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ملخص -
تهدف الدراسة إىل التعرف على الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي يف
تقيم مدى التزام املؤسسات الطاقوية بنظام الرقابة الداخلية ،و ذلك بإجراء
دراسة تطبيقية حتليلية على إحدى فروع التابعة لشركة سونلغاز وهو فرع
امتياز غرداية  ،وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أهمها أن التدقيق
الداخلي حبد ذاته يعترب آلية للرقابة الداخلية يف املؤسسة حمل الدراسة كما
أن نظام الرقابة الداخلية غري مفعل بشكل صحيح وسليم يف بعض
األقسام،وعليه مت اقرتاح مجلة من التوصيات أهمها جيب االهتمام أكثر خبلية
التدقيق مع ضرورة التفعيل السليم للنظام الرقابة الداخلية يف الشركة.
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– Abstract
The Study Aims To Identify The Role That Internal Audit Plays
In Assessing The Extent Of Monopoly (Energy) Companies
’Commitment To The Internal Control System, By Conducting An
Analytical Applied Study On One Of The Subsidiaries Of The
Sonlgaz Company, A Branch Of The Ghardaia Franchise. The Study
Reached A Set Of Results, The Most Important Of Which Is That
Internal Audit Itself It Is Considered As Internal Control Mechanism
In The Company Under Study, And The Internal Control System Is
Not Properly And Correctly Activated In Some Departments, And
Accordingly A Number Of Recommendations Were Proposed, The
Most Important Of Which Should Be More Attention To The Audit
Cell With The Necessity Of Proper Activation Of The Internal Control
System In The Company.
– Key Words
(Accounting Auditing, Internal Auditing, Internal Control, Energy
Companies).

 - .1مقدمة -
يعترب التدقيق الداخلي من بني أشكال الرقابة اليت ختضع هلا
املؤسسة،والذي تطور يف الفرتة األخرية بسبب احلاجة إليه برغم أن احلاجة إىل
الرقابة ظهرت تقريبا مع ظهور احملاسبة  ،وبعدها تطورت األمور وتوسعت
وأصبح العامل أمجع يقر بدور املدقق وبإلزامية محاية احلقوق وامللكيات ،
فتوالت ظهور املنظمات املهنية املتخصصة بهذا اجلانب ،أما بالنسبة للتدقيق
الداخلية والرقابة الداخلية فهي وسيلة يعتمد عليها املدقق اخلارجي لتقيم
نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة ،فاملؤسسات االقتصادية  ،تسعى من خالله إىل
احلصول على الريادة والتنافسية،وكذا احلصول على معايري وشهادات عاملية
منها معايري اإليزو مثال ISO9001املتعلق باجلودة ،و  ISO51001املتعلق بنظم
إدارة الطاقة ..اخل  ،وهنا تسعي املؤسسة دائما لتبين واعتماد نظام سليم للرقابة
 ،حيث يعترب التدقيق الداخلي الركيزة اليت تعتمد عليها املؤسسات
االقتصادية لتطوير نظام الرقابة ألداخلية وقياس الكفاءة من جهة وحتديد
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االحنرافات والغش من جهة أخرى،وتتزايد أهمية التدقيق الداخلي يف املؤسسات
االقتصادية ملا له من أثر على سري املؤسسة ومن مت حتقق أهدافها املختلفة .
إشكالية البحث من خالل قيام املؤسسة باألنشطة اليومية قد تظهر بعض
األخطاء من موظفي املؤسسة مبختلف أقسامها ومصاحلها ،وباعتماد املؤسسة
على التدقيق الداخلي سيقلل من ظهورها،سواء بوضع إجراءات وقائية قبل
وقوعها أإجراءات عالجية بعد وقوعها ،ومن هذا املنطلق ميكننا طرح اإلشكالية
التالية:
"إىل أي مدى ميكن تقييم التزام املؤسسات الطاقوية بنظام الرقابة الداخلية
باستخدام آلية التدقيق احملاسيب الداخلي ؟ وكيف يتم تطبيق ذلك يف
شركة سونلغاز غرداية " ؟.
بناءا على هذا ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:
هل يوجد تدقيق حماسيب داخلي يف املؤسسة حمل الدراسة ؟.هل هناك عالقة بني التدقيق احملاسيب الداخلي ونظام الرقابة الداخليةيف املؤسسة ؟.
هل نظام الرقابة الداخلية مفعل بشكل الصحيح يف املؤسسة حملالدراسة وكيف يلعب التدقيق احملاسيب الداخلي الدور يف ذلك ؟.
بغيت اإلجابة عن األسئلة مت طرح الفرضيات التالية:
نعم يوجد تدقيق حماسيب داخلي وهي خلية تابعة إىل املدير العام . هناك عالقة بني وظيفة التدقيق احملاسيب الداخلي ونظام الرقابةالداخلية يف املؤسسة.
نظام الرقابة غري مفعل بالشكل الصحيح يف بعض أقسام املؤسسة .أهداف الدراسة –
التعرف على وظيفة التدقيق احملاسيب الداخلي واإلجراءات اخلاصة به ؛حتديد اآلليات اليت من خالهلا يتم تقييم نظام الرقابة الداخلية ؛تسليط الضوء على وظيفة التدقيق احملاسيب الداخلي يف املؤسسةوعالقته بتقييم نظام الرقابة الداخلية ؛
معرفة نقاط القوة والضعف يف نظام الرقابة الداخلية ملؤسسة سونلغازغرداية
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منهجية الدراسة
مت االعتماد يف اجلانب النظري على املنهج الوصفي ،وذلك بالتطرق إىل
أهم الكتب واملقاالت  ،باإلضافة إىل األطروحات واجملالت  ،يف حني اجلانب
التطبيقي مت االعتماد على منهج دراسة تطبيقية ميدانية من خالل حتليل
وثائق مؤسسة سونلغاز امتياز غرداية ومطابقتها مع القوانني والتنظيمات
املعمولة بها يف الشركة ،ويف األخري بلورة منوذج عن تقرير عام حول إجراءات
الرقابة الداخلية يف املؤسسة حمل الدراسة.
الدراسات السابقة :
دراسة زياتي عبد احلق ،جمدوب خرية ،مقال يف جملة اإلسرتاتيجية
والتنمية بعنوان "دور التدقيق الداخلي يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية
يف املؤسسات االقتصادية دراسة ميدانية "هدفت الدراسة إىل حتديد الدور الذي
يلعبه التدقيق الداخلي يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية حيث استعمل
توزيع استبيان  ،وقد خلصت الدراسة انه ميكن للتدقيق الداخلي أن حيد من
أساليب احملاسبة اإلبداعية من خالل االلتزام باإلجراءات املضادة املطبقة على
خمتلف القوائم املالية (عبد احلق و خرية.)2020 ،دراسة مسكني احلاج ،طلحة
مسكني ،مقال يف جملة املالية واألسواق" بعنوان "التدقيق الداخلي ونظام الرقابة
يف املؤسسة االقتصادية دراسة تطبيقية مبؤسسة نفطال وحدة سعيدة".هدفت
الدراسة إىل إبراز أهمية التدقيق الداخلي ومدى مساهمته يف تفعيل نظام
الرقابة الداخلية يف املؤسسة االقتصادية  ،مت االعتماد على أسلوب االستبيان يف
مجع املعلومات وتوصلت الدراسة أن للتدقيق الداخلي دورا هاما يف تفعيل نظام
الرقابة الداخلية (مسكني و احلاج . )2019 ،دراسة إمساعيل بوغازي ،مليكه تومي
بعنوان " مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي يف تقيم نظام الرقابة الداخلية
وحتسني عمليات إدارة املخاطر لغرض تفعيل احلوكمة دراسة ميدانية على
البنوك التجارية "مقال يف جملة الباحث االقتصادي ،هدفت الدراسة إلبراز
مساهمة التدقيق يف دعم احلوكمة عن طريق تسليط الضوء على واقع احلالة
بالنسبة للبنوك التجارية ،مت االعتماد على أسلوب االستبيان جلمع املعلومات
وتوصل الباحثني أن للتدقيق الداخلي دورا مهم يف تقيم نظام الرقابة الداخلية ،
ونتيجة للمخاطر اليت تواجهها لبنوك وجب حتديد وتطوير اإلجراءات الداخلية
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حتى تستطيع الصمود لتلك املخاطر (بوغازي و ملكة.)2019 ،دراسة قحموش
مسية ،خواري مسرية بعنوان"دور التدقيق الداخلي يف احلد من ممارسات إدارة
األرباح دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات االقتصادية بوالية بسكرة " مقال يف
جملة أفاق علوم اإلدارة واالقتصاد ،هدفت الدراسة إىل اكتشاف العالقة بني
التدقيق الداخلي وإدارة األرباح ومعرفة ما إذا كان للتدقيق الداخلي دورا يف
الكشف واحلد من ممارسات إدارة األرباح  ،اعتمدا الباحتني عن االستبيان جلمع
املعلومات وتوصلتا إن إدارة األرباح شكل من أشكال التالعب احملاسيب دون خرق
للقوانني وكذا احلد من املمارسات االحتيالية (مسية و مسرية.)2018 ،
مقارنة بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة :
متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف املنهج املتبع يف معاجلة
اإلشكالية  ،حيث مت االعتماد على دراسة تطبيقية حتليلية مباشرة لوثائق
املؤسسة ومقارن النتائج مع القواعد وقوانني الشركة  ،إما الدراسات السابقة
كلها عاجلت اإلشكاليات عن طريق استبيان ،باإلضافة أن الدراسة احلالية
طبقت يف مؤسسة وطنية حساسية هلا ارتباط مباشر باملواطن وحمتكرة إلنتاج
ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز باجلزائر.
 - .2اإلطار النظري ملتغريات الدراسة:
 - .1.2تعريف التدقيق احملاسيب:
يعرف التدقيق احملاسيب بأنه اختبار تقين صارم وبناء بأسلوب فين من طرف
مهين مؤهل ومستقل ،بغية إعطاء رأي حملل على نوعية ومصداقية القوائم
املالية املقدمة من طرف املؤسسة (نور الدين .)2010 ،ويعرف كذلك انه فحص
أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات واحلسابات والدفاتر اخلاصة
باملؤسسة حتت التدقيق فحصا انتقاديا منظما ،بقصد اخلروج برأي فين حمايد
عن مدي داللة القوائم املالية عن الوضع املالي للمؤسسة يف نهاية فرتة زمنية
معينة (ولد الشيخ حممد . )2015 ،فحص مهين مستقل للقوائم والبيانات املالية
املتعلقة مبؤسسة معينة وصوال إىل تأكيد معقول إلبداء رأي فين مستقل
وحمايد حول عدالة القوائم املالية يف نهاية سنة مالية معينة (بروية.)2015 ،
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 - 2.2أهمية التدقيق احملاسيب:
ميكن إبراز أهمية تقارير التدقيق احملاسيب من خالل العالقة اليت تربط
املؤسسة باملدقق واألطراف اخلارجية كما يلي (عبد الصمد :)2018 ،بالنسبة
ملدقق احلسابات  ،لتقارير تدقيق احلسابات أهمية خاصة ملدقق احلسابات نفسه
حيث تعترب تقارير مدقق احلسابات مؤشرا عن مدى وفاء اإلدارة العليا
مبسؤوليتها يف تسيري املؤسسة؛إما بالنسبة ألصحاب املصاحل حتقق تقارير مدقق
احلسابات على القوائم املالية قيمة مضافة ألصحاب املصاحل من خالل رأي
املدقق الذي يساهم يف حتديد جودة ونوعية املعلومات يف القوائم املالية  ،ومدى
االعتماد عليها يف اختاذ قراراتهم  ،ويعترب كدليل مكتوب ألصحاب املصاحل
 3 2اإلجراءات التحليلية كأداة لتقييم نظام الرقابة الداخلي :
يعرف املعيار الدولي للتدقيق رقم ( )520الصادر عن اإلحتاد الدولي
للمحاسبني ( )IFACاإلجراءات التحليلية بأنها حتليل النسب واملؤشرات املهمة
ومن ضمنها نتائج البحث للتقلبات والعالقات املالية وغري املالية اليت تكون
متعارضة مع املعلومات األخرى ذات الصلة،أو تلك العالقات اليت تنحرف عن
املبالغ املتنبأ بها (جبار ، )2011 ،كما تعرف املراجعة التحليلية أيضا بأنها
تدقيق الكفاءة نظرا الهتمامها بتحديد مستوى كفاءة املؤسسة باملقارنة مع
املؤسسات األخرى ،أو تقييم وضع املؤسسات من خالل نشاطها السابق ،إضافة إىل
قيامها بتقييم أداء املؤسسات ومستوياتها اإلدارية املختلفة (ملخادمة و رشيد،
.)2007
- .4.2أنواع اإلجراءات التحليلية :
تتضمن اإلجراءات التحليلية ثالث أنواع رئيسية من التحليل وهي (امحد
لطفي :)2007 ،حتليل االجتاه  :حتليل التغريات يف رصيد احلساب أو أرصدة
بعض احلسابات عرب فرتة زمنية ؛ حتليل املؤشرات :مقارنة العالقة بني حسابات
القوائم املالية ومقارنة أحد احلسابات ببيانات غري مالية أو مقارنة العالقات بني
املؤسسات اليت تعمل يف نفس الصناعة أو النشاط ؛التحليل اإلحصائي
واستخراج البيانات  :حتليل أرصدة احلساب أو التغريات يف أرصدة احلساب داخل
أحد الفرتات احملاسبية على أساس معقوليتها يف ضوء العالقات املتوقعة بني
احلسابات ؛ أما حتليل استخراج البيانات فهو ميثل جمموعة من األساليب
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باستخدام الكمبيوتر عن طريق االستعانة بربجميات التدقيق مبساعدة
الكمبيوتر
 - . 2.5تعريف الفحص التحليلي:
يقصد به جمموعة الفحوصات اليت تتضمن حتقيقات ،وجمموعة من
التقنيات املساعدة كاملقابلة و إضافة خرائط التدفق للوثائق واملعلومات  ،وهذا
ما يسمح للمدقق من اكتشاف االحنرافات والفروق املوجودة بينما هو مسطر
ومقدر وبني ما هو متحصل عليه كنتائج  ،هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى ،فإن
هذه التقنية تساعد املدقق على تسليط الضوء على األمور غري العادية وذلك
مبقارنتها مع البيانات املسجلة (يونس و عوادي. )2011 ،
 - .6.2تعريف التدقيق الداخلي:
ميكن أن نعرف التدقيق بصفة عامة كما عرفه جملس معايري التدقيق
والتأكيد الدولي ( )IAASBبأنه " عملية يبدي فيها املمارس استنتاجا
مصمما لرفع ثقة املستخدمني املقصودين (سهام .)2015 ،و حسب اللجنة
الدولية للمدققني الداخليني ( )IIAعرف كما يلي " :التدقيق الداخلي هي
وظيفة النصح وتتم بكل استقاللية وموضوعية وحتسن تسيري املؤسسة  ،وتساعد
على حتقيق األهداف (بابنات و دادي عدون.)2008 ،
- . 7.2إجراءات التدقيق الداخلي:
 - .1.7.2اإلجراءات العملية للتدقيق ألداخلي:
ختتلف إجراءات التدقيق الداخلي غريان هناك عناصر مشرتكة منها:
أ -التحقي ــق :خيتص أساسا بالعمليات واحلسابات ،ويستلزم التفرقة بني
احلقائق واآلراء؛
ب -التحلـيل:يقصد به الفحص اإلنتقادي للسياسات اإلدارية واحلسابات
واإلجراءات احملاسبية واملستندات والسجالت والتقارير ،داخل نطاق الفحص؛
جـ -االلتزام :ويقصد به االلتزام بالسياسات اإلدارية وأداء العمليات وفقا
للقرارات أإلدارية؛
د -التقييم:التأكد من مدى كفاية وفعالية السياسات واإلجراءات اليت
تسري عليها املؤسسة؛
زوبري حممد  ،رواني بوحفص
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ه -التقريــر :حيتوي على املشكلة وأهميتها وطريقة معاجلتها وما توصل
إليه من نتائج وتوصيات(الصمد.)2020 ،
و  -متابعة التوصيات:يراقب مدى تنفيذ التوصيات املقدمة يف الواقع ،كما
أن املدقق الداخلي ال يشارك يف عملية التنفيذ من توصياته اخلاصة ألن مهمته
هي رؤيته كيف تتم األمور لتقديم املشورة أو املساعدة على تقدم األعمال بشكل
صحيح ).(sonou mou, 2015
 - .2..27اإلجراءات التنفيذية لتقييم نظام الرقابة الداخلية:
أ -إجراءات تنظيمية وإدارية  :وتضم هذه اإلجراءات يف حتديد اختصاصات
اإلدارة واألقسام وكذا توزيع الواجبات وتقسيم العمل بني املوظفني؛
ب -إجراءات حماسبية  :تتمثل يف وجوب إثبات العمليات يف الدفاتر فور
حدوثها مع عدم إشراك موظف يف مراجعة عمل قام به هو شخصيا؛ ج -
إجراءات عامة :تتمثل يف وضع نظام سليم ملراقبة الربيد الوارد و الصادر مع
استخدام وسيله الرقابة احلدية ووسائل الرقابة املزدوجة (عبد ربه.)2010 ،
- .8.2اكتشاف األخطاء من خالل التدقيق الداخلي واألدوات التحليلية :
تتعرض البيانات احملاسبية يف مراحلها املختلفة لألخطاء قد تكون متعمدة ،
وقد تكون غري متعمدة  ،مبعنى أنها تقع حبسن نية  ،وقد تكون أخطاء سهو أو
حذف تنشأ نتيجة عدم إثبات عملية بأكملها أو أحد أطرافها يف دفرت اليومية أو
دفرت األستاذ ،وقد تكون أخطاء إرتكابية كاخلطأ احلسابي يف مجع إحدى
اليوميات املساعدة  ،أما األخطاء اليت تقع عن قصد بهدف حتقيق غايات معينة ,
فإنها ترقى إىل مرتبة الغش (عبد ربه.)2010 ،
 - 3دراسة تطبيقية ملديرية توزيع الكهرباء والغاز غرداية :
مديرية توزيع الكهرباء والغاز امتياز غرداية تنتمي إىل الشركة اجلزائرية
للكهرباء والغاز ،تتكون من عدة أقسام أهمها قسم املالية واحملاسبة ،و قسم
العالقات التجارية،وقسم استغالل ألكهرباء و قسم استغالل ألغاز وقسم الصفقات
،وقسم اإلشغال والدراسات ،وباعتبار أن خلية التدقيق الداخلي تابعة مباشرة
للمدير العام لشركة ستقوم بإجراء تدقيق داخلي لتقيم مدى االلتزام املوظفني
بنظام الرقابة الداخلية لكل من قسم العالقات التجارية وقسم استغالل
الكهرباء والغاز وقسم احملاسبة واملالية خالل سنة . 2019، 2018
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. - .1.3تقيم نظام الرقابة الداخلية يف قسم العالقات التجارية:
تقوم خلية التدقيق بأخذ عينة عشوائية من مجلة الصفقات املربمة لعملية
الربط والغرض من ذالك هوا لتأكد من مدى مطابقة القائمة االمسية
للزبائن اجلدد مع نظام تسري الزبائن)، (S.G.Cمع العلم أن () S.G.C
 Système de gestion des clientsهو عبارة عن نظام تسيري الزبائن يدون
فيه مجيع الزبائن املشرتكني بشبكة سونلغاز على املستوى الوطين ،لغرض
احتساب ومراقبة دفع املستحقات الواجبة الدفع مقابل حجم الكهرباء والغاز
املستهلكة ،مع العلم إن القائمة قبل إدراجها يف النظام تراقب من طرف العون
املعد هلا ثم يأشر عليها ،وتأشر كذلك من طرف رئيس مصلحة الزبائن  ،ويف
األخري متضى من قبل مدير الوكالة التجارية وتوجه للعون من اجل إدراجها
ضمن نظام ،حلظ بعد القيام باإلجراءات التحليلية للقوائم الزبائن ومقارنتها
بالنظام أن هناك زبائن غري مدرجني أصال يف الربنامج  ،باإلضافة أن هناك
اختالف يف التاريخ الفعلي لربط بعض الزبائن ونظام الشبكة ،كما هو موضح
يف اجلدول التالي :
اجلدول.1القائمة االمسية لربط الزبائن اجلدد يف نظام الشبكة
تاريخ الربط يف
مالحظة
رقم الزبون
S.G.C
ربط جديد
1602254
2018/05/16
ربط جديد
1602152
2018/04/17
1602074
ربط جديد
2018/05/16
ربط جديد
1601799
2018/02/10
ربط جديد
1602156
2018/02/01
ربط جديد
1602097
2018/07/20
ربط جديد
1602386
2018/05/04
من إعداد الباحثني بناءا على وثائق الشركة ونظام الشبكة لسنة 2018
باإلضافة إىل تدقيق الصفقات ورباط زبائن اجلدد يف الشركة هناك نقاط
أخرى متعلقة بالصندوق يتم التأكد منها:
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 السجالت املمسوكة ) (les registres tenusومدى احرتامهاللمعايري،وكذا معايري متابعة إجراءات الردع ضد الزبائن الذين مل يسددوا ما
عليهم من املستحقات،ومتابعة للتدقيق يقوم املدقق الداخلي بإعداد قائمة
بإحصائيات ونسب ليسهل على قراءتها ومقارنتها باملعايري املسطرة وفق ما هو
مبني يف امللحق رقم ()8 - 1
امللحق (.) 8- 1يوضح العملية اإلحصاء للديون الوكالة التجارية

املصدر :تقرير حمافظ احلسابات سنة  2018ص4
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وقد خلُص املدقق بعد إجراء العملية إن السجالت املمسوكة (les
) registers tenusغري حمينة ،وغري مغلفة  ،وغري حمفوظة بطريقة آمنة
بغرفة الصندوق،باإلضافة أن غرفة الصندوق غري مُغلقة أثناء ممارسة عون
الصندوق ملهامه ،وولوج بعض عمال الوكالة لغرفة ألصندوق  ،مع عدم وجود
الصندوق املُدعم ) ،(coffre-fortو ترك حرية التصرف الفردي لعون الصندوق،
غياب آلة عد النقود ) (compteuse de billetsلكشف األوراق املزورة مع
العلم أن العون يتوىل التحصيل اليدوي مما قد يصعب عليه اكتشاف األوراق
املزورة  ،باإلضافة إىل غياب كامريا املراقبة لقاعة استقبال الزبائن اليت
بواسطتها ميكن إجراء رقابة أمنية دورية حلماية عون الصندوق من جهة والزبون
من جهة أخرى،صب األموال احملصلة من عامل الصندوق يف حساب الربيدي
اجلاري أو البنكي لشركة مع العلم أن عون الصندوق ينتقل وحيدا بدون
مُرافقة أو مراقبة أمنية وأحياننا مشيا على األقدام مما قد جيعله عرضة
للمخاطر املختلفة.
 - .2.3تقيم نظام الرقابة الداخلية يف قسم استغالل الكهرباء:
يتوىل قسم استغالل الكهرباء التدخل إلصالح األعطال اليت حتدث على
شبكات الكهرباء عن طريق املقاطعات التابعة له على مستوى الوالية ،مع صيانة
مجيع العمليات اليت هلا عالقة بالشبكة وذلك بإجراء تعاقدي مستعجل مع
مؤسسات متخصصة يف امليدان .تقوم خلية التدقيق بأخذ عينة من احلوادث
املسجلة بالقسم وهو حادث إصالح وقع وفقا ماهو مبني يف امللحق رقم (.)8- 2
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امللحق ( .)8 - 2توضح طلبية أشغال رقم 25791

املصدر :من الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة
بعد االنتهاء من األشغال تتوىل املصلحة التقنية من إعداد التقرير العام
النهائي(  ،) le compte general definitiveغالبا مجيع األخطاء حتدث
يف طريقة إعداد واحتساب هذه الوثيقة باعتبارها وثيقة تقنية حتتوي على
جمموعة من املتغريات تتغري بتغري األشغال املنجزة سواء كانت أشغال متعلقة
بإصالح كهربائي أو الغاز ،حيث جيب أن يكون التقرير العام ممضى من طرف
رئس الوحدة الكهربائية للمقاطعة ( ، )le chef d’équipeوكذا رئيس
املقاطعة الكهربائية (  ،)le chef districtلذا جند خلية التدقيق تسلط
الضوء دائما على طريقة احتساب الوثيقة والتأكد من مدى مطابقة التنقيط
املمنوح مع األشغال اليت مت حتقيقها وتنفيذها يف الواقع ،مت إعدادا التقرير
لعام النهائي من طرف ملصلحة التقنية للكهرباء وفق الوثيقة املبينة يف
امللحق(. )8- 3
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امللحق (. ) 8- 3توضح التقرير العام النهائي لإلشغال)(D.G.D

املصدر :من الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة
تدقيق وتقيم الرقابة الداخلية للتقرير العام النهائي :يتم إعداده من طرف
عون الشركة ميضى أوال من رئس الوحدة الكهربائية للمقاطعة ( le chef
 ، )d’équipeوكذا رئيس املقاطعة الكهربائية ( ،)le chef districtقبل أن
يسلم إىل املؤسسة املعنية القائمة باإلشغال  ،ومن مت حترير الفاتورة حبيث جيب
أن تكون مطابقة مع التقرير وطلبيه األشغال .وحيسب كمايلي:
أ  -حساب جمموع التنقيط اإلمجالي :لدينا TOTAL = T/M.EO + FMO
+prime d’intrevention

بالتطبيق العددي ∑ N.PTS.TOT
ب  -مبا أن جمموع التنقيط اإلمجالي أقل من  20.000نقطة فإن للمؤسسة
هلا حق االستفادة من معدل درجة األهمية ) (Importanceوعليه درجة
األهمية  0.1437=100.000/1,5*)10420-20.000(= I؛
ج  -من جدول تنقيط الشركة) . (bourdereau, 2010لدينا معدل A
تساوي  0.15أي % 15؛
د  -جمموع املعامالت ، (A+I+C)+1 = Kمبا أن األشغال اليت كلفت
بها املؤسسة هي عبارة عن فتح حفرة ذات عمق  3مرت مربع OUVRERTIRE
) )FOUILLE DE 03 KM2فإن املؤسسة ليس هلا احلق من االستفادة من
=10420
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معدل القطع الكهربائي ( )Cلذا هناك خطأ يف احتساب  , Kحيث كان من
املفروض أن  kيكون على الشكل التالي  (A+I+C)+1 = Kمبعنى =k
) 1.2937 = (1+0.15+0.1437إذا معدل  kاحلقيقي يكون  1.2937وليس 1.3737
مما سيؤثر على املبلغ الكلي لتقرير العام النهائي.
ه  -عالوة التدخل ( )Prime D’interventionمبا أن املؤسسة املكلفة
باإلصالح مت االتصال بها على الساعة الثانية عشر صباحا ومل تنطلق يف
األشغال إال على الساعة  14.30دقيقة أي بعد مرور أكثر من ساعتني فإن
املؤسسة ليس هلا احلق من االستفادة من عالوة التدخل وعليه كان من املفرتض
إال حتتسب يف التقرير العام اإلمجالي الن زيادة قيمة عالوة التدخل سيضخم
من القيمة املالية للتقرير العام ،ومن مت تضخيم قيمة الفاتورة اليت ستعدها
املؤسسة بدون وجه حق لذا نستنتج أنه وبرغم من وجود رقابة ثنائية على التقرير
العام النهائي إىل أن هناك أخطاء وعليه إمجالي التقرير يكون كمايلي:
TOTAL (D.G.D) = (4036.56+36000.82) =40078.38
 - .3.3تقيم نظام الرقابة الداخلية يف قسم املالية واحملاسبة:
يعترب قسم املالية واحملاسبة شريان املؤسسة حيث أنه ميثل القسم الرابط
بني مجيع أقسام الشركة يتكون من أربع مصاحل كل مصلحة هلا مهام ختتلف
عن األخرى،نذكر منها مصلحة االستغالل احملاسيب  ،مصلحة املالية  ،مصلحة
امليزانية  ،مصلحة التفتيش والرقابة  ،يتوىل املدقق الداخلي التأكد من
إجراءات الرقابة املمارسة داخل القسم ولنأخذ عينة على سبيل املثال متعلقة
مبلف فاتورة قيد الدفع مع العناصر اليت جيب على حماسب مصلحة االستغالل
التأكد منها قبل أن توجه الفاتورة ملصلحة املالية للمخالصة ،يتأكد احملاسب
من طلبيه األشغال (  )bon de travauxويتأكد من أن املعلومات املدونة
صحيحة،باإلضافة إىل التأكد من صحة إمضاء مديرا لوكالة التجارية أو
رئيس املصلحة املعنية وفق ماهو مبني يف امللحق رقم (.)8 - 4
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امللحق ( .) 8- 4يوضح طلبية إشغال رقم 29752

املصدر :من الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة
يتأكد من التقرير العام النهائي ومن مدى مطابقة معطيات طلبيه
اإلشغال مع خمرجات التقرير العام النهائي ،وكذا التأكد من إمضاء كل من
رئيس الفرقة ( ، )le chef d’équipeواملربمج ( ،) le programmateur
وكذا مدير الوكالة التجارية (  le directeur d’agencوفق ماهو مبني يف
امللحق رقم (،)8- 5
امللحق ( .) 8- 5توضح التقرير العام النهائي لإلشغال)(D.G.D

املصدر :من الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة
التأكد من شهادة نهاية األشغال والتأكد أنها حتتوي على إمضاء كل من
رئيس الوحدة أو الفرقة(  ، )le chef d’equipeوكذا مدير الوكالة التجارية
(  ) le directeur d’agencباإلضافة إىل إمضاء املؤسسة املكلفة باإلشغال
انظر امللحق رقم (.)8- 6
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امللحق (6

 .) 8-توضح شهادة نهاية األشغال

رقم 60/19

املصدر :من الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة
التأكد من الفاتورة ومجيع العناصر املكونة هلا والتأكد من اجلانب
الشكلي واملوضوعي للفاتورة باإلضافة إىل مدى مطابقة الفاتورة مع طلبية
اإلشغال ،و التقرير العام النهائي ،وشهادة نهاية األشغال .انظر امللحق رقم (- 7
)8
امللحق ( .)8 - 7يوضح فاتورة املؤسسة املكلفة باإلشغال

املصدر :من الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة
التأكد من صحت األمر بالتحصل وكذا انه حيتوي على مجيع
العناصراملتعلقة بطلبية األشغال وشهادة نهاية األشغال وكذا معلومات الفاتورة
باإلضافة إىل إمضاء العون املراقب للفاتورة انظر امللحق (.)8- 8

زوبري حممد  ،رواني بوحفص

861

جملَّة الواحات للبحوث و الدراسات اجمللد 13العدد 866 - 846 : )2020(1
امللحق (8

.)8 -يوضح أمر بالتحصيل املتعلق بالفاتورة

املصدر :من الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة
بعد التأكد من مجيع العناصر املذكور يقوم احملاسب ورئيس مصلحة
االستغالل يف القسيم بالتأشري على امللف ككل وإرساله ملصلحة املالية
للتسوية.وعليه يف النهاية تقوم خلية التدقيق بتوجيه تقريرنهائي للجمعية
العام للشركة حول إجراءات الرقابة الداخلية وفق النموذج التالي :
إىل السادة أعضاء
احملاسيب
املدقق
مجعية العامة لشركة
الداخلي
سونلغاز جملس اإلدارة
تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية ملديرية توزيع غرداية
بناءا على املادة  40من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية املؤرخ يف 12جانفي ، 1988
وبناءا على املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي IPPFالصادرة عن
معهد املدققني الداخليني  IIAوباإلستناد على أحكام القانون رقم  01 10املؤرخ
يف  29جوان  ، 2010املتعلق مبهنة حمافظ احلسابات واملرسوم التنفيذي رقم
 2020- 11احملدد ملعايري تقارير حمافظي احلسابات والقرار الوزاري املؤرخ يف 24
يونيو  2013احملددة حملتوى تقارير حمافظي احلسابات .فإن نظام الرقابة
الداخلية يتعلق جبملة من اإلجراءات والوسائل والتدابري اليت تضعها الشركة،
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واليت تهدف لضمان مصداقية املعلومات ،واحملافظة على أصول وممتلكات
الشركة ،باإلضافة إىل ضمان االمتثال للقوانني والتنظيمات ومدى تطبيق
تعليمات اإلدارة لتحسني األداء وتقييم و حتليل وتوصيف الوظائف ويف إطار أداء
مهمتنا وبعد االطالع و فحص خمتلف اإلجراءات و الوسائل ،نود أن نلفت
انتباهكم إىل أن إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة غري كافية للوصول إىل
سياسة إدارية وحماسبية مثلى لذا جيب اختاذ جمموعة من التدابري املستعجلة
متمثلة فيما يلي :
- 1ضرورة تفعيل القانون الداخلي خصوصا اجلانب العقوبات ضد املتهاونني
يف العمل؛
- 2إعادة الرسكلة العمال يف جانب نظام الرقابة الداخلية للشركة متاشيا
مع املعايري الدولية املتعارف عليها يف هذا اجلانب ؛
- 3ضرورة معاقبة العمال املتهاونني يف الوظيفة واملرتكبني ألخطاء اليت تضر
بأصول الشركة.
- 4توفري األمن الداخلي الكايف للوكاالت التجارية؛
 - 5توفري اآلالت عد النقود ألعوان الصندوق؛
يف
غرداية
الداخلي
املدقق
2019/12/31:
احملاسيب
منوذج تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية من إعداد الباحثني بناء على
معطيات الشركة
 - .4نتائج الدراسة
من خالل هذه الدراسة ومن خالل التحليالت النظرية والعملية ومن خالل
حتليل النتائج امليدانية مت التوصل إىل جمموعة من النتائج أهمها:
 باعتبار أن خلية التدقيق الداخلي تابعة مباشرة إىل املدير العام فهياملخولة قانونا بالقيام مبهمة التدقيق على مجيع وظائف وأقسام وسجالت
املؤسسة وفقا للربنامج يتم إعداده مسابقا؛
 خلية التدقيق تتبع جمموعة من اإلجراءات للقيام بعملية فحصوتقييم سري العمل بأقسام ومصاحل املؤسسة ومدى مطابقتها مع القوانني
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واإلجراءات التنظيمية الداخلية املعول بها يف املؤسسة حمل الدراسة مع إعطاء
توصيات واقرتاحات لتحسني نظام الرقابة الداخلي باملؤسسة.
من خالل الدراسة الحظنا أن هناك نظام رقابة داخلية فعال يف املؤسسةحمل الدراسية غري انه غري مفعل بالشكل الصحيح والسليم يف بعض األقسام
خصوصا يف قسم العالقات التجارية وقسم استغالل الكهرباء والغاز ،وهذا ما
يتضح جليا يف األخطاء املرتكبة يف القسمني
 5اخلامتة-
من خالل هذه دراستنا ملوضوع التدقيق احملاسيب الداخلي كآلية حتليلية
لتقيم مدى التزام املؤسسات الطاقوية بنظام الرقابة الداخلية دراسة تطبيقية
لشركة سونلغاز امتيازغرداية نرى أن التدقيق احملاسيب الداخلي ركيزة
أساسية وأداة مهمة يف تقييم نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسات الطاقوية حبكم
أنه خط الدفاع األول حلماية أصول الشركات الطاقوية ومن خالل هذا مت
التوصل إىل النتائج التالية :
توجد وظيفة تدقيق حماسيب داخلي يف شكل خلية تابعة للمدير العاملكن ليست وظيفة متكاملة تشمل كل فروع الشركة ؛
نعم وجود عالقة قوية بني التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية مبنيةعلى أساس كل ما كان أداء التدقيق احملاسيب الداخلي جيد كل ما زاد من
فعالية نظام الرقابة الداخلية ؛
إن وظيفة التدقيق احملاسيب الداخلي يف املؤسسة حتتاج مزيدا منالتحسينات والدعم وأن تشمل كل فروع الشركة من أجل تقييم فعال لنظام
الرقابة الداخلية يف الشركة بشكل أمثل.
 التوصيات الدراسة :من خالل النتائج ميكن صياغة التوصيات التالية:جيب إعطاء كل اإلمكانيات الضرورية خللية التدقيق ملمارسة نشاطها بكل
استقاللية مع إعالم السريع للجهة الوصية عن وضعية الرقابة الداخلية يف
الشركة؛
ضرورة التفعيل السليم للنظام الرقابة الداخلية يف الشركة؛تسليط أقصى العقوبات التأديبية ضد مرتكيب األخطاء املتكررة إذا كانت
بسبب التهور والالمباالة ؛
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ضرورة االلتزام بتطبيق املعايري الدولية للتدقيق الداخلي كمرشداساسي لرفيع املستوى لتقدير األخطاء واحلد من الغش.
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