلى املســتويات اإلئارية أي عدم تركي ها بيد القيائات العليا

لى د من مااشــــرته الختصــــاصــــاته املفوضــــة عبتمكينه من متا عته للتأك أخطاء املفوض له مااشــــرة األعمال، وذلك

 خير وجه.

تائج وفعالية رقابة األصـــــل لن وكلما زائ تفوي  االختصـــــاصـــــات إلى املســـــتويات اإلئارية األئنى كلما قلت ئرجة          

أســــــــــاليب مختلفة للرقابة، وليتمكن الرئيس أو القائد  أعمال تلك املســــــــــتويات، مما يؤكد ويدل على ضــــــــــرورة إتااع

البد من تحديد أهداف األعمال بدقة وتحديد املعايير بدقة، وكذلك تحديد  اري من متا عة األعمال املفوضـــــــــــةاإلئ

 والقواعد الواجب إتااعها، وكذلك تحديد األعمال التي يجب أخذ موافقته عليها. السياسات

واالتصــــاالت هو منع التداخل إذا كان هدف كل من التنســــيق تصررررال اإلداري: الرقابة و عنصررررر التنسرررريق واال-2-4

وع من ن تااشـــــــــر األجهزة اإلئارية   اختصـــــــــاصـــــــــاتها في نقل وتاائل املعلومات واألفكار مما ينتج والتشـــــــــابك فيما بي ها

على كــل م همــا يمكن من خاللهــا  التراب  واالنســــــــــــجــام، وهــذا الهــدف لن يتحقق ئون أن تكون هنــا  رقــابــة فعــالــة

 1قنوات االتصال املستخدمة.  لتنسيق وكذلك فعاليةالتعرف على مدى فعالية وسائل ا

 للرقــــابــــة ئور في الوقوف على مــــدى فعــــاليــــة القرارات اإلئاريــــة املتخــــذة في ـكـــافــــةالرقررررابررررة واتخررررا  القرارات: -2-5

القرارات اإلئارية، إال أن  املســــــــــتويات اإلئارية، ولذلك نجد أنه من الســــــــــهل على القائد اإلئاري اتخاذ مجموعة من

من خالل مراقاــة عمليــة التنفيــذ أو النتــائج التي  فعــاليــة تلــك القرارات ومــدى تالؤمهــا مع النشـــــــــــــاطــات ال يظهر إال

الرقابة ذاتها تساعد السلطات املختصة باتخاذ القرارات على كثير من  تحققت من وراء أعمالها، ومن ناحية أخرى 

 اذ قرارات حياله.واملعلومات الدقيقة واملشاكل التي ترغب في اتخ الحقائق

تفرض لوائح وقوانين اإلئارة العامة مجموعة من الواجاات وااللت امات على     الرقابة واملسررررررررررررؤولية اإلدارية:-2-6

رو  عليهـا يثير الخ املوظفين والبـد من قيـامهم بهـذه الواجاـات وااللت امـات في حـدوئ هـذه األطر القـانونيـة و ال عـاتق

 املفروضة عليهم بالطريقة والوقت املحدئ. مما يعني ال هوض والقيام باألعااء املسؤولية اإلئارية اتجاههم،

تكشــــــــــــف عن مدى  وهكذا يادو الدور الهام واألســــــــــــااــــــــــــ ي للعملية الرقابية في هذا الخصــــــــــــوص، إذ هي التي             

القصور  خطاء وأوجهعليهم، كما تكشف عن األ  االلت ام بمادأ املشروعية عند مااشرتهم ألوجه األنشطة املفروضة

ومن األهداف التي تســ ى إليها الرقابة في هذا الخصــوص أيضــا الوقوف على  واالنحرافات التي يرتكاونها في أعمالهم

                                                           
  1- علي محمد منصور ،مرجع سابق ،ص ص243-242.
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ومنه تتضـــــح أهمية الرقابة في مجال املســـــؤولية، ل الســـــلطة كما يجب أم حد  انحراف. قد تم اســـــتعما ما إذا كان

 1من تثبت مسؤوليته.على  وتحديد املسؤولية إلنزال الجزاء

 تكشــــــــــــف الرقـــابـــة في هـــذا املجـــال عن متطلاـــات اإلئارة من األفرائ أو تحـــديـــد أوجـــه   الرقرررابرررة وادارة األفراد:-2-7

دورات ن، وماهي الاملوظفي النقص في التخصــــــــصــــــــات الوظيفية، وكذلك في الكشــــــــف عن أوجه القصــــــــور في تدريب

 ة.هم، بل وماهي املوضوعات  التي يجب أن يتضم ها برنامج كل ئور التدريبية التي يجب أن تعقد للفئات املختلفة م 

والبرامج أو الســــــــــــياســــــــــــات  وكذلك تســــــــــــاعد الرقابة في تحديد مدى كفاية املوارئ البشــــــــــــرية املتاحة للخط              

 ءاالختاار لتحديد مســــــــــتقالهم الوظيفي وســــــــــوا املوضــــــــــوعة وفي تقييم أئاء املوظفين، ســــــــــواء املوضــــــــــوع م هم تحت

 املكافآت ...الخ –الترقيات –العالوات  املطلوب ع هم تقرير كفاية حت  يتم منحهم

 املطلب الثالث: اهداف الرقابة وانواعها :

 اهداف الرقابة : -1

 تتطلع الرقـــــابـــــة أســــــــــــــــاســــــــــــــــا نحو املســــــــــــتقاـــــل ف ي ال تســــــــــــتهـــــدف الســــــــــــيطرة على املـــــا ــــــــــــ ي، و نمـــــا تحليـــــل            

لغرض االســتفائة من التجارب الســابقة في تطوير األفعال املســتقالية  والرقابة ال تكون األحدا  واألفعال املاضــية 

االنحرافات واألخطاء التي تحد  في املا ــــــــــــ ي أو في  عن املا ــــــــــــ ي فق  بمعن  أنها ال تهدف فق  إلى الكشــــــــــــف عن

 .إلــــــــى تــــــــالفــــــــي األخــــــــطــــــــاء واالنــــــــحــــــــرافــــــــات قــــــــاــــــــل حــــــــدوثــــــــهــــــــا حــــــــدوثــــــــهــــــــا و نــــــــمــــــــا تــــــــنــــــــظــــــــر إلــــــــى األمــــــــام وتــــــــهــــــــدف

 تحقق الغــايــة ومن الوا ــــــــــــح للجميع أن الرقــابــة تهــدف إلى مكــافئــة املجتهــد، كمــا تعــاقــب املســــــــــــ يء وبــذلــك              

انحرافات وتجنب وقوعها مســـــــتقاال  األســـــــاســـــــية من الرقابة، وهي تصـــــــحيح ما وقع من أخطاء وتقويم ما حد  من

تهم في ال هاية إلى تعاظم ارتااطهم بمنظم أئائهم مما يؤئي بالقضــــــــــــاء على أســــــــــــاابها، وتوجيه العاملين إلى تحســــــــــــين

لتحقيق أهدافها املنشــــــــــــوئة، كما تهدف إلى التأكد من تحقيق نتائج معينة مثل إنتا   اإلئارية، وتزايد حماســــــــــــهم

من خالل ما تقدم يمكن تلخيص  2غيرها.خدمة أو نتائج متصــــــــــــلة بالتكاليف أو الوقت أو التدريب أو  ســــــــــــلعة أو

 :النقاط التاليةأهداف الرقابة في 

لرغم يصعب تحقيق ذلك، وبا عملية الرقابة في هذه الحالة إيجابية في أئائها، ولكن عمليا منع وقوع األخطاء:-1-1

نظام رقابي ســــــــــــليم للرقابة الداخلية، والتوجيه إلى ما  من أن اإلئارة تهدف إلى الرقابة االيجابية عن طريق إقامة

وتحديد االختصـــــــــاصـــــــــات واملســـــــــؤوليات وتوضـــــــــيح األوامر والســـــــــياســـــــــات،  واحتياطياتيجب اتخاذه من إجراءات 

 تنفيــــذهــــا، إال أنهــــا تواجــــه صــــــــــــعوبــــة في منع وقوع األخطــــاء، إذ أن الطايعــــة البشــــــــــــريــــة لألفرائ واللوائح املطلوب

ي ظروف ف موضــــوعة القائمين بالتنفيذ معرضــــة للخطأ في التعامل مع األفرائ، والتنفيذ كذلك يتم على ضــــوء خطة

 معينة وهذه الظروف قابلة للتغير، فاحتمال وقوع الخطأ كاير.

                                                           
 .247-246.:ص ،ص  مرجع سابق علي محمد منصور، -1 
 .248-247. :،ص ص ،مرجع سابق  علي محمد منصور  -2
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خططه وبرامجه في  وهي محور الرقابة ، وذلك بمراقاة النشـــــــاطات وســـــــير العمل وفق حماية الصرررررررال: العام:-1-2

 1واملخالفات وتحديد املسؤولية اإلئارية. شكل تكاملي يحدئ األهداف املرجوة، والكشف عن االنحرافات

البد منه كونه حالة  هو واقع عمل املديرين الذين يعرفون جيدا أن التغيير أمر  :التأقلم مع التغيرات البيئية-1-3

عصـــــرنا الحالي، وتنظر معظم املؤســـــســـــات حالة  قد تكون مرغوبة أو مفروضـــــة من الخار ، وعلى األرتح التغيير في

مما يســـــتدخي تدخل مديري املؤســـــســـــات والعمل على تفرضـــــه على املؤســـــســـــات  مفروضـــــة نظرا ألن الايئة الخارجية

ملحيطات ا عناصــــــــــــر التغيير ومتغيراته، فاملحيطات الثابتة ال تفرض تغييرات تذكر على املحيطات أما التأقلم مع

املؤســــــــــــســـــــــــــات،  وحــدهــا الرقــابــة و أجهزتهــا الفعــالـة  الهــائجــة فتفرض تغييرات كايرة وجــذريــة في  ع  األحيــان على

وبغياب الرقابة وأجهزتها الفاعلة يتدهور أئاء املؤســــــــــســــــــــات، وقد يؤئي  ت وتأثيرات التغيراتتراقب وتضــــــــــا  حاال 

 .2تقليص ئور املؤسسة وتراجع مسارها ومسيرتها هذا التدهور إلى

 الــرقــــــابــــــة الــكــــــاشـــــــــــــفــــــة لــألخــطــــــاء الصـــــــــــــغــيــرة قــــــد تــمــنــع تــراكــم هــــــذه األخــطــــــاء :الررحررررررد مررن تررراكررم األخررطرررررراء-1-4

 قــــاــــــل أن تــــتــــحــــول إلــــى أخــــطــــــاء كــــاــــيــــرة تصــــــــــــــــعــــــب مــــعــــــالــــجــــتــــهــــــا ومــــثــــــالوتســــــــــــــــهــــم فــــي الــــقضـــــــــــــــــاء عــــلــــيــــهــــــا بــــــاكــــرا 

 عــــلــــى أهــــمــــيــــــة الــــكشـــــــــــــــف املــــاــــكــــر مــــــا يــــقــــول ويــــنصـــــــــــــــح بــــــه األطــــاــــــاء لــــلــــمــــر ــــــــــــ ــــ  الــــــذيــــن قــــــد يــــقضـــــــــــــــون عــــلــــى

 . ع  آالمهم أو مشاكلهم الصحية إذا اكتشفت في مراحل أولية من ظهورها

رررررالرررريررررف-1-5  ن تــــكــــاــــــدهــــــاتــــهــــــدف الــــرقــــــابــــــة أيضـــــــــــــــــا إلــــى خــــفــــ  الــــتــــكــــــالــــيــــف الــــتــــي يــــمــــكــــن أ  :تررررخررررفرررريررررض الررررترررركر

 املــــؤســــــــــــســـــــــــــــــة فــــي حــــــال أئارت عــــمــــلــــيــــــاتــــهــــــا اإلنــــتــــــاجــــيــــــة ئون رقــــــابــــــة تــــــذكــــر، ومــــثــــــال عــــلــــى ذلــــــك اســــــــــــــــتــــخــــــدام

 كـــــــمـــــــيـــــــات كـــــــاـــــــيـــــــرة مـــــــن مـــــــوائ اإلنـــــــتـــــــا  و كـــــــمـــــــيـــــــات مـــــــحـــــــدوئة مـــــــن املـــــــخـــــــرجـــــــات، فـــــــالـــــــرقـــــــابـــــــة هـــــــي الـــــــوجـــــــه

 اآلخر املعبر عن الكفاءة اإلئارية أي مراقاة معدل املدخالت إلى املخرجات.

 وأخــــيــــرا تســـــــــــــــتــــخــــــدم الــــرقــــــابــــــة لــــلــــتــــعــــــامــــــل مــــع الــــتــــعــــقــــيــــــدات الــــتــــي تــــواجــــــه: الررررتررررعررررررامررررررل مررررع الررررتررررعررررقرررريرررررردات 1-6

 املـــــؤســــــــــــســـــــــــــــــات ذات األشـــــجــــــام الـــــكـــــاـــــيـــــرة، وكــــــذلــــــك املـــــؤســــــــــــســـــــــــــــــات الـــــعــــــاملـــــيــــــة أو املـــــتـــــعــــــدئة الـــــجـــــنســــــــــــــــيــــــات،

 وهــــــذه الــــتــــعــــقــــيــــــدات تــــفــــرض عــــلــــى املــــــديــــريــــن إئخــــــال االســـــــــــــــتــــراتــــيــــجــــيــــــات والــــخــــطــــ  الــــقــــــائرة عــــلــــى الــــتــــعــــــامــــــل

 .3معها والسيطرة من ثم عليها

والســـــــــياســـــــــات التي ســـــــــاق  تهدف إلى التأكد من أن األئاء الفعلي يتم طاقا لألهداف والخط  :ةوظيفة الرقاب-1-7

يع املوضوع )وظيفة التنظيم( ، ثم تحفي  وتشج وضعها )عن طريق وظيفة التخطي ( ومن خالل الهيكل التنظيمي

 4التوجيه(. العاملين على تنفيذها )عن طريق وظيفة

                                                           
 .190.،ص ،عمان، األرئن1،ط ،عالم الكتب الحديث لنشر والتوزيعأساسيات اإلدارة نعيم إبراهيم الطاهر،   -1 

 .459.ص2005لانان، ،بيروت،1،ط العربية ،ئار ال هضـــة واالتجاهرررات الحديثرررة فررري إدارة املؤسسرررات املبادئ حســـين إبـــراهيم بلـــوط، -2 

 :.260-259حسين إبراهيم بلوط، مرجع سابق ،ص ص -3 

   ،ئار الســالم لطااعــة والنشــر والتوزيــعأساسرريات علررم ومهنررة اإلدارة مــدحت محمــد أبــو النصــر،  -4 

 . ص2007،القاهرة، مصر،،1والترجمة ،ط
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 من التقسيمات التي يمكن استخدامها لتصنيف الرقابة إال أنه سيتم التركي  على هنا  العديد أنواع الرقابة : -2

 أهمها:

يمكن التفرقة بين ثال  أنواع من الرقابة حســـــــب املســـــــتويات اإلئارية  الرقابة حسرررررررب املسرررررررتويات اإلدارية:  -2-1

 املختلفة ئاخل املؤسسة هي: والتنظيمية

 هــــــذا الـــنـــوع إلـــى تـــقـــيـــيـــم األئاء الـــكـــلـــي لـــلـــمـــنـــظـــمــــــة أويســـــــــــــــ ـــى  :الررررقررررررابررررررة عرررلرررى مسرررررررررررررررتررروى املرررؤسررررررررررررسرررررررررررررررررة2-1-1

 أجزاء ضرورية م ها، 

 ويــــــقــــــيــــــس هــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الــــــرقــــــابــــــة األئاء  :الرررررررقررررررابررررررة عررررررلررررررى مسرررررررررررررررررترررررروى الررررررعررررررمررررررلرررررريررررررات واألنشرررررررررررررررررطررررررة-2-1-2

 الــــــيــــــومــــــي لــــــلــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات املــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة فــــــي ـكـــــافــــــة األنشـــــــــــــــــطــــــة ئاخــــــل الــــــوحــــــدة مــــــن تســـــــــــــــــويــــــق و نــــــتــــــا  وأفــــــرائ

 .1تمويل

والرقـــابـــة على  يختص هـــذا النوع من الرقـــابـــة محـــاولـــة تقييم أئاء األفرائ :دالرقرررابرررة على مسررررررررررررتوى األفرا-2-1-3

 الكفاءة التي يعدها الرؤســــــــاء في أعمالهم وســــــــلوكهم، وذلك باســــــــتخدام العديد من املؤشــــــــرات الرقابية مثل تقارير

 .2مختلف األقسام واإلئارات عن أئاء مرؤوسهم

 أساس النتائج. أساس اإلجراءات ورقابة علىوتتضمن رقابة على  :الرقابة حسب املعايير -2-2

تصدر من وحدات  النوع من الرقابة على التصرفات التي، يركز هذا   :الرقابة على أساس اإلجراءات-2-2-1

 نتائج نهائية. صرفات من هذه التلعاملين فيها، وليس على ما تحققه اإلئارة العامة ومن ا

 الرقابة على أساس النتائج بقياس النتائج ال هائية التيتقوم   :الرقابة على أساس النتائج-2-2-2

صرفات يتا ع ويقوم بالت تحققها املنظمات العامة، وفق معايير يمكن قياسها موضوعيا، فهذا النوع من الرقابة ال

 3النتائج التي تحققها هذه املنظمات. والنشاطات التي تقوم بها املنظمات العامة و نما يركز فق  على

كن التفرقة بين نوعين أســـــــــاســـــــــيين من في هذا الصـــــــــدئ يم  ة حسرررررررررب أطراف التعامل مع املؤسرررررررررسرررررررررة:الرقاب-2-3

 الرقابة:

                                                           
 .487-477.:، الدار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية ،مصر، ص صأساسيات التنظيم واإلدارةعاد السالم أبو قحف ،  -1 

 ،رسالة ماجستير، غير منشورة ،كليـة العلـومدراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوك فضيلة بوطورة ، -2 

 .06.ص2007املسيلة ،الجزائر،االقتصائية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف  ،

 .193.نعيم إبراهيم الطاهر، مرجع سابق ،ص -3 
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 ف ي الرقــــــابــــــة التي تصــــــــــــمم اإلئارة أســــــــــــلوب ونظــــــام عملهــــــا ئاخــــــل املؤســــــــــــســـــــــــــــــة   :الرقررررررابررررررة الررررررداخليررررررة-2-3-1

 وحســـــــب تســـــــلســـــــل هذا الداخل بحيث تشـــــــتمل على كافة األنشـــــــطة ئون اســـــــتمناء، ويلزم لها التحكم في األئاء من

 1ومتكاملة بقدر اإلمكان. العمل ومراحله ئون تعقيدات، مما يجعل السيطرة اإلئارية كاملة

 ل:خارجية مستقلة مث وهي تأتي متممة ومكملة للرقابة الداخلية تمارسها أجهزة رقابية  : الرقابة الخارجية-2-3-2

 2تسم  بالوصاية اإلئارية. الالمركزية وهي مارقابة السلطة املركزية على وحدات اإلئارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2000،عمـان ،األرئن،،1، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، ط أصول ومبادئ اإلدارة العامةعاد العزيز بن حاتور،  -1 

 .178ض .

اقبة اإلدارية أحمد محمد املصري ، -2   .139ص2004 الجامعة، اإلسكندرية، مصر،،مؤسسة شااب التخطي  واملر
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 املبحث الثاني: ماهية الرقابة الداخلية: 

كان اصـــــطالح "الرقابة الداخلية" يســـــتخدم حت  وقت قريب كمترائف الصـــــطالح الضـــــا  الداخلي، غير أنه             

 طرأ في الســــــــــــنوات األخيرة توســــــــــــيع في مفهوم وأهــــــداف الرقــــــابــــــة الــــــداخليــــــة بحيــــــث أصــــــــــــاح الضــــــــــــا  الــــــداخلي

 والطرق املســــــــــــتخــدمــة في املنشـــــــــــــأةإحــدى حلقــاتهــا. وقــد ـكـان يقصـــــــــــــد بــالرقــابــة الــداخليــة في بــائ  األمر اإلجراءات 

ر أن . يذك للمحافظة على النقدية واألصـــــول األخرى للمنشـــــأة، واكتشـــــاف األخطاء للمحافظة علي ئقة الســـــجالت 

هو نظام خاص بتوزيع العمل واالختصـــــــــــاصـــــــــــات واملســـــــــــئولية بين موظفي املنشـــــــــــأة في األقســـــــــــام  املراقاة الداخلية

ســـــــــــطة موظف آخر ومعني ذلك أنه ال يجب أن يتر  أي موظف أن يقوم املختلفة بحيث تراقب أعمال املوظف بوا

أوله إلى آخر ليتحقق من أن العملية تنقد علي الوجه الصـــــــــــحيح. ، األمر الذي يترتب عليه  باســـــــــــتكمال عمل ما من

 حدوثهما مالم يتواطأ على الغش أكثر من  خص. احتمال منع الخطأ والغش وسرعة اكتشافهما عند

 مفهوم الرقابة الداخلية  املطلب األول:

 :هنا  عدة تعارف للرقابة الداخلية نوجز م ها

 الرقــــابــــة الــــداخليــــة هي انضــــــــــــاــــاط عــــام في التســــــــــــيير بهــــدف االحترام وااللت ام بــــاإلجراءات، القوانين والقواعــــد، -

 ؛و أي عملية توئي إلى تحقيق ماائ  الثقة ئاخل الشركة

 إلى إيجـــائ أو اكتشــــــــــــــاف. بطريقـــة عمليـــة وســــــــــــريعـــة، األخطـــاء والغش كمـــا تعرف الرقـــابـــة الـــداخليـــة بـــأنهـــا: تهـــدف-

 وهي كــــذلــــك تهــــدف إلى التــــأكــــد من أن كــــل التســــــــــــجيالت التي تجســــــــــــــــد األحــــدا  والتي  ــــــــــــجلــــت وفقــــا للقــــانون،

 1و للقوانين الخاصة بالشركة؛

 تنظيمطي  الوفقــا ألحــد تعريفــات املعهــد األمريكي للمحــاســــــــــــاين القــانونيين فــ ن الرقــابــة الــداخليــة تشــــــــــــمــل تخ-

االئاري باملشـروع وكل ما يرتا  به من وسـائل و جراءات تسـتخدم ئاخل املشـروع للمحافظة علي أصـوله و  اختاار 

 ئقــــــة الــاــيــــــانــــــات املــحــــــاســـــــــــــبــيــــــة بــــــه وئرجــــــة االعــتــمــــــائ عــلــيــهــــــا وتــنــمــيــــــة الــكــفــــــايــــــة فــي أعــمــــــالــــــه، تشـــــــــــــجــيــع تــنــفــيــــــذ

 2؛السياسات اإلئارية املرسومة

 نظـــــام الرقـــــابـــــة الـــــداخليـــــة بـــــأنـــــه ـكــــافـــــة الســــــــــــيـــــاســــــــــــــــات و اإلجراءات )الضــــــــــــواب ( 400وقـــــد عرف املعيـــــار رقم )-

 الــداخليــة( التي تتبنــاهــا إئارة املنشـــــــــــــأة ملســـــــــــــاعــدتهــا قــدر اإلمكــان في الوصــــــــــــول إلي هــدفهــا في ضــــــــــــمــان إئارة منظمــة

 وكفاءة للعمل، واملتضــــــــــــمنة االلت ام  ســــــــــــياســــــــــــات اإلئارة وحماية األصــــــــــــول ومنع واكتشــــــــــــاف الغش والخطأ .وئقة

 3؛كتمال السجالت املحاسبية وتهيئة معلومات مالية موثوقة في الوقت املناسبا

                                                           
 54 .؛ ص2002عاد الرحمان بابنات . ناصر ئائي عدون، التدقيق اإلئاري وتأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، ئار محمدى العامة ، -1 

 26 .ص؛ 2011؛األرئن، 1 حامد طلاة محمد أبو هياة ، أصول مراجعة ، زمزم للنشر والتوزيع ، طاعة -2 

 207 .؛ ص2002غسان فالح املطارنة، تدقيق الحسابات املعاصرة، ئار مسيرة للنشر والتوزيع، الطاعة األولي؛ عمان ؛ -3 
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 ومن هنا نســــــــتنتج الرقابة الداخلية تخطيطا وتنظيم تســــــــتخدم للمحافظة على أصــــــــول اختيار الايانات ومدى       

 دية األئاء، التأكئرجة الوثوق معا واالعتمائ عليها. كما أن الرقابة الداخلية تعطي أســــــــــــاليب من أجل تقييم فعال

 من ئقة الايانات املحاســــــــــــبية ومدى االعتمائ عليها وزيائة تشــــــــــــجيع العاملين وتدعيم أئائهم من أجل اســــــــــــتمرارية

 املؤســـــــــســـــــــة ان التعاريف املعاصـــــــــرة هذه تكائ تكون منســـــــــجمة فيما بي ها، ســـــــــواء من ناحية االهداف او من ناحية

 نة التالي:الوسائل ويمكن توضيح ذلك من خالل جدول املقار 
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 مقارنة ألهداف الرقابة الداخلية ووسائلها (I-1)الجدول رقم

 1 جدول

 املجمع االمريكي

 للمحاسبين

AICPA – 1949 

 الهيئة الفرنسية

 للخبراء املحاسبين

ECCA – 1977 

 معهد املحاسبين

 القانونيين بإنجلكرا

PCCAB -1978 

 االتحاد الدولي

 للمحاسبين

IFAC 

 :االهداف

 الحماية1-

 االصول بأنواعها-أ

ضا  الدقة -ب

 والثقة

 في

 .الايانات املحاسبية

 تشجيع2-

 االلت ام

 بالسياسات

 االئارية

 املوضوعة

 مقدما

 االرتقاء3-

 بالكفاية

 االنتاجية

----- 

 ضمان1-

 املحافظة

 :)الحماية( على

 االصول بأنواعها-أ

 نوعية املعلومات-ب

 تطايق تعليمات2-

 االئارة

 تدعيم االئاء3-

 وتحسينه

 :الحماية1-

 االصول بأنواعها-أ

 ضا  الدقة في الايانات-ب

 الحسابية

 احترام السياسات االئارية2-

 توجيه سائر العمليات3-

 بالصفة املطلوبة

----- 

 الحماية1-

 الكاملة

 االصول بأنواعها-أ

 ضا  الدقة-ب

 واالكتمال للسجالت

 املحاسبية وتهيئة

 املوثوقة في املعلومات

 .الوقت املناسب

 مسح واكتشاف- 

 الغش والخطأ

 االلت ام2-

 بالسياسات

 االئارية

 والخط 

 واالجراءات

 والقوانين

 والتنظيمات

 ضمان ائارة3-

 منظمة وكفء للعمل 
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 :الوسائل

 الخطة التنظيمية -

 سائر الطرائق -

 واملقاييس املتناسقة

 التنظيم -

 طرائق كل نشاط -

 واجراءاته

مجموع النظم من مالية  -

 وغيرها 

 السياسات -

 واالجراءات سواء كانت

 متعلقة  شكل مااشر

بوظائف النظام 

 املحاسبي ام

 .غير متعلقة بها

 

 املصدر: حسين أحمد ئحدوح، حسين يوسف القا  ي، مراجعة الحسابات املتقدمة "اإلطار النظري واالجراءات

295 لطاعة االولى، عمان ، صالعلمية،" ئار الثقافة للنشر والتوزيع، ا  ص2009

 املطلب الثاني: خصائص الرقابة الداخلية:

 تســــــــــــــاعـــد على مراقاـــة الحســــــــــــــابـــات في تقييمـــه الرقـــابـــة الـــداخليـــة للمشــــــــــــروع ليتمكن من أن يحكم على ســــــــــــالمتهـــا      

 م الداخليالتنظيليتخذ قراره بتوســــــــيع أو تضــــــــييق نطاق اختااراته ألن غيابها يجعله في موضــــــــع الشــــــــك من ناحية 

 للمشـــروع فيحتا  إلى الاحث عن أئلة إثاات إضـــافية وتتضـــمن الخصـــائص األســـاســـية ألي نظام للرقابة الداخلية

 مناسب وأي إخالل بأحدهما يؤئي إلى عدم فاعلية النظام وهي: 

خطة تنظيمية:-1  

ال ممكن أن يحصـــــــــل في املســـــــــتق تغير أو تطور ألي من األحســـــــــن أن تكون الخطة التنظيمية تتمي  بمرونة املواجهة 

ألنه إذا لم تكن الخطة التنظيمية مرنة ف ن ممكن أن تجد مشـــــــاكل ال نســـــــتطيع التصـــــــرف معها هذا من جهة ومن 

 جهة أخرى أن تكون وا ــــحة وبســــيطة يفهمها العاملون في املؤســــســــة كل حســــب مســــتوياتهم واملقصــــوئ هو تحديد

 .وتتمثل العناصر الواجب توفرها في الخطة التنظيميةبكل وضوح وئقة مسؤولية كل واحد في املؤسسة، 
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 تحديد االختصاصات واملسؤوليات:-2

 فصــــــــــل الســــــــــجل عن األصــــــــــل أي يعهد باملحافظة عل األصــــــــــل لشــــــــــخص وعائة هي اإلئارة املســــــــــؤولة عن ذلك        

 ألن الشــــــــــــخصويعهد بالســــــــــــجالت لشــــــــــــخص آخر فيكون الســــــــــــجل خار  اإلئارة التي تتولى الحفا  علي األصـــــــــــــل 

 املســــــؤول عن محافظة تكون لديه الفرصــــــة في اســــــتخدامه اســــــتخداما  ــــــخصــــــيا وحتي يمكن محاســــــبته يجب أن

 يحتفظ  ــــــــــــخص آخر  ســــــــــــجــل عن قيمــة و كميــات األصـــــــــــــل الــذي  عهــده األول مثــل املخزون الســــــــــــل ي إذا تركــت

 ة أيب مكانه تغطيمســـــــؤولية الحفا  عليه إلي نفس الشـــــــخص املســـــــؤول عن تســـــــجله في  ـــــــجالت املخازن يصـــــــاح 

 عجز يحــد  ألي ســــــــــــبــب بــأمر صــــــــــــرف يقيــده في  ــــــــــــجــل املخــازن حتي يتفق الجرئ الفعلي مع الرصــــــــــــيــد الــدفتري 

 فتقســـيم العمل يســـاعد علي اكتشـــاف أي اختالف بين الجرئ الفعلي و الرصـــيد الدفتري و يجب تحديد املســـؤولية

 يراخي الدقة في تنفيذه ألنه علي يقين بأن أي أي كل  ــــخص في املشــــروع يعلم نطاق عمله ومســــؤول عنه و عليه أن

 خطأ في عمله ينسب إليه مااشرة ولن يستطيع أن يلقيه علي غيره وتنقسم املسؤولية الى : 

 ؛مسؤولية املحافظة على األصول واملمتلكات والسجالت -

 ؛مسؤولية أئاء العمل املنوط به للشخص املعين-

  ن الكفاية:هيئة من العاملين على مستوي عال م -3

دربين والحرصــــــين في إئاء أعمالهم العاملين امل ال يمكن ان تحصــــــل على نظام جيد للرقابة الداخلية بدون                 

 العاملين ألن ذلك يســـبب صـــعوبة تقويم العمل والت امهم  ســـياســـة وتعليمات إئارة املشـــروع وعدم النقص في هيئة

  شكل يمكن من تحقيق الضا  الداخلي.

 إيجاد إجراءات تسجيلية على األصول والخصوم والدخل واملصروفات:  -4

هي املحافظة علي األصول من العوامل الجوية أو من السرقة املائية لها أو الحريق   :حماية مادية لألصول -4-1

خازن في شكل االحتياطات الفنية الالزمة الستاعائ تأثير العوامل الجوية علي األصول ك عدائ امل فيجب اتخاذ كافة

املوائ من التفاعل الذاتي و كذلك اللجوء إلي التأمين علي ممتلكات ضد أخطار السرقة ، و الحريق  مالئم وحماية

 خسارتها من خيانة األمانة و األخطار هذه هي الحماية املائية لألصول التي تختلف عن حماية املحاسبية لتأمين

 الفعلية لألصول للتمكن من متا عتها و ذلك با الجرئ املستمر أي يقصد بها ارتااط السجالت بالتحركات التي

تساوي ب بتسجيل اذونات صرف املخزون في الحالة بالسجالت و كذلك اإلضافات الجديدة و التأكد من حين آلخر

 الكميات الفعلية مع األرصدة الدفترية.

على املستند أو العملية بالتوقيع عليها أو هو أنه يجب يظهر التسجيل      إيجاد ما يثبت القيام بالعمل:-4-2

 العمل قد أنجز في حدوئ مسؤولية الذي قام به. الختم أو بتحرير مذكرة ك ثاات بأن



 ل الرقابة و الفصل األول: مفاهيم أساسية ح                   

19 
 

هو التأكد من ئقة العمل الذي تم إنجازه أو التأكد من أن الشــــــــــــخص قد قال     مراجعة ما تم من العمل: -4-3

يه ألن ذلك له أهمية من وجهة نظر الرقابة الداخلية فالعامل طريق توقيعه عل مســــــــــــؤولية العمل الذي أتمه عن

ســـــيقوم بهذا العمل يحرص من أن يقع الذي يعلم أن هنا  من ســــيراجع عمله  النفســــ ي له أثره في املجال ألن الفرئ

 خالف الشخص الذي يعلم أنه ليس هنا  من سيراجع عمله. في أخطاء وبطريقة جدية ومرضية

لها وسائل عديدة م ها القيد املزئو  في حد ذاته و جراءاته لسر رعيت واستعمال ئفاتر       الدقة الحسابية: -4-4

املســاعدة وئفاتر القيد األولي والحســابات اإلجمالية كلها تســاعد على تحقيق الدقة الحســابية للســجالت  االســتنائ

 1ابية.اآلليات املحاسبية واستخدامها يساعد علي منع وتقليل األخطاء الحس وكذلك

 املطلب الثالث: أهمية واهداف   الرقابة الداخلية

 أهمية الرقابة الداخلية:-1

االقتصــــــائية على اختالف أنواعها  إن زيائة واتســــــاع نطاق األنشــــــطة والبرامج االقتصــــــائية التي تمارســــــها الوحدات

هذا و ئاخلي مســــتقل لفاعلية اإلئارة ئاخل هذه الوحدات،  وأشــــكالها أئى إلى زيائة الرغاة في الحصــــول على تقييم

الــداخليــة والتي تعتبر من أهم أئوات الرقــابــة حيــث يتوقف على مــدى نجــاح وقوة  مــا يــدخــل في نطــاق عمــل الرقــابــة

 : الرقابة الداخلية ما يلي نظام

 ؛مختلفة رامجنجاح وكفاءة وفاعلية رقابة ومتا عة وتقييم أئاء ما تقوم به الوحدة من أنشطة وب-

 ؛زيائة كفاءة أئاء العاملين في الوحدة في مجال تنفيذ وأئاء األعمال املوكلة لكل م هم -

 .األنشطة وبرامج الوحد؛ مدى تحقيق النتائج املطلوبة ومن ثم تحقيق األهداف ال هائية املوضوعة من قال-

سبيل وضع وتحديد اإلطار  ساعدته فيمدى ما يقوم به املراجع الخارجي من خطوات وما ياذله من جهوئ وم -

إجمال أو تفصيل خاص ب جراءات مراجعته  املالئم لبرنامج مراجعته ونطاق هذا البرنامج وما يشتمله من

 ؛لعمليات وأنشطة املؤسسة موضوع التدقيق

 نوقوعها حت  يمك املساعدة على اكتشاف أي انحرافات أو أخطاء عند تنفيذ أنشطة وبرامج املؤسسة قال -

ن في نفس الوقت رقابة وقائية كلما كا تجنبها، ويمثل ذلك جوهر الرقابة الداخلية السليمة التي يجب أن تكون 

 .ذلك

 العامة أو الحكومية ونظرا لألهمية الكبرى للرقابة الداخلية في مختلف الوحدات االقتصائية الخاصة أو         

والعمل على زيائة فاعلية هذا الدور في  ف إلى تقييم ئورهافقد حظيت بالعديد من الدراسات العلمية التي تهد

وقدمت مثل هذه الدراسات العديد من البرامج واإلجراءات الخاصة  املجاالت املختلفة ئاخل هذه الوحدات

واعد وق وتحسين مستويات التقرير اإلئاري للرقابة الداخلية ، وتحسين أسس محاساة املسؤولية بتطوير

                                                           
 174-173 .ص –ص2009نواف محمد عااس الرماإي، مراجعة املعامالت املالية ئار صفاء للنشر والتوزيع ، الطاعة االولي، عمان ، ، -1
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وبينت هذه الدراسات أن   املحاساة والرقابة الداخلية لإلئارة ئاخل الوحدات واملؤسسات املختلفةو جراءات 

  1.األعمال واألنشطة ئاخل هذه املؤسسات هنا  أهمية كبرى للثقة في نظم الرقابة الداخلية بالنساة ملختلف

 أهداف الرقابة الداخلية:-2

 التحكم في املؤسسة:-2-1

 طــــة املتعــــدئة للمؤســــــــــــســـــــــــــــة وفي عوامــــل اإلنتــــا  ئاخلهــــا وفي نفقــــاتهــــا وتكــــاليفهــــا وعوائــــدهــــاإن التحكم في األنشــــــــــــ

 وفي مختلف الســــــــــياســــــــــات التي وضــــــــــعت  غية تحقيق ما ترمي إليه املؤســــــــــســــــــــة, ناغي عليها تحديد أهدافها هياكلها

 دةطرقهـــا و جراءاتهـــا, من أجـــل الوقوف على معلومـــات ذات مصــــــــــــــداقيـــة تعكس الوضــــــــــــعيـــة الحقيقيـــة واملســــــــــــــاعـــ

 على خلق رقابة على مختلف العناصر املرائ التحكم فيها. 

 حماية األصول:-2-2

 إن حماية أصـــــول املؤســـــســـــة تكون من خالل فرض حماية مائية وحماية محاســـــبية لجميع عناصـــــر األصـــــول،        

 ائفع عجلتهإن هذه الحماية تمكن املؤســــــــــــســــــــــــة من اإلبقاء واملحافظة على أصــــــــــــولها من كل األخطار املمكنة وكذا 

 اإلنتاجية بمساهمة األصول املوجوئة لتمكي ها من تحقيق األهداف املرسومة ضمن السياسة العامة للمؤسسة.

 تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام موارد املؤسسة:-2-3

تاحة، الستعمال األمثل للموائ املتهدف اإلجراءات الرقابية املطاقة في املؤسسة إلى زيائة ئرجة الفعالية وضمان ا

شجيع املتوفرة بمعن  تنمية وت وذلك باتخاذ قرارات ئاخلية سليمة بناء على مصداقية وئقة املعلومات والايانات

 .2الكفاءة التشغيلية في عمليات املؤسسة

أي نظام  دف عامأصاحت هذه العناصر األربعة تلقى قاوال عاما كه       االلك ام بالقوانين واللوائح: -2-4

 الرقابة الداخلية.

 

 

 

 

                                                           
 ص ص  2007، املكتب الجـام ي الحـديث، اإلسـكندرية، مصـرأصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشاملحمد السيد سرايا، -1 

.76-75 

 .92-89.:محمد التهامي طواهر ،مسعوئ صديقي،مرجع سابق، ص ص -2 
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 أهداف الرقابة الداخلية: (I-2) الشكل

 أهداف الرقابة الداخلية           

 

 

 

 124ص  2001للنشر، االسكندرية،،ملصدر: عاد الفتاح محمد الصحن، سمير كامل، الرقابة الداخلية، ئار الجامعية الجديدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفاءة اإللك ام الدقة الحماية
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 املبحث الثالث: مكونات, إجراءات و مبادئ  الرقابة الداخلية 

 املطلب االول: مكونات نظام الرقابة الداخلية

 الداخلية في املنشآت يتكون من خمسة مكونات أساسية من خالل الشكل التالي : أن هيكل الرقابة

 مكونات نظام الرقابة الداخلية  (I-3) الشكل

    

 مكونات نظام الرقابة الداخلية                                                                                         

 

  

  

 

 

 

 

 

 ب ئة الرقابة                                                                               

     

 تقييم املخاطر      
املعلومات و 

 االتصاالت 

 

 

 املتابعة        

 

 

 االنشطة الرقابية 

 

 

 املصدر: فتحي رز ي السوافيري، سمير كامل محمد، محموئ مرائ مصطفى، االتجاهات الحديثة في الرقابة واملراجعة

 2002الداخلية، ئار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، ،                         

  تعتبر ـكـافــة هــده املكونــات قــابلــة للتطايق على كــل منشـــــــــــــأة؛ ومع ذلــك فــ ن الطريقــة التي بنــاء عليهــا يتم تطايق     

 ا؛ وطريقة حصــــــــــــولها علىئراســــــــــــتها في شجم املشــــــــــــآة وخصــــــــــــائص امللكية؛ وطايعة أعمالها وتكثيف وتعقد أعماله

 الايانات باإلضافة إلى متطلاات التنظيمية والقانونية التي تتعرض وتخضع لها .
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تمثــل الايئــة الرقــابيــة األثر املتجمع االتجــاه العــام و ئرا  تصــــــــــــرفــات مجلس إئارة الشــــــــــــركــة الب ئررة الرقررابيررة:   -1

الرقــابــة املقررة , تؤثر الايئــة الرقــابيــة أســــــــــــلوب على تحــديــد وتعزيز أو التخفيف من فعــاليــة نظم  و ئارتهــا ومالكهــا

الوخي الرقابي للعاملين , و تؤثر على تحديد الســـــــياســـــــات واإلجراءات وئرجة التمســـــــك بها؛ ف ي  التنظيم وتؤثر على

 لكافة املكونات األخرى لهيكل الرقابة الداخلية كما توفر النظام والهيكل. تمثل األساس

ييم املخــاطر عمليــة تقييميــة لفعــاليــة النظــام املحــاســــــــــــبي ونظــام الرقــابــة الــداخليــة يمثــل تق   تقويم املخرراطر: -2

معلومات خاطئة، أو اكتشــــــافها وتصــــــحيحها، حيث هنا  ئائما إمكانية وجوئ  ع  مخاطر  للمنشــــــأة ملنع حدو 

ئارة تقدير اإل التقييدات الالزمة ألي نظام محاســـــــــــبي أو ألي نظام للرقابة الداخلية كما يناغي على  للرقابة  ســـــــــــبب

التقارير املالية أي يجب على اإلئارة تحديد املخاطر املتعلقة ب عدائ التقارير املالية وتحليلها  شـــكل  مخاطر إعدائ

 املاائ  املحاسبية املقاولة عموما. يتوافق مع

 إن تحـــديـــد املخـــاطر وتحليلهـــا هي عمليـــة متواصــــــــــــلـــة وجزء أســـــــــــــــااــــــــــــ ي من مكونـــات الرقـــابـــة الـــداخليـــة الفعـــالـــة،

 ويجــب على اإلئارة أن تســــــــــــل  الضــــــــــــوء على املخــاطر على مســــــــــــتوى املنظمــة ـكـافــة، وأن تتخــذ اإلجراءات الالزمــة

ألهداف الســـــــابقة، ونوعية األفرائ، والتشـــــــتت الجغرافي لعمليات املنشـــــــأة، وتركياة  فالفشـــــــل في تحقيق, ملعالجتها،

منافســــين جديدين جميعها أمثلة على العوامل التي تقنيات جديدة للمعلومات، وئخول  عمليات املنشــــأة، و ئخال

املخاطر، وحاملا يتم تحديد املخاطر تقوم اإلئارة بتقدير أهمية هذه املخاطر وتقدير احتماالت  قد تؤئي إلى ازئيائ

اإلجراءات الواجــب إتاــاعهــا للتقليــل من تــأثيرات هــذه املخــاطر إلى حــد مقاول وال يوجــد في الواقع  وقوعهــا واتخــاذ

محــدئة إلزالــة املخــاطر، ولكن يجــب على اإلئارة أن تقــدر شجم املخــاطر املقاولــة عقالنيــا وتســــــــــــ ى  عملي طريقــةال

جاهدة إلبقاء تلك املخاطر ضــــــــــــمن الحدوئ، ويختلف تقدير اإلئارة للمخاطر عن تقدير املراجع لها، ولك ها ترتا  

رقــابــة ئاخليــة وتطايقهــا للتقليــل من األخطــاء  تقوم بتقــدير املخــاطر كجزء من عمليــة تطايق نظــام بهــا، فــاإلئارة

 .1والتالعب

تمثل أنشطة الرقابة التصرفات التي تحدئها السياسات واإلجراءات للمساعدة في ضمان     األنشطة الرقابية: -3

 التوجيهات اإلئارة  شــــــــــــأن مواجهة املخاطر ذات الصــــــــــــلة بتحقيق األهداف قد تم تنفيذها. ويتم أئاء أنشــــــــــــطة أن

بة في كل مســـــتويات الشـــــركة وخالل املراحل املختلفة األنشـــــطة التجارية وفي ظل بيئة تكنولوجيا املعلومات و الرقا

 يوجد تالتة ماائى:

 تحــديــد وتطور الشــــــــــــركــة أنشــــــــــــطــة الرقــابــة التي تســـــــــــــاهم تــدنيــة املخــاطر املتعلقــة بتحقيق أهــداف الشــــــــــــركــة إلى-

 مستويات مقاولة؛

 عامة على تكنولوجيا املعلومات لدعم تحقيق األهداف؛ تحديد وتطور الشركة أنشطة رقابية-

                                                           
رسالة ماجيستر، غير منشورة ،كلية العلوم سائب رامي، أثر استخدام املعالجة اآللية للايانات املحاسبية علي فعالية نظام الرقابة الداخلية ،  -1 

 .16.ص2011التسيير والتجارة ، تخصص محاساة ، جامعة باتنة ، الجزائر، ، االقتصائية وعلوم
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 ؛تنشر الشركة أنشطة الرقابية كما يظهر في السياسات التي تحدئ املتوقع فعله واإلجراءات ذات الصلة-

تعد املعلومات مهمة للشـــــــــركة لتنفيذ مســـــــــؤوليات الرقابة الداخلية الداعمة لتحقيق     معلومات واالتصرررررررررال:  -4

ويحد  االتصـــــــال ئاخليا وخارجيا ويســـــــاعد االصـــــــال األفرائ في فهم مســـــــؤولياتهم الرقابية ومدي  أهداف الشـــــــركة

 أهداف الشركة و تنقسم الى تالتة ماائى و هي : أهميتها لتحقيق

 تحصـــــــــــــــل الشــــــــــــركـــة على  أو تتيح  وتســــــــــــتخـــدم املعلومـــات املالزمـــة مرتفعـــة الجوئة لـــدعم أئاء املكونـــات األخرى -

 ؛للرقابة الداخلية

 وم الشـــــــــركة بتوصـــــــــيل املعلومات ئاخليا متضـــــــــمنة األهداف ومســـــــــؤوليات الرقابة الداخلية والضـــــــــرورية لدعمتق

 أئاء مكونات الرقابة الداخلية األخرى؛

 تتواصــــــــل الشــــــــركة مع األطراف الخارجية ذات العالقة  شــــــــأن القضــــــــايا التي تؤثر في أئاء املكونات األخرى للرقابة-

 1الداخلية.

تتعلق أنشـــــطة التوجيه واملراقاة بالتقدير املســـــتمر أو التقدير عبر فترات لجوئة أئاء   :الرقابة متابعة عناصرررررر  -5

به اإلئارة لتحديد مدي تنفيذ الرقابة التصــــــميم املوضــــــوع لها، وتحديد إمكانية تعديلها بما  الرقابة الداخلية تقوم

 ى املعلومــات املتعلقــة بــالتقــدير والتعــديــلالحــاصــــــــــــلــة في الظروف املحيطــة، ويتم التوصــــــــــــــل إل يتالءم مع التغيرات

بدراســـــــــة الرقابة الداخلية الحالية وتقدير الهيئات التنظيمية مثل التغذية املرتدة من العاملين وشـــــــــكاوى العمالء 

 2وغيرها.  الخاصة باألرقام في الفواتير

 مات منفصـــــــــلة أو الجمعلذلك على منشـــــــــأة إنجاز متا عة عناصـــــــــر الرقابة من خالل أنشـــــــــطة مســـــــــتمرة أو تقيي     

 بي هما، وكثيرا ما يتم إئخال أنشطة املتا عة في ال أنشطة العائية املتكررة للمنشأة، وتشمل إئارة منتظمة وأنشطة

 3إشرافيه، مع مراعاة ما يلي:

 في العـــديـــد من املنشــــــــــــــآت يســــــــــــــاهم املـــدققون الـــداخليون أو املوظفون الـــذين يؤئون مهـــام مشــــــــــــــابهـــة في متـــا عـــة-

 املنشــــــــــــأة، وقد تشــــــــــــمل أنشــــــــــــطة اإلئارة الخاصــــــــــــة باملتا عة كذلك اســــــــــــتخدام املعلومات من اتصــــــــــــاالتأنشــــــــــــطة 

 من أطراف خارجية.

                                                           
 ام ي،م الجتعليعاد الوهاب نصر علي ، معايير الرقابة واملرجعة الداخلية " وفقا ألحد  اإلصدارات الدولية مدخل ئولي مقارن إلئارة املخاطر ،" ئار ال -1 

 .22ص . ـ -ص2012االسكندرية ، ،

العلوم  ةبرابح بالل ، تقييم ئور املراجع الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسات االقتصائية ، رسالة ماجيستر، غير منشورة، كلي -2 

 . 16ص2015االقتصائية والتسيير والتجارة ، تحصص محاساة ،جامعة بومرئاس ، الجزائر ؛ ،

 2008، أحمد حلمي جمعة ، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات املهنة ، ئار صفاء للنشر والتوزيع ، الطاعة االولي ،عمان  -3 

 .129.ص
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 الكثير من املعلومات املســــــــــــتخدمة في املتا عة يمكن أن ينتجها نظام معلومات اإلئارة، و ذا افترضــــــــــــت اإلئارة أن-

 االفتراض فـــ نـــه يمكن أن توجـــد أخطـــاء في الايـــانـــات املســــــــــــتخـــدمـــة للمتـــا عـــة ئقيقـــة بـــدون وجوئ أســـــــــــــــاس لهـــذا

 املعلومات. ومن املحتمل أن تؤئي باإلئارة إلى استنتاجات غير صحيحة من أنشطتها الخاصة باملتاعة.

 لذلك على املدقق الحصـــــــــــول على فهم ملصـــــــــــائر املعلومات املتعلقة بأنشـــــــــــطة املتا عة للمنشـــــــــــأة واألســـــــــــاس الذي-

 نها موثوقة  شكل كاف لهذا الغرض.بموجاه تعتبر املنشأة املعاونات أ

 الداخلية من خالل الجدول التالي:ويمكننا تلخيص مكونات الرقابة 

 :( مكونات الرقابة الداخليةI-2الجدول رقم )
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ــــــانـــــــت  تـــــــقســـــــــــــــــــيـــــــمـــــــات أخـــــــري )إذا ـك

 (ممكنة التطايق
 املكونات وصف املكونات 

 املكونـــات الثـــانويـــة للرقـــابـــة الـــداخليـــة

 األخــــالقــــيــــــةقــــيــــم الــــكــــمــــــال والــــقــــيــــم 

 االلــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ ام بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاءة

 مـــــــجـــــــلـــــــس اإلئارة أو وجـــــــوئ لـــــــجـــــــنـــــــة

 حســـــــــــــابـات فلســــــــــــفـة اإلئارة أو وجوئ

 لجنـــــة تـــــدقيق حســــــــــــــــابـــــات فلســــــــــــفـــــة

 االئارة وأســــــــــــــــــــلــــــــوب الــــــــتشــــــــــــــــــــغــــــــيــــــــل

 الــــــــــــاــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــة

 مـــــــنـــــــح الســـــــــــــــــــلـــــــطـــــــة واملســـــــــــــــــــؤولـــــــيـــــــة

 ســـــــــــــــــــــــيـــــــــــاســـــــــــــــــــــــات واملســـــــــــــــــــــــؤولـــــــــــيـــــــــــة

 ســــــــــــيـــــاســـــــــــــــــات املصـــــــــــــــــائر البشــــــــــــريـــــة

 وممارساتها

العمليات والســــياســــات والتدابير التي 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املوقف الكلي لقمـــــة اإلئارة واملـــــدرين 

 واملـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــان

مـــــا فيمـــــا يتعلق بـــــالرقـــــابـــــة الـــــداخليـــــة 

 وأهميتها

 بيئة الرقابة 

تحــــــديــــــد اإلئارة للمخــــــاطر املتعلقــــــة 

 بـــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــدائ الـــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــات 

املالية وتحليلها وفقا ملاائ  املحســـــاة 

 املقاولة عموم

 تقويم املخاطر  عمليات تقويم املخاطر
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 الــــعــــوامــــــل الــــتــــي تــــؤثــــر فــــيتــــحــــــديــــــد 

 املـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــر

 أهميـــــة املخـــــاطر واحتمـــــال حـــــدوثهـــــا

 ، تـــــــــحـــــــــديـــــــــد االجـــــــــراءات الـــــــــالزمـــــــــة

 . ملـــــــــــــــعـــــــــــــــالـــــــــــــــجـــــــــــــــة املـــــــــــــــخـــــــــــــــاطـــــــــــــــر

 تــــــأكــــــيــــــدات اإلئارة الــــــتــــــي يــــــجــــــب أن

 تــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــق الــــــــــــوجــــــــــــوئ والــــــــــــدقــــــــــــة

 اإلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 الــــتــــقــــويــــمــــــات أو الــــتــــخصــــــــــــصـــــــــــــــــات

 الــــــــــــــــحــــــــــــــــقــــــــــــــــوق وااللــــــــــــــــتــــــــــــــــ امــــــــــــــــات

 العرض والتصنيف

 

 

 

 

 

 

 أنـــواع عـــمـــلـــيــــــات املـــراقـــاــــــة املـــحــــــدئة

 الـــــــــفصـــــــــــــــــــــل الـــــــــكـــــــــافـــــــــي لـــــــــلـــــــــمـــــــــهـــــــــام

 اإلقــــــرار املــــــنــــــاســـــــــــــــــب لــــــلــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات

 والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 الوثائق والسجالت الكافية 

 

 

الســــــــــــيــــاســــــــــــــــات والتــــدابير التي وضــــــــــــعتهــــا اإلئارة 

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 أهدافها في وضع التقارير املالية

 أنشطة الرقابة
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 الرقابة امللموسة على األصول 

 والسجالت التدقيق املستقل

 على األئاء

  

التي يجب تحقيقها مناألهداف   

 املراجعة حسابات العمليات

 :املرتاطة

 الوجوئ

 الكمال

 الدقة

 التصنيف

 التوقيت

 الترتيب والتلخيص

 الطرق املستخدمة لتحديد وتجميع وتصنيف

 وتسجيل ورفع تقارير  عمليات كيان ما وكذلك

 الحفا  على إمكانية القيام  عملية املحاساة األصول 

 املرتاطة

 املعلومات 

 والتوصيل

 غير قابلة للتطايق

تقديرات اإلئارة الدائمة أو الدورية لجوئة أئاء عمليات 

الرقابة الداخلية لتحديد ما ائا كانت الضواب  توئي 

 عملها ويتم تعديلها عند الحاجة .  

متا عة عناصر 

 الرقابة 

  

.296ملصدر: حسين أحمد ئحدوح، حسين يوسف القا  ي، مرجع ساق ذكره، ص  ا  
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 املطلب الثاني: إجراءات الرقابة الداخلية 

 لى الشــــــركات إتااع إجراءات رقابيةبهدف حماية األصــــــول ورفع ئرجة الدقة واملوثوقية في الســــــجالت املحاســــــبية ع 

 1محدئة من بي ها 

 :إجراءات تنظيمية وادارية -1

ا  ازئو  التداخل بحيث ال يحد  تداخل أو تحديد اختصــاصــات اإلئارات واألقســام املختلفة  شــكل يضــمن عدم-

 ألعمال بطريقة سليمة وبأقل تكلفة؛في التنسيق فيما بي هما لتتم ا

 توزيع الواجاــات بين املوظفين وتحــديــد مســــــــــــؤوليــاتهم بقــدر هــذه الواجاــات بحيــث ال ينفرئ أحــدهم  عمــل مــا منــذ-

 عمل كل موظف تحت رقابة موظف آخر؛ بدايته حت  نهايته وبحيث يقع

  ها؛عدم شيوع املسؤولية والتهرب مأن يتم توزيع املسؤوليات  شكل يؤئي إلى تحديد املسؤولين ع ها ضمانا ل-

  :تقسيم العمل بين اإلئارات واملوظفين بحيث يتم الفصل بين الوظائف التالية-

 ب جراء العمليات املوافقة عليها؛ * وظيفة التصريح

 ؛* وظيفة تنفيذ العمليات.

 ؛لتسجيل في املستندات* وظيفة ا

 تقســــــــــــيم ال أقســــــــــــام بحيث بجمع املوظفين الذين يقومون  عمل واحد في خانة واحدة وذلك لضــــــــــــمان ســــــــــــهولة -

 االتصال وتسهيل األعمال؛

 وضــــــــع التوجيهات ئقيقة ووا ــــــــحة ومفهومة الســــــــتيعابها من قال املوظفين لعدم اللجوء إلي الحكم الشــــــــخعــــــــ ي -

 يتم رسم خطوط السلطة واملسؤولية؛ أو التقدير وأن

  .ب من املسؤولية وضمانا نظام ئاخل؛أن يتم توقيع املستندات من املوظفين املختصين منعا للتهر  -

 اســـــــتخرا  عدة صـــــــور من املســـــــتندات ئون املغاالة في ذلك بحيث ترســـــــل نســـــــخة املســـــــند لألقســـــــام ذات العالقة-

 وبذلك يوفر الرقابة؛ عليها جميعا بدال من أن يمر املسند الواحد

 ال يتعارض ذلك مع حسن سير العمل؛ إجراء حركة تنقالت بين املوظفين من حين إلى آخر بحيث -

                                                           
. 2011 ،لتوزيع ، الطاعة األولي ، عمان احسين أحمد الطروانة ، توفيق صالح عاد الهائي الرقابة اإلئارية " املفهوم واملمارسة "، مكتاة الحامد للنشر و  -1 

 .141. 140ص 
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 ضــــــــــــرورة قيــام كــل موظف بــ جــازتــه الســــــــــــنويــة ئفعــة واحــدة وذلــك إليجــائ الفرصـــــــــــــة ملن يقوم  عملــه أثنــاء غيــابــه -

 الكتشاف أي تالعب في ذلك العمل.

 لنواإي التالية: وتضم ا :إجراءات محاسبية-2

 إصـــــــــــــــــدار تــعــلــيــمــــــات بــوجــوب إثــاــــــات الــعــمــلــيــــــات بــــــالــــــدفــــــاتــر فــور حــــــدوثــهــــــا ألن هــــــذا يــقــلــــــل مــن فــرض الــغــش-

 صول على ما ترئه من عمليات  سرعة؛واالحتيال، ويساعد إئارة املشروع على الح

 قالوثــائإصــــــــــــــدار التعليمــات  عــدم إثاــات أي مســــــــــــتنــد مــالم يكن معتمــدا من املوظفين املســــــــــــؤولين، ومرفقــة بــه -

 املؤيدة األخرى؛

 م به، بل يجب أن يراجعه موظف آخر؛عدم اشترا  أي موظف في مراجعة عمل قا-

 اســــــــتعمال اآلالت املحاســــــــبية مما يســــــــهل الضــــــــا  الحســــــــابي ويقلل من احتماالت الخطأ ويقوئ إلى ســــــــرعة إنجاز-

 العمل؛

 الدفاتر والسجالت؛ر  واألرصدة في إجراء مطابقات ئورية بين الكشوف الوارئة من خا-

 ومطابقة ذلك مع األرصدة الدفترية؛القيام بجرئ مفاجئ ئوريا للنقدية والاضاعة واالستثمارات -

 اســــــــــــتخــدام وســــــــــــــائــل التوازن املحــاســــــــــــبي الــدوري مثــل موازين املراجعــة العــامــة وحســــــــــــــابــات املراقاــة االجمــاليــة-

 الخ....

 وتضم النواإي التالية:إجراءات عامة: -3

 لتي قد تتعرض لها حسب طايعتها؛ى ممتلكات املشروع ضد جميع األخطار االتأمين عل-

 التـــأمين على املوظفين الـــذين بحوزتهم عهـــد نقـــديـــة أو بضــــــــــــــائع أو أوراق مـــاليـــة أ تجـــاريـــة أو غيرهـــا ضــــــــــــــد خيـــانـــة-

 األمانة؛

 م ملراقاة البريد الوارئ والصائر؛وضع نظام رقابي سلي-

 ية؛عل سلطات االعتمائ متمشية مع املسؤولاستخدام وسيلة الرقابة الحدية، يج-

 اســــــــــــتخــدام وســــــــــــــائــل الرقــابــة املزئوجــة فيمــا يتعلق بــالعمليــات الهــامــة في املشــــــــــــروع كتوقيع الشــــــــــــيكــات، وعهــدة-

 الخزائن النقدية ...الخ.
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كون ت اســـــتخدام نظام التفتيش بمعرفة قســـــم خاص باملشـــــروع في الحاالت التي تســـــتدعيها طايعة األصـــــول بحيث-

 للتالعب واالختالس؛عرضة 

نبينه في ســـــــــــ في األخير نقدم شـــــــــــكل تفصـــــــــــيلي يو ـــــــــــح كافة إجراءات نظام الرقابة الداخلية التي تم تطرق إليها كما

 :الشكل التالي

 ( : إجراءات الرقابة الداخليةI-4) الشكل                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة، الطاعة املصدر: طاهر محمد التهامي، صديقي مسعوئ، املراجعة وتدقيق الحسابات " اإلطار النظري واملمارسة التطايقية، ئيوان املطاوعات الجامعي

.123. ص 2005، الجزائر الثانية  

  ملطلب الثالث: مبادئ الرقابة الداخليةا

 باإلضافة إلى ما تقدم يقوم نظام الرقابة الداخلية على أربعة ماائ  رئيسية وهي :1 

 نظام االعتمائ أو التصــــــريح بالعمليات وبموجب ال تتم  غ  التصــــــرفات إال بواســــــطة أ ــــــخاص معينين بالذات -

مثل التوقيع علي الشــــــــــــيكات؛ اعتمائ الفواتير للدفع، إصــــــــــــدار أوامر الشــــــــــــراء، املوافقة علي التعيينات في وظائف 

                                                           
 سعوئيةلمصطفي عيس   خضير، املراجعة "املفاهيم واملعايير و اإلجراءات ،مطا ع جامعة امللك سعوئ ، الطاعة االولي والثانية ،اململكة العربية ا -1 

 .205.206ص.ص .1992/1991ـ

 االجراءات

إجراءات تنظيمية و 

 إدارية 

إجراءات تخص العمل 

 المحاسبي 
 إجراءات عامة 

االختصاصات تحديد-  
 ـ تقسيم العمل

 ـ توزيع المسؤوليات
 ـ إعطاء تعليمات صريحة

 ـ التسجيل الفوري للعمليات
 ـ التأكد من صحة المستندات
 ـإجراء المطابقات الدوريةـ

إشراك موظف في مراقبة عدم 

 عمل

علي ممتلكات الشركة التامين -  
 ـ التأمين علي خيانة األمانة

 ـ اعتماد رقابة مزدوجة

يـإدخال اإلعالم اآلل  
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 ملنشــــــــــــــأة الخ،  وهــذا النظــام يؤئي إلي تحــديــد املســــــــــــؤوليــة و لي تركي  الســــــــــــلطــة في يــد عــدئ معين من األ ــــــــــــخــاص

 املسؤولين؛

ظائف و  ة املحاساة وبا ي وظائف املشروع ال أخري مثلالفصل  بين الوظائف والواجاات. فيتم الفصل بين وظيف -

أل ــــخاص االشــــراء واإلنتا  والايع، وفي ئاخل وظيفة املحاســــاة نفســــها يتم تقســــيم الواجاات أيضــــا كالفصــــل بين 

لوارئة االذين يتعاملون في النقدية الوارئة والصـــــــــــــائرة واأل ــــــــــــخاص املســــــــــــؤولين عن الذين يتعاملون في النقدية 

، وهدا الفصــــل  هدف الى تقليل فرص أل ــــخاص املســــؤولين عن إمســــا  حســــابات املدنيين والدائنين والصــــائرة وا

 .بان يكون محل مراجعة عمل  خص اخر؛ تغطية الغش و إعطاء الفرصة الي  خص

 نظـــام الرب  واملطـــابقـــة واملوازنـــة بين أرصــــــــــــــدة الحســــــــــــــابـــات املختلفـــة والـــذي تطور إلى ئرجـــة كايرة من التعقيـــد -

لحسابات ات واملوازنة بين أرصدة اباستخدام أنظمة التحقيق املختلفة في املحاساة اآللية. فأنظمة تحقيق العملي

 ال يتجزأ من نظام الرقابة الداخل؛املختلفة تعتبر جزأ 

 عداخليـــة. وهـــذا نوع مختلف من أنواوظيفـــة املراجعـــة الـــداخليـــة التي تعتبر األئاة الرا عـــة من أئوات الرقـــابـــة الـــ -

لغرض م ها التأكد من ئقة وفعالية الرقابة بمعني أنها ليســــــــــــت جزءا من وظيفة املحاســــــــــــاة ولك ها أئاة مســــــــــــتقلة ا

ن نق  الضــــــــــــعف واالنحرافــــات التي تم األنظمــــة واإلجراءات املتاعــــة ئاخــــل املشــــــــــــروع، ورفع تقــــارير إلى اإلئارة ع

عتبر رى التي تس إجراءات الرقابة اليومية األخاكتشــــــــــــافها. وتتم املراجعة الداخلية  عد حدو  العمليات علي عك

 .جزءا من النظام نفسه
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:خالصة الفصل  

 تــــــعــــــتــــــبــــــر الــــــرقــــــابــــــة بــــــمــــــثــــــابــــــة وظــــــيــــــفــــــة يــــــنــــــاــــــغــــــي الــــــقــــــيــــــام بــــــهــــــا فــــــي ـكـــــافــــــة مــــــجــــــاالت الــــــنشـــــــــــــــــاط الــــــعــــــمــــــلــــــي مــــــن

 حـــيــــــث اعـــتـــاــــــارهــــــا نـــظــــــامــــــا لضـــــــــــــــاـــ  األئاء لـــتـــحـــقـــيـــق األهــــــداف املـــحــــــدئة، ومـــع تـــطـــور شـــجـــم املـــؤســــــــــــســـــــــــــــــات

 االهــــــتــــــمــــــام اإلئاري بــــــنــــــظــــــام الــــــرقــــــابــــــة الــــــداخــــــلــــــيــــــة فــــــي مــــــحــــــاولــــــة لــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق األهــــــدافاالقــــــتصــــــــــــــــــائيــــــة زائ 

 واملســـــــــــــــــؤولــــــيــــــات املــــــلــــــقــــــاة عــــــلــــــى عــــــاتــــــق اإلئارة فــــــي حــــــيــــــن أن الــــــرقــــــابــــــة الــــــداخــــــلــــــيــــــة الشـــــــــــــــــامــــــلــــــة تــــــتــــــكــــــون مــــــن

 مـــــجـــــمـــــوعــــــة مـــــن الـــــنـــــظـــــم الـــــفـــــرعـــــيــــــة، حـــــيــــــث يـــــغـــــطـــــي جـــــزءا مـــــ ـــــهــــــا الـــــجــــــانــــــب املـــــحــــــاســــــــــــــــبـــــي والـــــجــــــانــــــب اإلئاري 

 ات واملــــكــــونــــــات األســـــــــــــــــاســـــــــــــــيــــــة والــــتــــي تــــخــــتــــلــــف بــــــدورهــــــا مــــنفــــــالــــرقــــــابــــــة الــــــداخــــلــــيــــــة مــــجــــمــــوعــــــة مــــن املــــقــــومــــــ

 وحــــــدة إلـــى أخـــرى، ولــــــذلــــــك وجــــــب مـــراعــــــاتـــهــــــا ســــــــــــــواء ـكـــــانــــــت بصـــــــــــــــــدئ تصــــــــــــــمـــيـــم نـــظــــــام الـــرقــــــابــــــة الــــــداخـــلـــيــــــة

 أو التشغيلية أو تعديله.
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 تمهيد 

ســــــواق األهمية بالنســــــاة لأل  تعتبر حوكمة الشــــــركات األســــــاس في بيئة أعمال منتجة ومســــــتقرة، ف ي تعد في غاية    

زيز االقتصائ العاملي كما أصاحت الحوكمة و سيلة لتع املالية والشركات التي تس ى إلى الوصول ملكانة مرموقة في

وجوئ سياسات عائلة وشفافة وقواعد لحماية املستثمرين واملتعاملين، ومؤشرا  الثقة في اقتصائ أي ئولة، وئليل

ـــــات فــــــي االلــــــتــــــ ام املــــــ ــــــي لــــــقــــــواعــــــد حســــــــــــــــــن اإلئارةاملســــــــــــــــــتــــــوى الــــــذي وصــــــــــــــــــلــــــت إلــــــيــــــه  عــــــلــــــى  إئارات الشــــــــــــــــــرـك

حلية لالســــتثمارات امل الشــــفافية واملحاســــاة ووجوئ إجراءات للحد من الفســــائ، وبالتالي زيائة جاذبية االقتصــــائ و

وأصــــاحت املراجعة الداخلية آلية األمثل التي ال تتوقف فق  على الجانب  .والخارجية وتحســــين قدرته التنافســــية

حت الداخلية أصــــا واملحاســــبي، بل تتعداه لتشــــمل جوانب اإلئارية، ومن خالل هذا يمكن القول أن املراجعة ملاليا

آليـات الرقـابـة حيـث تســـــــــــــاعـد على  تمثـل  شــــــــــــكـل كاير الرقـابـة الـداخليـة، وبـاعتاـار أن املراجعـة الـداخليـة آليـة من

ســية بحيث املاحث األول الجوانب األســا ل الى:تطايق ماائ  الحوكمة في املؤســســة، و ســيتم التطرق في هدا الفصــ

لماحث , اما بالنســـــــــــاة ل اإلطار   املفاهيم    لحكومة الشـــــــــــركات للرقابة الداخلية  , اما املاحث الثاني فقد تطرأنا الى

 .الثالث تضمن اإلطار العلمي لحكومة الشركات
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 املبحث األول: الجوانب األساسية للرقابة الداخلية 

ا املؤســســة وقدراته تختلف أنظمة الرقابة الداخلية من مؤســســة إلى أخرى وفقا لطايعة النشــاط وكذا شجم          

املقومات التي يلزم توافرها فيه ضــــــــــــمانا لســــــــــــالمته  ومع ذلك ف نه يجمع الااحثون على أنه ال بد من مراعاة  ع 

 وفعاليته، و سيتم التطرق في هدا املاحث الى:

 ؛ابة الداخليةأنواع الرق-

 ؛عالقة الرقابة الداخلية باملراجعة-

 ؛مقومات الرقابة الداخلية-

 املطلب األول: أنواع الرقابة الداخلية 

 ئاخلي. يمكن تقسيم الرقابة الداخلية إلى رقابة محاسبية ورقابة إئارية وضا 

ااشرة م التي تختص أساسا وترتا تتكون من الخريطة التنظيمية وكل الطرق واإلجراءات   :(الرقابة املحاسبية1

ضـــــرورة  ه الرقابةبحماية األصـــــول ومدى الوثوق في الســـــجالت املالية وما تنتجه من بيانات وتقارير ومن وســـــائل هذ

فها في حماية و يتمثل هد 1واســـــتخدام املراجعة الداخلية. والســـــجل والحماية املائية لألصـــــول الفصـــــل بين األصـــــل 

 التحقق من ئقة املعلومة املالية في القوائم املالية.الضياع و األصول من السرقة 

مكن من م وتشـــمل الخطة التنظيمية ووســـائل التنســـيق واإلجراءات الهائفة لتحقيق أكبر قدر (الرقابة اإلدارية:2

وســائل  على ســال تحقيق هدفها الكفاية اإلنتاجية مع تشــجيع االلت ام بالســياســات والقرارات اإلئارية، وهي تعتمد

وتقارير األئاء والرقابة على الجوئة، واملوازنات  دئة مثل الكشــــــــــــوفات اإلحصــــــــــــائية وئراســــــــــــات الوقت والحركةمتع

الخرائ  والرســـــــوم الايانية، وبرامج التدريب املتنوعة للمســـــــتخدمين،  التقديرية والتكاليف املعيارية، واســـــــتخدام

و يتمثل هدفها في التحقق من االلت ام  .2ليةغير مااشــــــــــــرة بالســــــــــــجالت املحاســــــــــــبية م ها واملا وهي متعلقة بطريقة

 بالقوانين و اللواىح التي وضعتها إئارة املؤسسة.

خطة تنظيمية تشــــمل كل الوســــائل و اإلجراءات التي تهتم أســــاســــا بتعزيز الكفاية في حماية  (الضررررب  الداخلي: 3

و أ االســـــتعمال وما ترتا  به من وســـــائلوممتلكات املشـــــروع من االختالس أو الســـــرقة أو الضـــــياع أو ســـــوء  أصـــــول 

مقاييس هدفها ضــــــــا  عمليات املشــــــــروع و مراقاتها بطريقة تلقائية مســــــــتمرة وذلك يجعل كل موظف يراجع عمل 

 اآلخر لضـــــــمان حســـــــن ســـــــير العمال وعدم حدو  أخطاء أو غش أو تالعب بأصـــــــول وممتلكات و حســـــــاب املوظف

                                                           
 .205.ص1988،، ئار ال هضة العربيـة، بيـروت، لانـانبين النظرية واملمارسةاألصول العلمية للمراجعة محمد سمير الصاان، -1 

 ،بيروت، لبنان،1، دار النهضة العربية، ط الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظريةعبد الرؤوف جابر، -2 
 .170.ص2004.
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حيث ب الختصاصات و املسؤوليات و الفضل بين األعمال التنفيذيةاملشروع ويعتمد علي تقسيم العمال و تحديد ا

 1ال يعهد ملوظف واحد بتنفيذ العملية كاملة من بدايتها حتي نهايته.

 املطلب الثاني: عالقة الرقابة الداخلية باملراجعة 

 بــــــاعـــــتـــــاــــــار الـــــرقــــــابــــــة الــــــداخـــــلـــــيــــــة تـــــنـــــقســـــــــــــــــم بــــــدورهــــــا إلـــــى نـــــوعـــــيـــــن، أولـــــهـــــمــــــا الـــــرقــــــابــــــة الــــــداخـــــلـــــيــــــة اإلئاريــــــة،

 لـــتـــي تشـــــــــــــــمــــــل الـــخـــطــــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيــــــة واإلجـــراءات والســـــــــــــــجـــالت الـــتـــي تـــخـــتـــص  ـــعـــمـــلـــيــــــات إصـــــــــــــــــدار الـــقـــرار،وا

 أمــــــا الثــــــانيــــــة الرقــــــابــــــة الــــــداخليــــــة املحــــــاســـــــــــــبيــــــة والتي تشـــــــــــــمــــــل الخطــــــة التنظيميــــــة واإلجراءات والســـــــــــــجالت

 الـــــتـــــي تـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــحـــــمــــــايــــــة األمـــــوال وئقــــــة الســـــــــــــــــجـــــالت املـــــحــــــاســـــــــــــــــبـــــيــــــة، ومـــــهـــــمــــــا ـكـــــان نـــــوعـــــهــــــا فــــــ ن لـــــلـــــرقــــــابــــــة

 .2قوية سواء مع املراجعة الداخلية أو الخارجيالداخلية عالقة 

 عالقة الرقابة الداخلية باملراجعة الداخلية:  -1

املراجعــة الــداخليــة, املراجعــة  قاــل التطرق إلى العالقــة بين الرقــابــة الــداخليــة واملراجعــة الــداخليــة نعرف مــا معن 

من تطايق الســــياســــات اإلئارية  التحقق هي "مجموعة من اإلجراءات التي تنشــــأ ئاخل املؤســــســــة لغرض :الداخلية

 3واملالية.

لـدعم الوظيفـة اإلئاريـة،  تعتبر املراجعـة الـداخليـة إحـدى أئوات الرقـابـة الـداخليـة في املؤســــــــــــســـــــــــــة االقتصـــــــــــــائيـة،

الرقـابـة الـداخليـة وتحـديـد نطـاق الفحص، فمن  بـاإلضـــــــــــــافـة إلى كونهـا ئعمـا للمراجع الخـارجي  شـــــــــــــأن تقييم نظـام

كتنظيم إئاري ئاخل املؤســـــــــــســـــــــــة يطلق عليه قســـــــــــم املراجعة  الداخلية الســـــــــــليمة وجوئ قســـــــــــممتطلاات الرقابة 

كافة اإلجراءات واللوائح والســياســات التي تم وضــعها بواســطة اإلئارة، وكذلك  الداخلية، مهمته التأكد من تطايق

تالعب أو ال عدم وجوئ أوجهئقة الايانات املحاســــبية التي يوفرها النظام املحاســــبي وأيضــــا التحقق من  التأكد من

 .4املحاسبي املخالفات، وهو ما يمثل اإلملام  شقي الرقابة الداخلية سواء اإلئاري أو

 عالقة الرقابة الداخلية باملراجعة الخارجية:-2

واملســــــــــــتندات والحســــــــــــابات  تعرف املراجعة الخارجية على أن "عملية فحص أنظمة الرقابة الداخلية والايانات     

يقصــد الخرو  برأي فني محايد عن مدى ئاللة  تر الخاصــة باملشــروع تحت املراجعة فحصــا انتقائيا منظما،والدفا

                                                           

اقتصائ املعرفة ، مكتاة املجتمع العربي للنشر والتوزيع ، طاعة االولي ، عمان مصطفي يوسف كافي ، تدقيق الحسابات في ظل الايئة اإللكترونية و  -1 

 .176.177ص.ص 
 مـذكرة ماسـتر،  دور الرقابة الداخلية في تفعيل مبادى حوكمة الشركات في املؤسسة االقتصادية,،بلجوئي سعيدة  -2

 .40ص  2014، كلية العلوم االقتصائية وعلوم التسيير, جامعة مسيلة , 

 ، مـذكرة ماسـتر، غيـرالتكامل بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجيرةعاد السالم عاد هللا سعيد أبو سعيد، -3 

 41. ص2010الجزائر، ،03منشورة، كلية العلوم االقتصائية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ،

 .41مصدر سبق دكره, ص ،بلجوئي سعيدة  -4 
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املشروع في نهاية فترة زمنية معلومة ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو  القوائم املالية عن الوضع املالي لذلك

التحقق ب حاســــــبية بالجوانب املالية واملحاســــــبية املتعلقةعن تلك الفترة. نظرا الرتااط الرقابة الداخلية امل خســــــارة

 مراجع الحســــــــــــابات الخارجي  هتم بها من حماية األصــــــــــــول وئقة املعلومات الوارئة في التقارير والقوائم املالية، ف ن

لتحديد نطاق فحصــــــــــــه، في حين ال تخضــــــــــــع الرقابة الداخلية  ويقوم بتقييمها لتحديد ئرجة االعتمائ عليها تمهيدا

ة مإال في الحدوئ التي يرى فيها املراجع أن الرقابة اإلئارية لها تأثير هام على ســــــــــــال  اإلئارية لتقييم املراجع الخارجي

ية ئون أنظمة الرقابة املحاســب الســجالت والرقابة املالية، أي أن املراجع الخارجي يعتبر مســؤوال على فحص وتقييم

 1اإلئارية م ها.

 املطلب الثالث: مقومات الرقابة الداخلية 

 :يمكن تقسيم مقومات الرقابة الداخلية إلى نوعين

 : و تشمل:املقومات املحاسبية -1

األهداف و  عمليات تاويب الدليل املحاسـبي إلى طايعة املؤسـسـة نوع النظام املحاسـبي  الدليل املحاسريي:-1-1

رح رئيســـية وأخرى فرعية، وشـــ م الحســـابات إلى حســـاباتالتي يســـ ى إلى تحقيقها ويظهر ذلك من خالل تقســـي

 2تسجل فيه. كيفية تشغيل هذا الحساب وبيان صنف العمليات التي

صــــــــــــدر األســــــــــــااــــــــــــ ي ألئلة اإلثاات وهو هي التي تتمي  بدرجة عالية من الكفاءة، امل : الدورة املسررررررررررررتندية -1-2

لبساطة يتمي  املستند بالوضوح وا املستندات, و أنمايتطلب مراعاة النواإي القانونية والشكلية عند تصميم 

 في التصميم واالستخدام. 

 يتم إعدائ مجموعة ئفترية متكاملة حســـــــــب طايعة املؤســـــــــســـــــــة وأنشـــــــــطتها، في ظل املجموعة الدفكرية: -1-3

 النواإي القــــــانونيــــــة وخــــــاصـــــــــــــــــة ئفتر اليوميــــــة العــــــامــــــة، ومــــــا يرب  بــــــه من يوميــــــات مســـــــــــــــــاعــــــدة ويخضــــــــــــع

 :ت األساسية التاليةذلك إلى املعطيا

 ؛ترقيم الصفحات قال استخدامها ألغراض الرقابة -

م وقدرتها على والفه أن تتمي  املجموعة الدفترية بالبساطة في التصميم لتحقيق سهولة االستخدام واالطالع -

 3توفير الايانات املطلوبة.

                                                           
 .42سبق دكره, ص مصدر ،بلجوئي سعيدة  -1 

 ، مذكرة ماستر، غيـر منشـورة، كليـة العلـومتفعيل نظام الرقابة الداخلية للحفاظ على املال العامبوعالم وهياة، -2 

 .11. ص2013االقتصائية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة املسيلة، الجزائر، ،

 .126ص2006، دار الوراق للنشر، عمان، األردن، ،التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيقخلف هللاا الوزدات، -3 
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ن االقتصائية، وما يرتا  بها م ولعل ئليل اإلجراءات يو ح الدورة املسندية لكل عملية تقوم بها الوحدة        

إلئارات واألقســـــــــام املكونة للهيك والســـــــــجالت وا  ـــــــــجالت محاســـــــــبية، باإلضـــــــــافة إلى عالقة هذه املســـــــــتندات

 التنظيمي ئاخل املؤسسة االقتصائية.

 لوســــائل اآللية املســــتخدمة ضــــمن عناصــــر النظام املحاســــبي في ضــــا  و نجازتســــاهم ا الوسررررائل ا:لية: -1-4

 ع  خطوات  األعمال كاآلالت عد النقدية املحصــــــــــلة أو تســــــــــجيلها إلى جانب اســــــــــتخدام الحاســــــــــب في إنجاز

اإلفصــــــــاح ع ها وهو ما يدعم الدور  الدورة املحاســــــــبية وتحليل الايانات واملعلومات ســــــــواء يفترض إعدائها أو

 ي للنظام املحاسبيالرقاب

ســـــــــســـــــــة من نقدية بالصـــــــــندوق، املخزون، يســـــــــاعد الجرئ الفعلي ملمتلكات املؤ الجرد الفعلي لألصرررررررررول:  -1-5

ية في حاســـبامل األوراق املالية وعناصـــر األصـــول الثابتة ومقارنتها مع األرصـــدة املحاســـبية التي تقدمها الســـجالت

 األصول. تحقيق الرقابة على نتائج عمليات الرقابة على تلك

 يتضــــــــــمن الكشــــــــــف اإلئاري ملقومات الرقابة الداخلية مجموعة من الطرق والوســــــــــائل املقومات اإلدارية : -2

 والتي يمكن عرضها على النحو التالي:

 يعد نقطة الاداية لنظام رقابة فعالة كونه يحدئ املسؤوليات بدقة والهيكل وجود هيكل تنظيمي كفء:  -2-1

 منشـــــــــــأة الي اخري وفقا لحجم املنســـــــــــأة واتســـــــــــاع أعمالها وطايعة نشـــــــــــاطها. وحت  يكون التنظيمي يختلف من 

ئارة إالهيكل التنظيمي كفء ال بد من مراعاة تســــلســــل االختصــــاصــــات وتوضــــيح الســــلطات واملســــؤوليات لكل 

لى عالتي تقع علي عاتقها مما يسهل ئاخل املنشأة بدقة حت  يكون هنا  وضوح عند كل ائارة عن املسؤوليات 

 وجوئ نظام رقابة ئاخلية قوي وفعال.

 تســــــــاهم كفاءة األفرائ  شــــــــكل مهم في تحقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية خاصــــــــة في كفاءة العاملين: -2-2

م والثقة فيه حالة ضــــــــعف الضــــــــواب  الرقابية وفي حالة ضــــــــواب  الرقابة عالية ف ن ضــــــــعف قدرات العاملين

 لب على هذه الضواب .يترتب عليه محاوالت من هؤالء للتغ

 إن وجوئ هيكل تنظيمي كفء وعمالة مدربة وذات قدرات وكفاءات عالية ال يعني معايير أداء سررررررررررررليمة:-2-3

فعلي املخط  من األئاء ال التخلي عن توفير معايير لقياس أئاء هؤالء العاملين، وذلك في محاولة ملقارنة األئاء

 اذها لتصحيحها.وتحديد االنحرافات واإلجراءات الواجب اتخ

حماية  إن من أهداف الرقابة الداخلية هومجموعة من اإلجراءات والسررررررررررررياسررررررررررررات لحماية األصررررررررررررول: -2-4

 األصول وذلك بوجوئ مجموعة من السياسات واإلجراءات التي تسمح بحماية األصول ومنع تسربها واختالسها

 ولضمان صحة الايانات والتقارير املحاسبية.
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من متطلاات نظام الرقابة الداخلية الجيد وجوئ قســـــــــــم تنظيم إئاري ئاخل داخلية: قسرررررررررررم املراجعة ال-2-5

 املؤســــــــــــســـــــــــــــة يطلق عليــــه قســــــــــــم املراجعــــة الــــداخليــــة، مهمتــــه التــــأكــــد من تطايق ـكـــافــــة اإلجراءات و اللوائح

 والســــــــــــيــــــاســـــــــــــــــات التي وضــــــــــــعتهــــــا اإلئارة، وأيضـــــــــــــــــا التــــــأكــــــد من ئقــــــة الايــــــانــــــات املحــــــاســــــــــــبيــــــة التي يوفرهــــــا

 1املحاسبي وأيضا التحقق من عدم وجوئ أوجه تالعب أو مخالفات.النظام 

 ( مقومات الرقابة الداخليII-5) الشكل رقم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فتحي روق السوافيري وآخرون: االتجاهات الحديثة في الرقابة واملراجعة الداخلية، ئار الجامعة الجديدة، :املصدر

 .36. ص2002اإلسكندرية، مصر، ،              

                                                           
 .13 .بوعالم وهبية، مرجع سابق، ص -1 

 مقومات الرقابة الداخلية 

لجانب املحاسيي ا  الجانب اإلداري  

 الدليل املحاسيي-

 الدورة املستندية-

 املجموعة الدفكرية-

 الوسائل ا:لية -

 الجرد الفعلي لألصول  -
 

 هيكل تنظيمي كفء-

 كفاءة العاملين-

 معايير أداء سليمة -

 مجموعة السياسات-

 واإلجراءات لحماية األصول 

 قسم املراجعة الداخلي-
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 املبحث الثاني: اإلطار   املفاهيم    لحكومة الشركات 

لقد زائ االهتمام بمفهوم حوكمة الشـــــــركات في العديد من االقتصـــــــائيات خالل العقوئ القليلة املاضـــــــية، وعقب    

دئ ســــــــــــنقوم بالتعرف على العوامل التي أئت االنهيارات واألزمات التي شــــــــــــهدتها العديد من الدول، و في هذا الصــــــــــــ

 .لظهور حوكمة الشركات، وكذا أهميتها وأهدافها

 ملطلب األول: ماهية الحكومة ا

تعدئت تعاريف حوكمة الشـــــــــــركات بتعدئ كتابها و اختالف وجهات نظرهم، و ذلك لتداخل هذا املفهوم في العديد 

جتماعية للشــــــــــــركات، و كذا ارتااط هذا املفهوم بمجموعة من من األمور التنظيمية و االقتصــــــــــــائية و املالية و اال 

األطراف و هي املساهمين، اإلئارة، مجلس اإلئارة و أصحاب املصالح, و فيما يلي  ع  التعريفات املتعلقة بمفهوم 

 حوكمة الشركات:  

 :املنظمات نظر وجهة من الشركات حوكمة تعريفات -1

أجل  من املؤســــــســــــاتية املوارئ إئارة رقابة و الســــــياســــــية، للســــــلطة ممارســــــةWB) :) 1الدولي  البنك تعريف - 1-1

    واجتماعية   إقتصائية تنمية

 واإلئارية االقتصائية و السياسية السلطة ممارسة le UNDP :2)  : (اإلنمائي املتحدة األمم برنامج تعريف - 1-2

املركزية،  الحكومة أنشـــــــــــطة و التنظيمية الهياكا تغطي الواســـــــــــع وبمفهومها أعمالها، و الشـــــــــــركة شـــــــــــؤون إلئارة

 بفعالية املشاركة في الخاص القطاع و املدني املجتمع تضم التي األفرائ و الشركات و البرملان و اإلقليمية واملحلية،

 .املجتمع كافة على تؤثلر التي العامة في السياسة و التأثير

 يتم بواسطته نظام بأنها الشركات حوكمة تعتبر :(OCED) 3التنمية و اإلقتصادي التعاون  منظمة تعريف - 1-3

 املشـــاركين املختلفين بين املســـؤوليات و الواجاات توزيع هيكل تحدئ الحوكمة و األعمال، منظمات رقابة و توجيه

 األحكام التخاذ و القواعد تضــع و املصــالح ذوي  من وغيرهم املديرين، و اإلئارة مجلس مثل املســاهمة، الشــركة في

 وضـــع الشـــركة خالله من تســـتطيع الذي املالئم الهيكل تعطي الحوكمة ف ن املســـاهمة، الشـــركة لشـــؤون القرارات

 .األئاء مراقاة على العمل و األهداف هذه لتحقيق الالزمة الوسائل و أهدافها

                                                           
1  Carlos Santios, Good Governance and Aid Effectiveness, the world bank and conditionality, the Georgetown public policy 

review, volume 7 Number 1 fall , 2001, p 5 

2 Wajidi ben rejeb, gouvernance et performance dans les établissement des soins en Tunisie, Mimoire pour l’obtention 

du diplôme des études Approfondies en Management, Faculté des scienceséconomique et de gestion de tunisie, 2003, p : 5. 

   13ص ذكره، ساق مرجع  ، اإلئارة، مجلس وئور  الشركات حوكمة ئرويش، ، حيدر عدنان 3   
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  :1نظراملالك وجهة من الشركات حوكمة تعريفات-2

 الوكالة وتكاليف التشـــــــــــغيل، تخفي  ملحاولة املســـــــــــتثمرون يســـــــــــتخدمها التي العمليات من مجموعة هي  - 2-1

 .لنشاطها الشركة املرتاطة بممارسة

 : املستثمر باعتاارها نظر وجهة من الشركات ( حوكمةColeman & Biekpe  2006)   من كل عرف  - 2-2

 املستثمر؛ املال رأس عائد بدفع الوعد  

 بفعالية الشركة إستثمارات تشغيل و ب ئارة اإللت ام.  

 العمالء املوظفون، الدائنون، األســـــهم، حملة ( املصـــــالح أصـــــحاب يســـــتخدمها التي اآلليات من مجموعة هي -2-3

 مصالحهم حماية لهم يضمن الذي بالشكل املديرين وعلى الشركة، ئاخل الرقابة ملمارسة ) الصلة ذات واألطراف

 .الشركة ئاخل

  :2 اإلدارة نظر وجهة من الشركات حوكمة تعريفات -3 

 األســــــهم حملة مع العالقات إئارة و الشــــــركات، إئارة في الشــــــركات إئارة مجالس مســــــؤوليات و واجاات هي - 3-1

 .املصالح أصحاب ومجموعات

 انفصــــــال هنا  يكون  عندما املديرين، بواســــــطة القرارات اتخاذ عملية على تؤثر التي اآلليات مجموعة هي - 3-2

 .اإلئارة و امللكية بين

عن  الشــــركات حوكمة - 3-3
ُ
 بما وتنظيمها الشــــركة إئارة على للقائمين الســــليمة املمارســــات و التطايقات بوضــــع ت

 خالل من وذلك وغيرهم، املصـــالح أصـــحاب و بالشـــركة العاملين و الســـندات و األســـهم حملة حقوق  على يحافظ

 .بي هم ترب  التي التعاقدية العالقات صي  تنفيذ تحري 

 تعريف يمكن ســــــــــــاق مـــا خالل من بفعـــاليـــة الشــــــــــــرـكــات إئارة لضــــــــــــمـــان الســــــــــــ ي هي الشــــــــــــرـكــات حوكمـــة - 3-4

 من الشـــــــركات ورقابة إئارة شـــــــأنها من التي املعايير القواعد و و القوانين من مجموعة أنها على حوكمةالشـــــــركات

 تعارض من التخفيف وكذا املســــــــــــاهمين مصــــــــــــالح و حقوق  على الحفا  أجل من املالية غير و املالية الناحية

 للشركة. املسيرين و املال  بين القائم املصالح

 

                                                           

 مركز االستثمار لوزارة مقدم بحث املصرية، للشركات املالي اإلئاري  على الشركات لحوكمة الداخلية اآلليات أثر عالم، سمير الدين بهاء 1 

      5 ص ، 2007 مصر، املصري،  املديرين

 6ص ،  ذكره ساق املصرية مرجع للشركات املالي اإلئاري  على الشركات لحوكمة الداخلية اآلليات أثر عالم سمير الدين بهاء2
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 املطلب الثاني: خصائص حكومة الشركات 

 :1يلي فيما نوجزها الخصائص من مجموعة استنتا  يمكن السابقة التعاريف من

 الصحيح؛ و املناسب األخال ي السلو  إتااع به يقصد و  :االنضباط -

 الشركة؛ في يحد  ما لكل حقيقية صورة إعطاء و تقديم بها يقصد و  :الشفافية -

 الضغوطات؛ نتيجة الزمة غير تأثيرات يوجد ال أي  :االستقاللية -

 التنفيذية؛ اإلئارة و اإلئارة مجلس بها يقوم التي األعمال تقدير و تقييم إمكانية تعني و  :املساءلة -

 بالشركة؛ مصلحة لها التي األطراف جميع أمام اإلئارة مجلس يتحملها التي املسؤولية تعني و  :املسؤولية -

 أصــــــــحاب أو مســــــــيرين مســــــــاهمين، كانوا ســــــــواء األطراف جميع حقوق  احترام وجوب تعني و  :العدالة -

 في الشركة؛ مصلحة

في  يســــــاهم و املجتمع بمصــــــلحة  هتم جيد كمواطن الشــــــركة إلى النظر تعني و :االجتماعية  املسررررررؤولية -

 :الشركات حوكمة خصائص يو ح التالي الشكل و .تطويره

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مصر، الجامعية، الدار ،)املتطلاات التجارب، املاائ ، املفاهيم،  (ومصارف وخاص عام قطاع شركات حوكمة حمائ، العال عاد طارق 1 

 23 ص 2008

.  
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 ( خصائص حوكمة الشركاتII-6) الشكل رقم: 

 

 

 

 التجارب، املاائ ، املفاهيم،   ( ومصارف        وخاص عام قطاع شركات حوكمة حمائ، العال عاد باالعتمائعلى طارق  الطالب اعدائ من :املصدر

 23 .ص 2008 مصر، الجامعية، الدار ،)املتطلاات

  الشركات حوكمة أهميةو اهداف :الثالث املطلب

 .وأهدافها الشركات حوكمة أهمية إلى التطرق  املطلب هذا خالل من سنحاول 

 :الشركات حوكمة أهمية-1

  :1يلي فيما الشركات حوكمة أهمية توضيح يمكن

 و املســـــــتثمر لدى الثقة يولد و الربحية، وتعظيم الســـــــهم، أئاء من يحســـــــن الحوكمة لقواعد الســـــــليم التطايق-

 من لشــركات ا هذه به تتمتع ملا نظرا الطويل األجل في املنافســة على املنظمات قدرة زيائة إلى ويؤئي األســهم حملة

 ثقة يدعم بما الشــــــــــــركة عمليات جميع في املالية املراجعة و املحاســــــــــــبية، إجراءاتها و معامالتها في الشــــــــــــفافية

 املستثمرين؛

 أئوات اســـــــتحدا  ظل في خاصـــــــة و العاملية، املال أســـــــواق في الشـــــــركات تنافســـــــية تدعيم و املال  ثروة تعظيم-

 الخ،...رئيس ي ملستثمر بيع أو استحواذ أو اندماجات حدو  و جديدة، مالية وآليات

                                                           
املساهمة  شركات حالة ئراسة :املالية التقارير وجوئة املحاسبي اإلفصاح على وأثره الحوكمة قواعد تطايق سامي، وعمري  عمار بن عيش  1

  5:ص ، 2010 ئيسمبر7-8 الاوا ي، أم جامعة وآفاق، ورهانات واقع للمؤسسة املحاسبية الحوكمة بملتقى مداخلة ، الجزائرية
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 للفئات مرضـــــــية معاملة و الالزم، التمويل على الحصـــــــول  في أكبر قدر الشـــــــركات يعطي الحوكمة قواعد تطايق-

 املصالح؛ أصحاب من املختلفة

 األسهم؛ حملة من األقلية خاصة و األسهم حملة حقوق  على املحافظة و املصالح، ألصحاب الحماية توفير-

 تخفي  و الوـكـالــة مشــــــــــــكلــة لحــل املمكنــة الحلول  أحــد الشــــــــــــرـكـات حوكمــة آلليــات الجيــد التطايق يعتبر-

 محاســبية مشــاكل في االنزالق تجنب و اإلقتصــائي االســتقرار و التنمية تحقيق -و الكفاءة من قدر تكاليفها؛

 ؛الشركات نشاط واستقرار تدعيم على يعمل بما مالية،

-االجتماخي  الرفاه و القانونية و اإلقتصـــائية التنمية تحقيق على تعمل ف ي كايرة أهمية الشـــركات لحوكمة-

 األطراف بحقوق  الوفاء على تعمل ألنها الحوكمة بآليات القانونيين  هتم حيث واملجتمعات، لإلقتصـــــــــائيات

 .الخ...الانو  و املقرضين العاملين، املديرين، اإلئارة، مجلس األسهم، حملة تضم التي و املتعدئة

 غير املتعمدة ، أو و االنحرفات املتعمدة أو  العمدية األخطاء حدو  تفائي في الشـــــــــــركات حوكمة تســـــــــــاهم-

باســــــــــتخدام نظم رقابية  وذلك الشــــــــــركة، ممكن لحماية  مصــــــــــالح مســــــــــتوى  أئنى إلى ذلك تقليل على العمل

 .1متطورة

 املالية املنشــــــــورة تحقيق القوائم في املعلومات املالية الوارئة  في الثقة تحقيق في الشــــــــركات حوكمة تســــــــاهم-

االنفــاق و رب  االنفــاق  فــاعليــة وتحقيق اخليــة، الــد   واملراقاــة  املحــاســــــــــــاــة نظم من القصــــــــــــوى  االســــــــــــتفــائة

 . 2باإلنتا 

 التنظيمي املناخ كفاءة مدى هو أهمية فوق  الذي األمر 3 :والرقابية املحاسررررررررررربية الناحية من الحوكمة أهمية

عوامل أســـــاســـــية  ثالثة على التركي  خالل من األســـــواق تزئائ متا عة في أجهزة اإلشـــــراف ئور  أهمية وأن والرقابي،

 الواليات أصــــــدرت من االنضــــــااط املزيد لضــــــمان الســــــليمة، وســــــعيا املحاســــــبية اإلفصــــــاح، الشــــــفافية، واملعايير

 لضمان وسريعة انتها  آليات ئورية أهمية على ينص "sarbanes Oxley "عليه اسم  أطلق جديدا تشريعا املتحدة

 أعمال مســـــتقلين ملتا عة أعضـــــاء من تشـــــكيل لجان إلى يدعو املطلوب،كما والشـــــفافية اإلفصـــــاح على الحصـــــول 

                                                           
 امللتقى الوطني حول حوكمة في مشاركة بطاقة واإلئاري، ااملالي الفسائ من الحد في وئورها الشركات حوكمة آليات وآخرون، رقية حسيال  1

 . 09ص 2012من الفسائ املالي و االئاري جامعة محمد خيضر  سكرة ماي للحد كآلية الشركات

قابية بين اآلليات التنسيق في الشركات حوكمة ئور  عمر، قمان ،براق محمد 2  بطاقة واإلئاري، الفسائاملالي  من للحد   والخارجية  اخلية الد   الر 

 3ص  2012 سكرة،ماي  خيضر، جامعة محمد  املالي واإلئاري، الفسائ من للحد كآلية الشركات حوكمة الوطني ملتقى في مشاركة
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أئاء  ومراقاة متا عة جهاز أهمية إنشـــــــــــاء إلى أيضـــــــــــا تام،كما يشـــــــــــير بحيائ ةاملالي والقوائم الحســـــــــــابات مراجعة

    . مهامها أئاء كفاءة وضمان واملراجعة املحاساة مؤسسات

 الشركات حوكمة أهمية( II-7) رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،2008أوت اإلصالح، لتحقيق إرشائية نصائح CIPEالخاصة  الدولية املشروعات مركز الناشئة، األسواق في الشركات حوكمة ميكرا كراسينكي، :املصدر

 6  ص

 :الشركات حوكمة أهداف -2

 :1في تتمثل و رئيسية محاور  ثال  على الشركات حوكمة هدف يرتكز

 تحقيق على املديرين يشةع الذي الحوافز نظام صيانة و إنشاء خالل من التةارية األعمال أئاء تنشي  و تسهيل-

 ؛الطويل املدى على اإلنتاجية األرباح و املوجوئات على العائد و للشركة، التشغيلية الكفاءة من قدر أقع  

                                                           
1 Charles Oman, Steven Fries et Willem Buiter, La gouvernance D’entreprise dans les pays en développement, en 

transirons et les économies émergentes, Centre de développement de L’OCDE, Cahier de politique économique N°23, 

2003, P : 6. 

 الشركات حوكمة أهمية

 واملستثمرين للشركات بالنسبة للمجتمع بالنسبة

 والتنمية االستثمار تشجيع-

 .املستدامة

 .الفسائ تحارب-

 .التنافس تشجع-

 اإلنتاجية زيائة على تشجع-

 .واالبتكار

 املالية األسواق تجعل-

 .مستقرة

 .الشركات أئاء تحسن-

 .املالراس   تكلفة من تقلل-

 .السمعة تقوي -

 .تيجيةااإلستر  تحسن-

 بين قوية عالقات تاني-

 املصلحة أصحاب

 .املستثمرين حقوق  تحمي-

 .املخاطر اثر تخفف-
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 إساءة شكل تأخذ التةاوزات هذه أن حيث الشركة، موارئ على املسيريين قال من السلطة استخدام إساءة تقييد

 لخدمة املســـــيرين ميل نتيجة تكون  عموما التي و "الوكالة مشـــــاكل" يســـــم  ما هذا و الشـــــركة، أصـــــول  اســـــتخدام

 أنفسهم؛

 من املستثمرين ملصالح أفضل حماية و للشركات  مساءلة لضمان املسيرين سلو  ملراقاة الالزمة الوسائل توفير-

 .بالشركات التنفيذيين املديرين طرف من السلطة استغالل

 :1 أهمها و األهداف من العديد تحقيق على الجيدة الحوكمة تعمل كما

 خلق إلى يؤئي هذا و قيمتها، زيائة و األجنبية املنافســـــة أمام اإلقتصـــــائية للوحدات التنافســـــية القدرة تحســـــين-

 ؛اإلنتاجية التكاليف تخفي  و املنتةات جوئة ئرجة لزيائة حديثة تكنولوجيات تاني و للتطوير حوافز

 كافة في الشـــــــفافية عنصـــــــر يدعم هذا و اإلقتصـــــــائية، للوحدات املحاســـــــبية املســـــــاءلة تدعيم و الرقابة فرض-

 الفسائ؛ ضا  من يمكن الذي بالشكل املالية املراجعة و املحاساة إجراءات و الشركة وعمليات معامالت

 املتوقعة؛ باملخاطر التناؤ و املناسب التمويل على الحصول  و اإلقتصائية، الوحدة أرباح تعظيم-

 رؤوس هروب من الحد و األجنبية اإلســــــتثمارات جذب إلى يؤئي مما املالية، األســــــواق في املســــــتثمرين ثقة زيائة-

 األموال؛

 املختلفة. األطراف مصالح مراعاة و املاائ  و وانين بالق اإللت ام ثقافة تعميق-

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 قىبملت مداخلة اإلستثمار، قرر  لترشيد املحاسبية املعلومات شفافية تحقيق في الشركات حوكمة ئور  خالد، ئريس مسعوئ، صديقي1 

  -14 ص ، 2010 ئيسمبر7-8 الاواق  أم جامعة وآفاق، ورهانات واقع للمؤسسة املحاسبية  الحوكمة



 كاتالشر  العالقة بين الرقابة الداخلية وحكومة: ثاني الفصل ال

 

 
47 

 

 املبحث الثالث: اإلطار العلمي لحكومة الشركات

بمفهوم  املت ايدلالهتمام  تعتبر الرقابة الداخلية من بين أهم الوســــــــائل املســــــــاهمة في حوكمة الشــــــــركات، ونظرا      

ئراســـــــة هذا املفهوم وتحليله ووضـــــــع ماائ   حوكمة الشـــــــركات فقد حرصـــــــت العديد من املؤســـــــســـــــات الدولية على

 بتطايق ماائ  وقواعد حوكمة الشركات. محدئة لتطايقه، وتحديد األطراف املعينة

 املطلب األول: مبادئ حكومة الشركات 

 حيث تضـــمنت الشـــركات، لحوكمة ماائ  ( بوضـــعOECD)   التنمية و اإلقتصـــائي التعاون  منظمة قامت لقد  -1

الورقة  تضــــــــمنت بينما ماائ  خمســــــــة 1999ســــــــنة  التنمية و اإلقتصــــــــائي التعاون  منظمة عن الصــــــــائرة الورقة

 :1 يلي فيما تتمثل ماائ  ستة 2004سنة  الصائرة

 تســهيل و األســهم، ملكية تحويل أو نقل تشــمل و :للمالك الرئ سررية الوظائف و املسرراهمين حقوق  حفظ - 1-1

 القرارات في املشاركة في املساهمين وحق اإلئارة، مجلس كانتخاب القرارات إتخاذ عند للمساهمين فاعلة مشاركة

 في املســــاهمة الشــــركات رقابة تحكم التي اإلجراءات و األحكام و القواعد توضــــيح و الجوهرية، بالتغيرات املتعلقة

 .املالية األسواق

 املســـاهمين، لجميع العائلة املعاملة الشـــركات حوكمة إطار يضـــمن أن يجب:للمسررراهمين العادلة املعاملة - 1-2

 على للحصـــــول  املســـــاهمين لكافة الفرصـــــة تتاح أن يجب كما األجانب املســـــاهمين و املســـــاهمين أقلية ذلك في بما

 .ذلك في املتسباين ومحاساة لحقوقهم، انتها  أي مقابل فاعل تعوي 

 حقوق  اإلعتاار  عين الشــــركات حوكمة إطار يأخذ أن يجب :الشررررركات حوكمة في املصررررال: أ ررررحا  دور   -  1-3

 و املســــاهمة الشــــركات بين والفاعل النشــــ  التعاون  وتشــــجيع اتفاقية أو بقانون  وضــــعت التي املصــــالح أصــــحاب

 حقوق  احترام مع هذا املشــــــــــاريع، ئيمومة و املحافظة علي تنميتها و الثروة لتحديد ذلك و املصــــــــــالح، أصــــــــــحاب

 على للحصـــــول  الفرصـــــة املصـــــالح لدى أصـــــحاب أن يكون  يجب كما القانون، عليها ينص التي املصـــــالح أصـــــحاب

 .وقت أي في مالئمة على معلومات الحصول  الحرية في املصالح ألصحاب كما حقوقهم، انتها  عند تعوي 

 الوقت في و الصـــــحيح اإلفصـــــاح تحقيق الشـــــركات حوكمة إطار يضـــــمن أن يجب :الشرررررفافية و اإلفصرررررا  -  1-4

 مراعاة مع هذا امللكية، حقوق  و اإلئاري  و املالي الوضــع ذلك في بما للشــركات، الجوهرية و الهامة لألمور  املناســب

 و املالية كالنتائج أخرى  معلومات يشــمل بل فق  الهامة املعلومات على يقتصــر ال أن و شــامال اإلفصــاح يكون  أن

 املعلومات تعد أن يناغي كما التصـــــــويت، حقوق  و لألســـــــهم الرئيســـــــية امللكية و الشـــــــركة، أهداف و التشـــــــغيلية

 لحســابات الســنوية باملراجعة القيام كذلك و املالية، واملراجعة املحاســاة ملعايير طاقا ع ها اإلفصــاح و املحاســبية

                                                           
1 OCED, Principe de la ouvertement d’entreprise, 2004, http://www.oedc.org, consultation le 14/03/2018. 
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 بأن املساهمين و للمةلس موضوعية و خارجية ضمانات لتقديم هذا و مؤهل و مستقل مراجع بواسطة الشركة

 التي املعلومات توزيع قنوات توفير يجب كما وأئائها للشركة الحقيقي املالي الوضع ما حد إلى تمثل املالية الايانات

 .املناسب الوقت في عليها الحصول  املعلومات مستخدمي تمكن

 للشركة، اإلستراتجي اإلرشائ و التوجيه الشركات حوكمة إطار يضمن أن يجب :اإلدارة مجلس مسؤوليات  -1-5

 و الشـــــركة أمام مســـــؤولياتهم عن اإلئارة مجلس محاســـــاة و الشـــــركة إئارة على اإلئارة ملجلس الفعالة الرقابة و

 العمل و  عناية للمعلومات كامل توفير أساس على و اإلئارة مجلس أعضاء يعمل أن خالل من هذا و املساهمين،

 مختلف في ســــتؤثر اإلئارة مجلس قرارات كانت ما إذا كذلك املســــاهمين و للشــــركة مصــــلحة أفضــــل تحقيق على

 كافة اتجاه  عائلة معاملة تحقيق على العمل اإلئارة مجلس على ف ن مختلفة، بطرق  املســــــــــــاهمين مجموعات

 و املخاطر وســــــياســــــة الشــــــركة إســــــتراتيجية توجيه :رئيســــــية بوظائف القيام اإلئارة مجلس على كما .املســــــاهمين

 املســــــــــــؤولين التنفيــذين اختيــار و الشــــــــــــركــة تحــديــد أهــداف و الســــــــــــنويــة، العمــل خط  و التقــديريــة املوازنــات

 عمليات و الرئيســــــــية الرأســــــــمالية على املصــــــــاريف اإلشــــــــراف مع الشــــــــركة أئاء و التنفيذ مراقاة و الرئيســــــــيين،

 الحكم و التقييم ممارســــة على قائرا جلس اإلئارةم يكون  أن يجب كذلك و اإلســــتثمار، عن التخلي اإلســــتحواذ و

 غير من اإلئارة مجلس أعضــــــاء عدئ من تكليف خالل من هذا و مســــــتقلة، بصــــــفة لشــــــؤون الشــــــركة املوضــــــوخي

 من و بها املصالح في تعارض يحتمل وجوئ بمهام للقيام املستقل الحكم ممارسة القدرة  على ذوي  الشركة موظفي

 .اإلئارة ملجلس أعضاء ترشيح و املالية نزاهة القوائم ضمان :املسؤوليات تلك أمثلة

الحســــــنة  النوايا أســــــاس على وكذا للمعلومات، كامل توافر أســــــاس على اإلئارة مجلس أعضــــــاء يعمل أن و يجب

 .واملساهمين املؤسسة مصالح لتحقيق يعمل أن يجب كما املطاقة، القواعد وسالمة

 يناغي أن املجلس ف ن املســــــاهمين، فئات مختلف على متااينة تأشــــــرات  اإلئارة مجلس رات قرا  عن ينتج حينما

 .1املساهمين لجميع املتكافئة املعاملة تحقيق على يعمل

 

 

 

 

                                                           

 العربي املؤتمر الداخلية، املراجعة خدمات طايعة منظور  من الشركات حوكمة إطار في الداخلية املراجعة السعدني،  سيوني حسن مصطفى1 

 املنظمة تامنشور  ، 2005 سبتمبر في املتحدة العربية اإلمارات الشارقة، في املنعقد الشركات، حوكمة إطار في الداخلي التدقيق حول  األول 

 200،201 ص ص ، 2009 مصر، القاهرة، .اإلئارية،  للتنمية العربية
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 :  OCDEمبادئ حوكمة الشركات حسب ( II-8)الشكل رقم 

 

 
source : OCDE ,principes de la gouvernement d’entreprises,2004 
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 :1بازل  لجنة مبادئ-2

 على تركز واملالية،وهي املصـــــرفية املؤســـــســـــات في بالحوكمة خاصـــــة إرشـــــائات 1999 العام في بازل  لجنة وضـــــعت

  التالية النقاط

 يتحقق التي والنظم الجيدة للتصـــرفات املعايير من وغيرها الســـليمة للتصـــرفات الشـــرف ومواثيق املؤســـســـة قيم-

 املعايير؛ هذه باستخدامها من

 لس ذلك؛ في األفرائ ومســــــاهمة الكلي نجاحها قياس يمكن بموجبها والتي جيدا، معدة للمؤســــــســــــة إســــــتراتيجية-

  اإلئارة؛

 األفرائ من املطلوبة للموافقات وظيفيا تسلسال متضمنا القرار اتخاذ ومراكز للمسؤوليات السليم التوزيع-

 العليا؛ واإلئارة الحسابات ومراجع اإلئارة مجلس بين الفعال للتعاون  آلية وضع-

 خطوط عن للمخاطر مســــتقلة و ئارة والخارجي الداخلي التدقيق مهام يتضــــمن قوي  ئاخلي ضــــا  نظام توافر-

 املسؤوليات؛ مع السلطات تناسب مراعاة مع العمل

 مع العمل عالقات ذلك في املصــــــــالح، بما تضــــــــارب فيها يتصــــــــاعد التي املواقع في املخاطر ملراكز خاصــــــــة مراقاة-

 املؤسسة؛ في الرئيسية القرارات متخذي ،أو العليا واإلئارة املساهمين وكاار باملصرف املرتاطين املقترضين

 املوظفين أو للمديرين بالنســـاة ســـليمة، وأيضـــا بطريقة العمل تحقق التي العليا لإلئارة واإلئارية املالية الحوافز-

 أخرى؛ عناصر أو ترقيات أو تعويضات شكل في كانت سواء

 .خارجيا أو ئاخليا مناسب  شكل املعلومات تدفق-

 :2الدولية التمويل مؤسسة مبادئ-3

 أســاســية تراها عامة وماائ  وقواعد موجهات 2003 عام الدولي للانك التا عة الدولية التمويل مؤســســة وضــعت

 :كالتالي أربعة مستويات على مالية، وذلك غير أو مالية كانت تنوعها ،سواء على املؤسسات في الحوكمة لدعم

 ؛الرشيد للحكم املقاولة املمارسات-

                                                           

 املؤسسات لاع  ،ئراسة املستدامة التنمیة معایير و ماائ  لتجسید املؤسسات حوكمة مجال في التدقیق وظیفة ،تطور  غالب فاتح1 

  50،ص 2011 سطیف، جامعة املستدامة، للتنمیة اإلستراتیجیة األعمال إئارة ،تخصص ماجستير ،مذكرة الصناعیة

 بين الشراكة عنوان تحت العربي املصرفي العاملیة،املؤتمر املعایير حسب العربیة املالیة املؤسسات و املصاریف في الجید الحكم شاكر، فؤائ2

  34ص ، 2005 التنمیة، أجل من اإلستثمار و املصرفي  العمل
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 ؛الجديد الجيد الحكم لضمان إضافية خطوط-

  ؛محليا الجيد الحكم لتحسين أساسية إسهامات-

 . القيائة-

 املطلب الثاني: محددات واألطراف املعنية بتطبيق قواعد حكومة الشركات

 1:الشركات حوكمة محددات -1

تضمن  التي املحدئات من مجموعة توفر يجب الشركات، حوكمة تطايق مزايا من الدول  و الشركات تستفيد حت 

 1 :يلي فيما تتمثل املحدئات من مجموعتين هنا  حيث. الشركات حوكمة ملاائ  السليم التطايق

 حسن على تساعد التي القواعد و القوانين تنفيذ يضمن املحدئات هذه مثل وجوئ إن :الخارجية املحددات-1-1

 :يلي فيما املحدئات هذه تتمثل و الشركة، إئارة

 املنظمة اإلجراءات و التشـــريعات و القوانين مثل الدولة في اإلقتصـــائية لألنشـــطة املنظم لإلســـتثمار العام املناخ-

 الشركات؛ و العمل لسوق 

 اإلحتكارية؛ املمارسات منع و املنافسة تنظيم-

 الرقابة إحكام في الرقابية األجهزة كفاءة و املشروعات لقيام الالزمة األموال يوفر الذي املالي القطاع وجوئ كفاءة-

 الشركات؛ على

 املالية؛ السوق  في العاملة الشركات و املهنية الجمعيات مثل التنظيم ذاتية املؤسسات  ع  وجوئ-

 .االستشارية املكاتب و املحاماة مكاتب مثل الحرة باملهن خاصة مؤسسات وجوئ-

 :يلي فيما املحدئات هذه تتمثل و :داخلية محددات-1-2

 الشركة؛ ئاخل القرارات شكل و أسلوب تحدئ التي األسس و التعليمات و القواعد-

 التعارض تخفيف أجل من التنفيذيين املديرين و اإلئارة مجلس و العامة الجمعية بين املهام و الســــلطات توزيع-

 األطراف؛ هذه مصالح بين

                                                           

 اإلصالح في وئورها شركاتال حوكمة حول  األول  العلمي املؤتمر في مداخلة االقتصائية، التنمية في الشركات حوكمة ئور  حدائ، مناور 1 

 7ص ، 2008 ئمشق، جامعة اإلقتصائ، كلية سبتمبر، 15-16 االقتصائي
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 القومي؛ اإلقتصائ في الثقة زيائة إلى ال هاية في تؤئي الحوكمة-

 اإلستثمار؛ معدالت رفع و املدخرات تعائة على العمل سوق  تعميق و زيائة-

 املستثمرين؛ صغار و األقلية حقوق  ضمان على العمل-

  العمل؛ فرص خلق و التنافسية قدرة خاصة و الخاص؛ القطاع نمو تشجيع و ئعم على العمل-

 .األرباح تحقيق و مشاريعها تمويل على الحصول  في املشروعات مساعدة-

 :األطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات-2

 كايرة ئرجة إلى تحدئ و الشـــــركات، حوكمة لقواعد الســـــليم التطايق في تؤثر و تتأثر رئيســـــية أطراف أربعة هنا 

 :1هي األطراف هذه القواعد،و هذه تطايق في الفشل أو النجاح مدى

  لألسهم  ملكيتهم طريق عن الشركة مال رأس بتقديم يقومون  من هم - :املساهمون -2-1

املناســـــــــاة  األرباح على الحصـــــــــول  مقابل اســـــــــتمراريتها مدى يحدئ مما الاعيد، املدى على الشـــــــــركة قيمة وتعظيم

 تحقيق عدم باملقابل و حقوقهم، لحماية املناســاين اإلئارة مجلس أعضــاء اختيار في الحق الســتثماراتهم ويملكون 

 تحقيق يمكن و الشــركة، مســتقال على يؤثر مما الشــركة أنشــطة زيائة في املســاهمين يقلص رغاة املجدية األرباح

 الســـــياســـــات و القوانين ضـــــمن الشـــــركة إلئارة العليا اإلئارة أعضـــــاء حســـــن اختيار خالل من املســـــاهمين أهداف

 .املطلوبة

 اإلئارة مجلس و املصــالح، أصــحاب  مثل األخرى  األطراف أيضــا و املســاهمين يمثلون  من هم : اإلدارة مجلس-2-2

 الســـياســـات وبرســـم الشـــركة، ألعمال اليومية اإلئارة ســـلطة لهم يوكل الذين و التنفيذيين املديرين باختيار يقوم

 الحوكمة ماائ  بينت قد و أئائهم، على الرقابة إلى باإلضـــــافة املســـــاهمين، حقوق  على املحافظة كيفية و العامة

 :هما و  عملهم قيامهم عند الواجاات من بنوعين يضطلعون  اإلئارة مجلس أعضاء بأن

  العناية و الحرص و الجهد ياذل أن و حذرا و اإلئارة يقظا مجلس يكون  أن يتطلب و :الالزمة العناية واجب

 مل  مة الشـــــــركة تكون  أن و ســـــــليمة، و كافية أنظمة و إجراءات الشـــــــركة في يتوفر أن و القرار، اتخاذ في الالزمة

 .املوضوعة التعليمات و واألنظمة بالقوانين

                                                           

الصناعية  املؤسسات لاع  ئراسة املستدامة التنمية ومعايير ماائ  لتجسيد املؤسسات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة تطور  غالب، فاتح1 

  10  ص ، 2011سطيف جامعة املستدامة، للتنمية يةجاإلسترات األعمال إئارة تخصص ماجستير مذكرة
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 ذات املصـــــالح األطراف مع املعامالت و للمســـــاهمين املتســـــاوية املعاملة ذلك يشـــــمل و :العمل في اإلخالص واجب

 .ذلك غير و املكافآت و للرواتب مالئمة سياسات ووضع

 مجلس إلى الفعلي  الخاصــــــــة باألئاء التقارير تقديم و للشــــــــركة الفعلية اإلئارة عن املســــــــؤولة هي و  :اإلدارة-2-3

 تجاه مســـــــــؤوليتها إلى باإلضـــــــــافة قيمتها وزيائة الشـــــــــركة أرباح تعظيم عن مســـــــــؤولة تكون  اإلئارة أن كما اإلئارة،

 بقية و اإلئارة مجلس وصـــــلاين حلقة هي اإلئارة و للمســـــاهمين، تنشـــــرها التي املعلومات في والشـــــفافية اإلفصـــــاح

 رغاات بتنفيذ يقوم من ألنهم  عناية اإلئارة أفرائ اختيار على الحرص يجب لذا الشـــــــركة، مع املتعاملة األطراف

 .اإلئارة ومجلس املساهمين

 املورئين  الدائنين، مثل الشــــــــــــركة ئاخل مصــــــــــــالح لهم األطراف من مجموعة وهم- : املصررررررررررررال: أ ررررررررررررحا -2-4

 حوكمة مفهوم يتأثر و األحيان،  ع  في مختلفة و متعارضــــــــــــة األطراف هذه مصــــــــــــالح تكون  قد و واملوظفين،

 إلنتا  على تساعد الشركة التي املهام بأئاء يقومون  الذين فهم األطراف، هذه بين بالعالقات كاير  شكل الشركات

 االستراتجيات تحقيق املساهمين و اإلئارة مجلس حت  ال و اإلئارة تستطيع ال بدونهم و والخدمات، السلع وتقديم

 .للشركة املوضوعة

  حوكمة الشركات بتطبيق املعنية األطراف( II-9)الشكل 

  

                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 املؤسسات ئراسة لاع  –التنمية املستدامة ومعايير ماائ  لتجسيد املؤسسات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة تطور " غالب، فاتح :املصدر

 .ص 2011 سطيف، جامعة املستدامة، للتنمية اإلستراتيجية األعمال إئارة تخصص ماجستير مذكرة "-الصناعية

 

 االطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات 

 االئارة  اصحاب املصالح  مجلس االئارة  املساهمين 

 أنهم حيث

 املال رأس يقدمون 

 الحصول  مقابل

 األرباح وزيائة على

 املؤسسة قيمة

 املصالح يمثل

األساسية 

 وبع  للمساهمين

 األخرى  األطراف

 ومجلس أحيانا،

 عن املسؤولة هي

 أرباح تعظيم

 وقيمة املؤسسة

 لصالح ألسهم 

 املقرضين خاصة

 ممصلحته تتركزف

 تعظيم في

 رئ احتماالت

 القروض،وهنا 
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 املطلب الثالث: دور الرقابة الداخلية في تطبيق مبادئ حكومة الشركات

ئارية، لكن مع والرقابة اإل        ن في الرقابة املحاســــبيةيعتمد نظام الرقابة الداخلية على آليتين أســــاســــيتين متمثلتا

آلليــة األمثــل التي ال تتوقف على الجــانــب املــالي  تطور نســــــــــــاــة األعمــال الحــديثــة أصــــــــــــاحــت املراجعــة الــداخليــة هي

ممثلة في الجوانب اإلئارية، ومن خالل هذا يمكن القول أن املراجعة  واملحاســــــــــبي بل تتعداه لتشــــــــــمل جونب أخرى 

 تمثل  شـــــــــكل كاير الرقابة الداخلية لذا باتت ئراســـــــــتنا لعالقة الرقابة الداخلية مع تاني ماائ  الداخلية أ ـــــــــحت

تقييم  الشـــركات، يعتبر الحوكمة لتنطلق من اعتمائنا على ئراســـة عالقة املراجعة الداخلية في تاني ماائ  حوكمة

ق ة تقدم الدعم واملســــــــاهمة في تطايها املراجع  الداخلينظام الرقابة الداخلية من املراحل األســــــــاســــــــية التي تقوم ب

 . املراجعة الداخلية في تطايق حوكمة الشركات حوكمة الشركات والشكل التالي يو ح ئور 

ر في إطار تفعيل ئو  أن املراجعة الداخلية تأتي كمحور أســـــــــااـــــــــ ي للحوكمة لتجســـــــــيد الفعالية املنشـــــــــوئة وذلك      

املؤســــســــة من اجل الحصــــول على قوائم مالية  ة الحوكمة املنشــــوئة، فيتعين علىأصــــحاب املصــــالح لضــــمان فعالي

وتتســـم باملصـــداقية من قال أصـــحاب املصـــالح وان تقوم بتفعيل عملية  على ئرجة عالية من الشـــفافية واإلفصـــاح

 يوامل  ولضــــــــــــمــان تنفيــذ هــذه األعمــال في منظومــة الحوكمــة ال بــد من وجوئ التنظيم اإلئاري  املراجعــة الــداخليــة،

األمر الـذي أئى إلى تاني  1املتكـامـل ويشــــــــــــتمـل على مجلس اإلئارة واملراجعين الخـارجيين و ئارة املراجعـة الـداخليـة,

 ركات.املعلومات املالية التي تقوم عليها حوكمة الش ماائ  الحوكمة املتمثلة في مادأ اإلفصاح والشفافية في عرض

ئمة الظروف أو التصــــرفات القا ة يتم من خاللها جعل املعلومات عنفمصــــطلح الشــــفافية يشــــير إلى مادأ خلق بيئ

من  أن الشـــفافية أو وضـــوح الســـياســـة وأصـــاح من املؤكد يمكن الوصـــول إليها  ســـهولة وتكون مرئية وقابلة للفهم،

 لشــفافية تجعل املتخصــصــين أكثر حرصشــانه أن يحســن من إمكانية التناؤ ومن ثم كفاءة القرارات اإلئارية الن ا

 .2مسؤوليتهم وتشجيعهم على إجراء التعديالت الالزمة في الوقت املناسب على تحمل

عايير وقيم بالاحث عن م وتعتبر الشـــــــفافية من الركائز األســـــــاســـــــية التي يقوم عليها االقتصـــــــائ الحديث ف ي ترتا 

 واملمارسات اإلئارية. ال  اهة والعدالة واملصداقية والوضوح واملساءلة في األعمال

 والغموض وتعقد اإلجراءات بطريقة ي هذا اإلطار تعني الشـــفافية جعل األمر وا ـــحا وشـــفافا  عيدا عن اللبسفف

والغموض فيــه ويتصـــــــــــــل بمــا تقــدم أن الشــــــــــــفــافيــة تعريفــا  ال تتيح إمكــانيــة متــا عتــه ومعرفــة أوجــه النقص والخلــل

قرار املعلومات أو الايانات أو أســـــاليب اتخاذ التوفر املناخ الذي يتيح كافة صـــــائيا وســـــياســـــيا له ئالئل كثيرة وه اقت

ولذلك تعدئت تعاريف الشـــــــــــفافية ومضـــــــــــامي ها إال أن جميع  باألفرائ أو الشـــــــــــركات ذوي الصـــــــــــفة العامة. املتعلقة

                                                           
 ، مذكرة ماجستير، غيـر منشـورة،دور أدوات املراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمةإبراهيم إ حاق نسمان، -1 

 .43.ص2009الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، ،

 تكريـت للعلـوم اإلئاريـة، مجلـة دور اإلفصا  املحاسيي في حوكمة الشرركاتعوض خلف ئلف العيساوي،  -2 

 .140.ص2008العراق، ،11العدئ ،04واالقتصائية، مجلد ،
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 واحد يرتا  بكلمات أربعة املصــــــداقية، اإلفصــــــاح، الوضــــــوح واملشــــــاركة والشــــــكل التالي التعاريف تدعو إلى جوهر

 .1يةيو ح جوهر الشفاف

 جوهر الشفافية :  ( II-10) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القتصادية املصدر: بلجودي سعيدة ،دور الرقابة الداخلية في تفعيل مبادى حوكمة الشركات في املؤسسة االقتصادية, مرذكرة ماسركر، ، كلية العلوم ا

.65ص  2014التسيير, جامعة مسيلة , وعلوم   

ة، فعندما الحوكمة الجيد وتعتبر الشـــــــــفافية وســـــــــيلة للتقوية املســـــــــاءلة املحاســـــــــبية واملراجعة الداخلية في تطايق

جميع  بحيث يســهل متا عة املؤســســة من قال تكون القرارات مرئية وقابلة للفهم فان تكاليف املتا عة ســيكون اقل

 .2األطراف ذات الصلة

                                                           
 ، ورقـةدور اإلفصا  والشفافية الحوكمة املصرفية في تمويل التنموية املسرتدامةعجالن العياش ي، غالب فاتح،  -1 

 نـوفمبر10-11بحثية مقدمة للملتقى الدولي أئاء وفعالية املنظمة في ظل التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، الجزائر، 

 .740.,2009ص .

 .140عوض خلف ئلف العيساوي، مرجع سابق، ص -2 

لشفافيةا  

 املشاركة املصداقية إلفصا  الوضو 
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قرير بالقوائم املالية أو تضــــــــمي ها ت اإلفصــــــــاح يعرف بأنه "هو تفســــــــير أو إظهار حقيقة أو رأي أو تفاصــــــــيل تتعلقوب

 1للمساعدة في تفسير هذه القواىم أو التقارير املراجع، ويظهر في شكل معلومة أساسية أو ملحوظة

والتي لها تأثير فعال على جوئة  شـــــــــركاتوباعتاار مجلس اإلئارة واإلئارة العليا من األطراف األســـــــــاســـــــــية لحوكمة ال

اســــــتلزم وجوئ تفاعل بين وظيفة املراجعة الداخلية واإلئارة  الحوكمة املنبثق من تأثيرها على با ي أطراف الحوكمة

املخاطر وتقييم نظام الرقابة الداخلية وكذلك اإلفصـــــــاح الدوري لإلئارة عن األنشـــــــطة  وذلك يمدها بنتائج تقدير

ارة العليا اإلئارة واإلئ طاتها ومسؤولياتها و ما تم انجازه من خطتها املوضوعية، حيث أصاح مجلستنفذها سل التي

الشــــــــركات وذلك ملا للمراجعين الداخليين من ئور  تعتمد على وظيفة املراجعة الداخلية في تحســــــــين عملية حوكمة

 .2والخدمات االستشارية و ئارة املخاطر محوري في تقديم خدمات التأكيد

 في تفعيل وتطايق ماائ  وما يمكن اســـــــــــتخالصـــــــــــه أن املراجعة الداخلية آلية من آليات الرقابة الداخلية تســـــــــــاعد

 الحوكمة املؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وعلوم  ةبلجوئي سعيدة ،ئور الرقابة الداخلية في تفعيل ماائى حوكمة الشركات في املؤسسة االقتصائية, مـذكرة ماسـتر، ، كلية العلوم االقتصائي -1 

 66ص  2014التسيير, جامعة مسيلة , 

 شورة، كليـةعمر علي عاد الصمد،ئور املراجعة الداخلية في تطايق حوكمة املؤسسات، مذكرة ماجستير، غير من -2 

 .117. ص2009العلوم االقتصائية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة املدية، الجزائر، ،
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 خالصة الفصل:

نســــــــــــتخلص أن االهتمام العاملي   عد ئراســــــــــــتنا لهذا الفصــــــــــــل الخاص باإلطار النظري والعلمي لحوكمة الشــــــــــــركات

ارات والفضــــــــائح املالية التي عصــــــــمت تكرار حدو  االنهي جاء نتيجة الرغاة في تفائيبموضــــــــوع حوكمة الشــــــــركات 

ققه مة الشركات أهمية خاصة ملا تحالقرن املا  ي وبداية القرن الحالي، حيث لحوك باالقتصائ العاملي خالل نهاية

عوئ على فائدة ت وما ذلك منإضــــفاء الثقة والشــــفافية والدقة واملصــــداقية الوارئة في القوائم املالية للشــــركات  من

 الشركة واالقتصائ الوطني.

الــداخليــة والخــارجيــة فقــد  وســــــــــــتنــد تطايق الحوكمــة إلى مجموعــة من املاــائ  تحــت إطــار مجموعــة من املحــدئات

لحوكمة الشــــركات والتي تم تعديلها غير إلزامية  املاائ 1999أصــــدرت منظمة التعاون االقتصــــائي والتنمية ســــنة 

 لالسترشائ بها في التطايق الجيد والسليم لقواعد الحوكمة. عملي للشركات كدليل2004سنة 
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 تمهيد

التعرف على ئور الرقابة  الدراســــــــــــة، من أجل هدف هذا الفصــــــــــــل إلى عرض ومناقشــــــــــــة الجوانب التطايقية لهذه 

: فصل إلىوسيتم التطرق في هذا ال,  الجزائرية للكيماويات الداخلية في تفعيل ماائ  حوكمة الشركات في املؤسسة

ماحثين بحيــث املاحــث األول خــاص بــالتعريف بميــدان الــدراســـــــــــــة, و املاحــث الثــاني تضــــــــــــمن اإلجراءات و طريقــة 

 معالجة االستبيان.
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 املبحث األول: التعريف بميدان الدراسة

م في الجزائر، حيث أنه رغ الكيماويات ملؤسسات العمومية االقتصائية املتخصصة فيمن   ADWANيعتبر مجمع 

من طرف املســـــــــتثمرين الخواص واألجانب، فقد اســـــــــتطاع مجمع  قطاع هدا الاملنافســـــــــة الشـــــــــديدة التي يشـــــــــهدها 

ADWAN يتم وســـ ,هذه املنافســـة عكس الكثير من املؤســـســـات العمومية التي كان مصـــيرها اإلغالقأمام  الصـــموئ

 :التطرق في هذا املاحث إلى

 ؛ملحة عن املؤسسة-

 ؛الهيكل التنظيمي للمؤسسة-

 عن املؤسسة ملحة املطلب األول: 

عمل ت، و  2004عام سعوئي ، مع حقوق جزائرية ، تأسس  شركة عدوان للكيماويات الجزائرية ، شركة برأس مال

في  . تتموقع املؤســـســـةوتســـويق الكيماويات غير العضـــوية في اإلنتا  ةمتخصـــصـــ الى يؤمنا هدا. 2008منذ فبراير 

 .مليار ئينار جزائري  3.8بحيث يال  راس مالها  فرنكة ، مستغانم. 03و  02املنطقة الصناعية رقم 

 موظف.  230ى متر مكعب  عدئ موفين يصل ال 70.000تال  مساحة املجمع 

  عدة اسثمارات اخرى تمثلت في: شركة عدوان للكيماويات الجزائريةقامت 

 ؛معمل انتا  الرمل الصناخي ومشتقاته -

 معمل إنتا  الكلور واملشتقات؛ -

 .مصنع إنتا  كلوريد الحديديك-

 ADWANاملطلب الثاني: الهيكل التنظيمي ملؤسسة 

 ADWANالهيكل التنظيمي ملؤسسة ( III-11الشكل رقم ) 
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 اإلجراءات وطريقة معالجة االستبيان  املبحث الثاني:

 سيتم التطرق في هذا املاحث إلى معرفة األئوات املستخدمة في تحليل نتائج

 االستبيان، وكيفية معالجة االستبيان باستخدام األساليب اإلحصائية

 األدوات املستخدمة في تحليل نتائج االستبيان األول:املطلب 

 يمثل االستبيان أهم أئوات الاحث التي اعتمدنا عليها في ئراستنا لجميع الايانات:  االستبيان-1

 واملعلومات من اإلجابات التي تحصلنا عليها، وقد قمنا ب عدائ االستبيان حول متغيري 

 ات من جهة أخرى"، وخصصنا مجموعة منالرقابة الداخلية من جهة وحوكمة الشرك "

 األسئلة املوجهة ألفرائ املجتمع املدروس ئاخل املؤسسة االقتصائية وكانت هذه األسئلة

 منظمة  شكل يتناسب مع أسلوب الاحث العلمي

 سؤاال توزعت على قسمين رئيسيين: 21تضمن االستبيان : هيكل االستبيان-2

 ر املدروسة، تضمنت خمسة أسئلة، أما القسم الثاني فيضم ثال  محاو  الشخصية للعينة األول يشمل الايانات

مقياس ليكارت الخماا ي الذي  ثم إعدائ األسئلة على أساس تتعلق بموضوع الدراسة وشملت ستة عشر سؤال

العينة حول أهم املواضيع التي تناولها االستبيان،  يحمل خمسة إجابات وهذا حت  يتسن  لنا تحديد آراء أفرائ

 : اإلجابات كما هو ماين في الجدول التالي بالتالي يسهل على الطالب توفيرو 

 التصنيف  موافق  شدة  موافق  محايد  غير موافق   غير موافق  شدة 

 الدرجة 5 4 3 2 1

 .115، ص ،  2005ئار وائل للنشر، عمان، األرئن، 1عاد الفتاح الصيرفي، الاحث العلمي: الدليل التطايقي للااحثين، ط ، :املصدر

 : توزعت أسئلة االستبيان على قسمين رئيسيين كما يلي

 .وعدئها خمس أسئلة القسم األول: يضم أسئلة عامة  خصية متضمنة للايانات النوعية عن أفرائ العينة-1

 :ا يليوهي موزعة كم(  16) إلى السؤال(  01)  القسم الثاني: يضم أسئلة املحاور الثالثة املمتدة من السؤال-2

 املحور األول: 
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ضمان التحكم الجيد في  ويشتمل نظام الرقابة الداخلية على مجموعة من اإلجراءات والوسائل من أجل

 (.06) إلى السؤال(  02)  املؤسسة، موضوعة في شكل أسئلة من السؤال

ة من األسئلضم ويتتولى ماائ  الحوكمة األهمية الكبرى في ضمان فعالية حوكمة الشركات،  املحور الثاني :

 (.11)  إلى السؤال( 07)  السؤال

املراجعة  تمائ علىباالع تؤثر الرقابة الداخلية على حوكمة الشركات من خالل تطايق وتاني ماائ: املحور الثالث

 (.16)   إلى السؤال( 12)  األسئلة من السؤال رقمالداخلية ويضم 

( وهي طريقة الختاار ثاات Alpha Cranbach) استخدمنا معامل ألفا كرونااخ   اختبار ثبات االستبيان:-3

 . االستبيان وبين الجدول التالي أن معامالت الثاات عالية جدا تقارب الواحد ئرجة االستاانة عالية جدا

 : توزيع معامل ألفا كرونباخ( III-3)  الجدول رقم

 عناصر االستبيان  معامل الفا كرونباخ

 تعتبر الرقابة الداخلية أئاة من أئوات الرقابة ئاخل املؤسسة 0.987

 تساعد الرقابة الداخلية على اكتشاف األخطاء واالنحرافات قال وقوعها ومعا 0.986

 .في الوقت املناسب

 .إن وجوئ نظام قوي للرقابة الداخلية يعبر عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة 0.986

 الرقابة الداخلية في املؤسسة على مدى توفر مجموعة منيتوقف نجاح وفعالية  0.986

 .املقومات اإلئارية واملحاسبية

 تهدف الرقابة الداخلية إلى ضمان حماية أصول املؤسسة من أي تالعب أو 0.986

 .اختالس

 يقوم املراقب الداخلي بالتأكد من ئقة الايانات املحاسبية املسجلة في الدفاتر ومدى 0.985

 يها.علاالعتمائ 
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 يمثل اإلفصاح الجيد عن املعلومات أحد املاائ  األساسية التي تساعد على ضمان . 0.985

 .فعالية الحوكمة

 يجب أن يكون اإلفصاح شامال ومتكامال وأال يقتصر على املعلومات الجوهرية . 0.986

 .و نما يشمل معلومات عن القوائم املالية والتشغيلية

   اهة واملصداقية والوضوح في املعلومات من أجل ضمان فعاليةتحقق الشفافية ال 0.985

 حوكمة الشركات.

 .يعمل أعضاء مجلس اإلئارة على توفير كامل املعلومات لتحقيق مصالح املؤسسة 0.986

 تساهم املساءلة في الكشف عن التالعب والفسائ ومحاساة املسؤولين في إئارتهم 0.985

 .للموارئ العامة

 وجوئ نظام محكم للرقابة الداخلية لدى املؤسسة يساهم في تفعيل ماائ  الحوكمة. . 0.987

 .يعتمد تنفيذ نظام الرقابة الداخلية على أئاة املراجعة الداخلية 0.986

 يعتمد على املراجعة الداخليـة في مناقشة نظام الرقــابة الـداخلية مع املدقق . 0.986

 ومناسبته.الخارجي ملعرفة مدى ئقته 

 يتم فحص اإلجراءات من قال املراقب الداخلي للتأكد من مطابقتها للسياسات . 0.986

 .والخط  والنظم والقوانين واللوائح ومدى مساهمتها في تفعيل ماائ  الحوكمة

 ة.تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية يساهم في تطايق ماائ  الحوكم 0.985

 .الطالب اعتمائا على االستبيان وبرنامج الحزمة اإلحصائيةاملصدر: من إعدائ 

لعوامل الدراسة وجميعها إلى 0.987و  0.985أن معامالت ألفا كرونااخ تراوحت بين ( 03) يتضح من الجدول رقم

كرونااخ قيمته تتراوح بين الصفر والواحد، وكلما اقتربت من الواحد  ثاات أئاة الدراسة، ونشير إلى أن معامل ألفا
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ليس و  ثاات عالي يطمئن إلى صدق أئاة الدراسة طاقا لقاعدة القياس كل اختاار ثابت صائق ئل ذلك على وجوئ

 .كل اختاار صائق ثابت

 أدوات التحليل اإلحصائي املستعملة املطلب الثاني: 

 امجوتحليل املعطيات على برن ائي لالستبيانات املقاولة، تم االعتمائ في عرض عد أن تم تحصيل العدئ ال ه

(excel)لجيد التحليل ا لتسهل عملية املالحظة والتحليل  غية ول املعالجة املعطيات التي تكون في شكل جد

 ائيةاإلحصفي برنامج الحزمة  للايانات التي تم جمعها، كما تم استخدام  ع  األساليب اإلحصائية املتاحة

النسب املئوية و  األساليب انتهجنا التحليل اإلحصائي الوصفي وما يندر  تحته من تحليل عبر التكرارات ومن تلك

استجابات أفرائها اتجاه عاارات املحاور  للتعرف على الصفات الشخصية والوظيفية ملفرئات الدراسة وتحديد

املتوسطات الحسابية وذلك ملعرفة مدى ارتفاع وانخفاض  حساب كما تم الرئيسية التي تضمنتها أئاة الدراسة،

كما مكننا برنامج الحزمة اإلحصائية من , لكل عاارة من عاارات القسم الثاني للدراسة استجابات عينة الدراسة

 .مدى انحراف استجابات عينة الدراسة لكل عاارة حساب االنحرافات املعيارية وذلك ملعرفة

 :مجتمع الدراسة-1

شركة عدوان للكيماويات  مجتمع الاحث من املوظفين الرئيسيين على املستوى اإلئاري للمؤسسة يتكون 

وزيع االستبيان ئاخل املؤسسة محل فرئ وتم ت30املتكونة من  ،وقد تم بذلك اختيار العينة املقصوئة  الجزائرية

 .الدراسة

 : الحدود الزمنية واملكان-2

ة ئور الرقابة الداخلية في تفعيل ، لدراس  عدوان للكيماويات الجزائريةشركة  تمت هذه الدراسة باملؤسسة 

مضمون ونتائج الدراسة امليدانية بالزمن الذي أجريت فيه املحصور  ماائ  حوكمة الشركات، ويرتا 

 .2020مارس من سنة 14إلى فيفري 15من
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  و تحليل نتائج االستبيان تفريغ املطلب الثالث:

 :فق ما يليو  يتمثل هذا املطلب في إبراز النتائج املتوصل إليها من خالل االستجابات املتجمعةاالستبيان:  تفريغ-1

 :الجنس-1-1

 .توزيع متغيرات أفراد العينة حسب الجنس( III-4)الجدول رقم 

 الجنس  التكرار  % النسبة

  كر  23 %76.7

 أنثا  07 %23.3

 املجموع  30 %100

 إعداد الطالب اعتمادا على االستبياناملصدر: من 

ونساة 76.7% لذكور بـالذكور   نساة أن نساة الذكور أكبر من نساة اإلنا ، حيث تقدر (04الجدول رقم )ياين 

 .العملي مقارنة مع فئة اإلنا ب تسيطر على الجان نالحظ أن فئة الذكور ,  .23%اإلنا  بـ

 : العمرر-1-2

 العمر.توزيع متغيرات أفراد العينة حسب ( III-5)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من إعدائ الطالب اعتمائا على االستبيان

 العمر التكرار % النسبة

 سنة 30اقل من  12 %40

 30 -40سنة  07 %23.3

 سنة 40 اككر من 11 %36.7

 املجموع 30 %100
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من عينة الدراسة  36.7%سنة, و  30من عينة الدراسة بلغت أعمارهم أقل من % 40 أن( 05)ياين الجدول رقم

فنالحظ أن املؤسسة تعتمد على فئة سنة ,  40أعمارهم بين  فتتراوح23.3%أما , سنة40بلغت أعمارهم أكثر من 

 .األولى والثانية

 :املؤهل العلمي-1-3

  توزيع متغيرات أفراد العينة حسب املؤهل العلمي ( III-6)الجدول رقم 

 املؤهل العلمي التكرار % النسبة

 ليسانس 08 %26.7

 ماجستير 01 %3.3

 ئكتوراه  01 %3.3

 شهائة اخرى  20 %66.7

 املجموع  30 %100

 
 املصدر: من إعدائ الطالب اعتمائا على االستبيان

حيث نجد أن أغلاية العينة ,  ألفرائ النسب حسب الدرجة العلميةيتضح لنا توزيع ( 06) ن خالل الجدول رقمم

,   26.7% ما الحاصلين على شهائة ليسانس كانت بنساة 66% أفرائ العينة متحصلين على شهائات أخرى بنساة 

 في نالحظ أن املؤسسة ال تعتمد على الشهائات العليا, 3% كانت بنفس النساة أما شهائة املاجستير والدكتوراه

 .التوظيف عملية

 

 

 الخبرة:-1-4

 الخبرة :توزيع متغيرات أفراد العينة حسب ) III-7)الجدول رقم 



الجزائرية  : دراسة الحالة املؤسسةالثالثالفصل                    

 ADWANللكيماويات 

 

 
67 

 

 الخبرة التكرار %النسبة 

 سنوات  5 اقل من  14 %46.7

 سنوات  -10 5 01 %3.3

 سنوات 10 اككر من  15 %50

 املجموع 30 %100

 املصدر: من إعدائ الطالب اعتمائا على االستبيان

  حيث نجد نساة, ألفرائ العينةة يتضح لنا توزيع النسب حسب عدئ سنوات الخبر ( 07) خالل الجدول رقممن 

 % 46.7  تعتمد أكثر على األقدمية، أما الاا ي بنساة حيث نجد املؤسسة سنوات،10خبرتهم أكثر من  % 50

 . % 3.3 قدرت بـسنوات بنساة ضئيلة جدا  10-5ة ما بين أما الخبر  سنوات،5خبرتهم أقل من 

 :املستوى املنهي-1-5

 :املستوى املنهي ( توزيع متغيرات أفراد العينة حسب III-8الجدول رقم )

 املستوى املنهي  التكرار % النسبة 

 محاسب  05 %16.7

اقب داخلي  06 %20  مر

 اطار سامي  19 %63.3

 املجموع  30 %100

 االستبياناملصدر: من إعدائ الطالب اعتمائا على 

 63% حيث نجد نساةالعينة ,  يتضح لنا توزيع النسب حسب املستوى امل ي ألفرائ( 08) من خالل الجدول رقم

والذين يشتغلون منصب محاسب , % 20 قدرت بـ أما نساة املراقاين الداخليين يشغلون منصب إطار سامي،

 مد عليهم في تقييم وفحص العملياتئاخليين تعتاملؤسسة لد ها مراقاين  فنالحظ أن,  % 16.7قدرت نساتهم 

     . ئاخل املؤسسة



الجزائرية  : دراسة الحالة املؤسسةالثالثالفصل                    

 ADWANللكيماويات 

 

 
68 

 

 :( نتائج إجابات عينة الدراسة حسب كل سؤال وفق ليكارت الخماس يIII-9الجدول رقم )

  التكرار االستجابات  اإلجمالي 

افق بشدة  افق  غير مو محاي غير مو

 د

مواف

 ق 

افق  مو

 بشدة 

 العبارة  

 1 السؤال ت 17 12 01 - - 30

100 - - 3.3 40 56.7 % 

 2 السؤال ت 15 13 1 1 - 30

100 - 3.3 3.3 43.4 50 % 

 3 السؤال ت 10 13 6 - 1 30

100 3.3 - 20 43.4 33.3 % 

 4السؤال  ت 13 14 3 - - 30

100 - - 10 46.6 43.4 % 

 5السؤال  ت 15 13 2 - - 30

100 - - 6.6 43.4 50 % 

 6 السؤال  ت 8 16 4 - 2 30

100 6.6 - 13.3 53.4 26.7 % 

 7 السؤال  ت 15 12 3 - - 30

100 - - 10 40 50 % 

 8 السؤال ت 10 14 4 2 - 30
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100 - 6.6 13.3 46.7 33.4 % 

 9 السؤال ت 8 18 1 3 - 30

100 - 10 3.3 60 26.7 % 

 10 السؤال ت 9 15 4 2 - 30

100 - 6.6 13.3 50 30 % 

 11 السؤال ت 7 12 5 3 3 30

100 10 10 16.7 40 23.3 % 

 12 السؤال ت 9 18 1 2 - 30

100 - 6.6 3.3 60 30 % 

 13 السؤال ت 5 20 3 1 1 30

100 3.3 3.3 10 66.7 16.7 % 

 14 السؤال ت 5 16 5 2 2 30

100 6.6 6.6 16.7 53.4 16.7 % 

 15 السؤال ت 5 17 6 2 - 30

100 - 6.6 20 56.7 16.7 % 

 16 السؤال  ت 10 15 3 1 1 30

100 3.3 3.3 10 50 33.4 % 

 املصدر: من إعدائ الطالب اعتمائا على االستبيان
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على مقياس موافق جدا وموافق،  نستخلص من الجدول السابق رقمأن أغلاية أفرائ العينة يميلون إلى املوافقة

بينما نساة املوافقة على املقياس موافق  شدة    49.60% بنساة حيث بلغت نساة املوافقة على املقياسين موافق

 .االيجابي لدى أفرائ العينة يتفقون في اآلراء إلى حد كاير حول أسئلة االستبيان مما يشير إلى االتجاه%33.56

من  امن أجل حوصلة النتائج يتم حساب تكرارات االستجابات املختلفة وما تعلق به: تحليل نتائج االستبيان-2

 :  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وهذا كما يلي النسب املئوية  و

اجل التحكم الجيد  يشتمل نظام الرقابة الداخلية على مجموعة من اإلجراءات والوسائل من :املحور األول -2-1

 :ل املواليفي الجدو  النتائجملعرفة مدى تحقق املحور األول من وجهة نظر األفرائ العينة يتم حوصلة , في املؤسسة
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من اإلجراءات  نتائج أراء عينة الدراسة حول نظام الرقابة الداخلية على أن مجموعة( III-10) الجدول رقم

 : والوسائل من اجل ضمان التحطم الجيد في املؤسسة

  التكرار االستجابات  املؤشرات اإلحصائية 

االنحراف 

 املعياري 

املتوس  

 الحسابي 

غير موافق 

  شدة 

موافق  موافق  محايد غير موافق 

  شدة 

  النساة
 العاارة 

0.57 4.53 
 السؤال  ت 17 12 01 - -

1 - - 3.3 40 56.7 % 

0.72 4.40 
 السؤال  ت 15 13 1 1 -

2 - 3.3 3.3 43.4 50 % 

0.92 4.03 
 السؤال  ت 10 13 6 - 1

3 3.3 - 20 43.4 33.3 % 

0.66 4.33 
  4السؤال   ت 13 14 3 - -

 - - 10 46.6 43.4 % 

0.62 4.43 
 5السؤال   ت 15 13 2 - -

 - - 6.6 43.4 50 % 

1.01 3.93 
 ت 8 16 4 - 2

 6السؤال 
6.6 - 13.3 53.4 26.7 % 

 األول  املتوس  العام و االنحراف املعياري للمحور  4.27 0.75

 إعدائ الطالب اعتمائا على االستبيان املصدر: من

جميع العاارات املتعلقة بنظام  إلى أن اتجاهات أفرائ عينة الدراسة ايجابية نحو( 10) تشير النتائج في الجدول 

من تأجل ضمان التحكم في املؤسسة حيث بل   الوسائل الرقابة الداخلية على انه مجموعة من اإلجراءات و

كما أن هذا املتوس  يقع ضمن الفئة الخامسة من فئات (  5-4) بين الذي يقعو  4.27   املتوس  الحسابي الكلي
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فرائ أ وهي الفئة التي تشير إلى ئرجة إجابة موافق  شدة والتي تؤكد رضا غالاية ( 5, 4.21) ليكارت الخماا ي من

 .العينة بدرجات متقاربة وهذا ما يظهر في االنحراف املعياري 

ملعرفة مدى تحقق  .تتولى ماائ  الحوكمة األهمية الكبرى في ضمان فعالية حوكمة الشركات :املحور الثاني-2-2

 :في الجدول املوالي  املحور الثاني من وجهة نظر أفرائ العينة تتم حوصلة النتائج
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 الحوكمة فعالية تائج أراء عينة الدراسة حول أهمية مبادئ الحوكمة في ضمانن ( III-11)الجدول رقم

 

 التحليل الوصفي املصدر: من إعدائ الطالب اعتمائا 

 

تولي ماائ  العاارات املتعلقة ب إلى اتجاهات أفرائ عينة الدراسة ايجابية نحو جميع( 11)تشير نتائج الجدول 

الذي يقع و  4.01 الشركات، حيث بل  املتوس  الحسابي الكلي  الحوكمة األهمية الكبرى في ضمان فعالية حوكمة

 وهي الفئة ( 4, 3.41)   املتوس  يقع ضمن الفئة الرا عة من فئات ليكارت الخماا ي من أما أن هذا( 5-4) بين

  التكرار االستجابات  املؤشرات اإلحصائية 

االنحراف 

 املعياري 

املتوس  

 الحسابي 

غير موافق 

  شدة 

موافق  موافق  محايد غير موافق 

  شدة 

  النساة
 العاارة 

0.67 4.40 
 السؤال  ت 15 12 3 - -

7 - - 10 40 50 % 

0.86 4.06 
 السؤال  ت 10 14 4 2 -

8 - 6.6 13.3 46.7 33.4 % 

0.85 4.03 
 السؤال  ت 8 18 1 3 -

9 - 10 3.3 60 26.7 % 

0.85 4.03 
 السؤال  ت 9 15 4 2 -

10 - 6.6 13.3 50 30 % 

0.77 3.56 
 السؤال  ت 7 12 5 3 3

11 10 10 16.7 40 23.3 % 

 املتوس  العام و االنحراف املعياري للمحور الثاني 4.01 0.71
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راف يظهر في االنح التي تشير إلى ئرجة إجابة موافق والتي تؤكد غالاية أفرائ العينة بدرجات متقاربة وهذا ما

 .  0.71املعيار 

عة باالعتمائ على املراج لى حوكمة الشركات من خالل تطايق ماائئهاتؤثر الرقابة الداخلية ع :املحور الثالث-2-3

 .الداخلية

حوكمة الشركات من  نتائج أراء عينة الدراسة حول مدى تأثير الرقابة الداخلية على( III-12) الجدول رقم

 .خالل تطبيق وتبني مبادئها باالعتماد على املراجعة الداخلية

املؤشرات 

 اإلحصائية 
 التكرار االستجابات 

 

االنحراف 

 املعياري 

املتوس  

 الحسابي 

غير موافق 

  شدة 

غير 

 موافق 
موافق  موافق  محايد

  شدة 
 العاارة  النساة 

0.77 4.13 
 السؤال  ت 9 18 1 2 -

12 - 6.6 3.3 60 30 % 

0.84 3.90 
 السؤال  ت 5 20 3 1 1

13 3.3 3.3 10 66.7 16.7 % 

1.06 3.66 
 السؤال  ت 5 16 5 2 2

14 6.6 6.6 16.7 53.4 16.7 % 

0.79 3.83 
 السؤال  ت 5 17 6 2 -

15 - 6.6 20 56.7 16.7 % 

0.94 4.06 
 السؤال  ت 10 15 3 1 1

16 3.3 3.3 10 50 33.4 % 

 املتوس  العام و االنحراف املعياري للمحور الثاني 3.91 0.88

 من إعدائ الطالب اعتمائا التحليل الوصفي املصدر:
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نحو جميع العاارات املتعلقة إيجابية إلى أن اتجاهات أفرائ عينة الدراسة (  12)  تشير النتائج في الجدول رقم

وتاني ماائئها باالعتمائ على الراجعة الداخلية،  بتأثير الرقابة الداخلية على حوكمة الشركات من خالل تطايق

كما أن هذا املتوس  يقع ضمن الفئة الرا عة  ( 4-3.2) والذي يقع بين 3.91توس  الحسابي الكلي حيث بل  امل

رائ غالاية أف وهي الفئة التي تشير إلى ئرجة إجابة موافق التي تؤكد رضا( 4, 3.41)  الخماا ي من من فئات ليكارت

 . 0.88 العينة بدرجات متقاربة وهذا ما يظهر في االنحراف املعياري 
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 :خالصة الفصل

تفعيل ماائ  حوكمة  استهدفت الدراسة امليدانية  شكل أساا ي ئراسة وتحليل ئور الرقابة الداخلية في

من وجهة نظر مجموعة من املوظفين ، ADWANاملؤسسة الجزائرية للكيماويات  الشركات في املؤسسة 

أن املؤسسة تعتمد على الرقابة الداخلية في تاني ماائ  وتوصلنا في األخير  الرئيسيين على املستوى اإلئاري،

 .الشركات حوكمة

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

 

 سعينا من خالل هذه الدراسة إلى إبراز ئور الرقابة الداخلية ئاخل املؤسسة، حيث

 أن املؤسسات تمنح أهمية كايرة لحماية ممتلكاتها وحقوقها والسير الحسن ألنشطتها

 خصوصا مع كبر شجمها وتنوع نشاطها وذلك حفاظا على بقائها واستمرارها، هذا ما أئى

 باملسئولين إلى ضرورة وضع نظام رقابة ئاخلية فعال وكفيل بحماية الحقوق واملوجوئات

 همال، كما تساعد الرقابة الداخلية على اكتشاف األخطاءمن شت  أعمال التالعب واإل 

 واالنحرافات عند تنفيذ أنشطة وبرامج املؤسسة قال وقوعها حت  يمكن تجنبها ويمثل

 .ذلك جوهر الرقابة الداخلية السليمة التي يجب أن تكون في نفس الوقت وقائية

 أهم املواضيعوحاولنا من خالل هذا املوضوع ئارسة حوكمة الشركات حيث من 

 املطروحة حاليا وتحديدا  عد تداعيات األزمة املالية في اآلونة األخيرة، بحيث ال يخلو أي

 حد  أو ملتقى اقتصائي من التطرق بطريقة أو بأخرى ملوضوع حوكمة الشركات

 وتوضيح أهميتها وئورها في تعزيز الشفافية وبناء املنظومة التي تدار من خاللها

 العالقات وآليات التواصل بين مجلس إئارة املؤسسة وتبرز أهمية املؤسسات وتحديد

 .الحوكمة من خالل تطايق وتاني ماائئها في املؤسسة

قتراحات مجموعة من النتائج واال  عد معالجتنا وتحليلنا ملختلف جوانب املوضوع في فصولنا الثال  توصلنا إلى

 :املتمثلة كمايلي

 النظرية:النتائج 

 بة الداخلية في اكتشاف الثغرات اإلئارية واملحاسبية وتفائي األخطار وهذاتساهم الرقا-1

ارها املستخدمة باعتا ما تم تاين بوضوح من خالل املقومات األساسية لرقابة الداخلية واإلجراءات واألساليب

عليه املستخدمة و وصحة وصدق القوائم املالية  أئاة للتأكد من مدى مالئمة وصدق املعلومات املحاسبية املالية

 ؛تفائي مختلف األخطار

الداخلية يمكن  إن استخدام الرقابة الداخلية يؤئي إلى اتخاذ القرارات الصحيحة، حيث االلت ام بالرقابة-2

 ؛الصائاة عملية اتخاذ القرارات املؤسسة من معرفة نقاط القوة والضعف في املؤسسة، وهذا ما يساعد على

ة، ذات العالقة باملؤسس فية التي تدار بها املؤسسات وتراقب من طرف األطرافتمثل حوكمة الشركات الكي-3

 .رفي استغاللها ملوارئها وئراستها للمخاط وبالتالي ف ي تعتبر بمثابة األئاة التي تضمن كفاءة إئارة املؤسسة

 :النتائج امليدانية

 ان التحكميشتمل نظام الرقابة على مجموعة من اإلجراءات والوسائل من أجل ضم-1

تساعد  كما املؤسسة، حيث تعتبر الرقابة الداخلية األئاة األساسية من أئوات الرقابة ئاخل الجيد في املؤسسة،



 الخاتمة
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املناسب، األمر الذي يؤئي إلى تقليل من  على اكتشاف األخطاء واالنحرافات قال حدوثها ومعالجها في الوقت

األخطاء، وتم التأكد على ذلك من خالل أهمية الرقابة الداخلية  التكاليف التي قد تحد  عند الوقوع في هذه

 ؛والفعالية وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى كأئاة لتحقيق الكفاءة

الشركات،حيث تعتمد  تتمحور الفرضية الثانية حول أهمية ماائ  الحوكمة في ضمان فعالية حوكمة-2

 اهة بالقوائم املالية ،كما أن الشفافية تحقق ال  ات املتعلقةاملؤسسة  شكل كاير على مادأ اإلفصاح عن املعلوم

اجل ضمان فعالية حوكمة في املؤسسة، ويتم تطايق مادأ املساءلة في  واملصداقية والوضوح في املعلومات من

ومون يق كشف التالعب وحسب أفرائ عينة الدراسة يتم محاساة املسؤولين عن األعمال التي املؤسسة من اجل

 ؛هدا ما يثبت صحة الفرضية الثانيةبها و 

اائئها خالل تطايق وتاني م أما الفرضية الثالثة تتمحور حول تأثير الرقابة الداخلية على حوكمة الشركات من-3

اآللية األساسية آليات الرقابة الداخلية  باالعتمائ على املراجعة الداخلية،حيث تعتبر املراجعة الداخلية

تشمل جوانب إئارية،ومن خالل هذا يمكن القول أن املراجعة  املحاسبي واملالي بل التتوقف فق  علي الجانب

وتاني ماائ  الحوكة في املؤسسة،كما أن تقييم نظام الرقابة الداخلية يساهم في  الداخلية تساعد في تطايق

 .ماائ  الحوكة وهذا مايثبت صحة الفرضية الثالثة تطايق

 :أهم االقكراحات

 ؛ئة االهتمام بوظيفة الرقابة الداخلية وتفعيل ئورهاالعمل على زيا-1

 .وضع قسم خاص بالرقابة الداخلية في املؤسسة-2
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 ملخص:

شجمها  كبر تمنح املؤســــــســــــات أهمية كايرة لحماية ممتلكاتها وحقوقها، والســــــير الحســــــن ألنشــــــطتها خصــــــوصــــــا مع

فيلة رقابة ئاخلية فعالة ك وتشـاعها، وذلك حفاظا على بقائها واسـتمرارها، هذا ما أئى باملؤسـسـة إلى ضـرورة وضـع

األنشـــطة والعمليات وبالتالي تحقيق  واملوجوئات من شـــت  أعمال التالعب واإلهمال وضـــمان ســـيربحماية الحقوق 

حوكمة متشــــــــــــابه لكلمة الرقابة أي الســــــــــــيطرة،  األهداف املتمثلة في الاقاء واالســــــــــــتمرار والنمو، ويالحظ أن لفظ

ن أعمال املؤســــــــــــســــــــــــة ومراقاتها ميتم من خالله توجيه  فالحوكمة لها عالقة كايرة بالرقابة، حيث هي النظام الذي

 للمسؤولية وال  اهة واإلفصاح عن املعلومات. اجل تحقيق أهدافها، والوفاء باملعايير الالزمة

ة الحوكمة في مؤســــســــ ان الهدف من هذه الدراســــة هو معرفة الدور الذي تلعاه الرقابة الداخلية في تفعيل ماائ 

 .عدوان للكيماويات الجزائرية

 الرقابة، الرقابة الداخلية، املراجعة الداخلية، حوكمة الشركات ية:الكلمات املفتاح

Abstract : 

      Granting institutions of great importance for the protection of their property and rights, and Sir 

Hassan for their activities, especially with the large size and saturation, in order to maintain its 

survival and continuity, this is what led the founders to the need to develop effective internal 

control capable of protecting the rights and assets of various acts of manipulation, neglect and 

ensure the functioning of the activities, processes, and thus achieve the objectives of to survive and 

grow, and notes that the term governance is similar to the word censorship any control, Valhokmh 

have a great relationship control, where is the system through which guide the work of the 

organization and control in order to achieve their goals, and to meet the necessary standards of 

responsibility, integrity and disclosure of information. 

The aim of this study is to find out the role of internal control in the activation of corporate 

governance principles in the organization of ADWAN CHEMICALS CIE ALGERIA. 

Key words: control, internal control, internal audit, corporate governance 

 


