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  Audit      
    

  ورقلةجامعة  -مسعود صديقي 
seddiki@ouargla-univ.dz  
 

  

  
 

  :متهيد
عرفت املؤسسة االقتصادية  اجلزائرية ظروفا عسرية، 
متيزت بضعف مردوديتها و قلة إنتاجها و تراكم ديوهنا و يف 

االت عجزها على تأدية دورها الطبيعي املتمثل يف كثري من احل
خلق الثروة و حتقيق الربح متاشيا مع ما هو متعارف عليه يف 

و على الرغم من أن اعتماد النهج . كل االقتصاديات
االشتراكي بعد االستقالل مباشرة قد وجد تربيره، من خالل 
العمل على حتقيق عدالة اجتماعية و رقي و رخاء اجتماعي 

ائمني، إال أن االستمرار يف تبين هذا النهج نتج عنه صعوبات د
اقتصادية، اجتماعية و ثقافية، أثرت بشكل كبري على جناح 

  .عملية التنمية
ع ظهور عالمات أصبحت توحي إحالل االقتصاد مو

احلر مكان االقتصاد املوجه، بدأ التفكري و جبدية من أجل 
 جلعلها تستجيب تأهيل املؤسسة االقتصـادية اجلزائرية

ملتطلبات احمليط اجلديد الذي تنشط فيه، و الذي يتسـم 
و لعل . باملنافسة و املخاطرة و االنفتاح و يقر آليات السوق

جهود الدولة يف تطهري الوضعية املالية للمؤسسات من خالل 

رصد مبالغ مالية هامة، مل تكن كافية نظرا ألن تأهيل املؤسسة 
التطهري املايل الذي سوف ميكنها من كان ينظر له من زاوية 

بعث نشاطها، و هو ما مل يتم يف الواقع نتيجة إمهال جانب 
مهم، و هو اعتماد آليات تسييـر جديدة و فاعلة متكن 
املؤسسة فعال من اختيار أدوات التسيري املالئمة، بغية الوقوف 
على نظام إداري فعال يستجيب لكل التغريات اليت حتدث يف 

ؤسسة الداخلي و اخلارجي، و ميكن املسريين من اختاذ حميط امل
  .  القرارات الصائبة يف الوقت املناسب

  
بناءا على ما سبق، وجب على املؤسسة االقتصادية 
اجلزائرية تبىن استراتيجية للتأهيل اإلداري وفق مسار واضح، 
وباستعمال أبعاد األنظمة الرقابية املقومة لتشغيل األنظمة 

الذي على رأسها النظام اإلداري اهلادف إىل توليد املختلفة، 
معلومات تفي باحتياجات خمتلف األطراف الطالبة هلا سواء 

املسامهون، إدارة (أو خارجية ) اإلدارة، النقابة(كانت داخلية 
الضرائب، احملللون املاليون، املستثمرون، البنوك، احملاسبة 

من هذا . رارات، بغية اعتمادها كأساس الختاذ الق)الوطنية
املنطلق يعترب النظام اإلداري وسيلة لإلثبات جتاه الغري مبا يقدمه 
من حقائق عن واقع للمؤسسة باإلضافة إىل كونه أداة تسيري، 
و عليه ينبغي أن يتوفر يف خمرجاته الصحة و املصداقية و 

  .املالءمة
  

توقف قياس درجة صدق، تعبري ومالءمة خمرجات النظام 
 على درجة تبين هذا النظام -كل أساسيبش-اإلداري 

للمراجعة، و على حصافة املراجعني القائمني هبا وفقا ملعايري 
لذلك تعترب املراجعة أسلوبا فعاال لكشف و . املمارسة املهنية

ضبط احنرافات النظام اإلداري بغية تقوميه و احملافظة على 
داء استمرار يته، و من مثة إرساء مسار للتعديل احملسن أل

النظام اإلداري يدخل ضمن االستراتيجية العامة لتأهيل 
و على هذا األساس فإن السؤال  .املؤسسة القتصادية اجلزائرية

اجلوهري الذي حناول اإلجابة عليه من خالل هذه الورقة، 
  :ميكن صياغته على النحو التايل

اءت هذه الورقة لتجيب على اشكال مهمج: ملخص
وعميق، يتلخص يف عجز النظام اإلداري يف املؤسسة

 توليداالقتصادية اجلزائرية على تأدية دوره املتمثل يف
معلومات ذات مصداقية؛ معربة عن الواقع  الفعلي
وصاحلة الختاذ القرارات الفعالة يف الوقت واملكان
املناسبني، كما حتاول هذه الورقة البحث عن تأهيل هذا
النظام من خالل اعتماد نظام للرقابة الداخلية يسمح
بضبط السلوك اإلجرائي وتبين مراجعة تسهم يف حتسني

لتشغيل النظام اإلداري يف املؤسسة االقتصاديةمستدمي 
 .اجلزائرية

 



  _____________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث 

  61

إىل أي مدى ميكن أن تساهم املراجعة يف استراتيجية 
  . ي للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية؟التأهيل اإلدار

هذا التساؤل بدوره يقودنا إىل طرح عدة أسئلة فرعية من 
  :أمهها

هل النظام اإلداري املعتمد يف املؤسسة االقتصادية . 1
  اجلزائرية يستجيب ملتطلبات اإلطار اجلديد للتسيري؟؛

إىل أي مدى ميكن ضبط تشغيل النظام اإلداري بالرقابة . 2
  ؛ الداخلية؟

  .  ما هو دور املراجعة يف استراتيجية التأهيل اإلداري؟. 3
  
I . تقدمي واقع النظام اإلداري يف املؤسسة االقتصادية

  اجلزائرية
I.1 .  تشخيص سياسة التطهري املايل  
  

جاء التوجه االقتصادي للدولة اجلزائرية بعد االستقالل مباشرة 
القطبية آنذاك، ليستجيب لفكر أيدلوجي معني يف ظل الثنائية 

مما دعى إىل ضرورة إنشاء مؤسسات اقـتصادية تنشط يف 
) صناعية، زراعية ، خدمية، جتارية(القطاعات املتنوعة 

وتستجيب ملا تصبو إليه الدولة يف توجهها االقتصادي املعتمد 
على امللكية العامة لوسائل اإلنتاج، ففي ظل الظروف اليت 

ئرية أصبحت هذه املؤسسة شهدهتا الساحة االقتصادية اجلزا
  :تؤدي دورا اجتماعيا أكثر منه  اقتصاديا من خالل اآليت

  
  التوظيف إىل حد البطالة املقنعة؛: سياسة التشغيل -
حتديد األسعار وفق الطرق اإلدارية، : السياسة السعرية -

  بإمهال األدوات التسيريية الكفيلة بتحديده؛
ق الربح، إذ أن عدم البحث عن حتقي:  الوظيفة االقتصادية-

اخلسائر احملققة من طرف هذه املؤسسات تغطى من خزينة  
  الدولة؛

ختضع القرارات املتخذة للتقدير الشخصي : سن القرارات -
  .من طرف متخذيها

  
إن التوجه االقتصادي اجلديد للدولة حتم على هذه 
املؤسسة أن تلعب دورا اقتصاديا من خالل حبثها على خلق 

لربح، ومن مثة ضمان استمرارية نشاطها، الثروة وحتقيق ا
وذلك باعتماد آليات تسيري جديدة وفاعلة متكن املؤسسة من 
التموقع داخل السوق احلرة و منافسة املؤسسات األجنبية 
املتحكمة من التكنولوجيا املستعملة و مسار اإلنتاج ومن 

إن . األنظمة التشغيلية،  املعلوماتية والتقريرية على حد سواء
ذا الوضع اجلديد للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية أجرب الدولة ه

على التفكري يف تأهيل هذه املؤسسة ماليا من خالل سياسة 
  :التطهري املايل املعتمدة، واملوضحة يف اجلدول التايل
  مليار دينار: الوحدة

  املبالــغ  السنــة
1990  16.91  
1991  68.10  
1992  68.10  
1993  83.41  
1994  122.10  
1995  148.00  
1996  128.00  
1997  78.00  

  712.62  اجملمــــوع
 
 

 مبلغ 1997إن التطهري املايل والذي بلغ إىل غاية سنة 
 مليار دينار، مل يكن كافيا يف نظرنا لتأهيل 712.62

املؤسسة العمومية االقتصادية، ألنه مل يقرن باستراتيجية 
  :واضحة للتأهيل الشامل للمؤسسة من خالل

  التأهيل اإلداري والتنظيمي؛ -
  التأهيل اإلنتاجي والتسويقي؛ -
  التأهيل التمويلي؛ -
  التأهيل التشغيلي؛ -
  .التأهيل التقريري -

فباعتبار  املؤسسة االقتصادية منظمة متعددة األبعاد تستثمر، 
تشتري، حتول، تنتج، تشغل وتبيع، لذا وجب تصميم أنظمة 

وظائف داخلها و حتول للمعلومات تستجيب لطبيعة ال
البيانات التشغيلية إىل معلومات صاحلة الختاذ القرارات 

اعتمادا على حساسية النظام . الصائبة  يف الوقت املناسب
اإلداري باعتباره حلقة وصل بني األنظمة التشغيلية و أنظمة 
اختاذ القرار من جهة، ومن جهة أخرى باعتباره احملدد 

املتخذة يف املؤسسات احلديثة، لذا األساسي لطبيعة القرارات 
سنعرض حال النظام اإلداري يف  املؤسسة االقتصادية 

  .اجلزائرية
  
I. 2 .النظام اإلداري يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  
  

تعترب األهداف املتوخاة من تصميم األنظمة داخل 
املؤسسة حمددا أساسيا لشكل النظام و لطبيعة األدوات الكفيلة 

وتصحيحه، ومن مثة خلق مرونة تساير احتياجات بضبطه 
اعتمادا على ما مت تناوله يف . التسيري املختلفة و املتزايدة
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وظيفة املؤسسة العمومية االقتصادية اليت تعترب مرآة عاكسة 
لشكل النظام اإلداري داخلها، ميكن أن نصور اهليكل العام 

  :هلذا النظام من خالل العناصر اآلتية
  الفرعية؛األنظمة  -
  املعاجلة؛ -
  .التقرير -
  
 حيتوي النظام اإلداري يف املؤسسة : األنظمة الفرعية-أ

االقتصادية اجلزائرية على عدة أنظمة فرعية من الناحية 
النظرية، تعمل بشكل تكاملي من أجل توليد معلومات تفي 

  :باحتياجات التسيري املختلفة و املتمثلة يف
  اإلعالم؛  -
  فهم؛  التوضيح وال -
   التقرير؛ -
  .   الرقابة -

بيد أن هذه األنظمة ال توجد كليا على ارض الواقع، و إن 
وجدت فهي ال تعمل وفق مناهج ومعايري املمارسة املهنية، و 

ميكن أن . ذلك ما يفسر الوضعية اليت آلت إليها هذه املؤسسة
  :نلخص هذه األنظمة و عملها امليداين يف

صر عمل هذا النظام علي التسجيالت يقت:  النظام احملاسيب-
احملاسبية لألحداث االقتصادية اليت قامت هبا املؤسسة و 
املستقاة من األنظمة األخرى، بغية اخللوص إىل قوائم مالية 
. ختامية يفترض أن تعرب عناصرها عن الواقع الفعلي للمؤسسة

جتدر اإلشارة إىل غياب نظام احملاسبة التحليلية يف املؤسسة 
زائرية باعتباره املسؤول على حتديد مواطن األعباء، تكلفة اجل

  . الوحدة املنتجة و رحبية كل وحدة مباعة
يكمن تشغيله يف بعض املعامالت املالية مثل : النظام املايل -

إصدار الشيكات؛ متابعة اخلزينة، بتاليف املهام احلديثة هلذا 
ت املالية النظام كاملشاركة مبد جدول القيادة ببعض املؤشرا

األساسية، استخراج بعض النسب وبعض املخططات املتعلقة 
  .بالتدفقات املالية للمؤسسة

يعمل هذا النظام علي التسيري اإلداري :  نظام األفراد-
للموارد البشرية من خالل معاجلة األجور؛ متابعة احلضور، 
دون أن يراعي سياسات التحفيز املختلفة واملتمثلة أساسا يف 

 اجلهد العضلي أو الفكري املبذول بانتاجيته، فأصبح مقابلة
األجر يف هذه املؤسسة على أنه راتب شهريا يتساوى فيه 

  . العامل الكفء بغريه
يقتصر على بعض املتابعات اإلدارية كالبحث :  نظام اإلنتاج-

عن الوحدات املنتجة، مبعزل عن تطبيق الطرق واألمناط 
  . احلديثة يف اإلنتاج

يف ظل االحتكار و أحادية املِنتج، جند أن :  التسويقيالنظام -
  .     هذا النظام مغيب بشكل كبري

  
 تعمل األنظمة املعلوماتية املختلفة يف املؤسسة :املعاجلة- بـ

االقتصادية اجلزائرية وفق مسار للتجهيز ال يتكيف مع ما ميليه 
ن اإلطار اجلديد للتسيري، و ال مع ما يتطلبه اقتصاد السوق م

السرعة يف املعاجلة، إال أهنم استجابوا لظرف اقتصادي معني 
  :من خالل

  إعالم اإلدارة اجلبائية باألوعية الضريبية املختلفة؛ -
  .   إعالم اجلهة الوصية بالوضعية العامة للمؤسسة -

جتدر اإلشارة هنا إىل ضرورة تكييف أساليب املعاجلة وفق ما 
تبعا لسياسة التسيري يتطلبه الوضع الراهن واحملتمل و 

  . باألهداف ووفق األهداف املتوخاة من هذه األنظمة
  

 ختضع القرارات املتخذة يف املؤسسات : التقرير-جـ
استراتيجية، تكتيكية، (االقتصادية اجلزائرية مهما كان نوعها 

للتقدير الشخصي من قبل أصحاهبا ولبعض الظروف ) فنية
 على دراسة عميقة لنتائج احمليطة بالقرار، بدال عن ارتكازها

القرار وانعكاساته على املؤسسة، وذلك باستعمال أنواع 
املعلومات املستقاة من األنظمة املختلفة املكونة للجهاز 
اإلداري يف املؤسسة و املعلومات اخلارجية املعربة عن احمليط 

  . املرتبط بطبيعة القرار املراد اختاذه
 اإلداري للمؤسسة يف آخر هذا التشخيص لواقع النظام

االقتصادية اجلزائرية، سوف نقوم يف النقاط املوالية بدراسة 
األدوات الكفيلة بتأهيل هذا النظام جلعله يستجيب ملتطلبات 
التسيري احلديث، وليمكن املسريين من االطالع على الواقع 
  . الفعلي للمؤسسة بغية اختاذ قرارات فعالة يف الوقت املناسب

  
II . ام الرقابة الداخلية يف استراتيجية التأهيل أمهية نظ

  للنظام اإلداري
II. 1 . تعريف نظام الرقابة الداخلية  

   
اليت وضعت ) IFAC( عرفت اهليئة الدولية لتطبيق املراجعة 

نظام الرقابة الداخلية على ) IAG(املعايري الدولية للمراجعة 
جراءات حيتوي على اخلطة التنظيمية، وجمموع الطرق واإل(أنه 

املطبقة من طرف املديرية، بغية دعم األهداف املرسومة 
لضمان إمكانية السري املنظم و الفعال لألعمال، هذه األهداف 
تشتمل على احترام السياسة اإلداريـة، محايـة األصـول، 
الوقاية و اكتشاف الغش و األخطاء، حتديد مدى كمال 

يف إعداد الدفاتر احملاسبية، و كذلك الوقت املستغرق 
  .1)املعلومات احملاسبية ذات املصداقية
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لقد تعددت التعاريف اليت تناولت نظام الرقابة الداخلية، إال 
أهنا أمجعت على ضرورة حتقيق األهداف األساسية املتوخاة 

  :منه واليت نوجزها يف النقاط التالية
   التحكم يف املؤسسة؛ -
   محاية األصول؛ -
   ضمان نوعية املعلومات؛ -
   تشجيع العمل بالكفاءة؛ -
  .  تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية-
  

إن تشغيل األنظمة املختلفة داخل املؤسسة ميكن من 
اخللوص إىل جمموعة من النتائج الكمية والنوعية، وفق طرق 
وإجراءات معينة، هلذا فاخللل أو عدم احترام أي من االثنني 

يدعو املؤسسة إىل تبين يؤثر على مصداقية هذه النتائج، مما 
أشكال عدة من الرقابة، منها ما يتعلق بالرقابة على النتائج 

مراقبة التسيري، احملاسبة التحليلية، امليزانيات (الكمية 
، ومنها ما يتعلق بالرقابة على اإلجراءات واملمثلة يف )التقديرية

نظام الرقابة الداخلية الذي هو يف رأينا ميثل قمة الصعوبة يف 
هلذا .  األفراد داخل املؤسسةتبسلوكيانظمة الرقابة الرتباطه أ

وبغية رسم استراتيجية للتأهيل اإلداري البد أن يدرج يف أهم 
بنودها أبعاد نظام الرقابة الداخلية، الذي تربز أمهيته يف هذه 
االستراتيجية من خالل التصميم اجليد ملقوماته واالحترام 

ن جهة أخرى التكييف الصارم إلجراءاته من جهة، وم
املستدمي هلذه العناصر وفق ما يقتضيه الظرف اجلديد 

  . للمؤسسة
  
II. 2 . مقومات نظام الرقابة الداخلية كدعائم أساسية

  للتأهيل اإلداري 
  

تعترب مقومات نظام الرقابة الداخلية كاألعمدة داخل 
املبىن، فقوة هذه األعمدة تعكس قوة و فعالية هذا املبىن و 

س صحيح، لذلك سنتطرق إىل مقومات هذا النظام العك
باعتبارها ركائز أساسية يف التأهيل اإلداري للمؤسسة 

  : االقتصادية اجلزائرية من خالل العناصر التالية
   اهليكل التنظيمي؛-
   اإلجراءات التفصيلية؛-
   اختيار املوظفني األكفاء؛-
   رقابة األداء؛-
  
ة االقتصادية احلديثة إىل  تصبو املؤسس: اهليكل التنظيمي-أ

خلق مرونة دائمة يف هيكلها التنظيمي من خالل التعديل 
املستمر، الذي جيسد وظائف املديريات املختلفة وحيدد 

سلطات كل منها بوضوح و دقة تامة مع إبراز العالقات فيما 
بينها، و عليه تظهر حساسية و دور اهليكل التنظيمي كركيزة 

ل التحكم والتعبري عما هو موجود و أساسية للتأهيل من خال
تصور التعديل وفق ما تقتضيه احلاجة املستقبلية املنبثقة من 
الظرف االقتصادي اجلديد، بشكل عام ينبغي أن يراعى يف 

  :تصميم هذا اهليكل العناصر اآلتية
   حجم املؤسسة؛ -
   طبيعة النشاط؛ -
   تسلسل االختصاصات؛-
   حتديد املديريات؛ -
  ملسؤوليات و تقسيم العمل؛ حتديد ا-
  البساطة و املرونة؛-
اليت تقوم بالعمل ليست ( مراعاة االستقاللية بني املديريات -

هي اليت حتتفظ باألصول، و ليست هي اليت تقوم مبحاسبة 
  ).األصول

  
إن العمل التسلسلي للوظائف :  اإلجراءات التفصيلية-ب

ليمة، واضحة املختلفة يف املؤسسة البد أن ينفد وفق طرق س
ال  أن ذلك قد إال املرتبطة بالوظيفة، األهدافمن أجل حتقيق 

، مما يدعو إدارة هذه املؤسسة إىل طرح بأبعادها لإليفاء ييكف
 األداءإجراءات تفصيلية لتنفيذ الواجبات على مستويات 

املختلفة، ففي هذا اإلطار ينبغي على اإلدارة حتديد نوع و 
اخل كل مديرية مما يسمح بعدم تداخل كيفية القيام بالعملية د

املهام و خلق رقابة ذاتية أو تلقائية أثناء تنفيذ العملية بواسطة 
إن هذا املقوم . ما حيققه موظف من رقابة على موظف آخر

يسمح من تقليل  فرص التالعب و الغش و اخلطأ و ميكن من 
إعطاء البعد االستراتيجي، الذي يربز يف التحكم يف تنفيذ 

 واكتشاف مواطن الضعف ومن مثة تدارك هدا جراءاتاإل
  . جديدة حمسنة للوضعإجراءاتالضعف من خالل سن 

  
مما ال شك فيه أن العامل :  اختيار املوظفني األكفاء-جـ

الكفء يلعب دورا مهما يف إجناح و حتقيق مبتغيات املؤسسة، 
لذلك يعترب هذا العامل أحد املقومات األساسية اليت يرتكز 

يهـا نظـام الرقابة الداخلية يف حتقيق أهدافه، فبدون عل
العاملني املدربني و احلريصني على أداء أعماهلم وفق ما رمسته 
اخلطة العامة للمؤسسة، ال ميكن أن حنصل على النتائج 
املتوخاة من أي إستراتيجية للتأهيل، لدا جيب أن يراعى يف 

 أساسا بإنتاجية اختيار املوظفني مجلة من املعايري املرتبطة
  .العمل
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تنفيذ االستراتيجية املرسومة من  ينتج عن:  رقابة األداء-د
 املتوخاة، مما األهدافقبل املؤسسة بعض االحنرافات عن 

يستوجب تبين أنظمة مقومة تضمن التصحيح و االلتزام 
مبستويات األداء املختلفة من جهة، و من جهة أخري تكفل 

تربز رقابة .  اخلطة العامة للمؤسسة املرسومة يفاألهدافبلوغ 
  :  يف اآليتاألداء

 تكون بالتدخل املباشر من املسؤول على : الطريقة املباشرة-
  العمل الذي ينفذه أعوانه؛ 

 تكون باستعمال األدوات املختلفة : الطريقة غري املباشرة-
  ).ميزانيات تقديرية، تكاليف معيارية(للرقابة 

  
II.3 .قابة الداخليةإجراءات نظام الر  
  

 املادية و البشرية للمؤسسة مؤشرا إجيابيا اإلمكاناتتعترب 
 جيب اإلطارلتنفيذ اخلطة العامة هلا بشكل سليم، ففي هذا 

 املرسومة و مد األداء احلفاظ على مستويات األخريةعلى هذه 
 جلعله ةالتشغيلي بالبيانات املختلفة عن العمليات اإلداريالنظام 

ف املستعملة للمعلومات من خالل توفري يستجيب لألطرا
معلومات ذات مصداقية، معربة عن الوضعية احلقيقية 
للمؤسسة و مالئمة الختاذ القرارات الفعالة يف الوقت 
املناسب، لدا وبغية ضمان الذي سبق وجب سن إجراءات 
متنوعة لدعم املقومات الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية، ومن 

.  للمؤسسة االقتصادية اجلزائريةاإلداريهيل مثة دعم مسار التأ
  :األيت يف اإلجراءاتنوجز هذه 

   إجراءات تنظيمية و إدارية؛-
   إجراءات ختص العمل احملاسيب؛-
  . إجراءات عامة-
  
   إجراءات تنظيمية و إدارية-أ 

ختص هذه اإلجراءات أوجه النشاط داخل املؤسسة، فمنها ما 
ل حتديد االختصاصات، تقسيم يتعلق باألداء اإلداري من خال

واجبات العمل داخل كل مديرية مبا يضمن فرض الرقابة على 
كل شخص داخلها وحتديد دائرة القصور يف تنفيذ املهام 

، توزيع و حتديد املسؤوليات مبا يتيح معرفة حدود إليهاملنوطة 
النشاط لكل مسؤول و مـدى التزامه باملسؤوليات املوكلة 

أخرى ختص اجلانب التطبيقي كعملية التوقيع  إجراءات وإليه، 
على املستندات من طـرف املوظف الذي قام بإعدادها، 
استخراج املستندات من أصل و عدة صور، إجراء حركة 
التنقالت بني املوظفني مبا ال يتعارض مع حسن سري العمل، 
فرض إجراءات معينة النتقاء العاملني، ضبط اخلطوات 

اد عملية معينة، حبيث ال يترك إىل أي الواجب إتباعها إلعد

موظف التصرف الشخصي إال مبوافقة الشخص املسؤول 
  : نلخص هذه اإلجراءات يف اآليت. عليه

   حتديد االختصاصات؛-
   تقسيم العمل؛-
   توزيع املسؤوليات؛-
   إعطاء تعليمات صرحية؛-
  . إجراء حركة التنقالت بني العاملني-
  
  اسيب إجراءات ختص العمل احمل-ب

، اإلدارييعترب نظام املعلومات احملاسبية  النواة األساسية للنظام 
لدا بات من الضروري سن إجراءات معينة متكن من إحكام 
رقابة دائمة على املعاجلة احملاسبية من خالل التسجيل الفوري 
للعمليات، التأكد من صحة املستندات، إجراء املطابقات 

و عدم إشراك موظف يف مراقبة الدورية، القيام جبرد مفاجئ 
إن هذه اإلجراءات السابقة متكن من دعم . عمل قام به

املقومات اليت يقوم عليها نظام الرقابة الداخلية الفعال من 
جهة، و من جهة أخري متكن نظام املعلومات احملاسبية من 
توليد معلومات ذات مصداقية و معربة عن الواقع الفعلي 

سريين من اختاذ قرارات فعالة تعاجل للمؤسسة، مما ميكن امل
ظرف معني أو جتنب الوقوع يف مشاكل حمتملة و مرتبطة 

  : تكمن هذه اإلجراءات يف النقاط التالية. بنشاط املؤسسة
   التسجيل الفوري للعمليــات؛-
   التأكد من صحة املستنــدات؛-
   إجراء املطابقات الدوريـــة؛-
  .ه عدم إشراك موظف يف مراقبة عمل-
  

   إجراءات عامة-جـ
بعد التطرق إىل اإلجراءات املتعلقة باجلانب التنظيمي و 
اإلداري و اإلجراءات اليت ختص العمل احملاسيب، سنتناول يف 

 العامة اليت متكن املؤسسة من تفادي اإلجراءاتهذا البند 
)  الثابتة، النقديةاألصول( املرتبطة باملوجودات األخطاربعض 

 خارجة عنها ممثلة يف مؤسسات التامني باستعمال أطراف
 أن تفاعل مجيع هذه اإلجراءات إىل اإلشارةجتدر . املختلفة

  متكن نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أهدافه املرسومة، 
سنميز .  للمؤسسةاإلداريليكون الدعم قوي لسياسة التأهيل 

  :األيتبني هذه اإلجراءات عرب 
  ة؛ التأمني على ممتلكات املؤسس-
   التأمني ضد خيانة األمانة؛-
   اعتماد رقابة مزدوجة؛-
  . إدخال اإلعالم اآليل-
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III .دور املراجعة يف استراتيجية التأهيل اإلداري:  
  

تعترب املراجعة عملية منتظمة من خالل حصوهلا على 
القرائن املرتبطة بالعناصر الدالة عن األحداث االقتصاديـة 

يها، فهي بذلك عملية حتليلية لنتائج وتقييمهـا بغية التقرير عل
النظام اإلداري من خالل السجالت والوثائق و املستندات و 
كافة األدلة و الرباهني من جهة، و من جهة أخري تعرب عن 
قياس مدي مطابقة هذه النتائج لواقع تشغيل األنظمة الفرعية 

 إىل نشري هنا. هلذا النظام وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها
أن املؤسسة احلديثة تستعمل عدة أنواع من املراجعة تبعا لنوع 
وطبيعة الوظيفة املستهدفة أو النظام، و ذلك بغية تأهيل هذه 
األجزاء تأهيل متوازيا ميكن هذه املؤسسة من التنفيذ السليم 
. لالستراتيجية املرسومة و من مثة حتقيق األهداف املتوخاة

  :عرب اآليتميكن سرد أنواع املراجعة 
  Audit des opérations مراجعة العمليات     -
  Audit des fonctions مراجعة الوظائف       - 
  Audit des systèmes   مراجعة األنظمة        - 
  Audit de qualité   مراجعة النوعية              - 
  Audit informatique مراجعة اإلعالم اآليل   - 

 
III.1 .راجعةتعريف امل  

  
 عرفت منظمة العمل للمحاسبة و املراجعة الفرنسية، املراجعة 

مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من «على أهنا 
طرف مهين يستعمل جمموعة من تقنيات املعلومات و التقييم 
بغية إصدار حكم معلل و مستقل، استنادا على معايري التقييم، 

و اإلجراءات املتعلقة و تقدير مصداقية و فعالية النظام 
مل تكتف املنظمة بالتعريف السابق و أضافت  .2»مبالتنظي

توضيح ينظر من خالله للمراجعة من منظورين تبعا لألهداف 
  :املتوخاة منها

أي تشكيل رأي حول املعلومات :  تقدير نوعية املعلومات-
  املنتجة داخل املؤسسة؛

  . و التنظيم تقدير النجاعة و فعالية النظام املعلومايت-
  

  : األيتميكن أن نصف مسار املراجعة من خالل 
   الفحص؛-
   التحقيق؛ -
  .  التقرير-
يقصد به فحص البيانات و السجالت للتأكد من : الفحص. أ

صحة و سالمـة العمليـات اليت مت تسجيلهـا، حتليلها و 

تبويبها، أي فحص القياس الكمي و النقدي لألحداث 
  .نشاط املؤسسةاالقتصادية اخلاصة ب

  
يقصد به احلكم على مدي صالحية نتائج :  التحقيق-ب

االنظمة الفرعية للنظام االداري، كأداة للتعبري السليم لواقع 
املؤسسة، و على مدى متثيل املركز املايل للوضعية احلقيقية 

نشري إىل أن الفحص و . للمؤسسة يف فترة زمنية معينة
ر من خالهلما متكني املراجع التحقيق عمليتان مترابطتان ينتظ

من إبداء رأي فين حمايد، فيما إذا كانت عملية القياس 
لألحداث االقتصادية أدت إىل انعكاس صورة صحيحة و 

  .سليمة لنتيجة و مركز املؤسسة احلقيقي
 
يقصد به بلورة نتائج الفحص و التحقيق يف :  التقرير- ج

نت داخل شكل تقرير يقدم إىل األطراف املعنية سواء كا
املؤسسة أو خارجها، نستطيع أن نقول بأن التقرير هو العملية 

  . األخرية من املراجعة و مثرهتا
  

III.2 .معايري املراجعة  
نص اجملمع األمريكي للمحاسبيني القانونني على معايري 

  :3املراجعة املتعارف عليها يف اجملموعات الثالثة اآلتية
  

  مةاملعايري العا: اجملموعة األوىل
 جيب أن يقوم بالفحص وباقي اخلطوات اإلجرائية  األخرى -

شخص أو أشخاص على درجة كافية من التأهيل العلمي و 
  املهين يف جمال خدمات املراجعة؛

 جيب على املراجع أن يكون مستقال يف شخصيته وتفكريه -
  و يف كل ما يتعلق بإجراءات العمل؛

ملهنية املعقولة عند  جيـب على املراجـع أن يبذل العناية ا-
القيام بالفحص و باقي اخلطوات األخرى و كذلك عند إعداد 

  . تقرير إبداء الرأي
  

  معايري العمل امليداين: اجملموعة الثانية
 جيب أن ختطط خطوات العمل امليداين ختطيطا مناسبا و -

إن -كافيا و جيب أن يتم اإلشراف على أعمال املساعدين 
   و فعالة؛ بطريقة مناسبة-وجدوا

 جيـب دراسـة و تقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل -
مفصل و واف حىت ميكن تقرير االعتماد عليه و حتديد نوعية 

  االختبارات الالزمة عند تطبيق إجراءات املراجعة؛ 
 جيـب احلصـول علـى أدلـة و براهني كافيـة ومقنعة -

 عن طريق الفحص و املالحظة الشخصية و االستفسارات
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واملصادقات بغرض تكوين أساس مناسب إلبداء الرأي على 
  .القوائم املالية اخلاضعة لعملية املراجعة

  
  معايري إبداء الرأي: اجملموعة الثالثة

 جيب أن ينص تقرير إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم -
املالية قد مت إعدادها و تصويرها طبقا للمبادئ احملاسبية 

  املتعارف عليها؛ 
جيب أن ينص تقرير إبداء الرأي عما إذا كانت املبادئ  -

احلاسبية املتعارف عليها و اليت مت استخدامها يف إعداد و 
تصوير القوائم املالية اخلاضعة للمراجعة تتماثل مع نفس 
املبادئ اليت استخدمت عند إعداد و تصوير القوائم املالية 

  اخلاصة بالفترة السابقة؛
املالية حتتوي على كافة املعلومات و  يفترض أن القوائم -

اإليضاحات اليت جيب إعالم القارئ هبا ما مل يرد يف تقرير 
  إبداء الرأي ما خيالف ذلك؛

 جيب أن حيتوي التقرير على رأي املراجع يف القوائم املالية -
باعتبارها وحدة واحدة، و يف األحوال اليت ال ميكن إبداء 

حدة واحدة، جيب اإلشارة إىل الرأي على القوائم املالية كو
األسباب اليت أدت إىل ذلك، و جيب أن يوضح التقرير يف 
مجيع األحوال، خصائص و طبيعة اخلدمة اليت يقوم هبا املراجع 
مع اإلشارة إىل مدى املسؤولية اليت تقع على عاتقه نتيجة أداء 

  .هذه اخلدمة
  

III.3 .البعد االستراتيجي للمراجعة:  
القتصادية عدة أشكال، تبعا ملتطلبات أخذت املؤسسة ا

الظرف االقتصادي املعاش يف احلقب الزمنية املتتالية و وفق ما 
تقتضيه األهداف املتوخاة منها، ففي خضم هذا التطور 

 اليت -ذات البعد الرابع–أصبحنا نعرف املؤسسة االفتراضية 
تقوم بدور اقتصادي حتت شكل آخر غري الذي هي عليه 

 إن هذا التطور على الساحة االقتصادية  .السيكيةاملؤسسة الك
الدولية صاحبه تعديل يف تركيبة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية 
من خالل خوصصة التسيري و إعادة هيكلة بعض املؤسسات 
وظهور مؤسسات خاصة تبحث عن حتقيق الكفاءة يف اإلنتاج 
 وحتقيق الربح ومن مثة ضمان استمراريتها يف ظل متطلبات

اقتصاد السوق، باعتماد أدوات تسيري جديدة وفاعلة متكن 
هذه األخرية من سن القرارات املتنوعة وفق ما يقتضيه الوضع 

فباعتبار املعلومات الناجتة عن النظام . الراهن واحملتمل هلا
اإلداري الركيزة األساسية الختاذ القرارات، لذا فإن أي خلل 

لتماطل يف تقدمي خمرجات هذه يف معاجلة البيانات املختلفة أو ا
األنظمة يعود بالسلب على طبيعة القرار املتخذ و على فعاليته، 
لذلك جاءت بعض األدوات املقومة واملراقبة هلذه األنظمة و 

على رأسها املراجعة ألجل ضمان التشغيل السليم لألنظمة 
الفرعية للنظام اإلداري من أجل توليد معلومات ذات 

عن الوضعية احلقيقية ومالئمة الختاذ مصداقية ومعربة 
 األطرافالقرارات الفعالة سواء من قبل اإلدارة أو من قبل 

انطالقا مما ). املسامهني، املستثمرين(اخلارجة عن املؤسسة 
سبق ميكن أن نستشف األبعاد االستراتيجية للمراجعة من 

  : خالل العناصر التالية
  
مت تناوله من قبل اجملمع  يعترب التقييم أهم عنصر :التقييم. أ

األمريكي للمحاسبني القانونني يف معايري العمل امليداين، من 
خالل تقييم نظام الرقابة الداخلية املعتمد يف املؤسسة، أي 
تقييم مجيع املقاييس واإلجراءات والطرق املطبقة بغية 
اكتشاف مواطن الضعف فيها ومن مثة حماولة حتسني وتأهيل 

  .  يضمن اإليفاء باحلاجيات املتوخاة منهاهذه العناصر مبا
  
 تستعمل املراجعة الداخلية كأداة رقابية من قبل :الرقابة. ب

اجلهة املديرة للمؤسسة، من خالل فحص مجيع البيانات 
وأدلتها والتحقق من سالمة مسار املعاجلة، مما يتوج بإبداء 
رأي فين حول مدى صحة ومصداقية خمرجات األنظمة 

إن هذا الرأي يبني مواطن . ملختلفة للنظام اإلداريالفرعية ا
اخللل يف املعاجلة و مدى تعبري عناصر القوائم املالية اخلتامية 
عن الواقع الفعلي هلا، مما يسمح هلذه املؤسسة من تأهيل 

  .  أساليب املعاجلة هلذه األنظمة الفرعية
  
  تعمل املراجعة بشكل عام و الداخلية على وجه:التقومي. ج

اخلصوص على تقومي األنظمة، الوظائف، العمليات و كذا 
النوعية من خالل مالزمتها املستدمية هلذه العناصر، مما ميكنها 
من ضبط االحنرافات الناجتة عن التشغيل ومن مثة تصحيح هذه 

  . االحنرافات وفق ما تتطلبه املعاجلة السليمة هلذه العناصر
  
اد مراجعتها يستطيع  بعد فحص العناصر املر:النتائج. د

املراجع من أن يبدي رأيا فنيا حمايدا حول مدى داللة هذه 
العناصر على عملية املعاجلة الفعلية، وعليه قد يؤثر هذا الرأي 
على طبيعة القرارات املراد اختاذها سواء من قبل األطراف 
الداخلية أو اخلارجية بسن قرارات حول االستثمار بشراء 

يف السوق املالية أو مبنحها قرضا، وإىل أسهم هذه املؤسسة 
غري ذلك من القرارات اليت متس باملؤسسة بصفة مباشرة أو 

  .غري مباشرة
  
 تعمل املراجعة على احلث :االلتزام بالسياسات اإلدارية. هـ

على االلتزام الصارم بالسياسات اإلدارية املرسومة من خالل 
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ا مت فعال من جهة تقسيم العمل وحتديد املهام ومقارنة ذلك مب
ومن جهة أخرى مقارنة ما مت فعال مبا مت رمسه يف امليزانيات 

  . التقديرية، وذلك باستعمال احملاسبة التحليلية
  

  :اخلامتة
بعدما عاجلنا موضوع دور املراجعة يف استراتيجية التأهيل 
اإلداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية، حاولنا أن نبني إىل 

تساهم املراجعة يف استراتيجية التأهيل أي مدى ميكن أن 
وعليه فلقد توصلنا . اإلداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية

  .إىل عدة نتائج حول هذا املوضوع ضمناها بعض التوصيات
  :ميكن أن نصوغ النتائج اليت توصلنا إليها يف اآليت

  
إن التطهري املايل للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية مل يكن . 1

 لتأهيلها، ألنه مل يقرن باستراتيجية شاملة لتأهيل األنظمة كافيا
التشغيلية، املعلوماتية و التقريرية، اليت متكن املؤسسة فعال من 
اختيار أدوات تسيري مالئمة تتماشى مع الظرف االقتصادي 

  ؛اجلديد و تسمح هلا بسن قرارات جتسد روح استراتيجيتها
  
املؤسسة االقتصادية اجلزائرية إن النظام اإلداري املعتمد يف . 2

ال يوائم طبيعة األهداف املتوخاة منه، وال يتكيف مع ما تقره 
متطلبات اقتصاد السوق و ال اإلطار اجلديد للتسيري، من 
خالل عدم املقدرة على توليد معلومات ذات مصداقية، معربة 
عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة ومالئمة الختاذ القرارات 

  .الوقت املناسبالفعالة يف 
  
إن اعتماد نظام متكامل وفعال للرقابة الداخلية يف . 3

املؤسسة االقتصادية اجلزائرية من شأنه أن حيمي هذه األخرية 
من الوقوع يف أشكال الغش، التالعب و اإلسراف ويدعم 
االلتزام بالسياسات اإلدارية املرسومة، بغية الوصول إىل 

مة للمؤسسة، ويف هذا اإلطار األهداف املسطرة يف اخلطة العا
ينبغي التقيد الصارم بإجراءات هذا النظام املدعمة ملقوماته، 

ليسمح له من حتقيق األهداف املتوخاة منه باكتشاف مواطن 
الضعف يف الطرق واإلجراءات املطبقة وحماولة تعديلها وفق ما 

  ؛يقتضيه الواقع اجلديد هلذه املؤسسة
  
ى مجلة من املعايري املتعارف عليها إن تبين مراجعة تقوم عل. 4

ومبختلف أنواعها يعترب أسلوب فعاال لكشف وضبط احنرافات 
األنظمة الفرعية املكونة للنظام اإلداري، ومن مثة تقومي وتأهيل 
هذه األنظمة مبا خيدم مبتغيات استراتيجية التأهيل االداري 

  .للمؤسسة االقتصادية
لنا إليه، ميكن صياغة بعض و بناءا على هذه النتائج اليت توص

  .التوصيات
  
رسم استراتيجية للتأهيل اإلداري تنطلق من تشخيص واقع .1

األنظمة الفرعية املختلفة ومن اإلمكانيات املادية والبشرية 
املتاحة، ليسمح للنظام اإلداري للمؤسسة االقتصادية من توليد 
مة معلومات ذات مصداقية، معربة عن الوضعية احلقيقية ومالئ

  ؛الختاذ القرارات وفق ما يتطلبه اإلطار اجلديد للتسيري
  
العمل على تفعيل نظام الرقابة الداخلية املعتمد من طرف . 2

املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، من خالل التعديل املستمر يف 
مقوماته و االلتزام الصارم باالجراءات املتخذة و املعدلة وفق 

  ؛اما يقتضيه الواقع اجلديد هل
  
اعتماد مراجعة داخلية تقوم على مجلة من املعايري املتعارف . 3

عليها، من اجل ضبط االحنرافات الناجتة عن تشغيل النظام 
االداري، مما ميكن املؤسسة من رسم استراتيجية لتأهيل هذا 
النظام تأخذ بعني االعتبار النقائص املسجلة للقضاء عليها يف 

 .ستجيب لالهداف املتوخاة منهاملستقبل، و ذلك بغية جعله ي
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