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 لجامعةا ةساتذأ لكل نالمتناوا لتقديرا عميق لشكرا  بكل منتقد

و اtى االستاذ '' مرحوم محمد الحبيب''  اضلـلفا ذألستاا باألخصو

 نكا من لك ننسى ال كما بالجامعة لعاملينا كل لىإ و  " تكرtي محمد"

 .لتشجيعوا لنصيحةا  لنا مقدو لنا اسند
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ظهر التدقيق منذ القدم خصوصا بعد ®�اية الحرب العاملية الثانية وانفصال امللكية عن اإلدارة، وتطور 

دى مالحاجة إtى رأي م¨] مستقل عن  تمفهومھ مع تطور النشاط اإلقتصادي وتنوعھ، وكنتيجة لذلك ظهر 

 .كفاية إدارة املنشأة ~ي إستخدام مواردها املتاحة

قوم يومنھ بدأت الحاجة ملحافظ الحسابات نظرا لخ±9تھ ~ي الفحص واملصادقة ع�ى الحسابات، وح�° 

ها شأة ومحيطمحافظ الحسابات بمهمتھ عليھ املرور بمجموعة من املراحل إلتمام عملھ، ابتداء من معرفة املن

ق�³ا دثم تقييم نظام الرقابة الداخلية، وبعد إصدار القرار ال�ائي حول وضعية املنشأة، ولعل أهم املراحل وأ

 مرحلة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية.

يعد نظام الرقابة الداخلية أحد أدوات حماية األصول املالية للمنشأة، حيث يعت±9 الخطة التنظيمية 

مان دقة البيانات املحاسبية والتقليل من حاالت الغش والتالعب ضق واإلجراءات لحماية مردودا��ا و لجميع الطر 

نتائج سليمة رق واإلجراءات يضمن الوصول إtى لتحقيق األهداف املرسومة للمنشأة، وأن استخدام هذه الط

لرقابة الداخلية من أولوياتھ حول فعالية نظام الرقابة الداخلية، مما يجعل عالقة محافظ الحسابات بنظام ا

وذلك بمراعاة مسؤوليتھ ومهامھ اتجاه النظام، والتعرف ع�ى الطرق املتبعة ~ي الفحص وتقييم نظام الرقابة 

 الداخلية.

 اإلشكالية:  -1

 من خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية: 

 املؤسسة؟  فيما تكمن العالقة ب:ن املحافظ الحسابات ونظام الرقابة الداخلية ~ي

 األسئلة الفرعية:  -2

 تندرج ضمن هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية: 

 ماºي مهام ومسؤوليات محافظ الحسابات؟  -

 ماºي معاي:9 األداء امل¨] ملهنة محافظ الحسابات ~ي الجزائر؟  -

 كيف يفحص محافظ الحسابات نظام الرقابة الداخلية؟  -

 خلية ؟ماºي طرق تقييم نظام الرقابة الدا -

 فرضيات الدراسة:  -3

 من أجل اإلجابة ع�ى اإلشكالية تطرح الفرضيات التالية: 
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 إتباع محافظ الحسابات منهجية واضحة تمكنھ من إبداء رأيھ الف�]. -

 .اعتماد محافظ الحسابات ع�ى املعاي:9 الجزائرية للتدقيق خالل أداء مهمتھ -

 .لية من خالل تحقيق أهداف املؤسسةة الداخيساهم محافظ الحسابات ~ي تقييم وتفعيل نظام الرقاب -

فيما تكمن عالقة محافظ الحسابات بنظام الرقابة الداخلية من خالل فحص وتقييم النظام لتحديد  -

مدى كفاية أساليب وإجراءات الرقابة وتزويده بدرجة معقولة من التأكد بعد إكتشاف أخطاء ونقاط 

 الضعف وقياس الفعالية والكفاءة.

 يار املوضوع: م±9رات إخت -4

 هناك العديد من األسباب ال�] دعتنا إلختيار هذا املوضوع نوجزها فيما ي�ي: 

 .واضيعامليول الشخ¿¾] واإلهتمام يمثل هذه امل -

 الرغبة للبحث ~ي هذا املوضوع بإعتباره ~ي مجال التخصص وتطبيق ماتم دراستھ ع�ى أرض الواقع. -

  .قها ~ي املؤسسات الجزائريةالتعرف ع�ى مهنة محافظ الحسابات ومدى تطبي -

محافظ الحسابات يعت±9 املخول لفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل التأكد من صحة  -

 .ى تمثيلها للمركز املاtي للمؤسسةوسالمة القوائم املالية ومد

 أهمية الدراسة:  تتج�ى أهمية الدراسة ~ي: -5

 الرقابة الداخلية ~ي املؤسسة.توضيح العالقة ال�] تربط محافظ الحسابات بنظام  -

  .سةظام الرقابة الداخلية ~ي املؤسالتعرف ع�ى دور محافظ الحسابات ~ي فحص وتقييم ن -

 أهداف الدراسة: تسÆى هذه الدراسة ال�] تحقيق األهداف التالية:  -6

 .محاولة الوصول إtى إجابة ع�ى اإلشكالية املطروحة وإعطاء فكرة عن نظام الرقابة الداخلية -

 راز أهمية محافظ الحسابات داخل املؤسسة وكيف يساهم ~ي تحس:ن نظام الرقابة الداخلية.إب -

توضيح العالقة ب:ن نظام الرقابة الداخلية ومحافظ الحسابات ومدى إعتماد هذا األخ:9 عل�Çا ~ي أدائھ  -

 ملهامھ.

رير حول نظام بيان مدى مسؤولية محافظ الحسابات من حيث إبداء رأيھ الف�] املحايد ~ي شكل تق -

 الرقابة الداخلية.

 حدود الدراسة: تتمثل ~ي:  -7

 الحدود املوضوعية: تشمل مفاهيم محافظ الحسابات، الرقابة الداخلية.

 2019/2020الحدود الزمانية: تتعلق بف9Zة ال9Zبص إبتداءا من الفصل الثاني للسنة الدراسية 
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 .الية مستغانمالحدود املكانية: مست الدراسة مكتب محافظ الحسابات بو 

 منهج الدراسة:  -8

حسب طبيعة هذه الدراسة تطرقنا إلستخدام املنهج الوصفي، إضافة إtى األسلوب التحلي�ي من خالل وصف 

ع�ى منهج دراسة حالة من أجل إسقاط ماتم  ستعتمدظام الرقابة الداخلية، كما مهنة محافظ الحسابات ون

 ظ الحسابات.التطرق إليھ ~ي الجانب النظري ع�ى مكتب محاف

 بعض األدوات املهمة:  امأدوات البحث: قمنا بإستخد -9

  .اإلستعانة بالكتب -

 .موقع األن9Zنيت -

 .القوان:ن والنصوص التشريعية ال�] تنظم مهنة محافظ الحسابات -

 .إجراء ال9Zبص ~ي مكتب محافظ الحسابات -

 صعوبات الدراسة:  -10

طلوبة نظرا لخطورة املوضوع واإللËZام الخوف من قبل محافظي الحسابات من تقديم الوثائق امل -

 .بالسرية التامة ~ي اإلحتفاظ بالوثائق

 .قلة املراجع حول املوضوع -

 الدراسة السابقة:  -11

نسرين حشيÍ¾]، دور محافظ الحسابات ~ي تقييم نظام الرقابة الداخلية دراسة ميدانية بمكتب محافظ  -11-1

اسبية، قسم العلوم التجارية،  كلية العلوم اإلقتصادية الحسابات، مذكرة ماس9Z ~ي العلوم املالية واملح

 2012-2011والتجارية وعلوم التسي:9،  والية بسكرة، 

كان هدف هذه الدراسة إبراز أهمية نظام الرقابة الداخلية ~ي التسي:9 الحسن لألنشطة، وكذا إبراز الدور الذي 

بيان مدى مسؤولية محافظ الحسابات من حيث يلعبھ محافظ الحسابات ~ي تقييم نظام الرقابة الداخلية، 

إبداء رأيھ ~ي نظام الرقابة الداخلية ومن ب:ن ما توصل إليھ الباحث أن املراجع الخارÏي دور مهم ~ي املؤسسة 

ولھ أهمية بالغة ~ي تقييم نظام الرقابة الداخلية وأن كال من املراجع الداخ�ي والخارÏي يكمالن بعضهما ~ي 

 ابة الداخلية.تقييم نظام الرق

بالل برابح، تقييم دور املراجع الداخ�ي ~ي تحس:ن نظام الرقابة الداخلية ~ي املؤسسات اإلقتصادية،  -11-2

 .2015-2014مذكرة ماجست:9 ~ي علوم التسي:9، تخصص محاسبة، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 
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ع�ى تحس:ن نظام الرقابة الداخلية، ~ي  مهام املراجعة الداخلية ومباد��افيد وقد قام بدراسة مدى تأث:9 تن

عة سة املهنية للمراجر مااملؤسسات اإلقتصادية من منظور املراجع الداخ�ي، وقد تطرق إtى معاي:9 الدولية للم

الداخلية، وقد لخصت الدراسة إtى أن إستقاللية املراجع الداخ�ي تعمل ع�ى تحس:ن نظام الرقابة الداخلية، 

جعة سة املهنية للمرار مافيما يخص املعاي:9 الدولية للم تدريب وتكوين للمراجع:ن وضرورة القيام بعمليات

 الداخلية.

حمزة بطنية، دور محافظ الحسابات ~ي تفعيل نظام الرقابة الداخلية ~ي املؤسسة اإلقتصادية،  مذكرة  -11-3

 .2018ماس9Z ~ي العلوم املالية واملحاسبية، جامعة الوادي، 

واقع اإلهتمام بنظام الرقابة الداخلية، قيام ع�ى من خالل دراسة املوضوع ~ي التعرف حيث إهتم الباحث 

محافظ الحسابات بتقييم وفحص نظام الرقابة الداخلية ومدى دوره الكب:9 ~ي زيادة فعالية نظام الرقابة 

 .الداخلية والحصول ع�ى معلومات ذات مصداقية تعت±9 الوضعية الحقيقية للمؤسسة اإلقتصادية

 هيكل البحث:  -12

 ملعالجة هذا البحث قمن بتقسيمھ إtى فصل:ن كالتاtي: 

الفصل األول: بعنوان "عموميات حول محافظ الحسابات ونظام الرقابة الداخلية" وهو مشكل من ثالثة 

مباحث، املبحث األول خصص ملحافظ الحسابات مفهومھ، شروط ممارسة املهنة، مهامھ ومسؤولياتھ، معاي:9 

مل¨] ~ي الجزائر، أما املبحث الثاني فقد عرض اإليطار العم�ي لنظام الرقابة الداخلية، مفهومھ األداء ا

، املقومات واإلجراءات، أما املبحث الثالث فقد تناول عالقة محافظ ھوخصائصھ، وكذا مكوناتھ وأهداف

ييم نظام الرقابة الحسابات بنظام الرقابة الداخلية، تمحور حول مسؤولية محافظ الحسابات، فحص وتق

 الداخلية.

الفصل الثاني: هذا الفصل كان بعنوان "دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات" قسم إtى ثالثة 

مباحث، املبحث األول تقديم املكتب محل الدراسة، أما املبحث الثاني فقد تناول اإلجراءات ال�] يقوم �ªا 

 فقد تناول التقرير ال�ائي ملحافظ الحسابات. محافظ الحسابات محل الدراسة، أما املبحث الثالث

ييات، كما و~ي ®�اية الدراسة تم إعطاء حوصلة عامة عن املوضوع وإق9Zاح جملة من النتائج والتوص

 دراسات وبحوث مستقبلية.ات تتضمن الخاتمة إق9Zاح
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 تمهيد

دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من أهم مراحل عمل محافظ الحسابات وذلك كون تعت9± 

شأة ومعرفة كفاءة استخدام تلك األموال وال�] ترتبط باستقرار املنشأة نعملية املحافظة ع�ى أموال امل

ي ~وتطورها من واجبات محافظ الحسابات. ويعتمد نظام الرقابة ع�ى عملية الفصل ب:ن املسؤوليات 

املنشأة وخاصة أن املنشأت تعتمد ع�ى العنصر البشري ~ي عملية املعالجة املحاسبية تلك وكذلك 

اإلحتفاظ بالسجالت واملستندات، سنحاول التطرق ~ي هذها الفصل إtى معرفة نظام الرقابة الداخلية 

قابة خ:9 بنظام الر ومقوماتھ وكذا تحديد مهام ومسؤوليات محافظ الحسابات والعالقة ال�] تربط هذا األ 

 الداخلية وقد تم إستعراض ذلك ~ي هذا الفصل من خالل املباحث التالية: 

 ] ملهنة محافظ الحسابات يÒمافاملبحث األول: اإلطار امل -

 ي لنظام الرقابة الداخلية م�املبحث الثاني: اإلطار الع -

 املبحث الثالث: عالقة محافظ الحسابات بنظام الرقابة الداخلية. -
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 م] ملهنة محافظ الحسابات ياملبحث األول : اإلطار املفاه

م] مهنة محافظ الحسابات، ذلك من خالل املطالب يسنتطرق ~ي هذا املبحث إtى اإلطار املفاه

ة، مهام ومسؤوليات محافظ الحسابات وكذا تاملتمثلة ~ي مفهوم محافظ الحسابات وشروط ممارسة مهن

 ة محافظ الحسابات ~ي الجزائر.هنملمعاي:9 العمل امليداني 

 املطلب األول: محافظ الحسابات وشروط ممارسة املهنة 

 تعريف محافظ الحسابات:  .1

 تعددت تعاريف محافظ الحسابات يتم ذكرها كماي�ي: 

: يعد محافظ الحسابات، ~ي مفهوم هذا القانون: "كل شخص يمارس بصفة 22حسب املادة  -

مة املصادقة ع�ى صحة الحسابات الشركات والهيئات مهدية باسمھ الخاص وتحت مسؤولية عا

 .1املعمول بھ" تظامها ومطبق�³ا ألحكام التشريعوإن

ع�ى أنھ: "الشخص الذي  4مكرر  715عرف القانون التجاري محافظ الحسابات حسب املادة  -

و~ي ، ةلدارة أو مجلس املديرين، حسب الحايدقق ~ي صحة املعلومات املقدمة ~ي تقرير مجلس اإل 

الوثائق املرسلة إtى املساهم:ن حول الوضعية املالية للمؤسسة وحسابا��ا، ويصادق ع�ى انتظام 

الحسابات إذا لم يتم إح9Zام  دوبو ة واملوازنة وصحة لذلك ويتحقق منالجرد وحسابات املؤسس

 2مبدأ املساواة ب:ن املساهم:ن"

ص لديھ مؤهالت مهنية تمكنھ من خالل هذه التعاريف نستخلص أن: محافظ الحسابات كل شخ

من مزاولة مهنتھ وهو مستقل عن املؤسسة، كما يمارس مهامھ بصفة دائمة وشاملة بمع�° ع�ى مستوى 

جميع وظائف املؤسسة، هدفھ الرئيÔ¾] إبداء رأيھ الف�] املحايد حول صحة ومصداقية القوائم املالية 

 للمنشأة.

 

																																																													
  11، ص2014مولود دیدان، مھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  1	
افظ الحسابات في تقییم نظام الرقابة الداخلیة، دراسة میدانیة بمكتب محافظ الحسابات، مذكورة لنیل شھادة ماستر في نسرین حشیش، دور مح 2	

 10، ص 2011/2012العلوم المحاسبیة، غیر منشورة، قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، بسكرة، 
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 شروط ممارسة املهنة  .2

 :1لحسابات يجب أن تتوفر الشروط األتيةملمارسة مهنة محافظ ا

 .أن يكون جزائري الجنسية  -

 :  أن يحوز tى شهادة ملمارسة املهنة ع�ى النحو األتي -

بية أو املحاس 9ةبالنسبة ملهنة الخب:9 املحاسب، أن يكون حائزا ع�ى شهادة جزائرية للخ± .2.1

 شهادة مع9Zف بمعادل�³ا.

حائزا الشهادة الجزائرية ملحافظ الحسابات بالنسبة ملهنة محافظ الحسابات، أن يكون  .2.2

 أو شهادة مع9Zفا بمعادل�³ا.

بالنسبة ملهنة املحاسب املعتمد: أن يكون حائزا الشهادة الجزائرية للمحاسب أو شهادة  .2.3

 تسمح لھ بممارسة املهنة.

 .  أن يتمتع بجميع الحقوق املدنية والسياسية -

 أو جنحة مخلة بشرف املهنة. أن ال يكون قد صدر ~ي حقھ حكم بارتكاب جناية -

أن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية وأن يكون مسجال ~ي املصف الوط�] للخ±9اء  -

املحاسبي:ن أو ~ي الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات أو ~ي املنظمة الوطنية للمحاسب:ن 

 املعتمدين وفق الشروط املنصوص عل�Çا ~ي هذا القانون.

من القانون، اليم:ن املجلس القضائي املختص اقليميا  6صوص عليھ ~ي املادة أن يؤدي يم:ن املن -

 ملحل تواجد مكات�Öم بالعبارات التالية: 

م سر تأن أخلص ~ي تأدية وظيف�] وأن أك م باهلل الع�ي العظيم أن أقوم بعم�ي أحسن قيام وأتعهدس" أق

 وهللا ع�ى ما أقول شهيد".املهنة وأسلك ~ي كل األمور سلوك املتصرف املح9Zف الشريف 

 

 

																																																													
  5، ص08، المادة 42، العدد 2010جویلیة  29المؤرخ في  01-10یة الجزائریة، القانون رقم الجریدة الرسمیة الجمھور 1	
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 محافظ الحسابات  اتاملطلب الثاني: مهام ومسؤولي

 يقوم �ªا يمكن ذكرها ~ي هذا املطلب  اتفظ الحسابات مهام وكذا لھ مسؤوليملحا

 مهام محافظ الحسابات:  -1

 :يضطلع محافظ الحسابات بمجموعة من املهام يمكن إيجازها ~ي النقاط التالية 

بات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة املنصرمة يشهد بأن الحسا -

 وكذا األمر بالنسبة للوضعية املالية وممتلكات املؤسسات والهيئات.

الحسابات السنوية ومطابق�³ا للمعلومات املقدمة ~ي تقرير التسي:9 من قبل  ةيفحص صح -

 .املس:9ين للمساهم:ن أو الشركاء أو حام�ي الحصص 

يقدر شروط إبرام اإلتفاقيات ب:ن املؤسسة ال�] يراق�Öا واملؤسسات والهيئات التابعة لها أو ب:ن  -

املؤسسات والهيئات ال�] تكون ف�Çا القائم:ن باإلدارة أو املس:9ين للمؤسسة املعنية مصالح 

 .مباشرة أو غ:9 مباشرة 

، بكل نقص قد يكشفھ أو يطلع عليھ 9ي:ن والجمعية العامة أو هيئة املداولة املؤهلة،:يعلم املسي -

 ومن طبيعة أن يعرقل إستمرار استغالل املؤسسة أو الهيئة.

يصادق محافظ الحسابات أيضا ع�ى صحة وانتظام الحسابات املدعمة واملدمجة وصور��ا  -

الصحيحة وذلك ع�ى أساس الوثائق املحاسبية وتقرير محافظي الحسابات لدى الفروع أو 

 .1لنفس مركز القرارالكيانات التابعة 

 مسؤوليات محافظ الحسابات:  -2

 يمكن تقسيم مسؤولية محافظ الحسابات إtى عدة أنواع: 

 مسؤولية فنية:  .2.1

																																																													
 10، مرجع سبق ذكره، ص42الجریدة الرسمیة للجموریة الجزائریة، العدد  1	
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املتعلق بمهنة محافظ  2010جوان  29املؤورخ بتاريخ  01-10من القانون  59بموجب املادة 

9 عناية بمهمتھ ويلËZم بتوف:الحسابات ~ي الجزائر " يتحمل محافظ الحسابات املسؤولية العامة عن ال

 . 1الوسائل دون النتائج"

 ا: من هن رئيس::قانوني للمؤسسة وتتلخص ~ي مجال وºي ال�] تدخل ~ي صميم عملھ كمحافظ حسابات

�ا القواعد واملبادئ املتعارف علÇسة قد طبقت وبشكل سليم مسؤوليتھ ~ي التحقق من أن املؤس -

 .ب:ن املحاسبي:ن واملقبولة قبوال عاما

مسؤوليتھ ~ي التحقق من أن نصوص القوان:ن واللوائح واألنظمة والعقود وغ:9ها من الوثائق  -

 .2ال�] تنظم أعمال وأنشطة املؤسسة قد تم راع�³ا وتطبيقها تطبيقا سليما

 مسؤولية األخالقية:  .2.2

 01-10من القانون  63وºي ال�] تتعلق باإلخالل بأمانة وأخالقية املهنة حيث جاء ~ي نص املادة 

"يتحمل الخب:9 املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد املسؤولية  2010جوان  29املؤرخ بتاريخ 

التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوط�] للمحاسبة ح�° بعد استقال�³م من مهامهم، عن كل 

 .مخالفة أو تقص:9 تق�] أو أخالÝي ~ي القواعد املهنية عند ممارسة وظائفهم"

 وتتمثل العقوبات التأديبية ال�] يمكن إتخادها، وفق ترتي�Öا التصاعدي حسب خطور��ا ~ي: 

 .اإلندار  -

 .التوبيخ  -

 .) أشهر 6التوقيت املؤقت ملدة أقصاها ستة ( -

 الشطب من الجدول. -

يقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام الجهة القضائية املختصة، طبقا لإلجراءات 

 املعمول �ªا.القانونية 

																																																													
 10نفس المرجع، ص 1	
كرة ؤسسة، دراسة میدانیة بمكتب محافظ الحسابات، مذبوزواري رتیبة، تبان تفاحة، دور محافظ الحسابات في تقییم نظام الرقابة الداخلیة في الم 2	

لمسیلة، النیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبة قسم العلوم المالیة والمحاسبة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 
 11, ص 2018/2019



عموميات حول محافظ الحسابات ونظام الرقابة                                                         الفصل األول 

	الداخلية
	

11	
	

 :تحدد درجات األخطاء والعقوبات ال�] تقابلها عن طريق التنظيم

 

 

 

 مسؤولية مدنية:  .2.3

من القانون  61للمادة  ھت املسؤولية املدنية وذلك بتشريعحمل املشرع الجزائري محافظ الحسابا

الكيان  محافظ الحسابات مسؤوال تجاه"وال�] تنص ع�ى يعد  2010جوان  29املؤرخ بتاريخ  10-01

 ."1املراقب، عن األخطاء ال�] يرتك�Öا أثناء تأدية مهامھ

تنعقد املسؤولية املدنية بنوع�Çا العقدية أو التقص:9ية ضد محافظ الحسابات يجب توافر ثالثة 

 أركان وºي: 

 هنية.املمحافظ الحسابات ~ي أداء واجباتھ  بحصول إهمال وتقص:9 من جان -

 مال وتقص:9 محافظ الحسابات.وقوع ضرر أصحاب الغ:9 نتيجة إه -

 2رابطة سببية ب:ن الضرر الذي لحق بالغ:9 وب:ن إهمال وتقص:9 محافظ الحسابات -

 مسؤولية جنائية:  .3

وºي تتمثل ~ي إرتكاب محافظ الحسابات لبعض التصرفات الضارة بمصلحة املؤسسة عن عمد 

 ة ملحافظ الحسابات ماي�ي: ومن هذه التصرفات أو األفعال الذي ي9Zتب عل�Çا املسؤولية الجنائي

تعاون محافظ الحسابات مع اإلدارة ع�ى توزيع أرباح وهمية ع�ى املساهم:ن ح�° ال تظهر نواßي  -

 اإلهمال والقصور ~ي إدارة املؤسسة.

أ®�ا ~ي  هاال إتخاد القرارات معنية ~ي ظاهر تعاون محافظ الحسابات مع مجلس اإلدارة ~ي مج -

 .�³ا ف�Çا كل ضرر بمصلحة املؤسسة أو املساهم:نمصلحة املؤسسة ولكن ~ي حقيق

																																																													
 10ابق، ص، المرجع س42الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة: العدد  1	
 17نسرین حشیشي، مرجع سبق ذكره، ص 2	
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الكذب ~ي كتابة تقريره أمام الجمعية العامة للمساهم:ن عند مناقشة جوانب هامة وخط:9ة  -

 بالنسبة لنشاط املؤسسة ومصالح املساهم:ن.

وال شك أن مثل هذه التصرفات تعرض محافظ الحسابات للمسائلة الجنائية واتخاد اإلجراءات 

ة عند إكتشاف هذه التصرف والتأكد من أ®�ا ارتكبت عن عمد من قبل املحافظ أو عن إهمال القانوني

 .1جسيم

 

 املطلب الثالث: معاي:9 األداء امل¨] ملحافظ الحسابات ~ي الجزائر

ود ملمارسة حدظيم من الفوà¾° وعدم وجود ضوابط و تنال اتسم التدقيق ~ي الجزائر بنوع من 

د النظر ~ي النصوص التشريعية املتعلقة بمهنة الخب:9 املحاسب ومحافظ املهنة بدليل أنھ لم يعا

 .2010إtى غاية  1991الحسابات واملحاسب املعتمد من سنة 

من طرف لجنة خاصة وال�] تشمل مراعاة مدقق  راد وضعت معاي:9 تدقيق جزائرية مؤخفق

دلة، فهذه ت التقرير واأل ال بمتطلبالحسابات للصفات املهنية املطلوبة مثل الكفاءة املهنية واإلستقال

املعاي:9 بمثابة نمودج يستخدم للحكم ع�ى نوعية العمل الذي يقوم بھ املدقق، وتعت±9 الجزائر من أواخر 

 حسب اإلصدار:  هاالدول ال�] تبنت هذه املعاي:9 واملثمثلة ~ي ستة عشرة معيار ويتم تصنيف

، الصادر عن وزارة املالية والذي 2016فيفري  04املؤرخ ~ي  002األوtى: حسب املقرر  اتاإلصدار  -1

 ) معاي:9 للتدقيق وºي كالتاtي: �á04دف إtى وضع ح:Ë التنفيذ أربعة (

 .: اتفاق حول أحكام مهام التدقيق 210املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

 : التأكيدات الخارجية.505املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

 : األحداث االحقة.560م املعيار الجزائري للتدقيق رق -

 : التصريحات الكتابية.580املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

ن وزارة املالية �áدف إtى الصادر ع 2016أكتوبر  11املؤرخ ~ي  150اإلصدارات الثانية: حسب املقرر  -2

 :2وºي كالتاtي ى ) معاي:9 جزائرية أخر 04ل أربعة (التنفيذ  Ë وضع ح:

																																																													
 13بوزواوي رتیبة، تبان تفاحة، مرجع سبق ذكره، ص 1	

2	http://www.cnc.dz/fichier_regle/1211.pdf,	08/03/2020,	23	:40	
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 .: تخطيط تدقيق الكشوف املالية 300رقم  املعيار الجزائري للتدقيق -

 .: العناصر املقنعة 500املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

 .: مهام التدقيق األولية األرصدة اإلفتتاحية 510املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

 : تأسيس الرأي وتقرير التدقيق الكشوف املالية.700املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

يتضمن املعاي:9 الجزائرية للتدقيق  2017مارس  15املؤرخ ~ي  23ثالثة: حسب املقرر اإلصدارات ال -3

  1األربعة التالية:

 .: اإلجراءات التحليلية 520املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

 : إستمرارية اإلستغالل.570املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

 .ملدقق:ن الداخلي:ن: إستخدام أعمال ا610املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

 .املدقق ف: إستخدام أعمال خب:9 مع:ن من طر 620املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

واملتضمن املعاير الجزائرية  2018سبتم±9  24املؤرخ ~ي  77اإلصدارات الرابعة : وفق املقرر  -4

 : 2للمراجعة، حيث أصدرت الجزائر أربعة معاي:9 وºي كالتاtي

 .~ي التدقيق  الس±9 : 530يق رقم املعيار الجزائري للتدق -

 .: وثائق التدقيق 230املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

 .: تقديرات املحاسبية 540املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

 . : العناصر املقنعة اإلعتبارات الخاصة501املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

ت اتباعها، وع�ى مجلس الخ±9اء تم تحديد ستة توصيات إلزامية ينبâي ع�ى محافظ الحسابا -

املحاسب:ن، محافظي الحسابات واملحاسب:ن املعتمدين السهر ع�ى تطبيقها من طرف أعضائھ 

 : 3وتتمثل معاي:9 األداء امل¨] ملدقق الحسابات ~ي الجزائر

 قبول املهمة بداية العمل: .4.1

 د من توافر عدة شروط أهمها: محافظ الحسابات ~ي البداية التأكع�ى 

																																																													
1	http://www.cnc.dz/images/NAA-520-570-610-620.pdf	

"السیر في المراجعة" في تحدید مسؤولیة المراجع الخارجي،  دراسة میدانیة لعینة من  530زینب مرابط، دور معیار المراجعة الجزائري رقم  2	
واقي، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر أكادیمي، قسم مالیة ومحاسبة، كلیة إقتصادیة محافظي الحسابات، خبراء ومحاسبین وأكادمیین والیة أم الب

 .23، ص2018/2019وعلوم تجاریة وعلوم تسییر، أم البواقي، 
 14، ص13بوزواوي رتیبة، تبان تفاحة، مرجع سبق ذكره، ص 3	
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مة تعيينھ وأنھ لم يقع ~ي الحاالت املتعارضة واملمنوعة املنصوص عل�Çا ~ي القوان:ن سال  -

 والتنظيمات.

إدارة املؤسسات الحليفة وكذا عضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس عليھ الحصول ع�ى قائمة أ -

 قائمة شركاء الحصص العينية إن وجدت.

 ا.املؤسسة ال�] س:9اق�Ö اتجاه مسؤوtيتقاللية تامة وخاصة التأكد من أنھ سيؤدي مهمتھ باس -

 ات العمل: فمل .4.2

إن كون املراجعة مستمرة، فإن ذلك يجعل املحافظ مضظر إtى مسك ملف:ن ضرورين للقيام باملهمة هما 

امللف الدائم وامللف السنوي، فوجوهما يمثل بنك املعلومات دائم وأدلة إثبات يسمح باإلشراف ع�ى 

 ق عل�Çا جهويا ودوليا.تفباع معاي:9 األداء امل¨] املاتأعمال مساعديھ ودليل ع�ى 

 التقارير:  .5

، املحدد محتوى معاي:9 تقارير محافظ 2013جوان  24أكد املشرع الجزائري ~ي القرار املؤرخ ~ي 

الحسابات، املتضمن مهام محافظ الحسابات كاملصادقة ع�ى الحسابات السنوية ومراجعة صدق 

 عام يوجھ إtى الجمعية العامة للمساهم:ن. قرير تحرير تلوتطابق املعلومات 

 التصحيح باألعمال غ:9 الشرعية: .6

ع�ى  ارعية أثناء املراجعة واملراقبة، حماية ودفاعشمحافظ الحسابات ع�ى أعمال غ:ã 9  9قد يع

دا املحافظ باعتباره مساع ىمصالح املساهم:ن، املستخدم:ن واملتعامل:ن مع املؤسسة املعنية، فع�

ريره ~ي تق ي أقرب وقت ممكن، ع�ى أن ينشرهاأن يحقق ~ي القضية ويخ±9 وكيل الجمهورية ~ للعدالة

 العام الذي سيقدم للجمعية العامة للمساهم:ن.

 إجراءات محافظ الحسابات:  .7

 توجد ثالث مراحل للقيام بعمل املحافظ وºي كاألتي: 

ول ها للقيام بمهمتھ، إضافة لحصمرحلة التأكد من سالمة تعيينھ وتوفر اإلمكانيات بجميع أشكال -

 ع�ى معرفة عامة حول املؤسسة.
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 مرحلة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية. -

املهنية  تدامرحلة فحص الحسابات، وقد خصصت لها التوصية السادسة بعنوان "اإلج�³ا -

 " الخاصة بمحافظ الحسابات.

 فحص الحسابات:  .8

ذلك حسب النتائج ال�] توصل إل�Çا املحافظ ~ي ºي مرحلة قد تتسع وقد تضيق األشغال ف�Çا، و 

 .1املرحلت:ن السابقت:ن

 

 

 

 ي لنظام الرقابة الداخليةم�املبحث الثاني: اإلطار الع

 املطلب األول: مفهوم نظام الرقابة الداخلية وخصائصها

 تعريف نظام الرقابة الداخلية:  .1

 كر أهمها فيما ي�ي: لقد تعددت التعاريف ال�] تناولت نظام الرقابة الداخلية نذ

: عرفها املعيار الدوtي للمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات املهنة رقم 01تعريف  -

ع�ى أ®�ا "كافة السياسات واإلجراءات ال�]  IFAC، الصادر عن االتحاد الدولية للمحاسب:ن 400

مان إدارة منظمة وكفاءة تتبناها املؤسسة ملساعد��ا قدر األمكان للوصول إtى األهداف مع ض

سياسات حماية األصول، منع الغش، اكتشاف األخطاء ب عمل عالية باإلضافة إtى اإللËZام

من دقة واكتمال السجالت املحاسبية و��يئة معلومات مالية موثوقة ~ي الوقت  والتحقق

 2املناسب"

 ية نظام الرقابة: عرفت منظمة الخ±9اء املحاسب:ن واملحاسب:ن املعتمدين الفرنس02تعريف  -

الداخلية بأ®�ا: "مجموعة الضمانات ال�] تساعد ع�ى التحكم ~ي املؤسسة من أجل تحقيق 

																																																													
 14، ص13بوزواوي رتیبة، تبان تفاحة، مرجع سبق ذكره، ص 1	
 207، ص 2009ارنة، تدقیق الحسابات المعاصرة الناحیة النظریة، دار المیسرة، الطبعة الثانیة، عمان، عسان فالح المط 2	
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بضمان الحماية واالبقاء ع�ى األصول ونوعية املعلومات، وتطبيق تعليمات االدارة  املتعلقالهدف 

بقاء أجل اإل وتحس:ن األداء، وي±9ز ذلك بالتنظيم وتطبيق طرق وإجراءات نشاطات املؤسسة من 

 1ع�ى دوام العناصر السابقة"

ع�ى أ®�ا "عمليات وضعت من قبل مجلس  COSO: عرف�³ا لجنة حماية املنظمات 03تعريف  -

إدارة املؤسسة وموظف:ن آخرين، لتأم:ن وتوف:9 الحماية الكافية والتأكد من إمكانية تحقيق 

 : 2املؤسسة ألهدافها املتمثلة ~ي

 .ة العمليات التشغيلية ءكفا -

 .~ي التقارير املالية وثوقية امل -

 . اإللËZام بتطبيق القوان:ن والتنظيمات -

من خالل التعاريف السابقة يمكننا القول أن نظام الرقابة الداخلية: "عبارة عن مجموعة من 

من طرف إدارة املؤسسة ال�] ��دف إtى حماية أصولها وزيادة  تبعةاإلجراءات واألساليب والوسائل امل

 ." اإلنتاجية، كما أ®�ا توفر الدقة ~ي البيانات واملعلومات املحاسبية واملاليةالكفاءة 

 خصائص نظام الرقابة الداخلية:  .2

 من بي�ا ماي�ي:  نذكر هناك العديد من الخصائص ال�] يجب أن تتوفر ~ي أي نظام رقابي سليم، 

ت ف األخطاء واالنحرافا: يقصد �ªا استخدام نظام رقابة جيد ومتطور، يوقم ع�ى اكتشاالفعالية -

 ، ومعالج�³ا بطريقة تضمن عدم وجودها ~ي املستقبل.وقوعها قبل 

ة وجيدة وينبâي أن ال يكون خاضعا ميبطريقة سل ھ: يجب ع�ى املرؤوس القيام بعملاملوضوعية -

 ملحددات واعتبارات شخصية.

ة لمودقيقة وكا ول ع�ى معلومات صحيحةقادر ع�ى الحص الرقابي النظام ان يكون الدقة: يجب  -

 عن األداء، والتأكد ~ي نفس الوقت من مصدر املعلومات.

																																																													
سكرة، ب نسرین حشیشني، دور محافظ الحسابات في تقییم نظام الرقابة الداخلیة، مذكرة لنیل شھادة الماسترة في العلوم المالیة المحاسبیة، جامعة 1	

 .42، ص 2012الجزائر، 
2	 Mohamed	Hamzaoui,	audit	gestion	des	risque	d’entreprise	et	contrôle	interne,	village	moudiale,	1er	edition,	
2006,	p80	



عموميات حول محافظ الحسابات ونظام الرقابة                                                         الفصل األول 

	الداخلية
	

17	
	

: ح�° يكون النظام الرقابي ناجحا، يجب أن تتوافر املرونة، أي التكيف مع املتغ:9ات املرونة -

ع�ى التنظيم،فنادرا ما تتشابھ املشاكل وأسباب اإلنحراف مما يتطلب أن يكون التعرف  ةاملستجد

 مع احتياجات املؤسسة. تبعسلوب الرقابة املأل  اتخذ بمع�° آخر مناسبا للموقف املمناسب

 قي كافة املعلومات ~ي الوقت املناسب،حيث تفقدتوافر نظام سليم لتل : ال بد منالتوقيت -

 ة معناها وفائد��ا جزئيا أو كليا.ذاملعلومات املتخ

حرافات عن الخطة، وبالتاtي : الهدف من وجود نظام الرقابة هو الحد من االنالتوف:9 ~ي النفقات -

أو الخسائر املرتبطة بھ، لذا يجب أن يكون مردود النظام أك±9 من  الضائعةالحد من النفقات 

ايية يمكن ضبطها قوني شديد التطور من أجل عمليات ر . فمثال شراء نظام الك9Zھتكاليف

�Çا ال املتحصل عل باستعمال أنظمة بسيطة بأقل التكاليف ال يعت±9 اقتصاديا مادامت الفوائد

 توازي التاكليف.

وتع�] بھ اتفاق النظام الرقابي املق9Zح مع حجم وطبيعة النشاط الذي تتم  االستمرارية واملالئمة: -

الرقابة عليھ، فعندما تكون املؤسسة صغ:9ة يفضل لها أسلوب رقابي بسيط ع�ى عكس 

 املؤسسات ذات الحجم الكب:9 تتطلب نظام أك9ã تعقيدا ومالئمة.

: يش:9 تكامل النظم الرقابية إtى ضرورة إستيعاب هذه النظم لجميع املعاي:9 الخاصة بكل التكامل -

الخطط التنظيمية، باإلضافة إtى أنھ يجب أن يكون هناك تكامل ب:ن الخطط ذا��ا وأيضا تكامل 

 .1ب:ن النظم الرقابية املستخدمة

 املطلب الثاني: مكونات وأهداف نظام الرقابة الداخلية

 مكونات نظام الرقابة الداخلية:  .1

لنظام الرقابة الداخلية خمسة مكونات رئيسية متداخلة مع بعضها البعض لتشكل إطار متكامل 

ناها املعهد األمريكي للمحاسب:ن القانوني:ن ، كما تبCOSOلها، تم وضعها من قبل لجنة حماية املنظمات 

AICPA  هذ، وتتمثل هتسي:9 املعلومات وتكامل عمليا��اوتم بناؤها اعتمادا ع�ى أسلوب اإلدارة ~ي 

ة الرقابية، تقدير املخاطر، األنظمة الرقابية، املعلومات واالتصال باإلضافة إtى التوجيھ ئاملعلومات ~ي البي

 :واملتابعة الشكل التاtي يمثل منھ املكونات 

																																																													
1	https://almohasben.com,01-03-2020,	10h37	
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 : مكونات نظام الرقابة الداخلية )I-01(الشكل 

 

 

 

 

عمر أم:ن، تفعيل دور نظام الرقابة الداخلية ~ي ظل بيئة التجارة اإللك9Zونية، مجلة جامعة كركوك للعلوم  هر ظا املصدر: ساكر 

  150، ص2012، العراق، 2، العدد 2اإلدرية واالقتصادية، املجلة 

 البيئة الرقابية:  -1

ر عنصتشكل البيئة الرقابية أساس مكونات نظام الرقابة الداخلية األخرى، وعدم وجود هذا ال

لبيئة اقوية، وتحدد هذه  ھالهام يكون حتما سببا ~ي عدم فاعلية هذا النظام ح�° ولوكانت باÝي مكونات

الداخلية، كما أن نظرة اإلدارة تجاه الرقابة الداخلية  الرقابة ع�ى نظام نبموافقة األفراد املسؤول:

ية ة إظهار تأييدها القوي للرقابة الداخلوموقفها اتجاهها تأث:9ا هاما ع�ى فعالي�³ا، وبالتاtي فع�ى اإلدار 

دى ل اتة انعكاس لقوة الكفاءة واألخالقيوتبليغھ لكل شخص ~ي املؤسسة، وتمثل الرقابة الداخلي

األخالقية  املالية والقيم بالËéاهةلËZام ة يتطلب االع�ا ولتحقيق رقابة داخلية فعال األشخاص املسؤول:ن

شكل صحيح فإن االلËZام يجب أن يبدأ من بجيدا  مصممةداخلية الحميدة، وإذا ماكانت الرقابة ال

 .1األع�ى انطالقا من الرئيس التنفيذي للمؤسسة ثم يتمم ع�ى الكل

 العناصر ال�] تستند عل�Çا البيئة الرقابة ºي: 

  .االلËZام بالكفاءة -

 .والقيم األخالقية الËéاهة -

 .فلسفة االدارة ونمط التشغيل -

 يد الصالحيات واملسؤوليات.الهيكل التنظيم] وتحد -

																																																													
، الرقابة الداخلیة أدلة األثباث، 2شرح معاییر المراجعة الدولیة واألمریكیة والعربیة، الجزءطارق عبدالعال حماد، موسوعة معاییر المراجعة،  1	

 58، ص2004الدار الجامعیة، االسكندریة، مصر 

 البیئة الرقابیة

 التوجیھ والمتابعة  المعلومات واالتصال  األنشطة الرقابیة   بیئة المخاطر 
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 .تقدير املخاطر -2

مثلما يقدر املراجعون مخاطر املراجعة، كماخطر التعب:9 عن رأي غ:9 متحفظ عن القوائم املالية 

ال�] �ªا أخطاء جوهرية، فإن املديرين يقدرون مخاطر األعمال، ومخاطر عدم بلوغ املؤسسة ألهدافها 

خارجية والضغوطات املؤثرة عل�Çا، وع�ى الرقابة الداخلية مساعدة كما عل�Çم تقدير العوامل الداخلية وال

هؤالء املديرين ~ي تقدير وإدارة هذه املخاطر وهذا من أجل ضمان تحقيق أك±9 قدر ممكن من األهداف 

 .1املسطرة

 : الرقابية األنشطة -3

رة، ات اإلداتعرف أنشطة الرقابة بأ®�ا السياسات واالجراءات ال�] تساعد ~ي ضمان تنفيذ إجراء

وع�ى سبيل املثال: اتخاد اإلجراءات الالزمة لتناول املخاطر ال�] ��دد تحقيق أهداف املؤسسة، لذلك 

فإن أنشطة الرقابة سواءا ضمن أنظمة تكنولوجيا املعلومات أو األنظمة اليدوية لها أهداف متنوعة، 

الرقابة  ل عام يمكن تصنيف أنشطةويتم تطبيقها عند مختلف املستويات التنظيمية أو الوظيفية، ويشك

 : 2ع�ى أ®�ا سياسات واجراءات تخص ماي�ي املراجعةتكون مناسبة لعملية قد ال�] 

 راجعة األداء: مراجعة وتحليل األداء الفع�ي مقارنة باملوازنات والتوقعات وأداء الف9Zات السابقة. -3-1

 الل مجموعت:ن هما: معالجة املعلومات: فحص دقة واكتمال املعلومات من خ -3-2

 .عناصر رقابة التطبيق: معالجة التطبيقات الفردية  -

 . عناصر الرقابة العامة: ºي ال�] تتعلق بالعديد من التطبيقات -

الرقابة الفعلية: تشمل توف:9 الحماية واالستغالل األمثل لألصول، وتقديم تسهيالت للوصول إtى  -3-3

 السجالت وال±9امج وامللفات املحاسبية.

فصل الواجبات: توكيل أفراد مختلف:ن ملسؤوليات التصريح باملعلومات وتسجيل املعلومات  -3-4

 عهد��م .واالحتفاظ باألصول ~ي 

																																																													
 62نفس المرجع السابق، ص 1	
، 2015 الطبعة الثانیة، عمان ، األردن، أحمد حلمي جملة، مدخل إلى التدقیق والتأكید وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، دار صفاء للنشر والتوزیع، 2	

  215-213ص 
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 املعلومات واالتصال:  -4

هذا املكون بتحديد املعلومات املالئمة لتحقيق أهداف املؤسسة وكيفية الحصول عل�Çا  �áتم

tى أنظمة اعداد التقارير املالية.وتحويلها من أنظمة معالجة املعلومات إ 

ب:ن االدارة وأولئك  توع�ى املراجع أن يشمل فهمھ أيضا بأمور اعداد التقارير املالية واالتصاال 

املكلف:ن بالرقابة، واالتصاالت الخارجية مثل االتصاالت مع السلطات التنظيمية ويمكن أن تكون هذه 

 .1االتصاالت الك9Zونية أو شفوية

 تابعة: التوجيھ وامل -5

خلية اأنشطة التوجيھ واملراقبة بالتقدير املستمر أو التقدير ع±9 ف9Zات لجودة أداء الرقابة الد تتعلق

ها بما ليدتع ةقييم املوضوع لها، وتحديد إمكانيتنفيد الرقابة ~ي ظل الت ىتقوم بھ اإلدارة لتحديد مد

تعديل ل إtى املعلومات املتعلقة بالقدير واليتالئم مع التغ:9ات الحاصلة ~ي الظروف املحيطة، ويتم التوص

 2بدراسة الرقابة الداخلية الحالية وتقدير الهيئات التنظيمية مثل الهيئات التنظيمية البنكية وغ:9ها.

 

 أهداف نظام الرقابة الداخلية: .2

2.1.  :[¾Ôالهدف الرئي 

~ي: التوفيق يتمثل الهدف الرئيÔ¾] لنظام الرقابة الداخلية ~ي أي منشأة أو وحدة أو مؤسسة 

 والتنسيق ب:ن سلوك وتصرفات العامل:ن ~ي املنشأة واألهداف الفردية التشغيلية ال�] تسÆى تحقيقها.

عن املؤسسة كب:9ة الحجم ع�ى أساس  مويختلف هذا الهدف الرئيÔ¾] العام ~ي املنشأت صغ:9ة الحج

 ماي�ي: 

مباشرة من خالل  ~ي مؤسسة صغ:9ة الحجم: يتحقق هذا الهدف الرئيÔ¾] العام بطريقة -

 اشرتھمبالتعليمات املكتوبة أو الشفوية لصاحب املؤسسة للعامل:ن ف�Çا بصورة يومية عند 

 . لعملية املتابعة ملا يتم انجازه من أعمال عن طريق هؤالء العامل:ن

																																																													
 212أحمد حلمي جملة، نفس المرجع السابق، ص 1	
 212نفس المرجع، ص 2	
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 ~ي مؤسسة كب:9ة الحجم: يتحقق من خالل:  -

 تحديد وتوضيح العالقة ب:ن كل من السلطات واملسؤوليات. -

 يد اختصاصات ومهام كل موظف من موظفي املؤسسة.تحد -

 يتم ذلك من خالل: 

 .خريطة تنظيمية متكاملة للتنظيم اإلداري  -

 .1مجموعة من اللوائح واالجراءات ملختلف عناصر نشاط املؤسسة -

 : األهداف التشغيلية .2.2

سة �ªدف سقها ~ي املؤ يتحق اtىصيلية ال�] يسÆى نظام الرقابة الداخلية فتتمثل ~ي األهداف الت

 هذه األهداف بعنصري الرقابة الداخلية الرئيسية املتمثلة ~ي:  وتتعلقتحقيق الهدف الرئيÔ¾] السابق، 

 أهداف تتعلق بالرقابة املحاسبية الداخلية:  -

 . كالسرقة واالختالس حماية األصول وممتلكات املؤسسة من أي إنحرافات غ:9 مشروعة -

 دقيقة يمكن االعتماد عل�Çا ~ي املجاالت املختلفة. التأكد من الحصول ع�ى بيانات محاسبية -

 أهداف تتعلق بالرقابة االدارية الداخلية:  -

عناصر املدخالت للعمليات  كافةتحقيق كفاءة التشغيل وتنمي�³ا من خالل التحقق من  -

 .تشغيل هذه العناصرالتشغيلية االنتاجية وكفاءة مرحلة 

ياسات والتعليمات املوضوعة من قبل االدارة أو األجهزة تحقيق االلËZام بالقوان:ن واللوائح والس -

 .و الرقابة ال�] تخضع لها املؤسسةالحكومية أ

 .2تخفيض احتمال حدوث مخالفات ألي تعليمات أو لوائح أو نظم خاصة باملؤسسة -

 املطلب الثالث: مقومات واجراءات نظام الرقابة الداخلية

 : مقومات نظام الرقابة الداخلية .1

																																																													
حمزة بطینة، دور محافظ الحسابات في تفعیل نظام الرقابة الداخلیة في مؤسسة اقتصادیة مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شھادة ماستر في  1	

 54، ص2018لمحاسبة، جامعة لخضر بالوادي، الجزائر، العلوم المالیة وا
  55-54حمزة بطینة،، مرجع سابق ذكره، ص  2	
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 ن نظام الرقابة فعاال يجب أن يحتوي ع�ى العناصر اآلتية: لكي يكو 

 وجود خطة واضحة ومنطقية للوظائف التنظيمية ال�] تمثل الصالحيات واملسؤوليات. -

 وجود نظام ماtي مالئم للعمليات واألنشطة لتحديد العالقات املالية مع وجود إجراءات واضحة. -

 والوظائف والواجبات لكل وحدة إدارية.وجود ممارسات إدارية سليمة للقيام باملهام  -

 . وجود الشخص املناسب ~ي املكان املناسب -

 .وجود معاي:9 واضحة لجودة األداء -

 .1وجود نظام تدقيق داخ�ي مت:ن وجيد ع�ى أساس م¨] وفعال ومستقل -

  2شكل التاtي يمثل املقومات املحاسبية واإلدارية لنظام الرقابة الداخلية:

 

 

 

 

 ومات نظام الرقابة الداخلية مق )I-02( شكل

  

 

 

 

 

																																																													
بوزواوي رتیبة، دور محافظ الحسابات في تقییم نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر في العلوم المالیة  1	

 18-17، ص2019-2018والمحاسبة، جامعة المسیلة، 
 ةبرابح بالل، تقییم دور المراجع الداخلي في تحسین نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسات االقتصادیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھاد 2	

 22، ص2015الماجستر في علوم التسییر، جامعة بومرداس، 

	مقومات نظام الرقابة الداخلیة

	المقومات اإلداریة	المقومات المحاسبیة

	ھیكل تنظیمي كفئ-
	كفاءة الموظفین-
مستویات ومعاییر أداء  -

	سلیمة
وجود قسم لمراجعة -

	لداخلیةا
سیاسات وإجراءات حمایة -

	األصول 

	نظام محاسبي سلیم-
الوسائل اآللیة اإللكترونیة -

	المستعملة
	الجرد الفعلي لألصول-
	الموازانات التخطیطة-
نظام التكالیف المعیاریة -

والتكالیف على أساس 
	األنشطة.
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 : 1خمسة مقومات للرقابة الداخلية ºي COSOكما حددت لجنة 

 .بيئة الرقابة  -

 .تقدير املخاطر  -

 .االتصال واملعلومات  -

 .أنشطة الرقابة  -

 .التقييم  -

 لذلك يجب ع�ى مدقق الحسابات الحصول ع�ى الفهم املناسب لهذه املقومات.

 ة الداخلية: إجراءات نظام الرقاب .2

إن إجراءات نظام الرقابة الداخلية تختلف من مؤسسة إtى أخرى وذلك تبعا لطبيعة وحجم 

النشاط، فليس هناك ~ي الواقع نظام ثابث ومحدد للرقابة الداخلية يمكن اتباعھ ~ي جميع املؤسسات، 

 .2فما يصلح للمؤسسة معينة ال يمكن تطبيقھ بالضرورة ~ي املؤسسات األخرى 

 :3تصنيف إجراءات الرقابة الداخلية إtى املجموعات األتية ويمكن

سة، فنجد إجراءات إجراءات تنظيمية وإدارية: تخص هذه اإلجراءات أوجھ النشاط داخل املؤس -

داري من خالل تحديد اإلختصاصات، تقسيم واجبات العمل داخل كل مديرية تخص األداء اإل 

دود معرفة ح يتيحزيع وتحديد املسؤوليات ملا ملا يضمن فرض رقابة ع�ى كل شخص داخلها وتو 

 النشاط لكل مسؤول ومدى إلËZامھ باملسؤوليات املوكلة إليھ.

إجراءات محاسبية: يعت±9 نظام املعلومات املحاسبية السليم من ب:ن أهم املقومات املدعمة  -

إحكام  من تمكنلنظام الرقابة الداخلية الفعال، لذلك بات من الواضح وضع إجراءات معنية 

																																																													
قدمة ضمن متطلبات الماستر علوم تجاریة، جامعة أو بواقي، فیروز أوكسل، دور نظام الرقابة في اتخاذ القرارات االستراتجیة، مذكرة م 1	

 7، ص2014
 17-14، ص1996ادریس عبدالسالم الشتوي، مراجعة معاییر وإجراءات، دار النھضة العربیة، الطبعة الرابعة، بیروت،  2	
 119-105طواھر محمد التھامي وصدیقي مسعود، مرجع سابق ذكره، ص3	
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رقابة دائمة ع�ى العمل املحاسì] من خالل التسجيل الفوري للعمليات ال�] تقوم �ªا املؤسسة 

محافظ الحسابات، إذ يقوم بتسجيل العملية بعد حدو�íا مباشرة، بغية تفادي  وظائفمن ب:ن 

تراكم املستندات وضياعها. وعند حدوث خطأ من هذا األخ:9 عن جهل الطرق والقواعد 

 قî¾] ع�ى هذه األشكال ويتيح معالجةيطيع كشف خطأه. فوضع هذا اإلجراء لية فال يستاملحاسب

 أي خطأ يطرأ ع�ى املعلومة املحاسبية.

إtى اإلجراءات املتعلقة بالجانب التنظيم] واإلداري، واإلجاراءات ال�]  ق إجراءات عامة: بعد التطر  -

.[ìتخص العمل املحاس 

 :1بق�³ا، لذلك سنم:Ë ب:ن اإلجراءات التاليةلساة ال�] تكون مكملة سنتناول ~ي هذا البند إجراءات عام

 التأم:ن ممتلكات املؤسسة من كل األخطار ال�] قد تتعرض لها حسب طبيع�³ا -

 إدخال اإلعالم اآلtي للمؤسسة ألنھ يعمل ع�ى: -

  .حجم عدد العمليات -

 .السرعة ~ي معالجة البيانات -

 .~ي املعالجة أتخفيض نسبة الخط -

 ة الرجوع أو إستشارة املعطيات بسرعة.إمكاني -

 .إستخدام وسائل الرقابة املزدوجة مثل توقيع الشكيات -

 راقبة ال±9يد الوارد والصادر.ملوضع نظام  -

-  

 :  إعداد تقرير لنظام الرقابة الداخلية .3

تعد إدارة الشركة تقرير عن مدى توفر وفعالية نظام الرقابة الداخلية ويعد املراقب تقرير حول 

 قابة الداخلية وفق التاtي: الر 

رقابة الداخلية ع�ى اعداد التقارير املالية، تم تصميمھ ليوفر تأكيدا لتحتفظ الشركة بنظام ل

معقوال إلدارة الشركة ومجالس اإلدارة بخصوص إعداد القوائم املالية يمكن الوثوق �ªا. ويتكون النظام 

 .)اطر، وأنشطة رقابية واملعلومات واالتصاالت واملتابعةبيئة الرقابة، وتقييم املخ (من املكونات التالية:

																																																													
 168، ص1998قیق والرقابة في البنوك، دار وائل، عمان، األردن، خالد أمین عبدهللا، التد 1	
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وتتضمن بيئة الرقابة هيكال تنظيميا موثقا وتحديدا للمسؤوليات وسياسات واجراءات محددة 

 تتضمن قواعد للسلوك لتشجيع املمارسات األخالقية، واختيار وتدريب وتطوير املوارد البشرية.

ام الرقابة الداخلية واعداد تقارير بخصوص ذلك تتضمن ويتابع املراجعون الداخليون تشغيل نظ

نتائج توصيا��م لإلدارة وملجلس اإلدارة وتتخد اإلجراءات املصححة الالزمة ملعالجة أوجھ الفصول ~ي 

الرقابة ال�] يتم اكتشافها وتحس:ن النظام. وتقوم لجنة املرجعة تتكون بالكامل مدراء خارج:ن باالشراف 
1. 

لفعالية أي نظام رقابة داخلية تتضمن ارير املالية وتوجد حدود مالزمة د التقع�ى عملية اعدا

طؤ ب:ن العامل:ن أو تخطي نواßي الرقابة بواسطة بعض املستويات اإلدارية. وبالتاtي فإن أي اامكانية التو 

 .ةبخصوص اعداد القوائم املالي معقوال  نظام فعال للرقابة الداخلية يستطيع أن يوفر فقط تأكيدا

 ام وفق2013/12/31وقد قيمت الشركة نظامها للرقابة الداخلية ع�ى اعداد التقارير املالية ~ي 

 COSOتقرير  يعتمدهاملقاييس نظام الرقابة الداخلية الفعال ع�ى اعداد التقارير املالية ال�] 

)COMMITTE OF SPONSORING ORGANIZATIONSواعتمادا ع�ى ذلك التقيم تعتقد الشركة أن ( 

 . 2م2013/12/31نظامها للرقابة الداخلية ع�ى اعداد التقارير املالية يتوافق مع تلك املقاييس ~ي 

 

 

 شركة 

 توقيع املدير التنفيدي

 توقيع املدير املاtي

 التاريخ

																																																													
1	https://specialties.bayt.com/fr/specialties/q/88038/	

 نفس المرجع السابق 2	
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نحن قد فحصنا تقرير االدارة ان شركة (.....) لد�áا رقابة داخلية فعالة ع�ى اعداد التقارير املالية 

 الداخلية. ةتقرير االدارة املرفق عن الرقاب م الذي يتضمنھ 2013/12/31~ي 

كي للمحاسب:ن القانوني:ن، يال�] اصدرت بواسطة املجمع األمر  وقد تم الفحص وفقا للمعاي:9 

وبالتاtي، فإنھ قد تضمن الحصول ع�ى فهم الرقابة الداخلية ع�ى اعداد التقارير املالية، واختبارا وتقيما 

أن  دنعتقوتشغيل الرقابة الداخلية، واالجراءات األخرى ال�] نعت±9ها ضرورية واننا لفعالية تصميم 

 يوفر أساسا معقوال إلبداء رأينا. الفحص

وبسبب الحدود املالزمة ألية رقابة داخلية، فإنھ قد ال يتم اكتشاف بعض األخطاء أو املخالفات 

 ملاخاطر ضع املستقبلية يخ للف9Zاتلتقارير املالية لية ع�ى إعداد اأيضا، فإن توقع أي تقييم للرقابة الداخ

أن الرقابة الداخلية قد تصبح غ:9 كافية بسبب التغ:9ات ~ي الظروف، أو أن درجة االلËZام بالسياسات 

 واإلجراءات قد تنخفض.

لية او~ي رأينا أن تأكيد اإلدارة بأن شركة (........) لد�áا رقابة داخلية فعالة ع�ى اعداد التقارير امل

م قد حدد بعدالة، ~ي كل الجوانب الهامة اعتمادا ع�ى املقاييس املحددة ~ي تقرير 2013/12/31~ي 

 .treadwayالذي أصدر بواسطة لجنة  COSOإطار متكامل" املنبتقة عن  –"الرقابة الداخلية 

 

 اإلسم        التوقيع 

 التاريخ

 

 

 بة الداخليةاملبحث الثالث: عالقة محافظ الحسابات بنظام الرقا

إن دراسة نظام الرقابة الداخلية يعت±9 الخطوة األوtى ~ي عملية التدقيق، ونقطة اإلنطالق ال�] 

يرتكز عل�Çا محافظ الحسابات، فهو يقوم بالدراسة والفحص والتقييم من أجل الوصول إtى معرفة مدى 

بات ولية محافظ الحساتطبيق املؤسسة للسياسات املوضوعة، حيث سنتطرق ~ي هذا املبحث إtى مسؤ 
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إتجاه نظام الرقابة الداخلية وعملية الفحص ال�] يقوم �ªا وكذا تقييم محافظ الحسابات لنظام الرقابة 

 الداخلية.

 املطلب األول: مسؤولية محافظ الحسابات فيما يخص نظام الرقابة الداخلية

ية وظبط داخ�ي فإن مسؤولية بما أن نظام الرقابة الداخلية يتكون من رقابة محاسبية ورقابة إدار 

 : 1محافظ الحسابات حول هھ األنظمة تتضح من خالل ماي�ي

 الرقابة املحاسبة:  .1

ية دفاتر ومدى إمكان~ي اليعت±9 محافظ الحسابات مسؤول عن نظام الرقابة املحاسبية املسجلة 

فحص، الف9Zة املالية محل الاإلعتماد عل�Çا، ومدى داللة القوائم املالية للوضع املاtي الفع�ي للمنشأة عن 

كذلك حماية أصول املنشأة النقدية وغ:9 النقدية من اإلختالس والتالعب وإكتشاف األخطاء، كذلك 

أثر جوهري ~ي عملية التدقيق  ايجب ع�ى محافظ الحسابات أن يبذل عناية خاصة لهذا النظام كونھ ذ

 املرتقبة.

نظام الرقابة الداخلية لغرض نظام املحاسì] و �ى املدقق فهم اللذلك أوضحت معاي:9 التدقيق ع

قق أن يجب ع�ى املدالتخطيط لعملية التدقيق، والتعرف ع�ى تصميم النظام املحاسì] وطريقة عملھ و 

 لنظام املحاسì] لتشخيص وفهم: ايحصل ع�ى فهم 

 . املعامالت الرئيسية لعمليات املنشأة -

 . كيف بدأت هذه املعامالت -

 . همة واملستندات والحسابات ال�] تتضم�ا البيانات املاليةالسجالت املحاسبية امل -

املعامالت الهامة والحاالت األخرى لغاية  نشأةطريقة معالجة التقارير املحاسبية واملالية منذ  -

 . تضمي�ا ~ي البينات املالية

 الرقابة اإلدارية:  .2

																																																													
تر في الماسدحمان عبدالرحمان، ریحان محمود، دور محافظ الحسابات في تقییم نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة االقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة  1	

 24، ص2016/2015العلوم المالیة والمحاسبیة، قسم العلوم المالیة والمحاسبیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، عین الدفلى، 
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إلدارية ~ي املنشأة محل ال يعت±9 محافظ الحسابات مسؤوال عن دراسة وتقييم نظام الرقابة ا

ضعها، تم و الخطة ال�]  االفحص، حيث إن هذا النوع من الرقابة �áدف إtى تنفيذ السياسات اإلدارية وفق

9ا خاصة ا كب:بئويلقى عليھ عمن مسؤولياتھ  عبفحص نظام الرقابة الداخلية سيوسوإن إلزام املحافظ 

عھ محافظ �ى برنامج التدقيق الذي يقوم بوضثر عوأن وجود أو عدم وجود نظام الرقابة اإلدارية ال يؤ 

 الحسابات.

 الضبط الداخ�ي:  .3

فيما يخص نظام الضبط الداخ�ي فيعت±9 محافظ الحسابات مسؤوال عن فحص وتغي:9 أنظمة 

العمليات  الضبط الداخ�ي، كما هو معروف أن نظام الضبط الداخ�ي هو أنظمة الضبط والرقابة ع�ى

من قبل موظف آخر  تھإكمالھ والتحقق من صح يتم يؤدي إtى عمل أي موظف ذياليومية للمنشأة، وال

محافظ الحسابات مسؤول عن عملية األخطاء والغش بسهولة، وبما أن حيث أن ذلك يؤدي إtى إكتشاف 

 .1إكتشاف األخطاء والغش واإلختالس فإنھ بذلك يعت±9 مسؤوال عن فحص نظام الضبط الداخ�ي

tى ضرورة قيام املدقق بتقييم وفهم األنظمة الرقابة 315ي للتدقيق رقم (كما أشار املعيار الدوtإ (

للمؤسسة، ويحدد ما إذا تم العمل �ªا من طرف املوظف:ن ~ي ملؤسسة أم ال وال�] تمكنھ من القيام 

 .2بعملية الفحص والتقييم

 

 

 

 

 املطلب الثاني: فحص محافظ الحسابات لنظام الرقابة الداخلية

																																																													
 24دحمان عبدالرحمان، ریحان محمود، مرجع سبق ذكره، ص 1	
، ساعة 13/05/2020ي من خالل فھم المؤسسة وبیئتھا، تم اإلطالع علیھ یوم ، تحدید مخاطر الخطأ الجوھر315المعیار الدولي للتدقیق رقم  2	

16	:20  
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هامھ أهمها عملية فحص نظام الرقابة مللحسابات عدة مراحل وخطوات أثناء مباشرتھ يتبع محافظ ا

بالغ ع�ا وكذا لتحديد خاطر وإكتشاف القصور املهمة وإال الداخلية من خالل عدة خطوات لتحديد امل

 نقاط القوة والضعف وتتم عملية الفحص من خالل الخطوات التالية: 

 الخطوة األوtى:  .1

 : 1م بالفحص املبدئي، حيث يجب ع�ى محافظ الحسابات فهم ماي�يكخطوة أوtى يقو 

 طبيعة النظام املحاسì] ~ي املؤسسة والدورة املحاسبية -

طبيعة نظام الرقابة الداخلية املطبقة من قبل املؤسسة عن طريق اإلستفسار من األشخاص  -

 ةداخل املؤسسة أو الرجوع إtى املستندات ال�] توصف نظام الرقابة الداخلي

��دف عملية الفحص املبدئي لنظام الرقابة الداخلية إtى تحديد النواßي ال�] يرغب املحافظ اإلعتماد 

 عل�Çا ~ي عملية التوقف.

 الخطوة الثانية:  .2

يقوم محافظ الحسابات بعد اإلن�³اء من مرحلة الفحص املبدئي بتحديد مخاطر الرقابة وهذا 

) (تقدير املخاطر والرقابة الداخلية) فبعد فهمھ ومعرفتھ ISA400ماجاء بھ املعيار الدوtي للتدقيق رقم (

طريقة بلتخطيط لعملية التدقيق وتطويرها الكافية النظام املحاسì] ونظام الرقابة الداخلية هنا يقوم با

لة ~ي املخاطر ر التدقيق املتمثامل¨] لتقدير مخاط هإستخدام إج�³اداtى ها باإلضافة ذفعالة تمكنھ من تنفي

 زمة، مخاطر الرقابة ومخاطر عدم اإلكتشاف.مال 

              .فيجب ع�ى املحافظ تقدير املخاطر كال ع�ى حدا لكي ال تمس باستمرارية إستغالل املؤسسة

بالسياسات واإلجراءات للنظام املحاسì] ونظام  (املحافظ) فعند تدقيق البيانات املالية �áتم املدقق

 الية باإلضافة لتقديرات املخاطر كل هذا يمكنھ من: الرقابة لتأكيد البيانات امل

 . تحدث ~ي البيانات املالية قد تشخيص األنواع املحتملة لألخطار الجوهرية وال�] -

 . دراسة العوامل ال�] تؤثر ع�ى مخاطر وجود أخطاء هامة -

																																																													
ي ف حمزة بطینة، حیاة سایحي، یاسین مرغنیة، دور المحافظ الحسابات في تفعیل نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة اإلقتصادیة،دراسة میدانیة 1	

في العلوم المالیة والمحاسبیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الوادي، شركة بالستي انابیب  مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر 
 67، ص2017/2018الجزائر، 
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 .1تصميم إجراءات تدقيق مالئمة -

 الخطوة الثالثة:  .3

أوجھ القصور فيما يخص الرقابة الداخلية وهذا ماجاء  عنالغ بعد تحديد وتقدير املخاطر يتم اإلب

) (اإلبالغ عن أوجھ القصور ~ي الرقابة الداخلية للمكلف:ن ISA256بھ املعيار الدوtي للتدقيق رقم (

 بالحوكمة واإلدارة) فهنا محافظ الحسابات خالل عملية الفحص مطالب بماي�ي: 

 .ة الداخليةالتعرف ع�ى أوجھ القصور ~ي نظام الرقاب -

 هذه القصور مهمة ألخدها بمحل الجد. ما اذا كانت  تحديد -

واجب محافظ الحسابات إبالغ الجهاز اإلداري املسؤول ~ي الوقت املناسب ويجب أن يقدم هذا  -

 البالغ كتابة ويتضمن ماي�ي: 

 .وصفا دقيقا ألوجھ القصور وشرح تأث:9ا��ا املحتملة -

 فهم البالغ كما يجب عليھ توضيح ماي�ي: معلومات كافية لتمك:ن اإلدارة من

 . الرأي حول سالمة القوائم املاليةأن غرض املحافظ هو إبداء   -

أن أوجھ القصور ال�] تعرف عل�Çا لها أهمية لذا يجب أخذها بع:ن اإلعتبار وعليھ ابالغ اإلدارة   -

 �ªا.

ور املناسب بأوجھ القص و النحفهدف محافظ الحسابات هو إبالغ اإلدارة واملكلف:ن بالحوكمة ع�ى 

 .2بإستمرارية إستغالل املؤسسة مستال�] تمت ~ي نظام الرقابة الداخلية وال�] 

 الخطوة الرابعة:  .4

ريقة ق بنفس الطن أساليب الرقابة ~ي املؤسسة تطباختبارات اإللËZام، ��دف إtى التحقق من أ

 . ءات وأساليب الرقابةال�] وضعت �ªا، وأن املوظف:ن ~ي املؤسسة ملËZمون بتطبيق إجرا

 ��تم إختبارات اإللËZام بالدرجة األوtى بثالث عوامل من أساليب الرقابة: 

																																																													
 19	50:على ساعة  20/04/2020 ) تقدیر المخاطر الرقابة الداخلیة، تم اإلطالع علیھ یوم400المعیار الدولي للتدقیق رقم ( 1	
)، اإلبالغ عن أوجھ القصور في الرقابة الداخلیة للمكلفین بالحوكمة واإلدارة، تم اإلطالع علیھ یوم 256المعیار الدولي للتدقیق رقم ( 2	

 .50:	19على ساعة  20/04/2020
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 .قبل أن يقرر اإلعتماد ع�ى أساليب الرقابة الداخلية , تكرار القيام باإلجراءات الرقابة ضرورية -

 .ةيقة الصحيحجودة تنفيذ إجراءات الرقابة فمن الضروري إنجازها بطريقة معنية أل®�ا ºي الطر  -

األفراد الذين يقومون بإجراءات الرقابة، يجب أن يكون الشخص املسؤول عن إجراء الرقابة  -

 .مستقال عن الوظائف ال�] ال يجوز ضمها إtى عملھ وذلك لتصبح الرقابة فعالة

يجب مع محافظ الحسابات التحقق من جدية النظام للتأكد من صحة الرقابة املؤيدة  -

 .أخد عينة  ندات عن طريقتبمس

 كون خطوات اإللËZام بإجراءات الرقابة ع�ى النحو التاtي: تجب أن ي

 .قيق دتحديد أهداف الت -

 .تعريف وتحديد مجتمع الدراسة  -

 .تحديد الصفات املراد إختبارها  -

 ,تحديد حجم العينة -

 .1فحص إجراءات للرقابة -

 املطلب الثالث: تقييم محافظ الحسابات لنظام الرقابة الداخلية

يتطلب التقييم السليم لنظام الرقابة الداخلية أن يقوم محافظ الحسابات بدراسة وتدقيق 

منتظم، ويقوم برسم برنامج التدقيق املناسب الذي يمكنھ من الحصول ع�ى املعلومات ال�] تساعده 

 يماتقرير الداخ�ي املعد من قبل املدقق الداخ�ي فالطريق  عملھ إما عن طريق املالحظة أو عنخالل 

 يخص نظام الرقابة الداخلية الذي يعت±9 كدليل يمكن أن يساعده ~ي عملية التدقيق.

 وتتمثل طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية فيماي�ي: 

 طريقة اإلستبيان:  .1

وهو عبارة عن أسئلة إستفسارية ملا يجب أن تكون عليھ الرقابة الداخلية، وتقدم هذه القائمة 

ريق د من اإلجابات عن طكأاملحافظ الذي يقوم بدوره بالت بة عل�Çا وردها إtىللموظف:ن املختص:ن لإلجا

																																																													
 .25-24بوزاوي رتیبة، تبان تفاحة، مرجع سبق ذكره، ص 1	
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ات كل اإلجاب تدل اإلختبار واملعاينة ويتوقف نجاح هذه الطريقة ع�ى كيفية صياغة األسئلة بحيث

 "نعم" ع�ى أنظمة دقيقة للرقابة واإلجابة "ال" ع�ى أنظمة ضعيفة.ب

ز معظم خصائص ابر إتطبيق، مرونة األسئلة بما يضمن لومن مزايا اإلستبيان ماي�ي: سهولة ا

 .1توف:9 الوقت. حيث يستغ�] املحافظ ع�ى إنشاء برنامج جديد بكل عملية تدقيق منفردة,النظام 

 التقرير الوصفي:  .2

يتم إستخدام طريقة التقرير الوصفي عن طريق وصف إجراءات نظام الرقابة الداخلية املتبعة 

، وتسمح هذه الطريقة بتوف:9 درجة من املرونة أك±9 من نظام اإلستبيان، ومن والتفاصيل ع�ى العمليات

قابة الداخلية قوي أو خالل نظام هذا التقرير الوصفي يصل محافظ الحسابات إtى نتيجة أن نظام الر 

نقاط الضعف، يشمل هذا التقرير جميع اإلجراءات املستخدمة ~ي املؤسسة لكل عملية  هيةضعيف وما

اإلحتياجاتھ، حيث أن الوصف غ:9 الجيد لنظام  املستندات ويختلف من محافظ إtى آخر وفقوتراجع ا

 .2الرقابة الداخلية يؤدي إtى سوء فهم النظام

 : التدفقخرائط  .3

ق �ªا ومايتعل ةملختلفالفهم تسلسل العالقات ب:ن أوجھ النشاط  التدفقيتم استخدام خرائط 

اخلية، وتأخذ خرائط التدفق شكال بيانيا لجزء من نظام من مستندات أخرى ~ي نظام الرقابة الد

خرائط التدفق مدقق الحسابات من الحصول ع�ى معلومات ذات داللة حول  تمكنالرقابة، كذلك 

نظام الرقابة الداخلية وبيان مواطن قوتھ وضعفھ إستنادا إtى األخطاء الجوهرية املمكن حدو�íا ويمكن 

 : واليةات املو إعداد خرائط التدفق وفقا للخط

 .أن يقوم املدقق بدراسة الواجبات واملستندات وأسلوب تدفقها خالل مراحل استخدامها -

 بعد الخطوة السابقة وإستنادا عل�Çا يقوم املراجع بوضع وصف مبدئي لنظام الرقابة الداخلية. -

																																																													
 27بوزاوي رتیبة، تبان تفاحة، مرجع سبق ذكره، ص 1	
 65ص نسرین حشیشدي، مرجع سبق ذكره، 2	
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 مل:نيقوم بإعداد خريطة تدفق النظام إستندا إtى املعلومات الواردة ~ي ملخص واجبات العا -

 .1واجبا��م ع�ى استفسارهم املراجع

4.  :[ìفحص النظام املحاس 

يمكن ملدقق الحسابات أن يقوم بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية ~ي املؤسسة من خالل 

فحص النظام املحاسì] املطبق عن طريق حصولھ ع�ى كشف بالسجالت املحاسبية واملسؤول:ن عن كل 

الكشوف يتمكن  هذهالت، كذلك املستندات والدورة املستندية من خالل جسجل وتدقيق تلك الس

 2ضعف نظام الرقابة. و ااملراجع الحكم ع�ى قوة 

 ك:9ي: ذتامللخص ال .5

يشمل هذا امللخص الذي يعده محافظ الحسابات ع�ى بيان تفصي�ي لإلجراءات والوسائل ال�] 

، فكأن امللخص هو إطار عام يجري ~ي نطاقھ  يتم:�ª Ëا أي نظام سليم للرقابة الداخلية ~ي املشروع

الفحص بدون تحديد أسئلة معنية يجري ~ي نطاقها الفحص ويقتصر عل�Çا وبذلك ال يغفل أي نقطة 

رئيسية ~ي الرقابة الداخلية، ومما يعيب هذه الوسيلة هو أنھ ال ينتج ع�ا تسجيل كتابي لنتائج الفحص 

 انتخابي إجراءات الرقابة حيث أنھ م9Zوك ملساعديھ حرية كما أ®�ا ال تحقق التنسيق والتوحيد ~

 .3إجراءات الفحص ال�] يرو®�ا

ونش:9 إtى أنھ بإمكان محافظ الحسابات أن يجمع ب:ن وسيلت:ن أو أك9ã من وسائل دراسة وتقييم 

نظام الرقابة الداخلية، فالهدف من وراء استعمال أي وسيلة كانت هو التوصل إtى الحكم ع�ى درجة 

نظام الرقابة الداخلية املستعمل وأن الوسيلة مجرد إجراء عادي ألن الجزء املهم يتمثل ~ي مقدرة  متانة 

 محافظ الحسابات ع�ى استعراض نتائج ذلك. والخروج بحكم دقيق حول النظام.

 

 

																																																													
لصناعي احمزة یحیات، فوزیة لعرابة، دور المراجعة الداخلیة في تقییم أداء نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة اإلقتصادیة، دراسة حالة المركب 1	

ر، المسیلة، لوم التسییالتجاري و الحضنة .المسیلة ,مذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وع
 17،ص 2016-2017

 17نفس المرجع السابق، ص 2	
 17حمزة یحیات، فوزیة لعرابة، مرجع سبق ذكر، ص 3	
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 خالصة الفصل: 

 ة محافظ الحسابات تسÆى للتحقق والتأكد من صدق وصحةنخالل ما سبق إتضح أن مه من

البيانات املالية واملحاسبية، ذلك من خالل إبداء رأي ف�] محايد حول صحة القوائم املالية، ومدى 

 تمثيلها للمركز املاtي للمؤسسة.

أن يكون مستقال عن املؤسسة ال�]  فيھ طZ 9وكل هذا يكون من طرف محافظ الحسابات الذي يش

ملية معاي:9 املحاسبية املتعارف عل�Çا ~ي عللامھ مه يراق�Öا وذو خ±9ة وكفاءة مهنية، وأن يح9Zم أثناء تأدية

 ة ع�ى أكمل وجھ، والوصول إtى إقناع األطراف املعنية بوضعية املؤسسة.تالتدقيق للقيام بمهم

ى حماية أصولها وأموالها، وح�° يكون نظام الرقابة الداخلية قويا وفعال يجب أن يعمل ع�

تصحيح اإلجراءات الرقابية املوضوعة من طرف اإلدارة من أعضا��ا ~ي تنفيذ مهامهم، وكذا  ةومساعد

خالل ترك:Ë محافظ الحسابات عل�Çا، ويجب أن يستمر ~ي فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ح�° 

يمكن من اإلملام باألساليب واإلجراءات ال�] تستخدمها املؤسسة، للوصول للتقرير ال�ائي حول الوضعية 

ة إظهار نقاط القوة والضعف ~ي هذا النظام، والقيام باإلجراءات التصحيحية املالية للمؤسسة ومحاول

 لھ.

 



	

	

 الفصل الثاني

دراسة امليدانية بمكتب محافظ 

 الحسابات
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 تمهيد 

من الجانب النظري لها، كان البد من ربط  االن�³اءنتيجة ألهمية موضوع هذه الدراسة وبعد 

ق من اإلستنتاجات ال�] تم التحق �ªدفامليداني) وذلك (الجانب النظري) بجانب تطبيقها (الجانب 

التوصل إل�Çا ~ي الدراسة النظرية للبحث، وال�] تش:9 إtى الدور الذي يلعبھ محافظ الحسابات فيما 

�ªذا النظام، وعليھ سنحاول التطرق ~ي هذا الفصل  ھيخص نظام الرقابة الداخلية أو العالقة ال�] ترتبط

 واإلجراءات ال�] يقوم �ªا املحافظ والتقرير ال�ائي حول نظام الرقابة الداخلية.إtى التعريف باملكتب 

 ولتحقيق ذلك يتم تقسيم الفصل إtى ثالثة مباحث تتمثل ~ي: 

 .املبحث األول: تقيم املكتب محل الدراسة  -

 . املبحث الثاني: اإلجراءات ال�] يقوم �ªا محافظ الحسابات -

 . ئي ملحافظ الحساباتاملبحث الثالث: التقرير ال�ا -
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 املكتب محل الدراسة تقديماملبحث األول: 

سيتم ~ي هذا املبحث التعريف باملكتب محل الدراسة والخدمات ال�] يقدمها بدءا من مسك 

 9ة القضائية وتدقيق الحسابات.±الخ وتقديماملحاسبة 

 ھاملطلب األول: التعريف باملكتب وتنظيم

 Le Bureau d’audit etة والقضائية ومحافظة الحسابات بوالية مستغانم يمكتب الخ±9ة املحاسب
46de comptabilité de Mostaganem. 

يقوم محافظ الحسابات بتأدية اليم:ن باملحكمة املختصة إقليميا بمستغانم، كما يسجل لدى 

ئب من خالل إصدار رئيس مفتشية للضرا قانونيةمفتشية الضرائب �ªدف بداية عملھ بصورة 

للوالية،ويقوم بإيداع امللف املتكون من هذه الوثائق لدى الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات بالجزائر، 

~ي جدول الغرفة الوطنية  ويقوم بتسديد مبلغ اإلش9Zاك السنوي لدى الغرفة و�ªذا يصبح مسجال 

 ملحافظي الحسابات.

�] للخ±9اء املحاسب:ن خب:9 محاسì] ومحافظ الحسابات ومحاسب معتمد من املصف الوط

الجدية و ومحافظي الحسابات واملحاسب:ن املعتمدين بالجزائر. ويتم:Ë عملھ بالكث:9 من اإللËZام واإلنظباط 

 ~ي الخدمات ال�] يقدمها لزبائنھ.

 ل التنظيم] ملكتب محافظ الحسابات: كوفيما ي�ي نب:ن تقديم الهي

 

 

 

 

 

																																																													
 وثائق داخلیة لمكتب محافظ الحسابات 46	
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 حافظ الحسابات) الهيكل التنظيم] ملكتب مII-01شكل رقم (

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت:نالطالب املصدر: من إعداد

 املطلب الثاني: الخدمات ال�] يقوم �ªا املكتب 

 :47يقدم املكتب عدة خدمات أهمهما

حاسبية والجبائية لألشخاص الطبيعي:ن واملعنوي:ن، والتصريحات مسك املحاسبة، املتابعة امل -

 ية وكل األعمال الدورية لزبائنھ.لوالقوائم املا يةامالشهرية، وإعداد امل:Ëانيات الختالجبائية و 

																																																													
 وثائق داخلیة المكتب محافظ الحسابات  47	

 مكتب محافظ الحسابات

مساعد محافظ 

 الحسابات

 األمانة  مستشار جبائي 

 مكتب معلومات األرشيف  محاسب:ن متعاقدين 2 اسب:ن ~ي إطار إدماج مح
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تدقيق الحسابات، يقوم باملصادقة ع�ى حسابات املؤسسات سواءا كانت مؤسسة ذات مسؤولية  -

ية ثقاقية، إجتماعية، كما يقوم بعملية الرقاالجمعيات المحدودة أو مؤسسة مساهمة، أو 

 ة الحسابات السنوية وإنتظامها. ع�ى صح تھبشهاد ءوذلك باإلدال القانونية املستقلة

ئي حكم قضاع�ى  اة وهذا بناءاد خ±9ات قضائية ~ي مجال املحاسبالخ±9ة القضائية، يقوم بإعد -

 صادر من املحكمة واملجلس القضائي.

ان جتضمن عمليات الطعن لدى مختلف اللتقديم خدمات تتمثل ~ي استشارات جبائية كما ت -

 (دائرة، الوالية).

 . للمشاريعدراسة توقعية  -

 يشرف ع�ى تكوين امل9Zبص:ن املقبل:ن ع�ى التخرج. -

 املبحث الثاني: االجراءات ال�] يقوم �ªا محافظ الحسابات 

املنشأة محل الفحص. هناك عدة  ىات ~ي تنفيذ مهمتھ وقبل تعرفھ ع�قبل شروع محافظ الحساب

 .تطرق إل�Çا ~ي املطالب التالية ناجراءات يقوم �ªا، وال�] س

 لب األول: اإلجراءات األولية لتعي:ن محافظ الحساباتاملط

 قبول التوكيل:  .1

كز ع�ى منهجية منذ قبول التوكيل ح�° تعمل محافظ الحسابات حذرة وتر  ةيجب أن تكون طريق

 إعداد تقرير املصادقة ع�ى الحسابات السنوية.

ء يمتنع من إبدا ~ي الوظيفة، ع�ى محافظ الحسابات أن البدءعند االستشعار بالتوكيل وقبل 

 مسبقا االج�³ادات ح:Ë التنيفذ ال�] تسمح بما ي�ي:  يضعسهولة وهذا قبل أن بقبولھ 

 .تجنب السقوط تحت طائلة التنا~ي واملمنوعات الشرعية والقانونية  -

 . التأكد من إمكانية القيام باملهنة ال سيما االمكانيات التقنية والبشرية ملكتبھ -

 . ھ مخالفاتبملق9Zح ال تشو كد من أن التوكيل االتأ -

التنفيذ  ح:Ë  يضعقبولھ للتوكيل الذي يستشعر بھ أن  ابداءالحسابات قبل  كما يجب ع�ى محافظ

 االج�³ادات التالية: 
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 .يتأكد املحافظ من عدم وقوعھ تحت طائلة التنا~ي واملمنوعات الشرعية والقانونية -

اري:ن أو أعضاء مجلس املديرين ومجلس أن يطالب املحافظ القائمة الحالية للمتصرف:ن واإلد -

 املنسوبة .ملنشأة واملنشأةالالرقابة 

محافظ الحسابات املعزول عليھ أن يتأكد أمام املؤسسة والزميل بتبديل و~ي حالة استشعار 

املعزول أن قرار عزلھ لم يكن تعسفيا و~ي حالة ما إذا خلف محافظ الحسابات الذي رفض تجديد 

 . ال بالزميل املغادر ملعرفة أسباب عدم قبولھ لتجديد التوكيلتوكيلھ، عليھ االتص

 كما يجب عليھ أيضا أن يتأكد من أنھ بإمكانھ تلبية مهمتھ بكل حرية ال سيما إزاء مس:9ي املنشأة.

 : NAA210إجراءات تعي:ن محافظ الحسابات ع�ى أساس املعيار  .2

املهمة وال�] تب:ن بوضوح العالقة ال�]  ال يجوز ألي مدقق مباشرة األعمال إال بعد تحرير رسالة

 . تربط املدقق باملنشأة

~ي تحديد العالقة ماب:ن مدقق املنشأة واملنشأة  يتمثل NAA 210الهدف األساò¾] من املعيار  -

 موضوع الفحص

 شروط املسبقة لقبول املهمة: ال •

 التأكد من إمكانية انجاز مهمة التدقيق عن طريق ماي�ي: 

 .ل التسجيل ~ي الجدو  -

 .أن تكون هناك حالة تنا~ي  -

 .هذه املهمة نجاز لھ الوسائل املادية والبشرية ال  أن تكون  -

 .الكفاءة املهنية والعلمية -

 .أن يكون االجماع لتعي:ن املدقق -

 .أن تكون املنشأة قادرة ع�ى تحديد أتعاب املدقق  -

 .بحوزة املدقق جميع الوثائق املتعلقة بف9Zة التدقيق  عأن تض -

 . ملزمة برفع املتحفظات املشار إل�Çا ~ي تقرير محافظ الحساباتاملنشأة  -

 :تحرير رسالة املهمة  -
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كما هو مب:ن ~ي امللحق   NAA 210يحررها املدقق (محافظ الحسابات) وليست املنشأة بناءا ع�ى معيار 

  01رقم 

 محتوى رسالة املهمة:  -

 .تحديد األطراف (املدقق، املنشأة)  -

 .(تعاقدي، قانوني) تحديد طبيعة التدقيق  -

 .تحديد ف9Zة التدقيق  -

 .توضح طبيعة املرجع املحاسì] الذي ع�ى أساسھ يتم التدقيق  -

 .التذك:9 بأن املسؤولية مسك املحاسبة تقع ع�ى مس:9 الشركة  -

 .التذك:9 بأن املنشأة ملزمة بوضع جميع الوثائق بحوزة املدقق  -

 .قق الداخ�ي)يمكن للمدقق استعمال أعمال الغ:9 (تقارير املد -

 .إمكانية جمع املعلومات عن طريق التصريحات الكتابية  -

 .التذك:9 بإمكانية استعمال التأكيدات املباشرة  -

 .االتفاق ع�ى أتعاب مهمة التدقيق  -

 املهمة:  رسالة  تعديل محتوى  -

يمكن تعديل محتوى رسالة مهمة ~ي ®�اية السنة بناءا ع�ى تغي:9 ظروف إنجاز مهمة التدقيق 

 أتعاب املدقق. النظر يادة حجم أعمال التدقيق ال�] تؤدي إtى إعادة كز 

 الدخول إtى الوظيفة:  .3

 بعد تلبية اإلج�³ادات األولية وقبول التوكيل: 

محافظ الحسابات أن يتأكد من شرعية تعيينھ حسب الحالة، ~ي حالة حضوره ~ي يجب ع�ى 

املحضر  ]يمî¾ي حالة تعيينھ من املجلس العام القوان:ن العامة و~ يمî¾]املجلس التأسيÔ¾] الذي يعينھ 

 يحضر للمجلس يدtي بقبولھ للمنشأة كتابيا. لممع مالحظة قبول التوكيل، وإذ 

~ي كل أشكال التعي:ن يجب ع�ى املحافظ عند قبولھ للتوكيل، اإلعالن كتابيا أنھ ليس ~ي وضعية 

 . التنا~ي وال ~ي حالة مخالفة شرعية أو تنظيمية
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حافظ أن يعلم عن طريق رسالة مضمونة مع وصل اإليداع للجهة ال�] قامت بتعيينھ يجب ع�ى امل

 .يوما التالية لقبول التوكيل  15~ي ظرف 

tى رسالة تش:9 إاملراقبة قبل بداية التوكيل يجب ع�ى محافظ الحسابات أن يرسل إtى املنشأة 

 . إجراءات تطبيق توكيل محافظ الحسابات

ع�ى محافظ الحسابات الذي تم تعيينھ حديثا أن يتصل بسابقھ للحصول عند تنفيذ توكيلھ يجب 

 ع�ى كل معلومات تفيذه ~ي التكفل بتوكيل بطريقة صحيحة وشرعية.

ھ الدخول إtى الوظيفة وهذا عمال بمبدأ التضامن ب:ن فأن يسهل لخل يجب ع�ى املحافظ املغادر 

 .الزمالء 

الء باح9Zام االجراءات املشار إل�Çا أعاله احد من هؤ يلËZم كل و  و~ي حالة تعدد محافظي الحسابات

 وكأنھ يتصرف بمفرده.

 املطلب الثاني : إجراءات التعرف باملؤسسة 

 ألخ:9 الحرية الكاملة ~ي إجراء~ي الوظيفة فلهذا ا وشروعھ اتعد قبول توكيل محافظ الحسابب

ل لھ عليھ إستعمال تقنيات معنية ب ة ولم يفرضتال�] يراها ضرورية ملمارسة مهن التحريات والتفتيشات

ها مة أو الهيئة املراقبة ال سيما حجمن تقنيات تتماó¾° مع خصوصيات املنشأ احرية إختيار ما يراه مناسب

 وفروعها إن وجدت، لذلك يتبع محافظ الحسابات عدة مراحل تذكر م�ا: �³اوتنظيمها ونوعية عالق

 اقبة): مرحلة التعرف ع�ى املؤسسة محل الفحص (املر  -1

يجب ع�ى املحافظ أن يكون ع�ى علم بنشاط املنشأة وإدار��ا وتنظيمها وأن يوtي عناية خاصة 

 بالخدمات املالية واملحاسبية.

تكون بمثابة القاعدة ال�] يعتمد عل�Çا ~ي امللف  ال�] ع�ى املحافظ اإلحاطة بمجموعة املعلومات

 الخاص باملنشأة وتتمحور هذه املعلومات ~ي:

 . ت املنشأة، تنظيمها العام، األسواق ال�] تشغلهانشاطا -

 .ل القانوني للمنشأة كهيال -
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 .التنظيم اإلداري واملحاسì] للمنشأة  -

 . التنظيم املعلوماتي للمنشأة -

 . املصالح ومحاورهم كل صاالت األولية للتعرف ع�ى مسؤوtييجري املدقق اإلت -

 . ي يمك�م تقديم معلوماتذألشخاص ال:ن ~ي املنشأة ومختلف اإجراءات مقابالت مع املوظف -

 .تحليل الوثائق الداخلية والخارجية للمنشأة وال9Zك:Ë ع�ى الوثائق املالية -

 أن تكون طريقة عملھ مطابقة للكيفيات املهنية ع�ى الصعيد الوط�] والدوtي. -

 .اإلشراف ع�ى العمل الذي أجري من طرف املساعدين  -

قاءات األوtى ال�] يقوم �ªا املحافظ تقوده إtى تكوين رأي حول كل هذه املعلومات باإلضافة إtى الل -

مستوى اإلدارة ~ي املنشاة وحول وضعي�³ا إتجاه منافس�Çا وكذلك دوام أسواقها من عدمھ، وتقوم 

 هذه املرحلة بالتحض:9 للمرحلة الثانية املتمثلة ~ي تقييم أعمال الرقابة الداخلية للمنشأة.

 اخلية: مرحلة تقييم الرقابة الد -2

م ~ي نھ مجموعة ضمانات تساهم ~ي التحكلقد سبق تعريف نظام الرقابة الداخلية ع�ى أ

املؤسسة، لذا يقوم محافظ الحسابات بوصف األنظمة ومخطط املس:9 ومجموعة األسئلة الخاصة 

 اقبالرقابة الداخلية، تقييم الرقابة الداخلية، قوة وضعف األنظمة وإجراءات الشركة املراقبة، أور 

ثقة املمنوحة لألنظمة واإلجراءات املعمولة �ªا وأثرها ع�ى برنامج مراقبة الالعمل، إستنتاج مدى 

 . الحسابات

ويعتمد محافظ الحسابات خالل تقييمھ للرقابة الداخلية ~ي املنشأة ع�ى خمسة خطوات  -

 التالية: 

  Manuel proceduresدليل اإلجراءات  -

   teste de conformitéاختبارات املطابقة  -

 .التقييم األوtي للرقابة الداخلية  -

 .إختبارات اإلستمرارية  -

 التقييم ال�ائي لتقرير الرقابة الداخلية. -

 مرحلة مراقبة الحسابات:  -3
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إن الهدف من هذه املرحلة املهمة هو جمع عناصر مقنعة كافية إلبداء رأي حول درجة الشرعية 

 الحسابات السنوية ومصداقية

بملف سنوي للمراجعة يشرح فيھ ما قام بھ من أعمال يتم  اافظ الحسابات ملميجب أن يكون مح

ذكرها، ويكمل هذا امللف بملف للمداولة يتضمن املعلومات املهمة ال�] تخص املنشأة املراقبة، ويتضمن 

 امللف أوراق العمل املتعلقة بما ي�ي: 

 .مراجعة امل:Ëانية -

 .حسابات اإلستغالل العامة  -

 .اح والخسائر حسابات األرب -

 .التعاقدات خارج امل:Ëانية، الفروع، واملؤسسات املساهمة ف�Çا -

 .أسهم الضمان -

 .أجور املدراء  -

 .املعلومات املوجهة للمساهم:ن  -

 .العمليات ال�] يكون موضوعها تقرير خاص  -

 .نتائج الرقابة الداخلية -

 حافظ ع�ى النحو اآلتي: وع�ى هذا األساس، سنقوم بدارسة عمليات املراقبة ال�] يقوم �ªا امل

 فحص صحة الحسابات وانتظامها:  .أ

ح�° يشهد املحافظ ع�ى صحة الحسابات السنوية وانتظامها ومطابق�³ا لنتائج عمليات السنة 

املالية املنصرمة وللوضعية املالية وممتلكات املؤسسات والهيئات، ومن أجل فحص صحة الحسابات 

ن عليھ اإلطالع ع�ى كافة املستندات املحاسبية ال�] تمسكها ي:9 ة مثلما تم قفلها من طرف املسالسنوي

التأكد من ا®�ا تمسك الدفاتر التجارية ال�] نص عل�Çا ,شركة املساهمة سواء كانت إجبارية أم إختيارية 

 القانون املتعلق باملؤسسات العمومية املستقلة.
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من  10عل�Çا (املادة  مضاة ومصادقجبار مسكها مرقمة ومكما يجب عليھ التأكد من أن الدفاتر اإل 

ا ~ي تقييده قد تم القانون التجاري) وأن محاضر مدوالت جمعيات املساهم:ن ومجالس التسي:9 املراقبة

 سجالت خاصة.

كما يجب ع�ى املحافظ التأكد من تطابق الحسابات املؤسسة مع القوان:ن والتنظيمات املنظمة 

~ي السنوات املالية السابقة، كما يجب أن تكون معدة وفق  لها وأن تكون مطابقة لتلك املعمول �ªا

 النظام املحاسì] املاtي.

أو ممتدا حسب درجة الثقة ال�] يمنحها  ايجب ع�ى برنامج فحص الحسابات أن يكون مخفف

 محافظ الحسابات وإtى األنظمة واإلجراءات املعمول �ªا.

العناصر صحيحة ودقيقة ومطبقة حسب يجب أن تسمح مراقبة الحسابات من التأكد ع�ى أن كل 

 املبادئ املحاسبية املتعارف عل�Çا.

بصحة الحسابات وانتظامها لذلك ألزمھ املشرع باإلحتفاظ  مإن هدف محافظ الحسابات هو الجز 

سنوات كاملة لتفادي التعرض للمسؤولية ~ي حالة وقوع أي أمر طارئ بخصوص صحة  10بملفات زبائنھ 

 ا.الحسابات أو إنتظامه

 مراقبة املعلومات الواردة ~ي تقرير الذي يقدمھ املس:9ون:  .ب

ة مراقبة لعمليلذي يقدمھ املس:9ون نتيجة حتمية ~ي التقرير ا الواردةتعد عملية مراقبة املعلومات 

السابق بقولها  10/01ن القانون م 23/1دفاتر املؤسسة وحساب�³ا وهو األمر الذي تؤكده ضمنيا املادة 

 لحسابات باملهام التالية: طلع محافظ اي

يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابق�³ا للمعلومات املبنية ~ي تقرير التسي:9 الذي يقدمھ  -

 املس:9ون للمساهم:ن أو حامل:ن األسهم.

~ي تقارير املس:9ين ألنھ بإمكا®�م تقديم معلومات  الواردةإذا ع�ى املحافظ مراقبة املعلومات  -

أو للمساهم:ن أنفسهم ح�° ولو قاموا بإعداد حسابات صحيحة  خاطئة لجمعيات املساهم:ن

ونظامية ويمسكون الدفاتر واملستندات بشكل قانوني، ولكي يؤدي مهامھ ع�ى أكمل وجھ ألزمت 
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من القانون التجاري مس:9ي املنشأة بأن يضعوا تقارير التسي:9 تحت تصرف محافظ  716املادة 

 ك9ã التالية بغلق السنة املالية.الحسابات خالل األربعة أشهر ع�ى األ

م راقبة النظاوبالتاtي ع�ى املحافظ فحص الدفاتر والصندوق ومحفظة املؤسسة وأموالها وم -

ت وكذلك عليھ فحص صحة املعلومات املوجهة للمساهم:ن ~ي املستندات اناز اوصحة الجرد واملو 

ومات متطابقة مع تعكسھ املتعلقة بالوضعية املالية واملحاسبية والتأكد من أن هذه املعل

حسابات اإلستغالل العام وحسابات األرباح وامل:Ëانية، ولھ أن يقدم مالحظاتھ أثناء الجلسة إذا 

محضر الجلسة لذلك يستحسن كان يجب عليھ تقديم تقييم أو أن يقدم مالحظات ال�] تلحق ب

ل اتھ وإجراء التعديداء مالحظالوثائق ال�] توزع أثناء الجلسة مسبقا ليتس�° لھ إب أن يطلب

 يراه مناسبا. ذيال

 مرحلة تنفيذ مهمة التدقيق:  -4

 ~ي هذه املرحلة وع�ى أساس املعلومات املحصل عل�Çا ~ي املراحل األولية يقوم محافظ الحسابات بالتاtي: 

 .وضع إس9Zاتجية عامة للتدقيق  -

 تدقيق ف�Çا وإشراكوضع برنامج عمل أو خطة دقيقة ومفصلة وشاملة تمس كل الجوانب املراد ال -

 أعضاء فريق التدقيق ف�Çا.

 تحديد األهداف املراد الوصول إل�Çا املتمثلة ~ي:  -

 .إكتشاف اإلختالالت -

 .الحصول ع�ى أدلة اإلثبات  -

جمع العناصر املقنعة والتأكد من مصدرها وال�] نص عل�Çا املعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

 العناصر املقنعة.  500

 . وكذا العمليات تحديد املسؤوليات -

 تحديد املواطن الحساسة للتدقيق مع مراعاة الوقت وإمتداد حدود التدقيق. -

 يجب ع�ى محافظ الحسابات وأعضائھ التم:Ë بخاصية السرية خالل عملية التدقيق. -

مام باملجاالت املهمة وتمكنھ من التعرف هتتخطيط وال�] تساعد املدقق ~ي اإل ة الناموضع رز  -

 حتملة وحلها.ع�ى املشاكل امل
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الصحيح للمهام وكذا التنسيق ب:ن األعمال  ھوالتوجي كما تمكنھ من التنظيم والتسي:9 الجيد -

 300املنجزة من طرف املدقق:ن والخ±9اء، وهذا من جاء بھ املعيار الجزائري للتدقيق رقم 

 .(تخطيط تدقيق الكشوف املالية)

ال ملالئمة لكل مهمة تدقيق فع�ى سبيل املثيقوم محافظ الحسابات باختيار التقنيات والوسائل ا -

 قد يختار ب:ن: 

 .إستجواب األفراد املعني:ن وإعداد مخططات التسي:9 -

 .اللجوء إtى العينات اإلحصائية واملالحظات الحية -

 كما يعتمد املدقق ع�ى ثالثة طرق لتجميع العناصر املقنة وºي: 

 . Examen Expostifالفحص الشامل  -

 .ة) دة (طريقة العينإختيار عناصر محد -

 التدقيق)  الس±9 ~ي 530(م.ج.ت  س±9 ~ي التدقيقال -

هذه املراحل تسمح ملحافظ الحسابات من إبداء رأيھ الف�] املحايد ~ي شكل تقرير يتم:Ë بالشمولية 

 ال�] تثبت صحة عملية التدقيق. قرائنمع عرض كل األدلة وال

 اتاملبحث الثالث: التقرير ال�ائي ملحافظ الحساب

من قبل محافظ الحسابات مضمونا وشكال،  اسنتطرق ~ي هذا املبحث إtى التقارير ال�] يتم إعداده

 وكذا كيفية تأسيس الرأي الف�] املحايد.

  NAA 700املطلب األول: تقارير محافظ الحسابات وفق املعيار 

 �ي: "تأسيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوف املالية" ماي 700يعالج املعيار م.ج.ت 

 . إلËZام املدقق بتشكيل رأي حول رأي الكشوف املالية -

شكل ومضمون تقرير املدقق عندما يتم التدقيق وفق املعاي:9 الجزائرية للتدقيق ويكون قد أدى  -

 إtى صياغة رأي غ:9 معدل أي قد تم وفق املرجع املحاسì] املطبق.

 تتمثل أهداف املدقق فيما ي�ي: 
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لية قائم ع�ى أساس تقييم اإلستنتاجات املستخرجة من العناصر تشكيل رأي حول الكشوف املا -

 .املقنعة املجمعة 

 التعب:9 بوضوح عن هذا الرأي ~ي تقرير كتابي يصف أساس ذلك الرأي. -

 يجب أن يكون تقرير املدقق كتابي ويتضمن ماي�ي: 

 .عنوان يش:9 بوضوح أن التقرير ملدقق مستقل -

 .املرسل إليھ -

 فقرة تمهيدية تذكر:  -

 .املالية ھتعريف الكيان الذي تمت مراجعة كشوف -

 .الكشوف املالية ال�] تمت مراجع�³ا -

وكذلك   تھمراجع تاملستعملة من طرف الكيان الذي تمملخص ألهم الطرق املحاسبية  -

 . معلومات توضيحية أخرى 

 تاريخ اإلقفال أو الف9Zات ال�] تغط�Çا كل من الكشوف املالية ال�] تمت مراجع�³ا. -

 .ملسؤولية املس:9ين اإلجتماعي:ن املتعلقة بإعداد الكشوف املالية شرح -

 .شرح ملسؤولية املدقق املتعلقة بالتعب:9 عن الرأي حول الكشوف املالية  -

 شرح التدقيق ويش:9 إtى أن:  -

 .التدقيق وضع من أجل تحصيل العناصر املقنعة -

 .إختيار اإلجراءات املوضوعة مثل تقييم املخاطر -

 .املحافظ  هوية وتوقيع -

 .تاريخ التقرير  -

 .عنوان املحافظ -

 700خالل دراستنا امليدانية الحظنا أن محافظ الحسابات يتم إعداد تقريره العام وفق املعيار 

 وحسب املعيار عامة ع�ى النحو التاtي: 

 فهرس التقرير عامة: يتضمن العناصر التالية: 

 .رسالة املرافقة: يتم ف�Çا ذكر وتوضيح املحتوى  .1
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 قارير الخاصة: واملتضمنة ماي�ي: ت .2

 .املنظمةات اإلتفاقي -

 .تعويضات  10أو  05املبلغ اإلجماtي ألع�ى  -

 .تقرير أدبي وإداري للتسي:9  -

 .سنوات السابقة  05نواتج صافية ل  -

 .تقرير أتعاب حضور مجلس اإلدارة -

 .تقرير تقييم الراقبة الداخلية  -

 .تقرير خاص حول إستمرارية إستغالل املؤسسة  -

 ).تقرير العام(تقرير املصادقة:  .3

 القوائم املالية: يعيد عرض القوائم املالية املقدمة من طرف املؤسسة. .4

 يم هذه املرحلة إtىسإق9Zاحات وتوصيات: من أجل تسهيل املهمة يقوم محافظ الحسابات بتق .5

 العناصر التالية: 

 .الثتبيتاث  -

 .املخزونات -

 .الذمم  -

 .النقديات  -

 . رأس املال الصا~ي -

 .الديون متضمنة: خصوم الجارية والخصوم الغ:9 الجارية  -

 .حسابات التسي:9 (األعباء، املنتوجات)  -

 حيث يقوم بفحص وتحليل كل عنصر ع�ى حدا •

فمثال نأخذ عنصر التثبيثات حيث يقوم محافظ الحسابات بتحليلها وعرض الفحوصات ال�] قام 

بنفس  ات. ويواصليصات وإق9Zاح التو تيھ حول الثتبية ال�] �ªا يبدي رأ�ªا من أجل الحصول ع�ى نتيج

 الطريقة لباÝي العناصر.

 املطلب الثاني : رأي محافظ الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية
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ة محافظة الحسابات ع�ى إبداء الرأي وإعداد التقرير ال�ائي الذي يؤكد فيھ صحة ترتكز مهم

د ع�ى عدة طرق وأساليب تمكانت محل التدقيق، فيع ي منشأةومصداقية القوائم املالية الخاصة أل 

تمكنة من جمع العناصر املقنعة وكمثال ع�ى ذلك يمكنھ اإلستعانة باألعمال املنجزة من قبل املدقق 

"إستخدام أعمال املدقق:ن الداخلي:ن" والذي يحدد العالقة ب:ن  610الداخ�ي ال�] نص عل�Çا املعيار 

 بات.املدقق الداخ�ي ومحافظ الحسا

نا يقوم محافظ الحسابات باإلطالع ع�ى التقرير املعد من قبل املدقق الداخ�ي بعد تقديمھ لھ ه

ير مدى سالمة ونجاعة محتوى التقرير من أجل ددارة، فيقوم هذا األخ:9 بفحص وتقمن قبل مجلس اإل 

 اإلعتماد ع�ى بعض الجوانب الهامة ال�] تساعده ~ي إعداد تقريره ال�ائي.

 هام ال�] يقوم �ªا املدقق الداخ�ي وال�] يمكن ملحافظ الحسابات اإلعتماد عل�Çا من بي�ا: ومن امل -

تسي:9 مكتوبة ومحكمة  اتة والتأكد من وجود إجراءتفحص نظام الرقابة الداخلية ومتابع -

 والتأكد من تنفيدها وتطبيقها.

داخلية فهناك تقرير عام بما أن دراستنا ترتكز ع�ى عالقة محافظ الحسابات بنظام الرقابة ال -

 . سابق الذكر متضمن تقارير خاصة يعدها محافظ الحسابات

وال�] نص  2011ماي  26املؤرخ ~ي  202-11ال�] ذكرت ~ي املرسوم التنفيذي  يار مع 15ن ب:ن م

 عل�Çا ~ي مادة الثانية، هناك معيار خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية وهو محل دراستنا امليدانية.

يحدد محتويات تقارير محافظ الحسابات ~ي الجريدة الرسمية  2013يونيو  24القرار املؤرخ ~ي ~ي 

ع�ى تحديد محتويات معاي:9 التقرير ملحافظ  02و 01تحددث املادة  2014أفريل  30املؤرخة ~ي  24العدد 

 هامھ.الحسابات ومحتويات ~ي املالحق ال�] يجب ع�ى محافظ الحسابات التقي د�ªا ~ي إطار م

 محتوى معيار تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية:  .1

�áدف هذا املعيار إtى التعريف باملبادئ األساسية وتحديد كيفية التطبيق املتعلقة بمعرفة أنظمة  -

 .املحاسبة والرقابة الداخلية من طرف محافظ الحسابات كذا محتوى تقريره الخاص

بات ع�ى عناصر الرقابة الداخلية املطبقة من قبل ~ي إيطار مهمتھ العامة يطلع محافظ الحسا -

 املتعلقة ثباتاتالكيان قصد تجنب مخاطر األخطاء املعت±9ة ~ي مجمل الحسابات، وكذا اإل
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بتدفقات العمليات واألحداث املحاسبية للف9Zة وأرصدة حسابات ل�اية الف9Zة وكذا عرض 

 .باتالقوائم املالية واملعلومات املقدمة ضمن ملحق الحسا

ا له ال�]عندما يقوم الكيان بإعداد تقرير إجراءات الرقابة الداخلية بموجب أحكام تنظيمية  -

 تأث:9 معت±9ة ع�ى معالجة املعلومات املالية واملحاسبية 

يقوم محافظ الحسابات بتقييم تقرير خاص يقدر من خاللھ صدق التقرير املرسل من قبل  -

 وtي املؤهل استنادا ألشغال املنجزة من طرفھ.الكيان للجمعية العامة والجهاز التدا

عد من قبل محافظ الحسابات فيما يخص إجراءات نظام الرقابة شكل التقرير الخاص امل .2

 الداخلية: 

 ويكون رأي محافظ الحسابات ~ي شكل تقرير خاص حول إجراءات نظام الرقابة الداخلية كالتاtي: 

 كل التاtي: " ~ي شXل: رأي محافظ الحسابات للشركة "امث
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 …202يوم: ....../....../ والية         

 

 سيدي رئيس الجمعية العادية     

 "Xالشركة "     

  06املوضوع: التقرير الخاص رقم 

 إجراءات الرقابة الداخلية  

تطبيقها  مت ي:9 ال�]مع إجراءات وقواعد التس وتقاريرها~ي إيطار مهم�]، بعد تقييم الرقابة الداخلية 

 من طرف الشركة.

 .باإلجمال كل األنظمة اإلدارية منظمة وجيدة نسبيا 

يم �ªا لتقي ئمة نظام الرقابة الداخلية الخاصديناميكيا لتقييم مدى مال  نهجاتبنت الشركة 

 بإستمرار، ~ي كل ®�اية دورة كان هناك تطور وتحسن دائم من سنة إtى أخرى. تھفعالي

لدورية يم التقارير اداإليجابية للمراجع الداخ�ي ~ي تق~ي هذه السنة املالية املشاركة وقد ال حظت 

 .عن الجوانب املحاسبية واملالية 
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لبا س تؤثر نتيجة لذلك لم أحدد ع�ى أساس فحص ألوجھ القصور الرئيسية ال�] من املحتمل أن 

  N/31/12~ي البيانات املالية كما ~ي  يع�ى رأي

 

 افظ الحسابات املح         

 

 

 

 :أجال إيداع التقرير  .3

يحدد كيفيات تسليم محافظ الحسابات ع�ى الجمعية العامة العادية  2014يناير  12قرار مؤرخ ~ي 

يوم قبل انعقاد الجمعية العامة العادية أو هيئة التداول املؤهلة مقابل  15وذلك بتأكيده ع�ى مدة 

 .استالم وصول ~ي املادة الثانية من القرار

 الثالثة ºي كالتاtي:  املادةكما أضاف بعض املعلومات ~ي 

يجب أن توضع مختلف الوثائق الضرورية إلعداد تقارير محافظ الحسابات تحت تصرف هذا 

 يوم ع�ى األقل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية أو هيئة التداول املؤهلة. 45األخ:9 قبل 
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 خالصة: 

امنا بإجراء الدراسة امليدانية ~ي مكتب محافظ الحسابات، ساعدنا هذا ~ي التعريف من خالل قي

ع�ى أهم اإلجراءات ال�] تساعده ع�ى إبداء رأيھ فيما يخص نظام الرقابة الداخلية أال وºي اإلطالع ع�ى 

ن ممجموعة من الوثائق واملستندات املحاسبية املقدمة من طرف املؤسسات ال�] يراق�Öا والتأكد 

ثائق، وبعد ذلك التأكد من النتائج و يمھ ~ي المصداقي�³ا من خالل مقارنة ما تم تسجيلھ مع ما تم تقد

املتوصل إل�Çا، ثم إعداد التقرير ال�ائي مع إبداء كل املالحظات حول نظام الرقابة الداخلية وإرسال 

طرف محافظ الحسابات نسخة من التقرير متضمن كل املالحظات والتوصيات حول ما تم إنجازه من 

 مع اإلحتفاظ بنسخة من التقرير مقابل وصل إستالم من طرف املؤسسة املراقبة حول وصول التقرير.
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إن مهنة محافظ الحسابات ~ي الجزائر هدفها األساò¾] هو التحقق من صحة وصدق البيانات املالية 

حول القوائم املالية ومدى عدال�³ا والتحقق من مصداقية  ة، وذلك عن طريق إعطاء رأي ف�] محايديواملحاسب

املعلومات ~ي تمثيل املركز املاtي ونتائج األعمال للمؤسسة، ويش9Zط ع�ى محافظ الحسابات أن يكون مستقال 

 ومحايدا عن املؤسسة وذو كفاءة وخ±9ة مهنية.

حاولنا إبراز الجوانب النظرية  من خالل هذا البحث "عالقة محافظ الحسابات بنظام الرقابة الداخلية"

ال�] أحاطت بنظام الرقابة الداخلية مع ال9Zك:Ë ع�ى محافظ الحسابات مهامھ ومسؤولياتھ، شروط ممارسة 

املهنة ومعاي:9 العمل امليداني ~ي الجزائر الرقابة الداخلية مفهومها، وأنواعها ومقاوما��ا،  والعالقة ال�] تربطها 

 ببعضها البعض.

دراستنا امليدانية بمكتب محافظ الحسابات تعزيز املفاهيم ال�] تعرضنا لها ~ي الجانب النظري  توتناول

تعرف ع�ى املكتب محل الدراسة، ومختلف اإلجراءات ال�] يقوم �ªا، ثم الوكيفية تطبيقها ميدانيا، حيث قمنا ب

 الطريقة ال�] يعد �ªا التقرير ال�ائي ملحافظ الحسابات.

 نتائج الدراسة:  -1

 من خالل هذا البحث توصلنا إtى النتائج التالية: 

 .إن محافظ الحسابات هو املؤهل العلم] والعم�ي لتدقيق حسابات املؤسسة إلبداء رأيھ الف�] املحايد -

أن عالقة محافظ الحسابات بنظام الرقابة الداخلية ºي عالقة تكاملية، تتمثل ~ي إعداد التقرير  -

 ة نظام الرقابة الداخلية.يثبت صحة ومصداقيالذي  خاص ال

أن الرقابة الداخلية ��دف إtى ضمان صحة البيانات املالية واملحاسبية للحكم ع�ى مدى صحة األداء  -

 املاtي.

أن التقييم السليم لنظام الرقابة الداخلية يتطلب من محافظ الحسابات القيام بالدراسة والتدقيق  -

 املنتظم لجعلھ قوي وفعال.

حسابات بنظام الرقابة الداخلية تكون من خالل إتباع محافظ الحسابات لعدة أن عالقة محافظ ال -

 لم تتبناها الجزائر بعد. ال�] خطوات أهمها إعتماده ع�ى بعض املعاي:9 الدولية

 إختبار صحة الفرضيات:  -2

 فيما ي�ي سيتم إختبار صحة الفرضيات من عدمها: 
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جية عملھ حيث يتطلب وجود تخطيط التدقيق الفرضية األوtى: ع�ى محافظ الحسابات أن يتبع منه -

حلة تقرير كمر الوحصول محافظ الحسابات ع�ى األدلة الكافية إلبداء رأيھ حول القوائم املالية، وإعداد 

 ®�ائية تب:ن نتائج التدقيق.

، ع�ى املعاي:9 الجزائرية للتدقيق بدئياالحسابات خالل أداء مهمتھ مالفرضية الثانية: يعتمد محافظ  -

ظام الرقابة ول نيقوم بفهم طبيعة النظام املحاسì] للمؤسسة باإلضافة إtى اإلعتماد ع�ى التقرير ح كما

 من قبل املؤسسة وتقرير املدقق الداخ�ي. الداخلية املعد

دم 9 عن مصداقية القوائم املالية، فإنھ يق±ديم محافظ الحسابات تقريره املعالفرضية الثالثة: بعد تق -

صحة  ناكون قد أثبتنيل نظام الرقابة الداخلية و�ªذا حيحة وتعديلية لتفعنصائح وتوج�Çات تص

ة يم وتفعيل نظام الرقابة الداخليييساهم محافظ الحسابات ~ي تق من خاللهاالفرضية الثالثة ال�] 

 ~ي املؤسسة.

الفرضية الرابعة: يقوم محافظ الحسابات عند أدائھ ملهامھ بدراسة وفحص وتقييم نظام الرقابة  -

الداخلية ~ي املؤسسات، ويكشف بذلك مواطن الضعف وكذا حاالت الغش والخطأ باإلضافة إtى عدم 

القة محافظ ع رضية الرابعة وال�] تنص ع�ى،التطبيق السليم للسياسات املحاسبية، وهذا ما يثبث الف

 ليبالحسابات بنظام الرقابة الداخلية من خالل فحص وتقييم النظام لتحديد مدى كفاية األسا

وإجراءات الرقابة ~ي تزويده بدرجة معقولة من التأكد بعدم اكتشاف األخطاء ونقاط الضعف وقياس 

 الفعالية والكفاءة.

 اإلق9Zاحات والتوصيات:  -3

ق9Zح مجموعة من التوصيات ال�] ��دف إtى ضرورة منح اإلستقاللية نى النتائج ال�] تم التوصل إل�Çا بناءا ع�

±9 عن الوضعية املالية للمؤسسات، من أجل تقديم معلومات ذات مصداقية تعافظ الحسابات، وذلك ملح

 ويمكن إيجازها فيما ي�ي: 

" كامال ~ي املؤسسات الجزائرية لتسهيل عمل محافظ SCFضرورة تطبيق "نظام املحاسì] املاtي  -

 يعيقم املالحق وهذا ما ستخدال�] ال ت ص، كمثال ع�ى ذلك بعض املؤسسات الحسابات دون أي نق

 . الحسابات يعمل محافظ

يجب ع�ى الهيئة الخاصة بإصدار املعاي:9 الجزائرية لتدقيق بتب�] بعض املعاي:9 و تطبيقها  و العمل �ªا  -

 من اجل تسهيل عمل محافظ الحسابات . 

ضرورة إقامة نظام الرقابة الداخلية كمصلحة خاصة داخلية مستقلة ~ي كل املؤسسات اإلقتصادية  -

 .تفعيل ووضع موظف:ن محايدين واإللËZام الصارم بإجراءات هذا النظام الرقابيوالعمل ع�ى 
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األخد بع:ن اإلعتبار التوصيات املقدمة من طرف محافظي الحسابات والقيام باإلجراءات التصحيحية  -

 الالزمة ~ي أسرع وقت.

ذا نق9Zح املواضيع أفاق الدراسة: و~ي األخ:9 يمكن إعتبار هذا البحث بداية لدراسات وبحوث أخرى، ل -4

 التالية: 

 .حافظ الحسابات ~ي تحديد مصداقية نظام الرقابة الداخليةمأهمية تقرير  -

 .مدى اعتماد املؤسسات االقتصادية ع�ى تقارير محافظ الحسابات  -

 .م املالية ~ي تفعيل عمل املؤسساتاعتماد محافظ الحسابات ع�ى القوائ -

 .قتصادي للمؤسساتتحس:ن األداء االدور محافظ الحسابات ~ي  -

 . ISA400مساهمة محافظ الحسابات ~ي اكتشاف األخطاء وفق املعيار الدوtي  -

 ~ي تفعيل أداء نظام الرقابة الداخلية ISA315دور املعيار الدوtي  -
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 رأسية املكتب: 

 رقم االعتماد: 

 رقم التسجيل ~ي الجدول: 

 العنوان: 

 الهاتف /الفاكس: 

 ماناملكان والز 
 

 موجھ إtى إدارة الكيان

 سيدة/ سيد، 

  2، ن+1~ي إطار عهدة محافظ حسابات لكيانكم ، أؤكد أدناه األحكام املتعلقة بمهم�] ألجل السنوات ن،ن+

 هدف ونطاق تدقيق الكشوف املالية .1

حة ص~ي إطار هذه املهمة ، سأقوم بإجراء تدقيق الكشوف املالية لكيانكم �ªدف تقديم رأي حول انتظام و 

 والصورة املطابقة ال�] تقدمها حسابات شركتكم.

 01-10وسيجسد بتحرير تقارير إبداء الرأي وتقارير خاصة كما ينص عل�Çا القانون التجاري والقانون رقم 

 املتعلق بمهن الخب:9 املحاسب ، محافظ الحسابات واملحاسب املعتمد والنصوص املنبثقة. 

9 التدقيق املطبقة ~ي الجزائر. هذه املعاي:9 تتطلب وضع ح:Ë التنفيذ سأقوم بإجراء التدقيق وفقا ملعاي:

 الواجبات ال�] تسمح بالحصول ع�ى ضمان معقول بعدم احتواء الحسابات ع�ى اختالالت معت±9ة.

أذكركم ~ي هذا اإلطار أن التدقيق يتمثل ~ي فحص من خالل س±9 ، العناصر املقنعة ال�] ت±9ر املعطيات 

 لكشوف املالية.املحتواة ~ي ا

يتمثل التدقيق أيضا ~ي تقييم املبادئ املحاسبية املتعبة ، التقديرات املعت±9ة املتخذة إلقفال الحسابات 

 وتقدير محتوى وعرض الكشوف املالية وكذلك املعلومات املقدمة.

 مسؤولية محافظ الحسابات  .2

 للتدقيق وكذلك تلك املتعلقة بس:9 كليستوجب ع�ي أن أش:9 أنھ نظرا لتقنيات الس±9 وحدود أخرى مرتبطة 

نظام محاسبة ومراقبة داخلية فإن خطر عدم اكتشاف اختالالت معت±9ة، كذلك تلك املنبثقة عن حاالت 

 نموذج عن رسالة مهمة (تكيف وفق طبيعة املهمة ، قانونية أو تعاقدية)

	مثل: نموذج رسالة مهمة محافظة الحسابات
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الغش أو نتيجة ألخطاء، ال يمكن تفاديھ كليا. لهذه األسباب ال يمكن�] منح ضمان بأن كل النقائص املهمة ~ي 

 لية الناتجة عن االنحرافات املعت±9ة، يمكن تحديدها. النظام املحاسì] واملراقبة الداخ

املذكور  أنفا، وال يمكن أن أعفى منھ إال  01-10من القانون  71أنا أخضع للسر  امل¨] طبقا ألحكام املادة رقم 

 من نفس القانون. 72ضمن الشروط املحددة من خالل املادة 

 مسؤولية املس:9ين االجتماع:ن للكيان .3

داد الكشوف املالية السنوية لكيانكم يقع ع�ى عاتق املسؤولية االجتماعي:ن، وهذه املسؤولية أذكركم أن إع

 تستلزم: 

 25املؤرخ ~ي  11-07مسك محاسì] وفقا للقواعد واملبادئ املحاسبية املنصوص عل�Çا ~ي القانون  -

 املتضمن النظام املحاسì] واملاtي والنصوص املنبثقة؛  2007نوفم9± 

 اقبة داخلية مناسب.وضع نظام مر  -

 املس:9ون االجتماعيون ملزمون كذلك ب: 

وضع ~ي متناوtي كل الوثائق املحاسبية للكيان وبصفة عامة كل املعلومات الضرورية لقيامي بمهم�] ،  -

 خاصة محاضر جمعيات املساهم:ن ومجالس اإلدارة.

ي التواصل معهم للوصول السماح tي بالتواصل الحر مع املستخدم:ن والذين أعت±9 أنھ من الضرور  -

 إtى أدلة مثبتة.

 45يجب أن يرسل إtى مشروع الكشوف املالية السنوية ال�] ستعرض ع�ى مجلس اإلدارة أو هيئة التسي:9 ، 

 يوما قبل تاريخ االجتماع املخصص إلقفال الحسابات.

 داولة.لكن سأتدخل مسبقا ، من ح:ن آلخر ، حول املشاريع ال�] ستعد وتعرض ع�ى الهيئات امل

 سأكون ممتنا بتلقي إرسالكم : (ع�ى سبيل املثال)

 االستدعاءات املسلة وفق اآلجل املحددة ~ي القانون التجاري؛  -

 قائمة باالتفاقيات املنظمة الجديدة ~ي الشهر الذي ي�ي عقدها؛ -

 قائمة باالتفاقيات املنظمة قيد التنفيذ ~ي الشهر املواtي لتاريخ إقفال السنة املالية. -

 طط التدخل والفريق املخصص للمهمةمخ .4

 مخطط التدخل الخاص بالسنة املالية األوtى كالتاtي : 

 جانفي: ......

 فيفري: ..........

 إلخ : ..............
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هذا املخطط سيعد كل سنة بالتشاور الوثيق مع مصالحكم. بيد أن�] ألفت انتباهكم إtى أن اح9Zام الرزنامة 

باتكم تم إقفالها وعرضها ع�ي ~ي اآلجال املتفق عل�Çا وال�] تسمح tي بالقيام يتوقف ع�ى اف9Zاض أن حسا

بمهم�] ~ي اآلجال املحددة. أش:9 فضال عن ذلك أن مهمة محافظ الحسابات تتطلب بعض الفحوصات 

 واألعمال الخاصة.

ومات بية واملعلأعتمد ع�ى تعاونكم التام وكذا مستخدم:ن ح�° يتاح tي الحصول ع�ى مجموع الوثائق املحاس

 الضرورية ~ي اآلجال املعقولة.

 سيكون ضمن مسؤولي�] ضمان خدمة ذات نوعية للكيان.

 ستتم مساعدتي ~ي مهم�] من طرف: 

 (تحديد الهوية ، املؤهالت املهنية واملركز) 

 عند االقتضاء سيتم اللجوء إtى أشخاص من أهل االختصاص وذلك ملساعدتي ~ي إنجاز مهم�].

 كيدرسالة التأ .5

تجنبا لكل خطر نسيان معلومات مهمة وتأكيد عدد من التصريحات املجمعة أثناء املهمة ، سأطلب من 

اإلدارة عند ®�اية أعمال التدقيق رسالة تأكيد. هذه الرسالة ستسمح ع�ى الخصوص بإعطاء ضمان أن كل 

تملة لغ:9 أو املنازعات الجارية أو املحاملعلومات والقرارات املهمة السيما تلك املتعلقة بالËZامات كيانكم اتجاه ا

قد تم إدراجها بشكل صحيح ~ي الحسابات السنوية أو، إذا لم يكن باإلمكان إدراجها، قد تم أخذها بع:ن 

 االعتبار عند إعداد الكشوف املالية (امللحق)

 األتعاب .6

 لقد اتفقنا ع�ى تحديد أتعابي ب ..................دج خارج الرسم والنفقات.

 فقا للرزنامة املهمة فإن أتعابي ستتم فوتر��ا كالتاtي: و 

 (وضع رزنامة الفوترة والدفع) 

 سأعلمكم ~ي ح:ن عن كل حدث قد يؤثر بشكل معت±9  ع�ى أتعابي وسيؤدي ، عند اإلقتضاء ، إtى مراجع�³ا. 

 قرئ وتمت املصادقةأرجو منكم إعادة النموذج املرفق بالرسالة مختوما بإمضائكم ومكتوب عليھ بخط اليد "

 عليھ"

 تقبلوا م�] ، سيدتي/ سيدي ، خالص عبارات التقدير واالح9Zام.
 

 محافظ الحسابات 

 الكيان 

 التاريخ:       

  سيدة/سيد :       

 الوظيفة
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 أوال: مراجع باللغة العربية 

 الكتب •

أحمد حلم] جملة، مدخل إtى التدقيق والتأكيد وفقا للمعاي:9 الدولية للتدقيق، دار صفاء للنشر  -

 ، 2015والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان ، األردن، 

ادريس عبدالسالم الشتوي، مراجعة معاي:9 وإجراءات، دار ال�ضة العربية، الطبعة الرابعة، ب:9وت،  -

1996 

 1998ر وائل، عمان، األردن، يق والرقابة ~ي البنوك، داخالد أم:ن عبدهللا، التدق -

طارق عبدالعال حماد، موسوعة معاي:9 املراجعة، شرح معاي:9 املراجعة الدولية واألمريكية والعربية،  -
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 امللخص:

هدفت هذه الدراسة إtى معرفة محافظ الحسابات وشورط ممارسة املهنة ومعاي:9 األداء امل¨] ~ي الجزائر، 

مهامھ ومسؤولياتھ، وعالقة بنظام الرقابة الداخلية ~ي املؤسسة، حيث فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية 

 ت حماية األصول املالية للمنشأة وتطويرها.من مسؤولية محافظ الحسابات، بإعتبارها أحد أدوا

حيث تناولت الدراسة مفهوم محافظ الحسابات، مهامھ ومسؤولياتھ ثم نظام الرقابة الداخلية، 

مكونا��ا، خصائصها ومقوما��ا، وقمنا بإضهار العالقة ال�] تربط محافظ الحسابات بنظام الرقابة الداخلية 

نية بمكتب محافظ الحسابات تناولت مختلف اإلجراءات ال�] يتبعها ~ي طريقھ وأخ:9ا قمنا بإجراء الدراسة امليدا

 وتقييمھ لنظام الرقابة الداخلية ~ي املؤسسة.

بإمكان محافظ الحسابات اكتشاف األخطاء واالختالالت ~ي هذا النظام، ولھ وخلصت الدراسة إtى أنھ 

 تفعيل جودة القوائم املالية ~ي املؤسسات.دور كب:9 ~ي فحص دقة وجودة النظام كما يساعد ع�ى تحس:ن و 

 نظام الرقابة الداخلية.  –كلمات املفتاحية: محافظ الحسابات 

Summary : 

his study aimed to know the account portfolios, the conditions for practicing the profession 

and the professional performance standards in Algeria, its tasks and responsibilities, and its 

relationship to the internal control system in the institution, as examining and evaluating the internal 

control system is the responsibility of the account portfolios, as it is one of the tools for protecting 

and developing the firm's financial assets. 

Where the study dealt with the concept of account portfolios, its tasks and responsibilities, 

then the internal control system, its components, characteristics and components, and we 

demonstrated the relationship that links the account portfolios to the internal control system. . 

The study concluded that account portfolios can discover errors and imbalances in this system, 

and have a major role in examining the accuracy and quality of the system, and it also helps to 

improve and activate the quality of financial statements in institutions. 

Key Words: Accounts Governor - Internal Control System. 

 


