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 :مقــدمـــة

عرف االقتصاد الوطين يف الفًتة األخرية موجة من التحوالت متحورت يف رلملها حول البنية اذليكلية االقتصادية    

من خالل االنتقال إىل االقتصاد القائم على آليات السوق، ما جعل ادلؤسسات االقتصادية أكثر من أي وقت 

و التوسع يف عمل على حفظ التوازن ادلايل مضى هتتم بادلؤشرات اليت تعكس الصورة احلقيقية للمؤسسة، و ت

 .السوق لتحقيق البقاء

و قد أصبح توسع و تطور و بقاء ادلؤسسة يف الساحة التنافسية مرىون مبدى جناعتها يف حتقيق النجاح على    

 مستوى احمليط اخلارجي و استقطاهبا للعمالء، و ىذا بدوره مرتبط مبدى جناحها على مستوى زليطها الداخلي

حبيث يقع على عاتق إدارة ادلؤسسة إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية، ومن مسؤوليتها احملافظة عليو والتأكد من 

مدى سالمة تطبيقو. كما أن ىناك إلتزاما آخر قانونيا يقع على عاتقها بإمساك حسابات منتظمة وبصفة خاصة 

 تظمة من وجود نظام سليم للرقابة الداخلية.يف حالة شركات ادلسامهة، وليس من ادلتصور وجود حسابات من

وتعترب الرقابة الداخلية نقطة االنطالق اليت يرتكز عليها ادلراجع عند إعداده لربنامج ادلراجعة، وحتديد     

االختبارات اليت سيقوم هبا، والفحوص اليت ستكون رلاال لتطبيق إجراءات ادلراجعة، كما أّن ضعف أو قوة نظام 

اخلية ال حيدد فقط طبيعة احلصول على أدلة اإلثبات يف عملية ادلراجعة، وإمنا حيدد أيضا العمق ادلطلوب الرقابة الد

يف فحص تلك األدلة. وجيب أن يستمر ادلراجع يف فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية حىت ميكنو من اإلدلام 

يف ذىنو عن فعالية زيل أي شك أو تساؤل باألساليب واإلجراءات اليت تستخدمها ادلؤسسة، وإىل ادلدى الذي ي

 .وكفاءة النظام
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إن تقييم نظام الرقابة الداخلية ادلعتمد يف ادلؤسسة يعترب من أىم خطوات ادلراجعة، وذلك بغية اكتشاف     

الضعف فيو ومن مثة تسليط عملية ادلراجعة على ىذه ادلواطن وتاليف مواطن القوة، يعرب ىذا النظام عن مواطن 

اخلطة التنظيمية ومجيع اإلجراءات وادلقاييس ادلتبناة من قبل ادلؤسسة من أجل ضمان السري احلسن جلميع الوظائف 

ة يف ادلؤسسة. إن التطور يف أشغال ىذه األخرية وضمان صحة ومصداقية ادلعلومات الناجتة عن األنظمة ادلعلوماتي

أضحى ميلي ضرورة تكييف نظام الرقابة الداخلية مع الشكل اجلديد للمؤسسة باعتبار ىذا النظام ميس الرقابة 

اإلجرائية على العمل داخل ادلؤسسة، ومن مث ضمان استمرارية نشاطها الذي يأيت عن طريق فرض رقابة إجرائية 

ليات من جهة، ومن جهة أخرى تبين مراجعة قوائم طبيعة نشاط ادلؤسسة والتمكن من إعطاء على مجيع العم

 .                                                                       الصورة الصادقة عن ادلركز ادلايل احلقيقي ذلا

 صداقية ادلعلومات احملاسبية ادلتواجدة يفوبناءا على ما سبق، فإن أمهية ادلوضوع تكمن يف مدى سالمة وم   

 .     القوائم ادلالية اخلتامية، إذ تستمد ىذه األخرية دليل صحتها وسالمتها من قوة وسالمة نظام الرقابة الداخلية 

و بغية اإلدلام هبذا ادلوضوع و اخلوض فيو بصفة أكثر تفصيال، سنحاول من خالل مذكرتنا اإلجابة عن     

 التالية:اإلشكالية 

 كيف تتم عملية الرقابة الداخلية في المؤسسة اإلقتصادية و كيف تؤثر 

 ؟ على نجاعتها و إستمراريتها

و ذلك لإلحاطة مبختلف جوانب ميكن اإلشارة إىل رلموعة من التساؤالت ه اإلشكالية و على ضوء ىذ  

 : ادلوضوع

  ؟ ادلؤسسة يف أمهيتها ىي وما بالرقابة الداخليةما ادلقصود  -
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 ؟ نظام الرقابة الداخلي يف ادلؤسسة اإلقتصاديةكيف تتم عملية فحص  -

 ؟ ادلؤسسة يف الداخلية الرقابة نظام بتفعيل الداخلية ادلرجعة تقوم كيف -

 :فرضيات البحث

 لإلجابة عن التساؤالت السابقة ننطلق من الفرضيات التالية:  

كما لديها  ،وظائف ادلؤسسةيف مجيع ىي وظيفة مستقلة متارس بكل موضوعية  الرقابة الداخلية :الفرضية األولى

 فعالية يف تسيري ادلؤسسة.

 القوة والضعف نقاط اكتشاف خالل من الداخلية الرقابة نظام بتفعيل الداخلية ادلراجعة تقوم :الثانيةالفرضية 

  .ادلخاطر حتديد أيضا الدخلية، عملية ادلراجعة تنفيذ خالل

  :اختيار الموضوع أسباب

 إن اختيارنا ذلذا ادلوضوع ليس من قبيل الصدفة، و إمنا يعود ألسباب موضوعية و ذاتية:

 أ/ األسباب ادلوضوعية:

 .بفحص نظام الرقابة الداخليندرة الدراسات اليت تناولت ىذا ادلوضوع يف اجلزائر، خاصة ما يتعلق  -

قصد حتقيق الفعالية خاصة بعد التحّوالت االقتصادية اليت شهدىا  للرقابة الداخليةحاجة ادلؤسسات اجلزائرية  -

 احمليط الذي تنشط فيو.

 ب/ األسباب الذاتية:

 االىتمام اخلاص هبذا ادلوضوع. -

 ادليل الشخصي إىل احًتاف مهنة مدقق احلسابات. -



 ةـامـة عـدمـقـم

 

5 
 

 :أهمية الموضوع 

 ادلوضوع ألمهية بالنسبة اما

العامل،  االقتصاد ومواكبة مسايرة أجل التسعينات، من منذ اجلزائري االقتصاد يشهدىا اليت اإلصالحات ظل يف  

 ىذا اختيار إىل دفعنا ما وىو . هبا يتعلق ما االقتصادية وكل ادلؤسسة حياة رلاالت كل يف ثورة عنها نتجت

 "فحص نظام الرقابة الداخلي يف ادلؤسسة اإلقتصادية"ادلوضوع 

  أهداف الموضوع:

و  نظام الرقابة الداخلياألىداف اليت نسعى للوصول إليها من خالل دراستنا ذلذا ادلوضوع ىو إظهار فعالية  إن

 تقدمي اإلرشادات دلتخذي القرارات. و ذلك من خاللدلؤسسة و إعطاء الصورة احلقيقية اتسيري أثره على 

 المنهج المتبع:

اجلانب النظري من أجل إدراك سلتلف عناصر البحث، أما يف لقد اعتمدنا يف دراستنا على األسلوب الوصفي يف 

و يف ىذا الصدد مت تقسيم حبثنا ىذا إىل  ،اجلانب التطبيقي اتبعنا األسلوب التحليلي كوننا نتناول فيو دراسة حالة

 جانبني رئيسيني مها جانب نظري و جانب تطبيقي حبيث مت تقسيم البحث إىل الفصول التالية:

 المؤسسة اإلقتصادية و الرقابة الداخليةالفصل األول: 

حبيث حاولنا من خاللو  الرقابة الداخلية و من مث إىل ماىية ادلؤسسة اإلقتصادية تعرضنا يف الفصل األول إىل

 .، مع تبيان أمهيتها و أىدافهاللمراجعةحصر ماىيتها بالتطرق إىل رلموعة من التعاريف اليت نراىا شاملة 
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 فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلي في المؤسسة الفصل الثاني:  

نظام الرقابة حبيث تطرقنا من خاللو إىل ماىية  للنظام الرقابة الداخلي التقييم اجليد و الفحص ادلثايلنتناول فيو 

  .اليت متثل الركيزة اليت تقف عليها مقوماهتابالتعرض إىل نشأهتا و تعريفها، و من مث  الداخلي

 واقع نظام الرقابة الداخلية في مؤسسة الخزينة العمومية الفصل الثالث:

 الرقابة لقد تطرقنا من خالل ىذا الفصل إىل نظرة عامة حول مؤسسة اخلزينة العمومية ومنهجية عمل قسم

 و ادلراحل اليت متر هبا داخل ادلؤسسة.ية الداخل

أما اخلامتة فقد عرضنا من خالذلا أىم النتائج و التوصيات ادلتوصل إليها من الدراسة و ىذا  الخاتمة العامة:

 بعد اختبار صحة الفرضيات. 
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 :مقدمة الفصل

 بشكل نشاطها أو بداخلها اإلنتاجية العملية لكوف للمجتمع اإلقتصادي النشاط يف األساسية النواة ادلؤسسة تعد

 يتطلب إدارهتا إىل التطرؽ فإف اإلقتصادية ادلؤسسة يف ادلوجودة التعقيدات و للتدخالت ونظرا يتضمنو ما و عاـ

 اإلجتماعية و اإلقتصادية الساحة شهدهتا اليت التطورات بعد خاصة ، ادلوضوع ذلاذا العامة ادلعاجلة جتنب و الدقة

 اجلزئي أو الكلي ادلستوى على سواء اإلقتصادي التنظيم كيفيات و طرؽ يف النظر إعادة إىل أدى شلا العصور عرب

التطبيق الفعاؿ  ىذا ما جعلها تبحث عن طريقة أو وسيلة تضمن هبا السَت احلسن لعملياهتا و و لمؤسسةل

االختالس، فلجأت إىل عملية  زلاربة سلتلف أشكاؿ اإلعلاؿ و برارلها من أجل حتقيق أىدافها و لسياساهتا و

 . الداخلية الرقابة

 فيما ادلتمثلة و رئيسية مباحث أربعة إىل األوؿ الفصل تقسيم مت سابقا، ذكر دلا تفصيال أكثر و أعمق لدراسة و  

 :يلي

 اإلقتصادية . ادلؤسسة ماىية: األوؿ ادلبحث -

 .أعليتها مدى و وظائفها أىم و االقتصادية ادلؤسسة تصنيف: الثاين ادلبحث -

 .اإلقتصادية للمؤسسة ادلالية القوائم: الثالث ادلبحث -

  .الرقابة الداخلية: الرابع ادلبحث -
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 اإلقتصادية المؤسسة ماهية :األول المبحث

 الإلقتصادية المؤسسة مفهوم :األول المطلب

 كاذليكل جوانبها من جانب على يرتكز منها لكل حبيث ، ادلؤسسة تعريف حوؿ اإلقتصاديُت آراء إختلفت لقد

 . التعاريف من مجلة يف ىذا نوضح سوؼ و نشاطها طبيعة و ذلا ادلكونة العناصر أو

 قيمة إغلاد ىو منو اذلدؼ ، معُت إنتاجي تنظيم ىي ادلؤسسة »،"صخري عمر الدكتور "يرى: األول التعريف

 الفرؽ من ادلتحصل الربح لتحقيق السوؽ يف بيعها نتوىل مث معينة إنتاجية عوامل بُت اجلمع خالؿ من معينة سوقية

 )1(. «اإلنتاج تكاليف و ، منها ادلباعة الكمية يف السلعة سعر ضرب من الناجتة و الكلية اإليرادات بُت

 عدة إندماج ىي اإلقتصادية ادلؤسسة »،"عدواف داودي ناصر الدكتور "يرى التعريف ىذا يف: الثاني التعريف

 و مايل و قانوين اطار يف ىذا و اآلخرين اإلقتصاديُت األعواف مع اخلدمات و السلع تبادؿ أو إنتاج هبدؼ عوامل

 إندماج يتم هبو تقـو الذي النشاط نوع و حجم و ادلؤسسة وجود دلكاف تبعا مكانيا و نسبيا ختتلف إجتماعي

 وثيقا إرتباطا يرتبط منها وكل عينية أخرى و( خدمات و سلع) احلقيقية النقدية التدفقات بواسطة اإلنتاج لعوامل

 )2(. «ادلراقبة و التسيَت يف ادلستعملة ادلوارد و الوسائل يف األوىل تتمثل حيث باألفراد

 أسعار تدمج الذمة نفس ضمن و بواسطة إنتاج شكل أهنا على »، "أمحد كودري "يعرؼ :الثالث التعريف

 السوؽ يف خدمة أو سلعة بيع هبدؼ ادلؤسسة مالك عن متميزين أعواف طرؼ من ادلقدمة اإلنتاج عناصر سلتلف

 جتمع منظمة ىي » أيضا يعرفها و «األسعار من سلسلتُت بُت الفرؽ عن ينتج نقدي على احلصوؿ أجل من

                                                 

(1)  09، ص9191 ،، إقتصاد ادلؤسسة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائرعمر صخري   

   05، ص1999 ، اجلزائر،تقنيات مراقبة التسيَت، دار احملمدية العامة دادي عدوف ناصر، (2)
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 تباع أف ؽلكن اليت و ما سلعة إنتاج أجل من والقدرات األمواؿ رؤوس تستعمل متنوعة كفاءات ذوي اشخاص

 )1(.« تكلفتها من أعلى بسعر

 ادلنظمات أشكاؿ مجيع ىي ادلؤسسة يلي كما يعرفها» ،"يعرباج إمساعيل.د "ؿ التعريف ىذا: رابعال التعريف

 و ادلهاـ فيها توزع بكيفية رلهزة و منظمة وىي ، التسويق لغرض اإلنتاج توفَت ىدفها ، ماليا ادلستقلة اإلقتصادية

 لإلنتاج الالزمة ادلاديو و البشرية ادلوارد فيها تتجمع إقتصادية وحدة بأهنا تعرؼ أف ؽلكن و ادلسؤليات

 )2(. «اإلقتصادي

 الدولة ملكية إدارة يتوىل إداري تنظيم ىي »،"اجلزائري التشريع يف اإلشًتاكية ادلؤسسة" مفهـو: خامسال التعريف

 )3(.« التشريع يف زلددة دلعايَت وفقا الوطٍت ادلخطط يف ذلا ادلخصصة لألغراض طبقا الفعلية حيازتو حتت ادلوضوعة

  االقتصادية المؤسسة خصائص :الثاني المطلب

 يف سواء كانت أينما اإلقتصادية ادلؤسسة هبا تتصف اليت تلك ىي ىنا عنها نتكلم اليت ادلقومات و اخلصائص إف

 على للتعرؼ هبا اإلستعانة ؽلكن ذاتية ةصفا ذلا العادية ادلؤسسة أف غَت ، التنمية طريق يف أو صناعيا متقدـ بلد

 من و اإلندثار أو التطور من أوؿ دتكنها اليت ىي اخلصائص أو الصفات وىذه ،( ضعفها و قوهتا نقاط) مكانتها

 : يلي ما اخلصائص أىم

 تنظيمو كيفية ، للمؤسسة الوضعية تكوين عن أساسا اذليكل يعرب: المالئمة و المنظورة الهيكلة خاصية -أ

 بُت التبادالت و العالقات عن جدا معربة واضحة اذليكلة كانت كلما فيها القرارات إختاذ و ادلسؤولية مستويات

                                                 

(1) A.Koudri, économie d’entreprise, Enag Algérie,  1999 , P17 
 

   13، ص1999، اجلزائر ،عرباجي إمساعيل، إقتصاد ادلؤسسة، الطبعة الثانية (2)

  .31، ص4مكرر715ف التجاري للجمهورية اجلزائرية، ادلادة القانو  (3)
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 كلما ، أخرى جهة من اإلسًتاتيجية و باحمليط ادلرتبطة التغَتات لتأخذ مرنة و جهة من الوضائف و األقساـ

 اذليكل فإف عليو و األحسن أو اجليدة األداة بالتايل و األىداؼ حتقيق على ومساعدة مالئمة أكثر كانت

 يف ادلؤسسات صلد األخَتة السنوات يف إطالقا احلديثة ادلؤسسو يالئماف ال التقليدي التنظيم منو و الكالسيكي

 نشاطهاو و ىيكلها تنظيم إعادة يف جبارة جهودا تبذؿ اليت اليابانية ادلؤسسات من الكثَت فيها مبا الصناعية الدوؿ

 السوؽ قوى مع ادلالئمة و البقاء يف حظوظها فإف لذلك إىتماما تويل ال إقتصادية مؤسسات حاليا وجدت إذا

  .جدا قليلة احلاضر عصرنا يف السريعة و الكثَتة ادلستجدات و ادلتضاربة

 بوجود مرتبط اإلقتصادية ادلؤسسات و ادلصانع وجود فيو الشك شلا: المستهلك من التقرب خاصية -ب

 أو السوؽ ضلو بالتوجو اإلقتصادية اذلياكل تلك تقـو أف ينصح ادلستقبل بإعتبار و ادلتوقع أو الفعلي ادلستهلك

 ادلؤسسة على تفرض أخرى جهة من ادلستهلكُت بُت اإلختالفات كذلك و جهة من اإلنتاج ،فتكاثر اإلستهالؾ

 اإلقتصاديةبتقدًن احلياة يف ادلساعلة ادلؤسسة على انو ىذا مبعٌت ادلستهلك أو السوؽ من أكثر اإلقًتاب احلديثة

 ؽلكن ما تنتج كي اجلودة و النوعية و الكمية النواحي من الرغبات و اإلحتياجات على التعرؼ قصد دراسات

 .تنتجو ما بيع بيعهعوض
)1( 

 عالية تكنولوجيا ذات ادلتقدمة البلداف يف ادلؤسسة شليزات إف: المعلومات تكنولوجيا إلى اللجوء خاصية -ج

 يأخري أو بكيفية ترتبط اليت و احلديثة اآللية و التقنية الوسائل كل على التكنولوجيات ىذه مثل تنطوي

 موثوؽ معلومات إىل حتويلها و معاجلتها و البيانات مجع و احلصوؿ من دتكنت أهنا ىي خاصيتها ،ف بادلعلومات

 . اإلقتصادية للمؤسسة بالنسبة تأخَت دوف الطلب عند إرساذلا و لتخزينها ، فيها

                                                 

35ص ،2001اجلزائر،، ، ديواف ادلطبوعات اجلامعيةر مؤسسةوتسييإقتصاد عبد الرزاؽ بن حبيب،  (1)  
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 طرؽ و بادلنتوجات ادلرتبط التكنولوجي ىنا باإلبداع ادلقصود: التجدد و اإلبداع على اإلعتماد خاصية -د

 حتسُت على يساعد أف شأنو من إغلايب تعبَت فهو التجديد التنافسية،أما للقو األساسي ادلصدر أنو إذ اإلنتاج

 فمزاولتو خاصة لإلبداع بالنسبة و التنظيم و تسيَتاألفكار طرؽ يف التجديد ىذا ضمن ويدخل األداء و التسيَت

 العايل التعليم ىيكل مع اإلرتباط و لإلتصاؿ الطريقة كانت مهما ذلك عكس أو رمسية صفة إما يكوف أف ؽلكن

 العامل دوؿ إقتصاديات منو تعاين ما و العصر ىذا يف ضروريُت أمرين أصبحا التكنولوجي و العلمي البحث و

)1(.كلها اذلياكل بُت العالقات ضعف أو جود و عدـ ىو إظلا الصدد ىذا يف النامي
 

 و ادلؤسسة هبا تتصف اليت اخلصائص أىم نستخلص أف ؽلكن الذكر السابقة التعاريف سلتلف من و سبق وشلا 

  : كاتايل ىي

 و واجباهتا حيث من و الصالحيات و للحقوؽ إمتالكها حيث من مستقلة قانونية شخصية ادلؤسسة إف -

 . مسؤولياهتا

 . مواتية ظروؼ و كاؼ دتويل من ذلا يكفل مبا البقاء على قدرهتا -

 . حدودىا يف نشاطها تزاوؿ اليت األساليب و لألىداؼ اجللي و الواضح التحديد -

 ادلالية ادلوارد كذا و األولية ادلواد وفرة بضماف ذلك و أجلها من وجدت اليت الوظيفة أداء أو اإلنتاج على القدرة -

 . والقروض ،اإليرادات اإلعتمادات طريق عن

 . إقتصادية وحدة بإعتبارىا الوطٍت الدخل ظلو ادلؤسسة مساعلة -

  .التوزيع و اإلنتاج ىياكل مثل معينة لفًتىة ثابتو عناصر بأهنا وصفها ؽلكن ىياكل من مشكل كنظاـ ادلؤسسة -

                                                 

46ص ،عرباجي إمساعيل، مرجع سابق (1)  
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 اإلقتصادية المؤسسة أهداف  :لثالثا المطلب
)1(  

 إختالؼ حسب ختتلف أىداؼ حتقيقعدة اىل اخلاصة و منها العمومية ، اإلقتصادية ادلؤسسات منشئ يسعى

  : مايلي نذكر األىداؼ ىذه منبُت ، نشاطها ميداف و طبيعة و ادلؤسسات أصحاب

 : يلي كما النوع ىذا ضمن تدخل اليت األىداؼ كبَتمن عدد مجع ؽلكن:  اإلقتصادية األهداف -أ

 الربح من أدىن مستوى حتقق أف إستطاعت إذا إال يتم أف ؽلكن ال الوجود يف ادلؤسسة إستمرار إف: الربح حتقيق ٭

 . األخرى ادلؤسسات أماـ للصمود نشاطها توسيع بالتايل و رأمساذلا رفع إمكانية ذلا يضمن

 سواء ، هبا ادلوجودة اجملتمع طلبات تغطي فهي منتجاهتا بيع بعملية ادلؤسسات قياـ عند: اجملتمع متطلبات حتقيق ٭

 . الدويل و اجلهوي أو الوطٍت أو احمللي ادلستوى على

 اجليدو التخطيط بواسطة إنتاجيتها رفع و اإلنتاج لعوامل الرشيد اإلستعماؿ بواسطة ذلك يتم: اإلنتاج عقلنة ٭

 . الربامج و اخلطط ىذه تنفيذ مراقبة اىل باإلضافة التوزيع و لإلنتاج التدقيق

 تتمثل و اإلجتماعية األىداؼ اإلقتصادية للمؤسسة العامة األىداؼ ىذه بُت من: اإلجتماعية األهداف -ب

 : يف

 حيث ، نشاطها من األوائل ادلستفيدين بُت من ادلؤسسة يف العماؿ يعترب: لألجور مقبوؿ مستوى ضماف ٭

 من العماؿ يعترب إذ ، عرفا و شرعا و قانونيا مضمونا حقا ادلقابل ىذا يعترب و هبا عملهم مقابل أجورىم يتقاضوف

  ادلؤسسة يف احلي و احليوي العنصر

                                                 

اجلزائرجامعة  ،مذكرة خترج لنيل شهادة الدراسات التطبيقية ،، دراسة التوازف ادلايل للمؤسسات، حالة صيداؿشهب رياض ،كلية العلـو  (1)   
   15، ص2002، اإلقتصادية و علـو التسيَت



 و الرق ابة الداخلية  االقتصاديةالمؤسسة  الفصل األول:  

 

14 
 

 توفَت و اإلنتاج حتسُت بتنويعو يكوف الذي اإلستهالؾ عقلنة و حتسُت أي: العماؿ معيشة مستوي حتسُت ٭

 . أخرى جهة من للمؤسسة و جهة من للعامل فأكثر أكثر مالية و مادية إمكانيات

 طريق عن أذواقهم يف التأثَت بواسطة أو جيدة منتجات ادلؤسسة بتقدًن وذلك: معينة إستهالكية أظلاط إقامة ٭

 . الدعاية و اإلشهار

  .أىدافها وحتقيق للمؤسسات ادلستمرة احلركة لضماف الوحيدة الوسيلة ىو و: العماؿ دتاسك و تنظيم اىل الدعوة ٭

 حوادث ضد الصحي التأمُت:  مثل التأمينات بعض توفَت على ادلؤسسة تعمل: للعماؿ مرافق و تأمينات توفَت ٭

 . التقاعد كذلك و العمل

  يف صلدىا :الرياضية و الثقافية األهداف -ج

 الثقافة و الًتفيو وسائل من اإلستفادة على عماذلا إعتياد على ادلؤسسات تعمل: ثقافية و ترفيهية وسائل توفَت ٭

 للعامل الفكري ادلستوى على اجلانب ىذا لتأثَت نظرا رحالت و مكتبات و مسرح من ألوالدىم و ذلم توفرىا اليت

 . مستواه بتحسُت الرضى و

 على رلربة نفسها جتد ادلؤسسة فإف اإلنتاج وسائل تشهده الذي السريع التطور مع: ادلبتدئُت العماؿ تدريب ٭

 إستغالال بإستغالذلا يسمح بشكل الوسائل ىذه إستعماؿ إمكانية بإعطائها كفيال تدريبا اجلدد عماذلا تدريب

 . اجلامعية و الًتبوية ادلنطومة إطار يف أحيانا نظري تكوين على حتصيلهم إمكانية رغم ، عقالنيا

 مبزاولة للعامل تسمح العمل يف إتباعطريقة على منها احلديثة اخلاصة ادلؤسسات تعمل: للرياضة أوقات ختصيص ٭

 . جيدة بصحة ػلتفظ و ادللل من يتخلص العامل غلعل شلا زلدد زمن يف رياضي نشاط

 :نذكر التكنولوجي ادليداف يف ىاما دورا ادلؤسسة تؤدي ماسبق إىل باإلضافة :التكنولوجية األهداف -د
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 ىذا و عالية لنسبة اإلتصاؿ أعلية زاد ،شلا اإلدارة توفَت على عملت ادلؤسسات تطور مع: التنمية و البحث ٭

 للسياسة مساندا ىاما دورا تؤدي اإلقتصادية ادلؤسسة أف كما معها طرديا يتناسب الذي ادلؤسسة حجم حسب

 ادلؤسسات خاصة و رلموعها يف وزف من دتثلو دلا نظرا ، التكنولوجي التطوير و البحث رلاؿ البالديف القائمةيف

 من العديد بُت التنسيق خالذلا من يتم اليت األجل ادلتوسطة للدولة التنموية اخلطة خالؿ ،من منها الضخمة

 اآلخر التخطيط ىيئات كذا و اإلقتصادية ادلؤسسات و العلمي البحث مؤسسات و اذليئات من إبتداءا اجلهات

 . إخل....... اإلجتماعي اإلقتصادي كاجمللس
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 أهميتها مدى و وظائفها أهم و االقتصادية المؤسسة تصنيف:  الثاني المبحث

  االقتصادية المؤسسة تصنيف: األول المطلب

 : ىي معايَت عدة أساس على التصنيف ىذا يقـو و اإلقتصادية للمؤسسة أصناؼ عدة توجد

  القانوين ادلعيار -

  ادللكية طبيعة معيار -

  النشاط طبيعة معيار -

  احلجم معيار -

 : علا نوعُت ظليز أف نستطيع القانوين ادلعيار حسب ادلؤسسات أنواع :القانوني المعيار حسب -أ

 ىذه يؤسس الذي الشخص ىذا ؽلكن عائلةو أو واحد شخص ؽلتلكها اليت ادلؤسسات ىي :الفردية ادلؤسسات ٭

 وىو أخرى جهة من العمل و ادلاؿ رأس بتقدًن الوقت بنفس يقـو و الغَت من يشًتيها أو يورثها أف ادلؤسسة

 . الشركة أعماؿ نتائج عن األخَت و األوؿ ادلسؤوؿ

 شخصية للشركة و أكثر أو شخصُت بُت التعاوف و باإلدارة الشركات دتتاز(: الشركات) اجلماعية ادلؤسسات ٭

 تتمثل يف و إقامة و إسم ذلا أف كما الشركاء و الشركة أعضاء كل ملكية عن خاصةختتلف ملكية ذلا و معنوية

 شركاتو  احملدودة ادلسؤولية ذات الشركات و البسيطة التوصية شركات و التضامن كشركات األشخاص شركة

)1( .مصرفية و مالية مؤسسات كل شكل على ىي األمواؿ
 

 

                                                 

56، ص2000اجلزائر، ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اقتصاد ادلؤسسة، عمر صخري (1)  
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   منها أنواع عدة صلد: الملكية طبيعة معيار حسب -ب

 . األشخاص و األمواؿ لشركات أفراد رلموعة أو للفرد ملكيتها تعود مؤسسات وىي: اخلاصة ادلؤسسات ٭

 . العاـ القطاع و اخلاص للقطاع مشًتكة بصورة ملكيتها تعود اليت ادلؤسسات وىي: ادلختلطة ادلؤسسات ٭

 كما هبا التصرؼ عنها للمسؤولُت ػلق فال للدولة ملكيتها تعود اليت ادلؤسسات وىي: العمومية ادلؤسسات ٭

 احلكومة عن ينوبوف الذين واألشخاص ، ذلك على الدولة وافقت إذا إال إغالقها و بيعها ذلم ػلق ال و يشاؤوف

 هتدؼ و للدولة العامة للقوانُت وفقا الدولة إجتاه ىذه أعماذلم عن مسؤولُت العامة ادلؤسسات إدارة و تسيَت يف

 وإظلا للربح كبَتة أعلية ىناؾ ليس و اجملتنع مصلحة حتقيق إاىل اإلقتصادي نشاطها خالؿ من العمومية ادلؤسسات

 من احملدود نصيبها حتقيق أو إنتاج أقصى حتقيق العامة،مبعٌت األىداؼ من ؽلكن ما أقصى حتقيق أجل من تعمل

 ىدفها دائما يكوف ال العمومية ادلؤسسة يف الربح،فالربح حتقق أف ؽلكن ذلك خالؿ ومن الوطنية اخلطة

(1)األساسي.
 

 تبعا أي معينة إقتصادية دلعايَت تبعا ادلؤسسات تصنيف ؽلكن: اإلقتصادي النشاط طبيعة معيار حسب -ج

: األنواع ىذه ظليز عليو و دتارسو الذي اإلقتصادي للنشاط
(2) 

  يلي  ما ايل الصناعي القطاع يف السائد للتقسيم تبعا بدورىا ادلؤسسات ىذه تنقسم و: الصناعية ادلؤسسات ٭

 . اإلستخراجية أو الثقيلة الصناعات مؤسسات -

 . اخلفيفة أو التحويلية الصناعت مؤسسات -

                                                 

 61ص ،1998 ، اجلزائر،بوشاشي بوعالـ، ادلنَت يف اإلقتصاد، دار ىومة (1)
 76ص ،عرباجي إمساعيل، مرجع سابق (2)



 و الرق ابة الداخلية  االقتصاديةالمؤسسة  الفصل األول:  

 

18 
 

 وتعرؼ التفرع و بالضخامة تتميز و اإلنتاج وسائل و الصناعية ادلنتجات إنتاج يف ادلتخصصة ادلؤسسات وىي

 . عالية كفاءات و مهارات توفَت و كبَتة أمواؿ إىل حتتاج و الصلب و احلديد مؤسسة مثل اإلسًتاتيجية بادلؤسسة

 بنوفَت وتقـو وإصالحها لألرض اإلنتاجية بزيادة وذلك الزراعي بالقطاع هتتم مؤسسات ىي: الفالحية ادلؤسسات ٭

 : اإلنتاج من أنواع ثالث

 . النبايت اإلنتاج -

 . احليواين اإلنتاج -

 . السمكي اإلنتاج -

 مؤسسات و اجلزائرية التجارية األروقة كمؤسسة التجاري بالنشاط هتتم اليت ادلؤسسات ىي: التجارية ادلؤسسات ٭

 . إخل.....الفالح سوؽ

 الضماف مؤسسات و التأمُت ومؤسسات كالبنوؾ ادلالية بالنشاطات تقـو اليت ادلؤسسات وىي: ادلالية ادلؤسسات ٭

 . إخل.....اإلجتماعي

 ادلواصالت و النقل،الربيد كمؤسسات معينة خدمات بتقدًن تقـو اليت ادلؤسسات وىي: اخلدماتية ادلؤسسات ٭

 . العلمية األحباث اجلامعية،مؤسسات ،ادلؤسسات

 أف إىل ادلؤسسات أساسها على ترتب ما غالبا اليت العناصر من ادلؤسسة حجم يعترب: الحجم معيار حسب -د

 . اإلقتصادية القطاعات إختالؼ حسب سلتلفة مؤشرات بعدة يقاس ىذااحلجم

 ادلؤسسات يف خاصة إستعمالو ؽلكن القياس سهل يعترب الذي العنصر ىذا إف: ادلادي احملل أو األرض حجم ٭

 . حبوزهتا اليت بادلساحة كبَت نشاطها تربط اليت الزراعية
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 : ىي أشكاؿ عدة العنصر ىذا يأخذ أف ؽلكن: ادلاؿ رأس ٭

 مع تتصادـ األساس هبذا ادلقارنة أف ادلالحظة و التأسيس عند للمؤسسة ادلاؿ رأس وىو: القانوين ادلاؿ رأس  -

 . للمؤسسات ادلرصد األمواؿ على تأثَت لو الزمن ىذا ألف نظرا ادلؤسسات تأسيس زمن

 كل إىل باإلضافة ، ادلؤسسة بو تأسست الذي ادلاؿ رأس رلموعة من يتكوف وىو(: الدائم) ادلاؿ رأس  -

 . عادة تقابلها اليت ادلؤسسة أصوؿ تكوين يف العناصر ىذه تؤثر حيث طويل ألجل الديوف و اإلحتياطات

 مقياس أحسن يبدو ىذا و ماركس عند اإلقتصادي بادلعٌت الثابت ادلاؿ رأس يعرب وىو: التقٍت ادلاؿ رأس  -

 مؤسسة مثال نقارف أف يصح فال ، اإلقتصادي النشاط من الفرع نفس يف كانت إذا لكن و اإلقتصادية للمؤسسة

 . كبَتا ثابتا رأمساال تلـز ال األوىل طبيعة ألف ، صناعية مؤسسة مع ادلقياس ىذا بواسطة جتارية

 بالقيمة نقيسو أف نستطيع حيث احلقيقي القياس بصعوبة يتميز فهو ، السطحية بساطتو رغم عنصر وىو: العمل ٭

. األقدمية مبستوى تتأثر اليت و لنوعيتو طبقا ؼلتلف العمل ألف حقيقيا معنا يعطي ال أنو غَت ، النقدية
 (1)

 

(2) اإلقتصادية المؤسسة وظائف :الثاني المطلب
 

 أو ادلؤسسة، وتسيَت إدارة رلاؿ يف األحباث وكذا االقتصادية ادلؤسسات شهدتو الذي الكبَت والتطور التوسع مع

 غلمع ما منها ادلؤسسة، يف بالوظائف يتعلق ما يف اقًتاحات عدة ظهرت فقد ادلختلفة، جوانبها مبعاجلة يتعلق فيما

 إىل ادلؤسسات يف ازدادت اليت احلاجات حسب وذلك أخرى، يضيف ما ومنها الوظيفة، نفس يف منها بعضا

 .الوظائف من آخر عدد

                                                 

 72، ص، مرجع سابقعمر صخري (1)
 64ص ،1992 ، اجلزائر،سعيد أوكيل، وظائف و نشاطات ادلؤسسة الصناعية، ديواف ادلطبوعات اجلامعية (2)
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 الكم حيث من تتغَت اليت والورشات األقساـ من تتشكل فادلؤسسة الوظائف أىم من تعترب :التجارية الوظيفة -أ

 .واالستهالؾ والتبادؿ التوزيع ػلدد الذي اإلنتاج متطلبات حسب واحلجم،

 رفع يف اإلمكاف قدر منها االستفادة إىل يؤدي مبا ادلتاحة، القدرة استخداـ يف التدبَت حبسن التجارية الوظيفة وهتتم

 .ادلسطرة األىداؼ حسب اإلنتاجية

 عمليتُت من وتتكوف اإلنتاج عملية لسَت األساسية العملية تعترب التموين عملية إف :التموينية الوظيفة  -ب

 :متكاملتُت

 أف غَت اخلارجية، أو الداخلية السوؽ يف تتم فاألوىل ادلخزوف، تسيَت عملية يف واآلخر الشراء عملية يف األوىل

 عملية أما ادلؤسسة، نطاؽ على تتم اليت الشراء عمليات من جزء أكرب دتثل اخلارج من اقتناؤىا يتم اليت ادلشًتيات

 اإلنتاج وعملية التموين بُت وصل حلقة ؽلثل وىو للعملية احلسن التسيَت العمليات أىم من فتعترب ادلخزوف تسيَت

 .التسويق وعملية

 عمر وإطالة االىتالؾ عملية سَت من واالستفادة اآلالت صيانة لضماف رئيسي عامل تعترب :الصيانة وظيفة -ج

 التحكم على الوطنية الكفاءة قدرة عدـ ىو العمـو على ىنا وادلالحظ اإلنتاجية، العملية استمرار وعليو اآلالت

 وكذلك الفنية، اخلربة ندرة إىل راجع وىذا كبَت، تعطيل من تعاين الوطنية ادلؤسسات صلد حيث معداهتا تسيَت يف

 ادلالية التكنولوجية إف كبَتة، مهارة تستلـز التعطالت بعض وبالتايل عطبها عند اآلالت ذلذه ادلسَتين علم عدـ

 إال مردودية عتبة حتقق أف ؽلكنها ال االستثمارية ادلشاريع ألف ذلا، استغالؿ أقصى لتحقيق خاصة صيانة تتطلب

.لألصوؿ جيدة صيانة بضماف
 )1(

 

                                                 

 (1) D.Roux, analyse économique de l’entreprise, 2 tomes, France,  1985 , P61 
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 إىل تؤدي اليت احلقيقية األسباب معرفة وزلاولة واخلدمات السلع بيع بعملية ادلؤسسة تقـو :التسويقية الوظيفة -د

 احملصالت قيمة رفع أي الربح تعظيم منة لتمكن وقت، أسرع يف معاجلتها أجل ومن ادلبيعات، قيمة اطلفاض

 التوزيع وقنوات ادلتعاملُت السوؽ، معرفة ادلؤسسة نطاؽ على ادلسؤولوف وػلاوؿ ادلنتجة واخلدمات للسلع النقدية

 االستجابة من دتكنها اليت الصحيحة التنبؤات تصنع أف تستطيع ادلعطيات ىذه حتليل خالؿ من منافسة، ألسعار

 توزيعا بتحقيق وىذا التوزيع، بعملية تقـو اليت ادلؤسسات من عدد إنشاء مت بالذات الغرض ذلذا السوؽ، دلتطلبات

.الوطٍت الصعيد على للمنتوجات عادال
 

 

 داخل الوظائف سلتلف بُت العالقات إغلاد حملاولة وذلك التسيَت بعملية ادلؤسسة هتتم :اإلدارية الوظيفة -هـ

 وىي ادلؤسسة داخل ادلتبعة والتنظيم التسيَت نظم ادلبتغى ىذا بلوغ اجل ومن ذلا، احلسن السَت لضماف ادلؤسسة

:يلي ما تشمل
 

 

 ادلكونة العناصر احد ؽلثل التنظيم أف صلد عامة وبصفة التسيَت مراقبة للعمل، العلمي التنظيم البيع، التمويل،

 بد ال حتقيقو أجل ومن ىدؼ، حتقيق هبدؼ وذلك التخطيط عملية إجراء أي اخلطة رسم بعد يأيت فهو للتسيَت

 االستهالؾ ىذا من واذلدؼ ،(وجسدية فكرية) إنسانية قدرات وباستهالؾ وجتهيزات مواد باستهالؾ القياـ من

 تتجلى"طرطار أمحد األستاذ أشارإليو فكما. السليم التنظيم على اعتمادا شلكن مردود أكرب على احلصوؿ ىو

 من ادلتوخاة األىداؼ منتظمة إدارية مواكبة يف ومستمرة دورية بصورة وادلراقبة والتصحيح والتدقيق التقوًن عمليات

 ادلنفذة ادلنجزة األعماؿ وكذلك اإلمكانيات كًتمجة الزماف عرب وادلسطر اإلنتاجية الوحدة أو ادلؤسسة، طرؼ

 مع ادلنسجم ادلالئم القرار اختاذ ذلا يتسٌت لكي حتقيقو ادلستهدؼ الربنامج أو اخلطة يف احملدد اآلجاؿ ضمن

 مبراقبة يسمى ما أو األداء على فالرقابة عنها ادلعرب اإلمكانيات تلك من وادلستنبط زليطها ومالبسات ظروؼ
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 والتناسب التناسق إغلاد إىل هتدؼ اليت اإلدارية واألدوات اإلجراءات من متكامل نظاـ عن عبارة وىي التسيَت،

  .للمؤسسة ادلختلفة اإلجراءات عرب ادلسطرة األىداؼ رلموع بُت

 أف مؤسسة ألي ؽلكن فال األعماؿ نشاط يف الوظائف أىم من التمويلية الوظيفة تعترب :التمويلية الوظيفة -و

  .التشغيلية اإلدارات لتمويل الالزمة األمواؿ توفر دوف ادلشروع وظائف من وغَتىا وتسويق إنتاج من بنشاطها تقـو

 الرئيسي اذلدؼ فإف لذلك ذلا، ستوجو اليت واألغراض تسددىا اليت األمواؿ حجم اإلدارات ىذه مع تقرر أهنا كما

.لألمواؿ والعقالين احلكيم االنسجاـ ىو ادلالية للسياسة
 (1)

 

 االقتصادية المؤسسة أهمية: الثالث المطلب
(2)

 

 ىذا خالؿ من و بو تتأثر و تؤثر غلعلها مكاين و زماين حيز يف أي اجملتمع داخل اإلقتصادية ادلؤسسات وجود إف

 : أساسيُت نوعُت يف ادلصنفة و اإلقتصادية ادلؤسسة أعلية لنا تضهر التأثَت

 : يلي فيما حصرىا يكمن و: اإلجتماعية األهمية -أ

 من البطالة بإمتصاص مسح وىذا الشغل مناصب توفَت على يعمل إقتصادية مؤسسات إنشاء إف: الشغل توفَت٭ 

  فيو. تنشط الذي النشاط نوع و ادلؤسسة حجم حسب الشغل توفَت نسبة ختتلف و ادلعٍت اجملتمع

 أوقصد النائية ادلناطق إىل العاملة لليد إستقطاهبا بقوة و األجور حتديد يف ىاـ دور للمؤسسة: األجور على التأثَت ٭

 . تطويره و تنميتو قصد معُت قطاع ضلو العماؿ حتويل

 على تعمل عمراين بتخلف تتأثر مناطق أو ريفية جهات يف إقتصادية مؤسسات ظهور إف: التغيَت عجلة دفع ٭

 و ادلستشفيات و ادلدارس ببناء تقـو كما العامة وادلرافق ، الطرؽ إعداد و للعماؿ مساكن بإنشاء ذلك و التغيَت
                                                 

 82ص ،سعيد أوكيل، مرجع سابق (1)
 102، ص2008، االردف، دار وائل للنشر والتوزيع الطبعة الثانية، ا ،، االدارة و االعماؿمنصور الغاليب، زلسن العامري (2)
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 على واقعي وكمثاؿ ، غالبا مالحظتو ؽلكن ما ىذا و جديدة مدف أو سكانية جتمعات ظهور إىل ذلك يؤدي قد

 . صناعية مركبات تكونت أف بعد جديدة مدف ظهور ىذا

 من دتكنها إقتصادية أعلية للمؤسسة ذكرىا سبق اليت اإلجتماعية اآلثار إىل باإلضافة: اإلقتصادية األهمية -ب

 : يلي فيما تكمن اليت و الوطٍت اإلقتصاد وجهة تغيَت

 أو مؤسسة ظهور إىل يؤدي شلا مدينة أو منطقة يف السكاف عدد زيادة إف حبيث: جديدة جتارية منشآت ظهور ٭

 حاجات لتلبية جديدة جتارية منشأة بإعداد القياـ ضرورة بالتايل و اجلديدة اإلقتصادية ادلؤسسات من رلموعة

 يف تنموية حركة ودفع ظهور يف ادلتمثلة األعلية تظهر وذلذا الضرورية احلياة مرافق سلتلف وتلبية اجلدد العماؿ

 . ادلؤسسات

 فزيادة اجملتمع، إستهالؾ على تؤثر ادلؤسسة تتبعها اليت الديواف و البيع سياسات إف: اإلستهالؾ على التأثَت ٭

 الطبقة يفيد ما وىذا ادلعروضة السلع يف التنوع مع األسعار إطلفاض بالتايل و ادلنافسة إىل تؤدي تنوعها و ادلبيعات

 عمومية كانت سواء األخَتة ىذه أف كما اإلقتصادية ادلؤسسات أعلية لنا تظهر العناصر ىذه خالؿ من العاملة

 .سابقا درست اليت و أىداؼ حتقيق إىل بنشاطها القياـ خالؿ من تسعى خاصة أو
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  اإلقتصادية للمؤسسة المالية القوائم: الثالث المبحث

  فوائدها و المالية بالقوائم التعريف: األول المطلب

 القوائم ىذه أعلية على الضوء سنسلط و للربح اذلادفة ادلؤسسات آداء تقييم يف ادلؤشرات أحد ادلالية القوائم تعد٭

 رلاؿ أصبح اليت الدولية احملاسبية للمعايَت وفقا القوائم هبذه العاملُت قبل من هبا اإلدلاـ ينبغي اليت العامة وادلعلومات

 .  ادلايل و اإلقتصادي مبستواىا النهوض تريد دولة ألية ملـز شبو تطبيقها

  أصوؿ تعرض حيث مالية مؤسسة أية دلكونات ترمجة Financial Statements ادلالية القوائم دتثل

(Assets) وخصـو (Liabilities) للوفاء ادلؤسسة قدرة تشخيص أي ومصروفاهتا وإيرادهتا ادلؤسسة تلك 

 احملاسبة دلعايَت ادلفاىيمي االطار أخرى،ويعاجل جهة من االقتصادي ادليداف يف عملها مواصلة و جهة من بالتزاماهتا

 اليت و اخلاص القطاع مؤسسات طرؼ من ادلعدة العاـ العرض ذات ادلالية القوائم إلعداد ( IAS) الدولية

 ادلستخدمُت من واسعة لشرػلة ادلعلومات من العامة اإلحتياجات لتلبية سنوي بشكل إعدادىا يتم و الدولة دتلكها

 مبختلف ادلؤسسات مع مالية إرتباطات ذلم الذين والعمالء الدخل وضريبة ادلركزي البنك ضمنهم من اخلارجُت

 (1) .ادلؤسسة يف مصلحة ذلم من مجيع أي صورىا

 دافعا يشكل ػلتاجوهنا اليت بادلعلومات ادلستثمرين ىؤالء تزويد فأف لذلك للمستثمرين القوائم ىذه أعلية تربز و٭

 بعدا يعطي ما الشركات ىذه نشاطات يف التنويع مث ومن تأسيسها يف سيشاركوف اليت ادلؤسسات تنمية يف قويا

 . اإلداري و القانونية النواحي منها عديدة ألغراض تعد أهنا الشاملة،كما االقتصادية للتنمية

 : يلي دلا وفقا القوائم ىذه مكونات( 1)رقم الدويل احملاسيب ادلعيار ومنها الدولية احملاسبة معايَت حددت لقد

                                                 

 72 -71، ص 2002، دار النهضة العربية، بَتوت، 4حسن عواضة، ادلالية العامة، طبعة (1)
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  The Balance Sheet العمومية ادليزانية- 

  An Income Statement الدخل قائمة- 

  Source et Use of Funds اإلستخدامات و ادلوارد قائمة- 

  Statement of Cash Flow النقدية التدفقات قائمة- 

 معلومات توفر فهي ذلا ادلتممة اإليضاحات و ادلالحظات من رلموعة عدة توجد ادلالية القوائم ىذه جلانب

 خاصة أعلية اإليضاحات ىذه تشكل و ادلنشأة على ادلستحقة الديوف سد إلعادة الزمنية اجلداوؿ مثل تفصيلية

 . ادلايل للمحل
(1)

 

 الدخل قائمةو  (المالي المركز قائمة) العمومية الميزانية :ثانيال المطلب

(2) (المالي المركز قائمة) العمومية الميزانية :أوال
 

 تًتجم فهي معها ادلتعاملة لألطراؼ ادلؤسسة أو الشركة صورة بياف يف ادلهمة الركائز إحدى ادلايل ادلركز قائمة دتثل

 هبذه اذلامة ادلصطلحات ، ( اخلصـو) بادلطلوبات مبقارنتها لديها( موجودات) أصوؿ من ادلؤسسة دتلكو ما باألرقاـ

 :يف القائمة

 إيل وتنقسم وخالفو وسلزوف ومعدات نقد من الشركة دتلكها اليت األشياءAssets: األصول -أ

 لنقد حتويلها ؽلكن اليت واألصوؿ النقد وىيCurrent Assets: ( ادلتداولة أوادلوجودات) ادلتداولة األصوؿ ٭

 العمالء من حتصيلو سيتم الذي النقد) ادلدينة احلسابات النقد،: تشمل فهي ىذا وعلى عاـ من أقل خالؿ

 . الشركة دتلكها( وسندات أسهم) مالية أوراؽ ادلخزوف، ،(وغَتىم

                                                 

 60، ص2012لونيسي، الرقابة على ادلالية، شهادة ادلاسًت يف احلقوؽ، كلية احلقوؽ و العلـو السياسية، قسم احلقوؽ، اجلزائر،  طيفللعبد ا (1)
 98حسن عواضة، مرجع سابق، ص (2)
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 حتويلها ؽلكن ال واليت الشركة دتلكها اليت األشياء وىي  Fixed Assets: ( ادلتداولة غَت أو) الثابتة األصوؿ ٭

 قيمتها تدوين يتم وادلباين ادلعدات أف الحظ. األراضي ادلباين، ادلعدات،: مثل( عاـ) قصَتة فًتة خالؿ لنقد

 بداية أو) األصل ىذا شراء منذ إحتسابو مت الذي اإلىالؾ قيمة منها سلصوما الفعلية شرائها قيمة وىي الدفًتية

 السوؽ بسعر تباع بالطبع فإهنا األصوؿ بيع حالة يف و ،(ادلايل ادلركز) القائمة ىذه تاريخ حىت( األصل تشغيل

 . الدفًتية بالقيمة وليس

 Liabilities : ( المطلوبات أو الخصومات) اإللتزامات -ب

 على غلب اليت واألمواؿ األجل طويلة وديوف األجل قصَتة ديوف من تسديدىا الشركة على اليت اإللتزامات وىي

 أو اخلصومات أو) اإللتزامات. شراؤىا مت أشياء مقابل أو بالفعل دتت خدمات مقابل للموردين تدفعها أف الشركة

 : إىل تقسم( ادلطلوبات

 تاريخ من عاـ خالؿ تسديدىا الشركة على الٍت اإللتزامات ىي Current Liabilities ادلتداولة اإللتزامات ٭

 وأي ادلقبلة، األشهر خالؿ سدادىا سيتم اليت ادلوردين حقوؽ األجل، قصَتة الديوف وتشمل ادلايل ادلركز قائمة

 . قريبا مستحقة مصروفات

 سوؼ اليت اإللتزامات وىيLong Term Liabilities ( األجل طويلة أو) ادلتداولة غَت اإللتزامات ٭ 

 . األجل طويلة الديوف مثل البعيد ادلدى على الشركة تسددىا

 دفعو الذي ادلاؿ رأس تشمل ادلساعلُت حقوؽ Share Holders Equity: المساهمين حقوق -ج

 من جزء واإلحتياطيات،( ادلستبقاة أو احملتجزة أو) ادلرحلة األرباح إليها مضافا الشركة أسهم شرائهم عند ادلساعلوف

 : التالية ادلعادلة دائما حتقق القائمة وىذه لإلستثمار ػلتجز اآلخر و يوزع األرباح
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 ادلساعلُت حقوؽ+  االلتزامات= األصوؿ

 . الدخل وقائمة للمشروع العمومية ادليزانية بُت الوصل حلقة دتثل احملتجزة األرباح أف القوؿ ؽلكن

(1)الدخل قائمة :ثانيا
 

 يف الدخل لقائمة الرئيسي الغرض يتمثل و العاـ خالؿ احملتجزة األرباح يف ادلؤثرة للمعامالت مفصل بياف تعترب

 التعديل ضمن( 1)رقم الدويل احملاسبة معيار إستخدـ وقد ، سنة عادة زمنية فًتة ادلنشأخالؿ أعماؿ نتائج قياس

 األخَت الرقم على للداللة اخلسارة أو الربح صايف من بدال أواخلسارة الربح مصطلح 2113 عاـ إدخالو مت الذي

 ادلنافع يف الزيادة بأنو( الدخل) الدولية احملاسبة ادلعايَت جمللس العاـ اإلطار الدخل،ويعرؼ قائمة يف يظهر الذي

 يف تضمن الدخل فقائمة اليت ادلساعلات عدا ادللكية حقوؽ زيادة إىل تؤدي اليت احملاسبية الفًتة خالؿ اإلقتصادية

 ادلؤسسة نشاط نوعية عن إقتصادية مدلوالت تعطي زلاسبية هبيكلية موزعة ادلؤسسة ومصروفات إيرادات مفرداهتا

 ادلالية القوائم مستخدمي تزود آخر منحى ويف الدخل قائمة فاف ولذلك االقتصادية الناحية من الفاعل ودورىا

 قدرة على مفيدة معلومات تقدـ كماأهنا للمؤسسة اإليرادية القوة وتقييم ومقارنة التنبؤ عملية يف تساعد مبعلومات

 نتائج تعطي الدخل قائمة ألف ادلخطط، اذلدؼ حتقيق أجل من فعاؿ بشكل ادلؤسسة موارد إستغالؿ يف اإلدارة

 .إقتصادية مؤسسة أية فشل أو صلاح على داللة ذات إقتصادية ومؤشرات ملخصة

 

 

 

                                                 

 107، ص1984، قانوف ادلالية، 17/84من قانوف  07ادلادة (1)
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 النقدية التدفقات قائمةو  اإلستخدامات و الموارد قائمة :ثالثال المطلب

 اإلستخدامات و الموارد قائمة :أوال

 إعدادىا وراء من اإلدارة وىدؼ إستخدامها وكيفية األمواؿ على احلصوؿ مصادر من كل القائمة ىذه توضح

  :إىل

 . الشركة تصرؼ حتت اليت لألمواؿ األفضل اإلستخداـ -

 . للتمويل ادلناسبة للمصادر اللجوء -

 ىذا يف ادلتبعة السياسات وتقييم احلركة ىذه حتليل من ؽلكن مبا العاـ خالؿ األمواؿ حركة على التعرؼ -

 . اخلصوص

 السنة عن الدخل قائمة جلانب متتاليتُت لسنتُت عموميتُت ميزانيتُت بيانات توافر يتطلب القائمة ىذه وإعداد

 . األمواؿ مصادر رلموع مع اإلستخدامات رلموع يتساوى أف غلب ،كما األخَتة

 النقدية التدفقات قائمة :ثانيا
(1)

 

 إعداد وفًتة تنسجم معينة فًتة خالؿ للمؤسسة النقدية وادلدفوعات النقدية ادلقبوضات تبُت اليت القائمة وىي

 توضح وىي( 7) رقم الدويل احملاسبة معيار وأعليتها معادلها وضح القائمة وىذه الدخل، وقائمة ادلايل ادلركز قائمة

 على تعتمد فهي لذلك وتبعا الفًتة هناية يف النقدي الرصيد ادلؤسسةعلى أنشطة عن الناشئة النقدية التدفقات أثر

 : مستويات ثالثة وتتضمن.  العمومية ادليزانية و الدخل قائمة من الواردةبكل ادلعلومات كافة

                                                 

 101حسن عواضة، مرجع سابق، ص  (1)
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 لتوليد رئيسية نشاطات وىي (Operating Activities ) التشغيلية النشاطات: األول المستوى -أ

 . اإليراد

 يف ادلتمثلة النشاطات وىي (Investment Activities) االستثمارية النشاطات: الثاني المستوى -ب

 خالؿ من متوقعة إيرادات على احلصوؿ من ادلؤسسة تتوقع حبيث منها والتخلص األجل طويلة أصوؿ إمتالؾ

 . األصوؿ تلك إستغالؿ عملية

 عنها ينتج اليت النشاطات وىي (Financing Activities) التمويلية النشاطات: الثالث المستوى -ج

 .ادلؤسسة هبا تقـو اليت اإلقًتاض وعمليات ادلاؿ رأس ملكية ومكونات حجم يف تغَتات

 وذلك النقدية يف التغَتات حوؿ معلومات تقدًن إىل تسعى الثالثة بعناصرىا النقدية التدفقات قائمة فاف لذلك

 .وتوقيتها السيولة توفر حيث النقدي الوضع تقييم يف ادلالية القوائم دلستخدمي ادلساعدة أجل من

 ادلؤسسات لنشاطات واقعية ترمجة ىي اإلقتصادية وإجتهاهتا حيثياهتا حيث من ادلالية القوائم أف تقدـ شلا وطللص

 .القرار دلتخذ رقمية بصورة الواضحة الداللة يعطي ما ادلالية
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 الرقابة الداخلية  :رابعالمبحث ال

  ماهية الرقابة الداخلية :المطلب األول

  مفهوم الرقابة الداخلية :أوال

اؼ واف ادلتحقق اليقل عرفت الرقابة )باهنا الوسائل الكفيلة بالتحقيق من اف العمل يسَت فعال ضلو حتقيق االىد

 (1)(.عن ادلرسـو

ووسائل التنسيق وادلقاييس ادلتبعة يف ادلشروع هبدؼ محاية أصولو و وعرفت الرقابة الداخلية )باهنا اخلطة التنظيمية 

ضبط ومراجعة البيانات احملاسبية والتاكد من دقتها ومدى االعتماد عليها وزيادة الكفاية اإلنتاجية وتشجيع 

دارة لغرض وىي الوسائل واالجراءات اليت تتبناىا اال (2).العاملُت على التمسك بالسياسات اإلدارية ادلوضوعة (

كافة البيانات ادلتعلقة باصوؿ ادلؤسسة والتأكد  تنفيذ اخلطط والسياسات االدراية للضبط الداخلي،اي اهنا مراجعة

من دقتها واالعتماد على تلك البيانات ضمانًا حلسن مسَتة عمل الوحدة االقتصادية وحتقيق اعلى ربح شلكن 

 (3)وبأقل كلفة شلكنة.

 (4)العوامل التي ساعدت على اتساع الرقابة الداخلية :نياً ثا

عتماد على وسائل ىي من صميم انظمة الرقابة الداخلية دت اىل اإلأكرب حجم ادلؤسسات و تعدد عملياهتا   - 

 مثل الكشوفات التحليلية وادلوازنات وتقسيم العمل وغَتىا.

                                                 

 417ص ،ادلادة األوىل 1972أفريل  25للجمهورية اجلزائرية، ادلؤرخة يف اجلريدة الرمسية  (1)
 26، ص2113 ،زلمد طواىر التهامي، مسعود صديقي، ادلراجعة و تدقيق احلسابات، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر (2)

p53) ,alger ,21/03/2000 ,et control interne . (Sèminaire sur auditwww.ifaci.com:  http//  (3) 

 175، ص2002 ،مصر ،الرقابة و مراجعة احلسابات ،نور أمحد ،الصحن عبد الفتاح (4)

 

http://www.ifaci.com/
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ًا بأنظمة الرقابة الداخلية والعمل على تدعيمها اىتماـ اصحاب ادلؤسسات ومراقيب احلسابات اىتمامًا خاص - 

 .حتسينها حيث ؽلكن االعتماد عليهاو 

صوؿ واحملافظة على ادلوجودات من ؤدي اىل قياـ االدارة حبماية االوجود النظاـ السليم للرقابة الداخلية ي - 

 .ا وتوفَت وسائل احلماية الكاملةاالخطاء او االخطار اليت ؽلكن اف تتعرض ذل

حاجة االدارة الناجحة اىل بيانات دورية ودقيقة وموثوؽ فيها ؽلكن االعتماد عليها واليت ؽلكن اف تستفاد منها  - 

 يف اختاذ سلتلف القرارات وىذا يكوف يف ظل نظاـ رقابة داخلية فعاؿ.

ها يف التخطيط حاجة اجلهات احلكومية اىل بيانات دقيقة حوؿ ادلنشآت ادلختلفة العاملة داخل البلد لتستعمل - 

 االقتصادي والرقابة احلكومية حلصر الكفاءات العملية وما شابو ذلك.

 . بعض االدارات الفرعية بادلؤسسةاضطرار االدارة اىل تفويض السلطات وادلسؤوليات اىل - 

 تطور إجراءات التدقيق.  - 

 (1)عمل مسؤول الرقابة الداخلية :ثالثا

مهمة مسؤوؿ الرقابة صعبة وتتوخى الدقة واحلذر ومجع البيانات وحتليلها وانو يسعى لتحقيق االىداؼ ادلرسومة  إف

وىي كثَتة ومتنوعة حسب نوع العمل وادلؤسسة وما تقدمو من اعماؿ وخدمات فمثال من اعماؿ مسؤوؿ الرقابة 

    :عن االمور ادلالية ىي

 ة العقود. يكوف مسؤوال عن مراقبة سالم إف  - 

 أف ال يكوف من ادلخولُت ولو صالحية لتعاقد وااللتزاـ والصرؼ حلساب ادلؤسسة. - 

                                                 

 111ص ،1988 ،دار النهضة بَتوت ،الرقابة و ادلراجعة الداخلية ،إمساعيل إبرىيم مجعة ،زلمد مسَت الصباف (1)
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 اف يكوف مسؤوال عن مجيع العقود قبل توقيعها وكذلك مستندات الصرؼ قبل تنفيذىا.  - 

 رفع تقرير يثبت فيو ادلالحظات األساسية عن مراحل تنفيذ ادلوازنة وادلوقف من الديوف. - 

 عالقة تكنلوجيا المعلومات بالرقابة الداخلية وإجراءات تطبيقها :الثاني المطلب

 (1)أثر تكنولوجيا المعلومات في نشاط الرقابة الداخلية :أوال

يف ظل ىذا التطور التقٍت ادلتواصل والتقدـ ادلذىل يف وسائط االتصاؿ ويف ظل ىذا النمو ادلتسارع الذي تشهده 

ن اقمار صناعية وىواتف زلمولة وتزايد اعداد مستخدمي االنًتنيت من جهة وتعقد صناعة تكنولوجيا ادلعلومات م

وتنوع العمليات اليت تقـو هبا ادلؤسسات ادلالية والرقابية من جهة اخرى اصبحت تكنولوجيا ادلعلومات احد 

 اساسيات نشاط ادلؤسسات ادلالية والرقابية .

ادلطورة هتدؼ اىل حتقيق اىداؼ الرقابة الداخلية  اليت مل تتحقق يف واف  تقنيات احلاسبة االلكًتونية ادلستخدمة و 

 العمل التقليدي وتطبيق االبتكارات ادلرتبطة بتكنولوجيا ادلعلومات يف العمل الرقايب . 

ويكوف استخداـ التكنولوجيا يف النشاط ادلايل والرقايب مثل مكننة كشوؼ احلسابات.وانظمة ادلدفوعات اخلارجية . 

اف تشهد ادلرحلة ادلقبلة توسعًا متزايدًا لالنفاؽ على تكنولوجيا ادلعلومات احلديثة للتتكيف مع معطيات وغلب 

الثورة التكنولوجية هبدؼ ضماف بقاء ادلؤسسات احلكومية واستمرارىا يف حتقيق مستويات اعلى وتقدًن افضل 

لمؤسسات احلكومية،ولكن الذي يغَت ىو اخلدمات .على اف ىذه التكنولوجيا التغَت من الوظائف التقليدية ل

اسلوب شلارسة ىذه الوظائف وكيفية حتقيق االىداؼ وحتقيق الًتابط بُت صلاح ادلؤسسة وبُت التوجو االبداعي يف 

 رلاؿ توظيف التكنولوجيا واستثمارىا يف التعرؼ على اخلدمات اليت تقدمها ادلؤسسة او يف نشاطها.
                                                 

 64-63ص ،2006 ،مصر ،الدار اجلامعية ،ادلراجعة الداخلية يف ظل التشغيل اإللكًتوين، ثناء على القباين (1)
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 ومات الرقابية والمالية.خصائص التكنلوجيا للمعل :ثانيا

شلا الشك فيو أف احلاسب ؽلتلك رلموعة من اخلصائص جتعلو مؤىاًل لتوفَت ادلعلومات الرقابية وادلالية بالشكل 

 :بات الرقابية ومن ىذه اخلصائص ىيالذي يليب ادلتطل

بادلعلومات الالزمة إلختاذ تزويد أصحاب ادلصلحة  :داء العمليات الحسابية والمنطقيةأالسرعة الفائقة في  - أ

 القرارات بالسرعة ادلطلوبة .

: حيث يقـو احلاسوب بإعطاء النتائج بدقة عالية الدقة العالية في أداء العمليات الحسابية والمنطقية - ب

 جداً فضاًل على أنو يعطي نتائج خالية من أي نسبة خطأ إال ما قد يرتكبو ادللقن أثناء عملية إدخاؿ البيانات من

 أخطاء .

يستطيع احلاسوب العمل بشكل متواصل لفًتات طويلة من الزمن دوف تعب بعكس اإلنساف : الموثوقية - ج

 الذي يتأثر بعوامل كثَتة تؤثرعلى دقة العمل .

: ؽلكن للحاسوب إجراء العديد من اإلختبارات الرقابية ادلربرلة مسبقًا للتأكد من حتقق الشروط اليت التوافق - د

النظاـ مثل إعادة الطلب بالنسبة للمخزوف من ادلواد ووظائف أخرى ؽلكن بررلتها حبسب حاجة يطلبها 

 ادلستخدمُت.

 : القدرة على ختزين كم ىائل من البيانات بصورة مؤقتة أو دائمة .التخزين - ه

  مزايا استخدام التكنلوجيا في الرقابة الداخلية :ثالثا

 :ػ اؼ بشكل افضل ومن مزاياىا االيتمزايا  تساعد ادلراجع على  حتقيق األىدأف الستخداـ التكنلوجيا للبيانات 
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يف ادلراقبة وتقوًن تساعد يف استخداـ أساليب التحليل بادلقارنات والنسب ويستخرج مؤشرات ومعامل تساعد  - 

 .األداء بسرعة

تر أو علي الديسكات وضلوىا وىذا تساعد من سرعة اسًتجاع البيانات وادلعلومات ادلخزنة داخل ذاكرة الكمبيو  - 

 .من إعادة النظر يف بعض ادلالحظاتؽلكنو 

فروع ادلؤسسة الداخلية [ يف الرقابة علي Inter – Netتساعد يف تطبيق نظاـ شبكة ادلعلومات االلكًتونية ] - 

 .واخلارجية

د تكوف برامج جاىزة أو معدة إمكانيات الكمبيوتر يف تنفيذ عمليات ادلراجعة من خالؿ وضع برامج مراجعة وق - 

 لغرض زلدد  أو برامج عامة.

 الرقابة الداخلية في تسهيل عملية تكنولوجيا المعلومات مساهمة :المطلب الثالث

 (1): أجراءات تكنولوجيا المعلومات بخصوص المعامالت الماليةأوالً 

تطوير اخلدمات اليت تقدمها واليت تقـو تسعى ادلؤسسات اىل استخداـ التكنولوجيا يف جوانب متعددة وصوال اىل 

 : الرقايب بأجراء العمليات التاليةبتحقيق اىدافها وؽلكن اف تقـو تكنلوجيا ادلعلومات ادلستخدمة يف العمل ادلايل و 

(اليت سوية واإلدخاؿ واالخراج  ادلخزين)الصرؼ والقبض والتحتديد ظلاذج مستندات :المستندات المالية - أ

للتصرفات ادلالية و تسجيلها على أساس ختصيص صفحة أو أكثر يف احلاسوب  لكل نوع منها  شلا تستخدـ 

 .اىل اختصار يف الدورة ادلستندية يؤدي

                                                 

 133ص ،مرجع سلبق ،مدكرة خترج، عبد اللطيف لونيسي (1)
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داخل الكمبيوتر يف شكل  والسجالت وتكوف : يتم االستغناء عن معظم الدفاترالدفاتر والسجـالت - ب

فحات والدفاتر والسجالت يف شكل ملفات داخل ملفات و وسائل حفظ البيانات وادلعلومات تكوف ص

 .كما ىو الوضع يف النظاـ اليدوي   الكمبيوتر

: أف معظم سلرجات احلاسبات اإللكًتونية مبثابة قوائم وتقارير ؽلكن االستعانة هبا يف اختاذ القرارات التقارير - ج

حل ادلشاكل اإلدارية بسرعة ويف الوقت  اإلدارية كما تعترب كأساس للمحاسبة وادلناقشة شلا يساعد  اإلدارة يف

ادلناسب ،و تكوف ىناؾ مركزية حفظ ادلستندات بعد اإلدخاؿ  بداًل من أهنا كانت مبعثرة يف كل قسم من أقساـ 

 ادلؤسسة.

 .َت أسلوب عرض النتائج وادلعلومات: تستخدـ كتقارير حيث يتغمخرجات الكمبيوتر - د

التسجيل يف دفاتر اليومية والًتحيل إيل احلسابات بدفًت األستاذ بعملية  يتم :التسجيل في دفاتر اليومية - ه

راحل يف دورة العمليات واحدة  وىذا يوفر الوقت ويقلل من فرصة اخلطأ فضاًل عن أنو يؤدي إيل اختصار بعض ادل

 .احملاسبية

 .خداـ األساليب التقليديةيق وباستاتساع نطاؽ وبطريقة علمية بعد أف كاف  علي نطاؽ ض :تحليل البيانات - و

 اساليب التكنولوجيا المستخدمة في الرقابة  :نياثا

اف استخداـ التكنولوجيا يف رلاؿ الرقابة وتطوير أساليبها  باستخداـ االساليب االلكًتونية وذلك لكوف األساليب 

اليدوية مل تصبح مناسبة يف رلاؿ حتليل وحفظ واسًتجاع البيانات وادلعلومات اليت دتثل حجم كبَتمن االعماؿ ،  

اإلحصائية واذلندسية يف رلاؿ حتليل البيانات و ىناؾ حاجة كما اهنا مل تتمكن من استخداـ  األساليب الرياضية و 



 و الرق ابة الداخلية  االقتصاديةالمؤسسة  الفصل األول:  

 

36 
 

اىل دقة وأمانة وموضوعية ادلعلومات اليت تستخدـ يف عملية الرقابة ولتحقيق ىذه الغاية ؽلكن استخداـ رلموعة من 

 :ػػ نها ما يلػػػياألساليب اليت تسهل عملية الرقابة م

 .ر العينات وتقوؽلهاائية يف اختيااستخداـ أسلوب ادلعاينة اإلحص - 

 .استخدامها يف ظل التشغيل اليدوي التحليل باستخداـ األساليب اإلحصائية ادلتطورة اليت يتعذر - 

 أسلوب الضبط والتحكيم الذايت للتأكد من صحة البيانات وادلعاجلات احملاسبية وموضوعية ادلعلومات اخلارجة. - 

 .إلعطائها مزيداً من من اإليضاحاتشاذة يف البيانات تصميم برامج الكمبيوتر البراز األرقاـ ال - 

 استخداـ أسلوب العرض واإلفصاح البياين يف إعداد القوائم والتقارير ادلختلفة - 

 .استخداـ أسلوب التغذية العكسية بادلعلومات - 

 (1)اساليب الرقابة على التطبيقات العملية :ثالثا

ختتص اساليب الرقابة على التطبيقات العملية بوظائف خاصة يقـو بادائها قسم معاجلة البيانات الكًتونيا وهتدؼ 

اىل توفَت درجة تاكيد معقولة من سالمة عمليات تسجيل ومعاجلات البيانات واعداد تقارير وتتمثل اجراءات 

  :ىيانواع من الرقابات و الرقابة التطبيقية بثالثة 

ويتمثل ذلك يف مراجعة الدورات ادلستندية  ومراقبة أو متابعة انسياب البيانات  :ابة على المدخالتالرق -أ

واستيفائها لكافة الشروط الشكلية وادلوضوعية ادلتعارؼ عليها وطبقا للنظم واللوائح الداخلية ودليل اإلجراءات  

 معاجلة البيانات ومن سالمة  وهتدؼ اىل توفَت درجة التأكيد ادلعقولة من صحة اعتماد البيانات اليت يتسلمها قسم
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حتويلها بصورة دتكن الكمبيوتر من التعرؼ عليها و عدـ فقداهنا او االضافة اليها او حذؼ جزء منها او طبع 

صورة منها او عمل تعديالت غَت مشروعة يف بيانات مرسلة وتشمل اساليب الرقابة على ادلدخالت تلك 

ادخاؿ البيانات السابقة وتتضمن اساليب الرقابة على ادلدخالت االساليب اليت تتعلق برفض وتصحيح واعادة 

تأكيد ودقة ومشولية البيانات ادلستخدمة يف نظاـ ادلعلومات احملاسبية حيث تتمثل االساليب يف حصر وتبويب 

 ادلستندات اليت تؤخذ منها البيانات، استخداـ أسلوب األرقاـ ادلسلسلة يف إدخاؿ البيانات، توثيق البيانات

 .وبعد ذلك حتليل وعرض ادلعلومات الداخلة ومراجعتها من قبل  شخص مسؤوؿ

هتدؼ اىل توفَت درجة تاكيد معقولة من تنفيذ عمليات معاجلات البيانات  :الرقابة على معالجة البيانات -ب

ها . عندما تدخل الكًتونيًا طبقًا للتطبيقات احملددة مبعٌت معاجلة كافة العمليات كما صرح هبا وعدـ اغفاؿ اي من

البيانات إيل الكمبيوتر فإنو يصعب التعديل فيها إال بناًء علي برنامج جديد ، وال يكوف ىناؾ فرصة للتالعب  

ؿ التأكد من أف البيانات ادلخزنة داخل الكمبيوتر مطابقة لألصل ويف ىذه احلالة يركز و وؽلكن للشخص ادلسؤ 

 داخل الربنامج ، سالمة أوامر التشغيل من ادلنظور احملاسيب ، صحة ادلراجع علػػػػى )وجود وسائل التحكم الذايت

 (.الكمبيوتر ، سالمة أداء احلاسوب التعديالت على برامج

تأكيد صحة ادلخرجات وعمليات معاجلة البيانات مثل قوائم احلسابات  إىلهتدؼ  :الرقابة على المخرجات -ج

 خاص ادلصرح ذلم بذلك وغلب القياـ باالجراءات التاليػػػة:او التقارير وتداوؿ ىذه ادلخرجات بواسطة االش

 التاكد من وجود ظلوذج ثابت الشكاؿ التقارير. -

 .كس البيانات ادلخزونة يف ادللفاتالتاكد من اف زلتوى التقرير يع -

 .االشخاص الذين ؽللكوف حق االطالع إىلالتاكد من ايصاؿ التقارير  -
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 .التاكد من صحة العمليات احلسابية -

 .حتليل القوائم والتقارير ادلالية -

   .تأىيل ادلسؤوؿ الرقايب لعمل الرقابة يف ظل تكنلوجيا ادلعلومات -

ولكي تكوف عملية الرقابة بصورة متكاملة ومتطورة غلب يكوف ادلسؤوؿ الرقايب مسؤوال عن مالحظة سَت اجراءت 

 يكوف لديو ادلعرفة والدراية  إفلوجيا ادلعلومات والتطور يف العمل  لذا يتطلب العمل الرقايب يف ظل تكن

 (1) :العمل الرقايب  ادلتطور وكما يليالكافية ب

 .ل واليت تستخدـ يف تشغيل الربامجمعرفة لغات احلاسبات اإللكًتونية ادلطبقة يف العم -

 .تشغليهااسبات اإللكًتونية ونظم ادلعرفة التامة لطبيعة احل -

ؽلكن  احلديثة وكيفجعة ادلعرفة التامة بربامج الكمبيوتر اليت تستخدمها ادلنشآت يف تشغيل النظم احملاسبية وادلرا -

 .مراجعتها

 ادلشاركة يف وضع برامج الكمبيوتر اخلاصة بادلؤسسة أو تقوؽلها لالستفادة يف عملية ادلراجعة. -

ة ادلتاحة واليت ؽلكن االستفادة منها يف عملية ادلراجعة واليت تصبح ميسرة اإلدلاـ باألساليب الرياضية واإلحصائي -

 .التأكد من أساليب حتليل البياناتبعد استخداـ احلاسبات اإللكًتونية  و 

 .كات ادلعلومات ااحمللية والدوليةاإلدلاـ التاـ بنظم ادلعلومات ادلتكاملة وشب -

 

 

                                                 

 114ص ،مرجع سابق ،مجعة مإبراىيإمساعيل  ،زلمد مسَت الصباف (1)
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  :خاتمة الفصل

 بالتايل و البيئة و اجملتمع اجتاه االقتصادية للمؤسسات بالنسبة ادلسؤولية من نوعا الفصل ذلدا دارستنا خالؿ من

 .ادلستقبلية أىدافها و ضمن اىتماماهتا االستمرارية و البقاء مفهـو إدماج زلاولة

 ادلستدامة التنمية أىداؼ حتقيق الوقت نفس ويف السوؽ يف التوسع و أىدافها لتحقيق تسعى أف للمؤسسة ؽلكن 

ىذا بدوره مرتبط مبدى صلاحها على مستوى زليطها  و وقت أطوؿ يتطلب إظلا و اذلُت بالشيء ليس ىدا لكن

 . الداخلي

، ادلؤسسة من بُت األدوات األساسية و الضرورية اليت البد من اعتمادىا يف تسيَت الرقابة الداخليةتعترب ا ذل     

احملاسبية و السجالت ادلالية، أصبحت هتتم باجملاالت اإلدارية و التشغيلية القيود  رقابةفبعدما كانت تقتصر على 

إىل أداة إدارية ؽلكن االعتماد عليها يف ترشيد باقي العمليات  الرقابةنتيجة التطور االقتصادي، و منو حتولت 

 يف ادلؤسسة. اإلدارية
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 :الفصل مقدمة

 ادلؤسسة داخل ادلستخدمة واألساليب الطرؽ وكافة ادلؤسسة خطة يتضمن الداخلية للرقابة الشامل ادلفهـو أف     

 التنفيذ عمليات تنفيذ وتشجيع احملاسبية البيانات ومصداقية صحة من والتحقق أصوذلا على واحملافظة للحماية

 التقنيات من االستفادة ىلإ اإلدارة تسعى فإ ادلفروض ومن سلفاً  احملددة بالسياسات االلتزاـ تشجيع وكذلك

 رلاالت يف والنوعي الكمي التوسع وحتقيق العمل من لتمكنها احلديثة، اإلدارة رلاؿ يف العلمية والتطبيقات

 ػةالتنظيمي اخلطة خالؿ من الداخلية الرقابة نظم من التحقق يتم حيث التنفيذ يف  ادلسؤولية تكوف هنا من النشاط،

 .ادلؤسسة إدارة تتبعها اليت والوسائل واإلجراءات

 فيما ادلتمثلة و رئيسية مباحث أربعة إىل األوؿ الفصل تقسيم مت سابقا، ذكر دلا تفصيال أكثر و أعمق لدراسة و  

 :يلي

 .الداخلي الرقابة نظاـ ماهية: األوؿ ادلبحث -

 . الداخلي الرقابة نظاـ مقومات: الثاين ادلبحث -

 .الداخلي الرقابة نظاـ إجراءات: الثالث ادلبحث -

 . الداخلي الرقابة نظاـ تقييم: الرابع ادلبحث -

 

 

 

 



 فحص و تقييم نظام الرق ابة الداخلي في المؤسسةالفصل الثاني: 
 

14 

 

 الداخلي الرقابة نظام ماهية :األول المبحث

 الداخلي الرقابة نظام تناولت التي التعاريف :األول المطلب

 لذلك له، ادلعرفُت وبتعدد هبا مرت اليت التطور مراحل بتعدد الداخلية الرقابة نظاـ تناولت اليت التعاريف تعدد

 :الداخلية الرقابة لنظاـ ادلقدمة التعاريف بعض سنورد

 األخرى وادلقاييس التنظيمية اخلطة أنه على الداخلية الرقابة نظاـ»  ،" زلمد بوتن " عرؼ :األول التعريف

 :التالية األهداؼ لتحقيق ادلصممة

 .األصوؿ محاية -

 .احملاسبية البيانات على االعتماد ودرجة دقة اختبار -

 .بكفاءة العمل تشجيع -

 )1( .«اإلدارية بالسياسات االلتزاـ تشجيع -

 ،التسيير( حلقة) لعملية ادلتممة الوظيفة »  أنه على "Marcel la flamme ": عرفه كما :ثانيال التعريف

 على ترتكز فهي ،(دفع ،تنظيم ،ختطيط) تسبقها التي الوظائف دون الرقابة بوظيفة نقـو أن ديكن ال حيث

 الوضع يتطلب كاف إذا تظهر والتي ،(المخططة)المتوقعة مع بادلقارنة ، المحققة التطورات قياس من دتكنها

      )2(.«األساسية العمليات مستوى على تصحيحي ؿعم

                                                           

 (1)  70، ص2003 ،، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائرادلراجعة و مراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق، زلمد بوتن
(2)  Marcel la flamme, le management approche systémique, Gaetan Morin, Canada, 1981, 

p349   
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 وكل التنظيمية اخلطة  الداخلية الرقابة فنظاـ»  ادلعتمدين، للمحاسبُت الكندي ادلعهد حسب :الثثال التعريف 

 وتشجيع احملاسبية البيانات وصدؽ دقة ضماف األصوؿ، محاية أجل من ادلؤسسة داخل ادلعتمدة وادلقاييس الطرؽ

  )1(.«ادلرسومة للسياسات وفقا السَت على احملافظة على واإلبقاء االستغالؿ، فعالية

 خطة على حيتوي نظاـ »: اػأنه على IFAC ادلراجعة لتطبيق الدولية الهيئة طرف من عرف :رابعال التعريف

 لضمان ،ادلرسومة األهداف بغية المديرية رفػط من ،المطبقة اإلجراءاتو الطرق من رلموعةو ،تنظيمية

 ؿ،األصو محاية ،اإلداريةإحًتاـ السياسة  على تشتمل االهداف ذهػه ؿ،اػلألعم ؿوالفعا ادلنظم التسيير إمكانية

 إعداد في ،المستغرق الوقت تتضمن كدلكو ،احملاسبية الدفاتر دتاـ مدى األخطاء حتديدو شػالغ إكتشاؼ

 )2(.« المصداقية ذات ادلعلوملت احملاسبية

 ،التنظيمية الخطة تشمل » AICPA األمريكيُت للمحاسبُت األمريكي المعهد حسب :خامسال التعريف 

 ،احملاسبية البيانات و مراجعة وضبط ،أصوله محاية هبدؼ ،المشروع في المتبعةالتنسيق والمقاييس  ووسائل

 بالسياسات التمسك على و تشجيع العاملُت ،اإلنتاجية الكفاءة زيادةو عليها االعتماد مدىو دقتها من التأكدو

 )3(.«الموضوعة اإلدارية

 

 

                                                           

  (1) R birien, J senical, control interne et vérification, édition preportaine inc, Canada, 1984,  

P36 

 

(2)  Lionel Collins et Gérard Valin, Audit et contrôle interne, aspects financiers opérationnels et 
stratégique, 4eme edition Dalloz, paris, 1992, p39-40   

167، ص1998 ،دار وائل للنشر، عماف ،، التدقيق و الرقابة يف البنوؾخالد أمُت عبد اهلل (3)   
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  الداخلي الرقابة نظام وأهداف أنواع :الثاني المطلب

  الداخلي الرقابة نظام أنواع :أوال

 :الرقابة من صنفُت على يشتمل الداخلية الرقابة نظاـ أف إىل نشَت

 كفاءة أكرب لتحقيق أساسية بصفة ادلختصة واإلجراءات والوسائل التنظيم خطة على تشتمل :اإلدارية الرقابة -أ

 تدريب برامج كانت سواء إداري، هو ما كل على تشتمل إذ اإلدارية، السياسات حتقيق وضماف شلكنة إنتاجية

 وإىل اجلودة على الرقابة األداء، تقارير األزمنة، سلتلف عرب ادلؤسسة حركة ودراسة اإلحصائي التحليل طرؽ العمل،

 )1( .الرقابية األشكاؿ من ذلك غَت

 احملاسبية البيانات دقة اختبار إىل اذلادفة اإلجراءات وكافة التنظيمية اخلطة عن تعرب :المحاسبية الرقابة -ب

 جهة ومن جهة، من احملاسبية ادلعاجلة سالمة على والوقوؼ عليها االعتماد ودرجة واحلسابات بالدفاتر ادلثبتة

 )2( .ادلؤسسة أصوؿ محاية على العمل أخرى

 )3( الداخلي الرقابة نظام أهداف :ثانيا

 :هي النظاـ هذا من حتقيقها ادلراد األهداؼ أف على الداخلي الرقابة لنظاـ السابقة التعاريف أمجعت 

 نفقاهتا ويف داخلها اإلنتاج عوامل ويف للمؤسسة ادلتعددة األنشطة يف التحكم إف :المؤسسة في التحكم -أ

 حتديد عليها ينبغي ادلؤسسة، إليه ترمي ما حتقيق بغية وضعت اليت السياسات سلتلف ويف وعوائدها وتكاليفها

                                                           

   295، ص1976 ،بَتوت، النهضة العربيةدار  ،التنظيم الصناعي و إدارة اإلنتاج، عادؿ حسن (1)

170، صمرجع سابق، خالد أمُت عبد اهلل (2)  

، كلية ختصص إقتصاد و تسيَت ادلؤسسات، ماجستَت، شهادة دور ادلراجعة يف تقييم أداء نظاـ الرقابة الداخلية للمؤسسة اإلقتصادية، عزوز ميلود (3)
  57، ص2007، بسكرة، علـو التسيَت، قسم اإلقتصاديةو العلـو  التسيَت علـو
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 الوضعية تعكس مصداقية ذات معلومات على والوقوؼ الوصوؿ أجل من وإجراءاهتا، طرقها هياكلها، أهدافها،

 .فيها التحكم ادلراد العناصر سلتلف على رقابة خلق على وادلساعدة ذلا، احلقيقية

 ادلؤسسة أصوؿ محاية هو الداخلية الرقابة نظاـ أهداؼ أهم أف ندرؾ التعاريف خالؿ من :األصول حماية -ب

 على واحملافظة البقاء من ادلؤسسة دتكن األصوؿ،واليت عناصر جلميع زلاسبية ومحاية مادية محاية فرض خالؿ من

 حتقيق من لتمكينها ادلوجودة األصوؿ مبسامهة اإلنتاجية عجلتها دفع وكذاؾ ادلمكنة األخطار كل من أصوذلا

  .ادلرسومة ؼاألهدا

 على االعتماد ودرجة دقة اختبار ينبغي للمعلومات جيدة نوعية ضماف بغية :المعلومات نوعية ضمان -ج

 هذه جتهيز أف معلوماتية،كما نتائج إىل الوصوؿ أجل من البيانات يعاًف معلومايت نظاـ ظل يف احملاسبية البيانات

 :اآلتية باخلصائص يتصف الذي احملاسبية ادلعلومات نظاـ عرب يتم احملاسبية البيانات

 .شلكن وقت أقرب ويف ادلصدر من العمليات تسجيل -

 .هبا ادلتعلقة البيانات من والتأكد اآليل الربنامج إىل سجلت اليت ادلعلومات إدخاؿ -

 .ادلعاجلة مراحل من مرحلة كل يف وخصائصها صنفها حسب على البيانات تبويب -

 .احملاسبية ادلعلومات تقدمي أجل من للمؤسسة الداخلية والقواعد عليها ادلتفق احملاسبية ادلبادئ احًتاـ -

 .ذلا الطالبة األطرؼ على ادلعلومات توزيع -

 ضماف من ديكن ادلؤسسة داخل وسائلها بكل الداخلية الرقابة نظاـ إحكاـ إف :بكفاءة العمل تشجيع -د

 التكاليف يف التحكم خالؿ من نشاطها يف فعالية حتقيق ومن ادلؤسسة، دلوارد والكفء األحسن االستعماؿ
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 يعطي بل فقط الضمانات بعض لإلدارة يعطي ال الداخلية الرقابة نظاـ أف غَت الدنيا، حدودها عند بتخفيضها

 .ادلؤسسة مردودية يف حتسنا

 تطبيق تقتضي اإلدارة قبل من ادلرسومة اإلدارية بالسياسات االلتزاـ إف :اإلدارية بالسياسات االلتزام تشجيع -هـ

 بوضوح ادلرسومة أهدافها للمؤسسة يكفل أف شأنه من اإلدارية السياسات واحًتاـ تشجيع ألف ادلديرة، اجلهة أوامر

 :اآلتية الشروط فيه تتوفر أف ينبغي لألوامر، األمثل التطبيق أجل من التنظيمية اخلطة إطار يف

 .إليه ادلوجه إىل يبلغ أف جيب -

 .ومفهوما واضحا يكوف أف جيب -

 .التنفيذ وسائل توافر جيب -

  .بالتنفيذ اآلمرة اجلهات إبالغ جيب -

  الداخلي الرقابة نظام تطور عوامل و وسائل :الثالث المطلب

 )1( الداخلي الرقابة نظام وسائل :أوال

 حتقيق بغية اآلتية الوسائل على يعتمد األخَت هذا بأف يتضح الداخلية، الرقابة لنظاـ السابقة التعاريف خالؿ من  

 :أهدافه

 إىل األصوؿ مجيع يف تستجيب تنظيمية خطة وجود ضرورة على السابقة التعاريف أمجعت :التنظيمية الخطة -أ

 حتديد ضوء على اخلطة هذه تبٌت إذ ادلؤسسة، وأهداؼ مصلحة خيدـ مبا توجيهها وزلاولة تتخذ، اليت القرارات

                                                           

(1)   Lionel Collins, Gérard valin, audit et control interne et vérification, édition préparatoire 

inc, Canada, 1984,p45  
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 السلطة خطوط بوضوح حيدد ما أي التشغيل لوظائف التنظيمي االستقالؿ وعلى منها ادلتوخاة األهداؼ

 .ادلؤسسة منها تتكوف اليت للمديريات اإلدارية وادلسؤولية

 ينسق أف جيب ادلديريات مجيع عمل أف إال الوظائف بُت االنفصاؿ يتطلب التنظيمي االستقالؿ أف من وبالرغم

 .للمعلومات منتظم تدفق إىل يؤدي حبيث

 ادلرجوة األهداؼ حتقيق على تعمل اليت الوسائل أهم بُت من واإلجراءات الطرؽ تعترب :واإلجراءات الطرق -ب

 بكفاءة العمل األصوؿ، محاية على يساعد الوسيلتُت هاتُت وتطبيق وفهم فإحكاـ الداخلية الرقابة نظاـ من

 اخلدمات تأدية التسويق، اإلنتاج، االستغالؿ، طريقة على الطرؽ تشتمل إذ ادلرسومة، اإلدارية بالسياسات وااللتزاـ

 تنفيذ ناحية من سواء األخرى ادلختلفة ادلديريات يف ادلستعملة الطرؽ إىل باإلضافة ادلؤسسة إدارة خيص ما وكل

 إجراءات سن على ادلؤسسة تعمل قد كما ادلستعملة، الطرؽ من ذلك غَت إىل الوثائق استعماؿ طريقة أو األعماؿ

 الرقابة نظاـ ودتكُت ادلؤسسة أداء حتسُت بغية معُت إجراء تغيَت أو الغامضة النقاط بعض توضح أف شأهنا من

 .ادلرسومة أهدافه حتقيق من الداخلية

 حتقيق من الداخلية الرقابة نظاـ لتمكُت ادلؤسسة داخل ادلختلفة ادلقاييس تستعمل :المختلفة المقاييس -ج

 : التالية العناصر قياس خالؿ من إصلاحه على تعمل إدارة ظل يف ادلرسومة أهدافه

 .ادلعلومات مصداقية درجة -

 .الفعلية العمليات من احلاصل النوعية مقدار -

 .ادلطابقة ادلعلومات لعودة أو الرقابة مراحل لتحقيق سواء ادلخصص الوقت احًتاـ -
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 الداخلي الرقابة نظام تطور عوامل :ثانيا

 على احلصوؿ إىل ادلؤسسة داخل احملاسبية ادلعلومات نظاـ عن الناجتة للمعلومات الطالبة األطراؼ تسعى  

 ادلعلومات هذه مصداقية ربط الضروري من بات لذلك احلقيقية، وضعيتها عن وتعرب مصداقية ذات معلومات

 لذا.ادلراجعة طرؼ من دائم تقييم زلل هي واليت احملاسيب، النموذج على ادلفروض الداخلية الرقابة نظاـ ومتانة

 واليت تطوره، على وادلساعدة العديدة العوامل ظل يف به االهتماـ أملت الداخلي الرقابة نظاـ وأمهية فحساسية

 )1( :هي

 لتنوع نتيجة كانت األشكاؿ وهذه وتقسيمات عدة أصنافا ادلؤسسة عرفت :للمؤسسة العديدة األصناف -أ

 فيه تناقش إدارة رللس تكوين من ادلسامهُت على الضروري من أصبح لذلك فيها، االستثمار يزداد اليت النشاطات

 اذليئة إليه توصلت ما مبقارنة يكوف التقييم هذا ذلا، ادلسَتة اذليئة عمل فيه ويقّيم بادلؤسسة ادلتعلقة األمور كل

 النشاط أطوار كل مفصل بشكل تربز للموازنات حتليلية وكشوؼ للمعلومات قوائم شكل يف نتائج من ادلسَتة

 .الداخلية الرقابة لنظاـ األساسية الوسائل من هي اليت التنظيمية اخلطة يف رمسه مت مبا ادلؤسسة داخل

 وتبيع، تشغل تنتج، حتوؿ، تشًتي، تستثمر، أهنا حيث من عمليات بعدة ادلؤسسة تقـو :العمليات تعدد -ب

 إىل مؤسسة ومن أخرى إىل وظيفة من تتفاوت عمليات بعدة ادلؤسسة تقـو الوظائف هذه من وظيفة كل وداخل

 اخلاصة اخلطة يف مرسـو هو مبا تتقيد أف وظيفة كل على ادلشرفة اذليئة على جيب الوظائف هذه إطار ويف أخرى،

 مطالب الداخلية الرقابة نظاـ أف جليا لنا يظهر وهذا. للمؤسسة اإلمجالية التنظيمية اخلطة يف مثبتة هي واليت هبا

 .العلميات يف التنوع مع بالتكييف

                                                           

 (1)  94، صمرجع سابق، زلمد بوتن
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 الذي التوسع أو الوطٍت الًتاب على سواء للمؤسسات اجلغرايف التوسع إف :والمسؤوليات السلطات توزيع -ج

 يسمح مبا الفرعية ادلديريات على وادلسؤوليات السلطات توزيع ضرورة إىل يدعو اجلنسيات ادلتعددة الشركات تعرفه

 أو الفرعية ادلديريات هذه تكوف أف على ادلناسبُت، وادلكاف الوقت يف القرارات واختاذ األعماؿ كل بتنفيذ

 النشاطات كل على مسؤولة اخلَتة هذه كوف العامة، ادلديرية أماـ مسؤولة األخرى ادلناطق يف ادلتواجدة الوحدات

 يف مرسـو هو مبا مقارنة الفرعية ادلديريات أداء فيه مبا أداءها يقيم الذي اإلدارة رللس أماـ ادلؤسسة هبا تقـو اليت

 .الداخلية الرقابة نظاـ من ادلتوخاة األهداؼ تكفل اليت واإلجراءات الوسائل كل وباستعماؿ التنظيمية اخلطة

 ادلراجع كوف ادلراجعة، من النوع هذا يف الداخلية الرقابة نظاـ على االعتماد يزيد :اختيارية مراجعة اعتماد -د

 باستعماؿ ذلك ويكوف ادلقدمة، ادلفردات حجم من الكل من معُت جزء على ادلراجعة من السابق النوع يف يستند

 على الفحص هذا نتائج تعمم األخَت يف ادلراجعة، عليها ستجرى اليت ادلفردات بعض اختيار يف العينات طريقة

 )1( (.اجملتمع) الكل دتثل اليت ادلفردات رلموع

 ألف الداخلية، الرقابة نظاـ تطوير يف أساسي كعامل ادلراجعة من النوع هذا اعتماد لنا يظهر سبق، دلا وتبعا  

 الثاين باجلزء يتعلق فيما خاصة اطمئناف يف جتعله كما ادلراجع طرؼ من ادلختارة العينة حجم يف تتحكم متانته

 .االختبار موضوع يكن مل والذي

 

 

 

                                                           

216، صمرجع سابق، خالد أمُت عبد اهلل (1)  
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  خليةاالد الرقابة نظام مقومات :الثاني المبحث

 التنظيمي الهيكل: األول المطلب

 األصوؿ، محاية ادلؤسسة، يف بالتحكم ادلتعلقة أهدافه حتقيق يستطيع الداخلية الرقابة نظاـ على الوقوؼ أجل من

 ادلؤسسة يف يوجد أف ينبغي اإلدارية، بالسياسات االلتزاـ وتشجيع بكفاءة العمل تشجيع ادلعلومات، نوعية ضماف

 فيما العالقات إبراز مع تامة ودقة بوضوح منها كل سلطات وحيدد وادلديريات الوظائف جيسد تنظيمي هيكل

 أف كوف ادلؤسسة، داخل الداخلية الرقابة نظاـ بسط يف التنظيمي اذليكل ودور حساسية تظهر وعليه. بينهم

 )1( :اآلتية العناصر فيه يرعي اذليكل هذا تصميم

 من اعتبارا اإلدارية ادلستويات كافة توضيح رلاؿ ىف وبسيطة معقدة غَت اخلريطة تكوف أف مبعٌت :البساطة -أ

 . مبسط بشكل التنفيذية اإلدارة إىل الوسطي اإلدارة إىل العليا اإلدارة

 العالقات واستيعاب ، فهمها يسهل بشكل واضحة التنظيمية اخلطة تكوف أف اخلاصية هذة تعٌت: الوضوح -ب

 بياف ضرورة هو أخرى ناحية من الوضوح أف كما ،ادلختلفة اإلدارية ادلستويات بُت واألفقية الراسية ادلختلفة

 حينئذ ديكن وحيث فعالة داخلية رقابة حتقيق على كثَتا يساعد ذلك الف ،وتسلسلها وادلسئولية السلطة خطوط

  حتديد

 . االضلرافات - 

 . العاملُت من عنها ادلسئوؿ - 

  . فيه وقعت الذى االدارى ادلستوى - 

                                                           

47، ص2001 ،ادلنصورة ،مكتب اجلالء اجلديدة ،أصوؿ ادلراجعة، إبراهيم طه عبد الوهاب، حيي حسُت عبيد (1)  
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  .عالجها إمكانية -  

 معٌت وليس. الوقت نفس ىف وميسرة وزلددة شلكنة عنها احملاسبة أو االضلرافات هذة معاجلة عملية فإف وبالتايل

 الداخلية الرقابة لعملية بالنسبة مفهومه تكوف أف سلتلفة إدارية مستويات من تتضمنة وما التنظيمية اخلطة وضوح

 ىف اإلدارية ادلستويات سلتلف على والعاملُت األفراد جلميع بالنسبة ومفهومه واضحة تكوف أف األوىل فمن ،فقط

 أو مسئوليات من عليه وما حقوؽ أو سلطات من له مبا علم على يكوف أف فرد لكل يتسٌت حىت ،ادلشروع

  )1( .للمشروع العامة األهداؼ وحتقيق الرقابة عملية ييسر شلا ،واجبات

 والوضوح البساطة فيها تتوافر وحىت التنظيمية للخطة بالنسبة اذلامة األمور من: ( عمل دليل)  منظمة لوائح -ج

 وضع وديكن ،ادلشروع داخل واألنشطة األعماؿ دلختلف ادلنظمة والقوانُت اللوائح من رلموعة هبا يرفق أف يلـز

 به وحيدد للجميع ومرشدا مرجعا يكوف حىت اإلدارة تصدره مطبوع تنظيمي دليل صورة ىف والقوانُت اللوائح هذة

  )2( .إداري مستوى لكل وادلسئوليات األعماؿ كافة

 اعتبار على ،التنظيم ىف فرد لكل بالنسبة والسلطات ادلسئوليات كافة تتضمن أف جيب اللوائح هذة أف والشك

 تقييم ىف مهم يعترب الدليل هذا فاف اخلارجي للمراجع وبالنسبة الربامج تنفيذ ومرشد للجميع عمل دليل مبثابة أهنا

 .الداخلية الرقابة نظاـ

 رلاؿ ىف وفعالة مفيدة تكوف حىت للمشروع التنظيمية اخلريطة ىف توافرها وادلطلوب اذلامة األمور من :المرونة -د

 . بادلرونة اخلريطة هذة تتميز أف ضرورة، الرقابة

                                                           

285، صمرجع سابق، خالد أمُت عبد اهلل (1)  

(2)  Lionel Collins, Gérard valin, audit et control interne et vérification, OPCIT, p55 
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 يتعرض أف حيدث فقد ،ادلشروع حياة خالؿ عادية الغَت الظروؼ حتت والتعديل للتغيَت القابلية ادلرونة وتعٌت

 اخلريطة شكل وىف للمشروع التنظيمي اذليكل ىف النظر إعادة ضرورة عليها يًتتب اليت ادلتغَتات لبعض ادلشروع

 .التنظيمية

 : يلى ما التنظيمية اخلريطة ىف تغيَتات أو معينة تعديالت إجراء عليها يًتتب اليت اإلحداث ومن

 . ادلشروع أنشطة ىف توسعات حدوث_ 

 .ادلختلفة اإلدارات بُت لالختصاصات التعديالت بعض إجراء_ 

 .ادلشروع داخل وادلسئولية السلطة خطوط وتنظيم ترتيب ىف النظر إعادة_ 

 .وأفقيا راسيا ادلشروع ىف اإلدارية ادلستويات داخل االتصاؿ خطوط ىف النظر إعادة_ 

، ادلشروع على تستجد قد واليت السابقة احلاالت مثل التنظيمية اخلريطة تقبل أف تعٌت ادلرونة أف يتبُت ذلك ومن

  .ادلشروع ىف االدارى التنظيم هبيكل اإلخالؿ دوف

  :من لكل ومالءمة متفقة اخلريطة هذة تكوف أف التنظيمية للخريطة بالنسبة ادلالءمة خاصية تعٌت: المالءمة -هـ

 : الشكل يكوف فقد ادلنظمة أو للمشروع القانوين الشكل ٭

 .فردية ةأمنش_ 

 .أشخاص شركة_ 

 .مسامهة شركة_ 

 .مصرؼ_ 

 .وغَتها احلكومي القطاع ىف شركة_ 
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 جتارى مشروع من ختتلف قد التنظيمية اخلريطة متطلبات أف فيه الشك شلا :ادلشروع ديارسة الذى النشاط طبيعة ٭

 وطبيعة السلطة خطوط وتسلسل اإلدارية ادلستويات طبيعة حيث من وذلك خدمي أو صناعي مشروع إىل

 .ذلك غَت إىل العاملُت وعدد الوظائف

 الكبَت ادلشروع أو ادلتوسط ادلشروع التالئم صغَت دلشروع تصمم اليت اخلطة أو اخلريطة أف: نفسه ادلشروع حجم ٭

 اإلدارة عن ادللكية انفصاؿ ومدى العليا اإلدارة مركزية ودرجة السلطات وتسلسل ادلستويات عدد حيث من

 )1( .وغَتها

 مراعاة ضرورة تنظيمية خريطة تصميم بصدد وضلن مشروع اى ىف وادلرغوبة ادلطلوبة األمور من: االقتصادية التكلفة ٭

 طبيعي غَت بشكل مكلفة تكوف بأف اخلطة أو اخلريطة هذه تصميم ىف ادلغاالة يراعى حبيث ،التكاليف عنصر

 تصميم من ادلشروع على تعود اليت ادلنافع أو الفوائد تكوف أف اجملاؿ هذا ىف االقتصادية التكلفة وتعٌت للمشروع

 .إعدادها تكاليف كثَتا تفوؽ تنظيمية خريطة

 ادلشروع ىف خطة أو تنظيمية خريطة خالؿ من التنظيمي باذليكل بررلتها بعد األهداؼ ربط أف سبق ما وخالصة

 : خالؿ من الداخلية الرقابة عملية حتقيق ىف كثَتا يساعد

  .األهداؼ حتقيق مدى وحتديد األداء تقييم -

 .ادلخطط األداء عن الفعلي األداء اضلرافات حتديد -

  )4( .االضلرافا هذة عن ادلسئوؿ حتديد -

 

                                                           

107، صمرجع سابق، إبراهيم طه عبد الوهاب، حيي حسُت عبيد (1)  
322ص ،1993/04/27في المؤرخة ،715 المادة ،اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة (2)  
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 )1( المحاسبية المعلومات نظام: الثاني المطلب

 ادلعلومات فنظاـ الفعاؿ، الداخلية الرقابة لنظاـ األساسية ادلقومات أهم أحد السليم احملاسبية ادلعلومات نظاـ يعترب

 ادلؤسسة، نشاط وطبيعة وضعية إىل وتستجيب قانونيا عليها منصوص واضحة طرؽ وفق يعمل الذي احملاسبية

 ودليل احملاسبية والسجالت الدفاتر من متكاملة رلموعة على ويعتمد فيها، ادلتحكم اآللية ادلعاجلة منط وضمن

 ادلقومات أحد يكوف شلكنة دقة وبأكثر شلكن، جهد بأقل ادلالية القوائم إعداد تسيَت تصميمه يف يراعي احلسابات

 أداء من اإلدارة لتمكُت والكافية الالزمة احلسابات الدليل هذا يتضمن أف يفضل الداخلية، الرقابة لنظاـ ادلدعمة

 االستثمارية بالنفقات ادلتعلقة العناصر بُت الفصل من احملاسب ولتمكُت العمليات، على الرقابية مهمتها

 الداخلية الرقابة رلاؿ ىف احملاسيب النظاـ يؤديه أف ديكن الذى الدور ويزداد جيب سبق شلا انطالقا واالستهالكية،

 :  التالية وادلقومات اخلصائص له توافرت ما إذا مقوماهتا كأحد

 :والمنفعة البساطة معايير توافر -أ

 يتضمن ال حبيث ادلشروع ىف احملاسيب للنظاـ الرئيسية السمة هي البساطة تكوف أف ينبغي: البساطة معيار ٭

 . زلددة أهداؼ ذلا ليس دفاتر أو سجالت

 للتاريخ توضيح من الداخلية الرقابة أسس فيها يراعى واف والوضوح البساطة مراعاة ادلستندات تصميم عند وينبغي

 .. وغَتها النسخ وعدد ادلسلسلة واألرقاـ والتوقيعات

 هناؾ ويكوف،  ومطلوبة زلددة بأهداؼ احملاسيب النظاـ يقدمها اليت ادلالية البيانات ترتبط أف جيب: ادلنفعة معيار ٭

   . اإلدارة ومتطلبات ادلسئولية حتديد رلاؿ ىف فائدهتا على دليل

                                                           

(1)   Hamini Allal, le control interne, O.P.U ,Alger, 1993, p36  
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 النتائج يوضح بشكل احملاسبية والقوائم احلسابات تعد أف يتعُت حيث :واألنشطة األعمال نتائج توضيح -ب

 . كامال توضيحا إصلازها مت اليت واألنشطة لألعماؿ واالقتصادية ادلالية

 اإلغراض مجيع باحتياجات يفي أف ديكن وحيد زلاسيب منط هناؾ ليس: موحد محاسبي دليل وضع -ج

 اى يتضمن أف جيب لذلك أخر إىل مشروع من ختتلف ادلشروعات احتياجات أف فالشك،  ادلشروعات دلختلف

 :  التالية العناصر دليل

 . عناصرها بكافة ادلالية لإلدارة التنظيمية اإلجراءات

 . والسجالت واحلسابات ادلوازنات إعداد طريقة -

  للنتائج النهائية التقييم وعملية التقارير إعداد طريقة -

 )1( .واخلصـو األصوؿ لعناصر الداخلية الرقابة وأسس مفاهيم -

 )2( التفصيلية اإلجراءات: الثالث المطلب

 لتنفيذ تفصيلية إجراءات خرج إىل األخَتة هذه إدارة يدعو ادلؤسسة داخل ادلختلفة للوظائف التسلسلي العمل إف

 باألصل واالحتفاظ للعمل بالًتخيص واحد شخص يقـو ال حبيث ادلختلفة، ادلديريات مستوى على الواجبات

 نوع حتديد اإلدارة على ينبغي اإلطار هذا ويف آخرها، إىل أوذلا من بالعملية يقـو ال أف أي السجالت، ومسك

 تنفيذ أثناء تلقائية أو ذاتية رقابة وخلق ادلهاـ تداخل بعدـ يسمح شلا مديرية كل داخل بالعملية القياـ وكيفية

                                                           

99، ص1999 ،عماف ،دار الوراؽ للنشر و التوزيع ،أساسيات التدقيق يف ظل ادلعايَت األمريكية و الدولية ،حسُت شلدوح ،حسُت القاضي (1)  

99ص ،مرجع سابق صديقي، مسعود التهامي، طواهر زلمد (2)   
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 فرص تقليل من يسمح ادلقـو هذا أف إذ. آخر موظف على رقابة من موظف حيققه ما بواسطة وذلك العملية

  .أهدافه حتقيق من الداخلية الرقابة نظاـ وديكن واخلطأ والغش التالعب

 )1( :يف وتتمثل الداخلية الرقابة لنظاـ أخرى مقومات هناؾ سبق ما إىل إضافة أنه إىل نشَت األخَت ويف

 األمر وهذا  مسئولياهتا حتمل ديكنهم اليت ادلناصب ىف ووضعهم بعناية ادلوظفُت اختيار :مالءمة بشرية عناصر ٭ 

 :يلى ما االعتبار ىف األخذ يستدعى

 للوظيفة ادلتقدمُت اختبار مت :ذلا الالزمة ادلؤهالت وتقدير الوظائف حتليل أساس على ادلوظفُت اختيار -

 أف ويذكر الشخصية ومسعتة ادلوظف سَتة فحص االختيار يشمل أف وجيب لشغلها وتأهيال استعدادا الختيارهم

 .  ادلوظفُت ملفات بدراسة التأمُت شركات تقـو حيث األمانة خيانة أخطار على تؤمن الشركات بعض

 رؤسائه من ادلوظف يكتسب لكي يًتؾ وأال مرسومة لسياسة وفقا التدريب هذا يتم أف ينبغي :ادلوظفُت تدريب -

  .ادلساء ىف تدريبية زلاضرات حبضور الصباح ىف يعملوف الذين اجلدد ادلوظفُت إلزاـ يتم كأف العمل أثناء

 . فورا األوضاع ولتصحيح فيها الضعف أو النقص أوجه دلالحظة وذلك :ادلوظفُت أعماؿ مراجعة -

 أف الديكن أهنا الواضح ومن الداخلية للرقابة السليم للنظاـ األساسية ادلميزات هي الذكر السابقة النقاط وتعد

 معه يسهل ادلوظفُت من كبَت عدد لديها يوجد واليت ادلادية اإلمكانيات دتلك اليت الكبَتة ادلنشات ىف أال تتوافر

 الداخلية الرقابة نظاـ يعترب فال احملدودة اإلمكانيات ذات الصغَتة ادلنشات أما ادلطلوب بالشكل العمل تقسيم

 بقدر العمليات ىف احلديثة اآلالت باستخداـ مقًتنا الشخصي اإلشراؼ فاف ذلك ومع ألركانه مستكمال فيها

  .ناحية اى ىف الشك يثَت ما وجود عدـ بشرط ادلراجع لدى مقبوال الرقابة نظاـ جعل ىف يساعد مكافاإل

                                                           

(1)   http://www.cerog.org .P56 

http://www.cerog.org/
http://www.cerog.org/
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  الداخلية الرقابة نظام إجراءات :الثالث المبحث

 )1( وإدارية تنظيمية إجراءات :األول المطلب

 حتديد خالؿ من اإلداري األداء ختص إجراءات فنجد ادلؤسسة، داخل النشاط أوجه اإلجراءات هذه ختص

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

 وإجراءات إليه ادلوكلة بادلسؤوليات إلتزامه ومدى مسؤوؿ لكل النشاط حدود معرفة يتيح مبا ادلسؤوليات وحتديد

 واستخراج بإعدادها، قاـ الذي ادلوظف طرؼ من ادلستندات على التوقيع كعملية التطبيقي اجلانب ختص أخرى

 إلعداد إثباهتا الواجب اخلطوات وضبط ادلوظفُت، بُت التنقالت حركة وإجراء صور، وعدة األصل من ادلستندات

 هذه إىل سنتطرؽ لذلك ادلسؤوؿ، مبوافقة إالّ  الشخصي التصرؼ موظف أي إىل يًتؾ ال حبيث معينة، عملية

 )2( :التالية النقاط خالؿ من اإلجراءات

 تظافر عرب يكوف والتكنولوجية االجتماعية االقتصادية، ادلؤسسة أهداؼ حتقيق إف: االختصاصات تحديد -أ

 داخل لالختصاصات دقيق حتديد اعتماد الواضح من بات لذا اختصاصه حسب كل أجزائها داخل اجلهود

 من مديرية كل اختصاصات حتديد جيب ذلا التنظيمي اذليكل على الوقوؼ فعند سياستها، إطار يف ادلؤسسة

 .االختصاصات بُت بالتضارب يسمح ال مبا ادلوجودة، ادلديريات

                                                           

444، صمرجع سابق، إبراهيم طه عبد الوهاب، حيي حسُت عبيد (1)  
305، صمرجع سابق، خالد أمُت عبد اهلل (2)  
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 أو لتضارهبا مبنعه ادلؤسسة داخل االختصاصات حتديد يدعم للعمل ادلالئم التقسيم إف: العمل تقسيم -ب

 ادلالئم التقسيم هذا كوف والتالعب، السرقة األخطاء، وقوع احتماالت من كبَتة بدرجة يقلل أنه كما تداخلها،

 )1( :التالية االعتبارات على يقـو للعمل

 دينع أف شأنه من احملاسيب والتسجيل األداء وظيفيت بُت الفصل إف: تسجيله وسلطة العمل أداء بُت الفصل ٭

 .ادلعاجلة بعد احلدث عن صادقة معلومات على ضلصل وبالتايل احملاسبية البيانات تسجيل يف التالعب

 سرقة احتماالت من يقلل العمل يف التقسيم هذا إف: تسجيله وسلطة باألصل االحتفاظ سلطة بُت الفصل ٭

 ذلذا ادلتعلقة العمليات وتسجيل معُت، موظف اختصاصات ضمن يكوف باألصل االحتفاظ ألف نظرا األصوؿ،

 . آخر موظف اختصاصات ضمن يدخل األصل

 على احلصوؿ تقرير سلطة بُت الفصل إف: عليه احلصوؿ تقرير وسلطة باألصل االحتفاظ سلطة بُت الفصل ٭

 .الشخصية ادلصلحة ذات واالتفاقيات التالعبات وقوع احتماالت من تقلل به واالحتفاظ األصل

 فإنه هنايتها، إىل بدايتها من معينة بعملية بالقياـ واحد شخص إنفراد عدـ من انطالقا: احملاسيب العمل تقسيم ٭

 بعده، بالعملية يقـو آخر مبوظف معُت موظف كل عمل مبراقبة التقسيم هذا خيلقها داخلية رقابة بإعطاء يسمح

 حالة عنها الكشف فرص من ويزيد والتزوير والتالعب األخطاء فرص من التقليل التقسيم هذا يستطيع لذلك

 .وقوعها

 حتديد من ديكن إذ للموظفُت ادلسؤوليات حتديد يف الوضوح على اإلجراء هذا يقـو: المسؤوليات توزيع -ج

 على احملافظة عن ادلسؤولُت الوقت ذات يف واألشخاص ادلديريات حتديد وجب لذلك اخلطأ، أو اإلمهاؿ تبعية
                                                           

  156ص ،2003 ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية ،احلديثة يف ادلراجعةاإلجتاهات  ،منصور أمحد اليدوي و اخروف (1)
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 حتديد ألف عليها، وادلوافقة بالعمليات التقرير وعلى ادلمتلكات هذه تسجيل وعلى ادلؤسسة وعمليات ادلمتلكات

 هذا حدود يف ويراقب فيحاسب جتاهها، والتزامه ومسؤوليته عمله حدود معرفة من موظف كل ديكن ادلسؤوليات

 وعدـ اخلطأ دلرتكب وبدقة التحديد خالؿ من أكرب فعالية الداخلية الرقابة لنظاـ يعطي اإلجراء هذا أف إذ اجملاؿ،

 على ألنه ادلوظف طرؼ من العمل تنفيذ يف والدقة اجلدية يظفي ثانية جهة ومن جهة، من التملص استطاعته

 .غَته على يلقيه أف يستطيع ولن مباشرة إليه ينسب عمله يف خطأ أي بأف يقُت

 من كبَت شطر لنا حتقق بانسجامها اليت السابقة الثالثة اإلجراءات بُت التكاملية العالقة وبوضوح ترى األخَت ويف

 .الفعاؿ الداخلية الرقابة نظاـ

 )1( المحاسبي العمل تخص إجراءات :الثاني المطلب

 من بات لذلك الفعاؿ، الداخلية الرقابة لنظاـ ادلدعمة ادلقومات أهم بُت من السليم احملاسبية ادلعلومات نظاـ يعترب

 الفوري التسجيل خالؿ من احملاسيب العمل على دائمة رقابة إحكاـ من دتكن معينة إجراءات سن الواضح

 يف موظف إشراؾ وعدـ مفاجئ جبرد القياـ دورية، مطابقة إجراءات ادلستندات، صحة من التأكد للعمليات،

 الداخلية الرقابة نظاـ عليه يقـو اليت ادلقومات دعم من دتكن السابقة اإلجراءات هذه إف به، قاـ عمل مراقبة

 :اآلتية النقاط يف احملاسيب العمل ختص اليت اإلجراءات أهم إىل سنتطرؽ لذلك الفعاؿ،

 إذ احملاسب، وظائف بُت من ادلؤسسة هبا تقـو اليت العمليات تسجيل يعترب: للعمليات الفوري التسجيل -أ

 فالسرعة لذلك وضياعها، ادلستندات تراكم تفادي بغية مباشرة، حدوثها بعد العملية بتسجيل األخَت هذا يقـو

                                                           

   88ص ،1991 اإلسكندرية، ،مؤسسة شباب اجلامعة ،ادلراجعة علما و عمال ،كماؿ خليفة أبو زيد الفتاح الصحن، عبد (1)
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 أساسها على مت اليت احملاسبية ادلستندات وحفظ ترتيب يف السرعة من دتّكن التسجيل يف الدقة تصاحبها اليت

 :بدوف يكوف الذي احملاسيب التسجيل

 .شطب -

 .آخر تسجيل فوؽ تسجيل -

 التسجيل إثبات مث التسجيل عكس أو الصفري ادلتمم كطريقة معروفة طرؽ وفق إال معُت، تسجيل يلغى ال -

 )1( .الصحيح

 ورائها من ينتظر اليت البيانات معاجلة على إجيابا يؤثر للعمليات الفوري التسجيل بأف القوؿ ديكن هذا وعلى

 .ادلناسبة القرارات الختاذ ومالئمة احلقيقة الوضعية عن ومعربة صادقة معلومات على احلصوؿ

 عمليات عن تعرب اليت البيانات من رلموعة على ادلستندات تشمل )2( :المستندات صحة من التأكد -ب

 .ادلستندات هذه تصميم عند األساسية ادلبادئ بعض مراعاة ينبغي لذلك ادلؤسسة، هبا قامت

 .بياناته واستكماؿ ادلستند استخداـ على تساعد اليت البساطة -

 .النشاط دلراكز الالزمة البيانات توفَت ديكن حىت الالزمة، الصور عدد -

 .سَتها خطوات وتوضيح استخدامها كيفية عن إرشادات توفَت ضماف -

 .ادلستندات مناذج طبع عند ادلسلسلة األرقاـ استعماؿ جيب -

 اإلطار هذا ويف حيتويها اليت البيانات ومن ادلستند من التأكد سهولة من احملاسب دتكن الذكر السالفة ادلبادئ إف

 :التالية الشروط ادلستند جيمع أف البد
                                                           

  100ص ،1999 ،اجلزائر ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،احملاسبة العامة للمؤسسة ،زلمد بوتُت (1)
308، صمرجع سابق، خالد أمُت عبد اهلل (2)  
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 .التأويل أو اخللط تفادي بغية الالزمة اإليضاحات كل وحيمل واضح شطب، بدوف إعداده يتم أف جيب -

 .اختصاصاهتم إطار يف يدخل وأف ادلؤهلُت ادلسؤولُت طرؼ من عليه شلضى يكوف أف -

 .التاريخ على حيتوي أف -

 ألف نظرا بذلك، يقضي إجراء سن الداخلية الرقابة نظاـ على وجب: عمله مراقبة في موظف إشراك عدم -ج

 نظاـ بأهداؼ ختل واليت وقوعها، ادلمكن التالعبات أو ادلعاجلة أثناء حدثت اليت األخطاء كشف تقتضي ادلراقبة

 كشف يستطيع ال األخَت فهذا احملاسبية والقواعد للطرؼ جهل عن احملاسب خطأ حدوث فعند الداخلية الرقابة

 ليقضي اإلجراء هذا فوضع عنه، صادرا كونه التالعب هذا يغطي فاحملاسب تالعب حدث إذا وكذلك خطئه

 .احملاسبية ادلعلومات إىل تسيء اليت الشوائب هذه من خالية معاجلة ويتيح األشكاؿ هذه على

 )1( عامة إجراءات :الثالث المطلب

 يف سنتناوؿ احملاسيب العمل ختص اليت واإلجراءات واإلداري التنظيمي باجلانب ادلتعلقة اإلجراءات إىل التطرؽ يعد

 الداخلية الرقابة نظاـ يستطيع اإلجراءات هذه مجيع وبتفاعل لسابقتها مكملة تكوف عامة إجراءات البند هذا

 :التالية اإلجراءات بُت سنميز لذلك ادلرسومة، أهدافه حتقيق

 االقتصادية، أهدافها حتقيق إىل نشاطها شلارسة خالؿ من ادلؤسسة تسعى: المؤسسة ممتلكات على التأمين -أ

 التامُت خالؿ من شلتلكاهتا على واحلفاظ دلواردها األمثل االستغالؿ طريق عن وذلك والتكنولوجية االجتماعية

 على بالتأمُت أثرها استبعاد يتم اليت اجلوية كاألخطار طبيعية كانت مواد احملتملة، األخطار كل من عليها

                                                           

  173ص ،2000 ،عماف ،دار الصفاء للنشر ،ادلدخل احلديث لتدقيق احلسابات ،أمحد حلمي مجعة (1)
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 ادلؤسسة فتلجأ احلريق، أو كالسرقة فاعل بفعل أو ذلا، الذايت التفاعل الستبعاد للمواد اجليد والتخزين ادلمتلكات

 .اخلسائر تفادي بغية احلريق أو السرقة أخطار من ادلمتلكات على التأمُت إىل اإلطار هذا يف

 إجراء األخَتة هذه إجراءات بُت من يكوف الداخلية الرقابة نظاـ تدعيم ظل يف: األمانة خيانة ضد التامين -ب

 يدخل الذين أو صرفها، أو حتصيلها سواء النقدية يف مباشر بشكل يعملوف الذين ادلوظفُت على التأمُت خيص

 أف ادلعقوؿ غَت فمن األمانة، خيانة ضد التجارية أو ادلالية األوراؽ أو للبضائع ادلادي التسيَت اختصاصهم ضمن

 للموظفُت بالنسبة األمانة خيانة من التأمُت إجراء دوف ادلرسومة أهدافه حتقيق على الداخلية الرقابة نظاـ حيافظ

 مببالغ تقدر واليت اليـو طواؿ مثال ادلؤسسة مبيعات قيم حيصل معُت موظف بينهم من صلد إذ ذكرهم، السابق

 على تؤثر قد واليت كبَتة خسائر ادلؤسسة تكبد اليت األمانة خيانة ضد عليه التامُت اإلطار هذا يف فيجب ضخمة

 . اآلخرين للموظفُت بالنسبة الشأف وكذلك الطبيعية، سَتورهتا

 للمحافظة ضمانا يوفر كونه االقتصادية ادلؤسسات أغلب يف اإلجراء هذا يستعمل: مزدوجة رقابة اعتماد -ج

 من بالعملية ادلتعلقة الوثائق كل على التسوية ملف حيتوي أف ينبغي مثال معينة مادة شراء فعند النقدية، على

 الدين تسجيل بعد إذ ذلك، ذلا ادلوكلة اجلهات من عليه شلضي يكوف الذي االستالـ وصل الفاتورة، التوريد، وصل

 األوىل، ادلرحلة يف واحملاسبة ادلالية مدير عليه ديضي شيك التسوية عمليات على ادلشرؼ يعد العملية، ملف ومراقبة

 أف شأنه من اإلجراء هذا إف للسحب، قابل الشيك هذا يكوف لكي ادلؤسسة مدير عليه ديضي الثانية ادلرحلة ويف

 :على يعمل

 .والسرقة التالعب تفادي -

 .ذاتية رقابة إنشاء -
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 الداخلية الرقابة نظام تقييم  :الرابع المبحث

  الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة عن المراجع مسؤولية :األول المطلب

 من الثاين العقد يف القارات أضلاء سلتلف يف ادلنتشرة الفروع ذات القابضة والشركات ادلسامهة الشركات ظهور أدى

 وشلتلكات أصوؿ على كافية محاية وضع اجل من وذلك الداخلية الرقابة بنظاـ االهتماـ زيادة إىل ادلاضي القرف

 يف الستخدامها الدقيقة ادلالية البيانات على احلصوؿ أجل ومن والعبث، واالختالس السرقة دلنع الشركات هذه

 .الشركات هذه إدارة عن ادللكية انفصلت حيث القرارات واختاذ التخطيط عمليات

 تقييم نتائج إف عليها، اخلارجي احلسابات مراجع اعتماد زيادة إىل الداخلية للرقابة ادلستمر التطور أدى كما  

 اإلجراءات هذه دلثل ادلطلوب وادلدى استخدامها، ادلطلوب ادلراجعة إجراءات طبيعة على تؤثر الرقابة لنظاـ ادلراجع

 )1( .احلسابات مراجع به يقـو الذي الفحص ونطاؽ مدى حتدد الداخلية الرقابة نظاـ وتقييم فحص نتيجة أف أي

 اإلجراءات تلك أف من والتأكد ادلوضوعية، والطرؽ اإلجراءات معرفة الداخلية الرقابة نظاـ تقييم ويتطلب  

 :حيدد أف جيب فادلراجع سلطط هو كما تستخدـ والطرؽ

 .الداخلي الضبط نظاـ مالئمة مدى- 

 .له سلطط هو دلا وفقا تشغيله يتم النظاـ كاف إذا ما- 

 الرقابة نظاـ أداء تعكس بطريقة منتظمة والسجالت احلسابات أف من التأكد اخلارجي ادلراجع على جيب كما  

 ومن ادلختلفة، الرقابة أساليب واستخداـ تشغيل كيفية لإلدارة ادلقدمة التقارير توضح أف جيب كما الداخلية،

 ظروؼ ظل يف مالءمته مدى لتحديد ادلستمر للفحص الرقابة نظاـ خيضع أف الضروري من فإنه أخرى ناحية

                                                           

   88ص ،2007 ،مصر ،ادلكتبة العصرية ،أساسيات ادلراجعة ،حامت زلمد الشيشي (1)
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 العناصر بفحص اخلارجي الفحص هذا ويكوف ال، أـ سلطط هو دلا وفقا يعمل أنه من والتحقق ادلنفذ، التشغيل

 سيوفر ذلك ألف بكفاءة تعمل الرقابة أساليب أف ومن السابقة، االعتبارات توافر من ويتأكد الرقابة لنظاـ ادلختلفة

 ادلهنية واذليئات ادلعاهد بُت الرأي استقر وقد ذلك ضوء يف ادلالئم ادلدى إىل اختباراته حجم لتحديد ادلربر لديه،

 تلك تزويد مع ادلالية األوراؽ بورصة يف ادلسجلة للشركات خاصة احملاسبية الداخلية الرقابة أف على العامل يف الرائدة

 )1( .النظاـ هذا يف قصور أو عجز أي عن مفصل بتقرير اذليئات

 )2( الداخلية الرقابة نظام وتقييم ودراسة فحص ووسائل طرق :الثاني المطلب

 بدراسة ادلستقل اخلارجي احلسابات مراجع يقـو أف بالضرورة الداخلية الرقابة لنظاـ السليم التقييم يتطلب 

 بالرقابة ادلتعلقة ادلعلومات معظم أف من الرغم وعلى الفعلي، تشغيله أثناء للنظاـ ومالئمة منتظمة ومراجعة

 أنه إال ادلشاهدة، طريق عن أو عليها أجوبة على واحلصوؿ األسئلة طرح طريق عن عليها احلصوؿ سيتم الداخلية

 التوصل مت اليت وللنتائج الداخلية للرقابة بالنسبة ادلنفذ والفحص للمراجعة مكتوب تقرير توفَت فيه ادلرغوب من

 انتهاء بعد كبَتة أمهية له يكوف كما ادلراجعة، خالؿ قيمته له مرشدا التقرير هذا ويكوف ادلراجعة، عملية من إليها

 .الداخلية الرقابة نظاـ يف ادلكتشفة للعيوب مستندي كدليل وذلك ادلراجعة عملية

 :التالية األساليب من أسلوب شكل يف الداخلية الرقابة نظاـ وفحص دراسة وتكوف

 عناوين على حتتوي قائمة بتجهيز مساعده أو ادلراجع يقـو: الداخلية للرقابة الوصفية أو التقريرية الدراسة -أ

 .الداخلية للرقابة الفرعية األنظمة

                                                           

195ص ،مرجع سايق ،أمحد حلمي مجعة (1)  
92ص ،1997 ،مصر ،الدار اجلامعية ،األسس العلمية و العملية دلراجعة احلسابات ،زلمد مسَت الصباف ،هالؿ عبد اهلل (2)  
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 دتر اليت واإلجراءات العمليات سَت خط توضح عملية كل أداة عن ادلسؤولُت ادلوظفُت إىل األسئلة بعض ويوجه

 أو اإلجابات بتسجيل مساعده أو ادلراجع يقـو وقد هبا، تسجل اليت والدفاتر أجلها من تعد اليت وادلستندات هبا

 من العملية سَت خط تظهر حبيث اإلجابات بًتتيب يقـو ذلك بعد ادلهمة، هذه أداء ادلنشأة دلوظفي يًتؾ قد

 )1( .الرقابية الضوابط بعض ينقصه أو ثغرات يتضمن النظاـ كاف إذا ما وحيدد هنايتها إىل بدايتها

 .ادلطلوب الشرح بكتابة ليقوموا للموظفُت األسئلة ترؾ ديكن حيث والبساطة بالسهولة األسلوب هذا ويتميز

 يف الضعف مواطن على التعرؼ صعوبة وبالتايل اإلجراءات وصف يف ادلطوؿ الشرح تتبع صعوبة عليه يعاد ولكن

 .اذلامة الرقابية العناصر بعض عن سهو حيدث أف ديكن كما النظاـ،

 وزلدود بسيط الرقابة نظاـ حيث احلجم وادلتوسطة الصغَتة ادلنشآت يف للتطبيق األسلوب هذا يصلح لذلك

 )2( .مطوؿ غَت الشرح وحيث اإلجراءات تتبع ويسهل

 تدفق خريطة شكل يف ادلنشأة عمليات من عملية ألي الداخلية الرقابة نظاـ تصوير ديكن: التدفق خرائط -ب

 أمد الذي ادلصدر) العملية بأداء ادلختصة واألقساـ اإلدارات تبُت( رسومات أو رموز شكل على عنه معربا)

 تتبع اليت واإلجراءات هبا، تثبت اليت والدفاتر خطوة كل يف تعد اليت وادلستندات( إليها يرسل اليت واجلهة ادلستند

 الوظائف توضح رموز اخلريطة إىل يضاؼ أف وديكن( عليها تتم اليت التشغيلية العمليات أي) وإدتامها دلعاجلتها

 .واعتمادها بالعملية والًتخيص ادلعارضة

 مدى على احلكم من بسهولة ودتكنه الرقابة نظاـ عن سريعة فكرة ولقارئها دلعدها تعطى بأهنا اخلرائط هذه وتتميز

 هذه على ويعاب االستبياف قائمة على وأيضا للنظاـ ادلكتوب التفصيلي الوصف على تتفوؽ بذلك وهي جودته،
                                                           

  310ص ،2000 ،بَتوت ،دراسات متقدمة يف ادلراجهة ، ،زلمد مرايا ،كماؿ الدين مصطفى الدهراوي  (1)
99ص ،مرجع سايق ،زلمد مسَت الصباف ،هالؿ عبد اهلل (2)  
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 عن فضال كثَتة، تفاصيل تضمنت إذا الفهم صعبة تكوف قد أهنا كما طويال، وقت يتطلب أعدادها أف الطريقة

 مايلي مراعاة وجيب الداخلية الرقابة نظاـ لتقومي كبَتة أمهية ذا تعترب قد واليت االستثنائية اإلجراءات تبُت ال أهنا

 :اخلرائط هذه إعداد عند

 .الفهم يف أسهل اخلريطة لتكوف والرسـو الرموز جبانب الكتابة استعماؿ جيب -

 .اإليضاح لزيادة أسفها يف معلومات إضافة ديكن دتاما واضحة اخلرائط تكن مل إذا- 

 .إليها يرسل اليت واجلهة( أعده الذي القسم أو اإلدارة) مستند كل مصدر باخلريطة يوضح أف جيب- 

 داخل النشاط نواحي مجيع تتناوؿ االستفسارات من رلموعة تصميم الوسيلة هذه تتطلب: االستبيان قائمة -ج

 الرقابة نظاـ كفاية مدى على للوقوؼ اإلجابات تلك حتليل مث عليها الردود لتلقي العاملُت على وتوزع ادلنشأة،

 جملموعة منها جزء كل خيصص أجزاء عدة إىل األسئلة قائمة تقسم أف األفضل ومن ادلنشأة داخل ادلطبقة الداخلية

 .النشاط رلاالت بإحدى تتعلق األسئلة من

 :أمهها عديدة مزايا من حتققه دلا احلسابات مراجعي بُت استخداما الوسائل أكثر من الوسيلة هذه وتعترب

 .رلاؿ لكل األسئلة من رلموعة تصميم طريق عن احلسابات مراجع هتم اليت اجملاالت مجيع ختطية إمكانية -

 ادلراجعة عملية يف البدء قبل استخدامها ادلمكن من جيعل شلا القوائم، إعداد يف التنميط مبدأ استخداـ إمكانية -

 .كافية بفًتة

 قد والذي األسئلة وإلقاء االستفسارات أسلوب من بدال العمالء من عاما قبوال االستبياف قائمة استخداـ يلقى -

 .هبم لإليقاع يسعى ادلراجع أف أو مساءلة أو استجواب زلل أهنم يعٍت
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 مجيع على تنطبق اليت العامة اخلطوط على حتتوي قد أهنا النموذجية االستبياف قائمة على يعاب ذلك ومع

 دوف آيل بشكل تستويف قد أهنا كما بادلنشأة، اخلاصة الظروؼ تراعي ال وبالتايل ادلتشابه النشاط ذات ادلنشآت

 .اهتماـ

 .مكاف كل يف عاما قبوال يلقى استخدامها زاؿ فال العيوب، هذه من وبالرغم

 بالتفصيل فيه حيدد كتايب ملخص بإعداد ادلراجع يقـو الطريقة هذه ظل يف: الكتابي الملخص طريقة -د

 الرقابة نظاـ تقييم يف به االسًتشاد بغية الداخلية، للرقابة السليم النظاـ يف توافرها الواجب والوسائل اإلجراءات

 الرقابة نظاـ تقييم بغية إتباعها الواجب اخلطوات إىل نشَت األخَت يف.ادلراجعة موضوع ادلؤسسة يف الداخلية

 .ادلراجع موضوع للمؤسسة الداخلية

 ادلبدئي الفحص األوؿ -

 والسياسة باإلجراءات االلتزاـ اختبار الثانية اخلطوة- 

 األساسية االختبارات الثالثة اخلطوة- 

 )1( .تقرير إعداد الرابعة اخلطوة- 

 

 

 

 

                                                           

(1)  Howard stettler, audit principes et methodes gènèral, publi unio, paris , 1974, p451 
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 )1( المراجعة برنامج تصميم على الرقابة :الثالث المطلب

 القياـ ينوي اليت و اإلختبارات من ادلراجعة برنامج تصميم على تؤثر للمراجع الداخلية الرقابة نظاـ تقييم نتائج إف

 ديكن و فعاؿ و قوي الداخلية الرقابة نظاـ يكوف فعندما، ادلالية بالقوائم الواردة ادلبالغ من للتحقيق ذلك و هبا

 : يلي مبا يقـو ادلراجع فإف مطبق و عليه اإلعتماد

 اإلحصائية العينة أسلوب بإستخداـ ذلك و السجالت و الدفاتر على سيجريها اليت اإلختيارات من احلد -أ

 . عليه اإلعتماد ديكن الرقابة نظاـ أف طادلا له داعي ال أمر بالكامل ادلالية العمليات مراجعة أف حيث

 من عينة إخًتنا إذا أننا مفادها و الرياضيات يف اإلحتماالت نظرية من مستمد اإلحصائية العينة وأسلوب  

 سحبت اليت ادلالية العمليات عن جيدة نتائج على ضلصل سوؼ فإننا عشوائية بطريقة ادلالية العمليات من رلموعة

 . العينة هذه منها

 من مفردة كل تعطي أف التحيز عدـ ويعٍت، العينة إختبار عند التحيز عدـ يراعي أف ادلراجع على جيب ولكن  

 . العينة مفردات ضمن من تكوف ألف احلظ و الفرصة نفس ادلالية العمليات

 أف و%  95 نسبة حيدد كأف العينة لنجاح ادلطلوبة الثقة درجة بتحديد احلسابات مراجع يقـو اجملاؿ هذا يف و   

 يف حيدث أف ديكن ال%  100 إىل ادلراجعة بنتيجة الوصوؿ أف حيث،  للخطأ أعلى كحد%  5 نسبة يًتؾ

 . مستحيال يكوف إنه ادلراجعة عملية

 مث العينة صلاح يقرر ادلراجع فإف%  95 هي و ادلطلوبة النتيجة إىل الوصوؿ و ادلختارة العينة فحص عند -ب  

 . العينة هذه منها سجلت اليت ادلالية العمليات إىل العينة من النتيجة هذه بعم

                                                           

207ص ،2000 ،اجلزائر ،كلية العلـو  ،رسالة ماجستَت ،معايَت ادلراجعة و تطبيقها يف اجلزائر ، ،زلمد بومساحة (1)   
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 الدخل قائمة بنود مجيع من للتحقق اإلجراءات يف احلسابات مراجع يتوسع اإلختبارات من احلد بعد ادلقابل يف و

 )1( :يلي كما هي اإلجراءات هذه و ادلايل ادلركز قائمة و

 .ادلشاهدة أو القياس أو بالعد سواء اجلرد طريق عن األصوؿ وجود من التأكد -

 ادللكية سندات أو السيارات رخص أو الفواتَت على اإلطالع طريق عن األصوؿ ذلذه ادلنشأة ملكية من التأكد -

 .ادلباين و لألراضي

 . ادليزانية تاريخ يف األصوؿ تغيَت صحة من التأكد -

 . ادليزانية تاريخ يف الغَت لصاٌف عليها رهانات وجود عدـ من التأكد -

  ادلساعدة األستاذ دفاتر يف ادلثبت بُت و ادلالية بالقوائم الواردة للمبالغ احلسابية الدقة من التأكد -

 . ادلستندية بادلراجعة القياـ -

 . اإلنتقادية بادلراجعة القياـ -

 ، ادلراجع تقرير صدور قبل و ادلايل العاـ هناية قرب حتدث اليت الفاصل احلد عمليات مراعاة -

 على للمنشأة اليت احلقوؽ مجيع بأف ادلراجع تقرير صدور قبل و ادلالية القوائم لعمل الالحقة األحداث متابعة -

 .السجالت و بالدفاتر كذلك إثباهتا مت قد الغَت

 .ادلالية القوائم يف للبيانات السليم العرض و ادلالية احلقائق عن الكامل اإلفصاح من التحقق -

 . ادلراجعة عملية بداية يف التحليلية باإلجراءات القياـ -

                                                           

142ص ،2004 ،بسكرة ،التسيَت كلية علـو  ،رسالة ماجستَت ،التدقيق و نظاـ الرقابة الداخلي  ،برواؿ بومدين (1)   
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 اإلعتماد ديكن وال فعاؿ غَت و قوي غَت الداخلية الرقابة نظاـ أف ادلستقل اخلارجي احلسابات دلراجع تبُت إذا و ٭

 الشخصي حكمه و خربته إستخداـ أي ادلراجعة عملية يف اإلحصائي غَت األسلوب إستخداـ يقرر فإنه،  عليه

 .اإلحصائية العينة أسلوب من بدال

 :التايل حسب للمنشأة ادلالية العمليات فحص ادلراجع يقدر فقد اجملاؿ هذا يف و -أ

 (أو) متتاليُت شهريُت مراجعة- 

  متتالية غَت أشهر ثالثة مراجعة- 

 :كالتايل أخرى بطريقة ادلالية العمليات فحص ادلراجع يقدر قد أو -ب

 %100 بنسبة تراجع دينار 10000 عن قيمتها تزيد اليت ادلالية العمليات

 %50 بنسبة تراجع دينار 4999 -2000 من ادلالية العمليات

 % 30 بنسبة تراجع دينار 1999 -1000 من ادلالية العمليات

 % 10 بنسبة تراجع دينار 999 -500 من ادلالية العمليات
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 :الفصل خاتـمة

 توليد من احملاسبية ادلعلومات لنظاـ يسمح أف شأنه من احملاسيب النموذج على الداخلية للرقابة قوي نظاـ وجود إف

 حتقيق من ادلؤسسة ديكن ثانية جهة ومن جهة، من للمؤسسة احلقيقة الوضعية عن ومعربة مصداقية ذات معلومات

 نظاـ مقومات تعترب. منه ادلتوخاة األهداؼ حتقيق النظاـ هذا يستطيع بالتايل ذلا، العامة اخلطة يف ادلرسومة أهدافها

 لذا صحيح، والعكس النظاـ هذا وفعالية قوة تعكس األخَتة هذه فقوة ادلبٌت داخل كاألعمدة الداخلية الرقابة

 :التالية العناصر يف مقوماته إىل سنتطرؽ

 وجعل منه ادلتوخاة األهداؼ وحتقيق احملاسيب العمل إحكاـ بغية متعددة وسائل الداخلية الرقابة نظاـ يستعمل

 وتعرب مصداقية ذات معلومات توفَت خالؿ من للمعلومات ادلستعملة لألطراؼ يستجيب احملاسبية ادلعلومات نظاـ

 الرئيسية ادلقومات تدعم أف شأهنا من إجراءات عدة النظاـ هذا على وجب لذلك للمؤسسة، احلقيقة الوضعية عن

 من الداخلية الرقابة لنظاـ ادلختلفة اإلجراءات إىل البند هذا يف سنتطرؽ لذا للمبٌت، األساس حجر مبثابة وتعترب له،

  .اآلتية العناصر خالؿ
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 مقدمة الفصل:

تعد اخلزينة العمومية ادلكلفة بتسيري العمليات ادلالية مصلحة إسًتاتيجية للدولة يف جتسيد سلطتها ادلالية فهي     

تساىم عرب ادلصاحل ادلركزية و شبكة احملاسبني العموميني ادلوزعني على كل الًتاب الوطين يف تنفيذ القوانني اليت 

 يتضمنها قانون ادلالية.

ر فإن اخلزينة العمومية بصفتها مصرف الدولة فهي تقوم بعدة عمليات كالدفع، التسديد و و يف ىذا اإلطا   

 ادلسامهة يف تنظيم السيولة ادلالية )النقد(.

و أمام ىذه ادلسؤولية الصعبة فإن االىتمام األساسي للمسؤولني ادلتعاقبني على إدارة اخلزينة، ىو إنشاء    

 سامهني.خدمات تكون يف خدمة ادلواطن و ادل

ارتأينا أن نعطي لذة خاصة للموضوع و  فحص نظام نظام الرقابة الداخليو بعدما أجرينا دراسة نظرية حول    

ذلك بإجراء مقارنة بني اجلانب النظري و اجلانب التطبيقي داخل ميادين الشغل و ىذا من خالل الًتبص الذي 

  ىي عبارة عن صورة مصغرة للززينة العمومية للدولة.   أجريناه مبقر اخلزينة العمومية لوالية مستغاًل و اليت

 ادلبحث األول: تقدمي مؤسسة اخلزينة العمومية.

 يف اخلزينة العمومية. فحص نظام الرقابة الداخليةادلبحث الثاين: عملية 
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 مؤسسة الخزينة العموميةتقديم  :المبحث األول

 نبذة تاريخية عن المؤسسة :المطلب األول

 تام تطور ادلنظمة ىذه أن تعرف قبل ،ادلوارد ومع التكاليف مع ىامة تشغيلية موارد ذات منظمة عترب اخلزينةت   

كانت ىناك عدة خزائن و ىي عبارة عن صناديق ذات تسيري فردي  9871عند مطلع الثورة الفرنسية سنة 

 صيغة مركزية للعمليات ادلالية.تعتمد يف تسيريىا على اإليرادات مقابل النفقات اليت تعجز عن إجياد 

 بعد الثورة الفرنسية تركزت جهود كبرية أذترت على األساسيات التالية:    

 *إنشاء وحدة للززينة.

 *استقاللية اخلزينة على باقي اذليئات اخلاصة.

 *التنمية و الرقابة.

  2661 عن اذليئة الفرنسية سنة أما بالنسبة للززينة العمومية احلالية و اليت أنشأت بعد انفصال الدولة    

باعتبارىا نشأت عن اخلزينة العمومية، فمن حيث تنظيمها احلايل تظهر على أهنا منظمة ذات وسائل التسيري 

 اذلامة اليت على عاتقها تكاليف و لديها مداخيل.

تتكون من  صلد أن اخلزينة 2662ماي  22ادلؤرخ يف  211-12من ادلرسوم التنفيذي  22و طبقا للمادة    

 مخسة مكاتب:

 . مكتب النفقات العمومية.2

 . مكتب احلفظ و احملاسبة و األموال.1

 . مكتب ادلراقبة.3
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 . مكتب تسديد احلسابات و التحصيل.4

 . مكتب إدارة الوسائل و حفظ األرشيف.5

 المطلب الثاني: الخزينة الوالئية لوالية مستغانم

  Le Trésorierأمين الخزينة:

ىو احملاسب العمومي للززينة و ىو مكلف بتنفيذ نفقات و إيرادات الدولة يف إطار القوانني و التشريعات    

 ادلعمول هبا باعتباره احملاسب ادلكلف باحملافظة على شلتلكات الدولة.

  Le Fondé De Pouvoirالوكيل المفوض: 

قتسم معو ادلسؤوليات داخل اخلزينة و يف حالة غياب مثلو مثل أمني اخلزينة مهمتو مزدوجة مع أمني اخلزينة ي   

أمني اخلزينة فإن الوكيل ادلفوض ىو الذي حيل زللو و يقوم جبميع أعمالو و إمضاء رتيع الوثائق احملاسبية نيابة 

 عنو.

 ( مكاتب كل مكتب ينقسم إىل فروع و ىذه ادلكاتب ىي:5تتكون خزينة والية مستغاًل من مخسة )    

 النفقات العمومية:مكتب . 9

تتمثل مهمة ىذا ادلكتب يف السهر على تطبيق التنظيم الذي يسري نفقات التجهيز ادلتعلقة بالعقود ادلربمة يف    

 إطار الصفقات العمومية و كذلك السهر على مسك ادللفات اخلاصة بعمليات التجهيز العمومية.

عمال اخلزينة مبراقبة كشوف الرواتب الشهرية و ذلك من كما يقوم موظفي ىذا ادلكتب ) ادلراقبني( و مفتشي     

خالل معرفتهم للقوانني احملددة لتسديد رواتب ادلوظفني و على أساسها تتم عملية ادلراقبة و التأكد من الوثائق 
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ة و يتكون ادلرفقة يف احلوالة. تعتمد ىذه ادلراقبة اليت يقوم هبا ادلكلفون هبذه ادلهمة على تقنيات احملاسبة العمومي

 أقسام فرعية ىي: 3ىذا ادلكتب من 

 اخلاصة.قسم فرعي دليزانية التسيري و احلسابات  -

 قسم فرعي دليزانية الوالية و ادلؤسسات العمومية. -

 .مكتب الحفظ و المحاسبة و األموال: 2

متو ىي احلسابات يعترب ىذا ادلكتب ملتقى كل ادلكاتب ألن كل العمليات اليت جترى يف اخلزينة تصب فيو، مه    

أيام )عشرية( و خالل كل شهر و يف هناية السنة بتقرير لكل  91ادلتعلقة باحلواالت أو التحويالت و يقوم يف كل 

حيث تقوم ىذه األخرية بادلقارنة بني ىذه الوثائق و  -اجلزائر العاصمة–العمليات اليت ترسل إىل اخلزينة ادلركزية 

 أقسام فرعية ىي: 4ىذا ادلكتب من  الوثائق ادلوجودة لديها و يتكون

 قسم فرعي للمحاسبة العامة. -

 قسم فرعي حلسابات التسيري. -

 قسم فرعي للمعاشات. -

 .أمني الصندوق للمززن الوالئي -

 .مكتب المراقبة:3

ىي زلاسبة و مراقبة ادلؤسسات التعليمية و مراكز التكوين العمومية ادلتواجدة على تراب الوالية و مهمتو      

ذلك بواسطة زلاسبني و مفتشني للززينة الذين يقومون بزيارات تفتيشية إىل ىذه ادلؤسسات حيث يطالبون 
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يت قامت هبا يف إطار النفقات و اإليرادات و األعوان احملاسبني فيها بالوثائق التربيرية و احملاسبة جململ العمليات ال

 يتكون من قسم فرعي للمراقبة و التحقيقات.

 .مكتب تسديد الحسابات و التحصيل:4

مبيزانية الدولة و احلسابات اخلاصة للززينة كما يعمل يهتم ىذا ادلكتب بضمان مسك زلاسبة االعتمادات     

ائية و تنفيذىا كما يقوم بالتحقق قبل تسديد أية حوالة مع توفري على ضمان التكفل بادلعارضات اإلدارية و القض

 أقسام فرعية ىي: 4االعتمادات و األموال للتزصيصات ادلرخص هبا، و يتكون ىذا ادلكتب من 

 قسم فرعي لالعًتاضات. -

 قسم فرعي للمحاسبة و لتسديد احلسابات. -

 قسم فرعي لتسديد احلسابات. -

 ل ادلتوفرة. قسم فرعي لإلعتمادات و األموا -

 .مكتب إدارة الوسائل و حفظ األرشيف:5

موضوع حتت السلطة ادلزتصة لدراسة كل ما خيص أمن اخلزينة و التأكد من التسيري و نظافة كل ما ىو      

مسك احملاسبة و تقييم كل ما ىو يف  السهر على حفظ األرشيف، عقار و غري عقار يف اخلزينة و من وظائفو:

 و يتكون من قسمني فرعيني مها: متابعة تنظيم العمل باخلزينة. التسيري اإلداري و العمال باخلزينة، متابعة اخلزينة،

 قسم فرعي للموظفني و التوثيق و التكوين. -

قسم فرعي للوسائل، الصيانة، األمن و حفظ األرشيف. -
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 مستغانم  الهيكل التنظيمي لخزينة والية
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  المديرية الجهوية لخزينة مستغانم :المطلب الثالث

 تـعـريـفـها:

العامة للززينة العمومية باجلزائر، و تضم ىذه ادلديرية تعترب ادلديرية اجلهوية خلزينة مستغاًل أحد مقرات ادلديرية     

 كل من والية مستغاًل، والية تيارت و والية غليزان و تتكون من ثالث نيابات مديريات و ىي على التوايل:

و ذلا دور تعميم ادليزانية و كذا توكيل و متابعة        نيابة مديرية المستخدمين و التكوين و الوسائل: *

 دمني.ادلستز

 يتمثل دورىا يف التحقيق يف بعض ادلؤسسات اإلدارية و  نيابة مديرية التحقيقات و المنازعات:* 

 مراقبة العمليات ادلالية.

 و يتمثل دورىا يف الًتقية داخل اخلزينة و كذا التوفري نيابة مديرية إدارة الخزينة و االستخدامات:* 

 وق اخلزينة و سندات التجهيز.عن طريق االشًتاكات، السندات اخلاصة بصند 
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 الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية لخزينة مستغانم
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 الداخلية في الخزينة العمومية الرقابةعملية  :المبحث الثاني

و بواسطة  ،الداخلية ىي عملية مهمة يف الوقت الراىن بسبب الغش و التحايل يف ادلؤسسات الرقابةإن عملية     

ىذه العملية تبقى ادلؤسسة يف الطريق السليم و مبا أن اخلزينة العمومية ىي مؤسسة مالية ذات طابع إداري إذن 

داخل ىذه ادلؤسسة قمنا بتقسيم ىذا الرقابة الداخلية ، و دلعرفة مراحل رقابة الداخلية جيب أن تكون لديها 

أما ادلطلب الثاين  فحص نظام الرقابة الداخليادلبحث إىل ثالثة مطالب حيث يتضمن ادلطلب األول ادلسؤول عن 

 احملاسبية. الرقابةفقد خصصناه دلراجعة النفقات و اإليرادات و أخريا ادلطلب الثالث تضمن 

  ) أمين الخزينة( :المطلب األول

 :التالية ةتوجد يف ادلؤسسة بإحدى الطرق الثالث الرقابة الداخليةإن عملية      

يتضمن مراجع مسؤول عن الرقابة الداخلية يف مؤسسة تتضمن قسم خاص ب الرقابة الداخليةتتم عملية أن  -

 عملية ادلراجعة و يسمى قسم ادلراجعة الداخلية.

و ىو الذي  يف ادلؤسسة على يد مدير ىذه ادلؤسسة أو صاحبها الرقابة الداخلي فحص نظام أن تتم عملية -

 بنفسو و عادة ما تكون مؤسسة "خواص". الرقابة، حبيث يقوم بعملية الرقابة الداخليةيشرف على قسم 

وم هبذه العملية تلقائيا و ىو احلال و ىو من يق الرقابةو أخريا أن يكون مدير ادلؤسسة ىو ادلسؤول عن عملية  -

 و إمنا أمني اخلزينة ىو من يقوم بعملية بنفسو. الرقابة الداخليةيف اخلزينة العمومية أي ال يوجد قسم خاص 
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 :مراجع داخلي رقيب و أمين الخزينة بصفتو

إن أمني اخلزينة و يسمى أيضا احملاسب الرئيسي، ىو ادلسؤول األول يف اخلزينة العمومية و لو عدة صالحيات      

ادلتعلق  19-11 من قانون 33ادلراجعة الداخلية و ىذا ما جاءت بو ادلادة الرقابة و و من ىذه الصالحيات 

يف مفهوم ىذه األحكام، كل شزص يعني قانونا  يعد زلاسبا عموميا" باحملاسبة العمومية اليت تنص على أنو:

 :للقيام بالعمليات التالية

 حتصيل اإليرادات و دفع النفقات. -

 ضمان حراسة األموال أو السندات أو القيم أو األشياء أو ادلواد ادلكلف حبفظها. -

 تداول األموال و السندات و القيم و ادلمتلكات و العائدات و ادلواد. -

  ."حسابات ادلوجوداتحركة  -

ىذه الداخلية بطريقة تلقائية و تتم  الفحص و الرقابةومن ىنا نستزلص أن أمني اخلزينة ىو من يقوم بعملية    

عملية على مستوى ثالثة أقسام و ىذا نظرا لكثرة التالعبات و الغش و األخطاء و التحايل و تتمثل ىذه ال

 :األقسام فيما يلي

 ية.النفقات العمومقسم  -

 قسم اإليرادات العمومية. -

 قسم احملاسبة العمومية. -

 :أمين الخزينة لهذه األقسام قبةأىمية مرا

 ىو ادلسؤول األول و ادلباشر شزصيا و ماليا على رتيع العمليات. -
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 حتسني التسيري.  -

 التنظيم احملكم جلميع العمليات. -

 احلد من الغش و االحتيال. -

 اكتشاف األخطاء. -

 احلد من البريوقراطية و الرشوة. -

 و المحاسبة)اإليرادات و النفقات(  على الميزانية الداخلية الرقابة :المطلب الثاني

ادليزانية ىي الوثيقة اليت تقدر للسنة ادلدنية رلموع اإليرادات و النفقات اخلاصة بالتسيري و االستثمار و منها      

نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأمسال و ترخص هبا. و من ىذا التعريف نستنتج أن ادليزانية تتكون من 

 كل من النفقات و اإليرادات.فحص  نفقات و إيرادات، و من ىنا جيب على ادلراجع الداخلي 

 على اإليراداتالداخلية  الرقابة :أوال

 الرقابة الداخليةإن اخلزينة العمومية ىي ادلسري ادلايل جملموعة من قطاعات الدولة و بالتايل عند القيام بعملية      

 يلي:مبراجعة كل قطاع على حدة حبيث يراجع ما على اإليرادات، يقوم ادلراجع الداخلي 

 ىل ىناك فائض يف إيرادات السنة ادلالية ادلاضية إلضافتو إىل إيرادات السنة ادلالية احلالية. -

ىل ىناك إعانات مالية مقدمة للززينة العمومية من طرف الوزارة و ىي عبارة عن وثيقة تسمى  -

اإلعانة، عنوان حيث يقوم ادلراجع الداخلي مبراجعة اسم القطاع ادلستفيد من ىذه  (Décision)بالقرار

 العملية، ادلبلغ اإلرتايل باألرقام ىو نفسو باألحرف.

 األخرى فرياقب كل إيراد مع وثائقو الثبوتية و مبلغ اإليراد. أما بالنسبة لباقي اإليرادات  -
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 على النفقات الداخلية الرقابة :ثانيا

خاصة بالنفقات يف اخلزينة العمومية على شكل حوالة مرفقة بوثائق ثبوتية و ىي ما يعتمد  عمليةأي تتم      

و تنقسم ىذه النفقات إىل نوعني مها نفقات التسيري  فحص نظام الرقابة الداخليعليها ادلراجع الداخلي يف عملية 

ارات و ادلشاريع التنموية للوالية و نفقات التجهيز و يكمن الفرق بينهما أن قسم نفقات التجهيز خاص باالستثم

و يكون حجم ادلبالغ فيها ضزم جدا، بينما يقوم قسم نفقات التسيري بتغطية األعباء العادية الضرورية لتسيري 

 ادلصاحل العمومية.

 :على حوالة النفقات كما يلي الداخلي الرقابة نظام فحصو تتم عملية    

 احلالية، أي ال ديكن أن تكون احلوالة للسنة ادلالية السابقة.ادلالية ىل احلوالة خاصة بالسنة  -

 ىل رقم الكشف مدون على احلوالة. -

 ىل معلومات احلوالة مطابقة مع الكشف. -

 ىل رقم ادلادة ىو الذي جيب أن يكون يف ىذه احلوالة. -

 ىل اسم الدائن و رقم احلساب مطابق مع الوثيقة الثبوتية لو. -

 ادلوجود يف الفاتورة. ىو نفسو ىل ادلبلغ ادلكتوب يف احلوالة باألرقام و باألحرف  -

 ىل يوجد توقيع مدير القطاع اخلاص هبذه احلوالة. -

 موضوع النفقة صحيح. ىل -

 ىل الوثائق الثبوتية للنفقة موجودة. -
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الوثائق و مرقابة  األخري مبراجعة بعد قيام ادلراجع الداخلي مبراجعة احلوالة حسب ادلراحل اليت ذكرناىا، يقام ىذا

 :الثبوتية ادلرفقة باحلوالة، و ىنا ختتلف ىذه الوثائق حسب نوع النفقة و ىي نوعان

 و ىي االتفاقية و الفاتورة :الوثائق الثبوتية الخاصة بنفقات التسيير .1

اتفاقية ادلشًتيات السنوية يراجع ادلراجع االتفاقية: تتم بني ادلورد و القطاع و تكون مدهتا سنة كاملة، فمثال يف * 

، و جيب عند كل الداخلي عناصر االتفاقية و ىي الشروط ادلربمة بني الطرفني، ادلشًتيات بأمسائها و أسعارىا

عملية شراء أن تكون األسعار ادلوجودة يف الفاتورة متطابقة مع اليت يف االتفاقية، أي أنو مهما حصل تبقى 

 يها ىي نفسها حىت هناية الفًتة.األسعار ادلتفق عل

 :* الفاتورة: يراجع فيها ما يلي

 األشياء اليت مت اقتناءىا باالسم و السعر. -

 حسابات الفاتورة مع رلموع الكتابة باألحرف. -

 توقيع اآلمر بالصرف. -

إذا كانت مصاريف الكهرباء، الغاز، اذلاتف...اخل فرياجع الفاتورة فقط، أما بالنسبة ألجور ادلوظفني فيجب أما 

مفصلة للموظفني و كشف الدفع و الوثائق الثبوتية إذا كان ىناك تغيري يف أجر أحد أن تكون احلوالة مرفقة بقائمة 

 ادلوظفني ) عقد الزواج(.

 مها و تنقسم بدورىا إىل قسمني :بنفقات التجهيز. الوثائق الثبوتية الخاصة 2

 فيها ما يلي:و يقيم دج فهنا تكون اتفاقية يراجع  711.111.111من  * إذا كان مبلغ احلوالة أقل

 ، مبلغ االتفاقية، معلومات عن ادلقاول.وضعية األشغال -
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 لمشروع.مضمون االتفاقية: الشروط ادلربمة بني القطاع و ادلقاول، ادلبلغ اإلرتايل ل -

 احملاضر: زلضر فتح العروض التقنية و ادلالية، زلضر تقييم العروض التقنية. -

 ادلداولة لًتخيص عقد اتفاقية ادلشروع و تكون من طرف الوايل. -

 شهادة تأمني ادلشروع. -

 من مبلغ ادلشروع. 5ضمان بنكي قيمتو  -

 زلضر أمر انطالق ادلشروع. -

 تسليم مؤقت.و يف هناية ادلشروع تقدم وثيقة مبحضر  -

فيها نفس الوثائق  قبدج فهنا تكون صفقة عمومية، يرا711.111.111*إذا كان مبلغ احلوالة أكثر من 

، باإلضافة الثبوتية ادلذكورة يف االتفاقية إىل أهنا ال تعترب اتفاقية بني ادلقاول و القطاع بل ىي عبارة صفقة عمومية

شهادة اإلعفاء من -شهادة التأىيل-اجلبائية البطاقة-لسجل التجاريإىل ذلك يراجع ادلعلومات التالية: معلومات ا

-CNEP-CASNOS)حصيلة اجلباية للسنة األخرية-نسزة عن ىيكل ادلؤسسة-شهادة السوابق العدلية-الضريبة

CACOBATH) . 

  سنوية. رقابةشهرية،  رقابةيومية،  رقابةأنواع ىي  3تنقسم إىل  :على المحاسبة الرقابة الداخليةثالثا: 

إفراغ الدفاتر  رقابةدفاتر احملاسبية مع الوثائق الثبوتية ادلرفقة هبا، مث ال و فحص رقابةيوميا  تتماليومية:  الرقابة *

النفقات و اإليرادات(، حبيث جيب أن تكون رتيع العمليات احملاسبية ادلسجلة يف احملاسبية يف السجل اليومي )

 .ادلدينيساوي رلموع  الدائنرلموع الدفاتر احملاسبية، مث التأكد أن رلموع سجل احملاسبة اليومي متساوية مع 
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و ادلسجلة  رتيع العمليات الشهرية اليت دتت بفحصالداخلي  الرقيبيقوم هناية كل شهر  يف :الشهريةالرقابة  *

 يف سجل احملاسبة اليومي مع ادليزانية احملاسبية الشهرية و التأكد أن رلموع الدائن يساوي رلموع ادلدين.

ادلقدمة مع ادليزانية احملاسبية  الشهرية احملاسبية رتيع ادليزانيات مبراقبةيف هناية كل سنة مالية يقوم  :السنوية الرقابة *

 السنوية و التأكد أن رلموع الدائن يساوي ادلدين.

 فحص و تقييم نظام الرقابة الداخليخطوات عمل  :المطلب الثالث

فحص بعدما تطرقنا يف ادلطلب الثاين إىل العناصر اليت جيب مراجعتها سنشرح يف ىذا ادلطلب خطوات عمل     

اخلزينة العمومية يف اذليكل التنظيمي دلؤسسة  الفحص و التقييم، إن أمهية وظيفة  الداخليو تقييم نظام الرقابة 

كذلك ،  اعتماد منهجية سليمة حرصا على دقة النتائج ادلتوصل إليها منها إتباع خطوات عمل واضحة و يتطلب

 إصلاحها، و خطوات عمل جيب إتباعها يف إطار تنفيذ ادلهمة و ىناكبالتايل  العملية على نشاط ادلؤسسة و أثر

 ىذه اخلطوات كالتايل:

 .فحص و تقييم نظام الرقابة الداخليالتزطيط األويل لعملية -1

 .فحص و تقييم نظام الرقابة الداخليالقيام بال-2

 .فحص الداخليالتقرير -3

، حيث الفحصىي ادلرحلة التمهيدية يف  :الرقابة الداخليفحص و تقييم نظام لعملية التخطيط األولي  :أوال

ىذا من  معلومات عن ادلؤسسة و بغرض كسب معرفة و ؤسسةباإلطالع على ادلالداخلي ادلراجع  الرقيب و يقوم

 تتم ىذه ادلرحلة عرب ثالث خطوات ىي: أجل تكوين ادللف الدائم للمؤسسة و

بدراسة أولية لنشاط ادلؤسسة حيث حتصل على  الرقيبن يقوم ىي تقتضي أ و :الدراسة األولية للمؤسسة - 
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تاريخ نشأة ادلؤسسة، شكلها القانوين، تنظيمها اإلداري،  عنوان و ادلعلومات عنها مثل "اسم و سلتلف البيانات و

يرى ضرورة غريىا من ادلعلومات اليت  و كذا اإلجراءات احملاسبية ادلتبعة نظام ادلراقبة الداخلية ادلطبق فيها، و

الضعف يف نظام ادلؤسسة وىذا لكي حيدد اإلجراءات التفصيلية  احلصول عليها كما يقوم بتحديد نقاط القوة و

 ."اليت تندرج يف برنامج ادلراجعة

يتم إعداد ىذا الربنامج بتحديد األىداف اليت يريد الوصول إليها، كما يظهر الربنامج  :الرقابةإعداد برنامج  -

 ه للمهمة ادلكلف هبا.كذلك اإلجراءات اليت سوف يتزذىا أثناء أداء ادلطلوب من ادلراجع ونطاق العمل 

برنامج ادلراجعة ىو عبارة عن قائمة حتتوى على إجراءات ادلراجعة الواجب إتباعها للتحقق من البنود الواردة  

ت ىي اخلطوات التفصيلية لعملية ىذه اإلجراءا بالقوائم ادلالية لغرض الوصول إىل األىداف ادلوضوعة مسبقا، و

 ادلراجعة. 

كفاءة األفراد العاملني  جيب على ادلراجع التوفيق بني ادلهارات ادلطلوبة و أنويقصد بو  و :توزيع االختصاصات -

 سلتلف األطراف ادلعينة بنتائج ادلراجعة. الوحيد أمام إدارة ادلؤسسة و ادلسؤول األول و همعو، ىذا باعتبار 

كما  تطبيق سلتلف اإلجراءات ادلتعلقة هبا و يف ىذه اخلطوة يقوم ادلراجع بعملو بصفة فعلية و :الرقابةقيام ثانيا: ال

نوعية الصعوبات  قد ختتلف ىذه اإلجراءات تبعا الختالف طبيعة نشاط ادلؤسسة و مت حتديدىا يف الربنامج، و

 اجعة ىي:اليت ديكن أن يصادفها. إال أن ىناك عناصر مرتبطة بأداء ادلر 

جيب يف  قدرة االعتماد عليها يف اختاذ القرارات و دقة العمليات و يعين التأكد من مدى صحة و و :التحقيق

ىو العنصر  احلسابات و حبيث يعتمد التحقيق أساسا على العمليات و ،اآلراء التحقيق التفريق بني احلقائق و

 اخلارجية. راجعة الداخلية وادلشًتك بني ادل
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اإلجراءات ، احلسابات ة الداخلية ويإجراءات الوقا، يقتضي الفحص االنتقادي للسياسات اإلدارية و :التحليل

  .ادلستندات داخل نطاق الفحص سلتلف السجالت و احملاسبية و

 يقصد بو مدى التوافق بني السياسات اإلدارية من جهة أخرى االنضباط يف التنظيم. و :االلتزام

فعالية سلتلف السياسات ادلعمول هبا يف ادلؤسسة،  الشزصي للمراجع عن مدى كفاءة وىو التقييم  و :التقييم

 تقدمي االقًتاحات كذلك. تطوير األداء و بغية ترشيد اإلجراءات و

الطريقة اليت دتت هبا ادلعاجلة مع النتائج  مدى أمهيتو و حبيث يربز فيو ادلراجع الذي كان زلل الفحص و :التقرير

ىذا  يفضل عرض ىذا التقرير على ادلسؤول عن النشاط زلل الفحص و التوصيات ادلقًتحة، و و ادلتوصل إليها

 لتجنب تشويو احلقائق أو سوء تقدير بعض األمور.

يف ىذه اخلطوة يقوم ادلراجع حبوصلة جململ ما قام بو من فحوصات دلزتلف  :أو الرقيب تقرير المراجع :ثالثا

كذلك مدى االستمرار يف تطبيقها من  ادلؤسسة يف تطبيق احملاسبة ادلتعارف عليها والبنود مشريا إىل مدى التزام 

السبل اليت تؤدي إىل  الضعف ادلوجودة يف ادلؤسسة، و خالل السنوات السابقة كما يشري إىل نقاط القوة و

 تصحيح ولالالزمة  يف ختام تقريره يبدي التوصيات براىني مقنعة، و حتسينها مدعما كل ىذه النتائج بإثباتات و

 لب.رأيو بصفة موضوعية حول حسابات ادلؤسسة سواء باإلجياب أو السكذلك إبداء   ،حتسني األداء
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 :الفصل خاتمة

 ،إستزلصنا من خالل دراستنا أن الرقابة الداخلية ختتلف من مؤسسة ألخرى حبسب النشاط الذي دتارسو

جيد لنظام الرقابة فبالنسية للززينة العمومية كوهنا مؤسسة مالية ذات طابع إداري جيب أن تكون لديها فحص 

حيث يكون مدير ادلؤسسة ىو ادلسؤول عن عملية الرقابة الداخلية و ىو من يقوم هبذه العملية تلقائيا  ،الداخلي

نة ىو من يقوم بالعملية بنفسو و يتم الفحص على أي ال يوجد قسم خاص بالرقابة الداخلية و إمنا أمني اخلزي

حبيث تتم مراجعة  مستوى قسم ادليزانية و احملاسبة و ىذا نظرا لكثرة التالعبات و الغش و األخطاء و التحايل

 الوثائق و ادلستندات اخلاصة هبذه األقسام.

إن أمهية وظيفة الرقابة يف اذليكل التنظيمي دلؤسسة اخلزينة العمومية يتطلب منها إتباع خطوات عمل واضحة و 

إعتماد منهجية سليمة حرصا على دقة النتائج ادلتوصل إليها لتقدمي تقرير يتضمن النتائج ادلتوصل إليها حول 

 الالزمة لتصحيح و حتسني األداء.سواء باإلجياب أو السلب و إبداء التوصيات حسابات ادلؤسسة 
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 :خاتـمة

على تنظيم جيد و تقسيم بناء دلختلف الوظائف و حتديد ادلسؤوليات و على نظام  الرقابة الداخليةتعتمد   

 زلاسيب سليم و عناصر بشرية و أدوات رقابة مالئمة.

و من خالل ىدا البحث حاولنا إبراز اجلوانب العامة ادلتعلقة مبوضوع فحص نظام الرقاية الدخلي يف ادلؤسسة   

جد ضرورية يف ادلؤسسات اإلقتصادية كون أهنا تتضمن كل ادلقاييس  الرقابة الداخليةحيث وجدنا أن  ،اإلقتصادية

اليت تضمن لإلدارة حتقيق عدة أىداف تتمثل يف محاية أصوذلا و احملافظة عليها ضد األخطار و ضمان دقة 

ان اإلستجابة للسياسات ادلوضوعة من خالل إعداد حبيث ميكن اإلعتماد عليها و ضم ،البيانات احملاسبية و ادلالية

تقارير دورية عن نتائج األنشطة و كدا ضمان اإلستخدام اإلقتصادي الكفء دلواردىا من خالل جتنب اإلسراف 

 و القصور و التبدير يف إستخداماهتا.

 من ذلك و احملاسيب األداء تفعيل من الرقابة لنظام ميكن حد أي إىل نبني أن الورقة ىذه خالل من حاولناكما   

 من النهاية يف لتمكن احملاسبية ادلعاجلة خطوات مع مزجها زلاولنا النظام، ذلذا النظرية اجلوانب استعراض خالل

 .للمؤسسة ادلايل للمركز احلقيقية الوضعية عن ومعربة مصداقية ذات معلومات توليد

و تظهر أمهية الفحص اجليد لنظام الرقابة الداخلي يف ادلؤسسات دلا لو من تاثري مباشر على السري احلسن   

النظمة الرقابة الداخلية ادلطبقة و اداة يف يد االدارة العليا للمؤسسة تعمل على مد االدارة بادلعلوات ادلستمرة فيها 

 ام و اخريا الطريقة اليت يعمل هبا النظام.يتعلق بالكفاءة اليت يتم هبا التنفيد الفعلي للمه
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 تحليل الفرضيات

فبعد معاجلتنا و حتليلنا دلختلف جوانب ادلوضوع يف فصولو الثالثة توصلنا إىل نتائج خاصة باختيار الفرضيات و 

 .التوصياتنتائج عامة مع رلموعة من 

 الية:فيما خيص اختيار الفرضيات،فقد أدت معاجلة البحث إىل النتائج الت

تنص على ان ادلراجعة الداخلية ىي وظيفة مستقلة دتارس بكل موضوعية و دلك يف مجيع  :الفرضية االولى -

فإشراك ادلراجع الداخلي يف  رلالت وظائف ادلؤسسة و إبتعاد ادلراجعة الداخلية عن واإلجراءات الرقابية و تنفيدىا

ىاتني العمليتني جتعلو غري قادر على اختيار و تقييم تلك اإلجراءات مبوضوعية كما لديها فعالية يف تسيري 

 ادلؤسسة. 

 نقاط اكتشاف خالل من الداخلية الرقابة نظام تقوم بتفعيل الداخلية ادلراجعةان  تمثل يفت :للفرضية الثانية -

ادلراجعة  الدي تكتسيو دورال من خالل ادلخاطر حتديد أيضا الدخلية، عملية ادلراجعة تنفيذ خالل القوة والضعف

 حول التقرير مث الداخلية، الرقابة نظام وتقييم فحص طريق عن االقتصادية، للمؤسسة احملاسيب النظام ضبط يف

 ادلقرر ادلعلومات ومصداقية صحة على والتأكد للمؤسسة، احلقيقة والوضعية ادلايل للمركز ادلالية القوائم دتثيل مدى

 اخلارجية االستثمار قرارات وتوجيو األداء تفعيل يف الداخلية القرارات لنجاعة أساسا باعتباره ادلراجع قبل من عنها

 .ادلؤسسة عن
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  :نتائجال

 أما النتائج العامة ادلتوصل إليها فجاءت كما يلي:

 .ادلؤسسة يف البشرى ادلورد كفاءة وعلى جرائتوإب االلتزام مدي على الداخلية الرقابة نظام صلاعة تتوقف -

 .النظام ىذا من ادلتوخاة األىداف دعم شأهنما من الداخلية الرقابة نظام دلقومات وادلرونة السليم التصميم أن -

 لضمان اإلدارة طرف من ، ادلوضوعة القواننيو والتعليمات اإلجراءات من رلموعة ىي الرقابة الداخلية إن -

 ىذه هبا تقوم التي ،واإلدارية المالية للعمليات ناجح تسيري ىـإل الوصول بغية ادلؤسسة ظائفو في التحكم

 .الوقايةو للتسيير أداة ىو الرقابة الداخلية فنظام األخرية

 القرارات الختاذ اإلدارة لبق من الداخلي باالحتياج تفي تفصيلية معلومات توليد على احملاسيب النظام يعمل -

 الختاذ اخلارجي باالحتياج تفي وعامة قيميو معلومات توليد إىل يسعي كما ادلناسبني ادلكان و الوقت يف ادلناسبة

 يف ادلتبناة الرقابية األنظمة وصالبة قوة على تتوقف القرارات ىده فعالية أن بيد األطراف، ىذه قبل من القرارات

 .داخلها ادلعلوماتية األنظمة سلتلف يف ادلعاجلة سالمة على و ادلؤسسة

 :التوصيات

تعترب ادلراجعة الداخلية أداة إدارية تابعة لإلدارة العامة للمؤسسة و لنجاح ىده الوظيفة البد من توفر الشروط اليت  

 تسمح ذلا بأداء مهامها بفعالية و من أىم ىده الشروط ندكر:

 العمليات على احلكم و ادلؤسسة طرف من ادلقدمة ادلعلومات بتدقيق يسمح الدي نتقادياجليد واال فحص* ال

 هبا قامت اليت
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*حتديد ادلوقع الوظيفي لوظيفة للنظام الرقابة الداخلي يف اذليكل التنظيمي للمؤسسة شلا جيعلها مستقلة عن باقي 

ياد يف التقارير ادلعدة من الوظائف و يضمن عدم تداخلها مع الوظائف األخرى و ىدا لضمان ادلوضوعية و احل

 طرف مصلحة ادلراجعة الداخلية.

كفاءة و اإلدلام ال*جيب أن يكون الشخص ادلكلف بأداء مهمة أو وظيفة الرقابة الداخلية على درجة كبرية من 

 بادليدان.  



المراجعق ائمة    

 
 :مراجع باللغة العربية

 0222عمان للنشر، الصفاء دار احلسابات، لتدقيق احلديث املدخل مجعة، حلمي أمحد -

 0220، نور أمحد، الرقابة و مراجعة احلسابات، مصرالصحن عبد الفتاح -

 اإلسكندرية، اجلامعة، شباب مؤسسة عمال، و علما املراجعة زيد، أبو خليفة كمال ، الفتاح الصحن عبد -

1771  

 1776اجلزائر هومة، دار اإلقتصاد، يف املنري بوعالم، بوشاشي -

 0224مصر اجلامعية، الدار اإللكرتوين، التشغيل ظل يف الداخلية املراجعة القباين، على ثناء -

  0220بريوت العربية، النهضة دار ،2طبعة العامة، املالية عواضة، حسن -

 و للنشر الوراق دار الدولية، و األمريكية املعايري ظل يف التدقيق أساسيات ممدوح، حسني القاضي، حسني -

  9111عمان التوزيع،

  7002مصر العصرية، املكتبة املراجعة، أساسيات الشيشي، حممد حامت -

  1776عمان للنشر، وائل دار البنوك، يف الرقابة و التدقيق اهلل، عبد أمني خالد -

  1777اجلزائر العامة، احملمدية دار التسيري، مراقبة تقنيات ناصر، عدون دادي -

  1770اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان الصناعية، املؤسسة نشاطات و وظائف أوكيل، سعيد -

 0221اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان ، وتسيري مؤسسة إقتصاد حبيب، بن الرزاق عبد -

  0222اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان املؤسسة، اقتصاد صخري، عمر -

 1771اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان املؤسسة، إقتصاد صخري، عمر-



المراجعق ائمة    

 
  1754بريوت العربية، النهضة دار اإلنتاج، إدارة و الصناعي التنظيم حسن، عادل -

 1777اجلزائر الثانية، الطبعة املؤسسة، إقتصاد إمساعيل، عرباجي -

  0222بريوت املراجهة، يف متقدمة دراسات ، مرايا، حممد الدهراوي، مصطفى الدين كمال -

 0226االردن والتوزيع، للنشر وائل دار ا الثانية، الطبعة االعمال، و االدارة الغاليب، منصور العامري، حمسن -

 0221اإلسكندرية اجلامعية، الدار املراجعة، يف احلديثة اإلجتاهات اخرون، و اليدوي أمحد منصور -

 0222عمان للنشر، الصفاء دار للمؤسسة، العامة احملاسبة بوتني، حممد -

 0221اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان التطبيق، إىل النظرية من احلسابات مراقبة و املراجعة ،نيبوت حممد -

 0221 اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان احلسابات، تدقيق و املراجعة صديقي، مسعود التهامي، طواهر حممد-

 1766بريوت النهضة دار الداخلية، املراجعة و الرقابة مجعة، إبرهيم إمساعيل الصبان، مسري حممد -

 1775مصر اجلامعية، الدار احلسابات، ملراجعة العملية و العلمية األسس الصبان، مسري حممد اهلل، عبد هالل -

 0221املنصورة اجلديدة، اجلالء مكتب املراجعة، أصول الوهاب، عبد طه إبراهيم عبيد، حسني حيي -

 : مجالت و قوانين

 1771/22/05في المؤرخة ،513 المادة اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة -

 1750 افريل 03 يف ،املؤرخة اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -

 2 مكرر 513 املادة اجلزائرية للجمهورية التجاري القانون - 

 25/25/1762املؤرخ يف 1762 املالية، قانون ،15/62 قانون من 25املادة -

 



المراجعق ائمة    

 
 :كرات تخرجذ م

  0222بسكرة التسيري، علوم كلية ماجستري، رسالة الداخلي، الرقابة نظام و التدقيق  بومدين، بروال -
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