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 جتاضػج في املػاملت فيان وػم امللسف
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.أ االىس  لى ول من ساغدوي أ ات  يلمت طيبت  

للللل.أ  ًضا ولىس ول من مدى اىا  د ااػتن في مسيرجىا اادزاسيتلللللل  
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 :املقدمة

خي في مجال اللالكاث  خي الكبير الري شاهدجه املإطظت كبر الصمً و كرا الخؼىز الخاٍز ئن الخؼىز الخاٍز

ت و حشابكها حلل املإطظت جخلامل مم كدة أػساف مخخلفت و , الاكخصادًت و جىطيم هؼاق املبادالث الخجاٍز

 .هيئاث لها مصالح بشكل مباشس أو غير مباشس باملإطظت

ت لخىـيم دفاجسها  فأول ما اكخمدث كليه املإطظاث الاكخصادًت كىد ؿهىزها كاهذ املداطبت باكخبازها طسوٍز

و جلييد خظاباتها، لكً طسكان ما جؼىزث و جىطلذ و اهفصلذ إلادازة كً امللكيت فبرشث الحاحت ئلى زأي 

ب الالشم ملساكبت و جلييم حميم ألامىز املاليت و  مداًد لشخص مظخلل ًخمخم بالخبرة و املهازة و الخدٍز

ت التي ًلىم بها مجلي إلادازة مً أحل الحفاؾ كلى مصالح ألاػساف التي لها كالكت  املداطبيت و ختى إلاداٍز

باملإطظت و مىه بدأث جـهس الحاحت ئلى مدافـي الحظاباث هـسا لخبرتهم في الفدص و ألحل املصادكت كلى 

 .الحظاباث

ئن مهىت مدافف الحظاباث ًجب أن جخظم مللاًير دوليت ملبىلت كمىما، جصدزها هيئاث و مىظماث مهىيت 

مخخصت و ملترف بها دوليا، خيث أن وحىد مثل هره امللاًير  و اطخخدامها مً ػسف مدافف الحظاباث أزىاء 

كل مسخلت مً مساخل  كمليت الخدكيم ال ٌلني كدم اخخمال اخخىاء اللىائم املاليت كلى أي خالت مً خاالث 

الغش و ألاخؼاء التي جـهس هـسا ألطباب مخلددة، كد حلىد ئلى املدكم أو املداطب أزىاء كيامهما بأكمالهما 

 . داخل املإطظت و هرا ما ًإدي ئلى اخخمال أن ًصدز مدافف الحظاباث زأي غير مالئم خىل اللىائم املاليت

و هره مً  ألاطباب السئيظت التي دفلذ ئلى طسوزة دزاطت هـام السكابت الداخليت للمإطظت  خيث ٌظعى مً 

وزائها مدافف الحظاباث ئلى الخأكد مً صحت املللىماث املداطبيت و ئكؼاء زأي خىل اللىائم املاليت 

للمإطظت، و مً أحل جدظين هـام السكابت ًجب كلى مدافف الحظاباث أن ًلىم بخلييم هـام السكابت 

 .     الداخليت و ذلك خظب إلاصداز الحدًث مللاًير الخدكيم الدوليت

 : و كلى هرا ألاطاض فان مشكلت البدث جىبثم مً الظإال السئيس ي الخالي

 ما هى الدور الذي يلػبه محافظ الحسابات في ثقييم نظام الزقابة الداخلية للمؤسسة ؟ 

 :ئن إلاحابت كلى هرا الدظاؤل جخؼلب إلاحابت كلى ألاطئلت الفسكيت الخاليت

 كيف ًليم مدافف الحظاباث هـام السكابت الداخليت ؟ -

 ما هي ػسق جلييم هـام السكابت الداخليت؟  -

 ما مدي جأزير املظإولياث املىطىكت كلى مدافف الحظاباث في جدظين السكابت الداخليت؟  -

 :فزضيات البحث

 .ًليم مدافف الحظاباث هـام السكابت الداخليت مً خالل أطاليب و ػسق مليىت -
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لت  - مً بين الؼسق و ألادواث التي ٌظدىد كليها مدافف الحظاباث في جلييم هـام السكابت الداخليت،ػٍس

س الىصفي، الخساغ الخىـيميت، اململخص ألخركيري   .الاطخبيان، الخلٍس

 . هىالك كالكت اًجابيت بين مظإوليت و مهام مدافف الحظاباث و جدظين هـام السكابت الداخليت -

 : أسباب اختيار املىضىع

 :ألاسباب الشخصية -1

 الاهخمام و امليل الشخص ي لملخىض في مهىت مدافف الحظاباث  -

 .السغبت في ملالجت املىطىق و الاحتهاد فيه و مىاصلت البدث و اللمل في هرا املجال -

السغبت في اكدظاب ملازف حدًدة و الخلسف أكثر خىل كمل مدافف الحظاباث و كالكخه بىـام  -

 .السكابت الداخليت

 .املظاهمت في ئزساء املكخبت الىػىيت و اللسبيت ببدىر حدًدة ملهىت مدافف الحظاباث -

 : ألاسباب املىضىغية -2

جصحيذ الاكخلاد الظائد أن مهىت مدافف الحظاباث جلخصس فلؽ كلى حللب ألاخؼاء و ئهصال  -

 . الللىباث

جلييم هـام السكابت الداخليت حلبر هلؼت الاهؼالق التي ًبدأ بها مدافف الحظاباث كمليت الخدكيم في  -

 . املإطظت كما ًلىم مً خاللها بخأكد مً طالمت و دكت املللىماث املاليت

 . أهميت املىطىق و طسوزة لفذ الىـس ئلى املإطظاث لخدظين هـام السكابت الداخليت -

، ٌلخبر البدث في هرا امليدان مً "جدكيم مداطبي و مساكبت الدظيير" ًىدزج املىطىق طمً جخصص ي  -

 . بين املىاطيم و املىاكشاث الظاخىت التي جؼسح خاليا كلى املظخىي الىػني و الدولي

 : أهمية مىضىع البحث

جكمً أهميت املىطىق مً ألاهميت التي ًدـي بها مدافف الحظاباث في املإطظت الاكخصادًت، فهى ٌلمل كلى 

ت و الخأكيدًت، و كرلك الخلسف كلى الؼسق و  جدظين هـام السكابت الداخليت مً خالل الخدماث الاطدشاٍز

ألاطاليب املخبلت مً ػسفه مً أحل طمان الشفافيت في الدظيير،و كرا جباًً دوز الخدكيم في جىطيذ املسكص 

 . املالي للمإطظت

 : أهداف الدراسة

بيان مدي جمخم مدافف الحظاباث باالطخلالليت و الكفاءة املهىيت التي جمكىه مً ئبداء زأًه و جلييمه  -

 .في هـام السكابت الداخليت

مداولت ئبساش و ئؿهاز دوز مدافف الحظاباث في املإطظت الاكخصادًت باكخبازه وطيلت و أداة لخدظين  -

 .هـام السكابت الداخليت

 .ئبساش أهميت هـام السكابت في جدظين طير ألاوشؼت للمإطظاث الاكخصادًت -
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 : املنهج املستخدم

طيخم ئجباق املىهج الىصفي الخدليلي لإلحابت كلى ئشكاليت املىطىق خيث طىف ًخم الخؼسق ئلى كيفيت جلييم 

لت كمل مدافف الحظاباث، كما طىلخمد كلى مىهج دزاطت خالت مً  هـام السكابت الداخليت و كرلك ػٍس

 .أحل ئطلاغ ما جم الخؼسق ئليه في الجاهب الىـسي كلى مكخب مدافف الحظاباث

  :جم الاطخلاهت في هرا املىطىق ئلى: أدوات الدراسة

 .الكخب املخخصصت في مجال الخدكيم و السكابت الداخليت -

 .الجسائد السطميت -

 . ألاػسوخاث و السطائل ألاكادًميت املخلللت بالبدث -

 .املىاكم إلالكتروهيت املخخصصت -

 .املجالث و امللخلياث و الدوزٍاث الخاصت بمهىت الخدكيم -

ازاث و امللابالث الشخصيت في مكاجب مدافـي الحظاباث -  . الٍص

س الصادزة كً مكخب مدافف الحظاباث -  . الخلاٍز

 : الدراسات السابقة

، هي "دوز  املساحلت في جلييم أداة هـام السكابت الداخليت للمإطظت الاكخصادًت"بلىىان : دراسة غشوس ميلىد

 يهدف مً خاللها 2006/2007 بظكيكدة، لظىت  1995 أوث 20دزاطت لسطالت املاحظخير  ملدمت لجاملت 

مداولت ئبساش دوز املساحلت الخازحيت في املإطظت الاكخصادًت   باكخبازها أداة فلالت و كرلك بمهامها و مدي 

الخدصيالث في حشخيص - ئطهامها قي خلم الخىاشن داخل املإطظت الاكخصادًت، خيث زكص كلى دوز املبيلاث

ل الراحي للمإطظت ت باكخبازها املصدز للخمٍى  .هلاغ اللىة و الظلف للىؿيفت الخجاٍز

دوز املدكم الخازجي في جلييم املخاػس و جدظين هـام السكابت للملياث "بلىىان : دراسة بىبكز غميروش

ت، جخصص "املخصون داخل املإطظت ، مركسة ملدمت طمً مخؼلباث هيل شهادة ماحظخير في الللىم الخجاٍز

، يهدف مً خالها       2010/2011دزاطاث ماليت و مداطبيت ململت، حاملت فسخاث كباض بظؼيف لظىت 

ت و كرلك جىطيذ  ئلى الخلسف كلى واكم مهىت الخدكيم الخازجي و مدي جؼبيلها باملإطظت الاكخصادًت الجصائٍس

 .    أهميت السكابت الداخليت قي دكم مهىت الخدكيم الخازجي و جدليم هخائج حيدة

 : حدود الدراسة

 دوز مدافف الحظاباث في جفليل هـام السكابت " طىف هخؼسق ئلى مىطىق : الحدود املىضىغية

مً خالل كسض مساخل التي مً خاللها ًليم مدافف " الداخليت في املإطظت الاكخصادًت

ت للخدكيم و اللاهىن املىـم  الحظاباث هـام السكابت الداخليت، و هرا في ؿل ملاًير الجصائٍس

للمهىت و اللاهىن الخجازي، مم ئبساش أهميت مهىت مدافف الحظاباث في جلييم و جدظين ألاداء 

 .    داخل املإطظت
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 لكل دزاطت خدود شماهيت و مكاهيت فالحدود الصماهيت لهره الدزاطت    : الحدود الشمانية و املكانية

 ".   في والًت مظخغاهم" ، أما الحدود املكاهيت فهي مكخب مدافف الحظاباث2019في طىت 

 

 : ثقسيم البحث

لخدليم أهداف البدث و ملالجت إلاشكاليت املؼسوخت و الدظاؤالث الفسكيت جم جلظيم هرا البدث ئلى زالر 

فصىل جخلدمهم ملدمت كامت و جليهم خاجمت كامت و التي جخظمً مملخص شامل للبدث و أهم الىخائج 

 املخدصل كليها و كرا بلع الخىصياث

و هى ملظم ئلى زالر " إلاػاز أملفاهيمي و اللاهىن ملدافف الحظاباث"باليظبت للفصل ألاول فهى  جدذ كىىان 

مباخث، جؼسكىا فيه ئلى ماهيت الخدكيم بصفت كامت لكىنها املىبر أألطاس ي الري ؿهسث مىه مهىت مدافف 

الحظاباث زم جؼسكىا ئلى حلٍسف مدافف الحظاباث و مظإوليخه و واحباجه في املبدث الثاوي ، أما املبدث 

 . الثالث فخصصىاه لملجاهب اللاهىوي ملهىت مدافف الحظاباث

و هى ملظم ئلى زالر " إلاػاز اللام لىـام السكابت الداخليت" باليظبت للفصل الثاوي فلد حاء جدذ كىىان 

مباخث، باليظبت للمبدث ألاول فلد جىاولىا فيه مفهىم هـام السكابت الداخليت و أهىاكها و مكىهاتها، كما 

ت،  جؼسكىا ئلى أطاطياث هـام السكابت الداخليت مً خيث ملىماتها و إلاحساءاث  اللامت، املداطبيت و إلاداٍز

 .كما خصصىا املبدث الثالث ملدافف الحظاباث و كالكخه بىـام السكابت الداخليت للمإطظت

فيما ًخص الفصل الثالث و ألاخير  فهى كبازة كً دزاطت ميداهيت جم مً خالله الخؼسق ئلى دوز مدافف 

س مدافف الحظاباث  الحظاباث في جلييم هـام السكابت الداخليت و ئبساش أهم الجىاهب التي ًدخىي كليها جلٍس

 .      خاصت فيما ًخص هـام السكابت الداخليت
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   :لجمهيذ الفصل 

ٔاهذ ؾاثضة ُبل طلٗ،                    بن ؿهىع الخؼىع الللمي ؤصي بلى حوحر  ٔل ألاًٖاع و اإلاباصت الاُخصاصًت التي 

ٔان كلُه  مً جىـُمها و كملها بدُث ًـهغ هظا حلُا مً زال٘ اهٌصا٘ اإلالُٕت كً الدؿُحر  كلى زالي ما 

ؾابِا ًلم ٌلض للمالٗ ؤي صزل في حؿحر اإلااؾؿت بل له الخّ في حلُحن شخص مؿخِل ًمثله في جضُُّ 

 .خؿاباث اإلااؾؿت، و مً هىا ؿهغ الخضُُّ مما ؤصي بلى ؿهىع مداًف الخؿاباث

  بط ؤن الخضُُّ ؤصبذ ًللب صوعا مهما في الخُاة الاُخصاصًت، ًهى مً اإلاىاطُم التي حلخبر صعاؾاتها مً 

ٔاًت ألاوؾاغ اإلاالُت و  ٔاصًمُا، ٓما ؤن مهىت جضُُّ الخؿاباث جىا٘ اهخماما متزاًضا في  اإلاىطىكاث اإلاخِضمت ؤ

الِاهىهُت و الاُخصاصًت اإلالاصغة، هـغا إلاا لغؤي مداًف الخؿاباث مً ؤهمُت ؤؾاؾُت، كىض اجساط الِغاعاث 

ٔاث ألامىا٘، و مً الجهاث  مً ألاػغاي اإلاسخلٌت اإلاؿخٌُضة مً الِىاثم اإلاالُت اإلايشىعة و الخاصت بشغ

ٔاث الِؼاق اللام، خُث ؤن مداًف الخؿاباث  الخٖىمُت اإلاسخصت في وخضاث اإلاداؾبت الخٖىمُت ؤو شغ

 .  ًباشغ مجمىكت مً ؤلاحغاءاث الٌىُت مً احل ببضاء  عؤًه الٌجي اإلاداًض

 : جم جِؿُم هظا الٌصل ٓما ًلي , و مىه

ل.لمفاهيم غامت حٌو الخذكيم:لللاملبحث  ألٌا 

ل.لإلاظاس  أملفاهيمي ملحافظ الحصاباث:للاملبحث الثاوي 

ل.الجاهب اللاهووي ملهىت محافظ الحصاباث:لاملبحث الثالث 

ل

ل
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ٌل ل. مفاهيم غامت حٌو الخذكيم:املبحث  ألا

البض ُبل الخؼَغ بلى مداًف الخؿاباث ؤن هبحن و ولغي مٌاهُم الخضُُّ إلاداولت ؤن جٖىن هـغجىا كامت     

خي للضُُّ و مٌهىمه و ٓظلٗ . لٖل ما ًخللّ بمداًف الخؿاباث ىا في هظا اإلابدث بلى الخؼىع الخاٍع ًخؼُغ

 .ؤهمُت و ؤهىاكه

ٌل ل الخعوس الخاسيخي لخذكيم :املعطب  ألا

سُت بلى ؤن الخضُُّ عاًّ وشىء الخظاعة ؤلاوؿاهُت و جؼىع بخؼىعها  1.حشحر الضعاؾاث الخاٍع

ٓما حؿخمض مهىت الخضُُّ وشإتها مً خاحت ؤلاوؿان بلى الخدِّ مً صخت البُاهاث اإلاداؾبُت التي ٌلخمض 

و ُض ؿهغث هظه الخاحت ؤوال لضي , كليها في اجساط ُغاعاجه، و الخإٓض مً مؼابِت جلٗ البُاهاث للىاُم

ٔاهذ حؿخسضم اإلاضُِحن , الخٖىماث حن و الُىهان  سُت كلى ؤن خٖىماث ُضماء اإلاصٍغ بدُث جض٘ الىزاثّ الخاٍع

ىي  تها ٌؿخمم بلى الُِىص اإلاثبخت بالضًاجغ و السجالث للُى ٔان اإلاضُّ ُو للخإٓض مً صخت الخؿاباث اللامت، و 

 2. كلى مضي صختها 

ت الُِض اإلاؼصوج في الِغن الخامـ كشغ  " ٌؿمم" ٔلمذ جضُُّ مشخِت مً الٖلمت الالجُيُت و حلجي  و ؿهىع هـٍغ

ؤصث بلى ؾهىلت و جبؿُؽ و اهدشاع جؼبُّ اإلاداؾبت و الخضُُّ مما ؤصي بلى جؼىع مهىت اإلاداؾبت و جضُُّ 

ً بلى اهدشاع  الخؿاباث خُنها،  ًِض ؤصي الخؼىع الاُخصاصي الصىاعي و همى الضزل الِىمي في الِغن اللشٍغ

ٔاث اإلاؿاهمت خُث ؤصبدذ جللب صوعا باعػا في الاُخصاص الِىمي، و بـهىعها ؾاهمذ ؤًظا في اهٌصا٘  الشغ

اصة عهبت اإلاالْ و اإلاؿاهمحن بلى زضماث اإلاداؾبحن و اإلاضُِحن لخماًت  اإلالُٕت كً ؤلاصاعة مما ؤصي بلى ٍػ

هم و خؿً جصغي ؤلاصاعة  3.مصالخهم و خُِى

خي إلاهىت جضُُّ الخؿاباث، ؤن ؤ٘و حملُت للمداؾبحن ؤوشئذ في ًُىِؿُا   (شما٘ اًؼالُا)و ًبحن الخؼىع الخاٍع

ت هظه الجملُت. 1582ؾىت  ٔان كلى ٔل مً ًغهب في مؼاولت مهىت اإلاداؾبت و الخضُُّ ؤن ًىظم بلى كظٍى  .و 

يُت بجاهب الىجاح في الامخدان الخاص لُصبذ الصخص زبحر مداؾبت ٔاهذ جخؼلب ؾىىاث جمٍغ و ُض .و 

ت هظه الٖلُت في كام  زم اججهذ الض٘و ألازغي .  شغػا مً شغوغ مؼاولت مهىت الخض1669ُُّؤصبدذ كظٍى

ؼاهُا ًظل الؿبّ في هظا الخىـُم اإلانهي، خُث ؤصبدذ كملُت جضُُّ  ٔان لبًر بلى جىـُم هظه اإلاهىت و ُض 

ؼاهُا، كىضما ؤوشئذ  ٔان كضص 1854بإصهبر  (حملُت اإلاداؾبحن الِاهىهُحن)الخؿاباث مهىت مؿخِلت في بٍغ ، و 

 .ؤكظاء اإلاداؾبحن في هظه الجملُت في جلٗ الٌترة ؾخت ؤكظاء

ىعْ ؾىت  ُٕت ًِض سجل ازىا كشغ مداؾبا ؤؾمائهم في مضًىت هٍُى الث اإلاخدض ألامٍغ زم  . 1870ؤما في الٍى

 . 1899 شخص ؾىت 1830 و بلى 1890 شخص ؾىت 66اعجٌم كضصهم بلى 

                                                           
1
 الطبعة األولى، مؤسسة الوراق لنشر،عمان، ،أساسٌات التدقٌق فً ظل المعاٌٌر األمرٌكٌة و الدولٌة .ٓخاب خؿحن الِاض ي، خؿحن صخضوح   

 .1، ص1999األردن، 
2
 .13، ص2012الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن، التدقٌق و الرقابة فً البنوك، خالد أمٌن عبد هللا،  

3
 .20،ص200 الطبعة األولى،دار وائل للطبعة و النشر،عمان،األردن،الناحٌة النظرٌة و العلمٌة،-علم تدقٌق الحسابات خالد أمٌن عبد هللا، 
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خي في اللالم اللغبي ًٖان الؿبّ إلاصغ في مؼاولت مهىت الخضُُّ صون جىـُم مً ؾىت  و مً هاخُت الخؼىع الخاٍع

م 1909         1. اإلاىـم إلاؼاولت اإلاهىت خُث ؤصزلذ حلضًالث كلُه (1) كىض صضوع الِاهىن ُع

ل.الخعوس الخاسيخي لطخذكيم ل:ل(I-1)الجذألٌا سكم 

لأهذاف الخذكيملاملذكمل مش بالخذكيملالفترة

ل كبل امليالد 2000من 

لم1700إلى 

املطً،إلامبراظوس، 

ل.الىىيصت، الحىومت

لسحل الذًن،

ل.واجب

لمػاكبت الصاسق غلى 

لاخخالس  مواٌ 

لألا حماًتها 

الحىومت،املحاهم ل م1850م إلى 1700من 

ل.الخجاسيت ألا املصاهمين

لمىؼ الغش ألا مػاكبتلمحاشب 

ٌل,فاغطيه ل.حماًت  ألاو

لشخص منهي ل.الحىومت ألا املصاهمينلم1900م إلى 1850من 

لمحاشب أألا كاهووي 

لججىب الغش ألا جأهيذ 

ل.مصذاكيت امليزاهيت 

لشخص منهي في محاشبتل.الحىومت ألا املصاهمينلم1940م إلى 1900من 

لألا الخذكيم 

ل,ججني الغش ألا  خعاء

لالشهادة غلى مصذاكيت

لاللوائم املاليت الخاسيخيت

لالحىومت،املصاهمين لم1970م إلى 1940من 

ل.ألا البىون 

لشخص منهي 

ل.في الحاشبت ألا جذكيم

الشهادة غلى ألاذق ألا 

اهخظام اللوائم املاليت 

ل.الخاسيخيت

لهيياث أخشرلالحىومت، لم1990م إلى 1970من 

ل.ألا املصاهمين 

لشخص منهي 

لفي املحاشبت،الخذكيم 

ل.ألا الاشدشاسة 

الشهادة غلى هوغيت 

هظام الشكابت الذاخطيت ألا 

لاحترام ألا املػاًير  

لاملحاشبيت ألا مػاًير 

ل.لالخذكيم 

ل

م إلى حذ 1990من 

ل.الصاغت

لالحىومت،هيياث أخشر 

ل.ألا املصاهمين

لشخص منهي 

لفي املحاشبت، الخذكيم

ل.ألا الاشدشاسة 

لالشهادة غلى الصوسة 

لالصادكت للحصاباث 

لألا هوغيت هظام الشكابت 

لالذاخطيت في ظل احترام 

لاملػاًير طذ الغش

ل.الػاملي 
ل

ل .7،ص2005مغاحلت و جضُُّ  الخؿاباث،صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت ،.مدمض التهامي ػىاهغ، مؿلىص صضًِي:للاملصذس
                                                           

1
 .9،8،ص ص 2009األردن، , ، الطبعة األولى، دار المستقبل للنشر،عمان علم تدقٌق الحسابات خالد الخطٌب و خلٌل الرفاعً، 
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ل.مفهوم الخذكيم:ل املعطب الثاوي 

 : لِض حلضصث حلاع ًٍ الخضُُّ مً مغحم ألزغ، و ؾىبرػ البلع منها ًُما ًلي 

ٌل هى ًدص اإلاللىماث ؤو البُاهاث اإلاالُت مً ُبل شخص مؿخِل و مداًض ألي ماؾؿت بوع ل":املفهوم  ألا

 1".الىـغ كً هضًها ؤو شٖلها الِاهىوي 

ابت جماعؽ مً ػغي مهىُحن ماهلحن ُاهىها للمصاصُت كلى صُت و صضَ الِىاثم اإلاالُت "لل:املفهوم الثاوي هى ُع

ت للماؾؿت مثل  2"اإلاحزاهُت ,  الجغص:و اإلاؿدىضاث الؿىٍى

هى كلم ًخمثل في مجمىكت مً اإلاباصت و اإلالاًحر و الِىاكض و ألاؾالُب التي ًمًٕ بىاؾؼتها ل":املفهوم الثالث

ابت الضازلُت، و البُاهاث اإلاثبخت في الضًاجغ و السجالث و الِىاثم  الُِام بٌدص اهخِاصي مىـم ألهـمت الُغ

 3. اإلاالُت للمشغوق بهضي ببضاء عؤي ًجي مداًض

 .ًىضح الشٖل الخالي اللملُاث ألاؾاؾُت التي ٌشملها الخضُُّ

ل.غمطيت الخذكيم:ل(I-1)الشيل سكم 

 

ل.10ص, مرجع سبق ذكره,خالد الخطٌب و خلٌل الرفاعًمن إغذاد العالبت باالغخماد غلى هخاب  :لاملصذس

الخضُُّ هى ًدص اهخِاصي مداًض،  ٓما اهه ٌشمل ٔل : مً زال٘ الخلاٍعٍ الؿابِت وؿخيخج الخلٍغٍ الخالي 

كملُاث الٌدص التي ًِىم بها منهي مدتري زاعجي و مؿخِل بمىحب كِض ًخِاض ى كىه ؤحلاب و طلٗ  بهضي 

, ؤلاصالء  بغؤي ًجي مداًض كً مضي ؾالمت و شٌاًُت الِىاثم اإلاالُت و مضي مؼابِتها للمؿدىضاث و الضًاجغ

 .زال٘ ًترة ػمىُت ملُىت

ل

                                                           
1
 .20، ص2006، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ، مدخل إلى التدقٌق هادي التمٌمً 

2
 Mokhtar Belaiboud, pratique de l’audit, Berti édition, Alger, 2005, p4 

3
 9خالد الخطٌب، خلٌل الرفاعً، مرجع سبق ذكره، ص  

التقرٌر-3

Reporting

التأكد من صحة قٌاس  -
العملٌات التً تم تسجٌلها 

.و تحلٌلها و تبوٌبها

التحقق-2

Verification

هو إمكانٌة الحكم على  -
صالحٌة القوائم المالٌة 

كتعبٌر سلٌم لنتائج األعمال 
.خالل فترة معٌنة 

الفحص-1

Examination

بلورة نتائج الفحص و  -
التحقٌق و اثباتها بتقرٌر 
مكتوب ٌقدم لمستخدمً 

القوائم المالٌة
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ل.أهذاف ألا أهميت الخذكيم:لاملعطب الثالث 

لأهذاف الخذكيم :لأألاال 

 :ٓما طٓغها ًان جضُُّ الخؿاباث عاًّ وشىء الخظاعة، و جؼىع بخؼىعها و ٓظلٗ ؤهضاًه خُث جخمثل في 

ل.لأهذاف الخذكيمل:ل(I-2)الشيل سكم 

 

 

 .15 ص مً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى ٓخاب خؿحن الِاض ي، خؿحن صخضوح ، مغحم ؾبّ طٓغه،:املصذس

 

 

 

مراقبة الخطط و متابعة تنفٌذها و •
تحدٌد انحرافاتها و أسبابها؛

تقٌٌم األداء بالنسبة للوحدات •
االقتصادٌة؛

.تحقٌق أقصى كفاٌة اقتصادٌة•

 االهداف
الحدٌثة

أهداف التدقٌق

االهداف 
تقلٌدٌة

التأكد من صحة البٌانات المحاسبٌة و مدى •
االعتماد علٌها؛

إبداء رأي فنً استنادا إلى أدلة و براهٌن •
عن عدالة القوائم المالٌة؛ 

اكتشاف ما قد ٌوجد بالدفاتر و السجالت •
المحاسبٌة من أخطاء و غش؛

التقلٌل من فرص ارتكاب األخطاء من خالل •
التأكد من وجود رقابة داخلٌة جٌدة؛

مساعدة اإلدارة على وضع السٌاسات و •
اتخاذ القرارات اإلدارٌة المناسبة؛

مساعدة الدوائر المالٌة فً تحدٌد الوعاء •
الضرٌبً؛

مساعدة الجهات الحكومٌة األخرى فً •
.تخطٌط االقتصادي الوطنً
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ل.أهميت الخذكيم:لثاهيا 

جخمثل ؤهمُت الخضُُّ في اكخباعه وؾُلت جسضم مجمىكت مخلضصة مً الجهاث الخٖىمُت التي حلخمض اكخماصا 

 .ٓبحرا كلى البُاهاث اإلاداؾبُت للمشغوق في اجساط ُغاعاتها ؤو عؾم زؼؼها اإلاؿخِبلُت

زصىصا بطا جم اكخماص البُاهاث اإلاداؾبُت مً ُبل حهت مداًضة ؤو مؿخِلت كً بصاعة اإلاشغوق مما ًضكم 

  1:الثِت ًيها مً ُبل جلٗ الجهاث التي جخمثل ًُما ًلي 

 :إداسة املششألاع  -1

ابت و الخسؼُؽ للمؿخِبل لخدُِّ ؤهضاي  حلخمض بصاعة اإلاشغوق كلى البُاهاث اإلاداؾبُت التي جسضم في الُغ

و الِغاعاث اإلاخللِت بالخسؼُؽ بهما حلخمض اكخماصا ؤؾاؾُا كلى البُاهاث اإلاداؾبُت . اإلاشغوق بٌٕاًت كالُت 

الصخُدت لغؾم الخؼؽ و الؿُاؾاث بشٖل مدٕم و صُُّ، و لِـ هىالٗ مً طمان لصخت و صُت البُاهاث 

ّ ًدصها مً ُبل هُئت ًىُت مداًضة   .   اإلاداؾبُت بال كً ػٍغ

 :أهميت الخذكيم لطمالن ألا املصخخذمين  -2

ت الىطم اإلاالي للىخضاث الاُخصاصًت  جلجإ هظه الؼاثٌت بلى الِىاثم اإلاالُت اإلالخمضة و ٌؿترشضون ببُاهاتها إلالًغ

ؼها اإلاالي الجساط ُغاعاث لخىحُه مضزغاتهم و اؾدثماعاتهم للىحهت التي جدِّ لهم آبر كاثض  و مضي مخاهت مٓغ

ً ًُخدخم ؤن جٖىن البُاهاث اإلاىضخت بالِىاثم اإلاالُت صُُِت و . ممًٕ  و لظمان خماًت مضزغاث اإلاؿدثمٍغ

 . صخُدت 

ل:لأهميت الخذكيم لطذائىين ألا املوسدًن  -3

ؼ اإلاالي و الِضعة كلى  ت اإلآغ غ اإلاضُّ بؿالمت و صخت الِىاثم اإلاالُت و ًِىمىن بخدلُلها إلالًغ حلخمض كلى جٍِغ

اء بااللتزام ُبل اإلاشغوق في مىذ الاثخمان الخجاعي و الخىؾم ًُه   .الًى

ؼ اإلاالي للماؾؿت  ِا لِىة اإلآغ  . و جخٌاوث وؿب الخصىماث التي جمىدها ًو

ل:أهميت الخذكيم لطبىون ألا مؤشصاث الكتراض  خشر  -4

ل ُصحر ألاحل للمشغوكاث إلاِابلت اخخُاحاتها و جىؾلها   . جللب هظه صوعا هاما في الخمٍى

غ اإلاضُّ لضعاؾت جدلُلُت للِىاثم اإلاالُت ُبل الشغوق في ههج  لهظه ًةنها حلخمض كلى الِىاثم اإلاالُت و جٍِغ

ّ جُُِم صعحت الخؼغ في  (الِغوض )الاثخمان اإلاصغفي  و حلخمض ٓإؾاؽ للخىؾم ًُه ؤو ؤلاحجام كىه كً ػٍغ

 .   مىذ الاثخمان اإلاصغفي 

 

                                                           
1
  .11،12،13 خالد الخطٌب، خلٌل الرفاعً، مرجع سبق ذكره،ص ص ص   
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 :أهميت الخذكيم لطهيياث الحىوميت  -5

حلخمض بلع ؤحهؼة الضولت كلى البُاهاث التي جصضعها اإلاشغوكاث في اللضًض مً ألاهغاض منها مغاُبت اليشاغ 

الاُخصاصي ؤو عؾم الؿُاؾاث الاُخصاصًت للضولت، ؤو ًغض الظغاثب، و هظه حمُلها حلخمض كلى بُاهاث 

واُلُت ؾلُمت، باإلطاًت بلى ؤن بلع الض٘و جِىم بخدضًض ؤؾلاع بلع اإلاىخجاث ؤو جِضًم بكاهاث مالُت 

و ًمًٕ للضولت الُِام بظلٗ صون بُاهاث مىزَى ًيها ملخمضة مً حهاث مداًضة جِىم . لبلع اإلاشغوكاث 

بٌدص هظه البُاهاث ًدصا صُُِا، و ببضاء عؤيها الٌجي كً مضي صخت هظه البُاهاث و صعحت الاكخماص كليها    

ؼ اإلاالي      .و مضي صاللت الِىاثم اإلاالُت للمشغوق كلى هدُجت ألاكما٘ و اإلآغ

 :أهميت الخذكيم لشحاٌ الاكخصاد  -6

ه مً بُاهاث مداؾبُت في جدلُلها و جِضًغ الضزل الِىمي        لاػصاص اهخمام بالِىاثم اإلاالُت اإلالخمضة و ما جدخٍى

و عؾم بغامج الخؼؽ الاُخصاصًت و حلخمض صُت جِضًغاتهم و ٌٓاءة بغامجهم كلى صُت البُاهاث اإلاداؾبُت 

 .اإلالخمض كليها

 :أهميت الخذكيم لىلابت الػماٌ  -7

حلخمض كلى البُاهاث اإلاداؾبُت في الِىاثم اإلاالُت اإلالخمضة في مٌاوطاتهم مم ؤلاصاعة لغؾم الؿُاؾت اللامت 

 .لألحىع و جدُِّ مؼاًا اللما٘

 :أهميت الخذكيم في جخصيص املواسد  -8

ض الؼلب  ٌؿاكض الخضُُّ في جسصُص اإلاىاعص اإلاخاخت بإًظل ٌٓاًت ممٕىت إلهخاج الؿلم و الخضماث التي ًٍؼ

 ًاإلاىاعص الىاصعة ججخظبها الىخضاث الاُخصاصًت الِاصعة كلى اؾخسضامها بإًظل ٌٓاًت و التي جـهغها .كليها

غ اإلاداؾبُت هحر الضُُِت و  البُاهاث اإلاداؾبُت الـاهغة في الِىاثم اإلاالُت اإلالخمضة، بط ؤن البُاهاث و الخِاٍع

ِت  التي جسظم للخضُُّ جسٌي في ػُاتها بؾغاًا و ؾىء ٌٓاًت و جد٘ى صون جسصُص مىاعصها الىاصعة بؼٍغ

 .عشُضة 
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ل.لأهواع الخذكيم :لاملعطب الشابؼ 

 : ًمًٕ جِؿُم ؤهىاق الخضُُّ بلى ؤُؿام مخىىكت هىعص منها آلاحي

ل1ل:من حيث دسحت الالتزام-1

هى جضُُّ بحباعي جلتزم به بلع ؤهىاق اإلااؾؿاث بِىة الِاهىن، مثلما هى الخا٘ :لالخذكيم إلالزامي  -لأ

ِا  ٔاث اإلاؿاهمت في الجؼاثغ التي جلتزم بخلُحن مىضوب الخؿاباث في ُاهىنها الخإؾِس ي ًو باليؿبت لشغ

م   . مً الِاهىن الخجاعي الجؼاثغي، الظي ًخ٘ى جضُُّ خؿاباتها 609لىص اإلااصة ُع

ٔاء ؤو اإلاالْ ُصض الاػمئىان كلى :الخذكيم الاخخياسي  -لب  و هى ًخم صون بلؼام ُاهىوي بل بؼلب مً الشغ

ٔاث الخظامً في الجؼاثغ  التي ال ًلؼمها الِاهىن  الخالت اإلاالُت للماؾؿت،مثلما هى الخا٘ باليؿبت لشغ

ٔاث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة ُبل  ت الازخُاع في طلٗ، ؤو  الشغ بػالُا بخلُحن مضُّ بل ًتْر لها خٍغ

ٔاث بخلُحن مىضوب للخؿاباث 2006صضوع ُاهىن اإلاالُت لؿىت   . الظي جظمً بلؼام هظه الشغ

 2 :من حيث حجم الخذكيم  – 2

 هى الظي ًس٘ى مداًف الخؿاباث بػاع هحر مدضص لللمل الظي ًاصًه و ال جظم :الخذكيم اليامل  -لأ

ؤلاصاعة به ُُىص كلى هؼاَ ؤو مجا٘ اللمل الظي ًِىم به مداًف الخؿاباث و ًُه ٌؿخسضم عؤًه 

الصخص ي في جدضًض صعحت الخٌاصُل ًُما ًِىم به مً كمل، ًلملُت الخضُُّ البض ان جخُِض بملاًحر 

اث اإلاخلاعي كليها، و في ؿل الخصيٌُاث اإلاخلضصة للماؾؿاث و ٓبر حجم ؤصىاي منها و  و مؿخٍى

بالخالي مً الظغوعي ؤن جبجي ؤؾلىب اللُِىت في ازخُاع اإلاٌغصاث الظي ًِىم به مداًف الخؿاباث 

 . بٌدصها مما ٌلٕـ كلى حمُم اإلاٌغصاث ال كلى اللُِىت التي شملتها ازخباعاجه

 هى الظي ًخظمً وطم ُُىص كلى هؼاَ ؤو مجا٘ الخضُُّ بدُث ًِخصغ كمل :الخذكيم الجزئي  -لب

مداًف الخؿاباث كلى بلع اللملُاث صون هحرها، بدُث ًسخاع ُؿما مً ؤُؿام اإلااؾؿت و ًِىم 

بخضُُِه مً ُىاثم و سجالث مداؾبُت، لًٕ في هظه الخالت ًاهه ال ٌؿخؼُم الخغوج بغؤي نهاجي 

غ ًبضي عؤًه خ٘ى ما ُام بٌدصه، و ٌؿخدؿً في هظا الخضُُّ  الُخصاع صعاؾخه، ًلىض ٓخابخه لخٍِغ

 .ؤن ًٖىن هىالٗ اجٌاَ ؤو كِض ٓخابي بحن مداًف الخؿاباث و اإلااؾؿت ًبحن خضوص و مجا٘ الخضُُّ

 3 :من حيث الخوكيذ -ل3

ِا لبرهامج ػمجي :الخذكيم املصخمش  -لأ  هى الخضُُّ الظي ًخم كلى مضاع الؿىت اإلاالُت و هالبا ما ًخم ًو

مدضص مؿبِا، مم طغوعة بحغاء جضُُّ ؤزغ بلض بٌُا٘ الخؿاباث و الضًاجغ اإلاداؾبُت، و طلٗ بوُت 

اث النهاثُت الالػمت إلكضاص الِىاثم اإلاالُت الخخامُت، و ًىٌظ البرهامج بىاؾؼت  الخدِّ مً الدؿٍى

                                                           
1
  .http:univ-setif.dz/coursenligne/cheriguiomar/Ressources/typesaudit.pdf،3-2-2019 ،16:10:  موقع جامعة سطٌف 
 2
 .29 28 خالد أمٌن عبد هللا، مرجع سبق ذكره،ص ص 

3
 .47،ص1998محمد سمٌر الصبان، عبد هللا هالل، األسس العلمٌة و العملٌة لمراجعة الحسابات، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر،   

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/cheriguiomar/Ressources/typesaudit.pdf
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/cheriguiomar/Ressources/typesaudit.pdf
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ت ما جم  مداًف خؿاباث ؤو مؿاكضًه كلى ؤن ًإشغ في البرهامج كلى الظي ؤجمه، و بظلٗ ًمًٕ ملًغ

 .  مً كمل ؤزىاء الخضُُّ اإلاؿخمغ بمجغص الاػالق كلى بغهامج الخضُُّ

 هى الخضُُّ الظي ًخم بلض اهتهاء الؿىت اإلاالُت ؤي بلض جغصُض الخؿاباث و بٌُا٘ :الخذكيم النهائي  -لب

الؿىت الضًاجغ و بكضاص الخؿاباث الخخامُت و اإلاحزاهُت، و ٌلخبر هظا الخضُُّ مىاؾب للماؾؿت 

ذ بحن نهاًت الؿىت اإلاالُت   الصوحرة بال اهه هحر ممًٕ للماؾؿت الٕبحرة لٕثرة كملُاتها، و طُّ الُى

     1:و ػلب جِضًم الخؿاباث، بال ؤن لهظا الىىق مؼاًا جخجلى ًُما ًلي

 اهصغاي مداًف الخؿاباث بلى كمله صون ؤن ًؼالب بالضًاجغ و الىزاثّ التي ًٌدصها. 

 كضم اؾخؼاكت اإلاىؿٌحن بطاًت ؤو خظي ؤي ش يء مً الضًاجغ. 

ل:من حيث الهييت التي جلوم بالخذكيم-ل4

بن حلِض اليشاػاث و جىىكها في اإلااؾؿت و جظاكٍ ؤحجام هظه ألازحرة، مما ؤصي :لالخذكيم الذاخلي -لأ

ٔان مً ألاؾباب اإلاباشغة في ؿهىع الخضُُّ  بلى جظاكٍ اإلاللىماث اإلاالُت التي ًيبغي بكضاصها صوعٍا، 

ت اإلااصًت و اإلاالُت اإلاؿخلملت ًصلب الدؿُحر، , الضازلي بط مم ٓبر الدجم و ضخامت الىؾاثل البشٍغ

جٕثر اللملُاث و اإلاللىماث اإلاخضًِت و ألازؼاء و الاهدغاًاث و الخالكباث ؤخُاها، لظا البض مً زلُت 

ت اللامت مباشغة جغاُب مضي  الخضُُّ الضازلي للماؾؿت مً اإلاٌغوض ؤن ًدبم ؤكظائها للمضًٍغ

ابت الضازلُت اإلاخمثلت في مجمىق الِىاهحن الضازلُت، ؤلاحغاءاث و ػَغ  اث هـام الُغ جؼبُّ مدخٍى

     2.اإلالم٘ى بها و ٓظلٗ بحغاءاث ؤلاصاعة (اإلإخىبت و الوحر مٕخىبت )اللمل 

ٓما ًمًٕ حلٍغٍ الخضُُّ الضازلي كلى اهه ًدص للملُاث اإلايشاة و صًاجغها و سجالتها بىاؾؼت 

ابت الضازلُت  3.بصاعة ؤو ُؿم مً صازل اإلايشاة، و هي جمثل حؼء مً هـام الُغ

هى الخضُُّ الظي ًخم بىاؾؼت ػغي مً زاعج اإلااؾؿت بدُث ًٖىن مؿخِل كً :لالخذكيم الخاسجي -لب

ابت الضازلُت مً  ىي كلى جُُِم هـام الُغ بصاعتها بوُت ًدص البُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت و الُى

احل ببضاء عؤي ًجي مداًض خ٘ى صخت و صضَ اإلاللىماث اإلاداؾبُت الىاججت كً هـام اإلاللىماث 

اإلاداؾبُت اإلاىلض لها، و طلٗ إلكؼائها اإلاصضاُُت ختى جىا٘ الِب٘ى و الغض ي لضي مؿخلملي هظه 

ل     4.اإلاللىماث مً ألاػغاي الخاعحُت الخاصت

 

 

   

                                                           
1
 51مرجع سبق ذكره، ص, حسٌن القاضً، حسٌن دحدوح 

2
،ص ص 2005محمد بوتبن، المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرٌة الى التطبٌق، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الطبعة الثانٌة، الجزائر، 

13،14 
 3
 . http : //WWW.ISLAM FIN.COM،18\02\2019 ،18:30 : موقع الكترونً 
4
 .38ص, 2004,مصر,اإلسكندرٌة,الدار الجامعٌة,أسس المراجعة, عبد الفتاح الصحن، محمد سمٌر الصبان، شرٌفة علً حسٌن 
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ل.إلاظاس  أملفاهيمي ملحافظ الحصاباث:للاملبحث الثاوي   

خي ًمً زال٘ ٔل هظه الخوحراث التي ؤحبرث  ىا للمٌاهُم اللامت خ٘ى الخضُُّ و ٓظلٗ جؼىه الخاٍع بلض جؼُغ

اإلااؾؿاث بإن جِىم بخلُحن شخص مؿخِل ًمثلها في جضُُّ الخؿاباث مما ؤصي بلى ؿهىع مداًف 

 .الخؿاباث،  و ؾىي هخؼغي في هظا اإلابدث الظي يهضي  بلى جىطُذ الاًؼاع ؤإلاٌاهُمي إلاداًف الخؿاباث 

ٌل ل.حػشيف محافظ الحصاباث ألا ششألاط مماسشت املهىت:للاملعطب  ألا

ل.  حػشيف محافظ الحصاباث:أألاال

 :حلضصث اإلاٌاهُم التي جىاولذ مٌهىم مداًف الخؿاباث، هبحن منها

ٌل  ت للماؾؿاث و ل:الخػشيف  ألا هى شخص مؿخِل ٌلؼي عؤًه خ٘ى الخؿاباث الؿىٍى

ًصاصَ كلى شغكُت و ُاهىهُت الِىاثم اإلاالُت خؿب اإلاباصت اإلاداؾبُت اللامت و ملاًحر 

 1.اإلاغاحلت اإلاخلاعي كليها

 كلى 4 مٕغع 715 كغي الِاهىن الخجاعي مداًف الخؿاباث خؿب اإلااصة :الخػشيف الثاوي  

غ مجلـ ؤلاصاعة ؤو مجلـ : "اهه  الصخص الظي ًضُّ في صخت اإلاللىماث اإلاِضمت في جٍِغ

ً خؿب الخالت، و في الىزاثّ اإلاغؾلت بلى اإلاؿاهمحن خ٘ى الىطلُت اإلاالُت للماؾؿت , اإلاضًٍغ

و خؿاباتها، و ًصاصَ كلى اهخـام الجغص و خؿاباث اإلااؾؿت و اإلاىاػهت، و صخت لظلٗ و 

 2". ًخدِّ مىضوبى الخؿاباث بطا ما جم اخترام مبضؤ اإلاؿاواة بحن اإلاؿاهمحن

ذ اإلااصة :الخػشيف الثالث    اإلاخللّ بمهً 2010-09-29 اإلااعر في 01-10 مً الِاهىن 22 كًغ

ٔل شخص ًماعؽ : "الخبحر اإلاداؾب و مداًف الخؿاباث و  اإلاداؾب اإلالخمض كلى اهه 

بصٌت كاصًت باؾمه الخاص و جدذ مؿاولُخه، مهمت اإلاصاصُت كلى صخت خؿاباث 

م اإلالم٘ى به  3".اإلااؾؿاث و الهُئاث و اهخـامها و مؼابِتها ؤخٖام الدشَغ

 

مداًف الخؿاباث هى شخص طو ٌٓاءة و زبرة و ًخمخم : مً زال٘ الخلاٍعٍ الؿابِت وؿخيخج ؤن

ابت الضازلُت و السجالث اإلاداؾبُت جضُُّ  باالؾخِاللُت و مداًض، ًِىم كاصة بخضُُّ هـام الُغ

 .اهخِاصي ُبل ببضاء عؤًه الٌجي اإلاداًض

                                                           
1
 .65ص , 2014, األردن, دار المكتبة للنشر و التوزٌع, الطبعة األولى , ,تدقٌق و مراجعة الحسابات, و آخرون, توفٌق مصطفى أبو رقبة 

2
 188ص,2007,الجزائر,القانون التجاري, الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

3
, 44 المتعلق بمهن الخبٌر المحاسبً و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد العدد 01-10القانون رقم ,  الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة 

 . 7ص, 2010 جوٌلٌة سنة 29المؤرخ فً 
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ل:لششألاط مماسشت املهىت :لثاهيا 

غ الشغوغ الخالُت   1:إلاماعؾت مهىت مداًف الخؿاباث ًجب ؤن جخًى

 ؤن ًٖىن حؼاثغي الجيؿُت؛ 

  ؤن ًدىػ شهاصة إلاماعؾت اإلاهىت كلى الىدى ألاحي: 

o  ت للخبرة اإلاداؾبُت  بيؿبت إلاهىت زبحر مداؾب، ؤن ًٖىن خاثؼا شهاصة حؼاثٍغ

 .ؤو شهاصة ملتري بها بملاصلتها

o  ت إلاداًف بيؿبت إلاهىت مداًف الخؿاباث، آن ًٖىن خاثؼا الشهاصة الجؼاثٍغ

 .الخؿاباث ؤو شهاصة ملتري بها بملاصلتها

o ت للمداؾب ؤو شهاصة , بيؿبت إلاداؾب ملخمض ؤن ًٖىن خاثؼا كلى الشهاصة الجؼاثٍغ

 .  حؿمذ له بمماعؾت اإلاهىت

 ؤن ًخمخم بجمُم الخَِى اإلاضهُت و الؿُاؾُت؛ 

 ؤن ال ًٖىن ُض صضع في خِه خٕم باعجٖاب حىاًت ؤو حىدت بشغي اإلاهىت؛ 

  ؤن ًٖىن ملخمضا مً الىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت و ؤن ًٖىن مسجال في ؤإلاصٍ الىػجي للخبراء

ت الىػىُت إلاداًـي الخؿاباث ؤو في اإلاىـمت الىػىُت للمداؾبحن  اإلاداؾبحن ؤو في الوًغ

ّ الشغوغ اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن؛  اإلالخمضًً ًو

 باللباعاث الخالُت, ؤمام اإلادٕمت اإلاسخصت ُظاثُا ( 6اإلاىصىص كلُه في اإلااصة )جإصًت الُمحن:  

اُؿم باهلل الللي اللـُم ؤن ؤُىم بلملي ؤخؿً ُُام و ؤحلهض ؤن ازلص في جإصًت وؿٌُتي و ؤن "ل

و هللا كلى ما ؤُ٘ى , آخم ؾغ اإلاهىت  و اؾلٗ في ٔل ألامىع ؾلْى اإلاخصغي اإلادترم الشٍغٍ

ل".شهُض

ل الخصائص املهىيت ألا املػىويت ملحافظ الحصاباث :املعطب الثاوي

 2:جخؼلب مهىت مداًف الخؿاباث كلى الصخص الِاثم بها الخدلي بصٌاث جمحزه كً هحره هظٓغ منها 

 :لالاشخلالليت ألا املوطوغيت  -1

                                                           
1
  .5ص, 8المادة , مرجع سبق ذكره, الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة  

2
, تخصص تدقٌق و مراقبة التسٌٌر و جباٌة المؤسسة, مطبوعة دروس مقدمة لسنة األولى ماستر, التدقٌق المالً و المحاسبً, أقسام عمر  

 21ص, كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر, أدرار,جامعة احمد درارٌة
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ٌؿخىحب كلى الخبحر اإلاداؾب و مداًف الخؿاباث الالتزام باألخٖام الِاهىهُت اإلالم٘ى بها التي جدٕم 

اإلاداؾب و السجالث اإلاداؾبُت و ٓظا مغاُبتها و مماعؾت مهىتهم بٖل اؾخِاللُت و هؼاهت، و هظا ختى ًدؿجى 

مداًف للهم بصضاع خٕم ؤو ؤي عؤي صاصَ كً الخالت اإلاضهُت للماؾؿت، و ما ؤلؼم به اإلاشغق الجؼاثغي 

ل.الخؿاباث ؤن ال ًملٗ كىض جىٌُظ اإلاغاحلت ؤي مصلخت او عبذ ُض ًازغان كلى اؾخِاللُت و مىطىكُت الخٕم

 :النزاهت ألا  ماهت -2

و ؤن ًٖىن هظا اللمل مً وحي طمحره و طلٗ , ًخصٍ مداًف الخؿاباث بالجزاهت و ألاماهت في جإصًت كمله

ببظ٘ ؤُص ى ػاُخه اللملُت و الٌىُت في جىٌُظ اإلاهمت اإلاٖلٍ بها، بلغض الىخاثج اإلاخىصل بليها بضُت و ؤماهت 

غه ؾىي البُاهاث التي ًثّ في ؾالمتها، و ؤال ًجامل اخض ًُما ًبضًه  ه، و ال ًخظمً جٍِغ صون جدٍغٍ ؤو جمٍى

مً آعاء و ؤن ًٖىن للمالثه هاصخا ؤمُىا، ٓما ٌلخبر مىطم زِت كمالثه و ًؼلم بدٕم كمالثه كلى ؤؾغاعهم، و 

 .    ؤن ًٖىن صاثما ٓخىما و مىطم زِت

 :املؤهالث -3

ت في زالر مجاالث ؤؾاؾُت ً الىـغي و الخؼبُِي خُث حشمل اإلالًغ  :اإلااهالث ة التي ًمًٕ جغحمتها بالخٍٖى

 ت ملمِت في اإلاداؾبت و الخمًٕ الٕبحر بالخىـُم اإلاداؾبي و جِىُاث اإلاغاحلت؛  ملًغ

  ملاعي في الاُخصاص اللام و اإلااؾؿاث التي حؿاكضه كلى ًهم اإلااؾؿت حُضا لِـ ًِؽ مً الىاخُت

 اإلاداؾبُت و لًٕ كلى مؿخىي ؤهـمتها و جىـُمها، مؿحريها و مدُؼها الخاعجي؛

  ٔاًُت في ُاهىن ألاكما٘ ختى ٌلغي خضوص مهمخه و مؿاولُاجه مً حهت، و الخضُُّ اللمُّ في ملاعي 

عي للماؾؿت و مضي جإزحره كلى صخت و اهخـامُت الِىاثم اإلاالُت  .الجاهب الِاهىوي و الدشَغ

بُت، الِاهىن الجىاجي اإلاؼبّ كلى ألاكما٘  لاث الظٍغ ت اإلالمِت في الِاهىن الخجاعي، الدشَغ و ٌلجي هظا اإلالًغ

ت الِاهىن اإلاضوي ت و ملًغ  . الخجاٍع

 . مهام محافظ الحصاباث:املعطب الثالث

 1:  ًان مهام مداًف الخؿاباث جخمثل ًُما ًلي 01-10 مً الِاهىن 24 و23خؿب اإلااصجحن 

  ت مىخـمت و صخُدت و مؼابِت جماما لىخاثج كملُاث الؿىت اإلاىصغمت و ٌشهض ؤن الخؿاباث الؿىٍى

ٔاث ة الهُئاث  . ٓظا ألامغ باليؿبت للىطلُت اإلاالُت و ممخلٖاث الشغ

                                                           
1
 .7ص,23,25 المواد , مرجع سبق ذكره, 01-10القانون ,  الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة 
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  غ الدؿُحر الظي ًِضمه ت و مؼابِتها للمللىماث اإلابيُت في جٍِغ ًٌدص صخت الخؿاباث الؿىٍى

ٔاء ؤو خاملي الخصص  .اإلاؿحرون للمؿاهمحن ؤو الشغ

  ابت الضازلُت اإلاصاصَ كليها مً مجلـ ؤلاصاعة و غ زاص خ٘ى بحغاءاث الُغ ًبضي عؤًه في شٖل جٍِغ

ً ؤو اإلاؿحر  . مجلـ اإلاضًٍغ

  ت التي ًغاُبها و اإلااؾؿاث و الهُئاث التي جٖىن ًيها للِاثمحن ًِضم شغوغ ببغام الاجٌاُُاث بحن الشٓغ

ت اإلالىُت مصالح مباشغة ؤو هحر مباشغة ً للشٓغ  .   باإلصاعة آو اإلاؿحًر

 و الجملُت اللامت آو الهُئت اإلاضاولت اإلااهلت ً مً , بٖل هِص ُض ًٕشٌه او اػلم كلُه,ٌللم اإلاؿحًر

ل اؾخمغاع اؾخوال٘ اإلااؾؿت ؤو الهُئت  .ػبُلخه ؤن ٌلُغ

ت ؤو الهُئت و مغاُبت مضي مؼابِت اإلاداؾب للِىاكض اإلالم٘ى  و جسص هظه اإلاهام ًدص ُُم و وزاثّ الشٓغ

 .بها، صون جضزل في الدؿُحر

ت ؤو الهُئت خؿاباث مضمجت ؤو خؿاباث مضكمت ًصاصَ مداًف الخؿاباث ؤًظا كلى , كىضما حلض الشٓغ

غ  صخت و اهخـام خؿاباث اإلاضكمت و اإلاضمجت و صىعتها الصخُت و طلٗ كلى ؤؾاؽ الىزاثّ اإلاداؾبُت و جٍِغ

 .   مداًـي الخؿاباث لضي الٌغوق ؤو الُٕاهاث الخابلت لىٌـ مغآؼ الِغاع

 1: مً هٌـ الِاهىن ًترجب كلى مداًف الخؿاباث بكضاص 25ٓما هصذ اإلااصة 

 ت و صىعتها الصخُدت غ اإلاصاصُت بخدٌف او بضون جدٌف كلى اهخـام و صخت الىزاثّ الؿىٍى او ,جٍِغ

ع اإلاصاصُت اإلابرع,كىض الاُخظاء  .ًع

 غ اإلاصاصُت كلى الخؿاباث اإلاضكمت ؤو الخؿاباث اإلاضمجت  .كىض الاُخظاء, جٍِغ

 غ زاص خ٘ى الاجٌاُُاث اإلاىـمت  .جٍِغ

 ظاث غ زاص خ٘ى جٌاصُل ؤكلى زمـ حلٍى  .جٍِغ

 غ زاص خ٘ى الامخُاػاث الخاصت اإلامىىخت للمؿخسضمحن  .جٍِغ

  غ زاص خ٘ى جؼىع هدُجت الؿىىاث الخمـ ألازحرة و الىدُجت خؿب الؿهم او خؿب الخصت جٍِغ

 .الاحخماكُت

 ابت الضازلُت غ زاص خ٘ى بحغاءاث الُغ  . جٍِغ

 ٘ت الاؾخوال غ زاص في خالت مالخـت تهضًض مدخمل كلى اؾخمغاٍع  .جٍِغ

                                                           
1
 .7ص, 25المادة , مرجع سبق ذكره, 01-10القانون , الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة  
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 ّ غ بلى الجملُت اللامت و بلى ألاػغاي اإلالىُت كً ػٍغ غ و ؤشٖا٘ و ؤحا٘ و بعؾا٘ الخِاٍع جدضص ملاًحر الخٍِغ

 .الخىـُم

 

لمػاًير الخذكيم املخبػت من ظشف محافظ الحصاباث:لاملعطب الشابؼ

 : جدخىي مهىت الخضُُّ كلى زالر ملاًحر ؤؾُاؾُت، هىضخها في الشٖل الخالي

لمػاًير الخذكيم ل:ل( I-3)الشيل سكم 

 

 

 

 

 

 

 

 Ray Whittington,kurt pany: principles of auditing, twelfth,edition,mcgraw-hill,new York, 1998;p37:لاملصذس

  1:و ؾىي هٕخٌي بشغح ملُاع اللمل اإلاُضاوي، خُث ؤنها جخمثل

ًخلحن كلى اإلاغاحم ؤن ٌلض بؾتراججُت مالثمت للملُت الٌدص و :ل  الخخعيغ الصطيم لػمطيت املشاحػت -لأ

ِا للملاًحر اإلاخلاعي كليها، حشمل الخسؼُؽ كلى بغامج جصٍ بحغاء اإلاغاحلت التي  ٌُُٓت الُِام بها ًو

 .ؾخدبم في جىٌُظ كملُت اإلاغاحلت لخدُِّ ألاهضاي اإلاغهىب ًيها

ابت هٌؿه، ًاإلاغاحم ال ٌؿخؼُم :لمشحطت جلويم هظام الشكابت -لب جٕمً في مضي بمٖاهُت الاكخماص كلى هـام الُغ

بكاصة بوشاء السجالث اإلاداؾبُت لجمُم اللملُاث التي جمذ زال٘ مضة الٌدص لظا البض مً وحىص هـام 

                                                           
1
الطبعة األولى، عمادة شؤون المكتبات، المملكة العربٌة السعودٌة، سنة المراجعة المعاٌر المفاهٌم و اإلجراءات،  مصطفى عٌسى خضٌر،  

 .46، ص 1996

 معاٌٌر التدقٌق 

 التقرٌر المعاٌٌر العامة العمل المٌدانً 

 :التأهٌل الكافً لمراجع الحسابات -1

 .التأهٌل العلمً و العملً للمراجع - أ

 .التأهٌل السلوكً للمراجعة - ب

 .استقاللٌة المراجع -2

 .بذل العناٌة المهنٌة األزمة -3
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مه هى  ابت الضازلُت و جٍِى ابت الضازلي، و الوغض الثاوي مً صعاؾت هـام الُغ مداؾبي مغجبؽ بىـام الُغ

 . جدضًض مضي ازخباعاث اإلاغاحلت التي ًِىم بها لٖي ًمًٕ مً الاُخىاق بلضالت الِىاثم اإلاالُت

ؤزىاء كملُت اإلاغاحلت ًصل اإلاغاحم بلى هِؼت ًٖىن ًيها ُض خصل كلى ُضع : مشحطت حمؼ أدلت إلاثباث -لج

غ  ٔافي مً ؤصلت ؤلازباث جمٕىه مً ببضاء عؤًه في الِىاثم اإلاالُت، و الظي ًدضص هظه الىِؼت هى جٍِغ

ِت ُاػلت  اإلاغاحم اإلانهي و ختى لى ُام اإلاغاحم بٌدص حمُم ألاصلت اإلاخاخت ًةهه ال ًمٕىه الجؼم بؼٍغ

 . كلى صخت الِىاثم اإلالغوطت التي جمثل اللغض الىخُض اللاص٘

لل.الجاهب اللاهووي ملهىت محافظ الحصاباث:لاملبحث الثالث 

ىا بلى الاًؼاع ؤإلاٌاهُمي إلاداًف الخؿاباث ًان هظا اإلابدث يهضي بلى جىطُذ  مسخلٍ الجىاهب  بلض جؼُغ

الِاهىهُت لهظه اإلاهىت مً زال٘ جدضًض شغوغ مماعؾت اإلاهىت و مىاوم الخلُحن و ٓظا خَِى و واحباث مداًف 

غ  و ؤحلاب مداًف الخؿاباث  . الخؿاباث باإلطاًت بلى مؿاولُاجه، و هسخم هظا اإلابدث  بالخؼَغ بلى  جٍِغ

ل.حػيين ألا مواوؼ حػين محافظ الحصاباث:للاملعطب  ألٌا 

ل .حػيين محافظ الحصاباث:لأألاال 

م  م 01-88لِض هص الِاهىن ُع  كلى حلُحن مداًف الخؿاباث كلى ألاُل في ٔل 04-88 و الِاهىن ُع

ٔان شٖلها الِاهىوي, اإلااؾؿاث اللمىمُت الاُخصاصًت بضون اؾخثىاء    1.و مهما 

ت خؿب  ّ الجملُت اللامت الخإؾِؿُت و طلٗ كىض جإؾِـ الشٓغ ًمًٕ حلُحن مداًف لخؿاباث كً ػٍغ

م 610اإلااصة   عي 600 اإلاخللّ بالِاهىن الخجاعي ٓما حاء طلٗ في اإلااصة 59-75 مً ألامغ ُع  مً اإلاغؾىم الدشَغ

م   ".واخض ؤو ؤٓثر مً مىضوبي الخؿاباث, ٌلحن الِاثمحن بالضاعة ألاولحن او ؤكظاء مجلـ اإلاغاُبت " 08-93ُع

ّ اإلاؿاهمحن و هظا ما حاء في اإلااصة    .08-91 مً الِاهىن 30ٓما ًمًٕ حلُحن مداًف الخؿاباث كً ػٍغ

م  م 26,27و خؿب اإلاىاص ُع  حلحن الجملُت اللامت ؤو الجهاػ اإلاٖلٍ باإلاضاوالث بلض 01-10 مً الِاهىن ُع

مداًف الخؿاباث بلض مىاًِتهم مً بحن اإلاهىُحن اإلالخمضًً و , و كلى ؤؾاؽ صًتر الشغوغ, مىاًِتها ٓخابُا

ت الىػىُت خؿب الشغوغ اإلاىصىص كليها في الِاهىن  جدضص ٌُُٓاث جؼبُّ هظه , اإلاسجلحن في حض٘و الوًغ

ّ الخىـُم   2.اإلااصة كً ػٍغ

ال ًمًٕ حلُحن هٌـ مداًف , جدضص كهضة مداًف الخؿاباث بثالر ؾىىاث ُابلت لخجضًض مغة واخضة

في خالت كضم اإلاصاصُت كلى خؿاباث ,ؾىىاث (3)الخؿاباث بلض كهضجحن مخخالُخحن بال بلض مط ي زالر 

                                                           
1
، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحمبد ابن بادٌس، مستغانم، تخصص تدقٌق و واقع ممارسة مهنة محافظ الحسابات قً الجزائر بن جبور سهٌلة،  

 .09مراقبة التسٌر، ص 
2
 .11، ص 42، مرجع سبق ذكره، العدد 01-10 الجرٌد الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة من القانون  



ٌلالفصل   إلاظاس أملفاهيمي ألا اللاهووي ملحافظ الحصاباث ل                           ل                     للللل                               ألا

 

 
17 

ت ؤو الهُئت اإلاغاُبت زال٘ ؾيخحن  ُل , مالُخحن مخخالُخحن (2)الشٓغ ًخلحن كلى مداًف الخؿاباث بكالم ٓو

 . الجمهىعٍت اإلاسخص بُلُمُا بظلٗ

م    3:م 2011 ًىاًغ ؾىت 27 اإلااعر في 32-11ٓما حاء في اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع

ًخلحن كلى مجلـ ؤلاصاعة او , زال٘ احل ؤُصاه شهغ بلض بٌُا٘ ؤزغ صوعة للهضة مداًف الخؿاباث -

اإلإخب اإلاؿحر ؤو الهُئت اإلااهلت بكضاص صًتر الشغوغ بوُت حلُحن مداًف او مداًـي الخؿاباث مً ػغي 

 .الجملُت اللامت

 :ًجب ؤن ًخظمً صًتر الشغوغ كلى ما ًلي  -

 كغض مً الهُئت ؤو اإلااؾؿت و ملخِاتها اإلادخملت و وخضاتها و ًغوكها في الجؼاثغ و في الخاعج. 

  ملخص اإلالاًىاث و اإلاالخـاث و الخدٌـاث الصاصعة كً خؿاباث الضوعة الؿابِت التي ؤبضاها

مداًف ؤو مداًـى الخؿاباث اإلاىتهُت كهضتهم،و ٓظا مداًف ؤو مداًـى الخؿاباث للٌغوق بطا 

 .ٔان الُٕان ًِىم بةصماج الخؿاباث

 غ الىاحب بكضاصها  . اللىاصغ اإلاغحلُت اإلاٌصلت إلاىطىق مهمت مداًف الخؿاباث و  الخِاٍع

 ت الىاحب جِضًمها  .الىزاثّ ؤلاصاٍع

 همىطج عؾالت الترشح. 

 ذ الشغفي الظي بلضم وحىص ماوم ًد٘ى صون مماعؾت اإلاهىت  .همىطج الخصٍغ

 اإلااهالث و ؤلامٖاهُاث اإلاهىُت و الخِىُت. 

ًخدصل مداًف الخؿاباث الترشح مً ػغي الُٕان كلى جغزُص مٕخىب لخمُٕىه مً الُِام بخُُِم  -

 :ٌؿمذ له باالػالق كلى ما ًلي , مهمت مداًف الخؿاباث

 جىـُم الُٕان و ًغوكه, 

 غ مداًـي الخؿاباث للؿىىاث اإلاالُت الؿابِت  ,جِاٍع

 ت لخُُِم اإلاهمت  .مللىماث ؤزغي مدخملت طغوٍع

زال٘ احل ًدضصه صًتر , صون هِل الىزاثّ او وسخها, ًخم الاػالق كلى اللىاصغ اإلاظٔىعة ؤكاله في كحن اإلاٖان

 .الشغوغ

ًلتزم مداًف الخؿاباث و مؿاكضوه بالؿغ اإلانهي كىض اػالكهم كلى الىزاثّ و كلى وطلُت الُٕان الظي  -

 .ٌلتزمىن بزظاكه إلاهمت مداًـت الخؿاباث

 :ًىضح مداًف الخؿاباث في اللغض اؾدىاصا بلى اللىاصغ اإلاظٔىعة في اإلااصة ؤكاله ما ًلي  -

 اإلاىاعص اإلاغصىصة. 

 اإلااهالث اإلاهىُت للمخضزلحن. 

 بغهامج كمل مٌصل. 

                                                           
3
، ص ص 5 إلى 3، المواد من 7، العدد 2011 جانفً 27 المؤرخ فً 32-11 الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، المرسوم التنفٌذي رقم  

23 ،24 . 
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 غ الخمهُضًت  .الخاصت و الخخامُت الىاحب جِضًمها, الخِاٍع

 غ  .آحا٘ بًضاق الخِاٍع

حن ٓما ًجب  - ًجب ؤن ًدضص صًتر الشغوغ بمٖاهُت جغشح اإلاهىُحن ٓإشخاص ػبُلُحن او ؤشخاص ملىٍى

كلى الخصىص جىطُذ بلؼامُت اخترام خاالث الخىافي و مبضؤ الاؾخِاللُت ٓما ٌشترغ ؤن ال ًيخمي 

ىن بلى هٌـ اإلإخب ا والى هٌـ الشبٕت اإلاهىُت ػبِا لألخٖام اإلالم٘ى بها  .اإلاخلهضون اإلالىٍى

ال جلؼم الهُئت او اإلااؾؿت بةكضاص صًتر شغوغ , في خالت ججضًض كهضة مداًف الخؿاباث اإلاىتهُت كهضجه -

 .حضًضة

ًجب ؤن ًخظمً صًتر الشغوغ ٔل الخىطُداث التي حؿمذ بدىُِؽ اللغض الخِجي و اللغض اإلاالي مً  -

 .احل ازخُاع مداًف الخؿاباث

 .ؾلم الخىُِؽ ؤلاحمالي (2/3)ال ًجب ؤال ًِل جىُِؽ اللغض الخِجي كً زلثي, هحر اهه

 .جِىم الهُئاث و اإلااؾؿاث اإلالؼمت بخلُحن مداًف الخؿاباث ؤو ؤٓثر بدشُٕل لجىت جُُِم اللغوض -

كلى حهاػ الدؿُحر اإلااهل للُِام بملاًىتها و , خؿب الترجِب الخىاػلي, جِىم اللجىت بلغض هخاثج الخُُِم اللغوض

 . كغطها كلى الجملُت اللامت ُض الٌصل قي حلُحن مداًف الخؿاباث آو مداًـي الخؿاباث اإلاىخِحن مؿبِا

مغاث كضص مداًـي  (3)هحر اهه ًجب ؤن ٌلاص٘ كضص مداًـي الخؿاباث اإلاؼمم اؾدشاعتهم كلى ألاُل زالزت 

 .الخؿاباث اإلاؼمم حلُُنهم

, ًغؾل مداًف الخؿاباث اإلاِب٘ى عؾالت بلى ُب٘ى بلى اللهضة للجملُت اللامت للهُئت او اإلااؾؿت اإلالىُت -

ش وصل اؾخالم جبلُى حلُِىه, ؤًام (8)زال٘ احل ؤُصاه زماهُت   .بلض جاٍع

بطا ًشلذ اإلاشاوعاث او لم جخمًٕ الجملُت اللامت ,  مً الِاهىن الخجاعي 4 مٕغع 715ػبِا ألخٖام اإلااصة  -

ٔان ٌلحن مداًف الخؿاباث بمىحب ؤمغ مً عثِـ مدٕمت مِغ , مً حلُحن مداًف للخؿاباث ألي ؾبب 

 .   الهُئت ؤو اإلااؾؿت بىاء كلى كٍغظت مً اإلاؿاو٘ ألا٘و للُٕان

 .مواوؼ الخػيين:لثاهيا 

  1: مً الِاهىن الخجاعي ال ًجىػ حلُحن مداًف الخؿاباث في الخاالث الخالُت 06 مٕغع 715اإلااصة 

حن و مجلـ , ألاُغباء و ألاصهاع لواًت الضعحت الغابلت - بما في طلٗ الِاثمحن باإلصاعة و ألاكظاء مجلـ اإلاضٍع

 مغاُبت اإلااؾؿت؛

حن او مجلـ اإلاغاُبت و ؤػواج الِاثمحن باإلصاعة و ؤكظاء مجلـ  - الِاثمىن باإلصاعة و ؤكظاء مجلـ اإلاضٍع

حن ؤو مجلـ اإلاغاُبت التي جملٗ كشغ   ٔاهذ هظه اإلااؾؿت هٌؿها  (10  1)اإلاضٍع عؤؽ ما٘ اإلااؾؿت ؤو بطا 

 عؤؽ ما٘ هظه اإلااؾؿاث؛ (10 1)جملٗ 

                                                           
1
 . 189 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، القانون التجاري، مرجع ٌبق ذكره، ص  
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بما , ؤػواج ألاشخاص الظًً ًخدصلىن بدٕم وشاغ صاثم هحر وشاغ مداًف الخؿاباث كلى احغ ؤو مغجبا -

ً ؤو مجلـ اإلاغاُبت؛  كً الِاثمحن باإلصاعة او ؤكظاء مجلـ اإلاضًٍغ

ألاشخاص الظًً مىدتهم اإلااؾؿت ؤحغة بدٕم وؿاثٍ هحر وؿاثٍ مداًف الخؿاباث في احل زمـ  -

ش اهتهاء وؿاثٌهم؛  ؾىىاث ابخضاء مً جاٍع

حن - ٔاهىا ُاثمحن باإلصاعة ؤو ؤكظاء مجلـ اإلاغاُبت ؤو مجلـ اإلاضٍع في احل زمـ ؾىىاث ,ألاشخاص الظًً 

ش اهتهاء وؿاثٌهم؛  ابخضاء مً جاٍع

 1: خاالث الخىافي و مىاوم مماعؾت مهىت مداًف الخؿاباث في الىِاغ الخالُت 01-10ٓما خضص الِاهىن 

  ت و اإلاهىُت؛, ٔل وشاغ ججاعي ُل مٖلٍ باإلالامالث الخجاٍع  الؾُما في شٖل وؾُؽ ٓو

 ٔل كمل مإحىع ًِخط ي ُُام صلت زظىق ُاهىوي؛ 

 ت؛ ت في مجلـ مغاُبت اإلااؾؿاث الخجاٍع ت ؤو كظٍى  ٔل كهضة بصاٍع

  ت  الجمم بحن مماعؾت مهىت زبحر مداؾب و مداًف الخؿاباث و اإلاداؾب اإلالخمض لضي هٌـ الشٓغ

 ؤو الهُئت؛

 ٔل كهضة بغإلااهُت؛ 

 ًخلحن كلى اإلانهي اإلاىخسب بهُئت بغإلاان اإلاجلـ اإلادلي , ٔل كهضة اهخسابُت للمجالـ اإلادلُت اإلاىخسبت

ش مباشغة كهضجه ًخم , اإلاىخسب، إلبالن الخىـُم الظي ًيخمي بلُه في احل ؤُصاه شهغ واخض مً جاٍع

ت إلاتهخه؛  حلُحن منهي الؾخسالًه ًخىلى جصٍغٍ ألامىع الجاٍع

ال جدىافى مم مماعؾت مهىت الخبحر اإلاداؾب ؤو مداًف الخؿاباث ؤو اإلاداؾب اإلالخمض مهام الخللُم و البدث في 

 مجا٘ اإلاداؾبت بصٌت حلاُضًت ؤو جٕمُلُت؛

 :ٓما ًمىم مداًف الخؿاباث مً 

 ت التي ًمخلٗ ًيها مؿاهماث بصٌت مباشغة او هحر مباشغة؛  مغاُبت خؿاباث الشٓغ

 ً؛  الُِام بإكما٘ الدؿُحر بصٌت مباشغة ؤو باإلاؿاهمت ؤو إلهابت كً اإلاؿحًر

 ُب٘ى مهام الخىـُم في مداؾبت اإلااؾؿت ؤو الهُئت اإلاغاُبت ؤو ؤلاشغاي كليها؛ 

 ت ؤو هُئت ًغاُب خؿاباتها؛  مماعؾت وؿٌُت مؿدشاع حباجي ؤو مهمت زبحر ُظاجي لضي شٓغ

  ت ؤو الهُئت التي عاُبها بلض ؤُل مً زالر ؾىىاث مً اهتهاء كهضجه؛  شول مىصب مإحىع في الشٓغ

  ًمىم الخبحر اإلاداؾب و مداًف الخؿاباث و اإلاداؾب اإلالخمض، الُِام بإًت مهمت في اإلااؾؿاث التي

 جٖىن لهم ًيها مصالح مباشغة ؤو هحر مباشغة؛

  ت ؤو هُئت مداًـحن للخؿاباث ؤو ؤٓثر، ًةن هاالء ًجب ؤن ال ًٖىهىا جابلحن  (2)بطا اؾخِضمذ شٓغ

ت مداًف الخؿاباث  .لىٌـ الؿلؼت و ؤال جغبؼهم ؤًت مصلخت و ؤال ًٖىهىا مىخمحن بالى هٌـ شٓغ

                                                           
1
 .11 10، ص ص 74 إلى 64، مرجع سٌق ذكره، المواد من 01-10 الجرٌدة الرسمٌة للجهورٌة الجزائرٌة، القانون  
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  ًمىم الخبحر اإلاداؾب و مداًف الخؿاباث و اإلاداؾب اإلالخمض مً الؿعي بصٌت مباشغة ؤو هحر

 مباشغة لضي الؼبىن لؼلب مهمت ؤو وؿٌُت جضزل طمً ازخصاصاتهم الِاهىهُت؛

  ظاث ؤو امخُاػاث ؤزغي و ٓظا ٓما ًمىلىن مً البدث كً الؼباثً بخسٌُع ألاحلاب ؤو مىذ الخلٍى

 .    اؾخلما٘ ؤي شٖل مً ؤشٖا٘ ؤلاشهاع لضي الجمهىع 

ل.حلوق ألا ألااحباث محافظ الحصاباث:لاملعطب الثاوي

ل.حلوق محافظ الحصاباث:لأألاال

جخمثل خَِى اإلاغاحم الخاعجي في مجاالث و الىىاحي الخالُت و التي حلخبر ألاؾاؽ في جدضًض ما ًجب ؤن ًخمخم به 

 1 :مً ؾلؼاث حؿاكضه في اهجاػ بغهامج و جدُِّ ؤهضاًه بضعحت كالُت مً الٌلالُت

خّ ػلب ؤي مؿدىضاث ؤو صًاجغ ؤو سجالث و الاػالق كليها للخص٘ى كلى بُان ملحن ؤو مللىمت ؤو  -1

ت؛  جٌؿحر هدُجت ملُىت، و خّ ؤلاػالق كلى الِىاهحن و اللىاثذ التي جدٕم ػبُلت كمل و وشاغ الشٓغ

ت في ؤي مؿخىي  -2 غ ؤو اؾخٌؿاع ملحن خ٘ى كملُت ملُىت مً ؤي مؿئ٘ى في الشٓغ   خّ ػلب ؤي جِاٍع

 بصاعي لخىطُذ ؤمغ ما لم ًصل اإلاغاحم بلى جٌؿحر مغض ي له؛

ِا للِىاهحن و اللىاثذ مً هاخُت و  -3 مً خّ اإلاغاحم  ًدص و جضُُّ الخؿاباث اإلاسخلٌت و السجالث ًو

ووًِا إلاا جِخط ي به الِىاكض و اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخلاعي كليها مً زال٘ اإلاغاحلت الخؿابُت بلى 

 حاهب طلٗ ًدص و جضُُّ اإلاجمىكت اإلاؿدىضًت مً زال٘ اإلاغاحلت اإلاؿدىضًت؛

ت كلى ازخالي ؤهىاكها و ٓظلٗ الخدِّ مً الالتزاماث  -4 دص باقي ؤص٘ى الشٓغ خّ مغاحلت ًو

ت لخإٓض مً صخت هظه الالتزاماث؛ ت، و خّ الاجصا٘ بضاثً الشٓغ  اإلاؿخدِت كلى الشٓغ

 خّ صكىة الجملُت اللامت للمؿاهمحن لالولِاص في بلع الخاالث التي ال جخدمل الخإحُل ؤو الخإزحر؛ -5

خّ خظىع احخماكاث الجملُت للمؿاهمحن بصٌخه الصخصُت ؤو مً ًىِبه مً مؿاكضًه، و طلٗ  -6

غ اإلاغاحلت و كغطه و خظىع مىاُشت و الغص كلى اي اؾخٌؿاعاث  ُض ًثحره ألاكظاء خ٘ى  لخِضًم جٍِغ

غ  .بلع هِاغ ؤو حىاهب الخٍِغ

ٔاملت -7  2.ًدّ للمضُّ اخخجاػ ألاوعاَ و اإلاؿدىضاث للمؼالبت بإحلابه و الخص٘ى كليها 

ً عؤي خىلها، و كلُه طٓغ ألاؾباب  -8 خّ الامخىاق كً ببضاء عؤًه في الِىاثم اإلاالُت ؤطا لم ٌؿخؼُم جٍٖى

لذ كمله   3.التي كُغ

ل ألااحباث محافظ الحصاباث :ثاهيا

جخمثل ًُما ًجب ؤن ًِىم مداًف الخؿاباث به مً ؤكما٘ مسخلٌت إلهجاػ بغهامج مغاحلخه كلى ؤٓمل وحه و 

 :بشٖل مىطعي و ًلا٘، و مً ؤهم هظه الىاحباث هظٓغ ما ًلي 

                                                           
1
 .62 61، ص ص 2007مصر، , المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌةأصول و قواعد المراجعة و التدقٌق الشامل،  محمد السٌد سراٌا،  

2
   40الطبعة االولى، دار وائل للنشر و التوزبع، عمان، األردن، صتدقٌق الحسابات،اإلطار النظري،  إٌهاب نظمً،هانً العزب،  

3
 .  68، ص2002دار النشر و الطباعة، األردن، تدقٌق الحسابات فً المشروعات التجارٌة و الصناعٌة،  عبد الكرٌم علً ألرمحً،  
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ت و صًاجغها، بوغض الخدِّ مً  -1 ًجب كلُه ؤن ًِىم بالٌدص و الخضُُّ الٌللي لخؿاباث الشٓغ

ت  .صختها و ؾالمتها و ٓشٍ ؤي زؼاء و اللمل كلى جصلُدها بالخلاون مم مداؾبي الشٓغ

مهمت مداًف الخؿاباث هي شخصُت و ال ًمىه اهخضاب اإلاهمت ٔلُا بلى شخص : ؤلاشغاي الصخص ي -2

 4 :آزغ، بل ًجب كلُه ؤن ًضبغ مهمخه جدذ مؿاولُخه الصخصُت ختى لى الخجإ بلى 

 جٖلٍُ مؿاكض للُِام بمهام ملُىت. 

 جٖلٍُ زبحر في مجا٘ ملحن للُِام بمهام ملُىت. 

 .ًدص الىـام اإلاداؾبي اإلاخبم في اإلااؾؿت و ما ًظمىه -3

بظ٘ اللىاًت اإلاهىُت ؤالػمت في جضُُّ خؿاباث اإلااؾؿت و حمم ؤصلت ؤلازباث الٖاًُت،و ازخُاع اللُىاث  -4

 .الالػمت التي جمىه مً ببضاء عؤًه

 .  ؾىىاث ابخضاء مً ؤ٘و ًىاًغ اإلاىالي آلزغ ؾىت مالُت لللهضة10الاخخٌاؾ بملٌاث ػباثىه إلاضه  -5

غه بصىعة واًُت بشإن الخؿاباث التي ُام بٌدصها و جضُُِها -6  .الُِام بخِاٍع

ٔاث و ٔل الِىاهحن اإلاخللِت  -7 ًجب كلى اإلاضُّ مغاكاة هصىص مؼاولت اإلاهىت و هصىص ُاهىن الشغ

بت الضزل  1.بلمله ِٓاهىن طٍغ

 مً 6 و اإلااصة 08-91 مً الِاهىن 18جٌغض كلى مداًف الخؿاباث الؿغ اإلانهي، و هى ما ؤٓضجه اإلااصة  -8

 .1996ُاهىن 

ًجب كلى اإلاضُّ ؤن ًِىم بٌدص ألاهـمت اإلاالُت للماؾؿت مدل الخضُُّ و الىـام ؤلاصاعي و ٓظلٗ  -9

ابت الضازلُت و مضي مالثمخه  2.هـام الُغ

 3:ًجب كلى اإلاضُّ جِضًم جىصُاث و اُتراخاث خ٘ى ما ًلي  -10

 ملالجت و جصخُذ ألازؼاء التي جم آدشاًها؛ 

 ىق في ألازؼاء مؿخِبال ُضع ما ؤمًٕ؛  كضم الُى

 خؿً ؾحر اللمل في ؤُؿام و بصاعاث اإلااؾؿت مؿخِبال. 

ل.مصؤألاليت محافظ الحصاباث:لاملعطب الثالث 

م  ًخدمل مداًف الخؿاباث اإلاؿاولُت اللامت كً اللىاًت بمهمخه و  " 01-10 مً الِاهىن 59هصذ اإلااصة ُع

حر الىؾاثل صون الىخاثج  ."  ًلتزم بخًى

 :و جخمثل مؿاولُاث مداًف الخؿاباث ٓخالي 

لمصؤألاليت محافظ الحصاباثل:ل( I-4)الشيل سكم 

                                                           
4
 .34 الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، مرجه سبق ذكره، المادة  

1
 . 128 خالد الخطٌب، خلٌل الرفاعً، مرجع سبق ذكره، ص 

2
  91 طروحة دكتورة، جامعة بوبكر بلقاٌد، تلمسان،تخصص تسٌر،ص لتدقٌق فً المؤسسات العمومٌة،ٌعقوب ولد الشٌخ محمد ولد أحمد ٌورة،  

3
 .63، ص 2002 دار المعرفة، اإلسكندرٌة، مصر، أصول و قواعد المراجعة و التدقٌق، محمد سراٌا،  
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ل

ل.63-61من إغذاد العالبت باالغخماد غلى الجشيذة الششميت للجمهوسيت الجزائشيت، مشحؼ شبم رهشه، املواد  :لاملصذس

ٌلض مداًف الخؿاباث مؿاوال ججاه الُٕان اإلاغاُب، " مً هٌـ الِاهىن 60خؿب اإلااصة :لاملصؤألاليت املذهيت 

كً ألازؼاء التي ًغجٕبها ؤزىاء جإصًت مهامه، و ٌلض مخظامىا ججاه الُٕان ؤو ججاه الوحر كً ٔل طغع ًيخج كً 

 .مسالٌت ؤخٖام هظا الِاهىن 

جخمثل هظه اإلاؿاولُت في بلع هىاحي الِصىع التي جخللّ بلمل اإلاضُّ و ؤهمها خالت بهما٘ اإلاضُّ وكم بظ٘ 

ىكه  في ؤزؼاء ؤزىاء كملُت الخضُُّ ؤو كضم ُُامه ؤصال بلملُت الخضُُّ  1.اللىاًت اإلاهىُت ؤالػمت و خالت ُو

ٔان و هي  ت طض مداًف الخؿاباث ًجب جىاًغ زالر ؤع  2:جىلِض اإلاؿاولُت اإلاضهُت بىىكيها اللِضًت ؤو الخِصحًر

 خص٘ى بهما٘ و جِص ي مً حاهب مداًف الخؿاباث في ؤصاء واحباجه اإلاهىُت. 

 ىق طغع ؤصخاب الوحر هدُجت بهما٘ و جِصحر مداًف الخؿاباث  .ُو

 عابؼت ؾببُت بحن الظغع الظي لخّ بالوحر و بحن بهما٘ و جِصحر مداًف الخؿاباث. 

ًخدمل مداًف الخؿاباث و اإلاداؾب اإلالخمض  "01-10 مً الِاهىن 62 خؿب اإلااصة :املصؤألاليت الجزائيت 

 ."اإلاؿاولُت الجؼاثُت كً ٔل جِصحر في الُِام بالتزام ُاهىوي

اث الظاعة بمصلخت اإلااؾؿت كً كمض، و مً هظه   و هي جخمثل في اعجٖاب مداًف الخؿاباث لبلع الخصًغ

اث ؤو ألاًلا٘ التي جترجب كليها اإلاؿاولُت الجؼاثُت إلاداًف الخؿاباث هي   3: الخصًغ

جأمغ مداًف الخؿاباث مم ؤلاصاعة كلى جىػَم ؤعباح صىعٍت كلى اإلاؿاهمحن ختى ال جـهغ هىاحي  -

 .   ؤلاهما٘ قي اإلااؾؿت

جإمغ مداًف الخؿاباث مم مجلـ ؤلاصاعة في مجا٘ اجساط ُغاعاث ملُىت في ؿاهغها ؤنها في مصلخت  -

 .اإلااؾؿت و لًٕ في خُِِتها ًيها ٔل الظغع بمصلخت اإلااؾؿت ؤو اإلاؿاهمحن

غ هحر مؼابِت للخُِِت -  .جِضًم جِاٍع

 .بهٌا٘ مداًف الخؿاباث و حواطُه كً بلع الاهدغاًاث التي اعجٕبها بلع اإلاؿاولحن في اإلااؾؿت -

                                                           
1
 .66 محمد السٌد سرٌا، مرجع سبق ذكره، ص 

2
 .238، ص 2000 مؤسسة الوراق، عمان، األردن، مراجعة الحسابات بٌن النظرٌة و التطبٌق، ٌوسف محمود جربوع،  

3
 74ص, محمد السٌد سرٌا،نفس المرجع  

مسؤولٌة محافظ الحسابات

مسؤولٌة 

 مدنٌة

تقصٌرٌة  عقدٌة

مسؤولٌة 

تأدٌبٌة

مسؤولٌة

جزائٌة



ٌلالفصل   إلاظاس أملفاهيمي ألا اللاهووي ملحافظ الحصاباث ل                           ل                     للللل                               ألا

 

 
23 

ب ؤؾغاع زاصت باإلااؾؿت -  .كضم اخترام ؾغ اإلاىت في خالت حؿٍغ

ًخدمل الخبحر اإلاداؾب و مداًف الخؿاباث و  "01-10 مً الِاهىن 63خؿب اإلااصة :لمصؤألاليت جأدًبيت 

اإلاداؾب اإلالخمض اإلاؿاولُت الخإصًبُت ؤمام اللجىت الخإصًبُت للمجلـ الىػجي للمداؾبت ختى بلض اؾخِالتهم 

 .مً مهامهم، كً ٔل مسالٌت ؤو جِصحر جِجي ؤو ؤزالقي في الِىاكض اإلاىُت كىض مماعؾت وؿاثٌهم

ّ جغجُبها الخصاكضي خؿب زؼىعتها، في   :جخمثل اللِىباث الخإصًبُت التي ًمًٕ اجساطها، ًو

 ؤلاهظاع؛ 

 الخىبُش؛ 

  ذ إلاضة ؤُصاها ؾخت ٍُ اإلاُا  ؤشهغ؛ (6 )الخُى

  ٘  .الشؼب مً الجضو

 :خُث جخللّ اإلاؿاولُت الخإصًبُت باإلزال٘ بإماهت و ؤزالُُاث اإلاهىت و مً ؤمثلت كلى طلٗ ما ًلي 

تها ؤزىاء الخضُُّ؛ -  بزٌاء اإلاضُّ خِاثّ ماصًت ملُىت كًغ

 جِضًم بُاهاث مظللت و هحر خُُِِت؛ -

 .بزٌاء ؤي جالكب ؤو جدٍغٍ في اإلاؿدىضاث او سجالث ؤو صًاجغ -

 . ؤلاهما٘ في ؤصاء كمله -

 .بطا ؤبضي عؤًا ملُىا هحر الخُِِت لىاًِت ؤخض اإلاؿاولحن -

غه ٔل الاهدغاًاث التي ٓشٍ كنها -  .بطا لم ًظمً جٍِغ

ل.جلشيش ألا أحػاب محافظ الحصاباث :املعطب الشابؼ 

ٔامال و واًُا إلادخىي اإلاللىماث التي جإٓض مشاغ اإلااؾؿت و حلٖي  غ مداًف الخؿاباث ملخصا  ٌلخبر جٍِغ

الىطلُت الخُُِِت لهظه ألازحرة ٓما حلغي ؤحلاب مداًف الخؿاباث كلى ؤنها اإلابالى التي ًخِاطاها هـحر 

ً اإلاهمحن  . ُُامه بلملُت الخضُُّ لخؿاباث اإلااؾؿت، و في هظا اإلاؼلب ؾىي هدىا٘و شغح هظًً اللىصٍغ

ل.أحػاب محافظ الحصاباث:لأألاال 

 . جصىٍ ؤحلاب مداًف الخؿاباث بلى ألاحلاب اإلاخللِت باإلاهام اللاصًت و ألاحلاب اإلاخللِت باإلاهام الخاصت

ل: حػاب املخػطلت باملهام الػادًت  -1

م   : خضصث بصٌت صُُِت ؤحلاب مداًف الخؿاباث خُث حاء ًيها 08-91 مً الِاهىن 44اإلااصة ُع

جدضص الجملُت اللامت للمؿاهمحن باالجٌاَ مم مداًـي الخؿاباث ؤحلاب مداًف الخؿاباث ػبِا للؿلغ "

م اإلالم٘ى به، و ال ًمًٕ  الظي جدضصه الؿلؼاث اللمىمُت اإلاسخصت بمؿاكضة اإلاىـمت الىػىُت،في بػاع الدشَغ

ٔان  ." ؤن ًخلِى مداًـى الخؿاباث ًـال كلى ألاحلاب ؤي ؤحغ ؤو امخُاػ جدذ ؤي شٖل 
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و مً اإلاىؼّ جم وطم حض٘و ؤحلاب ٌؿهل كملُت خؿاب ؤحلاب مداًف الخؿاباث بىاءا كلى ماشغاث و 

 :ملاًحر هي 

 ٔاث و اإلااوهاث  .اإلاجمىق ؤلاحمالي للمحزاهُت بضون جسٌُع الاهخال

  ٍل خؿاب (7)مجمىق ؤلاًغاصاث اإلاسجلت في الصى  (.78 و75) باؾخثىاء خؿاباث الخدٍى

 .   صج10 000 000,00بال اهه ال ًمًٕ جؼبُّ حض٘و ألاحلاب هظا لضي اإلااؾؿاث التي ًٌَى مجمىق محزاهُتها 

مبر 7 اإلاىاًّ ٘ 1415 حماصي الثاهُت 3خؿب الِغاع اإلااعر في   اإلاخللّ بؿلم ؤحلاب مداًف 1994 هًى

م   : ما ًلي2الخؿاباث حاء في ماصجه ُع

ًخِاض ى مداًـى الخؿاباث ؤحلاب كً ألاكما٘ التي ًىجؼها زال٘ الؿىت اإلاالُت، في بػاع مهامهم اللاصًت و مم 

 .     اخترام اللُىاث اإلاهىُت

ل:ل  جحذًذ  حػاب 1 -1

 1:ًدضص ؾلم ألاحلاب كلى ؤؾاؽ اللىاصغ الخالُت 

  ت اإلاِضعة ألصاء مهمت مداًف الخؿاباث اؾدىاصا لىص الِاهىن  .بخدضًض كضص الؿاكاث الظغوٍع

  صج500ًخم خؿاب ألاحلاب للجؼء اإلادصل بظغب كضص الؿاكاث في ملض٘ الؿاكاث بمبلى . 

  كىضما ًٖىن ؤٓثر مً مداًف خؿاباث واخض ٌلملىن لىٌـ اإلااؾؿت ًان مبلى ؤحلابهم ٌؿاوي

اصة  ، ًخم الخص٘ى كلى ؤحلاب ٔل مداًف الخؿاباث % 20ؤحلاب مداًف الخؿاباث واخض مم ٍػ

 .بِؿمت اإلابلى كلى كضص اإلاخضزلحن

  ٘م الاؾخماعاث مم مجمىق كاثضاث الاؾخوال ت ما كضا بكاصة الخٍِى اإلاجمىق الخام للمىاػهت الؿىٍى

ل ألاكباء، ال جخظمً الاؾدثماعاث  ٓما خضص اإلاسؼؽ الىػجي للمداؾبت باؾخثىاء خؿاباث جدٍى

 .       الخاصت اإلاضعحت في اإلاىاػهت التي ػغؤث ؤو التي ًمًٕ ؤن جؼغؤ الخِا

  ؤحلاب مداًف الخؿاباث اإلادضصة في الجض٘و ال جخظمً الغؾىم، و خضها ألاُص ى البالى

 .  ؾاكت4500صج ًؼابّ كضص 2250000

ل:أحػاب محافظ الحصاباث دفؼ 1-2

 2:جضًم ؤحلاب مداًف الخؿاباث كم مهامه اللاصًت، بىاء كلى جِضًم بُاهاث ألاحلاب ٓما ًلي

 30 %كىض بضاًت اللمل؛  

 20 %خت؛ غ اإلاخللّ باألكما٘ اإلاُا   بلض جِضًم الخٍِغ

 30 %غ بزباث صخت الخؿاباث؛   كىض اهتهاء ألاكما٘ التي جخىج بدؿلُم جٍِغ

                                                           
1
 .132-129 عمر أقسام، مرجع سبق ذكره، ص ص  

2
  وزارة المالٌة، مجموعة النصوص التشرٌعٌة و القانونٌة المتعلقة بضبط مهنة المحاسبة، المجلس الوطنً للمحاسبة، منشورات الساحل، الجزائر  
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 20 %بلض احخماق الجملُت اللامت اللاصًت . 

ل: املصاسيف التي ًىفلها محافظ الحصاباث 1-3

اإلاصاٍعٍ التي ًىٌِها مداًـى الخؿاباث، في بػاع مهامهم ٓما جِخظيها اللىاًت اإلاهىُت و بغهامج اللمل الظي 

 3: ٓما ًلي 1994حؿخسلص مىه، ًخم الخٌٕل بهظا ابخضاء مً الؿىت اإلاالُت 

  جغص مصاٍعٍ الىِل، بىاء كلى ألاوعاَ الثبىجُت، و في خالت اؾخلما٘ الؿُاعة الصخصُت جغص هظه

ع ُٓلى متري ُضعه     صج كً الُٕلىمتر الىاخض؛3اإلاصاٍعٍ كلى ؤؾاؽ حلٍى

  حرها بىؾاثلها الخاصت جغص بىاء كلى جِضًم مصاٍعٍ ؤلاًىاء و ؤلاػلام خحن ال حؿخؼُم اإلااؾؿت جًى

 بُاهاث الىٌِاث مضكمت بالىزاثّ الثبىجُت اإلاؼابِت؛

 1500كلى ألاُل للصخص الىاخض؛  

 80 %مً مجمىق الؿاكاث الخاصت؛  

 ٔلم كً 50ال جضًم اإلاصاٍعٍ اإلاظٔىعة ؤكاله بال في الخاالث التي ًبرعها ُاهىها بلض اإلاؿاًت التي جبلض ؤٓثر مً 

 .مغآؼ اإلاغاُبت ؤو مِغ مداًف الخؿاباث

ل حػاب املخػطلت باملهام الغير غادًت  -2

ٔاث ًغكُت  ؤما الشٖل الثاوي ًخللّ باإلاهام الخاصت الضُُِت مثل اهضماج ؤو اهِؿام اإلااؾؿت، بوشاء شغ

، مهام مدضوصة وؿٌُُت في مغاُبت الخؿاباث، ؤحلاب هظه الخؿاباث جدضص باجٌاَ   إلؾهام حؼجي في ألاص٘ى

 .مشتْر بحن اإلاؿاهمحن و مداًـي الخؿاباث

م  جدضص الجملُت اللامت ؤو الهُئت اإلااهلت "  ، ًهي جىص كلى ؤن 01-10 مً الِاهىن 34بمىحب اإلااصة ُع

اإلاٖلٌت باإلاضاوالث، ؤحلاب مداًف الخؿاباث  ؤن ًخلِى ؤي ؤحغة ؤو امخُاػ  مهما ًًٕ شٖله، باؾخثىاء ألاحلاب 

ظاث اإلاىٌِت في بػاع مهمخه، ٓما ال ًمًٕ اخدؿاب ألاحلاب، في ؤي خا٘ مً ألاخىا٘، كلى ؤؾاؽ  و الخلٍى

ت ؤو الهُئت ؤو اإلالىُت  1".الىخاثج اإلاالُت اإلادِِت مً الشٓغ

ل.جلاسيش محافظ الحصاباث :لثاهيا 

 .مفهوم جلشيش محافظ الحصاباث -1

غ مداًف الخؿاباث كلى اهه  زالصت ما جىصل بلُه اإلاضُّ الخاعجي مً زال٘ جضُُِه : "ًمًٕ حلٍغٍ جٍِغ

غ الىزُِت  ت، و ٌلخبر الخٍِغ ألوشؼت اإلااؾؿت و ًدص ألاصلت و اإلاؿدىضاث و اإلاالخـاث التي ًغاها طغوٍع

  2".اإلإخىبت التي البض مً الغحىق بليها لخدضًض مؿاولُت اإلاضُّ

                                                           
3
 .08-91 من9 حسب المادة  

1
 .135 أقسام عمر،مرج سبق ذكر، ص  

2
 .73،ص2007،الطبعة الثانٌة،دار وائل للنشر،عمان،األردن،إلى التدقٌق من الناحٌة النظرٌة و العلمٌة مدخل هادي التمٌمً، 
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لاث الخالُت اإلالم٘ى بها جلؼم مداًف الخؿاباث في ؤهلب الخاالث كلى جِضًم هخاثج ؤكمالهم  ٓما ؤن الدشَغ

 ٘ غ  هااح و مِبى  .  في جٍِغ

غ مداًف الخؿاباث هى اإلاىخج النهاجي للملُت الخضُُّ، و هى كباعة كً  مً زال٘ ما ؾبّ ًمًٕ الِ٘ى ؤن جٍِغ

وزُِت ٓخىبت صاصعة كً شخص منهي ماهل كلمُا و كملُا، ًِىم بةكضاصه مً ؤحل ببضاء عؤًه الٌجي اإلاداًض 

خ٘ى مضي صاللت الِىاثم اإلاالُت الخخامُت للماؾؿت لىطلُتها اإلاالُت الخُُِِت،لوغض اؾخسضامه مً ػغي 

 .حهاث زاعحُت كً اإلااؾؿت الجساط الِغاعاث

غ وؾُؽ ؤو وؾُلت  .   اجصا٘ و  هِل البُاهاث و خِاثّ و هخاثج و الغؤي بشٖل واضح و مٌهىم لظلٗ ٌلخبر الخٍِغ

 .مػاًير إغذاد جلشيش محافظ الحصاباث -2

غ كلى الِىاثم  ًمًٕ ؤلاشاعة بلى اإلالاًغ اإلاخلاعي كليها و التي جدٕم ؾلْى مغاُب الخؿاباث كىض بكضاصه لخٍِغ

    1: اإلاالُت و مخمثلت ًُما ًلي 

  ِا للمباصت ٔاهذ الِىاثم اإلاالُت التي جم بكضاصها و كغطها ًو غ اإلاغاحلت ما بطا  ًىضح الخٍِغ

 اإلاداؾبُت اإلاِبىلت ُبىال كاما؛

  غ بلى مضي الثباث و الاحؿاَ في جؼبُّ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاِبىلت في الٌترة الخالُت ؤلاشاعة في الخٍِغ

 مِاعهت بالٌترة الؿابِت؛

  غ اإلاغججلت بلى زالي ٔاًُا ؤو مالثما ما لم ٌشغ اإلاغاُب في جٍِغ ًٌترض ؤن ؤلاًصاح في الِىاثم اإلاالُت 

 طلٗ؛

  ًجب كلى اإلاغاُب الخؿاباث ببضاء عؤًه في الِىاثم اإلاالُت ٔىخضة واخضة و ًخؼلب طلٗ ؤن ًبضي

 . اإلاغاُب عؤًه في الِىاثم اإلاالُت للماؾؿت ٖٓل

 :لجصشيحاث محافظ الحصاباث -3

داث الخالُت  2:بن مداًف الخؿاباث ملؼم بةصضاع اخض الخصٍغ

 :لبذألان جحفظاثل(الشهادة)ملصادكت -ل 3-1

هظا الشٖل مً اإلاصاصُاث ٌلبر ؤن الِىاثم اإلاالُت التي جم ًدصها جمثل مؿخىي حُض مً الاهخـامُت و 

ابت ملمِت ختى ًصل بلى خالت جإٓض  الصخت، مما ٌؿخىحب كلى مداًف الخؿاباث في هظه الخالت الُِام بُغ

 .مما ؾِشهض كلُه، و ختى ًٖىن له ألاصلت الٖاًُت إلبضاء عؤًه

 :لبخحفظل(الشهادةل)املصادكت -ل 3-2

                                                           
1
 . 348 محمد السٌد سرٌا، مرجع سبق ذكره، ص 

2
، ص ص 2011 طبعة خاصة، الجزائر العاصمة،مجموعة النصوص التشرٌعٌة و تنظٌمٌة متعلقة بقانون المحاسبة، كتاب قانون المحاسبة، 

309-315.  
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غ الظي ًظٓغ ًُه مداًف الخؿاباث بان الِىاثم اإلاالُت إلااؾؿت ملُىت جمثل بصىعة كاصلت و  و هى الخٍِغ

 :الىطىح اإلاالي و هخاثج ألاكما٘ مم طٓغ بلع الخدٌـاث، كلى ؾبُل اإلاثا٘

جُُِم اإلاسؼوهان، : وحىص بهما٘ ؤو ؤزؼاء بشإن الخوحراث الخاصلت في ػَغ الخُُِم مثال ًُما ًسص 

غ مجلي ؤلاصاعة،اؾخدالت الُِام ببلع الٌدىص،الشٖل الظي ُضمذ ًُه  اإلاللىماث اإلاِضمت في جٍِغ

ضة، , (مثال ًُما ًسص جىػَم الىدُجت )اإلاحزاهُت،كضم جؼبُّ ألاخٖام الِاهىهُت، ألاخضار اإلادخملت و الوحر اإلآا

 .الِاثمت في نهاًت الؿىت و ال حلغي هخاثجها و ال ًمًٕ جِضًغها بضُت

 

 :ل(الشهادة)سفض املصادكت -ل 3-3

ع اإلاصاصُت كلى الِىاثم اإلاالُت التي ال جمثل الىطم اإلاالي  في هظا الىىق مً اإلاصاصُاث مداًف الخؿاباث ًًغ

 .و ال هخاثج ألاكما٘ خُث ؤكضث صون بجباق اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاِبىلت و اإلاخلاعي كليها

ع صاصع كً كضص ألازؼاء و بشاكت اإلاسالٌاث اإلاغجٕبت مم طغوعة طٓغ ألاؾباب التي ؤصث الى  و هظا الًغ

ع اإلاصاصُت)بصضاع مثل هظا الغؤي  :و ًمً طٓغ كلى ؾبُل اإلاثل بلع الخاالث . (ؾبب ًع

ابت، ؤو وحىص مسالٌاث مازغة ؾىاء في شٖل ؤو مظمىن الِىاثم اإلاالُت -  , وحىص كىاثّ ال حؿمذ له بالُغ

ت و طبؽ الخؿاباث خؿب جىحيهاث و جىطُداث مداًف الخؿاباث - ً مً حؿٍى ع كضص مً اإلاؿحًر  . ًع

 :لغذم اللذسة غلى املصادكت-ل 3-4

ًخلظع مداًف الخؿاباث ؤلاصالء بغؤًه و اإلاصاصُت كلى الِىاثم اإلاالُت التي جمثل الىطم اإلاالي للماؾؿت و طلٗ 

ِه ٓلضم جؼبُّ بخضي ملاًحر  مهىت اإلاغاحلت ؤو كضم جؼبُّ ألاخٖام الِاهىهُت اإلاخللِت  إلاا جٖىن كِباث في ػٍغ

باإلاهىت ًهظه ألاؾباب و هحرها ال حؿمذ له بخإصًت مهمخه و مىه ال ًٖىن له ؤلازباث و ألاصلت الٖاًُت للمصاصُت و 

 . بالخالي ًةن مداًف الخؿاباث ًٖىن هحر ُاصع كلى الشهاصة

 :لغىاألاش جلشيش محافظ الحصاباث  -4

غ مداًف الخؿاباث في   1:جخمثل اللىاصغ الغثِؿُت لخٍِغ

 غىوان الخلشيش: 

غ بلباعة ل غ مغاُب الخؿاباث مؿخِل"ٌؿخلؼم ؤن ٌلىىن الخٍِغ غ ألازغي و ٓظا صٌت " جٍِغ لخمحزه كً الخِاٍع

غ، ألن لها صاللت هامت إلاؿخسضمي الِىاثم اإلاالُت مما ًازغ كلى زِتهم  الاؾخِال٘ هي ألاؾاؽ إلكضاص هظا الخٍِغ

غ  .في الغؤي الٌجي الظي ًِىم اإلاغاحم بخىصُله مً زال٘ الخٍِغ

  لالعشف الزي ًوحه إليه الخلشيش: 

                                                           
1
 . 63، ص2007، الدار الجامعٌة للنشر و التوزٌع، مصر،مراجعة الحسابات حسٌن احمد عبٌد، شحاتة السٌد شحاتة،  
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ِا لـغوي كملت اإلاغاحلت و الِىاهحن و اللىاثذ و  غ مغاُب الخؿاباث بلى الٌئت اإلالُىت ًو ًجب ؤن ًىحه جٍِغ

حن ؤو ؤكظاء مجلـ بصاعة  ٔاء ؤو اإلاضٍع غ كاصة بما بلى اإلاؿاهمحن ؤو ؤصخاب الخصص ؤو الشغ ًىحه الخٍِغ

 .اإلايشإة التي جم مغاحلت ُىاثمها اإلاالُت

 الفلشة الافخخاحيت:  

سها، و ًجب ؤن ًبحن ٓظلٗ بإن بكضاص  غه للِىاثم اإلاالُت التي ُام بخضُُِها و جاٍع ًجب ؤن ًـهغ اإلاضُّ في جٍِغ

 .الِىاثم اإلاالُت هي مً مؿاولُت بصاعة اإلااؾؿت،ؤما مؿاولُت اإلاضُّ ًخخمثل في ببضاء  عؤي اججاهها

 لفلشة الىعاق: 

ِا للملاًغ و  ّ إلالاًحر الخضُُّ الضولُت ؤو ًو ًجب ؤن ٌشحر جضُُّ اإلاضُّ بلى هؼاَ كملُت الخضُُّ ُض جمذ ًو

غ اإلاضُّ بُاها ًىضح ؤن كملُت الخضُُّ ُض , اإلاماعؾاث الىػىُت ٓما ًجب ؤن جخظمً ًِغة الىؼاَ بخٍِغ

ت  .زؼؽ لها و هٌظث، و طلٗ للخص٘ى كلى جإُٓض ملِ٘ى بإن الِىاثم اإلاالُت زالُت مً ألازؼاء الجىهٍغ

 فلشة الشأي: 

غ الىمؼي هحر اإلاخدٌف و جخظمً هظه الٌِغة عؤي مغاُب الخؿاباث كما ل هي الٌِغة ألاؾاؾُت الثالثت في الخٍِغ

ش نهاًت الؿىت و هخاثج ألاكما٘  ؼ اإلاالي في جاٍع ٔاهذ الِىاثم اإلاالُت حلبر بىطىح في ٔل حىاهبها الهامت كً اإلآغ ؤطا 

ش  .و الخضًِاث الىِضًت كً الؿىت اإلاىتهُت في طلٗ الخاٍع

 جاسيخ الخلشيش: 

ش نهاًت ؤكما٘ الٌدص اإلاُضاهُت ش ًىم آخما٘ كملُت اإلاغاحلت ؤي بخاٍع غ مغاُب الخؿاباث بخاٍع  .  ًاعر جٍِغ

 لغىوان مشاكب الحصاباث: 

غ كىىان ملحن إلاغاُب الخؿاباث و هى اإلاضًىت التي ًِم ًيها مٕخب مغاُب الخؿاباث  ًجب ؤن ًىضح الخٍِغ

 .اإلاؿاو٘ كً كملُت اإلاغاحلت

 جوكيؼ مشاكب الحصاباث:  

م الخاص بمغاُب الخؿاباث في  ُم الُغ غ باؾم مغاُب الخؿاباث اإلالحن، و ًجب ؤن ًصاخب الخُى م الخٍِغ ًُى

 .        سجل اإلاداؾبحن و اإلاغاحلحن
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:       خالألات الفصل  ل

جم الخؼَغ في هظا الٌصل بلى الخضُُّ بصٌت كامت، و ٓظلٗ اؾخيخجىا ؤن مهىت مداًف الخؿاباث هضًها 

ّ بكؼاء عؤي ًجي مداًض  ألاؾاس ي هى الخدِّ مً صخت و صضَ البُاهاث اإلاالُت و اإلاداؾبُت، و طلٗ كً ػٍغ

 خ٘ى الِىاثم اإلاالُت،

ّ  بػاع مخٖامل و مىخـم ػبِا للملاًغ اإلاخلاعي كليها،ًهي حؿمذ  خُث جماعؽ مهىت مداًف الخؿاباث ًو

غ بجمُم الخوحراث و الخؼىعاث التي جؼغؤ كلى اإلااؾؿت و بخالي بمٖاهُت جغشُض  بةبالن حمُم مؿخسضمي الخٍِغ

ؼ اإلاالي و الىطلُت الخُُِِت للماؾؿت  .  ُغاعاتهم مً زال٘ بكالمهم بمضي ؾالمت اإلآغ

ابت الضازلُت مً اإلاهام الغثِؿُت التي ًبضؤ بها مداًف  ٓما ٌلخبر ُُام مداًف الخؿاباث بخُُِم هـام الُغ

 .الخؿاباث بغهامج كمله صازل اإلااؾؿت أل٘و مغة و هظا ما ؾىي هخؼَغ بلُه في الٌصل الثاوي

   

ل
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 :ثمهيد الفصل

اصة  اصة الىخضاث الاكخطاصًت و ٍػ للض أصي الخلضم الهلمي و الخىىىلىجي الظي ضاخب هظا الهطغ إلى ٍػ

ت الىاججت نً جىىم  اإلاؿؤولُاث اإلاللاة نلى ناجلها في جدلُم أهضافها، و فػال نً حهلض اإلاشاول ؤلاصاٍع

اصة حجم أنمالها  .وشاؾها و ٍػ

خُث حهخبر الغكابت الضازلُت هلؿت الاهؿالق التي ًغجىؼ نليها مدافل الخؿاباث نىض إنضاصه بغهامج الخضكُم،   

و لهضم جأزغ هظه الىخابج، واهذ الغكابت الضازلُت أمغا خخمُا جلخػُه ؤلاصاعة الهلمُت الخضًثت للمدافكت نلى 

اإلاىاص اإلاخاخت، خُث أن كىة أو غهف هكام الغكابت الضازلُت ًخىكف نلُه جىؾُو هؿاق الخضكُم أو نضم 

 .  جىؾُو هظا الىؿاق، هما ًخىكف هظا الىكام أًػا نلى نلى هىم الخضكُم اإلاىاؾب لخالت اإلاؤؾؿت

 :و نلُه جم جلؿُم هظا الفطل هما ًلي

 .مدخل لىظام الزكابة الداخلية: ااملبح  ألاو 

 .أساسيات هظام الزكابة الداخلية: ااملبح الثاوي

 .مبافظ الحسابات ألا غالكحه بىظام الزكابة الداخلية: ااملبح الثالح
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  .مدخل لىظام الزكابة الداخلية: ااملبح  ألاو 

لهلى مً ألاؾباب التي أصث لكهىع أهكمت الغكابت الضازلُت هي الخاحت اإلااؾت إلى آلُت حهمل نلى غبـ الهمل 

و هفاءة الهاملحن مً حهت، و ؾغنت اهجاػ ألانماٌ الخاعحُت اإلاخهللت باإلاؤؾؿت مثل جضكُم الخؿاباث، خُث 

 .  جؿغكىا في هظا اإلابدث إلى مفهىم هكام الغكابت الضازلُت و أهىانه، ميىهاجه و هظلً أهضافه

 . مفهوم هظام الزكابة الداخلية: اامللل  ألاو 

حهضصث الخهاٍعف التي جىاولذ هكام الغكابت الضازلُت بخهضص مغاخل جؿىعه و بخهضص اإلاهغفحن له، و مً أهم 

 : الخهاٍعف

يي : 1الحػزيف   زؿت لخىكُم " نلى أجها   هكام الغكابتCPAنغفت مجمو اإلاداؾبحن اللاهىهُحن ألامٍغ

 1."ؤلاحغاءاث الالػمت لخماًت ألاضٌى التي جملىها الىخضة و لخفل السجالث و الضفاجغ اإلاالُت

هكام " الفغوؿُت  OECCAنغفخه مىكمت الخبراء اإلاداؾبحن و اإلاداؾبحن اإلاهخمضًً : 2الحػزيف  

الغكابت الضازلُت هى مجمىنت مً الػماهاث التي حؿانض نلى الخدىم في اإلاؤؾؿت مً أحل جدلُم 

ت و  الهضف اإلاخهلم بػمان الخماًت و ؤلابلاء نلى ألاضٌى و هىنُت اإلاهلىماث و جؿبُم حهلُماث اإلاضًٍغ

جدؿحن ألاصاء، و ًبرػ طلً بالخىكُم و جؿبُم ؾغق و إحغاءاث وشاؾاث اإلاؤؾؿت مً أحل ؤلابلاء 

 2.نلى صوام الهىاضغ الؿابلت

الخؿت الخىكُمُت و " نغف مههض اإلاضكلحن الضازلُحن الغكابت الضازلُت نلى أجها : 3الحػزيف  

السجالث التي تهضف إلى اإلادافكت نلى مىحىصاث الشغهت و غمان هفاًت اؾخسضامها و الخأهض مً 

ؾالمت و صكت السجالث اإلاداؾبُت بدُث حؿمذ بئنضاص بُاهاث مالُت ٌهخمض نليها و مدػغة ؾبلا 

  3.للمباصا اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها

 :اؾدىاصا مما ؾبم ًمىً أن وؿدىج أن الغكابت الضازلُت جىدطغ فُما ًلي

 هي مجمىنت مً ؤلاحغاءاث و الىؾابل اإلاخبهت مً كبل اإلايشأة. 

 تهضف إلى جىفحر الخماًت أالػمت للميشأة. 

 جىفحر الضكت في البُاهاث اإلاداؾبُت و صعحت الانخماص نليها. 

 

 

 

 
                                                           

1
 . 85 محمد السٌد سرٌا، مرجع سبق ذكره، ص 

2
 .85 محمد التهامً طواهر،مسعود صدٌقً، مرجع سبق ذكره، 

3
 .81 هادي التمٌمً، مرجع سبق ذكره، ص  
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 .أهواع الزكابة الداخلية: اامللل الثاوي

 :جىلؿم الغكابت الضازلُت إلى ألاكؿام الخالُت

 : الزكابة إلادارية -1

و حشمل الخؿت الخىكُمُت و وؾابل الخيؿُم و ؤلاحغاءاث الهاصفت لخدلُم أهبر كضع ممىً مً الىفاًت 

ت،و هي حهخمض في ؾبُل جدلُم هضفها و وؾابل  ؤلاهخاحُت مو حصجُو الالتزام بالؿُاؾاث و اللغاعاث ؤلاصاٍع

غ ألاصاء، و الغكابت نلى الجىصة، و  مخهضصة مثل الىشىفاث ؤلاخطابُت، و صعاؾاث الىكذ و الخغهت، و جلاٍع

ب اإلاخىىنت  ت، اؾخسضام الخغابـ و الغؾىم البُاهُت، بغامج الخضٍع ت، الخيالُف اإلاهُاٍع اإلاىاػهاث الخلضًٍغ

لت يحر مباشغة بالسجالث اإلاداؾبُت منها أو اإلاالُت     1.للمؿخسضمحن، و هي هما هغي مخهللت بؿٍغ

  :بة ااباسبيةالزكا -2

جخمثل الغكابت اإلاداؾبُت في ؤلاحغاءاث التي جخهلم بدماًت ألاضٌى و غمان صكت و ؾالمت السجالث اإلاداؾبُت 

و مؿابلت ألاضٌى اإلاضعحت بضفاجغ الشغهت مو ألاضٌى اإلاىحىصة بالفهل في أكؿام الشغهت اإلاسخلفت و مساػجها، 

ؼ الؿلؿت  فالغكابت اإلاداؾبُت تهضف الى الخدلم مً أن ول نملُاث الشغهت كض جم جىفُظها وفلا لىكام جفٍى

اإلاالبمت و اإلاهخمضة مً ؾغف ؤلاصاعة، و أن ول نملُاث الشغهت كض جم حسجُلها في صفاجغ الشغهت ؾبلا للمباصا 

غ و اللىابم  اإلاداؾبُت اإلالبىلت كبىال ناما، و بالخالي الخدلم مً صكت اإلاهلىماث اإلاداؾبُت الىاعصة في الخلاٍع

    2.اإلاالُت

 :الضملط الداخلي -3

ٌشمل الخؿت الخىكُمُت و حمُو وؾابل الخيؿُم و ؤلاحغاءاث الهاصفت إلى خماًت أضٌى اإلاشغوم مً الازخالؽ 

و ٌهخمض الػبـ الضازلي في ؾبُل جدلُم أهضاف نلى جلؿُم الهمل مو . و الػُام أو ؾىء الاؾخهماٌ

اإلاغاكبت الظاجُت خُث ًسػو ول مىقف إلاغاحهت مىقف آزغ ٌشاعهه جىفُظ الهملُت، هما ٌهخمض نلى جدضًض 

       3.الازخطاضاث و الؿلؿاث و اإلاؿؤولُاث

ت مً زالٌ  هكغا للدشابه بحن أهىام الغكابت، ًمىً جىغُذ الفغق بحن الغكابت اإلاداؾبُت و الغكابت ؤلاصاٍع

 : الجضٌو الخالي

 

 

 
                                                           

1
 . 229مرجع سٌق ذكره ،صالتدقٌق و الرقابة على البنوك، خالد أمٌن عبد هللا، 

2
 .16 محمد السٌد سراٌا، مرجع سبق ذكره، ص  

3
 . 230 نفس المرجع،ص، خالد أمٌن عبد هللا 
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 .الفزق بين الزكابة ااباسبية ألا الزكابة إلادارية: ( II-2)الجدألاو ركم 

 الزكابة إلادارية الزكابة ااباسبية ألاجه االارهة

 

 .الهضف مً الغكابت

خماًت ألاضٌى مً الؿغكت و الػُام و -

 .  الازخالؽ و ؾىء الاؾخسضام

 الخدلم مً صكت اإلاهلىماث اإلاالُت الىاعصة -

غ اإلاالُت  .في اللىابم اإلاالُت و الخلاٍع

 

الخدلم مً هفاءة أصاء الهملُاث -

 .الدشًُلُت

الخدلم مً الالتزام باللىاهحن و اللىابذ و -

   .الؿُاؾاث و ؤلاحغاءاث إصاعة الشغهت

ت،مبمد السيد سزيا، ألا آخزألان، الزكابة ألا اازاجػة الحديثة، :ااصدر .17،ص2013صاع الخهلُم الجامعي، ؤلاؾىىضٍع  

.مكوهات هظام الزكابة الداخلية: اامللل الثالح  

ًمىً ازخطاعها في الضٌو . حشمل الغكابت الضازلُت زمـ ميىهاث، و التي هي أؾاؽ جدلُم هكام عكابي فهاٌ

:الخالي  

 مكوهات هظام الزكابة الداخلية: (II-5)الشكل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

اث اإلاؿلب:ااصدر .  مً إنضاص الؿالبت باالنخماص نلى اإلادخٍى  

 

 

 

 مكوهات هظام

 .الزكابة الداخلية

(1)  

البٌئة 

 الرقابٌة 

 

(2)  

تقدٌر 

 المخاطر 

 

(3)  

األنشطة 

 الرقابٌة

(4)  

المعلومات 

 و االتصال

(5)  

التوجٌه    

  و المتابعة
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: و جخمثل ول واخضة فُما ًلي  

 :المليئة الزكابية -1

حشيل البِئت الغكابُت أؾاؽ ميىهاث هكام الغكابت الضازلُت ألازغي، و نضم وحىص هظا الهىطغ الهام ًيىن 

ت، و جدضص هظه البِئت بمىافلت ألافغاص  خخما ؾببا في نضم فهالُت هظا الىكام ختى لى واهذ باقي اإلايىهاث كٍى

 1.اإلاؿؤولحن نلى هكام الغكابت الضازلُت

 2:هما هىالً نىامل هثحرة جؤزغ نليها هظهغ منها

 هؼاهت ؤلاصاعة و اإلاىاؾىحن و اللُم ألازالكُت التي ًدخفكىن نلها. 

  التزام ؤلاصاعة بالىفاءة بدُث ًدافكىن نلى مؿخىي مهُحن مً الىفاءة مما ٌؿمذ لهم اللُام

غ جؿبُم أهكمت عكابت صازلُت فهالت  .بىاحباتهم إغافت إلى فهم أهمُت جؿٍى

 فلؿفت ؤلاصاعة، و حهني هكغة ؤلاصاعة إلى هكم اإلاهلىماث اإلاداؾبُت و إصاعة ألافغاص و يحرها. 

 ؼ الطالخُاث اإلاؿؤولُاث ؼ ؤلاصاعة في جفٍى  . أؾلىب جفٍى

 ب و يحرها ت مً خُث ؾُاؾاث الخىقُف و الخضٍع  .الؿُاؾاث الفهالت لللىي البشٍغ

 نالكت اإلاالىحن باإلاؤؾؿت و نالكت أصخاب اإلاطالح باإلاؤؾؿت. 

  هُيل جىكُمي و هى إؾاع لخلؿُم الىحباث و اإلاؿؤولُاث بحن اإلاىقفحن، ألامغ الظي ًؤصي إلى نضم

جسؿي أي شخظ لىاحباجه، و التي ًخم إهجاػها خؿب الؿُاؾاث اإلاىغىنت مً ؾغف اإلاؤؾؿت 

ألحل الىضٌى إلى الىفاءة في الدشًُل، اإلادافكت نلى اإلاىحىصاث و جىفحر مهلىماث مالُت ٌهخمض نليها 

 :و طلً مً زالٌ فطل اإلاؿؤولُاث الغبِؿُت الخالُت

ل الخهامل مً كبل ؾلؿت مسىلت -  .جدٍى

 .اللُض في السجالث -

 .الاخخفاف باإلاىحىصاث -

إن أهم الهىامل اإلايىهت لبِئت الغكابت هي مضي جفهم ؤلاصاعة و الهاملحن باإلاشغوم و هُفُت الخهامل مو مفاهُم 

 . و اللُم ألازالكُت و ألاماهت بطفت نامت

 

 

 

                                                           
1
 أدلة الداخلٌة الرقابة الثانً، الجزء العربٌة،شرح معاٌٌر المراجعة الدولٌة و األمرٌكٌة و  طارق عبد العال حماد، موسوعة معاٌٌر المراجعة، 

 .58 ص ، 2004مصر، اإلسكندرٌة، الجامعٌة، الدار -اإلثبات
2
مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر أكادٌمً، تخصص محاسبٌة و  دور الرقابة الداخلٌة فً تحسٌن جودة المعلومة المحاسبٌة،  غاشوش عاٌدة، 

 . 15،16، ص2011مالٌة،كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر،جامعة قسنطٌنة، دورة جوان 
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 : ثلديز ااخاطز -2

حهخم هظا اإلايىن بخدضًض و جدلُل اإلاساؾغ اإلاخهللت بخدضًض أهضاف اإلايشاة، الخهغف نلى اخخماٌ خضوثها و 

اث ملبىلت  .مداولت جسفُؼ خضة جأزحرها إلى مؿخٍى

فمثلما ًلض اإلاغاحهىن مساؾغ الغاحهت، همساؾغ الخهبحر نً عأي يحر مخدفل نً اللىابم اإلاالُت التي بها 

ً ًلضعون مساؾغ ألانماٌ، و مساؾغ نضم بلىى اإلاؤؾؿت ألهضافها هما نليهم جلضًغ  ت، فئن اإلاضٍع أزؿاء حىهٍغ

حن في  الهىامل الضازلُت و الخاعحُت و الػًىؾاث اإلاؤزغة نليهم، و نلى الغكابت الضازلُت مؿانض هؤالء اإلاضٍع

 . جلضًغ  و إصاعة هظه اإلاساؾغ، و هظا مً أحل غمان جدلُم أهبر كضع ممىً مً ألاهضاف اإلاؿؿغة

ختى ًمىً جفهُل عكابت إصاعة اإلاساؾغ نلى ؤلاصاعة جدضًض أهضاف الغكابت بىغىح، باإلغافت إلى ألاهضاف 

الدشًُلُت اإلاخهللت باالؾخسضام الفهاٌ و الىفء للمىاعص اإلاخاخت، هما نليها جىضُل هظه ألاهضاف إلى حمُو 

لت مىاؾبت، مخػمىخا اؾتراججُاث الخؿبُم و أمثلت نً اإلاساؾغ التي ًمىً ان  ألاشخاص في اإلاؤؾؿت بؿٍغ

تهضص جدلُم اإلاؤؾؿت ألهضافها، مثل الخلىُاث الخضًثت، و حًُحر  اخخُاحاث الهمُل  و جىكهاجه و الخًحراث 

الاكخطاصًت و اليىاعر الؿبُهُت، و ول الهىامل التي بئمياجها الخأزحر ؾلبُا نلى حسجُل، حشًُل و جلخُظ و 

غ نً البُاهاث اإلاالُت  1 .الخلٍغ

ت لخلً اإلاساؾغ و اخخماالث خضوثها و ؾغق إصاعتها، هما ًجب إنؿائها        ًجب أن جلىم ؤلاصاعة بضعاؾت حىهٍغ

غ نً كبٌى  ت في الضعاؾت للمساؾغ التي لها جأزحر هبحر و فهاٌ نلى أهضاف اإلاؤؾؿت، هما ًمىنها الخلٍغ ألاولٍى

 .اإلاساؾغ بؿبب الخيلفت الىاحمت نً صعاؾتها

 : وشملة الزكابية  -3

جخمثل ألاوشؿت الغكابُت في الؿُاؾاث، ؤلاحغاءاث و اللىانض التي جىفغ جأهُض مهلٌى بسىص جدلُم أهضاف 

لت مالبمت، و إصاعة اإلاساؾغ بفهالُت، و جخهلم ألاوشؿت بالغكابت نلى الدشًُل، و  هكام الغكابت الضازلُت بؿٍغ

غ مالُت ًمىً  غ اإلاالُت، و تهضف الى إنضاص جلاٍع التي تهخم بمخابهت الدشًُل اإلايشأة، الغكابت نلى إنضاص الخلاٍع

  2. الىكىف فيها، و الغكابت نلى الالتزام التي تهضف إلى الخأهض مً الالتزام باللىاهحن التي جؿبم نلى اإلايشأة

 :ااػلومات ألا الاثصاو -4

لها مً  حهخم هظا اإلايىن بخدضًض اإلاهلىماث اإلاالبمت لخدلُم أهضاف اإلاؤؾؿت و هُفُت الخطٌى نليها و جدٍى

غ اإلاالُت، و نلى اإلاغاحو فهم ؤلاحغاءاث التي حؿحر نليها  أهكمت مهالجت اإلاهلىماث إلى أهكمت إنضاص الخلاٍع

غ اإلاالُت، هما أن كىىاث  لت ؾحر اإلاهلىماث و زاضت جلً التي حؿخهمل في إنضاص الخلاٍع اإلاؤؾؿت لفهم ؾٍغ

الاجطاٌ اإلافخىخت حؿانض نلى غمان ؤلابالى نً الاؾخثىاءاث مً احل أزظها بهحن الانخباع و نلى اإلاغاحو أن 

                                                           
1
 .62 طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص 

2
 .97، ص 2007، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر،21 فرٌد النجار، التعبٌر و الرقابة اإلدارٌة محاور اإلصالح االستراتٌجً القرن  
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غ اإلاالُت و الاجطاالث بحن ؤلاصاعة و أولئً اإلايلفحن بالغكابت، و الاجطاالث  ٌشمل فهمه أًػا بأمىع إنضاص الخلاٍع

ت    1.الخاعحُت مثل اجطاالث مو الؿلؿاث الخىكُمُت و ًمىً أن جيىن هظه الاجطاالث الىتروهُت أو شفٍى

جلُُم اإلاغاحو لهظا اإلايىن ٌهخمض نلى كُاؽ مضي مالبمت هكام اإلاهلىماث و الاجطاٌ الخخُاحاث اإلاؤؾؿت، و 

 2 :جىحض نضة مهاًحر لخلُُم ؤلانالم و الاجطاٌ صازل اإلاؤؾؿت و هي

 هل جطل اإلاهلىماث في الىكذ اإلاىاؾب لألفغاص الظًً هم بداحت إليها. 

 هل اإلاهلىماث اإلاخدطل نليها جمىً اإلاؿحر مً جلُُم أصاء اإلاؤؾؿت. 

 هي ًخم جىغُذ اإلاهام و اإلاؿؤولُاث بشيل حُض. 

 هل جىحض أصواث جىظع و جيبه بىحىص أمىع يحر مىافلت. 

 ض اجساط كغاعاث جدؿحن ؤلاهخاج  .هل حؿمو ؤلاصاعة الكتراخاث ألافغاص نىضما جٍغ

  وافُت للخطٌى نلى ً هل وؾابل الاجطاٌ مو الهمالء، اإلاىعصًً، الؼبابً و اإلاخهاكضًً آلازٍغ

 .   مهلىماث جسظ الهغوع ة جؿىع الاخخُاحاث

 :الحوجيه ألا ااحابػة -5

جخهلم أوشؿت الخىحُه و اإلاغاكبت بالخلضًغ اإلاؿخمغ  او الخلضًغ نبر فتراث لجىصة أصاء الغكابت الضازلُت جلىم به 

ؤلاصاعة لخدُض مضي جىفُظ الغكابت في قل الخطمُم اإلاىغىم لها، و جدضًض إمياهُت حهضًلها بما ًخالبم مو 

الخًحراث الخاضلت في الكغوف اإلادُؿت، و ًخم الخىضل الى اإلاهلىماث اإلاخهللت بالخلضًغ  و الخهضًل بضعاؾت 

الغكابت الضازلُت الخالُت و جلضًغ الهُئاث الخىكُمُت مثل الهُئاث الخىكُمُت البىىُت، الخًظًت اإلاغجضة مً 

 3 .الهاملحن و شياوي الهمالء الخاضت باألعكام في الفىاجحر و يحرها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، 2015 أحمد حلمً جمعة، مدخل إلى التدقٌق و التأكٌد وفقا للمعاٌر الدولٌة للتدقٌق،دار الصفاء للنشر و التوزٌع،الطبعة الثانٌة،عمان، االردن،  

 .212ص
2
 بسكرة، كلٌة 1955 أوت 20 عزوز مٌلود، دور المراجعة فً تقٌٌم أداء نظام الرقابة الداخلٌة لمؤسسات االقتصادٌة، مذكرة ماجستٌر، جامعة  

 .67، ص2007علوم التسٌر و العلوم االقتصادٌة، 
3
 .212، صنفس المرجع السابق  أحمد حلمً جمعة، 
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 :   و الجضٌو الخالي ًمثل هظه اإلايىهاث

 .ميىهاث هكام الغكابت الضازلُت: (II-3)الجضٌو عكم 

 مكوهات الزكابة

  الداخلية

 غىاصز مكوهات الزكابة الداخلية ألاصف مكوهات الزكابة الداخلية 

الؿُاؾاث و ؤلاحغاءاث و الاججاه الهام و  بِئت الغكابت 

ؤلاصاعة الهلُا و أصخاب الىخضة الاكخطاصًت 

اإلاغجبؿت بػىابـ الغكابت الضازلُت و 

 . أهمُتها

  اللُم ألازالكُت و الجزاهت؛

  الالتزام بالىفاءاث؛

 فلؿفت ؤلاصاعة و همـ الدشًُل؛

 الهُيل الخىكُمي؛

 جدضًض الؿلؿاث و اإلاؿؤولُاث؛

ت  .ؾُاؾت اإلاىاعص البشٍغ

جدضًض و جدلُل ؤلاصاعة للمساؾغ التي  جلضًغ اإلاساؾغ

بئمياجها الخأزحر في أنضاص اللىابم اإلاالُت 

 .ؾبلا لإلؾاع الضولي للمغاحهت

 نملُت جلضًغ اإلاساؾغ؛

 جدضًض الهىامل التي جأزغ نلى إلاساؾغ؛

 إمياهُت خضور ألازؿاع؛

 .كغاع إصاعة اإلاساؾغ

ؤلاحغاءاث و الؿُاؾاث التي جػهها ؤلاصاعة  ألاوشؿت الغكابُت

 .  للىفاء بأهضافها أليغاع الخلضًغ اإلاالي

 أهىام ألاوشؿت الغكابُت؛

 الفطل اليافي في الىاحباث؛

 الترزُظ اإلاالبم للهملُاث وألاوشؿت؛

 السجالث و اإلاؿدىضاث اليافُت؛

 ٌ  .الغكابت اإلااصًت نلى ألاضى

 اإلاهلىماث 

 و الاجطاٌ

الؿغق اإلاؿخسضمت لخدضًض و ججمُو و 

غ ننها  .حسجُل نملُاث اإلاؤؾؿت و الخلٍغ

ب؛  أهضاف اإلاغاحهت اإلاغجبؿت بالخبٍى

 .الخىكُذ، الترخُل و جلخُظ الهملُاث

 الخىحُه

  و اإلاخابهت

الخلُُم اإلاؿخمغ و الضوعي لإلصاعة نلى 

فانلُت الخطمُم و حشًُل الغكابت الضازلُت 

 .لخدضًض مىاكو الػهف

 .مخابهت الالتزام بىكام الغكابت الضازلُت

مجلت الهلىم ؤلاوؿاهُت  دألار الزكابة الداخلية في ظل هظام ااػلومات ااباسبي، آلان عجُب مطؿفى هلضوي، زابغ ضبري مدمىص الًبان،: ااصدر

 11ص ،، الهغاق45، الهضص 7حامهت بابل، اإلاجلض 
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 أهداف هظام الزكابة الداخلية: اامللل الزابؼ

 :ًخمثل الهضف الغبِس ي الظي ًيبغي أن جدلله اإلاؤؾؿت مً وغو جؿبُم هكام الغكابت الضازلُت في

 ." الخىفُم بحن جطغفاث و ؾلىن الهاملحن و أهضاف اإلاؤؾؿت الدشًُلُت التي حؿعى إلى جدلُلها"

ت جدذ إشغاف ضاخب  و ًمىً جدلُم هظا الهضف في اإلاؤؾؿت الطًحرة مً زالٌ الخهلُماث الشفٍى

 1 .اإلاؤؾؿت مباشغة نلى الؿحر ألانماٌ نلى أؾاؽ ًىمي

نلى زالف طلً في اإلاؤؾؿاث الىبحرة، فمً الػغوعي جىغُذ الهالكت بحن الؿلؿاث و اإلاؿؤولُاث و جدضًض 

ؿت الخىكُم ؤلاصاعي و اللىابذ و ؤلاحغاءاث  ازخطاضاث و مهام ول مىقف مً مىقفي اإلاؤؾؿت، و جمثل زٍغ

وؾابل جىفُظ طلً الىكام الغؾمي في إصاعة أنماٌ اإلاؤؾؿت، و بطىعة أوضح الخدلم مً أن الخىفُظ و ألاصاء 

 2.الفهلي ٌؿحران ؾبلا للخؿت اإلاىغىنت

 :و ًمىً جلخُظ ألاهضاف اإلاغاص جدلُلها مً هكام الغكابت الضازلُت هخالي

 :الحبكم في ااؤسسة -1

ختى ًخم الخدىم في ألاوشؿت اإلاخهضصة للمؤؾؿت و في نىامل ؤلاهخاج صازلها و في هفلاتها و جيالُفها و نىابضها 

و مسخلف الؿُاؾاث التي وغهذ بًُت جدلُم ما جغمي إلُه اإلاؤؾؿت، ًيبغي نليها جدضًض أهضافها هُاولها 

ؾغكها و إحغاءاتها،مً أحل الىكىف نلى مهلىماث طاث مطضاكُت حهىـ الىغهُت الخلُلُت لها و اإلاؿانضة 

  3.نلى زلم عكابت نلى مسخلف الهىاضغ اإلاغاص الخدىم فيها

 : ماية  صوو  -2

، إن  إن خماًت أضٌى اإلاؤؾؿت جيىن مً زالٌ فغع خماًت ماصًت و خماًت مداؾبُت لجمُو نىاضغ ألاضٌى

هظه الخماًت جمىً اإلاؤؾؿت مً إلبلاء و اإلادافكت نلى أضىلها مً ول ألزؿاع اإلامىىت و هظا صفو عجلتها 

ؤلاهخاحُت بمؿاهمت ألضٌى اإلاىحىصة لخمىُنها مً جدلُم ألهضاف اإلاغؾىمت غمً الؿُاؾاث الهامت 

  4.للمؤؾؿت

 :دكة الملياهات ااباسبية ألا درجة الاغحماد غليها -3

ًيبغي ازخباع صكت و صعحت الانخماص نلى البُاهاث اإلاداؾبُت و مضي مالبمتها و جياملها لػمان هىنُت حُضة 

للمهلىماث و هظا في قل هكام مهلىماحي ٌهالج البُاهاث مً أحل الىضٌى إلى هخابج مهلىماجُت، هما أن ججهحز 

هظه البُاهاث اإلاداؾبُت ًخم نبر هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت و جغجبـ اإلاهلىماث اإلاداؾبُت بالهملُاث الىاججت 

                                                           
1
 .380، ص1997، دار المرٌخ،الرٌاض،"المراجعة بٌن التدقٌق النظري و التطبٌق" ولٌام توماس،أمرسون هنكً، 

2
 .6، ص1988، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الطبعة الثانٌة،"الرقابة المصرفٌة" عبد الكرٌم طٌار،  

3
 مذكرة ماستر، جامعة اثر التدقٌق المحاسبً على وجود القوائم المالٌة دراسة عٌنٌة من محافظً الحسابات والٌة ورقلة، لبنى محدادي، 

  .8، ص2014قاصدي  مرباح، ورقلة، 
4
 90 محمد التهامً طواهر، مسعود صدٌقً، مرجع سبق ذكره، ص 
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نً مؼاولت ألاوشؿت اإلاسخلت باإلاؤؾؿت، و جخم هظه الهملُاث مً زالٌ ؾلؿلت مً الخؿىاث جخػمً 

ا و اإلاداؾبت نً هخابجها ذ بالهملُاث و  جىفُظها و حسجُلها صفتًر        1.الخطٍغ

 : الارثلاء بالكفاءة إلاهحاجية -4

م جدبو مجمىنت مً  أي الهمل نلى ججىب ؤلاؾغاف في اؾخسضام اإلاىاص اإلاخاخت للمؤؾؿت، و هظا نً ؾٍغ

   2.ألاؾالُب و الؿغق التي حؿانض في طلً مثل اإلاىاػهاث الخسؿُؿُت

 :جشجيؼ الالتزام بالسياسات إلادارية -5

ت، ألن حصجُو و  ت اإلاغؾىمت مً كبل ؤلاصاعة جلخض ي بامخثاٌ أوامغ الجهت اإلاضًٍغ إن الالتزام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ت مً شأهه أن ًىفل للمؤؾؿت أهضافها اإلاغؾىمت بىغىح في إؾاع الخؿت الخىكُمُت       3.اخترام الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

 :   ًمىً إبغاػ أهم هلاؽ التي حشمل أهضاف هكام الغكابت الضازلُت مً زالٌ الشيل الخالي

 .أهداف هظام الزكابة الداخلية:( II-6)الشكل ركم 

 

ا،مغحو ؾبم طهغه، ص:ااصدر  .34نبض الفخاح الصخً،مدمض الؿُض ؾٍغ
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الناشر قسم المحاسبة و المراجعة كلٌة التجارة، االسكندرٌة، مصر، الرقابة و المراجعة الداخلٌة،  عبد الفتاح محمد الصحن، سمٌر كامل،  

 . 168، ص2000
2
    12مجلة القادسٌة للعلوم اإلدارٌة واالقتصادٌة، المجلد  اثر استخدام الحاسب االلكترونً على أنظمة الرقابة الداخلٌة،  تامر محمد مهدي، 

 .181 ص ،2010، العراق، 4العدد 
3
 .91 محمد التهامً طواهر، مرجع سبق ذكره، ص 

أهداف الرقابة الداخلٌة

االلتزام الكفاءة الدقة الحماٌة
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 . أساسيات هظام الزكابة الداخلية: ااملبح الثاوي

إن جلُُم و صعاؾت هكام الغكابت ٌهخبر الخؿىة ألاولى في نملُت الخضكُم و هلؿت الاهؿالق التي ًغجىؼ نليها 

مدافل الخؿاباث ، خُث ًلىم بظلً باؾخهماٌ مجمىنت مً الىؾابل و ألاصواث  وفم زؿت مىهجُت مىكمت 

و مىه ؾىف هخؿغق في هظا اإلابدث إلى ملىماث الغكابت الضازلُت و إحغاءاتها و هظلً ؾغق و مغاخل جلُُم 

 .  هكام الغكابت الضازلُت

 .ملومات هظام الزكابة الداخلية: اامللل  ألاو 

 : لخدلُم أهضاف الغكابت الضازلُت البض مً وحىص مجمىنت مً الضنابم جخمثل في

ٌهخبر الهُيل الخىكُمي أؾاؽ الغكابت، طلً ألن الخىكُم الجُض ًدضص اإلاؿؤولُاث : الهيكل الحىظيمي-1

اإلاسخلفت بضكت، و ًفىع الؿلؿت باللضع الالػم للنهىع بمؿؤولُت، و ًخم الخؿاب نلى أؾاؽ هظه اإلاؿؤولُت 

اث اإلاسخلفت واضخت، ولما وان مً الؿهل  و ولما واهذ الىاحباث مدضصة بضكت و الهالكاث بحن اإلاؿخٍى

الخطٌى نلى هكام حُض للغكابت الضازلُت، و ًخىكف هىم الهُيل الخىكُمي بالػغوعة نلى ؾبُهت اإلاشغوم و 

حجمه و نضص اللؿاناث الغبِؿُت، و جبضأ نملُت الخىكُم بخىضُف ألاوشؿت اإلاسخلفت و وغهها في مجمىناث 

   1.مخجاوؿت ٌههض بها إلى إصاعاث أو أكؿام ًيىن هىالً مؿؤوٌ نً ول منها

 2:و هظا الهُيل ًغاعي فُه الهىاضغ الخالُت

 حجم اإلاؤؾؿت؛ 

 ؾبُهت اليشاؽ؛ 

 حؿلؿل الازخطاضاث؛ 

 اث؛  جدضًض اإلاضًٍغ

 جدضًض اإلاؿؤولُاث و جلؿُم الهمل؛ 

 البؿاؾت و اإلاغوهت؛ 

 اث ، و لِؿذ هي التي جلىم )مغاناة الاؾخلاللُت بحن اإلاضًٍغ التي جلىم بالهمل هي التي جدخفل باألضٌى

 ٌ  (.بمداؾبت ألاضى

لفهم هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت ًجب أن ًدطل مدافل الخؿاباث نلى : هظام ااػلومات ااباسبية- 2

 3:اإلاهلىماث بشأن

 مجمىنت الهملُاث الغبِؿُت؛ - أ

 بضأ و جىفُظ هظه الهملُاث؛ - ب

                                                           
1
 .170، ص1992مؤسسة الشباب، اإلسكندرٌة، مصر، مراجعة الحسابات،  أحمد نور،  

2
 .98، ص2003 دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر، المراجعة و تدقٌق الحسابات، التهامً طواهر محمد تهامً،صدٌقً مسعود،  

3
 .247، ص 2000، دار النشر، المنصورة، تلمسان، المعاٌٌر الدولٌة للمراجعة تحلٌل و إطار التطبٌق محمود السٌد الناغً،  
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 الضفاجغ و اإلاؿدىضاث الىاكهُت؛ - ج

غ اإلاالُت و اإلاداؾبُت - ص  .إنضاص الخلاٍع

 إن جىفغ هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت مالبمت و مخياملت في اإلاؤؾؿت مً الهىاضغ الهامت التي حؿانض نلى هجاح

 و فهالُت الغكابت الضازلُت فيها، بانخباع أن هظا الىكام اإلاداؾبي ًمثل البِئت التي ًخم فيها إهجاػ حمُو 

غ الغبِؿُت اإلاؿلىبت  الهملُاث اإلاالُت اإلاخهللت بأوحه اليشاؾاث اإلاسخلفت، هما أن مطضع اإلاهلىماث و الخلاٍع

اث الضازلُت و الخاعحُت و منها ما ًخهلم بىكام الغكابت الضازلُت و الخاعحُت، و لخدلُم  إلاسخلف اإلاؿخٍى

 1 :فانلُت هكام الغكابت الضازلُت ًجب أن ًدؿم هظا الىكام بما ًلي

أن ًلىم هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي نلى مفاهُم و مباصا جدؿم بالىغىح و الثباث و نضم الجمىص  -1

 .لخدىم نملُت الخىحُه اإلاداؾبي

ًخػمً هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي ؾغق و أؾالُب و إحغاءاث فىُت للخدلم مً حضًت الهملُاث  -2

 .اإلاداؾبُت، و الخأهض مً صكتها و ؾالمتها

مدضصة للضوعاث  (صازلُت،زاعحُت)شمٌى هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت نلى مجمىنت مؿدىضًت  -3

 .اإلاؿدىضًت ليل نملُت مً نملُاث اإلاؤؾؿت

ت مىاؾبت لدجم  -4 ، و ًخؿلب طلً غغوعة وحىص مجمىنت صفتًر كُض الهملُاث اإلاداؾبُت أوال بأٌو

 . اإلاؤؾؿت و ؾبُهت أنمالها

إجبام مبضأ جلؿُم الهمل، و ختى ًخاح للفغص جضكُم نمل مً ٌؿبله لللػاء نلى اخخماالث  -5

 .الخؿأ و الًش، و ؾغنت هشفها خاٌ وكىنها

غ و اللىابم اإلاالُت -6  .ًجب أن ٌهخمض هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت نلى مجمىنت مىاؾبت مً الخلاٍع

ًجب أن ًيىن هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي مفُضا و زالي مً الخهلُضاث، مو نضم ؤلازالٌ  -7

 .بالىقابف الغبِؿُت للىكام

ًيبغي أن ًخمش هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت مو الهُيل الخىكُمي للمؤؾؿت لؿهىلت إحغاء و  -8

 .جؿبُم مداؾبت اإلاؿؤولُت

  أما الضلُل اإلاداؾبي فجب أن ًغاعي في جطمُمه حؿُحر إنضاص اللىابم اإلاالُت بأكل حهض و جيلفت

ممىىت، و أن ًخػمً الخؿاباث الالػمت و اليافُت لخمىحن ؤلاصاعة مً أصاء مهمتها الغكابُت نلى 

الهملُاث و اؾخسغاج الىخابج، و اشخماٌ الضلُل نلى خؿاباث اإلاغاكبت، و ًخػمً الضلُل هكاما صكُلا 

لتركُم الخؿاباث بما ًىفل الؿغنت و الازخطاع و ٌؿانض نلى حؿهُل اؾخسضام أهكمت اإلاداؾبت 

 .    آلالُت

                                                           
1
مذكرة  مدى تطبٌق معاٌٌر التدقٌق الداخلً المتعارف علٌها فً البنوك اإلسالمٌة العامة فً قطاع غزة،  كمال محمد سعٌد كمال النونو، 

 .48 47ص ص  ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة غزة اإلسالمٌة، فلسطٌن،
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ًلطض به طلً الىكام الظي حهضف إلى جضكُم الهملُاث اإلاداؾبُت و اإلاالُت بهضف : الضملط الداخلي -3

زضمت ؤلاصاعة، و الػبـ الضازلي له أزغ فهاٌ في وحىص هكام الغكابت الضازلي، ًدخاج هكام الػبـ 

    1:الضازلي إلى جغجِباث زاضت للىاحباث إلاىو ألازؿاء و الًش و  اهدشافها، باإلغافت إلى اللُام بما ًلي

  جدضًض ازخطاضاث ؤلاصاعاث بشيل ًمىً مهه جيامل الجهىص و نضم حهاعغها و هظلً جدضًض

 الازخطاضاث نلى مؿخىي ألافغاص صازل ألاكؿام و الفغوم؛

  جدضًض ؤلاحغاءاث الخفطُلُت لخؿىاث الهملُاث التي جلىم بها اإلاؤؾؿت و التي جسخلف وفلا

 .الزخالف الخىكُم ؤلاصاعي للمؤؾؿت

مما ال شً فُه أن الهامل اإلادترف ًلهب صوعا مهما في إهجاح و جدلُم مبخًُاث : كفاءة  فزاد -4

اإلاؤؾؿت، لظلً ٌهخبر الهىطغ ألاؾاس ي فيها، هما أ، الخىفُظ الؿلُم ألي هكام وغمان هجاخه ٌهخمض 

لت ازخُاعهم   2.نلى هفاءة و أماهت الهاملحن و ؾٍغ

 إن ؾالمت الىاحباث و الىقابف في ول كؿم جؤزغ بضعحت هبحرة نلى فهالُت الغكابت :ركابة  داء -5

الضازلُت و نلى هفاًت الهملُاث الىاشئت نً هظا ألاصاء، و ًجب أن جمضها ؤلاحغاءاث اإلاىغىنت 

، و ًجب أن جمضها  بالخؿىاث التي ًخم بملخػاها انخماص الهملُاث و حسجُلها و اإلادافكت نلى ألاضٌى

اث ألاصاء بالىؾابل التي جػمً صكت اجساط اللغاعاث و الدسجُل، و ًخم طلً نمىما بخلؿُم   مؿخٍى

الىاحباث و اإلاؿؤولُاث بدُث ال ًخمم الصخظ الىاخض الهملُت ولها مً بضاًتها إلى جهاًتها، و هظا 

 3 .ًمىىىا مً صكت الهمل و اهدشاف الخؿأ و الًش بؿغنت

ًىفل الخأهض مً صخت و صكت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت بالضفاجغ   : اسحخدام كافة الوسائل آلالية -6

     4 .و السجالث و اإلادافكت نلى أضٌى اإلاشغوم و مىحىصاجه مً أي جالنب أو ازخالؽ

ت و ملىماث مداؾبُت )ًىضح الشيل الخالي ملىماث هكام الغكابت الضازلُت   .  (ملىماث إصاٍع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .211، ص 2006، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع، عمان، األردن، تدقٌق الحسابات المعاصرة غسان فالح المطارنة،  

2
 .176 محمود عبد السالم البٌومً، ص  

3
 .267، ص1985 بٌروت، لبنان،أصول المراجعة الداخلٌة و الخارجٌة، عبد الفتاح الصحن،  

4
 .166 خالد أمٌن عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص 
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 .ملومات هظام الزكابة الداخلية: (II-7)الشكل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

صعاؾت خالت كؿم جطضًغ الًاػ الخابو لليشاؽ الخجاعي  ) اازاجػة الداخلية مهمتها ألا مساهمتها في ثبسين جسيير ااؤسسة، شهباوي لؿفي،:ااصدر

 .108، ص2004-2003، عؾالت ماحؿخحر في الهلىم الاكخطاصًت، حامهت الجؼابغ،(إلاجمو الؿىهؿغان

 . إجزاءات هظام الزكابة الداخلية: اامللل الثاوي

ٌؿخهمل هكام الغكابت الضازلُت وؾابل مخهضصة بًُت إخيام الهمل اإلاداؾبي و جدلُم ألاهضاف اإلاؿخىخاة 

مىه، لظا وحب ؾً إحغاءاث مً شأجها صنم ملىماتها الغبِؿت، و حاءث أًػا لخدلُم زطابظ الغكابت 

 1:و ًمىً جطيُف إحغاءاث الغكابت الضازلُت إلى اإلاجمىناث آلاجُت.الضازلُت الؿلُمت

 :إجزاءات ثىظيمية ألا إدارية -1

جسظ هظه ؤلاحغاءاث أوحه اليشاؽ صازل اإلاؤؾؿت، فىجض إحغاءاث جسظ ألاصاء ؤلاصاعي مً زالٌ جدضًض  

ت ًما ًػمً فغع عكابت نلى ول شخظ صازلها، و  الازخطاضاث، جلؿُم واحباث الهمل صازل ول مضًٍغ

جىػَو و جدضًض اإلاؿؤولُاث ًما ًدُذ مهغفت خضوص اليشاؽ ليل مؿؤوٌ و مضي التزامه باإلاؿؤولُاث اإلاىولت 

إلُه، و إحغاءاث أزغ جسظ الجاهب الخؿبُلي ههملُت جىكُو نلى اإلاؿدىضاث مً ؾغف اإلاىقف الظي كام 

بئنضاصها،و اؾخسغاج اإلاؿدىضاث مً أضل و نضة ضىع، و إحغاء خغهت الخىلالث بحن اإلاىقفحن بما ال ًخهاعع 

مو خؿً ؾحر الهمل و فغع إحغاءاث مهُىت الهخلاء الهاملحن، و غبـ الخؿىاث الىاحب إزباتها إلنضاص 

 .نملُت مهُىت، بدُث ال ًترن إلى أي مىقف الخطغف الصخص ي إال بمىافلت الصخظ اإلاؿؤوٌ
                                                           

1
 .119-105 محمد التهامً طواهر و صدٌقً مسعود،مرجع سبق ذكره، ص ص  

 

 

 

 

 

      

                                            

 

 

 ملومات إدارية ملومات مباسبية

 هُيل جىكُمي هفئ     . 

 هفاءة ألافغاص. 

 عكابت ألاصاء. 

  ؾُاؾاث و إحغاءاث لخماًت

 ٌ  .ألاضى

 كؿم الخضكُم الضازلي. 

                                                                                  

                                                              

 

 الضلُل اإلاداؾبي. 

 الضوعة اإلاؿدىضًت. 

 المجموعة الدفترٌة. 

 الوسائل االلكترونٌة و اآللٌة المستخدمة. 

 الجرد الفعلً لألصول. 

 الموازنات التخطٌطٌة. 
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 : إجزاءات مباسبية -2

ٌهخبر هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت الؿلُم مً بحن أهم اإلالىماث اإلاضنمت لىكام الغكابت الضازلُت الفهاٌ، لظلً 

باث مً الىاضح ؾً إحغاءاث مهُىت جمىً مً إخيام عكابت صابمت نلى الهمل اإلاداؾبي مً زالٌ الدسجُل 

الفىعي للهملُاث الظي جلىم به اإلاؤؾؿت مً بحن وقابف مدافل الخؿاباث، إط ًلىم بدسجُل الهملُت بهض 

خضوثها مباشغة، بًُت جفاصي جغاهم اإلاؿدىضاث وغُانها، خُث الدسجُل الفىعي ًؤزغ إًجابا نلى مهالجت 

البُاهاث التي ًيخكغ  مً وعائها الخطٌى نلى مهلىماث هامت و مهبرة نً الىغهُت الخلُلت و مالبمت الجساط 

اللغاعاث اإلاىاؾبت، و الخأهض مً صخت اإلاؿدىضاث التي حشمل نلى مجمىنت مً البُاهاث التي حهبر نً 

الهملُاث التي كامذ بها اإلاؤؾؿت، و مً بحن اإلاباصا ألاؾاؾُت نىض جطمُم هظه اإلاؿدىضاث البؿاؾت، غمان 

جىفحر إعشاصاث نً هُفُت اؾخسضامها و جىغُذ زؿىاث حؿحرها، و إحغاءاث مؿابلاث صوعٍت التي هي مً بحن 

به مً الىاكو، ألن الهمل اإلاداؾبي  أهم ؤلاحغاءاث التي جفغع نلى الهمل اإلاداؾبي صازل اإلاؤؾؿت لخلٍغ

ٌهخمض أؾاؾا نلى اإلاؿدىضاث الضازلُت و الخاعحُت و التي هي مىغىم اإلاغاحهت، أما اللُام بمجغص مفاجئ و 

نضم إشغان مىقف في مغاكبت نمل كام به خُث ٌهخبر هظا الهىطغ صازل الىكام أهمُت هبري، أوحب نلى 

هكام الغكابت الضازلُت ؾً إحغاء ًلض ي بهضم إشغان مىقف في مغاكبت نمله صازل هكام اإلاهلىماث 

اإلاداؾبُت، هكغا ألن اإلاغاكبت جلخض ي هشف ألازؿاء التي خضزذ أزىاء اإلاهالجت، فهىض خضور زؿأ مً 

مدافل الخؿاباث نً حهل الؿغق و اللىانض اإلاداؾبُت فال ٌؿخؿُو هشف زؿأه، فىغو هظا ؤلاحغاء 

 .لُلض ي نلى هظه ألاشياٌ و ًدُذ مهالجت زالُت التي حس يء إلى اإلاهلىمت اإلاداؾبُت

 :إلاجزاءات الػامة -3

بهض الخؿغق إلى ؤلاحغاءاث اإلاخهللت بالجاهب الخىكُمي و ؤلاصاعي، و ؤلاحغاءاث التي جسظ الهمل اإلاداؾبي،  

 .ؾىدىاٌو في هظا الفغم ألازحر  إحغاءاث نامت اإلاىملت لؿابلها

 .الخأمحن نلى ممخلياث اإلاؤؾؿت مً ول ألازؿاع -

 :إصزاٌ ؤلانالم آلالي للمؤؾؿت ألهه ٌهمل نلى -

 جدضًض نضص الهملُاث؛ 

 الؿغنت في البُاهاث؛ 

 جسفُؼ وؿبت الخؿأ في اإلاهالجت؛ 

 إمياهُت الغحىم أو مهالجت اإلاهؿُاث بؿغنت. 

 :و هىالً إحغاءاث أزغي جخمثل في

ض الىاعص و الطاصع؛ -  وغو هكام إلاغاكبت البًر

 اؾخسضام وؾُلت الغكابت الخضًت؛ -

 .اؾخسضام وؾابل الغكابت اإلاؼصوحت مثل جىكُو الشُياث -
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 : ًمىً جىغُذ إحغاءاث هكام الغكابت الضازلُت مً زالٌ الشيل الخالي

 .إجزاءات هظام الزكابة الداخلية: (II-8)الشكل ركم 

 

 .123مدمض التهامي ؾىاهغ و مؿهىص ضضًلي، مغحو ؾبم طهغه، ص: ااصدر

 .مزا ل ثلييم هظام الزكابة الداخلي: اامللل الثالح

ٌهخبر جلُُم الغكابت الضازلُت مً اإلاغاخل ألاؾاؾُت التي ًلىم بها مدافل الخؿاباث و الظي ٌؿعى إلى فهم و 

اؾدُهاب هكام اإلاهلىماث و الغكابت الضازلُت للمؤؾؿت، و هظلً إنضاص بغهامج الازخباعاث مً أحل الخدلم 

 .  مً صخت الىكام

 :و جخمثل هظه اإلاغاخل هما ًلي

 :ألاصف  هظمة -1

كبل الخىم نلت هكام الغكابت الضازلُت، ًيىن فهمها مً ؾغف اإلاغاحو أمغا خخمُا، مً أحل الؿماح له 

 .بالخطٌى نلى فهم حُض إلادُـ مهالجخه للمهلىماث

لت مؿخمغة و  و البض نلى اإلاغاحو أن ًلىم بؿلؿلت مً الازخباعاث للخأهض مً أن إحغاءاث الغكابت جؿبم بؿٍغ

 1.بفهالُت

و في مغخلت وضف ألاهكمت فئن مدافل الخؿاباث ٌهبر نً مؿاع اإلاهلىماث اإلاجمهت في اإلاغاخل الؿابلت، و 

ًيىن طلً نلى شيل وضف هخابي أو نلى شيل زغابـ جضفم و التي ؾىف هخؿغق إليها في اإلاؿلب الخالي، و في 

                                                           
1
 KHELSSI Reda, audit et eudit opérationnel, houma, alger 2005, p40.  

إجراءات عامة 

الـتأمٌن على 
.ممتلكات المؤسسة

التأمٌن ضد خٌانة 
.األمانة

اعتماد رقابة 
.مزدوجة

إجراءات تخص العمل 
المحاسبً 

التسجٌل الفوري 
.للعملٌات

التأكد من صحة 
.المستندات

عدم إشراك موظف 
.فً مراقبة عمله

إجراءات تنظٌمٌة        
و إدارٌة

.تقسٌم العمل

.تحدٌد اإلختصاص

توزٌع المسؤولٌات
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خالت كُام مدافل الخؿاباث باالؾخجىاباث صازل اإلاؤؾؿت مً أحل الىضٌى إلى وضف صكُم لىكام الغكابت 

 1 :الضازلُت فال بض نلُه أن ًدترم مجمىنت مً اللىانض هظهغ منها

 اخترام الؿلم الخىكُمي، فاؾخجىاب مىقف ًيىن بهلم مً مؿؤولُاجه إال في خاالث زاضت؛ 

 خطغ أحىبت اإلاىقف في مجاٌ نمله فلـ. 

 :الحبلم من فهم الىظام -2

بهض إنضاص مدافل الخؿاباث لخغابـ الخضفم الىضفي أو وضفه الىخابي، فئهه ًخدلم مً اؾدُهابه للىكام 

مً أحل ججب اهؿالكه مً أؾـ زاؾئت، فسغابـ الخضفم حؿمذ إلادافل الخؿاباث بئًجاص ؤلاحغاءاث 

 .الغكابُت اإلاالبمت

 :فمدافل الخؿاباث مً زالٌ نمله ًلىم باإلحابت نلى ما ًلي

 هُف جخم نملُت الازخباع؛ 

 ما هي ؤلاحغاءاث التي ًجب ازخباعها؛ 

 ماهُت ألاهمُت التي ًجب إنؿائها لهظا الازخباع. 

 :الحلييم  ألالي لىظام الزكابة الداخلية -3

أن جلُُم هكام الغكابت الضازلُت ٌؿانض مدافل الخؿاباث نلى جدضًض ؾبُهت و جىكُذ و هؿاق ازخباعاث 

الخضكُم ألعضضة اللىابم اإلاالُت وىن هكام الغكابت الجُض جيخج نىه مهلىماث مالُت ًمىً الانخماص نليها، 

 .فمدافل الخؿاباث ال ًمىىه جضكُم حمُو اللىابم اإلاالُت و إهما ٌهخمض نلى أؾلىب الهُىاث ؤلاخطابُت

 باالنخماص نلى الخؿىجحن الؿابلخحن، ًخمىً مدافل الخؿاباث مً إنؿاء جلُُم أولي للغكابت الضازلُت 

باؾخسغاحه مبضبُا لىلاؽ اللىة و الػهف، أي اؾخماعاث جخػمً أؾئلت ًيىن الجىاب نليها بىهم أو ال، و 

نلُه ٌؿخؿُو مدافل الخؿاباث في جهاًت هظه الخؿىة جدضًض هلاؽ كىة الىكام و هلاؽ غهفه و طلً مً 

ت للىكام مدل الضعاؾت          2 .خُث الخطىع،أي مً الىاخُت الىكٍغ

 :اخحملار الاسحمزارية  -4

ًخأهض اإلاغاحو مً زالٌ هظا الىىم مً الازخباعاث مً أن هلاؽ اللىة اإلاخىضل إليها في الخلُُم ألاولي للىكام 

 .هلاؽ كىة فهال أي مؿبلت في الىاكو بطفت مؿخمغة و صابمت

ت طاث أهمُت كطىي ملاعهت بازخباعاث الفهم و الخؿابم ألجها حؿمذ للمغاحو أن ًيىن  إن ازخباعاث الاؾخمغاٍع

 .نلى ًلحن بان ؤلاحغاءاث التي عاكبها إحغاءاث مؿابلت باؾخمغاع، و ال جدمل زلل

                                                           
1
 رسالة ماجستٌر، العلوم التجارٌة، فرع  دور الرقابة الداخلٌة و المراجعة الخارجٌة فً تحسٌن أداء المؤسسة، وجدان علً أحمد، 

 .2010محاسبة،جامعة الجزائر، سنة 
2
مذكرة ماجستٌر، علوم التسٌٌر، تخصص مالٌة دور المراجعة الداخلٌة المالٌة فً تقٌٌم األداء فً المؤسسة االقتصادٌة،  شدوي معمر سعاد،  

 .120، ص2009المؤسسة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
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ًدضص حجم هظه الازخباعاث بهض الىكىف نلى ألازؿاع مدخلمت الىكىم نىض صعاؾت الخؿىاث الؿابلت لها، هما 

 .ٌهخبر صلُل إزباث نلى خؿً الؿحر زالٌ الضوعة و في ول ميان

 .         فُخأهض هظا ألازحر مً خؿً جىفُظ ؤلاحغاءاث و اخترام اإلاباصا اإلاىغىنت

 :الحلييم النهائي لىظام الزكابة الداخلية -5

ت الؿابلت الظهغ جمىً اإلاغاحو مً الىكىف نلى غهف الىكام و ؾىء  بانخماصه نلى ازخباعاث الاؾخمغاٍع

غهف  )ؾحره، نىض اهدشاف ؾىء جؿبُم او نضم جؿبُم لىلاؽ اللىة، هظا باإلغافت إلى هلاؽ الػهف

 .التي جىضل إليها نىض الخلُُم ألاولي لظلً الىكام (الخطىع 

ًلضم اإلاخضزل خىضلت في وزُلت شاملت  (هلاؽ اللىة و هلاؽ الػهف )باالنخماص نلى الىخابج اإلاخىضل إليها 

(document de synthèse)  بِىما أزاع طلً نلى اإلاهلىماث اإلاالُت مو جلضًم اكتراخاث كطض جدؿحن ،

غا خٌى اإلاغاكبت الضازلُت ًلضمه اإلاغاحو إلى ؤلاصاعة، هما  ؤلاحغاءاث، جمثل وزُلت الخىضلت هظه في الهاصة جلٍغ

 . جمثل اخض الجىاهب الاًجابُت إلاهمخه

 1.فالخلُُم النهاةي ٌؿمذ للمغاحو باجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت الالػمت نلى الغكابت الضازلُت

 :و الشيل الخالي ًىضح مغاخل جلُُم هكام الغكابت الضازلُت و الىؾابل اإلاؿخهملت لظلً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  74، ص3، بن عكنون، الجزائر،الساحة المركزٌة، الطبعة المراجعة و مراقبة الحسابات، من النظرٌة إلى التطبٌق محمد بوتٌن،  
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 .مزا ل ثلييم هظام الزكابة الداخلية ألا الوسائل ااسحػملة لذلك: ( II-9)الشكل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

 

  

  

 

 

 .221،مغحو ؾبم طهغه، ص دألار اازاجػة الداخلية ااالية في ثلييم  داء في ااؤسسة الاكحصاديةشضوي مهمغ ؾهاص، :ااصدر

 

 

 وصف النظام

 اختبار التطابق

 فهم النظام

 التقٌٌم األولً لنظام

 نقاط قوة النظرٌة نقاط ضعف نظرٌة

اختبار الدٌمومة 

 تطابق نقاط القوة

نقاط قوة غٌر 

 مطابقة

نقاط قوة 

 مطابقة

 قوة ضعف

 التقٌٌم النهائً لنظام الرقابة الداخلٌة

 

 الوسائل

 األسلوب الوصفً 

 

 و خرائط التدقٌق/ أو

 

 

قوائم االستقصاء أو 

 االستبٌان 

 

 

 

 

 

 

 
 وثٌقة شاملة
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 .طزق ثلييم هظام الزكابة الداخلية: اامللل الزابؼ

 :جخمثل ؾغق جلُُم هكام الغكابت الضازلُت فُما ًلي

 ٌشمل كاؾمت الاؾخلطاء نلى مجمىنت شاملت مً ألاؾئلت و : (الاسحبيان )طزيلة الاسحلصاء (1

غ لهظا اإلاضزل في جلُُم هكام الغكابت الضازلُت ٌؿخسضم بهؼ اإلادافكحن ما ٌؿمى بلابمت  هخؿٍى

جضكُم حشمل نلى بُان جفطُلي للؿغق و ؤلاحغاءاث التي ًخمحز بها الىكام الؿلُم للغكابت الضازلُت، و 

حؿخسضم جلً اللابمت لخظهحر مدافل الخؿاباث و الخىحُه نىض اللُام بالفدظ، فهىض اؾخسضام 

     1.كابمت الاؾخلطاء ًخم اؾخىماٌ حمُو إحغاءاث الخلُُم مغة واخضة في وكذ واخض أو نضة صفهاث

 2:جأحي البُاهاث أالػمت باإلحابت نلى أؾئلت مدافل الخؿاباث مً نضة مطاصع مثل 

 الىضف اإلاىخىب لىكام الغكابت الضازلُت و زغابـ ؾحر الهملُاث؛ 

 اإلاىاكشت مو الهاملحن لضي الهمُل و اإلاطضعان الؿابلان مىمالن لبهػهما؛ 

 ازخُاع مضي الالتزام بالىكام. 

لت بؿهىلت الخؿبُم و جىفحر الىكذ خُث ٌؿخًني مدافل الخؿاباث نً إوشاء بغهامج  و جخمحز هظه الؿٍغ

حضًض ليل نملُت جضكُم، و جخمحز نً باقي الؿغق بأن الهمالء ال ًخهغغىن نً جؿبُلها خُث ٌهخبروجها هجؼء 

مً إحغاءاث الخضكُم، و مو طلً ٌهاب نلى أجها كض جدخىي نلى الخؿىؽ الهامت التي جىؿبم نلى حمُو 

اإلاؤؾؿاث طاث اليشاؽ اإلادشابه، و بالخالي ال جغاعي الكغوف الخاضت باإلاؤؾؿت، هما أجها حؿخىفي بشيل آلي 

 .صون الهخمام، و بالغيم مً هظه الهُىب فال ػاٌ اؾخسضامها ًللى كبٌى نام في ول ميان

م وضف إحغاءاث هكام الغكابت : الحلزيز الوصفي (2 غ الىضفي نً ؾٍغ لت الخلٍغ ًخم اؾخسضام ؾٍغ

لت بخىفحر صعحت مً اإلاغوهت أهبر مً  الضازلُت اإلاخبهت و الخفاضُل نلى الهملُاث، و حؿمذ هظه الؿٍغ

غ الىضفي ًطل مدافل الخؿاباث إلى هدُجت أن  هكام الاؾخلطاء، و مً زالٌ هكام هظا الخلٍغ

غ حمُو ؤلاحغاءاث  هكام الغكابت الضازلُت كىي أو غهُف و ماهُت هلاؽ الػهف، ٌشمل هظا الخلٍغ

اإلاؿخسضمت في اإلاؤؾؿت ليل نملُت و جغاحو اإلاؿدىضاث، و ًسخلف مً مدافل الخؿاباث إلى أزغ 

 3.وفلا الخخُاحاجه، خُث أن اإلاىضف يحر الجُض لىكام الغكابت الضازلُت ًؤصي إلى ؾىء فهم الىكام

هي نباعة نً وؾُلت جىغُدُت جبحن جضفم ؤلاحغاءاث و اإلاهلىماث، هلاؽ : الخزائط الحىظيمية (3

ت، جلؿُم الهمل بحن الىقابف اإلاسخلفت، و مسغحاث الىكام مً سجالث و  الغكابت اإلاداؾبُت و ؤلاصاٍع

غ  و يحرها، و هظه الخغابـ  كض جيىم مىحىصة أضال غمً الىكام اإلاالي و ؤلاصاعي للمؤؾؿت، و في  جلاٍع

هظه الخالت نلى مدافل الخؿاباث صعاؾتها و فدطها و ازخباعها و طلً بخدبو مؿاع ؤلاحغاءاث و 

اإلاهلىماث و اهدشاف أي هلاؽ غهف بها، و جخمحز هظه الخغابـ بأجها حهؿي إلاهضها و للاعئها فىغة 

                                                           
1
 .198 أحمد نور، مرجع سبق ذكره، ص 

2
 .222،  ص1992 المكتب الجامعً، اإلسكندرٌو، مصر،  أصول المراجعة، محمد الفٌومً و عوض لبٌب، 

3
 .220 ، ص2006دار المسٌرة للنشر و التوزٌع، عمان، األردن، تدقٌق الحسابات المعاصرة،  غسان فالح المطارنة،  
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هت  نً هكام الغكابت الضازلُت و جمىىه بؿهىلت مً الخىم نلى مضي حىصجه،  و هي بظلً جخفىق  ؾَغ

غ الىضفي و كابمت الاؾخلطاء  1.نلى الخلٍغ

 2 :و ًجب مغاناة ما ًلي نىض إنضاص هظه الخغابـ

 ؿت أؾهل في الفهم؛  ًجب اؾخهماٌ الىخابت بجاهب الغمىػ و الغؾىم لخيىن الخٍغ

 اصة ؤلاًػاح؛ ؿت واضخت جماما، ًمىً إغافت مهلىماث أؾفلها لٍؼ  إطا لم جيىن الخٍغ

 ؿت مطضع ول مؿدىض  .، و الجهت التي ًغؾلها إلُه(إلصاعة أو اللؿم الظي أنضه)ًجب أهم ًىضح  بالخٍغ

 :و الجضٌو الخالي ًىضح هظه ألاشياٌ و الغمىػ اإلاؿخسضمت في عؾم الخغابـ 

 .أهم  شكاو ألا الخزائط ااسحخدمة في رسم الخزائط الحىظيمية: ( II-4)الجدألاو ركم

 المليان  الزموس 

 

 

 .إصزاٌ و إزغاج البُاهاث

 .نملُت مدضصة ًيخج ننها حًُحر في اللُمت أو الشيل أو ميان اإلاهلىماث 

 

 

 

 .مالخكاث أو حهلُلاث إغافُت

 

 

 

غ  .مؿدىض أو جلٍغ

 

 

 

 .اجساط اللغاع

 

 

 .عمؼ الاهخلاٌ مً ضفدت آزغة

 

 

 

 .شغابـ إزباث صخت الهملُاث الخؿابُت

 .صوعان وزابم 

 .صوعان اإلاهلىماث 

 

 

 .الخفل الضابم للمؿدىضاث أو السجالث

  69  68 ص ص ،   1994، لبىان، 4، صاع النهػت الهغبُت للؿبانت و اليشغ، الؿبهت ، اازاجػة مػايير ألا إجزاءات الشخىي اصَعـ نبض الؿالم:ااصدر

                                                           
1
 .114 ٌوسف محمود جربوع، مرجع سٌق ذكره، ص  

2
 .115 نفس المرجع، ص  
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 ٌشمل هظا اإلالخظ الظي ٌهضه مدافل الخؿاباث نلى بُان جفطلي لإلحغاءاث و :املخخ ألحذكيرر  (4

الىؾابل التي ًخمحز بها أي هكام ؾلُم للغكابت الضازلُت في اإلاشغوم، فىأن اإلالخظ هى  إؾاع نام 

ًجغي في هؿاكه الفدظ بضون جدضًض أؾئلت مهُىت ًجغي في هؿاكها الفدظ و ًلخطغ نليها و بظلً 

ال ًٌفل أي هلؿت عبِؿت في الغكابت الضازلُت، و مما ٌهُب هظه الىؾُلت هى أهه ال ًيخج ننها حسجُل 

هخابي لىخابج الفدظ هما أجها ال جدلم الخيؿُم و الخىخُض في إحغاءاث الغكابت خُث أهه مترون 

ت اهخساب إحغاءاث الفدظ   1.إلاؿانضًه خٍغ

 .مبافظ الحسابات ألا غالكحه بىظام الزكابة الداخلية: ااملبح الثالح

اث مدافل الخؿاباث نىض كُامه بهملُت الخضكُم و طلً  إن جلُُم هكام الغكابت الضازلُت ٌهخبر مً أولٍى

بمغاناة مؿؤولُاجه ججاه الىكام، ومىه ؾىف هداٌو في هظا اإلابدث ؤلاشاعة إلى مؿؤولُت مدافل الخؿاباث و 

غه خٌى هكام الغكابت الضازلُت  .نالكخه بىكام الغكابت الضازلُت، و هظا جفهمه و جلٍغ

 .غالكة مبافظ الحسابات بىظام الزكابة الداخلية: اامللل  ألاو 

 2: جخلخظ نالكت مدافل الخؿاباث بىكام الغكابت الضازلُت فُما ًلي

 حهخم مدافل الخؿاباث في البضاًت بما ٌهغف بالفدظ : الفبخ ااملدئي لىظام الزكابة الداخلي- أألاال

اإلابضةي لىكام الغكابت الضازلُت في اإلاؤؾؿت بًغع ؤلاإلاام باإلاهلىماث اليافُت نً البِئت التي ٌهمل فيها 

هكام الغكابت الضازلُت مً هاخُت، و ؾبُهت جضفم الهملُاث اإلاالُت مً زالٌ نىاضغ الىكام اإلاداؾبي في 

 :  اإلاؤؾؿت مً هاخُت أزغي، و ٌؿانض طلً مدافل الخؿاباث نلى ما ًلي

 : ؾبُهت الىكام في اإلاؤؾؿت مً هاخُت أزغي و ٌؿانض طلً مدافل الخؿاباث نلى ما ًلي -1

حهغف  نلى ؾبُهت الضوعة اإلاؿدىضًت لهملُاث اإلاؤؾؿت و اإلاؿدىضاث اإلاؿخسضمت فيها و ؾبُهت وقُفت  -

ول مؿدىض نلى أؾاؽ هظا الضوعة جمثل الهىطغ الهام مً نىاضغ  اإلاضزالث  في الىكام اإلاداؾبي 

 .للمؤؾؿت 

لت مهالجتها  - ا أو الىتروهُا)حهغف نلى مغخلت حشًُل الؿُاؾاث الىاعصة في هظه اإلاؿدىضاث و ؾٍغ  .(ًضٍو

 حهغف نلى مغخلت اإلاسغحاث للىكام اإلاداؾبي اإلاخمثل في مجمىنت مً اللىابم اإلاالُت التي ًيخجها  -

اث ول منها و الًغع إنضاصها و ؾبُهت مؿخسضمها  .الىكام اإلاداؾبي و مدخٍى

ؾبُهت هكام الغكابت الضازلُت اإلاؿبلت في اإلاؤؾؿت و البِئت الغكابُت التي ٌهمل فيها مدافل الخؿاباث و  -2

 : طلً إلاؿانضجه نلى

ت مخهضصة - اث إصاٍع ه مً مؿخٍى  .الخهغف نلى الهُيل ؤلاصاعي للمؤؾؿت و ما ًدخٍى

 .حهغف نلى ؾغف ؤلاشغاف و ؤلاصاعة باليؿبت لىكام الغكابت الضازلُت اإلاؿبلت في اإلاؤؾؿت -

                                                           
1
، ص 2004مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماجستٌر فً العلوم المالٌة، جامعة الجزائر،المراجعة الداخلٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق،  صالح ربٌعة،  

  .87 86ص 
2
 .92-88 محمد سرٌا، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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حهغف نلى وقابف و زضماث اإلاغاحهت الضازلُت في اإلاؤؾؿت و ؾبُهت نملها و صوعها في جدلُم  -

 .    الغكابت

 بهض الفدظ اإلابضةي الظي ًلىم به مدافل الخؿاباث لىكام الغكابت :  هخيجة الفبخ ااملدئي- ثاهيا

 :الضازلُت في اإلاؤؾؿت، ًمىً أن ًطل إلى أخض الاؾخيخاححن الخالُحن

ًطل مدافل الخؿاباث إلى هظا الاؾخيخاج مً زالٌ هخابج : نضم الانخماص نلى هكام الغكابت الضازلُت -1

 .الفدظ اإلابضةي لىكام الغكابت الضازلُت اإلاؿبم في اإلاؤؾؿت نلى أهه جىضل إلى الىخابج الخالُت

  ال حضوي مً صعاؾت و جلُم الىكام اللابم بشيل جفطُلي و أهه بهظا الشيل ال ًطلح

 .بطفت نامت في مجاٌ جدضًض هؿاق الازخباعاث ألاؾاؾُت للمغاحهت

  إن أي نملُت جلُُم أو صعاؾت إغافُت للىكام مخػمىت ازخباع الالتزام بخؿبُله ؾىف

 .جخيلف هفلاث جفىق بىثحر اإلاىافو اإلاخىكهت مً هظا الفدظ أو الضعاؾت

و بىاءا نلى هاجحن الىدُجخحن ًخىكف مدافل الخؿاباث نً إحغاء أي صعاؾت أو جلُُم حضًض لىكام الغكابت 

الضازلُت، و بظلً بلىم مدافل الخؿاباث بخطمُم بغهامج الازخباعاث ألاؾاؾُت للمغاحهت بضون الانخماص 

 .  ولُا نلى أي إحغاء مً إحغاءاث الغكابت الضازلُت التي جدبهها اإلاؤؾؿت

ًطل مدافل الخؿاباث إلى هظا الاؾخيخاج نىضما ًغي أن هكام : الانخماص نلى هكام الغكابت الضازلُت -2

الغكابت الضازلُت اإلاؿبم في اإلاؤؾؿت ًمىً الانخماص نلُه في مجاٌ وغو بغهامج مغاحهخه، و لظلً 

فهلُه الاؾخمغاع في فدظ جلُُم الىكام لخمضًض مضي هفاًت ألاؾالُب و ؤلاحغاءاث الغكابُت في جؼوٍضه 

ت  .   بضعحت مهلىلت مً الخأهض بهضم وحىص أزؿاء و مسالفاث حىهٍغ

و في هظا اإلاجاٌ  ًغهؼ في فدطه للىكام نلى أؾالُب و إحغاءاث مهُىت جم وغهها للىكاًت مً أزؿاء و 

 : مسالفاث و ًخػمً الفدظ مً كبل مدافل الخؿاباث نلى ما ًلي

 الاؾخفؿاع مً مىقفي اإلاؤؾؿت و الهاملحن فيها. 

 فدظ اإلاؿدىضاث الضالت نلى خضور نملُاث مهُىت. 

 مغاكبت بهؼ الهملُاث نً كغب. 

 ًلىم مدافل الخؿاباث بئحغاء الخلُُم النهاةي ٌؿخؿُو :الحلييم النهائي لىظام الزكابة الداخلية- ثالثا

حن مً نىاضغ اإلاغاحهت مما ًلي  1: مدافل الخؿاباث أن ًدىم نلى نىطٍغ

جدضًض ملضاع ألاصلت اإلافطلت التي جخهلم بأعضضة اللىابم اإلاالُت الالػمت للخطٌى نليها و ًيىن هظا  -

 ,اإلالضاع طو أهمُت عبِؿُت لهملُت اإلاغاحهت

الظي  " IAS20" حهغف نلى مىاؾً غهف الىكام و التي ًجب جبلًُها إلصاعة اإلاؤؾؿت و طلً وفلا  -

ًدضص مؿؤولُت مدافل الخؿاباث نىض اهدشاف مىاؾً غهف مهحن و طاث أهمُت ًلىم بئبالى إصاعة 

غ ًخػمً بهؼ الخىضُاث أالػمت  .اإلاؤؾؿت بظلً هخابُا مً زالٌ وغو جلٍغ

                                                           
1
 Pierre schick, Audit interne et référentiel des risques, éd dunod,2ed, Paris, 2014, P195   
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حهضف مدافل الخؿاباث مً زالٌ جلُُم هكام الغكابت الضازلُت و : ااخاطز اابيملة بػملية اازاجػة- رابػا

مً زالٌ إنضاص زؿت مالبمت بجمو أصلت اإلاغاحهت إلى جدلُم بهؼ الاؾمئىان هدى هىنحن مً اإلاساؾغ 

 :اإلاخهللت بئنضاص عأًه بسطىص اللىابم اإلاالُت و هما

 ت في السجالث اإلاداؾبُت  .مساؾغ وحىص أزؿاء حىهٍغ

 مساؾغ اخخماٌ نضم هفاًت ازخباعاث اإلاغاحهت الهدشاف جلً ألازؿاء. 

خُث ٌهخمض مدافل الخؿاباث إلى صعحه هبحرة نلى هكام الغكابت الضازلُت لالؾمئىان بهضم وحىص أزؿاء 

ت أو أؽ مسالفاث في السجالث اإلاداؾبُت  . حىهٍغ

جىحض الهضًض مً اللُىص التي ٌهخمض نليها مدافل الخؿاباث نلى هكام الغكابت الضازلُت و : الليود- خامسا

 : أهمها

كض جدضر أزؿاء هدُجت نضم فهم بهؼ الهاملحن في اإلاؤؾؿاث الخهلُماث و ؤلاحغاءاث الخاضت  -

 .بىكام الغكابت الضازلُت

 كض جدضر أزؿاء هدُجت ؾىء الخىم و الخلضًغ الصخص ي لألفغاص الهاملحن نلى بهؼ الهملُاث أو  -

لت جىفُظها  .ؤلاحغاءاث و ؾٍغ

كض جدضر أزؿاء هدُجت نضم كُام الهاملحن بىقابفهم و مهامهم بهىاًت و حهض وافي، و هظا كض ًغحو  -

 .إلى ؤلاعهاق أو اإلاغع أو الخهب الجؿماوي

كض جدضر هظا الاهدغافاث أو ألازؿاء بؿبب جىاؾؤ بحن شخطحن أو أهثر بًغع الخالنب في السجالث  -

    1.و الضفاجغ اإلاداؾبُت

 .مسؤألالية مبافظ الحسابات لىظام الزكابة الداخلية: اامللل الثاوي

م مً اإلاداؾبحن أن مدافل الخؿاباث مؿئٌى نً فدظ و جضكُم أنماٌ الػبـ الضازلي و الغكابت  ًغي فٍغ

ت فال جضزل غمً  اإلاداؾبُت فلـ ألجها جخهلم بؿغق اإلادافكت نلى مىحىصاث اإلاشغوم أما الغكابت ؤلاصاٍع

 .أنماٌ اإلاغاحهت الخاعحُت نلى انخباع أجها ال جخهلم بالىىاحي اإلاالُت

م أزغ مً اإلاداؾبحن أن مدافل الخؿاباث مؿؤوٌ نً فدظ و جلُُم ؾابغ هكام الغكابت  و ًغي فٍغ

ت ألن حمُو وؾابل الغكابت الضازلُت جمثل وخضة مخماؾىت جػهها ؤلاصاعة  الضازلُت بما في طلً الغكابت ؤلاصاٍع

 .لخػمً خؿً ؾحر الهمل في اإلاشغوم

و ال شً أن جىؾُو مؿؤولُت مدافل الخؿاباث إلى حمُو ما ًخهلم بىؾابل الغكابت في اإلاشغوم ًجهل مً 

نمله مهمت شاكت و مغهلت الؾُما و هىان أمىع كض ال ًيىن مخسططا بها، لظلً فئن مدافل الخؿاباث 

                                                           
1
 .93 محمد سرٌا، مرجع سبق ذكره، ص 
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ت فُمىً انخباعه مؿؤوال  مؿؤوٌ نً أنماٌ الػبـ الضازلي و الغكابت اإلاداؾبُت، أما مؿابل الغكابت ؤلاصاٍع

ت  1 .نً الىؾابل التي لها أزغ واضح نلى الىىاحي اإلاالُت باإلاشغوم مثل مغاكبت جىفُظ اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

هما اشغها ؾابلا أن هكام الغكابت الضازلُت ًخيىن مً الغكابت اإلاداؾبُت و الغكابت اإلاالُت و الػبـ الضازلي 

 2 :فئن مؿؤولُت مدافل الخؿاباث خٌى هظه ألاهكمت مً جخطح زالٌ ما ًلي

ٌهخبر مدافل الخؿاباث مؿؤوٌ مؿؤولُت واملت نً فدظ و جلُُم وؾابل و : الزكابة ااباسبية -1

أهكمت الغكابت اإلاداؾبُت وىجها طاث ضلت بهملُت الخضكُم و مضي صكت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت 

بالضفاجغ و مضي إمياهُت الانخماص نليها، و مضي صاللت اللىابم اإلاالُت للىغو اإلاالي إلاؤؾؿت نً الفترة 

اإلاالُت مدل الفدظ، و اهدشاف ألازؿاء ألهه ًؤزغ جأزحر مباشغ وواضح نلى صعحت ؤلافطاح في 

الخؿاباث الخخامُت و اللىابم اإلاالُت و مضي صاللتها نلى اإلاغهؼ اإلاالي و الظي ٌهخبر هضف أؾاس ي مً 

أهضاف الخضكُم الخاعجي، هظلً ًجب نلى مدافل الخؿاباث أن ًبظٌ نىاًت زاضت لهظا الىكام 

 .وىهه طاث أزغ حىهغي في نملُت الخضكُم

ال ٌهخبر مدافل الخؿاباث مؿؤوٌ نً صعاؾت و جلُُم هكام الغكابت الضازلُت في : لزكابة إلادارية -2

اإلاؤؾؿت مدل الفدظ،ألهه حهضف أؾاؽ إلى جدلُم أهبر هفاًت إهخاحُت ممىىت و غمان جىفُظ 

ت ؾبلا للخؿت اإلاغؾىمت، و لىً إط جبحن له في قغوف مهُىت أن بهؼ وؾابل  الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ت لها نالكت أو جأزحر نلى مضي صاللت الخؿاباث الخخامُت أو اللىابم اإلاالُت مىغىم  الغكابت ؤلاصاٍع

 .الخضكُم، ًجب نلُه نىضها صعاؾت و جلُُم جلً الىؾابل و ألاهكمت

ٌهخبر مدافل الخؿاباث مؿؤوال نً فدظ و جلُُم أهكمت الػبـ الضازلي،        : الضملط الداخلي -3

و هما هى مهغوف أن هكام الػبـ الضازلي هى أهكمت الػبـ و الغكابت نلى الهملُاث الُىمُت 

للميشأة و الظي ًؤصي إلى أن نمل أي مىقف ًخم إهماله و الخدلُم مً صخخه مً كبل مىقف آزغ 

خُث أن طلً ًؤصي إلى اهدشاف ألازؿاء و الًش و الازخالؽ و بما في أن مدافل الخؿاباث مؿئٌى 

 3 .نً اهدشاف ألازؿاء فاهه بظلً ٌهخبر مؿؤوال نً فدظ هكام الػبـ الضازلي

 .ثوثيم ألا ثفهم مبافظ الحسابات لىظام الزكابة الداخلية: اامللل الثالح

ًمىً إلادافل الخؿاباث  الاجطاٌ ؤلاصاعة الهلُا و مجلي ؤلاصاعة أو لجىت الخضكُم لخىغُذ نىاضغ الػهف 

 4: الهامت في الغكابت الضازلُت و التي جلفذ هكغه زالٌ فدظ اللىابم اإلاالُت التي جخمثل في

لِـ مً الطهب أن هسمً :ثلزيز الزكابة الداخلية الذر يحم إغداده كجشء من غملية الحدكيم -1

غ الغكابت الضازلُت، و في ما ًلي بهؼ اإلاىاغُو التي  ب أشياال هثحرة و مسخلفت إلاا ٌشمله جلٍغ بالخلٍغ

                                                           
1
 .32وجدان علً أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .213-212 غسان فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره، ص ص  

3
 .34 وجدان علً أحمد، نفس المرجع  ص  

4
 .57-48، ص ص 2005الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، الرقابة المحاسبٌة فً النظامٌن الٌدوي و االلكترونً،  ثناء علً القبانً،  
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غ في اإلاشغوناث اإلاهلضة  ت)ًدخىحها هظا الخلٍغ أو في اإلاشغوناث  (التي لضحها مجاالث عكابت جدخاج إلى جلٍى

 .التي ال جدبو إحغاءاث عكابُت مدضصة

 ضة  .الدؿضًضاث الىلضًت بضون اإلاؿدىضاث اإلاٍؤ

 إجمام البُو للهمالء صون خضوص الابخمان. 

 ا  .ؤلازفاق في إعؾاٌ كىابم خؿاب للهمالء ًضٍو

 ال جىحض حًؿُت جأمحن مىاؾبت. 

 ؤلازفاء في الخطٌى نلى زطم شغاء. 

  ؤلازفاق في خفل كُىص اإلاسؼون خؿب الجغص اإلاؿخمغ، أو خفل السجالث اإلاداؾبُت الًحر

 . اإلاىزىق بها

كام مدافل الخؿاباث بلفذ هكغ اإلاؿؤولحن   إطا: ثلزيز غن مجاالت الضػف في الزكابة الداخلية -2

غ  غ  مؤكذ ألن الخلٍغ باإلاشغوم إلى الػهف في بهؼ نىاضغ الغكابت الضازلُت، فئهه ًلىم أًػا بئنضاص جلٍغ

نً اللىابم اإلالُت ًدخاج إلى نضة أشهغ بهض جهاًت الؿىت اإلاالُت للمشغوم، و نمىما ًجب نلى اإلاشغوم 

غ اإلاؤكذ، و ًجب أن هالخل أن هلاؽ الػهف  جؿبُم جىضُاث مدافل الخؿاباث بمجغص إضضاع الخلٍغ

غ، همثاٌ لهضم مىاؾبت الىكام أهثر مً وىجها إزفاق اإلاشغوم في إجبام إحغاءاجه،  ًدب أن جكهغ  بالخلٍغ

 .خُث ًجب أن ًدخىي نلى هلاؽ الػهف صون جىحُه الاهخلاص الشضًض للمشغوم

 في بهؼ الخاالث، كض ٌهخلض مدافل الخؿاباث أن الاكتراخاث الشفهُت :ألاضؼ الاكترا ات الشفهية -3

مثل كُض )جيىن وافُت زاضت إطا واهذ اإلاشيلت أؾاؾُت، أو  إطا وان اإلاشغوم في خاحت إلى عأؽ منهي 

 . (ًىمُت مهحن

و نمىما مً ألافػل إنؿاء مهكم الخىضُاث في شيل مىخىب، شاملت جلً التي ؾبم جىحيهما شفاهت، الن 

طلً ًدمي مدافل الخؿاباث مً اإلاؿابل اللاهىهُت في خالت وحىص أزؿاء زؿحرة جدضر في ما بهض، و ًدطل 

           1:نلت هكام الغكابت الضازلُت مً زالٌ

  الاؾالم نلى وضف لىكام الغكابت الضازلُت ًخم إنضاص مً ؾغف مدافل الخؿاباث شاملت زغابـ

 الخؿاباث و صلُل الؿُاؾاث و ؤلاحغاءاث؛

 فدظ مؿدىضاث و السجالث؛ 

 نمل اؾخفؿاع مً مىقفي الهمُل شامل ؤلاصاعة و اإلاشغفحن و مىقفي الخؿاباث؛ 

 مالخكت أوشؿت و أنماٌ الهمُل  . 

        2:    نلى مدافل الخؿاباث أن ًىزم أشىال مسخلفت، و وهغع لها مً زالٌ ألاحي

جمىً محزة مضزل مظهغة الغكابت الضازلُت في صكت الخدلُل ة جفهم : مذكزات الزكابة الداخلية - أ

الغكابت اإلاالُت التي هي خم كاهىوي ًسٌى ضاخبه ؾلؿت إضضاعاث اللغاعاث الالػمت إلهجاح مشغوم 

                                                           
1
 .412، ص 2006الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، المراجعة بٌن النظرٌة و التطبٌق،  السٌد احمد لطفً أمٌن،  

2
 . 323-321،، ص ص 2007الدار الجامعٌة، الجزء الثانً، اإلسكندرٌة، مصر،موسوعة معاٌٌر المراجعة،  طارق عبد العال حماد،  
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هت  الخؿت ، و هظه الىؾُلت لخدلُل الغكابت اإلاالُت مو هظا ال حهخبر في خض طاتها وؾُلت حاهؼة و ؾَغ

لصخظ آزغ يحر الظي هخب اإلاظهغة، إطا لم ًىً مهغوغا بالضمج مو زغابـ الخضفم للغكابت 

هت للىكام، و هظا ألامغ ًيىن هاما نىضما ًيلف أشخاص حضص  الضازلُت،  فئهه ال ًلضم ضىعة  ؾَغ

 .ًغيبىن في جضكُم الغكابت اإلاالُت

 هي وؾُلت أزغي لخىزُم و جفهم مدافل الخؿاباث للغكابت :خزيملة ثدفم الزكابة الداخلية - ب

الضازلُت، و جىفغ زغابـ جضفم الغكابت الضازلُت بظاتها اؾخهغاع ؾهل و مبؿـ لىكام اإلاهلىماث 

اإلاداؾبُت و إحغاءاث الغكابت اإلاؿخسضمت مً زالٌ مهالجت و اؾخهغاع الطفلاث و ألاخضار، و مو 

طلً فئن أؾلىب زغابـ الخضفم ًخمحز أؾاؾا بأجها جىفغ هكغة نامت مىحؼة لىكام الهمُل بما ًمىً 

مدافل الخؿاباث مً الخهامل مهها هأصاة جدلُلُت مفُضة، و حؿانض زغابـ الخضفم اإلاهضة بشيل 

لت التي ًخم مً زاللها حشًُل الىكام،     م جىفغ فهما واضخا للؿٍغ حُض نلى أوحه اللطىع نً ؾٍغ

و بطفت نامت إلقهاع مضي وحىص فطل مالبم بحن الىاحباث خُث ًيىن ألامغ أٌؿغ نىض جدبو عؾم 

ؿت الخضفم باإلالاعهت باإلاظهغة، و  بُاوي نً كغاءة اإلاظهغة، و مً الؿهل أًػا أن ًخم جدضًث زٍغ

ؾُهض ألامغ يحر ناصي أن ًخم اؾخسضام هظًً ألاؾلىبحن لىضف هفـ الىكام، خُث هالهما حهضف 

إلى وضف جضفم اإلاؿدىضاث و السجالث في الىكام اإلاداؾبي، و ًخم في بهؼ ألاخُان صمج اإلاظهغة و 

ؿت الخضفم مها، و ًخىكف كغاع اؾخسضام أخض هظًً ألاؾلىبحن أو اؾخسضامهما مها نلى ناملحن  :زٍغ

الؿهىلت اليؿبُت للفهم الظي ًمىً أن ؾُدطل نلُه مدافل الخؿاباث للؿىت الخالُت و الؿىت 

 .  الخالُت و الخيلفت اليؿبُت لإلنضاص

 .ااػيار الجشائزر لكحابة الحلزيز  وو إجزاءات الزكابة الداخلية:اامللل الزابؼ       

غ إلادافل الخؿاباث2013 حىان ؾىت 24 اإلاؤعر في 30خؿب اللغاع  عكم    1: الظي ًدضص مدخىي مهاًحر الخلاٍع

غ خٌى إحغاءاث الغكابت الضازلُت حهضف إلى الخهٍغف باإلاباصا ألاؾاؾُت و جدضًض  -1 فان مهُاع الخلٍغ

هُفُاث الخؿبُم اإلاخهللت بمهغفت أهكمت اإلاداؾبت و الغكابت الضازلُت مً ؾغف مدافل الخؿاباث 

غه الخاص  .و هظا مدخىي جلٍغ

في إؾاع مهمخه الهامت، ًؿلو مدافل الخؿاباث نلى نىاضغ الغكابت الضازلُت الضكُلت اإلاؿبلت مً  -2

كبل الىُان كطض ججىب مساؾغ ألازؿاء اإلاهخبرة في مجمل الخؿاباث، و هظا ؤلازباجاث اإلاخهللت 

بخضفلاث الهملُاث و ألاخضار اإلاداؾبُت للفترة، و أعضضة الخؿاباث جهاًت ول فترة، و هظا نغع 

 .اللىابم اإلاالُت و اإلاهلىماث اإلالضمت غمً ملخم الخؿاباث

غ خٌى إحغاءاث الغكابت الضازلُت، بمىحب ألاخيام الخىكُمُت، التي   نىضما ًلىم الىُان بئنضاص جلٍغ

غ                                                                                                                                لها جأزحر مهخبر نلى مهالجت اإلاهلىماث اإلاالُت و اإلاداؾبُت، ًلىم مدافل الخؿاباث بخلضًم جلٍغ

                                                           
1
، قرار ٌحدد محتوى معاٌٌر تقارٌر 2013 جوان 24 المؤرخ فً 30القرار رقم وزارة المالٌة، .  الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

 .   محافظ الحسابات
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غ اإلاغؾل مً كبل الىُان للجمهُت الهامت و الجهاػ الخضاولي  -3 زاص ًلضع مً زالله ضضق الخلٍغ

 .اإلاؤهل، اؾدىاصا لألشًاٌ اإلاىجؼة مً ؾغفه

غ الىُان و لِـ خٌى ؤلاحغاءاث في خض طاتها غ جلُُمه لطضق اإلاهلىماث الىاعصة في جلٍغ  .      ًخػمً هظا الخلٍغ

غ الخاص إلادافل الخؿاباث خٌى إحغاءاث الغكابت الضازلُت، الظي ًخم إعؾاله إلى  -4 ًخػمً الخلٍغ

 :الجمهُت الهامت

 ش و أهضاف جضزالجه؛ غ، اإلاغؾل إلُه و جاٍع  نىىان الخلٍغ

  غ فلغة جخػمً وضفا للىاحباث اإلاؿبلت مً أحل إبضاء الغأي خٌى اإلاهلىماث الىاعصة في جلٍغ

 الىُان؛

 غ الىُان  .زاجمت نلى شيل مالخكاث أو  بضون مالخكاث خٌى اإلاهلىماث الىاعصة في جلٍغ
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 : خالصة الفصل

الغكابت الضازلُت أصاة ؤلاصاعة و نُنها و فهي حهمل نلى خماًت أضىلها و أمىالها و مؿانضة أنػائها في 

جىفُظ مهامهم ، خُث ًلىم مً زاللها مدافل الخؿاباث بفدظ و جلُُم هكام الغكابت الضازلُت 

الظي حؿحر نلُه اإلاؤؾؿت، باؾخهماٌ مجمىنت مً الىؾابل و ألاصواث وفم زؿى مىهجُت مىخكمت، 

غ حٌى صعحت هجاح اإلاؤؾؿت في جؿبُم هظا الىكام بالشيل اإلاغيىب فُه، هما أهه ًلىم  كم الخلٍغ

ت و  بضعاؾت هفاًت و فهالُت هظا الىكام و ٌهمل نلت جدؿِىه و طلً مً زالٌ الخضماث الاؾدشاٍع

 .   الخىضُاث التي جيىن في شيل اكتراخاث ًلضمها للجهاث اإلاؿؤولت
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 :ثمهيد الفصل

جؼغكىا في الجاهب الىـغي ئلى مفاَيم مخلللت بمدافف الخؿاباث و مهامه و مؿإوليخه، زم جؼغكىا ئلى 

ت للمإؾؿت ال ًمىً الاؾخغىاء كنها هـغا إلاا  ا أصاة ئصاٍع الخضكيم الخاعجي و هـام الغكابت الضازليت، باكخباَع

 .  جلضمه للمإؾؿت مً مللىماث كً مضي جدىمها في اللملياث التي جلىم بها و ؤلاحغاءاث اإلاىطىكت مً ػغفها

هما ٌلخبر جلييم هـام الغكابت الضازليت مً أَم اإلاهام التي ًلىم بها مدافف الخؿاباث، لظا و مداولت مىا 

ئؾلاغ َظا الضوع في الىاكم مً زالٌ ئحغاء جغبص كىض مىخب مدافف الخؿاباث مً أحل ملغفت أَم 

 . ؤلاحغاءاث و الخؼىاث التي ًدبلها في فدص اللىاةم اإلااليت و جلييم هـام الغكابت الضازليت

و لضعاؾت أكمم لهظا الفصل و هظا مً أحل ؤلاإلاام بجىاهب مىطىق البدث و ؤلاحابت كلى مسخلف الدؿاؤالث 

 :  اإلاؼغوخت في ئشياليت الضعاؾت جم جلؿيم َظا الفصل هما ًلي

 .ثقدًم مكحب محافػ الحصابات: ااملحث  ألاو 

 .إلاحزاءات التي ًقوم بها محافػ الحصابات حصب القاهون الحجاري ألا مهىة ااحاشملة: ااملحث الثاوي

ز النهائي احافػ الحصابات: ااملحث الثالث  . إؽداد الحقٍز
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 .ثقدًم مكحب محافػ الحصابات: ااملحث  ألاو 

ؾىف هلىم في َظا اإلابدث بالخؼغق ئلى اإلاىخب مدل الضعاؾت و اإلاخمثل في مىخب اإلاداؾبت مغخىم كالء 

فه و جلضًم الهييل الخىـيمي لهظا اإلاىخب، و الخضماث التي ًلضمها  .الضًً،مً زالٌ حلٍغ

ف بااكحب: ااملطب  ألاو   .جؾٍز

ئن مصلخت اإلاداؾبت مدل الضعاؾت كباعة كً مىخب للمداؾبت بىالًت مؿخغاهم، مصلخت اإلاداؾبت مغخىم 

: ، اللىىان15  63 ئلى ًىمىا َظا،عكم حسجيله في الجضٌو الىػني إلادافف الخؿاباث 2011كالء الضًً، حىان 

  شاعق بً كاصة ػيب مؿخغاهم14

 :كما ًحمحؿ صاحمله باالؽحمادات الحالية

  الصاصع 2004\06\22 اإلاإعر في 864\03مدافف الخؿاباث و مداؾب ملخمض، وفلا لالكخماص عكم 

كً أإلاصف الىػني للخبراء اإلاداؾبين و مدافـي الخؿاباث و اإلاداؾبين اإلالخمضًً، خيث جدصل 

 . 2010كلى َظا الاكخماص في حىان 

 و هظلً جم (مدىمت مؿخغاهم )هما كام مدافف الخؿاباث بخأصًت اليمين باإلادىمت اإلاسخصت ئكليميا ،

 . حسجيله لضي مفدشيت الظغاةب بهضف بضاًت كمله بصىعة كاهىهيت

  ئًضاق ملف اإلاخيىن مً َظٍ الىزاةم لضي الغغفت الىػىيت إلادافـي الخؿاباث بالجؼاةغ، و ًلىم بدؿضًض

 .مبلل الاششران الؿىىي 

و بما اهه ًيخمي ئلى الغغفت الىػىيت إلادافـي الخؿاباث و اإلاىـمت الىػىيت للمداؾبين اإلالخمضًً فاهه في َظٍ 

 .الخالت ًضفم مبلل الاششران في ولخا الجهخين

 .و ًخميز كمله بىثير مً الالشزام و الاهظباغ و الجضًت في الخضماث التي ًلضمها و الخضماث التي كضمها لؼباةىه

 

 : و فيما ًلي الهييل الخىـيمي إلاىخب مدافف الخؿاباث
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 .الهيكل الحىغيمي اكحب محافػ الحصابات: (III 10-)الشكل رقم 

 

 . مىخب مدافف الخؿاباث بىالًت مؿخغاهم:ااصدر

 .الخدمات التي ًقدمها مكحب محافػ الحصابات: ااملطب الثاوي

للض جؼغها في الفصل ألاٌو ئلى مهام مدافف الخؿاباث بصفت كامت و هي ال جسخلف الخضماث التي ًلضمها 

 :   اإلاىخب الظي ًيشؽ في مجاٌ اإلايضان اإلاداؾبي و اإلاالي بديث ًلىم بما ًلي 

  مؿً اإلاداؾبت و اإلاخابلت الجباةيت و اإلاداؾبيت لألشخاص الؼبيليين واإلادامي و الصيضالوي، و

ت، و ئكضاص اإلايزاهياث الخخاميت و  داث الجباةيت الشهٍغ ين واإلاإؾؿاث، و الخصٍغ ألاشخاص اإلالىٍى

 .   اللىاةم اإلااليت و ول ألاكماٌ الضوعٍت لؼباةىه

  ًلىم باإلاصاصكت كلى خؿاباث اإلاإؾؿت ؾىاء واهذ طاث مؿإوليت مدضوصو أو مإؾؿت مؿاَمت أو

 .حملياث زلافيت أو احخماكيت أو مهغحاهاث والةيت

 (والًت،، وػىيت )جلضًم اؾدشاعاث حباةيت هما جخظمً كملياث الؼلً لضي مسخلف اللجان  . 

  ت هما ًلىم بلملياث الغكابت اللاهىهيت اإلاؿخللت و طلً باإلصالء بشهاصجه كلى صخت الخؿاباث الؿىٍى

غ مجلـ ؤلاصاعة الخاص بالدؿيير، و طلً مم اخشرام مبضأ  و الخدلم مً اإلاللىماث اإلالؼاة في جلٍغ

كضم الخضزل في الدؿيير اإلاإؾؿت، باإلطافت ئلى زضماث الخصفيت للمإؾؿاث التي أنهذ وشاػها 

ا أو ألؾباب أزغي واإلفالؽ مثال  .        ئصاٍع

 الضعاؾاث الخلىيت و اإلاداؾبيت. 

 

محافظ 
الحسابات

مسير 

مكتب االمانة 
و االرشف 

مكتب 
المحاسبين 
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 .إلاحزاءات التي ًقوم بها محافػ الحصابات حصب القاهون الحجاري ألا مهىة ااحاشملة: ااملحث الثاوي

ًلىم مدافف الخؿاباث بخضكيم مإؾؿت مليىت و طلً للبٌى َظا الخىهيل أو عفظه َىالً احتهاصاث ًبظلها 

مدافف الخؿاباث و َظا ما ؾىف هخؼغق له في َظا اإلابدث و طلً في خالت كبٌى الخىهيل و الضزٌى ئلى 

الىؿيفت و في خالت عفظه للخىهيل و بلض طلً ئلى الاحتهاصاث الضهيا الخاصت بملف اللمل و مً زم ؤلاحغاءاث 

لت التي ًدبلها  .  اإلاخلللت بالؼٍغ

 .التي ًقوم بها محافػ الحصابات ( ألالية )إلاحزاءات ااملدئية: ااملطب  ألاو 

ًماعؽ مدافف الخؿاباث اللضًض مً ؤلاحغاءاث كً الليام بمهمت جلييم هـام الغكابت الضازليت، و مىالً 

 . ئحغاءاث حؿبم الخلييم و أزىاةه و َىالً ئحغاءاث جخم بلض الخلييم و جخمثل في ئصضاع جلييم شامل

 .قملوو الحوكيل: أألاال

غ  لت كمل مدافف الخؿاباث خظعة و جشرهؼ كلى مىهجيت مىظ كبٌى الخىهيل ختى ئكضاص جلٍغ ًجب أن جيىن ػٍغ

ت  .مصاصكت الخؿاباث الؿىٍى

كىض الاؾدشلاع بالخىهيل و كبل البضء في الىؿيفت، كلى مدافف الخؿاباث أن ًمخىم كلى مً ئبضاء كبىله 

 : بؿهىلت و َظا كبل أن ًظم مؿبلا بلع الاحتهاصاث خير الخىفيظ التي حؿمذ له بما ًلي

 ججىب الؿلىغ جدذ ػاةلت الخىافي و اإلامىىكاث اللاهىهيت و الشغكيت. 

 ت إلاىخبه  .الخأهض مً ئمياهيت الليام باإلاهىت الؾيما ؤلامياهياث الخلىيت و البشٍغ

 ه مسالفاث  .الـخأهض مً الخىهيل اإلالشرح ال ًدخىي كلى حشٍى

، الاحتهاصاث الضهيا إلادافف  ت اإلافلٌى ئن َظٍ الخىصيت جضعؽ كلى طىء اللىاهين و الخىـيماث الؿاٍع

الخؿاباث كبل كبٌى الخىهيل و البضء في الىؿيفت، خيث ًجب كلى مدافف الخؿاباث كبل ئبضاء كبىله 

 :للخىهيل الظي ٌؿدشلغ به، أن ًظم خيز الخىفيظ الاحتهاصاث الخاليت

 ًخأهض مدافف الخؿاباث مً كضم وكىكه جدذ ػاةلت الخىافي و اإلامىىكاث الشغكيت و اللاهىهيت . 

  ين و مجلـ ين أو أكظاء مجلـ اإلاضٍع ًؼالب مدافف الخؿاباث اللاةمت الخاليت للمخصغفين ؤلاصاٍع

 .    الغكابت للمإؾؿت اإلاغاكبت و اإلاإؾؿاث اإلايؿىبت و ئطا أكخض ى ألامغ كاةمت اإلاؿاَمين باألمىاٌ الليييت

  و في خالت الاؾدشلاع بدبضًل مدافف الخؿاباث ملؼوٌ كليه أن ًخأهض أمام اإلاإؾؿت و الؼميل

اإلالؼوٌ أن كغاع كؼله لم ًىً حلؿفىا و في خالت ما ئطا زلف مدافف الخؿاباث الظب عفع ججضًض 

 .جىهيله، كليه الاجصاٌ بالؼميل اإلاغاصع لالؾخلالم كً أؾباب كضم كبىله لخجضًض الخىهيل

  ًجب كلى مدافف الخؿاباث أن ًخأهض مً أن هفاءاث مىخبه حؿمذ له بالخىفل و بدىفيظ الخىهيل

لت صخيدت  .بؼٍغ
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  ت الؾيما في ئػاء مؿيري هما ًجب كليه أن ًخأهض أًظا مً أهه بامياهه جلبيه مهمخه بيل خٍغ

 .اإلاإؾؿت

 :و  ًمىً جلخيص ما ًبم في الىلاغ الخاليت

  ػلب كبٌى الىوالت مً ػغف الؼبىن. 

  الاؾخفؿاع كً وطليت الؼبىن. 

 سجل الخجاعي، كاهىن ألاؾاس ي، شهاصة اليشاغ: الاػالق كلى وزاةم ئزباث الخالت. 

  غ الؿابم  (.- N 1الؿىت )الاػالق كلى الخلٍغ

 كبٌى الىوالت و جلضًم شهاصة كبٌى الىوالت. 

 الخىكيم كلى مدظغ الخليين. 

 .الدخوو إلى الوعيفة: ثاهيا

 :بلض جلبيت الاحتهاصاث ألاوليت و كبٌى الخىهيل

  ًجب كلى مدافف الخؿاباث أن ًخأهض مً شغكيت حلييىه خؿب الخالت مً ػغف اإلاجلي اللام

اللاصي أو اإلاجلـ الخأؾيس ي و في خالت خظىعٍ في اإلاجلي الـخأؾيس ي الظي ٌليىه، ًمض ي ًمض ي 

كبٌى " اللىاهين اللامت أما ئطا جم حلييىه مً ػغف مجلـ كام كاصي ًمض ي اإلادظغ مم اإلاالخـت 

 .و ئطا لم ًدظغ للمجلـ ًضلي بلبىله للمإؾؿت هخابيا" الخىهيل

  في ول أشياٌ الخليين ًجب كلى مدافف الخؿاباث كىض كبىله الخىهيل، ؤلاكالن هخابيا أهه ليـ في

 .وطليت الخىافي و ال في خالت مسالفاث شغكيت أو جىـيميت

  م عؾالت مظمىهت مم وصل ؤلاًضاق الجهت التي كامذ ًجب كلى مدافف الخؿاباث أن ٌللم لً ػٍغ

 ,  ًىم الخاليت للبىله الخىهيل15بخلييىه في ؿغوف 

  كبل البضاًت في جىفيظ الخىهيل ًجب كلى مدافف الخؿاباث أن ًغؾل ئلى اإلاإؾؿت اإلاغاكبت عؾالت

 .حشير ئلى إلحغاءاث جؼبيم جىهيل مدافف الخؿاباث

مؿإوليت اإلاهمت، اإلاخضزلين، ػغق اللمل اإلاؿخلملت، فشراث الخضزل و آلاحاٌ اللاهىهيت : َظٍ الغؾالت حشير ئلى

غ، ألاحلاب  .   التي ًجب اخشرامها، آلاحاٌ اللاهىهيت إلًضاق الخلاٍع

  كىض جىفيظ جىهيله ًجب كلى مدافف الخؿاباث الؼي جم حلييىه خضًثا أن ًصل بؿلفه للخصٌى كلى

لت صخيدت و شغكيت  .ول مللىمت مفيضة في الخىفل بخىهيله بؼٍغ

  ًجب كلى مدافف الخؿاباث اإلاغاصع أن ٌؿهل لخلفه الضزٌى ئلى الىؿيفيت و َظا كمال بمبضأ

 .الخظامً بين الؼمالء

  و في خالت حلضص مدافـي الخؿاباث ًلشزم ول واخض مً َإالء اخشرام ؤلاحغاءاث اإلاشاع ئليها أكالٍ و

 .هأهه ًصغف إلافغصٍ
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 .حالة رفف القملوو : ثالثا

ئطا جم اؾدشلاع مدافف الخؿاباث بالخىفل بخىهيل أو ًداغ كلما بخلييىه، عغم وكىكه جدذ ػاةلت الخىافي أو 

اإلامىىكاث اللاهىهيت أو الخىـيميت، كليه باكالم اإلاإؾؿت بلضم اهدؿابه للىفاًت اللاهىهيت للبىله َظا 

الت مظمىهت وم جثبذ اؾخالم و َظا في ؿغوف  (عفع مبرع )الخىهيل  ش كمله بهظا 15بىاؾؼت ٍع  ًىم مً جاٍع

ألامغ، ئطا لم ًىً مدافف الخؿاباث في خالت الخىافي أو امخىاق كاهىوي أو جىـيمي ًغفع كبٌى الخىهيل كليه 

باجباق إلحغاءاث اإلاىصىص كليها في اللاهىن الخجاعي، و ئطا ؾبم و ئن كامذ اإلاإؾؿت باحغاء ؤلاشاعاث 

 .   اللاهىهيت و الخىـيميت كليه أًظا أن ًؼلب فغ عؾالت عفظه للبٌى الخىهيل

 .الاحتهادات الدهيا الخاصة بمطف الؾمل: ااملل الثاوي

ين في  ئن الؼابم الضاةم إلاهمت مدافف الخؿاباث جفغض كليه أن مؿً مؿدىضًً أؾاؾيين ئن لم هلل ئحباٍع

 :ملف ؾىىي، خيث أن مؿً َظٍ اإلاؿدىضاث ٌؿمذ إلادافف الخؿاباث بما ًلي/ جىفيظ احتهاصاجه، ملف صاةم

  ت للخلبير كً عأي مبرع خٌى لت للمغاكبت و الخأهض مً حمم ول اللىاصغ الظغوٍع ئجباق ػٍغ

ت اإلالغوطت لفدصه  .الخؿاباث الؿىٍى

  أن جيىن في خىػجه مللىماث طاث ػابم صاةم خٌى اإلاإؾؿت اإلاغاكبت ػىاٌ مضة الخىهيل و مم

 .اخخماٌ ججضًضٍ

 لت كمله مؼابلت للىيفياث اإلاهىيت اإلالبىلت كلى الصليض الىػني و الضولي  .أن جيىن ػٍغ

 ًًؤلاشغاف كلى اللمل الظي أحغؽ مً ػغف اإلاؿاكض. 

 .ااطف الدائم: أألاال

لت الشرجيب و مظمىن اإلالف الضاةم مخىكفت كلى زصاةص اإلاإؾؿت اإلاغاكبت و : الشكل ألا ااملمون  (1 ػٍغ

 :الىـام الضازلي إلاياجب مدافف الخؿاباث، ئال أهه ًمىىه الخمدىع كلى الفصٌى آلاجيت

 .التي حشير ئلى اإلاإؾؿت و وخضتها: الؾموميات الخاصة بااؤشصة اازاقملة - أ

 ًمىً أن ًدخىي َظا الفصل كلى ول ؾىض بؿمذ بخلييم بصفت كامت :اازاقملة الداخطية - ب

وصف اإلاهام، مجمىق أؾئلت جسع الغكابت  )صخت الغكابت الضازليت، و اإلاساػغ اللامت 

 .(...الضازليت، البياهاث

الىـام اإلاالي و اإلاداؾبي اإلاؿخلمل، ئحغاءاث مداؾبيت، مسؼؽ : مؾطومات محاشبية ألا مالية - ج

مصالح اإلاداؾبت، حجم اللملياث وفم لؼبيلتها، الؿياؾت اإلااليت، ػغق و ئحغاءاث جلضًغ و 

ل ىت و الخمٍى ت ليشاػاث الثالر ؾىىاث ألازيرة، خالت الخٍؼ  .كغض الخؿاباث، الخؿاباث الؿىٍى

بية ألا اححماؽية - ص كىاهين و مغاحم أزغي طاث ػابم كاهىوي، كغاع حليين : مؾطومات قاهوهية، ضٍز

مدافف الخؿاباث و ألاصلت كلى أن ول الىاحباث اللاهىهيت اإلاخلللت بخلييىه جم مالخـتها، كاةمت 

بي و  اإلاؿاَمين مم كضص ألاؾهم التي هي في خىػة ول واخض منهم، الىزيلت الخاصت بالىـام الظٍغ
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غ مدافـي الخؿاباث الؿابلت، الللىص  الاحخماعي للمإؾؿت، مداطغ الجملياث و اإلاجالـ، جلٍغ

 .الهامت و اإلاغاحم اللاهىهيت ألازغي 

ة -ٌ  كؼاق اليشاغ، وصف الضوعاث ألاؾاؾيت، وصف اإلاإؾؿت : الخصائص الاقحصادًة ألا الحجاٍر

ت  .في الفغق و هظا كلى مؿخىي الؿىق، الؼباةً و الؿياؾت الخجاٍع

مسؼؽ مصلخت ؤلاكالم آلالي، الخجهيزاث و الىـم اإلاؿخلملت، : مؾطومات حوو إلاؽالم آلالي - و

 . بغامج و مغاحم ميشىعة

ًمىً للملف الضاةم أن ًىـم كلى شيل ملف فغعي ٌؿهل جغجيب اإلاغاحم و فدصها، و َىظا ًجب فخذ  (2

 .ملف فغعي ليل فصل مً الفصٌى اإلاظهغة أكالٍ

 .ًمىً ئطافت ليل ملف فغعي ملخص اإلاظمىن مؼبىكا مؿبلا (3

 .مؿً اإلالف الضاةم (4

 :ختى ٌشيل اإلالف الضاةم مجمىكت مللىماث مفيضة طاث الؼابم الضاةم خٌى اإلاإؾؿت اإلاغاكبت ٌؿخىحب

 حليين اإلالف الضاةم باهخـام ولما ػغأ حلضًل كلى اللىصغ الضاةم. 

 اكخظاء اإلاللىماث اللضًمت و التي لم ٌلض لها أًت فاةضة. 

 الليام بخلخيص اإلاغاحم طاث الدجم الضخم. 

 .ااطف الصىوي : ثاهيا

َى ملف كلى كىـ اإلالف الضاةم الظي ٌؿخلل ػيلت مضة الخىهيل و ججضًض اإلالف، ًخظمً َظا اإلالف ول  -

 .اللىاصغ اإلاغجبؼت باإلاهمت و التي ال ًخجاوػ اؾخلمالها وشاغ اإلاغاكبت

ًجب أن ًدخىي كلى مجمىكت ألاكماٌ اإلاىفظة، اإلاىهجيت اإلاخبلت لخىفيظ اإلاهمت و اإلالخص و كىاصغ  -

اإلاللىماث التي ؾمدذ إلادافف الخؿاباث بابضاء عأًه خٌى صعحت الشغكيت و مصضاكيت الخؿاباث 

ت  . الؿىٍى

ذ و الازخباعاث اإلالمٌى : بلض َظا اإلالف طغوعي مً أحل - ً ألاكماٌ التي أحٍغ جدىم أفظل في اإلاهمت، جضٍو

غ غ اللٍغ غ الغأي اإلابضي و حؿهيل جدٍغ  . بها، الخأهض مً الخىفيظ الىلي للبرامج بضون ئَماٌ، جبًر

 .و بالخالي ٌلخبر طلً صليل ئزباث ليل الاحتهاصاث اإلاؼبلت و الجضًت التي اجصفذ بها َظا اإلاهمت أزىاء أصائها -

 : ًضوع اإلالف الؿىىي خٌى الفىاصل الخاليت: الشكل ألا ااملمون  -

بغهامج كام، كاةمت اإلاخضزلين، ميزاهيت الىكذ و مخابلت ألاكماٌ، ًىميت : ثىغيم ألا ثخمليط ااهمة -1

غ ش ئًضاق الخلاٍع اعاث، ميان الخضزل،جاٍع ش و مضة الٍؼ  . اإلاخضزلين، جاٍع

وصف ألاهـمت و اإلاسؼؽ اإلاؿير و مجمىكت ألاؾئلت لخاصت بالغكابت :  ثقييم اازاقملة الداخطية -2

الضازليت، كىة و طلف ألاهـمت و ئحغاءاث الشغهت اإلاغاكبت، أوعاق اللمل، اؾخيخاج مضي الثلت 

ا كلى بغهامج مغاكبت الخؿاباث  .   اإلامىىخت ألهـمت و ؤلاحغاءاث اإلالمٌى بها و أزَغ

ة -3 بغهامج اللمل اإلاىيف مم زصىصياث و أزؼاع اإلاإؾؿت، جفاصيل : مزاقملة الحصابات الصىٍو

 ً ذ، مغاحم أو وسخت مً اإلاغاحم اإلاخدصل كليها مً ػغف اإلاإؾؿت أو  آلازٍغ ألاكماٌ  التي أحٍغ
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مبرعة ألاعكام و الخؿاباث ة اإلافدىصت، جلخيص ألاكماٌ اإلاىفظة و الخلليب كليها ئطافت ئلى 

 .الىلاةص التي جم اهدشافها، فسالصت كامت للشهاصة

 فدص الاجفاكياث اللاهىهيت، الىشف كً اإلاسالفاث لضي وهيل :اازاقملات الخاصة أألا الشزؽية -4

الجمهىعٍت، الخضزالث، حمم مغاحم ألاكماٌ اإلاخلللت بالىاحباث الخاصت اإلاشاع ئليها أكالٍ، فدص 

 .ألاخضار الالخلت كىض ئنهاء اليشاغ

 اإلاغاؾالث اإلاخباصلت مم اإلاإؾؿت، مللىماث خٌى احخماكاث مجلـ ؤلاصاعة و حمليت :اازاحؿ الؾامة -5

اإلاؿاَمين و باألزص اللغاعاث التي جإزغ كلى خؿاباث اليشاغ، الخأهيضاث اإلاخدصل كليها مً الغير، 

 .وسخ مً اإلاداطغة

هما َى الخاٌ باليؿبت للملف الضاةم، ٌؿخدؿً جدظير ملفاث فغكيت حؿهل اؾخلماٌ و فدص اإلالف  -

 .الؿىىي 

 : الاححفاظ بمطف الؾمل: ثالثا

ئن الؼابم الؿغي للمللىماث التي جخظمنها َظٍ اإلالفاث ججبر مدافف الخؿاباث كلى اإلادافف كلى َظا  -

 . مً كاهىن الللىباث301الؼابم زاعج اإلاىخب و َظا ػبلا لألخيام اإلااصة 

ت و اإلالف الضاةم بصفت باإلطافت ئلى اإلاغاحم اإلاخلللت باإلاإؾؿت اإلاغاكبت، ًجب  - ئن اإلالفاث الؿىٍى

 .( مً اللاهىن الخجاعي 12اإلااصة  ) ؾىىاث ختى بلض اهتهاء مضة الىوالت 10الاخخفاؾ بها إلاضة 

 .حالة جؾدد محافغي الحصابات: رابؾا

في خالت حلضص مدافف الخؿاباث ول واخض مً اإلادافـين مجبر كلى مؿً ملفاث اللمل اإلاشاع ئليها  -

 .أكالٍ

و في خالت جلؿيم اللمل بين مؿاكضي اإلادافـين ًجب أن ًخظمً ملف ول واخض منهم كلى وسخ  -

 .  مؿدىضاث كمل ػميله

 .جبلي مؿإوليت مدافف الخؿاباث ول واخض منهم واملت لخىفيظ اإلاهمت كلى أهمل وحه -

قة التي ًخملؾها محافػ الحصابات:  ااملطب الثالث  .إلاحزاءات ااحؾطقة بالملٍز

 : الحؾزف ؽلى ااؤشصة ألا قملاؼ الصىاؽة الذي ثيشط فيه: أألاال

حلض َظٍ اإلاغخلت أخض الخؼىاث ألاؾاؾيت في جلييم اإلاساػغ أالػمت، فمً زالٌ الخلغف كلى الـغوف 

ا، و  الضازليت للمإؾؿت ًمىً إلادافف الخؿاباث الخلغف كلى أَم مىاػً الظلف و الثغغاث في حؿييَر

ت و التي جخؼلب مىه جىؾيم هؼاق  ٍغ بالخالي الخمىً مً جدضًض اللىاصغ التي ًمىً أن جدخىي كلى أزؼاء حَى

، خيث أن الهضف مً  اصة ؤلاحغاءاث اإلاؿخسضمت للخسفيع مً َظٍ اللىاصغ ئلى اإلاؿخىي اإلالبٌى فدصه و ٍػ

 . َظٍ اإلاغخلت َى  الخصٌى كلى اإلافاَيم اليافيت لخصىصياث اإلاإؾؿت اإلاغاكبت

 : هما ًجب كلى مدافف الخؿاباث في َظٍ اإلاغخلت أن ًبدث كلى اإلاللىماث التي جسص اإلاجاالث الخاليت
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 َييلت اإلاإؾؿت و الخىـيم اللام؛ 

 الؿياؾاث؛ 

 الخىـيم ؤلاصاعي و اإلاداؾبي؛ 

 الاػالق كلى اللاهىن ألاؾاس ي. 

 : هما ًجب كليه جلضًم اإلاإؾؿت بصفت كامت

 الدؿميت الاحخماكيت و اإلاغاحم؛ 

 الهييلت اللامت و كىىان الىخضاث؛ 

 و ألاشخاص الظًً ًخصل بهم في اإلاإؾؿت ً سيت و  اإلاؿيًر  .إلادت جاٍع

و هظلً ًمىً إلادافف الخؿاباث جدضًض اإلالاًير الىمؼيت للصىاكت و الظي ًمىىه مً ئحغاء اإلالاعهاث مً 

 .  أحل جلييم وطليت اإلاإؾؿت ملاعهت بمثيالتها في اللؼاق 

باإلطافت ئلى الخلغف كلى وشاغ اإلاإؾؿت كلى مدافف الخؿاباث جدضًض شغوغ كؼاق الصىاكت الظي جيشً 

 .    فيه اإلاإؾؿت و الـغوف الاكخصاصًت اللامت، مً أحل الخمىً مً ملاعهت اإلاإؾؿت بمثيالتها في اللؼاق

 . فحص ألا ثقييم اازاقة الداخطية: ثاهيا

 :   ثحقق مً احترام  شكاو الشزؽية ألا القاهوهية -1

كلى مدافف الخؿاباث أن ًخدلم مً مؿً الخىكيلاث و الخدضًث اإلاؿخمغ للضفاجغ و السجالث الشغكيت  -

اليىميت اللامت، صفشر الجغص ، صفشر ألاحىع، اليىميت، سجل جضاٌو اإلاجالـ اللامت، سجل  )و اللاهىهيت

 .(جضاٌو ؤلاصاعة أو الخغاؾت، ول السجالث اإلافغوطت مً ػغف اللاهىن اإلالمٌى به

 .اإلايم اإلاىخـم لسجل الخظىع إلاجلي ؤلاصاعة أو الخغاؾت خس ي الخالت -

 .اخشرام كىاكض الخلضًم و الخلييم اإلايشىعة في اإلاسؼؼاث اإلاهىيت -

ًخدلم مً اخشرام اللىاكض ألاؾاؾيت اإلاىصىص كليها ؾىاء مً ػغف الىـام اإلاداؾبي اإلاالي أو  اللاهىن  -

سيت: الخجاعي الؾيما في ت الاؾخغالٌ، الخيلفت الخاٍع  .  اؾخلالليت اليشاػاث، اؾخمغاٍع

 .فهم هغام الزقابة الداخطية لطمؤشصة -2

في َظٍ اإلاغخلت ًجب كلى مدافف الخؿاباث أن ًدصل كلى فهم لللىاصغ اإلايىهت لىـام الغكابت الضازليت و 

جلييم مضي فلاليت الىـام في الىشف و جدضًض مساػغ الغكابت، و بالخالي الخمىً مً جسفيظها ئلى أصوى 

 .مؿخىي 

كلى مدافف الخؿاباث الخصٌى كلى فهم للىاصغ هـام الغكابت الضازليت التي جمىىه مً اهدشاف و مىم 

 : وحىص مساػغ كلى مؿخىي اللىاةم اإلااليت هيل و كلى مؿخىي الخأهيضاث، لظلً ًجب كله الليام بما ًلي

 جلييم زلافت اإلاإؾؿت و هفاءة و أزالق حميم ألافغاص اإلاؿإولين صازل اإلاإؾؿت. 
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  جلييم ما ئطا واهذ اإلاإؾؿت جملً كمليت لخلييم اإلاساػغ أزىاء ئكضاص اللىاةم اإلااليت و الخصٌى كلى

فهم لألؾباب التي أصث ئلى فشل ؤلاصاعة في جدضًض َظٍ اإلاساػغ، باإلطافت ئلى جدضًض ؤلاحغاءاث 

 .الىاحب جىفيظَا اؾخجابت لهظٍ اإلاساػغ

  جلييم مضي وحىص هـام للمللىماث و الاجصاٌ صازل اإلاإؾؿت و مضي فلاليخه في الخىفير اإلاللىماث   

ت إلكضاص اللىاةم اإلااليت، هما ٌؿمذ باهخلاٌ اإلاللىماث ٌشيل فلاٌ صازل اإلاإؾؿت مما  الظغوٍع

ٌؿهل كلى مدافف الخؿاباث خصىله كلى اإلاللىماث اإلاىاؾبت التي جمىىه مً جلييم اإلاساػغ و هيفيت 

 .الغكابت كليها

  ت ٍغ هما ًجل كلى مدافف الخؿاباث جلييم هيفيت الاجصاٌ صازل اإلاإؾؿت خٌى اللىاصغ الجَى

للمللىماث اإلااليت و ألاصواع و اإلاؿإولياث الفغصًت صازل اإلاإؾؿت إلكضاص اللىاةم اإلااليت، كلى مدافف 

 .الخؿاباث ملغفت هيفيت الاجصاٌ مم ؤلاصاعة اإلاإؾؿت و ألافغاص اإلايلفين بالخىهمت

  ت كىض ٍغ خصٌى مدافف الخؿاباث كلى فهم ألوشؼت الغكابت الضازليت مً أحل جلييم مساػغ الجَى

 .مؿخىي ؤلازباث و جدضًض ؤلاحغاءاث الالػمت لالؾخجابت لهظٍ اإلاساػغ

هـام الخىـيم، هـام الخىزيم و : ئن صعاؾت و جلييم اإلاغاكبت الضازليت ًغجىؼ كلى اإلايىهاث ألاؾاؾيت الخاليت

 . ؤلاكالم، هـام ألاصلت، الىؾاةل اإلااصًت للخماًت، اإلاىؿفين، هـام اإلاغاكبت

 ااكوهات  شاشية التي ٌؾحمد ؽطيها محافػ الحصابات في ثقييم هغام الزقابة الداخطية: ثطثا

 فاث اإلاؿإولياث، جفغكت اإلاهام التي ًجب أن جلىم كلى أؾاؽ   ًخمثل في: هغام الحىغيم حلٍغ

الخىفيظ اإلاخباصٌ للمهمت، جفغكت اإلاهً التي جلىم كلى كضم ؤلاحماق بين كاملين مثل اإلاصلخت 

ت و مصلخت ؤلاهخاج و ؤلاشهاع، الخماًت أو الاخخفاؾ ملل أمين هسؼن، أمين الصىضوق،  الخجاٍع

الخاعؽ الصياهت الدسجيل، وصف اإلاهً التي جخمثل في الضكت مىخىبت كلى مؿخىي الخىفيظ ول 

 . مً مصضع اإلاللىماث اإلاؿخىحب ملالجتها، هيفيت ملالجتها، مضة ملالجتها

 ليي ًيىن هـام ؤلاكالم و الخىزيم ملىلا ًجب كليه أن ًخظمً ما ًلي: هغام إلاؽالم ألا الحوثيق  :

 .ئحغاءاث مىخىبت مؿخدضزت ًىميا و التي جدضص بىطىح، الىزاةم صكاةم ؤلاكالم، وزاةم ؤلاحغاءاث

 ًجب كلى َظا الىـام أن ٌؿمذ بدسجيل فلؽ الصفلاث الخىـيميت و اإلاىاؾبت و : هغام  دلة

 .  ول صفلاث الاهؼالق ة الخىفيظ أو الدسجيل مىشىفت في أخؿً آلاحاٌ

 للمثل في ول الىؾاةل التي تهضف بصىعة مباشغة أو غير مباشغة ئلى : الوشائل ااادًة للحماًة

 ...الخماًت، جخمثل في حضعان، ألابىاب، الخؼاةً

 ض : ااوعفين اإلاىؿفين طوي الىفاءة و اإلايىهين للليام باإلاهام اإلايلفين بها، طوي الظمير اإلانهي ًٍؼ

مً زلت مدافف الخؿاباث خٌى ألاخٌى اإلااليت التي حلغض كليه للفدص، للخأهض مً هفاءاث 

ً ألاولي و : اإلاىؿفين ًجب كلى مدافف الخؿاباث جلييم ما ًل ئحغاءاث الخجضًض، الخيٍى

 .  اإلاؿخمغ، ؾياؾت ألاحىع، اإلاغاكبت و الخليين الضوعي لليشاغ
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 ًمغ مدافف الخؿاباث كىض جلييمه للغكابت الضازليت كلى كضة : هغام  شزاف ؽلى اازاقملة

 : مغاخل

فهم و وصف ألاهـمت اإلاهمت، جأهيض الفهم بىاؾؼت : جلييم اإلاغاكبت الضازليت ًمغ كلى ألاخىاٌ الخاليت -

ت، الخلييم النهاتي و  جدليالث، ئبغاػ هلاغ اللىة و الظلف ألاهـمت، الخدلم مً ؾير  و صوام الىلاغ اللٍى

 .الخأزير خٌى مهمت الخلخيص

خٌى ؤلاصعان ئطا )الىلاةص اإلالخىؿت كلى الؿير: بؿير الخلخيص خٌى جلييم اإلاغاكبت الضازليت ئلى ما ًلي -

ت، الخأزير خٌى بغامج  (ما اكخض ى ألامغ لألهـمت و ؤلاحغاءاث، الخأزيراث اإلامىىت خٌى الخؿاباث الؿىٍى

 .مغاكبت الخؿاباث

غ مىحه ئلى مؿيري  - ًجب أن جيىن صعاؾت و جلييم اإلاغاكبت الضازليت مسجلت في ملفاث اللمل، و في جلٍغ

 . اإلاإؾؿت اإلاغاكبت

غ خٌى اإلاغاكبت الضازليت اإلاىحه ئلى مؿيري اإلاإؾؿت أن ًبرػ اهدالٌ و الىلاةص    - ًجب كلى الخلٍغ

ا  .اإلالخىؿت باإلطافت ئلى اكشراخاث الخدؿين و الىصاةذ، ولما وان طغوٍع

ت، عأي و هصاةذ  - ًجب أن ٌلالج وصف هلاغ الظلف، هديجت و جأزير َظا الظلف كلى الخؿاباث الؿىٍى

ش و ؤلامظاء  .حؿمذ بالخغلب كليها، مغفم مدخمل، اإلايان و الخاٍع

كض ًجض مدافف الخؿاباث هفؿه ٌؿخسلص كىض وصىله ئلى َظا اإلاؿىي مً اإلاهمت ئلى عفع شهاصة  -

 .الخؿاباث ئطا واهذ اإلاغاكبت الضازليت جدخىي كلى هلاةص مً ألاخىاٌ اإلااليت اإلاىخجت و كضًمت اإلاصضاكيت

 . مزاقملة الحصابات: رابؾا

 ت  .ئن الهضف مً َظٍ اإلاغخلت اإلاهمت َى حمم كىاصغ  ملىلت وافيت إلبضاء عأي خٌى الخؿاباث الؿىٍى

 الخلغف كلى اإلاإؾؿت  )ئن امخضاص ػبيلت اإلاغاكباث اإلاؿخلملت في الخؿاباث حلىص للمغخلين الؿابلخين

 .(و فهم هـام الغكابت الضازلي للمإؾؿت

  ًجب بغهامج مغاكبت الخؿاباث أن ًيىن مسففا  أو ممخضا خؿب صعحت الثلت التي ًمىدها مدافف

 . الخؿاباث ئلى آلت اإلاداؾبت، و ئلى ألاهـمت و ؤلاحغاءاث اإلالمٌى بها

 غ بغهامج اإلاغاكبت كلى وعكت كمل زاصت و مىـمت هما ًلي  :  ًمىً جدٍغ

  ًكاةمت إلهجاػ اإلاغاكباث، ًجل أن جيىن َظٍ اإلاغاكباث ملالجت بالخفصيل ختى ًخمى

 اإلاؿاكضًً بدىفيظَا؛

 ؤلاشاعة ئلى أهجاػ اإلاغاكبت؛  

 ت أزىاء اإلاغاكبت  .اإلاشاول اإلاخلغض لها و ؤلاشاعة ئليها طغوٍع

  ت للخلبير كً الغأي، بدىػة مداؾبت الخؿاباث مسخلف للخصٌى كلى اللىاصغ و ألاصلت الظغوٍع

:  الخلىياث و التي ًجب كليه أن ًشرهها أو ًىخضَا خؿب الخؿاباث أو الجؼء اإلاغاكب جخمثل في

لت جىفيظ ؤلاحغاءث،  اإلافدشيت اإلااصًت و اإلاالخـت و التي جلىم بفص ألاصٌى و الخؿاباث أو مغاكبت ػٍغ



                   دراشة ميداهية لدى مكحب محافػ الحصابات                                                الثالثالفصل

 

 
72 

ت اللضصًت، الخدليالث، الخلييماث،جلاعب و جلؿيماث، الفدص  فدص اإلاؿدىضاث، اإلاغاكباث الجبًر

 .الخدليلي

  ًجب أن حؿمذ مغاكبت الخؿاباث مً الخأهض كلى أن ول اللىاصغ صخيدت و صكيلت و مؼبلت   

 .خؿب اإلاباصب اإلاخلاعف كليها

  ت مىافلت مم ختى ًخمىً مً ئبضاء عأًه، ًجب كلى مدافف الخؿاباث الخأهض مً الخؿاباث الؿىٍى

ً و حلؼي صىعة ليشاػه و  لت صخيدت كغاعاث اإلاؿيًر زالصاجه و ملغفخه باإلاإؾؿت، و ئنها جبرػ بؼٍغ

 .خالخه اإلااصًت

  ئن اإلايزاهيت، خؿاباث الىديجت و اإلاغافم جخؼابم مم ملؼياث اإلاداؾبت، و هي ملضمت خؿب مباصب

ش اهتهاء اليشاغ ، مم ألازظ بلين الاكخباع ألاخضار الؿابلت لخاٍع  .       اإلاداؾبت و اللاهىن الؿاعي اإلافلٌى

ز النهائي احافػ الحصابات:ااملحث الثالث  .إؽداد  الحقٍز

بلض ما اهتهيىا مً ؤلاحغاءاث اللاهىهيت التي ًدبلها مدافف الخؿاباث خؿب اللاهىن الخجاعي و اللاهىن 

اإلاىـم للمهىت، ؾىف هلىم في َظا اإلاغخلت باحغاءاث جضكيم الضفاجغ و اللملياث اإلاداؾبيت خيث هفظ البرهامج 

 . الظي ؾؼغهاٍ مؿبلا و طلً لخمىييىا مً ئبضاء عأي ؾليم خٌى مضي صخت البياهاث اإلاثبخت في اللىاةم اإلااليت

غ اللام  ًخابم  مدافف الخؿاباث مغاخل اإلاىصىص كليها و طلً أوال بخلغف كلى اإلاإؾؿت  في  بضاًت الخلٍغ

 هما طهغها في اإلابدث الثاوي باإلطافت ئلى جلييمه لىـام الغكابت الضازليت 

 فان مدافف الخؿاباث لم ًجض صلىبت في مهمخه و ئكامت EURLو بما أن اإلاإؾؿت مدل الخضكيم كباعة كً 

 (.   1اإلالخم عكم  )الظي ًدضص هيفيت مماعؾت اإلاهمت و مسخلف الشغوغ  (عؾالت اإلاهمت )كلض ًغبؼه 

غ كلى ما ًلي  :ًدخىي الخلٍغ

 الغؾالت اإلاغافلت؛  - أ

 جلضًم اإلاإؾؿت مدل الخضكيم؛ - ب

 .مالخـاث - ث

غ اإلاصاصكت كلى اللىاةم اإلااليت - ر  .جلٍغ

 اإلاغاحم - ج
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 .الزشالة اازافقة ألا ثقدًم ااؤشصة:  ااملطب  ألاو 

غ مدافف الخؿاباث كلى ملضمت جخظمً عؾالت اإلاغفلت و حلٍغف اإلاإؾؿت  .ًدخىي جلٍغ

 .الزشالة اازافقة: أألاال

ٌشغح فيها مدافف ( 2عكم )ًيىن شيل  الغؾالت اإلاغفلت مثل الغؾاةل الغؾميت  هما َى مىضح في اإلالخم 

 .أَم الخؼىاث التي ؾىف ًلىم بها في اإلاإؾؿت

 :جخيىن ملضمت الغؾالت اإلاغافلت -1

ش هخابت الغؾالت؛ -  جاٍع

 ؛(اؾم مدافف الخؿاباث)اإلاغؾل -

 .(اؾم اإلاإؾؿت)اإلاغؾل ئليه  -

غ  ئبغاػ الىطليت اإلااليت للمإؾؿت  )اإلاىطىق  -  . لإلؾشراص و الخصضًغ  X "EURL"جلٍغ

ش جىكف مهمت الخضكيم  -  (.2017-12-31)جاٍع

 : أما مىطىق الغؾالت فيدخىي كلى ما ًلي

 ملضمت بؿيؼت؛

ش بضاًت و نهاًت الخضكيم -  ؛(2017-12-31 ئلى غاًت 2017-01-01 ). جاٍع

 ًبن مدافف الخؿاباث اللىاهين و اإلالاًير التي ًيخهجها في مهمخه؛ -

 . X هما ًظهغ بان كمليت الغكابت ؾدخم وفم مىهجيت مليىت ؾىف ًدبلها خؿب وطليت اإلاإؾؿت -

غ ًظمً مدافف الخؿاباث جلضًم اإلاللىماث اإلافيضة للمإؾؿت و الاهخلاصاث البىاءة لهظٍ ألازيرة و  في نهاًت الخلٍغ

 .جدياجه للمؿير اإلاإؾؿت، ًسخم الغؾالت باإلمظاء

 . ثقدًم ااؤشصة :ثاهيا

اؾم اإلاإؾؿت، : في َظٍ اإلاغخلت ًلىم مدافف الخؿاباث بخلٍغف اإلاإؾؿت و أَم اإلاللىماث الخاصت بها  -

ش  بي، عكم الخلٍغف ألإلخصاتي، جاٍع ا الاحخماعي، عكم السجل الخجاعي، الغكم الجباتي، البىض الظٍغ ملَغ

 ئوشاء اإلاإؾؿت

 : م َظا مً زالٌ كيامه بالغكابت و جسصيص فلغاث ليل حؼء هخالي
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 (: X)ًسصص فلغة زاصت بمىطىق اإلاإؾؿت خيث ًىضح في َظٍ اإلاغخلت وشاغ اإلاإؾؿت  -

 مىطىق اليشاغ  عكم اليشاغ

 . اؾخيراص و جصضًغ ألاحهؼة اإلاغجبؼت باإلايضان ألفالحي كؼم غياع و لىاخلها 401101

 .اؾخيراص ألاوشؼت و اإلالضاث اإلاخلللت بميضان الغي  403301

 . اؾخيراص اإلاىاص اإلاغجبؼت باللؼاق الؼعاعي و الصىاعي 406101

ً اإلاإؾؿت    ": X "ًليها كاةمت زاصت بأؾماء  مؿيًر

 ااهىة  اشم ألا لقب  الزقم 

01 X مؿير     

 صج 12000  000،00   ب"X" هما ًسصص فلغة لغأؽ اإلااٌ خيث كضعث كيمت عأؽ اإلااٌ الجماعي للمإؾؿت 

 :  صج، مفصلت خس ي الجضٌو الخالي1000 خصت بليمت 12000جخألف مً 

 عأؽ اإلااٌ الاحخماعي الليمت الاؾميت  كضص الخصص الاحخماكيت أؾماء الشغواء

 12 000 00،000 1000 1200 "أ"

 12 000 00،000 1000 1200 اإلاجمىق
 .وزاةم مً مىخب مدافف الخؿاباث: اإلاصضع

 .ثحاليل ألا مالحغات محافػ الحصابات:ااملطب الثاوي

ئن اإلاصاصكت كلى خؿاباث الشغهت و كلى اللىاةم اإلااليت ًخظمً جدليل الخغواث اإلاداؾبيت و اإلااليت الغةيؿيت 

ً اإلاالخـاث كليها ومً زم اإلاصاصكت كلى اللىاةم اإلااليت لؿىت   .2017لليشاغ و  جضكيم خؿاباث الشغهت و جضٍو

 (3اإلالخم عكم )" X" ؾىف ولخمض في َظٍ اإلاغخلت كلى اإلاللىماث الىاعصة في اإلايزاهيت الخاصت باإلاإؾؿت  

   : ثحطيل الحغيرات الزئيصية: أألاال

 : 2017الملياهات ااالية ألا ااحاشبية لطصىة ااالية  -1

ش الخضكيم هخالي  :ًظهغ َىا مدافف الخؿاباث بخاٍع

 :، جم الخسؼيؽ كلى الىدى الخالي2017-12-31البياهاث اإلااليت و  اإلاداؾبيت للهياول الغةيؿيت، جىكفذ قي 

 : اإلايزاهيت اإلاداؾبيت حسجل ول مً ألاصٌى و زصىم الشغهت، وفم اإلاللىماث أصهاٍ: اايزاهية ااحاشبية

  30 449 47،731=  صوو = الخصوم 

   :  (TCR )حصاب الىحائج -2

 :  خؿاب الىخاةج الخاص باإلاإؾؿت ًظمً اإلاللىماث الخاليت
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  دج 22 680 11،950= مجموؼ أؽملاء  

  دج25 170 85،338= مجموؼ الىواثج 

 : هخيجة الصىة   

بت  هديجت الؿىت اإلااليت حؿاوي   .الىديجت اللاصًت كبل الظٍغ

ملة - أ بت هخالي : هخيجة الؾادًة قملل الملٍز بيت حؿاوي الىديجت الخام للظٍغ  :الىديجت اللاصًت كبل الظٍغ

بت  بت = الىديجت اللاصًت كبل الظٍغ   3 351 67،876= الىديجت الخام للظٍغ

  

 : الىخيجة الصافية - ب

 بلل   IBS خيث أن  "x"اهؼالكا مً الىخاةج الؿابلت جم جدضًض هىاجج الؿىت الخاصت باإلاإؾؿت 

بت كضعث ب 871 02،488 ، الىديجت اإلاداؾبيت بلغذ 3 351 67،876 صج، الىديجت اللاصًت كبل الظٍغ

 .  صج2 351 74،876

 :مزاقملة الحصابات ألا مالحغات محافػ الحصابات  : ثاهيا 

ت للمإؾؿت   ش " x"جمذ مغاكبت الخؿاباث الؿىٍى  : كلى الىدى الخالي31/12/2017بخاٍع

 جدضًث اإلالف الضاةم. 

  ٌ 2017فخذ ملف اللمل الخاص بالؿىت اإلااليت. 

في نهاًت الخدليلاث التي غؼذ حميم اللىاةم اإلااليت إلالف اللمل اإلافخىح لهظا الغغض، مً الظغوعي أن 

 : أجلضم بمسخلف اإلاالخـاث، مً خيث الشيل و اإلاظمىن 

 مالحغات محافػ الحصابات : 

 : مالحغات حوو ااملمون 

في َظٍ اإلاغخلت هلىم بصياغت اإلالؼياث الخاليت أصهاٍ، خؿب اللؿم الغةيس ي  للميزاهيت اللامت و حضٌو 

ليت ؾىت 26خؿاب الىخاةج، مم مغاكاة ؤلاػاع اإلاداؾبي اإلاىصىص كليه في أخيام اإلاغؾىم اإلاإعر في   حٍى

 (.SCF)75 اإلاخظمً لىـام اإلاداؾبي اإلاالي 2007 هىفمبر 25 اإلاإعر في 11-07 و بخؼبيم أخيام اللاهىن 2008
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 :رؤألاس  مواو الخاصة -1

ت للمإؾؿت   :  مفصلت كلى الىدى الخالي21/12/2017و اإلالفلت في " x "ألامىاٌ الخاصت و ألاصٌى الغير الجاٍع

 "x " مواو الخاصة لطمؤشصة : (III-05)الجدألاو رقم 

 الغصيض اإلابلل اؾم الخؿاب عكم الخؿاب

 ع ص 12.000.000،00 عأؽ ماٌ الشغهت 101

 ع ص 103.870،83 الشرخيل مً حضًض 110120

 ع ص 2.480.388،74 الىديجت الصافيت للؿىت  120000

 ع ص 14.376.517،91 اإلاجمىق 
 .وزاةم صازليت بمىخب مدافف الخؿاباث:  اإلاصضع

كضم جؼبيم أخيام :  جىضح الضعاؾت و جدليل َظٍ الخؿاباث مً ػغفىا، اللملياث الخاليت

ً الاخخياػاث اللاهىهيت و الىـاميت خيث اهه صون   : اللاهىن ألاؾاس ي للمإؾؿت في ما ًخللم بخيٍى

 مً اللاهىن الخجاعي هجض أن الىديجت الصافيت 721هظهغهم أهه باللمل وفلا ألخيام اإلااصة 

، خيث " x"للؿىت اهسفظذ ملاعهت بالؿىت اإلااطيت بالىـغ ئلى الخؿاةغ الضازليت للمإؾؿت 

 الاخخياػياث 106الخؿاب عكم  ) مً أحل جسصيصها الخخياػياث ألامىاٌ 1/20ًجب سخب 

 .  (اللاهىهيت ألاؾاؾيت، اللاصًت و اإلالىلت

 

ة -2  :  صوو غير الجاٍر

ت في   :  كلى الىدى الخالي31/112/2017جم جسؼيؽ هخلت ألاصٌى الغير حاٍع

 

ة لطمؤشصة : (III-06)الجدألاو رقم   "x" صوو الغير الجاٍر

رقم 

 الحصاب

 القيمة الصافية إهحالكات (دج)الخام  المليان 

 10000000،00 - 10000000،00  راض ي  211200

الحثبيحات الؾييية  218000

  خزى 

1807555،56 361511،11 1446044،45 

 11446044،45 361511،11 11807555،56 ااجموؼ 
 .ألاثائق داخطية بمكحب محافػ الحصابات: ااصدر

ت الخاصت   ".x" جسص اإلاإؾؿت  ال ًىحض مالخـاثبلض كيامىا بلمليت الخضكيم كلى ألاصٌى الغير حاٍع
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 :ااخزألاهات -3

 : كلى الىدى الخالي31/12/2017جم جفصيل هخلت اإلاسؼوهاث في اإلايزاهيت اإلاغللت في 

 "x"ااخزألاهات الخاصة بااؤشصة : (III-07)الجدألاو رقم 

 الغصيض  اإلابلل البيان  عكم الخؿاب

 عص 1500634،39 مىاص أوليت و لىاػم  31

 عص 1500634،39  اإلاجمىق 
 .وزاةم صازليت مً مىخب مدافف الخؿاباث: ااصدر

ذ كلى اإلاالخـاث الخاليت  :هشفذ لىا كملياث الفدص التي أحٍغ

 كضم مؿً بؼاكاث اإلاسؼون  -

 .غياب صفشر الجغص الظي ًجب أن ًيىن مغكما و مإشغا مً ػغف اللضالت -

 : فيجب كلى مإؾؿخىم الليام بما ًلي

 .  في طلً SCFًجب كلى مإؾؿخىم ئجباق مىهجيت مليىت في حؿير اإلاسؼوهاث، هما ًجب كليها اخشرام هـام  -

 .  ًجب كليىم جىـيم صفاجغ اللماٌ و جىفير اإلاللىماث الخاصت بهم بصفت صاةمت و شاملت -

 . الحصابات الىقدًة -4

ش   :  الخاليت2017اإلاللىماث/ 31/12هشفذ لىا ميزاهيت اإلاإؾؿت اإلاغللت بخاٍع

 .الحصابات الىقدًة: (III-08)الجدألاو رقم 

 ااملطغ  المليان  رقم الحصاب

 6.078.773،05 خؿاب بىً البرهت 512000

 AGB 906 1.114.701،96خؿاب بىً  512903

 21.572،62 الصىضوق  530000

 9.033.392،81 وواالث الدؿبيلاث و ؤلاكخماصاث 542000

  16.248.439،88 
 . وزاةف صازليت بمىخب مدافف الخؿاباث: ااصدر

ذ كلى اإلاالخـاث الخاليت  :هشفذ لىا كملياث الفدص التي أحٍغ

 .ًجب جدضًث هشىفاث الخلاعب البىيي -

 . في نهاًت الؿىت اإلااليت ًجب ئًلاف خؿاب الصىضوق و ئكضاص مدظغ غلم الصىضوق  -
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ز الخاص بىغام الزقابة الداخطية: ااملطب الثالث  .ااصادقة ؽلى الحصابات ألا الحقٍز

ز ااصادقة ؽلى الحصابات: أألاال  .ثقٍز

 : في ألازير صاصق مدافف الخؿاباث كلى اللىاةم اإلااليت بخدفف و طلً هخالي

ا كلى اللىاةم اإلااليت للؿىت اإلااليت  ، و هديجت أكماٌ مدافف 2017بلض الخدليلاث و الغكابت التي جم ئحغاَؤ

في عأًيىا أن اللىاةم اإلااليت  الخؿاباث التي جم جىفيظَا وفم للىاكض و الاحتهاصاث اللاصًت، ًمىىىا أن وؿخيخج

مىخـمت  30 449 47،731، باحمالي أصٌى ٌؿاوي ئحمالي زصىم كضٍع 31/12/2017 في  "x" اإلاإؾؿت الخاصت ب

 .و صاصكت و حلؼي صىعة وفيت

اؾمدىا لي أن أوص ي بالليام بخؼهير الخؿاباث مً كبل واخض أو أهثر مً اإلاهىيين الظًً بدم لهم الليام بهظا الىىق 

 مً اإلاهام  

 . 27/06/2018أكض في 

 مدافف الخؿاباث 

ز الخاصة: ثاهيا  : مالحغات  التي أبداها محافػ الحصابات في الحقاٍر

غ  ًبضي فيها مدافف الخؿاباث عأًه خٌى اإلاإؾؿت،  و هـاعا لظيم  غ الخاصت هي كباعة كً كضة جلاٍع الخلاٍع

غ الخاص بغكابت الضازليت لخلللها بمىطىق صعاؾدىا  .الىكذ و صلىبت الشرحمت كمىا بخلخيص الخلٍغ

 إبداء الزأي حوو الزقابة الداخطية

غ مدافف الخؿاباث الخاص اإلاخللم بىـام الغكابت الضازليت للمإؾؿت  ًدخىي كلى بلع "  x "وان جلٍغ

 :الخدفـاث ، و واهذ َظٍ الخدفـاث هخالي

جم حصخيص ألاصاء كلى مؿخىي الهياول الشغهت الظي هشف لىا كضم وحىص مسؼؽ جىـيمي ملشرح و  -

 .صليل ئصاعة مىاؾب

 .غياب الغكابت الضازليت بين الهياول اإلاششرهت -

 .(الؼباةً، الضاةىىن، الخؿاباث الضاةىت )غياب الخأهض كلى ألاعصضة مً حهت ألاػغاف الثالزت  -

ت و الخدىم في الضًىن  -  .غياب ألاحهؼة ؤلاصاٍع

 .كضم اجساط اللغاع الاؾدثماع ألاهثر أَميت و جأؾيـ ؤلاحغاءاث الخاصت باإلايزاهيت -
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 : خالصة الفصل

بلض جمىىا مً الليام بضعاًت خالت بمىخب مدافف الخؿاباث، جمىىا مً الخلغف كلى اإلاىخب و الخضماث التي 

ًلضمها، و مسخلف ؤلاحغاءاث و الخؼىاث التي ًلىم بها مدافف الخؿاباث، و َظا بضاًت مً كبىله لخىهيل و 

مً زم الليام بجمم اإلالؼياث و اإلاللىماث خٌى اإلاإؾؿت و مً زم الليام بلمليت الغكابت، ئلى غاًت ئكضاص 

غ و جلييم هـام الغكابت الضازليت  .  الخلٍغ
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 :الخاثمة العامة

مهىت مدافػ الحساباث هدفها ألاساس ي هى الخدلم من صحت و ضدق البياهاث املاليت و املداسبيت، و ذلً 

م إؽطاء زأي فني مداًد خٌى اللىائم املاليت و مدي ؽدالت و مدي ؽدالتها في جمثيل املسهص املالي و  ؽم طٍس

هخائج ألاؽماٌ للمؤسست و ذلً من طسف مدافػ الحساباث الري ٌشترط فيه أن ًيىن مسخلال و مداًد ؽن  

 .املؤسست و ذو هفاءة مهىيت و خبرة

ت  و من خالٌ هرا البدث خاولىا إبساش الجىاهب الؾامت، املخؾللت بالسكابت الداخليت خيث وجدها أنها جد غسوٍز

 .في املؤسساث، وىن أنها جخػمن ول امللاًيس و ألادواث التي جػمن لإلدازة الؾليا جدليم ؽدة أهداف

جخمثل في خماًت أضىلها و املدافغت ؽليها غد ألاخطاز و غمان دكت البياهاث املداسبيت و املاليت، بديث ًمىن 

س دوزٍت ؽن هخائج ألاوشطت، و  الاؽخماد ؽليه و غمان الاسخجابت للسياساث املىغىؽت، من خالٌ إؽداد جلاٍز

هرا غمان الاسخخدام الاكخطادي الىفء ملىازدها من خالٌ ججىب إلاسساف و اللطىز و الخبرًس في 

 .اسخخدامها

ص املفاهيم التي حؾسغىا لها في الجاهب الىغسي و  و جاءث دزاسدىا امليداهيت بمىخب مدافػ الحساباث لخؾٍص

ت أخسي و الاكتراب  هيفيت جطبيلها ميداهيا، خيث سمدذ لىا  الدزاست بالخؾسع إلى املىغىؼ املؾالج من شاٍو

 .   أهثر من الىاكؿ

املىغىؼ في فطىله الثالثت، جىضلىا إلى مجمىؽت من الىخائج و  فبؾد مؾالجخىا و جدليلىا ملخخلف جىاهب

 .الاكتراخاث

 :النتائج

  البد ؽلى مدافػ الحساباث من إجباؼ مىهجيت جمىىه من إلاملام بيل املؾلىماث املداسبيت و املاليت

بغيت إبداء زأًه ٌشأنها، خيث ًخطلب ذلً وجىد خطت مدىمت و  خطٌى مدافػ الحساباث ؽلى 

س همسخلت نهائيت  ألادلت و اللسائن اليافيت إلبداء زأًه خٌى اللىائم املاليت و املداسبيت، و إؽداد الخلٍس

 .ًػم الىخائج التي جىضل إلها جساء ؽمليت الخدكيم

  سه املىجه لإلدازة الؾليا  ًلىم مدافػ الحساباث باهدشاف هلاط اللىة و الػؾف و إبساشها في جلٍس

م كيامه بخلييم هغام السكابت الداخليت من خيث جطميمه و مدي اسخلسازها  .ؽن طٍس

  إن مهىت مدافػ الحساباث في الجصائس جخطلب الخؾسف ؽلى املشيلت و أسبابها و طسق ؽالجها، من

خالٌ هرا البدث عهس أن مشيل مدافغي الحساباث ًىاجهىن في ؽملهم مشاول ؽدًدة أبسشها 

 .غؾف هغام السكابت الداخليت في املؤسست التي ًلىم مدافػ الحساباث بخلييمها

  إن السكابت الداخليت هي مجمىؽت إلاجساءاث و اللىاهين التي جػؾها إلادازة الؾليا لػمان السير   

ت، و الخدىم أهثر إلي وعائف املؤسست و غمان اسخلسازها  . الحسن بؾملياتها املاليت و إلاداٍز
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  تهدف السكابت املاليت إلى غمان صحت البياهاث املاليت و املداسبيت للحىم ؽلى مدي صحت ألاداء و

 .هرلً هخائج اللىائم املاليت و املسهص املالي

 :مناقشة الفرضيات

 ًخطلب الخلييم السليم لىغام السكابت الداخليت بػسوزة كيام مدافػ الحساباث بدزاست :1الفرضية  -

م  مىخغمت لىغام، خيث أن مؾغم املؾلىماث املخؾللت السكابت الداخليت ًخم الحطٌى ؽليها ؽم طٍس

 . طسح أسئلت و الحطٌى ؽلى أجىبت من خالٌ طسق و أساليب و هرا ما ًثبذ صحت الفسغيت ألاولى

أما فيما ًخظ كيام مدافػ الحساباث باهدشاف هلاط اللىة و الػؾف في هغام :  2الفرضية  -

السكابت الداخليت، فخىضلىا إلى أن مدافػ الحساباث بلىم بخلييم هغام السكابت الداخليت من خالٌ 

مساخل مدددة جبدأ بخلييم هيفيت جطميم هرا الىغام من طسف إلادازة و وضىال إلى الخلييم النهائي له  

و مؾسفت فؾاليخه و كىجه في ألاخير للىضٌى إلى هلاط اللىة و الػؾف فيه و إبداء السأي خىله و هرا ما 

 .ًؤهد صحت الفسغيت الثاهيت

إن مهم مدافػ الحساباث تهدف إلى جدسين هغام السكابت الداخليت الري حسير ؽليه :  3الفرضية  -

ت من أجل جدسيىه، هما أن املؾاًير  للمؤسست  و جلدًم املالخغاث و هرلً الخدماث الاسدشاٍز

املىػمت ملهىت كد هطذ ؽلى غسوزة مساؽدة الخدكيم الخازجي في الحفاظ ؽلى غىابط السكابت 

الداخليت للمؤسست        و ذلً من خالٌ جلييم فؾاليتها و هفاًتها و الدفؿ ؽلى جدسينها، و بالخالي 

مىان ؽالكت إًجابيت بين مدافػ الحساباث و هغام السكابت الداخليت، و هرا ما ًثبذ صحت الفسغيت 

الثالثت و التي جاء فيها   أن هىان ؽالكت إًجابيت بين مهام مدافػ الحساباث و هغام السكابت 

 .    الداخليت

 : الاقتراحات

في غىء الىخائج السابلت هلدم مجمىؽت من الخىضياث التي نهدف من خاللها إلى غسوزة جدؽيم أؽماٌ 

مدافغي الحساباث و هرا ًطب في الهدف النهائي و هى الحطٌى ؽلى مؾلىمت ذاث مطداكيت و حؾبير ؽن 

 :  الىغؾيت الحليلت للمؤسست الاكخطادًت، و ًمىن إًجاش هره الخىضياث من خالٌ الؾىاضس الخاليت

  ص الثلت و املطداكيت باللىائم املاليت و بالخطىص غسوزة جدؽيم اسخلالٌ مدافػ الحساباث لخؾٍص

 .خٌى هغام السكابت الداخليت

  (الغسفت الىطىيت ملدافػ الحساباث )جسكيت الهيئت التي جخظ جىغيم مهىت الخدكيم. 

  غسوزة إكامت هغام السكابت داخليت في ول املؤسساث الاكخطادًت و الؾمل ؽلى جفؾيله و الالتزام

 .الطازم بئجساءاث هرا الىغام السكابي

  س ؽن فؾاليت هغام السكابت الداخليت املطبلت في الىخداث غسوزة الخىسؿ في إلافطاح ؽىد أؽداد جلٍس

ت  س مدافغي الحساباث جددًد هلاط الػؾف الجىهٍس الاكخطادًت التي ًدكلىنها، و أن جخػمن جلاٍز

 التي جم اهدشافها و إلاشازة إلى مدي اسخجابت إلادازة ملؾالجتها
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  جىعيف مدكلين داخليين ليل مؤسست بشيل إجبازي مما ٌساؽد مدافػ الحساباث ؽلى ألاداء

 . الجيد

 :أفاق البحث

للد جىاولىا من خالٌ دزاسدىا لهرا املىغىؼ، طسخا ًخؾلم بؾمليت الخلييم التي ًلىم بها مدافػ الحساباث و 

ادة الاؽخماد ؽلى  ادة الثلت و املطداكيت باملؤسست ٍش ت للمؤسساث، فمن خاللها ًمىن ٍش التي أضبدذ غسوٍز

مخسجاث هغامها املداسبي و املخمثلت في اللىائم املاليت ، أن جأثير مدافػ الحساباث في جلييم هغام السكابت 

الداخليت املؤسست ٌؾصش من وجىده و أهميخه في املؤسست ملىؿ الغش و ألاخطاء و الخجاوشاث املداسبيت، لرا 

 :  هلترح ما ًلي

ت للخدكيم -1  (.NAA )دزاست واكؿ ممازست مهىت مدافػ الحساباث في عل املؾاًير الجصائٍس

 .مساهمت الخدكيم الخازجي في جأمين زكابت داخليت فؾالت داخل املؤسست -2

 

   



 
85 

 : قائمت املراجع

 : قائمت املراجع بالغت العربُت (1

 .الكخب: أوال

أحمذ حلمي حمػت، مذخل إلى الخذكُم و الخأهُذ وفلا للمػاًز الذولُت للخذكُم،دار الصفاء لليػز و  .1

 .2015الخوسَؼ،الطبػت الثاهُت،غمان، الاردن، 

ت، مصز، مراجعت الحصاباث، أحمذ هور،  .2  .1992مؤضطت الػباب، ؤلاضىىذٍر

ت، مصز، مراجعت الحصاباث، أحمذ هور،  .3  .1992مؤضطت الػباب، ؤلاضىىذٍر

الطبػت ألاولى، دار وائل لليػز و الخوسَؼ، جدقُق الحصاباث،إلاطار الىظري، إيهاب هظمي،هاوي الػشب،  .4

 .غمان، ألاردن

 دًوان اإلاطبوغاث املراجعت و جدقُق الحصاباث،التهامي طواهز محمذ تهامي،صذًلي مطػود،  .5

 .2003الجامػُت،الجشائز، 

دار اإلاىخبت لليػز و , الطبػت ألاولى , , جدقُق و مراجعت الحصاباث,و آخزون,جوفُم مصطفى أبو ركبت .6

 .2014, ألاردن, الخوسَؼ

ت، الرقابت املحاشبُت في الىظامين الُدوي و الالكترووي، ثىاء غلي اللباوي،  .7 الذار الجامػُت، ؤلاضىىذٍر

 .2005مصز، 

، الذار الجامػُت لليػز و الخوسَؼ، مراجعت الحصاباثحطين احمذ غبُذ، شحاجت الطُذ شحاجت،  .8

 .2007مصز،

كُت و الدولُت ،حطين اللاض ي و حطين دحذوح .9 الطبػت ،أشاشُاث الخدقُق في ظل املعاًير ألامٍر

 .1999 ،ألاردن،غمان, مؤضطت الوراق ليػز, ألاولى

, غمان,دار اإلاطخلبل لليػز, الطبػت ألاولى,  علم جدقُق الحصاباث,خالذ الخطُب و خلُل الزفاعي .10

 .2009, ألاردن

 .2012 ،ألردن، غمان،ار وائل لليػز، الطبػت ألاولى, الخدقُق و الرقابت في البىوك ،خالذ أمين غبذ هللا .11

ت و العلمُت-علم جدقُق الحصاباث، غبذ هللاأمينخالذ  .12 دار وائل , الطبػت ألاولى,الىاحُت الىظٍر

 ,2000،ألاردن،غمان,للطبػت و اليػز

ت و الخطبُق، الطُذ احمذ لطفي أمين،  .13 ت، مصز، املراجعت بين الىظٍر الذار الجامػُت، ؤلاضىىذٍر
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 : امللخص

 السقابت نظام جقييم في ودوزه ومسؤولياجه مهامه الحساباث محافظ أهميت على الخعسف إلى الدزاست هره هدفذ

 الحساباث محافظ عمل مساحل أهم من الداخليت السقابت نظام وجقييم دزاست حعخبر بحيث للمؤسست، الداخليت

 باسخقساز جسجبط والتي ألامىال جلك اسخخدام كفاءة ومعسفت املؤسست أمىال على املحافظت عمليت  ىون وذلك

 .الحساباث محافظ واجباث من وجطىزها املؤسست

 ثم الحساباث محافظ ومسؤولياث مهام وأهميخه، الخدقيق مفهىم الخحليليت الىصفيت الدزاست هره وجدتاولن

 الداخليت، السقابت نظام وجقييم الحساباث محافظ بيو للعالقت جحليلي واسخعساض وأنىاعها، الداخليت السقابت

 .الخقييم في يدبعها التي إلاجساءاث مخخلف وجتاولن الحساباث محافظ بمكخب ميدانيت دزاست وأخيرا

 الداخليت، السقابت نظام وجىدة أداء جقييم في ومهم كبير دوزن الحساباث ملحافظ أو إلى الدزاست وخلصذ

 .لها املاليت القىائم جىدة جحسيو على يساعد كما ومصداقيت، كفاءة أكثر املؤسست يجعل بحيث

 . الخدقيق، محافظ الحساباث، نظام السقابت الداخليت:الكلمات املفتاحية

Résumé : 

Cette étude a pour objectif connaitre l’importance du commissaire aux comptes, ses missions, ses 

responsabilités et son rôle dans l'évaluation du système de contrôle interne de l’entreprise en 

considérant cette étude du système de contrôle interne de l’entreprise comme la plus importante 

des étapes du travail de commissaire aux comptes et ça parce que le processus de la préservation 

des ressources de l’entreprise et connaitre la compétence d’utiliser ces ressources et qui dépendent 

de la stabilité de l’entreprise et son développement, sont les obligations du commissaires aux 

comptes. 

En effet, cette étude descriptive et analytique aborde la définition du contrôle, son importance 

missions et responsabilités du commissaire aux comptes puis le contrôle interne et ses types, aussi 

une présentation analytique de la relation entre le commissaire aux comptes et l’évaluation du 

système de contrôle interne et enfin une étude sur terrain au bureau du commissaire aux comptes 

en abordant les 

différentes mesures qui les suit dans l’évaluation. 

L’étude a conclu que le commissaire aux comptes a un grand et important rôle dans l'évaluation de 

la performance et la qualité du système de contrôle interne en rendant l’entreprise plus compétant 

et crédible. Ainsi, il aide à améliorer la qualité de ses listes financières. 

Les  most clés: Audit, commissaire au compte, système de contrôle interne. 


