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  اهـــــــــــــــــــــداء

  باسم اهللا الرحمن الرحيم

  )فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون  قـل اعملوا  ( 

بعفوك وال تطيب الجنة    إالبذكرك وال تطيب االخرة    إالبطاعتك وال تطيب اللحظات    إالبشكرك وال يطيب النهار    إالالهي ال طيب الليل  

  برؤيتك اهللا جل جاللك  إال

  الى من بلغ الرسالة وادى االمانة ونصح االمة الى نبي الرحمة ونور العالمين  

  سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم  

  : اهدي هذا العمل الى  

  بالصلوات والدعوات الى اغلى انسان في هذا الوجود امي الحبيبة  وأعانتنيدربي    وأنارتمن ربتني  

  الى ما انا عليه ابي الكريم ادامه اهللا لي  وأوصلنيالى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفـاح  

الى زوجي ورفيق دربي وهذه الحياة بدونك ال شيء معك اكون انا وبدونك اكون مثل اي شيء في نهاية مشواري اريد ان  

  شكرك على مواقفك النبيلة الى من تطلعت لنجاحي بنظرات االمل زوجي العزيز  

  الى رفيق حياتي وصديق العمر المخلص اخي الحبيب محمد االمين  

  ونور عيني ابتسام وعيسى ومرام ومريم ودنيا  وأخواتيكبدي اخوتي    والى براعم االمل وفـلذات

  . . الى االمل الذي ظهر من بعد انتظار وجمال اشرق حتى قبل االظهار بنيتي  

  وجدي وجدتي    وأخواليالى كل من خاالتي    واألقـاربكما اهدي هذا العمل الى كافة االهل  

   دعدوعة ودحامنيةوخاصة خالي ونور دربي حمادي الى كل من عائلة  

  الى من زين اهللا بها حياتي صديقتي سارة

  شكرا لكم جميعا.. سهام ، امينة ، امال ، اسماء والى كل من سقط من قـلمي سهوا  : والى رفيقـات الحياة  

  

  



  

  شكر وتقدير

هذا الواجب ووفقنا    الحمد هللا الذي انار لنا درب العلم والمعرفة واعاننا على اداء

  النجاز هذا العمل

اتوجه بجزيل الشكر واالمتنان الى كل من ساعدني من قريب او بعيد على انجاز هذا  

" العمل وفي تذليل ما واجهني من صعوبات واخص بالذكر االستاذة المشرفة السيدة  

  "بسدات كريمة  

نا لي في اتمام هاته  التي لم تبخل عليا بتوجيهاتها ونصائحها القيمة التي كانت عو 

واخص بالذكر مصلحة  المذكرة وال يفوتني ان اشكر كل موظفي وحدة تغذية االنعام  

  . المالية والمحاسبة
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 أ  

ــة  ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ   :مقدمـــ

لقد عرف العامل تطورا كبريا يف ا�ال االقتصادي خاصة بعد التحوالت السياسية واالجتماعية وخاصة      

االقتصادية اليت تشهدها خالل القرن املاضي ، فكانت هلذه التحوالت اثار مباشرة على احمليط االقتصادي 

را ملحوظا للمنظمات املالية اليت واالجتماعي للمنظمات املالية واملؤسسات االقتصادية والذي شهد بدوره تطو 

  .شهدها العامل يف اواخر العشرينات يف القرن التاسع عشر 

ت االقتصادية ا�االت اليت بينها حجم املؤسسا حبيث قد عرف العلم االقتصادي تطورا كبريا يف العديد من     

اىل اللجوء واالهتمام اكثر بعملية اليت اصبحت تتميز يف الوقت احلاضر بكربها وتعدد وظائفها ، وهذا ما ادى 

كد من ان أ من اجل محاية اصول املؤسسة والتريالرقابة الداخلية ، واليت تُعترب اداة اساسية وضرورية لعملية التسي

جراءات احملاسبية واملوضوعية املتبعة ، حيث كانت الرقابة تتم بنطاق ضيق العمل يتم فعال وفقا للسياسات واإل

بة القيود احملاسبية والسجالت املالية وهو ا�ال الطبيعي هلا ، مث اجتهت بعد ذلك اىل ا�الت يقتصر على مراق

االدارية نتيجة لتطور الظروف االقتصادية وتنوع النشاطات وكانت اهداف الرقابة الداخلية يف بدايتها اكتشاف 

ية �دف اىل مراجعة العمليات املالية ، فوظيفة الرقابة الداخلاالخطار و الغش والعمل على احلد من حدوثها 

واحملاسبية وغريها من العمليات خلدمة االدارة من خالل متابعة مدى فعالية االدوات الرقابية املستخدمة ، كما 

  .�دف املراقبة الداخلية اىل التحقق من الدقة احملاسبية واحملافظة على االصول وكذلك مراقبة انشطة املؤسسة 

والعمليات لتحقيق اهداف املؤسسة عن طريق اكتشاف وم على فحص وتقييم كافة االنشطة اصبحت تق      

عطاء إمراقبة البيانات املالية واحملاسبية و  ذانقاط القوة املوجودة واقرتاح التوصيات من اجل معاجلة نقاط القوة وك

راجع إقرير الذي يقوم بصورة حقيقية للمركز املايل للمؤسسة ملختلف املتعاملني ، وذلك من خالل الت
ُ
عداده امل

الداخلي من خالل فخص وتقييم خمتلف العمليات ومنه اخلروج برأي فين حمايد ويكون معربا عن مدى مصداقية 

  .وبناءا على ما سبق فقد مت صياغة االشكالية الرئيسية التالية . القوام املالية 

  

  االشكالية الرئيسية: 

  في المؤسسة ؟ نشطة االقتصاديةالمراقبية لألالعمليات  فعاليةما مدى 

  



 مقدمـــــــــــــــــة عامة
 

 ب  

  

  :يت املتعلقة باملوضوع كاأل وعلى ضوء هذا التساؤل ميكن االشارة اىل جمموعة من االشكاليات الفرعية

  ما املقصود بالرقابة الداخلية ؟ -

 هو اهلدف من اقامة نظام رقايب داخلي للمؤسسة ؟ ما -

 ما هي اهم املقومات و اخلصائص اليت يرتكز عليها نظام الرقابة الداخلية الفعال ؟  -

 هل تساهم الرقابة الداخلية يف فعالية االنشطة االقتصادية يف املؤسسة ؟ -

   

  :فرضيات الدراسة 

 . بالنظر اىل الدور اليت تلعبه يف حتسني اداء وفعالية املؤسسةالرقابة الداخلية هي حتمية اقتصادية  -

 .الرقابة الداخلية هي مقارنة املعلومات و التأكد من صحتها -

 .تساهم الرقابة الداخلية يف اكتشاف نقاط القوة والضعف للمؤسسة   -

 .تساهم الرقابة الداخلية مبنع الغش و االخطاء و التالعب  -

  

  :دوافع اختيار الدراسة 

  :تربز مربرات اختيار املوضوع من خالل ما يلي 

 .امهية املوضوع وخاصة ما متر به املؤسسة اجلزائرية  -

 .ثريها على نشاطها أتلعبه الرقابة الداخلية يف املؤسسة وت الرغبة يف معرفة الدور الذي   -

 .العمل على التكوين العلمي والعملي عن طريق دراسة شاملة   -

  

  :اهمية الدراسة 

داة فعالة ال ميكن االستغناء عنها اذا احسنا أالداخلية تعترب كتكمن امهية املوضوع املختار يف ان الرقابة        

دراج جمموعة من إاستغالهلا  ، حبيث ا�ا تعمل على تقييم نظام الرقابة الداخلية من اجل كشف نقائصه و 

يف كيد من تطبيق االجراءات واللوائح املوضوعية وبالتايل فالرقابة تساهم أالتصحيحات املمكنة كما تعمل على الت

  .حتسني اداء التسيري يف املؤسسة 
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 ج  

  

  

  :هداف الدراسة أ

  .توضيح خمتلف املفاهيم النظرية املرتبطة باملراقبة الداخلية بصفة عامة    -       

 . معرفة انواع وخطوات الرقابة -

 .حماولة معرفة كيفية اعداد العمليات املراقبية   -

 .خطاء يف القوائم املالية معرفة كيف تتعامل الرقابة الداخلية مع االحنرافات واأل  -

 .مدى مسامهة الرقابة الداخلية يف حماربة الغش واالحتيال   -

  

  : حدود الدراسة 

 نعام مبستغامن متت الدراسة مبؤسسة وحدة تغذية األ: االطار املكاين  -

لعمل احصائيات   2015اىل غاية سنة  2010كانت حدود الدراسة من سنة : االطار الزماين  -

 .خاصة حبسابات املؤسسة اعتمادا على خمتلف وثائقها 

  

  :منهج الدراسة  

      

هدافه مت االعتماد على املناهج املعتمدة يف الدراسات من بينها املهج أقصد دراسة املوضوع وحتليله وبلوغ        

منهج دراسة حالة اليت  افة اىلضالوصفي التحليلي الذي ميكن من وصف وحتليل اجلوانب النظرية للموضوع ، باإل

حصائيات سنوية إب نعام مبستغامن والقياموحدة تغذية األل وضوع من خالل الزيارة امليدانيةمتكننا من التعمق يف امل

 .للمؤسسة 
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 د  

  : هيكل الدراسة 

       

حدامها نظري إختيار فرضيات مت االعتماد على جانبني إقصد استفتاء املوضوع مبا يوفر منهجا يؤدي اىل       

نشطة االقتصادية يف املؤسسة حيث يشمل اجلانب يتطرق اىل موضوع العمليات املراقبية لأل ،خر تطبيقيواأل

  :النظري فصلني اما الفصل الثالث فُخصص للجانب التطبيقي ، وعموما جاءت اخلطة معتمدة كما يلي 

ول والذي يعترب نقطة بداية الدراسة ، نظام الرقابة الداخلية من خالل تطورها التارخيي تناولنا يف الفصل األ     

هم اهدافها و مكونا�ا وخصائصها ، أوسنتطرق ايضا اىل ماهية  اوخطوا� اساسيا�و أيم هلاهم املفاهأبراز وإ

  جراءا�ا والعوامل املساعدة على تطورها إمن خالل وسائل مقوما�ا ، و نتطرق اىل فعلية الرقابة الداخلية سوكذلك 

ملام باملراقبة على املخزون وعملية ن خالل اإليتم التطرق فيه اىل اسس العمليات املراقبية مسما الفصل الثاين أ     

  .هدافها أضافة اىل املراقبة على العملية االنتاجية وطرقها و هدافها باإلأالشراء والبيع و 

سقاط الدراسة النظرية على واقع املؤسسة وذلك من خالل دراسة حالة مؤسسة إو�دف تثمني البحث قمنا ب     

 الفصل الثالث �دف التعرف على واقع الرقابة الداخلية يف املؤسسة للوصول اىل غذية االنعام مبستغامن يفأوحدة 

ذلك تناولنا يف هذا الفصل التعرف على املؤسسة ، من اجلانب التارخيي واجلانب التنظيمي واجلانب االسرتاتيجي 

  . هم العمليات املراقبيةأللمؤسسة وكذلك تطرقها اىل تقييم نظم الرقابة الداخلية هلا و 
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  : تمــــــــــــــــــــهيد

دارة إ، كإدارة احملاسبة ، دارة العامةدارات ضمن اإلإنشاء عدة إبعض املؤسسات يف الوقت احلايل اىل  أتلج   

  .دارة املالية إدارة املراقبة ، إالتخطيط ، 

الذي يهمنا هو الرتكيز على ادارة املراقبة ملا هلا من امهية داخل املؤسسة ، وتربر امهيتها كون ا�ا الوظيفة اليت    

تستطيع املنشأة من خالهلا معرفة مقدار ما مت اجنازه من اهداف اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها ، ومن املؤكد ان 

االخرى ألن وظائف االدارة مرتابطة و متشا�ة ، كما ان املراقبة هذه الوظيفة ال ميكن فصلها عن باقي الوظائف 

هي عملية مقارنة االجنازات الفعلية باملعايري املوجودة بشكل سبق يف اخلطط ، وعل ضوء ذلك ونتيجة للمراقبة ال 

  .عاجلتها بد من ظهور بعض االخطاء و االحنرافات قد تكون سلبية او اجيابية ، تعرب عن وجود اخطاء البد من م

ومعاجلة هذه االخطاء تتطلب العودة اىل اخلطة و العمل على تعديلها او تفسريها بشكل يؤدي اىل ختفيف    

  .األخطاء ، اي ان االخطاء الظاهرة و املكتشفة نتيجة للمراقبة تتطلب اعادة ختطيط 

  :وعليه ، فقد قسم هذا الفصل اىل ثالث مباحث 

  . الرقابة عموميات حول :  المبحث األول  

  .ماهية الرقابة الداخلية  : المبحث الثاني  

  .فعالية الرقابة الداخلية  :المبحث الثالث  
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   .الرقابة حول عموميات :المبحث األول 

ة من خالهلا معرفة أ�ا الوظيفة اليت تستطيع املنشأمهية ، و تربز امهيتها من إن املراقبة وظيفة على درجة من األ    

مقدار ما مت اجنازه من االهداف اىل حتقيقها ، كما ا�ا الوظيفة اليت تبني نقاط الضعف و القوة يف العمل ، فتقوم 

على معاجلة نقاط الضعف ، و زيادة االهتمام بنقاط القوة ، من املؤكد انه ال ميكن فصل وظيفة املراقبة يف االدارة 

ن وظائف االدارة مرتابطة و متشابكة ، ويتم الفصل بينها لغايات الدراسة فقط ، أل خرى ،عن باقي الوظائف األ

بإمكان املؤسسة  املمكن فصل هذه الوظائف عن بعضها البعض و إال لكان ما من الناحية العملية ، فمن غريأ

تلجأ بعض املؤسسات تعيني موظفني مسئولني عن التخطيط و التنظيمي و التوجيه و عاملني مهتمني باملراقبة ، و 

يف الوقت احلايل اىل إنشاء قسم مسئول عن املراقبة ، ومن خالل هذا املبحث سنتطرق اىل مفاهيم املراقة و 

   .تطورها وأنواعها ، واخلطوات اليت تقوم عليها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



نظام الرقابة الداخلیة                       الفصل األول                                                                                      

 

 
3 

  .تطور الرقابة ومفهومها: المطلب األول

  .1تطور الرقابة _ 1

ظهرت احلاجة اىل رقابة عمل الغري من قدمي الزمان حيث كان العمل واالحتفاظ باألصول موجه ألفراد     

حلساب الدولة ،وتطلب االمر اىل الرقابة على عمل هؤالء االفراد حيث يقومون باالحتفاظ باألصول وتسجيل 

وم بالرقابة على العمال و االعمال حتركات هذه األصول،مما ادى هذا اىل حاجة افراد مالك االرض اىل من يق

  .املوكلة هلم 

ويف بدايات مراحل التقدم البشري طرق الرقابة بدائية يتوالها اصحا�ا بسبب قلة العمليات التجارية وعدم     

إال ان التقدم البشري واتساع نطاق التجارة .اتساعها وبذلك كان الفرد نفسه يقيد ويراقب عمله يف نفس الوقت 

ية ادى اىل فصل امللكية عن االدارة و بالتايل ازدادت احلاجة اىل الرقابة لصاحل االدارة حيث زاد العاملون الداخل

وأصبحت من وظائف االدارة رقابة اعمال العاملني وحماسبتهم عن . وكذلك الرقابة لصاحل اصحاب رأس املال 

  .اخطائهم وتصحيح هذه االخطاء 

وبذلك ميكن .اصحاب رأس املال املديرين يف جناحهم او فشلهم يف ادارة املشروع وأيضا تطلب االمر ان يتابع     

  .حماسبتهم عن االخطاء اليت يقعون فيها اثناء قيامهم بعملهم 

  :وميكن نلخص مراحل تطور عمليات الرقابة يف 

   :المرحلة األول  1_ 1

صلني من طرف شخصني منفصلني وهذا ميالدية ،كانت العمليات املالية تسجل يف سجلني منف 1500قبل     

لغرض وجود سجلني ميكن تطابقهما ،و بالتايل مينع التالعب و االختالس ،فبهذا كانت الوظيفة الرقابية الداخلية 

تتحقق داخليا وليس هناك من يراقب العمل من خارج املشروع ، وبتطور النشاط التجاري وازدياد حجم 

جديدة عن طريق النقل البحري واستعمار اماكن جديدة ، تطلب االمر  االتصاالت الدولية نتيجة فتح آفاق

حماسبة العائدين من قباطنة السفن والعائدين بالثروات من القارات االوروبية فتطلب االمر استخدام مراجعني 

 لغرض حماسبتهم ومنع اختالس الثروات فكأن الرقابة وجدت يف هذا الوقت للتحقق من امانة االشخاص الذين

                                                             
  11مصر ص .1998.لجامعي الحدیث ، االسكندریة الصحن ، الرقابة ومراجعة داخلیة ،المكتب ا عبد الفتاح  1
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ُعهد اليهم املسؤوليات املالية فاألسلوب الذي كان متبعا للمراجعة يف ذلك الوقت هو حتقق مفصل لكل عملية او 

  .حدث مايل يتم 

  : المرحلة الثاني 1_2

اتسع استخدام الرقابة لتشمل النشاط الصناعي الذي ظهر بوجود الثورة  1850اىل سنة  1500من سنة     

الصناعية وظلت الرقابة تعين اكتشاف االختالسات والتالعب ، وازدادت امهية ذلك بسبب انفصال امللكية لرأس 

إال ان هناك تغريات جوهرية يف . املالية  املال عن االدارة وكانت الرقابة املالية ترتكز يف فحص مفصل لألحداث

  .اجتاهات الرقابة و ادوا�ا حتققت يف خالل هاته املرحلة 

  :المرحلة الثالثة  1_3

اىل ما بعد ذلك يف هذه املرحلة ظهرت املشاريع كبرية احلجم والشركات  1850وتتمثل يف الفرتة من سنة     

املسامهة وانتقلت االدارة من افراد اىل مهنيني وأصبح اصحاب راس املال غائبون عن االدارة وبالتايل انصب 

هنة املراجعة كرقابة خارجية حمايدة واعرتاف وظهرت م. اهتمامهم على سالمة احملافظة على راس املال وتنميته 

    .بالرقابة الداخلية كنظام ضروري ألي نظام حماسيب

   :مفهوم الرقابة _ 2

لقد كان ظهور مصطلح الرقابة تباعا لكلمة مراجعة وحماسبة وهذا بعد ظهور احلاجة اىل تدقيق احلسابات     

ث ولكن الرقابة اخذت حيزها العلمي والعملي اخلاص واألرقام بعد ان اوجد املختصون علم احملاسبة احلدي

هنا نأيت على ادراج  منووانفصلت عن احملاسبة بعد تطور احلياة االقتصادية وظهور الُنظم احلديثة للمؤسسات 

  .بعض التعاريف 

  :ول التعريف األ 

 لغرض التأكيد من أهداف املسؤولنيوتعين قياس وتصحيح أداء  اإلداريةتعترب الرقابة وظيفة من الوظائف        

ا مت أو يتم ة اليت متكن املدير من التأكد ممومن مث فإ�ا الوظيف قد مت حتقيقهما  املشروع واخلطط املوضوعة لبلوغ

 و املرغوبةتوفر لنا النتائج  اليت وهكذا فإن الرقابة هي وظيفة التأكيد من أن األنشطة أُريد امتامه ،ملا  تهمطابق

بتجميع وختزين ومتويل  هاوتقوم كل نظم التصحيحياإلجراء  واختاذتتعلق بوضع هدف وقياس أداءه  الرقابة
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خر كما تؤثر الرقابة على سلوك العاملني ويرى اإلداريون اليوم أن آأو أي عامل  واملبيعاتاملعلومات عن األرباح 

وظيفة الرقابة اإلدارية ذات جانبني يتعلق األول مبتابعة وتقومي النتائج املنشقة عن اجلهود املختلفة يف املشروع 

فسهم من خالل أما اجلانب الثاين فيتعلق بالرقابة على منجزات األفراد ان،  عند حدوثها  االحنرافاتوتصحيح 

  . وظيفة التوجيه والقيادة

  :التعريف الثاني

هي تشمل اكتشاف وحتليل املشاكل قبل التنفيذ ومرحلة التنفيذ نفسها يف اكتشاف املشاكل قبل تفاقم "     

  1"حدوثها والقيام بالعملية التصحيحية ، كما تشمل مرحلة ما بعد التنفيذ 

  :  التعريف الثالث 

  2"ارنة االجنازات الفعلية باملعايري املوجودة بشكل سبق يف اخلطط هي عملية مق"     

  :التعريف الرابع 

متكن املراقبة من التأكد من ان العمل الذي يتم ، يطابق ما توقع ان يكون عليه وهي تشمل حتديد معايري     

  3ى تصحيحه رقابية ، قياس النتائج ملعرفة اي خروج عن املتوقع والتعرف على اسبابه والعمل عل

  :التعريف الخامس 

  : هي عملية �دف اىل حتقيق هدفني 

 .من حسن سري العمل ومتاشيه مع اخلطط املوضوعة  التأكد -

.التحقق من قراءة اخلطط املوضوعة  عن الظروف التشغيلية القائمة    -

                                                             
  16ص  199محمد احمد خلیل ، المراجعة والمراقبة المحاسبیة ، دار الجامعات المصریة ، 1
  173ص  ،1997، محمد ابراھیم عبیدات ، اساسیات االدارة الحدیثة ، دار المعرفة الجامعیة 2
  11ص ،2006المكتب الجامعي الحدیث،االسكندریة، المراجعة الداخلیة ،عبد الفتاح الصحن ، الرقابة و 3
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  1:انواع الرقابة : المطلب الثاني 

هناك تصنيفات متعددة للرقابة ، فالبعض يصنفها حسب اهلدف منها والبعض االخر يصنفها حسب الوسيلة    

  .املستخدمة واآلخرون يصنفو�ا حسب الزمن وغريها 

  : الرقابة حسب الهدف_ 1

االخطاء قبل  تعترب مراقبة وقائية وتسمى ايضا باملراقبة االجيابية ، وهي اجيابية أل�ا تؤدي اىل اكتشاف      

وقوعها او ا�ا تؤدي اىل معاجلة االخطاء قبل استفحاهلا وتراكم نتائجها السلبية فمن شان املراقبة االجيابية ان 

تؤدي اىل اكتشاف االخطاء قبل وقوعها ،  وذلك من خالل اجياد اخلطط التفصيلية ومن خالل املتابعة املستمرة 

  .ف مباشر على العاملني اثناء تأديتهم للعمل ألعمال املرؤوسني ، ومن خالل وجود اشرا

  .مراقبة عالجية وتسمى ايضا باملراقبة السلبية الن من شأ�ا االنتظار وقوع اخلطأ ، مث تبدأ معاجلتها      

هذا النوع من املراقبة غري مفضل الن وقوع اخلطأ سوف يؤدي اىل ارتفاع التكلفة وبالتايل تزداد تكاليف      

ا ان اخلطأ يؤدي اىل تأخري االجناز مما يفوت على املنشأة فرصة اغتنام بعض الصفقات املرحبة السلعة وكم

  .واألخطاء هلا تأثريات سلبية كثرية على املنشأة 

  :الرقابة حسب الزمن  _2

الرقابة املؤقتة تكون لفرتة حمددة وتنتهي بعدها وقد ال تعود خالل فرتة قصرية ومن اهداف هذا النوع من       

الرقابة اكتشاف االخطاء والتعرف على واقع العمل ومدى التزام املروؤسني باخلطط والسياسات احملددة مسبقا ، 

ارة احدى الدوائر التابعة لوزارته �دف مراقبة العاملني والتأكد ومن امثلة هذا النوع من املراقبة قيام احد الوزراء بزي

  .من حضورهم للعمل يف وقت مبكر واإلطالع على اجنازا�م ، وقد تكون املراقبة مؤقتة معلنة او سرية 

�دف  الرقابة الدورية يتم ممارستها يف اوقات زمنية منتظمة ، كل اسبوع كل سنة وغريها من االمثلة وغالبا ما     

ها ته املراقبة اىل بيان مدى حتقيق بعض االهداف اليت تسعى املنشأة اىل حتقيقها وكذا الزام العاملني بااللتزام 

  .بالسياسات واخلطط بأنظمة العمل يف املؤسسة 

                                                             
  08....05،ص2007ة ، لبوطرة فضیلة ، دراسة و تقییم فعالیة الرقابة الداخلیة في البنوك ، مذكرة ماجستر ، المسی  1
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ىل املراقبة املستمرة على ساعات العمل ، فال تنقطع مادام العمل مستمر ، و�دف ها ته املراقبة املستمرة ا    

ضبط االداء والتزام العاملني بتنفيذ سياسات وخطط املؤسسة ، ومن امثلة املراقبة املستمرة املراقبة اليت متارس يف 

عملية ضبط املخزون من خالل ما يسمى بطاقة اجلراد املستمر ، حيث يسجل على ها ته البطاقة كل ما يدخل 

  . اىل املستودعات ويتم تسديد كل ما خيرج من املستودعات

  .الرقابة حسب طبيعتها  _3

الرقابة املباشرة ، يتم ممارسة هذا النوع من املراقبة عن طريق املالحظة املباشرة اي ان يقوم الرئيس مبالحظة     

العاملني اثناء عملهم للتعرف على كيفية ممارستهم لألعمال ، ومن اجيابيات هذا النوع انه يؤدي اىل توطيد العالقة 

ملرؤوسني ، واخنفاض االخطاء يف العمل لكن حيتاج هذا النوع مزيد من الوقت لكون الرؤساء يف بني الرئيس وا

املستويات االدارية العليا تكون اعماهلم ضخمة ومسؤوليا�م كبرية مما يبقى هلم القليل من الوقت ملمارسة املراقبة 

  .فلهذا النوع ال يصلح يف املؤسسات الكبرية احلجم 

ري املباشرة ، يتم ممارستها يف الغالب عن طريق التقارير املراقبة اليت ترفع اىل الرؤساء عن العمل املراقبة غ    

  .والعاملني ، لذلك جيب ان تكون فعالة ودقيقة جبانب الدقة والسرعة 

  . الرقابة حسب اطراف التعامل مع المنظمة_ 4

  :يف هذا الصدد ميكن التفريق بني نوعني اساسيني من الرقابة 

  : قبة الداخليةار مال 1_4

هي كافة السياسات واإلجراءات والضوابط اليت تتبناها ادارة املنشاة ملساعد�ا قدر االمكان يف الوصول         

واملتضمنة االلتزام بسياسات االدارة ومحاية االصول  ومنع  اىل هدفها لضمان ادارة منظمة وكفؤة للعمل ،

  1واكتشاف الغش واخلطأ ودقة واكتمال السجالت احملاسبية و معلومات مالية موثوقة يف الوقت املناسب 

  2" املراقبة الداخلية هي جمموعة ضمانات تساهم يف التحكم يف املؤسسة " 

                                                             
   56ص ، 2009دار الرایة للنشر ، االردن ، ، في بیئة نظم المعلومات المحاسبیة عطاء هللا احمد سویلم الحسبان ، التدقیق والرقابة الداخلیة 1

2 M.medjour hamid et terbag fadila mimoir de fin détude «  le contrôle intern « . sc 2003/2004p16 
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نشاط تقييمي مستقل ينشأ داخل " كيني املراقبة الداخلية على ا�ا كما عرف جممع املراقبني الداخليني االمري

  1"منظمة االعمال ملراجعة العمليات كخدمة لإلدارة 

  :من خالل هذه التعاريف يظهر ان املراقبة الداخلية يقوم �ا اطراف داخل املؤسسة من اجل  

  ..محاية اصول املؤسسة  -

  .اعمال املؤسسة بطريقة منظمة و ناجعة  تسسري -

  .االستعمال االمثل و الناجع للموارد  -

  .مراقبة دقة املعلومات املولدة عن النظام احملاسيب -

  .تطبيق تعليماته و قرارات املديرية  -

  .حتسني النتائج  -

  .التحكم يف املؤسسة -

   :الخارجية   المراقبة 2_4

هي اليت تكون بواسطة طر من خارج املؤسسة ، بغية فحص البيانات والسجالت احملاسبية وذلك إلعطائها        

املصداقية حىت تنال القبول والرضى لدى مستعملي هاته املعلومات من االطراف اخلارجية خاصة املسامهني 

  :ط التالية واملستثمرين والبنوك وميكن حتديد اهداف املراقبة اخلارجية من خالل النقا

 كل العمليات مت تسجيلها بشكل كامل  -

 :كل العمليات مت تسجيلها البد ان تكون 

 .ةيحقيق - 1

 .صحيحة التسجيل - 2

 .مسجلة يف وقت وقوعها  - 3

                                                             
  33،ص2005محمد التھامي طواھر ، مسعود صدیقي ، الراجعة و تدقیق  الحسابات ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،   1
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  .صحيحة التمركز - 4

       

  .انواع الرقابة : )1(الشكل رقم                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  داد الطالبة  باإلعتماد على البيانات السابقةمن اع: درالمص                              

  

  خطوات الرقابة : المطلب الثالث 

      .1تتضمن العملية املراقبية بغض النظر عما تراقبه ويف اي مستوى ثالث خطوات اساسية سنذكرها بالتفصيل 

  :تحديد معايير االداء  _ 1

هي وضع اخلطط يف ا�االت املختلفة ولكن من ناحية  من املنطقي ان اول خطوة من العملية املراقبية ،       

اخرى جند ان هذه اخلطط ختتلف فيما بينها يف درجة التفاصيل الالزمة ودرجة تعقيدها مبا ال ميكن املديرين من 

  .مالحظة كل شيء يف اخلطة ، وبالتايل تصبح احلاجة اىل حتديد معايري حمددة لألداء امرا ضروريا 

                                                             
  09مرجع سبق ذكره ، ص بوطرة فضیلة ،  1

 انواع الرقابة 

حسب اطراف  حسب الھدف

المنظمةالتعامل مع   
 حسب الزمن حسب طبیعتھا

 الرقابة الداخلیة

 الرقابة الخارجیة
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داء ميكن استخدامها ونذكر منها املعايري املرتبطة بأهداف معينة وهذه ع خمتلفة من معايري األنوا أهناك       

االخرية تعترب من افضل املعايري وميكن ان تكون يف شكل مادي مثل كميات االنتاج وساعات العمل وميكن ان 

  1تكون يف شكل امجايل مثل حجم املبيعات االرباح والتكاليف 

  

  

   :داءقياس اال _2  

املعايري املوضوعة سلفا ومهمة القياس هي التأكد من قيام االفراد او  وىل لقياس وتقييم االداء يفن اخلطوة األإ    

االدارات لتنفيذ اخلطط واملهام املطلوبة وتعتمد سهولة وصعوبة قياس االداء على مدى الكفاءة يف وضع معايري 

  .ميكن تنفيذها بسهولة 

يف املستويات االدارية العليا ويف حالة االعمال غري الفنية ، مثال هناك صعوبة يف قياس اداء وتزداد صعوبته     

  .نائب ادارة املالية او مدير العالقات الصناعية ومنشأ هاته الصعوبة يكمن يف كيفية وضع معايري حتكم ادائها 

ن يعتمد على تفادي النواحي السلبية وبنفس املنطق جند ان قياس اداء االدارات املختلفة يف بعض االحيا    

  .لألداء 

    :نحرافتصحيح اإل _3

مبقارنة االداء الفعلي واألداء احملقق ميكن رصد االحنرافات وبالتايل حماولة تصحيحها وهناك نوعني من     

  إحنرافات طبيعية ، إحنرافات غري طبيعية :      اإلحنراف

  :التالية وتتميز االحنرافات الطبيعية بالصفات 

 .فرق يف احنراف بسيط بني اخلطة والتنفيذ  -

 .احنرافات خارجة عن سيطرة القائمني بالتنفيذ  -

 .احنرافات متكررة  -

 .احنرافات راجعة لظروف طارئة  -

                                                             
  349محمد فرید الصحن ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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  :وتتميز االحنرافات غري الطبيعية بالصفات التالية 

 .احنرافات جسيمة  -

 .احنرافات راجعة يف قصور يف املنفذين او لتعمدهم  -

 .احنرافات متكررة  -

 .احنرافات راجعة لظروف معروفة كان ميكن السيطرة عليها  -

  .حنرافات غري الطبيعية اىل عالج حاسم وسريع وخطط بشكل يعتمد على نوع اخلطأ وجسامته حتتاج اإل

  .اما اإلحنراف الطبيعي فقد ال حيتاج اىل عالج او يف بعض احلاالت قد حتتاج اىل عالج بسيط وسطحي 

د حتديد اإلحنرافات يقوم املديرون باختاذ االجراءات التصحيحية لعالج هاته اإلحنرافات وهناك نوعني من وبع

  : اإلجراءات التصحيحية 

 .إجراءات تصحيحية قصرية االجل  -

  .    إجراءات تصحيحية طويلة االجل  -
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  .ماهية الرقابة الداخلية : المبحث الثاني 

   

إن السبب الرئيسي لظهور نظام الرقابة الداخلية هو كرب حجم املؤسسات و تعقد نواحيها االدارية ، املالية و       

  .التنظيمية ، الشيء الذي ادى اىل زيادة االهتمام بالوظيفة الرقابية 

املتاحة حبيث ان قوة  اإلدارة احلديثة للمحافظة على املوارد هكما اصبح نظام الرقابة الداخلية امرا حتميا تقتضي    

فمن خالل هذا املبحث سنتطرق اىل . او ضعف نظام الرقابة يتوقف عليه توسيع نظام املراجعة او عدم توسيعه

  .من خالل ثالث مطالب . مفهومها و اهدافها ومكونا�ا 
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  1:مفهوم الرقابة الداخلية وأهدافها :  المطلب االول

  :الداخليةمفهوم الرقابة  _ 1 

لقد تعددت التعاريف اليت تناولت نظام الرقابة الداخلية حسب مراحل التطور اليت مرت �ا وبتعدد اجلهات     

  :املعرفة هلا سنتناول بعض التعاريف للرقابة الداخلية 

  : التعريف االول  1_1

وتتعلق . الرقابة بأ�ا الوظيفة اليت تتضمن ان االنشطة توفر لنا النتائج املرغوبة  ) 1992ديسلر ( يُعرف       

وتقوم كل نظم الرقابة بتجميع وختزين ومتويل . الرقابة بوضع هدف ، وقياس االداء ، واختاذ االجراء التصحيحي 

  . التأثري على سلوك العاملني املعلومات عن االرباح واملبيعات او اي عامل اخر ، كما �دف كل نظم الرقابة اىل

  .وتتطلب الرقابة ايضا ان يتم وضع االهداف او املعايري 

  :التعريف الثاني 2_1

الرقابة بأ�ا الوظيفة االدارية املعنية بقياس وتصحيح االداء من اجل )  1998اتيكسون وايهيل ( يُعرف       

  .التأكد من حتقيق االهداف واخلطط اليت وضعتها املنظمة 

  :التعريف الثالث 3_ 1

بأ�ا العملية اليت تسعى اىل التأكد من ان االهداف احملددة والسياسات املرسومة )  2001عباس ( يُعرف        

واخلطط والتعليمات املوجهة ا�ا تُنفذ بدقة وعناية ، كما تعين الرقابة ان النتائج احملققة تتطابق متاما ما تتوقعه 

   .االدارة وتصبو اليه 

  : التعريف الرابع 4_1

  " .جعل االشياء تتم طبقا للطريقة او اخلطط املوضوعة " الرقابة بأ�ا )    2005ادريس ( يُعرف       

  

                                                             
  41-39.القاھرة،مصر،ص.التدقیق و الرقابة الداخلیة على المؤسسات،المنظمة العربیة للتنمیة االداریة.كریمة على الجوھر1
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  : التعريف الخامس 5_1

عملية ينفذها جملس االدارة وإدارة املنشاة " الرقابة الداخلية بأ�ا )  SAS 78( عَرف املعيار االمريكي     

خرون ، مت تصميمها بإعطاء تأكيد معقول لتحقيق الثقة يف التقارير املالية وااللتزام بالقوانني واللوائح واملوظفون اال

  .املالئمة وفعالية وكفاءة العمليات 

اخلطة التنظيمية وكل ما يرتبط �ا من وسائل وإجراءات يتبناها املشروع للمحافظة على : " كما تُعرف بأ�ا      

ة احلسابات ودرجة االعتماد عليها ، وتنمية كفاءة العمل ، وتشجيع اتباع السياسات االدارية االصول واختبار دق

  ) . 1996اشتيوي " ( املوضوعية 

 : 1اهدافها _2  

  :هناك عدة اهداف منها   

    :التحكم في المؤسسة  1_2

يعترب التحكم يف اهداف املؤسسة اليت تسعى لتحقيقها و من اهم اهداف جملس االدارة واملسؤولني التنفيذيني     

وحيدث هذا عن طريق التنفيذ الصارم والدقيق ملختلف التعليمات وعليه فان تصميم وتطبيق نظام رقايب هو من 

  .مسؤولية االدارة واملسؤولني 

   :حماية أصول المشروع  2_2

ويُقصد �ا محاية املؤسسة ألصوهلا وسجال�ا محاية فعلية وجند يف هذا ا�ال محايتني ، االوىل مادية ويقصد      

�ا محاية االصول من االخطار اليت ميكن ان تتعرض له من جراء العوامل اخلارجية من سرقة او تلف اذا مل ُحتفظ 

ة فهي احلماية احملاسبية ويُقصد �ا ارتباط التسجيالت باحلركات يف خمازن مهيأة خصيصا لذلك ، اما احلماية الثاني

الفعلية لألصول وتتضمن مجيع حتركا�ا حىت ميكن متابعتها بدقة مثل استالم املواد وإدخاهلا اىل املخزن وعملية 

  .االستثمار وغريها من احلاالت 

  

                                                             
  92.  91ص  ،مرجع سبق ذكرهمحمد التھامي طواھر ، مسعود صدیقي ،  1



نظام الرقابة الداخلیة                       الفصل األول                                                                                      

 

 
15 

  

  : ضمان الدقة وجودة المعلومات  2-3

ويُعترب اهم االهداف على االطالق حبيث يوفر سواءا للمؤسسة او لغريها املعلومات الصحيحة والدقيقة عن      

املؤسسة ، وبالتايل اختاذ قرارات تكون صائبة يف معظمها وبالتايل فوجود اي ثغرات يف هذا النظام قد يؤثر سلبا 

م دقة وصحة املعلومات املقدمة وبالتايل رهن مستقبل على املؤسسة وعلى املتعاملني معها ، وهذا يؤدي اىل عد

  .املؤسسة 

  :ضمان تطبيق المعلومات  4_ 2

وهذا بغرض التأكد من مجيع املعلومات املكتوبة وغري املكتوبة قد مت تنفيذها كما جيب ، وعليه فقبل إصدار     

ة وموجهة للمسؤولني وأشخاص هذه التعليمات جيب التأكد من أن التعليمة ذات هدف واضح ومناسبة وبسيط

  .حمددين بعد ذلك يتم التأكد من ان التنفيذ قد مت بكل صرامة 

  :تحسين ورفع األداء  5_2

وهذا ما نالحظه من خالل التعاريف السابقة من حيث ا�ا ركزت على عنصر الكفاءة االنتاجية للمؤسسة     

سابقا يف اطار وظيفة معينة ، اما عنصر الفعالية فهو اليت هي قدرة املؤسسة يف الوصول اىل اهلدف الذي حددته 

اقل تركيز والذي يُقصد به حتقيق املؤسسة جزء من اهدافها بأقل التكاليف مع احملافظة على نفس اجلودة    

  .والنوعية ، هذه األهداف ميكن حتقيقها يف ظل وجود نظام معلومات ذات جودة عالية من الكم والكيف 

  

  :مكونات نظام الرقابة الداخلية  :المطلب الثاني 

تشمل الرقابة الداخلية عناصر البد من االهتمام �ا وتضمينها بعناية من طرف ادارة املؤسسة لتوفري تأكيد      

  1مناسب على مدى حتقيق اهداف نظام الرقابة الداخلية وتتمثل هذه العناصر فيما يلي 

 .بيئة الرقابة  -

                                                             
  56،صمرجع سبق ذكره الحسبان  عطاهللا احمد سویلم 1
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 .تقييم املخاطر  -

 .الرقابة أنشطة  -

 .املعلومات واالتصال  -

 .املراقبة او املتابعة  -

  :البيئة الرقابية _ 1

تقوم البيئة الرقابية بالربط بني مجيع مكونات النظام الرقايب الداخلي ، وتعترب الركيزة 

االساسية اليت يقوم عليها اي نظام رقايب ، وتشمل بيئة الرقابة التصرفات والسياسات 

كس االجتاه العام لإلدارة العليا ، ومن اجل فهم وتقييم بيئة الرقابة من واإلجراءات اليت تع

  :1طرف املدقق البد من اخذه لبعض العناصر بعني االعتبار امهها

  .النزاهة والقيم االخالقية _ 

  .االلتزام باملهام جبدارة _ 

  .جملس االدارة وجلنة التدقيق _ 

  . فلسفة االدارة وأسلوب التشغيل او التوظيف_

  .اهليكل التنظيمي _ 

  .سياسا�ا البشرية وطرق توزيعها للسلطات واملسؤوليات على خمتلف املوظفني يف املؤسسة _ 

  

 : تقييم المخاطر _2

ومن من خالل حتديد احتمال  ويُقصد بذلك دراسة وحتليل املخاطر املتعلقة بتحقيق اهداف املؤسسة ،     

  .حدوثها والعمل على ختفيض حدة تأثريها على مستويات مقبولة 

ان تقييم االدارة للمخاطر خيتلف عن تقييم املدقق للمخاطر ورغم االرتباط الوثيق بينهما ، فاإلدارة تقوم      

املدققني بتقييم املخاطر باختاذ قرار بتقييم املخاطر كجزء من تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية بينما يقوم 

                                                             
  56عطاء هللا سویلم الحسبان ،مرجع سبق ذكره ،ص 1
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بشان دليل اثبات الواجب استخدامه يف عملية التدقيق وكذلك بغرض اقرتاح تصحيحات لتفعيل نظام الرقابة 

  .1الداخلية

  

  

  :نشطة الرقابة أ_ 3

اف الرقابة تتمثل انشطة الرقابة يف القواعد واإلجراءات والسياسات اليت توفر تأكيد معقوال فيما خيص اهد      

  .الداخلية ، مثل وجود قاعدة الفصل املالئم بني املهام او املسؤوليات 

  :تصال المعلومات واإل_ 4

يقوم هذا العنصر بتقدمي املعلومات املالئمة لتحقيق اهداف املؤسسة ، وتوصيلها ملختلف املستويات االدارية       

  .هلا 

واألساليب واإلجراءات احملاسبية  يتكون هذا العنصر من نظام املعلومات احملاسيب مبا يف ذلك من الطرق و      

  .2املتبعة يف تسجيل ومعاجلة وتلخيص املعلومات احملاسبية وتوصيلها اىل اطراف معينة

   :المراقبة او المتابعة _ 5

م الدوري ملكونات نظام الرقابة الداخلية ، ومن اجل حتقيق هذا مهمة هذا العنصر املتابعة املستمرة والتقيي      

اهلدف جيب ان حيصل املدقق على معرفة كافية بالسياسات واإلجراءات الرئيسية اليت تستخدمها املؤسسة ملراقبة 

  .تصحيحية االنشطة املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وكيفية استخدامها الختاذ االجراءات ال

هي عملية تقومي جودة اداء الرقابة الداخلية مبرور الوقت ، وقد تشمل مراقبة االنشطة الرقابية استخدام واملراقبة 

معلومات من مصادر خارجية مثل شكاوي العمالء ، ومن اجل حتقيق متابعة جيدة جيب توفر تقارير تكشف عن 

  .جوانب اخللل

  

وميكن حتليل هذه املكونات االساسية املرتابطة مع بعضها البعض يف احلقيقة بالشكل التايل والذي ُيظهر        

بيئة الرقابة كمظلة او اطار عام يُغطي مجيع املكونات االربعة االخرى وبالتايل البد ان يؤثر عليها ، اي ميكن 

                                                             
  384،ص2002الفین ارینز،جیمس لوبك،المراجعة مدخل متكامل ،دار المریخ،الریاض، 1
  51عطاء هللا احمد سویلم الحسبان،مرجع سبق ذكره،ص  2
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قابة فعالة ال ميكن جلميع املكونات االخرى للرقابة ان حتقق القول انه بدون بيئة رقابية مالئمة وسليمة لتحقيق ر 

  .اي اهداف حقيقية هلا وللمشروع ايضا 

  

  . مكونات نظام الرقابة:  )2(الشكل                      

  

  
  

  

  

  

  .فتحي السوافريي و اخرون،التجاهات احلديثة يف الرقابة و املراجعة الداخلية ،دار اجلامعة اجلديدة،االسكندرية:املصدر

  .خصائص الرقابة :  المطلب الثالث

هناك العديد من اخلصائص واملتطلبات اليت تتوفر يف اي نظام رقايب سليم حىت يتسىن حتقيق االستفادة املرجوة     

  1:ومن هذه اخلصائص ما يلي 

  :                                                                                                        الفعالية _ 1

يُقصد �ا استخدام نظام رقابة جيد ومتطور ، يقوم على اكتشاف االخطاء واالحنرافات قبل وقوعها ،         

ومعاجلتها بطريقة تضمن عدم وجودها يف املستقبل ، بأقل تكلفة ممكنة وأسرع وقت من طرف القائمني �ذا 

  .2العمل ، من اجل حتقيق اهلدف املرغوب فيه 

  

  

  

                                                             
359، ص 2000-1999االسكندریة ،  محمد فرید الصحن ، مبادى االدارة ، الدار الجامعیة، 1  

  137، ص2003عمر سعید ، مبادىء االدارة الحدیثة ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، الطبعة االولى ، 2

الرقابة  نظام مكونات  

 بیئة الرقابة

 تقییم 

 المخاطر

 االنشطة 

 الرقابیة

 المعلومات و

 االتصاالت

 المتابعة
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 :الموضوعية _ 2

الشك ان االدارة املالية ، تتضمن الكثري من العناصر البشرية ، ولكن مسالة ما اذا كان املرؤوس يقوم بعمله        

بطريقة سليمة وجيدة وينبغي أال يكون خاضعا حملددات واعتبارات شخصية ، الن االدوات واألساليب الرقابية 

االداء ، مما جيعله غري سليم الن التقارير املقدمة  عندما تكون شخصية ال موضوعية يؤثر ذلك على احلكم على

من طرف ُمراجع احلسابات جيب ان تكون موضوعية ، حيادية تتضمن بيانا تلها معىن ومدلول كاف عن الوضعية 

  . 1املالية للمنشاة

  

 :الدقة _ 3

ت مسجلة يف الوثائق جيب ان يكون النظام الرقايب قادر على احلصول على املعلومات ، من خالل بيانا       

والسجالت احملاسبية وكذا املتابعة املستمرة يف اكتشاف األخطاء و اإلحنرافات من اجل التعبري عن حقيقة املركز 

  .2املايل للمنشاة يف �اية الفرتة املالية 

   :المرونة_ 4

ريات املستجدة على التنظيم ، حىت يكون النظام الرقايب ناجحا ، جيب ان تتوفر املرونة اي التكيف مع املتغ       

فنادرا ما تتشابه املشاكل وأسباب اإلحنرافات ، مما يتطلب التصرف مناسبا للموقف املتخذ ، فإذا استجدت 

الظروف املت تغريات األهداف واخلطط املوضوعة ، وعلى املدير ان تتوافر لديه أساليب رقابية من أجل ضبط 

  .3خال منشاة التصرفات املختلفة جلميع املشاكل دا

 :التوقيت المناسب _  5

البد من توفر نظام سليم لتلقي كافة املعلومات يف الوقت املناسب وعليه جيب على القائمني مبختل        

عليهم ايصاهلا يف الوقت احملدد حيث تفقد  األنشطة الرقابية مراعاة الوقت خاصة القائمني بأعداد التقارير ،

املعلومات املتأخرة معناها وفائد�ا جزئيا او كليا ، فمثال اذا تعلق األمر بإحدى املناقصات وحصلت املؤسسة على 

املعلومات الصحيحة تتعلق بشروط دخوهلا يف هذه املناقصات امر ال قيمة له اذا جاء بعد انقضاء االجل احملدد 

  4للدخول 

                                                             
1
  414،ص2000مدخل وظیفي ،الدار الجامعیة،االسكندریة،:جمیل احمد توفیق ، ادارة االعمال 

  371،ص2004بین النظریة و التطبیق ،دار الجامعة الجدیدة ،االسكندریة،:االدارة محمد اسماعیل بالل مبادىء 2
  373،ص2001النظریات و العملیات و الوظائف،دار صفاء للنشرو التوزیع،عمان،: محمد قاسم القیروني،مبادىء االدارة  3
  359،صمرجع سبق ذكره  محمد فرید الصحن، 4
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 :التوفير في النفقات _ 6

اهلدف من وجود نظام الرقابة هو احلد من احنرافات عن اخلطة ، وبالتايل احلد من النفقات الضائعة او        

اخلسائر املرتبطة به لذا جيب ان يكون مردود النظام اكرب من التكاليف ، فمثال شراء نظام الكرتوين شديد التطور 

ن ضبطها باستعمال انظمة بسيطة بأقل التكاليف ال يعترب اقتصاديا مادامت الفوائد من اجل عمليات الرقابة ميك

  .1املتحصل عليها ال توازي التكاليف 

  

 :االستمرارية والمالئمة _7

ونعين به إتفاق النظام املراقيب املقرتح مع حجم وطبيعة النشاط الذي تتم الرقابة عليه ، فعندما تكون       

ون هلا اسلوب رقابة بسيط ، على عكس ذلك عندما يكون حجم املؤسسة كبري يتطلب نظام املؤسسة صغرية يك

  .اكثر تعقيدا ومالئمة 

  

 :التكامل _ 8

 يشري تكامل النظم الرقابية اىل ضرورة استيعاب هذه النظم جلميع املعايري اخلاصة بكل اخلطط التنظيمية ،        

  .2املستخدمة باإلضافة اىل انه هناك تكامل بني اخلطط ذا�ا وأيضا تكامل بني النظم الرقابية 

و بالتايل ال ميكن القول انه ال يكون اي نظام رقابة داخلية فعال اال اذا توافر توفر على جمموعة من املقومات      

  .لسريعة احلاصلة يف تكنولوجيا املعلوماتو اخلصائص اليت يقوم عليها ، و اليت جيب ان تواكب التطورات ا

  

  

  

  

  

                                                             
  2016للتسییر،الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،صمحمد رفیق الطیب ،مدخل  1
  199،ص2001یحي حسین عبید و ابراھیم طھ عبد الوھاب ،اصول المراجعة،مكتبة الجالء، المنصورة،مصر، 2
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  :فعالية الرقابة الداخلية : المبحث الثالث 

      

، وهذا ملعرفة مدى االول الذي يتوجه اليه هو نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة  ءعند قيام املراجع مبهمته فإن الشىي

التطبيق الفعلي للسياسات املوضوعة املرجوة ، وكذا معرفة التزام املؤسسة �ذه العناصر وحىت يصل املراجع هلذه 

املعرفة يقوم بتقييم هذا النظام استعمال جمموعة من الوسائل و االدوات وفق خطوات منهجية متعارف عليها ، مع 

تقاء �ا اثناء عملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية او حىت بعد انتهائه منها     حماولة ختطي مشاكل اليت ميكن االل

  .هلذا سنتطرق من خالل هذا املبحث اىل فعالية الرقابة الداخلية ووسائلها و اجراءات نظامها يف ثالث مطالب 
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  : وسائل و مقومات الرقابة الداخلية: المطلب االول 

  .الرقابة الداخلية وسائل _  1

، يتضح بأن هذا األخري يعتمد على الوسائل اآلتية بغية حتقيق  لنظام الرقابة الداخلية دراسة ما سبقمن خالل 

  :1أهدافه

 

  :الخطة التنظيمية 1-1      

السابقة على ضرورة وجود خطة تنظيمية تستجيب يف مجيع األصول إىل القرارات اليت  أمجعت التعاريف       

 إذ تبىن هذه اخلطة على ضوء حتديد األهداف املتوخاة املؤسسةتتخذ، وحماولة توجيهها مبا خيدم مصلحة وأهداف 

منها وعلى االستقالل التنظيمي لوظائف التشغيل أي ما حيدد بوضوح خطوط السلطة واملسؤولية اإلدارية 

  .للمديريات اليت تتكون منها املؤسسة

وبالرغم من أن االستقالل التنظيمي يتطلب االنفصال بني الوظائف إال أن عمل مجيع املديريات جيب أن       

 .2م للمعلوماتينسق حبيث يؤدي إىل تدفق منتظ

  :و اإلجراءاتالطرق  1-2       

تعترب الطرق واإلجراءات من بني أهم الوسائل اليت تعمل على حتقيق األهداف املرجوة من نظام الرقابة        

العمل بكفاءة وااللتزام بالسياسات  ،األصولالداخلية فإحكام وفهم وتطبيق هاتني الوسيلتني يساعد على محاية 

، تأدية اخلدمات وكل ما خيص  التسويق ، اإلنتاج ، ستغاللالااإلدارية املرسومة، إذ تشتمل الطرق على طريقة 

إدارة املؤسسة باإلضافة إىل الطرق املستعملة يف املديريات املختلفة األخرى سواء من ناحية تنفيذ األعمال أو 

، كما قد تعمل املؤسسة على سن إجراءات من شأ�ا  ائق إىل غري ذلك من الطرق املستعملةطريقة استعمال الوث

لداخلية من أن توضح بعض النقاط الغامضة أو تغيري إجراء معني بغية حتسني أداء املؤسسة ومتكني نظام الرقابة ا

 . ةحتقيق أهدافه املرسوم

  

      

                                                             
1 Lionel collins ،gerard valin: audit control  interne et verification، edition préparatoire،INC، canada، 1984، p 45 
2Alain-d: information comptabilité audit commerce، les édition d’organisation ،paris، 1987 ،p117   
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   : المقاييس المختلفة 1-3   

املقاييس املختلفة داخل املؤسسة لتمكني نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أهدافه املرسومة يف ظل  تستعمل      

 : إدارة تعمل على إجناحه من خالل قياس العناصر التالية

  .تقية املعلومادرجة مصدا_    

 .ألفعليةمقدار النوعية احلاصل من العمليات  _    

  .احرتام الوقت املخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو لعودة املعلومات املطابقة _    

  .مقومات الرقابة الداخلية _2

إن وجـود نظـام قـوي للرقابـة الداخليـة علـى النمـوذج احملاسـيب مـن شـأنه أن يسـمح لنظـام املعلومـات احملاسـبية        

من توليد معلومات ذات مصداقية ومعربة عن الوضعية احلقيقة للمؤسسة من جهة، ومن جهة ثانية ميكن املؤسسة 

تعتــرب . هـذا النظـام حتقيـق األهـداف املتوخـاة منـه مـن حتقيـق أهـدافها املرسـومة يف اخلطـة العامـة هلـا، بالتـايل يسـتطيع

وفعاليـة هـذا النظـام والعكـس  مقومات نظام الرقابة الداخليـة كاألعمـدة داخـل املبـىن فقـوة هـذه األخـرية تعكـس قـوة

  :يـــــــــــــــــــــــــة ق إىل مقوماتــــــــــــــــــــــــــه يف العناصـــــــــــــــــــــــــر التاللـــــــــــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــــــــــنتطر  صـــــــــــــــــــــــــحيح

  :1الهيكل التنظيمي  1_2

محاية  ، املؤسسةمن أجل الوقوف على نظام الرقابة الداخلية يستطيع حتقيق أهدافه املتعلقة بالتحكم يف       

، ينبغي أن  ، تشجيع العمل بكفاءة وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية ضمان نوعية املعلومات،  األصول

كل منها بوضوح ودقة تامة مع إبراز   يوجد يف املؤسسة هيكل تنظيمي جيسد الوظائف واملديريات وحيدد سلطات

 سةوعليه تظهر حساسية ودور اهليكل التنظيمي يف بسط نظام الرقابة الداخلية داخل املؤس. العالقات فيما بينهم

 :ة فيه العناصر اآلتي ىكون أن تصميم هذا اهليكل يرع

 . املؤسسةحجم  _     

 ؛ طبيعة املؤسسة _     

 ؛ تسلسل االختصاصات _     

                                                             
  29،ص2002فتحي رزق السوافیري،سمیر كامل محمد،مقومات الحدیثة في الرقابة و المراجعة الداخلیة،دار الجامعةللنشر، 1
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 ؛ حتديد املديريات _     

 ؛ حتديد املسؤوليات وتقسيم العمل_     

 ؛ البساطة واملرونة_     

 .مراعاة االستقاللية بني املديريات اليت تقوم بالعمل _    

  :نظام المعلومات المحاسبية 2_2     

الرقابة الداخلية الفعال، فنظام يعترب نظام املعلومات احملاسبية السليم أحد أهم املقومات األساسية لنظام      

 املعلومات احملاسبية الذي يعمل وفق طرق واضحة منصوص عليها قانونيا وتستجيب إىل وضعية وطبيعة نشاط

  املؤسسة ،

وضمن منط املعاجلة اآللية املتحكم فيها، ويعتمد على جمموعة متكاملة من الدفاتر والسجالت احملاسبية ودليل     

، وبأكثر دقة ممكنة يكون أحد املقومات   تصميمه تسيري إعداد القوائم املالية بأقل جهد ممكناحلسابات يراعي يف

، يفضل أن يتضمن هذا الدليل احلسابات الالزمة والكافية لتمكني اإلدارة من أداء  املدعمة لنظام الرقابة الداخلية

لعناصر املتعلقة بالنفقات االستثمارية ، ولتمكني احملاسب من الفصل بني ا مهمتها الرقابية على العمليات

  :يلي ، انطالقا مما سبق جيب أن يكون نظام املعلومات احملاسبية وسيلة لتحقيق ما واالستهالكية

 ، إذ أن هذه السجالت متثل مصادر البيانات وتدفقها؛ الرقابة على سجالت التشغيل وتنفيذ العمليات_         

 ؛ ووضع دليل مبوب للحساباتالبيانات  تبويب_         

  .تصميم السجالت احملاسبية بطريقة مناسبة الرقابة_          

  :وبغية دعم نظام الرقابة الداخلية جيب أن يتوافر نظام املعلومات احملاسبية على العناصر اآلتية

 ؛ ، كما توضح املسؤوليات وجود مستندات داخلية كافية لتغطية كافة أوجه النشاط_

 ؛ دليل اإلجراءات والسياسات احملاسبية توضح الطرق اليت تتبع ملعاجلة العمليات وجود _

 ؛ إعداد موازنات تفصيلية للعمليات ومتابعة تنفيذها _

  وجود نظام تكاليف فعال لقياس األداء الفعلي _

  :اإلجراءات التفصيلية 3_ 2      

يدعو إدارة هذه األخرية إىل خرج إجراءات تفصيلية  إن العمل التسلسلي للوظائف املختلفة داخل املؤسسة      

، حبيث ال يقوم شخص واحد بالرتخيص للعمل واالحتفاظ  لتنفيذ الواجبات على مستوى املديريات املختلفة
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، ويف هذا اإلطار ينبغي على اإلدارة  ، أي أن ال يقوم بالعملية من أوهلا إىل آخرها باألصل ومسك السجالت

ة القيام بالعملية داخل كل مديرية مما يسمح بعدم تداخل املهام وخلق رقابة ذاتية أو تلقائية أثناء حتديد نوع وكيفي

إذ أن هذا املقوم يسمح من تقليل . تنفيذ العملية وذلك بواسطة ما حيققه موظف من رقابة على موظف آخر

 .فرص التالعب والغش واخلطأ وميكن نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أهدافه

  : ويف األخري نشري إىل أنه إضافة إىل ما سبق هناك مقومات أخرى لنظام الرقابة الداخلية وتتمثل يف

 ؛ اختيار موظفني أكفاء _

 ؛ رقابة األداء _

  .استخدام كافة الوسائل اآللية _

  

  

  .اجراءات نظام الرقابة الداخلية : المطلب الثاني 

يستعمل نظام الرقابة الداخلية وسائل متعددة بغية إحكام العمل احملاسيب وحتقيق األهداف املتوخاة منه       

نظام املعلومات احملاسبية يستجيب لألطراف املستعملة للمعلومات من خالل توفري معلومات ذات   وجعل

دة إجراءات من شأ�ا أن تدعم ، لذلك وجب على هذا النظام ع مصداقية وتعرب عن الوضعية احلقيقة للمؤسسة

، لذا سنتطرق يف هذا البند إىل اإلجراءات املختلفة  ، وتعترب مبثابة حجر األساس للمبىن املقومات الرئيسية له

  :1لنظام الرقابة الداخلية من خالل العناصر اآلتية

  :إجراءات تنظيمية وإدارية _1

، فنجد إجراءات ختص األداء اإلداري من خالل  املؤسسةختص هذه اإلجراءات أوجه النشاط داخل        

،  ، تقسيم واجبات العمل داخل كل مديرية مبا يضمن فرض رقابة على كل شخص داخلها حتديد االختصاصات

باملسؤوليات املوكلة إليه  إلزامهتوزيع وحتديد املسؤوليات مبا يتيح معرفة حدود النشاط لكل مسؤول ومدى 

،  ص اجلانب التطبيقي كعملية التوقيع على املستندات من طرف املوظف الذي قام بإعدادهاوإجراءات أخرى خت

، وضبط اخلطوات الواجب  ، وإجراء حركة التنقالت بني املوظفني واستخراج املستندات من األصل وعدة صور

، لذلك  املسؤول ، حبيث ال يرتك إىل أي موظف التصرف الشخصي إّال مبوافقة إثبا�ا إلعداد عملية معينة

  :   سنتطرق إىل هذه اإلجراءات من خالل النقاط التالية

                                                             
  45، ص مرجع سبق ذكرهمسعود صدیقي ، .محمد التھامي طواھر.1
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   : تحديد االختصاصات 1_1 

اجلهود داخل أجزائها   تضافر، االجتماعية والتكنولوجية يكون عرب  إن حتقيق أهداف املؤسسة االقتصادية        

كل حسب اختصاصه لذا بات من الواضح اعتماد حتديد دقيق لالختصاصات داخل املؤسسة يف إطار سياستها، 

، مبا ال يسمح  فعند الوقوف على اهليكل التنظيمي هلا جيب حتديد اختصاصات كل مديرية من املديريات املوجودة

  .بالتضارب بني االختصاصات

  :  عملتقسيم ال 2_1     

، كما أنه  إن التقسيم املالئم للعمل يدعم حتديد االختصاصات داخل املؤسسة مبنعه لتضار�ا أو تداخلها      

، كون هذا التقسيم املالئم للعمل يقوم على  ، السرقة والتالعب يقلل بدرجة كبرية من احتماالت وقوع األخطاء

 :االعتبارات التالية

إن الفصل بني وظيفيت األداء والتسجيل احملاسيب من :  العمل وسلطة تسجيلهالفصل بين أداء  1_2_1     

شأنه أن مينع التالعب يف تسجيل البيانات احملاسبية وبالتايل حنصل على معلومات صادقة عن احلدث بعد 

 .املعاجلة

قلل من إن هذا التقسيم يف العمل ي : الفصل بين سلطة االحتفاظ باألصل وسلطة تسجيله 2_2_1      

، وتسجيل  ، نظرا ألن االحتفاظ باألصل يكون ضمن اختصاصات موظف معني احتماالت سرقة األصول

  .العمليات املتعلقة هلذا األصل يدخل ضمن اختصاصات موظف آخر

إن الفصل بني سلطة  : الفصل بين سلطة االحتفاظ باألصل وسلطة تقرير الحصول عليه 3_2_ 1     

تقرير احلصول على األصل واالحتفاظ به تقلل من احتماالت وقوع التالعبات واالتفاقيات ذات املصلحة 

 .الشخصية

انطالقا من عدم إنفراد شخص واحد بالقيام بعملية معينة من بدايتها  : تقسيم العمل المحاسبي 4_2_1    

داخلية خيلقها هذا التقسيم مبراقبة عمل كل موظف معني مبوظف آخر يقوم ، فإنه يسمح بإعطاء رقابة  إىل �ايتها

، لذلك يستطيع هذا التقسيم التقليل من فرص األخطاء والتالعب والتزوير ويزيد من فرص  بالعملية بعده

 .الكشف عنها حالة وقوعها

املسؤوليات للموظفني إذ ميكن يقوم هذا اإلجراء على الوضوح يف حتديد :  توزيع المسؤوليات 5_2_1     

، لذلك وجب حتديد املديريات واألشخاص يف ذات الوقت املسؤولني عن  من حتديد تبعية اإلمهال أو اخلطأ
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احملافظة على املمتلكات وعمليات املؤسسة وعلى تسجيل هذه املمتلكات وعلى التقرير بالعمليات واملوافقة 

، فيحاسب  وظف من معرفة حدود عمله ومسؤوليته والتزامه جتاههاعليها، ألن حتديد املسؤوليات ميكن كل م

، إذ أن هذا اإلجراء يعطي لنظام الرقابة الداخلية فعالية أكرب من خالل التحديد  ويراقب يف حدود هذا ا�ال

اجلدية والدقة يف تنفيذ العمل من  يضفي، ومن جهة ثانية  وبدقة ملرتكب اخلطأ وعدم استطاعته التملص من جهة

 .طرف املوظف ألنه على يقني بأن أي خطأ يف عمله ينسب إليه مباشرة ولن يستطيع أن يلقيه على غريه

ويف األخري ترى وبوضوح العالقة التكاملية بني اإلجراءات الثالثة السابقة اليت بانسجامها حتقق لنا شطر         

 .ية الفعالكبري من نظام الرقابة الداخل

  

  :إجراءات تخص العمل المحاسبي _2

، لذلك  يعترب نظام املعلومات احملاسبية السليم من بني أهم املقومات املدعمة لنظام الرقابة الداخلية الفعال       

بات من الواضح سن إجراءات معينة متكن من إحكام رقابة دائمة على العمل احملاسيب من خالل التسجيل 

، القيام جبرد مفاجئ وعدم إشراك  ، إجراءات مطابقة دورية ، التأكد من صحة املستندات للعملياتالفوري 

، إن هذه اإلجراءات السابقة متكن من دعم املقومات اليت يقوم عليه نظام الرقابة  موظف يف مراقبة عمل قام به

 :1اسيب يف النقاط اآلتية، لذلك سنتطرق إىل أهم اإلجراءات اليت ختص العمل احمل الداخلية الفعال

  : التسجيل الفوري للعمليات 1_2       

، إذ يقوم هذا األخري بتسجيل  يعترب تسجيل العمليات اليت تقوم �ا املؤسسة من بني وظائف احملاسب      

الدقة يف ، لذلك فالسرعة اليت تصاحبها  ، بغية تفادي تراكم املستندات وضياعها العملية بعد حدوثها مباشرة

التسجيل متّكن من السرعة يف ترتيب وحفظ املستندات احملاسبية اليت مت على أساسها التسجيل احملاسيب الذي 

 :يكون بدون

 .شطب _       

 .تسجيل فوق تسجيل آخر _       

       إال وفق طرق معروفة كطريقة املتمم الصفري أو عكس التسجيل مث إثبات  ، ال يلغى تسجيل معني _       

 .التسجيل الصحيح

                                                             
  119- 113محمد التھامي طواھر ، مسعود صدیقي ، مرجع سبق ذكره ،ص  1
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وعلى هذا ميكن القول بأن التسجيل الفوري للعمليات يؤثر إجيابا على معاجلة البيانات اليت ينتظر من ورائها 

  .لقرارات املناسبةاحلصول على معلومات صادقة ومعربة عن الوضعية احلقيقة ومالئمة الختاذ ا

       

    :التأكد من صحة المستندات 2 _2 

، لذلك ينبغي مراعاة  تشمل املستندات على جمموعة من البيانات اليت تعرب عن عمليات قامت �ا املؤسسة      

 .بعض املبادئ األساسية عند تصميم هذه املستندات

 .واستكمال بياناتهالبساطة اليت تساعد على استخدام املستند _      

 .، حىت ميكن توفري البيانات الالزمة ملراكز النشاط عدد الصور الالزمة _      

 .ضمان توفري إرشادات عن كيفية استخدامها وتوضيح خطوات سريها _     

  .جيب استعمال األرقام املسلسلة عند طبع مناذج املستندات _     

حملاسب من سهولة التأكد من املستند ومن البيانات اليت حيتويها ويف هذا ة الذكر متكن ابقإن املبادئ السا      

 :اإلطار البد أن جيمع املستند الشروط التالية

 .، واضح وحيمل كل اإليضاحات الالزمة بغية تفادي اخللط أو التأويل جيب أن يتم إعداده بدون شطب_       

 .ؤهلني وأن يدخل يف إطار اختصاصا�مأن يكون ممضى عليه من طرف املسؤولني امل _       

  .أن حيتوي على التاريخ_       

   : عدم إشراك موظف في مراقبة عمله 3_2      

، نظرا ألن املراقبة تقتضي كشف األخطاء اليت  وجب على نظام الرقابة الداخلية سن إجراء يقضي بذلك      

واليت ختل بأهداف نظام الرقابة الداخلية فعند حدوث خطأ  ، حدثت أثناء املعاجلة أو التالعبات املمكن وقوعها

احملاسب عن جهل للطرف والقواعد احملاسبية فهذا األخري ال يستطيع كشف خطئه وكذلك إذا حدث تالعب 

، فوضع هذا اإلجراء ليقضي على هذه األشكال ويتيح معاجلة  فاحملاسب يغطي هذا التالعب كونه صادرا عنه

 .وائب اليت تسيء إىل املعلومات احملاسبيةخالية من هذه الش

  

  :إجراءات عامة _3

  يعد التطرق إىل اإلجراءات املتعلقة باجلانب التنظيمي واإلداري واإلجراءات اليت ختص العمل       

  احملاسيب سنتناول يف هذا البند إجراءات عامة تكون مكملة لسابقتها وبتفاعل مجيع هذه اإلجراءات يستطيع نظام
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  :1، لذلك سنميز بني اإلجراءات التالية الرقابة الداخلية حتقيق أهدافه املرسومة

     

   : التأمين على ممتلكات المؤسسة 1_3   

، االجتماعية والتكنولوجية وذلك  تسعى املؤسسة من خالل ممارسة نشاطها إىل حتقيق أهدافها االقتصادية      

،  واحلفاظ على ممتلكا�ا من خالل التامني عليها من كل األخطار احملتملةعن طريق االستغالل األمثل ملواردها 

مواد كانت طبيعية كاألخطار اجلوية اليت يتم استبعاد أثرها بالتأمني على املمتلكات والتخزين اجليد للمواد 

طار إىل التأمني على ، فتلجأ املؤسسة يف هذا اإل ، أو بفعل فاعل كالسرقة أو احلريق الستبعاد التفاعل الذايت هلا

 .املمتلكات من أخطار السرقة أو احلريق بغية تفادي اخلسائر

   : مين ضد خيانة األمانةأالت 2_ 3     

يف ظل تدعيم نظام الرقابة الداخلية يكون من بني إجراءات هذه األخرية إجراء خيص التأمني على املوظفني      

، أو الذين يدخل ضمن اختصاصهم التسيري  حتصيلها أو صرفها الذين يعملون بشكل مباشر يف النقدية سواء

، فمن غري املعقول أن حيافظ نظام الرقابة الداخلية  املادي للبضائع أو األوراق املالية أو التجارية ضد خيانة األمانة

، إذ جند من  معلى حتقيق أهدافه املرسومة دون إجراء التأمني من خيانة األمانة بالنسبة للموظفني السابق ذكره

بينهم موظف معني حيصل قيم مبيعات املؤسسة مثال طوال اليوم واليت تقدر مببالغ ضخمة فيجب يف هذا اإلطار 

، وكذلك  التامني عليه ضد خيانة األمانة اليت تكبد املؤسسة خسائر كبرية واليت قد تؤثر على سريور�ا الطبيعية

 .2 الشأن بالنسبة للموظفني اآلخرين

  : عتماد رقابة مزدوجةإ 3_3      

، فعند شراء  يستعمل هذا اإلجراء يف أغلب املؤسسات االقتصادية كونه يوفر ضمانا للمحافظة على النقدية      

،  ، الفاتورة مادة معينة مثال ينبغي أن حيتوي ملف التسوية على كل الوثائق املتعلقة بالعملية من وصل التوريد

، إذ بعد تسجيل الدين ومراقبة ملف العملية،  ممضي عليه من اجلهات املوكلة هلا ذلكوصل االستالم الذي يكون 

، ويف املرحلة الثانية  يعد املشرف على عمليات التسوية شيك ميضي عليه مدير املالية واحملاسبة يف املرحلة األوىل

 :إن هذا اإلجراء من شأنه أن يعمل على ، للسحبميضي عليه مدير املؤسسة لكي يكون هذا الشيك قابل 

 .تفادي التالعب والسرقة_     

                                                             
  122- 120نفس المرجع اعاله ، ص 1
  121محمد التھامي،مسعود الصدیقي ، مرجع سابق،ص 2
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 .إنشاء رقابة ذاتية _     

  تدعيم مقومات نظام الرقابة الداخلية _     

  .يف األخري نقدم شكل تفصيلي يوضح كافة إجراءات نظام الرقابة الداخلية اليت مت التطرق إليها

  .اجراءات نظام الرقابة الداخلية :  )3(الشكل رقم   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  123ص  د التهامي طواهر ، مسعود صديقي ،املراجعة و تدقيق احلسابات،ديوان املطبوعات اجلامعية،حمم: املصدر 

 .العوامل المساعدة على تطور نظام الرقابة الداخلية  :المطلب الثالث 

ــــــتسعى األطراف الطالبة للمعلومات الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية داخل املؤسسة إىل احل        صول على ـ

ــــــ، لذلك بات من الضروري ربط مصداقية هذه املع معلومات ذات مصداقية وتعرب عن وضعيتها احلقيقية ـــــــــ ـ ــ لومات ـ

ــــــ، واليت هي حمل تقييم دائم من طرف امل ومتانة نظام الرقابة الداخلية املفروض على النموذج احملاسيب ـــــــــ ـــــ لذا .راجعةــ

ه يف ظل العوامل العديدة واملساعدة على تطوره، واليت تالرقابة الداخلية أملت االهتمام فحساسية وأمهية نظام

 :1هي

  :األصناف العديدة للمؤسسة _1

ــعرفت املؤسسة أصنافا عدة وتقسيم       ـــ ـــــــــ ـ ــ ات وهذه األشكال كانت نتيجة لتنوع النشاطات اليت يزداد ــ

، لذلك أصبح من الضروري على املسامهني من تكوين جملس إدارة تناقش فيه كل األمور املتعلقة  االستثمار فيها

ــــــــــ، هذا التقييم يكون مبق عمل اهليئة املسرية هلاباملؤسسة ويقّيم فيه  ـــــ ارنة ما توصلت إليه اهليئة املسرية من نتائج يف ـــ

                                                             
  112،ص  2005االسكندریة ، عبد الوھاب نصر ،شحاتة السید شحاتة ، الرقابة و المراجعة الداخلیة الحدیثة،دار الجامعیة ، 1

  

  

  

  

  التأمین على الممتلكات_ التسجیل الفوري للعملیات              _                 تحدید االختصاصات         _ 

  التأمین ضد خیانة االمانة_ التأكد من صحة المستندات            _ تقییم العمل                                    _ 

  اعتماد رقابة مزدوجة_لدوریة              إجراء المطابقات ا_ توزیع المسؤولیات                           _ 

  إدخال االعالم االلي_ عدم اشتراك موظف في               _ إعطاء تعلیمات صریحة                     _ 

  إجراء حركة تنقالت                              مراقبة عملھ_

 بین العاملین

 االجراءات

 اجراءات تخص العمل المحاسبي اجراءات عامة اجراءات تنظیمیة
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ــشكل قوائم للمعلومات وكشوف حتليلية للموازنات تربز بشكل مفص ـــــ ـــــ ل كل أطوار النشاط داخل املؤسسة مبا مت ـــ

 .ةليل األساسية لنظام الرقابة الداخوسائرمسه يف اخلطة التنظيمية اليت هي من ال

  :تعدد العمليات _2

ــ، حت ، تشرتي تقوم املؤسسة بعدة عمليات من حيث أ�ا تستثمر        ـــــ ، وداخل كل  ، تشغل وتبيع ، تنتج ولــــ

، ويف  وظيفة من هذه الوظائف تقوم املؤسسة بعدة عمليات تتفاوت من وظيفة إىل أخرى ومن مؤسسة إىل أخرى

إطار هذه الوظائف جيب على اهليئة املشرفة على كل وظيفة أن تتقيد مبا هو مرسوم يف اخلطة اخلاصة �ا واليت هي 

وهذا يظهر لنا جليا أن نظام الرقابة الداخلية مطالب بالتكييف مع . مثبتة يف اخلطة التنظيمية اإلمجالية للمؤسسة

 .التنوع يف العلميات

  :مسؤولياتتوزيع السلطات وال _3

ــإن التوسع اجلغرايف للمؤسسات سواء على الرتاب الوطين أو التوس        ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ع الذي تعرفه الشركات املتعددة ــ

اجلنسيات يدعو إىل ضرورة توزيع السلطات واملسؤوليات على املديريات الفرعية مبا يسمح بتنفيذ كل األعمال 

، على أن تكون هذه املديريات الفرعية أو الوحدات املتواجدة يف  واملكان املناسبنيواختاذ القرارات يف الوقت 

، كون هذه اخلرية مسؤولة على كل النشاطات اليت تقوم �ا املؤسسة  املناطق األخرى مسؤولة أمام املديرية العامة

ــــــــــمبا هو مرسوم يف اخلطأمام جملس اإلدارة الذي يقيم أداءها مبا فيه أداء املديريات الفرعية مقارنة  ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ   ةـــــــــ

 .من نظام الرقابة الداخلية ةفل األهداف املتوخاالتنظيمية وباستعمال كل الوسائل واإلجراءات اليت تك

  : اعتماد مراجعة اختيارية _4

ــــيزيد االعتماد على نظ         ــــام الرقابة الداخــــ ــــالنوع من امل لية يف هذاـــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ، كون املراج راجعةــ ع يستند يف النوع ــــ

ــــــــــالسابق من امل ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ون ذلك باستعمال طريقة ــ، ويكة من الكل من حجم املفردات املقدم راجعة على جزء معنيـــــــ

ــالعين ـــــ ــــات يف اختيــــ ـــــ ــ، يف األخري تعمم نتائج هذا الفح راجعةـــــــردات اليت ستجرى عليها املــــــــض املفار بعـــــ ص ــ

 .)ا�تمع(على جمموع املفردات اليت متثل الكل 

، ألن  ، يظهر لنا اعتماد هذا النوع من املراجعة كعامل أساسي يف تطوير نظام الرقابة الداخلية وتبعا ملا سبق      

يف حجم العينة املختارة من طرف املراجع كما جتعله يف اطمئنان خاصة فيما يتعلق باجلزء الثاين متانته تتحكم 

  والذي مل يكن موضوع االختبار
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  :خالصةال

      

ظهرت احلاجة اىل الرقابة الداخلية مع تطور و توسع االنشطة االقتصادية باإلضافة اىل احلاجة املتزايدة       

  . لتعرف مدى كفاءة العاملني يف تنفيذ السياسات املوضوعة من طرف اإلدارة العليا و كذا التوجيهات املعمول �ا

ؤسسة ، كما ا�ا �دف اىل اكتشاف االخطاء و حيث ا�ا تعترب وظيفة شاملة و دورية مستقلة داخل امل

كل هذه العوامل ساعدت على زيادة فعالية و كفاءة الرقابة . التالعبات و تصحيحها يف الوقت املناسب 

  .الداخلية و ذلك من خالل تطبيق مجلة من املبادئ و املعايري 
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ــــــــد  ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ :متهيـــــــ  

املراقبة ال تتم يف  ان عملية املراقبة يف كل منشاة هي عملية مستمرة طاملا ان هناك اعمال تتم ، مبعىن ان       

التنفيذ الذي يلي التخطيط ، ويقوم  و  �اية فرتة معينة ، وإمنا هي مستمرة ومالزمة للتخطيط الذي سبق التنفيذ ،

كل اداري بعملية املراقبة يف حدود اخلطط اليت تتعلق بإدار�ا،فاإلدارة العليا يف اي مشروع تراقب اعمال املشروع  

انتشارها جغرافيا على و  ن باإلدارة يف حدود ادار�م ، ومع تطور حجم املنشاتاالدارات يقومو و  مديرو  ككل

نطاق واسع زادت احلاجة اىل اساليب التحقق من االلتزام بتنفيذ السياسات االدارية اليت تكلف توفري احلماية 

الدارة يف مواجهة املراجعة الداخلية ملساعدة او  االصول املشروع وضمان دقة البيانات وهلذا أنشأت املراقبة

املتطلبات ، وقد تطورت املراقبة واختلف التطور من الصناعة اىل اخرى بل من شركة اىل اخرى داخل نفس 

الصناعة وادى التطور اىل اضافة بعد جديد وهو حتسني اداء العمليات للوقوف على مد كفاءة هذا االداء ، ومع 

املراقبة مبفهومها التقليدي الذي يقتصر على و  ملراجعةذلك فان هناك بعض املشروعات ال زالت تركز على ا

محاية االصول ، وعليه فان املراقبة احملاسبية تشمل مجيع جماالت االنشطة و  التحقيق التفصيلي للسجالت احملاسبية

  .باألخص االنتاجية و  ألي مؤسسة

           :وعليه قد قسم هذا الفصل اىل ثالث مباحث     

  .املراقبة على االصول  الثابتة :  المبحث االول_                     

  .البيع و  املراقبة على املخزون وعملييت الشراء :المبحث الثاني _   

  .املراقبة على العملية االنتاجية  : المبحث الثالث_   
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  . المراقبة على االصول الثابتة: ول المبحث األ

اليت و  الرقابة الداخلية الذي يتضمن جمموعة من عمليات املراقبة املختلفةتصميم نظام و  بوضع تقوم املؤسسة      

                      .التقيد بالسياسات املوضوعةو  ذلك ضمانا حلسن سري العمل يف املؤسسةو  احملاسبية ،و  ختص اجلوانب االدارية

التحكم يف عملية و  املخالفاتو  خطاءاأل فنظام الرقابة الداخلية فعال يعترب مبثابة الوقاية من احتمال وقوع     

عليه سنتطرق من خالل هذا املبحث مراقبة و  التدقيق ، لذلك يقوم املدقق تقييم النظام قصد حتديد نطاق عمله

  .صول الثابتة األ
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  .صول الثابتة مفهوم األ: ول المطلب األ

�ا تتحصل عليها املؤسسة لغرض أصول الثابتة ترتبط بنوعية املشروع الذي يستخدمها ، وتشرتك يف ن األإ      

صول الثابتة يف قائمة املركز تظهر األو  ليس لغرض البيع العادي الذي ميارسه املشروع بصفة دوريةو  الدخل اكتساب

صول بسبب لقيمة املخصصة للنقص يف هذه األساس قيمتها التارخيية مطروحا منها اأاملايل للمنشاة املستمرة على 

�ا تعترب أصل يف تاريخ الشراء هلا داللتها من حيث ستخدام وبسبب التقادم ، ويعترب احملاسب ان تكلفة األاإل

القيم و  االستثماراتو  .التقدير السليم للقيمة السوقية وأ�ا متثل القياس لقيمة اخلدمات اليت حصلت عليها املنشاة 

ي  أاليت تبقى حتت تصرف املؤسسة ملدة تزيد عن السنة حيث هذه العناصر ختضع ملدة سيولة متزايدة ،  الثابتة

صول مدة ، حيث اذا نظرنا اىل امليزانية جندها يف اعالها مث تليها االالت أتكون القيم املعنوية واملادية ذات 

  .1كافالت مدفوعة ،سندات املسامهة  ،وخمزون العمل،واملعدات 

با�ا تلك االصول اليت تستخدم من قبل الوحدة : كما عرفها معهد احملاسبيني القانونيني بإجنلرتا وويلز     

  .واحدةليس بقصد بيعها خالل دورة نشاط الو  االقتصادية بقصد احلصول على ايرادات

  :الصفات املميزة لألصول الثابتة     

 .االجتار فيها و  ليس بغرض بيعهاو  ادالغرض من اقتنائها هو استخدامها يف انتاج االير  - 1

 .يف العملية االنتاجية) تزيد عن سنة (مسامهتها لفرتة طويلة  - 2

  .منافع اقتصادية حتصل عليها الوحدة االقتصادية لعدة سنوات مقبلة و  هي جممع خدمات - 3

  :الغرض من المراقبة على االصول الثابتة : المطلب الثاني 

صول س املال املستثمر يف هذه األأصول هو احلصول على اقصى كفاية من ر من املراقبة على األ ان الغرض    

االهالك و  ستثمارات املشروع الصناعي ، كما ان مصاريف صيانة هاته االصولإالثابتة اليت متثل جانبا كبريا من 

ف االصل عن االستخدام بدون يكونان مفردتني كبريتني يف حسابات النتيجة كما يتعرض قياس الدخل اذا اوق

حمو تكلفته من السجالت وهلذا فان اخلسارة اليت تظهر بسبب عدم وجود مراقبة حماسبية على االصول الثابتة من 

صل النقدية أكثر بكثري من اخلسارة اليت يتعرض هلا أحيث احلصول عليها واستخدامها والتخلص منها قد تكون 

  .من االختالس والتالعب 

                                                             
   50،ص1991،التوزیع،عمان،االردنو مھیب الساعي،وھبي عمر، علم تدقیق الحسابات،دار الفكر للنشر 1
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  :الغرض األساسي من مراقبة األصول الثابتة هي حتقيق أهداف منها نذكر أما     

  .صول الثابتة التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية اخلاص باأل -

  .التحقق من وجود وملكية االصول الثابتة -

  .ة تالتحقق من صحة تقومي االصول الثاب -

  .التحقق من كفاية االستهالك عن االصول الثابتة  -

  .خسائر بيع االصول الثابتة و  التحقق من ارباح -

  

  :1اجراءات المراقبة على االصول الثابتة : المطلب الثالث 

  : الموازنة الرأسمالية _ 1

تعترب اخلطة التفصيلية لإلضافات والتحسينات والتجديدات املستقبلية يف اصول مشروع ، اي ا�ا تعرب عن      

ث يف الفرتة احلالية ولكن االيراد الذي سيحققه سُيستثمر لفرتة طويلة ، واختاذ القرار االنفاق الرأمسايل الذي حيد

االستثماري يتوقف على عامل الربح الذي سيستغله االستثمار واملفاضلة بني االقرتاحات البديلة مع االجتاه اىل 

عن املفاضلة بني االستثمارات  االخذ باقرتاح الذي حيقق اكرب ربح اىل ان عامل الربح ليس هو العامل الوحيد

حيث احلد من اخلسائر يف ضل ظروف معينة قد يكون عامل املفاضلة واملوازنة الرأمسالية تعترب جانبا مهما من 

برامج التخطيط حيث االضافات الرأمسالية حتتاج اىل مبالغ لتمليها ، وجيب ان يُبىن التخطيط هلا على اساس سليم 

  .يؤثر على املركز املايل للمشروع وبالتايل على املنافسة وحتقيق الربح ، الن اي خطأ يف القرار 

ويتناول التخطيط لإلضافات الرأمسالية مداه الطويل والقصري ، فالتخطيط الطويل يرتبط باإلنتاج يف حصة     

املبيعات ، ويتحتم وضع ختطيط االجل لإلضافات الرأمسالية يف حتقيق االنتاج املطلوب وختطيط االحتياجات 

  .للتمويل اخلارجي ووسائل احلصول عليه النقدية واملركز املايل للمشروع وذلك لتدبري االموال الالزمة 

                                                             
  89،ص1999التوزیع ، عمان،و خالد امین عبد هللا ،علم تدقیق الحسابات ،الناحیة النضریة،دار وائل للنشر 1
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ويُعاجل التخطيط طويل االجل االضافات الرأمسالية ، وتوقيت هذه االضافات والتكاليف املقدمة هلذه اخلطط     

ويتم بعدئذ اعداد املوازنة التقديرية لإلضافات الرأمسالية السنوية على ضوء النفقات الرأمسالية املتوقعة خالل العام 

وكذلك اخلطط التفصيلية وعلى هذا فان موازنة املصروفات الرأمسالية قصرية االجل تعترب جزءا ثانويا من  التايل

  .املوازنة التقديرية الرأمسالية للمدى الطويل 

  :االشراف على شراء االصول _ 2

قيت الصرف ان االشراف على شراء االصول او تشييبها يتطلب وجود خطة موضوعة للتكاليف املتوقعة وتو     

احملاسبة الفعلية للشراء ويتم هذا مبطابقة الشراء الفعلي وتكلفة الشراء مع املوازنة و  وكذلك اعتماد الشراء او االنشاء

  .الرأمسالية ومالحظة اوجه االختالف وتفسري هذا االحنراف 

  :اجراءات استخدام االصول _ 3

ربح او خسارة بسبب حجم االنتاج الفعلي الذي يُقصد باالستخدام ما يرتتب على تشغيل االالت من     

خيتلف عن حجم االنتاج طبقا للطاقة العادية ، وعلى هذا فان كافة االالت تتوقف على عاملني ومها عدد 

الساعات اليت تعملها وعدد الوحدات اليت تنتجها ، ومن اجل مراقبة الربنامج االنتاجي فمن الضروري احتساب 

ة او �موعة االالت ، والطاقة العادية هي عدد الساعات اليت يتوقع ان تقوم �ا االلة بعد الطاقة العادية لكل ال

السماح يف التوقف العادي للصيانة وعدد الوحدات اليت يتوقع انتاجها يف كل ساعة عادية ُحتدد عدد االالت اليت 

 االنتاج الفعلي بالساعات الفعلية ،  سُتستخدم وعلى هذا فان كفاءة االلة هي معدل االنتاج العادي للساعات اىل

كما ان االستخدام الكفء لألصول يتطلب وجود برنامج صيانة متكامل خالل الفرتة االنتاجية حىت ال تتعطل 

  .االصول ألسباب طبيعية 

ويرتبط االستخدام الكفء لألصول باحتساب معدل االهالك املناسب الذي ُحيتسب على االصول الثابتة     

  .ناسبة مع االستخدام والتقادم بصورة م

  :وجود سجالت مناسبة لتسجيل االصول ُتسهل المراقبة عليها _ 4

من ناحية القيود احلسابية فان االصول الثابتة تسجل يف الدفاتر املالية طبقا لفرعها غري انه يلزم وجود تسجيل      

طلب هلذه االصول طبقا ملفردا�ا فاألصل يعطي رقما متسلسال وتفرض له بطاقة يف سجل االصول او حساب يف 
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نتاجية هذا السجل يُسهل العمل يف تتبع مفردات صول فيه كل البيانات عن االصل اثناء حياته االسجل األ

االصل من حيث الشراء او االحالل وبرامج الصيانة واإلهالك وغطاء التامني ومدى كفايته وتسجيل االستغناء 

  .عن االصل وقيمة هذا االستغناء 

  :وميكن امجال اجراءات املراقبة لألصول الثابتة كالتايل     

للمسؤول ان يوافق مسبقا على شراء االصل او تشييده مع استخدام مستندات  وجود نظام لالعتماد يتيح_ 

  .الداخلية من امر شراء او امر تشغيل مرقم بالتسلسل حىت يسهل مالحقة هاته املستندات واالعتماد عليها 

  .فتيش والسداد ان شراء االصول الثابتة يتم عن طريق ادارة املشرتيات مع حتديد اجراءات الشراء واالستالم والت_ 

  .التقرير السريع الذي يُظهر وُحيلل اسباب االحنراف بني املصروف املعتمد والتكلفة الفعلية _ 

وجود نظام للحصر الفعلي على ُمدد متفاوتة لألصول الثابتة بغرض التأكد من وجود اصل وموقعيه وحالته مع _ 

  .مل تسجل او االصول املسجلة وغري املسجلة املطابقة مع سجالت االصول الثابتة الكتشاف االصول اليت 

وجود نظام االصول املستغىن عنها باعتماد سابق وأوامر مسلسلة يظهر فيها سبب استغناء اعالم االدارات _ 

ذات الشأن بالنسبة هلذه االصول كإدارة االنتاج وإدارة املخازن واحلسابات ليتوىل الكل يف اختصاصه االجراءات 

  .عباد االصل املستغىن عنه وتسجيله املتعلقة باالست
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  .البيع و  المراقبة على المخزون وعمليتي الشراء: المبحث الثاني 

البعض االخر و  أساسي يف املراقبةو  األدوات املراقبية العديد من األشكال ، بعضها بسيطو  تأخذ األساليب        

احلسابات املتقدمة يف تطبيقه ، وتقيس هذه األساليب يعتمد بصفة خاصة على استخدام و  تشعيباو  أكثر تعقيدا

مدى متتع املنشاة مبركز مايل متميز بني و  سالمة املركز املايلو  عددا من املؤشرات اليت حتكم األداء الكلي للمنشاة

 تسويقالو  منافسيها ، بينما يركز البعض االخر على قياس كفاءة األداء يف الوظائف املختلفة للمنشاة مثل اإلنتاج

  .الشراءو  البيعو  التخزين ، ومن خالل هذا املبحث سنتطرق اىل كل من عملية التخزينو  الشراءو 
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  . المراقبة على المخزون: المطلب االول 

  .المراقبة على صرف المخزن _ 1

، ومن اجل البيع عن طريق  يتم صرف املخزون لغرضني ومها االنتاج عن طريق الصرف اىل القسام االنتاجية

الصرف اىل اقسام االرسال لغرض االرسال للعمالء ويكون الصرف من واقع مستندات حتمل موافقة هذه االدارة 

  .وهذا الرتكيز يفيد يف حتقيق 

بالتايل مراقبة مستويات و  مراقبة حركة املخزون وعدم الصرف اال بالكميات املطلوبة ملقابلة الربنامج االنتاجي_ 

  .املخزون حىت ال تتحمل خطط الطلب للمخزون حىت ال تتحمل خطط الطلب للمخزون وتدفق االنتاج 

ان متنع طلب امدادات جديدة من املخزون لنفس الربنامج االنتاجي اذا كان االنتاج غري صاحل باملواد اليت _ 

  صرفت من قبل

  .النتاج الن املراقبة على ذلك من ادارة مراقبة االنتاجاملطلوبة جلودة االنتاج هي اليت تصرف او  ان املواد السليمة_ 

يف حالة بيع البضاعة فإ�ا ال خترج من املخزن للبيع إال اذا حتققت عملية البيع عن طريق ادارة البيع الذي     

ترسل صورة منها و  شروط البيعو  السعرو  االصنافو  طلب الشراء من العميل ، وتعد فاتورة وتدرج فيها الكميات

صورة خالية من االسعار ، اذن خروج البضاعة بالكميات املصرح �ا اي خبروجها من املخزن و  إلدارة املخازن

  .مراقبة البوابة و  إلدارة البضاعة

  .المراقبة على المخزون المصنع _ 2

نصف مصنعة ، وطبقا ملعايري  حتول اىل سلع تامة اوو  ان املواد اليت تصرف من املخزن اىل االنتاج تنتج      

العجز و  االنتاج فان كمية املواد اليت تستخدم يف االنتاج تكون حمددة ، غري انه يضاف جانب ملقابلة الفاقد

التالف من املواد خسارة جيب ان حيرص على املراقبة عليها ، فتحدد االدارة نسبة و  يعترب الفاقدو  التلفو  الطبيعي

به لغرض اكمال املراقبة على املواد املستخدمة ، وعند املراقبة على املواد يتطلب االمر الفاقد او العجز املسموح 

  :مايلي

  .حتديد املواقع اليت يظهر فيها الفاقد _ 
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  .حتديد نسبة مئوية او وحدات كمعيار للفاقد _ 

  .وجود نظام تسجيلي يف صورة دورية مستنديه لتسجيل الفاقد _ 

  .ى اساس املنتجات حيث خيتلف طبقا لطبيعة املنتج حتليله علو  دراسة الفاقد_ 

  .المراقبة على المخزون تحت التشغيل _3

القيمة االمجالية متثل و  ميثل املخزون حتت التشغيل القيمة االمجالية لإلنتاج غري التام يف �اية الفرتة احملاسبية ،       

املصاريف االضافية طبقا ملدى و  عض املصاريف املباشرةسامهت فيه بو  قيمة املواد اليت قام بصنعها العمل املباشر

  .التشغيل 

قيمة و  ويصعب يف بعض احلاالت حتديد قيمة دقيقة للمخزون حتت التشغيل حيث اننا نعرف قيمة املواد      

 العمل املباشر يف هذه املرحلة من املخزون اما اجلانب من املصاريف فيصعب حتديده إال يف ظل وجود نظام سليم

مستمرة يف و  املوازنات التخطيطية ، حيث ان عناصر التكلفة حتدد بأمناط حمتسبة بصورة دقيقةو  للتكاليف املعيارية

  .استخدامها من فرتة ألخرى 

  انواع المراقبة على المخزون):4(الشكل رقم            

  

  

  

  

    

  .من اعداد الطالبة باالعتماد على البيانات السابقة: املصدر                        

  

  

 المراقبة على المخزون

المراقبة على صرف 

 المخزون
المراقبة على المخزون 

 المصنع

على المخزون المراقبة 

 تحت التشغیل
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  .اهداف المراقبة على المخزون : المطلب الثاني 

تعقد العمليات االنتاجية يؤدي اىل حدوث و  تزداد امهية املراقبة على املخزون نظرا الن التطور يف التصنيع     

�دف على املراقبة و  االشراف على املواد املخزنةو  اسراف يف املواد  اثناء التشغيل ، االمر الذي حيتم ضرورة املراقبة

  : 1على اخلزن اىل حتقيق االهداف التالية

ذلك حىت نضمن و  االسعار ضمان احلصول على كميات املواد املطلوبة للمصنع يف الوقت املناسب بأقل_ 

  .استمرار االنتاج بطريقة منتظمة وبدون اعطال 

 ختزين املواد داخل املنشاة حبيث تنخفض نفقات املناولة اي املتعلقة باالستالم او الصرف اىل حد ممكن_ 

  .ضمان احلماية الكاملة للمواد ضد السرقة او االمهال او التناقص ألي سبب و 

  .بعيدة عن املواد املطلوبة بصورة اكرب و  ختزينها يف مناطق خاصةو  حصر املواد الراكدة_ 

ختفيض االستثمار يف املخزون اىل ادىن حد ممكن حيث ال يؤثر هذا حبال من احوال على استمرار االنتاج _

  .االسعار املتوقعة و  امكانية التخزينو  بعد االخذ بعني االعتبار وقت التسليم ،و  بطريقة منتظمة

كما ان املبالغة يف االحتفاظ مبستويات عالية من املخزون حتمل معها خماطر اخلسائر اليت تنشا عن اخنفاض        

التلف، ويف نفس الوقت فان املراقبة على املخزون تعي ان و  قيمة املخزون نتيجة الخنفاض االسعار او عن التقادم

حلدود الواجبة متثل اسرافا من زوايا خمتلفة ، فهي ترفع املبالغة يف ختفيض مستويات املخزون ملا هو اقل من ا

لكثرة الطلبات العاجلة ، و  تكاليف املشرتيات بسبب الشراء او التعاقد مع املوردين على التصنيع بكميات قليلة

وتزيد من تكاليف املصنع بسبب حاالت التوقف او التأخري او اعادة ختطيط برامج االنتاج ، كما تزيد من 

احملاسبة بسبب تكرار اوامر التوريد بكميات قليلة و  املناولةو  الفحصو  االعمال اخلاصة بالشراء او االستالم تكاليف

اىل اضعاف و  ان يؤدي اىل ضياع فرص البيعو  اضافة اىل ذلك فان عدم كفاية املخزون ملقابلة االحتياجات البد

  .2التسليم يف املواعيد املتفق عليها عالقات التعامل مع العمالء نتيجة لعدم القدرة على الوفاء ب

                                                             
  65، ص2000التوزیع ، االردن،و النشرو التخزین، دار الفكر للطباعةو ھیثم الزعبي ومحمد عدوان ، ادارة الموارد مدخل حدیث للشراء 1
 عیسى بن حسین االنصاري ،سعد بن عبد العزیز العثمان،الحقیبة التدریبیة الدارة المخزون، برنامج مدرسة االمیر محمد فھد بن عبد العزیز  2

  2008لتأھیل  وتزظیف الشباب السعودي ،
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  .البيع و  المراقبة على عملية الشراء: المطلب الثالث 

  .المراقبة على عملية الشراء _ 1

يعترب الشراء من النشطة اهلامة ألي مشروع سواء كان صناعيا او جتاريا او خدميا ، ويتم الشراء من خالل      

تنفيذ سياسة املشروع طبقا ملوازنة املشرتيات ، وتتم و  خاصة للشراء ، وهلا رئيس مسؤول عن عمليات الشراء ادارة

  . 1استالم البضاعةو  عملية الشراء عن طريق طلب البضاعة للشراء

  .طلب البضاعة للشراء  1_1

خزن يستطيع ان يتبني حاجة االقسام االنتاجية، فأمني امل يكشف احلاجة للشراء امني املخزن او رؤساء     

قربه من احلد االدىن ، وإذا قامت ادارة مراقبة االنتاج بدراسة طلب و  املنشاة من الصنف املعني طبقا لرصيد الصنف

تاكدت من احلاجة اليه اعتمد طلب التوريد الذي يرسل اىل ادارة املشرتيات بفحص طلبات التوريد الوارد و  التوريد

  . يتم اختيار املورد املناسب و  ليت مت �ا الشراء طبقا  للوائح الداخلية ،تقرر الطريقة او  اليها

معرفة بدائله يقوم قسم املشرتيات بفحص  طلبات التوريد و  ذلك بعد دراسة السوقو  وعندما يقبل توريد البضاعة

يرسل و  ة نسخمعرفة بدائله يقوم قسم املشرتيات باعداد طلب شراء من مخسو  البضاعة وذلك بعد دراسة السوق

بيانات العناصر املطلوب و  االصل اىل املورد ، وترسل نسخة اىل قسم املخازن حيث يتم التحقق من صحة السعر

لتوضيح انه قد و  شرائها ،ويتم ارسال نسخة اىل اقسام حسابات املدفوعات واستالم البضاعة ، لتحفظ يف امللف

اء اىل املورد الذي يعيد ارسال نسخة منها اىل قسم مت شراء البضاعة ، ويتم ارسال نسختني من طلب الشر 

اليت و  معها صورة الفاتورةو  يقوم املورد بشحن البضاعةو  املشرتيات لتوضيح انه قد مت العلم مبحتوى الطلبية ،

  .يستلمها قسم االستقبال حيث يتم فحص وعد البضاعة مث يعد تقرير استالم من ثالث نسخ 

  .استالم البضاعة   2_1

التثبيت من سجل و  عدد الطرودو  تقوم مراقبة البوابة بإدخال البضاعة عند وصوهلا من واقع مواصفا�ا الظاهرة    

تتوىل االدارة تسجيل حتركات البضاعة و  البوابة بعد مقارنة البيانات بإشعار االرسال الذي حيمله وكيل الشحن ،

                                                             
  102ھیثم الزعبي ، محمد عدوان ، مرجع سبق ذكره، ص  1
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بضاعة سواء كانت آالت او معدات او ادوات او من وقت دخوهلا من البوابة ، ويطبق هذا على كل حتركات ال

يتحقق من البضاعة مع امر الشراء و  املرسل من املوردو  سلع تامة ، وتصل البضاعة  ومعها االشعار اخلاص �ا

يفحص قسم الفحص البضاعة الواردة من و  املستلمةو  احملفوظ صورته لديه من حيث تفاصيل الكميات املطلوبة

مطابقتها ألمر الشراء فإذا تطابقه البضاعة املستلمة مع تلك و  حمضر فحص إلثبات البضاعة الناحية الفنية ويعمل

 اسم املورد وتفاصيل البضاعة ورقمها ورقم الشراءو  طلبت فيعد حمضر استالم يسجل فيه تاريخ وصول البضاعة

  . الكميات غري املطابقة و  الكمية املستلمةو  الكمية املطلوبةو 

  .1ملية البيع المراقبة على ع_ 2

الطرق اليت اتبعت لتحقيق حجم و  تتناول مراقبة املبيعات حتليل ودراسة املبيعات الفعلية طبقا للسياسات      

  .بنفقة مناسبة و  املبيعات املخطط هلا

االهداف اليت قد تظهر التباعد عن و  وتتم املراقبة على املبيعات عن طريق التقارير التحليلية لنشاط املبيعات    

هلذا فان متابعة االداء الفعلي للبيع مع ارقام موازنة املبيعات امر ضروري لتحقيق و  اليت حددت يف موازنة املبيعات

  :يعرض حتليل املبيعات يف صورة كمية او قيميه او كليهما متناوال االيت و  مراقبة الناتج من البيع ،

  .جودته و  سعرهسلسلة و  احجامهو  السلعة نوعها ، املنتج الوانه_ 

  ......البلدان و  الناحية اجلغرافية املدن احملافظات_ 

  .طرق البيع بالربيد او بالتجوال او باألمانة او سلسلة حمالت_ 

  .....العميل حملي او اجنيب ، خاص او عام _ 

  ......شروط البيع ألجل ، تقسيط نقدي ، امانة _ 

  .....نوع املشروع ، الفروع، اقسام _ 

تتناول املراقبة على املبيعات ايضا خروج السلع املباعة من اخلزن ، وال خترج البضاعة من املخزن للبيع إال اذا و     

تتأكد من وجود االعتماد بالبيع االئتماين و  حتققت عملية البيع عن طريق ادارة البيع الذي طلب الشراء من العميل

                                                             
  97، ص 1997، دار زھران للنشر ، عمان االردن ،التخزین و محمد راشد العزیز ، ادارة الشراء 1
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الشروط اخلاصة و  السلعو  االصنافو  تدرج فيها الكمياتو  تورةسعر البيع وبذلك تعد فاو  من وجود السلع املطلوبة

 التكاليفو  إلدارة احلساباتو  عمليا�ا احلسابية ، وترسل صورة إلدارة املخازنو  تراجع كل فاتورة بتفصيلهاو  بالبيع

 جةاذن خروج البضاعة بالكميات املصرح خبروجها من اخلزن إلدارة البضاعة اخلار و  صورة خالية من االسعارو 

  .مراقبة البوابة و 

اذن خروج البضاعة تعد املخازن متهيدا إلرساهلا اىل ادارة البضاعة اخلارجة ، وعند و  بناءا على فاتورة البيعو     

تعد ملخصات للبضاعة و  الرصيدو  الكمية اخلارجةو  خروج البضاعة يسجل قيد على بطاقة الصنف يظهر التاريخ

تعد امللخصات للمقارنة مع قوائم املخزون و  تستخدمو  دليله الرقميو  عقيمة كل نو و  اخلارجة على اساس كمية

  .وحسابات املخازن 
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  .المراقبة على العملية االنتاجية :  المبحث الثالث

اليت ختص مباشرة تشغيل  تقوم مراقبة االنتاج بصفة عامة بأعمال ختطيطية وتنظيمية وتنسيقية للجهود االنتاجية    

وصناعة السلعة حبيث يكون هدفها هو ان يتم االنتاج بالكمية احملددة والوقت املناسب واجلودة املطلوبة ، وختضع 

املنتجات املصنعة مجيعا للمواصفات ينبغي ان يتم انتاجها وذلك حسب مقاييس ومعايري ونسب تقررها 

ن خالل مراقبة العملية االنتاجية من بدايتها اىل غاية �ايتها ، مواصفات صنف كل مادة منتجة ، وحتقق هذا م

  :و�دف املراقبة على العملية االنتاجية اىل حتقيق ما يلي 

  .تقدم املراقبة على العملية االنتاجية يف حال اذا ما كان االنتاج الذي تيم انتاجه مطابقا للمواصفات ام ال _ 

  .تاجية والذي من شانه ان جيعل االنتاج القادم غري مطابق للمواصفات باكتشاف اي تغري يف العملية االن_ 
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  .مراقبة العملية االنتاجية  :المطلب االول 

ليس بكاف اعداد وترتيب العمليات و�يئة عوامل انتاجها ، بل جيب ايضا مراقبة التشغيل وتتبع سلسلته ويتم     

  : 1حتقيق هذا الغرض باستخدام ما يلي

  .بطاقات ودفاتر تسجيل خطوات العمل حىت يسهل تتبعها ومراقبتها _ 

  .رسوم بيانات لعرض النتائج اليت حيصل عليها _ 

  .مساعدون للمنسق لتتبع االوامر يف االقسام املختلفة _ 

  :البطاقات والسجالت _ 1

ل اما يف سجالت او يف اثناء مراقبة التشغيل جيب ان تسجل كل خطوة من خطوات العمل ، ويتم التسجي    

البطاقات فمثال ان حتظر مجيع اوامر التشغيل الصادرة وتقييدها يف سجل خاص وهو سجل اوامر التشغيل ويبني 

فيه رقم االنتاج او التشغيل ورقم بطاقة الشغل ورقم اجلزء والكمية ومواصفات االمر وحلصر حركة التشغيل العناصر 

يسمى سجل االجزاء حتت التشغيل والكميات التامة والكميات التالفة  او االجزاء املختلفة ملسك سجل خاص

وعندما يتم صنع االجزاء تُرسل لفحصها فإذا ما وافق عليها يتم ارساهلا اىل خمزن االجزاء والعناصر حيث يقوم 

افقة على بعض امني املخزن بقيدها يف سجل املخازن كما يقيد يف بطاقة اجلزاء التامة ، اما اذا رفض الفاحص املو 

االجزاء فتحصر ضمن كمية االجزاء التالفة ويُستثىن تشغيل كميات اخرى بدل منها وتسجل يف سجل خاص 

  .وهو سجل العمل التالف 

  :الرسوم البيانية _ 2

ان اثبات البيانات واألرقام يف السجالت والبطاقات ليس يف حد ذاته غاية بل هو وسيلة لتسجيل املعلومات     

متهيدا لعرضها وإظهارها يف شكل او بآخر يسهل معه تتبعها واالستفادة منها غري ان استعراض االرقام وحصرها 

يف شكل جداول او قوائم ال يسهل الدراسة واملقارنة مثلما تعرض يف شكل رسوم بيانية اذ تعطي صورة سريعة 

ضها يف شكل رسوم بيانية بطرق واضحة ، والبيانات اليت تسجلها ادارة التنسيق عن خطوات لتشغيل على عر 

  .خمتلفة عنها 

                                                             
  124ص  1983العوامل المؤثرة فیھا ،دار الطلیعة للنشر ، بیروت ،و مفھوما وقیاسا:وجیھ عبد الرسول العلي ، االنتاجیة  1
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  :طريقة العمدة الرأسية _ 3

الكميات و  الطرقة اخلرية هي افضل الطرق اذ ميكن قياس كميات االنتاج املنتظرةو  طريقة املنحنيات البيانيةو    

  .تستعمل هذه الطريقة بأشكال عديدة و  الفعلية على اساس الزمن

  

  .العملية االنتاجية  طرق مراقبة: المطلب الثاني 

  .التفتيش لمتابعة التقدم في االنتاج _ 1

 ال نقصد هنا بالرحبية على جودة االنتاج اي التأكد من ان جودة االنتاج متفقة مع معايري موضوعية    

جراء او  متابعة التقدم فيه اي تنفيذ متابعة االوامر املباشرة يف الورشو  مواصفات بل لقصد املراقبة على االنتاجو 

مقارنات بني تقدم االعمال الفعلية وبني اخلطة التفصيلية املوضوعة بغية اختاذ االجراء املناسب يف اخلطة ومع 

تتم املقارنة من حيث الكمية ومن حيث الوقت ، كما يقوم قسم التكاليف مبقارنة التكلف الفعلية و  املنفذين

  بالتايل مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج التقديرية ،و  ك املرحلةللسلعة يف مراحل االنتاج مع التكلفة التقديرية يف تل

كما يقوم قسم املراقبة بتسجيل النتائج الفعلية اليت حيصل عليها من عمليات االنتاج جبانب نظائرها التقديرية 

ازما�ا مع  حىت تسهل املقارنة وان نالحظ اختالال حىت يسهل الرجوع اليه عند مناقشة تلك الكميات النتيجة او

  .1الزمنية املوضوعة يف جدول تقدير بذلك لرفعه اىل ادار املراقبة على االنتاج و  معايري كمية

  .المراقبة على العملية االنتاجية احصائيا _ 2

،  ميكن هذا االسلوب من الرقابة على العملية االنتاجية ذا�ا حيث ان الفحص يتم اثناء العملية االنتاجية    

ذلك و  فيمكن فحص اداء عامل معني العمل او فحص جودة الوحدات النتيجة بواسطة الة معينة او مركز انتاجي

اثناء االداء الفعلي ويكون ذلك عادة عن طريق اخذ عينات على فرتات زمنية بشكل دوري ووضعها على خرائط 

انت يف حدود هذه املقاييس اعتربت العملية املراقبة للتأكد من ا�ا حدود مقاييس اجلودة املسموح �ا فإذا ك

  : 2االنتاجية منضبطة ، وبفضل استخدام هذا االسلوب يف احلاالت التالية

                                                             
1 www.startimes.com 

  150وجیھ عبد الرسول العلي ، مرجع سبق ذكره ،  2
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  .عندما تكون تكلفة فحص الوحدة منخفضة _ 

عندما تكون االثار املرتتبة على قبول وحدات معينة اثار مرتفعة من حيث التكلفة ومن حيث الشهرة لدى _ 

  .املستهلك 

اذا كان تعديل ايقاف وفحص اعادة تشغيل العملية االنتاجية احصائيا هو درجة االستقرار االحصائي املوجود _ 

  :يف التغيري يف بعض املقاييس ممكن ارجاعه اىل نوعني 

  .تغيري عشوائي وله تأثري حمدود _ 

ب متعددة ميكن اكتشافها تغيري له اسباب ميكن معرفتها وهو نوع من التغيري الذي ميكن ارجاعه اىل اسبا_ 

  .وعالجها مثل تغري يف االلة مع مرور الوقت حلاجتها اىل صيانة او تغيري نوع الزيت 

  خرائط جودة العملية االنتاجية احصائيا   _3

خرائط قياس املتغريات ويقوم على عملية قياس فعلية ألحد اخلصائص االساسية للمنتج وذلك بقياس الوزن  1_3

الصالبة وهناك خريطة املتوسطات اليت �تم بقياس املتوسط احلسايب لبيانات العينة وهناك خريطة والطول ودرجة 

  .املدى واليت �تم بقياس درجة التشتت يف شكل الفرق بني القيمة العلى واألقل 

خرائط قياس اخلصائص وهي انواع من اخلرائط اليت تقوم على عملية قياس عامة ملدى مطابقة الوحدة  2_3

املنتجة للمواصفات دون تسجيل للمتوسطات وان يتم تسجيل القراءات فيتم حتديد ماذا كانت الوحدة معيبة او 

غري معيبة وذلك يتم على قياس فعلي واختيار معني ولكن ال يهتم يف مثل هذه احلال بالرقم املطبق الناتج من 

لنسبة املئوية وأكثرها شيوعا خريطة النسب عملية القياس وتعرف هاته ا�موعة مبجموعة القياس على اساس ا

املعيبة وهي �تم بقيا النسبة املئوية للوحدات املعيبة يف العينة وخريطة عدد املعيب وهي �تم بعدد الوحدات غري 

  . املطابقة للمواصفات يف العينة 
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  :اهداف مراقبة العملية االنتاجية : المطلب الثالث 

لفة ممكنة وحتقيق ذلك بتحقيق الوقت الضائع من جانب العمال او االالت اىل ادىن انتاج السلعة بأقل تك_    

حد ممكن ، تقليل تكاليف التخزين عن طريق االحتفاظ بأدىن حد ممكن من املخزونات ، استخدام االالت 

  .بأحسن شكل ممكن وذل باستغالل كل الة يف اكثر من غرض 

  .انتاج السلع باجلودة املطلوبة _   

  .ا�اء السلع بالكمية املطلوبة _   

  .مقابلة مواعيد التسليم املتفق عليها باخلطط املوضوعة _   

معرفة االنتاج الذي مت انتاجه مطابق للمواصفات ام ال ، اي هناك كفاءة كاملة يف استغالل املوارد  او ان _   

االداء كفء ولكن ليس فعاال ومن ناحية اخرى العالقة املثلى بني املنتج واملستخدم قد حتققت ، ويقال احلالة ان 

فانه قد يتم تنفيذ اهداف االنتاج ولكن التشغيل يتم اسرافا يف املوارد والعمالة وهنا جند ان االداء فعال وليس  

  .كفء 

  .وكل ما سبق ممكن اختصاره يف عبارتني عن القياس ومراقبة االداء 

  هل مستوى االدارة فعال ؟_ 

  املدير املعني كفء ؟هل االدارة او _ 

 فاألول خيتص بتحقيق اهداف االنتاج والربح وأما الثاين فانه خيتص بالعالقة املثلى بني عناصر املدخالت

  .املخرجات اي بعبارة اخرى فانه يف ضل حجم معني من النشاط او الدخل و 
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 : خالصة

إن التطور الذي شهده النشاط االقتصادي ألزم على املِؤسسة أن تواكب هذا النمو الذي انبثقت عنه عدة        

مما دفعها إىل إجياد وسيلة , كما تعددت األطراف املتعاملة,وظائف أخرى يصعب عليها التحكم فيها مجيعا 

األهداف املسطرة مسبقا وبالتايل  تضبط وتقيم وحتمي ممتلكتها من الضياع وكذا تضمن هلا االستمرار لتحقيق

تنظيم شامل لطرق أداء العمل واإلشراف عليه وتوجهيه ومراجعته وحماسبة القائمني باألعمال لضمان صحة 

  التنفيذ والتطبيق 
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:هيدــــــــتم  

حتدثنا يف الدراسة النظرية عن الرقابة الداخلية و االنشطة االقتصادية ، ففي هذا الفصل اجلانب النظري على    

بوالية مستغامن، حبيث ) وحدة تغذية االنعام  (UAB  اجلانب التطبيقي و ذلك بدراسة امليدانية يف مؤسسة

سنتطرق اىل التعرف على اجلانب التارخيي للمؤسسة و احلايل هلا ، وحتديد دور الرقابة الداخلية يف حتسني املردودية 

  :حبيث سنقسم هذا الفصل اىل ثالث مباحث كما يلي 

  . UABعموميات حول مؤسسة  :ول المبحث األ  

  .نظم الرقابة الداخلية في المؤسسة وحدة تغذية االنعام تقييم  :المبحث الثاني              

 . مراقبة حسابات وحدة تغذية االنعام :المبحث الثالث   
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  .عموميات حول المؤسسة المبحث األول 

وكيفية تطورها و سنتعرف على خمتلف  U.A.Bبناءا على الوثائق معتمدة سيتم التعرف على مؤسسة       

  .جوانبها التارخيية و االسرتاتيجية وكذا خمتلف مبيعا�ا 

  . الجانب التاريخي لوحدة اغذية االنعام: ول المطلب األ

وايل ورثت  من بني الوحدات االثنني والثالثون املوزعة عرب الوطن ،"  U.A.B"تعترب وحدة اغذية االنعام      

  .من العهد االستعماري

غذية االنعام ممت من طرف الديوان القومي ألأمن طرف الشركة االسبانية و  1952سيس الوحدة سنة أمت ت     

، وهذا حتت اشرف وزارة الفالحة والصيد البحري بشكل مؤسسة عمومية نشاطها انتاج  1969فريل أ 4يخ ر بتا

 3عامل بينما قدر متوسط انتاجها حبوايل  65زائر العاصمة ، كان عدد عماهلا اغذية االنعام مركزها الرئيسي اجل

رفع  اعيدت هيكلة الوحدة بغية 76/77يث الفرتة املمتدة مابني حسا وذلك عن طريق فوجني متناوبني و /طن 

وحتقيقها  بأعبائهاوكانت عملية مراجعة التجهيزات املتكفل سا ، / طن  10قدر�ا االنتاجية واليت وصلت اىل 

" جانب عدد مطامري "  VRAC" قامة نظام انتاجي للشحن إجل توسيعها و وهذا أل" مارينو قوين " االسباين 

SILOS   " 1984فريل أ 15املواد الغذائية اليت شرعت يف تشييدها يوم.  

واليت مسحت برفع مستواها حيث ارتفع عدد  عملية اعادة هيكلت الوحدة ، 1986ولقد شهدت سنة      

  .سا / طن  15مطمورة ، ووصلت القدرة االنتاجية اىل  21املطامري اىل 

عت من ضالت ومعدات اخرى و آكما مت انشاء خمازن استقبال وحفظ املواد االولية مع تزويد الوحدة مبيزان      

  .اجل تدعيم ورفع مستوى االنتاج 

املتواجدة بالعاصمة لكن بعد "   ONAB" كانت الوحدة تابعة للشركة االم   1998-1-1ىل غاية إو       

هذا التاريخ ختلت هذه الشركة عن الوحدات االنتاجية والتوزيعية وبقيت تتكفل بوحدات التمويل فقط املوجودة يف 

مع "   ONAB" غذية االنعام وهران ، اجلزائر ، سكيكدة ، عنابة حيث مت االتفاق بني الديوان القومي أل

 GAO" ، وتشكيل ما مسي جمموعة تربية الدواجن الغرب "  ORAVIO" الديوان اجلهوي لرتبية الدواجن 
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ته الوحدة حتت سلطة هذه ا�موعة ، ونفس الشيء مع الوحدات ا واليت مقرها يف مستغامن ، حيث اصبحت ه" 

  .االنتاجية املوجودة يف وسط وشرق البالد 

  دج وارتفع اىل ما يعادل  7000.000.000برأس مال قدره  09/01/1998خ ت بتاريأانش      

  عامل  80دج متواجد مبستغامن وتشغل حاليا  2.703.000.000

  :تبعية الوحدة للمؤسسة األم  -

 إن الوحدة االنتاجية حمل الدراسة يقتصر عملها على االنتاج و البيع اما مديريتها فهي املتواجدة بصالمندر      

تابعة للمؤسسة األم الوصية املشرفة عليها أل�ا مسؤولة عن  ORAVIOبوالية مستغامن اليت تعترب السلطة 

يف حالة خسارة الضرائب و ( السري احلسن لنشاط الوحدة و معاجلة اي حالة طوارىء وتتحمل نتيجة السنة 

  .اوتغيري مع حتكمها يف االسعار ذلك أل�ا تصدر األوامر للوحدة فيما خيص انتاج منتوج معني ، )الرسوم

  :عالقة لوحدة بالوحدات النظيرة  -

الوحدة تنتمي اىل ناحية الغرب و اليت تضم سبعة وحدات جهوية فرعية لتغذية األنعام حيث توجد يف كل  إن    

 EURLوحبكم هذا االرتباط فإ�ا . البيض -بشار-تيارت- سيدي بلعباس–تلمسان  -مستغامن –من وهران 

وستة مراكز لرتبية الدواجن بشكل شركات تتعامل مع الوحدات على اساس التبادل املشرتك باملواد االولية لسد 

  .احتياجا�ا الضرورية 
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 GAOالوحدات لتابعة لمجمع الغرب : )5(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  من وثائق المؤسسة: المصدر 

  :نشاط المؤسسة _   

نتاج على تلف أنواعها و تعتمد يف عملية اإليتميز نشاط الوحدة بالطابع الصناعي التجاري ألغذية األنعام مبخ    

  : من اخلارج امهها  عدة مواد أولية و من املواد املستعملة

  MAIS كندا  

 SOJA                 امریكا 

  ISSUE ERIAD  

  CALCAIRE ENAMARBRE  

  CMV ONAB  

  PHOSPHATE تونس  

  

  .الجانب التنطيمي لوحدة تغذية االنعام : المطلب الثاني 

تسهر الوحدة على تنفيذ مصلحتني مهمتني مها مصلحة البيع و مصلحة اإلنتاج ففي هذه األخرية يتم تطبيق 

اما املصلحة االوىل فمن خالهلا يتم ضمان ) اغذية النعام(حتويل املواد اىل منتجات برنامج االنتاج الذي يتضمن 

  .مؤسسات عمومية ، تعاونيات ، خواص  جات و توزيعها على عمالئها من الزبائن ،تالسري احلسن للمن

 املديرية العامة

 مستغامن

تليالت واد الرحوية  سيدي 

 ابراهيم

 عبادلة الرمشي

 بوقطب
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  .تعريف الهيكل التنظيمي للمؤسسة _ 1

عالم سسة املوجودة بني خمتلف املصاحل و هو احسن وسيلة إلؤ هو خمطط يقدم بواسطته وثيقة جمموع هياكل امل

ملصاحل و م املهام املؤدات من طرف خمتلف اظنه يوضح وضعية كل عامل يف املؤسسة و يبني ايضا معالداخلي أل

نه يلعب دورا هاما يف حتسني اجلو االجتماعي يف املؤسسة ذلك انه ، وعلى جانب هذا ميكن القول ألاالشخاص 

  .يتميز بالبساطة و السهولة و سرعة التنفيذ 

  

  .تحليل الهيكل التنظيمي للوحدة _ 2

يتضح ان هذا اهليكل وضع وفق التقسيم حسب الوظائف   من خالل دراسة اهليكل التنظيمي لوحدة مستغامن ،

  .كما يتضح وجود نوع من التنسيق بني خمتلف االقسام 

عامل موزعني حسب اعماهلا وذلك يظهره  154ان هجم هذه الوحدة من النوع املتوسط حيث يبلغ عدد عماهلا 

  : اجلدول التايل 

  عدد العمال الموزعين حسب مهامهم ) :  1( جدول رقم                          

  

  

  

                             

  

  

  .وثائق المؤسسة : المصدر                                              

 

ـــــالبي ــــ ــــ ــــ ـــــعدد العم  انــــ ــــ  %  الـــ

  57  88  دارةاإل

  16  25  مناأل

  27  41  اإلنتاجعمال 

  100  154  المجموع
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  :التعليق 

من ، يف ميثلون األ% 16ن أدارة ، كما من عمال هذه الوحدة ميثلون اإل %57غلبية املقدرة ب ن األأنالحظ 

ميكن مالحظة أن نسبة عمال اإلنتاج تعترب قليلة ما دامت هذه . فقط  %27نتاج نسبتهم حني ان عمال اإل

  .الوحدة هي إنتاجية 

  

  .الهيكل التنظيمي للوحدة ) : 06(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

 

  .وثائق خاصة باملؤسسة : املصدر   

  

  

 املدير

النقايب الفرع  

 االمن

بالتنظیم و مراقبة  املكلف

 املكلف بالتفتيش

 قسم التموين و

 النقل

قسم تسيري 

 املخزون

قسم مراقبة 

 النوعية

قسم امللية و 

 احملاسبة

قسم االدارة 

 العامة

مصلحة تسيري 

 املوارد البشرية

مصلحة 

احملاسبة العامة 

 و التحليلية

مصلحة 

خمرب 

 التحليل

مصلحة 

القبول و 

 التوازن

مصلحة املواد 

االولية و 

املنتجات 

 النهائية

مصلحة 

برجمة 

 املشرتيات

مصلحة 

الصيانة و 

 النقل
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  .ستراتيجي لوحدة تغذية األنعام اإلالجانب : المطلب الثالث 

  :عدد المنتوجات _ 1

  :نعام غذية املوجهة لألنواع من األأهذه الوحدة تنتج ثالث 

 .ponteول موجه للدجاج املنتج للبيض النوع األ -

 chairالنوع الثاين موجه للدجاج الذي يستهلك  -

   bauvinالنوع الثالث موجه اىل املواشي -

  :نوعية المنتوج _ 2

و هذا  اخلاص ،يل الوحدة فإن منتوجهم يتميز جبولة عالية مقارنة مبنتوج القطاع استثناءا اىل التصرحيات مسؤو 

  .نتيجة للنوعية اجليدة للمواد االولية املستوردة من اخلارج و كذا احرتام املقاييس العلمية يف تركيبة املنتوج 

  :طبيعة الزبائن و ابعاد السوق _ 3       

كما تنشط   . ORAVIO الزبائن متعددون وهم التعاونيات و املربيني اخلواص وكذا املؤسسات العمومية مثل

  .الوحدة يف السوق اجلهوي و حصتها تتزايد نسبيا 

  :طبيعة الموردين _ 4      

  :م مؤسسات عمومية وطنية امهها وه

ن اخلارج و استقباهلا م) الذرى،الصوجة(لشراء السلع و املواد االولية  ONABوحدة امليناء و اليت خصصها _ 

  .ة وهران على الوحدات ، وتتمركز هذه يف منطقو توزيعها 

  .بتليالت مهمتها صنع الفيتامينات اليت تدخل يف تركيب االغذية C.M.Vمركب االدوية _ 

    ENOF   املؤسسة الوطنية للرخام_ 

  ENAPALاملؤسسة الوطنية للورق املقوى _

  )ETIQUETTE البطاقات( املطبعة _

  :نوعية طرق البيع _ 5   

  .البيع يتم بطريقة مباشرة حسب الطلبية 
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   :نوعية التصنيع _ 6      

وعملية االنتاج تقوم على عملية التمويل و االنتاج على ) الصناعات اخلفيفة (هي تدخل الصناعات الغذائية      

  .الطلبيات 

  .الوحدة املتوسطة احلجم : حجم االنتاج _ 7      

نفسهم ويبيعون أيوجد منافسني املتمثلني يف املربيني اخلواص الذين ينتجون اغذية انعامهم ب :المنافسة _ 8      

  .الفائض

  .نعام بالغرب حسب الواليات توزيع وحدات تغذية اال: )2(رقم الجدول 

  الواليات   وحدات تغذية االنعام بالغرب 

  مستغامن  وحدة مستغامن 

  مستغامن  وحدة بن ياحي

  وهران  تليالت وحدة واد 

  تلمسان  وحدة الرمشي

  تيارت  وحدة الرحوية 

  البيض  وحدة بوقطاب

  بشار  وحدة عبادلة

  سيدي بلعباس  وحدة سيدي ابراهيم

  .وثائق املؤسسة: املصدر                                                  
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  .المؤسسة تقييم نظم الرقابة الداخلية في :المبحث الثاني 

  .سيتم اعطاء اهداف املؤسسة و كيفية سري عملية الشراء و البيع فيها

  .اهداف و مبيعات وحدة تغذية األنعام : ول األ المطلب

  .وضعت املؤسسة خطة تعمل عليها و منها حتقق عدة اهداف و قم اعمال جيد

  :وتتمثل فيما يلي  :هداف المؤسسة أ_ 1

التنسيق الداخلي لكفاءات و خربات املتواجدة عرب كافة ا�االت خاصة منها نوعية املنتجات و حتسني _ 

  .القدرات التقنية و االقتصادية لتمكني خلق ظروف متنح التقدم يف املنافسة 

بية دجاج اللحم يف ميادين هامشية للفرع مثال البيع بالتجزئة عرب شبكة من النقاط البيع و تنمية تر  االستثمار_ 

  .و التموين يف إطار عالقة الشراكة 

تطوير و حتسني منتجات التغذية احليوانية ال سيما االغذية احملببة و منتجات اخرى وذلك بعصرنة مصانع _ 

  .االنتاج

و اخريا تبحث  عن الشراكة و هذه االسرتاتيجية ترمي يف االخري اىل جعل منتجات ا�مع يف املستوى _ 

س الدولية مع اسعار مطابقة للمعايري سارية كما �دف اىل ترشيد اجيايب للجهد االقتصادي املتوفر لدى املقايي

  .ع و فروعه ما�

  :مبيعات وحدة تغذية االنعام _ 2

لدى وحدة تغذية النعام اصناف خمتلفة ملبيعا�ا حسب حاجة كل نوع من احليوانات و حسب رغبة فالح يف 

  :كما يلي االنواع  املنتج الذي يرغب ان تنتجه النعام اليت ميلكها ، وسنذكر يف هذا الفرع خمتلف هذه 

  :chairاغذية الدجاج الموجه يصبح لحوم بيضاء   2_1

الستهالك مباشرة ، مبعىن انه خنصص مباشرة جمموعة من الدجاج ليصبح حلوما بيضاء و هذا الدجاج موجها ل

فيمر هذا الدجاج من مرحلة الكتكوت اىل ان يصل اىل مرحلة الدجاج املوجه لالستهالك بنوع من التغذية اخلاصة 

  :�ذا النوع الذي نرغب يف احلصول عله و املتمثلة فيما يلي 

  .و اليت تكون يف املرحلة االوىل من عمر الكتكوت   démarrage ية البدايةذتغ_ 

  .و تكون من مرحلة الكتكوت اىل ان يصبح يف مرحلة الدجاج   croissanceتغذية النمو_ 
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و هي تغذية خاصة �ذا الدجاج البالغ لكن من اجل ان يوجه لالستهالك finition 2-finition 1تغذية _

حيتوي عليها جسم الدجاج و هذه التغذية تساعد على حرق تلك الشحوم و جيب اوال التخلص من الشحوم اليت 

  .�ذا يصبح الدجاج بعد تناوله هلذه التغذية لفرتة معينة جاهزا ليوجه لالستهالك كلحوم بيضاء

  : pont  ضو البياغذية الدجاج  2_2

ة تعطى هلذا الدجاج كي ينتج وهنا ايضا نستطيع التحكم يف املنتج الذي نرغب به ، مبعىن نستطيع بتغذية خاص

البيض لكن حسب ما نرغب به اما بيض موجه لالستهالك او بيض ملقح ليصبح كتاكيت ، ومن اجل احلصول 

على ما ذكرناه علينا اتباع التغذية التالية و طبعا يكون هذا النوع من الدجاج قد مر على مرحلة تغذي البداية يف 

  :démarrageاالسبوعني االولني 

  و تكون من االسبوع الثاين يعين بداية مرحلة النمو اىل غاية االسبوع الثامن pfp1تغذية _ 

  و تكون من االسبوع الثامن اىل غاية االسبوع الثامن عشر   pfp2تغذية_ 

و هو عبارة عن غذاء خاص يتحكم يف انتاج   pondeuse تغذية الدجاج اليت ينتج بيض موجه لالستهالك_ 

  هذا الدجاج لينتج بيض عقيم غري ملقح و هذا من اجل البيض املوجه لالستهالك 

و�ذا حنصل على بيض ملقح  pont reproتغذية الدجاج املنتج للبيض كتاكيت بعد فرتة و يسمى _ 

  .اليت سبق ذكرها  2او  1 املرحلتني إلحدىللحصول على كتاكيت اما تباع مثلما هي او ختضع 

  :  s/t ruminantتغذي البقر 2_3

  :و تنقسم هي االخرى اىل قسمني كما يلي 

و هو غذاء خاص بالبقرة احللوب يساعدها يف االنتاج احلليب و ال جيوز للثور التناول من نفس bovinتغذية _ 

ه و ما نرغب يف احلصول عليه من منتج  غذاءها الن كل نوع له غذاء يتوافق حسب حاجاته  وطبيعة احليوان بنفس

  .كما سلف و ان ذكرنا 

  .و هنا يوجه هذا النوع من الغذاء اىل الثور و اخلروف ألنه يساعد يف النمو   ovinتغذية_ 

  :s/t diversتغذية اخرى تدعى  2_4

  :وختص بالذكر باقي االنعام اليت نذكرها يف االصناف اعاله و منها  

  .الديك الرومي _

  .احلصان _

  .الغزالن اذا كنا نتحدث عن احليوانات املوجودة حبديقة احليوانات _
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  .االرانب _

  .وباقي احليوانات _ 

  .سير عملية الشراء في المؤسسة : المطلب الثاني 

تسري عملية الشراء يف مؤسسة انتاجية لوحدة اغذية االنعام مبستغامن حسب قواعد و اسس قانونية و ذلك       

  .اج االمثل للمؤسسة نتلإل

نتاج منتوج مت طلب عليه إلان عملية الشراء تتم يف املؤسسة خالل كل شهر و لكن حىت تكون هناك طلبية       

حبيث يتم اعداد سند طلبية شراء املواد االولية  بالكمية اليت حيتاجها يف اعداد املنتوج املعين و بنوعية املواد االولية 

 فبعدما. خاصة او مؤسسات حكومية  و يتم شراءها من اماكن خمتلفة مثال من مؤسسات اليت حباجة اليها ،

تتحصل املؤسسة على طلبية املواد االولية يتم ادخاهلا اىل املؤسسة بعد استالم سند وصول البضاعة مرفقة بفاتورة 

�ا ال تقوم أف هذه املؤسسة بالبضاعة  يتم ادخال  البضاعة اىل املخزن ليتم نقلها اىل معمل االنتاج حبيث تعر 

طلبية بيع ليتم شراء مواد اولية تدخل يف انتاج املنتوج املطلوب و بكمية  بشراء املواد االولية حىت تكون هناك

  .عملية البيع  أوهنا تنتهي عملية الشراء لتبد. حمددة 

  تطور نظام املشرتيات يف وحدة تغذية االنعام مستغامن:  )3(اجلدول رقم

السنوا

  ت
2010  2011  % 2012  %  2013  %  2014  %  2015  %

املشرتيا

  ت

312189524.8

1  

496061407.54  59  568835168.75  15  600811280.84  6  422937467.14  30  437583707.87  3  

  04-01-10-08من اعداد الطالبة باالعتماد على امللحقني رقم : املصدر 

  

من خالل اجلدول اعاله الذي يبني لنا تطور نظام املشرتيات خالل السنوات املدروسة حيث نالحظ تناقص 

ونالحظ  2015مستمر يف املشرتيات ، وهذا التناقص ناتج عن عدم توفر املادة االولية ، بينما يف السنة االخرية 

  2014تزايد ملحوظ ملحوظ يف املشرتيات مقارنة بالسنة 

  .هذا التناقص اىل ميزانية املؤسسة احملدودة اليت مل تتمكن من توفري املادة االولية يف الوقت املناسب ويعود سبب 
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  2015اىل  2010تغري املشرتيات من : )7(الشكل رقم   

  
  من اعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم: املصدر   
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  .عملية البيع : المطلب الثالث 

سس قانونية وذلك للتسيري االمثل أتتم عملية يف املؤسسة يف انتاجية لوحدة االنعام مبستغامن حسب قواعد و 

  .للمؤسسة 

  :يداع ملف مصلحة البيع  لتلبية الطلب ، وامللف املتكون من إان عملية البيع للمواد التامة للزبون تتم عن طريق 

 بطاقة فالح  -

 .اليه  شهادة بيطرية حسب املهنة الوجهة -

 .يودع طلبية لتلبية حاجته يف املصلحة  -

تباعه خطوة خبطوة باجتاه املصاحل حيث تعطيه وصل إتقوم مصلحة البيع بتوفري اجلو املالئم للزبون وذلك ب       

 .تسليم البضاعة حىت تقوم مصلحة بتحويل املواد االولية اىل منتوج مصنع 

ائق املعمولة من طرف الزبون لتقوم يف النهاية بعملية وزن احلمولة املنتجة مث تقوم مصلحة التخزين مرفقة بالوث      

  .داعه فاتورة للزبون مث تقوم مصلحة االمن الداخلي بتحرير كل ما يوزع من املؤسسة إمث تقوم مصلحة البيع ب

  :تحليل رقم االعمال _1

حملققة و املقدمة من طرف املؤسسة للغري رقم االعمال هو جمموعة مبيعات السلع و املوارد او جمموع اخلدمات ا

  .خالل دورة االستغالل 

  .مستغانم  UABتطور رقم االعمال في وحدة تغذية االنعام :  )4( رقم الجدول  

السنوا

  ت
2010  2011  % 2012  %  2013  %  2014  %  2015  %  

.32  539532222.25  40606387.88  ملبيعاتا

87  

623089723.98  15.

48  

748119768.64  20.0

6  

543969987.50  -

27.2

8  

51241949.80  1.33  

  08-01-04- 10من اعداد الطالبة اعتماد على امللحقني: املصدر   
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2015اىل  2010تغري رقم االعمال من سنة : )8(الشكل رقم   

  

 

  اعتمادا على معطیات الجدولمن اعداد الطالبة  :المصدر
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  .مستغانم  UABمراجعة حسابات وحدة تغذية االنعام :المبحث الثالث 

  . سنقوم بتحليل مراجعة حسابات املؤسسة وهي كل من جدول حسابات النتائج و امليزانية املالية 

  .تحليل مكونات جدول حسابات النتائج : المطلب االول 

  2015- 2014-2013 :سوف نقوم بتحليل مكونات جدول حسابات النتائج للسنوات الثالثة التالية 

  .جدول حسابات النتائج : )5(اجلدول رقم   

ـــــــــات   2015  2014  2013  البيانــــ

  551241949.80  543969987.50  74811968.64  انتاج الدورة 

  445747039.97  422937467.14  600211280.84  استهالك الدورة

  10549499.83  113683354.62  141247468.87  القيمة االقتصادية املضافة

  33966265.14  38563329.26  58272726.00  فائض االستغالل االمجايل

  27031926.55  154184305.74  45928420.77  النتيجة العملية

  /  /  /  النتيجة املالية

النتيجة العادية قبل 

  الضريبة

45928420.77  154184305.74  27031926.55  

النتيجة الصافية للعمليات 

  العادية

4622747.70  153486054.67  26397345.79  

  /  /  /  نتيجة استثنائية

  2639734.79  153486054.67  46227457.70  النتيجة الصافية

  10-09-08-07من اعداد الطالبة باالعتماد على امللحقني : املصدر   

  :نتاج الدورة إ

نتاج الدورة يف وحدة تغذية االنعام تعترب مؤشرا هاما يف حتليل نشاطها ، فمن خالل القيم املتحصل عليها يف إان 

السنوات املدروسة يتضح ان نشاط الوحدة يرتكز على اجلانب االنتاجي باعتبارها وحدة تنتج اغذية  االنعام ، 

  .2015 و 2013مقارنة بسنيت  2014وهذا االنتاج شهد تناقص يف سنة 
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  :استهالك الدورة 

و هذا راجع لتزايد  2013ميثل استهالك الدورة كل ما تستعمله املؤسسة بنشاطها االنتاجي ، وهو متزايد يف سنة 

و هذا ايضا بسبب  عرف تناقص يف االستهالك 2015و  2014اما يف سنيت  2013انتاج الدورة لسنة 

  .2015و  2014تناقص انتاج الدورة لسنيت 

  :املضافة لالستغالل  القيمة

بينما  2013متثل القيمة املضافة لالستغالل الفرق بني انتاج الدورة و استهالك الدورة و هو يشهد ارتفاع يف سنة 

  . 2015و  2014اخنفض يف سنيت 

  :االمجايل  االستغاللفائض 

  .افة لالستغالل مجال يرتفع من سنة اىل اخرى حسب ارتفاع القيمة املضاإل االستغاللنالحظ ان فائض 

  :النتيجة العملية 

و كذلك ترتفع يف سنة  2014مث تشهد اخنفاضا ملحوضا يف سنة  2013رتفع يف سنة نالحظ ان النتيجة ت

  .حبيث تكون عاجزا عن تغطية تكاليفها و حتقق نتيجة سلبية  2014مقارنة بسنة  2015

  :النتيجة املالية 

  .لذلك فالنتيجة للعمليات املالية معدومة ي عمليات أنالحظ ان املؤسسة ال تقوم ب

  :النتيجة العادية قبل الضريبة 

  .النتيجة العادية قبل الضريبة هي نفسها النتيجة العملية الن قيمة النتيجة املالية معدومة 

  :سثنائية النتيجة اإل

  .نالحظ ان النتيجة االستثنائية معدومة 
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  :النتيجة الصافية 

فسها النتيجة الصافية للعمليات العادية حبيث توجد ضريبة على ارباح الشركات الن النتيجة النتيجة الصافية هي ن

  .الصافية مل تكن هي نفسها النتيجة العادية قبل الضريبة 

  :تحليل االفقي و الراسي للميزانية المالية : اني المطلب الث

عناصر املختلفة للقوائم املالية بتاريخ معني ، كما يعتمد التحليل الرأسي عل دراسة العالقات الكمية القائمة بني ال

يعتمد التحليل االفقي على دراسة اجتاه كل بند من بنود القائمة املالية موضع التحليل و مالحظة الزيادة او 

  .النقص مع مرور الزمن 

  .اصول امليزانية املالية املختصرة : )6(اجلدول رقم    

  2015  2014  2013  االصول  

  AF 161150593.84  185776634.27  217856863.93اصول ثابتة 

  VE  75797000.73  67007003.51  61101753.37قيم االستغالل

  VR  719973899.38  851684089.76  1017949485.94قيم حمققة 

  VD  2106521.86  6811537.57  1541028.07قيم جاهزة

  1298449131.31  1111279265.11  95902801.81  جمموع االصول 

  10- 09د الطالبة باالعتماد على امللحقيمن اعدا: املصدر                     

  .خصوم امليزانية املالية املختصرة : )7(اجلدول رقم                       

  2015  2014  2013  الخصوم

  845303962.80  753695626.74  681184328.21  اموال خاصة

  22957627.35  24902179.86  3014008.42  ديون طويلة االجل

  430187541.16  332681458.51  247703629.18  ديون قصيرة االجل

  1298449131.31  111127926.11  95902801.81  مجموع الخصوم

  10-09من اعداد الطالبة باالعتماد على امللحقني: املصدر                    
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  :التحليل االفقي للميزانية المالية _ 1

  .افقيا  2015و  2013سوف نتطرق اىل عرض البيانات لسنة 

  .التحليل االفقي للميزانية املالية: )8(اجلدول رقم 

  2015نسبة التغري   2015مقدار التغري   2013نسبة التغري   2013مقدار التغري 

24626040.43  15.28% 32080229.66  17.26%  

-8789997.22  -11.59%  -5905250.14  -8.81%  

131710190.38  18.29%  166265396.18  19.52%  

4705015.71  223.35%  -5270509.5  -77.37%  

152250249.3  15.87%  187169866.2  16.84%  

24626040.43  3.61%  91608336.06  12.15%  

-5237878.56  -17.37%  -1944552.51  -7.80%  

332678981.14  134.30%  97506082.65  29.30%  

152251249.3  15.87%  187169866.2  16.84%  

  10- 09من اعداد الطالبة باالعتماد على امللحقني: املصدر     

  :التعليق 

اي ان املؤسسة يف حالة استقرار مايل فعليها احملافظة  2015و  2013نالحظ ان هناك منو ملحوظ بني سنيت 

  .عليه و االستمرار 
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  :سي للميزانية المالية أالتحليل الر _2

  عموديا  2015 و 2014 و 2013اىل عرض البيانات للسنوات سوف نتطرق 

  .التحليل الرأسي للميزانية املالية :  )9(اجلدول رقم 

  2015  2014  2013  السنوات

  %16.77  %16.71 %16.80  ةتاالصول الثاب

  %4.70  %6.02  %7.90  قيم اإلستغالل 

  %78.39  %76.63  %75.07  قيم حمققة

  %0.11  %0.61  %0.21  قيم جاهزة

  %100  %100  %100  مجموع االصول

  %65.10  %67.82  %71.02  اموال خاصة 

  %1.76  %2.24  %3.14  ديون طويلة االجل

  %33.13  %29.93  %25.82  ديون قصرية االجل

  %100  %100  %100  مجموع الخصوم

  10-09من اعداد الطالبة باالعتماد على امللحقني : املصدر  

  : التعليق 

الرأسي ميكن معرفة نوع املؤسسة اذا كانت جتارية ام صناعية حبيث اذا كانت نسبة اكثر من  من خالل التحليل

فهي صناعية ففي هذه احلالة نالحظ ان معظم  النسب اقل  %50فاملؤسسة جتارية و اذا كانت اقل من  50%

  .االنعام هي مؤسسة صناعية و جتارية يف نفس الوقت فمؤسسة وحدة تغذية  50%من 

  .لديها عسر مايل الن نسبة الديون طويلة اجلل اقل من نسبة الديون القصرية االجل و ليس 
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  .دور الرقابة الداخلية يف احلد من  عملية الغش و االخطاء و االحتيال : املطلب الثالث 

ومن هنا نستنتج بأ�ا تساعد يف  ان للرقابة الداخلية دور فعال يف احلد من اكتشاف االخطاء و االحتيال و الغش

  حتسيني سري املؤسسة ومردوديتها وذلك الن نطاق عمل املراقب الداخلي يف مؤسسة وحدة تغدية االنعام فيما يلي 

  .فحص وتقييم نظام الرقابة باملؤسسة  -

  .فحص املعلومات اليت ينتهجها نظام الرقابة احملاسبية لتحديد مدى مصداقيتها -

  .مراجعة و تقييم اخلدمات و اليد العاملة  -

  .مراجعة االتعليمات املالية و اقرتاح مايلزم من تعديالت ، ومراقبة تنفيذها  -
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  :خالصة 

  

وتطبيق ما درسناه يف  من خالل هذا الفصل حاولنا تسليط الضوء على مؤسسة وحدة تغذية االنعام مبستغامن

اجلانب النظري و كانت النتيجة هي ان املؤسسة حتاول مواكبة التطور االقتصادي و التكنولوجي من خالل اعادة 

هيكلتها و التطور املستمر هلا و تأكدنا فعالية الرقابة الداخلية يف حتسني مردودية املؤسسة اليت تساعدها يف النمو 

ية املالية ، فالرقابة الداخلية تلعب دورا كبريا يف حتقيق الربح وذلك من خالل اكتشاف و التطور و حتقيق االستقالل

  .االخطاء و االحتيال الذي تتعرض له املؤسسة 
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مكانيات كربى لتغطية هاته التطورات ولكن إنه يستلزم إقتصاد الوطين من حتوالت كربى فنظرا ملا يشهده اإل       

بلورة اسرتاتيجية جل أمكانيات وخاصة احملاسبة واملالية مبنية على اسس متينة من جيب ان تكون مثل هاته اإل

بالتحكم او التسيري العقالين او الرشيد للموارد او االستخدامات املتاحة  الإلعمل يف املستقبل ، وهذا ال يكون ا

جتاه املؤسسة ، ومن إختاذ قرارات مستقبلية عتماد على تقنيات مساعدة إلواملتابعة الدقيقة ملختلف العمليات باإل

  .نشطة االقتصادية اليت كانت موضوع دراستنا بة الداخلية وانعكاسا�ا على األبني هذه التقنيات تقنية الرقا

نا ا�ا دومن خالل هذا البحث حاولنا ابراز اجلوانب العامة املتعلقة مبوضوع الرقابة الداخلية حيث وج      

تتمثل يف محاية هداف أدارة حتقيق عدة إل�ا تتضمن كل املقاييس اليت تضمن لأضرورية يف املؤسسات ، كون 

  .صوهلا احملاسبية واملالية ، حبيث ميكن االعتماد عليها أ

داة يف أنظمتها املطبقة و ثري مباشر على السري احلسن ألأوتظهر امهية الرقابة الداخلية للمؤسسات ملا هلا من ت       

نظمة الرقابة الداخلية أدارة باملعلومات املستمرة فيما يتعلق بدقة يد االدارة العليا للمؤسسة وتعمل على مد اإل

  .خريا كيفية وكفاءة الطريقة اليت يعمل �ا النظام أوالكفاءة اليت يتم �ا التنفيذ الفعلي للمهام و 

فرضيات لنا اىل النتائج اخلاصة باختبار التوص ثةفبعد معاجلتنا وحتليلنا ملختلف جوانب املوضوع يف فصوله الثال

  .ونتائج عامة مع جمموعة من االقرتاحات والتوصيات 

  :ففيما خيص اختبار الفرضيات فقد ادت معاجلة البحث اىل ما يلي 

  .داة هامة تساعد املسرييني واملسؤولني على التحكم يف تسيري االمور أتعترب الرقابة وسيلة و _ 

يف املؤسسة حبيث تبعد احتمال حدوث اخلطأ هامة  وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يعترب وسيلة وقائية_ 

  .وحتسني االداء ويزيد من الكفاءة والفاعلية 

ساليب متعددة يف جتميع املعلومات يوفر للمدقق الداخلي أستخدام إمن خالل تعدد املصادر والرباهني و _ 

  . بداء رأي فين حمايدإعداد تقرير مالئم حول صحة القوائم املالية و فرصة اكرب إل

ظهار نقاط القوة إتقليل حدوث االخطاء ومنعها وذلك من خالل الرقابة الداخلية اليت تعمل على _ 

درة العليا حىت تصل اىل تصحيح هذا النظام ، إلوالضعف اخلاصة بنظام الرقابة وتقوم بتقدمي توصيات ل

  .والذي من شانه تقوية البنية اهليكلية للمؤسسة 
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  :خالل دراستنا لهذا الموضوع النتائج المتوصل اليها من 

  .الرقابة الداخلية تساهم يف اكتشاف االخطاء واالحنرافات والغش واالحتيال _ 

  .هار نقاط القوة والضعف من اجل معاجلتها ظهدف  الرقابة الداخلية هو ا_ 

  جراءات للقيام �ا بشكل صحيح إملمارسة الرقابة الداخلية جيب ان يتبع عدة خطوات و _ 

  .م الرقابة يف اختاذ القرارات داخل املؤسسة ومحاية ممتلكا�ا مما حيسن مردوديتها تساه_ 

الرقابة الداخلية وظيفة مستقلة تنشأ لفحص وتقييم كافة االنشطة وهدفها خدمة املنظمة ككل وليس _ 

  .خدمة االدارة فقط 

  .املدقق الداخلي يستعني باملعايري عند ادائه ملهمته _ 

  .ج توصلنا الى عرض مجموعة من التوصيات الخاصة بالمؤسسة بعد عرض النتائ

  .جيب حتسني اليد العاملة من اجل حتسني مردودية املؤسسة _ 

  .فتح فروع تابعة للمؤسسة حتوي مشاريع جديدة لتوسيع وتطوير املؤسسة _ 

  .ختفيض يف التكاليف والرفع من املبيعات لتحسني املردودية _ 

  .�ا بشكل جيد كي ختلق اجلو املناسب للعمل اجليد امصلحة مراقبة حسابجيب على كل _         

  : توصيات خاصة بالدراسة

  .خلق ثقافة الكل يراقب والكل مراقب داخل املؤسسة من اجل جو مناسب للعمل بكل اتقان  - 1

  .مهية التدقيق الداخلي وتوضيح اهلدف منه أب حتسيس  املوظفني – 2

سه مدير التدقيق أاكثر من مدقق واحد يف املؤسسة وختصيص قسم هلا يرت جيب ان يكون هناك  - 3

  . الداخلي 

  .حماولة املشاركة يف الدورات العلمية من اجل االطالع على التطورات احلاصلة يف جمال الرقابة   - 4
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