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 مقدمة 

 زيادة إىل أدى ىذا فكل,  أعماذلا حجم زيادة و نشاطها تنوع عن الناجتة ادلؤسسات يف اإلدارية ادلشاكل تعقد ان
 الدعم يأيت النقطة ىده ومن , فيو الثقة ضعف أو فيو اخللل احتماالت دلواجهة عليو التأكيد و الرقايب الدور أمهية

 .الضوابط و اإلجراءات من رلموعة خالل من وذلك , التنظيم يف الرقايب للهيكل

 يف لألداء مهماً  دافعاً  يعد نفسو الوقت ويف ادلؤسسات, رلال يف القصور جتنب طرق أفضل من واحداً  إن     
 وميكن ادلخاطر, مواجهة ميكن طريقو عن الداخلية, للرقابة فعال نظام ادلؤسسة لدى يكون أن ىو ادلؤسسة, نشاط
 الفرص تقتنص كيف الناجحة ادلؤسسات تعرف احلاالت, من الكثري ففي, عليها واحلفاظ للمؤسسة قيمة إضافة

 ألساليب الفعال التطبيق خالل من وذلك معها, وتتعامل التهديدات تواجو وكيف ومزاياىا, منافعها من وتستفيد
 على والقدرة ادلؤسسات نظام يف يتجزأ ال جزءاً  الداخلية الرقابة متثل كما, أدائها ادلؤسسة حتسن وبالتايل الرقابة,

 ميكن حىت اآلخرون, واألفراد واإلدارة بادلؤسسة اإلدارية اذليئة وتتابعو فيو وتؤثر تفهمو الذي األمر ادلخاطر, إدارة
 أىدافها حتقيق أجل من تواجهها اليت التحديات مع التعامل ,و مقاومة و للمؤسسة, ادلتاحة الفرص من االستفادة

 . ادلسطرة
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 اإلشكالية:

لقد شغلت ادلؤسسات حيزا يف كتابات وأعمال الباحثُت مبختلف اجتاىاهتم باعتبارىا النواة األساسية يف نشاط 
نشاطاهتا بشكل عام، يتم ضمن اجملتمع، كما أهنا تعرب عن عالقات اجتماعية ألن العملية اإلنتاجية داخلها أو 

يعترب من أىم  رلموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة، وبينها وبُت وعناصر أخري من جهة ثانية
الوسائل الذي يستخدمو علم اإلدارة و الذي يعرب عن قدرة ادلؤسسة على حتقيق أىدافها طويلة األجل ، ومدى 

االجتماعية و السياسة و التكنولوجية و اليت تفوق و حتقيق األىدا  ادلنشودة قدرهتا على استغالل مواردىا حن
بعد أن كان ىد   .قدرات ادلؤسسة و عدم قدرة التكيف مع الوضع اجلديد الذي يتميز مبعطيات جديدة

ا إىل ادلؤسسة ىو حتقيق تقدمها و ازدىارىا ، أصبح مها الوحيد ىو إجياد حلول تسمح ذلا ببقائها شلا أدى هب
 السعي حنو إجياد أساليب و برامج تسَت ادلؤسسة يف عمليات اختاذ القرارات النموذجية و ادلثلى .

قوي يضمن و حىت حتقق ادلؤسسة ىذه الربامج جلأت إىل استخدام نظام الرقابة الداخلية و الذي يعترب خط دفاع و 
ا ، و محاية أصوذلا و سالمة تدفق أمواذلا و توزيعهحيث يعترب العُت الساىرة اليت حتقق ذلا حيمي مصاحل ادلؤسسة ،

سالمة عملياهتا و دقة تسجليها ، و اكتشا  األخطاء إذا ارتكبت فور حدوثها و قبل أن يزداد موجداهتا و 
ويستفحل أمرىا ، فنظام الرقابة الداخلية ىو شبيو باجلهاز اذلضمي يف اإلنسان الذي ينظم حركات أعضاء اجلسم 

جراءات تطبيق نظام الرقابة الداخلية بشكل جيد و فعند احًتام متطلبات وإ ا بطريقة صحيحةلتؤدي وظيفته
على استغالل مواردىا حنو حتقيق األىدا  ادلنشودة فهو ادلرآة اليت تعكس  مناسب تستطيع ادلؤسسة تقييم أدائها

ألداء األمثل علي اختاذ القرارات وضع ادلؤسسة من سلتلف جوانبها و تسعى كافة األطرا  يف ادلنظمة إىل تعزيز ا
 .النموذجية

 و بناء على ما سبق نطرح اإلشكالية التالية : 

 ما مدى دور نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الرياضية ؟

 :الفرضيات 

 الفرضية العامة:

  نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الرياضية أىمية مساىمةما مدى 
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 : الفرضية الجزئية

 . الرقابة الداخلية ذلا دور أساسي يف ادلؤسسة الرياضية 
  و شليزات لتحقيق نظام الرقابة اجليد. اجراءتللرقابة الداخلية 
  الرياضية .لرقابة الداخلية مسامهة فعالة لتحقيق أىدا  ادلؤسسة 

 : أسباب اختيار الموضوع

 ألسباب موضوعية و أسباب ذاتية.أن اختيارنا ذلذا ادلوضوع ليس من قبيل الصدفة و إمنا يعود 

 األسباب الموضوعية : - أ
 حاجة ادلؤسسات اجلزائرية لنظام رقابة فعال . -
 عدم وجود تطبيق فعلي للرقابة داخل ادلؤسسات اجلزائرية . -
 األسباب الذاتية : - ب
 ادليل الشخصي إىل احًتا  مهنة الرقابة . -
 ادلؤسسة إديانا منا أمهية الرقابة و الدور الذي تلعبو يف حتسُت -

 أىمية الدراسة :

تكمن أمهية ادلوضوع ادلختار يف احلاجة ادللحة إىل احمليط رقايب يساعد ادلؤسسة لتحقيق أىدافها و الذي يعترب  
و صعوبة  التحكم يف  هانظرا لتطور و اتساع حجم الرياضيةكأداة فعالة ال ديكن االستغناء عنها بادلؤسسة 

 تسيَتىا ، حيث سنتناول خالل ىذه الدراسة زلاولة دراسة أنظمة الرقابة الداخلية داخل ادلؤسسة .

 الدراسة : أىداف

 . يعترب نظام الرقابة الداخلية الفعال العمود الفقري للمؤسسة الناجحة 
 التحسيس بأمهية ادلوضوع دلا لو من اكتشا  نقاط الضعف داخل ادلؤسسة . 
 إبراز أمهية الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة. 
 .تستطيع ادلؤسسة تقييم أدائها من خالل نظام الرقابة الداخلي من أجل حتقيق األىدا  ادلنشودة 
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 .أن استخدام نظام الرقابة الداخلية و الذي يعترب خط دفاع قوي يضمن و حيمي مصاحل ادلؤسسة 

 الدراسة:صعوبات 

 واجهتنا أثناء الدراسة نذكر منها :من الصعوبات اليت  -
فيما خيص الدراسة التطبيقية فهي تعترب العنصر األكثر اليت واجهتٍت ، نظرا لكون ادلوضوع حساس فمن  -

الصعب أن حنصل على كامل احلرية يف ادلؤسسة ألنو رلرد ما أن تكلم عن نظام الرقابة إال أن أالحظ 
ألهنم يعتربونو شكل من أشكال التقييم الشخصي وجوه بعض األشخاص عدم تقبل ىذا ادلوضوع 

دلؤىالهتم و كفاءهتم يف أداء وظائفهم ، و تًتمجا تصرفاهتم يف خلق بعض الصعوبات أو التماطل يف 
 تقدمي بعض ادلعلومات أو االستفسارات أو الوثائق حبجة أهنا سرية أو خاصة .

 تحديد المصطلحات والمفاىيم:
 بنا الرقابة جيدر دلفهوم ادلختصُت طر  من قدمت اليت العديدة التعـاريف إىل التطرق وقبل إنو  1:الرقابة مفهوم
 للكلمة اللغوي العٍت نعر  أن

  :2 الرقابة لكلمة اللغوي المعنى  -أ

 جاء و خافو :أمره يف اهلل رقابة رصد  -حاذر  -إنتظر حرس أي رقابة و رقوبا يرقب رقابة :  رقب كلمة أصل
 – حرسو أي :رقبانا رقبة و رقابة و رقوبا و رقوبا ر قبىو:  اللغوي أصلها أن على أجر معجم يف أصلو

 حاذره-إنتظره

 الحظو حرسو، أي :مراقبة : راقب،أهنا  على أجر معجم يف اللغوي معناىا جاء كما

 العمل مراجعة و التفتيش تعني كما التوجيو سلطة أو القوةتعٍت :   الرقابة و

 الرقابة : لكلمة اإلصالحي المعنى -ب

 :أمهها إىل يلي فيما نتطرق تنوعت و مفاىيمو تعددت فقد واحد مبعٌت الرقابة مصطلح حيظ مل

                                                           
 .12، 11، ص 2002، 1معن زلمود عياصرة وآخرون، القيادة والرقابة واالتصال اإلداري، دار احلامد، عمان، األردن، ط   1
 ادلعجم ادلعاين عن طريق صفحات االنًتانت 2
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: يدور مفهوم الرقابة الداخلية حول اجياد أساليب سلتلفة لعملية التقييم الداخلي ألنشطة 1تعريف الرقابة الداخلية
ادلعينة ، حيث تتضمن ىذه االساليب سلتلف نواحي ىذه االنشطة و  و برامج ادلشروع أو الوحدة أو األدارة

الربامج ،ودتثا الرقابة الداخلية بصفة عامة اداة خلدمة االدارة يف رلال قياس وتقييم مدى فاعلية أدائها من ناحية 
 .ومدى فاعلية أنواع وأدوات الرقابة االخرى من ناحية أخرى

 :الرقابة الداخلية تعريف اإلجرائي

ل الطرق و ادلقاييس ادلعتمدة داخل ادلؤسسة من اجل محاية األصول، ضمان دقة لكخطة تنظيمية و ىي عبارة عن 
 وصدق البيانات احملاسبية وتشجيع األستغال، و اإلبقاء على احملافظة على السَت وفقا للسياسات ادلرسومة

أنشطة رلموعة من الناس تربطهم  ىي نظام اجتماعي نسيب، وإطار تنسيقي عقالين، بُت: تعريف المؤسسة
عالقات مًتابطة ومتداخلة يتجهون حنو حتقيق أىدا  مشًتكة وتنظم عالقاهتم هبيكلة زلددة يف وحدات إدارية 

 2وظيفية ذات خطوط زلدد السلطة وادلسؤولية

ذات نسق رديف للمنظمة أو ادلنشأة وتعمل على تلبية احلاجيات اإلنسانية بطريقة منظمة :  المؤسسة مصطلح
 3وتنظم وتدار ادلؤسسة اليت تليب حاجات اجملتمع بطرق سلتلفة و ألغراض سلتلفة. ، معُت يوجهها

 :4 المؤسسة الرياضيةتعريف 

دلؤسسات الرياضية ىى "مؤسسات ينشئها اجملتمع خلدمة القطاع الرياضى من كافة اجلوانب، حبيث يكون ذلا ا 
 "يتفق مع حجم ىذه ادلؤسسة وأىدافها مبا يعود بالنفع خلدمة ذلك اجملتمع متماشياً مع أىدافو ىيكل تنظيمى

 : تعريف إجرائي للمؤسسة الرياضية

 خلدمة القطاع الرياضي، رلموعة من األفرادينشئها ذات طابع رياضي أو تكويٍت ادلؤسسة الرياضية ىي مؤسسة 
خلدمة ذلك  ااجيابيتنظيمي يتفق مع حجم ىذه ادلؤسسة و أىدافها مبا يعود  إداري و حبيث يكون ذلا ىيكل

 .اجملتمع 

                                                           
 ( 2003وتدقيق احلسابات، االطار النظري وادلمارسة التطبيقية)بن عكنون:اجلزائر، زلمد التوىامي طواىر ومسعود صديقي،مراجهة 1
 .14،ص: 2002د زلمد أكرم العد لوين: "العمل ادلؤسسي"،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،لبنان، - 2
 .14،ص: 2002د زلمد أكرم العد لوين: "العمل ادلؤسسي"،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،لبنان، 3
 2001،سنة ، زلاضرة،القاىرة ،جبامعة ادلنيا  ،زلاضرات الدكتور زلمد فوزي عبد العزيز  4
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 دراسات سابقة:

 باخلصباحثُت لؤسسات وادلبية الداخلية فإن غالرقابة الانظام    نظرا أمهية ادلوضوع وخاصة حتسُت أداء
 .هانر مكذ ن يوليت تطرقت إلبحوث اليدان وادلاجتهدوا يف ىذا ا

 االولى:الدراسة 

نظام فعال و متكامل من أجل حتقيق األىدا  اليت  للوصول إىل دور الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة  :دراسة بعنوان
 تسعى إليها ادلؤسسة
     خيضر بسكرة،  مذكرة ماجستَت غَت منشورة، جامعة زلمد بروال بومدين :من إعداد الطالب

 : دراسة لكان اذلد  من ا و

بعد أن كان ىد  ادلؤسسة ىو  .ادلؤسسة مع الوضع اجلديد الذي يتميز مبعطيات جديدةمعرفة قدرات  مدى
حتقيق تقدمها و ازدىارىا ، أصبح مها الوحيد ىو إجياد حلول تسمح ذلا ببقائها شلا أدى هبا السعي إىل استخدام 

حتقيق و  اذ القراراتنظام الرقابة الداخلية و الذي يعترب خط دفاع قوي يضمن تسَت ادلؤسسة يف عمليات اخت
 .األىدا 

 الدراسة الثانية:

 مدى اعتماد مراقب احلسابات على عناصر الرقابة الداخلية :دراسة بعنوان

 2002 لسنة جبامعة صنعاء زلسن بابقي عبد القادر أمحد و ىي رسالة جامعية يف ادلاجستَت :من إعداد الطالب

 كان الهدف من الدراسة : و

 دلهمة التدقيق إذ يسعى مراقب احلسابات  يفوتكلاعتماد مراقب احلسابات على عناصر الرقابة الداخلية عند 
 .تدقيقلعليها يف عملية ا اعتمادانية كالوقو  على درجة إم إىلللرقابة الداخلية  لتقوديو

 الدراسة الثالثة:

 الرقابة الداخليةدور المراجعة الخارجية في تقييم النظام :دراسة بعنوان
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 2013/2014زكريا قاللة مذكرة ماستر بجامعة بسكرة الجزائر لسنة :من إعداد الطالب

  كان الهدف من الدراسة : و

دتنح ادلؤسسات أمهية كبَتة حلماية شلتلكاهتا وحقوقها خصوصا مع كرب  حجمها وتشعبها وذلك حفاظ علي 
، وىذا ما أدي بادلسؤولُت إيل ضرورة  وضع نظام الرقابة الداخلية فعال وكيفل حبماية حقوق  بقائها وإستمراريتها

ىذه ادلؤسسات وموجداهتا من شىت أعمال التالعب واإلمهال ويضمن سَت عملياهتا  وسالمة العمليات احملاسبية 
 والوثائق ادلالية من حاالت األخطاء والغش والتزوير. 
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  :من الدراسات السابقة لفائدةا
 واسع ومعمق ،وقد مت التطرق إليو ودراسة من طر  زمالئنا السابقُت  نظام الرقابة الداخلية إن ادلوضوع 

  .وكتبهم هتم يف ادلعهد ادلختلفة إىل جانب بعض الباحثُت مبحاضرا
 اسات الحظنا أن بعض من مفهومو اخلاص ، ومن خالل تطرقنا ذلذه الدر  ادلوضوع فكل واحد تطرق ودرس ىذا

 حيث  من عدت جوانب الدراسات درست ىذه الظاىرة 
 أىمية نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الرياضية     :جاء ادلوضوع حبثنا كمايلي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 االطار العام لنظام الرقابة الداخلية.............................................الفصل األول
 

 
21 

 تمهيد :    

و تنوع عملياهتا و اتساع  الرياضيةلقد تطور مفهوم الرقابة تطورا كبَتا نتيجة لتطور و كرب حجم ادلشروعات 
رقع نشاطها , و شلا ذلا دور كبَت يف حتقيق الرحبية و لتحقيق األىداف ادلسطرة من قبل إدارة ادلؤسسة, و 

حتقيق الكفاءة و الفعالية يف استخدام موارد ادلؤسسة , و تعترب الرقابة مبثابة وظيفة دائمة و  إذل باإلضافة
بادلؤسسة يف مجيع مراحل العمل و األىداف ادلوضوعة لكوهنا أداة تؤثر على  مستمرة و عملية ينبغي القيام هبا

 سلوك العاملُت و حثهم على أداء العمل بطريقة أفضل .

و نظرا للمردود االغلايب للرقابة الداخلية على مصداقية فقد شهد القرن الواحد و العشرين اىتماما كبَتا من 
يف  ادلؤسساتلرقابة الرمسية و اجلمهور مبا يؤكد ذلم كفاءة أداء وجهات ا ادلؤسساتجانب ادلتعاملُت يف 

تصميم و تشغيل و تقييم ىياكل فعالة للرقابة الداخلية ,و كان الضمان ذلم ىو خدمة يؤديها مراجع 
 . بادلؤسسةاحلسابات ادلكلف يف تصديق على تقرير اإلدارة عن فعالية الرقابة الداخلية 

فقد ,ىي ادلسؤولة عن تصميم و تطبيق نظام الرقابة الداخلية  ادلؤسسةإدارة  و من الضروري اإلشارة بأن
 مؤسسةمعينة قد ال يصلح يف  مؤسسةؼلتلف نظام الرقابة من مؤسسة إذل أخرى فنظام الرقابة الذي يطبق يف 

 أخرى.

 االىداف ادلسطرة.حتقيق مبعٌت  بادلؤسسات الرياضيةو من الضروري أن يكون نظام الرقابة الداخلية ادلطبق 

 و أن يكون ىذا النظام واضحا و سهال و مفهوما لدي القائمُت بتطبيقو . 

 و من ىذا سوف ضلاول التطرق إليو يف ثالث مباحث ىي :

 ماىية نظام الرقابة الداخلية

 أىداف و مكونات الرقابة الداخلية

 مقومات و إجراءات نظام الرقابة الداخلة
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 : ماىية نظام الرقابة الداخلية األولالمبحث 

إن نظام الرقابة الداخلية ادلعتمد يف ادلؤسسة يعترب من بُت أىم خطوات ادلراجعة و ذلك بغية اكتشاف مواطن 
الضعف فيو و من مث تسليط عملية ادلراجعة على ىذه ادلواطن و تالقى مواطن القوة . يعرب ىذا النظام عن 

ت و ادلقاييس ادلتبناة من قبل ادلؤسسة من اجل ضمان السَت احلسن جلميع اخلطة التنظيمية و مجيع إجراءا
 الوظائف و ضمان صحة و مصداقية ادلعلومات الناجتة عن األنظمة ادلعلوماتية ادلختلفة يف ادلؤسسة .

 المطلب األول : نبذة تاريخية عن نظام الرقابة الداخلية

, و تطور بتطور اجملتمعات البشرية , اال انو ؽلكن القول بان  إن مفهوم نظام الرقابة الداخلية وجد منذ القدم
 ظهور الرقابة الداخلية بادلفهوم احلارل دل يظهر اال يف العصر احلديث ) الثورة الصناعية ( .

من  اآلتيةصلد أن ظهور إجراءات الرقابة الداخلية يتعلق مبقارنة ادلعلومات   األشوريةفبالنسبة للحضارة 
فُت و مستقلُت عن بعضهما البعض , فمثال يتم التحقق من أن عدد أكياس القمح الداخلة إذل ين سلتلر مصد

 ادلخازن بتطبيق مع عدد أكياس ادلستعملة الفارغة .

إما بالنسبة للحضارة الرومانية باإلضافة إذل اإلجراء السابق , ظهر إجراء جديد من إجراءات  الرقابة الداخلية 
ؤوليات , حيث مسؤولية إقرار النفقة و حتديد قيمة الضرائب من اختصاص رللس و ىو تقسيم و فصل ادلس

 احلكومة الروماين , يف حُت أن مسؤولية مجع الضرائب و االحتفاظ باألموال كانت من مسؤولية القضاء.

يف  أورد( قد LOCU PACIOIOإما يف العصور الوسطى فنجد أن الكاتب االيطارل : لوكا باشيلو )
( , كما أنو كان ينصح بضرورة إجراء اجلرد ادلادي كوسيلة من وسائل الرقابة     كتابو مبدأ القيد ادلزدوج )

 الداخلية .

إما يف العصر احلديث , فإن ظهور ادلؤسسات الكبَتة احلجم و بروز شركات ادلساعلة انتقال اإلدارة من 
رورة االعًتاف بالرقابة الداخلية كنظام ضروري أصحاب رؤوس األموال إذل أشخاص مهندسُت أدى إذل ض

, إضافة إذل أن احلاجة إذل رقابة داخلية كان الدور يف بروز ىذه  ادلؤسساتألي تنظيم ىدفو احملافظة على 
الرقابة الداخلية كان مرادفا إلصالح ادلراجعة , و بالتارل فإن العوامل اليت  إصالحالفكرة , حيث صلد أن 

 حداىا ىي نفس العوامل اليت أدت إذل ظهور األخرى .دفعت إذل ظهور إ
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حيث كان العمل يف و االحتفاظ باألصول يناط بو إذل أفراد حلساب الدولة و تطلب األمر الرقابة على ىؤالء 
مالك األرض و  األفرادحيث يقومون باالحتفاظ باألصول و تسجيل حتركات ىذه األصول كما أن  اإلفراد

انوا يف حاجة إذل من يقوم بالرقابة على األعمال اليت يقوم هبا العاملون حلساهبم يف القائمون بالتسويق ك
للتقدم البشري كانت طرق لتنفيذ مبدئية  األوذلالتسجيل و االحتفاظ باألصول نيابة عنهم , و يف ادلراحل 

عملو يف نفس  بسبب قلة العمليات التجارية , و بذلك كان الفرد نفسو يقيد و يراقب أصحاهبايتوالىا 
الوقت , إال أن التقدم البشري و انتشار التجارة العادلية و اتساع نطاق التجارة الداخلية أدى إذل فصل 

ادللكية عن اإلدارة و بالتارل اليت ازدادت احلاجة إذل الرقابة لصاحل اإلدارة حيث زاد العاملون و كذلك الرقابة 
ل ادلستثمر يف العمل التجاري أو الصناعي أو اخلدمي و ظهور لصاحل أصحاب رؤوس األموال فزيادة رأس ادلا

ادللكية اجلماعية يف صورة شركات أفراد و مساعلة ألزم إسناد إدارة ادلشروع إذل طلبة من اإلداريُت للقيام 
بوظائف ادلشروع ادلختلفة يساعدىم يف ذلك رلموعة من العاملُت يف ادلشروع , من وظائف اإلدارة رقابة 

العاملُت و زلاسبتهم عن أخطائهم و تصحيح ىذه األخطاء و أيضا تطلب االمر ان يتابع أصحاب أعمال 
 رأس ادلال ادلديرين يف صلاحهم أو فشلهم .

يف إدارة ادلشروع أصبح األمر يتطلب تنظيما داخليا يف ادلشروع يتيح رقابة و متابعة أعمال القائمُت لتنفيذ 
ن كما أصبحت احلاجة ماسة إذل من يراقب ىؤالء ادلديرين نيابة عن السياسات ادلوضوعة لصاحل ادلديري

أصحاب رأس ادلال على أن يقدم ذلم تقريرا عما دلسو أثناء الرقابة و بذلك ؽلكن مراقبتهم و زلاسبتهم عن 
 .1أخطاءىم اليت يقعون فيها أثناء قيامهم بعملهم 

 المطلب الثاني : تعريف نظام الرقابة الداخلية

التعاريف اليت تناولت نظام الرقابة الداخلية بتعدد ادلراحل التطور اليت مر هبا لذلك سنورد بعض تعدد 
 التعاريف ادلقدمة لنظام الرقابة الداخلية :

 ))نظام الرقابة الداخلية على أنو اخلطة التنظيمية و ادلقاييس االخرى ادلصممة لتحقيق االىداف التالية :

 محاية األصول -
 و درجة االعتماد على البيانات احملاسبيةاختيار دقة  -

                                                           
 .   , ص       -    عبد الفتاح الصحن , زلمد سريا , الرقابة و ادلراجعة على ادلستوى الكلى و اجلزئي , الدار اجلامعية , االسكندرية , 1
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 ((1تشجيع االلتزام بالسياسات االدارية  -

و على أهنا )) نظام الرقابة الداخلية ىو ختطيط التنظيم االداري للمشروع و ما يرتبط بو من وسائل و 
االعتماد مقاييس تستخدم داخل ادلشروع للمحافظة على األصول , اختيار دقة البيانات احملاسبية و مدى 

 (( 2عليها و تنمية الكفاءة اإلنتاجية و تشجيع  السَت للسياسات االدارية يف طريقتها ادلرسوم

( الفرنسية )) نظام الرقابة الداخلية OECCAو على حساب منظمة اخلرباء احملاسبُت و احملاسبُت ادلعتمدين )
ل حتقيق اذلدف ادلتعلق , بضمان احلماية ىو رلموعة من الضمانات اليت تساعد على التحكم يف ادلؤسسة من أج

, االبقاء على األصول و نوعية ادلعلومات و تطبيق تعليمات ادلديرية و حتسُت النجاعة , و يربز ذلك بالتنظيم , 
 و تطبيق طرق و اجراءات نشاطات ادلؤسسة من أجل االبقاء على دوام العناصر السابقة ((

من طرف منظمة اخلرباء احملاسبُت و احملاسبُت ادلعتمدين      م سنة و نشَت يف األخَت أن ىذا التعريف قد
(OECCA. ) 

( فان نظام IAG( اليت وضعت ادلعايَت الدولية للمراجعة )IFACو على حسب اذليئة الدولية لتطبيق ادلراجعة )
ادلطبقة من طرف ادلديرية , بغية دعم  اإلجراءاتالرقابة الداخلية ػلتوي على اخلطة التنظيمية , و رلموع الطرق و 

تشمل على احًتام السياسة  األىدافالسَت ادلنظم و الفعال لألعمال ىذه  إمكانيةادلرسومة لضمان  األىداف
, حتديد مدى كمال الدفاتر احملاسبية , و   األخطاء, و محاية األصول , وقاية او اكتشاف الغش و  اإلدارية

 ". ادلصداقيةداد ادلعلومات احملاسبية ذات كذلك الوقت ادلستغرق غي إع

يعتمد على الوسائل اآلتية بغية  األخَتالسابقة لنظام الرقابة الداخلية , يتضح بان ىذا  التعارفو من خالل 
 حتقيق أىدافو :

 اخلطة التنظيمية -
 الطرق و اإلجراءات -
 3ادلقاييس ادلختلفة  -

                                                           
 .   عبد الفتاح الصحن , و نور امحد , الرقابة و مراجعة احلسابات ,  مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة و النشر , االسكندرية بدون سنة , ص 1
    -   , ص      الصبان زلمد مسَت و زلمد الفيومي زلمد , ادلراجعة بُت التنظَت و التطبيق , الدار اجلامعية بَتوت 2
   ص       طواىر زلمد التهامي صديقي مسعود ادلراجعة و التدقيق احلسابات ديوان ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر 3
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و بصفة عامة ؽلكن القول أن نظام الرقابة الداخلية ىو خطة تنظيمة و إجراءات ووسائل مبنية ألجل 
محاية األصول و التأكد من صحة البيانات احملاسبية , و يعترب ىذا التعريف أمشل لكونو يتضمن أنظمة 

ذلك لتحقيق الرقابة الوقائية )  الضبط الداخلي و التدقيق الداخلي و أنظمة الرقابة ادلالية و غَت ادلالية , و
دلنع الغش و االخطاء و التالعب( و السرعة يف اكتشافها عند حدوثها , و كذلك السيطرة على مواطن 

 .1االسراف يف استخدام ادلوارد ادلتاحة و زيادة الكفاءة االنتاجية 

 المطلب الثالث : وسائل نظام الرقابة الداخلية

 :2تستخدم الرقابة الداخلية عدة ووسائل منها 

 الخطة التنظيمية : (1

أمجعت التعاريف السابقة على ضرورة وجود خطة تنظيمية تستجيب يف مجيع االحوال إذل القرارات اليت تتخذ 
, زلاولة توجيهها مبا ؼلدم مصلحة و أىداف ادلؤسسة , إذ تبٌت ىذه اخلطة على ضوء حتديد االىداف 

منها و على االستقالل التنظيمي لوظائف التشغيل , أي ما ػلدد بوضوح خطوط السلطة و  ادلستوحاة
ادلسؤولية االدارية للمديريات اليت تتكون منها ادلؤسسة . و بالرغم من أن االستقالل التنظيمي يتطلب 

ظم يؤدي إذل تدفيق منت االنفصال بُت الوظائف إال أن عمل مجيع ادلديريات غلب أن ينسق حبيث
 .للمعلومات

 نشَت يف األخَت إذل أن العناصر األساسية غلب أن تكون يف اخلطة التنظيمية ىي كاآليت :

 حتديد األىداف الدائمة للمؤسسة . -
حتديد اذليكل التنظيمي للمؤسسة , و سلتلف أجزائو مع إبراز العالقة التسلسلية و ادلهنية بُت سلتلف  -

 األنشطة
 كل شخصحتديد ادلسؤوليات بالنسبة ل -

 إال أن مساعلة ىذه الوسيلة يف حتقيق أىداف نظام الرقابة الداخلية كون عرب النقاط التالية :

                                                           
    ص      غسان فالح ادلطارنة تدقيق احلسابات ادلعاصرة الناحية النظرية الدار ادلسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة عمان  1
و عبد الوىاب نصر علي ,شحاتة , الرقابة و ادلراجعة الداخلية احلديثة يف    ,  راجع طواىر زلمد التهامي , صديقي مسعود مرجع سبق ذكره  2

 .   ص      تكنولوجيا ادلعلومات و عودلة أسواق ادلال " الواقع و اآلفاق " الدار اجلامعية , مصر 
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 البحث عن فعالية و كفاءة العمليات التشغيلية -
ادلختلفة للمؤسسة سواء يف وقت  األنشطةو  األجزاءوجود وحدات قياس ؽلكن من حتديد نتائج  -

 إحصائي أو مارل
 تقسيم العمل ادلهٍت داخل ادلؤسسة محاية األصول من خالل -

 : اإلجراءاتالطرق و  (2

ادلرجوة من نظام الرقابة  األىدافمن بُت أىم الوسائل اليت تعمل على حتقيق  اإلجراءاتتعترب الطرق و 
الداخلية فإحكام و فهم و تطبيق ىاتُت الوسيلتُت يساعد على محاية األصول , العمل بكفاءة و االلتزام 

, التسويق , تأدية اخلدمات  اإلنتاجادلرسومة , إذ تشتمل الطرق على طريقة االستغالل ,  داريةاإلبالسياسات 
الطرق ادلستعملة يف ادلديريات ادلختلفة األخرى سواء من ناحية  إذل باإلضافةادلؤسسة  ةإدار و كل ما ؼلص 
غَت ذلك من الطرق ادلستعملة , كما قد تعمل ادلؤسسة على  إذلطريقة استعمال الوثائق  أوتنفيذ األعمال 

سن إجراءات من شاهنا أن توضح بعض النقاط الغامضة أو تغيَت إجراء معُت بغية حتسُت أداء ادلؤسسة و 
 ادلرسومة . األىدافدتكُت نظام الرقابة الداخلية من حتقيق 

 المقاييس المختلفة : (3

ؤسسة لتمكُت نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أىدافو ادلرسومة يف ظل تستعمل ادلقاييس ادلختلفة داخل ادل
 ادرة تعمل على اصلاحو من خالل قياس العناصر التالية :

 درجة مصداقية ادلعلومات -
 مقدار النوعية احلاصل من العمليات الفعلية -
 احًتام الوقت ادلخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو لعودة ادلعلومات ادلطابقة -

 أصناف من الرقابة الداخلية : ثالثو يف األخَت نشَت إذل أن نظام الرقابة الداخلية تشتمل على 

o  اإلداريةرقابة 
o رقابة زلاسبية 
o الضبط الداخلي 
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السياسات ادلرسومة و  إتباع: فهي خطة تشمل و هتدف إذل رفع الكفاءة اإلنتاجية و  الرقابة اإلدارية - أ
 اإلنتاجو تقارير  اإلحصائيةو ادلوازنات التقديرية و الدراسات  اإلداريةتستند إذل حتضَت التقارير ادلالية و 

 و برامج التدريب و غَت ذلك .
: و هتدف إذل اختيار الدقة احملاسبية للمعلومات و مدى االعتماد عليها , و تعتمد  الرقابة المحاسبية-ب

قابة على استخدام األمثل للحاسب االرل و اتباع طريقة القيد ادلزدوج و حفظ حسابات مراقبة إمجالية ىذ الر 
 و جتهيز موازين مراجعة دورية و عمل التدقيق الدوري و غَتىا .

 و اجلدول التارل يوضح أوجو االختالف بُت الرقابة احملاسبية و االدارية من ناحية طبيعية الرقابة و أىدافها :
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 .( جدول يوضح أوجو االختالف بين الرقابة المحاسبية و االدارية - الشكل )

 الرقابة االدارية الرقابة المحاسبية أوجو المقارنة
حماية األصول من  - الهدف من الرقابة

السرعة و الضياع و 
االختالس و سوء 

 االستخدام .
التحقق من دقة   -

المعلومات المالية 
القوئم الواردة في 

 المالية

التحقق من كفاءة أداء  -
 العمليات التشغيلية .

التحقيق من التزام  -
بالقوانين و اللوائح و 

السياسات و 
االجراءات التي 

وضعتها إدارة الشركة 
. 

التحقق من تنفيذ  - طبيعة عملية الرقابة
عمليات المؤسسة 
وفقا لنظام تفويض 
السلطة المالئم و 

 المعتمد من اإلدارة .
قيق من أن عملية التح -

المؤسسة قد تم 
تسجليها في الدفاتر و 

السجالت طبقا 
للمبادئ المحاسبة 

 المقبولة قبوال عاما .

التحقيق من تنفيذ و  -
تطبيق اإلجراءات و 

 السياسات االدارية

المصدر : عبد الوىاب نصر علي , شحاتة , الرقابة و المراجعة الداخلية الحديثة في  تكنولوجيا 
 و عولمة أسواق المال" الواقع و األفاق " . المعلومات
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 الضبط الداخلي : -ج

و يهدف إذل محاية ادلوجودات من السرقة أو الضياع أو التلف , و يعتمد الضبط الداخلي على تقسيم العمل 
, و حتديد الصالحيات و االختصاصات و فصل الوجبات ادلتعارضة حيث يسَت العمل و ينفذ ادلعامالت 

إذل هنايتها دلوظف واحد دون  بصورة تلقائية مستمرة , مع مراعات عدم إناطة تنفيذ عملية كاملة من بدايتها
أن يراجع عملو من قبل موظف أخر ضمانا لسالمة سَت العمل و لتدارك األخطاء و تتأثر بيئة الضبط 

 .1الداخلي باذليكل التنظيمي للمنشأة و الرقابة و االشراف االداري للموظفُت يف ادلنشأة 

 المبحث الثاني : أىداف و مكونات نظام الرقابة الداخلية

ٌت  نظام الرقابة الداخلية على رلموعة من ادلكونات أو الركائز و اليت من خالذلا يستطيع ىذا النظام حتقيق يب
 أىدافو , و الوصول إذل ادلستوى ادلطلوب حتقيقو و اليت سنوف سوف نتطريق إليها يف ىذا ادلبحث :

 المطلب االول : أىداف نظام الرقابة الداخلية

 : 2لنظام الرقابة الداخلية على أن االىداف ادلراد حتقيقها من ىذا النظام ىي امجعت التعاريف السابقة

 التحكم يف ادلؤسسة -
 محاية أصول ادلشروع -
 ضمان نوعية ادلعلومات -
 تشجيع العمل بكفاءة -
 تشجيع االلتزام بالسياسات االدارية -
 التحكم في المؤسسة : -1

إن التحكم يف االنشطة ادلتعددة للمؤسسة و يف عوامل االنتاج بداخلها و يف نفقاهتا و تكاليفها و عوائدىا و 
يف سلتلف السياسات اليت وضعت بغية حتقيق ما ترمي إليو ادلؤسسة ينبغي عليها حتديد أىدافها , ىياكلها , 

                                                           
ص      , الرقابة الداخلية و التدقيق يف بيئة تكنولوجيا ادلعلومات , دار الراية و التوزيع , االردن عمان ,  الدكتور عطا اهلل أمحد سويلم احلسبان1

   ,   
   طواىر زلمد التهامي , صديقي مسعود , مرجع سبق ذكره ص 2
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تعكس الوضعية احلقيقية ذلا , و  طرقها , إجراءاهتا , من أجل الوقوف على معلومات ذات مصداقية
 ادلساعدة على خلق رقابة علة سلتلف العناصر مواد التحكم فيها .

 حماية أصول المشروع : -2

دتثل محاية أصول ادلشروع و شلتلكاتو ادلختلفة ىدفا رئيسيا من أىداف الرقابة الداخلية يف ادلشروع و تتخذ 
 و متعددة يقوم مجيعها حول :محاية األصول ادلشروع أشكاال و أساليب سلتلفة 

 توفَت محاية التامة ألصول ادلشروع من التبذير أو الضياع أو االسراف أو السرقة .... إخل

 و ؽلكن أن تتحقق ىذه احلماية عن طريق :

: اليت قد ترتكب عند معاجلة العمليات بقصد إخفاء اضلراف معُت أو  الوقاية من األخطاء المتعمدة ( أ
شك أن ذلك يعتمد على ختطيط مسبق و معتمد من قبل أفراد غَت أمناء على ما  غش أو اختالس و ال

 يقومون بو من عمل , وتتوفر فيهم سوء النية ادلبنية مسبقا الرتكاب مثل ىذه االخطاء .

 و من مثل ىذه األخطاء ادلعتمدة ما يلي :

 تعمد إجراء قيد زلاسيب معُت -
الشكل الذي يبد و معو عدم وجود تعارض مع التطبيق التالعب أو التحريف ادلقصود يف السجالت ب -

 السليم للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها
إدراج أمساء وعلية يف كشوف االجور لتغطية اختالس ما يف النقدية , مع عدم وجود قيد يومية مطابق  -

 1إلمجارل كشف األجور 
 الوقاية من األخطاء غير المعتمدة : ( ب

من التطبيق اخلاطئ للمبادئ و القواعد احملاسبية أو اجلهل هبذه القواعد عند  و تنتج ىذه األخطاء عادة
 العاملُت يف اجملال احملاسيب يف ادلشروع

 و من أمثلة ىذه األخطاء غرب ادلعتمدة ما يلي :

                                                           
     رية , عبد الفتاح زلم الصحن , زلمد السيد سريا , الرقابة و ادلراجعة الداخلية على ادلستوى الكلي و اجلزئي , مطبعة التوين الفلكي , اسكند1

        , ص 
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تسجيل مصروف رأمسارل معُت على أنو مصروف رأمسارل , شلا يؤدي إذل ختفيض رقم االرباح و تضخم  -
 قيمة األصول

تسجيل مصروف رأمسارل معُت على أنو مصروف إيرادي , شلا يؤدي إذل ختفيض رقم األرباع و عدم  -
 اظهار األصول بقيمتها احلقيقية يف قائمة ادلركز ادلارل

األخطاء احلسابية بعمليات اجلمع أو الضرب أو نقل اجملموع من صفحة إذل أخرى أو من سجل إذل  -
 أخر

 أو الًتحيل إذل احلسابات دفًت األستاذأخطاء يف اجراء قيود اليومية  -

 المحافظة على األمن االختالس و السرقة و الغش :ج( 

و يعٍت ذلك محاية األصول من التصرفات غَت ادلشروعة وغَت ادلقبولة بصفة عامة ,و اليت يتم ارتكاهبا مع 
قبولة ,حيث يًتتب على العلم بعدم مشروعيتها و االختالس أو السرقة أو الغش كلها أمور مرفوضة وغَت م

أي منها مساءلة االفراد ادلسؤولُت عنو وفقا لقواعد أو قوانُت أو لوائح خاصة دلداخلة بادلشروع أو طبقا 
 للقانون العام للدولة .

 أو الغش ما يلي : ةأو السرقو من أمثلة التصرفات اليت ترتكب يف نطاق االختالس 

 ن وجو حقاالستيالء على جانب من االموال الشركة دو  -
 اغتصاب أصل من أصول الشركة عن طريق إجراءات مضللة , دون علم دلالك الشركة -
تكهُت بعض أصول الشركة رغم حالتها اجليدة و االستالء عليها , بعد اختاذ اجراءات زلاسبية معينة  -

 إلىالكها دفًتيا
 رات( واليت حبالة جيدةالقيام بعمل مناقصات وعلية بغرض االستيالء على بعض أصول الشركة ) كالسيا -
 التحريف عند التسجيل يف الدفاتر و السجالت بطريقة مدروسة وسلطط ذلا -
تعمد اإلدارة التالعب يف تسجيل العمليات ادلالية بغرض اظهار نتائج غَت واقعية وغَت حقيقة وىو االمر  -

 1الذي يطلق عليو الغش االداري 

 

                                                           
        عبد الفتاح زلمد الصحن , زلمد السيد سريا مرجع سبق ذكره ص  1
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 ضمان نوعية المعلومات : -3

جيدة للمعلومات ينبغي اختيار دقة ودرجة االعتماد على البيانات احملاسبية يف ظل نظام بغية ضمان نوعية 
معلومايت يعاجل البيانات من أجل الوصول إذل نتائج تتمثل يف ادلعلومات , يبدان جتهيز ىذه البيانات احملاسبية 

 لذي يتصف باخلصائص التالية :عرب نظام ادلعلومات احملاسبية ا تتم

 مليات من ادلصدر و يف اقرب وقت شلكنتسجيل الع -
 ادخال العمليات اليت سجلت إذل برنامج االرل و التأكد من البيانات ادلتعلقة هبا -
 تبويب البيانات على حسب صنفها وخصائصها يف كل مرحلة من مراحل ادلعاجلة -
 ادلعلومات حملاسبية احًتام ادلبادئ احملاسبية ادلتفق عليها و القواعد الداخلية للمؤسسة من أجل تقدًن -
 الطالبة هبا األطرافتوزيع ادلعلومات على  -
 تشجيع العمل بكفاءة : -4

أن أحكام نظام للرقابة الداخلية بكل وسائلو داخل ادلؤسسة ؽلكن من ضمان االستعمال األمثل و الكفء 
عند حدودىا دلوارد ادلؤسسة ,و من حتقيق فعالية يف نشاطها من خالل التحكم يف التكاليف بتخفيضها 

الدنيا , غَت أن الرقابة الداخلية ال يعطي لإلدارة بعض الضمانات و فقط بل يعطي ػلسنا يف مردودية 
 ادلؤسسة .

 تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية : -5

إن االلتزام بالسياسات اإلدارية ادلرسومة من قبل اإلدارة تقتضي امتثال و تطبيق أوامر اجلهة ادلديرة الن 
 مية من اجل التطبيق األمثل لألمر ينبغي ان تتوفر فيو الشروط اآلتية :التنظي

 غلب أن يبلغ إذل ادلوجود التنفيذ -
 غلب توافر وسائل التنفيذ -
 غلب ابالغ اجلهات االمرة بالتنفيذ -
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 المطلب الثاني : مكونات ) معايير ( نظام الرقابة الداخلية

اجلودة ادلطلوبة ألنظمة الرقابة الداخلية يف الشركات بشكل عام تعرف ىذه ادلعايَت على أهنا احلد األدىن من 
والشركات  ادلساعلة بشكل خاص , و تعطي ىذه ادلعايَت أساسا ؽلكن من تقييم أنظمة الرقابة الداخلية 

 مقارنة معو .و تنطبق ىذه ادلعايَت على مجيع رلاالت عمل الشركات كاجملاالت الربارلية و ادلالية و غَتىا .

 سيتم عرض كل معيار منها مستخدمُت عبارة بسيطة و دقيقة كما يلي :و 

 أوال : البيئة الرقابية :

االغلابية أساسا لكل ادلعايَت . حيث أهنا تعطي نظاما و بيئة تؤثر على جودة أنظمة الرقابة  الرقابيةتعترب البيئة 
 وىناك عوامل كثَتة تؤثر عليها من أعلها :

 ادلوظفُت و القيم االخالقية اليت ػلافظون عليهانزاىة اإلدارة و  -
التزام اإلدارة بالكفاءة حبيث ػلافظون على مستوى معُت منا الكفاءة شلا يسمح ذلم القيام بواجباهتم  -

 إضافة إذل فهم أعلية تطوير وتطبيق أنظمة رقابة داخلية و فعالة
 اسبية و إدارة األفراد و غَتىافلسفة اإلدارة و تعٍت نظرة اإلدارة إذل نظم ادلعلومات احمل -
اذليكل التنظيمي للشركة الذي ػلدد إطارا لإلدارة لتخطيط وتوجيو و رقابة العمليات كي حتقق أىداف  -

 الشركة
 أسلوب إدارة الشرك يف تفويض الصالحيات و ادلسؤوليات -
 السياسات الفاعلة للقوي البشرية من حيث السياسات التوظيف و التدريب و غَتىا -
 عالقة ادلالكُت بالشركة وعالقة أصحاب ادلصاحل بالشركة -

 ثانيا : تقييم المخاطر :

تفسح أنظمة الرقابة الداخلية اجملال لتقييم ادلخاطر اليت تواجهها الشركة سواء من ادلؤثرات الداخلية أو 
اطر لذلك فإن تقييم ادلؤثرات اخلارجية كما يعترب وضع أىداف ثابتة وواضحة للشركة شرطا أساسيا لتقييم ادلخ

ادلخاطر عبارة عن حتديد و حتليل ادلخاطر ذات العالقة و ادلرتبطة بتحقيق األىداف احملددة يف خطط أداء 
 طويلة االجل .
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وحلظة حتديد ادلخاطر فإنو من الضروري حتليلها للتعرف على أثرىا ادلمكن و ذلك من حيث أعليتها و تقدير 
 1ا و اخلطوات الواجب القيام هبااحتمال حدوثها , و كيفية إدارهت

 ثالثا :النشاطات الرقابية :

تساعد النشاطات الرقابية على ضمان القيام بتوجيهات اإلدارة , و غلب أن تكون ىذه النشاطات الرقابية 
فعالة و كفؤة يف حتقيق األىداف الرقابية للشركة , أن النشاطات الرقابية عبارة عن سياسات و إجراءات و 

تدعم توجهات اإلدارة و ىي تضمن القيام بإجراءات دلعاجلة ادلخاطر , و من أمثلة ىذه النشاطات  آليات
الرقابية ) ادلصادقات , التأكيدات و مراجعة األداء , و احلفاظ على إجراءات األمن , و احلفاظ على 

 السجالت بشكل عام ( .

 رابعا : المعلومات و االتصاالت :

زمٍت  إطاركة و ذلك بشكل و الشر  داخل ػلتاجوهنا خرينآاذل و  اإلدارة إيصاذلا إذلو  ادلعلومات تسجيل غلب
 ,عملياهتا قبار وت تعمل إنكة الشر  تستطيع وحىت .أخرى وادلسؤوليات الداخلية بالرقابة القيام على يساعدىم

و  الداخلية باألحداث يتعلق فيما وذلك ادلناسب الوقت ويف هبا مالئمة ؽلكن الثقة باتصاالت تقوم أن عليها
 األحداث اخلارجية .

يكون فعاال عندما يشمل تدفق ادلعلومات من األعلى إذل األسفل أو العكس  فانو باالتصال يتعلق فيما إما
أو بشكل أفقي إضافة إذل قيام اإلدارة بالتأكيد من وجود اتصال مناسب مع جهات أخرى خارجية قد يكون 

دافها عالوة على حاجة اإلدارة الفعالة لتقنية ادلعلومات اذلامة لتحقيق التحسن و ذلا أثرا يف حتقيق الشركة ألى
 مهم و موثوق بو و مستمر ذلذه ادلعلومات . اتصال

 خامسا : مراقبة النظام :

تعمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على تقييم نوعية األداء يف فًتة زمنية ما , و تضمن أن نتائج التدقيق و 
ادلراجعة األخرى مت معاجلتها مباشرة و غلب تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار عمليات ادلراقبة  

 كجزء من العمليات الداخلية .

                                                           

   بق ذكره ص عطاهلل امحد سويلم احلسبان مرجع سر الدكتو 1 
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غلب أن تشمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على سياسات و إجراءات لضمان أن نتائج التدقيق تتم بشكل 
 سريع , و على االداريُت أن :

ا و بشكل سريع نتائج التدقيق و ادلراجعة األخرى مبا يف ذلك ما ينب التصور و التوصيات اليت يقيمو  -
 قدمها ادلدققون و غَتىم من القائمُت على تقييم أعمال الشركة

 غلددوا اإلجراءات ادلناسبة للرد على نتائج و توصيات التدقيق و أعمال ادلراجعة األخرى -
 1اليت تصحح أو تعاجل األمور ادلشار إليها من قبل اإلدارة  اخلطوات د ,كلو ضمن إطارا زمٍت زلديستكملوا  -

 ادلسؤوليات اجتاه نظام الرقابة الداخلية :

تتحمل الدارة مسؤولية وضع نظام الضبط الداخلي و احملافظة عليو و عند تنفيذىا  مسؤولية اإلدارة : (1
مراجعة مدى مالئمة و كفاية عناصر الضبط الداخلي و ذلك  بانتظامدلسؤولياهتا اإلشرافية غلب عليها و 

 لضمان تطبيق مجيع الضوابط اذلامة بفاعلية .
يتضمن رلال عمل ادلدقق الداخلي فحص و تقوًن كفاية و فاعلية أنظمة  مسؤولية المدقق الداخلي : (2

 الرقابة الداخلية يف الشركة و نوعية الداء يف تنفيذ ادلهمات احملددة .

تعترب الرقابة الداخلية جزءا مكمال للروتُت اإلداري و غلب أن تعمل بشكل مستقل بغرض النظر عما لذلك 
إذا نفذ التدقيق الداخلي أم دل ينفذ . وكذلك ال ؽلكن ألي نظام رقابة داخلي فعال أن ػلل زلل التدقيق 

 . 2الرقابة الداخلية الداخلي . إال أن وجود وظيفة التدقيق الداخلي تزيد من متانة و قوة أنظمة 

 المطلب الثالث : العوامل المساعدة على تطور نظام الرقابة الداخلية .

تسعى األطراف الطالبة للمعلومات الناجتة عن نظام ادلعلومات احملاسبية داخل ادلؤسسة إذل احلصول على 
مصداقية ىذه معلومات ذات مصداقية و تعرب عن وضعيتها احلقيقة , لذلك بات من الضروري ربط 

ادلعلومات بقوة و متانة نظام الرقابة الداخلية ادلفروض على ظلوذج احملاسيب , و الذي ىي زلل تقييم دائم من 
طرف ادلراجعة , أن حساسية و أعلية نظام الرقابة الداخلية أملت االىتمام بو يف ظل العوامل العديدة و 

 ادلساعدة على تطوره , واليت ىي :

                                                           

   الدكتور عطا هلل امحد سويلم احلسبان , مرجع سبق ذكره , ص 1 
   الدكتور عط اهلل امحد سويلم احلسبان , مرجع سبق ذكره , ص  2
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 العديدة للمؤسسات :األصناف  (1

عرفت ادلؤسسة أصنافا عدة و تقسيمات سواء من ناحية طبيعية و نشاطها ) جتارية , فالحية , صناعية , 
خدماتية( أو من ناحية طبيعتها القانونية ) خاصة , عمودية ( أو من ناحية حجمها ) صغَتة , متوسطة ,  

القطاعات اليت يزداد االستثمار فيها , لذلك  كبَتة ( ان ىذه االشكال كانت نتيجة لتنوع النشاطات و
أصبح من الضروري على ادلساعلُت من تكوين رللس إدارة تناقش فيو كل األمور ادلتعلقة بادلؤسسة و يقيم فيو 

عمل اذليئة ادلسَتة ذلا , ىذا التقييم يكون مقارنة ما توصلت إليو اذليئة ادلسَتة من نتائج يف شكل القوائم 
كشوف حتليلية و موازنات تربز بشكل مفصل كل أطوار النشاط داخل ادلؤسسة مبا مت رمسو يف للمعلومات و  

 .1اخلطة التنظيمية اليت ىي من الوسائل االساسية لنظام الرقابة الداخلية 

 تعدد العمليات : (2

كل تقوم ادلؤسسة بعدة وظائف من حيث أهنا تستثمر , تشًتي , حتول , تنتج , تشغل , تبيع , و داخل  
وظيفة من ىذه الوظائف تقوم ادلؤسسة بعدة عمليات تتفاوت من وظيفة إذل أخرى و من مؤسسة إذل أخرى 

, و يف إطار ىذه الوظائف غلب على اذليئة ادلشرفة , على كل وظيفة أن تتقيد مبا ىو مرسوم يف اخلطة 
سبق يظهر حاليا بأن نظام الرقابة  للمؤسسة , شلا اإلمجاليةاخلاصة هبا و اليت ىي مثبتة يف اخلطة التنظيمية 

 الداخلية مطالب بالتكييف مع التنوع يف العمليات .

 توزيع السلطات والمسؤوليات : (3

ان التوسع اجلغرايف للمؤسسات سواء على الًتاب الوطٍت أو التوسع الذي تعرفو الشركات ادلتعددة اجلنسيات 
ديريات الفرعية مبا يسمح بتنفيذ كل األعمال و اختاذ يدعو إذل ضرورة توزيع السلطات و ادلسؤوليات على ادل

القرارات يف الوقت و ادلكان ادلناسبُت , على ان تكون ىذه ادلديريات الفرعية أو الوحدات ادلتواجدة يف 
ادلناطق االخرى مسؤولة إمام ادلديرية العامة , كون ىذه األخَتة مسؤولة على كل النشاطات اليت تقوم هبا 

م رللس اإلدارة الذي يقيم أدائها مبا فيو أداء ادلديريات الفرعية مقارنة مبا ىو مرسوم يف اخلطة ادلؤسسة إما
 التنظيمية و باستعمال كل الوسائل و االجراءات اليت تكفل االىداف ادلتوخاة من نظام الرقابة الداخلية .

                                                           
      طواىر زلمد التهامي , صديقي مسعود , مرجع سبق ذكره , 1
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جبات ادلسندة إليها و و يف ىذا االطار غلب على كل شخص من العاملُت يف ادلؤسسة أن يعرف الوا
حدودىا , شلا يسمح لو بالتصرف يف حدود سلطتو و مسؤوليتو . ان ىذا التقسيم ادلالئم للعمل و الواجبات 
من شأنو أن ؽلنع التضارب بُت االختصاصات داخل ادلديرية الواحدة أو على مستوى ادلديريات االخرى كما 

خطاء لذلك ؽلكن أن ظليز بُت االعتبارات التالية اليت يقوم انو يقلل بقدرة االمكان من االحتماالت وقوع اال
 عليها تقسيم ادلالئم للعمل :

 الفصل بُت أداء العمل و سلطة تسجيلو يف دفاتر ادلؤسسة -
 الفصل بُت سلطة االحتفاظ باألصل و سلطة تسجيل العمليات ادلتعلقة بو -
 تقسيم العمل احملاسيب بُت عدة أشخاص -

 للمعلومات :الحاجة الدائمة  (4

يهدف نظام ادلعلومات إذل توفَت ادلعلومات لألنظمة االخرى داخل ادلؤسسة و خارجها إذل نظام اختاذ القرار 
عتبار نظام ادلعلومات احملاسبية أحد أنظمة ادلعلومات فيو و يعمل على توليد سلرجات ذات  بصفة خاصة و بإ

و ادلكان ادلناسبُت , و من خالل معاجلة سريعة للبيانات مصداقية و معربة عن الوضعية احلقيقية و يف الوقت 
تسمح بإعادة فحصها يف وقت الحق كما يعمل على امداد اجلهات ادلختلفة ادلعلومات ادلعربة عنها , أن 
احلاجة مستمرة للمعلومات الناجتة عن استعمال الدائم ذلا , كون أن ىذه األخَتة تعترب قاعدة تبٌت عليها 

ثر على وضعية ادلؤسسة , خاصة ما يتعلق منها بشقها الذي ؼلص حاجيات إدارة ادلؤسسة اليت قرارات قد تؤ 
تريد أن تطمأن على صحة ادلعلومات ادلقدمة ذلا بغية اختاذ القرارات باستعمال وسائل نظام الرقابة الداخلية 

 اليت تتيح معلومات تلقى القبول من طرف مستعمليها .

ز لوسائل نظام الرقابة الداخلية  كان عامل مساعد لتطويره من خالل زلاولة احلكم ان ىذا االستعمال ادلتمي
 على ادلعلومات ادلقدمة لألطراف الطالبة ذلا و دجة مساعلتها يف القرارات ادلتخذة .

 حماية أصول المؤسسة : (5

ى االوذل يف تعمل ادلؤسسة على محاية أصوذلا بشكل فعال من خالل إنشاء محاية مادية و زلاسبية تتجل
احملافظة على االصول من العوامل اجلوية أو من السرقة ادلادية ذلا , إذا غلب القيام بتأمينات الالزمة سواء على 
ادلواد ادلتواجدة يف ادلخزونات أو على البضائع أو ادلتوجات ادلنقولة و اليت ىي على عاتق ادلؤسسة , و كذلك 
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وق مبا فيو اخلزينة ضد اخلسارة دلتوقعة من خيانة االمانة , و كذلك بالنسبة إذل كل األصول الثابتة و احلق
بالنسبة لكل عنصر من شأنو أن ينشأ خسارة ختص أصول ادلؤسسة , و تتجلى الثانية يف محاية األصول 

زلاسبيا من خالل تسجيل كل التحركات اليت دتس أي عنصر من عناصر األصول ) االستثمارات , 
 ( تسجيال آنيا يتقيد بالنصوص احملاسبية و يستجيب لشكل نظام الرقابة الداخلية .ادلخزونات , احلقوق 

تعترب محاية األصول من أىم األىداف اليت تسعى ادلؤسسة من حتقيقها من خالل نظام سليم للرقابة الداخلية 
 رتكابو على األقل .من شأنو ؼلي ادلسؤولية ادلًتتبة على اإلدارة من منع األخطاء و الغش أو تقليل احتمال ا

 اعتماد المراجعة االختبارية : (6

يزيد االعتماد على نظام الرقابة الداخلية يف ىذا النوع من ادلراجعة , كون ادلراجع يستند من النوع السابق من 
ادلراجعة علة جزء معُت من الكل من حجم مفردات ادلقدمة , و يكون  ذلك استعمال طريقة العينات يف 

م نتائج ىذا الفحص على رلموعة اختيار بعض ادلفردات اليت ستجرى عليها ادلراجعة , يف االخَت يعم
مفردات اليت دتثل الكل ) اجملتمع( . يتوقف حتديد حجم العينة بشكل كبَت على درجة متانة نظام الرقابة نظام 
الرقابة الداخلية ادلستعمل يف ادلؤسسة . تبعا دلا سبق , يظهر لنا اعتماد ىذا النوع من ادلراجعة كعامل أساسي 

الداخلية , الن متانتو تتحكم يف حجم العينة ادلختارة من طرف ادلراجع كما جتعل يف تطوير نظام الرقابة 
 .1ادلراجع يف اطمئنان خاصة فيما يتعلق باجلزء الثاين و الذي دل يكن موضوع االختبار 

 المبحث الثالث : مقومات وإجراءات وتقييم نظام الرقابة الداخلية

التطبيق الفعلي للسياسات ادلوضوعة و االىداف ادلرجوة , و كذا أن تقيم نظام الرقابة الداخلية ىو مدى 
معرفة مدة االلتزام هبذه العناصر و حىت تتمم عملية التقييم غلب على نظام أن يتوفر على عدة مقومات و 

 إجراءات تزيد من كفاءتو و تساعد يف الوصول إذل اختاذ القرار األمثل .

 الداخلية المطلب االول : مقومات نظام الرقابة

إن وجود نظام قوي للرقابة الداخلية على النموذج احملاسيب من شأنو أن يسمح لنظام ادلعلومات احملاسبية من 
توليد معلومات ذات مصداقية و معربة عن وضعية ادلؤسسة احلقيقية من جهة , و من جهة ثانية ؽلكن 

                                                           
      طواىر زلمد التهامي , صديقي مسعود , مرجع سبق ذكره ,1
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و بالتارل يستطيع ىذا حتقيق األىداف ادلتوخاة للمؤسسة من حتقيق أىدافها ادلرسومة يف اخلطة العاملة ذلا , 
منو , تعترب مقومات نظام الرقابة الداخلية كاألعمدة داخل ادلبٌت فقوة ىذه األعمدة تعكس قوة و فعالية ىذا 

 النظام و العكس صحيح , لذلك سنتطرق إذل مقوماتو يف العناصر التالية :

 اذليكل التنظيمي -
 نظام ادلعلومات احملاسبية -
 اءات تفصيليةإجر  -
 اختيار ادلوظفُت االكفاء -
 رقابة االداء -
 استخدام كافة الوسائل االلية -
 الهيكل التنظيمي كفء : -1

يعترب وجود ىيكل تنظيمي كفء يف أي منظمة ىو أساس عملية الرقابة , و اذليكل التنظيمي الكفء ىو 
اذليكل الذي يتم فيو حتديد ادلسؤوليات و السلطات ادلختلفة لكافة االدارات و االشخاص بدقة و بصورة 

اجلغرايف ذلا و عدد  واضحة , و تتوقف طبيعة اذليكل التنظيمي على ادلنشأة و حجمها و مدى االنتشار
القطاعات ا و الفروع , و غلب ان يكون لكل شخص يف اذليكل التنظيمي رئيسا يتابعو و يقيم أدائو 

باستمرار , وضرورة اعداد خرائط تفصيلية لكل قسم مع وجود امكانية لتغيَت اذليكل التنظيمي مع تغَت 
احية أخرى غلب أن يعمل اذليكل على إعطاء كل الظروف احمليطة أو أن يتصف ىذا اذليكل بادلرونة , و من ن

 .1فرد واجبات و مسؤوليات زلددة تتناسب و قدراتو مع تطبيق مبدأ الفصل بُت ادلهام ادلختلفة 

و عليو تظهر حساسية و دور اذليكل التنظيمي يف بسط الرقابة الداخلية داخل ادلؤسسة , كون ان تصميم 
 ية :ىذا اذليكل يراعي فيو العناصر التال

 حجم ادلؤسسة -
 طبيعة النشاط -
 تسلسل االختصاصات -

                                                           
,     عبد الوىاب نصر علي , شحاتة السيد شحاتة دراسات متقدمة يف مراجعة احلسابات و تكنولوجيا ادلعلومات الدار اجلامعية االسكندرية , 1

   ص 
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 حتديد ادلديريات -
 حتديد ادلسؤوليات و تقسيم العمل -
 البساطة و ادلرونة -
مراعات االستقاللية بُت ادلديريات ) اليت تقوم بالعمل ليست ىي اليت حتتفظ باألصول , و ليست ىي  -

 اليت تقوم مبحاسبة األصول (
 نظام المعلومات المحاسبية : -2

يعترب النظام ادلعلومات احملاسيب السليم أحد ادلقومات األساسية لنظام الرقابة الداخلية  الفعال , فنظام 
ادلعلومات احملاسبية الذي يعمل وفق طرق واضحة منصوص عليها قانونا و تستجيب إذل وضعية و طبيعة 

موعة متكاملة من الدفاتر و نشاط ادلؤسسة و ضمن ظلط ادلعاجلة االلية ادلتحكم فيها , يعتمد على رل
السجالت احملاسبية و دليل للحسابات يراعي يف تصميمو تيسر إعداد القوائم ادلالية بأقل جهد شلكن و 

بأكثر دقة شلكنة يكون أحد ادلقومات ادلدعمة لنظام الرقابة الداخلية , حبيث غلب أن يتضمن ىذا الدليل 
ة من أداء مهمتها الرقابية على العمليات و لتمكُت احملاسب من احلسابات الالزمة و الكافية لتمكُت اإلدار 

الفصل بُت العناصر ادلتعلقة بالنفقات االستثمارية و النفقات االستهالكية , انطالقا شلا سبق غلب ان يكون 
 نظام ادلعلومات احملاسبية وسيلة لتحقيق ما يلي :

 ذه السجالت دتثل البيانات و دقتهاالرقابة على سجالت التشغيل و تنفيذ العمليات اذ ان ى -
 تبويب البيانات ووضع دليل مبوب للحسابات -
 تصميم السجالت احملاسبية بطريقة مناسبة للرقابة -

 :1و بغية دعم نظام الرقابة الداخلية غلب أن يتوافر نظام ادلعلومات احملاسبية على العناصر اآلتية 

 كما توضح ادلسؤوليات  وجود مستندات داخلية كافية لتغطية أوجو النشاط -
 وجود دليل لإلجراءات و السياسات احملاسبية ) يوضح الطرق اليت تتبع دلعاجلة العمليات ( -
 للعمليات و متابعة تنفيذىا تفصيليةختطيطية  موازناتإعداد  -
 وجود نظام تكاليف فعال ) لقياس األداء الفعلي ( -

 
                                                           

    ,   طواىر زلمد التهامي , صديقي مسعود , مرجع سبق ذكره , 1
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 : إجراءات تفصيلية -3

ادلختلفة داخل ادلؤسسة يدع و إدارة ىذه األخَتة إذل طرح إجراءات تفصيلية إن العمل التسلسلي للوظائف 
لتنفيذ الواجبات على مستوى ادلديريات ادلختلفة , حبيث ال يقوم شخص واحد بالًتخيص للعمل و 

االحتفاظ للعمل و االحتفاظ باألصل و مسك السجالت , أي أن ال يقوم بالعملية من أوذلا إذل آخرىا و 
االطار ينبغي على االدارة حتديد نوع و كيفية القيام بالعملية داخل كل مديرية ما يسمح بعدم تداخل يف ىذا 

ادلهام و خلق رقابة ذاتية أو تلقائية أثناء تنفيذ العملية و ذلك بواسطة ما ػلققو موظف آخر . إذ أن ىذا 
 ابة الداخلية من حتقيق أىدافو .ادلقوم يسمح من تقليل فرص التالعب و الغش و اخلطأ و ؽلكن نظام الرق

 : اختيار الموظفين األكفاء -4

 ىذا يعتربشلا ال شك فيو أن العامل الكفء يلعب دورا مهما يف النجاح و حتقيق مبتغيات ادلؤسسة , لذلك 
 العاملُت فبدون, اىدافو حتقيق يف الداخلية الرقابة نظام عليهايرتكز  اليت األساسية ادلقومات احد العامل

 للرقابة نظام على ضلصل ال ؽلكن ان للمؤسسة اخلطة وما رمست وفق أعماذلم أداء على و احلرصُت ادلديرين
 : لتالية العناصر اختيار ادلوظفُت يف يراعى .الفعالة الداخلية

 العمل؛ ميدان يف شهادات  -

 خربة دتكنو من التحكم وظيفتو -

 ادلرسومة؛ االلتزام بالسياسات  -

 .التدريب نظام مااحًت  -

 بغية اإلنتاجية ءهتمو يزيد من كفا ,العاملُت محاس يثَت الًتقيات و للحوافز عادل نظام يوجد ان غلب كما
 حتقيق أىداف ادلؤسسة بشكل عام .
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 :  رقابة األداء -5

و  بفعالية األىدافىذه  حتقيق على ادلرسومة اخلطة يف بوضوح أىدافها حتديدخالل  من ادلؤسسة إدارة تعمل
مبا يكفل االلتزام بسياستها , غَت أن االلتزام مبستويات األداء قد ال يدوم طويال شلا ينتج اضلرافات عن 

 1:  االيتادلرسومة , لذلك ينبغي دراسة و وضع إجراءات كفيلة بتصحيحو و تتمثل يف ادلستويات 

 ينفذ أعوانو. : و تكون بالتدخل ادلباشر من ادلسؤول على العمل الذي الطريقة المباشرة - أ

: و تكون باستعمال األدوات ادلختلفة للرقابة ) ميزانيات , تقديرية ,  الطريقة غير المباشرة    -ب
 معيارية ( .  ,تكاليف

 استخدام كافة الوسائل االلية -6

االعمال  اصبحت االلية ادلستخدمة ضمن عناصر النظام احملاسيب داخل ادلنشأة من العناصر اذلامة يف ضبط واصلاز 
كما ىو احلال يف أالت عد النقدية احملصلة وتسجيلها ,كذلك تزايدت اعلية استخدام  احلاسوب االلكًتوين يف 
اصلاز بعض خطوات الدورة احملاسبية وحتليل البيانات وادلعلومات سواء بغرض اعدادىا  او االفصاح عنها , وان 

 . 2 ر الرقايب للنظام احملاسيب ادلستخدمالتوسع يف استخدام ىذه االدوات من شأنو تدعيم الدو 

ان استعمال االلة احلاسبة وتأدية العمل احملاسيب باستخدام االعالم االرل , من شأنو ان يدعم نظام الر قابو 
 :الداخلية من حيث ان ىذه التأدية توفر االيت 

 ;دقة وسرعة ادلعاجلة  -
 ;سهولة احلصول عال معلومات  -
 ;محاية االصول بوجود برامج مساعدة  -
 ;توفَت الوقت  -
 ;تدعيم العمل بكفاءة  -
 ;خفض تكلفة ادلعاجلة  -
 التحكم يف ادلعلومات. -

                                                           
    ,   طواىر زلمد التهامي , صديقي مسعود , مرجع سبق ذكره ,  1
 193, ص  2004اجلامعية , االسكندرية ,  الدار ,الداخلية ادلراجعة الرقابة ,السوافري رزق وفتحي الصحن زلمد الفتاح عبد 2
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 :ان تأمُت مسار ادلعاجلة  االلية للبيانات يكون من خالل 

 ة .غلب ان يتم مسار ادلعاجلة االلية للبيانات وفق طرق وإجراء ت  منطقية منظمة ومتجانس :االلتحام  - أ
غلب ان ؼلضع مسار ادلعاجلة االلية للبيانات اذل شكل منضم للرقابة , بغية تدارك االخطاء  :الوقاية  - ب

 والغش واجراء التصحيحات االزمة .

 اجراء نظام الرقابة الداخلية  :المطلب الثاني 

اف ادلتوخاة منو يستعمل  نظام الرقابة الداخلية وسائل متعددة بغية احكام العمل احملاسيب وحتقيق االىد
وجعل نظام ادلعلومات احملاسبية يستجيب لألطراف ادلستعملو للمعلومات من خىل توفَت معلومات ذات 

مصداقية وعرب عن الوضعية  احلقيقة للمؤسسة , لذلك وجب على على ىذا  النظام عدة اجراءات من شأهنا 
للمبٌت , لذا  سنتطرق يف ىذا البند اذل ان تدعم  ادلقومات الرئيسيو لو وتعترب مبثابة احلجر االساس 

 :االجراءات ادلختلفة لنظام الرقابة الداخلية من خال ل العناصر االتية 

 ;اجراءات تنظيمية ادارية  -
 ;اجراءات ختص العمل احملاسيب  -
 اجراءات عامة . -
 اجراءات تنظيمية ادارية -1

ختص ىذه االجراءات اوجو النشاط  داخل ادلؤسسة , فنجد اجراءات ختص االداء االداري من خالل حتديد 
االختصاصات , تقسيم واجبات العمل داخل كل مديرية مبا يضمن فرض رقابة على كل شخص داخلها , 

اليو ,  ادلوكلة ؤولياتسالنشاط لكل مسؤول ومدى التزامو مبوتوزيع وحتديد ادلسؤوليات مبا يتيح معرفة حدود 
اخرى ختص اجلانب  التطبيقي  كعملية التوقيع على ادلستندات من طرف ادلوظف الذي قام  توإجراءا

,واستخراج ادلستندات من اصل وعدة صور ,واجراء حركة التنقالت بُت ادلوظفُت مبا ال يتعارض مع  بإعدادىا
عملية  إلعداد, وضبط اخلطوات الواجب اثباهتا  حسن سَت العمل وفرض اجراءات معينة النتقاء العاملُت

معينة , حبيث ال يًتك اذل اي موظف  التصرف الشخصي اال مبوافقة الشخص ادلسؤول , لذلك سنتطرق اذل 
 :1ىذه االجراءات من خالل النقاط التالية 

                                                           
 105,101مرجع سبق ذكره ص, ص,  ,مسعود صديقي ,التهامي زلمد طواىر 1
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 ;حتديد االختصاصات  -
 ;توزيع ادلسؤوليات  -
 ;اعطاء تعليمات صرػلة   -
 بُت العاملُت .  اجراء حرك والتنقالت -

ان حتقيق اىداف ادلؤسسة االقتصادية , االجتماعية و التكنولوجية  يكون   :تحديد االختصاصات   -أ 
عرب تظافر اجلهود داخل اجزائها كل حسب اختصاصو لذا بات من الواضح اعتماد حتديد دقيق 

لتنظيمي ذلا غلب حتديد لالختصاصات داخل ادلؤسسة يف اطار سياستها , فعند الوقوف على اذليكل ا
اختصاصات كل مديرية من ادلدريات ادلوجودة  , مبا اليسمح بالتضارب بُت االختصاصات , فكل مديرية 
ذلا اختصاصاهتا وداخل كل مدرية ؽلكن جتزئة ىذه االختصاصات داخل الدوائر وداخل ادلصاحل واذل غاية 

 اخر نقطة من اذليكل التنظيمي .

لتقسيم ادلالئم للعمل يدعم حتديد االختصاصات داخل ادلؤسسة  مبنعو لتضارهبا أو ان ا :تقسيم العمل -ب
تداخلها , كما انو يقلل بدرجة كبَتة من احتماالت الوقوع يف االخطاء, السرقة والتالعب , كون ىذا 

 :التقسيم ادلالئم للعمل يقوم على االعتبارات التالية 

ان ىذا الفصل  بُت وظيفيت االداء والتسجيل احملاسيب من  :و الفصل بُت أداء العمل وسلطة تسجيل -1-ب
شأنو ان ؽلنع التالعب يف تسجيل البيانات احملاسبية  وبالتارل ضلصل على معلومات صادقة على احلدث بعد 

 ادلعاجلة .

ان ىذا التقسيم يف العمل يقلل من  :الفصل بُت سلطة االحتفاظ باألصل وسلطة تسجيلو-2-ب
قة االصول , نظرا الن االحتفاظ  باألصل يكون ضمن اختصاصات موظف معُت , وتسجيل احتماالت سر 

 العمليات ادلتعلقة ذلذا األصل يدخل ضمن اختصاصات موظف اخر .

ان الفصل بُت سلطة االحتفاظ  :الفصل بُت سلطة االحتفاظ باألصل وسلطة تقرير احلصول عليو  -3-ب
ل  من احتماالت وقوع تالعبات واالتفاقيات ذات ادلصلحة باألصل وسلطة تقرير احلصول عليو تقل

 الشخصية .
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انطالقا من عدم انفراد شخص واحد  بالقيام بعملية معينة من بدايتها اذل :تقسيم العمل احملاسيب  -4-ب
هنايتها , فانو يسمح بإعطاء رقابة داخلية ؼللقها ىذا التقسيم مبراقبة عمل كل موظف معُت مبوظف اخر 

بالعملية بعده , لذلك يستطيع ىذا التقسيم التقليل من فرص االخطاء والتالعب والتزوير  ويزيد من يقوم 
 فرص الكشف عنها حال وقوعها .

يقوم ىذا االجراء على الوضوح يف حتديد ادلسؤوليات للموظفُت اذ ؽلكن من حتديد  :توزيع ادلسؤوليات  -ج
دلدريات واألشخاص يف ذلك الوقت ادلسؤولُت  عن احملافظة تبعية االعلال او اخلطاء ,لذلك وجب حتديد ا

على ادلمتلكات وعمليات ادلؤسسة  وعلى تسجيل ىذه ادلمتلكات وعلى التقرير بالعمليات وادلوافقة عليها , 
ألن حتديد ادلسؤوليات  ؽلكن كل موظف من معرفة حدود عملو ومسؤوليتو والتزامو اجتاىها , فيحاسب 

ذا اجملال ,اذ ان ىذا االجراء يعطي لنظام الرقابة الداخلية فعالية اكرب من خالل التحديد ويراقب يف حدود ى
وبدقة دلرتكب اخلطأ وعدم استطاعتو التملص من جهة , ومن جهة ثانية يضفي اجلدية والدقة يف التنفيذ من 

 يلقيو على غَته . طرف  ادلوظف ألنو على يقُت بأن أي خطأ يف عملو ينسب اليو مباشرة ولن يستطيع ان

ويف االخَت نرى بوضوح العالقة التكاملية بُت االجراءات السابقة , وحتديد االختصاصات , وتقسيم العمل 
 , وتوزيع ادلسؤوليات واليت بانسجامها  حتقق لنا شطرا كبَتا من نظام الرقابة الداخلية الفعال.

 اجراءات ختص العمل احملاسيب -2

يعترب نظام ادلعلومات احملاسبة السليم من بُت اىم  ادلقومات ادلدعمة لنظام الرقابة الداخلية الفعال , لذلك 
معينة دتكن من احكام رقابة دائمة على العمل احملاسيب من خالل التسجيل   تإجراءابات من الواضح  من 

دورية , القيام جبرد مفاجئ وعدم اشراك الفوري للعمليات , التأكد من صحة ادلستندات , اجراءات مطابقة 
موظف يف مراقبة عمل قام بو , ان ىذه  االجراءات السابقة دتكن من دعم ادلقومات اليت يقوم عليو نظام 

الرقابة الداخلية  الفعال , لذلك سنتطرق يف ىاذا البند اذل اىم االجراءات اليت ختص العمل احملاسيب يف 
 :النقاط االتية 

 ;فوري للعمليات التسجيل ال -
 ;التأكد من صحة ادلستندات  -
 ;اجراءات ادلطابقات الدورية  -
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 عدم اشراك موظف يف مراقبة عملو -
يعترب تسجيل العمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسة من بُت وظائف احملاسب ,اذ  :التسجيل الفوري للعمليات  - أ

يقوم ىذا االخَت  بتسجيل العملية بعد حدوثها مباشرة , بغية تفادي تراكم ادلستندات وضياعها , لذلك 
 فالسرعة اليت تصاحبها الدقة يف التسجيل دتكن من السرعة يف ترتيب وحفظ ادلستندات احملاسبية اليت مت

 : 1على اساسها التسجيل , الذي يكون بدون
 ;شطب  -
 ;تسجيل فوق تسجيل اخر  -
اليلغي تسجيل معُت , اال وفق طرق معروفة  كطريقة ادلتمم الصفري او عكس التسجيل مث اثبات  -

 التسجيل الصحيح

تظر من ورائها وعلى ىذا ؽلكن القول بأن التسجيل الفوري للعمليات يؤثر اغلابا على معاجلة البيانات اليت ين
 احلصول على معلومات صادقة ومعربة  عن الوضعية  احلقيقية  ومالئمة الختاذ القرارات ادلناسبة

تشمل ادلستندات على رلموعة من البيانات اليت تعرب عن عمليات قامت  :التأكد من صحة ادلستندات  - ب
 هبا ادلؤسسة , لذلك ينبغي مراعاة بعض ادلبادئ  االساسية عند تصميم ىذه ادلستندات

 ;البساطة , اليت تساعد على استخدام ادلستند واستكمال بياناتو  -
 ;كز النشاط عدد الصور االزمة , حىت ؽلكن توفَت البيانات االزمة دلرا  -
 ;ضمان توفَت ارشادات عن كيفية استخدامها وتوضيح خطوات سَتىا  -
غلب استعمال االرقام ادلسلسلة  عند طبع ظلاذج ادلستندات , شلا يساعد على اجراء عملية الرقابة وعلى  -

 العودة اليو عند احلاجة

ومن بيانات اليت ػلتويها , ويف ,دتكن احملاسب من سهولة التأكد من ادلستند  ان ادلبادئ السابقة  الذكر
 :االطار البد ان غلمع ادلستند الشروط التالية 

 سلصصو ذلاذا الشأن مطبوعةان يعد عال  -
 تفادي اخللط او التأويل , بغية الالزم اإليضاحاتبدون شطب  , واضح  وػلمل كل  إعدادهان يتم  -
 اطار ختصصاهتمان يكون شلضى عليو من طرف ادلسؤولُت ادلؤىلُت ,وان يدخل يف  -

                                                           
 114مرجع سبق ذكره , ص  ,مسعود صديقي ,التهامي زلمد طواىر  1
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 ان ػلتوي على تاريخ . -

تعترب ادلطابقات الدورية من بُت اىم االجراءات اليت تفرض على العمل  :اجراء ادلطابقات الدورية  -ج
احملاسيب داخل ادلؤسسة لتقريبو من الواقع , الن العمل احملاسيب يعتمد اساسا على ادلستندات الداخلية 

جعة ادلستندية , اي ان ىذه ادلستندات  ؽلكن ان تكون غَت صحيحة شلا واخلارجية واليت ىي موضوع  ادلرا
 يؤثر سلبا على سلرجات  نظام ادلعلومات احملاسبية وبالتارل على القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة .

ونظرا دلا سبق جاءت اجراءات نظام الرقابة الداخلية لكي تكشف ذلك عن طريق اجراء مقاربات دورية بُت 
لف مصادر ادلستندات من جهة ومن جهة اخرى بُت ادلستندات واحلقيقة ادلتمثلة اساسا يف الواقع كاجلرد سلت

 .1ادلادي مثال 

تأسيا  مبا سبق , نرى ظرورة اجراء كافة ادلقاربات دوريو  اليت يكون موضوعها سلتلف عناصر ادليزانية وجدول 
 مقبوضاتادلساعدة ادلتعلقة بالبنك من  اليوميةو  يف مت تسجيل مقاربة بينما ما كإجراءحسابات النتائج  
مت عال مستوى البنك , الستخراج سلتلف االضلرافات ادلتمثلة اساسا يف البيانات سجلت عال   ومدفوعات وما

مستوى البنك ودل تسجل على مستوى ادلؤسسة او العكس, مت اعطاء امكانية البحث عن االضلرافات 
ن وضعية معلومات ذات مصداقية ومعربة ع ءال عطاوتسويتها قبل  اعداد القوائم ادللية اخلتامية ,وذلك 

 :ساب البنكي للمؤسسة  , تربط  فاعلية ىذه ادلقاربة  بالشروط التالية  احل

 ;غلب اجراء ادلقاربة  على اقل مرة يف شهر  -
الشخص الذي يقوم بادلقاربة غلب ان يستلم االوراق الواردة من البنك مباشرة  وان ال يدخل  ضمن  -

 ;وضيفة تسيَت  الصكوك
 غلب ان ال يقوم بالتسجيل  احملاسيب يف اليومية ادلساعدة ادلتعلقة بالبنكالشخص الذي يقوم بادلقاربة  -
 عملية ادلقاربة. إلجراءاتباع طريقة  واضحة  -

 :ؽلكن كذلك  اجراء مقاربات دورية أخرى , تتمثل جلها يف االيت 

مقاربة حسابات ادلوردين يف ادلؤسسة  بأرصدهتم احلقيقية على مستواىم ,وذلك عن طريق اجراء عملية  -
 ;االستبيان للتأكد من قيمة الدين احلقيقة  وطبيعة الدائنُت 

                                                           
 115, 116مرجع سبق ذكره , ص  ,مسعود صديقي ,التهامي زلمد طواىر 1



 االطار العام لنظام الرقابة الداخلية.............................................الفصل األول
 

 
11 

مقارنة حسابات الزبان  يف ادلؤسسة بأرصدهتم احلقيقة على مستواىم , وذلك عن طريق اجراء عملية   -
 ;االستبيان  للتأكد من قيمة احلق  احلقيقة  وطبيعة ادلدينُت 

ىو موجود  فعال  على مستوى  ادلخازن , وذلك عن طريق عملية اجلرد   مقاربة حسابات ادلخزونات  مبا -
 ;ت  ادلادي للمخزونا

مقاربة  حساب االستثمار مبا ىو موجود فعال على مستوى ادلؤسسة , وذلك باستعمال  عملية اجلرد  -
 ;ادلادي لالستثمارات 

 ;مقارنة  حسابات احلقوق ادلختلفة مبا ىو موجود فعال  -
 ;مقارنة حسابات الديون ادلختلفة مبا ىو حقيقي  -
 ;باالعتماد على الزبائن  مقارنة حسابات ادلبيعات مبا مت بيعو فعال , وذلك -
مقارنة حسابات االعباء مبا مت حتملو فعال , كإجراء مقاربة ختص حسابات مركبات االجور , مبا مت على  -

 مستوى مصلحة االجور يف مديرية االدارة العامة .

كن ان اجراء ىذه ادلقاربات الدورية ومقاربات اخرى , ؽلكن اجرائها يف ظل ظروف أخرى وأنشطة اخرى , دت
من تدعيم مقومات نظام الرقابة الداخلية كما  دتكن من تقريبات ما مت التوصل اليو من خالل ادلعاجلة 

ىو حقيقي على مستوى ادلؤسسة , اي يسمح لنظام ادلعلومات احملاسبية من توليد معلومات  احملاسبية اذل ما
 ومعربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة . مصدقيوذات 

سن  اجراء يقضي بعدم اشراك موظف  ةالداخليوجب على نظام الرقابة  :ف يف مراقبة عملو اشراك موظ -د 
يف مراقبة عملو داخل نظام ادلعلومات احملاسبية , نظرا الن ادلراقبة تقتضي كشف االخطاء اليت حدثت أثناء 

فعند حدوث خطأ ادلعاجلة أو التالعبات ادلمكن وقوعها , واليت ختل بأىداف نظام الرقابة الداخلية 
فلمحاسب  يغطي ىذا التالعب كونو صادرا عنو , فوضع ىاذا االحراء على ىذه االشكال ويتيح معاجلة 

 خالية من ىذه الشوائب اليت تسيئ اذل ادلعلومات احملاسبية .

عندما يقوم احملاسب "أ" بتسجيل عمليات تتعلق بإثبات  دين معُت مثال فان ىذا التسجيل من طرف 
الن احملاسب  أوتوماتيكيمث من طرف احملاسب "ب" الذي يسجل قيد التسوية بشكل  أوالادلسؤول عليو 

 . أوالتسجيل الدين  إثباتمت  إذا إال"ب" ال يستطيع تسجيل قيد تسوية الدين 
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 عامة جراءاتإ – 3

اليت ختص العمل احملاسيب  واإلجراءات واإلداريادلتعلقة باجلانب  التنظيمي  اإلجراءاتيعد التطرق اذل 
سنتناول يف ىاذا البند اجراءات عامة تكون مكملة لسابقتها وبتفاعل مجيع  ىذه االجراءات  يستطيع نظام 

 :1ز  بُت االجراءات التاليةالرقابة الداخلية حتقيق اىدافو  ادلرسومة , لذلك  سنمي

 ;التامُت على شلتلكات ادلؤسسة  -
 ;التامُت ضد خيانة االمانة  -
 ;اعتماد رقابة مزدوجة  -
 ادخال االعالم االرل . -
تسعى ادلؤسسة من خالل شلارسة نشاطها اذل حتقيق اىدافها  : التامين على ممتلكات المؤسسة - أ

االقتصادية  , االجتماعية والتكنولوجية وذلك عن طريق االستغالل االمثل  دلواردىا واحلفاظ على 
شلتلكاهتا من خالل التامُت عليها من كل االخطار احملتملة , مواد كانت طبيعية كا االخطار اجلوية اليت 

ىا بالتأمُت على ادلمتلكات  والتخزين اجليد للمواد الستبعاد التفاعل الذايت ذلا , او بفعل يتم استبعاد اثر 
فاعل كالسرقة او  احلريق , فتلجأ ادلؤسسة يف ىاذا االطار اذل التأمُت على ادلمتلكات  ضد اخطار 

 السرقة او احلريق بغية تفادي اخلسائر.
نظام الرقابة الداخلية يكون من بُت  اجراءات ىذه  يف ظل تدعيم  :التامين ضد خيانة االمانة -ب

االخَتة اجراء ؼلص التأمُت على ادلوظفُت  الذين يعملون بشكل مباشر يف النقدية سواء حتصيلها او 
صرفها , او الذين  يدخل ضمن اختصاصهم التسيَت ادلادي  للبضائع او االوراق ادلالية او التجارية ضد 

دلعقول  ان ػلافظ نظام الرقابة الداخلية على حتقيق اىدافو ادلرسومة دون  اجراء خيانة االمانة فمن غَت ا
التأمُت من خيانة االمانة  بالنسبة للموظفُت السابق ذكرىم ,اذ صلد من بينهم معُت ػلصل قيم ادلبيعات 

خيانة ادلؤسسة مثال طوال اليوم واليت تقدر مببالغ ضخمة فيجب يف ىذا االطار  التأمُت عليو  ضد 
االمانة اليت تكبد ادلؤسسة  خسائر كبَتة واليت قد تؤثر على سَتورهتا الطبيعية  وكذلك الشأن بالنسبة 

 للموظفُت االخرين .
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يستعمل ىذا االجراء يف اغلب ادلؤسسات االقتصادية كونو يوفر ضمانا  : اعتماد رقابة مزدوجة -ج
ينبغي ان ػلتوي على كل الوثائق ادلتعلقة بالعملية من وصل للمحافظة على النقدية فعند شراء مادة معينة مثال 

شلضي عليو من اجلهات ادلوكلة ذلا  ذلك , اذ بعد تسجيل  التوريد , الفاتورة ,وصل االستالم الذي يكون
الدين ومراقبة ملف العملية , يعد ادلشرف على عمليات التسوية شيك ؽلضي عليو مدير ادلالية واحملاسبة يف 

االوذل ,ويف ادلرحلة الثانية ؽلضي عليو مدير ادلؤسسة لكي يكون ىاذا الشيك قابل للسحب , ان ىذا ادلرحلة 
 :االجراء من شأنو ان يعمل على 

 ;محاية النقدية  -
 ;تفادي التالعب والسرقة  -
 ;انشاء رقابة ذاتية  -
 تدعيم مقومات نظام الرقابة الداخلية . -

يعترب االعالم االرل احد اىم الوسائل اليت يتم هبا تشغيل نظم ادلعلومات , فمن  :ادخال االعالم االلي -د
خاللو ؽلكن الي نظام للمعلومات احملاسبية على وجو اخلصوص مواصلة العمل بغية توليد معلومات بشكل 

 :نحو االيت سريع . ان ادخال االعالم االرل للمؤسسة وتنفيذ العمل احملاسيب أليا لو مربرات عدة ىي على ال

 ;حجم عدد العمليات  -
 ;السرعة يف معاجلة البيانات  -
 ;يف ادلعاجلة  اخلطاءختفيض نسبة  -
 .امكانية الرجوع واستشارة ادلعطيات  بسرعة  -

وعليو ؽلكن للمعاجلة السريعة للبيانات احملاسبية يف ظل استعمال االعالم االرل ان تعطينا قوائم مالية وزلاسبية 
 احلقيقة للمؤسسة وتعكس السرعة سواء يف ادلعاجلة او يف اعداد القوائم ادلالية .تعرب عن الوضعية  

بغية السماح لنظام ادلعلومات احملاسبية من توليد  معلومات ذات مصداقية يف الوقت  وادلكان  ادلناسبُت من 
اشرة بنظام ادلعلومات اجل اختاذ القرارات أو تلبية حاجات االطراف االخرى داخل ادلؤسسة واليت ذلا عالقة مب

احملاسبية  كنظام معلومات االفراد , التسويقية ,التمويلية , و االنتاج. و يف األخَت نقدم شكل تفصيلي يوضح  
 كافة اجراءات نظام الرقابة الداخلية اليت مت التطرق اليها.
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 المطلب الثالث : تقييم نظام الرقابة الداخلية

 الداخلية : عن طريق االسلوب الوصفي للرقابة-1

يقوم ادلراجع حسب ىذا االسلوب بتحضَت قائمة حتتوي عناوين األنظمة الفرعية للرقابة الداخلية , و يقوم 
بتوجيو األسئلة للموظفُت ادلسؤولُت عن أداء كل عملية , فبذلك يتوضح للمراجع أو مساعديو بتسجيل 

كيفية سَت العملية من بدايتها إذل هنايتها و   االجابات و بعد ذلك يقوم ادلراجع بًتتيب االجابات حبث تظهر
 حدد ما إذا كان النظام يتضمن تغرات أو ينقصو بعض الضوابط الرقابية .

لكن ما يعاب عن ىذه الطريقة ىو صعوبة تتبع الشرح ادلطول يف وصف االجراءات فاألجوبة اليت يتحصل 
عب عليو استخراج االىم من ادلهم و ىكذا عليها ادلراجع تتميز يف بعض األحيان بالغموض و بالتارل يص

يصعب على ادلراجع التعرف على مواطن الضعف يف النظام , كما ؽلكن أن ػلدث سو و عن بعض العناصر 
الرقابية . باإلضافة إذل العيب ادلذكور سابقا ؽلكن إضافة صعوبة الفهم بالنسبة للقارئ اخلارجي أي من غَت 

 نظرة أو فهم عمالق لإلجراءات كما أن للمراجع القائم بادلهمة أسلوبو من قام بالعمل فليس ذلذا االخَت
اخلاص , فحىت و لو أن ىذا االسلوب يتميز بالبساطة ففي بعض األحيان ال ؽلكن فهمو بالعمق ادلطلوب 

 .1مثل من قام بالعمل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    ص      جربوع زلمد يوسف مراجعة احلسابات بُت النظرية و التطبيق مؤسسة الوراق عمان الطبعة االوذل  1
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 تأمين المعلومات الناتجة عن نظام المحاسبي:-2

 استبيان مدى تأمُت ادلعلومات الناجتة عن نظام احملاسيب( : مثال عن 2 -)جدول رقم 

 ادلراجع ملف 
موضوع االستمارة : النظام  

 احملاسيب
 التاريخ

 ادلالحظات اجلواب بنعم أو ال ؟ 
ىل للمؤسسة نظام  - أ   

 تسيَت ادليزانية ؟
ىل قواعد  - ب

إنشاء ادليزانية 
موضوعة يف تقرير 

 مكتوب ؟
يف حالة  - ت

ادلوافق ميزانية اجلزئية 
عليها من طرف 

 اإلدارة ؟
الفروق  - ث

بُت ادليزانية احلقيقية 
حتلل و تفسر من 
 طرف ادلسؤولُت ؟

   

احملاسبية  األسس - أ   
ادلستعملة من طرف 

ادلؤسسة تكون 
 زلددة بالكتابة ؟

كل  - ب
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التغَتات يف ادليادين 
احملاسبية يكون 

موافق عليها من 
 طرف اإلدارة ؟

    المصدر : طواىر محمد التهامي , صديقي مسعود , مرجع سبق ذكره , ص 

 : المشتريات -1

 : مثال عن استبيان ادلشًتيات (3 -الشكل رقم )

 ادلراجع ادللف 
موضوع االستمارة :  

 النظام احملاسب
 التاريخ

 ادلالحظات اجلواب بنعم أو ال ؟ 
ىا ىناك قسم خاص    

 بادلشًتيات ؟
   

ىذا القسم مستقل ىل    
 دتاما عن ؟

قسم احلسابات  - أ
 ؟

قسم  - ب
االستالم و 

 الشحن ؟

   

ىل  يكفي النظام    
 ادلستندي ادلتبع وجود

   

    المصدر : طواىر محمد التهامي , صديقي مسعود مرجع سبق ذكره , ص 

 



 االطار العام لنظام الرقابة الداخلية.............................................الفصل األول
 

 
11 

 المدفوعات النقدية : -2

 : مثال عن استبيان ادلدفوعات النقدية (4 -جدول رقم )

 ادلراجع ادللف 
موضوع االستمارة  : ادلدفوعات  

 النقدية
 التاريخ

 ادلالحظات اجلواب بنعم او ال ؟ 
ىل تتم مجع ادلدفوعات ذات    

 ادلبالغ الكبَتة بواسطة شيكات ؟
   

ىل الشيكات و ادللفات ػلتفظ هبا    
 يف ملف خاص ؟

   

ىل يلزم نظام ادلؤسسة وجود أكثر    
 ؟من توقيع على الشيك 

   

ىل ىناك حظر بتوقيع شيك على    
 بياض ؟

   

    طواىر محمد التهامي , صديقي مسعود مرجع سبق ذكره , ص 
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 المخزونات : -3

 : مثال عن استبيان ادلخزونات (5 -جدول )

 ادلراجع ادللف 
 التاريخ موضوع االستمارة ادلخزونات 
 ادلالحظات اجلواب بنعم أو ال ؟ 
ادلوجود يف ادلخازن حتت مسؤولية ىل    

 أمُت خاص ؟
   

ىل يقوم أمُت ادلخزن بإعالم قسم    
احلسابات باالدخارات و االخراجات 

 مبوجب تقارير استالم و تقارير صرف ؟

   

ىل تصرف  ادلواد بادلخازن بناء على    
 أوامر صرف كتابية ؟

   

    المصدر :طواىر محمد التهامي , صديقي مسعود مرجع سبق ذكره , ص 
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 المقبوضات النقدية : -4

 : مثال عن استبيان ادلقبوضات النقدية (6-1جدول )

موضوع االستمارة : ادلقبوضات  
 النقدية

 التاريخ
 ادلالحظات اجلواب بنعم أو ال ؟ 
ىل تثبت ادلقبوضات النقدية    

 أصلية ؟بإيصاالت 
   

ىل تودع مجيع ادلقبوضات    
 النقدية اليومية بالبنك بالكامل ؟

   

ىل يقوم بعملية االيداع موظف    
آخر غَت امُت الصندوق او 

ماسك احلسابات الشخصية 
 للمدين ) الذمم( ؟

   

ىل يتحقق شخص آخر غَت    
الذي قام بااليداع من استالم 

 قسيمة االيداع من البنك ؟

   

    المصدر :طواىر محمد التهامي , صديقي مسعود مرجع سبق ذكره , ص 
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 الرواتب و االجور -5

 مثال عن استبيان الرواتب و االجور ( : - جدول رقم )

 ادلراجع ملف 
موضوع االستمارة :الرواتب و  

 االجور
 التاريخ

 ادلالحظات اجلواب بنعم أو ال ؟ 
    ىل ىناك نظام مارل آرل ؟   
ىل دتسك بطاقات تسجيل    

 الوقت إلعداد الرواتب ؟
   

ىل تتطابق البيانات ادلسجلة    
ببطاقات احلضور مع كشوف 

 الغياب و احلضور الفعلي ؟

   

ىل يوقع رؤساء العمال يف    
 الكشوف ؟

   

    المصدر : طواىر محمد التهامي , صديقي مسعود مرجع سبق ذكره , ص 
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 خالصة :

يعترب نظام الرقابة الداخلية نظام عام للتسيَت داخل ادلؤسسة , و الذي يعمل على وضع رلموعة من القوانُت 
و شلتلكاهتا و صحة  ادلؤسسةو قواعد العمل سواء كانت مكتوبة أو غَت مكتوبة , و اليت تضمن محاية 
للوائح و القوانُت و التعليمات و ادلعلومات و التأكد من مدى التزام العاملُت يف ادلؤسسة بالسياسات و ا

االستخدام األمثل للموارد, فأصبحت ادلؤسسات تلجأ إذل العمل بنظام الرقابة الداخلية دلا لو من فوائد سواء 
 لألصحاب ادلؤسسة أو األطراف ادلتعاملة معها , و زلاولة حتسينو و تطويره .
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 تمهيد:
لت ادلؤسسات حيزا يف كتابات وأعمال الباحثني مبختلف اجتاىاهتم باعتبارىا النواة األساسية يف نشاط لقد شغ

اجملتمع، كما أهنا تعرب عن عالقات اجتماعية ألن العملية اإلنتاجية داخلها أو نشاطاهتا بشكل عام، يتم ضمن 
وعناصر أخري معنوية من  العناصر ادلاديةوبينها وبني جهة،  رلموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من

ادلؤسسات العمومية ودواوين ادلركبات ادلتعددة جهة ثانية، كما يشمل تعاملها احمليط. ومن بني ىذه ادلؤسسات 
  الرياضات.
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 المؤسسات المبحث االول : 
 مفهوم المؤسسة المطلب االول : 

رلموعة من الناس تربطهم عالقات مرتابطة  أنشطةنسيب، وإطار تنسيقي عقالين، بني  اعياجتمىي نظام 
مشرتكة وتنظم عالقاهتم هبيكلة زلددة يف وحدات إدارية وظيفية ذات  أىدافون ضلو حتقيق هومتداخلة يتج

 خطوط زلدد السلطة وادلسؤولية.

ية احلاجيات اإلنسانية بطريقة منظمة ذات نسق و ادلؤسسة مصطلح رديف للمنظمة أو ادلنشأة وتعمل على تلب 
 1يوجهها،وتنظم وتدار ادلؤسسة اليت تليب حاجات اجملتمع بطرق سلتلفة و ألغراض سلتلفة.معني 

نوعا ما، تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل البشرية ادلادية و ادلؤسسة كمنظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة 
2ة خلق قيمة مضافة حسب األىداف ادلرسومة يف نطاق زمين ومكاين.ادلالية واإلعالمية بغي

 

 المطلب الثاني : تصنيف المؤسسات
حتويلية  أوشكلية سلعة معينة وقد تكون صناعة سلعة  بإنتاجىي ادلؤسسات اليت ختتص ادلؤسسات اإلنتاجية: 

سلتلفة وتصنف ىذه ادلؤسسات وفقا  سلع ذات طبيعة إذلباستخدام عمليات صناعية معينة لتحويل ادلواد األولية 
مؤسسات رحبية أو ادلشرتك وىي لطبيعة النشاط الذي تعمل فيو وقد تكون تابعة للقطاع احلكومي أو اخلاص 

مؤسسات النشاط اإلستخراجي، مؤسسات النشاط التحويلي، مؤسسات النشاط : بالدرجة األوذل ومن أشكاذلا
 التجميعي.

  المؤسسات الخدمية: 1-1
دلؤسسات اليت ال تقوم بإنتاج سلعة مادية ولكنها تقدم خدماهتا نظري احلصول على مقابل ذلا، وىي ىي ا

 ادلؤسسات يف غاية األمهية وقد تكون تابعة للقطاع احلكومي أو القطاع اخلاص أو القطاع ادلشرتك ومن أشكاذلا:
نزلية، واخلدمات القانونية اإلدارية، مؤسسات اخلدمات الصحية والعالجية ،واخلدمات التعليمية، واخلدمات ادل

 3.واخلدمات ادلصرفية، وخدمات الرتفيو والسياحة،وخدمات الفندقية
 المؤسسات التطوعية: 1-2

ىيييي ادلؤسسيييات الييييت تقيييوم عليييى أسييياس التطيييوع بيييدافع خدمييية اجملتميييع وال تسيييعى لليييربح ادليييادي أبيييدا ويف 
و  الييدعوىبييادلفهوم الواسييع وميين أشييكاذلا مؤسسييات أخالقييي أوإجتميياعي أو حضيياري معظمهييا قامييت علييى أسيياس 
حقيوق ادليرأة ، ، مؤسسيات احلفياظ عليى الطبيعية ، مؤسسيات اليدفاع عين  ةو{اجتماعييالتبشري ، مؤسسات خرييية 

 4ادلؤسسات النقابية.

                                                 
 .14،ص: 2002،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،لبنان،"العمل ادلؤسسي": العد لويند زلمد أكرم  1
 .24،ص2002،ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،"اقتصاد وتسيري ادلؤسسات"عبد الرزاق بن حبيب: 2
 .45، ص:1988، اإلسكندرية،"كتاب إدارة األعمال،ادلطبوعات اجلامعية" د علي الشرقاوي: 3
 .46بق ،ص:ا، مرجع س"إدارة األعمال"د علي الشرقاوي : 4
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 أنواع المؤسسات المطلب الثالث:
  :ةيكيكانيالمؤسسة الم 1-1

لنوع من ادلؤسسات يصلح للبيئة ادلستقرة و اليت تعتمد على الروتني ىي مؤسسة بريوقراطية ورمسية ومركزية وىدا ا
ذه حتتاج إذل التخطيط الرمسي التقليدي ادلربمج ودور واإلجراءات ادلرسومة مثل خطوط الطريان و البنوك وى

 ىنا ىو الدور ادلساعد وزلاولة تغيري مفاىيم اإلدارة العليا للمؤسسة .ادلخططني 
 :يكية الدينامالمؤسسة  1-2

ىي مؤسسة تنشأ حول ادلشروعات الصغرية وتتميز بقدر كبري من ادلرونة وتتم فيها الرقابة بصورة لطيفة وشخصية 
والتخطيط فيها مكلف جدا وغري عملي ، ألن صاحب العمل يرى يف التخطيط حتجيما لسلطاتو والسبيل الوحيد 

 ويل األفكار إذل برامج عمل تنفيذىا .لنجاح التخطيط ىنا ىو إقناع اإلدارة التنفيذية بأمهية حت
 المؤسسة المهنية: 1-3

ختدمهم إدارة ىي ادلؤسسة اليت تسودىا أعمال حتتاج إذل خربة عالية وثقة عمل مستقرة ويعمل فيها متخصصون 
وىذه حباجة إذل ختطيط غري تقليدي تقوم على مساعدهتم العلى مراقبتهم ومن مناذجها ادلستشفيات واجلامعات ، 

وقد خيطْئ بعض اخلرباء فيظنون أن ىذه ادلؤسسات حباجة إذل ختطيط رمسي مربمج لكن ادلؤسسات ادلهنية تكون 
 غري مركزية كما أنو من  الصعب إدارة ادلتخصصني بفعالية من خالل أساليب تقليدية .

 :المؤسسة البيروديموقراطية 1-4
ث جيتمع عدد من اخلرباء يف مشاريع ذات تقنية ىي مؤسسة تقوم بعمل مهين متخصص يف بيئة ديناميكية حي

فوق العمل ومن أمثلتها عالية ويكون ىيكلها التنظيمي شبكي أو على شكل مصفوفة وىي تعمل بطريقة 
وألن اإلسرتاتيجيات يف الصناعات العالية التقنية وضاعة السينما وىي حتتاج للتخطيط ادلرن والتفكري اإلبتكاري 

 1الغالب طارئة ، فإن وظيفة ادلخطط ىنا تنحصر يف البحث عن اإلسرتاتيجية ادلالئمة . ىذه ادلؤسسات تكون يف
  :المؤسسة المتنوعة 1-5

على الرقابة ادلالية لتوحيد  األموىي مؤسسة أم تتفرع عنها مؤسسات فرعية تتمتع باإلستقاللية وتعتمد ادلؤسسة 
األنشطة أو ادلتعدد األسواق أو ادلؤسسات سات ادلتعددة ادلخرجات للفروع ادلختلفة ويرتكز ىذا النوع يف ادلؤس

الفرعية ىنا على التخطيط  ادلؤسساتالتنفيذ غري مركزي وتعتمد و القابضة ويف ىذا النوع يكون التخطيط مركزيا 
 مع طبيعة الرقابة ادلالية ادلفروضة من ادلؤسسة األم . يتالءمالتقليدي ادلربمج الذي 

 
 
 
  

                                                 
 .55ص:،1994،"ارتفاع وسقوط التخطيط اإلسرتاتيجي"ىنري  منتزبريج :  1
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 منشآت الرياضيةالالمبحث الثاني :
 سياسة الدولة في إطار المنشآت الرياضية  المطلب االول :

تسييييهر مبشيييياركة اجلماعييييات احمللييييية وبعييييد إستشييييارة ىياكييييل التنظيييييم والتنشيييييط وميييين أجييييل ترقييييية وتنمييييية إن  الدوليييية 
ادلمارسية الرياضييية  ادلمارسيات البدنيية والرياضييية ، عليى هتيئيية ادلنشيضت الرياضييية ادلتنوعية وادلكيفية مييع سلتليف أشييكال

 :  الدولة سياسة واضحة تتمثل يفطبقا للمخطط الوطين للتنمية الرياضية وقد إتبعت 
 إصلاز ادلنشضت الرياضية دلختلف مستويات ادلمارسة الرياضية.  
 إنشاء ادلنشضت الرياضية لفائدة ادلؤسسات التعليمية.   
  بتكاليف قليلية وذلييف يف إنشياء ادلنشيضت الكيربى الصغرية اليت تضمنت ادلمارسة الرياضية و إنشاء ادلنشضت

أو اليييييدواوين يف ادلنييييياطق ذات الكثافييييية السيييييكانية الكبيييييرية وقيييييد إجتهيييييت الدولييييية إذل ادلشييييياريع الكيييييربى هبيييييدف 
ىيذه ادلشياريع مبيالا ماليية يف مقير كيل واليية ، وقيد إسيتهلكت وىي بناء ادلركبيات متعيددة الرياضيات اإلستثمار 

دولية يف تعمييم الرياضية وتطويرىيا وإرضياء رغبيات السيكان مين خيالل حقهيم يف شلارسية فخمة وىذا رغبة مين ال
 النشاط الرياضي .

اذلياكل الرياضية قد عرفت ادلنشضت الرياضية تطورا كبريا خاصة يف التنظيم والقوانني اخلاصة بتسيري وإستقالل و 
 .ادلتعلق بالرتبية البدنية والرياضية 2004أوت 14ادلؤرخ يف  54 -48رقم القانون  وذليف مامت إبراره يف 

  يلي : ما هومن مواد
 الرياضية ادلتنوعة وادلكيفة مع متطلبات ادلمارسة الرياضية . هتيئة ادلنشضتاحمللية على  مبشاركة اجلماعاتتسهر الدولة 

واألحياء جيب أن حتتوي ادلناطق السكنية ومؤسسات التعليم والتكوين على منشضت رياضية تستفيد البلديات 
ذات الكثافة السكانية الشبانية ادلرتفعة وكذا ادلناطق الريفية من تدابري خاصة هتدف إذل ضمان إصلاز منشضت 

 رياضية مكيفة مع متطلبات وخصوصيات مكان تواجدىا .
 1.استغالذلاتسهر الدولة واجلماعات احمللية على ادلصادقة التقنية واألمنية للمنشضت الرياضية و 

 ادلنشضت الرياضية العمومية رلانا : تعمالاسيكون 
 لرياضة النخبة وادلستوى العارل .

 للرتبية البدنية والرياضية يف الوسط ادلدرسي واجلامعي .
 للتنظيمات الرياضية للمعوقني وادلتخلفني .

 2لعمليات التكوين لإلطارات الرياضية اليت تقوم هبا ادلؤسسات العمومية .
 
 

                                                 
 . ادلتعلق بالرتبية البدنية والرياضية 2004أوت 14ادلؤرخ يف  10-4القانون رقم  1
 ، ادلتعلق بالرتبية البدنية والرياضية . 2004أوت 14، ادلؤرخ يف  4-10القانون رقم  2
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 وم المنشآت الرياضية مفه :الثاني المطلب
للتطور الرياضي ، فهي تتحكم يف ادلستقبل الرياضي كلو لكل سعي إن ادلنشضت الرياضية تعترب العنصر األساسي 

 لتعميم وتوسيع ادلمارسات الرياضية . اليت بدوهنا ال ديكن القيام بأي سعي، وتشكل القاعدة ادلادية 
حيدد شروط إحداث ادلنشضت الرياضية رسوم التنفيذي، الذي ياضية على حساب ادلويعود مفهوم ادلنشضت الر 

 1وإستغالذلا على النحو التارل :
) ادلنشضت الرياضية ىي كل منشأة مفتوحة للجمهور معدة خصيصا للممارسة البدنية والرياضية واليت تتوفر فيها 

 الشروط التقنية والصحية واألمنية إلحتواء النشاطات الرياضية والبدنية (
 رياضية البد أن تتوفر على العنصرين التاليني :ن خالل ىذا التعريف ديكن القول أنو تعترب منشأة ما بأهنا فم

 أن تكون مفتوحة للجمهور .

 أن تكون معدة خصيصا للممارسات البدنية والرياضية أو الرتفيهية .

 أن تكون مفتوحة للجمهور : *

ينة من الناس .وأن تكون ادلنشأة مفتوحة للكل أو جلميع يقصد من ذليف عدم ختصيص اإلستعمال على فئة مع
الناس .فهي ذات إستعمال مشرتك بني رتيع الناس .سواء تعلق األمر بالرياضيني أو ادلتفرجني أو غري ذليف من 

 الناس .
 * أن تكون معدة خصيصا للممارسات البدنية الرياضية والرتفيهية 

ة ذلذه ادلنشأة ىو أن دتارس فيها إما النشاطات البدنية والرياضية وإما فيجب أن تكون ادلهمة األساسية والرئيسي
 النشاطات الرتفيهية وإما النشاطني معا .

فيها نشاطات غري ادلمارسات دينع إمكانية أن دتارس  ال وبإعتبار ادلنشأة معدة خصيصا دلثل ىذه ادلمارسات .
من أو تظاىرات ذات طابع سياسي وىذا من أجل اعية ، البدنية والرياضية مثال نشاطات ثقافية أو عروض إجتم

أجل حتسني مردودية ادلنشأة فادلهم من ذليف ومن تنوع ادلمارسات يف ادلنشأة ىو أن تكون مفتوحة للجمهور 
 ومعدة خصيصا للممارسات البدنية و الرياضية .

 ادلنشضت الرياضية ذات الطابع العمومي واليت نتعرف على مفهومها القانوين 
 2فيما يلي :
ادلنشضت الرياضية العمومية لعرض ادلمارسات الرياضية الرتبوية والتنافسية اجلماىريية يف الوسط  باستعمالادلتعلق 
 الرتبوي .

 صلد النص على أن ادلقصود بادلنشضت الرياضية ذات الطابع العمومي :

                                                 
 .1991نوفمرب 30،الصادرة بتاريخ 54، اجلريدة الرمسية ،العدد 1991نوفمرب  02،  ادلؤرخ يف416/91ادلرسوم التنفيذي : رقم  1
 31/01/1993الصادرة بتاريخ  06الرمسية العدد اجلريدة ،1993فيفري-03القرار الوزاري ادلشرتك: وادلؤرخ يف 2
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والقاعات ادلتعددة الرياضات وادلسابح  كل ىيكل مهيأ للنشاط الرياضي التابع لسلطة البلدية : مثل الالعب  -
 ومالعب التنس ... اخل .

احلظائر ادلتعددة الرياضات يف الواليات والقاعات ادلتعدد الرياضات التابعة لسلطة اإلدارة ادلكلفة بالشبيبة  -
 والرياضة .

حيث ديكن أن نفهم  04-44ضمن أحكام القانون باإلضافة إذل ىذا القرار صلد التعرض ذلذا النوع من ادلنشضت 
 من خالذلا أن ادلنشضت الرياضية العمومية ىي تليف اليت أصلزت بادلسامهة ادلالية للدولة واجلماعات احمللية .

 تسيير المنشأة الرياضية :الثالث المطلب
ييتم تسييري ادلنشييأة الرياضيية عين طريييق ميدير يعميل علييى تيوفري كيل الظييروف مين أجيل السييري احلسين واجليييد 

اليييذي حييييدد القيييانون اليييداخلي ليييدواوين ادلركبيييات ادلتعيييددة  294-50نشيييأة . حسيييب ادلرسيييوم التنفييييذي ذليييذه ادل
ومديريية الشيباب والرياضية ميدير اليديوان الرياضات فيبقى على مسريين ادلنشضت الرياضيية يعتميدون عليى توجيهيات 
 1ادلتواجدين فيها .للوالية ، وىذا يتفوق على شخصية ادلسريين ومبادراهتم يف تسيري ادلنشأة 

  :المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي -1
دتيزت السياسة الرياضية بعد اإلستقالل وخالل السبعينيات باإلستثمار الوجو أساسا ضليو ادلشياريع الكيربى 

 ) دلركبات متعددة الرياضات ( وكانت ختضع ىذه ادلركبات لربرلة ظرفية مقرتنة
 2ية .من ثالثة عشر والية إذل ذتانية وأربعني والاإلنتقال  بالتقسيمات اإلدارية اجلديدة .أي

جتياوزت يف معظيم ولقد غابت الدراسة التقنية وادلالية ذلذه ادلشاريع سببا يف تكلفة الدولة دلبالا ماليية ىائلية 
دلفيروض أن األحيان ادليزانية ادلخصصة ذلا ودل تستجب ىذه السياسة إذل اإلشتغال بنخبة رياضية معينة . وكان مين ا

 يتم اإلستثمار لصاحل التطبيق اجلماىريي من خالل ادلنشضت يف ادلدارس واجلمعيات .
ترقييية  تشييجعجيياء حيمييل رتليية ميين األفكييار  =9/4=وبعييده األميير  47/=>فيمييا خيييص القييانون رقييم أمييا 

رسات الرياضيية ، ويشيري إذل وادلكيفة مع متطلبات سلتلفة األشكال ادلماوتنمية ادلمارسات البدنية والرياضية ادلتنوعة 
ضييرورة أن حتتييوي ادلنيياطق السييكنية ومؤسسييات الرتبييية والتعليييم والتكييوين علييى ادلنشييضت الرياضييية ، ومسيياحة لعييب 
وعلى أن حتتيوي رتييع ادلخططيات العمرانيية كميا أعطيى لاشيخاص الطبيعييني وادلعنيويني ، إمكانيية إصلياز وإسيتغالل 

 3د تكثيف شبكة ادلنشضت الرياضية الوطنية .ادلنشضت الرياضية والرتفيهية قص
يشجع فقط ىذا الوجو مع العلم أنو ال وجود  95/09وما ديكن قولو فيما خيص ىذه النقطة أي األمر 

 ) كالقاعات و ادلسابح ... اخل ( .إذل سياسة رياضية بدون منشضت رياضية 
 

                                                 
 .13،ص84،العدد 2005ديسمرب 22ادلوافق ل  1426ذو القعدة  20ادلؤرخ يف  492/05ادلرسوم التنفيذي رقم  1
 .1993ديسمرب22-21اجللسات الوطنية للرياضة، قصر األمم  2
 .1995فيفري25ادلؤرخ يف  95/09من األمر رقم  90ادلادة  3
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 المراقبة والتفتيش المطلب الرابع:
 السابق الذكر،من طرف: 5=-:85والتفتيش كما ورد يف ادلرسوم ختضع كل ادلنشأة للرقابة 

 .مفتشو الرياضة بالنسبة لشروط ادلمارسة الرياضية 
 .مفتشو الصحة فيما خيص مقاييس النظافة والشروط الصحية 
  األمن. سمقاييادلدنية فيما خيص  احلمايةمصاحل 

لتطلع عليى ادلنشيأة الرياضيية مين أجيل القييام ئيات السيابقة بياوىنا يكمين دور سلتليف ادلفتشيني ادلمثليني للهي
بعمليات تقيمية للكيفية اليت تسري هبا ادلنشأة الرياضيية وميدى تطبيقهيا ميع الشيروط الصيحية دلمارسية الرياضية فيهيا، 

ة مييين وىييذا عيين طريييق التطلييع علييى نظافيية ادلنشييأة الرياضييية وهتويتهييا، كمييا يتنيياول شييروط شلارسيية النشيياطات البدنييي
ادلنشييأة  ةحيييث التجهيييزات ادلسييتعملة وتطابقهييا مييع ادلعييايري العاميية، كمييا يقومييون بتقييييم حجييم النشيياطات و مردودييي

 1ادلالية و مردودىا من حيث النشاط الرياضي.
 المبحث الثالث : ديوان المركب المتعدد الرياضات

 : همفهوم المطلب االول :
 يف اجلريدة الرمسية الباب األول :وزير الشبيبة والرياضة بناء على تقرير 

  مكاتب ادلركبات ادلتعددة الرياضات، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وشخصية »حتدث حتت تسمية
 2«معنوية واستقالل مارل.

  دواوين ادلركبات ادلتعددة الرياضات للواليات اليت تدعى يف صلب النص الدواوين مؤسسات عمومية ذات
3شخصية ادلعنوية و االستقالل ادلارل وتوضع حتت وصاية الوزير ادلكلف بالرياضة .إداري وتتمتع بالطابع 

 

 همهام المطلب الثاني:
 تكلف مكاتب ادلركبات ادلتعددة الرياضات مبا يلي:

 لتطويرىا  ةاإلسهام يف عملية تربية الشبيبة وتكوينها ومدىا بالوسائل الالزم 

  اجملال ألقصى عدد شلكن من ادلواطنني دلمارسة النشاطات ادلساعدة على نشر روح الرياضة وذليف بفتح
 البدنية والرياضية.

 استعمال المركبات المتعددة الرياضات: المطلب الثالث :
ادلنشييأة الرياضييية عليى أسيياس معييايري  إذليسيمح ادلييدير يف كيل ادلكاتييب دلركييب متعيدد الرياضييات، باليدخول 

الرتبية البدنيية والرياضيية و احمليددة مين طيرف اليوزير ادلكليف بالرياضية ن قيانو تعمال األمثل و ادلنصوص عليها يف االس

                                                 
 .2133،ص:54،العدد 1991نوفمرب02ادلوافق ل  1412ربيع الثاين 25ادلؤرخ يف  416/91التنفيذي  ادلرسوم 1
 .925،ص: 1977أوت  06ادلوافق ل 1397شعبان 20ادلؤرخ يف  77/117ادلرسوم رقم  2
 .12،مرجع سبق ذكره،ص: 492/05مرسوم التنفيذي رقم  3
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تبعييا دلسييتوى ادلمارسيية الرياضييية وعييدد ادلمارسييني ادلقبييولني بالنسييبة لكييل مسييتوى والييدوام األد  للممارسيية الواجييب 
 منحها ذلم.

موعييية يوضيييح مييينهج سييينوي السيييتعمال كيييل منشيييأة وذلييييف يف بيييدء كيييل موسيييم رياضيييي، باالتفييياق ميييع اجمل
 ادلستخدمة ومراعاة ترتيب األولوية:

 بالنسبة للمباريات:  - 0
 التظاىرات الرياضية الدولية. -أ 

البطييوالت الوطنييية ادلدنييية وادلدرسييية واجلامعييية أو العسييكرية يف احلاليية اليييت يكييون فيهييا تنظيمهييا ال مركزيييا وىييدفا  -ب 
 لرتويح الرياضة.

 مهرجان الرياضة اجلماىريية. -ج 

 بني القسم الوطين للرياضات. مقابالت رياضية -د 

 رياضية جهوية للرياضات اجلماعية و ادلنظمة حلفالت جهوية للرياضات الفردية.مقابالت  -ه 

اجلهييييوي الشييييريف للرياضييييات اجلماعييييية وادلنظميييية حلفييييالت جهوييييية مقييييبالت رياضييييية جهوييييية بييييني فييييرق القسييييم  -و 
يف األسيييبوع لتنظييييم مبارييييات للقطييياع للرياضييات الفرديييية، لتنظييييم مبارييييات جييييب أن خيصيييص عنييد احلاجييية ييييوم 

 ادلدرسي.

 جيب أن يكون بعد ظهر يوم من األسبوع عند احلاجة لتنظيم مباريات للقطاعني اجلامعي والعسكري. -ز 

 بالنسبة للتدريبات:  -2
 اجلمعيات الرياضية لاقسام اجلهوية والشرفية مبعدل حصتني تدريبيتني مدة كل منهما ساعة ونصف. -أ 

 مبعدل حصتني ، مدة كل منهما ساعة ونصف.ضية لاقسام اجلهوية والشرفية، اجلمعيات الريا -ب 

الشييبان النييابغني ميين الرياضيييني يف الوالييية، ومبعييدل حصييتني يف األسييبوع، مييدة كييل مييدارس الرياضييية اليييت تضييم  -ج 
 منهما ساعة ونصف.

كنهييا ميين تعليييم الرتبييية البدنييية ادلؤسسيات ادلدرسييية واجلامعييية والوحييدات العسييكرية غييري ادلييزودة مبنشيأة رياضييية دت -د 
والرياضييية يف أماكنهييا، وجيييب أن تييربمج سيياعات تعليييم الرتبييية البدنييية و الرياضييية يف مطلييع الصييباح وابتييداء بعييد 

 الظهر.

 اجلمعيات الرياضية احمللية. -ه 
  بالنسبة لتكوين اإلطارات:  -3

للحصييييص الرتبوييييية التطبيقييييية بالنسييييبة إذا بررلييييت دتييييارين التكييييوين لإلطييييارات يف الوالييييية، تكييييون األولوييييية 
 1الفقر ب.للعمليات ادلدرجة يف 
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 التنظيم اإلداري لكل مكتب مركب متعدد الرياضات: المطلب الرابع :
 .يف الفصل األول :;55/;;وورد ذكره يف الباب الثالث من ادلرسوم رقم 

 الداخلي : مالتنظي  -0
 :ينظم ادلكتب يف أقسام ووحدات 

 إدارتييوويتييوذل  ييية ادلكلييف بالنشيياطات ميين نفييس النييوع الييذي يهييم السييري العييام للمكتييبيعييد القسييم ادلدير  -أ 
 .قسمالرئيس 

دارهتيييا رئييييس ‘تعيييد الوحيييدة ىييييكال مكلفيييا بالنشييياطات الييييت تيييتم يف إطيييار منشيييأة رياضيييية واحيييدة ويتيييوذل  -ب 
 .الوحدة

 على قسمني :تشتمل إدارة ادلكتب 
 ئل البشرية وادلادية وادلالية للمكتب.القسم اإلداري وادلارل ادلكلف بتسيري الوسا -أ 

 القسم التقين ادلكلف بالقيام بأشغال الصيانة والتصليح وللمنشأة الرياضية التابعة للمكتب.  -ب 
 وحدات بقدر عدد ادلنشضت الرياضية:

الرياضات  يوظف ادلكتب مستخدمني دائمني ومستخدمني عرضيني، عدد العمال التابعني لديوان ادلركب ادلتعدد
 وتتكون إدارة ادلكتب من : 57

 رللس اإلدارة.  -القسم ادلارل  -القسم اإلداري  –مدير ديوان 
 مدير الديوان:  -2

ىو الذي يسهر على التسيري السليم جملموعة األقسام والوحيدات التابعية ذليذا األخيري ، وىيذا األمير يصيرف 
بات اإلدارييية وادلالييية ورتيييع الوثييائق األخييرى ادلتعلقيية ادليزانييية ويضييع مشيياريع ادليزانيييات والييربامج والنشيياطات واحلسييا

يف دلييداوالت رللييس اإلدارة ، ولييو احلييق يف إبييرام رتيييع الصييفقات والتعاقييدات واإلتفاقيييات بادلشيياكل الواجييب رفعهييا 
ط يوجيو إطار التشريع اجلاري بو العمل وادلداوالت رللس اإلدارة كما يعيد يف هنايية كيل سينة ماليية تقرييرا عاميا بالنشيا

 إذل السلطة الوصايا .
وجييييرى إختيييياره مييين بيييني لرياضييية ، بنييياء عليييى إقيييرتاح اليييوارل ويعيييني ميييدير ادلكتيييب بقيييرار مييين وزيييير الشيييبيبة وا

يف ميييدان التعليييم والرتبييية والييذين قيياموا  مبسييؤوليات  55مييوظفي الدوليية وشليين ىييم يف رتبيية تعييادل علييى األقييل السييلم 
 أو اإلنتعاش الرياضي .ة الشبيب

يساعد ادلدير يف مهامو رؤساء أقسام ورؤساء وحدات ،وجيري تعيينهم بقيرار مين اليوارل ، بنياءا عليى إقيرتاح 
، إختيياذ مييدير ادلكتييب ويقييوم أيضييا بالسييري السييليم للمكتييب بالسييهر شخصيييا باإلتصييال ومتابعيية القاعييات الرياضييية 

) حراسيية ، صيية أيييام العطييل الدينييية والوطنييية خااإلجييراءات اخلاصيية بيياألمن الييداخلي للمؤسسيية القاعدييية للقطيياع  
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مداوميية ( وإعييالم جهيياز األميين واحلماييية ادلدنييية حييول كييل مييا يتعلييق بادلهرجانييات اليييت تقييوم ملحيييا وسلطييط السييباق 
 1.اضية سواءا كانت دولية أو وطنيةوكذا ادلنافسات الري

 القسم اإلداري : -7
 ائل البشرية .يوجد رلموعة من ادلوظفني مكلفني بتسيري الوس 

 القسم المالي : -8
 يوجد ىناك زلاسب إداري يقوم بتسيري ومتابعة األمور ادلالية اإلدارية اخلاصة بالديون . 

 مجلس اإلدارة : -9
 : بتشكل رللس إدارة من

 وارل الوالية ، رئيسا . -أ 
 احملافظ الوطين للحزب . -ب 
 قائد القطاع العسكري . -ج 
 لوالية .رئيس اجمللس الشعيب البلدي دلقر ا -د 
 ادلدير ادلكلف بالشبيبة يف اجمللس التنفيذي للوالية . -ه 
 ادلراقب ادلارل للوالية . -و 
 مفتش الرتبية البدنية والرياضية بالوالية . -ز 
شلثل إما عن قطاع اجلامعة وإما عن مدير ادلركز اجلامعي إذا كان ادلكتب منشأ يف الوالية تشمل إما على  -ح 

 جامعة وإما على مركز جامعي .
 ر مؤسسة مدرسة يعينو ادلدير ادلكلف بالرتبية باجمللس التنفيذي للوالية .مدي -ط 
 شلثل عن الرياضة اجلامعية ادلعني من طرف مدير اجلامعة . االقتضاء -ي 
 شلثل ادلنتخب من مستخدمي ادلكتب . -ك 
 اجلامعية .ادلصارعة اليابانية واأللعاب  –ادلالكمة  –كرة القدم   –القوى  اجلهوية أللعاب االحتاداترؤساء  -ل 
 يشارك مدير ادلكتب يف األشغال رللس اإلدارة بصفة إستشارية . -م 
 تنهى وكالة األعضاء بفقداهنم صفتهم . -ن 
 ويف حالة شغور منصب يتم تعيني عضو جديد للمدة ادلتبقية للمهمة . -س 
 .ة ديكن أن يساعد اجمللس يف مهمتوديكن جمللس اإلدارة اإلستعانة بكل شخص بصفة إستشاري -ع 
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 اولة مجلس اإلدارة :مد -:
 التنظيم الداخلي للمكتب .  -
 النظامني الداخلي وادلارل للمكتب  -
 برامج النشاط السنوي وادلتعددة السنوات للمكتب . -
 مشاريع ادليزانية . -
 احلسابات اإلدارية واحلسابات ادلالية . -
 ليها .مشاريع شراء أو بيع األموال ادلنقولة أو العقارية أو ادلبادلة ع -
 ادلزايدات واإلمتيازات اخلاصة باإلستغالل . -
 إبرام الصفقات . -
 الدعاوي القضائية . -
 مشروع القرض . -
 قبول اذلبات والوصايا ادلمنوحة للمكتب . -
 1أسعار ادلبيعات واخلدمات ادلؤداة من ادلكتب . -
  تنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة : -;

رييييية الشييييباب والرياضيييية أو بييييالوزارة وإدارة رلموعيييية األقسييييام والوحييييدات حضييييور االجتماعييييات التابعيييية للمدي
 التابعة للمكتب يف إطار توجيهات سلطة الوصاية ومداوالت رللس اإلدارة والتنظيم اجلاري بو العمل.

وىييو ديثييل ادلكتييب لييدى القضيياء يف رتيييع أعمالييو ادلدنييية وديكنييو أن يفييوض إمضيياءه حتييت مسييؤوليتو وبعييد 
 الوصاية إذل أعوان موضوعني حتت سلطتو . مصادقة سلطة

ديييارس ادلييدير السييلطة السييلمية علييى رتيييع مييوظفي ادلكتييب وىييو يتييوذل التعيييني يف رتيييع الوظييائف، اليييت ال 
خيضع التعيني فيها لطريقة أخرى كما ينهي مهام األعوان اليذين ديارسيون ىيذه الوظيائف يف إطيار القيوانني األساسيية 

 عليها .أو العقود اليت تسري 
ويكون ادلدير ىو األمر بصرف ادليزانية ، وىو يضع مشاريع ادليزانيات وبرامج النشاطات واحلسابات اإلدارية وادلاليية 

 ورتيع الوثائق األخرى ادلتعلقة بادلشاكل الواجب رفعها دلداوالت رللس اإلدارة،
 بو العمل . يف إطار التشريع اجلاري واالتفاقياتويربم رتيع الصفقات والتعاقدات 

 وبعد هناية السنة ادلالية يقدم تقريرا عاما بالنشاط يوجهو إذل سلطة الوصايا . 
 
 

 

                                                 
 . واديمديرية الشبيبة والرياضة بال 1
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 الهيكل اإلداري لديوان المركب المتعدد الرياضات (:1-4الشكل رقم )

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 مكتـــب المدير

 األمانـــة

 إدارة الديوان

 ةـاعق

اتـاالجتماع  

 أرشــــيف

مصلحة 

 الماليـــةالمحاسبة

 مصلحة

 اإلعالم اآللي

مصلحة 

 المستخدمين

مكتب اإلعالم 

 اآللي
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 الرياضات الهيكل التنظيمي لديوان المركب المتعدد (:4--4الشكل رقم )
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ديوان المركب 

 المتعدد الرياضات

الملعب المتعدد 

 الرياضات

القاعة المتعددة 

 الرياضات

المسبح النصف 

 الدبيلة أولمبي

 الرياضات القاعة المتعددة
 الرباح

 القاعة المتعددة الرياضات
 تكسبت

 القاعة المتعددة الرياضات
 البياضة

 المسبح النصف أولمبي

 بقمار

 المركب الرياضي بالشط
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 خالصة الفصل:
الرياضيييية يتطليييب مراعييياة الشييروط ، حتقييييق الفعاليييية العاليييية يف  ادلؤسسييةالقصيييوى مييين  االسيييتفادةإن حتقيييق 

اليييت دلواجهية التحيديات  اختييارهالرياضيية ، حييث يتوقيف ذلييف كليو عليى العنصير البشيري وكيفيية  للمؤسسيةالتسييري 
 تواجهها الرياضة ومؤسساهتا خصوصا .

لييذا أصييبح ميين الضييروري إتبيياع أسييلوب إداري سلطييط ميين الوظييائف اإلدارييية واإلشييراف علييى تطبيييق كييل النصييوص 
للمييوارد البشيرية الييت تعميل ميين أجيل الرقيي بالرياضيية  االجتمياعياجلانيب  االعتبياروالتعليميات اإلداريية واألخيذ بعييني 

انية الئقية هبيا وسيط اجملتميع وىيو ميا ركيزت علييو الدولية إثير إشيرافها عليى ىيذه ادلنشيضت كييدور وشلارسيتها وإعطياء مك
 تيسريي ذلا وفق ادلتطلبات وادلبادئ الرياضية .

 ادلؤسسييةوىييو مييا حتيياول توضيييحو يف ىييذا الفصييل الييذي يقييف علييى أىييم األسييس اليييت جيييب أن تراعييي يف 
 الرياضية اجلزائرية . ادلؤسسةولني تقييم ذليف يف مسرية إدارهتا زلايف الرياضية وذليف الواجب توافرىا 
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 تمهيـد :
وىي  فصلنيبعد دراستنا للجانب النظري الذي تناولنا فيو الرصيد ادلعريف اخلاص مبوضوع الدراسة الذي ضم       

 على الًتتيب التارل:
 .العام لنظام الرقابة الداخلية اإلطار -
 .ادلؤسسات العمومية ودواوين ادلركبات ادلتعددة الرياضات -

  سنحاول التطرق للجانب التطبيقي قصد دراسة ادلوضوع دراسة ميدانية حىت نتمكن من إعطاء
ذلك  منهجية علمية حقها وكذا تطابق ادلعلومات النظرية اليت تناولناىا يف الفصول السابقة الذكر ويتم

 الديوان ادلركب الرياضي لوالية الواديعاملني واليت وجهت  االستبيانعن طريق حتليل ومناقشة نتائج 
لقبول الفرضيات ادلقدمة يف اجلانب النظري أو رفضها ، البد لنا من دراسة تكون أكثر دقة وأكثر و 

ج ادلتبع يف ىذا البحث، وكذا منهجية وادلتمثلة يف الدراسة ادليدانية اليت من خالذلا مت اختيار ادلنه
 رلاالتو والعينة اليت مت اختيارىا وكذا أداة البحث كما قمنا بتحليل النتائج ومناقشتها.

يف ىذا الفصل سنحاول أن نوضح أىم اإلجراءات ادليدانية اليت اتبعناىا يف ىذه الدراسة ، ومن أجل        
احلصول على نتائج ميكن الوثوق هبا واعتبارىا نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى ، وبالتارل احلصول على 

ي ىو مدى قابليتو للموضوعية العلمية ، ىذا ال نفس النتائج األوذل ، كما ىو معروف فان ما مييز أي حبث علم
 ميكن أن يتحقق إال إذا اتبع صاحب الدراسة منهجية علمية دقيقة وموضوعية .
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 الدراسة االستطالعية: -1

البحوث االستطالعية ىي تلك البحوث اليت تتناول موضوعات جديدة دل يتطرق إليها أي باحث من قبل        
 .(1) وال تتوفر عنها بيانات أو معلومات أو حىت جيهل الباحث كثريا من إبعادىا وجوانبها

الديوان  إدارة إذل" ، توجهنا  لرياضيةات المؤسساالرقابة الداخلية في  أهمية ويف دراستنا حول موضوع "
واألفكار والتحقق من  ىذا من اجل تشخيص ومجع ادلعلوماتمن اجل تقدمي االستبيان و ادلركب الرياضي و فروعو 

 الفرضيات .
 ومن خالل ىذه الدراسة دتكنا من وضع االستبيان      

 المجال المكاني و الزماني : -1 
 المجال المكاني : -1-1-1

 بالواديداخل ادلركب الرياضي  العاملنيمن ادلوظيفي و مت توزيع االستبيان على رلموعة               
         المجال الزماني :  -1-1-2          

و  العاملنيحيث مت توزيع االستبيان على أيام  10كانت بداية القيام هبذه الدراسة ادليدانية يف الفًتة       
 ادلوظيفي ادلركب.

 
 تحديد متغيرات الدراسة : -2

تكتسي مرحلة حتديد متغريات البحث ، أمهية كبرية ذلذا ميكن القول أنو كي تكون فرضية البحث قابلة 
للتحقيق ميدانيا ، أنو البد من العمل على صياغة و جتميع كل متغريات البحث بشكل سليم ودقيق إذ أنو البد 

يز بني متغريات حبثو وبني بعض العوامل األخرى اليت من شأهنا أن أن حيرص كل باحث حرصا شديدا على التمي
 تأثر سلبا على مسار إجراء دراستو .

  المتغير :  2-1
 2:ىو ذلك العامل الذي حيصل فيو تعديل أي تغري لعالقتو مبتغري آخر وىو نوعان       

 : المتغير المستقل –أ 
 تغري تابع .ىو عبارة عن تلك العوامل اليت تؤثر على م        

 : المتغير التابع -ب
 .ىي تلك العوامل أو الظواىر اليت يسعى الباحث لقياسها ، وىي تتأثر تبعا دلتغري مستقل        

 تتمثل متغريات حبثنا فيما يلي :

                                                 
 . 47م،ص1984، الكويت ،1ناصر ثابت: أضواء على الدراسة ادليدانية ، مكتبة الفالح ، ط 1
 58ناصر ثابت: ادلرجع السابق ،ص 2
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 . الرقابة الداخلية يتمثل يف : المتغير المستقل* 
 .ادلركبات ادلتعددة الرياضاتادلؤسسات العمومية ودواوين  يتمثل يف : المتغير التابع* 
 عينة البحث : -3
حرصنا على الوصول إذل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع ، حيث قمنا باختيار عينتنا ادلتمثلة يف     

، أي أننا دل خنصص العينة بأي خصائص أو شليزات كادلستوى الدراسي، موظيفي ادارين و ادلاحسيبني الديوان 
 اخلربة، ....اخل .السن، 

 30، حيث دتكنا من اسًتجاع  الديوانمستويات الدراسة يف استمارة استبيان على سلتلف  35قمنا بتوزيع  - 
 .فرد من أفراد العينة 30استمارة استبيان شلا استلزمنا حصر عينتنا على 

 المنهج المستخدم: -4
إن منااااىج البحاااث عديااادة ومتنوعاااة ومتبايناااة تبااااين ادلوضاااوعات و اإلشاااكاليات وال ميكااان أن ننجاااز ىاااذا     

 البحث دون االعتماد على منهج واضح يساعد على دراسة و تشخيص اإلشكالية اليت يتناوذلاا حبثناا )ذو الوظيفاة(
 المــنهج الفيــفيلفعاال لااذا أسااتخدم ىااو قااائم فيااو با والوصاافية إذ يعتمااد علااى اتصااال الباحااث للمياادان ودراسااة مااا

 1.الذي"يعرف بأنو رلموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاىرة زلل الدراسة "
"وميكن تعريفو بأنو ذلك العامل الذي من خاللو نقوم بتحديد طبيعة وخصائص بعض الظاواىر ادلعيناة ألجال حتليال 

سااها بطريقااة كميااة يف قالبااو وأساالوبو أخصااائي ىااادفني ماان خااالل العالقااات بااني سلتلااف ادلتغااريات زلاااولني بااذلك قيا
 .2ذلك إذل استخالص نتائج ادلوضوع تنبؤاتو عن تطور سلتلف الظواىر"

ويعرف يف رلاال الًتبياة والتعلايم بأناو كال استقصااء ينصاب علاى ظااىرة مان الظاواىر التعلمياة أو النفساية ، كماا ىاي 
انبها وحتديد العالقات بني عناصرىا ، أو بينها وبني ظاواىر تعليمياة قائمة من احلاضر يقصد تشخيصها وكشف جو 

 .3أو نفسية أو اجتماعية 
 ومت إتباع اخلطوات التالية :

 وصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا وذلك من خالل مجع ادلعلومات الكافية -
ذا النتاائج اجليادة اعتماادا التحقق من ادلعلومات اجملموعة حول موضوع الدراسة بالوصف الادقيق و التحليال  -

 ص التعليمات ذات النتائج اجليدة على الظروف ادلصاغة واحملددة سابقا بغية استخال
 
 
 

 
                                                 

 .59، دار الكتاب احلديث ،الكويت ، ب س، ص 1رؤية مبسطة ،ط-بشري صاحل الراشدي : منهج البحث الًتبوي   1
 .592،ص1997علي عبد الواحد وايف: مناىج البحث ،معجم العلوم االجتماعية ،ب ط ،اذليئة ادلصرية للكتاب، القاىرة ،    2
 80، ص1974، بغداد ،  مطبعة العاين ،  1نية والرياضية ، جالزوابعي والعنام: منهاج البحث يف الًتبية البد   3
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 أدوات الدراسة:
 أدوات البحث  -4-1
ماان أجاال اإلحاطااة بادلوضااوع ماان كاال جوانبااو مت اسااتخدام اسااتمارة االسااتبيان الاايت تعااد أداة رئيسااية جلمااع      

 .1البيانات الكلية عن وقائع زلدودة وعدد كبري نسبيا من األشخاص 
 2.وىي رلموعة األسئلة ادلًتابطة لطريقة منهجية

طة حول موضاوع معاني و وضاعها يف اساتمارة وكذلك يعرف االستمارة تبيان بأنو رلموعة من األسئلة ادلرتب 
ترسل إذل لألشخاص ادلعنيني بالربيد أو تسليمها باليد دتهيدا للحصاول علاى أجوباة األسائلة الاواردة فيهاا وبواساطتها 

 3ميكن التوصل إذل حقائق جديدة عن ادلوضوع و التأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غري مدعمة حبقائق
أنااو أداة جلمااع البيانااات ادلتعلقاااة مبوضااوع البحااث زلااددة عاان طريااق االسااتمارة جياااري ويعاارف كااذلك علااى  

 4تعبئتها من قبل ادلستجيب 
 * االستبيان :

كي حنصل على أكرب عدد من   االدارينيلقد استعملنا من أجل الوصول إذل احلقيقة االستبيان ادلوجو إذل     
ادلعلومات ، وللتأكد من صحة الفرضيات بعد حتليل النتائج ، وإعطاء اقًتاحات وتوضيحات لفتح اجملال أمام 

 دراسات أخرى أكثر تعمقا يف ىذا ادلوضوع .
 :اعتمدنا يف ىذا االستبيان على طرق سلتلفة يف أنواع األسئلة اليت تنقسم إذل ثالثة أنواع     
 سئلة المغلقة أو محدودة اإلجابات:األ 

اختياار  مان ادلساتجيبويف ىذا النوع من األسئلة حيدد الباحث اإلجابات ادلمكنة أو احملتملة لكل سؤال ويطلب 
 أحدىا أو أكثر.

 :األسئلة المفتفحة أو الحرة 
وأسالوبو اخلااص الاذي  يف ىذا النوع من األسئلة يًتك للمبحوث حرية اإلجابة عن الساؤال ادلطاروح بطريقتاو ولغتاو

 .يراه مناسبا
 :األسئلة المغلقة المفتفحة 

ويقياد ادلبحاث يف مثل ىذا النوع من األسئلة يطرح الباحث يف البداية سؤاال مغلقا أي حيدد فياو اإلجاباة ادلطلوباة 
 باختيار اإلجابة.

 
 

                                                 
 .185،ص1995طلعت إبراىيم: أساليب و أدوات البحث االجتماعي ، ب ط ، دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع ، القاىرة ، مصر ،    1
 .210،ص1981الرياض ،،ادلملكة العربية السعودية، 1يوسف مصطفى قاضي : اإلرشاد النفسي و الًتبوي ،ط   2
 .210،ص1986فوزي عبد اهلل العكش: البحث العلمي ادلناىج و اإلجراءات ،مطبعة العني احلديثة ، ب ط،العني، اإلمارات العربية ادلتحدة ،    3
 314،ص1997غريب سيد أمحد: تصميم و تنفيذ البحث ، دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية،مصر،  4
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 إجراءات التطبيق الميداني: -5

الديوان حيث توجهنا إذل " الرياضيةات لمؤسساالرقابة الداخلية في  أهمية"  يف دراستنا حول موضوع     
 دلعلومات ، والتحقق من الفرضيات من أجل تشخيص ومجع األفكار واادلراكب الرياضي 

 حدود الدراسة :  -6
إذل  باإلضافةوىذا حبكم قرهبا وكذا لضيق الوقت الديوان ادلركب الرياضي لوالية الوادي اقتصرت دراستنا على      

 من مصاريف تنقل إذل غري ذلك من تكاليف . الواديتفادى األعباء ادلادية اليت تتطلبها الدراسة خارج والية 
 المعالجة اإلحصائية -7

و  لبحثناا لكاون اإلحصااء ىاو الوسايلة لغرض اخلروج بنتائج موثوق هبا علمياا اساتخدمنا طريقاة اإلحصاائية 
هبااا النتااائج علااى أساااس فعلااي يسااتند عليهااا يف البحااث و االستقصاااء وعلااى ضااوء ذلااك األداة احلقيقيااة الاايت نعااا  

 استخدمنا ما يلي :
: مباااا أن البحاااث كاااان سلتصااارا علاااى البياناااات الااايت حيتويهاااا االساااتبيان فقاااد وجاااد أن أفضااال وسااايلة  النســـبة المئفيـــة

 إحصائية دلعاجلة النتائج ادلتحصل عليها ىو استخدام النسبة ادلئوية .
 1:النسب ادلئوية تساوي طريقة حسابها 

 / العينة  x100 عدد التكرارات  
 %100           ع 

 /ع                  x 100ت            س            س=ت
 ع: عدد العينة                                
 ت: عدد التكرارات                               
 س: النسبة ادلئوية                              

 
  

متفسط الحساب المرجح :


 


ni

ini      i ×)ىو ادلشاىدة )الرتبة يف ىذه احلالة 

                                                   ni )ىو تكرار ادلشاىدة )التكرار 
 
 
 
 

                                                 
 75،ص1977مرائي : طرق اإلحصاء يف الًتبية البدنية والرياضية، بدون طبعة،جامعة بغداد ،عبده علي ،صيف السا 1
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 الخاتمة:

الذي تناولنا فيو منهجية البحث ، من بني أىام الفصاول الايت ضامتها دراساتنا ىاذه ، ألناو  ميكن اعتبار ىذا الفصل
حيتوي على أىم العناصر األساسية اليت قادتنا إذل احتواء أىم ادلتغريات والعوامل اليت كان باإلمكان أن تعياق الساري 

 احلسن ذلذه الدراسة .
الااذي ساااعدنا علااى ختطااي كاال الصااعوبات ، وبالتااارل الوصااول إذل  إن ىااذا الفصاال يعتاارب مبثابااة الاادليل او ادلرشااد   

 حتقيق أىداف البحث بسهولة كبرية .
كما تناولنا فيو أىم العناصر اليت هتم دراستنا بشكل كبري ، منها متغريات البحث ، ادلنهج ادلتبع ، أدوات     

 لتطبيقي لدراستو .البيانات ...اخل من العناصر اليت يعتمد عليها أي باحث  يف اجلانب ا
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 و موظفني الديوان ادلركب الرياضي بالوادي إلدارينيادلوجو  االستبيانعرض وحتليل نتائج    

  . االستبيانمناقشة فرضيات البحث من خالل عرض وحتليل نتائج المبحث األول : 

  : تمهيد
الديوان ادلركب الرياضي والعاملني ب موظفنياىل اخلاصة بالبحث وادلوجو  االستبيانبعد أن مت تصميم استمارة 

 53توزيع  ,وبعد عرضها على األستاذ ادلشرف واحلصول على موافقتو النهائية مت عمديو قصديوبالوادي بطريقة 
 االستبيان, وقد تضمن ىذا استبيان استمارة  53ا .و قد اسرتجعنالديوان ب عاملني استمارة استبيان على موظفني

األسئلة حسب فرضيات البحث واليت أدرجنها  رلموعة من األسئلة موجهة ألفراد العينة , حيث دتت صياغة ىذه
  . يف ثالث زلاور

األوىل البحث  من السؤال األول إىل السؤال السابع وتتعلق ىذه األسئلة باإلجابة على فرضية  :المحور األول  -
 . الدور األساسي لرقابة الداخلية في المؤسسةيف  وادلتعلقة

 الثانيةالبحث  وتتعلق ىذه األسئلة باإلجابة على فرضية الثامنإىل السؤال  األولمن السؤال  :المحور الثاني  -
   للرقابة الداخلية اجراءت و مميزات لتحقيق نظام الرقابة الجيد وادلتعلقة

 الثالثةالبحث  وتتعلق ىذه األسئلة باإلجابة على فرضية السابعإىل السؤال  األولمن السؤال  المحور الثالث :
 .لرقابة الداخلية مساهمة فعالة لتحقيق أهداف المؤسسة الرياضية وادلتعلقة
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  :لرقابة الداخلية دور أساسي في المؤسسة الرياضيةالمحور األول 

 السؤال األول:

 ؟ تسيرييو رقابة يعتربىل نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة 

 الغرض من السؤال:

 تسيريي  .ان كان يعترب  ادلؤسسة معرفة نظام الرقابة الداخلية يف

 الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة . نظاميوضح  (:1-3الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %03 12 نعم

 %53 30 ال

 %233 53 اجملموع

 

 
 ميثل نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة .( : 1-3التمثيل البياني رقم )

 

 

 نعم

 ال
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 تحليل ومناقشة النتائج:

تكةرار مةن رلمةوع التكةرارات  12( يتضةح لنةا أن 2-5يتبني لنا من خالل حتليل ومناقشةة نتةائج اوةدول  
تكةرار أي بنسةبة  30تسةيريي بينمةا ينفةي  الداخليةةيعتةربون أن نظةام الرقابةة  أفراد العينةة% من 03نسبة لما ميثأي 
 نظام الرقابة الداخلية ليس تسيريي. بأن% 53

 :االستنتاج

 يعتةربنظةام الرقابةة الداخليةة  يؤكةدون علةى أن أفةراد العينةة ميكننا أن نستنتج من مناقشةتنا لنتةائج اوةدول أن
 تسيريي  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتائج االستبيانعرض و تحليل ومناقشة .................................................  الثانيالفصل 

 

 

77 

  الثاني: السؤال

 ؟بنظام ادلراقبة  ادلؤسسة داخل الرقابة مسؤول ىل يقوم

 الغرض من السؤال:

 داخل ادلؤسسة. راقبةادلمعرفة من ادلشرف و ادلسؤول عن 

 يوضح من يقوم بنظام ادلراقبة داخل ادلؤسسة . (:2-3الجدول رقم )                    

 

 

 

 

 

 

 
 داخل ادلؤسسة . ادلراقبةميثل من ادلسؤول عن نظام  ( :2-3التمثيل البياني رقم )

 

 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %35.55 25 نعم

 %15.55 30 ال

 %55.55 23 أحيانا

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

مةا تكةرارات مةن رلمةوع التكةرارات وىةو  25( يتبةني لنةا1-5اوةدول رقةم نتةائج من خالل حتليل ومناقشة 
ادلراقبةة يف يعتةربون ان مسةؤول الرقابةة داخةل ادلؤسسةة ىةو ادلسةؤول عةن نظةام أفةراد العينةة % مةن 35.55نسبة  لميث

 الرقابةة مسةؤولمةن أفةراد العينةة يةرون أن  %55.55نسةبة  لمن رلموع التكرارات وىةو مةا ميثةتكرارات  23ما يراء 
 .ىو ادلسؤول عن نظام ادلراقبة أحيانا  وليس دئما بينما تراء أفراد العينة ادلتبقية عكس ذلك 

 :االستنتاج

يؤكةدون ان نظةام ادلراقبةة مةن مسةؤولية أفةراد العينةة ميكننا أن نستنتج مةن مناقشةتنا لنتةائج اوةدول أن اغلةب 
 داخل ادلؤسسة . راقبةادلادلسؤول عن 
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 الثالث: السؤال

 ؟خطوات يف نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة  توجدىل 

 الغرض من السؤال:

 معرفة خطوات نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة .

 يوضح خطوات نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة . (:3-3الجدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %35.55 13 نعم

 %21.11 33 ال

 %233 53 اجملموع

          

 
 ميثل خطوات نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة.( : 3-3التمثيل البياني رقم )

 

 نعم

 ال
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 تحليل ومناقشة النتائج:

تكرار من رلموع التكرارات أي بنسبة  13تبني لنا أن  (5-5 من خالل مالحظة نتائج اودول 
نسبة  لما ميثتكرار أي  33يعتربون أن لنظام الرقابة الداخلية خطوات بينما ينفي أفراد العينة % من 35.55
 خطوات لنظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة .  دال يوج   21.11%

 :االستنتاج

ميكننا أن نستنتج من مناقشتنا وحتليل نتائج اودول أنا لنظام الرقابة الداخلية خطوات داخل ادلؤسسة  
 عكس ذلك.  األخريف حني يرى بعض 
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  السؤال الرابع:

 ؟ تساىم الرقابة الداخلية يف سريورة نظام عمل ادلؤسسة ىل

 الغرض من السؤال: 

 . الداخلية يف نظام عمل ادلؤسسةمدى مسامهة الرقابة معرفة 

 .مسامهة الرقابة الداخلية يف نظام عمل ادلؤسسة يوضح (:4-3الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

 %03 10 نعم

 %23 35 ال

 %233 53 اجملموع

 

 
 .مسامهة الرقابة الداخلية يف نظام عمل ادلؤسسةميثل  ( :4-3المثيل البياني رقم )

 

 الربع األول

 الربع الثاني
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 تحليل ومناقشة النتائج:

ما تكرار من رلموع التكرارات وىو  10( يتضح لنا أن 3-5من خالل حتليل ومناقشة نتائج اودول  
 .تساىم يف سريورة نظام عمل ادلؤسسة الرقابة الداخلية أن يؤكدونأفراد العينة % من 03نسبة  لميث

 :االستنتاج

تساىم يف سريورة  الرقابة الداخلية أن يؤكدون  أفراد العينة من مناقشتنا وحتليل نتائج اودول نستنتج أن
 .نظام عمل ادلؤسسة
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 السؤال الخامس:

 ؟  التقييم بوضع اخلطط واإلجراءات ادلتبعة لعملية الرقابة ىل يقوم مسؤول

 الغرض من السؤال:

 معرفة من يقوم بوضع اخلطط و الجراءت ادلتبعة لعملية التقييم .  

                    معرفة من يقوم بوضع اخلطط و الجراءت ادلتبعة لعملية التقييم. (:5-3الجدول رقم )   

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %11.11 13 نعم

 %23 35 ال

 %15.55 30 أحيانا

 %233 53 اجملموع

 

 
 الجراءت ادلتبعة لعملية التقييم. ميثل من ادلسؤول عن وضع اخلطط و ( :5-3التمثيل البياني رقم )

 

 

 نعم

 ال

 أحيانا
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 تحليل ومناقشة النتائج:

تكرارات من رلموع التكرارات أي بنسبة  13( يتبني لنا 3-5من خالل عرضنا لنتائج اودول  
يرون أن مسؤول الرقابة ىو من يضع اخلطط و الجراءت ادلتبعة لعملية التقييم فيما أفراد العينة % من 11.11
اخلطط  يضع ىو الذي الرقابة مسؤولأن دائما  ليس يرون أحيانا و أفراد العينة % من 15.55 نسبة  أشار

 التقييم . واإلجراءات ادلتبعة لعملية

 :االستنتاج

يرون أن مسؤول الرقابة  أفراد العينةميكننا أن نستنتج من خالل حتليل ومناقشة نتائج اودول أن أغلب 
 ىو من يضع اخلطط و الجراءت ادلتبعة لعملية التقييم .
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  السؤال السادس:

 ؟ عملية التوجيو العاملني داخل ادلؤسسة باإلشراف على  الرقابة مسؤولىل يقوم 

  الغرض من السؤال:

 . عملية التوجيو العاملني داخل ادلؤسسة  معرفة من ادلسؤول عن

 .  عملية التوجيو العاملني داخل ادلؤسسة يوضح من ادلسؤول عن  (:6-3الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 . عملية التوجيو العاملني داخل ادلؤسسة ميثل من ادلسؤول عن  ( :6-3التمثيل البياني رقم )

 

 نعم 

 ال

 أحيانا

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %35.55 21 نعم

 %55.55 23 ال

 %25.55 33 أحيانا

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

 لما ميثتكرارات من رلموع التكرارات أي  21( تبني لنا أن 1-5من خالل عرضنا لنتائج اودول   
ىو  عملية التوجيو العاملني داخل ادلؤسسة  يؤكدون أن ادلسؤول عن يعتربون و  أفراد العينة% من 35.55نسبة 

يقوم نسبة ادلتبقية أن مسوؤل الرقابة ال ىر تيف ما ,عكس ذلك  % 55.55 فيما يرون نسبة مسؤول الرقابة 
 .بعملية التوجيو العاملني داخل ادلؤسسة أحيانا وليس دائما 

 :االستنتاج

ادلسؤول عن الرقابة  يؤكدون أن أفراد العينةميكننا أن نستنتج من مناقشتنا لنتائج اودول أن أغلب  
 . عملية التوجيو العاملني داخل ادلؤسسة ىو ادلسؤول عن 
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 السؤال السابع:

 ؟ىل ىناك فصل بني الرقابة احملاسبية و الرقابة اإلدارية  

 الغرض من السؤال:

 معرفة الفصل بني الرقابة احملاسبية و الرقابة اإلدارية.

 بني الرقابة احملاسبية و الرقابة اإلدارية.:يوضح الفصل (7-3جدول رقم)

 

 
 الفصل بني الرقابة احملاسبية و الرقابة اإلدارية.ميثل  ( :7-3التمثيل البياني رقم )

 

 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %05.55 13 نعم

 %31.11 31 ال

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

يرون أن أفراد العينة % من 05.55( يتضح لنا أن نسبة 0-5نتائج اودول  من خالل حتليل ومناقشة 
 .  ىناك فصل بني الرقابة احملاسبية و الرقابة اإلدارية

 اإلستنتاج:

يؤكدون أن ىناك  أفراد العينة من  ةاألغلبية الساحقميكننا أن نستنتج من خالل حتليل مناقشة النتائج أن 
 الرقابة اإلدارية. فصل بني الرقابة احملاسبية و
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 المحور األول: استنتاج

من خالل عرض النتائج للمحور األول الذي خيدم لنا الفرضية األوىل اليت صيغت بأن للرقابة الداخلية دورا      
وجاءت أسئلتو من  دور أساسي يف ادلؤسسة الرياضية لرقابة الداخلية أساسيا يف ادلؤسسة  وكان عنوان احملور ىل 

 الرياضية .السؤال األول إىل السؤال السابع من معرفة الرقابة الداخلية و دورىا األساسي يف ادلؤسسة 

 :يما يلومن خالل النتائج احملصل عليها من اودول 

 .تسيرييو رقابة يعتربيؤكدون أن نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة  أفراد العينة -
 .نظام ادلراقبة من مسؤولية ادلسؤول عن الرقابة داخل ادلؤسسة إنيؤكدون  أفراد العينة اغلب -
 .يعتربون أن لنظام الرقابة الداخلية خطواتأفراد العينة  -
 .ادلؤسسة عمل نظام سريورة يفتساىم  الداخلية لرقابةا يؤكدون أنأفراد العينة  -
 .اخلطط و الجراءت ادلتبعة لعملية التقييمأن ادلسؤول على ادلراقبة ىو من يقوم بوضع أفراد العينة يؤكد  -

 ومن خالل كل ىذا نستنتج مدى صحة الفرضية األوىل اليت تقول:

 .(الرياضية في المؤسسة أساسيالرقابة الداخلية دورا )
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  لرقابة الداخلية اجراءت و مميزات لتحقيق نظام الرقابة الجيد :المحور الثاني. 
 السؤال الثامن:

 ؟ت ايف تسهيل عملية اختاذ القرار  تساىم الرقابة الداخلية ىل 

 الغرض من السؤال:

 .تايف تسهيل عملية اختاذ القرار  الرقابة الداخلية مسامهة مدىمعرفة  

 تايف تسهيل عملية اختاذ القرار  الرقابة الداخليةمسامهة  مدىيوضح  (:8-3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %13 23 نعم

 %13 31 ال

 %13 31 أحيانا

 %233 53 اجملموع

 

  تايف تسهيل عملية اختاذ القرار  الرقابة الداخليةميثل مدى مسامهة  ( :8-3التمثيل البياني رقم )

 
 

 نعم

 ال

 أحيانا
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 تحليل ومناقشة النتائج:

تكرارات من رلموع التكرارات أي  23( يتبني لنا أن 3-5من خالل مناقشة وحتليل نتائج اودول  
 .مسامهة كبرية يف تسهيل عملية اختاذ القرارات  الرقابة الداخلية تساىم يعتربون أن   أفراد العينة% من 13بنسبة 

 اإلستنتاج:

مسامهة   ةلرقابة الداخلييدركون بأن  أفراد العينةميكننا أن نستنتج من مناقشتنا لنتائج اودول أن أغلب  
 كبرية يف تسهيل عملية اختاذ القرارات ويرون على أنو جيب العمل أكثر من أجل الوصول لألىداف ادلسطرة . 
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  السؤال التاسع:

 ؟ىل لرقابة الداخلية رلموعة من القوانني و القواعد 

 الغرض من السؤال:

 .إن كانت ىناك قوانني و القواعد يف ما خيص الرقابة الداخلية معرفة 

 .إن كانت ىناك قوانني و القواعد يف ما خيص الرقابة الداخلية يوضح (:9-3جدول رقم)

 

 

 

 

 

 
 

 .كانت ىناك قوانني و القواعد يف ما خيص الرقابة الداخليةإن  ميثل ( : 9-3التمثيل البياني رقم )

 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %03 10 نعم

 %23 35 ال

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

% مةن 03تكةرارات مةن رلمةوع التكةرارات أي بنسةبة  10تبةني لنةا أن  ( 0-5 من خالل مالحظة نتائج اوةدول 
 .تعمل عليها  القواعد و القوانني من رلموعة الداخلية لرقابة يؤكدون أن أفراد العينة

 :االستنتاج

 الداخلية لرقابةيؤكدون أن  أفراد العينةميكننا أن نستنتج من مناقشتنا لنتائج اودول أن أغلب  
 .تعمل عليها  القواعد و القوانني من رلموعة
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 السؤال العاشر:

 ؟ وجود نظام رقايب فعال التخطيط اويد ضمنيىل   

 الغرض من السؤال:

  .التخطيط اويد يف وجود نظام رقايب فعال مدى مسامهة معرفة  

 .دور التخطيط اويد يف وجود نظام رقايب فعال يوضح (:11-3الجدول رقم)

  

 
 .التخطيط اويد يف وجود نظام رقايب فعال مسامهة ميثل مدى  ( :11-3التمثيل البياني رقم )

 

 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %05.55 11 نعم

 %25.55 33 ال

 %25.55 33 أحيانا

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

تكرار من رلموع التكرارات أي نسبة  11( يتبني لنا أن 23-5من خالل حتليل ومناقشة نتائج اودول  
 . فعال رقايب نظام وجود يف مسامهة لتخطيط اويديعتربون أن   أفراد العينة% من 05.55

 اإلستنتاج:

التخطيط يؤكدون على أن   أفراد العينةأن أغلب  من خالل مناقشتنا لنتائج اودول ميكننا أن نستنتج
 . فعال رقايب نظام وجود يف مسامهة اويد لو 
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 السؤال الحادي عشر:

 ؟يعترب نظام الرقابة الداخلية عبارة عن خطة تنظيمية  ىل 

  الغرض من السؤال:

 .إن كان نظام الرقابة الداخلية عبارة عن خطة تنظيمية  معرفة

 .إن كان نظام الرقابة الداخلية عبارة عن خطة تنظيمية يوضح (:11-3الجدول رقم)

 .إن كان نظام الرقابة الداخلية عبارة عن خطة تنظيمية ميثل ( :11-3التمثيل البياني رقم )

 
 

 

 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %13 23 نعم

 %21.11 33 ال

 %15.55 30 أحيانا

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

ما تكرار من رلموع التكرارات أي  23( يتبني لنا أن 22-5من خالل عرضنا لنتائج اودول   
تكرار  30 رىييف حني  تنظيمية خطة عن عبارة الداخلية الرقابة نظامبرون أن  أفراد العينة% من 13نسبة  لميث

 .تنظيمية خطة عن عبارة الداخلية الرقابة نظاميكون انو ليس بصفة دائما  أفراد العينة% من  15.55أي بنسبة

 اإلستنتاج:

 الرقابة نظاميرون أن أفراد العينة ميكننا أن نستنتج من مناقشتنا لنتائج اودول أن أغلب  
يرون أن ليس بصفة دائما يعين أحيانا يكون  أفراد العينةمن بعض ال يرى يف حني تنظيمية خطة عن عبارة الداخلية
 .تنظيمية خطة عن عبارة الداخلية الرقابة نظام
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 السؤال الثاني عشر:

 ؟ ىل التوجيو اويد داخل ادلؤسسة يضمن نظام رقايب جيد  

 الغرض من السؤال:

 .التوجيو اويد يضمن نظام رقايب جيد  مسامهة معرفة 

 التوجيو اويد يضمن نظام رقايب جيد.يوضح  (:12-3الجدول رقم)

 

 

 

 

 

 .التوجيو اويد يف ضمان نظام رقايب جيد  مسامهة ميثل مدي ( :12-3التمثيل البياني رقم )

 
 

 

 

 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %31.11 11 نعم

 %25.55 33 ال

 %233 53 اجملموع
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 النتائج:تحليل ومناقشة 

تكرارات من رلموع التكرارات أي  11( يتبني لنا أن 21-5من خالل عرضنا لنتائج اودول  
 . جيد رقايب نظام نضمي اويد التوجيو مسامهةأن  وكدوني أفراد العينة% من 233نسبة

 :االستنتاج

 يضمن اويد التوجيو أن يوكدون أفراد العينةميكننا أن نستنتج من مناقشتنا لنتائج اودول  أن أغلب 
 .  جيد رقايب نظام
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 السؤال الثالث عشر:

 ؟ ادلؤسسة يف االسرتاتيجية القرارات اختاذ عملية يف الداخلية الرقابة نظام يساعد ىل

 الغرض من السؤال:

 يف ادلؤسسة . ةاالسرتاتيجييف عملية اختاذ القرارات  نظام الرقابة الداخلية  مسامهةمعرفة مدى 

 يف االسرتاتيجية القرارات اختاذ عملية يف  الداخلية الرقابة نظام مسامهة: يوضح مدى (13-3الجدول رقم )
 .ادلؤسسة

 

 
 االسرتاتيجية القرارات اختاذ عملية يف  الداخلية الرقابة نظام مسامهةميثل مدى  ( :13-3التمثيل البياني رقم )

 .ادلؤسسة يف

 

 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %05.55 13 نعم

 %31.11 31 ال

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

مةا تكرارات من رلموع التكةرارات أي  13( يتبني لنا أن 25-5من خالل حتليل ومناقشة نتائج اودول  
 القةةةةةرارات اختةةةةاذ عمليةةةةة يف يسةةةةاىم الداخليةةةةة الرقابةةةةة نظةةةةامأن  يؤكةةةةدون  أفةةةةراد العينةةةةة% مةةةةن 05.55نسةةةةبة  لميثةةةة

 .ادلؤسسة يف االسرتاتيجية

 اإلستنتاج:

 الرقابة نظاميؤكدون أن  أفراد العينةميكننا أن نستنتج من خالل مناقشتنا لنتائج اودول أن أغلب           
 .ادلؤسسة يف االسرتاتيجية القرارات اختاذ عملية يف يساىم الداخلية
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  عشر:السؤال الرابع 

 ؟ يف ادلؤسسة اإلدارييف تطوير مستوى األداء  ىل يساىم نظام الرقابة الداخلية           

  الغرض من السؤال:

 .يف ادلؤسسة اإلدارييف تطوير مستوى األداء  نظام الرقابة الداخلية  مسامهةمعرفة مدى          

يف  اإلدارييف تطوير مستوى األداء  نظام الرقابة الداخلية  مسامهة يوضح مدى (:14-3الجدول رقم )
 .ادلؤسسة

 

 

 
يف  اإلدارييف تطوير مستوى األداء  نظام الرقابة الداخلية  مسامهةميثل مدى  ( :14-3التمثيل البياني رقم )

 .ادلؤسسة

 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %31.11 20 نعم

 %21.11 33 ال

 %11.11 33 أحيانا

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

تكرار من رلموع التكرارات أي بنسبة  20( تبني لنا أن 23-5من خالل عرضنا لنتائج اودول            
 .ادلؤسسة يف اإلداري األداء مستوى تطوير يف يساىم الداخلية الرقابة نظام يرون أن  أفراد العينة % من31.11

 :االستنتاج

 يساىم الداخلية الرقابة نظاميؤكدون أن  أفراد العينةمن مناقشتنا وحتليل نتائج اودول نستنتج أن أغلب         
 . ادلؤسسة يف اإلداري األداء مستوى تطوير يف
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 السؤال الخامس عشر:

 ؟ ذلا احملدد الزمن يف لتنفيذ قابلة واضحة أىداف وضع على الداخلية الرقابة نظام يساعد ىل        

 الغرض من السؤال:

 .وضع أىداف واضحة قابلة لتنفيذ يف الزمن احملدد ذلا يف الداخلية الرقابة نظاممسامهة معرفة مدى         

 الزمن يف لتنفيذ قابلة واضحة أىداف وضع يف الداخلية الرقابة نظام مسامهةيوضح مدى (:15-3الجدول رقم )
 .ذلا احملدد

 

 

 

 

 

 
 

 لتنفيةةذ قابلةةة واضةةحة أىةةداف وضةةع يف الداخليةةة الرقابةةة نظةةام مسةةامهةميثةةل مةةدى  ( :15-3التمثيللل البيللاني رقللم )
 . ذلا احملدد الزمن يف

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %35.55 13 نعم

 %21.11 33 ال

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

تكةةرارات مةةن رلمةةوع التكةةرارات  13( يتبةةني لنةةا أن 23-5مةةن خةةالل حتليةةل ومناقشةةة نتةةائج اوةةدول رقةةم          
 واضةحة أىةداف وضةع يفلةو دور  الداخليةة الرقابةة نظةامأن  يؤكةدون  أفةراد العينةة% من 35.55وىو ما ميثل نسبة 

 .ذلا احملدد الزمن يف لتنفيذ قابلة

 :االستنتاج

 لةو الداخليةة الرقابةة لنظةام يةدركون أن أفةراد العينةةميكننا أن نستنتج من حتليل ومناقشة نتةائج اوةدول أن أغلةب      
 .ذلا احملدد الزمن يف لتنفيذ قابلة واضحة أىداف وضع يف مسامهة
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 إستنتاج المحور الثاني:

 الداخليةةة لرقابةةة بةةأن مةةن خةةالل عةةرض النتةةائج للمحةةور الثةةات الةةذي خيةةدم لتةةا الفرضةةية الثانيةةة والةةيت صةةيغت         
 لتحقيةةق شليةةزات و اجةةراءت الداخليةةة للرقابةةة ىةةلوكةةان عنةةوان احملةةور  اويةةد الرقابةةة نظةةام لتحقيةةق شليةةزات و اجةةراءت
الرقابةةةة  شليةةةزات و اجةةةراءت, مةةةن معرفةةةة  الثةةةامنإىل السةةةؤال  االولوجةةةاءت أسةةةئلتو مةةةن السةةةؤال  اويةةةد الرقابةةةة نظةةةام

 . اليت حتقق نظام رقايب جيد  الداخلية 

 :يما يلومن خالل النتائج احملصل عليها من اوداول 

يةةةدركون بةةةأن لةةةألداء ادلةةةا  مسةةةامهة كبةةةرية يف تسةةةهيل عمليةةةة اختةةةاذ القةةةرارات التنفيذيةةةة و  أفةةةرد العينةةةةأغلةةةب  -
 التشغيلية.

 يؤكدون أن لألداء ادلا  دورا كبريا يف عملية تطوير و تغيري يف أعمال ادلؤسسة.أفرد العينة  أن أغلب -
 .كبرية على رفع كفاءة أداء ادلؤسسة  يؤكدون على أن لألداء ادلا  مسامهة أفرد العينة   -
يف اكتسةةاا العةةاملني يف ادلؤسسةةة مهةةارات جديةةدة يف العمةةل  يةةرون أن لةةألداء ادلةةا  مسةةاعدة  أفةةرد العينةةة -

 .لتحسني األداء
تطةةةوير قةةةدرات ادلؤسسةةةة علةةةى التخطةةةيط السةةةليم لتحقيةةةق يةةةرون أن لةةةألداء ادلةةةا  دورا كبةةةريا يف أفةةةرد العينةةةة  -

 .األىداف ادلسطرة
 يف ادلؤسسة. ةاالسرتاتيجييعتربون أن لألداء ادلا  دورا يف عملية اختاذ القرارات  أفرد العينة -
 .تطوير مستوى األداء اإلداري يف ادلؤسسةأن لألداء ادلا  دورا كبريا يف أفرد العينة يؤكدون  -
 

 من كل نستنتج مدى صحة الفرضية الثانية اليت تقول:      

 (لرقابة الداخلية اجراءت و مميزات لتحقيق نظام الرقابة الجيد)
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  :مساهمة فعالة لتحقيق أهداف المؤسسة الرياضيةلرقابة الداخلية المحور الثالث. 
 عشر: السادسالسؤال 

 ؟ ادلؤسسةوتطوير يساىم نظام الرقابة الداخلي الفعال يف حتسني  ىل

 الغرض من السؤال:

 .ادلؤسسةوتطوير نظام الرقابة الداخلي الفعال يف حتسني معرفة مدى مسامهة 

 .ادلؤسسةوتطوير نظام الرقابة الداخلي الفعال يف حتسني مسامهة يوضح (:16-3الجدول رقم)

 

 

 

 

 

 
 .ادلؤسسةوتطوير نظام الرقابة الداخلي الفعال يف حتسني مسامهة ميثل  ( :16-3التمثيل البياني رقم )

 

 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %03 10 نعم

 %23 35 ال

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

ما تكرارات من رلموع التكرارات أي  10( أن 21-5يتبني لنا من خالل حتليل ومناقشة نتائج اودول  
 وتطوير حتسني يف يساىم الفعال الداخليأن لنظام الرقابة  يؤكدونيرون  أفراد العينة% من 03نسبة  لميث

 .ادلؤسسة

 اإلستنتاج:

 الرقابة لنظام جيمعون على أن أفراد العينةميكننا أن نستنتج من حتليل ومناقشة نتائج اودول أن أغلب 
 .ادلؤسسة وتطوير حتسني يف يساىم الفعال الداخلي
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 عشر: السابعالسؤال 

 ؟ ىل هتتم الرقابة الداخلية بالسلوك العام لتسيري

 الغرض من السؤال:

 .مدى اىتمام الرقابة الداخلية بالسلوك العام لتسيري معرفة 

 .مدى اىتمام الرقابة الداخلية بالسلوك العام لتسيرييوضح  (:17-3الجدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 
 .لتسيري العام بالسلوك الداخلية الرقابة اىتمام مدىميثل  ( :17-3التمثيل البياني رقم )

 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %05.55 13 نعم

 %31.11 31 ال

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

مةا تكرارات من رلموع التكرارات وىةو  13( يتبني لنا أن20-5من خالل حتليل ومناقشة نتائج اودول  
 .لتسيري العام بالسلوكهتتم  الداخلية الرقابةيعتربون أن  أفراد العينة% من 05.55نسبة  لميث

 اإلستنتاج:

 بالسلوك هتتم الداخلية الرقابة أنيؤكدون على  أفراد العينةمن مناقشتنا وحتليل ونتائج اودول نستنتج أن 
 . لتسيري العام
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 عشر: الثامنالسؤال 

 ؟ و تسهر على تصحيحها تىل تساىم الرقابة الداخلية يف تصحيح األخطاء و االحنرافا

 الغرض من السؤال:

 . و تسهر على تصحيحها تمدى مسامهة الرقابة الداخلية يف تصحيح األخطاء و االحنرافامعرفة 

و تسهر على  تمدى مسامهة الرقابة الداخلية يف تصحيح األخطاء و االحنرافايوضح  (:18-3الجدول رقم)
 .تصحيحها

 

 

 

 

 

 
و تسةةهر  تمةدى مسةةامهة الرقابةة الداخليةة يف تصةةحيح األخطةاء و االحنرافةاميثةل  ( :18-3التمثيلل البيلاني رقللم )

 .على تصحيحها

 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %01.11 15 نعم

 %15.55 30 ال

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

تكرارات من رلموع التكرارات أي نسبة  15( أن 23-5يتبني لنا من خالل مناقشة وحتليل نتائج اودول  
و  تصحيحها على تسهر و االحنرافات و األخطاء تصحيح يفتساىم  الداخلية الرقابة أفراد العينة% من 01.11

 .   البقية يرون عكس ذلك   أفراد العينة% من 15.55تكرارات من رلموع التكرارات أي نسبة  30

 اإلستنتاج:

 الداخلية الرقابة يؤكدون أن العينةأفراد ميكننا أن نستنتج من مناقشتنا لتحليل ونتائج اودول أن أغلب 
 .تصحيحها على تسهر و االحنرافات و األخطاء تصحيح يف تساىم
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 :التاسع عشرةالسؤال 

 ؟حتقيق األىداف ادلسطرة وجود نظام رقايب فعال يضمن ىل 

 الغرض من السؤال:

 .حتقيق األىداف ادلسطرة يفنظام رقايب فعال  تأثري معرفة

 حتقيق األىداف ادلسطرة. يفنظام رقايب فعال  مسامهةيوضح  (:19-3رقم)الجدول 

 

 

 

 

 

 

 
 .حتقيق األىداف ادلسطرة يفنظام رقايب فعال  مسامهةميثل ( : 19-3التمثيل البياني رقم )

 

 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %33 13 نعم

 %13 31 ال

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

ميثةةل نسةةبة  تكةةرارات مةةن رلمةةوع التكةةرارات وىةةو مةةا 13( يتبةةني لنةةا أن 20-5مةةن خةةالل نتةةائج اوةةدول  
 .  ادلسطرة األىداف حتقيق يف مسامهة كبرية فعال رقايب نظامعلي أن ليؤكدون  أفراد العينة% من 33

 :االستنتاج

 فعال رقايب لنظام أن علي يؤكدون ويعتربون   أفراد العينةمن مناقشتنا وحتليل نتائج اودول نستنتج أن 
 ادلسطرة األىداف حتقيق يف كبرية مسامهة
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 السؤال العشرون:

 ؟ىل نظام الرقابة الداخلية يبني مدى التزام العاملني يف ادلؤسسة 

 الغرض من السؤال:

 . نظام الرقابة الداخلية يف التزام العاملني يف ادلؤسسة تأثريمدى  معرفة

 .نظام الرقابة الداخلية يف التزام العاملني يف ادلؤسسة مدى مسامهة يوضح (:21-3رقم ) الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 .التزام العاملني يف ادلؤسسة نظام الرقابة الداخلية يفمدى مسامهة  ميثل ( :21-3التمثيل البياني رقم )

 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %03 12 نعم

 %25.55 33 ال

 %21.11 33 أحيانا

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

تكرار من رلمةوع التكةرارات أي نسةبة  12( أن 13-5يتبني لنا من خالل مناقشة وحتليل نتائج اودول  
 .ادلؤسسة يف العاملني التزام يفيؤثر  الداخلية الرقابة نظام أن يعتربون أفراد العينة% من 03

 اإلستنتاج:

 يؤثر الداخلية الرقابة نظاميعتربون أن  أفراد العينةمن مناقشتنا لتحليل و نتائج اودول نستنتج أن أغلب 
 . ادلؤسسة يف العاملني التزام يف
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 والعشرون: الواحدالسؤال 

 ؟ ادلؤسسةأداء وسيلة لتحسني  ةالداخلي الرقابة نظاميعد ىل 

 الغرض من السؤال:

 . ادلؤسسة األداء لتحسنينظام الرقابة الداخلية وسيلة  معرفة إن كان           

 . ادلؤسسة األداء لتحسنينظام الرقابة الداخلية وسيلة اعتبار  يوضح مدى (:21-3الجدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 
 

 .ادلؤسسة األداء لتحسنينظام الرقابة الداخلية وسيلة اعتبار ميثل مدى  ( :21-3البياني رقم )التمثيل 

 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %01.11 15 نعم 

 %15.55 30 ال

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

تكرار من رلموع التكرارات وىةو ميثةل  15( يتبني لنا أن 12-5من خالل حتليل ومناقشة نتائج اودول  
 .   ادلؤسسة األداء لتحسني وسيلة الداخلية الرقابة نظام أنيعتربون أفراد العينة % من 01.11نسبة 

 اإلستنتاج:

يعتربون أن نظام الرقابة الداخلية وسيلة  أفراد العينةمن مناقشتنا وحتليل لنتائج اودول نستنتج أن 
 .ادلؤسسة  لتحسني األداء
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 والعشرون: الثانيالسؤال 

 ؟ من أجل حتقيق أىداف ادلؤسسةالرقابة الداخلية  ىل ىناك شروط يف ما خيص          

 الغرض من السؤال:

 . ادلؤسسةحتقيق أىداف ختص الرقابة الداخلية من أجل معرفة إن كانت ىناك شروط          

 .ادلؤسسة حتقيق أىدافشروط يف ما خيص الرقابة الداخلية من أجل  يوضح (:22-3الجدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 
 

 .ادلؤسسة حتقيق أىدافشروط يف ما خيص الرقابة الداخلية من أجل ميثل  ( :22-3التمثيل البياني رقم )

 

 

 نعم

 ال

 المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات

 %31.11 11 نعم

 %25.55 33 ال

 %233 53 اجملموع
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 تحليل ومناقشة النتائج:

رلمةوع التكةرارات وىةو تكةرار مةن  11يتة  لنةا أن (11-5رقةم  من خةالل مناقشةة وحتليةل نتةائج اوةدول 
 حتقيةةق أجةةل مةةن الداخليةةة الرقابةةة خيةةص مةةا يف شةةروطيعتةةربون أن ىنةةاك  أفةةراد العينةةة% مةةن 11.11ميثةةل نسةةبة  مةةا

  ادلؤسسة أىداف

 :االستنتاج

أن ىناك يعتربون  أفراد العينةميكننا أن نستنتج من خالل مناقشتنا لتحليل لنتائج اودول أن أغلب 
 .ادلؤسسة أىداف حتقيق أجل من الداخلية الرقابة خيص ما يف شروط
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 المحور الثالث: استنتاج

 لرقابةة ىةل من خالل عرض نتائج احملور الثالث الذي خيدم الفرضية الثالثةة والةيت صةيغت علةى النحةو التةا 
 لتحقيةق فعالةة مسةامهة الداخليةة لرقابةةوكةان عنةوان احملةور  الرياضةية ادلؤسسةة أىةداف لتحقيةق فعالةة مسةامهة الداخلية
 ةمسةامهة الرقابةة الداخليةمةن معرفةة  السةابعإىل السةؤال  االولوجةاءت أسةئلتو مةن السةؤال  الرياضةية ادلؤسسةة أىداف

 . يف حتقيق االىداف ادلؤسسة الرياضية

 :يما يلومن خالل النتائج احملصل عليها نستنتج 

 .ادلؤسسة وتطوير حتسني يفجيمعون على أنا لنظام الرقابة الفعال دورا كبريا   أفراد العينةأغلب  -
 .لتسيري العام بالسلوكهتتم  الداخلية الرقابة أن يؤكدون علىأفراد العينة  -
 علةةى تسةةهر و االحنرافةةات و األخطةةاء تصةةحيح تسةةاىم يف الداخليةةة الرقابةةةيؤكةةدون أن أغلةةب أفةةراد العينةةة  -

 .تصحيحها
 .يف ادلؤسسة ادلسطرة األىداف حتقيق يضمنرقايب فعال يعتربون أن وجود نظام أفراد العينة  -
 .ادلؤسسة يف العاملني التزام مدى يبني الداخلية الرقابة نظاميعتربون أن أفراد العينة  -
 .ادلؤسسة أداء لتحسني وسيلة يعد الداخلية الرقابة نظامأفراد العينة يرون أن  -
 .ادلؤسسة أىداف حتقيق أجل من الداخلية الرقابة خيص ما يف شروط ىناكأفراد العينة يؤكدون أن  -

 من خالل كل ىذا نستنتج صحة الفرضية الثالثة اليت تقول:            

 (حقيق أهداف المؤسسة الرياضيةفي تلرقابة الداخلية مساهمة فعالة )
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 خالصة : 

و كةل ادلراحةل و دراسةةة  , علةى سلتلةا اووانةب الةديوان ادلركةب الرياضةةي بةالواديبعةد تناولنةا لنظةام الرقابةة الداخليةة 
نتائجهةةةا , تبةةةني لنةةةا أن ادلؤسسةةةة ال تطبةةةق نظةةةام الرقابةةةة الداخليةةةة  و حتليلةةةو و حسةةةاا النسةةةب و حتليةةةل االسةةةتبيان

بادلسةةتوى ادلطلةةوا و الفعلةةي , الةةذي يسةةمح بتحقيةةق رقابةةةة دوريةةة بواسةةطة رلموعةةة مةةن الوسةةائل ادلسةةتعملة بصةةةفة 
دائمةة يف الوحةدات العمليةةة و اخلدميةة ,و ىةةذا قصةد ضةةمان شةرعية و امةن صةةحة العمليةات احملققةةة , و كةذا متابعةةة 

الةةةذي يبةةةني مةةةدى و ىةةةذا ,  اإلداريةةةةالعمليةةةات والوحةةةدات ادلكلفةةةة بةةةالتحقق مةةةن صةةةحتها , ال سةةةيما مةةةن الناحيةةةة 
 اذلشاشة و الضعا لنظام الرقابة الداخلية و يعكس اوانب السليب للمؤسسة .
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 خاتمة : 

و الدور  األمهية ىذه  إبراز, حاولنا  أمهية الرقابة الداخلية يف املؤسسات الرياضيةمن خالل دراستنا ملوضوع 
 األىداف, فهي اليت تعمل على رقابة التنفيذ اخلطط املوضوعة و حتقيق  املؤسسات الرياضيةالذي تلعبو يف 

و معرفة  الفروقاتالفعلي مع ما ىو خمطط لو و استخراج  األداء, و كذلك مقارنة  اإلدارةاليت تصبو إليها 
ثل املرآة العاكسة لنشاط املؤسسة أمام كل املتعاملني معها و يساعدىا دت الرقابة الداخلية ,االحنرافات  أسباب

 .  للمؤسسةو التنبؤ باملستقبل و اختاذ القرارات املستقبلية و السليمة 

 نتائج و اختبار فرضيات البحث : 

 من خالل دراستنا توصلنا إىل بعض النتائج منها : 

املكتوبة و غري املكتوبة و التوصيات  اإلجراءاتداخلية و تعترب الرقابة الداخلية جمموعة من القوانني ال -
 يف املؤسسة .  األفضلو طرق العمل اليت تساىم يف التحكم  اإلدارية

يتميز النظام الرقايب القوي و الفعال بدرجة كبرية من املصداقية للمؤسسة و أمهيتو ملا لو من مقومات  -
 :  األوىلرتفاع العايل و ىذا ما يثبت صحة الفرضية للمبىن ذو اال األساسرئيسية تعترب مبثابة حجر 

 "   الرياضيةالرقابة الداخلية لها دور أساسي في المؤسسة " 

الرقابة الداخلية عبارة عن جمموعة من القواعد والقوانني  تسهر على تسهيل اختاذ القرارات التنفيذية والتشغيلية  -
 :  الثانيةو ىذا ما يثبت صحة الفرضية 

 . لرقابة الداخلية اجراءت و مميزات لتحقيق نظام الرقابة الجيد
و عدم  و تسهر على تصحيحها تالرقابة الداخلية الفعال على تصحيح األخطاء و االحنرافاتقوم مسامهة  -

 :  الثالثةو ىذا ما يثبت الفرضية  املؤسسةأداء وسيلة لتحسني الوقوع فيها مرة أخرى ,وىي 
 "  مساهمة فعالة لتحقيق أهداف المؤسسة الرياضيةلرقابة الداخلية " 

 املؤسسة حمل الدراسة هلا نظام رقايب داخلي لكن غري مستغل بأكمل وجو . -
يف التسيري يف ظل الظروف الصعبة مرىون بتحسني أدائها عرب كافة  الرياضيةيعترب النجاح املؤسسات  -

 املستويات . 
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 التوصيات : 

 حديث يشمل مجيع ىياكل املؤسسة من الداخل و اخلارج.إعادة وضع برنامج رقايب  -
 حتديث إجراءات نظام الرقابة و جعلو أكثر فعالية . -
 وضع برامج لتوعية العاملني بضرورة احرتام إجراءات الرقابة الداخلية و تغري نظرهتم حول عملية التقييم . -
 وظفني يف خمتلف الوحدات . امل االىتمام بتحقيق االنضباط الوظيفي و التقييم الدوري لألداء -
 ضرورة وضع إعداد برنامج ملقارنة األداء الفعلي و باألداء الواجب حتقيقو . -
ضرورة وضع برنامج لتقييم نتائج املؤسسة من سنة ألخرى يسمح باكتشاف األخطاء و تصحيح االحنرافات  -

. 
و  إتقانسب للعمل بكل خلق ثقافة الكل يراقب و الكل مراقب داخل املؤسسة من أجل توفري جو منا -

 . أىدافهاحتقيق املؤسسة  إىلاحرتام املعايري اليت تؤدي 
 



 

 

 



 قائمة المراجع

 

 

521 

 قائمة الكتب :

عبد الفتاح الصحن , حممد سريا , الرقابة و املراجعة على املستوي الكلي و اجلزئي , الدار اجلامعية  (1
     -     اإلسكندرية

عبد الفتاح الصحن , و نور امحد , الرقابة و مراجعة احلسابات , مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة و النشر  (2
 بدون سنة  اإلسكندرية

 .     الصبان حممد مسري و حممد الفيومي حممد , املراجعة بني التنظري و التطبيق, الدار اجلامعية , بريوت  (3
اجعة و التدقيق احلسابات , ديوان املطبوعات اجلامعية , اجلزائر طواهر حممد التهامي , صديقي مسعود , املر  (4

    . 
غسان فالح املطارنة , تدقيق احلسابات املعاصرة الناحية النظرية , الدار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة  (5

 .    عمان 
يثة يف تكنولوجيا و عبد الوهاب نصر علي , شحاتة السيد شحاتة , الرقابة و املراجعة الداخلية احلد (6

 .     املعلومات و عوملة أسواق املال " الواقع و االفاق " , الدار اجلامعية , مصر ,
الدكتور عطا اهلل امحد سويلم احلسبان ,الرقابة الداخلية و التدقيق يف بيئة تكنولوجيا املعلومات , دار الراية  (7

      للنشر و التوزيع , االردن عمان , 
الصحن , حممد السيد سريا ,الرقابة و املراجعة الداخلية على املستوى الكلي و اجلزئي  عبد الفتاح حممد (8

     مطبعة التوين الفلكي , اسكندرية 
عبد الوهاب نصر علي , شحاتة السيد شحاتة , دراسات متقدمة يف مراجعة احلسابات و تكنولوجيا  (9

      املعلومات , الدار اجلامعية , االسكندرية 
تاح حممد الصحن و فتحي رزق السوافري , الرقابة و املراجعة الداخلية الدار اجلامعية عبد الف (10

 .     االسكندرية 
جربوع حممد يوسف مراجعة احلسابات بني النظرية و التطبيق مؤسسة الوراق عمان الطبعة االوىل   (11

     
 2002والتوزيع,لبنان, والنشر للطباعة حزم ابن دار ,"املؤسسي العمل: "لوين العد أكرم حممد د (12

 .14:,ص
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 اجلامعية, املطبوعات ديوان ,"املؤسسات وتسيري اقتصاد" :حبيب بن الرزاق عبد   (13
 .24,ص2002اجلزائر,

 .45:ص ,1988اإلسكندرية, ,"اجلامعية املطبوعات األعمال, إدارة كتاب: "الشرقاوي علي د   (14
 .55:,ص1994,"اإلسرتاتيجي التخطيط وسقوط ارتفاع: " منتزبريج  هنري (15

 
 :العلمية الرسائل

 . والرياضية البدنية بالرتبية املتعلق 2004 أوت14 يف املؤرخ 10-4 رقم القانون (16
 . والرياضية البدنية بالرتبية املتعلق , 2004 أوت14 يف املؤرخ , 4-10 رقم القانون   (17
 ,العدد الرمسية اجلريدة ,1991 نوفمرب 02يف املؤرخ  ,416/91 رقم:  التنفيذي املرسوم   (18

 1991 نوفمرب30 بتاريخ ,الصادرة54
 بتاريخ الصادرة 06 العدد الرمسية ,اجلريدة1993فيفري-03 يف واملؤرخ: املشرتك الوزاري القرار (19

31/01/1993 
 ديسمرب22 ل املوافق 1426 القعدة ذو 20 يف املؤرخ 492/05 رقم التنفيذي املرسوم   (20

 13,ص84 ,العدد2005
 .1993ديسمرب22-21 األمم قصر للرياضة, الوطنية اجللسات (21
 .1995فيفري25 يف املؤرخ 95/09 رقم األمر من 90 املادة   (22
 ,العدد1991نوفمرب02 ل املوافق 1412 الثاين ربيع25 يف املؤرخ 416/91 التنفيذي املرسوم (23

 .2133:,ص54
 .925:,ص 1977 أوت 06ل املوافق 1397 شعبان20 يف املؤرخ 77/117 رقم املرسوم   (24
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي
 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 قسم اإلدارة والتسيير الرياضي

 

 
 

إطار إجناز البحث احلايل والبحث العلمي نتقدم إليكم هبذه األسئلة واليت تدخل ضمن دراستنا ادليدانية وذلك  يف

 لتحضري مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت يف الرتبية البدنية والرياضية ، ختصص إدارة وتسيري رياضي، حتت عنوان:

 أهمية نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الرياضية

 ميدانية على حالة الديوان المركب الرياضي لوالية الــواديدراسة 

ونتذوخى مذنكم كذل  ذدل والد ذة  االسذتمارةنرجو منكم سيادة األستاذ الكرمي أن تتفضل باإلجابة على أسئلة ىذذه 

 وادلوضذذذوعية نذذذ  نكذذذون يف نذذذدود أدال األمانذذذة العلميذذذة ،مذذذل العلذذذم أن ادلعلومذذذال الذذذيت سذذذتدلون هبذذذا تبقذذذى سذذذرية وال

 تستعمل إال من أجل إجناز ىذا البحث.

 ( يف اخلانة ادلناسبة يف نظرك.xمالنظة: ضل عالمة)

 مل خالص الشكر والتقدير دلساعدتكم.                                     

 تحت إشراف األستاذ:                          إعداد الطالب:                                         

                                                                    بن بردي فارس خالد دنيو 

 
 5102/5102الموسم الجامعي:
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 المحور األول : هل الرقابة الداخلية لها دور أساسي في المؤسسة الرياضية ؟ 

 تسيرييو ؟  ر ابة ىل نظام الر ابة الداخلية يف ادلؤسسة يعترب -1

                        ال                                   نعم  

 ؟ يف ادلؤسسة بنظام ادلرا بة الر ابة لو مسؤ  ىل يقوم -2

 أنيانا                          ال                      م               نع

 ىل ىناك خطوال يف نظام الر ابة الداخلية يف ادلؤسسة ؟ -3

 ال                           نعم          

 ؟ تساىم الر ابة الداخلية يف سريورة نظام عمل ادلؤسسة ىل -4

 نعم                                    ال 

 بوضل اخلطط واإلجرالال ادلتبعة لعملية التقييم ؟ الر ابة ىل يقوم مسئول -5

 أنيانا                          ال                                     نعم

 ؟ عملية التوجيو العاملني داخل ادلؤسسة على الر ابة باإلشراف  ىل يقوم مسؤول -6

 أنيانا                          ال                                     نعم

 اإلدارية ؟ ىل ىناك فصل بني الر ابة احملاسبية و الر ابة  -7

 نعم                                    ال 
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 ؟ للرقابة الداخلية اجراءت و مميزات لتحقيق نظام الرقابة الجيدالمحور الثاني: هل 

 

 ؟ل ايف تسهيل عملية اختاذ القرار  ىل تساىم الر ابة الداخلية -1

 أنيانا                              ال                                    نعم   

 ىل لر ابة الداخلية رلموعة من القوانني و القواعد ؟ -2

  ال                      نعم                  

 وجود نظام ر ايب فعال؟ التخطيط اجليد ضمنيىل  -3

 أنيانا                             ال                             نعم           

 ىل يعترب نظام الر ابة الداخلية عبارة عن خطة تنظيمية ؟ -4

    أنيانا                                         ال                      نعم               

 ىل التوجيو اجليد داخل ادلؤسسة يضمن نظام ر ايب جيد ؟ -5

 ال             عم                          ن

 ؟يف ادلؤسسة اإلسرتاتيجيةل ايف عملية اختاذ القرار ىل يساعد نظام الر ابة الداخلية  -6

 ال                               نعم        

 ؟يف ادلؤسسة اإلدارييف تطوير مستوى األدال  ىل يساىم نظام الر ابة الداخلية  -7

 أنيانا                            ال                       نعم               

 ؟على وضل أىداف واضحة  ابلة لتنفيذ يف الزمن احملدد ذلا نظام الر ابة الداخليةيساعد ىل  -8

 ال                نعم                       
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 ؟ لرقابة الداخلية مساهمة فعالة لتحقيق أهداف المؤسسة الرياضية المحور الثالث:   

 

 ؟ادلؤسسةوتطوير يساىم نظام الر ابة الداخلي الفعال يف حتسني  ىل -1

 نعم                                    ال 

 ىل هتتم الر ابة الداخلية بالسلوك العام لتسيري؟  -2

 نعم                                    ال 

 و تسهر على تصحيحها؟ لو االحنرافاىل تساىم الر ابة الداخلية يف تصحيح األخطال  -3

 نعم                                    ال 

 حتقيق األىداف ادلسطرة ؟وجود نظام ر ايب فعال يضمن ىل  -4

 نعم                                    ال           

 ىل نظام الر ابة الداخلية يبني مدى التزام العاملني يف ادلؤسسة ؟ -5

 أنيانا                                نعم                                    ال 

 ادلؤسسة؟أدال وسيلة لتحسني  ةالداخلي الر ابة نظاميعد ىل  -6

 نعم                                    ال 

 ادلؤسسة؟من أجل حتقيق أىداف الر ابة الداخلية  ىل ىناك شروط يف ما خيص -7

 نعم                                    ال 

 

 



 ملخص البحث
 الرياضي والية الواديحالة الديوان ادلركب دراسة ميدانية  أمهية الرقابة الداخلية يف ادلؤسسات الرياضية * عنوان الدراسة:

 * أهداف الدراسة:
 . يعترب نظام الرقابة الداخلية الفعال العمود الفقري للمؤسسة الناجحة 
  الضعف داخل ادلؤسسة .التحسيس بأمهية ادلوضوع دلا له من اكتشاف نقاط 
 .إبراز أمهية الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة 
 .تستطيع ادلؤسسة تقييم أدائها من خالل نظام الرقابة الداخلي من أجل حتقيق األهداف ادلنشودة 
 .أن استخدام نظام الرقابة الداخلية و الذي يعترب خط دفاع قوي يضمن و حيمي مصاحل ادلؤسسة 

 * مشكلة الدراسة:
 ؟ مدى دور نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسات الرياضية ما -

 * فرضيات الدراسة:
 . الرقابة الداخلية ذلا دور أساسي يف ادلؤسسة الرياضية 
 .للرقابة الداخلية اجراءت و مميزات لتحقيق نظام الرقابة اجليد 
 . لرقابة الداخلية مسامهة فعالة لتحقيق أهداف ادلؤسسة الرياضية 

 الدراسة الميدانية:* إجراءات 
 . والية الواديلالديوان ادلركب الرياضي من  وعاملني موظف 03من قصديهعينة ينة: الع -
 إىل ماي . من مارسبإجراء، دراستنا  منا: قالمجال الزمني -
 .والية الواديلالديوان ادلركب الرياضي  المجال المكاني: -
 ادلنهج ادلستخدم هو ادلنهج الوصفي.المنهج:  -

  * إستخالصات واقتراحات:
 .اخلارج إىل الداخل من ادلؤسسةهياكل  مجيع يشمل حديث رقايب برنامج وضع إعادة -1 
 .حتديث إجراءات نظام الرقابة و جعله أكثر فعالية -2
 .وضع برامج لتوعية العاملني بضرورة احرتام إجراءات الرقابة الداخلية و تغري نظرهتم حول عملية التقييم -3
ادلوظفني يف خمتلف الوحدات و ربط احلوافز ادلادية و ادلعنوية  االهتمام بتحقيق االنضباط الوظيفي و التقييم الدوري لألداء -4

 .مبؤشرات نتائج التقييم مما يضمن تطوير األداء
 .ضرورة وضع إعداد برنامج دلقارنة األداء الفعلي و باألداء الواجب حتقيقه -5
 قييم نتائج ادلؤسسة من سنة ألخرى يسمح باكتشاف األخطاء و تصحيح االحنرافات .ضرورة وضع برنامج لت -6
و احرتام ادلعايري اليت  إتقانخلق ثقافة الكل يراقب و الكل مراقب داخل ادلؤسسة من أجل توفري جو مناسب للعمل بكل  -7

 . أهدافهاحتقيق ادلؤسسة  إىلتؤدي 



 


