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  ال فضل هللا علينا أما بعدوفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لو الحمد هلل الذي 

 

  أمي و أبي العزيزين حفظهما هللا لي إلى  أهدي هذا العمل املتواضع

ذان سهرا وتعبا على تعليمي في إتمام هذا العمل من قريب أو من بعيد
ّ
 ... الل
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 .انجاز هذا العمل إلى يوفقن و ،أداء هذا الواجب على نيوأعان ،درب العلم واملعرفة يالحمد هلل الذي أنار ل

 

وفي تذليل ما  ،من قريب أو من بعيد على انجاز هذا العمل يساعدن من متنان إلى كلوال  ،توجه بجزيل الشكرأ

 ،بتوجيهاته الذي لم يبخل علي, روش يالهخطاب ه من صعوبات، ونخص بالذكر األستاذ املشرف تواجه

 .ذه املذكرةإتمام ه في يمجهوداته التي كانت عونا لجانب لى إبالجامعة  يتكوينونصائحه القيمة طوال مدة 

 

، وأخص بالذكر السيد فليح سليمان و كذا املشرف  مؤسسة سونلغاز مستغانم نشكر كل موظفي أن يوال يفوتن

 .لم يبخلوا علي بأي معلومات من شأنها تدعيم موضوع البحث سم املالية و املحاسبة، حيثعلى ق
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 امللخص

ام الرقابة الداخلية في هذه الدراسة إلى معرفة دور التدقيق الداخلي في تفعيل نظ نهدف من خالل 

ما مدى مساهمة التدقيق الداخلي في تفعيل نظام : تيةالجابة على الشكالية األ عن طريقو هذا  املؤسسة،

 .املالحظةكذا  و،لة في املقابلة الشخصية تمثفي البحث املقمنا باستخدام بعض األدوات . حيث  الرقابة الداخلية؟

ك يعود إلى الجراءات املتبعة و ذل ،فعال مستغانم إلى أن: نظام الرقابة الداخلية في مؤسسة سونلغازنا كما توصل

 .هاداخل املؤسسة عن طريق الرقابة و الفحص املستمر لجميع األنشطة و العمليات التي تتم داخل

 التدقيق الداخلي، نظام الرقابة الداخلية، املؤسسة، الكلمات املفتاحية:

 

Résume  

 Nous visons à travers cette étude à connaître le rôle de l’audit interne dans le fonctionnement du 

système de contrôle interne de l’organisation, et ce, en répondant à la Problématique suivante: 

Comment l’audit interne contribue-t-il à l’activation du système de contrôle interne ? . Nous 

avons utilisé certains outils dans la recherche d’entrevue personnel et d’observations. Nous avons 

également constaté que : Le système de contrôle interne de la Fondation SONELGZ MOSTAGANEM 

est efficace, en raison des procédures internes de la Fondation à travers le suivi et le contrôle continu 

de toutes les activités et processus au sein de celui-ci. 

Mots clés : audit interne, système de contrôle interne, institution. 
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 مقدمة 

 

 أ
 

 :توطئة

تدابير  تخاذإ يجب ية، ولتحقيق ذلكستمرار البقاء وال  انضم سريعة مع بوتيرة نموال إلىاملؤسسة تسعى  

قطعة أساسية تدقيق الداخلي أصبحت لهذا نجد أن وظيفة ال تمل وقوعها،املح املخاطرزمة لتفادي ال جراءات إو 

و مراجعة العمليات  ،نشاط تقييمي يهدف إلى فحص وظيفةال هذه حيث تعتبر للمؤسسات املعاصرةو ضرورية 

و حمايتها وكذلك مراجعة و تقييم  املحاسبية و املحافظة على األصول املالية واملحاسبية في املؤسسة لتحقيق الدقة 

 أنظمتها.أنشطة املؤسسة و مختلف 

ة من أساليب املراجع بشكل عام التدقيقت وظيفة تطور  مع تطور مختلف الوظائف في املؤسسة،

 أهميةاألكثر خطورة وذات االت ملجاعلى  التدقيق الداخلي ارتكز  حيث ،و مرنة أساليب حديثةالتقليدية إلى 

 املتخذة من قبل املؤسسات م الجراءاتأهأحد أيضا  يعتبر نظام الرقابة الداخلية كما ،في املؤسسة و قيمة كبيرة

 األهداف املرجوة.تحقيق  وواجهة املخاطر و الحد منها، مل

ما مدى مساهمة : ل الرئيس ي التاليللموضوع في السؤاو مما سبق يمكن صياغة الشكالية الرئيسية 

 التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة االقتصادية؟

:هيفرعية  و ال األسئلة م تجزئتها إلى مجموعة منو لإلجابة على هذه الشكالية الرئيسية ت

التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية؟وظيفة  هل هناك عالقة بين  .1

 التدقيق الداخلي بالنسبة للمؤسسة سونلغاز؟ وظيفة أهميةتمثل تفيما  .2

 قتصادية؟الرقابة الداخلية في املؤسسة ال كيف يتم تفعيل نظام .3

 :التالية تم صياغة الفرضيات  ،هذه الشكاليات ولإلجابة على 

حيث أن التدقيق الداخلي يحقق التأكيد  متكامالن، التدقيق الداخلي و نظام الرقابة الداخلية الفرضية األولى:

 من تنفيذ الضوابط الرقابية بشكل صحيح.

حيث أن اعتماده أكثر من أي وظيفة، للمؤسسة التدقيق الداخلي يمثل أهمية قصوى لدى  الفرضية الثانية:

 .بجميع مقوماته يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق أهداف املؤسسة

 من خالل اكتشاف نقاط القوة عن طريق التدقيق الداخلي اخليةابة الدنظام الرق ُيفعل الفرضية الثالثة:

 املراجعة الداخلية.خالل تنفيذ عملية  و تحديد املخاطر من و الضعف

 

 : الدراسة دوافع1.

 . املوضوعالشخصية في االطالع أكثر على الرغبة  -

 موضوع البحث يتناسب مع مجال التخصص )تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير(. -

:أهداف الدراسة2.

.محاولة معرفة التدقيق الداخلي و أهميته -

.نظام الرقابة الداخليةل هو تقييم هتحديد الصعوبات التي تواجه املدقق أثناء فحص -

وضيح مدى فعاليته.لت مؤسسة سونلغاز مستغانمفي الداخلية  ضوء على نظام الرقابةتسليط ال -



 مقدمة 

 

 ب
 

 

 : الدراسةأهمية .3

بها  التي يحض ى واألهمية  ر نظام الرقابة الداخلية ورفع كفاءته،يتكمن أهمية البحث في الحاجة إلى تطو 

ستشارية ال  من خالل خدماته الداخلية التدقيق الداخلي في املؤسسة ،فهو يعمل على تحسين نظام الرقابة

 إلى املوضوع و عليه تطرقنا في هذا والتأكيدية،وكشف النقائص، وتقديم التصحيحات املمكنة املوجودة بالنظام،

قتصادية من خالل تدقيق الداخلي خاصة في مؤسسة سونلغاز الرقابة الداخلية في املؤسسات الدراسة نظام 

 .ة من قبلفي املوضوع لم تتناول هذه املؤسسمستغانم، باعتبار أن الدراسات السابقة 

 

 : الدراسةحدود 4.

 .ملعالجة إشكالية البحث  كو ذال ،سونلغاز مستغانمكانت الدراسة بمؤسسة  كانية:املحدود ال

 .2020أفريل  05إلى  2020مارس  22 كانت الدراسة من  حدود الزمنية:ال

 : البحثمنهج و أدوات .5

ار صحة الفرضيات،اعتمدنا املنهج الوصفي واملنهج التحليلي بابة على التساؤالت املطروحة واختلإلج

في بالضافة إلى منهج دراسة حالة الذي يمكننا من التعمق  الذي يمكن من وصف وتحليل الجوانب للموضوع،

 .املوضوع من خالل زيارات ميدانية للمؤسسة

 : الدراسةمرجعية 6.

الت والرسائل، في الفصل النظري، أما ملجعتمدنا في بحثنا هذا على عدة مراجع مختلفة منها الكتب، و اإ

 .واملالحظة لجمع املعلومات الالزمة في الفصل التطبيقي فقد اعتمدنا على أسلوب املقابلة الشخصية،

 : البحثصعوبات 7.

 .محل الدراسة ؤسسةصعوبة جمع املعلومات من امل

 : البحثهيكلة 8.

الفصل األول إلى مبحثين  فصلين، أحدهما نظري و اآلخر تطبيقي،حيث تطرقنا في قسمنا البحث إلى 

والذي تم تقسيمه إلى مطلب  ،ونظام الرقابة الداخلية ،للتدقيق الداخليالطار املفاهيمي األول يتعلق بتقديم 

حول نظام الرقابة الداخلية، أما املبحث الثاني يتمحور حول ماهية التدقيق الداخلي والثاني يتمحور  ول أ

 .فتناولنا فيه مختلف دراسات السابقة التي تناولت نفس موضوع دراستنا الحالية أو جزء منه

 واألدوات املستخدمة ،مبحثين األول يتضمن الطريقة ،تمثل في الجانب التطبيقياملكما شمل الفصل الثاني 

 .للبحث، أما املبحث الثاني فيتناول تحليل النتائج ومناقشتها



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

الطار النظري للتدقيق الداخلي 

 و نظام الرقابة الداخلية



 الفصل األول  اإلطار النظري للتدقيق الداخلي و نظام املراقبة الداخلية

   

1 
 

 :تمهيد

من أهم أساليب الرقابة لذلك يعد  يعني تحقيق فعالية الرقابة  املؤسسةفي وجود التدقيق الداخلي  

على تطبيقهما وفق املعايير املخولة لها من أجل إثبات صحة  مجبرة على الحرص املؤسسات وعليه فإن ،خليةالدا

 .و املخاطر املحتملة عرفة نقاط القوة و الضعف لديهاوذلك مل ،وتحليل النتائج ومصداقية قوائم املالية، ،بياناتها

 :كما يشمل هذا الفصل على مبحثين أساسيين و هما

 ة الداخليةالداخلي ونظام الرقاب املبحث األول: ماهية التدقيق. 

 ابقة ومقارنتها بالدراسة الحاليةاملبحث الثاني: الدراسات الس. 



 الفصل األول  اإلطار النظري للتدقيق الداخلي و نظام املراقبة الداخلية

   

2 
 

 الرقابة الداخلیةاملبحث األول: ماهیة التدقیق الداخلي ونظام 

تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف املهمة في املؤسسات،ملا لها من أثر في تصميم وتطوير نظام 

ستغالل األمثل للموارد املوارد املتاحة،مما يعزز فرص ال ستخدام إة الداخلية و قياس وتقييم كفاءة الرقاب

 .األهداف املسطرةوصوال إلى الجودة الشاملة وبالتالي تحقيق 

 .سنتناول في هذا املبحث مفاهيم حول التدقيق الداخلي و نظام الرقابة الداخلية

 

 املطلب األول:التدقیق الدا خلي

من خالل هذا املطلب سوف نتطرق إلى مفهوم تدقيق الداخلي وأهم أنواعه و الوسائل التي يعتمد عليها 

 .لعملي للتدقيق الداخلياملدقق الداخلي ألداء مهمته، و كذا الطار ا

 

 الفرع األول: ماهية التدقيق الداخلي

 .من خالل هذا الفرع سيتم التطرق إلى مفهوم التدقيق الداخلي و أهميته وخصائصه وأهدافه

 

 : الداخليمفهوم التدقيق 1.

 :تعددت التعاريف املقدمة ملفهوم التدقيق الداخلي حسب العديد من الباحثين نوجزها فيما يلي

"هو مجموعة من األنظمة أو وظيفة داخلية تنشئها الدارة للقيام بخدمتها في تدقيق العمليات  :1 تعريف

حتياطات املتخذة ل احصائية ، و في التأكد من كفاية و القيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات املحاسبية و ال 

في املؤسسة للسياسات و الخطط و الجراءات لحماية األصول و ممتلكات املؤسسة ، و في التحقق من إتباع موظ

الدارية املرسومة لهم و في قياس صالحية تلك الخطط و السياسات و جميع وسائل الرقابة األخرى في أداء 

أغراضها ، واقتراح التحسينات الالزم إدخالها عليها و ذلك حتى تصل املؤسسة إلى درجة الكفاية النتاجية 

 1".القصوى 

مستقل و موضوعي يقدم  معهد املدققين الداخليين فالتدقيق الداخلي نشاط حسب" :2تعريف

ا ، و تساعد هذه الوظيفة في تهدف إضافة قيمة للشركة ، و تحسين عمليابه و خدمات استشارية  تأكيدات

 2".بةت الرقاعمليا لتقييم و تحسين فعالية الشركة من خالل إتباع أسلوب منهجي تحقيق أهداف

 

التدقيق الداخلي هو عبارة IFACI : " ما عرفه املعهد الفرنس ي للمدققين واملراقبين الداخليينك :3فيتعر  

عن فحص دوري للوسائل املوضوعة تحت تصرف الدارة العليا قصد مراقبة و تسيير املؤسسة، هذا النشاط 

 ،ومستقل عن باقي األقسام األخرى به قسم تابع لدارة املؤسسة  قوم يالذ

                                                           
 .34ص - 33، ص2006دن،الوراق للنشر و التوزيع، األر  النظرية و التطبيق ، الطبعة األولى، مؤسسةخلف عبد هللا الواردات، التدقيق الداخلي بين  1

 .62، ص09/2016  العدد –عبد هللا مايو ويزيد صالحي، واقع تطبيق معايير التدقيق الداخلي في الشركات الجزائرية، ، مجلة أداء املؤسسات الجزائرية  2
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تدقيق فيما إذا كانت الالداخليين في إطار هذا النشاط الدوري هي إن األهداف الرئيسية للمدققين 

أي أن املعلومات صادقة، العمليات شرعية، التنظيمات فعالة،  ا تتضمن الضمانات الكافية،به عمول الجراءات امل

 1".الهياكل واضحة و مناسبةو 

 

من املنظمة لفحص وتقييم أنشطتها التدقيق الداخلي وظيفة تقييم مستقلة تنشأ ض "يعد :4تعريف 

م بفعالية،ويتضمن املفهوم الحديث للتدقيق الداخلي كونه نشاطا تهاألفراد في أداء مسؤوليادف ملساعدة ته

شاطه إلى جميع أنواع الرقابات ستشارية، بالضافة إلى امتداد نإا وظيفة نهاملنشأة وكو  تقييميا ومستقال داخل

الدارية. ومن هنا نجد أن وظيفة التدقيق الداخلي ال تقتصر على الرقابة الدارية فقط بل شملت الرقابة 

 2".ا تنفيذيةنهوظيفة استشارية أكثر من كو املحاسبية والضبط الداخلي، وهي 

فحص و مراقبة لألنشطة التي من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن التدقيق الداخلي هو عملية 

شامل  و ذلك من خالل تقييم ،ا املؤسسة للتأكد ما إذا كانت مطابقة للسياسات و الجراءات املوضوعةبه تقوم 

 .لكافة الوسائل و األنظمة الرقابية لضمان تأكيد معقول لتحقيق األهداف املسطرة

 

 : الداخليأهمية التدقيق 2.

ا الشركات الحديثة حيث أشار بعض به تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي من أهم الوظائف التي تتميز 

وال شك أن  .سنة واحدة من التدقيق الداخلي توازي أعمال ثالث سنوات من التدقيق الخارجي الباحثين إلى أن

الذي وضعه  حيث نص التعريفأهمية التدقيق الداخلي تتمثل في مدى قدرة هذه الوظيفة على إضافة القيمة، 

يهدف باألساس  ستشاري و التأميني إنمان قيام التدقيق الداخلي بدوره ال معهد املدققين الداخليين بوضوح على أ

املعهد  ذات أشار و استراتيجي لوظيفة التدقيق الداخلي، و ائينهالقيمة للشركة وضعه املعهد كهدف إلى إضافة 

 ،والعمليات نجاز أهداف املنظمة و تحسين الجراءاتإة تتم من خالل تحسين وزيادة فرص إلى أن إضافة القيم

 تخفيض املخاطر إلى مستويات مقبولة؛ و

لذلك فإن إضافة القيمة للشركة تتحقق من خالل قيامها بواجبها التقويمي و البنائي و تتحقق إضافة 

رة إدارة التنظيم على تحقيق أهداف التنظيم الستراتيجية و بما يتسق مع توقعات القيمة من خالل دعم قد

ستقاللية ستشارية في إطار من ال نشطة التأكيدية و التأمينية و ال أصحاب املصلحة بأداء مجموعة من األ

3.واملوضوعية

                                                           
 .15، ص2009-03 الطبعة –ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر محمد بوتين، املراجعة  1

عاملة في قطاع غزة، فاطمة أحمد موس ى إبراهيم، العوامل املؤثرة في جودة تقارير التدقيق الداخلي في الوزارات و املؤسسات الحكومية الفلسطينية ال 2

 ،ريمذكرة ماجست

 .19، ص2016، جامعة غزة

مة في اليمن، محمد علي محمد الجابري، تقييم دور املدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم املعلومات املحاسبية في شركات التأمين العا 3

 .14ص 2014، مذكرة ماجستير، قسم املحاسبة، جامعة اليمن
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 :خصائص التدقيق الداخلي 3

 1:يتميز نشاط التدقيق الداخلي بالخصائص التالية

 :يعني أن يكون املدقق الداخلي مستقال عن األنشطة التي يقوم بتدقيقها،  نشاط تقييمي مستقل

 .و أن يتبع إداريا أعلى مستويات الهيكل التنظيمي للشركة مثل: مجلس الدارة أو لجنة التدقيق املنبثقة عنه

  لشركة رة احيث يعمل نشاط التدقيق الداخلي على تزويد إدارة و مجلس إداستشاري: إنشاط

 .تخاذ القرارات املناسبة في الوقت املناسبقتراحات الالزمة لستشارات والبالتحليالت والدراسات و ال 

  :بناءنشاط تأكيدي 
 
كفاية  على نتائج تقدير املخاطر،يعمل نشاط التدقيق الداخلي على تقييم ا

املخاطر املرتبطة بنشاط الشركة مفهومة، و يتم فعالية أدوات نظام الرقابة الداخلية، حيث يطمئن الدارة بأن  و

 .ناسبل مالتعامل معها بشك

 :طرف قد تكون له  أن يقوم املدقق الداخلي بأداء عمله دون تحيز إلى أي  نشاط موضوعي

م أدلة يقيعملية التدقيق،بحيث على املدقق الداخلي أن يمارس التجرد والعدالة فيجمع و  مصلحة في نتائج

تسمح للمدقق بأن يوفر  بحيث فاملوضوعية تعتبر خاصية أساسية للمدقق الداخلي، ييم النتائج،الثبات و تق

 .ستشاري إلى مجلس الدارة و األطراف ذات املصلحة بالشركةخدمات التأكد و النشاط ال كل من 

 

 أهداف التدقيق الداخلي: 4

 :2هي كالتالي يمكن تقسيم أهداف التدقيق إلى أهداف أساسية وأهداف ثانوية، و 

 

 :أ. األهداف األساسية

 :و هي التي تضمن تحقيق أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة، و أهمها 

  هاب التأكد من إتباع السياسات و الجراءات املوضوعة و مدى االلتزام. 

 املحافظة على أموال و موارد املنشأة و حمايتها من االختالس وسوء االستعمال. 

 الدارية املختلفة ببيانات محاسبية دقيقة و صادقة لتزام بتزويد الهيئاتال. 

 ية لتزام بتزويد الهيئات الدارية باملفارقات و التحليالت و الدراسات، البيانات و التقارير املالال

 .والحصائية

 رفع الكفاءة النتاجية باقتراح ما تراه من تعديالت وتحسينات مالئمة.

                                                           
 .19، ص 2017 مطبوعة علمية مقدمة للطلبة، قسم العلوم االقتصادية، جامعة املسيلة،أوصيف لخضر، مدخل للتدقيق الداخلي،  1
 .31-29، ص2010 مصطفى صالح سالمة، مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية واملالية، الطبعة األولى، دار البداية للنشر والتوزيع، 2
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 :األهداف الثانويةب. 

 :يقوم التدقيق الداخلي بتقديم خدمات شتى لإلدارة أهمها

 تنفيذ برامج التدريب التي تنظمها الدارة للعاملين الجدد و القدامى. 

 بذل جهد العاملين على حسن أداء واجباتهم بدقة وعناية دون تأخير. 

 منع أو الحد من ارتكاب األخطاء و الغش و التالعب. 

 راسات و بحوث بناء على طلب الدارةالقيام بد. 

 

 الفرع الثاني: أنواع و وسائل التدقيق الداخلي

 . سنقوم من خالل هذا الفرع بتقديم أنواع ووسائل التدقيق الداخلي 

 

 : الداخليأنواع التدقيق 1.

 :1تتمثل أنواع التدقيق الداخلي فيما يلي 

  التدقيق املالي:Financial Audit   املنظم للعمليات املالية و القوائم و السجالت هو الفحص

اسات الدارية و أي ا لتحديد مدى االلتزام باملبادئ املحاسبية املتعارف عليه أو السيبه املحاسبية املتعلقة 

 .موضوعة مسبقاى متطلبات أخر 

  تدقيق اإللتزام:Compliance Audit  التنفيذ ،ويهدف إلى تدقيقداء أو يسمى بتدقيق األ

 مدى التزام الشركة باملعايير املقررة،كالسياسات و الجراءات الدارية الرسمية املكتوبة،و هذا النوع و مراجعة

من التدقيق يهتم بااللتزام بالقوانين و السياسات و النظام الداخلي،حيث يكون الغرض معرفة مدى التقيد أو 

،أو قوانين و تعليمات أو مدى التقيد بعقود معينة،و يقوم املدقق في هذه الحالة االلتزام بأداء سياسات معينة

 .بكتابة تقرير عما إذا كان قد تم إتباع تلك السياسات و الجراءات املقررة أم ال

  التدقيق التشغيلي :Operational Audit هو الفحص الشامل للشركة لتقييم أنظمتها والرقابة

رية املسطرة، والهدف من عمليات التدقيق تحديد فعالية و كفاءة التنظيم، حيث تقيس مقارنة باألهداف الدا

كيفية  Efficiency كيفية تحقيق الشركة ألهدافها بنجاح، في حين تقيس الكفاءة Effectiveness  الفاعلية

بتدقيق و فحص ما إذا استخدام الشركة ملواردها بشكل جيد لتحقيق أهدافها، و بالتالي يقوم املدقق الداخلي 

 .كانت أقسام الشركة تقوم بتحقيق أهدافها بفعالية و كفاءة

  التدقيق االجتماعي:Social Audits  الفحص لدراسة وايعرف التدقيق االجتماعي بأنها

م دف التحقق من سالمة التقارير املالية و االجتماعية عن مدى التزابهاملنظم ألداء االجتماعي للشركات و التقييم 

 .لرفاهية العامة للمجتمعا عاتقها و مدى مساهمتها في تحقيقالشركة باملسؤولية االجتماعية امللقاة على 

  التدقيق ألغراض خاصة:Audit for Special Purpose به املدقق  هو نوع من التدقيق يقوم

، فغالبا ما يكون فجائيا و غير مدرج ضمن تكلفه الدارة العليا للقيام به حسب ما يستجد من أحداثب يالداخل

.التدقيق الداخلي طبرنامج أو خط

                                                           
 17وصيف لخضر، مرجع سابق، صأ 1
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 :عملية تطبيق أي نوع من األنظمة وهو بالتدقيق اللكتروني  يعرف   تدقيق نظم املعلومات

م تكنولوجي املعلومات ملساعدة املدقق في التغطية و الرقابة و توثيق أعمال التدقيق، و تدقيق عمليات باستخدا

هام األساسية في التدقيق املاليوبيانات الحاسب اآللي و نظام املعلومات املستخدمة في املؤسسات يعتبر من امل

رة تدقيق عمليات وبيانات الحاسب اآللي و نظام و تدقيق االلتزام وتدقيق العمليات و مما يزيد من أهمية و ضرو 

و الذي تلعبه أنظمة املعلومات املعلومات االلكترونية في تلبية حاجة أعمالها ،إضافة إلى الدور الرئيس ي األهم 

 1م.لكترونية في أداء املهام اليومية و في إعداد التقارير التي يعتمد عليها املدراء في اتخاذ قراراتهال

  و بتضمن  البيئي:التدقيق: 

  تدقيق االلتزام بالقوانين الخاصة بالبيئة و تسري على ما يجري من عمليات و على ما جرى في املاض ي أو ما

 يتوقع إجراءه في املستقبل؛

 تدقيق نظم إدارة البيئة بما يفيد عدم تعرض نظم العمليات الحالية ملخاطر البيئة في املستقبل؛ 

  املستقبلية املتعلقة بتسهيالت املعالجة والتخزين والتخلص من الفضالت؛ تدقيق األضرار البيئية 

 لتزامات الخاصة بالبيئة؛تدقيق ال 

 تدقيق املنتجات؛ 

 

 : الداخليوسائل التدقيق  2

 :2يقوم املدقق الداخلي بإنجاز مهمته باالعتماد على عدة وسائل و تقنيات منها 

  :يقوم صل أل املدقق من صحة و حقيقة الرصيد الدفتري للكي يتأكد املعاينة والجرد الفعلي

بمعاينة األصل ميدانيا والوثائق املثبتة لوجوده، و القيام بعمليات العد و القياس و الجرد، فهي أهم وسيلة 

 .للتحقق من الوجود الفعلي لألصل

 :سجلة دف إلى التأكد من سالمة األرقام والبيانات املحاسبية املته  املراجعة املحاسبية

باملستندات و الكشوف و القوائم من الناحية املحاسبية فقط،كمراجعة جميع صفحات دفتر اليومية و ترحيل 

 .جميع املجاميع من صفحة إلى أخرى 

  :البد للمدقق أن يتحقق من الشروط الواجب توافرها في املستندات ألنها  املراجعة املستندية

ألن املستندات هي األوراق التي تعتبر مرجعا سليما يعتمد عليها املدقق  من قرائن املراجعة و ةدليل لثبات قرين

ا، و تعتبر من أهم الوسائل املستخدمة للحصول على أدلة به في التأكد من الحدث الفعلي و من الصحة املتعلقة 

 .التدقيق الثبات في

                                                           
 237، ص2014، الطبعة األولى، دار الوراق للنشر IIAخلف عبد هللا الواردات، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن ،  1

بداعية، والتدقيق الداخلي في ضبط ممارسات املحاسبة ى ال IFRSخالد جمال الجعارات ،بوطرة فضيلة، دور املعايير الدولية لعداد التقارير املالية  2

 املؤتمر الدولي الثالث

 .7-6 ص ،جامعة أم البواقي العربي بن مهيدي، 2017، أكتوبر24 - 25حول االتجاهات الحديثة في املحاسبة ،يومي 
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 :إن املصادقات هي عبارة عن بيان إقرار مكتوب من الغير و يرسل إلى املدقق  نظام املصادقات

بغرض التأكد من صحة رصيد أو بيانات معينة، و هذه الوسيلة من أقوى أدلة الثبات كونها من طرف ثالث خارج 

 .نوكألرصدة النقدية لدى البنوك، أرصدة العمالء ، األوراق املالية املودعة لدى البا املؤسسة مثل

 سارات إلى املختصين داخل ستفيوجه املدقق بعض األسئلة و ال   ستفسارات و التتبع:إل ا نظام

 .ستفسارات تأخذ أحد الشكلين إما شفوية أو كتابيةو هذه ال ،  املؤسسة

 :تتمثل في إجراء مقارنات بين معلومات الفترة الحالية   نظام املقارنات و الربط بين املعلومات

 .السابقة ودراسة العالقات بين املعلومات املالية و غير املالية قصد مالحظة التغيرات و تحليل أسبابهاوالفترة 

  :تمعن لبعض العمليات أو بالداخلي بدراسة اعتيادية فاحصة  يقوم املراجعاملراجعة اإلنتقادية

أمر لم يظهر أثناء املراجعة  اف أو مالحظة أيكتشإدف هب بعض الدفاتر أو أحد الحسابات أو القوائم املالية 

 .املستندية

 

 الفرع الثالث: اإلطار العملي للتدقيق الداخلي

كما رأينا سابقا أن عملية التدقيق الداخلي تتمثل في فحص و تقييم مختلف املعلومات و األنظمة للتأكد 

عايير و الرشادات التي من مدى صحتها و سالمتها و للقيام بذلك يتوجب على املدقق الداخلي االستناد إلى امل

 :توضح سيرورة عمله من خالل إتباع طريقة منهجية التي تتضمن عدة مراحل و التي سنتطرق إليها فيما يلي

 

 : الداخليمعايير التدقيق 1.

 :حيث تقسم معايير التدقيق الداخلي إلى خمسة أقسام متمثلة فيما يلي

 :ستقالليةاإل  .أ

ستقالل التام عنها وم بمراجعة أعمالها فيتوفر له ال يكون املراجع بعيدا عن تأثير الجهة التي يق يجب أن

وال يكون لها أي تأثير عليه ،أي مستقال عن باقي الوظائف املتواجدة في املؤسسة، و هذا يتطلب ضرورة أن يكون 

،بهايسمح بأداء املسؤوليات الخاصة  الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي يتمتع باستقاللية كافية بما

 :1و يتضمن هذا املعيار الجوانب التالية

 مكانة املدقق الداخلي في املؤسسة : 

 املستوى الداري التابع له املدقق. 

 الجهة التي يقدم إليها تقرير املدقق الداخلي. 

  سلطة التعيين والعزل. 

 :و تتمثل في  املوضوعية: 

  القسم الخاص بالتدقيق الداخلي ختصاصات العاملين فيإتحديد. 

 خرآهام بين أعضاء القسم من وقت إلى تغيير وتبديل امل. 

                                                           
وتدقيق،كلية العلوم عبد السالم،عبد هللا سعيد أبو سرعة،التكامل بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية، رسالة ماجستير تخصص محاسبة  1

 االقتصادية والتسيير،جامعة

 .44، ص2010 الجزائر،
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  ختصاصات داخل القسمتحديد حاالت التعارض في ال. 

  دققين ، و يجب أن يكون املكون نشاط التدقيق الداخلي مستقاليجب أن ي ستقاللية:اإل

 .أداء عملهمالداخليين موضوعيين عند 

 

 :املهنية للمدقق الداخليب. الكفاءة 

 :1ويتحقق هذا املعيار من خالل العناصر التالية

  :حيث يجب أن تزود إدارة التدقيق الداخلي بعدد من املهارات الفنية املناسبة، الكفاءة العلمية

 .و التي يتوافر فيها قدرا مناسبا من التعليم ملمارسة هذه الوظيفة

 :يمتلك العاملين في إدارة التدقيق الداخلي خبرة علمية كافية نه يجب أن أبمعنى  الخبرة العلمية

 .تمكنهم من القيام بأعمال التدقيق بكفاءة و فاعلية

 فيجب على املدقق الداخلي أن يكون فاهما و متقيدا لتزام بمعايير املمارسة املهنية: الفهم واإل

 .باملعايير املهنية عند ممارسة أعمال التدقيق

  بارعا في تعامله حيث يجب على املدقق الداخلي أن يكون لبقا و م السلوكية: دراسة و فهم العلو

 .م بفعاليةبه تصال لمع األفراد و ا

 :و منها النزاهة و الصدق و املحافظة على السرية توافر الصفات الخلقية.  

و خالصة هذا املعيار أنه يجب على املدقق الداخلي أن يمتلك املعرفة و املهارة و غير ذلك من املمتلكات الالزمة 

 .ولياتؤ ألداء املس

 

 :نطاق العمل ج.

يجب أن يتضمن نطاق عمل التدقيق املراجعة الداخلية فحص و تقييم مدى كفاية و فاعلية نظام 

املسؤوليات املختلفة، و لتحقيق ذلك يجب على املدقق بة األداء فيما يتعلق الرقابة الداخلية في التنظيم و جود

 :القيام بما يلي

  عتماد على املعلومات املالية و التشغيلية و الوسائل املستخدمة للتعرف على مراجعة إمكانية ال

 .هذه املعلومات

 قتصادية في استخدام األصول تقييم مدى الكفاءة ال. 

 ك لهذه األصول كلما كان ذ مراجعة الوسائل و املحافظة على األصول، و التحقق من وجود

.ممكنا

                                                           
، 2005، أب 64-63  احمد حلمي جمعة، املعايير األمريكية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ، مجلة املدقق، دار النهضة العربية،ا لقاهرة، العدد 1

 .10ص
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 :د. أداء أعمال التدقيق

و تقييم املعلومات املتاحة من  يجب على املدقق الداخلي أن يقوم بعملية التخطيط للتدقيق مع فحص

تم  عن النتائج عن طريق إعداد تقرير بالنتائج ومتابعة تنفيذ هذه النتائج و ما ا كافية و مالئمة و التبليغنهأ

 .توصيات تحديده من

 

 :ذ. إدارة قسم التدقيق

تقض ي معايير التدقيق الداخلي بضرورة أن يدير املشرف على قسم التدقيق الداخلي ذلك القسم بطريقة 

 :دارة القسم بحيثمناسبة ويكون املشرف على قسم املراجعة مسؤوال على إ

الدارة العليا وقبلها مجلس  تهاتحقق أعمال التدقيق ألغراض عامة واملسؤوليات التي اعتمد -

 .الدارة

 .تستخدم املوارد املتاحة لدارة التدقيق الداخلي بكفاءة وفاعلية -

 .ش ى جميع أعمال التدقيق الداخلي مع معايير املمارسة املهنية للتدقيق الداخلياتتم -

 

 : الداخليمراحل عملية التدقيق 2.

ا تتبع نفس املنهجية مهما كان الهدف املسطر ويستخدم في ذلك تقنيات نهتتميز مهمة التدقيق الداخلي بكو 

حترامها لتحقيق عمل كامل و فعال، و تتكون مهمة التدقيق الداخلي إا تخضع لقواعد محددة يستوجب بهمعترف 

 :من ثالث مراحل و هي

 

 :التحضير للمهمةأ. مرحلة 

إن مهمة التدقيق الداخلي تستوجب تحضيرا جيدا حتى يتمكن لها من تحقيق أهدافها املسطرة والتي تعتبر 

بمثابة الطار الذي يحدد مجال تدخلها، فمهمة التدقيق الداخلي تبدأ غالبا بعد إرسال الدارة العامة للمؤسسة 

  :1فيما يلي نستنتج املراحل الفرعية لهذه املرحلةألمر باملهمة إلى قسم التدقيق الداخلي، و 

  األمر باملهمة :l'ordre de mission  يتمثل األمر باملهمة في الوثيقة املسلمة من طرف الدارة

العامة للمؤسسة إلى قسم التدقيق الداخلي من أجل إعالم املسؤولين باالنطالق في عملية التدقيق ،فألمر باملهمة 

املراد تحقيقها من طرف التدقيق الداخلي لصالح الدارة العليا،كما يمكن لهذا األمر أن يحدد يحدد األهداف 

 العالقة بين القائمين بعملية التدقيق و األشخاص أو قسم آو حتى الهيكل محل التدقيق لتفادي أي غموض.

  خطة التقرب :Plan d'approcheمة، تنطلق بعد حصول إدارة التدقيق الداخلي على األمر بامله

هيكل القسم، تنظيمها  ولية حول املحيط االقتصادي الجبائي، معلومات حول السوق،األ في جمع املعلومات 

ر مهمة التدقيق،كما تقود كذلك تعتبر كمرحلة ثانية عند تحضيجلة من طرفها، فهذه العملية والنتائج املس

 ستماع للموظفين القدامى باملؤسسة. كما أن خطة التقرب ال تقتصر فقط في الحصول على معلومات أولية لإل 

                                                           
في تحسين تسيير املؤسسة، مذكرة ماجستير، علوم اقتصادية، فرع إدارة أعمال، جامعة الجزائر  طفي شعباني ،املراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتهال 1

 .79-77الجزائر، ص3،
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بل تصل إلى تكوين نظرة أولية حول كيفية تنفيذ املهمة أي مرحلة الدراسة  حول القسم محل التدقيق،

مسبقا. كما أن خطة التقرب تحتوي التي تسبق تنفيذها،ومن ثم تنظيمها بطريقة يمكن تحقيق األهداف املسطرة 

أن تأخذ شكل جدول يقسم  يام بمهمته، كما يمكنعلى مرحلة أين يقوم املدقق الداخلي بتحليل املخاطر قبل الق

 .بها النشاط محل التدقيق إلى األعمال األساسية والتي يجب القيام

  جدول القوة و الضعف:Tableau des forces apparentes  الجدول كخاتمة ملرحلة يعتبر هذا

تحليل املخاطر املعدة على أساس األهداف املعرفة في خطة التقرب فهو يعرض بطريقة موجزة ومبررة ملالحظات 

أو رأي املدقق حول كل ما قام بدراستهن فهو يشكل نقاط القوة والضعف الحقيقية أو النسبية ،فهدا الجدول 

وعي أو حتى التوجيهي، فنقاط القوة و الضعف تعرض على شكل ندف تحضير التقرير به يسمح بترتيب املخاطر 

على شكل قيمة عددية أو كمية، ذلك حسب القواعد، و الجراءات، و النظم املوجودة، فرأي املدقق يجب أن 

يكون أساسا حول أهداف الرقابة الداخلية غير املحترمة، أمن صحة املعلومات و حماية أصول املؤسسة،وكذلك 

 ن تكون في معظمها عبارة عن تحليليجب أ ا املدقق الداخليبه ئج املنتظرة، فمرحلة الدراسة التي يقوم النتا حسب

 .و الضعف ةر و التي يتم عرضها في جدول القو للمخاط

  التقرير التوجيهي:Le rapport d'orientation  يستعمل هذا البرنامج لتحقيق األهداف

في التقرير التوجيهي، فهو بمثابة وثيقة داخلية بقسم التدقيق، موجه للتعريف باملهمة، توزيع الفريق، املسطرة 

حقق منها، و من حقيقة نقاط القوةالتخطيط و متابعة أعمال املدققين، فهو يعرف أعمال املدققين وذلك للت

 .الضعف خالله نتأكد من وجود نقاط القوة، و مدى تأثير نقاط حيث منو الضعف، 

 

 :) مرحلة تنفيذ املهمة (ب. العمل امليداني للمهمة 

رسمية لعملية التدقيق والتي تهدف إلى الوصول لنتائج و أجوبة لتساؤالت  نطالقةإرحلة كهذه املتعتبر 

 :1مسيري املؤسسة الطالبين لخدماتها، فهذه املرحلة تحتوى أيضا على مراحل فرعية و هي

  تخطيط عمل التدقيق :la planification de travail  يعمل تخطيط عمل التدقيق على تنظيم

 اية مرحلة الدراسة إلى توزيع التقرير،فهو يعتبر كوسيلة ملراقبة مدى التقدم فينهمهمة التدقيق زمانا ومكانا،من 

 .هاعمل املدققين الداخليين املنفذين للمهمة،فيمكن اعتبار هذا التخطيط لعمل التدقيق بمثابة برنامج ل

  ورقة التغطية: la feuille de couverture  و هي وثيقة تعطي في نفس الوقت،وصف لطريقة

تنفيذ العمل املعرف في برنامج التحقق،وإبراز النتائج املستخلصة في هذا األخير،كما تعتبر وثيقة التغطية وسيلة 

 .للربط بين برنامج التحقق والعمل امليداني لقسم أو جزء منه بنتائجه

  ورقة إبراز و تحليل املشاكلla feuille de révélation et d'analyse de problème :ترتبط 

انية ذه املشاكل عدم إمكبه د قيامه بمهمته، و نعني ا املدقق الداخلي عنبه هذه الورقة باملشاكل امليدانية التي يلتقي 

إجراء معين، و عند جمع و ترتيب مجمل هذه األوراق تطبيق إجراء معين أو غيابه كليا، فكل ورقة يقابلها مشكل في 

 ،تشكيل التقرير النهائي لهذه املهمة يمكن
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ا في حالة عدم ي به وكذلك الحلول املقترحة له،أملتقتوي هذه الورقة على املشكل املكما يمكن أن تح 

 .ستغناء عن استعمال هذه الورقةوجود مشكل يمكن ال 

  

 (: )إنهاء املهمةت. مرحلة عرض النتائج 

تعتبر هذه املرحلة كمرحلة أخيرة ملهمة التدقيق الداخلي والتي تنتهي بإعطاء تقرير نهائي يسلم لإلدارة 

 :العليا أو لطالب خدماتها وبدورها أيضا تتضمن مراحل فرعية و هي

  هيكل التقرير:l'ossature du rapport  يتكون هيكل التقرير من املشاكل املذكورة في ورقة إبراز

يجابية من جهة أخرى،كما ورقة التغطية فيما يخص النقاط ال و تحليل املشاكل من جهة والنتائج املذكورة في 

 .1يعتبر أساس لتحضير التقرير النهائي للمهمة

  ستماع فتتاحي ملهمة التدقيق، لإل جتماع ال يجتمع املشتركين في ال  جتماع النهائي أو اإلقفال:اإل

 إلى النتائج التي تم التوصل إليها،

 :2جتماع بخمسة مبادئ أساسية و هيل و يجب أن يتبع هذا ا

 :عرضه و التعليق عليه من قبل املدققين، تم لن يتضمن التقرير النهائي إال ما قد  الكتاب املفتوح

تلك املالحظات، طرح الشكوك و التأكيدات، املناقشة، و منه يجب عرض الوثائق و عناصر الثبات التي أدت 

 .دف املصادقة الكاملة على أعمال التدقيقبه مالحظة التناقضات 

  يجب أن تعرض نتائج التدقيق بداية على الطرف الذي خضع للتدقيق و بالضبط نتظار: خط اإل

 جتماع النهائي و بعدالتقرير إال بعد ال و ال يتم نشر املسؤول املباشر و الذي سيتم معه املصادقة على النتائج، 

 .املصادقة عليه

 :يتضمن هذا املبدأ على عدم تقديم األهمية ملا ال يستحقها وعليه يتم عرض توصيات  الترتيب

 .املدققين حسب أهميتها انطالقا من املالحظات التي تم عرضها على أوراق إبراز و تحليل املشاكل و العواقب

 :رد تبليغ املدقق عن املشاكل يتم تشجيعه للقيام الفوري باألعمال ملجأي  مبدأ التدخل الفوري

 .التصحيحية إذا توفرت له الوسائل الالزمة، و يتم الشارة إلى ذلك في تقرير التدقيق

 :املالحظةشاركة على علم باملشاكل يجب التأكد من أن كل األطراف امل مبدأ املعرفة املشتركة

جتماع النهائي باملصادقة على ، و تقوم األطراف املشاركة في ال و أن ال يتم طرح مشاكل لم يتم التطرق إليها من قبل

التقرير الذي يوزع على املشاركين مسبقا، و يتم عرض املالحظات التي تم تحريرها على أوراق إبراز وتقليل املشاكل 

بأوراق العمل وأدلة الثبات، و يقدم املدقدقون التوصيات املناسبة لتصحيح مرفقة  و املدعمة بأمثلة واقعية 

 .هذه املشاكل

 تقرير التدقيق الداخلي  :Le rapport d'audit interne يعد تقرير املدقق الداخلي الخطوة

 نظام نشطة املختلفة، و أوجه الخلل و القصور فياألاألخيرة و الهامة في إبالغ الدارة عن نتائج تدقيق العمليات و 

 ،خاطر هذه املبيه الدارة على لتزام بالقوانين و األنظمة، و التعليمات و تنالرقابة الداخلية و عدم ال
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مذكرة ماجستير، قسم علوم التسيير، فرع إدارة أعمال محمد أمين عبادي ، مساهمة املراجعة الداخلية في تقييم نظام املعلومات املحاسبي للمؤسسة،  2

 .119، ص2007/2008، جامعة الجزائر، الجزائر،
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ذادقق كل التوصيات، من يقوم بماحيث يتضمن التقرير برنامج األعمال التصحيحية بحيث يحدد امل

و الجراءات  و متى، كما يحتوي التقرير على املالحق لتفادي أثقال النص كالجداول، النصوص الرسمية، القواعد

 .1مع وضع فهرس يسمح بترتيبها

 

 :الخدمات التي يقدمها التدقيق الداخلي 3

 2و من بين الخدمات التي يقدمها التدقيق الداخلي لإلدارة هي:

هي فحص موضوعي لألدلة بغرض توفير تقويم مستقل لفاعلية  خدمة التأكيد املوضوعي: .1

 .وكفاية إدارة املخاطر واألنظمة الرقابية و عمليات الحوكمة بالدارة

و هي عمليات املشورة التي تقدم لوحدات تنظيمية داخل املؤسسة أو ستشارية: الخدمات اإل  .2

إضافة قيمة للوحدة و تحسين تفاق مع الشركات، و الهدف منها حدد طبيعة نطاق هذه العمليات بالخارجها، و ت

 .اتهعمليا

 :و بالضافة لهاتين الخدمتين هناك خدمات أخرى يقدمها التدقيق الداخلي و هي

 تزويد الدارة بالتوجيهات والنصائح املتعلقة باألداء والنظام الداخلي؛ 

 املؤسسة؛ تقييم إذا ما كانت الجراءات املتبعة تتفق مع سياسات 

 تقييم ما إذا كانت السياسات املوضوعة يتم إتباعها وتطبيقها في املؤسسة؛ 

ولقد حددت معايير األداء املنهي للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد املدققين الداخلين في الواليات 

على تأدية املتحدة األمريكية، هدف التدقيق الداخلي الرئيس ي يتمثل في مساعدة جميع أعضاء املؤسسة 

م األنشطة التي يتم تهم بفعالية، و ذلك من خالل تزويدهم بالتحليالت و التوصيات و املعلومات التي تهمسؤوليا

 :مراجعتها، هذا بالضافة إلى ما يلي

 ا من خالل مشاركة الدارة في تخطيط االستراتجيات و توفير تهزيادة قيمة املنظمة و تحسين عمليا

 ستراتجيات؛ها في تنفيذ ال علومات التي تساعدامل

 تقويم و تحسين فاعلية إدارة املخاطر؛ 

 تقويم و تحسين فاعلية الرقابة؛ 

 تقويم و تحسين فاعلية عمليات توجيه أنشطة املؤسسة و مراقبتها؛

                                                           
 .119-118، صمحمد أمين عبادي ، مرجع سابق 1

انعكاسا#ا على بغدود راضية نوال ، مداخلة بعنوان "دور التدقيق الداخلي في تفعيل إدارة املخاطر املصرفية "،امللتقى الدولي حول:إدارة املخاطر و  2

 اقتصاديات دول 

 .4ص2012ديسمبر ،13و 12العالم،جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة ، يومي 
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 املطلب الثاني: نظام الرقابة الداخلیة

األدوات التي تعتمد عليها املؤسسة من أجل توفير الحماية ألصولها يعتبر نظام الرقابة الداخلية من أهم 

ا على اتخاذ قرارات سليمة، و سنتناول خالل هذا املطلب ماهية الرقابة تهوحصولها على بيانات دقيقة و قدر 

 .الداخلية

 

 الفرع األول: ماهية نظام الرقابة الداخلية

 .الرقابة الداخلية و أهم أهدافها و خصائصهاسنشير من خالل هذا الفرع إلى مفهوم نظام 

 

 : الداخليةمفهوم نظام الرقابة 1

 :تعددت املفاهيم املقدمة حول نظام الرقابة الداخلية، سنذكر فيما يلي بعضا منها

 

عرفتها لجنة طرائق التدقيق املنبثقة عن املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين " :التعريف األول 

AICPA"ل في تلك الخطة التنظيمية واألساليب املتبعة من قبل الدارة في املؤسسة ، انهعلى أ
ّ
دف حماية به تتمث

عليها و زيادة الكفاية عتماد لتأكد من دقتها و مدى إمكانية ال ضبط و مراجعة البيانات املحاسبية و ا، و أصولها

 .1وعةو تشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الدارية املوض، النتاجية

 كيد و قواعد أخالقيات املهنة رقمعرفها املعيار الدولي ملمارسة أعمال التدقيق و التأ" التعريف الثاني:

 ا كافة السياسات و الجراءات التي تتبناها املؤسسةنهعلى أ" IFACالصادر عن التحاد الدولي للمحاسبين  "،400

 ضمان إدارة منظمة و كفاءة عمل عالية بالضافة إلى االلتزاما قدر المكان في الوصول إلى أهدافها ،مع تهملساعد

يئة تهلغش، اكتشاف األخطاء و التحقق من دقة و اكتمال السجالت املحاسبية و ا بسياسات حماية األصول، منع

قة في الوقت املناسب
ّ
 .2معلومات مالية موث

ا العملية التي يقوم األشخاص نهأ على"،315عرفها معيار التدقيق الدولي رقم حيث يُ " التعريف الثالث:

بالرقابة أو الدارة أو غيرهم من املوظفين بتصميمها و تطبيقها واملحافظة عليها من أجل توفير تأكيد  املكلفون 

 الية و فعالية و كفاءة العملياتتحقيق أهداف منشأة ما ،فيما يتعلق بموثوقية إعداد البيانات امل معقول حول 

و أكثر من عناصر الرقابة و اللوائح التنظيمية املطبقة و تشير كلمة عنصر الرقابة إلى أي وجه أ متثال للقوانينو ال 

 .3ةالداخلي

                                                           
 228ص .2004خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان ، 1

 20ص.2009النظرية، دار املسيرة، الطبعة الثانية، عمان، ، غسان فالح املطارنة، تدقيق الحسابات املعاصر الناحية 2
جامعة  مقدم خالد و عبد هللا مايو، نظام الرقابة الداخلية، مطبوعة علمية مقدمة لطلبة السنة ثالثة محاسبة و مراجعة، قسم العلوم التجارية، 3

 .16ص2016ورقلة، ،
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 ضعت من قبل مجلس إدارةا عمليات وُ نهعلى أ" Cosoكما عرفتها لجنة حماية املنظمات " التعريف الرابع:

 إمكانية تحقيق املؤسسة ألهدافها توفير الحماية الكافية و التأكد مناملؤسسة وموظفين آخرين، لتأمين و 

 :في و املتمثلة

 كفاءة العمليات التشغيلية. 

 املوثوقية في التقارير املالية. 

 1لتزام بتطبيق القوانين و التنظيماتال. 

"نظام الرقابة الداخلية هو عملية إعداد منظومة متكاملة من أساليب وإجراءات  التعريف الخامس:

املين لتوفير قدر مقبول من الثقةعمل تشرف على تصميمها الدارة العليا و تسهر على تنفيذه مع جميع الع

 :طمئنان لتحقيق أهداف املؤسسة من حيثو ال 

 كفاءة فعالية العمليات. 

 املالية دقة و مصداقية التقارير. 

 2لتزام بتنفيذ القوانين و األنظمةال." 

 

 : الداخليةأهداف نظام الرقابة 2.

تطورت الرقابة الداخلية وتطورت األهداف التي أنشئت من أجلها فبعدما كانت هدفها األساس ي حماية 

 :3األصول توسع ليشمل العديد من األهداف

 :الداخلية، و هو مرتبط بالحفاظ على الثروة  يعتبر هذا الهدف التقليدي للرقابة  حماية األصول

املتمثلة في حجم األصول املسيطر عليها والتي هي تحت تصرف الدارة، يتم تحقيق هذا الهدف من خالل وضع 

 .إجراءات تحافظ على امللكية و تمنع من نقلها أو التنازل عليها بطريقة غير شرعية أو تضر بمصلحة املساهمين

 فعالية ال يحقق للمساهمين قيمة ب ة األصول دون استغاللهاحماي فاءة:استغالل املوارد بك

ن وارد الطبيعية و املادية والبشرية ينبغي استغاللها بطريقة مثلى مملا فباعتبار أن املؤسسة مجموعة منمضافة، 

 ية.بر مردودتحقيق أكل  يناملوارد بالكمية و الوقت املناسبستفادة من هذه خالل توفير إجراءات و قواعد لإل 

 تنشط كل املؤسسات في إطار قانوني معين يتحدد على أساس لتزام بالتشريعات والقوانين: اإل

تسيير  ديد لبقاء املؤسسة؛ من جهة أخرى تهلقوانين قد يشكل ام بالتز طبيعة وحجم نشاطها حيث أن عدم ال

ا به لتزامال بشكل أساس ي على إصدار التعليمات و القواعد و التي ينبغياألعمال و املهام داخل املؤسسات يعتمد 

لهذا الغرض يسعى  أن تكون التعليمات و القواعد سليمة و قابلة للتطبيق بأقل تكلفة؛،و وتطبيقها كما ينبغي 

ردااستغالل املو مات مما يؤثر على نظام الرقابة الداخلية للتقليل من مخاطر القوانين و سوء تطبيق التعلي

  .و حماية األصول 

                                                           
ظام الرقابة الداخلية في املؤسسات االقتصادية ،مذكرة ماجستير، تخصص محاسبة،جامعة برابح بالل، تقييم دور املراجع الداخلي في تحسين ن 1

 .05ص2015بومرداس، 

 :،و املوجود في املوقع20، ص 2003آب 18العدد  –مجلة  -نشرة املجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  2

www.jamaa.net/book/download/71742  ,23:10 ،25/03/2020. 
 .16خالد و عبد هللا مايو، مرجع سابق، صمقدم  3
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 :تعتبر عملية إصدار التقارير في املؤسسة عملية  توفير معلومات وتقارير مالية ذات مصداقية

مستمرة و هذا باختالف أنواع و دورية هذه التقارير والغرض منها؛حيث أن توفيرها في الوقت املناسب و باملحتوى 

استمرار املؤسسة وعلى هذا األساس يعمل نظام الرقابة الداخلية على املعلوماتي املطلوب عامل مهم من أجل 

ستفادة ل توفير تقارير ملختلف املستويات الدارية وحول مختلف األنشطة و األحداث في املؤسسة و هذا من أجل ا

 منها في تحقيق أهداف املؤسسة؛

 :قدرة نظام الرقابة الداخلية  تعتبر عملية التسيير إدارة يومية للمخاطر، حيث أن إدارة املخاطر

 .على تسيير املخاطر الداخلية و الخارجية مؤشر مهم من أجل تحقيق أهداف املؤسسة

 

 : الداخليةخصائص نظام الرقابة 3.

يجب أن يتميز نظام الرقابة الداخلية بمجموعة من الخصائص واملميزات والتي من خاللها يمكن تخمين 

 :1عتماد عليه في املؤسسة، و تتمثل هذه الخصائص و املميزات فيإمكانية ال  اءته، فعاليته و درجةقدرته، كف

  :لنسبة ستعمال نظام رقابي جيد يناسب طبيعة عملها وحجمها، فباإعلى املؤسسة املالئمة

ختيار أسلوب رقابي بسيط وغير معقد، و العكس بالنسبة للمؤسسات الكبيرة إللمؤسسة الصغيرة يفضل لها 

 .الحجم

  :على مقارنة العوائد  متجاري تقوم به املؤسسة يقو  إن أي عملمقارنة العائد بالتكاليف

قتصادية على أن تكون تكاليفها أقل ومن الطبيعي أن تحرص املؤسسات البالتكاليف التي يدفعها صاحب العمل، 

، كلما زادت نسبة الربح املحققة ا كبيراماملناسب، و كلما كان الفرق بينه حا، حتى تتمكن من تحقيق الربتهمن عائدا

 .عتبار عنصري العائد و التكاليف عند تصميم نظامها الرقابيالي يجب أن تأخذ املؤسسة بعين ال و بالت

 :املقصود باملرونة مناسبة أسلوب الرقابة املتبع مع احتياجات املؤسسة، بحيث يجب  املرونة

 .مر ذلك، و هذا حتى يمكن متابعة التغيرات و مواكبتهاو التطوير في هذه األساليب كلما تطلب األ التعديل 

  :لى اكتشاف األخطاءو قادر ع ستخدام نظام رقابي جيد و متطور إا به قصد يُ الفعالية

يقوم هذا  ون عدم ظهورها في املستقبل، طريقة تضمبنحرافات قبل وقوعها و معالجتها بأسلوب علمي و و ال 

 .أسرع وقت و أقل جهدبعلى معالجة األخطاء الناجمة بأقل تكلفة ممكنة و  أيضا األسلوب

 :تتمثل الدارة في مجموعة من األفراد، و مسألة ما إذا كان املرؤوس يقوم بعمله  املوضوعية 

اعتبارات شخصية مهمة جدا، ألن الدارات واألساليب وجيدة أو ال يكون خاضعا ملحددات و ، بطريقة سليمة

الرقابية عندما تكون شخصية ال موضوعية تؤثر في الحكم على األداء، كما يجب أن يكون النظام الرقابي قادر 

الحصول على معلومات صحيحة، دقيقة و كاملة عن األداء وفي الوقت املناسب و التأكد من مصادرها من  على

السجالت املحاسبية من جهة، وعلى القائمين بمختلف األنشطة الرقابية مراعاة الوقت، خاصة  و خالل الوثائق

.2القائمين بإعداد التقارير املالية و إيصالها في الوقت املحدد من جهة أخرى 

 

                                                           
 .138-136ص2003عمر سعيد وآخرون، مبادئ الدارة الحديثة، مكتبة دار الثقافة، الطبعة األولى، عمان، األردن، ، 1

 .371ص، 2004جميل أحمد توفيق، مبادئ الدارة بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، السكندرية، مصر، 2
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 الفرع الثاني: أنواع و وسائل نظام الرقابة الداخلية و حدودها

 .ا الفرع بتقديم أهم أنواع ووسائل نظام الرقابة الداخلية و حدودهاذالل هسنقوم من خ

 

 : الداخليةأنواع نظام الرقابة 1.

 :هناك عدة أنواع لنظام الرقابة الداخلية و هي

 

 :أ. الرقابة املحاسبية

 عتماد علىحماية أصول املنشاة و إمكانية ال تشمل الخطة التنظيمية و الجراءات و السجالت املتعلقة ب

 :1السجالت املالية و من ثم فهي مصممة لتوفير توكيد معقول بأنه

 يتم تنفيذ العمليات وفقا لتصريح عام أو محدد من الدارة. 

 يتم تسجيل العمليات كما يجب و ذلك: 

حتى يتسنى إعداد القوائم املالية وفقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها أو أي معايير  -

 .و بما يساعد املسائلة املحاسبية عن األصول ، قها على هذه القوائمأخرى يمكن تطبي

 .من الدارة (إجازة)ال يسمح بحيازة األصول إال بتصريح  -

يتم مطابقة األصول املوجودة مع سجالت هذه األصول على فترات معقولة و تتخذ  -

 .وجود أي اختالف الخطوات املناسبة في حالة

 :املحاسبية فيما يليو تتمثل عناصر الرقابة 

 .وضع و تصميم نظام مستندي متكامل و مالئم لعمليات املؤسسة -

 .وضع نظام محاسبي متكامل و سليم يفق و طبيعة نشاط املؤسسة -

وضع نظام سليم لجرد أصول و ممتلكات املؤسسة وفقا للمبادئ املحاسبية املتعارف  -

 عليها.

ملحاسبية املسؤولة عن أصول املؤسسة وضع نظام مالئم ملقارنة البيانات و السجالت ا -

 .مع نتائج الجرد الفعلي لألصول املوجودة في حيازة املؤسسة على أساس دوري

اية الفترة من مسؤول واحد أو أكثر نهعتماد نتيجة الجرد و التسويات في وضع نظام ل  -

 .في املؤسسة

 

                                                           
 .100،ص1999،التأصيل العلمي و املمارسة العملية،بدون دار نشر -توفيق محمد و محمد نصر الهواري ،أصول املراجعة و الرقابة الداخلية محمد  1
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 :الرقابة اإلدارية .ب

 تحقيق ربح األمر بهدفإن املسؤولية الرئيسية لإلدارة الناجحة بصفة عامة هي إدارة العمل ملن يهمه "

و لهذا يجب على الدارة أن تقوم بإنتاج منتج يحوز القبول و بأقل تكلفة ممكنة كما يجب عليها أن تتوسع في  

ل تحتاج منتجات جديدة أو متطورة نعليها ا األسواق التي يمكن للمنتجات أن تباع فيها وبأسعار مناسبة كما يجب

 وتغيرات طلب املستهلك و العوامل األخرى تتسبب في تقادم ، ن املنافسة الشديدة وذلك أل  ،محل النتاج القديم

ويتم أداء  ،ولتحقيق هذه األهداف فإنه يجب على الدارة إنشاء سياسات هدفها كفاية النتاج وتسويقه ،املنتجات

جيد لألفراد والتدريب و املكافآت املستمرة للعاملين، كما يجب أال تكون الدارة الختبار ل ت من خالل اهذه السياسا

 ا وذلك من خالل إصدار األوامر و التقارير الكتابية واستمراريةتهبعيدة عن الوسائل األخرى التي تؤثر على سياسا

 .1"أساليب الرقابة املختلفةاملؤتمرات وضبط أداء األفراد من خالل الشراف و إتباع 

 :2و تتمثل عناصر الرقابة اإلدارية فيما يلي

 .تحديد األهداف العامة و الرئيسية للمشروع و كذلك األهداف الفرعية على مستوى الدارات -

 ا من إجراءاتبهوضع نظام لرقابة الخطة التنظيمية في املؤسسة لضمان تحقيق ما جاء  -

 .و خطوات و بالتالي تحقيق األهداف املوضوعة 

 واعها بشكل دوري في بداية كل سنةوضع نظام لتقدير عناصر النشاط بالكيان على اختالف أن -

 .مالية، لتكون هذه التقديرات األساس في عقد املقارنات

ا بهسترشاد فة للعناصر الهامة في املؤسسة لإل وضع نظام خاص للسياسات و الجراءات املختل -

 ا(.الشراء،النتاج،التوظيف وغيره(على سبيل املثال سياسات و إجراءات 

وضع نظام خاص بما ال يتعارض مع مصالح املؤسسة ليضمن سالمة اتخاذ القرار على أساس  -

 أن أي قرار إداري ال يُ 
 
ة على أسس و معايير معينة و بعد دراسة وافية تبرر ضرور  تخذ إال بناءا

 .راتخاذ مثل هذا القرا

 

 :نظام الضبط الداخلي .ت

فة إلى حماية أصول املؤسسة من يشمل الخطة التنظيمية و جميع وسائل التنسيق والجراءات الهاد

لرقابة ا العمل مع ختالس و الضياع أو سوء االستعمال، و يعتمد الضبط الداخلي في تحقيق أهدافه على تقسيمال 

عمل كل موظف ملراجعة موظف آخر يشاركه تنفيذ العملية ،كما يعتمد على تحديد الذاتية، حيث يخضع 

.3ختصاصات و السلطات و املسؤولياتال 

                                                           
 20،ص2006الرقابة املالية و التدقيق الداخلي، الطبعة الرابعة، -بد الرحمن توفيق، منهج املهارات املالية و املحاسبية املتقدمةع 1

 .231،ص2006السكندرية،،1 دهراوي، محمد السيد سرايا، دراسات متقدمة في املحاسبية واملراجعة، دار الكتب الحديثة، الطبعةكمال ال 2

 .09برابح بالل، مرجع سابق، ص 3
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 :وسائل نظام الرقابة الداخلية2.

 :1 و تتمثل فيما يلي

أجمعت التعاريف السابقة على ضرورة وجود خطة تنظيمية تستجيب في  :الخطة التنظيمية .أ

خطة محاولة توجيهها بما يخدم مصلحة وأهداف املؤسسة،إذ تبنى هذه الو جميع األحوال إلى القرارات التي تتخذ، 

طوط ستقالل التنظيمي لوظائف التشغيل،أي ما يحدد بوضوح خاة منها وعلى ال خعلى ضوء تحديد األهداف املتو 

 .السلطة و املسؤولية الدارية للمديريات التي تتكون منها املؤسسة

نفصال بين الوظائف إال أن عمل جميع املديريات يجب أن ستقالل التنظيمي يتطلب ال أن ال  وبالرغم من

 ون فيبحيث يؤدي إلى تدفق منتظم للمعلومات. و نشير في األخير إلى أن العناصر األساسية التي يجب أن تك ينسق

 :الخطة التنظيمية هي كاألتي

 تحديد األهداف الدائمة للمؤسسة؛ 

  تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، و مختلف أجزائه مع إبراز العالقة التسلسلية و املهنية بين

 مختلف األنشطة؛

 تحديد املسؤوليات بالنسبة إلى كل نشاط؛ 

 تعيين حدود املسؤوليات بالنسبة إلى كل شخص؛ 

  هذه الوسيلة في تحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية يكون عبر النقاط التاليةإن مساهمة: 

 البحث عن فاعلية و كفاءة العمليات التشغيلية؛ -

تلفة للمؤسسة وجود وحدات قياس تمكن من تحديد نتائج األجزاء واألنشطة املخ -

 أو مالي؛ سواء في وقت إحصائي

 داخل املؤسسة؛حماية األصول من خالل تقسيم العمل املنهي  -

 

 :الطرق واإلجراءات .ب

ن نظام الرقابة تعتبر الطرق والجراءات من بين أهم الوسائل التي تعمل على تحقيق األهداف املرجوة م

لتزام بالسياسات حماية األصول، العمل بكفاءة وال فهم وتطبيق هاتين الوسيلتين يساعد علىف ،الداخلية

ستغالل،النتاج،التسويق،تأدية الخدمات وكل ما يخص إدارة ومة،إذ تشتمل الطرق على طريقة ال املرس الدارية

ن ناحية تنفيذ األعمال أو طريقة بالضافة إلى الطرق املستعملة في املديريات املختلفة األخرى سواء م،املؤسسة

ا أن نهاملؤسسة على سن إجراءات من شأستعمال الوثائق إلى غير ذلك من الطرق املستعملة،كما قد تعمل إ

نظام الرقابة الداخلية  توضح بعض النقاط الغامضة أو تغيير إجراء معين بغية تحسين أداء املؤسسة وتمكين

 .ه املسطرةق أهدافمن تحقي

                                                           
 90-88،ص2010محمد التهامي طواهر و مسعود صديقي ،ا ملراجعة وتدقيق الحسابات ،الطبعة األولى، 1
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 :املقاييس املختلفة .ت

ة في ظل إدارة سطر الرقابة من تحقيق أهدافه امل تستعمل املقاييس املختلفة داخل املؤسسة لتمكين نظام

 :تعمل على إنجاحه من خالل قياس العناصر التالية

 درجة مصداقية املعلومات؛ 

 مقدار النوعية الحاصل من العمليات الفعلية؛ 

 حترام الوقت املخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو لعودة املعلومات املطابقة؛إ 

 

 :حدود نظام الرقابة الداخلية3.

 الزمة و التي تحد من قدرته على املنع الكامل لألخطاء و الغش،الرقابة الداخلية بعض القيود امل يتضمن نظام

 و لهذا السبب يوصف نظام الرقابة الداخلية مهما كانت قوته بأنه يعطي تأكيدا معقوال و ليس تأكيدا مطلقا ملنع 

  :1لداخلية ما يلياكتشاف األخطاء و الغش، و تشمل القيود املالزمة لنظام الرقابة ا

و ذلك بدخول شخصين أو أكثر في عمل يستهدف تنفيذ  التواطؤ بين العاملين لتطبيق الرقابة: -

 .اختالس أصول املؤسسة و إخفاء ذلك

ده الدارة، إن الرقابة تكون فعالة أو غير فعالة وفقا ملا تري :الرقابة تغلب اإلدارة على أوجه   -

فال يمكن توقع منع اكتشاف الغش الذي يرتكبه أعضاء الدارة املسؤولين في األصل عن أعمال 

متابعة و ضبط نظام الرقابة الداخلية و بسبب سوء استعمال أي شخص مسؤول لسلطته، 

 .تطلبات النظامم فقد يتمكن أحد أعضاء الدارة من تخطي

يؤدي األفراد وظائف الرقابة بطريقة فعالة في ن ليس من املتوقع أالتعطل املؤقت للنظام:  -

يحدث سوء فهم أو إهمال أو نزاعات أو إجهاد، و هذا يسبب تعطل مؤقت  جميع األوقات، فقد

من التعطل املؤقت للنظام التي تحدث بسبب العنصر البشري  للنظام، و يمكن تقليل حاالت

 .خالل استخدام الحاسبات اللكترونية

 

 الفرع الثالث: اإلطار العملي لنظام الرقابة الداخلية

 .اتها و إجراءاتهت نظام الرقابة الداخلية و مكونانشير من خالل هدا الفرع إلى أهم مقوما 

 

 : الداخليةمقومات نظام الرقابة 1.

الداخلية على مجموعة من املقومات والتي من خاللها نستطيع تحقيق األهداف التي يبنى نظام الرقابة 

:2، و من مقومات الرقابة الداخلية ما يلياأجله وضع من

                                                           
أثر استخدام الحاسوب على أنظمة الرقابة الداخلية في املصارف العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، جامعة  ناصر عبد العزيز مصلح، 1

 .47،ص2007غزة،

 www.atareeq.iraq.com 04/04/2020، 201323:02،24 ص ي محمد غبن، مقومات نظام الرقابة الداخلية ، مجلة الطريق العدد 2
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 :هيكل تنظيمي كفؤ .أ

وعامال إن وجود هيكل تنظيمي كفؤ يعد نقطة البداية لنظام رقابة فعالة كونه يحدد املسؤوليات بدقة 

ه األخيرة ذلرئيسية وتحدد مسؤوليات وسلطات هأساسيا لتحققها،فوجود خطة تنظيمية سليمة توضح الدارات ا

ا الداراتبه يعهد  ،بدقة تامة وتبدأ عملية التنظيم بتوصيف األنشطة املختلفة ووضعها في مجموعات متجانسة

مستوى إداري أعلى منه في الخرائط التنظيمية، وحتى أمام  ألسيكون هناك مسؤول عن كل منها و يُ  ، وقساماألو 

 :تعتبر هذه الخريطة متكاملة و نموذجية يجب توافر الخصائص التالية

  :بمعنى واضحة بعيدة عن الغموض يسهل فهمهاالبساطة والوضوح. 

  :أي قابلية للتغيير و التعديل تحت الظروف الغير العادية خالل حياة املؤسسةاملرونة. 

 :تعني خاصة املالئمة بالنسبة للهيكل التنظيمي أن تكون هذه الخريطة مالئمة لكل من  املالئمة

 .الشكل القانوني للمشروع ،طبيعة النشاط الذي يمارسه املشروع وحجمه

 صدد تصميم خريطة من األمور املطلوبة و املرغوبة في أي مشروع ونحن بقتصادية: التكلفة اإل

ل أن تكون الفوائد و املنافع ملجاتكاليف، و تعني التكلفة في هذا اعنصر الراعاة يجب متنظيمية 

 .1كثير تكاليف إعدادهابالتي تعود على املشروع من تصميم هذه الخريطة تفوق 

 

إذن فالهيكل التنظيمي الكفؤ يعمل على إعطاء كل فرد واجبات ومسؤوليات محددة تتناسب مع قدراته 

حتفاظ باألصول،فعلى فصل بين حفظ السجالت ومسؤولية ال مختلفة وخاصة ال مع تطبيق مبدأ الفصل بمهام

سبيل املثال ال يمكن أن يكون أمين الخزينة مسؤوال عن التسجيل في دفتر الخزينة،وال يمكن أن يكون أمين 

 .التسجيل في سجالت املخزون املخازن مسؤوال عن

 

  ب. التنظيم املحاسبي السليم:

لدى املؤسسة نظام محاسبي دقيق بحيث يوفر لإلدارة الحماية الالزمة لألصول  من املفترض أن يكون 

و البيانات املعدة ملعرفة األداء  رة تعتمد بشكل كبير على التقاريروالسجالت من التلف والضياع، و ذلك كون الدا

  :2املالئم وغير املالئم إذ يشمل النظام املحاسبي ما يلي

 .منظمة ومرقمة تغطي أوجه نشاط املؤسسةكون هناك مستندات تأن  -

ها املؤسسةأن يكون هناك دليل حسابات مكتوب يوضح كل الحسابات التي تتعامل مع   -

 .و يتضمن محتويات كل حساب

 .أن يكون هناك دليل يوضح طرق معالجة العمليات محاسبيا -

 .لعمليات و التحقق من تنفيذهاأن يتم إعداد املوازنات التخطيطية لكافة ا -

 .املؤسسة على نظام تكاليف فعال لقياس األداء الفعلي و مقارنته مع املعياري  ي أن تحتو  -

 

                                                           
 2013، 21،العددص ي محمد غبن،مرجع سابق ق 1

 210،ص2009غسان فالح املطارنة ، تدقيق الحسابات املعاصر، دار املسيرة، األردن، الطبعة الثانية، 2
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 : ت. اختيار املوظفين األكفاء

العامل من  املؤسسة، لذلك يعتبر يق أهدافورا هاما في إنجاح وتحقمما الشك فيه أن العامل الكفؤ يلعب د

دافه، فبدون العاملين و املدربيناملقومات األساسية التي يرتكز عليها نظام الرقابة الداخلية في تحقيق أه

و الحريصين على أداء عملهم وفق ما رسمته الخطة العامة للمؤسسة ال يمكن أن نحصل على نظام للرقابة 

 :تاليةيراعى في اختيار املوظفين العناصر ال الداخلية الفعالة،

 .شهادات في ميدان العمل -

 خبرة تمكنه في التحكم في وظيفته -

 .لتزام بالسياسات املرسومةال -

 .حترام نظام التدريبإ -

م النتاجية بغية تهكما يجب أن يوجد نظام عادل للحوافز والترقيات يثير حماس العاملين، و يزيد من كفاء

 .1تحقيق أهداف املؤسسة بشكل عام

 

  :تفصيليةث. إجراءات 

إن العمل التسلسلي للوظائف املختلفة داخل املؤسسة يدعو إدارة هذه األخيرة إلى طرح إجراءات  

وم شخص واحد بالترخيص بالعمل الواجبات على مستوى املديريات املختلفة بحيث ال يق تفصيلية لتنفيذ

خرها وفي هذا الطار ينبغي على الدارة آال يقوم بالعملية من أولها إلى  أنو حتفاظ باألصل ومسك السجالت،وال 

ديرية مما يسمح بعدم تداخل املهام وخلق رقابة ذاتية أو تلقائية مالقيام بالعملية داخل كل  تحديد نوع وكيفية

أن هذا املقوم يسمح من تقليل  ،وخرآا يحققه موظف من رقابة على موظف أثناء تنفيذ العملية وذلك بواسطة م

 .2ويمكن نظام الرقابة الداخلية من تحقيق أهدافه ،فرص التالعب والغش واألخطاء

 

  ج.نظام دقيق ملراقبة و تقويم األداء:

عنها نحرافات وتحديد ال  سبقا،تنفيذ ومقارنته باألهداف املحددة ماليهدف إلى تحقيق الرقابة على 

جميع املستويات الدارية  نحرافات، و تتم مراقبة األداء فيدف تصحيح هذه ال بها واملسؤولية عنها بهوتحديد أسبا

ستعانة بأدوات الرقابة مرؤوسيه وبطريقة غير مباشرة بال  بطريقة مباشرة، بل يقوم كل مسؤول بمتابعة أداء

3.عيارية و غيرهااملختلفة مثل املوازنات التقديرية أو التكاليف امل

                                                           
 .102محمد التهامي طواهر ومسعود صديقي ،مرجع سابق، ص 1
 .101،صمحمد التهامي طواهر،مسعود صديقي ،مرجع سابق ذكره 2
 .140،ص2012،ألردنر الحامد للنشر والتوزيع، عمان،ادا1ادي، الرقابة الدارية،طبعة ،حسين احمد الطروانة ، توفيق صالح عبد اله 3
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 : الداخليةمكونات نظام الرقابة 2.

 :يمكننا توضيح هذه املكونات من خالل الشكل التالي

 

 ظام الرقابة الداخلية(: مكونات ن1-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .383وبك, املراجعة مدخل متكامل, صملصدر: ألفين أرينز, جيمس لا

 

  :1تتمثل مكونات نظام الرقابة الداخلية فيما يلي و

 :أ. بيئة الرقابة

ا، فإذا كانت الدارة العليا ترى أن الرقابة ش يء تهتجاه إدار إلفعالة في املؤسسة في يتمثل جوهر الرقابة ا

ذ الرقابة املوضوعة. و من جانب هام، سيدرك باقي األفراد في املنظمة ذلك و سيستجيبون لذلك من خالل تنفي

 .الرقابة لإلدارة العليا ، فمن املؤكد أن األهداف الرقابية لن يتم تحقيقها خر، إذا أدرك أعضاء املنظمة عدم أهميةآ

تجاه العام لإلدارة العليا، سياسات و الجراءات التي تعكس الو تشمل بيئة الرقابية التصرفات و ال

  واملديرين،
ُ
الرقابة ينبغي على الك ألية وحدة بخصوص الرقابة و أهميتها للوحدة. و حتى يمكن فهم وتقييم بيئة و امل

  :املدقق أن يفهم املكونات الفرعية لها و املتمثلة في النواحي التالية

  ستقامة و القيم األخالقيةال. 

 لتزام بالصالحيةال. 

 مشاركة مجلس الدارة أو لجنة التدقيق. 

 فلسفة الدارة و أسلوب التشغيل. 

 الهيكل التنظيمي. 

 تعيين السلطة و املسؤولية. 

 سياسات و ممارسات املوارد البشرية.

                                                           
 383ألفين أرينز ،جيمس لوبك،املراجعة مدخل متكامل،ترجمة،محمد عبد القادر الديسطي، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية،ص 1
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 ب. تقدير املخاطر:

تعريف الدارة و تحليلها لألخطار الخاصة بإعداد القوائم املالية بما ، الييمثل تقدير الخطر التقرير امل 

ا بسعر تهنحو متكرر ببيع منتجا املحاسبة املتعارف عليها. و على سبيل املثال، إذا قامت الشركة على يتفق مع مبادئ

يقل عن التكلفة املخزون بسبب التغيرات التكنولوجية السريعة، فمن الضروري للشركة أن تضع الرقابة املالئمة 

 .1للتغلب على خطر الزيادة في املخزون

دارة و يختلف تقدير الدارة للخطر، و لكنه يرتبط بشكل وثيق مع تقدير املراجع للخطر، حيث تقوم ال  

األخطار كجزء من تصميم وتشغيل الرقابة الداخلية لتقليل األخطاء واملخالفات، ويقوم املدققين األخطاء  بتقييم

لتحديد حجم األدلة الضروري في املراجعة، فإذا قامت الدارة بتقدير فعال لألخطار واستجابت لها على نحو 

ل الدارة في التعرف عليها أو باملقارنة مع حالة فش مناسب، سيقوم املدقق بالتالي بجمع عدد أقل من األدلة

 .ستجابة لألخطار الهامةال 

 

 :ت. أنشطة الرقابة

تمثل أنشطة الرقابة في السياسات والجراءات، بالضافة إلى تلك السياسات و الجراءات الخاصة ن

للتعرف على األخطار عند تحقيق  األربع األخرى، التي تساعد في التأكد من قيام بالتصرفات الضرورية باملكونات

 .الوحدة أهداف

و يوجد العديد من األنشطة الرقابية في أي وحدة، و مع ذلك يمكن أن تصنف األنشطة الرقابية إلى 

 :التالية الفئات

 الفصل املالئم بين الواجبات. 

 التصريح املالئم للعمليات املالية و األنشطة. 

 املستندات و السجالت املالئمة. 

 الرقابة الفعلية على األصول و الدفاتر. 

 الضبط املستقل لألداء. 

 

 :إجراءات نظام الرقابة الداخلية. 3

تعتبر المكانات املادية والبشرية للمؤسسة مؤشرا ايجابيا لتنفيذ الخطة العامة لها بشكل سليم، ففي 

مد النظام الداري بالبيانات املختلفة هذا الطار يجب على هذه األخيرة الحفاظ على مستويات األداء املرسومة و 

عن العمليات التشغيلية لجعله يستجيب لألطراف املستعملة للمعلومات من خالل توفير معلومات ذات 

 ت الفعالة في الوقت املناسب، لذامصداقية، معبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة و مالئمة التخاذ القرارا

 ألساسية لنظام الرقابة الداخلية،إجراءات مختلفة لدعم املقومات االذي سبق ، وجب سن  و بغية ضمان

 :2و من ثمة دعم املسار الداري للمؤسسة. ويمكن تقسيم هذه الجراءات إلى ثالثة فروع و هي

                                                           
 .384ألفين ارينز ،جيمس لوبك ،مرجع سابق ،ص 1

 105التهامي طواهر ومسعود صديقي،مرجع سابق ذكره ،صمحمد  2
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 :أ. إجراءات تنظيمية وإدارية

 خالل تحديد تخص هذه الجراءات أوجه النشاط داخل املؤسسة، فنجد منها ما يتعلق باألداء الداري من

 ختصاصات، تقسيم واجبات العمل داخل املديرية بما يضمن فرض الرقابة على كل شخص داخلها، توزيعال 

 ،لتزامه باملسؤوليات املوكلة إليهوتحديد املسؤوليات بما يتيح معرفة حدود النشاط لكل مسؤول و مدى ا

ملستندات من طرف املوظف الذي قام بإعدادها خرى تخص الجانب التطبيقي كعملية التوقيع على ااأل  والجراءات

واستخراج املستندات من أصل وعدة صور، و إجراء حركة التنقالت بين املوظفين بما ال يتعارض مع حسن سير 

العمل وفرض إجراءات معينة النتقاء العاملين، وضبط الخطوات الواجب إتباعها لعداد عملية معينة، بحيث ال 

صرف الشخص ي إال بموافقة الشخص املسؤول عليه، و تلخص هذه الجراءات في النقاط يترك إلى أي موظف الت

 :التالية

 .ختصاصات، تقسيم العمل، توزيع املسؤولياتتحديد ال  -

 .إعطاء تعليمات صريحة، إجراء حركة التنقالت بين العاملين -

 

 :ب. إجراءات تخص العمل املحاسبي

السليم من أهم املقومات املدعمة لنظام الرقابة الداخلية الفعال، يعتبر النظام املعلومات املحاسبية 

لذلك بات من الضروري سن إجراءات معينة تمكن من إحكام رقابة دائمة على العمل املحاسبي من خالل التسجيل 

ك للعمليات، التأكد من صحة املستندات ،إجراءات املطابقات الدورية، القيام بجرد مفاجئ وعدم إشرا الفوري

راقبة عمل قام به ، إن هذه الجراءات تمكن من دعم املقومات التي يقوم عليها نظام الرقابة الداخلية م وظف فيامل

الفعال من جهة ، و من جهة أخرى تمكن نظام املعلومات املحاسبية من توليد معلومات ذات مصداقية و معبرة 

ذ القرارات فعالة تعالج ظرف معين أو تجنب الوقوع في عن الواقع الفعلي للمؤسسة، مما يمكن للمسيرين من اتخا

  :1مشاكل محتملة ومرتبطة بنشاط املؤسسة ،وتكمن هذه الجراءات في

 التسجيل الفوري للعمليات. 

 التأكد من صحة املستندات. 

 إجراء املطابقات الدورية. 

  وظف في مراقبة عملهاملعدم إشراك. 

 :ت. إجراءات عامة

الجراءات املتعلقة بالجانب التنظيمي و الداري والجراءات التي تخص العمل املحاسبي، بعد التطرق إلى 

 سنشير في هذا البند إلى الجراءات العامة التي تمكن املؤسسة من تفادي بعض األخطار املرتبطة باملوجودات

لتأمين املختلفة، و تجدر الشارة باستعمال أطراف خارجية عنها ممثلة في املؤسسات ا (،النقدية،و األصول الثابتة) 

 إلى أن تفاعل جميع الجراءات تمكن نظام الرقابة الداخلية من تحقيق أهدافه املرسومة، ليكون الدعم

 :2قوي لسياسة التأهيل الداري للمؤسسة. لذلك نميز بين هذه الجراءات عبر األتي

                                                           
 .110محمد التهامي طواهر ومسعود صديقي ،مرجع سبق ذكره، ص 1

 .115محمد التهامي طواهر ومسعود صديقي ،مرجع سبق ذكره، ص 2
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 التأمين على ممتلكات املؤسسة. 

 التأمين ضد خيانة األمانة. 

 اعتماد رقابة مزدوجة. 

 إدخال العالم اآللي. 

 :و في األخير يمكن توضيح كافة إجراءات نظام الرقابة الداخلية التي تم التطرق إليها في الشكل املوالي

 

 ( إجراءات نظام الرقابة الداخلية2-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .118سابق,صاملصدر: محمد التهامي طواهر, و مسعود صديقي, مرجع 
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 املبحث الثاني:الدراسات السابقة

 .سوف نتطرق في هذا املبحث إلى بعض الدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع

 

 املطلب األول: الدراسات باللغة العربیة

دور املراجعة في تفعيل الرقابة داخل املؤسسة,دراسة حالة,تعاونية  دراسة غوالي محمد البشير،

رسالة املاجستير في علوم التسيير فرع إدارة األعمال جامعة والخضر الجافة بورقلة,  الحبوب

 (.2003/2004)الجزائر

داة يهدف هذا البحث إلى دراسة الشكالية الرئيسية لهذه الدراسة :إلى مدى يمكن اعتبار املراجعة أ

منهج  تم االعتماد على املنهج التحليلي الخاص بالقسم النظري للدراسة والقسم التطبيقي اعتمد على رقابية؟ حيث

ولقد توصل إلى النتائج التالية ومن أهمها: ضرورة تصميم نظام الرقابة  .ستقصاءدراسة حالة مستعمل جدول ال 

للرقابة الداخلية،إنشاء مصلحة خاصةباملراجعة الداخلية، ضرورة القيام بدورات تدريبية للعمال غير املؤهلين 

ثقة لتزام بتوصيات مندوب الحسابات،يعتبر املراجع محل ن التنفيذ والطارات املتوسطة،الخاصة أعوا

مزاولي املهنة أن يؤدوا عملهم بطريقة تقابل هذه الثقة،البحث عن  مستخدمي القوائم املالية والدارة ومن ثم على

 1وسائل تخزين أكثر كفاء ة عن طريق اليجار،

 

 "املراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير املؤسسة"دراسة شعباني لطفي، بعنوان 

، رسالة ماجستير في العلوم (طراكمع سوناملجحالة قسم تصدير الغاز التابع للنشاط التجاري  دراسة)

 (.2003/2004)أعمال جامعة الجزائر االقتصادية فرع إدارة

ة الداخلية من طرف املراجع تدور الشكالية الرئيسية لهذه الدراسة: فيما تكمن فعالية تقييم نظام الرقاب 

 عتماد علىور التاريخي للمراجعة ،ومن تم ال تماد على املنهج التاريخي التحليلي لدراسة التطعحيث تم ال  الداخلي.

 .ستنتاجيل ااملنهجين الوصفي والتحليلي،وكذا األسلوب االستقرائي و  كل من

وتقليل حدوث األخطاء  ه الدراسة إلى النتائج التالية :تعمل املراجعة الداخلية على منعذكما توصلت ه 

وهذا مايزيد الحاجة لها فبالضافة إلى تقديم النصائح للمديرين في محاولة لتقليل ومنع األخطاء، تسعى املراجعة 

ودية ويحسن األداء ويزيد من الكفاءة الضياع الش يء الذي يزيد من املردأيضا إلى الحد من السراف و  الداخلية

باح املسجلة من طرف املؤسسة، إن الرقابة الداخلية هي مجموعة من الوسائل وبالتالي زيادة األر  والفعالية

توضع من طرف الدارة لضمان التحكم في وظائف املؤسسة بغية الوصول إلى تسيير فعال للعمليات  والقوانين التي

 أداة للتسيير، فهو أداة للوقاية ا هذه األخيرة، فنظام الرقابة وبالضافة أنهبه والدارية التي تقوم املالية

و النذار عن كل ما يكمن أن يمس باستقرار املؤسسة ،ذلك عن طريق التحكم في املخاطر وتعديل إجراءات 

.2التسيير في الوقت املناسب

                                                           
، فرع إدارة األعمال،جامعة غوالي محمد البشير ،دور املراجعة في تفعيل الرقابة داخل املؤسسة ،رسالة ماجستير في العلوم التسيير 1

 .2003/2004الجزائر

 .شعباني لطفي ،مرجع سبق ذكره 2
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  ،التكامل بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجيةدراسة عبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة،

 (.2009/2010)العلوم التجارية فرع محاسبة وتدقيق جامعة الجزائر في ماجستير رسالة

ذ تعالج الشكالية الرئيسية لهذه الدراسة: العالقة التكاملية بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية في تنفي

ماد على املنهج الوصفي مهمة املراجعة بما يحقق أعلى فعالية وفائدة ممكنة للطرفين وللمؤسسة ؟حيث تم االعت

عتماد على املنهج الوصفي والتحليل إلى جانب منهج دراسة النظري أمل الفصل التطبيقي تم ال للفصل  والتحليلي

 .حالة

كما توصلت إلى نتائج التالية: تتمتع إدارة املراجعة الداخلية بالبنك باستقاللية مناسبة، أن نسبة الكبيرة 

لية من مساعدة املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية هي فيما تقدمه املراجعة الداخعملية التكامل بين  من

ناء تأديته ملهامه ، ويقوم املراجع بممارسة الرقابة السابقة والالحقة،أما املراجع الخارجي ثللمراجع الخارجي أ

 .1فيمارس الرقابة الالحقة فقط 

 ،مذكرةفي تفعيل نظام الرقابة الداخلية في املؤسسةدور املراجعة الداخلية دراسة سارة بن عثمان،

 مي،علوم اقتصادية وعلوم التسيير علوم التجارية فرع علوم التسييريماستر اكادالستكمال متطلبات شهادة 

 (.2012/2013)جامعة ورقلة ،

ملؤسسة من دف هذه الدراسة إلى توضيح دور املراجعة الداخلية في تفعيل نظام الرقابة الداخلية في ته

ة؟ الشكالية التالية :مامدى الدور الذي تلعبه املراجعة الداخلية في تفعيل نظام الرقابة الداخلية في املؤسس خالل

 عتماد على منهج دراسة حالة مستعملةج الوصفي أما الفصل الثاني تم ال اعتمدت في الفصل األول على املنه حيث

 .ستقصاءاتاملقابلة وقوائم ال 

ا إحدى أهم أنظمة الرقابة نهراجعة الداخلية بالضافة إلى كو تعتبر امل ت إلى النتائج التالية:وقد توصل

تخاذ القرار ملا توفره من دعم في كل إستعملة في توجيه و ترشيد عملية الداخلية،من بين الوسائل األكثر فاعلية امل

نطالقا من مرحلة تحديد املشكلة وصوال إلى متابعة تنفيذ القرار،كما تزيد فاعلية هذه إمن خطواته  خطوة

املراجعة كان هناك تعاون وتكامل بين املراجع الخارجي ومصلحة املراجعة الداخلية في املؤسسة، املساهمة إذا 

غير كافية من ناحية  الداخلية مصلحة مستقلة في املؤسسة, الدورات التدريبية التي تقام بها للمراجعين

 .2التطبيق العمل

 تقييم دور املراجع الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسساتدراسة برباح بالل، 

جامعة بومرداس،  تجارية وعلوم التسيير فرع محاسبةرسالة ماجستير في العلوم االقتصادية، الاالقتصاديةـ, 

(2014/2015.) 

تعالج الدراسة الشكالية التالية: ما مدى تأثير تنفيذ مهام املراجعة الداخلية و مبادئها على تحسين نظام 

،ور املراجع الداخليقتصادية من منظالداخلية في املؤسسة ال الرقابة

                                                           
 عبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة،مرجع سبق ذكره 1

لوم سارة بن عثمان ،دور املراجعة الداخلية في تفعيل نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة ،مذكرة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادمي ، ع 2

 .2012/2013ورقلة اقتصادية و علوم تسيير جامعة
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نظام الرقابة الداخلية  تاملراجعة الداخلية أداة من أدوا هو أن وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

بمهامها املراجع الداخلي ،وتستعملها املؤسسة من أجل تقييم أداء أنشطتها املختلفة  يقوم

تنبيه الدارة بما قد تواجهه من مخاطر  ،الضعف فيها لكشف عن النقاط) املحاسبية،املالية،التشغيلية،والدارية)

ذلك ، كما يرتكز نشاط املراجعة الداخلية على مجموعة من العناصر  م توصيات الالزمة ملعالجةمستقبلية وتقدي

ستقاللية املراجع الداخلي إه العناصر ذنظام الرقابة الداخلية ومن أهم هوالتي يتحدد على أساسها درجة تأثير على 

 1.ا،خبرة املراجع الداخلي ومتابعة املراجع الداخلي لنتائجه املبلغ عنه

 

 

 املطلب الثاني: الدراسات األجنبیة

CHEKROUN Mearime, Le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la performance du 

system de control interne : cas d'un échantillons d'entreprise algériennes, thèse de doctorat en 

sciences de gestion, université Aboubekr belkaid de Tlemcen 2013/2014. 

"، عينة من  دور املراجعة الداخلية في قيادة و أداء نظام الرقابة الداخلية "دراسة مريم شقرون،

كما  .2013/2014يد تلمسان"م التسيير جامعة عبد الباقي بلقاالجزائرية "أطروحة دكتوراه في علو  الشركات

ي ن أداة الدارة هأة في الشركات العامة الجزائرية و املراجعة الداخلية القائمالشكالية الرئيسة:إن وظيفة  عالجت

نظام الرقابة الداخلية، هل أن وظيفة املراجعة الداخلية تشرف على تحسين نظام الرقابة الداخلية عن طريق 

 التأثير على أدائها ؟

املراجعة الداخلية القائمة في حيث تم استخدام الدراسة التجريبية لتحقيق في ما إذا كانت وظيفة 

 .داخلية ودرس على عينة من الشركاتالشركات الجزائريةالعامة تساعد على كفاءة وفاعلية نظام الرقابة ال

تعلم أنه على الرغم من وظيفة املراجعة الداخلية هو نوع من مرحلة ال كما تحصلت على نتائج التالية :

بالت مع انظام الرقابة الداخلية من حيث الفعالية والكفاءة ، نتائج املق فر قيمة حقيقية لتحسينه يو أن،إال 

املراجعين في الشركات وجد أن املدققين الداخليين ال يعطى أهمية لظهور كفاءة نظام الرقابة الداخلية ،وجود 

.2ى كفاءة النظامعينة أخرى من الشركات وجود أن املدققين الداخليين يفضلون التركيز عل

                                                           
 رباح بالل، مرجع سابق 1

2illons CHEKROUN Merime, Le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la performance du system de control interne : cas d'un échant 

d'entreprise algériennes ,thèse de doctorat en sciences de gestation ,université Aboubaker belkaid de telemcen,2013/2014. 
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Ziani Abdelhak, Le rôle de l’audit interne dans l'amélioration de la gouvernance 

d’entreprise cas entreprise algériennes, thèse de doctorat en sciences économiques, université 

Aboubaker belkaid de Tlemcen ,2013/2014. 

" عينة من الشركات  دور املراجعة الداخلية في تحسين حوكمة الشركات"دراسة زيان عبد الحق ، 

 (2013/2014)يد تلمسان االقتصاد جامعة عبد الباقي بلقا أطروحة دكتوراه في علوم الجزائرية

 كيف يمكن للمراجعة الداخلية أن تساعد في تحسين الحوكمة الشركات ؟كما عالج الشكالية التالية :

عتماد على املنهج الوصفي والتحليلي لوصف مفهوم حوكمة الشركات و املراجعة ال  الدراسة تملتحقيق أهداف 

 .الداخلي في إدارة الشركة الداخلية وتحليل دور املراجع

كما تحصل على النتائج التالية: توصلت إلى أن الشركة الجزائرية تعطي لوظيفة املراجعة الداخلية دورا 

جل تحسين أدائها و ضمان القدرة التنافسية ، أن تطبيق معايير املراجعة الدولية أوذلك من ة أعمالهم ، هاما في إدار 

استقاللية املراجعة الداخلية يمكن أن تساعد في تحقيق أهدافها ،أن املراجعة تعتبر واحدة من أهم وفق مستوى 

 .1عناصر حوكمة الشركات

 

القول أنها تهدف إلى نفس النقطةأما في ما يخص مقارنة هذه الدراسات مع الدراسة الحالية فيمكننا 

.و هي تحسين و تقييم و تفعيل نظام الرقابة الداخلية من خالل التدقيق الداخلي

                                                           
1de bdelhak , Le rôle de l’audit interne dans l'amélioration de la gouvernance d'entreprise : car entreprise algériennes , thèse Ziani A 

doctorat en sciences économiques ,université Aboubaker belkaid de Tlemcen ,2013/2014. 

 

 



 الفصل األول  اإلطار النظري للتدقيق الداخلي و نظام املراقبة الداخلية

   

30 
 

 :خالصة الفصل

بعض  إلىو ، الداخلي و نظام الرقابة الداخليةلتدقيق الطار النظري لإلى  ل تطرقناهذا الفصمن خالل  

 دراستنا الحالية، حيث تبين لنا أن التدقيق الداخلي يعمل على ملقارنتها مع و ذلك ،أيضا الدراسات السابقة

 تحسين و تصحيح الجراءات الرقابية املوضوعة من طرف إدارة املؤسسة و يهدف بدرجة أولى إلى حماية أصولها

 ام املدقق الداخلي بعمليات الفحصم ،وذلك بقيتهعضائها في تنفيذ مهامهم ومسؤولياومساعدة أ وأموالها

حول العمليات التي  إبداء رأيهو  ،من الوسائلو التقييم لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة باستعمال مجموعة 

للمؤسسة. و توجيهات ، وإعطاء نصائحتمت مراجعتها



 

 

الفصل الثاني:

دراسة حالة مؤسسة سونلغاز

مستغانم
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 تمهيد

ذلك من أجل و  ،التطرق إلى الجانب التطبيقي و ربطه بالجانب النظري كان البد منه نظرا ألهمية املوضوع

دور  رضع إلى سنحاول من خالل هذا الفصل  ، والنظريةدراستنا تم التوصل إليها في التي  نتائج التحقق من ال

 .ز مستغانمسونلغا ؤسسةالرقابة الداخلية بمفي تفعيل نظام  الدقيق الداخلي

 

 :وعليه تم تقسيم الفصل إلى مبحثين

 املبحث األول :الطريقة و أدوات البحث ؛ 

 النتائج واملناقشة ؛ املبحث الثاني:
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 املبحث األول: الطریقة واألدوات

في هذا املبحث سوف نتطرق إلى طريقة وأدوات جمع البيانات التي ستفيدنا في حل إشكالية موضوعنا 

 :في واملتمثلة

 

 املطلب األول: طریقة الدراسة

الفرع األول يتناول تقديم الشركة محل الدراسة أما الفرع يحتوي هذا املطلب على فرعين حيث أن 

 .لتحديد متغيرات الدراسة وتلخيص املعطيات الثاني فتطرقنا فيه

 

 الفرع األول: تقديم الشركة محل الدراسة

 

 :املؤسسة تعريف  1.

التابعة ملنطقة التوزيع تعتبر املديرية الجهوية للتوزيع الكهرباء والغاز بمستغانم حاليا من بين املديريات  

  .بالبليدة التي ستندمج مستقبال مع مناطق أخرى ضمن مشروع الوسط

مديرية مستقلة تغطي  حيث أصبحت1980تابعة ملركز املدة لتستقل سنة  ،وكانت1977تأسست املديرية سنة 

تشرف على ثالثة مصالح تجارية قطاع الوالية، وتحتل موقعا إستراتيجيا كونها ترتبط بين الشمال والجنوب كما أنها 

 :وهي

 املصلحة التجارية بمستغانم الغربية. 

 املصلحة التجارية بمستغانم الشرقية. 

 املصلحة التجارية بعين الوسارة. 

زبون في شبكة الغاز سواء في  ألف 65 ،زبون في شبكة الكهرباءألف  120تقوم املديرية بتسيير أكثر من 

 .موزعين عبر املصالح التجارية 2019 عامال في سنة 360الشدة املنخفضة أو املتوسطة، بتعداد عمالي 

 تقوم املديرية بجملة من الوظائف االعتيادية واملتمثلة أساسا في:

 ت توزيع الطاقة الكهربائية والغازآتسيير ومتابعة منش. 

  الكهرباء والغازضمان استمرارية توزيع. 

 تطبيق السياسة التجارية للشركة. 

 إيصال الزبائن الجدد. 

 

عرض الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للتوزيع لوالية مستغانم.  2

ستقاللية بين الوظيفي ، وال بمستغانم بالتنظيم يتميز الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للتوزيع 

ستراتيجية ل ها ضمن إطار ااألنظمة الفرعية التي يكون على رأس كل منها مدير مسؤول عن نتائجها وطرائق تحقيق

.الكلية ، كما يتميز بتوفير الوسائل الكافية ملتابعة أداء رؤساء املصالح وذلك بتوفير نظام معلومات جد منتظم
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تكمن مهمة املديرية الجهوية للتوزيع بمستغانم بوضع البرامج واملخططات ومتابعة تنفيذها ، وسنقوم 

: فيما يلي بعرض عام لألقسام التي يتشكل منها الهيكل التنظيمي لهذه املديرية الجهوية

 حيث تستقبل املكاملات الهاتفية والبريد وتشرف عليها كاتبة تقوم بعمل السكرتارية : سكرتيرة املدير ، 

 .كما تتولى مهمة الرد على مختلف الرسائل والبرقيات املسجلة ،الخاص

 ويهتم بتنظيم وتسيير كل ما يخص بالجوانب القانونية وتوفير وإعداد الوثائق الضرورية لها : ملحق قانوني. 

 عمليات االتصالويتكفل بتنظيم وتسيير كل ما يخص  : مكلف باالتصال. 

 يعمل على املحافظة على سالمة األشخاص واألمالك داخل املديرية ويتكفل : مهندس الوقاية واألمن 

 .بالحراسة والوقاية من الحوادث

 ويتمثل في شركة أمنية خاصة أبرمت عقدا مع مؤسسة سونلغاز بهدف حمايتها : عون األمن الداخلي. 

 :كما تضم عدة أقسام نذكر فيما يلي

 لها أهمية بالغة لقيامها باملهام التسييرية وكذا التقنية وتتدرج تحتها مصلحتين : قسم العالقات التجارية: 

  مصلحة الزبون وتحتوي على أربعة وكاالت وهي وكالة مستغانم، وكالة عين تادلس ، وكالة

 .حاس ي ماماش، وكالة سيدي علي

  مصلحة تقني تجاري. 

  يستقبل طلبات الدراسة برفقة ملف من طرف قسم العالقات التجارية،   :نجاز واألشغالقسم دراسات اإل

 :نجاز الدراسات، ثم إنشاء التقويم الالزم للعملية، ويتكون من ثالثة مصالحإة املوقع و فيقوم بمعاين

 .مصلحة دراسة الغاز 

 .مصلحة دراسة الكهرباء 

  ستثمارات.مصلحة تسيير ال 

 أولية لتوصيل الغاز وصيانة الشبكة ويتكون منيقوم بدراسات   :القسم التقني للغاز: 

 .مصلحة استغالل الغاز 

 .مصلحة صيانة الشبكة 

 يقوم بدراسات أولية لتوصيل الكهرباء وصيانة الشبكة ويتكون من  :القسم التقني للكهرباء: 

 .مصلحة استغالل الكهرباء 

 مصلحة صيانة الشبكة. 

  يقوم بتسيير كل من يخص األنظمة املعلوماتية وكذا أجهزة االعالم : األنظمة املعلوماتيةقسم تسيير 

.اآللي باملؤسسة

 هو قسم يهتم بكل ما يخص العنصر البشري من توظيف وتكوين وتقييم ويتكون   :قسم املوارد البشرية

 :من ثالثة مصالح هي

  رئيس ي للعمال.مصلحة تنمية املوارد البشرية وتتضمن عون تسيير 

 .مصلحة التكوين و تتضمن مكلف بالدراسات 

  دارة وتتضمن عون تسيير رئيس ي للعمال وعون تسيير للعمال.مصلحة ال 
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 تعتبر مصلحة مستقلة عن األقسام وتهتم بدراسة الشؤون العامة للمؤسسة  :مصلحة الشؤون العامة. 

 يقوم بمراقبة الوضعية املالية واملحاسبية بإعداد كل الوثائق الخاصة بالعمليات و املالية: قسم املحاسبة 

 :التي تقوم بها املديرية إضافة إلى تسيير امليزانية ويتكون من ثالثة مصالح هي

 .مصلحة املالية 

 امليزانية. مصلحة 

 مصلحة االستغالل.

 .مصلحة املراقبة و التفتيش

 :والشكل املوالي يوضح الهيكل التنظيمي لقسم املحاسبة واملالية

 

 (:  الهيكل التنظيمي لقسم املحاسبة و املالية1-3)رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب. املصدر: من إعداد 

من خالل الشكل أعاله نجد أن قسم املحاسبة و املالية ينقسم إلى ثالث مصالح رئيسية و تنقسم كل من املصالح 

إلى فرعين و يشرف هذا القسم بصفة عامة على جميع املصالح و هو كالتالي:
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  مصاريف املؤسسة حسب إيراداتها وتعتبر تقوم هذه املصلحة بتصنيف اليرادات و  ستغالل:مصلحة اإل

أول بوابة الستقبال جميع الفواتير سواء املتعلقة باالستثمارات أو الخدمات ألجل تحصيل مختلف 

 .املعامالت وتصنيف كل نوع على حدا حسب مكتب املكلف بالدراسات أو مكتب األعوان املحاسبيين

 :ملالية للمؤسسة، حيث تربطها باملؤسسات املالية املصلحة على ضبط العمليات ا تشرف مصلحة املالية

ول عليها من طرف األخرى مثل : البنك ، البريد ، وتقوم هذه األخيرة بتسديد الفواتير القابلة للدفع بعد الحص

 .ستغالل و هي مصلحة تتوسط كل من مصالح قسم املحاسبة و املاليةقسم ال 

 :تقوم هذه املصلحة على دراسة التكاليف و النتيجة الجمالية املقترحة واملستخرجة من مصلحة امليزانية 

 .املحاسبة العامة مع تقديم ومراقبة أرباح املؤسسة ضمن مكتب مراقبة التسيير ومصلحة املالية

 :تقوم هذه املصلحة بمتابعة العمليات التسييرية داخل املؤسسة مصلحة التفتيش واملراقبة. 

 

 ( الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للتوزيع مستغانم1-4الشكل رقم: )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر: املديرية الجهوية ملؤسسة سونلغاز مستغانم.
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 . الوظائف األساسية للشركة 3

 وظيفتين أساسيتين هما: التموين بالكهرباء والغازللمؤسسة 

 

 الوظيفة األولى: التموين بالكهرباء -1

 يقوم الزبون بإيداع طلب لدى مصلحة سونلغاز مع مخطط يوضح فيه املسافة بين نقطة الربط واملنزل 

بإرسال تقنيين إلى بالضافة إلى وصل الكهرباء والغاز لجاره بعدها تقوم املصلحة بتسجيل الطلب ثم تقوم 

 .دفعهايف التي تقدم للزبون ليقوم بعين املكان لدراسته من كل الجوانب وتحديد التكال

 تهاء تقومناملصالح تراقب األعمال وبعد ال  وكل الشركة األشغال إلى مقاول للقيام بالعمل وتبقىت

 .بالتأكد من العمل ثم تقوم بعملية الوصل

 

 بالغاز الوظيفة الثانية: التموين -2

 ن العملية بالنسبة للغاز تكون مدققة لخطورة هذه املادة حيث تقومأإال  ،نفس الش يء بالنسبة للغاز

حيث تعرض  ،ن هذه األعمال يقوم بها مقاولون كد من صحتها قبل التموين. حيث أبفحص األنابيب للتأ

اختيار أفضل  بعد ذلك ، ليتمهؤالء بإيداع عروضهماملشروع في شكل مناقصة مفتوحة ليقوم  الشركة

  .عرض

 

بالضافة إلى الوظيفتين السابقتين، تعطي املؤسسة اهتماما كبيرا للموارد البشرية، حيث تقوم الشركة 

حتياجات تقوم الشركة بإرسالهم بعد تحديد ال  ، وتياجاتها التدريبيةسنة بإشعار مصالحها بتحديد اح في كل

إعطاء العامل هناك دروس تطبيقية وكذلك دروس في شكل أقراص خاصة لتكوينهم حيث يتم  إلى مدارس

 .أي أن العملية التدريبية موكلة ملؤسسات خاصة ،مضغوطة وكتب

 

 الفرع الثاني: منهج الدراسة و طبيعة املتغيرات

 

  :املنهج تحديد 1.

سعى لتحقيقها و أهمها التعرف على مدى تفعيل نالدراسة و األهداف املسطرة التي نظرا لطبيعة 

، مستغانمقتصادية دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالرقابة الداخلية في املؤسسة ال التدقيق الداخلي لنظام

على الشكالية عتماد على املنهج الوصفي الذي يعتبر األسلوب املتبع للوصول لألهداف و لإلجابة حيث تم ال 

على  هذا املنهج يعتمد و، ما مدى مساهمة التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة الداخلية؟ املطروحة

عتماد على منهج دراسة حالة من م ال تارنتها للوصول إلى نتائج عامة ،و جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها ومق

على مناهج فرعية متعددة منها البحث  هذا املنهج ملتشاؤسسة سونلغاز،حيث خالل إجراء دراسة حالة في امل

.املكتبي والوثائقي واملسح وتحليل الوظائف والنشاطات
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 :املتغيرات طبيعة 2.

متغيرين  الداخلية يتضمن موضوع الدراسة و املتمثل في دور التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة 

:أساسيين هما

 .التدقيق الداخلي املتغير املستقل:  -

 .نظام الرقابة الداخلية :التابع املتغير   -

 

 املطلب الثاني :األدوات املستخدمة

 :بالنسبة ألدوات الدراسة تمثلت في

  الجانب النظري:

 املراجع و األدبيات العربيةلقد اعتمدنا في الجانب النظري من الدراسة على ما هو متوفر في من 

 نترنت ، هذا فضال عن الدراسات السابقة التي توفرت و مجالت و التصفح في شبكة ال و األجنبية من كتب 

 .للباحث، و ساعدتنا في إتمام هذه الدراسة

 الجانب التطبيقي: 

 املطلوبةى البيانات و املعلومات لقد استعملنا في بحثنا هذا عدد من الوسائل للحصول عل

: و من أبرزها ما يلي

تمع املدروس و املتمثل في رئيس قسم ملجخصية مع أفراد ااعتمدنا أسلوب املقابلة الش  املقابلة: .1

م ، وهذا للحصول على املعلومة مباشرة تهو رؤساء املصالح، بمختلف مستويا و املحاسبة املالية

 .للوصول إلى إجابات صحيحة و سليمة تمكننا من الوصول إلى نتائج دقيقةمن أجل شرح األسئلة 

 .قمنا بمالحظة التدقيق الداخلي و كيفية عمله  املالحظة: .2

 .املؤسسة محل الدراسة وثائقتعلقة بتقارير و م السجالت و الوثائق: .3

 

 املبحث الثاني: النتائج و املناقشة

 في هذا املبحث سوف نقوم بدراسة التدقيق الداخلي في املؤسسة سونلغاز و مدى مساهمته في تفعيل 

 .نظام الرقابة الداخلية

 

 املطلب األول: عرض نتائج الدراسة

جمعها وتلخيصها سنعرض من خالل هذا املطلب نتائج الدراسة املتوصل إليها بناء على املعلومات التي تم 

.ومعالجتها
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 .الفرع األول: التدقيق الداخلي في املؤسسة محل الدراسة

 م عملية التدقيق هو قسم املحاسبةمن خالل دراستنا امليدانية الحظنا بأن القسم املختص بتنظي

مصلحة التفتيش و املراقبة، فالتدقيق موجود في املؤسسة بشكل ضمني و دوري حيث يقوم  ابه و املالية و تختص

 .ؤسسةاملسؤول عن القسم بفحص و تدقيق كافة الوثائق و السجالت الواردة من مختلف املصالح داخل امل

ب يتنصتم خصصت له مصلحة مستقلة حيث  ،أما التدقيق الداخلي فيكون على مستوى املديرية العامة 

 :مهام التدقيق الداخلي في املؤسسة محل الدراسة على شكل نشاطات و املتمثلة فيما يلي

 .نشاطات في صور مقاربات محاسبية و مالية 

 .مقاربة الحسابات البنكية 

 .القيام بعملية التفتيش و الرقابة بشكل دوري 

 

 مستغانم  الفرع الثاني: تقييم نظام الرقابة الداخلية في مؤسسة سونلغاز 

م نظام الرقابة الداخلية معتمدين على طرح أسئلة تخص يسيتم التطرق في هذا املطلب إلى طريقة تقي

 جملة من األنظمة الفرعية للنشاط داخل املؤسسة محل الدراسة في شكل جداول هي كآالتي:

 جدول الهيكل التنظيمي. .1

 جدول املشتريات. .2

 جدول املبيعات. .3

جدول األجور. .4
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 أوال: الهيكل التنظيمي

.قائمة أسئلة املقابلة لنظام الرقابة الداخلية واملتعلقة بالهيكل التنظيمي(: 1-1جدول رقم )

 املالحظات ال نعم األسئلة الرقم

 2004ثابت منذ سنة  X  هل يوجد رسم حديث للهيكل التنظيمي؟ 01

ولوائح القائمين بها هل يوجد وصف للوظائف  02

 :توضح مايلي

املسؤوليات و الصالحيات املعطاة لكبار  -

 املسؤولين في الشركة.

األشخاص املفوضين بالدخول في املعامالت  -

 و تنفيذها.

 األشخاص املسؤولين على املوجودات الثابتة -

 ن الضبط املالي؟.األفراد املسؤولين ع -

X   من خصائص نظام الرقابة

 حترام مبدأ إالداخلية، 

 الفصل بين املهام

   X هل يتم تجهيز املوزانات التقديرية؟ 03

هل يتم تجهيز تقارير مالية لإلدارة دوريا  04

)شهريا(، تسمح بمقارنة أرصدة الحسابات مع 

 التقديرات،أو املوازانات التقديرية؟

X  معلومات مدرجة في 

 لوحة القيادة

هل لدى املؤسسات إجراءات و سياسات  05

 .محاسبية مكتوبة؟

X   

   X .هل يتم تبليغ املوظفين بكل السياسات؟ 06

هل يقوم بمسك دفتر األستاذ على أشخاص ال  07

 تشمل واجباتهم مايلي: 

املقبوضات النقدية، إستالم البضاعة،توقيع  -

الشيكات، املوافقة على الفواتير، مسك دفاتر 

 األستاذ و السجالت املساعدة؟

 X  مسك دفتر األستاذ هو جزء من

نظام معالجة املعلومات 

 املحاسبية.

هل هناك تغطية تأمين كافية على موجودات  08

 الشركة وفقا لتعليمات الدارة؟.

X   

هل تشمل جميع القيود املحاسبية على تعريف  09

 كاِف بالحسابات التي يجب أن تسجل بها؟.

X   

هل تراجع القيود اليومية و يوافق عليها أفراد  10

معنيون، وفي املستوى املناسب  من جهاز 

 الشركة؟

X  ةياملقاربة املحاسب 

 على وثائق املؤسسة.
ً
املصدر: من إعداد الطالب بناءا
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 ثانيا: املشتريات

 الرقابة الداخلية و املتعلقة باملشتريات.قائمة أسئلة املقابلة لنظام (: 2-1جدول رقم)

 املالحظات ال نعم األسئلة الرقم

 مصلحة الوسائل العامة  X هل هناك قسم أو أقسام خاصة باملشتريات؟ 01

   X هل هذه األقسام مستقلة عن قسم الحسابات؟ 02

هل يكفل النظام املحاسبي املتبع وجود طلبات  03

 عملية الشراء؟ الشراءأوامر توريد مسلمة عن

X   

هل هناك قسم خاص أو أقسام خاصة  04

 لإلستالم أو الفحص؟

X   

 إذا كان كذلك هل يتم إعداد تقارير الفحص 05

 و الستالم عن كل  طلب وارد؟

X  وصل إستالم 

   X هل هذه التقارير مستلسلة األرقام؟ 06

هل يتم إرسال نسخة من تقرير الفحص و تقرير  07

 إلى قسم الحسابات؟الستالم 

X  ملف الفاتورة 

 هل تطابق البيانات الواردة لكل من الفاتورة 08

 و طلب الشراء، و أمر التوريد، و إذن الستالم؟

X   

هل تتحقق املؤسسة من صحة الفاتورة من  09

 الناحية الحسابية قبل عملية الصرف؟

X   

   X هل تمسك املؤسسة يومية مستقلة للمشتريات؟ 10

هل ترسل الفواتير مباشرة إلى القسم الذي قام  11

 بعملية الشراء؟

X   

هل يعتمد صرف الفواتير من قبل املوظف  12

 املسؤول عن القسم؟

X   

هل يقوم املسؤول عن قسم الحسابت بتسجيل  13

عملية الشراء وفق اليومية املساعدة 

 للمشتريات؟

X   

املستندات هل رفق بالشيك املحرر ملورد جميع  14

 املؤيدة لذلك؟

X   

هل لوثائق عملية الشراء أشكال معينة و ألوان  15

 مختلفة؟

X   

 على وثائق املؤسسة.
ً
املصدر: من إعداد الطالب بناءا
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 ثالثا: املبيعات

 باملبيعات.قائمة أسئلة املقابلة لنظام الرقابة الداخلية واملتعلقة (: 2-1جدول رقم )

 املالحظات ال نعم األسئلة الرقم

في حالة التسديد هل هناك رقابة على  01

 التحصيالت؟

X   

هل هناك رقابة على الفواتير قبل تسليمها  02

 للزبائن؟

X   

هل هناك مقارنة بين كمية الستهالك و الفاتورة  03

 املرسلة؟

X   

 بطريقة رقمية  X هل يتم حساب كمية الستهالك بطريقة آلية؟ 04

 يوم X  15 هل هناك مهلة للزبون لتسديد الفاتورة؟ 05

   X هل يتم مراقبة التحصيالت بصفة يومية؟ 06

بعد انقضاء مهلة التسديد، هل يتم إبالغ الزبون  07

 بالقطع؟

 X  

   X هل يتم توصيل الفاتورة للزبون؟ 08

 في حالة عدم التسديد، هل يتم إتخاذ إجراءات 09

 معينة؟

X  أعذار، مفاوضات 

  X  هل هذه الجراءات تأديبية؟ 10

في حالة العجز عن التسديد، هل يتم اللجوء إلى  11

 القضاء؟

X  آخر مرحلة 

في حالة وجود فوارق في الصندوق هل يتم  12

 التصريح بها؟

X   

هل تقارن التحصيالت اليومية مع عدد الفواتير  13

 املسددة في اليوم؟

X   

في حالة وجود فوارق سلبية أو إيجابية هل تتخذ  14

 إجراءات معينة؟

 X  

 على وثائق املؤسسة.
ً
املصدر: من إعداد الطالب بناءا
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 رابعا: األجور 

 جور.ابة الداخلية واملتعلقة باأل قائمة أسئلة املقابلة لنظام الرق(: 2-2الجدول رقم )

 املالحظات ال نعم األسئلة الرقم

   X هل يوجد نظام آلي لعداد األجور؟ 01

   X هل توجد بطاقة متابعة للحضور اليومي؟ 02

 ضمن نظام إعداد األجور   X هل توجد مراجعة لطريقة إعداد األجور؟ 03

هل هناك مقارنة بين الكشوفات املنجزة و عدد  04

 العمال بالشركة؟

X   

العمل ببطاقة النتقيط هناك رقابة على ساعات  05

 و كشف األجوز؟

X   

   X هل يتم تحيين نظام األجور وفقا للمتغيرات؟ 06

   X هل هناك مراجعة ملجاميع دفتر األجور؟ 07

هل هناك مطابقة بين دفتر األجور و  08

 املدفوعات؟

X   

هل هناك مقارنة بين كشف األجور و دفتر  09

 األجور؟

X   

بين لدفتر األجور و حسابات هل هناك مقارنة  10

 مصاريف املستخدمين؟

X   

 هل توجد مراجعة محاسبية و بيانية للرواتب 11

 و األجور؟

X   

   X هل نظام إعدا األجور فعال؟ 12

هل توجد رقابة على إجراءات التسجيل  13

 املحاسبي؟

X   

 على 
ً
وثائق املؤسسة.املصدر: من إعداد الطالب بناءا
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 املطلب الثاني: مناقشة نتائج الدراسة

 :الفرع األول: تحليل نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية

بعد قيامنا باستخدام قوائم األسئلة لنظام الرقابة الداخلية ملختلف وظائف املؤسسة من الهيكل 

ي نقاط القوة و الضعفتبين لنا بعض النقاط في املؤسسة واملتمثلة فالتنظيمي ومشتريات واملبيعات واألجور، 

 :و التي سيتم إبرازها في ما يلي

 أوال: نقاط القوة

 :الهيكل التنظيمي -

 خالل ن تحديد املسؤوليات والصالحيات م يتم تطبيق مبدأ الفصل بين املهام والذي يضمن

األشخاص املفوضين بالعمليات وتنفيذها وكذا األشخاص ا وذلك بتحديد به وصف للوظائف ولوائح القائمين 

 .املسؤولين عن املوجودات والضبط الداخلي ، إضافة إلى تحديد املسؤولين الكبار في الشركة

 .يتم تجهيز موازنات تقديرية 

 لإلدارة للمصادقة عليها. اتحرير تقارير مالية شهريا ويتم إرساله 

  بمختلف السياسات الالزم تطبيقها لضمان تحقيق األهداف الحرص على تبليغ كافة املوظفين

 املسطرة.

 .يوجد نظام ملعالجة املعلومات املحاسبية 

 قوم املحاسب بمراجعة قيود اليومية وذلك من خالل عملية املقارنة املحاسبية.ي 

 .توفر تغطية تأمين كافية على موجودات الشركة لضمان حماية األصول 

 

 املشتريات و املبيعات: -

 دقيق ليات الشراء في املؤسسة بشكليتم تنظيم عم. 

 ستقالل قسم الشراء و قسم البيع عن قسم الحسابات، و ارتكاز صالحيات التوقيع على يد إ

 املسؤولين في األقسام.

 .متابعة الزبائن الذين لم يسددوا املبالغ الواجبة الدفع و اتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 

  املحاسبي إال بتوفر الوثائق الثبوثية التي يتم الحصول عليها من األقسام املعنية ال يتم التسجيل

 بوظيفة الشراء و البيع.

 

 األجور: -

 توفر الشركة على نظام معلوماتي ملعالجة األجور و الرواتب. 

 استالم كشف األجور الشهرية و معالجتها تتم بطريقة آلية. 

 الجديدة و تغير مناصب العمل تحيين كشف األجور بالتنسيق مع الترقيات. 

 استخدام ساعة الضبط بالشركة لثبات ساعات العمل الفعلية.
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 ثانيا: نقاط الضعف

  عدم تحديث الهيكل التنظيمي، حيث يمكن اعتبارها نقطة سلبية ألنه ال يتم تحديث أو إضافة

 .بالتدقيق الداخليمصالح تخدم حاجة املؤسسة كإدراج مصلحة خاصة 

 ا هم نفس األشخاص املوكل هنجد أن األشخاص املعنيون ملراجعة قيود اليومية و املوافقة علي

 إليهم مهمة تجهيزها، و هذه تعتبر نقطة سلبية إذ تمكن من الوقوع في األخطاء و احتمال تكرارها.

 لبية في الصندوق، ال يتم اتخاذ إجراءات معينة للتأكد نجد أن في حالة وجود فوارق ايجابية أو س

من السبب.
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 مستغانم. الفرع الثاني: مساهمة التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة الداخلية في مؤسسة سونلغاز 

طريق املقابلة الشخصية من خالل دراستنا لواقع التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة الداخلية و عن 

الحظنا األهمية البالغة لوظيفة التدقيق الداخلي في املديرية باعتبارها الوسيلة املباشرة لتقييم نظام الرقابة 

نحرافات املوجودة و محاولة معرفة في الكشف الدقيق عن األخطاء و ال يتجلى دورها األساس ي  حيث الداخلية،

القوة التي تعتبر تجسيد للسياساتت ممكن،إضافة إلى تحديد نقاط وق لاألطراف املسؤولة عنها في أق

و العمل على تعزيزها، و كذلك تحديد نقاط الضعف و العمل على تصحيحها  و الجراءات املنصوص عليها

بالطريقة املناسبة بأقل تكاليف و خسائر ممكنة من أجل الحرص على السير الحسن للعمل بشكل مستمر دون 

أي عوائق أو صعوبات، كل هذا يبرز مدى مساهمة التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة الداخلية التعرض إلى 

  و منه تحقيق األهداف املخطط لها

حيث أن:

كلما كان نظام الرقابة الداخلية فعال و سليم كلما قل احتمال وقوع الغش و التالعب و التزوير  -

 محل الدراسة.في املؤسسة 

يساعد نظام الرقابة الداخلية على التحكم في وظائف املؤسسة محل الدراسة من أجل تحقيق  -

أهدافها.
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 : خالصة الفصل

القتصادية، و ستكون في املستقبل القريب الرقم واحد في   تعتبر مؤسسة سونلغاز من أهم املؤسسات 

في املؤسسة وجوده  ضرورة حتميةالداخلية يمثل  نظام الرقابة و عليه فإن، الجزائر نظرا للصفقات املبرمة مؤخرا

 .املحتملة و تحديد املخاطر لحماية أصولها وأموالها، و تحقيق األهداف املسطرة إجباري 

و فاعليته و ذلك  ،الداخلي من األدوات التي تستعمل لضمان وجود هذا النظام كما يعتبر التدقيق

و وضع إستراتيجيات  بتدعيم نقاط القوة و معالجة نقاط الضعف كذا، و ءتهمدى كفاالوقوف على  و  بتقييمه

 .ملواجهة كل الظروف 

.
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 :خاتمة

كلما كان حجم املمؤسسة كبير و نشاطها متفرع كلما كان الهتمام بحماية ممتلكاتها و حقوقها بشكل 

و تحقيق أهدافها و تجنب املخاطر املحتملة خاصة من البيئة  الستمرارية،البقاء و  لتحقيق مبدأو ذلك واسع، 

قتصاديةتقييم األداء املالي للمؤسسة ال ، و هذا ما دفعها إلى التركيز على أهمية التدقيق الداخلي فيالداخلية

ا، كما استدعى األمر القائمين على املؤسسات إلى ضرورة وضع به و فحص مختلف األنشطة و األنظمة املتعلقة 

العمليات  تسيير مختلفيضمن نظام للرقابة الداخلية يكون فعال و يعمل على حماية أصولها من الضياع، و 

 .بشكل دقيق و سليم و الخاصة منها العمليات املحاسبية التي تمثل جوهر املؤسسة

رف على مدى مساهمة التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة التعحاولنا من خالل هذا البحث و 

الطار نظري الذي تطرقنا فيه إلى و على هذا األساس قسم البحث إلى قسمين، األول يتمثل في الجانب ال ،الداخلية

 سياق تالدراسات السابقة التي تندرج تح و نظام الرقابة الداخلية و بعض ،لتدقيق الداخليل النظري 

 مستغانم. الفصل الثاني فخصص للدراسة التطبيقية في مؤسسة سونلغاز أما ،املوضوعهذا 

 

 :اختبار الفرضيات

 :بالنسبة الختبار الفرضيات

 الفرضية األولى: 

لرقابة نظام ا وسيلة مباشرة لتقييم في املؤسسة باعتباره وظيفة أساسيةالتدقيق الداخلي يعتبر 

 .بالتالي الفرضية صحيحةو  نحرافات املوجودة،األخطاء و ال  في الكشف عنألساس ي  حيث يتمثل دوره ،الداخلية

 الفرضية الثانية: 

على اكتشاف نقاط القوة  مساعدة في أنها أداةتدقيق الداخلي بالنسبة للمؤسسة ال وظيفة تتمثل أهمية

راءات الالزمة لتفاديها وتحديد املخاطر و وضع الج ،معرفة مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية و ،والضعف

 .صحتها يثبتو هذا ما  مستقبال،

 الفرضية الثالثة: 

لك أدوات الرقابة الداخلية وذ أداة من هلداخلية باعتبار يساهم التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة ا 

عليه فإن الفرضية صحيحة و يمكن و  تجنب الخسائر،ة ومحاول، دقة في العملياتالالحرص على ضمان  من أجل

.العمل بها
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للنتائج العامة مع مجموعة  ثنين، توصلناختلف جوانب املوضوع في فصليها الو بعد معالجتنا و تحليل امل

 :قتراحات من النتائج التي توصلنا إليها نجدمن ال

 :النتائج النظرية .1

 قتصادية من أهم الوظائف حيث تظهر هذه ة التدقيق الداخلي في املؤسسة التعتبر وظيف

 ختالس و التالعب و الضياعمن ال  األهمية في الدور الكبير الذي تقوم به من أجل حماية أصولها و ممتلكاتها

 املستمر لجميع األنشطة و العمليات التي تتم داخل املؤسسة؛و هذا عن طريق الرقابة و الفحص 

  يعتبر التدقيق الداخلي أداة إدارية تابعة لإلدارة العامة للمؤسسة، بحيث تعمل هذه األخيرة على

، و حتى تحقق هذه الوظيفة هدفها ال بد من توفر الشروط التي تطوير و تحسين و تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية 

 بأداء مهامها بفعالية، ومن أهم هذه الشروط نذكر: تسمح لها

 .تغطية التدقيق الداخلي لجميع وظائف و نشاطات املؤسسة 

  تحديد املوقع الوظيفي لوظيفة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للمؤسسة مما يجعلها

لضمان مستقلة عن باقي الوظائف، مما يضمن لها عدم تداخلها مع الوظائف األخرى و هذا 

 املوضوعية و الحياد في التقارير املعدة من طرف املدقق الداخلي.

  يجب على الشخص املكلف بأداء وظيفة التدقيق الداخلي على درجة كبيرة من النزاهة

 والملام بامليدان.

  يتبع املدقق الداخلي منهجية علمية منتظمة أثناء قيامه بعملية التدقيق الداخلي و التي تستند

إلى مجموعة من الوسائل و الطرق و التقنيات التي تسمح له بجمع األدلة و القرائن الكافية و املالئمة بدورها 

 لتدعيم حكمه على حالة املؤسسة.

  الرقابة الداخلية هي مجموعة من الجراءات و التعليمات و القوانين املوضوعة من طرف الدارة

 دف الوصول إلى تسيير ناجح و فعالبه ميع وظائف املؤسسة، العليا للمؤسسة من أجل ضمان التحكم الكلي في ج

 ملختلف العمليات املالية و الدارية.

  يقوم املدقق الداخلي بتقوية و تفعيل نظام الرقابة الداخلية عن طريق التقارير التي يقدمها إلى

 الدارة العليا.

 

 النتائج التطبيقية: .2

  لم يخصص قسم أو مصلحة للتدقيق الداخلي في املؤسسة محل الدراسة بل تندرج عملية

املالية و املحاسبة حيث تقوم بنشاطات و مهام رقابية تهدف إلى ضمان صحة و سالمة  قسمالتدقيق ضمن 

.التسجيالت املحاسبية و مختلف العمليات التي تقوم بها املؤسسة
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 لما كان نظام الرقابة سليم و فعال كلما قل احتمال وقوع الغش والتالعب في املؤسسةك. 

 يساعد نظام الرقابة على التحكم في املؤسسة من أجل تحقيق أهدافها. 

 

 التوصيات:

 توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات والتي تتمثل فيما يلي:

  خلي في املؤسسة.الداإدراج مصلحة خاصة بالتدقيق 

  جل رفع مستواهم ومؤهالتهم.أين مستمر للمدققين الداخليين من القيام بدورات تدريبية وتكو 

  عتبار التوصيات والقيام بالجراءات و التصحيحات الالزمة في أسرع وقت.األخذ بعين ال 

  داخلي و عدم كتمانها ألي سبب كان.الضرورة توفر املعلومات الالزمة لعمل املدقق 

 

 أفاق الدراسة:

هناك بعض الجوانب الهامة التي لها صلة باملوضوع و التي نقترحها بأن تكون إشكالية ملواضيع بحوث  

 :قادمة مثل

 .دور التدقيق الداخلي في تفعيل اتخاذ القرار 

  داخلي و الخارجي من أجل تحسين نظام الرقابة الداخلية.التكامل التدقيق
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