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زيل الشكر   ذا العمل، وأتقدم  بي الصر وحسن التدبر وأشكر على توفيقه إجاز  مد ه الذي و ا

"، على النصائح الي أسدها والتوجيهات الي قدمتها  بوسكار ربيعة والتقدير إى اأستاذة امشرفة " 

 . طوال مدة البحث

زيل إى  والدي الذي م يبخل علي باخر والدعوات و إى كل من ساعدي من كما أتقدم بالشكر ا

ذا العمل .  قريب أو من بعيد ي إجاز 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير



 

 

  

 اللهم إي أسألك إمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا وجسدا على الباء صابرا"

إى مع الرجولة الذي أف حياته لتعليمي وسعى دائما لنجاحي ى حبيب قلي وأعز رجل ي حياي إ
ا مدى حياي إى والدي تقديرا  ياة ا يزال وسيبقى شا وقامي دائما فرحي إى من كان قدوي ي ا

 وعرفانا 

نان إى أعز ما أملك إى  ياة الذي سقيت منه فيضا من ا ن ا من إى ذات الوجه الذي تبسم إن رآي و
بيبة ا أمي ا  علمتي الصر والعزمة واإصرار أطال اه ي عمر

نائي   . شتوح محمد انورإى رفيق دري وفرحي و

ذا العمل.  إى كل من ساعدي ي اجاز 
 

 

داء  ا



 املخص 

ذ الدراسة موضوع دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية حيث م اخذ مؤسسة مركب املح لوطاية  تعاج 
موذج .  بسكرة ك

ذ ة للقيام بعملية الرقابة ، حيث تكمن امية  واأساليبة الداخلية  الدراسة ا ابراز طبيعة الرقابهدف  اممك
ظام الرقااموضوع ي التوصل ا مدى تشخ وأيضا ي كونه يسلط الضوء بة الداخلية يص نقاط القوة والضعف ل

مع بن الرقابة الداخلية ومدى تقييم فاعليتها ي امؤسسة . على العاق  ة الي 

ا من ااشك ة اموضوع انطلق ما مدى أثر تقييم ودراسة نظام الرقابة الداخلية ي امؤسسة ؟  التالية :الية ومعا
 ؟  وما مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية مركب املح لوطاية

ا جموعة من الفرضيات والي م ذ ااشكالية صغ ان وانطاقا من  ليلها من خال ا اقشتها و ظري م ب ال
ا فيه  هج الو الذي استخدم انام هج التحليلي ، اما ا هج صفي وام هج ااستقصاء وم ب التطبيقي فاعتمدا م

ي كالتا :  تائج و م ال ا ا ا اقشة الفرضيات توصل ليل وم تاج ، وبعد   ااست

 سن لعملياه ي جموعة ااجراءات والقوانن الي تضعها اادارة لضمان السر ا ا ان الرقابة الداخلية 
ا ، اذن فهو ضرورة حتمية ي ميع امؤسسات . واإداريةامالية   وضمان استقرار

   يكمن اهدف الرئيسي للرقابة الداخلية ي ضمان صحة البياات و امعلومات ، الي سيعتمد عليها
 كأساس للحكم على مدى جاعة امؤسسة ، كما تعر عن مدى قدرة امؤسسة ي ماية متلكاها .

 د تصميم نظام الرقابة الداخلية يعتر الركيزة ااساسية لتجسيد ان ا حرام امكانيات وحجم امؤسسة ع
ظام ، فهو يعتر كوسيلة وقائية يقلل من احتمال الوقوع ي ااخطاء . ذا ال داف من وراء انشاء   اا

 م الرقابة الداخلية الكلمات امفتاحية : الرقابة الداخلية ، نظام الرقابة الداخلية ، تقييم نظا

 

 

 



Résumé 

Cette étude porte sur l'objet d'une étude et d'évaluer l'efficacité du système de contrôle 

interne où ils emmenaient Fondation composé de sel modèle El Outaya Biskra. 
Cette étude vise à mettre en évidence la nature des méthodes de contrôle interne 

possibles pour effectuer le contrôle, où se trouve l'importance du sujet pour atteindre 

plus le diagnostic des forces et des faiblesses du système de contrôle interne et aussi dans 

le fait met en lumière la relation qui combine le contrôle interne et l'évaluation de son 

efficacité dans l'organisation. 
Pour répondre à la question, nous partons du dilemme suivant: Quelle est l'évaluation de 

l'impact et l'étude du système de contrôle interne dans l'entreprise? Quelle est l'efficacité 

interne du système de contrôle pour un sel composé El Outaya? 
A partir de ce dilemme, nous avons formulé un ensemble d'hypothèses qui ont été 

discutées et analysées par le côté théorique, que nous avons utilisé la méthode descriptive 

analytique et approche, et dans le côté pratique en as utilisé la méthodologie de l’enquête 
et la méthodologie de la conclusion, après analyse et discussion sur les hypothèses que 

nous avons atteint les résultats les plus importants sont les suivants: 
 Les procédures et les lois de contrôle interne fixées par l'administration pour assurer Sirه 

Hassan opérations financières et administratives et veiller à sa stabilité, alors il est une 

nécessité absolue dans tous les groupes d'institutions. 
 L'objectif principal du contrôle interne pour assurer la validité des données et desه 

informations, qui seront adoptées comme base pour juger de l'efficacité de l'institution, 

reflètent également la mesure de la capacité de l'organisation à protéger sa propriété. 
 Respect du potentiel et de la taille de l'institution lorsque la conception du système deه 

contrôle interne est le principal pilier pour la réalisation des objectifs derrière la création 

de ce système, il est considéré comme un préventif réduit la probabilité de faire des 

erreurs. 
Mots clés: contrôle interne, système de contrôle interne, l'évaluation du système de 

contrôle interne 
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لى الوظائف واأقسام احاسبية وامالية لتتسع فيما عكانت الرقابة ي بادئ اأمر ا تتعدى حدود اإشراف               
تمامزاد  ااقتصادية اتتطور حجم امؤسس اموجودة ي امؤسسة، ومع أنشطةبعد لتشمل ميع ا بنظام الرقابة  اا

داف وامسؤوليات املقاة على عاتق اإدارة. اولة للوفاء باأ  الداخلية ي 

هوقد  تمام ا دافها، كما أن ل ا قيق أ و نظام الرقابة الداخلية نظرا أميته ودور ي  نظام الرقابة مسري امؤسسة 
ا ي أي نظام سليم للرقابة  موعة من اخصائص وامقومات الي تعتر الدعائم اأساسية الي جب توافر الداخلية 

ذا اأخر ضرورية وحتمية، وذلك  كشف نقاط القوة والضعف اموجودة بالداخلية، ونظرا هذ اأمية فإن قياس فعالية 
رافاتلول امناسبة كما ها دور ي التقليل من اأخطاء ا واقراحعلى مستوى امؤسسة  بسرعة،  اكتشافها، ومكن واا

قيقية عن امركز اما  قبةوكذلك مرا لول والفرضيات امناسبة،  واقراحالبيانات امالية واحاسبية وإعطاء الصورة ا ا
 .ية ينفذ فعا كما م التخطيط لهتأكد من أن نظام الرقابة الداخلتأن  ادارةولذلك من واجبات ا

 طرح ااشكالية:

ي :  ذ الدراسة   على ضوء ما تقدم فان ااشكالية الرئيسية امطروحة ي 

ما مدى تأثير تقييم ودراسة نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة ؟ وما مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية لمركب 
 ؟الملح لوطاية

موعة من التساؤات الفرعية التالية :      ذ ااشكالية   وتندرج ضمن 

 ما امقصود بنظام الرقابة الداخلية ؟  

ي مقومات نظام الرقابة الداخلية وكيف يتم تقييمه ؟    ما 

 كيف يتم تفعيل نظام الرقابة الداخلية بامؤسسة؟ 

 :  فرضيات البحث

ذ الفرضيات اموالية : ذ التساؤات مكن طرح   لإجابة عل 

قيق اكر قدر مكن من الكفاية اانتاجية .  م ي   يشمل نظام الرقابة الداخلية على خطة تنظيمية تسا
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 ب 

يعتر نظام الرقابة الداخلية وسيلة وقائية يقلل من احتمال الوقوع ي ااخطاء وذلك ي حالة تناسبه مع  
 امكانيات وحجم امؤسسة .

اسبية خالية من ااخطاء    .كلما كان نظام الرقابة الداخلية فعال ادى ذلك اى توفر معلومات 

 اختيار الموضوع : مبررات

  تتمثل اسباب اختيار موضوع الدراسة ي ما يلي : 

ال الرقابة الداخلية .  ال التخصص والرغبة ي اكتساب معارف جديدة ي   يندرج اموضوع ضمن 

ا  م واكثر امواضيع امطروحة جدا ي الوقت ا  . اصبح موضوع الرقابة الداخلية من ا

 تقدم اضافة جديدة مواضيع الرقابة الداخلية  . 

تمام كافة امؤسسات لوجود نظام  كثرة ظهور مشاكل الغش والتاعب وااختاس ،  اامر الذي ادى اى ا
 الرقابة الداخلية .

داف الدراسة  :  ا

داف ااساسية كما يلي :     مكن توضيح اا

داف نظام الرقابة الداخلية واساليب الرقابة اادارية واحاسبية .   اولة معرفة ا

ددات نظام الرقابة الداخلية الفعال ي امؤسسات .    توضيح معام و

 اولة تقييم نظام الرقابة الداخلية ي مؤسسة تكرير املح لوطاية بسكرة . 

 :  مية الدراسةا

رة امدروسة  ث على امية الظا ن جهة وعلى قيمتها العملية ومدى اسهامها ي اثراء امعرفة النظرية متكمن امية اي 
ذ الدراسة امية خاصة  و نظام  أهاواميدانية من جهة اخرى وتكتسب  تتناول موضوع حساس داخل امؤسسة و

ة  الرقابة الداخلية حيث يكتسي امية بالغة ي امؤسسة من خال الدور اهام الذي تلعبه لتحقيق اامن وسامة ونزا
والسياسات ومصداقية امعلومات احاسبية وامالية ، تلك امتعلقة بالتسير واحاسبة اى جانب احرام التشريعات واانظمة 

 وااجراءات الداخلية . 
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 الدراسات السابقة : 

  بوطورة فضيلة "دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية ي امؤسسة " ، رسالة ماجيستر ) منشورة ( ،جامعة
 2007/ 2006 –امسيلة  –مد بوضياف 

ذ الدراسة اإجابة على اإجابة على         ي أليات دراسة حاول الباحث من خال  اإشكالية امتمثلة ي ) ما
وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية ؟ وما مدى فعالية وسامة نظام الرقابة الداخلية للصندوق الوطي للتعاون 

 الفاحي ( .

ا        امة ينبغي القيام ها ي كافة  ات النشاط من خال دراسة الباحث فان الرقابة تعتر مثابة وظيفة تسير 
داف امخططة ، فالرقابة الداخلية ضرورة حيوية  ا نظاما لضبط ااداء وضمانا لتحقيق اا العلمي من حيث اعتبار

انب ااداري او  أيمن حسن سر العمل وااجاز وان فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية  للتأكد مؤسسة سواء ا
  احاسي او اما يتضمن ي مس خطوات :

 . التعرف على نظام الرقابة الداخلية 

  من ان كل ااجراءات داخل امؤسسة موجودة ومفهومة . للتأكداختبارات الفهم والتطابق 

 . التقييم ااو بااعتماد على اخطوتن السابقتن باستخراج مبدئيا نقاط القوة والضعف 

 . اختبارات ااستمرارية 

  " دور نظام الرقابة الداخلية ي تقوم ااداء اما للمصارف السودانية " رسالة ابو بكر ، عصمت عباس عبد النور
  – 2010 –ماجستر ) منشورة ( اخرطوم جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ، كلية الدراسات التجارية 

و الدور الذي يلعبه نظام الرقابة  حاول الباحث من خال الدراسة ااجابة على ااشكالية التالية : ما     
ل تساعد الرقابة  ل يوجد تفعيل لدور الرقابة الداخلية ي امصارف السودانية ؟  الداخلية لتقوم ااداء اما ؟ 

 الداخلية ي تقوم ااداء اما ؟ 

ذا البحث اى النتائج التالية :         توصل الباحث من خال 

 واحافظة عليها . امنشآتيؤدي اى ماية اصول  نظام الرقابة الداخلية 

  واحافظة عليها . امنشآتتؤدي الرقابة الداخلية الفعالة اى الثقة ي نتائج اعمال 

  و مطلوب . للتأكدا غ عنه  الداخليةان نظام الرقابة  من ان العمل قد م ادائه كما 
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  وكر حجمها وذلك اتساع نطاق التجارة .  امنشآتتتطور الرقابة الداخلية تبعا لتطور 

 خرجت الدراسة بعدة توصيات منها :             

   تمام بنظام الرقابة الداخلية  فعال ي امصارف السودانية . كأسلوباا

 . ااستمرار ي تطوير امقدرات الرقابية وتقوم ااداء اما للعاملن بامصرف السوداي 

 انب اانساي للعاملين بامصرف عند تصميم نظام الرقابة الداخلية .الركيز والعناية ا  ازمة با

 :حدود الدراسة 

دود اموضوعية : سوف نتطرق اى موضوع " دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية ي امؤسسة  - أ ا
، مع الركيز على تقييم ااقتصادية " من خال عرض  مكونات ومقومات واجراءات نظام الرقابة الداخلية 

ذا النظام داخل امؤسسة .  و فحص 

دود الزمانية هذ الدراسة ي سنة  - ب دود الزمانية وامكانية : ولكل دراسة حدود مكانية وزمانية فا  2016ا
دود امكانية فهي ي مركب املح لوطاية " بسكرة  "   ، اما ا

ج البحث  : منا

امطروحة واختيار صحة الفرضيات امتبناة ، اعتمدنا امنهج الوصفي التحليلي الذي مكن  لإجابة على التساؤات      
وانب للموضوع ، باإضافة إى منهج دراسة حالة الذي مكننا من التعمق ي اموضوع من خال  ليل ا من وصف و 

 الزيارات امدنية للمؤسسة .

: يكل الدراسة  

قمنا بتقسيم البحث اى ثاث فصول حيث تطرقنا ي الفصل ااول الذي جاء بعنوان ااطار النظري لنظام الرقابة      
داف نظام الرقابة الداخلية وسائل وحدود نظام الرقابة الداخلية الداخلية اى مفهوم الرقابة الداخلية  وانواع وامية وا

اطر . و  

ب تقييم نظام الرقابة الداخلية ، فتطرقنا فيه اى فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ،  اما الفصل الثاي وامعنون      
 ومكونات ومقومات واجراءات نظام الرقابة الداخلية .



 مقدمة..........................................................................................................

 

 

 ه 

سيد الدراسة النظرية على  –لوطاية  –اما الفصل الثالث وامعنون بدراسة حالة مركب املح        والذي من خاله م 
ل الدراسة اضافة اى خال مركب املح " لوطاية " وذلك عن طريق التطرق اى  ارض الواقع من واقع تقدم امؤسسة 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية مركب املح من خال اسلوب امقابلة .

ثنا بعرض خامة عامة تتضمن ملخص عن ميع ما م تناوله ي الفصول الثاث       اى عرض  باإضافةم ننهي 
م النتائج والتوصيات النهائية امستنتجة .   لنتائج اختيار الفرضيات وا

 :  صعوبات الدراسة 

ا غر قاسية نوعا ما والي كانت جلها ي ااطار التطبيقي ويعود ذلك اى :          واجهتي بعض الصعوبات والي اجد

ل الدراسة وذلك يعود اى قلة امواصات ، عند اجراء  ي امواعيد من طري والتأجيل التأخر  الزيارات اى امركب 
 وكذلك شح امعلومات امتعلقة بالرقابة .

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 :مفهوم الرقابة الداخلية المبحث اأول. 
 :داف نظام الرقابة الداخليةأ مية وأ نواع وأ المبحث الثاني. 
 :مخاطر  وسائل وحدود نظام الرقابة الداخلية و المبحث الثالث

 .المحتملة
 

 

 

 

ظـااطالفصل اأول:  ظام ـري لـار ال
 الداخليةالرقابة 
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 تـــمهيد:        

حيث تطور مفهوم الرقابة نظرا لزيادة ، كمفهوم اداري مع ان الرقابة عنصر من عناصر نشاط اادارة   الرقابة تعتر      

تمام بالنظام الرقابة الداخلية الذي يسعى  واتساع اانشطة والرامج داخل امؤسسات ااقتصادية ادى ذلك اى زيادة اا

صول على البيانات وامعلومات بالدقة امطلوبة وضمان  قيق الكفاءة ي استخدام موارد واصول امؤسسة وا بدور اى 

داف اموضوعة من قبل امؤسسة ومن اجل تقدم صورة واضحة عن نظام الرقابة الداخلية ت ذا ناولسوف نتنفيذ اا  ي 

 :   رئيسيةثاث مباحث الفصل 

 مفهوم الرقابة الداخلية . 

 داف نظام الرقابة الداخليةأ مية وأ نواع وأ . 

 مخاطر المحتملة وسائل وحدود نظام الرقابة الداخلية و . 
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 : مفهوم الرقابة الداخلية  اأولالمبحث 

موعة من عمليات الرقابة امختلفة والي           تقوم امؤسسة بوضع وتصميم نظام الرقابة الداخلية الذي يتضمن 

سن سر العمل ي امؤسسة والتقيد بالسياسات اموضوعة ص  وانب امالية والتنظيمية واحاسبية ، وذلك ضمانا  ا

ا واكتشاف العيوب والنقائص وتصحيحها وذلك من خال  اسبية وعليه  إدارية إجراءات إتباعوالعمل على اجاز منها و

ذا امبحث   امطالب التالية :  إىسنتطرق ي 

 .التطور التارخي للرقابة الداخلية  مطلب ااول :ال

ا  إى أدتالعوامل الي :  المطلب الثاني  .تطور

 تعريف الرقابة الداخلية .: المطلب الثالث 

  التطور التارخي للرقابة الداخلية:  اأولالمطلب 

ا التارخية حيث سنحاول عرض تسلسلها التارخي . إىا مكننا التطرق      الرقابة الداخلية وتعريفها دون معرفة جذور

ديث  إن   ا  وإمامفهوم الرقابة ليس با الفرد كان يتوى  أنحيث القدم ، فكانت طرق الرقابة بدائية  إىيعود ظهور

التقدم البشري واتساع نطاق التجارة الداخلية وكذا  نأ إابنفسه تقييد العمليات التجارية ويراقبها ي نفس الوقت ، 

اجة  اإدارةفصل املكية عن  إى أدىانتشار التجارة العامية   رأس وأصحاب اإدارةالرقابة لصا  إىوبالتا ازدادت ا

 1امال ومكن حصر مراحل تطور عمليات الرقابة فيما يلي : 

 ميادية  1500قبل سنة  : اأولىالمرحلة 

                                         

امعية ، مصر ،  الرقابة والمراجعة الداخلية على المستوى الكلي والجزئيعبد الفتاح الصحن ،   1 13 -12ص ص ،  2004، الدار ا
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مستقلن يتوى كل منهم التسجيل لنفس  أشخاصتسجل ي سجلن منفصلن بواسطة  آنذاكامالية  اأحداثكانت      

ذا للمقارنة بن السجلن وبالتا منع التاعب وااختاس وبالتطور التجاري وازدياد  اأخرالعمليات مستقا عن  ، و

 اأمرجديدة فتطلب  أماكنجديدة عن طريق النقل البحري واستعمال  أفاقنتيجة فتح حجم ااتصاات الدولية 

قق  مراجعناستخدام  ذا الوقت  اسبة قباضة السفن ومنع ااختاس هذ الثروات ، فكانت الرقابة ي   أمانةلغرض 

 امسؤولية امالية . إليهمالذين عهد  اأشخاص

 ميادية  1850 إلىم  1500المرحلة الثانية : من سنة 

نتيجة ظهور الثروة الصناعية اتسع استخدام الرقابة لتشمل النشاط الصناعي ، ولكن بقيت الرقابة تعي اكتشاف    

ناك تغرات  أن إاامالية ،  لأحداثااختاس والتاعب ، تنحصر ي الرقابة امالية الي تركز ي فحص مفصل 

ذ امرحلة  ات الرقابة خال  ا رية ي ا اسي منتظم ( لغرض الدقة ي التقرير . أدىجو  اعراف عام ) بنظام 

 ما بعد ذلك  إلى 1850المرحلة الثالثة : تتمثل في الفترة من 

امة   ذ الفرة حدثت تغرات اقتصادية  جم وبروز  إى أدتي  شركات امسامة وانتقلت ظهور مؤسسات كبرة ا

تمامهم على احافظة على  اإدارةبعيدون عن امال  رأس أصحاب وأصبحمهنين  إى أفرادمن  اإدارة وبالتا انصب ا

نا تظهر اعراف بالرقابة الداخلية كنظام ضروري  اسي . أيسامته و  1تنظيم 

 

 

 

                                         

بق ، ص اعبد الفتاح الصحن ، مرجع س  1  .   
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 تطور الرقابة الداخلية  إلى أدتالمطلب الثاني : العوامل التي 

ي :  اآتيةساعدت العوامل         تمام بالرقابة الداخلية و  على زيادة اا

  : اتساع حجم المؤسسة :اوا 

أدى اتساع حجم امؤسسة ، وتشعب نشاطها ، إى صعوبة إدارها إدارة فعالة مباشرة ، نتيجة لتعدد عملياها وتنوع     

التنظيمي وتعقد ، واستخدم عدد كبر من العاملن . وقد أدى ذلك إى فقدان الصلة  مشكاها ، وتشعب بنائها

امباشرة ، الي كانت قائمة عندما كان حجم امؤسسة صغرا ، من ناحية واى ااعتماد على تقارير إدارية وكشوف مالية 

ارية وترم ا من البيانات الي هدف إى تلخيص اأحداث ا تها إى أرقام مكن ، عن طريقها ، تتبع وإحصائية وغر

قق  دافها و ذ الوسائل أ قيق الرقابة على نواحي النشاط امختلفة ، من ناحية أخرى . ولكي تؤدي  العمليات و

ا من أي خطا أو  ذ التقارير والكشوف من بيانات وأرقام وخلو غايتها ، فانه ا بد من التأكد من صحة ما تتضمنه 

دم اإدارة العليا بشكل أساسيتضليل ،  نا خطرت فكرة الرقابة الداخلية الي   1ومن 

  : رغبة اإدارة في تقديم البيانات الصحيحة :ثانيا 

ا اماك أو امسامن أو الدولة ، عن إدارها الفعالة للمؤسسة     سن ،  إذا كانت اإدارة ترغب ي الظهور بامظهر ا

رة على أن  هات الي تستخدم تلك البيانات خاطئة أو مظللة ، أو تأخر فإها  تقدم البيانات الصحيحة والدقيقة إى ا

تلفة . كما هتم اإدارة العليا ي أن تقدم ها بيانات  ميعاد تقدمها ، فانه تقع على اإدارة عقوبات تنص عليها قوانن 

                                         

، ص   ،  -اأردن  –، مؤسسة الوراق ، عمان  أساسيات التدقيق في ظل المعايير اأمريكية والدولية حسن القاضي ، حسن دحدوح ،     
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اذ القرارات من امستويات اإدا رية اأخرى . كما يستدعي اأمر وجود تلك البيانات حاضرة قابلة للتصديق وا

 وصحيحة عند الطلب ، وا يتس ها ذلك إا إذا أعدت نظاما فعاا للرقابة الداخلية وطبقته .

 : تحول مهنة التدقيق الخارجي للحسابات إلى تدقيق اختباري : ثالثا 

سابات اخارجي يقوم بتدقيق تفصيلي للعم   ليات احاسبية كافة عندما كان حجم امؤسسة صغرا ونشاطها كان مدقق ا

ا ، أصبح من امتعذر القيام بتدقيق تفصيلي وشامل وح إذا   دودا. ولكن باتساع حجمها وتشعب عملياها وتعقد

ي العمل إذا  كان ذلك مكنا ، فانه يتطلب وقتا طويا وتكلفة زائدة قد تكون غر اقتصادية ، ورما يؤدي إى اارتباك

 1طالت مدة التدقيق .

 : تطور الشكل القانوني للمؤسسة : رابعا

وبكر حجم امؤسسات ، ظهرت الرغبة ي البحث عن اأموال الضخمة لزيادة ااستثمار ، وأدى ذلك إى تطور   

الشكل القانوي للمؤسسات ) من شركات أشخاص إى شركات أموال ( ، فظهرت الشركات امسامة  الي ميزت 

ي الي توجه امؤسسة ، وما كانت قدرها بانفصال املكية عن اإدارة . وأصبحت اإدارة العليا ) متمثلة ي  لسها ( 

ديد  تلفة ، و دودة ، لذلك اضطرت إى تفويض السلطات وامسؤوليات إى مديريات  ميع العمليات  ي القيام 

وظيفة معينة لكل منهما وتعين مسؤول عنها . وح داخل امديرية الواحدة ، م توزيع ااختصاصات على اأقسام 

ديد مسؤول عن كل منها . ونتيجة ذلك ، ا  أنالعليا ي حاجة للتأكد من  اإدارة أصبحتمختلفة الي تتبع ها ، و

نا مكن القول  واأقسامامديريات  الرقابة الداخلية مفهومها  أنامختلفة ، تسير وفقا للخطوط العريضة الي رمتها . و

ي الي تبن ذلك ، وتطمئن   عن سامة سر العمل بامؤسسة . دارةاإالشامل 

                                         

  .  ص حسن القاضي ، حسن دحدوح ، مرجع سابق ،   
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 المؤسسة :  أصولحماية  إلى اإدارة: اضطرار خامسا 

امؤسسة وموجوداها ، من  أصول( ذات مسؤولية كاملة عن ماية  اإدارة) نتيجة انفصال املكية عن  اإدارة وأصبحت     

ماية هذ  اإجراءاتمن  اإدارةتضع  أن اأمرالضياع وسوء ااستعمال ، وتطلب  . وح تتمكن  اأصولما يكفل ا

ا اماك  إخاءمن  الي تعمل على ماية  اإجراءاتتوفر سلسلة من  أنالدولة ، فان عليها  أوامسامن  أومسؤولياها 

دث من واإمال اأخطاءوالتامن عليها ، كما تعمل على تفادي  اأصول ذ  والتبذير  واكتشاف ما قد  ذلك . و

قيقها هذ الوظيفة  أو، الي يقاس جاحها  اإدارةواجبات تقع على عاتق  اأمور ا  اأساسيةفشلها مدى  وما يساعد

كم للرقابة الداخلية  و وضع نظام   .على ذلك ، بدون شك ، 

 المطلب الثالث : تعريف الرقابة الداخلية 

ا وتضارب منظرا  تعاريفللرقابة الداخلية عدة    افظي  أراءراحل تطور ذا اميدان )  امتخصصن وامتمرسن ي 

اسبن ، مراجعن داخلين ... ( ،  سابات ، خراء   موعة من التعاريف :  فيما يليا

و  واإجراءات" كافة السياسات  أهاعلى  (  IFAC) : عرف من طرف اهيئة الدولية لتطبيق امراجعة  01تعريف 

ا  و  اإدارةذ  إىالوصول  إى اإمكانامؤسسة مساعدها قدر  إدارةالضوابط الداخلية ( الي تتبنا العمل  إدارةو

، ودقة واكتمال  واخطأومنع واكتشاف الغش  اأصولوماية  اإدارةبشكل منظم وكفئ وامتضمنة االتزام بسياسات 

 1موثوقة ي الوقت امناسب " .معلومات مالية  وإعدادالسجات احاسبية ، 

                                         

. ، ص  ، دار وائل للنشر ، اأردن ، لمراجعة والرقابة في البنوك  ، اخالد أمن عبد اه 1
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" تشمل اخطة التنظيمية ووسائل التنسيق وامقاييس امتبعة ي  ( AICPA اأمريكي): حسب امعهد  02تعريف 

من دقتها ومدى ااعتماد عليها وزيادة  والتأكد، وضبط ومراجعة البيانات احاسبية ،  أصولهامؤسسة هدف ماية 

 1اموضوعية " . اإدارية، وتشجيع العاملن على التمسك بالبيانات  اإنتاجيةالكفاية 

و  (OECCA)حسب منظمة اخراء احاسبن واحاسبن امعتمدين : 03تعريف  الفرنسية نظام الرقابة الداخلية 

 2" .  على دوام العناصر السابقة اإبقاءموعة من الضمانات الي تساعد على التحكم ي امؤسسة من اجل 

ي عمليات وليس نظاما وان مسؤولية  أن إىبوضوح (  COSO ) : يشر تعريف 04تعريف  الرقابة الداخلية 

لس  من معقول اإدارة بتأوذلك هدف تزويد  اآخرينالشركة وامشاركن  وإدارة اإدارةتصميمه وتطوير تقع على عاتق 

، كما  واأنظمةكفاءة وفعالية العمليات وجود ومائمة التقارير امالية واالتزام بالتعليمات والقوانن   إىحول الوصول 

و تقدم  أنيوضح التعريف  صوص  تأكيدامعقول وليس  تأكيددف نظام الرقابة الداخلية  دافمطلقا  امرجوة  اأ

 3من الرقابة . 

 

 

 

 

                                         

ر ، و مسعود صديقي  امعية امطبوعات ديوان ، التطبيقية واممارسة النظري اإطار ، الحسابات وتدقيق المراجعة ، مد التهامي طوا  امركزية الساحة ، ا
زائر – عكنون بن –   . ، ص   ، ا

2                            .  ، ص نفس امرجع  
  

. ص رجع ، نفس ام  3
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مية أنواعالمبحث الثاني :    نظام الرقابة الداخلية  دافوأ وأ

دافتص وظيفتا التخطيط والتنظيم بتحديد            ذ  اأ داف، وتوفر اموارد الازمة لتنفيذ  ، ولكن  اأ

داف أن يتأكد أن اإداريالتحديد والتنفيذ ا يكفيان ، ولكن جب على  ي وظيفة  أمكنقد  اأ ذ  بلوغها ، و

تص بالتحقق من  ي الوظيفة الي  داف أنالرقابة ، فالرقابة  ا كما  أمكن واإجراءاتواخطط والسياسات  اأ تنفيذ

ديد امسؤول عن  رافات و نا ترتبط وظيفة الرقابة بوظيفة التخطيط ، وح مكن اكتشاف اا ا ، ومن  ديد سبق 

راف ، ابد من  الواجبات ، وبذلك ترتبط وظيفة الرقابة بوظيفة التنظيم  وعليه سنتطرق  أوديد واضح للمسؤولية اا

ذا امبحث على   : ي 

 نظام الرقابة الداخلية  أنواع : المطلب ااول

 رقابة الداخلية نظام ال أمية المطلب الثاني :

داف :المطلب الثالث   نظام الرقابة الداخلية . أ
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 الداخلية الرقابة  أنواع:  اأولالمطلب 

اسي خاص بتحقيق الرقابة احاسبية والي    يتكون نظام الرقابة الداخلية من شقن مكملن لبعضهما البعض ، شق 

دافتص بتحقيق  يم امتعلقة بفعالية الرقابة من ماية  اأ ، السجات ، ضمان دقة البيانات احاسبية  اأصولوامفا

وتشجيع االتزام بالسياسات  اإنتاجيةعن طريق النهوض بالكفاءة  اإدارية، ويطلق عليهما الرقابة  إداري أخروشق 

 اموضوعية  . اإدارية

ديد    ديد مفهوم الرقابة الداخلية وفقا للتعاريف السابقة مكن  ممن استعراض  الي يتضمنها نظام الرقابة العناصر  أ

  1 الداخلية ي امشروع فيما يلي :

ا ي  أوجهومثل الرقابة احاسبية الوجه احاسي من :  : الرقابة المحاسبيةاوا  الرقابة الداخلية وعنصرا رئيسيا من عناصر

ذ الرقابة وهتم  قيق دقة البيانات  أيماية موارد امشروع من  باإجراءاتامشروع وتتضمن  تصرفات غر مشروعة و

وانب التالية :  ذا النوع من الرقابة عن طريق ا قيق   وامعلومات امالية الي مكن ااعتماد عليها ، ويتم 

  2عناصر الرقابة المحاسبية : -أ

 امشروع؛وضع وتصميم نظام مستندي متكامل ومائم لعمليات  -

اسي متكامل  -  امشروع؛وسليم يتفق وطبيعة نشاط وضع نظام 

رد  -  عليها؛ومتلكات امشروع وفقا للقواعد احاسبية امتعارف  أصولوضع نظام سليم 

                                         

امعية ، اإسكندرية ،  –امعاير والقواعد  –، اإطار النظري  أصول وقواعد المراجعة والتدقيق مد السيد سرايا،  مشاكل التطبيق العملي ، دار امعرفة ا
. ، ص  مصر ،   

 

 
 . ، مرجع سابق ص  مد السيد سرايا، 2
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ا واستخدامها فيما خصصت  للتأكدومتلكاته ومتابعتها  وأصولهوضع نظام مراقبة وماية امشروع  - ومن  له.من وجود

 لذلك؛امائمة  حسابات امراقبة إمكانية استخدامذلك 

اسبة امسؤولية عن  - رد الفعلي  أصولوضع نظام مائم مقارنة بيانات سجات   لأصولامشروع مع نتائج ا

ذ ا أي أسبابدوري ، ويتبع ذلك ضرورة فحص ودراسة  أساساموجودة ي حيازة امشروع على  ختافات قد تكشفها 

 ؛امقارنة 

موازين مراجعة بشكل دوري ) شهرا مثا ( للتحقق من دقة ما م تسجيله من بيانات ومعلومات  إعدادوضع نظام  -

 امراجعة؛مالية خال الفرة امعد عنها ميزان 

ردية ي هاية الفرة من مسئول واحد  - رد والتسويات ا  ي امشروع . أكثر أووضع نظام اعتماد نتيجة ا

  1ة :الرقابة المحاسبي أدوات -ب 

دافلتحقيق      يلي :  ما أمهاوالي من  اأدواتالرقابة احاسبية مكن استخدام العديد من  أ

 ؛نديةامستامراجعة * 

  ؛امراجعة الفنية* 

 ؛الرقابة امالية * 

 ؛امراجعة الداخلية * 

  ؛الضبط الداخلي* 

                                         

1 . ، مرجع سابق ص  مد السيد سرايا، 
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 .النظام احاسي * 

  اإدارية: الرقابة ثانيا 

ذ الرقابة  أوجهمن  اإداريالوجه  اإداريةومثل الرقابة     ا  وهتم  الرقابة الداخلية ي امشروع وعنصرا رئيسيا من عناصر

الازمة للتحقق من كفاءة استخدام موارد ومتلكات امشروع استخداما امثا من ناحية  اإجراءاتوتتضمن ميع 

ن فيه بالسياسات والقوانن واللوائح الداخلية واخارجية على السواء وامنظمة والتحقق من مدى التزام امشروع والعامل

 1. أخرىامشروع من ناحية  وأنشطة أعمال

قيق  أو) امقصود بذلك النظم والقوانن الداخلية ي امشروع  الي يتم وضعها على مستوى الدولة ( ومع ذلك 

 امائمة . اإنتاجيةالكفاية 

وانب    ذا النوع من الرقابة من خال ا  :  اآتيةويتحقق 

 :  اإداريةعناصر الرقابة  -أ

دافديد  - دافالعامة الرئيسية للمشروع وكذلك  اأ والي تساعد ي  واأقسام اإداراتالفرعية على مستوى  اأ

دافقيق  ذ  اأ دافالعامة الرئيسية ، مع وضع توصيف دقيق مثل  قيقها  اأ  ؛ح يسهل 

ذ  أنواعهاوضع نظام لرقابة اخطة التنظيمية ي امشروع على اختاف  - بشكل دوري ي بداية كل سنة مالية لتكون 

رافات السلبية بصفة خاصة منها : اأساسالتقديرات  ديد اا   2ي عقد امقارنات و

 
                                         

مد السيد سرايا    . ، ص  بق ذكر، مرجع س  

 

2 مد السيد سرايا ، مرجع سبق ذكر ص  
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 ؛تقدير امبيعات وأسسقواعد ج 

 ؛اإنتاجتقدير  وأسسقواعد ج 

 ؛اأخرىتقدير عناصر امصروفات  وأسسقواعد ج 

 .  اأخرى اإيراداتتقدير عناصر  وأسسقواعد ج 

 امختلفة للعناصر اهامة ي امشروع لاسرشاد ها ومنها :  واإجراءاتوضع نظام خاص للسياسات ،  -

 ؛الشراء وإجراءاتسياسات ج 

 ؛البيع وإجراءاتسياسات ج 

 ؛اإنتاج وإجراءاتسياسات ج 

 ؛سياسات التوظف والرقي بالنسبة للعاملنج 

 ؛التسعر منتجات امشروع وإجراءاتسياسات ج 

 ؛وقواعد تنفيذ السياسة امالية ي امشروع  إجراءاتج 

ا ما ا يتعارض مع مصا امشروع وما يهدف ج  اذ اذ القرارات يضمن سامة ا  إىوضع نظام خاص لعملية ا

دافقيقه من  ومعاير معينة وبعد  أسسبناء على  إاقرار ا يتخذ  أي ا ن أساسمن نتائج ، وعلى  إليهوما يصل  أ

ذا القرار . اذ مثل   1دراسة وافية ترر ضرورة ا

                                         

مد السيد سرايا ،    . ، مرجع سابق ، ص   
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 :  اإداريةالرقابة  أدوات -ب

دافلتحقيق       يلي :  ما أمهاوالي من  اأدواتمكن استخدام العديد من  اإداريةالرقابة  أ

 ؛ اموازنات التخطيطية ) التقديرية (ج 

 ؛التكاليف امعياريةج 

 ؛واأداءموازنة الرامج ج 

ركةج   ؛دراسات الوقت وا

 ،التقارير الدوريةج 

يلنظم ج   ؛وتدريب العاملن تأ

 ؛والرسوم البيانية اإحصائياتج 

 خرائط التدفق .ج 

ذ  أيي استخدام اخارج أوومكن للمراجع الداخلي    انب  اأدواتمن  ال تقييم ا   .للرقابة الداخلية اإداريي 

ميةالمطلب الثاني :   1 . نظام الرقابة الداخلية أ

عل خطواها تتداخل     كالتخطيط والتنظيم والتوجيه ولكن   اأخرى اإداريةمع الوظائف  وتتاءمللرقابة دورة معينة 

ي :   الدورة الي تتكون منها الرقابة تعتمد على عناصر معينة 
                                         

 1
مد زريقات ،    مود ، امد يوسف كلبونة ، عمر  ، ص ص  ، دار امسرة ، عمان ، الطبعة اأوى ، علم تدقيق الحسابات النظري رأفت سامة 

 -  
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 ؛وضع امعاير -1

  ؛القيام بامقارنة -2

 ؛تقييم النتائج -3

 .القيام بالعمل التصحيحي  -4

ذ العناصر     ذ العناصر وخطورها ي دورة تتم على النحو التا ونتناول كل واحدة من   :  كاايوتظهر 

 أوا : وضع المعايير

دف   و   أداءيستخدم  إجراء أوطريقة  أوطيطي يعر عن غاية مطلوب بلوغها ، وقد يعكس خطة  أداء أوامعيار 

نشاط معن ، وقد يكون هائيا تنتهي عند مراحل التنفيذ ، وقد يكون وسيطا يعكس النشاط السابق ويعتر بداية 

 لنشاط احق .

 شروط المعايير  -1

ريف من قبل دد بدقة ،  أنالرقابة امهمة ، فا بد من  أدواتتعتر امعاير من    ناك  م يدون لكي ا يكون 

ي  أثناءالذين يراقبون  اأشخاص ذ امعاير  التخطيط اخمسة والي تقسم مراحل الرقابة  أدوات إحدىزيارهم بواسطة 

 عددية ولكنها متشاهة . أقسام إى

كم ويتخذ  أووتعتر امعاير ضرورية للرقابة     أوامعاير  أساسالتصحيحي على  اإجراءالتقييم ، وغالبا ما يتم ا

والسجات ها  اإحصائيات، ولذلك فان  اأخرىالرقابة  أدواتوغي عن القول بان امعاير ترتكز على النماذج ، 

و قول صحيح . واأنظمة واإجراءاتالوسائل  أنالقول  إذن أميتها موعة من امعاير امتصلة وامنفصلة   1 ي 

 

                                         

 1
مد زريقات ، مرجع سابق ، ص ،    مود ، امد يوسف كلبونة ، عمر   رأفت سامة 
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و  أنوا يوجد معيار جامد ، بل جب   امعاير عند  أفضليكون امعيار مرنا ما فيه الكفاية ، وقد يكون امعيار امطبق 

ل امعاير امطبقة  هذا فان  إحاهاالي مكن  اأفضلانه بااستعمال امتكرر قد يتم اكتشاف امعاير  إاوضعه ، 

ها  ةاإدارييعاد النظر فيها دوريا بواسطة امستويات  أنامرونة جب  ديدة ود الي تكون ها سلطة التنسيق بن امعاير ا

 مع امعاير اموجودة فعا .

 بعض المعايير النموذجية  -2

ا ، فان القائمة  إعطاء لبعض امعاير النموذجية الي مكن  أمثلةتقدم  اآتيةفكرة عن اختاف امعاير وتعدد

اات النشاط التجاري والصناعي   1 : استخدامها ي 

 لبعض امعاير النموذجية  . أمثلة( : 1 - 1الشكل رقم )                 

 النشاط نوع المعيار

 امالية اإدارة معدات طبيعية

 الرقابة عن طريق اميزانيات التقديرية سجات التجربة

 الصيانة معاير زمنية

دولة  اإنتاجرقابة  ا

 التفتيش امواصفات

 رقابة امخزون الطلبات الكمية

                                         

1 ص بق ،ا، مرجع س زريقا محمد عمر ، كلبونة يوسف احمد ، محمود سامة رأف 
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 اأعمالتقييم  التدريب أزمنة

 درجة اخدمة مرات التوقف

 اإمدادات اإنتاجدورة 

مد زريقات ،  رأفت: المصدر  مود ، امد يوسف كلبونة ، عمر  ، دار  النظري علم تدقيق الحساباتسامة 

 .157، ص 2011،  اأوىامسرة  عمان ، الطبعة 

 1:المعايير  إصدار -3

ريفها ي  إىعدم كتابتها سوف يؤدي  أن إذتكون مكتوبة  أنتصدر امعاير بصفة دورية ، ومن الضروري  أنجب   

تكتب  أنوجب  إليهمالي توجه  اإفرادالشخصي من قبل  للتفسرمنطقة العمل كما وان امعاير الشفوية قد تتعرض 

ققها  تصدر امعاير  أناممكنة ، وجب  اأخطاء بأقلذ امعاير بطريقة سهلة وواضحة وذلك لضمان ماسكها و

 القضاء على سوء الفهم والتفسر الغامض . إىبطريقة تؤدي 

 المشاكل المرتبطة بالمعايير :  -4

ومن الشروط امهمة امعيار الذي يتخذ كمقياس البساطة والشمول وامرونة ى امعيار امناسب ، ترتكز الرقابة الفعالة عل   

عله عدم النفع عند التطبيق العملي ، ما يرتب عليه العجز ي  وإمكانية التحقيق وقد يوضح معيار مرتفع بصورة 

فاض الروح امعنوية للعمال . إليهالوصول   ، وكذلك ا

دافامنجزة ، ومقابلتها  اأعمالالي  يتم ها تقييم  اأداةالرقابة عندما تعتر  ةأميوتتضح   اموضوعة ، م العمل  باأ

رافات وتعتر امعاير ضرورية لتحديد نوع ودرجة العمل التصحيحي ، وي كثر من  على تصحيح ما قد ينشر من ا

                                         

1 . ، ص  بقاس مرجع ، زريقات مد عمر ، كلبونة يوسف امد ، مود سامة رأفت 
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اات جد   كأداة للرقابة ، ولكن وضع امعاير لأعمالصعوبة من استخدامها الفعلي   أكثروضع امعاير امائمة  أنا

ركة  اإنتاجامادية ، فمعيار  لأعمالمن وضعها  أصعبغر امادية يعتر عملية  مكن تطوير عن طريق دراسة الزمن وا

ي من الوسائل العلمية  على مقاييس موضوعية  ومن السهولة ترتكز  أنحد ما ، وكذلك فان امعاير امعنوية جب  إىو

 الفنين ان لديهم عناصر غر ملموسة . أعمالالرقابة بعكس الوضع بالنسبة  إىالتنفيذين  أعمالضع  أن

 ثانيا : القيام بالمقارنة  

ديد ،    ي مقارنة العمل امنجز بامعيار السابق  العمل م تنفيذ  أنارنة من امقظهر  فإذااخطوة الثانية ي دورة الرقابة 

رافا عن امعيار فان  أنظهر من امقارنة  إذا أمايكون خاضعا للسيطرة ،  اأداءحسب امعيار فان  يكون  اأداءناك ا

 خارجا عن السيطرة .

امعيار الوصفي فيجعل عملية امقارنة صعبة  أماكان امعيار امستخدم كميا فان عملية امقارنة تكون سهلة نسبيا ،   وإذا  

 حد كبر . إى

صلة لعدة  اسراتيجيةي مناطق  إاولكن امقارنة ا تتم    ا قبل  أنشطةتعكس  راف عند يث مكن اكتشاف اا  ،

نا تظهر  متأخرةيتعقد اموقف وتصبح عملية الرقابة كلها  أن اات الرقابة . أمية، ومن   1ديد 

 مجاات الرقابة  -1

هد والوقت ويصبح عما غر  أوجهالرقابة على كافة  اإدارةا تستطيع  ذا العمل يستهلك ا النشاط ، ان مثل 

اات معينة للرقابة كنقاط  صلة عمليات تفصيلية  أوتعكس نتائج  اسراتيجيةاقتصادي ، ولكن ا بد من اختيار 

ساب سوف هتم بالرقابة على حسابات  أو باأجلالي تبيع  امنشآت أنسابقة ، فعلى سبيل امثال جد  تبيع على ا

  .من التكاليف بامائة 80قد مثل  أها واأجوررتبات العماء ، وامدير ي امستشفى قد يفضل الرقابة على ام

 ثالثا : تقييم النتائج   
                                         

مد زريقات ، مرجع سابق ، ص   مود ، امد يوسف كلبونة ، عمر    رأفت سامة 
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ي تقييم النتائج ،    ا بد للتقييم  اأحوالعند فرة زمنية معينة ، ولكن ي كل  أون دوريا والتقييم قد يكو اخطوة الثالثة 

تاج عملية التقييم  اأداءااختاف ي  أوااتفاق  أوجهيعكس  أن الكثر من امعلومات  إىعن النتائج امتحققة ، و

تلفة ، فهي قد تكون ي شكل جداول رقمية   رياضية ... ا منحنيات  أوي شكل خرائط بيانية  أوالي تتخذ صورا 

ديد  أنا بد  اأحوالوي كل  يث تعكس نتيجة امقارنة ، ويقوم التقييم على   أسبابتصنف وتعرض امعلومات 

راف اموجب  راف  أسباب وأيضااا راف اموجب والسالب كاما غر مرغوب فيه ، ان اا راف السالب ، فاا اا

ديد اخطط  اموجب قد يكون نتيجة ما  أفضل اأداءيكون  أنامعاير ، وبالتا كان من اممكن  أولعدم الكفاءة ي 

راف السالب ،  ا ، وكذلك فان اا نتيجة للمعاير  أواخاطئ  لأداءيكون نتيجة  أن إماو عليه ي ظل امعيار ا

 نتيجة لاثنن معا . أوغر السليمة 

يث يتم التقييم لكل من النشاط ووسائل  أمية نركز على أنذا وينبغي    ذا النشاط  أداءاموضوعية ي عملية التقييم ، 

يث ا القائمن  اأفرادتتوفر اموضوعية لدى  أنكذلك ابد من  بعوامل شخصية نتيجة عاقتهم  يتأثرونبالرقابة 

 . باأعمال

1التصحيحية  باأعمالرابعا : القيام 
 

رافات موجبة  أنظهر من التقييم  إذا ي القيام  أوناك ا التصحيحية ، فقد يكون  باأعمالسالبة فان اخطوة التالية 

و العامل نفسه بسبب عدم كفاءته ،  راف  ت التدريب ،  أنه أوسبب اا بدي أو  إجهاديعاي من  أنه أومازال 

ي ، وقد يكون السبب ي ذلك الوسيلة الي يؤ   . دي ها العمل ) اآلة مثا ( كما لو استهلك جزء منهاذ

راف بسبب عدم توفر امواد بالكمية  أخرسبب  أي أوبسبب زيادة استعماها   النوع امطلوب . أو، وقد يكون اا

                                         

1 . سابق ، ص  مرجع ، زريقات مد عمر ، كلبونة يوسف امد ، مود سامة رأفت 
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ي الي تسبب امشكلة ، فانه جب   وإذاالصيانة ،  إىال  فإها اآلةمن  اخطأ أنظهر من الرقابة  وإذا   كانت امواد 

و نفاد امواد فان ذلك قد يرجع   إذا أما،  آخرالتعامل مع مورد  آوتعديل مواصفات امواد   إرسالعدم  إىكان السبب 

بب العامل بس اأخطاء أكانتعدم قيام امورد بتسليم امواد ي امواعيد احددة ، وسواء  أوالطلبات ي الوقت امناسب 

اذ  اأمرامورد فان  أوامشريات  إدارة أو ا كل منهم ، فبالنسبة للعامل  إجراءيستلزم ا امخطئ قد يعاقب بنقله عقاي 

الفرصة للتغلب على الصعوبات الي تقابله وذلك بالتدريب  وقد يصل العقاب ي بعض  إعطائهعمل اقل اتقانا ، مع  إى

 . إماهاامالية الناشئة عن  اأخطاءامشريات على جسامة  بإدارةتوقف العقوبات اخاصة الفصل ، وت إى اأحيان

الة القيام بعمل  أنالتحليات الازمة  إجراءبعد  لإدارةتبن  وإذا  ذ ا امعيار الكمي غر معقول فانه جب ي 

قيقه فا يكون مرتفعا جدا التعديات الازمة لكي يصبح امعيار معقوا ، ح يتمكن للعامل ا منخفضا  أومتوسط 

فاض   فإذاجدا ،  ل سيؤدي ا قيقه بسهولة ، ولكن  كان امعيار الكمي منخفضا جدا فان العامل امتوسط مكنه 

فاض امعياالنقطة الي تتعادل فيها مع امعيار  إىقيام العامل بتخفيض سرعته ح تصل  إىامعيار  ر ؟ وما انعكاس ا

ذا اجال جد  فاض  اأمر أنعلى العامل السريع . وي  زية للعمال اممتازين ح ا يستغلوا ا يستلزم وجود حوافز 

رية ي  أنامعاير الكمية ا جب  آنامعاير وخفضوا من سرعتهم ، ومن امتفق عليه  دث تعديات جو تعدل ما م 

 1وامواد . وآاتالوسائل 

 

 

 

                                         

1 . سابق ، ص  مرجع ، زريقا محمد عمر ، كلبونة يوسف احمد ، محمود سامة رأف 
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دافالمطلب الثالث :   نظام الرقابة الداخلية  أ

دافقق عدة  اأخرذا  أنالسابقة لنظام الرقابة الداخلية يتضح  التعارفمن خال      1:  أمهاي امؤسسة من  أ

  اأصول: حماية اوا 

ماية    ذا اهدف معرفة امقصود بكل من ا ليل   :  واأصوليقتضي 

ة العمليات   اأخطاء: تتعدد التفسرات اخاصة بكلمة ) ماية ( فقد يقصد ها الوقاية من  الحماية امتعمدة ي معا

 لية ، فان ذلك يعد غشا وليس خطا ذوي نوايا احتيا أمناءغر  أفرادطيطا مدروسا بوساطة  أيناك تعمدا ،  أنوطاما 

ة  اأخطاءو ما يرتكب من غر قصد بكلمة ) ماية ( الوقاية من  اخطأ أن إذ امتعمدة ) غشا ( وغر امتعمدة ي معا

غر امرغوب فيها كافة مثل :  اأمورضد  اأصول، وقد يقصد ها كل وسائل احافظة على  اأصولالعمليات واستخدام 

رائق . وطبقا  وأخطار اأخطاء إى وباإضافةالغش وااختاس ، والسرقة ،  التدقيق امنبثقة عن  إجراءاتنة  لرأيا

 أو اأخطاء أومن اخسائر الي قد تنتج عن الغش  اأصولللمحاسبن ، فان كلمة ) ماية تعي وقاية  اأمريكيامعهد 

 غر امرغوب فيها . اأخرى اأمور

امتداولة    واأصولوالعقارات والتجهيزات ،  كاأبنية ةالثابت اأصولامقصود مايتها فهي تتضمن  اأصول وأما  

 ا .كالنقدية وامخزون ..... 

رائق . وتتم ماية  أخطارالثابتة بصيانتها واحافظة عليها ضد  اأصولوتتم ماية    امتداولة باحافظة عليها  اأصولا

رائق مثا .غر ام اأخرى واأمور واأخطاءضد السرقة وااختاس والغش   رغوب فيها كا

                                         

ر ،    .  ص ، سابق مرجع ، مسعود صديقي و مد التهامي طوا  
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ذ ، عن طريق  اأصولي احافظة على  اإدارةوتقع امسؤولية كاملة على  ماية الكاملة وامستمرة  ويتم التحقق من ا

كون كل امدخات   إى باإضافةامادية امتوفرة ،  اأصولالدفرية ي السجات احاسبية مع  اأرصدةمطابقة 

 وامخرجات خال الفرة امالية امعينة ، كاملة وقانونية ومصرحا ها ومثبته .

 1: دقة البيانات المحاسبية وتكاملها وماءمتها ثانيا 

تكون امعلومات موضوعية ، تعطي صورة عادلة عن وضع امؤسسة ضمن بيئة نشاطها  وان تكون  أنتعي دقة البيانات  

زة بالشكل الكامل وامائم وي الوقت امناسب ، خدمة ذ امع امستفيدة  وترتبط  لأطرافلومات حاضرة وجا

ة عن مزاولة  اا لتطبيق نظام  اأنشطةامعلومات احاسبية بالعمليات النا امختلفة بامؤسسة ، تلك العمليات الي تعتر 

اسبي ي : التصريح الرقابة الداخلية ، وتتولد عنها معلومات  ذ العمليات عر سلسلة من اخطوات  ة . وتتم 

ا ، تسجيلها بالدفاتر ، واحاسبة عن نتائجها .  بالعمليات ، تنفيذ

ذ اخطوات الي مر ها  فإذا عملية التدقيق ما يتم تسجيله فان امعلومات  إجراءالعمليات ، مع  إمامما مت مراعاة 

ة عن ذل ا دقيقة ومائمة وكاملة .احاسبية النا  ك مكن الوثوق فيها وعد

  اإدارية: االتزام بالسياسات ثالثا 

دافتتم ترمة    ، الي تغطي جوانب امؤسسة كافة امتكاملة  واإجراءاتموعة من السياسات واخطط  إىامؤسسة  أ

 أكانت. وسواء  اإداريةمنفذي العمليات امختلفة ، عر امستويات  إىبذلك قرارات وتعليمات توجهها  اإدارةوتصدر 

عدم فهم القصد  إىالتعديل ما قد يؤدي  أوعملية التنقيح  إىضع  فإهاشفوية ،  أمذ القرارات والتعليمات كتابية 

ذ التعليمات  أنالذي يستوجب  اأمرالصحيح منها ، من جانب امنفذين .  تمل  ةاإداريتكون  واضحة مائمة ا 

                                         

ر ، مسعود صديقي ، مرجع سابق ، ص   مد التهامي طوا 1
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ا كما رمت ، ما يسمح بالقول  التأويل درجة استيعاب السياسات واخطط  أن، ح مكن التقيد ها وتنفيذ

قيق  اإدارية واإجراءات دافامتضمنة ي القرارات والتعليمات ، والتمسك ها وتطبيقها تنعكس على مدى   أ

 1امؤسسة .

ديد امسؤولي  ديد امسؤوليات تفويض  إتباعهاالواجب  واإجراءاتات بوضع السياسات واخطط ويرتبط  ، ويرافق 

ذ ااختصاصات ، بل يوضح خطوط  السلطات ما يتناسب وحجم امسؤوليات ، ما يستدعي وجود دليل يوضح 

دث  أكثرالسلطة وامسؤولية بشكل  اإخال أو  إىتكرار للعمل ، يؤدي  أوتضارب  أوخل أي تداتفصيا ، ح ا 

 التنفيذية امختلفة . واأقسام اإداراتاموضوعة من قبل  اإداريةعدم االتزام بالسياسات  إى

 2: ااستخدام ااقتصادي الكفء للموارد  رابعا

نب   ارد امتاحة  ومن م والقصور والتبذير ي استخدام امو  اإسراف أوجهيعي ااستخدام ااقتصادي للموارد ، 

وظيفة معينة ( على  أونشاط  أي أوي استخدام تلك اموارد . وتعي الكفاية قدرة امؤسسة )  اإنتاجيةاارتقاء بالكفاية 

 تكلفة مكنة . بأقلقيق اهدف احدد 

اليف امعيارية ، ودراسة الزمن اموازنات التخطيطية ، والتك أمها، من  اإنتاجيةلارتقاء بالكفاية  أساليبوتتبع عدة  

ودة ، وتدريب العاملن لرفع مستوى  ركة ، ورقابة ا  ... ا . أدائهموا

دافبالنسبة للوسائل ، فان امناقشة السابقة  أما بعض الوسائل الضرورية ، بشكل غر مباشر ،  إى باإشارةمحت  لأ

 التعاريف نفسها ، حددت عددا معينا من وسائل الرقابة الداخلية . أنعلى الرغم من 

                                         

حسن دحدوح ، مرجع سابقحسن القاضي ،     . ، ص   

 

2 .  سابق ، ص مرجع ، دحدوح حسن ، القاضي حسن 
  



............................ اإطار النظري لنظا الرقابة الداخلية الفصل اأول .............................
 

 

 

30 

 

داف الرقابة الداخلية : :  ( 2-1بالشكل رقم )ومكننا ااستعانة                الذي يوضح لنا ا

 

 

 

 

 

 

مد السيد سرايا ، المصدر :       بة والمراجعة الداخلية على المستوى الجزء والكلياالرقعبد الفتاح الصحن ، 

 . 134ص 

 

 

 

 

 

أهداف الرقابة 
 الداخلية

 في تتمثل

اية االتزا الدقة الحماية  الك
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 مخاطر المحتملة  وئل وحدود نظام الرقابة الداخلية المبحث الثالث : وسا

اطر       ديد وسائل وحدود نظام الرقابة الداخلية و دافها مكن  من استعراض مفهوم الرقابة الداخلية ، وانواعها وا

ي كااي :  احتملة   ومن خال ذلك سنتطرق اى ثاث مطالب 

  الداخلية الرقابة نظام وسائل : ااول المطلب

  الداخلية الرقابة نظام حدود : الثاني المطلب

  الداخلية الرقابة نظام ضعف نتيجة احتملة امخاطر : الثالث المطلب

 : وسائل نظام الرقابة الداخلية  اأولالمطلب 

 : الخطة التنظيمية : اوا 

اولة  إى اأحوالالتعاريف السابقة على ضرورة وجود خطة تنظيمية تستجيب ي ميع  أمعت   القرارات الي تتخذ  

دافتوجيهها ما خدم مصلحة  ديد  إذامؤسسة ،  وأ ذ اخطة على ضوء  دافتبي  امتوخاة منها وعلى  اأ

دد بوضوح خطوط السلطة وامسؤولية  أيااستقال التنظيمي لوظائف التشغيل ،  للمديريات الي تتكون  اإداريةما 

 أنعمل ميع امديريات جب  أن إاااستقال التنظيمي يتطلب اانفصال بن الوظائف  أنمن منها امؤسسة . وبالرغم 

يث يؤدي   1تدفق منتظم للمعلومات .  إىينسق 

ي   أنالي جب  اأساسيةالعناصر  أن إى اأخرنشر ي    : كاايتكون ي اخطة التنظيمية 

دافديد ج   ؛الدائمة للمؤسسة اأ

                                         

ر ،   . ، ص  مسعود صديقي ، و مد التهامي طوا  
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تلف ج  تلف  إبرازمع  أجزائهديد اهيكل التنظيمي للمؤسسة ، و  ؛اأنشطةالعاقة التسلسلية وامهنية بن 

 ؛كل نشاط  إىديد امسؤوليات بالنسبة ج 

 .كل شخص  إىتعين حدود ورحابة امسؤوليات بالنسبة ج 

قيق  أن إا     ذ الوسيلة ي  دافمسامة   خلية يكون عر النقاط التالية : نظام الرقابة الدا أ

 ؛البحث عن فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية -

ديد نتائج  -  ؛ما آو إحصائيامختلفة للمؤسسة سواء ي وقت  واأنشطة اأجزاءوجود وحدات قياس مكن من 

 من خال تقسيم العمل امهي داخل امؤسسة . اأصولماية  -

 :  واإجراءات: الطرق ثانيا 

ممن بن  واإجراءاتتعتر الطرق    قيق  أ دافالوسائل الي تعمل على  امرجوة من نظام الرقابة الداخلية   اأ

اتن الوسيلتن يساعد على ماية   فأحكام  امرسومة  اإدارية، العمل بكفاءة واالتزام بالسياسات  اأصولوفهم وتطبيق 

 إى إضافةامؤسسة با إدارةاخدمات وكل ما خص  تأدية، التسويق ،  اإنتاجة ااستغال ، تشتمل الطرق على طريق إذ

لك غر ذ إىطريقة استعمال الوثائق  أو اأعمالسواء من ناحية تنفيذ  اأخرىالطرق امستعملة ي امديريات امختلفة 

تغير  آوتوضح بعض النقاط الغامضة  أناها من ش إجراءاتمن الطرق امستعملة ، كما قد تعمل امؤسسة على سن 

سن  إجراء قيق  أداءمعن بغية  دافهامؤسسة ومكن نظام الرقابة الداخلية من   1امرسومة . أ

 : المقاييس المختلفة  ثالثا

                                         

ر ،    . ، مرجع سابق ، ص    مسعود صديقيو مد التهامي طوا
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قيق   دافهتستعمل امقاييس امختلفة داخل امؤسسة لتمكن نظام الرقابة الداخلية من  تعمل  إدارةامرسومة ي ظل  أ

 من خال قياس العناصر التالية :  إجاحهعلى 

 ؛درجة مصداقية امعلومات -

اصل من العمليات الفعلية -  ؛مقدار النوعية ا

 لعودة امعلومات امطابقة . آواحرام الوقت امخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة  -

 حدود نظام الرقابة الداخلية  المطلب الثاني :

د من قدرته على امنع الكامل   و الغش ، وهذا  أخطاءيتضمن نظام الرقابة الداخلية بعض القيود امازمة والي 

مطلقا منع اكتشاف  تأكيدامعقوا وليس  تأكيدايعطي  بأنهالسبب يوصف نظام الرقابة الداخلية مهما كانت قوته 

 1يلي :  شمل القيود امازمة لنظام الرقابة الداخلية ماوالغش ، وت اأخطاء

  : التواطؤ بين العاملين لتطويق الرقابة أوا

 ذلك . وإخفاءامنشاة  أصولي عمل يستهدف تنفيذ اختاس  أكثر أووذلك بدخول شخصن  

 

 

 

                                         

، رسالة ماجستر ، جامعة غزة ، الرقابة الداخلية في المصارف العاملة في قطاع غزة  أنظمةاثر استخدام الحاسوب على ناصر عبد العزيز مصلح ،  
  . ، ص   
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 الرقابة  أوجهعلى  اإدارةثانيا : تغلب 

 أعضاءاكتشاف الغش الذي يرتكبه  أو، فا مكن توقع منع  اإدارةغر فعالة وفقا ما تريد  أوالرقابة تكون فعالة  إن 

شخص مسؤول  أيمتابعة وضبط نظام الرقابة الداخلية وبسبب سوء استعمال  أعمالعن  اأصلي  امسؤولن اإدارة

طي متطلبات النظام .  اإدارة أعضاءلسلطته ، فقد يتمكن احد   من 

 ثالثا: التعطل المؤقت للنظام 

دث سوء فهم  اأوقاتوظائف الرقابة بطريقة فعالة ي ميع  اأفراديؤدي  أنليس من امتوقع    أو إمال أو، فقد 

دث بسبب  إجهاد أونزاعات  ذا يسبب تعطل مؤقت للنظام ، ومكن تقليل حاات التعطل امؤقت للنظام الي  ، و

اسبات االكرونية .  العنصر البشري من خا  ل استخدام ا

 المطلب الثالث : المخاطر المحتملة نتيجة ضعف نظام الرقابة الداخلية 

  1دث نتيجة لضعف نظم الرقابة الداخلية امخاطر التالية : أنمكن  

 ؛عدم صحة وسامة البيانات احاسبية وامعلومات امطلوبة بامنشاة -1

 ؛اأخطاءبعض  إخفاء أواحتمال تباطؤ بعض اموظفن ي القيام بتاعب  -2

الفات لتعليمات ولوائح امنشاة  -3 الفات قانونية نتيجة عدم االتزام هذ اللوائح أواحتمال حدوث   ؛حدوث 

 ؛القانون القانونية السارية امفعول بامنشاة أحكامعدم تطبيق  -4

 ؛تعرضها للتلف وسوء ااستخدام أوامنشاة  أصولضياع  -5

                                         

 . ناصر عبد العزيز مصلح ، مرجع سابق ، ص   
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 ؛صحة العمليات امسجلة بالدفاتر ، وذلك لعدم كفاية امستندات امؤيدة ها أوعدم مشروعية  -6

 ؛تسجيل العمليات ي سجات خطا لعدم وجود مستندات مرقمة مسبقا -7

ا لوقت طويل -8  ؛اتساع حجم عملية امراجعة واستنفاذ

 ؛وغش احتمال حدوث حاات تزوير -9

قيق الكفاية  أوتعارض وتداخل بن امسؤوليات  -10 راف عن  اإنتاجيةالسلطات وعدم  امطلوبة وبالتا اا

داف  1امخططة . اأ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

ناصر عبد العزيز مصلح ، مرجع سابق ، ص   1
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 ااول :  صة الفصلخا

ذا الفصل توصلنا ان نظام الرقابة الداخلية عبارة عن اجراءات واساليب        توضع لضمان من خال ما تطرقنا له ي 
 . سر العمل ، ومن اجل ماية ااصول ، واحافظة على القدرة النقدية واحاسبية ، وفق امعاير والنظم الصحيحة

ذا نظرا للدور الذي  تمام بنظام الرقابة الداخلية و الداخلية  لأطرافعود ها سواء يلعبه والفائدة الي يولقد ازداد اا
يشمل على نوعين من الرقابة منها الرقابة احاسبية الرقابة الداخلية  نظام خارجية . وجد ان أطرافاللمؤسسة او 

داف نظام الرقابة الداخلية ، ووسائله وحدود وامخاطر  واادارية ، ذا الفصل كذلك م ابراز امية وا وي ااخر 
  احتملة منه .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 :فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية المبحث اأول. 

 :مكونات ومقومات واجراءات نظام الرقابة الداخلية المبحث الثاني. 

 
 

 

 

 

 

 

ة نظام ــعاليـم فــتقييالفصل الثاني: 
 الرقابة الداخلية
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 تـــــمهيد

فاظ على متلكات امؤسسة ، وتدقيق امعلومات ، وبالتا فان ا         و ا ن اهدف من وضع نظام الرقابة الداخلية 

 :  ما يليذا النظام يقوم بفحص 

كم على فعالية وجود امعلومة ،  - قيقة امادية للمعلومةا  ؛والتحقق من ا

حكم كلي واما على مدى صحة ودقة امعلومة امستعملة وتقدم نصائح مفيدة لتحسن نظام الرقابة الداخلية  -

ا امر ضروري للمؤسسة  ؛باعتبار

ذا ااسلوب اخاص احدد بعدة اعمال الي تست - كم يعتمد على  ال احاسبة وامالية فان ا عمل الرقابة ي 

 الداخلية لصياغة راي حول دقة وصحة امعلومات .

ان تقييم نظام الرقابة الداخلية هو امر مهم بالنسبة للمؤسسة للتأكد من سامة وصحة امعلومة احاسبية وبالتا      

فاظ على موجودات امؤسسة .  ا

ذا ما سنحاول البحث فيه من خال العناصر التالية :   و

  فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية. 

 نظام الرقابة الداخلية واجراءات مكونات ومقومات . 
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نظام الرقابة الداخليةفحص وتقييم المبحث اأول :    

يعتر فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية اخطوة اأوى ي عملية امراجعة حيث أنه ناحظ أن امعيار الثاي من          

تم على امراجع تقييم نظام الرقابة الداخلية لتتخذ كأساس لتحقيق نطاق الرقابة الداخلية  معاير العمل اميداي للمراجعة 

1   ة .يسن للمراجع مواطن الضعف فيها ما يساعد على تقدم النصائح واإرشادات لإدار 
  

ذا التقييم من خال امطالب التالية ونظرا         : أمية وحتمية تقييم نظام الرقابة الداخلية ي عملية امراجعة سنتناول 

.نظام الرقابة الداخلية يم خطوات تقيالمطلب ااول :   

. يم نظام الرقابة الداخليةطرق تقي المطلب الثاني :  

   . ومشكل تقسيمهنظام الرقابة الداخلية عوائق  : المطلب الثالث

تقييم نظام الرقابة الداخليةمراحل المطلب اأول :        

يعتر تقييم الرقابة الداخلية من امراحل ااساسية الي يقوم ها امراجع والذي يسعى اى فهم واستيعاب نظام امعلومات 

من صحة عمل النظام .والرقابة الداخلية للمؤسسة ، وكذا اعداد برنامج ااختبارات من اجل التحقق   

يلي :  وتتمثل طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية فيما  

 وصف اانظمة : .1

صول على      كم على نظام الرقابة الداخلية يكون فهمها من طرف امراجع امرا حتميا ، من اجل السماح له با قبل ا

ته للمعلومات .  فهم جيد حيط معا

                                                           

، مذكرة مكملة لنيل  دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات المخزون داخل المؤسسةبوبكر عمروش ،  
  . و ص  ، ص  /  شهادة اماجستر ، جامعة فرحات عباس سطيف ، 
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من ان اجراءات الرقابة الداخلية تطبق بطريقة مستمرة  للتأكدوا بد على امراجع ان يقوم بسلسلة من ااختبارات 

 1وبفعالية .

وي مرحلة وصف اانظمة فان امراجع يعر عن مسار امعلومات اجمعة ي امرحلة السابقة ، ويكون ذلك على شكل    

، وي حالة قيام امراجع بااستجوابات  سنتطرق اليها ي امطلب الثايوالي وصف كتاي او على شكل خرائط تدفق 

موعة من القواعد نذكر  رم  داخل امؤسسة من اجل الوصول اى وصف دقيق لنظام الرقابة الداخلية فا بد عليه ان 

 2منها : 

 اات خاصة .اا ي ح ستجواب موظف يكون بعلم من مسؤوليهاحرام السلم التنظيمي ، فا 

 . ال عمله فقط  حصر اجوبة اموظف ي 

 التحقق من فهم النظام :  .2

نب انطاقه من اسس خاطئة  بعد اعداد امراجع خرائط التدفق او ااستبيان ، فانه يتحقق من استيعابه للنظام من  اجل 

 يلي :  فخرائط التدفق تسمح للمراجع اجاد ااجراءات الرقابية امائمة ، فامراجع من خال عمله يقوم باإجابة على ما

 ؛كيف تتم عملية ااختبارات 

 ا ي ااجراءات الي جب اختبار  ؛ما

 ا هذا ااختبار ي اامية الي جب اعطاؤ  . ما

 الداخلية :ااولي لنظام الرقابة التقييم  .3

                                                           
1   Khelssi Réda ، audit et audit opérationnel , Houma , Alger , 2005 , p 40  

2
زائر ، رسالة ماجستر ، العلوم التجارية ، فرع  دور الرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية في تحسين اداء المؤسسةوجدان علي امد ،   اسبة ، جامعة ا

 ،2010  
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ديد طبيعة وتوقيت ونطاق اختبارات امراجعة    القوائم امالية  أرصدةان تقييم نظام الرقابة الداخلية يساعد امراجع على 

يد تنتج عنه معلومات مالية مكن ااعتماد عليها ، فامراجع ا مكن  وإماه مراجعة ميع القوائم امالية كون نظام الرقابة ا

 اسلوب العينات ااحصائية . يعتمد على

اء تقييم او للرقابة الداخلية باستخراجه مبدئيا لنقاط القوة السابقتن ، يتمكن امراجع من اعطبااعتماد على اخطوتن 

ديد للعمليات ( ونقاط الضعف ) عيوب يرتب عنها خطر ارتكاب اخطاء وتزوير  ) ضمانات تسمح بالتسجيل ا

ذ اخطوة ،  ( اي استمارات fermés   questionnairesارات مغلقة ( . ) مي الغالب استتستعمل ي 

واب ب ا سلي ( .وعليه يستطيع امراجع تتضمن  واب بنعم اجاي وا واب عليها اما بنعم او ا . ) ا اسئلة يكون ا

ل  ديد نقاط قوة النظام ونقاط ضعفه وذلك من حيث التصور ، اي من الناحية النظرية للنظام  ذ اخطوة  ي هاية 

 1الدراسة .

 اختبار ااستمرارية :  .

ذا النوع من ااختبارات من ان نقاط القوة امتوصل اليها ي التقييم ااو للنظام نقاط قوة يتأكد امراج ع من خال 

 فعا اي مطبقة ي الواقع بصفة مستمرة ودائمة .

 يقنيكون على ان اختبارات ااستمرارية ذات امية قصوى مقارنة باختبارات الفهم والتطابق أها تسمح للمراجع ان 

مل خلا .إجراءات الي راقبها اجراءات مطابقة باستمرار بان ا  ، وا 

ذ ااختبارات بعد الوقوف على ااخطار ا السابقة ها ، كما يعتر دليل  حتملة الوقوع عند دراسة اخطواتدد حجم 

 اثبات على حسن السر خال الدورة وي كل مكان .

 ذا ااخر من حسن تنفيذ ااجراءات واحرام امبادئ اموضوعة . فيتأكد

                                                           
 مالية تخصص ، التسيير علو ، ماجستر مذكرة)  ، المالية في تقييم ااداء في المؤسسة ااقتصادية، دور المراجعة الداخلية شدوي معمر سعاد  1

  .      ص ،   ، بومرداس ، بوقرة امحمد جامعة ، المؤسسة
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 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية : .

باعتماد على اختبارات ااستمرارية السابقة الذكر يتمكن امراجع من الوقوف على ضعف النظام وسوء سر ، عند 

ذا با نقاط الضعف ) ضعف التصور ( الي توصل اليها اى إضافة اكتشاف سوء تطبيق او عدم تطبيق لنقاط القوة ، 

 1عند التقييم ااو لذلك النظام .

وثيقة شاملة )  يقدم امتدخل حوصلة ( بااعتماد على النتائج امتوصل اليها ) نقاط الضعف ونقاط القوة 

document de synthèse سن  ( ، مبينا اثار ذلك على امعلومات امالية مع تقدم اقراحات قصد 

ذ ي العادة تقريرا حول امراقبة الداخلية يقدمه امراجع اى اادارة ، كما مثل احد  –ااجراءات  وصلة  مثل وثيقة ا

وانب ااجابية مهمته .  ا

سابات والقوائم امالية حسب مدى جودة امراقبة الداخلية .  يسهل او يصعب فحص ا

رياته امباشرة وان ضعفه جعله يتعمق اكثر ي ذلك .يعتر اخر ان جودة  عل امراجع خفف تدقيقاته و  ذا النظام 

يد بتنظيم داخلي جيد يظهر وجيد بكل وضوح :  يتميز النظام ا

  ميع ومفهوموظيفة ومسؤولية كل فرد ي امؤسسة ، ي شكل مكتوب ان كان ذلك مكن  ؛من طرف ا

  الازمة ويراقب كل العمليات ي شكل اجراءات وطرق العمل الي ينبغي اتباعها عند اجاز  نظام يعطي الرخص

كل عملية من العمليات الي تقوم ها امؤسسة ، كما يعطي لكيفية معاملتها وادخاها ي نظام امعلومات  الذي 

قيقية للنظامم  ي امؤسسة . ثل الصورة ا

اذ ااجراءات فالتقييم النهائي يسمح للمراجع  الازمة على الرقابة الداخلية ، والشكل التا يوضح  التصحيحيةبا

 مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية والوسائل امستعملة لذلك .

                                                           

زائر ، الساحة امركزية  المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيقمد بوتن ،  1    . 74، ص  3، ط، بن عكنون ، ا
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 مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية والوسائل امستعملة لذلك  ( : 1-2شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوسائل       

ااسلوب الوصفي 
او / وخرائط      

 التدفق  

     

قوائم ااستقصاء او 
 ااستبيان  

 

 

 

 

 

 

 وثيقة شاملة    

، ) مذكرة دور المراجعة الداخلية المالية في تقييم ااداء في المؤسسة ااقتصادية شدوي معمر سعاد ، : المصدر 

صص مالية امؤسسة ، مد بوقرة ، بومرداس ماجسر ، علوم التسير ،     .  121ص  2009،  جامعة ا

 وصف النظام 

 اختبارات التطابق 

 فهم النظام 

 التقيي ااولي للنظا 

 نقاط ضعف نظرية
 نقاط قوة نظرية

تطابق نقاط  يمومةداختبارا ال
 القوة 

نقاط قوة غر 
 مطابقة 

نقاط قوة 
 مطابقة 

 ضـعف  قــــوة

 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية 
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ي وصف النظام  ذا الشكل امراحل الي تقيم فيها نظام الرقابة الداخلية حيث يكون اول مرحلة ي عملية التقييم  مثل 

نا   تأيامتبع الي تستخدمه امؤسسة اي نوع الطريقة الي يقو امراجع التقييم ها .) طريقة استبيان ، خرائط تدفق ( ومن 

ا امراجع بإعداد استبيان او خرائط تدفق من اجل التقييم ااو لنظام الرقابة الداخلية الي يقوم همرحلة فهم النظام 

ا يقوم  الذي يكون بالنظر ي القوائم امالية عن طريق اختبار عينة احصائية واعطاء نقاط القوة والضعف امبدئية . وبعد

ي مطبقة ام ا ي الواقع ل   ؟ . امراجع بالتأكد من ان نقاط القوة 

ذ النقاط غر امطبقة تؤدي اى ضعف ي نظام الرقابة الداخلية اما اذا كانت مطبقة تنتج     حيث يعطي ما اذا كانت 

ي مرحلة التقييم النهائي يتم فيها النظر ي  ذا النظام وي اخر مرحلة من تقييم نظام الرقابة الداخلية و عنها قوة ي 

ي التصور عند التقييم ااو و اعطاء ااجراءات التصحيحية من اجل تدارك  نقاط الضعف الي قد جمت عن خطا

ذا   النظام .الضعف كما يقوم امراجع بتقييم ملخص او تقرير يبن فيه مدى كفاءة وفاعلية 

       المطلب الثاني : طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية

ذ الطرق نذكر ما يلي ام الرقابة الداخليةناك عدة طرق يستعملها امراجعون لفحص نظ             :  ، ومن بن 

؛طريقة ااستبيان*   

؛طريقة امذكرة امكتوبة*   

. طريقة خرائط التدفق*       

   1 طريقة ااستبيان أوا : 

ذ الطريقة قدمة   لوظائف   ، وتتلخص ي إعداد قائمة من اأسئلة تكون وافية عن اإجراءات امتبعة بالنسبة  تعتر 

دفها ااستفسار عن النواحي التفصيلية امتبعة ي  أن تصاغ اأسئلة بعناية ب، وج امشروع وعملياته امختلفة ، ويكون 
                                                           

1  177، ص  1999، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، ااردن ، د ط ،  التدقيق والرقابة في البنوكخالد امن عبد اه ،  
  



تقييم فعالية نظا الرقابة الداخلية ................................................................الفصل الثاني  

 

 

45 

يث اإجابة بـ  " ا " أو " نعم على اأسئلة إما بـ" ، وتكون اإجابة امؤسسة بالنسبة إجراء عملياته وتأدية وظائفه  ،

ال معن وعدم إتباع  ى" فتدل عل ا ، أما اإجابة بـ " " تدل على إتباع اإجراء السليم نعم " وجود القصور ي 

 . اإجراء السليم

نا يتضح أنه من مزايا ااستبيان سهولة التطبيق مختلف امؤسسات إا أنه يعا  ذ الطريقة طول القائمةومن    ب على 

دية من طرف الشخص الذي يقوم ها روتينيةو ما جعل مهمة اإجابة ملة    . ، اأمر الذي يؤدي إى عدم ا

1 : طريقة المذكرة المكتوبةثانيا 
        

ذ الطريقة كبديل عن طريقة قائمة ااستبيان ي تقييم نظام الرقابة الداخلية    وذلك اعتقاد البعض أن  ، تستخدم 

ي أسئلة عامة  طريقة ااستبيان تعاي من بعض العيوب ذ العيوب أن اأسئلة الواردة بقائمة ااستبيان  ، ومن بن 

، اأمر الذي يؤدي إى عدم  ، كما أن طول قائمة ااستبيان جعل مهمة اإجابة على أسئلتها ملة وروتينية وغر مرنة

دية ي اإجابة   . من قبل الشخص الذي يقوم باإجابة ا

، يقوم امراجع بكتابة تقرير وصفي عن اإجراءات امتعلقة بالرقابة الداخلية ي تنفيذ  وتبعا لطريقة امذكرة امكتوبة   

ذلك ، ويتم  ، وعن تدفق امعلومات والبيانات بن اأقسام أو الوظائف أو وحدات النشاط امختلفة العمليات امختلفة

، وكذلك عن طريق السندات  ، ااستفسار ، ااختبار ، اماحظة عن طريق امقابات مع امسؤولن والعاملن

ا من الوثائق امستخدمة ي الشركة  . والسجات احاسبية وغر

 إجراءات عن فكرة تكوين امراجع يستطيع امذكرة ذ خال ومن ، التقييم عملية تنظيم لطريقة تبعا امذكرة وتكتب

ا أن جب والي وجدت إن الضعف مواطن يستحسن مة ومن ، بند بكل اخاصة الداخلية الرقابة  عند ااعتبار ي يأخذ

 .   البنود لتلك واختبار فحصه

                                                           

.  177، ص  بق امرجع سخالد امن عبد اه ،   1
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   : خرائط التدفق ثالثا

موعة من اأشكال والرموز الي تعر كل منها    توي على  يكل  ي عبارة عن  عن جزء من نظام  خرائط التدفق 

ذا اهيكل ي توضيح التدفق امتوا لبيانات أو قرارات أو إجراءات معينة الرقابة الداخلية احاسبية   ، حيث يستخدم 

 اخاصة حركات والتدفقات وكافة اإجراءاتوإذا أعدت خرائط التدفق بكفاءة فإها سوف تعكس كل العمليات والت

اسبية مثل دفر، كم بكل ما يظهر على اخريطة ويل امستندات اأولية إى معلومات  ليومية أو دفر ا ا تعكس كيفية 

  . اأستاذ العام

ميع امعلومات الازمة لدراسة وتقييم كافة نظم الرقابة الداخلية  ، إمام عمليات  ويستفيد امراجع من خال التدقيق ي 

ديد أوجه ال ااتصال الكتاي بسرعة ودقة  . قصور ي نظام الرقابة الداخلية بسرعة، 

، وبذلك مكن أن يستفيد  وتتميز خرائط التدفق بأها تعتمد على لغة مطية شائعة مكن توصيلها من خال الرموز 

  . امراجع من عمل زمائه ويفهمه بسهولة

الة على امراجع دراستها ، و  إن خرائط التدفق قد تكون موجودة أصا ضمن النظام اما واإداري للمؤسسة  ذ ا ي 

ا ذ اخرائط غر موجودة ، وذلك بتتبع مسار اإجراءات وامعلومات وفحصها واختبار فعلى امراجع   ، أما إذا كانت 

صل على وصف كامل إجراءات الرقابة الداخلية للعمليات والوظائف امختلفة  أن يقوم بتصميمها بعد أن يكون قد 

.1 

                                                           

214، ص 2004امسرة للنشر والتوزيع ، الطبعة ااوى ، عمان ، ، دار تدقيق الحسابات المعاصرة ) الناحية النظرية  ( د / غسان فاح امطرانة ،   1
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و صعوبة الفهم اذا  ذ الطريقة  تضمنت تفاصيل كثرة وايضا ا تبن ااجراءات ااستثنائية وقد ولكن ما يعاب على 

ا وقتا كبرا .  تعتر ذات امية بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية ويتطلب اعداد

م يوضح ( :2 - 2) الشكل                             . التدفق خرائط ي امستخدمة الرموز ا

 

 . 14 ص ، 13 احاضرة ، المراجعة اصول ، قريط عصام/  د :  المصدر                 

 

 

 

 

 

فظة                 موصل صفحات  عملية يدوية  بداية وهاية  اشرطة 

   

   مستند       اخراج    موصل خط تدفق العمليات  

     

اذ قرار         ا

 وصف مستند          مدخات يدوية  حفظ امستندات        
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        المطلب الثالث : عوائق نظام الرقابة الداخلية ومشاكل تقييمه

أنه  ، إا ، ودرجة اعتماد امراجع عليه ي تأدية مهامه بالرغم من أمية وضرورة وجود نظام الرقابة الداخلية بامؤسسة 

ي وامشاكل الي تعرض تقييمهناك بعض العوائق   :  ، و

1 : عوائق نظام الرقابة الداخلية أوا
  

ا فيما يلي  :     ومكن حصر

و عدم الفهم لرئيس  من بن العوائق امتصدية ي تصميم نظام رقايعدم الفهم :  -1 ، والذي يعتر صعب التجاوز 

أنه من السهل والفعال أن يقوم شخص واحد بإجراء العمليات ، فيظن مثا على عكس مبدأ الفصل بن امهام  امؤسسة

تاجها تاجها موردين من اختيار وأن يؤمن استامها ويقوم مراجعتها  الي  ، فعليه أن يقوم بإعداد طلبات السلع الي 

  . ي الفواتر اموافقة وعملية الدفع

ؤاء امسؤولن أن الفصل  يلي للمؤسسةتبقى دائما ي قمة اهرم التشغ الخوف من التكلفة : -2 ، حيث يظن عادة 

. ...ا ، تعقد وماطل ي اإجراءات اإدارية بن امسؤوليات ينجر عنه مضاعفة عدد اموظفن   

إن اخوف من جرح شعور بعض امستخدمن وامسؤولن عندما تفرض  الخوف من جرح شعور بعض الموظفين : -3

. ، مكن أن مثل عائقا لنظام الرقابة الداخلية عادية أو فجائية عليهم إجراءات رقابية                

ناك  بعض امؤسسات تعتمد على السرية امهنية ي عملهاوجود السرية المهنية :  -4 ، مثا ي إعداد اأجور 

ا وإعداد الدفع عن طريق الشيك أو الصندوق يكون سعر البيع فيها  ، وي بعض امؤسسات شخص واحد يقوم بإعداد

ي  سريا ق ي ااطاع على فواتر الزبائن ما ينجر عنها أن نفس اجموعة  الية قلة من اأشخاص هم ا ذ ا ، ففي 

اسبة الزبائن واستام امبالغ امدفوعة ، إعداد الطلبيات الي تتكفل باستقبال الطلبيات  ،   .   

                                                           

. ، ص  الد أمن عبد ه ، مرجع سابقخ 1
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اته   ذا القبول يكون بعد إذن كمحاولة لتجاوز  ظى نظام الرقابة بالقبول التام من طرف امسؤولن و العوائق ابد أن 

ا يدة لعناصر   . ، بعد ذلك مكن أن يعمل على تطبيقها بشكل صحيح ودقيق امعرفة الشاملة وا

        نظام الرقابة الداخليةتقييم : مشاكل ثانيا 

ظ إى ظهور بعض امشاكلمن اماحظ أن عملية تقييم أنظمة         :  ، من أمها الرقابة الداخلية يؤدي لسوء ا

تلفة نتيجة تقييم نظام الرقابة الداخلية إحدى المشكلة اأولى :  سابات سوف يتوصلون إى نتائج  إن مراقي ا

   1ا :، ولعل ذلك يرجع إى عدة أسباب منه امنشآت

خر منهماختاف امعاير الشخصية لكل . 1     ؛، فما يعتر مائما بالنسبة أحد قد ا يعتر كذلك بالنسبة ل

تلفة للتقييم. 2  ؛استخدام طرق 

تلفة للعناصر الي يتكون منها نظام الرقابة الداخلية. 3   . وضع أولويات 

، أحدما  نفسه أمام معيارين، ولذلك جد امراقب  إن عملية التقييم تستغرق وقتا كبرا من الزمن المشكلة الثانية :

، وا شك  ، واآخر جعله يؤجل عملية التقييم إى ما بعد اانتهاء من عملية امراجعة كلها جعله يندفع ي عملية التقييم

و إغراء كل من التيارين ذ امشكلة  ، وأن عملية التقييم تعتر عبئا على امراقب من ناحية  أن الذي يؤدي إى وجود 

  . أخرى

كم على فعالية أنظمة الرقابة الداخلية كوحدة واحدةالمشكلة الثالثة :  ي صعوبة ا ، وذلك نتيجة العاقات  و

سابات وخاصة عند التعمق ي عمليات الفحص تلف ا ذ امشاكل ا تقلل ضرورة  الداخلية امعقدة بن  ، غر أن 

ا  قق الكفاءة ي اأداءوأمية عملية التقييم وجب العمل على تقييد   . ما 

                                                           

.  179، ص  بقامرجع س خالد أمن عبد ه ،  1
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، باإضافة إى أن امعيار الثاي من معاير  بة الداخلية أول خطوة يقوم ها امراجع عند مباشرته ي عملهاقيعتر تقييم الر   

تم على امراجع تقييم نظام الرقابة الداخلية من  ، وعملية التقييم مر بعدة خطوات بداية العمل اميداي للمراجعة 

قائق ، وصف النظام والتأكد من وجود ووصوا إى عملية التقييم الفعلي بنظام الرقابة  تنظيمها ومع امعلومات وا

 1.  الداخلية

نظام الرقابة الداخلية واجراءات : مكونات ومقوماتالثاني المبحث    

توي على إن نظام الرقابة الداخلية مثله مثل باقي اأنظمة       موعة من امكونات وامقومات الي يعتمد  ، حيث 

داف امرجوة قيق اأ ، لذلك ابد من ضبط بعض الشروط  ، لكن ي بعض اأحيان تكون به نقائص عليها من أجل 

اذ اإجراءات امناسبة  من كل سنتناول امبحث ذا وي الضرورية ح يكون فعاا، ولكي تتحقق مقوماته جب ا

 التالية :  العناصر

مكونات ومقومات نظام الرقابة الداخلية  المطلب ااول :  

اجراءات نظام الرقابة الداخلية :  المطلب الثاني  

    شروط فعالية نظام الرقابة الداخلية:  المطلب الثالث

      المطلب اأول : مكونات ومقومات نظام الرقابة الداخلية

توي   : ا فيما يليإن نظام الرقابة الداخلية  موعة من امكونات وامقومات تعتر ضرورية له، نوجز على    

: مكونات نظام الرقابة الداخلية أوا    

ي نظام الرقابة الداخلية على مس مكونات أساسية توي :   ،   

                                                           

.  ، ص  الد أمن عبد ه ، مرجع سابقخ 1
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: بيئة الرقابةأ /    

، وتتكون بيئة الرقابة من عوامل  وتعمل فيها تعتر البيئة الرقابية أساسا للمكونات اأخرى أو اأرضية الي تقوم عليها  

متعددة، فمنها من ها صلة مباشرة باإدارة، وعوامل أخرى مرتبطة بتنظيم امنشأة نفسها، ومن أمثلة العوامل امرتبطة 

ة العاملن بامستويات اإدارية امختلفة والقيم اأخاقية السائدة لدى العاملن و  اإدارة وامعاير مباشرة باإدارة مدى نزا

ديد السلطة  السلوكية امطبقة ، أما العوامل امرتبطة بتنظيم امنشأة نفسها فتتمثل ي اهيكل التنظيمي الكفء ومدى 

1. وامسؤولية
 

يم والقيم   ي مدى تفهم اإدارة والعاملن بامشروع وكيفية التعامل مع امفا م العوامل امكونة لبيئة الرقابة  إن أ

             . خاقية واأمانة بصفة عامةاأ

:  تقييم المخاطر ب /   

داف امنشأة   ليل امخاطر امتعلقة بتحقيق أ ذا امكون بتحديد و اولة  يهتم  ، التعرف على احتمال حدوثها و

2. فيض حدة تأثراها إى مستويات مقبولة
  

: أنشطة الرقابةج /      

داف نظام الرقابة  ي السياسات تتمثل أنشطة الرقابة    قيق أ صوص  ، اإجراءات والقواعد الي توفر تأكيد معقول 

، وتتعلق اأنشطة بالرقابة على التشغيل، والي هتم متابعة تشغيل  ، وإدارة امخاطر بفعالية الداخلية بطريقة مائمة

                                                           
مود امصطفى ،  1 مد كامل ،  اتفتحي رزق السوافري ، مر  ديدة للنشر ااسكندرية ، مصر   في الرقابة والمراجعة الداخلية ااتجا امعية ا ، الدار ا

     20، ص  2002د ط ، 
203، ص  2007،  1، دار كنوز امعرفة العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، ااردن ، طاادارة بالرقابة مد عيسى الفاعوري ،   2

  



تقييم فعالية نظا الرقابة الداخلية ................................................................الفصل الثاني  

 

 

52 

، والرقابة على االتزام الي  إعداد تقارير مالية مكن الوقوف فيها، وهدف إى  ، الرقابة على إعداد التقارير امالية امنشأة

1ة .هدف إى التأكد من االتزام بالقوانن الي تطبق على امنشأ
  

المعلومات وااتصااتد /          

صول عليها وتشغيلها وتوصيلها   داف امنشأة ا ذا امكون بتحديد امعلومات امائمة لتحقيق أ مختلف يهتم 

2امالية التقارير وإعداد امعلومات تلك بتدفق تسمح لاتصاات ، امستويات اإدارية بامنشأة عن طريق قنوات مفتوحة
   

:  المتابعةذ /         

ذا امكون بامتابعة امستمرة والتقييم الدوري مختلف مكونات نظام الرقابة الداخلية  ، ويعتمد تكرار ونطاق  يهتم 

3. التقييم الدوري على نتائج امتابعة امستمرة وامخاطر ذات الصلة بنظام الرقابة الداخلية
 

ذا                            تتضح مكونات نظام الرقابة الداخلية : : (  3-2) الشكل وي 

 

 

        

 

يم السواح، المصدر: الدار ، المراجعة الداخلية في ظل التشغيل االكتروني ثناء على القباي، نادر شعبان إبرا
امعية  .126، ص2006مصر ا

 
                                                           

رة مصر ، د ط  القرن التعبير والرقابة اادارية محاور ااصاح ااستراتيجي فريد النجار ،   امعية ، ااسكندرية ، القا ص  ، الدار ا 1
  

ص ،  ،  ، دار الصفا للنشر والتوزيع ، عمان ااردن ، ط ، المدخل الحديث لتدقيق الحساباتامد حلمي معة   2
  

3  ، ص مرجع سبق ذكر ،  التدقيق والرقابة في البنوكخالد امن عبد اه ،  
  

نظام الرقابة الداخليةمكونات   

(2)  

 تقييم المخاطر

(3)  

اأنشطة 
 الرقابية

(4)  

 المعلومات
 وااتصاات

(5)  

 مراقبة النظام

 

(1)  

 بئة الرقابة 
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الداخلية: المقومات اأساسية لنظام الرقابة ثانيا   

موعة من الدعائم أو امقومات اأساسية   ي تنقسم إى قسمن : "مقومات  إن نظام الرقابة الداخلية يعتمد على  ، و

  " . اسبية ومقومات إدارية

:  المقومات المحاسبية لنظام الرقابة الداخلية أ /     

ي على النحو   :  موعة من امقومات،  التايتضمن الشق احاسي     

سابات ما يتاءم مع طبيعة الوحدة ااقتصادية الدليل المحاسبي :  -1 ينطوي الدليل احاسي على عمليات تبويب ا

قيقها ، ونوع النظام احاسي امستخدم من ناحية أخرى من ناحية داف الي يسعى إى  ، حيث  ، باإضافة إى اأ

سابات إى حسابات  سابات وبيان طبيعة  رئيسية وأخرى فرعيةيتم تقسيم ا ذ ا ، كما يتم شرح كيفية تشغيل 

1ا .العمليات الي تتصل ه
  

قيق نظام جيد للرقابة الداخلية وجود دورة مستندية على درجة عالية من الكفاءة  الدورة المستندية : -2 يتطلب 

  وينبغي عند تصميم امستندات مراعاة النواحي القانونية والشكلية،  طاما أها مثل امصدر اأساسي للقيد وأدلة اإثبات

ذ امستندات مرقمة لتسهيل عملية الرقابة وضمان عدم ازدواجية امستندات   . حيث من الضروري أن تكون 

قابة دون توافر ، فا تتم عملية الر  إن إنشاء دورة مستندية ضمن النظام احاسي امعن مثل أساسا وجب احافظة عليه

          . ،...ا ، الصرف ، التحصيل ، التخزين ، البيع دورة مستندية كاملة وخاصة عملية الشراء

موعة دفرية متكاملة تراعي النواحي الدفترية :  ةالمجموع -3 هز  وفق طبيعة الوحدة ااقتصادية وأنشطتها تعد و

ذ الدفاتر مرقمة قبل  رتبط به من يوميات مساعدة، خاصة دفر اليومية العامة وما ي القانونية ، حيث جب أن تكون 

                                                           

مود مصطفى مراد ،   1  26،ص  مرجع سابقالسوافري فتح رزق ، مر كامل و
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قيق أغراض  ااستعمال لغرض الرقابة ، ولتفادي الوقوع ي اأخطاء جب أن تسجل العمليات وقت حدوثها من أجل 

1. عملية الرقابة
  

مة ضمن عناصر النظام احاسي داخل أصبحت الوسائل اآلية امستخد الوسائل اآلية واإلكترونية المستخدمة : -4

اسب اإلكروي ي  الوحدة ااقتصادية من العناصر اهامة ي ضبط وإجاز اأعمال مثل آات عد النقدية  احصلة با

ا أو اإفصاح عنها ليل البيانات وامعلومات سواء بغرض إعداد ، ومنه فإن  إجاز بعض خطوات الدورة احاسبية و

ذ اأدوات من شأنه تدعيم الدور الرقاي للنظام احاسي امستخدمالتوسع ي 2.  استخدام 
  

ا الفعلي مثل النقدية باخزينة امخزون بأنواعه  الجرد الفعلي لأصول : -5 تتميز بعض عناصر اأصول بإمكانية جرد

سابية  ، كما ، ومعظم عناصر اأصول الثابتة ، اأوراق امالية والتجارية الثاثة رد الفعلي باأرصدة ا أن مقارنة نتائج ا

3. الي تشملها السجات احاسبية توضح نتائج عمليات الرقابة على تلك اأصول
 

وها   ي خطة كمية ومالية للمشروع ككل ولوحداته الفرعية وذلك خال فرة زمنية معينة :الموازنات التخطيطية  -6

ديد  نة بن اأداء الفعلي وما تشتمله اموازنة من بيانات تقديرية موضوعة مسبقادور رقاي من خال إجراء مقار  ، م 

ديد امسؤول عنها وبصفة عامة مكن القول بأن اموازنة الشاملة مثل نظاما ليلها و رافات و للرقابة وتقييم  متكاما اا

4. اأداء
  

رافات  داف امخططة والنتائج الفعلية وبيان أسباب اا كما أن للموازنات دور رقاي يتمثل ي إجراء امقارنة بن اأ

  ا .حاولة تاقيه

                                                           

. 82ص ، سابق رجعم، معة حلمي امد 1
  

2 ص ، السابق امرجع نفس
  

3 ص ، سابق مرجع  ، مصطفى مراد مود ، كامل مر مد رزق، فتح السوافري
  

. ص ، السابق امرجع نفس 4
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تعتمد أنظمة التكاليف امعيارية على وضع امعاير العلمية والعملية أنظمة التكاليف المعيارية ونظم اأنشطة :  -7

ندسية وفنية متطورة تائم ظروف العمليات ختلفةلعناصر التكلفة ام الصناعية الي  ، حيث تعد امعاير وفق مستويات 

ركة مارسها الوحدة ااقتصادية ددة  ، وأيضا اعتماد على دراسات الوقت وا ، أي أن التكاليف امعيارية مثل معاير 

قيقها مسبقا داف تسعى اإدارة إى  ة الرقابة عن طريق قياس اأداء الفعلي وإجراء مقارنة م ، وتتم عملي ، فهي أ

رافات اذ اإجراءات التصحيحية هذ اا رافات وبيان نسبها والعمل على ا   1.ديد اا

المقومات اإدارية لنظام الرقابة الداخليةب /         

2
ي  موعة من امقومات لنظام الرقابة الداخلية     : يتضمن الشق اإداري 

ديد اإدارات  يكل تنظيمي كفء : -1 و  يكل تنظيمي كفء ي التنظيم  يعتر اهدف الرئيسي من إنشاء 

، وم تصميمه على أساس طبيعة  ، وكذلك مسؤوليات اأشخاص والعاقات بينهم واأقسام واحتجاجات كل منها

غراي ه، عدد امستويات التنظيمية واانتشا ، حجمها الوحدة ااقتصادية   ا .ر ا

 :   إن اهيكل التنظيمي الكفء جب أن يتصف ما يلي    

 ؛أن يتم تفويض السلطة من أعلى إى أسفل وأن تكون السلطة واضحة ومفهومة -

ذا الفصل بن امهام وبصفة خاصة السجات عن الشخص القائم بالوظيفة -   ؛تطبيق 

 ؛أية تغرات مستقبلية مرونة اخطة التنظيمية إمكانية استيعاب -

  ا .ااستقال الوظيفي بن اإدارات واأقسام ما ا منع التعاون والتنسيق بينه - 

                                                           

1 . 31ص سابق، رجعم ، مصطفى مراد مود ، كامل مر مد ، رزق فتح السوافري
  

ر التهامي ، مسعود الصديقي ، 2 زائر ، الطبعة المراجعة وتدقيق الحسابات اإطار النظري والممارسة التطبيقية ، مد طوا امعية ، ا ديوان امطبوعات ا
  .ص ،الثانية 
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موعة من العاملن على درجة عالية من مجموعة من العاملين على درجة عالية من الكفاءة :  -2 يعتر تواجد 

 . ، وبصفة خاصة ي حالة ضعف الضوابط الرقابية ليةالكفاءة والقدرات والثقة عاما مهما لنظام الرقابة الداخ

ؤاء  وح ي ظل وجود ضوابط رقابية عالية  اوات من  ، فإن ضعف قدرات العاملن والثقة فيهم سوف يرتب عليه 

ذ الضوابط   . العاملن للتغلب على 

يد للرقابة الداخلية يتطلب برامج تدريبية للعاملن بصفة  تمع الوحدة ااقتصاديةإن النظام ا  . مستمرة لتثقيف 

يكل تنظيمي كفء وعمالة مدربة وذات قدرات وكفاءات عالية معايير أداء سليمة : -3 ، ا يعي التخلي  إن وجود 

ؤاء العاملن اولة مقارنة اأداء امخطط مع اأداء الفعلي عن توافر معاير لقياس أداء  ديد  ، وذلك ي  ، و

راف رافاتاا ذ اا ا لتصحيح  اذ  . ات واإجراءات الواجب ا

ماية  مجموعة من السياسات واإجراءات لحماية اأصول : -4 موعة من السياسات واإجراءات  إن وجود 

ماية الكامل اأصول تعتر من الدعامات الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية من حيث شقها اإداري ة ، وذلك بقصد توفر ا

 . ، منع تسرها أو اختاسها ولضمان صحة البيانات والتقارير احاسبية لأصول

ذا العنصر تزداد كلما وصف التنظيم بأنه ا مركزي    ، حيث بعد امسافات وتأثر امواقع اخاصة بالوحدة  إن أمية 

1. ااقتصادية
  

يد وجود قسم لتنظيم إداري داخل الوحدة من متطلبات نظام الرقابة قسم المراجعة الداخلية :  -5 الداخلية ا

 ، مهمته التأكد من تطبيق كافة اإجراءات واللوائح والسياسات الي م ااقتصادية يطلق عليه قسم امراجعة الداخلية

ا النظام احاسي والتحقق من عدم   وجود أوجهوضعها بواسطة اإدارة والتأكد من دقة البيانات احاسبية الي يوفر

                                                           

ر التهامي مد 1  ص ، سابق رجعم ، صديقي ومسعود طوا
  



تقييم فعالية نظا الرقابة الداخلية ................................................................الفصل الثاني  

 

 

57 

ي التأكد من تطبيق وإجاز مهمات  التاعب أو امخالفات ، ومنه نستنتج أن امهمة الرئيسية لقسم امراجعة الداخلية 

 . نظام الرقابة الداخلية

ذا  نبن مقومات نظام الرقابة الداخلية :  :  ( 4 -2)  الشكلوي   

متها شعباي لطفي، المصدر: ) دراسة حالة قسم  ، في تحسيين تسيير المؤسسةالمراجعة الداخلية مهمتها ومسا
زائر ،  تصدير الغاز التابع للنشاط التجاري جمع سوناطراك ( ، رسالة ماجستر ي العلوم ااقتصادية ، جامعة ا

 .108ص  ،  2004/  2003
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
 الدليل احاسي              يكل تنظيمي كفء              

 امستندية الدورة              كفاءة اافراد 
 اجموعة الدفرية              قابة اأداءر    
ماية اأصول     الوسائل اإلكرونية واآلية امستخدمة              سياسات وإجراءات 
رد الفعلي لأصول              الداخليقسم التدقيق      ا

 اموازنات التخطيطية               

 مقومات محاسبية مقومات ادارية
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1 إجراءات نظام الرقابة الداخلية:  الثانيالمطلب 
 

داف امتوخاة منه وجعل يستعمل نظام الرقابة الداخلية وسائل متعددة بغية         قيق اأ إحكام العمل احاسي و

نظام امعلومات احاسبية يستجيب لأطراف امستعملة للمعلومات من خال توفر معلومات ذات مصداقية وتعر عن 

قيقة للمؤسسة ذا النظام عدة إجراءات من شأها أن تدعم امقومات الرئيسية له الوضعية ا وتعتر  ، لذلك وجب على 

ذا البند إى اإجراءات امختلفة لنظام الرقابة الداخلية من خال العناصر  مثابة حجر اأساس للمب ، لذا سنتطرق ي 

 :  اآتية

  : إجراءات تنظيمية وإداريةأوا 

ذ اإجراءات أوجه النشاط داخل امؤسسة  ديد  ص  ص اأداء اإداري من خال  ، فنجد إجراءات 

ديد  ، تقسيم واجبات العمل داخل كل مديرية ما يضمن فرض رقابة على كل شخص داخلها اختصاصاتا ، توزيع و

ص  التزامهامسؤوليات ما يتيح معرفة حدود النشاط لكل مسؤول ومدى  بامسؤوليات اموكلة إليه وإجراءات أخرى 

انب التطبيقي كعملية التوقيع على امستندات من طرف ام اا ، واستخراج امستندات من  وظف الذي قام بإعداد

يث  ، وضبط اخطوات الواجب إثباها إعداد عملية معينة ، وإجراء حركة التنقات بن اموظفن اأصل وعدة صور  ،

ذ اإجراءات من خال النقاط  ا يرك إى أي موظف التصرف الشخصي إّا موافقة امسؤول ، لذلك سنتطرق إى 

 :  التالية

داف امؤسسة ااقتصاديةتحديد ااختصاصات:  -1 قيق أ هود  إن  ، ااجتماعية والتكنولوجية يكون عر تظافر ا

ديد دقيق لاختصاصات داخل امؤسسة ي إطار  داخل أجزائها كل حسب اختصاصه لذا بات من الواضح اعتماد 

                                                           

ر ومسعود صديقي ،  مد  امي طوا 1 .  45سابق ،  ص رجع متو
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ديد اختصاصات كل مديرية من امديريات اموجودة، فعند الوقوف على اهيكل التنظيمي ها  سياستها ، ما ا  جب 

1. يسمح بالتضارب بن ااختصاصات
 

ديد ااختصاصات داخل امؤسسة منعه لتضارها أو تداخلها تقسيم العمل: -2 كما    إن التقسيم امائم للعمل يدعم 

ذا التقسيم امائم للعمل يقوم على  لتاعب، السرقة وا أنه يقلل بدرجة كبرة من احتماات وقوع اأخطاء ، كون 

 :  ااعتبارات التالية

إن الفصل بن وظيفي اأداء والتسجيل احاسي من شأنه أن منع الفصل بين أداء العمل وسلطة تسجيله:  -أ

دث بعد  صل على معلومات صادقة عن ا ةالتاعب ي تسجيل البيانات احاسبية وبالتا   ؛امعا

ذا التقسيم ي العمل يقلل من احتماات سرقة  الفصل بين سلطة ااحتفاظ باأصل وسلطة تسجيله: -ب إن 

، وتسجيل العمليات امتعلقة هذا اأصل  ، نظرا أن ااحتفاظ باأصل يكون ضمن اختصاصات موظف معن اأصول

 ؛يدخل ضمن اختصاصات موظف آخر

صول على اظ باأصل وسلطة تقرير الحصول عليه: الفصل بين سلطة ااحتف -ج إن الفصل بن سلطة تقرير ا

 ؛اأصل وااحتفاظ به تقلل من احتماات وقوع التاعبات وااتفاقيات ذات امصلحة الشخصية

فإنه ،  شخص واحد بالقيام بعملية معينة من بدايتها إى هايتها انفرادانطاقا من عدم  تقسيم العمل المحاسبي: -د

ذا التقسيم مراقبة عمل كل موظف معن موظف آخر يقوم بالعملية بعد ، لذلك  يسمح بإعطاء رقابة داخلية خلقها 

ذا التقسيم التقليل من فرص اأخطاء والتاعب والتزوير ويز   2ا .يد من فرص الكشف عنها حالة وقوعهيستطيع 

ديد تبعية  توزيع المسؤوليات: -3 ديد امسؤوليات للموظفن إذ مكن من  ذا اإجراء على الوضوح ي  يقوم 

ديد امديريات واأشخاص ي ذات الوقت امسؤولن عن احافظة على اممتلكات  اإمال أو اخطأ ، لذلك وجب 
                                                           

ر ومسعود صديقي ، مرجع س  .   106، ص  بق امد التهامي طوا  
1
  

ر ومسعود صديقي ، مرجع س  .  -، ص  ابق مد التهامي طوا 2
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ذ اممتلكات وعلى التقرير بالعمليات واموافقة ديد امسؤوليات مكن   عليها وعمليات امؤسسة وعلى تسجيل  ، أن 

ها ا ذا اجال كل موظف من معرفة حدود عمله ومسؤوليته والتزامه  ذا  ، فيحاسب ويراقب ي حدود  ، إذ أن 

اإجراء يعطي لنظام الرقابة الداخلية فعالية أكر من خال التحديد وبدقة مرتكب اخطأ وعدم استطاعته التملص من 

دية والدقة ي تنفيذ العمل من طرف اموظف أنه على يقن بأن أي خطأ ي عمله  يضفيانية ومن جهة ث  جهة ا

  .شرة ولن يستطيع أن يلقيه على غر ينسب إليه مبا

قق لنا شطر كبر من نظام   وي اأخر ترى وبوضوح العاقة التكاملية بن اإجراءات الثاثة السابقة الي بانسجامها 

 1. الداخلية الفعالالرقابة 

  : إجراءات تخص العمل المحاسبيثانيا 

م امقومات امدعمة لنظام الرقابة الداخلية الفعال   ، لذلك بات من  يعتر نظام امعلومات احاسبية السليم من بن أ

  ري للعملياتالواضح سن إجراءات معينة مكن من إحكام رقابة دائمة على العمل احاسي من خال التسجيل الفو 

رد مفاجئ وعدم إشراك موظف ي مراقبة عمل قام به ، إجراءات مطابقة دورية التأكد من صحة امستندات   ، القيام 

ذ اإجراءات السابقة مكن من دعم امقومات الي يقوم عليه نظام الرقابة الداخلية الفعال ، لذلك سنتطرق إى  إن 

ص العمل  م اإجراءات الي   :  احاسي ي النقاط اآتيةأ

ذا  ، إذ يعتر تسجيل العمليات الي تقوم ها امؤسسة من بن وظائف احاسب التسجيل الفوري للعمليات: -1 يقوم 

، لذلك فالسرعة الي تصاحبها  ، بغية تفادي تراكم امستندات وضياعها اأخر بتسجيل العملية بعد حدوثها مباشرة

مّكن من السرعة ي ترتيب وحفظ امستندات احاسبية الي م على أساسها التسجيل احاسي الذي  الدقة ي التسجيل

 :  يكون بدون

 ؛  شطب -
                                                           

1   . 111، ص  سابق رجع م 
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. تسجيل فوق تسجيل آخر -  

  ، إا وفق طرق معروفة كطريقة امتمم الصفري أو عكس التسجيل م إثبات التسجيل الصحيح ا يلغى تسجيل معن

ذا مكن  صول وعلى  ة البيانات الي ينتظر من ورائها ا القول بأن التسجيل الفوري للعمليات يؤثر إجابا على معا

اذ القرارات امناسبة قيقة ومائمة ا 1. على معلومات صادقة ومعرة عن الوضعية ا
 

موعة من البيانات الي تعر عن عمل التأكد من صحة المستندات: -2 يات قامت ها تشمل امستندات على 

ذ امستندات  امؤسسة  . لذلك ينبغي مراعاة بعض امبادئ اأساسية عند تصميم 

؛ البساطة الي تساعد على استخدام امستند واستكمال بياناته -  

؛ ، ح مكن توفر البيانات الازمة مراكز النشاط عدد الصور الازمة -  

؛اتوفر إرشادات عن كيفية استخدامها وتوضيح خطوات سر ضمان -  

. جب استعمال اأرقام امسلسلة عند طبع ماذج امستندات -  

ذا اإطار ابد   تويها وي  إن امبادئ السالفة الذكر مكن احاسب من سهولة التأكد من امستند ومن البيانات الي 

 :  أن جمع امستند الشروط التالية

مل كل اإيضاحات الازمة بغية تفادي اخلط أو التأويل جب أن يتم إعداد بدون شطب*   ؛، واضح و

لن وأن يدخل ي إطار اختصاصاهم*   ؛أن يكون مضى عليه من طرف امسؤولن امؤ

توي على التاريخ*  2. أن 
 

                                                           

ر ومسعود صديقي ، مرجع سابق مد التهامي طو  1 .  – ، ص  ا
  

2 . سابق ، صمرجع  
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، نظرا أن امراقبة  الداخلية سن إجراء يقضي بذلكوجب على نظام الرقابة :  عدم إشراك موظف في مراقبة عمله -3

ة أو التاعبات اممكن وقوعها داف نظام الرقابة  تقتضي كشف اأخطاء الي حدثت أثناء امعا ل بأ ، والي 

الداخلية فعند حدوث خطأ احاسب عن جهل للطرف والقواعد احاسبية فهذا اأخر ا يستطيع كشف خطئه وكذلك 

ذا التاعب كونه صادرا عنهإذا حد ذ اأشكال  ث تاعب فاحاسب يغطي  ذا اإجراء ليقضي على  ، فوضع 

ذ الشوائب الي تسيء إى امعلومات احاسبية ة خالية من   . ويتيح معا

: إجراءات عامةثالثا   

انب التنظيمي واإداري واإجراءات الي  ص العمليعد التطرق إى اإجراءات امتعلقة با  ذا ي سنتناول احاسي  

دافه قيق الداخلية الرقابة نظام يستطيع اإجراءات ذ ميع وبتفاعل لسابقتها مكملة تكون عامة إجراءات البند  أ

 : التالية اإجراءات بن سنميز لذلك ، امرسومة

دافها ااقتصادية : التأمين على ممتلكات المؤسسة -1 قيق أ   تسعى امؤسسة من خال مارسة نشاطها إى 

فاظ على متلكاها من خال التامن عليها من   ا وا ااجتماعية والتكنولوجية وذلك عن طريق ااستغال اأمثل موارد

ا با كل اأخطار احتملة وية الي يتم استبعاد أثر لتأمن على اممتلكات والتخزين ، مواد كانت طبيعية كاأخطار ا

يد للمواد استبعاد التفاعل الذاي ها ريق ا ذا اإطار إى التأمن  ، أو بفعل فاعل كالسرقة أو ا ، فتلجأ امؤسسة ي 

ريق بغية تفادي اخسائر  1. على اممتلكات من أخطار السرقة أو ا

ذ اأخرة إجراء خص ي ظل تدعيم نظام ا : التامين ضد خيانة اأمانة -2 لرقابة الداخلية يكون من بن إجراءات 

صيلها أو صرفها ، أو الذين يدخل ضمن  التأمن على اموظفن الذين يعملون بشكل مباشر ي النقدية سواء 

افظ نظام  ، فمن غر امعقول أن اختصاصهم التسير امادي للبضائع أو اأوراق امالية أو التجارية ضد خيانة اأمانة

م دافه امرسومة دون إجراء التأمن من خيانة اأمانة بالنسبة للموظفن السابق ذكر قيق أ ، إذ  الرقابة الداخلية على 

                                                           

ر ومسعود صديقي ، مرجع سمد التهامي طو  1 . 120، ص   بقاا
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ذا اإطار  صل قيم مبيعات امؤسسة مثا طوال اليوم والي تقدر مبالغ ضخمة فيجب ي  جد من بينهم موظف معن 

، وكذلك الشأن  انة الي تكبد امؤسسة خسائر كبرة والي قد تؤثر على سرورها الطبيعيةالتامن عليه ضد خيانة اأم

1. بالنسبة للموظفن اآخرين
 

ذا اإجراء ي أغلب امؤسسات ااقتصادية كونه يوفر ضمانا للمحافظة على :  اعتماد رقابة مزدوجة -3 يستعمل 

توي ملف التسوية على كل الوثائق امتعلقة بالعملية من وصل التوريد، فعند شراء مادة معينة مثا ينبغي أ النقدية   ن 

هات اموكلة ها ذلك الفاتورة ، إذ بعد تسجيل الدين ومراقبة ملف  ، وصل ااستام الذي يكون مضي عليه من ا

وي امرحلة الثانية   امرحلة اأوى، يعد امشرف على عمليات التسوية شيك مضي عليه مدير امالية واحاسبة ي  العملية

ذا الشيك قابل للسحب ذا اإجراء من شأنه أن يعمل على مضي عليه مدير امؤسسة لكي يكون   :  ، إن 

، تفادي التاعب والسرقة -  

، إنشاء رقابة ذاتية -  

2. تدعيم مقومات نظام الرقابة الداخلية -
 

 

 

 

 

 

                                                           

.   ، صنفس امرجع السابق  1
  

ر التهامي مد  . ، ص   بقاس مرجع ، صديقي ومسعود طوا 2
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  كافة ااجراءات نظام الرقابة الداخلية الي م التطرق اليها سابقا .   ( : 5 -2)  الشكل و ااخر يقدم

 

 

 

  

 

 

ر ومسعود صديقي , مرجع سبق ذكر , ص المصدر :  123مد التهامي طوا  

1شروط فعالية نظام الرقابة الداخلية :الثالث  المطلب
  

ما   ، وذلك أن كل منشأة ها ظروفها اخاصة انطاقا من أنه ا يوجد نظام رقابة داخلية متقن بدرجة الكمال        

اات شيء صعب التحقيق ديد بعض  جعل من عملية وضعه بشكل يتناسب مع ميع الظروف وا ، إا أننا نستطيع 

داف اأساسية للرقابة الداخليةالعناصر  قيق اأ ذ العناصر العامة الي ي حالة تطبيقها تساعد امنشأة ي    :  ي ، و

ل ومخلصاوا    : فريق عمل مؤ

ددة هم  ، فمفتاح جاح أي نظام  إن جاح عمل نظام احاسب يتطلب أفرادا قادرين بدرجة كافية على القيام بواجبات 

لون فنيا  على موظفي امنشأةرقاي يعتمد  ددة بوضوح وجب أن يكون اموظفون مؤ ، فامسؤوليات جب أن تكون 

                                                           

411 ، ص  بقاالسيد امد لطفي ، مرجع س امن  1
  

لعمليات* فوري  تسجيل ا  ا

مستندات* د من صحة ا تأ  . ا

عدم إشراك موظف في مراقبة *
 .عمله

 . ااختصاصات تحديد*

عمل*  .  تقسيم ا

يات توزيع* مسؤو  . ا

 

مؤسسة * ات ا تامين على ممتل  ا

تامين ض*  .اامانة د خيانةا

 اعتماد رقابة مزدوجة*

  

ص العمل  إجراءات 
 احاسي

 إجراءات تنظيمية وادارية
 إجراءات عامة

 ااجراءات
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، كذلك جب أن يكونوا على مصداقية عالية وذلك أن غر اأمناء مكنهم  ومستعدون لتحمل أي مسؤولية عن أدائهم

  . إفشال أفضل نظام للرقابة الداخلية

ون باأفراد القائمن على تنفيذومنه نستنتج أن جاح أي نظا   . م للرقابة الداخلية أو فشله مر

1: التفويض الواضح والفصل بين المسؤولياتثانيا 
   

و أن ا يكون شخص واحد مسؤول عن تسجيل العمليات امتعلقة باأصول    من امبادئ اهامة ي الرقابة الداخلية 

، يقوم بوظيفة الرقابة  من امفرض أن الذي من واجباته تسجيل اأصول ، حيث أنه وي نفس الوقت عن الرقابة عليها

ذا  ، ما يقلل من اأخطاء امقصودة أو غر امقصودة على الشخص الذي يكون مسؤوا عن اأصول مسؤولية مادية  ،

ناك اتفاق جاني بن شخصن أو  ، فمثا إذا   أكثراإجراء سيساعد على منع عمليات السرقة أو النصب ما م يكن 

و أيضا الذي يطلب البضاعة مطابقة الفواتر مع وصات ااستام وكذلك السداد للمورد قد  كان شخص واحد 

لذا فإنه من الضروري أن يكون اموظفون على علم س ، وااختايدفعه استغال الثقة اموضوعة فيه ي عمليات الغش 

    . بواجباهم وواجبات اآخرين

: إجراءات مناسبة إتمام العملياتثالثا    

و أن تكون خطوط السلطة وامسؤولية واضحة  اشك أن نقطة البداية ي وضع نظام إجراءات مناسبة للعمل   ،

تلف أنظمتها مفهومة  وسليمة ، لذلك جد أن معظم امؤسسات تضع دليا إجراءاها احاسبية واإدارية للتأكد من أن 

مائية والي تستخدم  سليم من قبل ميع العاملن فيها ومستخدمة بأسلوب موعة من الوسائل ا ، كما تعتمد على 

فظ ملفاها السرية وأوراقها امالية راس خال عملية الرقابة مثل : اخزائن امضادة للحريق  اأسوار   ، استخدام ا

زوناها وح  ماية ومراقبة معداها و ، كما تستخدم سجات ومستندات الي تعتر  بضاعتهاوالكامرات اخفية 

امة وجب أن تتم مايته   ا .مصادر معلومات 

                                                           

1 . ، ص سابق مرجع   
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1: نظام مستندات وسجات مناسبةرابعا 
             

و نظام مستندي وقيدي مناسب  ، فامستندات تعتر اأدلة  اشك أن مفتاح جاح عملية التفويض داخل أية منشأة 

، والنظام امستندي ح  امستعملة ي العمليات احاسبية واأسلوب الذي يتم به نقل امعلومات داخل امنشأةامادية 

  :  يكون مناسبا عليه أن يتميز باخصائص التالية

 ؛وجوب سهولته وبساطته وذلك للمساعدة على التقليل من اأخطاء قدر اإمكان -1

ب يفي بأغراض السرعة والفعالية من حيث توفر خانات كافية وبأحجام وجوب تصميم امستندات بشكل مناس -2

تلفة  ؛مناسبة وألوان 

ناك عدة  -3 وجوب تصميم امستندات بشكل مناسب مع اأخذ بعن ااعتبار ميع امعلومات أي جب أن تكون 

 ؛نسخ للمستند مكن ااعتماد عليها ي ااستعماات امختلفة

 . ستندات بتسلسل وذلك ح مكن تطبيق رقابة مادية عليها بصورة سهلةوجوب ترقيم ام -4

: قواعد كافية للرقابة على اأصول والسجاتخامسا             

، فإن وضع قواعد للمحافظة على رقابة داخلية سليمة ومناسبة على اأصول  باإضافة إى الفصل بن الواجبات 

ت الرقابة امادية لفرد ، فقد  والسجات يعتر أمرا ضروريا فظ امخزون ي امستودع  ترى الشركة أنه من اأفضل أن 

ديد امسؤولية باإضافة إى ذلك قد ترى أن اأوراق اهامة مثل : اأوراق امالية والنقدية ، دفر  معن وذلك ح مكن 

ريق اليومية فظ ي خزائن ضد ا   . ، دفر اأستاذ جب أن 

                                                           

1 . ، ص  السيد امد لطفي ، مرجع سابق امن
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ص متحصاهاومن ا  ، فيجب إيداع كل  لقواعد اأخرى الي قد تكون مساعدة للحفاظ على النقدية تلك الي 

دد امبلغ اأقصى من النقدية الذي جب ااحتفاظ به ي  اأموال ي حساب لدى البنك يوميا ناك قاعدة أخرى  ، و

اري لدى البنك ساب ا   . ا

1أداء: التحقيق والفحص المستقل لسادسا 
  

، لذا جب أن يتم ذلك من قبل شخص أو جهة  ا مكن للفرد أن يتحقق من أدائه اخاص أو يقيمه بطريقة فعالة 

، ومع مرور الوقت  ، فامرؤوس ا مكن أن يكون مستقا وذلك بسبب اخوف الطبيعي من انتقام رئيس منه مستقلة عنه

و  مبالونقد تصبح اإجراءات سقيمة والعاملون غر  ، باإضافة إى احتمال ظهور أخطاء مقصودة أو غر مقصودة و

ققنا مستقا عن اأداء يصبح أمرا ضروريا للمساعدة على الطمأنة بأن النظام  احتمال قائم بصفة دائمة ، لذا جد أن 

ناك وسائل متعددة للتحقق امستقل منها يعمل بشكل سليم   . ، و

 ؛ك باستمرار من قبل شخص ليس لدية سيطرة على النقدية او السجات امرتبطةإعداد كشف تسوية البن -1

 ؛القيام بعملية جرد كاملة بانتظام -2

 ؛القيام بامراجعة السنوية من قبل مراجع خاص  -3

 . القيام بفحص نظام الرقابة الداخلية وامراجعة الدفرية للعمليات عن طريق قسم امراجعة الداخلية -4

 

 

 

 

                                                           

1 . 412، ص  بقاالسيد امد لطفي ، مرجع س امن
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  خاصة الفصل الثاني :

ذا النظام  امكن القول بانه على ادارة اي مؤسسة اقامة نظام سليم للرقابة الداخلية ، من مسؤولياه      احافظة على 
من سامة تطبيقه ،كما ينبغي عند تقييم اي نظام للرقابة الداخلية مراعاة الظروف واحددات امتازمة لبعض  والتأكد

اا للتاعبات .العناصر والع لق   مليات الي 

و ماية اصوها ومتلكاها من الضياع واامال ، وذلك باستخدام    ان اهدف من دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية 
ذا النظام بصورة دقيقة وصحيحة   موعة من اادوات والوسائل اادارية واحاسبية وامالية الي تقوم بتقييم 

ركب املح لوطاية من خال التطرق اى الفصل موعليه سيتم معرفة تقييم نظام الرقابة الداخلية ي امؤسسة ااقتصادية 
 الثالث .

 



 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تقديم المؤسسة محل الدراسة المبحث اأول . 

  : لوطاية  –نظام الرقابة الداخلية بمركب الملح  واقعالمبحث الثاني- 
 

 

 

 

 

 

 

دراسة ميدانية الفصل الثالث: 
 –بسكرة  –بمركب الملح لوطاية 
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 تمهيد 

دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية ي امؤسسة ااقتصادية من الناحية النظرية وجب بعد تناول موضوع        
انب التطبيقي له .   علينا اسقاط ما م التطرق اليه نظريا على ا

ذا الفصل اى : مركب وقد اخرنا مؤسسة        تكرير املح لوطاية كعينة دراسة حالة ، وح نلم باموضوع قمنا بتقسيم 

  –لوطاية  –التعريف بامؤسسة مركب املح  المبحث ااول :

 نظام الرقابة الداخلية مركب املح لوطاية واقع المبحث الثاني :
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 –لوطاية  –المبحث ااول : التعريف بالمؤسسة مركب الملح 

ذا امبحث التعريف مركب املح        من خال تقدم بطاقة حول امركب موضوع الدراسـة - لوطاية –يتم من خال 
يكله التنظيمي . دافه و م ا  مع اظهار ا

 وتعريف المؤسسة محل الدراسة نشأةالمطلب ااول : 

م الوحدات التابعة للمؤسسة الوطنية          كلم   25لأماح ويقع ببلدية لوطاية الي تبعد يعتر مركب املح احد ا
جرة تبعد  13عن واية بسكرة , تقدر مساحة امركب  ازن ,  كتار , يتوزع على بنايات ادارية ,ورشات انتاج , 

 كلم عن امركب ) م تعد تستخدم ( .  3حوا 

ت اشراف شركة  1976ه سنة ااشغال ب انطلقت من الشركة  DRAVO CONSTRUCTORI م 
القاعدية , وانتهت ااشغال  امنشآت, الي قامت ببناء   DRAVO CORPORATIONاام اامريكية 
ات ي شهر جويلية من نفس السنة حيث م انتاج بلور ااستغال  يم , وكانت اانطاقة ااوى  1983بامشروع سنة 
 1املح امكرر .

و وحدة انتاجية تابعة للمؤسسة الوطنية     16الي انشئت مقتضى امرسوم امؤرخ ي  لأماحمركب املح لوطاية 
 1990جوان  4ؤرخ ي م وم التحول القانوي للمؤسسة اى شركة ذات اسهم تبعا للقانون ااساسي ام 1983جويلية  

ي مؤسسة عمومية اقتصادية ذا دج واصبحت اان برأس مال قدر   339,000,000ت اسهم برأس مال قدر و
قق متوسط ربح سنوي يقدر ب  1600,000,000 دج . وتعتر امؤسسة الوطنية  12,000,000دج . و

 اكر منتج وموزع جزائري للملح ويتواجد امقر ااجتماعي ) امديرية العامة ( بقسنطينة .  لأماح

توي امؤسسة الوطنية      ي :  04و وحدات انتاجية  06على  لأماحو  وحدات توزيع توجد على مستوى الوطن و

  ؛مركب املح لوطاية واية بسكرة -1

  ؛وحدة مغر واية الوادي -2

  ؛وحدة قرقور العمري واية سطيف -3

 ؛وحدة سيدي بوزيان واية غليزان -4

ران -5  ؛وحدة بطيوة واية و

 ؛زيع اواد زوائيوحدة انتاج وتو  -6

                                                           

. وثائق من المؤسسة ،  مصلحة المحاسبة والمالية 1
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زائر العاصمة -7   ؛وحدة توزيع ا

اية -8   ؛وحدة توزيع 

ران -9  ؛وحدة توزيع و

 نقطة توزيع عنابة . -10

تتم عملية اانتاج باستغال ملح الشطوط ) شط امغر ( ذات التبلور الطبيعي فبعد نقل امادة ااولية اى امركب  
تتم عملية الغسل , العصر , الطحن , التجفيف ) اضافة اليود ي حالة انتاج املح الغذائي ( اخرا التعليب ي 

صل على مادة كلور  صصة حيث   1.رجة عالية من النقاوة بد الصوديوماجهزة 

بلي ي اكتوبر  ذا راجع اى للتكلفة الكبرة  2005للعلم فانه م ااستغناء عن استخراج مادة املح من امنجم ا و
ذا ي توفر املح الغذائي والصناعي لكل الزبائن   ي انتاجه وقد حافظ امركب ي انتاج ملح الشطوط اى غاية يومنا 

 كما ونوعا . 

ي ملح  03يركز نشاط امركب على انتاج و   تلفة ااشكال وااحجام ومتعددة ااستعماات و انواع من ااماح 
 صناعي , ملح غذائي , وااماح اخاصة : 

 اماح غذائية :  .1

  ؛ملح امائدة ) رفيع ( مختلف انواع التعليب -

 ؛ملح الطبخ ) مسي ( مختلف انواع التعليب -

 ملح امخابز .  -

 اماح صناعية :  .2

 ؛ملح صناعي مختلف انواع التعليب -

ة اميا -  .ملح اقراص معا

 اماح خاصة :  .3

 ؛ميدسال : ملح خاص للذين يعانون ضغط الدم -

 ؛بكربونات الصوديوم -

 ؛الغسيل أاتسلما : ملح خاص  -

مام -  ؛راحة : ملح ا

                                                           

1 .وثائق من المؤسسة ،  مصلحة المحاسبة والمالية 
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 ؛جسيم : ملح خاص للتصبر -

 1انية : ملح خاص لغسيل ااواي .  -

م امنتجات       دول التاومكن تلخيص ا ذ اانواع ي ا  : من 

م منتجات( 01الجدول رقم )  الغذائي والصناعي واخاصة " امركب من ااماح " : ا

 لخاصةح وااما الصناعيالملح  الملح الغذائي

كلغ و 1ملح مكرر " رفيع " كيس -
 غ.500

ملح صناعي اقراص مضغوطة "صاي "  -
 كغ .25

  (  flacon)ملح مكرر "رفيع" قارورة -
 غ . 500غ و 750كلغ و 1

ملح صناعي "  سلمة " اقراص مضغوطة  -
. 

كغ dosette 10) )ملح مكرر " رفيع " -
 غ150غ , 60, 

مام "راحة "  - غ  750غ , 200ملح ا
 كغ .  1و 

كغ ,   1.8"  صناعي " جسيمملح  - .كغ 50كغ و   25ملح مكرر  -
 كلغ .  10كلغ , 5

 ( .vracملح صناعي غر معبأ ) - .كلغ   1ملح مكرر " مسي "  -

 كغ .  25ملح صناعي  - كلغ .  50كلغ و   25ملح معا كيس -

 . 01امؤسسة، املحق رقم من اعداد الطالب بااعتماد على وثائق المصدر:                     

ا ضروريا % 98تستخدم مادة املح بنسبة  - ي اليودات و الي يعتر وجود  ؛كما يتكون من مادة اساسية 
اغ م  750غ ,  250غ ,  flacon 60 )اماحات )  -  ؛من اسبانيا استراد
امادة البيكربونات يتم  - ليا ي شكل عبوة صغرة )  استراد غ ,  2ذات حجم  ) doseمن اسبانيا وتعليبها 

 ؛غ 175ذات حجم  ) flaconوي عبوة ) غ  60
جم   flaconيتم اسراد عبوة املح الصيد ميديسيال  -  ؛غ من اسبانيا 100ذات ا

                                                           

.  وثائق من المؤسسة ،  مصلحة المحاسبة والمالية  1
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مام ) راحة (  -  ؛من تركيا  bocalleيتم اسراد عبوة ملح ا
جم  flaconرفيع  - زائر .100)ماحة ( ذات ا  1غ من ا

تلف مصا امركب وذلك حسب التصنيف ااي :                                                                                 يشرف على نشاط امركب عدد من العمال يتوزعون ي 

   تصنيف العمال ي امؤسسة( :  02الجدول رقم )                     

 المعدل العدد  التصنيف 

 %2.12 2 مدراء 

 % 3.19 3 دائرة احاسبة وامالية 

 % 7.44 7 امصلحة التجارية 

 % 9.57 9 دائرة امستخدمن

 % 68.08 64 مصلحة اانتاج والتقنية 

 % 3.19 3 مصلحة التموين 

 % 6.38 6 مركز التكوين 

 % 100 94 اجموع

 02، املحق بااعتماد على وثائق امؤسسة: من اعداد الطالب المصدر         

  –لوطاية  –المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي لمركب الملح 

موعة من    يعتر اهيكل التنظيمي احدد وامنظم للمسؤوليات والسلطات وتقسيم العمل داخل امركب , ويشمل على 
  2امصا والدوائر التالية :

و امسؤول ااول ي امركب امام امديرية العامة , ومهمته ااشراف على تسير وحسن سر  مدير المركب : .1 و
 نشاطه , حيث يساعد ي ذلك عدد من الدوائر وامصا .

                                                           

1 مصلحة المحاسبة والمالية   وثائق من المؤسسة ، 
  

.  وثائق من المؤسسة ،  مصلحة المحاسبة والمالية  2
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ة البيانات احاسبية  دائرة المحاسبة والمالية : .2  لإيراداتتسهر على تسجيل ميع العمليات وكذا معا
ذ الدائرة ثاث خايا :  ،على امركز اما للمركب التأثرالي من شأها  والنفقات وكل العمليات  تضم 

 : بائية و  خلية المحاسبة العامة ات ا وانب تقوم بالتقييد احاسي واعداد القوائم امالية والتصر كل ما يتعلق با
بائية للمركب . احاسبية و  ا

 : ركات الخلية المالية صيلها تقوم متابعة ا متابعة ديونه  ،امالية الداخلة واخارجة ) قبض حقوق امركب و
ا (  وكطلك ميع عمليات امراقبة البنكية والتسوية .  ،وسداد

 : كما تقوم بتحويل مبالغ من   ،مهمتها متابعة حركة امبالغ الداخلة اى الصندوق واخارجة منه خلية الصندوق
سن لنشاط امؤسسة وتلبية ميع امعامات . ساب البنكي لضمان سر ا  واى ا

ذ الدائرة على تلبية حاجة امركب للعنصر البشري دائرة المستخدمين : .3 كما تقوم بتكوين العمال عن   ،تعمل 
م ،طريق اجراء ملتقيات قصرة او طويلة امدى زء اا من نشاطها ي حساب ااجور وتطبيق القوانن  يتمثل ا

 لذلك فهي تضم ثاث خايا :  ،امنصوص عليها ي قانون العمل

 خلية امنازعات .  ،خلية الوسائل العامة ،خلية ااجور

رص على تلبيتها  الدائرة التجارية : .4  بأحسنمهمتها ااساسية تزويد امركب بكل حاجاته من امواد ااولية وا
وبامقابل تعمل على تصريف وتسويق منتوجات  ،احددة وبالكميات امطلوبة اآجالوافضل جودة وي  سعر

ذ الدائرة ثاث مصا :  ،امركب  تضم 

 : ا ااساسي موين امركب بكل ما يتطلبه نشاطه : مواد اولية مصلحة التموين اغلفة  متفجرات   ،دور
 مادة اليود ...... ،قطع الغيار

 : ا مصلحة التخزين سواء كانت مواد اولية  ،تسهر على متابعة حركة امخزونات الداخلة واخارجة وتسير
 او منتوجات تامة الصنع . 

 : صفات البيع ومتابعة الزبائن  بإبرامحيث تقوم  ،مثل نقطة التعامل امباشر مع العماء مصلحة البيع
ح نقاط بيع جديدة وتنظيم مات اشهارية منتوجات امركب كما تقوم بفت  ،وفوترة امبيعاتوالبحث عنهم 

 . 

م الدوائر واضخمهادائرة ااستغال :  .5 ططات اانتاج وااشراف على  بأعدادحيث تقوم  ،تعتر من ا
ذ الدائرة العديد من امصا :  ،تلف مراحل العملية اانتاجية  تضم 
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  مهمتها استخراج املح  ،كلم من امركب  03على بعد مصلحة احجرة : تقع عند امنجم الصخري
تلف امناجم م نقل الكتل  ،اخام من امنجم باستعمال امتفجرات وفقا للطرق امستخدمة ي 

ة اى مصلحة التكرير اين يتم تفتيتها لتخضع اى عملية التكرير .   الصخرية النا

 م مصا امركب ث تشرف على عدة مهام امها : تكسر وتفتيت حي ،مصلحة التكرير : تعتر من ا
ذ  ،م يتم فصل ااجسام الداخلية من املح ،الكتل الصخرية الي تصل اى امركب ايضا التكرير : ي 
ددا ذ العملية فصل ما بقي من الشوائب الداخلية على ، امرحلة يتم طحن فتات املح  واهدف من 

 . (   ( cristallisaient        اى مكان تشكيل بلورات املح املح اخام وتصفيته ليتم نقله

  : و املح القادم من الشطوطمصلحة المعالجة ذ امصلحة بنوع اخر من املح و حيث  ،تص 
ة املح اخام الذي ينقل ي شاحنات من وحدة مغر ويله اى ملح غذائي او  ،تشرف على معا ليتم 

 ف وازالة الرواسب والشوائب العالقة به . صناعي عن طريق التنظي

 : ميع  مصلحة التكييف ضر وتكييف املحن الصناعي والغذائي  ذ امصلحة على  تعمل 
حيث تقوم بتعبئة املح وتعليبه بعد اضافة اليود اى املح الغذائي ) سواء   ،نوعا 40انواعهما الي تفوق 

ا ( اثناء عملية شحن  ه من امخازن اى مصلحة التكييف . كان مكرر او معا

 : ر للوحدة الذي يشرف على  مصلحة الدراسات التقنية ومراقبة النوعية ذ امصلحة  تضم 
ة اميا ومراقبة نسبة مادة اليود وامواد الكيميائية ااخرى ي املح كما يسهر على متابعة  عملية معا

رص على نقاوة تصل اى  ،اير الوطنية والدوليةنوعية املح امنتج لضمان جودته وفقا للمع حيث 
اى جانب ذلك فهو يهتم بالبحث  ،للملح امعا % 98.60و  ،للملح امكرر % 99.99

ذا امخر على التنسيق   ،اكتشاف استعماات جديدة للملح خاصة ي اجال الصناعي كما يعمل 
الذي يتوى عمليات البحث والتطوير وكذا تقدم  ،طينةالعامة بقسن لإدارةمع امخر امركزي التابع 

تلف اجاات اضافة اى التحقيق ي شكاوي الزبائن من نوعية املح الذي  ،ااستشارة التقنية ي 
 ينتجه امركب . 

 : ذ الدائرة على صيانة ميع اات امركب ووسائل النقل وكافة التجهيزات دائرة الصيانة  ،تشرف 
فاظ على استمرارية اشغال  ذ الدائرة امية بالغة ي امركب نظرا للدور الذي تلعبه ي ا  اآاتتل 

تلك معظمها بنسبة  ي : مصلحة  ،منذ امد   %100الي ا ذ الدائرة ثاث مصا  تضم 
 وامعدات امتحركة .  اآاتمصلحة الكهرباء الصناعية , مصلحة  ،اميكانيك
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ناك مصلحة الوقاية واامن التابعة للمدير مباشرة اى جانب حيث تسهر على امن العمال داخل  ،ذ الدوائر وامصا 
وكذا تعليق افتات تلخص التدابر الواقية  ،واقية .... ا وخوذاتامركب بتوفر ما يلزم لذلك من مابس واحذية 

وادث ذ امصلحةاى جانب ذلك ت ،وااسعافات ااولية ي حالة ا فاظ على  متلكات امركب سهر   . على ا

جد امانة امديرية الي تشرف على ميع مهام السكرتارية امعروفة : تلقي الصادر  ،اضافة اى مصلحة الوقاية واامن
 والوارد من الريد ، حفظ الوثائق ..... ا . 

 ظيمي :امخطط الذي يبن اهيكل التن وفيما يلي
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 اهيكل التنظيمي مركب تكرير املح لوطاية( :  1-3الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 . وثائق من امؤسسة ، دائرة امستخدمنالمصدر : 

 مدير المرك 

رية المدير  ية واامن  سكرت  الوق

نة   الصي

ج  مصلحة اانت
 والتنقية 

المصلحة 
رية   التج

مصلحة 
 المستخدمين 

سبة  المح
لية   والم

مصلحة 
 المحجرة 

 الصندوق خلية التسيير التسويق

مصلحة التكرير و 
لجة  المع

مصلحة التعبئة و 
 التغليف 

الدراس  مصلحة
 التقنية و مراقبة

 النوعية

 خلية ااجور التموين
سبة  خلية المح

مة  الع

ئل  التخزين مصلحة الوس
مة لية الع  خلية الم
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داف مركب الملح لوطاية  مية وا  المطلب الثالث : ا

مية مركب الملح :   أوا : ا

للمؤسسة امية ودور كبر ي ااقتصاد الوطي من خال ما تنتجه الوحدات التابعة ها والي من بينها مركب لوطاية   
 1وتكمن اميته ي : 

 ال نشاطها   ؛امسامة ي القضاء على التبعية ااقتصادية ي 

 ؛امسامة ي مويل اخزينة العامة من خال الضرائب امدفوعة  

  صول ا منتجاهاا   ؛على ايرادات اضافية من العملة الصعبة ، وذلك من خال تصدير

 فيض حدة البطالة خاصة ي امناطق امتواجدة ها  ؛امسامة ي 

 ؛دور امؤسسة الفعال ي التنمية ااقتصادية  

 تملة  ؛العمل على تغطية السوق احلية بغية القضاء على كل منافسة اجنبية 

 ؛ق امستهلكن عن طريق انتاج منتجات ذات جودة عالية لتطبيقها امعاير العاميةتلبية اذوا 

  التعاون مع وزارة الصحة للحد من بعض اامراض عن طريق توفر اليود ي املح ، وتزويد امستشفيات ببعض
تاجها .   امنتجات الي 

داف مركب الملح   ثانيا : ا

ا بغية تلبية  –لوطاية  –يطمح مركب املح      حجات ورغبات الزيادة اكثر ي انشطته وتنويع منتجاته وتطوير
زبائنه امتجددة ، وزيادة حصته السوقية للتفوق على منافسيه اخواص ومكن ذكر ما يريد الوصول اليه امركب ي 

 2العناصر التالية : 

  مام ) راحة توسيع وحدة ااماح اخاصة وذلك بتوسيع اانتاج اكثر وبكمية كبر ة خاصة ما يتعلق ملح ا
 ؛( 

 يكلة امصنع القدم من خال توفر اات واجهزة جديدة وعصرية  ؛اعادة 

 بلي لب امادة ااولية اى امنجم ا  ؛توفر اامكانيات امادية 

  اى اسواق دول اجنبية .  منتجاهااقتحام ااسواق احلية وتصدير 

                                                           

وثائق من المؤسسة ،  مصلحة المحاسبة والمالية .  1
  

.  وثائق من المؤسسة ،  مصلحة المحاسبة والمالية  2
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 الملح لوطاية لمؤسسة ظام الرقابة الداخلية نواقع المبحث الثاني : 

ل الدراسة             اول اان التطرق اى اساليب وادوات مع البيانات بعد تعرفنا على امؤسسة  ي امبحث ااول 
صور حسب اموضوع اخاضع لدراسة معينة فحسب موضوعنا امتمثل ي  استعماهاولقد تنوعت وتعددت لكن  يبقى 

صول على نتائج جيدة ي الدراسة اميدانية لقد اعتمدنا على ذا بغية ا  دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية ، و

ي تقوم امقابلة ي مع البيانات اخاصة باموضوع ، وتعتر امقابلة احدى اادو  اسلوب مع امعلومات ، و ات الرئيسية 
صول  ادثة موجهة ، يقوم ها فرد مع اخر هدف ا وار الشفوي بن الباحث وامبحوث وتعرف ايضا على اها  على ا

ذ مقابلة شخصية مع  ث علمي وقد اعتمدنا ي دراستنا  اطارات الشركة على انواع من امعلومات ، استخدامها ي 
ص اانظمة الفرعية للنشاط داخل  حيث قمنا  . امؤسسةبطرح ااسئلة الي 

 .المطلب ااول : تقييم نظام الرقابة الداخلية 

ذا امطلب اى طريقة تقييم نظام الرقابة الداخلية        ص ملة من  سيتم التطرق ي  معتمدين على طرح اسئلة 
ي كااي :  امؤسسة ،اانظمة الفرعية للنشاط داخل   ل الدراسة ي شكل جداول 

دول ااول : امشريات -   ؛ا

دول الثاي -   ؛امخزونات:  ا

دول الثالث : امبيعات -   ؛ا

دول الرابع :  -   ؛امقبوضات النقديةا

 ؛دول اخامس : امدفوعات النقديةا -

دول السادس : الرواتب وااجور  -  .ا
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 المشتريات اوا : 

 . قائمة اسئلة امقابلة لنظام الرقابة الداخلية وامتعلقة بامشريات:  ( 03رقم ) الجدول 

 الجواب الماحظات

 بنعم او ا

 الرقم  ااسئلة 

ناك قسم خاص بامشريات ؟  ×    01 ل 

ذا القسم مستقل ماما عن  ×   سابات ل   02 ؟قسم ا

طلبات شراء ل يكفل  النظام احاسي امتبع وجود  ×  
 واوامر توريد مسلمة عن كل عملية شراء  ؟

03 

ذ امستندات على رئيس قسم امشريات  ×    04 ل تعتمد 

صورة بقسم امشريات ؟  ×    05 ل كل عمليات الشراء 

 استشارة

 

 06 ل تتم بعض العمليات عن طريق امناقصات ؟  × 

 07 ل تعتمد اسعار الشراء على مسؤول بقسم امشريات ؟  ×  

ناك قسم خاص لاستام والفحص ؟  ×  قسم الوسائل العامة  08 ل 

ذا القسم  ×   ل يقوم  تقارير  بإعداداذا كان اامر كذلك 
 استام وفحص عن كل طلب وارد ؟

09 

ذ التقارير مسلسلة اارقام ؟  ×    10 ل مثل 

ل ترسل صورة من تقرير ااستام وتقرير الفحص اى   ×  
سابات   قسم امخازن  وقسم ا

11 

ل تطابق البيانات الواردة لكل من الفاتورة وطلب  ×  
 الشراء وامر التوريد واذن ااستام ؟ 

12 
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ل تتحقق امؤسسة من صحة الفاتورة من الناحية  ×  
سابية قبل الصرف ؟   ا

13 

 14 مسك امؤسسة يومية مستقلة للمشريات ؟ ل  ×  

 15 ل ترسل فواتر الشراء مباشرة لقسم امشريات ؟  ×  

ناك نظام فعال لتسجيل وتدقيق عمليات ااستام  ×   ل 
زئي لصفقة شراء معينة ؟   ا

16 

 17 ل يعتمد صرف الفواتر من قبل موظف مسؤول ؟  ×  

سابات بتسجيل قيد الشراء  ل ×   يقوم موظف قسم ا
 وفق اليومية امساعدة للمشريات ؟ 

18 

ل ترفق بالشيك احرر للمورد ميع امستندات امؤيدة  ×  
 لذلك ؟ 

19 

ل تعتمد ميع امردودات من مدير امشريات بناءا على  ×  
 تقرير قسم ااستام والفحص  ؟ 

20 

تلفة؟الشراء  ةوثائق عمليل ل  ×   21 ألوان 
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 ثانيا : المخزونات 

 . قائمة أسئلة امقابلة لنظام الرقابة الداخلية وامتعلقة بامخزونات( :  4الجدول رقم )

 الرقم

 

 

 ااسئلة 

 

 الجواب

 الماحظات

 ا بنعم

ت   01    × ؟ من خاصأ مسؤوليةل اموجود ي امخازن 

سابات باإدخاات و أل يقوم   02 من امخزن بإعام قسم ا
 ؟ موجب تقارير استام وتقارير صرف اإخراجات

×   

 بواسطة سند خروج   × ؟ وامر صرف كتابيةأل تصرف امواد بامخازن بناء على   03

رد امستمر بالنسبة للمواد والبضائع  ل تتبع امؤسسة  04 نظام ا
 ؟ ت التشغيل والتامة الصنع

 مرة ي السنة    ×

ل ماسكو سجات امخازن موظفون مستقلون عن امناء   05
 ؟ امخازن

×   

ل جري جرد فعلي دوريا مطابقة اموجود الفعلي بامخازن مع   06
يث يشمل ميع انواع البضائع مرة على  اارصدة الدفرية 

 ؟ ااقل كل سنة

×   

رد الفعلي موظفون مستقلون عن امناء امخازن.  07    × ل يقوم با

لرئيس  ل يشمل نظام امخازن على اعداد تقارير دورية تقدم 08
  امصلحة التجارية؟

×   

اسبية دقيقة على 09 ناك رقابة     × البضاعة ي امخازن ؟ ل 

ددة بوضوح   10 ل اختصاصات و مسؤوليات امن امخازن 
 ؟ ي التنظيم الداخلي للمؤسسة 

×   
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زن امنتجات ي مكان واحد حسب نوعها  11   ×  ؟ل 

مناء امخازن أل يقضي التنظيم ااداري للمؤسسة باستقال  12
 ؟ عن قسم امشريات وقسم امبيعات

×   

ساباتل توجد حسابات لكل صنف   13 حسب امخطط اما   ×  من امواد بقسم ا
 احاسي 

رد الفعلي و الدفاتر على   14 ل تعرض الفروق ان وجدت من ا
اشخص مسؤول   ؟ وتسويتها اعتماد

×   

نة مستقلة   15 ل جري تقسيم وتسعر السلع بامخازن من قبل 
لة؟  ومؤ

×   

 

 ثالثا :  المبيعات 

 قائمة أسئلة امقابلة لنظام الرقابة الداخلية وامتعلقة بامبيعات .( :  5الجدول رقم )

 الرقم  ااسئلة                 الجواب الماحظات      

 بنعم  ا

 01 ل توجد رقابة على اوامر البيع  ×  

  

 

 

× 

ل توجد رقابة على فواتر البيع من حيث الكمية 
 والسعر وشروط البيع ؟ 

02 

رى مقارنة بن الطلب والكمية امرسلة ؟   ×   03 ل 

اميع الفاتورة من  ×   اسبية على  ناك رقابة  ل 
روف كتابيا ؟   حيث امبلغ وا

04 

 05 ل تراقب ااسعار الوحدوية ؟  ×  
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ناك رقابة على التسجيل احاسي؟ ×    06 ل 

 استشارة

 

 07 فواتر البيع؟ل يراقب التسلسل الرقمي لدفر  × 

ل دفر اذونات اارسال مراقب ومرقم تسلسليا  ×  
 ؟ 

08 

تراقب اامضاءات ي الفاتورة للمصا  ل  ×  قسم الوسائل العامة
 امعنية ؟ 

09 

ناك رقابة على شيكات الزبون ؟  ×    10 ل 

ودفر ناك مقارنة بن سجل امبيعات ل  ×  
 ؟ ااستاذ 

11 

اسبيا ؟  ×    12 ل كل الفواتر مسجلة 

ناك رقابة على الزبائن امتأخرين عن السداد ل  ×  
 ؟

13 

تلفة امبيعاتلنسخ وثائق ل   ×   14 ؟  ألوان 

 15 ؟ توجد رقابة على تسجيل امردودات ل  ×  

 16 ؟ دفر الزبائن مراقب ومرقم ل  ×  
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 المدفوعات النقدية : رابعا

 النقدية بامدفوعات وامتعلقة الداخلية الرقابة لنظام امقابلة اسئلة قائمة:  ( 06)  رقم الجدول

 الماحظات الجواب ااسئلة  الرقم

 ا         نعم   

 مع امدفوعة للمبالغ قبةمرا توجد ل 

 الفواتر؟ مبالغ
×   

 احاسي التسجيل لقيود مراقبة توجد ل 
 للمدفوعات؟

×   

 الدائنة اأرصدة على ل توجد رقابة 

 ؟للعماء
×   

السداد  وسائل على ل توجد رقابة 
 ؟واإمضاء امبلغ حيث من )شيكات(

×   

   × بنكية؟ مقارنة توجد ل 

ناك مراجعة   ي امدفوعات جاميع ل 
 ؟امراجعة وميزان ااستناد دفر

×   

   × للخزينة؟ مفاجئ جرد يوجد ل 

   × الفروقات؟ تعا ل 

 الصرف معدات مراقبة يتم ل 

 الصعبة؟ بالعملة للمدفوعات
  

× 

 

 غر موجودة  

   × احاسبية للقيود مراجعة توجد ل 
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 خامسا : المقبوضات النقدية

 . النقدية: قائمة اسئلة امقابلة لنظام الرقابة الداخلية وامتعلقة بامقبوضات (  07الجدول رقم ) 

  الجواب المقبوضات النقدية  موضوع المقابلة :  الرقم

 ا بنعم   الماحظات

 امبالغ مع البيع فواتر مبالغ مراجعة تتم ل 01
 امقبوضة؟

× 
  

 امدونة امقبوضات بن بنكية مقارنة ري ل 
 البنكي؟ والكشف اليومية ي

 

× 
  

 × ومراقب؟ موجود امقبوضات دفر ل 
  

 × للمقبوضات؟ اسي جرد جري ل 
  

 وديون امقبوضات بن مراجعة ري ل 
 العماء؟

× 
  

 للمدفوعات؟

   × الشيكات؟ على اإمضاءات تراقب ل 

 الدفع تواريخ بن مقارنة ترجى ل 

 البنكي؟ الكشف وتواريخ
×   

فوظ؟ مراقب الشيكات دفر ل     × و

   × املغاة؟ الشيكات تراقب ل 

   × ها؟ التسوية عملية ري ل 
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ناك رقابة   × ؟القبض أوراق على ل 
  

 جدول وبن بينها مقارنة ري ل 

 امقبوضات؟
× 

  

 × ؟القبض إيصاات ل يوجد دفر 
  

 × الفعلية؟ للمقبوضات مطابق و ل 
  

  للخزينة؟ مفاجئ جرد بوجود ل 
  

 × عن الدفع؟امتأخرين  الزبائن ل يتم اشعار 
  

 × ؟فيهم امشكوك العماء مؤونة ل تتم مراجعة 
  

 دفر ي مسجلة امقبوضة الشيكات كل ل 
 اخزينة؟

 

× 
  

 بالعملة امقبوضات على رقابة توجد ل 

 الصرف؟ بسعر ومقارنتها الصعبة
 

 
× 

 ةغر موجود
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 سادسا : الرواتب وااجور

 لرواتب وااجور .: قائمة اسئلة امقابلة نظام الرقابة الداخلية وامتعلقة با(  08الجدول رقم ) 

 الماحظات الجواب  ااسئلة الرقم

 ا نعم 

 اأجور؟ إعداد أ نظام يوجد ل 01
×   

 اليومي؟ للحضور متابعة بطاقة توجد ل 02
×   

 اأجور؟ إعداد لطريقة مراجعة توجد ل 03
×   

 امنجزة الكشوفات بن مقارنة ناك ل 04

 بالشركة؟ العمال وعدد
×   

 العمل ساعات على رقابة ناك ل 05

 اأجور؟ وكشف التنقيط ببطاقة
×  

 

  

 وفق اأجور نظام ين يتم ل  06

 للتغرات؟
 ×  

 اأجور؟ دفر جاميع مراجعة ناك ل  07
×   

 اأجور دفر بن مطابقة ناك ل 08

 وامدفوعات؟
×   

 للعمال؟ السلفيات على رقابة ناك ل 09
×   

 اأجور؟ كشف ي مراقبة ي ل 10
×   

 اأجور كشف بن مقارنة ناك ل 11
×   
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 اأجور؟ ودفر

 وحسابات اأجور لدفر مقارنة ناك ل 12
 امستخدمن؟ مصاريف

×  
 

 للرواتب وبيانية اسبية مراجعة توجد ل 13

 واأجور؟
×   

 فعال؟ اأجور إعداد نظام ل 14
×   

 حساب غلق على رقابة توجد ل 15

 للعمال؟ السلفيات
×   

 التسجيل اجراءات على رقابة توجد ل 16

 احاسي؟
×   
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 نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة .تقييم تحليل نتائج :  المطلب الثاني

من الشراء إى التخزين وصوا إى البيع   مختلف وظائف امؤسسةباستخدامنا لقوائم ااسئلة لنظام الرقابة الداخلية 
 يلي : وكذلك امقبوضات وامدفوعات النقدية وااجور وجدنا امؤسسة تقوم على ما

  تقييم نظام الرقابة الداخلية لوظائف الشراء والتخزين و البيع .تحليل نتائج اوا : 

 نقاط قوة نظام الرقابة الداخلية -

كم لعمليات الشراء والبيع والتخزين ي امؤسسة  ؛*وجود تنظيم 

سابات ، وارتكاز صاحيات التوقيع على يد امسؤول  ؛ن ي امؤسسة* استقال قسم الشراء وقسم البيع عن قسم ا

لس اإدارة  ؛*تامن التدفق امنتظم للمواد داخل امؤسسة من طرف 

ودة امتفق عليها مع امورد صول على السلع واخدمات بالكمية وا  ؛*ا

تلف العمليات ، مثل معرفة ما إذا كان الزبون ملك ملفا لدى  سن  *ااستعمال ااجاي أنظمة اإعام اآ ي 
 ؛ا أو ركبام

نب التأخر ي استام طلباهم ة لطلبيات الزبائن لكسب ثقتهم و  ؛*وجود ترتيب وبر

اذ ما يلزم من إجراءات قانونية *  ؛متابعة الزبائن الذين م يسددوا امبالغ احصلة عليهم وا

ا من اأقسام امعنية بوظيفة الشراء والبيع *التسجيل احاسي من طرف احاسب ا يتم إا بتوفر الوثائق الثبوتية الي  يتلقا
 ؛والتخزين

اسبة اموظفن ي حالة التقصر ي أداء  ذا التقسيم للمهام مكن  *وجود تقسيم امهام على مستوى اأقسام ، و
 ؛أعماهم

ظة التعرف على مستويات امخزون *الوقاية من حاات نفاذ امخزون ،  ؛من خال امتابعة ي كل 
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*الكشف عن أي ركود أو تراكم ي امخزون أو أي اختافات أو استهاك غر عادي وذلك من خال أنظمة الرقابة 
 ؛على امخزون

ضر وسائل احافظة على امخزون .  *إعداد و

 نظام الرقابة الداخلية نقاط ضعف -

تلفة ما يؤدي إى صعوبة الرقابة الفعلية*قد يكون   ؛امخزون ي عدة أماكن 

ا على كافة امعلومات وعدم استعمال الرقيم امتسلسل ، واألوان امتباينة للوثائق ي عمليي الشراء والبيع عدم * توفر
ذ الوثائق للتحقق واحاسبة عن أعمال ااختاس والسرقة إن حدثت الصعبالضرورية ، جعل من   .الرجوع إى 

 نظام الرقابة الداخلية للمقبوضات والمدفوعات  تقييمتحليل نتائج : ثانيا

 : نظام الرقابة الداخلية نقاط قوة-

 ؛تساعد على اكتشاف ااخطاء والتاعبات الي تقع الفواتر مبالغ مع امدفوعة للمبالغ قبةمرا دو وج *

 ؛التأكد من صحة امعلومات الي الواردة ي القوائم اماليةتساعد على  للمدفوعات احاسي التسجيل لقيود مراقبة دو وج *

م ي تقليل ااخطاء امقبوضة امبالغ مع البيع فواتر مبالغوجود مطابقة  *   ؛يسا

 ؛ومراقب لمقبوضاتل دفروجود  *

اسبيا القبض إيصاات د دفرو وج *  ؛يساعد على مطابقة امقبوضات الفعلية مع امسجلة 

حيث جب تعين شخص على ااقل للتوقيع على  واإمضاء امبلغ حيث من السداد )شيكات( وسائل على د رقابةو وج* 
 الصكوك الصادرة على ان تكون توقيعاهم معتمدة ي امصارف . 
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 : نظام الرقابة الداخلية نقاط ضعف-

رد بإجراءات اميالق * رد ملف إعداد و ا  نةياخز  مصلحة سيرئ و و الشخص نفس طرف من موقعة و معدة نةيللخز  ا

 ؛لوحد

 ؛الطرف نفس قبل من موقع و معد ةيالبنك امقاربة كشف *

 الصرف فروق تقدير عدم أي التحصيل تاريخ عند صرفها سعر و الصعبة بالعملة للمقبوضات امطابقة عملية إجراء عدم *

 ؛التواريخ بن

ا رىج للعماء امبيعات دفر و البنكية امقاربة *  احقة رقابة غياب ي طرفه من موقع و الشخص نفس طرف من إعداد

 ؛البنكية امقاربة عمل ازدواجية أو

 .اإفاس طائلة ت العماء ونيد لتحصيل الدورية امتابعة ابيغ *

 لرواتب وااجور لتقييم نظام الرقابة الداخلية تحليل نتائج ثالثا : 

 :نظام الرقابة الداخليةنقاط قوة -

ماع و ةيالفرد العاوة نظام قيتطب قيطر  عن للعمال التحفيز نظام*  ؛ةيااجتماع للشؤون قسم وجود مع ةيا

 ؛العمال حقوق على تسهر علهاج ما الشركة عمال نقابة وجود *

 .ةيالفعل العمل ساعات إثبات بالشركة الضبط ساعات استخدام*

 :نظام الرقابة الداخلية ضعفنقاط -

 خاصة الرضا عدم حاات من حالة سببي قد ما العمال طرف من هايعل اإمضاء و الشهرية اأجور كشف استام عدم*

 ؛ةر امتغ العاوات جانب

د اتيالرق مع قيبالتنس اأجور كشف نس عدم *  ؛دةيا

 .العمال لبعض ةيماض لسنوات عطل مل ةيالسنو  العطل دفر*



........دراسة حالة مركب الملح الوطايةالفصل الثالث ......................................................  

 

94 

 ة الداخليةالرقابالمطلب الثالث : التحسينات المقترحة لتفعيل نظام 

اولة  وزيادةهدف تصميم         بعض نقرح  ،القرارات امتخذة ي امؤسسة سنفعالية نظام الرقابة الداخلية و
 تصميم نظام رقابة داخلي مرن قادر على تصحيح بعض ااختاات اموجودة أجلالتحسينات ي شكل توصيات 

ذ التحسينات ما يلي : ،فيه   ومن بن 

 ؛ؤسسةبام ةيالداخل جعةراللم مصلحة أو دائرة إنشاء اولة* 

 ؛أخرى بنوك مع ةيالبنك امعامات من عيالتنو  *

 مثل ة،يليالتحل كاحاسبة امتوفرة اأدوات انب ةيامال و ةياحاسب للمعلومات مالتقو  و ليالتحل أدوات استخدام *

 ؛امعمق اما ليالتحل ،يرالتس قبةرام

 ؛امقارنة ةيعمل ءراإج ةياسب و ةيمال ترامؤش جموعة ادةيق جدول إنشاء *

 .احتملة التداخات منع للمهام تقسم و عيتوز  إعادة *
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 خاصة الفصل

م امؤسسات الوطنية والعمومية ، فوجود نظام للرقابة الداخلية فعال به ضرورة حتمية  يعتر مركب املح بلوطاية من ا
داف امسطرة من طرفه  قيق اا   .ماية اصوله وامواله ، و

قمنا محاولة تقييم نظام الرقابة الداخلية من خال طرح قائمة ومن خال قيامنا بإجراء الدراسة اميدانية ي مركب املح 
تلف رؤساء امصا منها مصلحة   دائرة احاسبة وامالية ، التجارية صلحة ام، امستخدمن اسئلة عن طريق امقابلة مع 

اى امقبوضات  باإضافةن وقمنا بتحليل نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية لكل من امشريات وامبيعات ، وامخزو 
عل نظام الرقابة وامدفوعات ونظام الرواتب وااجور ، وتوصلنا ي ااخر اى اقراح  بعض التحسينات الي من شاها ان 

 الداخلية فعال ويرقى اى تطلعات مركب املح بلوطاية.
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ثنا          ما مدى تأثر تقييم ودراسة نظام الرقابة الداخلية ي امؤسسة ؟ وما التالية  "  باإشكاليةلقد انطلق 
 ا من خال التطرق للفصول الثاث ولقد مت ااجابة عليه ؟بة الداخلية مركب املح لوطايةمدى فعالية نظام الرقا

م ي احافظة  رقابة ان وجود نظام    ل ومتلكات امؤسسة وبالتا منع و اصعلى داخلي ي امؤسسة يسا
ذا النظام الضمانات الكافية بان امعلومات احاسبية الي ي اذ القرارااختاس ، كما يوفر    تم استخدامها ي ا

ا ذات مصداقية عالية . بأنه  مكن ااعتماد عليها باعتبار

ذا النظام ي امؤسسة يستدعي تقييمه بشكل واف ومفصل وذلك معرفة نقاط القوة والضعف وتقدم  ان وجود 
ذا الصدد ومن خال الدراسة اميدانية مركب املح ، لقد برز لنا  ااقراحات اازمة لتجاوز نقاط الضعف وي 

ميع اللوائح والتعليمات وااجراءات وبشكل واضح وجود نظام رقابة جيد وفعال من خال التزام العام لين 
 .اموضوعة من طرف اادارة ونظام خاص للتسجيل احاسي عن طريق ااعام اا للتسير 

توصلنا اى  قابلة ،وبعد تتبعنا خطوات واجراءات الرقابة الداخلية على مستوى امؤسسة وبعد الرد على اسئلة ام
، امقبوضات  اادارة ما فيها امخرونات ، امبيعاتمن ااجراءات امتبعة من قبل  وجود نظام رقابة داخلية فعال

 ، امشريات .، امدفوعات النقدية ، الرواتب وااجور النقدية 

تلف جوانب اموضوع ي فصوله الثاثة توصلنا اى نتائج  نتائج اختبارات الفرضيات : ة  اولتنا معا بعد 
 رضيات : باختبار الفخاصة 

تعتر الرقابة خطة التنظيم وكل الطرق وااجراءات وااساليب الشفافية للعمليات احاسبية ،  الفرضية ااولى :
موعة اجراءات تتم على مستوى كل  تأكيدفقد م  ذ الفرضية حيث ان الرقابة الداخلية عبارة عن نظام و

 مصا امؤسسة وبالتا ا مكن ان يكون ها مصلحة وحيدة خاصة ها .

اذا كان نظام الرقابة الداخلية ي امؤسسة قائم على اسس صحيحة ويطبق بشكل يضمن الدقة الفرضية الثانية : 
ل ثقة وسيؤدي حتما للقرار السليم .والفعا  لية لكل العمليات احققة ، فسيكون نظام امعلومات هذ امؤسسة 

اسبية خالية من ااخطاء الفرضية الثالثة:  كلما كان نظام الرقابة الداخلية فعال ادى ذلك اى توفر معلومات 
 ية لقوائمها امالية.ما يساعد ادارة امؤسسة على ماية اصوها واعطاء امصداق

 : بناءا على ما ورد ي الدراسة السابقة م الوصول اى النتائج التالية : نتائج الدراسة 
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  سن لعملياها موعة ااجراءات والقوانن الي تضعها اادارة لضمان السر ا ي  ان الرقابة الداخلية 
ا ، اذن فهو ضرورة   حتمية ي ميع امؤسسات .امالية واادارية وضمان استقرار

   يكمن اهدف الرئيسي للرقابة الداخلية ي ضمان صحة البيانات و امعلومات ، الي سيعتمد عليها
 كأساس للحكم على مدى جاعة امؤسسة ، كما تعر عن مدى قدرة امؤسسة ي ماية متلكاها .

 لداخلية يعتر الركيزة ااساسية لتجسيد ان احرام امكانيات وحجم امؤسسة عند تصميم نظام الرقابة ا
ذا النظام ، فهو يعتر كوسيلة وقائية يقلل من احتمال الوقوع ي ااخطاء . داف من وراء انشاء   اا

  ا ي تقرير اموجه العليا عن طريق قيامه بتقييم  لإدارةيقوم امراجع باكتشاف نقاط القوة والضعف وابراز
 ن حيث تصميمه ومدى فعاليته .نظام الرقابة الداخلية م

 نتائج الدراسة الميدانية : 

  كما ان  لإجراءاتان استعمال اسلوب امقابلة لتقييم نظام الرقابة الداخلية ا يؤدي اى فهم حقيقي ،
م امشاكل الي تعاي  داول ا تبن ا ذا راجع لإجابات امتحصل ذ ا منها نظام الرقابة الداخلية ، و

ملها عن ضعف نظام عليها ) بنعم او ا ( دون ذكر سبب عدم تطبيق بعض ااجراءات والي  تعر ي 
 الرقابة الداخلية .

  من خال الدراسة توصلنا اى اجابات تعر على وجود نظام فعال للرقابة الداخلية من خال اعداد
ذ امسؤولنتقارير الدورية واى تفويض السلطات اى كبار ال  نظريا . ركبام اي 

 . مكن اقراح بعض التوصيات التاليةتوصيات البحث : 

  نظام الرقابة الداخلية ي مركب املح اكثر تكاما وانسجاما من خال تطوير اانظمة العمل على جعل
وانب ا  وامالية واحاسبية . اداريةالفرعية وااساسية وامتعلقة با

  تمام ا بالعدد الكاي من اافراد  بأقسامضرورة اا لنالرقابة الداخلية من خال رفد علميا وعمليا  امؤ
 القدر الكاي من ااستقال . إعطائهاسلطة ي الوحدة ااقتصادية  بأعلىوربطها 

  الرقابة الداخلية وعدم ااقتصار على وسيلة واحدة ضرورة التنويع ي استخدام وسائل دراسة وتقوم نظم
كم على درجة  وذلك لاستفادة من مزايا الوسائل امختلفة والتقليل من عيوها وما يكفل سامة ا

 فاعلية نظام الرقابة الداخلية للوحدات ااقتصادية الي يقومون بتدقيقها .
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  زائرية البحث ال بأميةضرورة توعية امؤسسات ااقتصادية امعات ا علمي واجاد الية تنسيق بينها وبن ا
ذا لتقدم امساعدة  ثه .و  الازمة للباحث العلمي إجاز 

 افاق البحث : 

ذا البحث ،   هد امبذول ي امام  اا انه ا خلو كغر من البحوث ااخرى من النقائص ا شك انه رغم ا
وث سبقت بسبب عدم القدرة على اامام بكل  شيء وبالتفصيل ، اا انه مكن ان يكون سلسلة مرتبطة بن 

وث اخرى مقبلة ، تكون كتمهيد ااشكالية ها ، إثرائها وبعثها من جديد نذكر منها :   و

سن نظام الرقابة الداخلية ي امؤسسات ااقتصادية ؟  -  كيف مكن تفعيل و

 اثر امراجعة اخارجية على تفعيل نظام الرقابة الداخلية ي امؤسسة ؟  -

 نظام الرقابة الداخلية كوظيفة ي امؤسسة ؟  -
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